
ενδέχεται 605 ενδιαφέρων 
 

ρής». Το εντελεχής είναι ανύπαρκτος όρος, που προήλθε από σύγχυση προς 
το ενδελεχής µε βάση το ουσ. εντελέχεια Το εντελέχεια είναι γνωστός 
αριστοτελικός όρος (από το εντελής + έχω, «αυτός που έχει το «τέλος», τον 
σκοπό µέσα του», άρα «πλήρης, ολοκληρωµένος»), που δήλωσε την 
ολοκληρωµένη ενέργεια και την ολοκληρωµένη µορφή σε σχέση µε την 
ύλη που «δυνάµει» δηµιουργεί τη µορφή. Το εντελέχεια συγχύθηκε και 
αυτό προς το ουσ. τού ενδελεχής, προς την ενδελέχεια. 

ενδέχεται ρ. απρόσ. [αρχ.] 1. (+να) είναι δυνατόν (να συµβεί κάτι): ~ να βρέξει 
σήµερα, αλλά δεν µπορεί κανείς να είναι σίγουρος ΣΥΝ. µπορεί, ίσως, πιθανόν 
2. (ως απάντηση) ίσως, πιθανόν, δεν αποκλείεται: -Υπάρχει περίπτωση να 
συµφωνήσει; —. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως. 

ενδεχόµενος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι δυνατόν να συµβεί (αλλά δεν 
αποκλείεται και το αντίθετο): η ασφάλιση καλύπτει κάθε ~ ζηµιά ΣΥΝ. 
πιθανός, δυνατός ΑΝΤ. απίθανος- ΦΡ. είναι ενδεχόµενο να... ενδέχεται (βλ.λ.): 
είναι - να υπάρξει ισοψηφία 2. ενδεχόµενο (το) {ενδεχοµέν-ου | -ων} (α) αυτό 
που µπορεί να συµβεί: υπάρχει το ~ να προκληθεί έκρηξη || απέκλεισε το ~ 
πρόωρων εκλογών || άφησε ανοιχτό το ~ να µειωθεί η στρατιωτική θητεία' ΦΡ. 
για κάθε ενδεχόµενο | (λόγ.) διά παν ενδεχόµενον για να καλύψουµε όλες τις 
πιθανές περιπτώσεις, για κάθε περίπτωση: δεν πιστεύω να βρέξει, αλλά ~ πάρε 
και µια οµπρέλα! (β) ΦΙΛΟΣ, κάθε φαινόµενο που θα µπορούσε και να µην 
υπάρχει ή να υπάρχει υπό διαφορετική µορφή. 

ενδεχόµενος - πιθανός. Η λ. ενδεχόµενος δηλώνει ότι κάτι µπορεί να 
συµβεί, αλλά δεν αποκλείεται και το αντίθετο. Η λ. πιθανός δίνει έµφαση 
στην πιθανότητα πραγµατοποίησης, δηλώνοντας ότι κάτι, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα, αναµένεται ότι µάλλον θα συµβεί. Έτσι, η φράση «η ενδεχόµενη 
αποχώρηση από τη συµµαχία» σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει αποχώρηση, 
µπορεί και όχι, ενώ η φράση «η αποχώρηση από τη συµµαχία είναι πιθανή» 
σηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τα δεδοµένα, η αποχώρηση είναι η πλέον αναµε-
νόµενη εξέλιξη και κατά πάσα πιθανότητα θα συµβεί. 

ενδεχοµένως επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ίσως, είναι δυνατόν (να συµβεί κάτι)· συχνά 
ως ελλειπτική απάντηση: -Θα υπάρξουν εξελίξεις στο κυπριακό; —! (µπορεί 
και ναι, µπορεί και όχι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως, προηγουµένως. 

ενδηµία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µόνιµη και συνεχής διαµονή σε τόπο ή 
χώρο ΣΥΝ. παραµονή ΑΝΤ. αποδηµία, εκδηµία · 2. ΙΑΤΡ. η σταθερή παρουσία 
µιας λοιµώδους νόσου σε συγκεκριµένη περιοχή υπό µορφήν είτε σποραδικών 
περιστατικών είτε και επιδηµίας (λ.χ. η ελονοσία σε ελώδεις περιοχές). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. [ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. ενδηµώ (-έω) < εν- + -δηµώ < 
δήµος]. 

ενδηµικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός τού οποίου η παρουσία συνδέεται µε 
συγκεκριµένο τόπο, περιοχή: ~ πρόβληµα | φαινόµενο 2. (ειδικότ. για 
ασθένεια) αυτός που εµφανίζεται µόνιµα σε συγκεκριµένη περιοχή: ~ νόσος 
(βλ.λ.) | νόσηµα. — ενδηµικ-ά | -ώς επίρρ. [1897], εν-δηµικότητα (η) [1894], 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endémique]. 

ενδηµισµός (ο) ΒΙΟΛ. το φαινόµενο τής παρουσίας συγκεκριµένων ζωικών ή 
φυτικών ειδών σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. endémisme], 

ενδηµοεπιδηµία (η) {ενδηµοεπιδηµιών} ΙΑΤΡ. η εξέλιξη ενδηµικής νόσου σε 
επιδηµία. — ενδηµοεπιδηµικός, -ή, -ό [1895]. 

ενδηµώ ρ. αµετβ. {ενδηµείς..., µτχ. ενδηµών, -ούσα, -ούν | ενεδή-µησα} (λόγ.) 
1. (α) διαµένω µόνιµα και συνεχώς σε τόπο ΑΝΤ. εκδηµώ, αποδηµώ (β) 
ενδηµούσα Σύνοδος βλ. λ. σύνοδος 2. (για νόσο, συχνά λοιµώδη) 
εµφανίζοµαι µόνιµα σε συγκεκριµένη περιοχή υπό µορφήν είτε σποραδικών 
περιστατικών είτε και επιδηµίας. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ενδηµώ (-έω) «διαµένω, 
κατοικώ (κάπου)» < ενδηµος < εν- + δήµος]. 

ενδιάθετος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται, συµβαίνει ή γίνεται µέσα µας: ~ 
κλίση ΣΥΝ. ενδόµυχος, µύχιος ΑΝΤ. εξωτερικός, εκπεφρασµένος- ΦΡ. 
ενδιάθετος λόγος {ενδιάθετος λόγος, Στωικοί) (α) ΦΙΛΟΣ. (κατά τον Πλάτωνα) 
ο εσωτερικός διάλογος, η σκέψη υπό µορφήν διαλόγου που κάνει κανείς µε 
τον εαυτό του (β) ΓΛΩΣΣ. (i) ο λόγος (βλ.λ., σηµ. 5), η γλώσσα ως 
εσωτερικευµένο σύστηµα παραγωγής και πρόσληψης µηνυµάτων (βλ. ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οµιλία) (ii) η δυνάµει γλώσσα, η γλωσσική ικανότητα (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. οµιλία) 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προέρχεται από τη φύση- κατ' αντιδιαστολή προς 
τον επίκτητο, αυτόν που προκύπτει από επιδράσεις τού περιβάλλοντος: ~ 
ικανότητα ΣΥΝ. έµφυτος, εγγενής, φυσικός. — ενδιάθετα | ενδιαθέτως [µτγν.] 
επίρρ. [ΕΤΎΜ. µτγν. < ενδιατίθεµαι < εν- + δια- + τίθεµαι]. 

ενδιάθετος - ευδιάθετος. Το ενδιάθετος δεν έχει καµία σηµασιολογική 
σχέση µε το ευδιάθετος. Το ευδιάθετος δηλώνει αυτόν που έχει «καλή 
διάθεση», τον καλοδιάθετο, τον χαρούµενο: φαίνεσαι πολύ ευδιάθετος 
σήµερα- τι συµβαίνει; Το ενδιάθετος, αντιθέτως, σηµαίνει τον «εν διαθέσει» 
υπάρχοντα, τον εσωτερικό, τον έµφυτο. Χρησιµοποιήθηκε για να 
χαρακτηρίσει τον λόγο, την εσωτερική πλευρά τής γλώσσας τού ανθρώπου, 
αντίθετα προς την οµιλία, τον φωνούµενο λόγο ή την εξωτερική πλευρά 
τής γλώσσας. Τη διάκριση τής γλώσσας σε λόγο (langue) και οµιλία 
(parole), που καθιέρωσε ο ιδρυτής τής σύγχρονης γλωσσολογίας Ferdinand 
de Saussure (1857-1913), τη βρίσκουµε στον Πλάτωνα ως διαφορά ανά-
µεσα στη διάνοια και στον λόγο. Στους Στωικούς ο ενδιάθετος λόγος 
αντιπαρατίθεται στον προφορικό λόγο, στον δε νεοπλατω- 

νικό φιλόσοφο Πορφύριο (3ος αι. µ.Χ.) τα «εν τη διαθέσει» αντιτί 
θενται προς τα «εν τη φωνή». → λ. οµιλία 

ενδιαίτηµα (το) [µτγν.] {ενδιαιτήµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) η κατοικία, 
ο τόπος στον οποίο κατοικεί κανείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 

ενδιαίτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) η διαµονή. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ένδιαίτησις < αρχ. ενδιαιτώµαι (-άο-(, βλ.λ.]. 

ενδιαιτώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενδιαιτάσαι...· µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) έχω 
την κατοικία µου σε συγκεκριµένο χώρο ΣΥΝ. κατοικώ, δια-τρίβω, διαιτώµαι, 
διαµένω, ενδιατρίβω, διαβιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ενδιαιτώµαι (-άο-) < εν- + διαιτώµαι < δίαιτα «τρόπος 
ζ«ής»}. 

ενδιάµεσος, -η, -ο [1870] 1. (τοπικώς) αυτός που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
χώρους, περιοχές: ~ τοίχος | σταθµός | πόλη ΣΥΝ. διάµεσος ΑΝΤ. ακρινός 2. 
(χρονικώς) αυτός που παρεµβάλλεται µεταξύ γεγονότων, εξελικτικών 
φάσεων: ~ στάδιο || στο ενδιάµεσο (στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί) 3. 
(µτφ. για αφηρ. έννοιες) αυτός που έχει χαρακτήρα ή ιδιότητες από δύο ή 
περισσότερα πράγµατα: σε σύγκριση µε την απόλυτη φτώχια και τα µεγάλα 
πλούτη, εγώ βρίσκοµαι σε µια ~ κατάσταση ΑΝΤ. ακραίος. — ενδιάµεσα | 
ενδιαµέσως [1864] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµµεσος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. intermédiaire]. 

ενδιατρίβω ρ. αµετβ. {ενδιέτριψα} (λόγ.-σπάν.) 1. µένω σε συγκεκριµένο τόπο 
ή χώρο συνεχώς ή για σηµαντικό χρονικό διάστηµα: προσωρινώς το 
στράτευµα ενδιατρίβει πλησίον τής συνοριακής γραµµής ΣΥΝ. παραµένω, 
ενδηµώ 2. (µτφ.) ασχολούµαι επίµονα µε (κάτι): στον λόγο του ενδιατρίβει σε 
επουσιώδη σηµεία ΣΥΝ. καταγίνοµαι, επιµένω, εµµένω. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- + 
διατρίβω «συχνάζω»]. 

ενδιαφέρον (το) {ενδιαφέρ-οντος | -οντά, -όντων} 1. η διάθεση για ξεχωριστή 
προσοχή, ξεχωριστή φροντίδα: έδειξε µεγάλο ~ για τη δουλειά µου || η 
προσπάθεια του ήταν αξιόλογη, αλλά η πολιτεία δεν έδειξε κανένα ~ || 
εκδηλώνω ~ για κάτι || ζωηρό | αµείωτο ~ ΣΥΝ. µέριµνα ΑΝΤ. αδιαφορία 2. 
(ειδικότ.) η πνευµατική προσήλωση, η έντονη και εξαιρετική προσοχή: 
παρακολουθήσαµε µε ιδιαίτερο ~ τη διάλεξη || κινώ | ξυπνώ | τονώνω | 
προκαλώ το ~ || στρέφω το ~ µου ΣΥΝ. προσοχή, αφοσίωση 3. η ιδιαίτερη 
συµπάθεια προς πρόσωπο, η οποία περιλαµβάνει και το στοιχείο τού έρωτα: 
της έδειξε το ~ του 4. (συνεκδ.) η ιδιότητα τού να προσελκύει κανείς την 
προσοχή, να προκαλεί εντύπωση: η χθεσινή διάλεξη είχε µεγάλο ~||η πρόταση 
σας παρουσιάζει ~ 5. ενδιαφέροντα (τα) (α) το σύνολο των ιδιαίτερων κλίσεων 
και προτιµήσεων (συνεκδ.) οτιδήποτε ενδιαφέρει (κάποιον): το θέατρο και ο 
κινηµατογράφος ανήκουν στα κυριότερα ~ του || έχουµε κοινά ~ (β) τα 
συµφέροντα, οι προοπτικές κέρδους: εργάζεται σε επιχειρήσεις ξένων 
ενδιαφερόντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω, αγάπη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
intérêt]. 

ενδιαφέρω ρ. µετβ. [1833] {µτχ. ενεστ. ενδιαφέρων, -ούσα, -ον, ενδιέφερα, µτχ. 
µεσοπαθ. ενεστ. ενδιαφερόµενος, -η, -ο, ενδιαφέρθηκα} 1. προσελκύω την 
προσοχή ή/και τη φροντίδα, κινώ το ενδιαφέρον (κάποιου): η ρύθµιση τού 
ζητήµατος ενδιαφέρει σοβαρότατα την κυβέρνηση || αν πραγµατικά τους 
ενδιέφερε η ειρήνη, θα υπέγραφαν τη συνθήκη· ΦΡ. µε ενδιαφέρει έχει 
σηµασία, είναι σηµαντικό για µένα: δεν ~ η ποσότητα, αλλά η ποιότητα 2. 
(απρόσ. ενδιαφέρει) έχει ενδιαφέρον: εν προκειµένω ~ να µάθουµε τι ακριβώς 
συµβαίνει ΣΥΝ. αξίζει 3. (ειδικότ. για πρόσ.) ασκώ έλξη σε (κάποιον): δεν τον 
ενδιαφέρουν οι γυναίκες µε µυαλό' (µεσοπαθ. ενδιαφέροµαι) (+για) 4. δείχνω 
ιδιαίτερη φροντίδα και µέριµνα για (πρόσωπο, πράγµα, κατάσταση κλπ.): οι 
δύο λαοί ενδιαφέρονται ζωηρώς για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων τους 
|| οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την υγεία τους ΣΥΝ. 
φροντίζω, µεριµνώ ΑΝΤ. αδιαφορώ 5. (ειδικότ.) στρέφω ζωηρά την προσοχή 
µου (σε κάτι), ασχολούµαι (µε κάτι): ~ για την ποίηση | τη µουσική | το θέατρο 
| τον χορό ΣΥΝ. µου αρέσει 6. (ειδικότ.) έχω υλικό ή ηθικό συµφέρον, 
επιδιώκω να επωφεληθώ: για τις τραπεζικές µετοχές ενδιαφέρονται πολλοί 7. (η 
µτχ. ενδιαφερόµενος, -η, -ο) αυτός που εκδηλώνει ενδιαφέρον για κάτι ή που 
έχει συµφέρον από κάτι: οι ~ να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, να υποβάλουν 
τη σχετική αίτηση εντός τριών ηµερώνε, (η µτχ. ενδιαφέρων, -ούσα, -ον) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. intéresser, κυρ. από το µεσοπαθ. ενδιαφέροµαι για... 
(< γαλλ. s'intéresser à...) και από το γ' πρόσ. ενδιαφέρει, λ.χ. «αυτό µε 
ενδιαφέρει» < γαλλ. ça m'intéresse]. 

ενδιαφέροµαι - διαφέρω, ενδιαφέρον - διαφέρον. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η 
έννοια τού «ενδιαφέροντος» ξεκινάει από την έννοια τής «διαφοράς». Ό,τι 
διαφέρει για µένα, ό,τι ξεχωρίζει, ό,τι είναι διαφορετικό, µε εν-διαφέρει 
κιόλας, ελκύει την προσοχή µου. Το ίδιο συνέβη σε άλλες γλώσσες- το λατ. 
inter-esse «βρίσκοµαι µεταξύ, δι-ίσταµαι, διαφέρω» έδωσε λαβή στη 
δηµιουργία των γαλλ. intéresser, αγγλ. interest, γερµ. interessieren κ.ά. Άρα 
το διαφέρον είναι και εν-διαφέρον, γι' αυτό παλαιότερα χρησιµοποιήθηκε η 
λ. τα διαφέροντα µε τη σηµ. τα ενδιαφέροντα Το εν- τής Ελληνικής 
πιθανόν να είναι απόδοση τού ξενικού inter-. Ας σηµειωθεί ακόµη ότι η λ. 
νιτερέσο (τα νιτερέσα του) και ιντερέσο «το συµφέρον» δεν είναι άλλο από 
το παλ. interesso, που ανάγεται στο λατ. interesse- εδώ το διαφέρον έγινε 
ενδιαφέρον και τελικά συµφέρον (και λαϊκ. διάφορο, πβ. παροιµ. «το 
διάφορο (ή το αγώι) ξυπνάει τον αγωγιάτη»). 

ενδιαφέρων, -ούσα, -ον {ενδιαφέρ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), 



ενδίδω 606 ενδοκρινής 
 

-όντων (θηλ. ουσών)} 1. αυτός που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, που προ-
σελκύει το ενδιαφέρον: η Ελλάδα είναι πολύ - χώρα, γεµάτη αξιοθέ-
ατα και αντιθέσεις || ~ βιβλίο | περίπτωση | προοπτική || θέλω πολύ να 
τον γνωρίσω· φαίνεται ~ άτοµο- ΦΡ. είµαι σε ενδιαφέρουσα (ενν. κα-
τάσταση) είµαι έγκυος, περιµένω παιδί 2. ενδιαφέρον (το) βλ.λ. 
ίΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. intéressant. H φρ. ενδιαφέρουσα κατάσταση 
(των εγκύων) αποδίδει τις γαλλ. φρ. état intéressant, position intéres-
sante (ήδη απηρχαιωµένες και σπάνιες στη Γαλλική)]. 

ενδίδω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ενέδωσα} (+σε) υποχωρώ, υποκύπτω: η κυ-
βέρνηση αναγκάστηκε να ενδώσει στις πιέσεις των απεργών || ~ στον 
πειρασµό | στον εκβιασµό | στις αξιώσεις | στην επιθυµία | στην επί-
θεση | στις ορέξεις κάποιου || ~ στις προτάσεις | στις ικεσίες | στις 
απειλές ΣΥΝ. κάµπτοµαι, λυγίζω, γονατίζω ΑΝΤ. ανθίσταµαι, αντιστέ-
κοµαι, αντιτάσσοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

ένδικος, -η, -ο (γενικά) 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δίκη 2. ΝΟΜ. (α) 
ένδικο µέσο διαδικαστική πράξη µε την οποία προσβάλλεται οριστι-
κή δικαστική απόφαση για λόγους που αφορούν είτε στην ουσιαστι-
κή είτε στη νοµική ορθότητα της και µε την οποία ζητείται είτε η 
εξαφάνιση είτε η µεταρρύθµιση τής προσβαλλόµενης απόφασης· έν-
δικα µέσα κατά τον ελληνικό Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας είναι η 
ανακοπή ερηµοδικίας και η έφεση (τακτική) καθώς και η αναίρεση 
και η αναψηλάφηση (έκτακτη) (β) ένδικος διαφορά η υπόθεση που 
βρίσκεται σε εκκρεµή δίκη. — ενδίκως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< εν- + -δικός < δίκη]. 

ενδο- κ. ενδό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι: 1. κάτι υπάρχει ή συµ-
βαίνει στο εσωτερικό αυτού που σηµαίνει το β' συνθετικό: ενδο-κυτ-
ταρικός, ενδο-κυβερνητικός, ενδό-µυχος 2. αυτό που δηλώνει το β' 
συνθετικό συµβαίνει στο εσωτερικό, µέσα: ενδο-σκόπηση. [ETYM. 
Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίρρ. 
ένδον (βλ.λ.)]. 

ενδο-: εσω-. Και τα δύο χρησιµοποιούνται ως α' συνθετικά, για να 
δηλώσουν την έννοια τού «µέσα, στο εσωτερικό, εντός», αυτήν 
που δήλωνε παλαιότερα η πρόθεση εν- (εµ-φυτεύω, εν-οικώ, εν-
τάσσω, εµ-περιέχω κ.λπ.). Ως α' συνθετικό και σε πολύ περιορισµέ-
νη κλίµακα οι αρχαίοι χρησιµοποίησαν το ενδο- (< ένδον, πβ. 
ενδο-γενής, ενδό-µυχος, ένδό-πυος, ενδ-ορχις κ.ά.), ενώ το εσω-(< 
εσ-ω, από την πρόθεση ες | εις και την επιρρηµ. κατάλ. -ω- πβ. άν-
ω, κάτ-ώ) δεν χρησιµοποιήθηκε σε σύνθετα. Σε νεότερους χρόνους, 
κυρίως µε τη δηµιουργία επιστηµονικών όρων που σχηµατίστηκαν 
από την Ελληνική σε ξένες γλώσσες (endo-cardial, endo-carp, 
endo-crine «ενδο-κρινής», endo-cytosis, endo-plasm, endogamy 
κ.λπ.), το ενδο- επέδωσε ως α' συνθετικό πολλών όρων (συνήθως 
αντιδανείων), δηλώνοντας το «µέσα σε, στο εσωτερικό». Από τη 
δεκαετία τού 1880 µε την ίδια σηµασία άρχισαν να σχηµατίζονται 
και µερικά σύνθετα µε το εσω- {εσώ-κλειστος | εσω-κλείω, εσώ-
ρουχα, εσω-κοµµατικός, εσω-στρεφής, εσω-στρέφεια, εσω-
νάρθηκας κ.ά.), µερικά για καθηµερινές λέξεις που σώζονται και 
χωρίς το αρκτικό ε- (εσώβρακο > σώβρακο, εσω-κάρδιον > σω-
κάρδι, εσωφόριον > σωφόρι, εσωτρόπιον > σωτρόπι, εσώψυχος > 
σώψυχος κ.ά.). 

ενδοβολή (η) ΨΥΧΟΛ. µηχανισµός άµυνας κατά τον οποίο εσωτερι-
κεύει κανείς ιδιότητες ή αξίες από το περιβάλλον του (πβ. λ. προβο-
λή, εσωτερίκευση). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Introjektion]. 

ενδθβρογχικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα 
στους βρόγχους τού πνεύµονα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
endobronchial]. 

ενδογαµία (η) {ενδογαµιών} 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. έθιµο που επιτάσσει τη 
σύναψη γάµων µόνο µεταξύ των µελών τής ίδιας κοινότητας (εθνι-
κής, θρησκευτικής, φυλετικής κ.λπ.) ΑΝΤ. εξωγαµία · 2. ΒΙΟΛ. η ανα-
παραγωγή οργανισµών που έχουν στενή συγγένεια για τη διατήρηση 
επιθυµητών ή την απάλειψη ανεπιθύµητων χαρακτηριστικών, π.χ. αυ-
τογονιµοποίηση (βλ.λ.). — ενδογαµίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ένδο- + -
γαµία < γάµος, ελληνογενής ξεν. όρ., < αγγλ. endogamy]. 

ενδογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η αναπαραγωγή 
κυττάρων µε ειδικό περίβληµα σε µορφή κάψας, κατά την οποία τα 
θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν παραµένουν µέσα στο µητρικό. 
Επίσης ενδογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
endogenesis]. 

ενδογενής, -ής, -ές {ενδογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που οφεί-
λεται σε εσωτερικά αίτια, που δεν οφείλεται στην επίδραση εξωτε-
ρικών παραγόντων: ~ ψύχωση | ατέλεια ΑΝΤ. εξωγενής 2. αυτός που 
γεννιέται ή παράγεται µέσα στον ίδιο τον οργανισµό: ~ ουσία ΑΝΤ. 
εξωγενής 3. ΓΕΩΛ. (α) ενδογενής διεργασία | σχηµατισµός οτιδήποτε 
συντελείται στο εσωτερικό τής γης και έχει ως αποτέλεσµα την 
πρόκληση φαινοµένων όπως οι σεισµοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων κ.λπ. 
(β) ενδογενές πέτρωµα το πέτρωµα που αποτελείται από υλικό προ-
ερχόµενο από τα βάθη τού γήινου φλοιού 4. BOT. ενδογενή (τα) τα 
όργανα ή τα ανατοµικά στοιχεία τού φυτού, τα οποία γεννιούνται 

από τα κύτταρα που βρίσκονται στο βάθος των ιστών. — ενδογενώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδο-. 
[ΕΤΎΜ. < ένδο- + -γενής < γένος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. endo-
genous, άσχετο προς το µτγν. ενδογενής «αυτός που γεννήθηκε µέσα 
στο σπίτι»]. 

ενδονονία (η) → ενδογένεση 
ενδοδαπέδιος, -α, -ο αυτός που υπάρχει ή τοποθετείται εντός τού 

δαπέδου. 
ενδοεπικοινωνία (η) {χωρ. πληθ.} το αµφίδροµο τηλεπικοινωνιακό 
σύστηµα, που εξασφαλίζει την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών θέ-
σεων ενός περιορισµένου χώρου (π.χ. µεταξύ των τµηµάτων εργοστα-
σίου). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. διεθνούς όρου intercom, συγκεκοµµένος τ. τού 
intercommunication]. 

ένδοθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από µέσα: τέτοιες αντιδράσεις στον άν-
θρωπο πηγάζουν - ΣΥΝ. εκ των ένδον, έσωθεν ΑΝΤ. έξωθεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ένδον (βλ.λ.) + -θεν, επίθηµα δηλωτικό προελ.]. 

ενδόθερµος, -η, -ο ΧΗΜ. αυτός που, ενώ συντελείται, απορροφά 
θερµότητα: ~ χηµική αντίδραση. Επίσης ενδοθερµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. endotherm]. 

ενδοθήλιο (το) {ενδοθηλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. υµένας που αποτελείται 
από πεπλατυσµένα κύτταρα και επενδύει τα εσωτερικά τοιχώµατα 
των καρδιακών κοιλοτήτων, των αιµοφόρων και λεµφικών αγγείων, 
ενώ συνιστά και το ίδιο το τοίχωµα των τριχοειδών αγγείων. — εν-
δοθηλιακός, -ή, -ό [1884]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endothelium < ένδο(ν) + 
(επι)θήλιο. Βλ. κ. επιθήλιο]. 

ενδοιασµός (ο) (λόγ.) ο δισταγµός, η επιφυλακτικότητα, οι αναστο-
λές που έχει κάποιος κατά τη λήψη σοβαρής απόφασης: σοβαρός | 
ηθικός ~ || έχω | γεννώ | εκφράζω ενδοιασµούς ΣΥΝ. δισταγµός, επι-
φύλαξη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ένδοιάζω, συνθ. εκ συναρπαγής από την οµηρική 
φρ. εν δοιή «διστακτικά - ανάµεσα σε δύο». Το αρχ. δοιή | δοιά (< 
*dwoi-jâ) θηλ. τού δοιός «διπλός» < *dwoi-jo (< I.E. *duwo- | *dwo-
«δύο»), πβ. αρχ. σλαβ. düvoji, σανσκρ. dvayâ-, γερµ. zweifeln κ.ά. Βλ. κ. 
δύο]. 

ενδοιασµός: συνώνυµα. Ενδοιασµός (συνήθ. σε πληθ. ενδοιασµοί) 
είναι η διστακτικότητα, οι επιφυλάξεις, οι φόβοι, οι αναστολές που 
έχω, προκειµένου να κάνω κάτι σοβαρό: Η κυβέρνηση έχει σοβα-
ρούς ενδοιασµούς, αν πρέπει η χώρα να βαδίσει προς εκλογές. Ση-
µασιολογικά, λέξεις όπως επιφυλάξεις, φόβοι (και τελευταία η 
ψυχολογικής προελεύσεως λ. αναστολές), όλες σε πληθυντικό, δη-
λώνουν ό,τι και το ενδοιασµοί. Ετυµολογικά αξίζει να σηµειωθεί 
ότι µία σειρά από λέξεις, οι λ. ενδοιασµός, διστάζω | δισταγµός | 
διστακτικότητα, αµφιβάλλω | αµφιβολία, αµφιταλαντεύοµαι | αµ-
φιταλάντευση συνδέονται µε την έννοια τού δις | δύο και τού αµ-
φί «µεταξύ δύο»: ενδοιασµός < αρχ. ένδοιάζω < εν δοιή «ανάµεσα 
σε δύο»· δισταγµός< διστάζω< αρχ. δίζω «διστάζω, αµφιβάλλω» < 
δις· αµφιβολία < αµφίβολος < αµφιβάλλω < αµφί + βάλλω (αρχική 
σηµ. «ρίχνω γύρω-γύρω», αργότερα «θέτω χωριστά, χωρίζω σε 
δύο» και «βρίσκοµαι ανάµεσα σε δύο, αµφιβάλλω») -οµοίως και 
αµφισβητώ < αµφίς + βαίνω «πάω και στέκοµαι χωριστά, διαφω-
νώ, διίσταµαι»· αµφιταλάντευση < αµφιταλαντεύοµαι < αµφί + 
ταλαντεύοµαι «ταλαντεύοµαι, κυµαίνοµαι ανάµεσα σε δύο». 

ενδοιαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που µαρτυρεί ενδοιασµό: ~ κρίση ΣΥΝ. 
διστακτικός, αµφιταλαντευόµενος ΑΝΤ. αποφασιστικός 2. ΓΛΩΣΣ. εν-
δοιαστική πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε κα-
θένα από τα µόρια µη(ν), µήπως, να µη(ν) και εκφράζει φόβο για εν-
δεχόµενο δυσάρεστο ή ανεπιθύµητο γεγονός, π.χ. φοβούµαι µήπως 
δεν έρθει || πρόσεξε µην το χάσεις. — ενδοιαστικ-ά | -ώς [µεσν.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ένδοιάζω, βλ. κ. ενδοιασµός], 

ενδοκάρδιο (το) [1879] {ενδοκαρδί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. λεπτή µεµβράνη 
που επενδύει εσωτερικά τις καρδιακές κοιλότητες. — ενδοκαρδια-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endocardium]. 

ενδοκαρδίτιδα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού ενδοκαρ-
δίου, που προκαλείται τις περισσότερες φορές από µικροβιακές λοι-
µώξεις. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endocarditis]. 

ενδοκάρπίο (το) [1873] {ενδοκαρπί-ου | -ων} BOT. το εσωτερικό τµήµα 
τού καρπού και ειδικότ. το εσώτατο στρώµα τού περικαρπίου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endocarpe]. 

ενδοκοινοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται µεταξύ των µελών µιας κοινότητας: ~ προβλήµατα | 
συζητήσεις 2. (ειδικότ.) αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ 
των κρατών-µελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης: ~ συµφωνίες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intercommunautaire]. 

ενδοκρινής, -ής, -ές {ενδοκριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. ΦΥΣΙΟΛ. αυτός 

 

ενδ(ο)- α' συνθετικό 
ενδο-αγγειακός, -ή, -ό 
ενδο-αυχενικός, -ή, -ό 
ενδο-δερµικός, -ή, -ό 
ενδ-οδοντικός, -ή, -ό 
ενδο-ενκεφαλικός, -ή, -ό 
ενδο-ευρωπαϊκός, -ή, -ό 
ενδο-ηπατικός, -ή, -ό 

ενδο-θωρακικός, -ή, -ό 
ενδο-καρδιακός, -ή, -ό 
ενδο-κειµενικός, -ή, -ό 
ενδο-κοιλιακός, -ή, -ό 
ενδο-κοµµατικός, -ή, -ό 
ενδο-κόσµιος, -α, -ο 
ενδο-κρανιακός, -ή, -ό 

ενδο-κρατικός, -ή, -ό 
ενδο-κυβερνητικός, -ή, -ό 
ενδο-κυτταρικός, -ή, -ό 
ενδο-λεξικός, -ή, -ό ενδο-
µήτριος, -α, -ο ενδο-
µυελικός, -ή, -ό ενδο-
µυϊκός, -ή, -ό 

ενδο-νοσοκοµειακός, -ή, -ό 
ενδο-οικονενειακός, -ή, -6 
ενδ-οφθάλµιος, -α, -ο ενδο-
πανεπιστηµιακός. -ή, -ό 
ενδοπαραταξιακός, -ή, -ο 
ενδο-ττνευµονικός, -ή, -ό 
ενδο-οττερµικός. -ή, -ό 

ενδο-οπλάγχνιος, -α, -ο 
ενδο-στρατιωτικός, -ή, -ό 
ενδο-συµµαχικός, -ή, -ό 
ενδο-σχολικός, -ή, -ό 
ενδο-φυλετικός, -ή, -ό 



ενδροκρινολογία 607 ενδυµασία 
 

που σχετίζεται µε εκκρίσεις στο εσωτερικό τού οργανισµού ΑΝΤ. εξω-
κρινής 2. ενδοκρινείς αδένες όργανα τού ανθρώπινου σώµατος, που 
αποτελούνται από αδενικό ιστό και ρυθµίζουν διά των εκκριµάτων 
τους (δηλ. των ορµονών) τις λειτουργίες τού νευρικού συστήµατος, 
την αναπαραγωγή, την αντιµετώπιση των µεταβολών τού περιβάλλο-
ντος κ.λπ.· κυριότεροι είναι ο θυρεοειδής και οι παραθυρεοειδείς 
αδένες, ο νεφρός, τα επινεφρίδια, το πάγκρεας, οι ωοθήκες (στις γυ-
ναίκες) κ.ά. — ενδοκρινικός, -ή, -ό, ενδοκρινώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
ένδο- + -κρινής < αρχ. κρίνω, αρχική σηµ. «διαλέγω, ξεχωρίζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endocrine]. 

ενδοκρινής - εξωκρινής. Και οι δύο όροι πλάστηκαν από ξένους 
επιστήµονες σε νεότερους χρόνους, για να δηλώσουν έννοιες τής 
λειτουργίας (φυσιολογίας) τού ανθρώπινου οργανισµού. Α συνθ. 
είναι αντιστοίχως τα επιρρ. ένδον και έξω και β' κοινό συνθ. το ρ. 
κρίνω στη βασική του σηµ. «ξεχωρίζω, αποχωρίζω» µε επίδραση 
τού αρχ. ρ. εκ-κρίνω (έκ-κρισις, έκ-κριµα). → 
ενδο- 

ενδθκρινολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά τη φυ-
σιολογία και την παθολογία των ενδοκρινών αδένων, καθώς επίσης 
και των εκκρίσεων τους.  — ενδοκρινολόγος (ο/η), ενδοκρινολογι-
κός, -ή, -ό, ενδοκρινολογικώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. endocrinologie]. ενδοµήτριος, -α, -ο [1887] 1. αυτός που 
συντελείται ή αναπτύσσεται στο εσωτερικό τής µήτρας: ~ κύηση | 
θάνατος ΑΝΤ. εξωµήτριος 2. ΑΝΑΤ. ενδοµήτριο (το) {ενδοµητρί-ου | -
ων} ο βλεννογόνος που καλύπτει εσωτερικά την κοιλότητα τής µήτρας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endometrium]. ενδοµητρίτιδα 
(η) [1895] ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού ενδοµητρίου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endometritis]. ενδοµητρίωση (η) 
{-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική ανάπτυξη στοιχείων 
ενδοµητρίου στη λεκάνη έξω από τη µήτρα. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. endometriosis]. ενδοµητροσκοπιο (το) {ενδοµητροσκοπί-
ου | -ων} ιατρικό εργαλείο 
για την εξέταση τής κοιλότητας τής µήτρας. ενδόµυχος, -η, -ο 1. αυτός 
που βρίσκεται στα µύχια τού νου ή τής ψυχής, στα ενδότατα τής 
συνείδησης: ~ σκέψη | ελπίδα | επιθυµία ΣΥΝ. µύχιος, εσώτατος 2. 
(ειδικότ. για συναισθήµατα) αυτός που δεν έχει ακόµη εκδηλωθεί ή 
που υπάρχει χωρίς να εκφράζεται: ~ ζήλια | ανησυχία | µίσος ΣΥΝ. 
ανοµολόγητος ΑΝΤ. έκδηλος, φανερός. — ενδόµυχα | ενδοµύχως 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδο-. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο ευρισκόµενος 
στο βάθος τού σπιτιού», < ενδο- + µυχός (βλ.λ.). Η σηµ. «εσωτερικός, 
ύπουλος» πρωτοαπαντά στον γιατρό Γαληνό]. ένδον επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) µέσα, στο εσωτερικό· στη ΦΡ. εκ των ένδον από µέσα, 
από το εσωτερικό οµάδας, συγκροτήµατος, οργάνωσης κ.λπ.: 
υπονοµεύεται ~ ΑΝΤ. έξωθεν. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. επίρρ., που συνδ. µε αντίστοιχα άλλων I.E. γλωσσών, π.χ. 
λατ. endo, indu- κ.ά. Ως προς την ετυµ. τού ένδον, έχει υποστηριχθεί 
ότι προέρχεται από την πρόθ. εν + -δον, το οποίο ανάγεται από ορι-
σµένους σε ουσ. που σηµαίνουν «σπίτι», λ.χ. δόµ-ος (πβ. κ. δά-πεδον < 
*dm-). Ωστόσο, αυτή η άποψη θα προϋπέθετε αρχική σηµ. «µέσα στο 
σπίτι», ενώ οι αρχ. µαρτυρίες δείχνουν ότι το επίρρ. ένδον σήµαινε 
αρχικώς «στο εσωτερικό τού σώµατος, τού εαυτού»]. ένδοξος, -η, -ο 
αυτός που περιβάλλεται από δόξα και φήµη: ~ κατόρθωµα | ιστορία | 
παρελθόν | όνοµα | πορεία | πόλη | ηµέρες | σηµαία | κληρονοµιά 
/στρατηγός | πολιτικός | πρόγονοι ΣΥΝ. δοξασµένος, ονοµαστός, 
λαµπρός ΑΝΤ. άδοξος, αφανής, άσηµος. — ένδοξα | ενδόξως [αρχ.] 
επίρρ., ενδοξότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -δοξος < δόξα]. 
ενδοπαρασιτο (το) {ενδοπαρασίτ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το παράσιτο που ζει 
στο εσωτερικό τού σώµατος των ζωικών ή φυτικών οργανισµών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoparasite]. ενδόπλασµα (το) 
{ενδοπλάσµατος | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η εσωτερική στιβάδα τού 
κυττάρου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoplasme]. ενδοπλευρικός, 
-ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα στην κοιλότητα τού 
υπεζωκότα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intracostal]. 
ενδοπτικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που εντοπίζεται στο εσωτερικό τού 
µατιού. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoptique]. ενδόρρηξη (η) {-
ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} ΦΥΣ. το φυσικό φαινόµενο που 
συνίσταται στη βίαιη θραύση προς τα µέσα στερεού σώµατος, συνήθ. 
ενός σωλήνα µε κενό αέρος, όταν δέχεται εξωτερική πίεση ανώτερη 
από τα όρια µηχανικής αντοχής των τοιχωµάτων του. [ΕΤΥΜ < ένδο- 
+ ρήξη (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. implo-sion]. ενδοσιµος, -η, -ο 
αυτός που έχει την τάση να υποχωρεί εύκολα, να ενδίδει ΣΥΝ. 
ενδοτικός, υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ένδίδωµι]. ενδοσκόπηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ. µέθοδος εξέτασης τού 
εσωτερικού κοιλότητας ή οργάνου τού σώµατος, συνήθ. µε τη 
βοήθεια ενδοσκοπίου: ~ στοµάχου | οισοφάγου 2. ΨΥΧΟΛ. µέθοδος, 
κατά την οποία το άτοµο ερευνά µε αυτοπαρατήρηση τα ψυχικά 
φαινόµενα και τις ψυχικές λειτουργίες τού ίδιου τού εαυτού του 
ΣΥΝ. αυτοπαρατηρησία 3. (γενικότ.) το να εξετάζει, να ερευνά 
κανείς τον εαυτό του, η προσπάθεια για αυτογνωσία. Επίσης ενδο-
σκόπια (σηµ. 1) [1891]. — ενδοσκοπικός, -ή, -ό, ενδοσκοπώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΎΜ Η σηµ. 1 είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoscopie, ενώ η 
σηµ. 2 είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. introspection]. 

ενδοσκόπιο (το) {ενδοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή µε προ-
σαρµοσµένο σύστηµα φωτισµού στην άκρη της, που χρησιµεύει για 
να φωτίζεται και να εξετάζεται το εσωτερικό κοιλοτήτων τού σώµα-
τος που έχουν στενό στόµιο (λ.χ. τού οισοφάγου). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoscope]. 

ενδοσπέρµιο (το) {ενδοσπερµί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. η τροφή που είναι 
αποθηκευµένη µέσα στον ιστό τού σπόρου, για να τραφεί το έµβρυο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endosperme]. 

ενδοστρεφής, -ής, -ές {ενδοστρεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ο εσωστρεφής 
(βλ.λ.). — ενδοστρέφεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. introvertiert]. 

ενδοσυµφωνικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που βρίσκεται µεταξύ 
συµφώνων: το ~ -ι- στη λέξη «γρ-ί-πος». [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. interconsonantique]. 

ενδοσυνεννόηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} τηλεφωνικό 
σύστηµα ενδοεπικοινωνίας, λ.χ. µεταξύ των τµηµάτων ενός γραφείου 
ή των δωµατίων ενός σπιτιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
intercommunication]. 

ενδότατος, -η, -ο (λόγ.) 1. απολύτως εσωτερικός ΣΥΝ. εσώτατος, µύ-
χιος ΑΝΤ. εξώτατος 2. ενδότατα (τα) {ενδοτάτων} τα τµήµατα τόπου 
που βρίσκονται στη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση από το κέντρο· ΦΡ. 
(µτφ.) τα ενδότατα τής ψυχής οι µύχιες, οι πιο κρυµµένες σκέψεις, 
διαθέσεις, συναισθήµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν., υπερθ. βαθµ. τού αρχ. 
επιρρ. ένδον]. 

ενδότερος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στις βαθύτερες πε-
ριοχές, τις πιο αποµακρυσµένες από την είσοδο ή από το κέντρο: οι 
~ επαρχίες τής αυτοκρατορίας ΣΥΝ. εσώτερος ΑΝΤ. εξώτερος 2. (µτφ.) 
µη έκδηλος, αυτός που βρίσκεται στα βάθη τής ψυχής 3. (συνήθ.) εν-
δότερα (τα) {ενδοτέρων} το εσωτερικό τµήµα (τόπου ή εσωτερικού 
χώρου): αποσύροµαι | προχωρώ | φθάνω | κρύβοµαι στα ~ || (µτφ.) τα 
~ τής ψυχής. [ΕΤΥΜ. µεσν., συγκρ. βαθµ. τού αρχ. επιρρ. ένδον]. 

ενδοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που ενδίδει εύκολα, που έχει την τάση να 
υποχωρεί σε πιέσεις ή απαιτήσεις: όταν διακυβεύονται τα συµφέρο-
ντα µας, δεν υπάρχει περιθώριο να φανούµε ενδοτικοί ΣΥΝ. υποχω-
ρητικός, παραχωρητικός ΑΝΤ. ανένδοτος, άκαµπτος, ακλόνητος 2. 
ΓΛΩΣΣ. ενδοτική πρόταση βλ. εναντιωµατική πρόταση, λ. εναντιωµα-
τικός 3. ΝΟΜ. ενδοτικοί κανόνες δικαίου οι κανόνες δικαίου των 
οποίων η εφαρµογή µπορεί να αποκλεισθεί από την αντίθετη ιδιωτι-
κή βούληση ΑΝΤ. αναγκαστικός κανόνας δικαίου. — ενδοτικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., ενδοτικότητα (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. ένδίδωµι]. 

ενδοτισµός (ο) η υποχωρητικότητα, το να ενδίδει κανείς. 
ενδοτροπικός, -ή, -ό ΜΕΤΕΩΡ. ζώνη γύρω από τον Ισηµερινό στην 
οποία συγκλίνουν οι αληγείς άνεµοι τού Β. και τού Ν. Ηµισφαιρίου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intertropical (νόθο συνθ.)]. 

ενδοφλέβιος, -α, -ο [1893] ΙΑΤΡ. αυτός που γίνεται µέσα στη φλέβα ή 
διά µέσου αυτής: ~ ένεση | έγχυση. Επίσης ενδοφλεβικός, -ή, -ό. — 
ενδοφλεβίως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intraveineux]. 

ενδοφωνηεντικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που βρίσκεται µεταξύ 
φωνηέντων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intervocalique]. 

ενδοχώρα (η) {χωρ. πληθ.} τα εδάφη συγκεκριµένου τόπου (χώρας, 
νησιού κ.λπ.), που εκτείνονται βαθιά προς το εσωτερικό, δηλ. σε µε-
γάλη απόσταση από τα παράλια, τα σύνορα ή το διοικητικό κέντρο: 
οι αντάρτες κρύβονται στα ορεινά τής ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Hinterland]. 

ένδυµα (το) {ενδύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-επίσ.) 1. (γενικά) καθετί 
το οποίο φοράει κανείς, κατασκευασµένο από οποιοδήποτε υλικό 
(µαλλί, βαµβάκι, µετάξι, συνθετικό κ.ά.) κατεργασµένο ή όχι και το 
οποίο χρησιµοποιείται για την κάλυψη, την προστασία (από τις και-
ρικές συνθήκες) τού σώµατος ή για κοινωνικούς λόγους σε διάφορες 
περιστάσεις: πρόχειρο | ελαφρό | φθαρµένο | ευτελές ~ || εµπόριο | 
κατάστηµα | εργοστάσιο κατασκευής ετοίµων ~ ΣΥΝ. ρούχο 2. το σύ-
νολο των ρούχων που φορά κανείς σε ορισµένη περίσταση, οτιδήποτε 
συνιστά την περιβολή του: επίσηµο ~|| ~ περιπάτου | γάµου | χορού 
ΣΥΝ. ενδυµασία, αµφίεση 3. (µτφ.) οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να 
αποκρύψει δυσάρεστο ή αθέµιτο γεγονός, περιστατικό, πράξη κ.λπ., 
αλλάζοντας του µορφή: η κυβέρνηση προσπαθεί να περιβάλει τις 
αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις της µε το ~ τού νόµου ΣΥΝ. κάλυµµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. αρ^. < ενδύω < εν- + δύω (βλ.λ.)]. 

ενδυµασία (η) [µεσν.] {ενδυµασιών} (περιληπτ.) το σύνολο των ενδυ-
µάτων που καλύπτουν το ανθρώπινο σώµα (και δηλώνουν συγκεκρι-
µένη κατάσταση, περίσταση ή πολιτισµικές καταβολές): λαϊκή | το-
πική | εθνική | γραφική | πολυτελής | επίσηµη | εορταστική ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) φορεσιά, περιβολή, αµφίεση, ρούχα, στολή. 

ενδυµασία: ανδρικά - γυναικεία ενδύµατα | ρούχα, o αρχαίος ελ-
ληνικός ιµατισµός και τα συναφή ενδύµατα (χιτών, χλαµύς, µαν-
δύας, επενδύτης, ιµάτιον κ.λπ.) τού Βυζαντίου και τής προεπανα-
στατικής και µετεπαναστατικής Ελλάδας (ελληνική ενδυµασία) 
υποχώρησαν από τον 19ο αιώνα στον συρµό των φράγκικων ή ευ-
ρωπαϊκών ενδυµάτων. Έτσι σήµερα τα περισσότερα από τα ενδύ-
µατα που χρησιµοποιούµε στην Ελλάδα, φέρουν ξενικής προελεύ-
σεως ονόµατα. Στην Αρχαία (ήδη στον Όµηρο) χρησιµοποιήθηκε το 
ρ. ενδύω (και ενδύνω), από όπου το σηµερινό ντύνω και το ουσ. 
ένδυµα | ενδύµατα, που χρησιµοποιούµε µέχρι σήµερα, o Ευγέ-
νιος Βούλγαρις (1716-1806) έπλασε τη λ. ενδυµασία, που καθιερώ- 
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θηκε από τη λόγια γλώσσα. Στους µεσαιωνικούς χρόνους χρησιµοποιήθηκε 
η λ. ρούχον, που θεωρείται ότι προήλθε από το σλαβικό ruho. Πιθανόν, 
ωστόσο, να πρόκειται για ευρύτερης χρήσης γερ-µανοκελτική λ., που 
διαδόθηκε στην Ευρώπη. Αυτό δείχνουν το αρχ. γερµανικό hroch/hroc, που 
έδωσε το αγγλ. frock, γαλλ. frac (από όπου και το φράκο) ή αρχ. ιρλ. 
(κελτικό) rucht «ζακέτα, σακάκι», γερµ. Rock «ένδυµα, φούστα», µεσν. 
λατ. roccus, αρχ. γαλλ. roc, µε τα οποία συνδέεται ετυµολογικά το σλαβ. 
ruho. Ειδικότερα: (α) Ανδρική ενδυµασία. Πανωφόρι, σακάκι και 
πουκάµισο προέρχονται από λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν στην Ελλάδα 
από παλιά: πανωφόρι < µεσν. απανωφόριο< επανωφόριον (πβ. µεσν. επα-
νωκαµηλλαύκιονκαι επανωκλίβανον«το επιθωρακίδιο»)· σακάκι < αρχ. 
ελλην. σάκ(κ)ος« καθετί κατασκευασµένο από γιδήσιο µαλλί, 
χοντρόρουχο» < σηµιτ. sak (ας σηµειωθεί ότι και το ζακέτα -από γαλλ. 
jaquette, υποκ. τού jaques «κοντό εφαρµοστό ένδυµα µε µανίκια»- ανάγεται 
επίσης στο αραβ. Sakk και οι Γάλλοι το χρησιµοποίησαν αρχικά (1364) ως 
παρατσούκλι των χωρικών, τους οποίους αποκαλούσαν Jacques για τα 
χοντρά µάλλινα ρούχα τους)· πουκάµισο < µεσν. πουκάµισον < ποκάµισον 
< ΰπο-κάµισον < επι-κάµισον, το οποίο προήλθε από το λατ. camisia («λινό 
ένδυµα µε στενά µανίκια φερόµενο κατάσαρκα»), που το πήραν οι Ρωµαίοι 
στρατιώτες από τους Κέλτες, οι οποίοι το δανείστηκαν από τους 
Γερµανούς, αρχ. λ. *hamipia (από την ίδια λ. το αγγλ. chemise «µε-
σοφόρι», το γερµ. Hemd «πουκάµισο» κ.ά.). Οι λοιπές ονοµασίες τής 
ανδρικής ενδυµασίας είναι νεότερες και ξενικής προελεύσεως. Το 
παντελόνι είναι το γαλλ. pantalon, που µπήκε στην Ελληνική µέσω τού 
ιταλ. (πληθ.) pantaloni. Το γαλλ. pantalon χρησιµοποιήθηκε στη Γαλλική 
(1650) από το όνοµα ενός χαρακτηριστικού τύπου τού βενετσιάνικου 
καρναβαλιού, τού Pantalon, ο οποίος φορούσε µακριές περισκελίδες. Η 
γραβάτα, από τα γαλλικά και αυτή (cravate) µέσω τού ιταλ. cravatta, 
ανάγεται στους Κροάτες! Ήταν ένα µαντήλι που φορούσαν γύρω στον 
λαιµό τους, µέρος τής εθνικής ενδυµασίας τους. Από το γερµ. διαλεκτικό 
krawat πέρασε στα Γαλλικά πιθ. µέσω των Γερµανών µισθοφόρων 
στρατιωτών, o Αγγελος Βλάχος (1838-1920) απέδωσε τη λ. στα Ελληνικά 
µε το λαιµο-δέτης (1871). Το γιλέκο ή γελέκο είτε προήλθε απευθείας από 
το τουρκ. yelek είτε µπήκε στην Ελληνική µέσω τού ισπανικού jileco, το 
οποίο πήραν οι Ισπανοί από τους Αλγερινούς Άραβες (jaleco, από το τουρκ. 
yelek, ήταν ένα είδος καζάκας που φορούσαν οι Χριστιανοί αιχµάλωτοι των 
Μαυριτανών). Το ισπ. jileco έδωσε και το γαλλ. gilet «πλεχτό γιλέκο», που 
και αυτό µπήκε στην Ελληνική ως ζιλέ. Πλεχτό για τη µέση κι επάνω ήταν 
και το τρικό (από το γαλλ. tricot, αρχ. σηµ. «βελόνα για πλέξιµο»), που 
βαθµηδόν αντικαταστάθηκε από το αγγλ. πουλόβερ (< αγγλ. pull-over, 
αρχική σηµ. «πλεχτό που φοριέται από πάνω, δηλ. από το κεφάλι»), ενίοτε 
και από το σουέτερ (< αγγλ. sweater < sweat «ιδρώνω»). Οι επίσηµες 
ανδρικές ενδυµασίες, το φράκο «επίσηµο σακάκι, που το πίσω µέρος του 
είναι µακρύτερο από το µπροστινό» και το σµόκιν «µαύρο επίσηµο 
κοστούµι µε µεταξωτούς γιακάδες», είναι επίσης ξενικής προελεύσεως. Το 
φράκο από γαλλ. frac, το οποίο από αγγλ. frack (-coat), το δε σµόκιν από 
αγγλ. smoking (-jacket), µε αρχική σηµ. «σακάκι για το σπίτι, για ώρες 
χαλάρωσης, όπως το κάπνισµα», πέρασε στη Γαλλική, Ελληνική κ.ά. να 
σηµαίνει το επίσηµο ένδυµα φαγητού (αγγλ. dinner-jacket). Η καµπαρντίνα 
(ή γκαµπαρντι-να) προήλθε από το ισπ. gabardina, που προτού να σηµάνει 
το «αδιάβροχο παλτό», δήλωνε ένα είδος κάπας, αποτελώντας πιθ. προϊόν 
συµφυρµού των αραβ. gabâ «κάπα» και tabardina (< γαλλ. tabard «φαρδύς, 
ριχτός, στρατιωτικός επενδύτης») (β) Γυναικεία ενδυµασία. Αν το φόρεµα 
είναι πανάρχαια ελληνική λέξη (από αρχ. φόρηµα τού φορώ, θαµιστικού 
τύπου τού ρ. φέρω, που σήµαινε ό,τι και το σηµερινό φορώ ήδη στον 
Όµηρο!), οι άλλες ονοµασίες είναι ξενικής προελεύσεως, o τρόπος ύφανσης 
στο Fustat, προάστιο τού Καΐρου, κατά µία άποψη, ή πιθανότερα το λατ. 
fustis «ξύλο», έδωσαν το µεσν. λατ. fustaneum «ξύλινο», από όπου το ιταλ. 
fustagno και από αυτό το ελλην. φουστάνι (µεσν. φουστάι-νον και 
φουστάνινι Πιθανόν, κατά το «ξύλινα λινά» τής Αρχαίας πλάστηκε το λατ. 
fustaneus, από όπου και το γαλλ. futaine (είδος υφάσµατος), αγγλ. fustian, 
ιταλ. fustagno. Από το φουστάνι προήλθαν αργότερα το ελληνικότατο 
φουστανέλα (φουστάνι + κατάλ. -έλα) και το σύγχρονο φούστα, αναλογικά 
προς το ξενικής επίσης προελεύσεως µπλούζα (από τη συνεκφορά φουστάνι 
- µπλούζα > φούστα - µπλούζα). Το ίδιο το µπλούζα, από το γαλλ. blouse, 
είναι γερµανικής προελεύσεως (blot) και προέρχεται πιθ. από τη φράση 
vêtement de laine blouse «ένδυµα από καθαρό (blouse) µαλλί». Το ταγέρ 
είναι επίσης γαλλικής προελεύσεως (tailleur < costume tailleur (1913) < 
tailleur «ράφτης» < p. tailler < λατ. taliare), όπως και η τουαλέτα (< γαλλ. 
toilette < toile «πανί, ύφασµα» < αρχ. γαλλ. teile < λατ. tela < texere 
«υφαίνω») (γ) Κοινά (ανδρικά-γυ-ναικεία) ενδύµατα. Το καπέλο, από το 
ιταλ. capello (πβ. αρχ. γαλλ. chapel και σύγχρονο γαλλ. chapeau «καπέλο»), 
ανάγεται σε όψιµο λατ. capellus, υποκ. τού cappa «κουκούλα, σκέπασµα - 
ένδυµα» (από όπου και η ελληνική κάπα). Τα υποδήµατα (από το αρχ. υπο-
δέω) είναι αρχαία (και η υπόδηση και ο υποδηµατοποιός, από όπου το νεότ. 
λόγιο υποδηµατοποιείο). ενώ το όψιµο µεσν. παπούτσι1 είναι τουρκικό 
(pabuç) και µάλιστα αραβικής προελεύσεως. Οι Βυζαντινοί 
χρησιµοποίησαν και τη λ. καλ(λ)ίγιο (από το µτγν. καλίγιον< λατ. caliga 
«στρατιωτικό υπόδηµα»· πβ. και το κύριο όνοµα Καλλιγάς και το ρ. 
καλιγώνω «πεταλώνω, παπουτσώνω»), η οποία δεν επέζησε. Από το ιταλ. 
calza προήλθε το κάλτσα, όπως από το ιταλ. calzone το γαλλ. caleçon, από 
όπου το καλσόν 

(και καλτσόν µε επίδραση τού κάλτσα) τής γυναικείας ενδυµασίας. Το 
µεσν. αγγλ. paletok έδωσε το γαλλ. paletoc > paletot, από όπου το ιταλ. 
paltò και δι' αυτού το ελλην. παλτό. Τέλος, το αδιάβροχο (α- στερητ. + 
αρχ. διάβροχος «βρεγµένος») είναι νεότ. µεταφραστικό δάνειο από το 
γαλλ. imperméable, ενώ σπανιότερα χρησιµοποιείται και το ξενικό τρενς-
κόουτ (από το αγγλ. trench-coat). 

ενδυµατολογία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική και συνήθ. κατ' 
επάγγελµα ενασχόληση µε τον σχεδιασµό, την επιµέλεια ή/και την κατασκευή 
ενδυµασιών, κυρ. για το θέατρο, τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση. — 
ενδυµατολόγος (ο/η), ενδυµατολογικός, -ή, -ό, ενδυµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

ενδυµατολόγιο (το) {ενδυµατολογί-ου | -ων} 1.το σύνολο των ενδυµάτων που 
χρησιµοποιούνται σε θεατρική παράσταση: προσεγµένο | πρωτότυπο ~ 2. το 
σύνολο των ρούχων που έχει και φορά κάποιος ΣΥΝ. γκαρνταρόµπα. 

ενδυναµώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ενδυνάµω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) 
ισχυρό, του προσδίδω δύναµη: µίλησε στους παριστάµενους, για να 
ενδυναµώσει την πίστη τους ΣΥΝ. ενισχύω, ισχυροποιώ, τονώνω, δυναµώνω 
ΑΝΤ. αποδυναµώνω, εξασθενώ 2. (µτφ.) δίνω θάρρος, ενισχύω ηθικώς: οι 
συµβουλές σου µε ενδυνάµωσαν και αποφάσισα να το τολµήσω ΣΥΝ. 
ενθαρρύνω, εγκαρδιώνω, εµψυχώνω ΑΝΤ. αποθαρρύνω, αποκαρδιώνω. — 
ενδυνάµωµα (το) [1887], ενδυναµω-τικός, -ή, -ό [1856], ενδυναµωτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

ενδυνάµωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να καθίσταται 
(κάποιος/κάτι) ισχυρότερος, το να ενδυναµώνεται: ~ τού φρονήµατος ΣΥΝ. 
ενίσχυση, ισχυροποίηση ΑΝΤ. αποδυνάµωση, εξασθένηση, αδυνάτισµα 2. 
ΦΩΤΟΓΡ. η αύξηση τού βαθµού αµαυρώσεως στο αρνητικό τής φωτογραφίας 
µε τη βοήθεια χηµικών µέσων, έτσι ώστε στην κανονική φωτογραφία να 
αποδίδονται ζωηρότερα τα χρώµατα. 

ενδυναµωτής (ο), ενδυναµώτρια (η) (σηµ. 1) {ενδυναµωτριών} 1. (γενικά) 
πρόσωπο που ενδυναµώνει · 2. ΦΩΤΟΓΡ. χηµικό µέσο που χρησιµοποιείται για 
να καταστήσει ζωηρότερα τα χρώµατα των φωτογραφικών προτύπων. 

ενδυναµωτικός, -ή, -ό -> ενδυναµώνω 
ένδυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} (λόγ.-επίσ.) η περιβολή µε 

ενδύµατα, το να καλύπτει κανείς το σώµα του µε ρούχα: είδη ενδύσεως || η ~ 
τού νέου πατριάρχη µε τα αρχιερατικά άµφια ΣΥΝ. ντύσιµο, αµφίεση ΑΝΤ. 
έκδυση, γδύσιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έ'νδυσις < ενδύω < εν- + δύω (βλ.λ.)]. 

ενδύω ρ. -+ ντύνω 
Ε.Ν.Ε. (η) Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία. 
ενέδρα (η) {σπάν. ενεδρών} 1. το να παραµονεύει κανείς κάποιον, για να τον 

βλάψει µε οποιονδήποτε τρόπο· η καλά σχεδιασµένη παγίδα: η αστυνοµία έχει 
στήσει ~ για τη σύλληψη των δραπετών || πέφτω σε ~ΣΥΝ. καρτέρι 2. (ειδικότ.) 
η εγκατάσταση µικρής στρατιωτικής οµάδας πεζικού σε σηµείο όπου δεν 
διακρίνεται και κοντά στο σηµείο από όπου αναµένεται να περάσει ο εχθρός, 
µε σκοπό το αιφνιδιαστικό χτύπηµα του. — ενεδρευτής (ο) [µτγν.], 
ενεδρευτικός, -ή, -ό [µτγν.], ενεδρεύω ρ. αµετβ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θέση, αναµονή», < εν- + έδρα. Η σηµερινή σηµ. 
ήδη αρχ.]. 

ενέδωσα ρ. → ενδίδω 
ένειµα ρ. → νέµω 
ΕΝ.Ε.Κ. (το) Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνηµα. 
ένεκα πρόθ. (λόγ.) εύχρ. σε αρχαιοπρ. φρ. (+γεν.) δηλώνει: λόγο, αιτία 

(εξαιτίας, λόγω): η κυκλοφορία διεκόπη ~ τής κακοκαιρίας || (λαϊκ. +ονοµ.) δεν 
συνέχισα το σχολείο, ~ η φτώχια. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ένεκα | ένεκεν (ήδη µυκ. e-ne-ka), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *έν-
Εεκα< εν «ένα» + *Ρεκα< *Ρεκών> εκών «µε τη θέληση του, εκ προθέσεως», 
οπότε το ένεκα θα σήµαινε «θέλοντας ένα µόνο πράγµα». Ωστόσο, η 
αρχαιότερη θεωρούµενη µαρτυρία, το µυκ. eneka, δεν εµφανίζει δίγαµµα, 
πράγµα που έχει οδηγήσει ακόµη και στην αναζήτηση διαφορετικής ετυµ., 
όπως στην υπόθεση ότι το β' συνθ. -εκα συνδ. µε τον αόρ. ένεγκειν τού ρ. 
φέρω, πβ. β' συνθ. -ηνεκής (π.χ. διηνεκής) < ενεκ- < I.E. *n-ek- «φθάνω, 
φέρω»]. 

ένεκεν πρόθ.· παράλληλος τ. τής πρόθ. ένεκα (βλ.λ.), κυρ. στη ΦΡ. τιµής ένεκεν 
(λατ. honoris causa) για να τιµηθεί (πρόσωπο, επέτειος κ.λπ.)· κ. σφραγίδα σε 
εκδόσεις που αποστέλλονται τιµητικά σε κάποιον: ο εορτάζων θα καθήσει στην 
κεφαλή τού τραπεζιού ~ || του έστειλε το καινούργιο βιβλίο του ~. _ [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ένεκεν, βλ. λ. ένεκα]. 
ένεµα (το) {ενέµ-ατος | -ατα, -άτων} το υγρό που εισάγεται µε ειδική συσκευή 

σε σωµατική κοιλότητα για τον καθαρισµό της, το κλύσµα. [ΕΤΥΜ µτγν. 
(ήδη στους ∆ιοσκουρίδη και Γαληνό) < αρχ. ένίηµι «εγχέω» (βλ. λ. ένεση)]. 

Ε.Ν.Ε.Ν. (η) Ελληνική Νεφρολογική Ένωση Νοσηλευτών. 
ενενήκοντα (το) → ενενήντα 
ενενηκοντα- κ. ενενηκοντά- κ. ενενηκοντ- [µτγν.] (λόγ.) ά συνθετικό που 

δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό ενενήντα (90): 
ενενηκοντα-ετής, ενενηκοντ-άκις 2. είναι ενενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο 
πολύς από το µέτρο σύγκρισης: ενενηκοντα-πλάσιος. 

ενενηκονταετηρίδα (η) → ενενηκοντα-, -ετηρίδα 
ενενηκονταετης, -ής, -ές → ενενηκοντα-, -ετής 
ενενηκονταετία (η) → ενενηκοντα-, -ετία 
ενενηκοντάκις επίρρ. —> ενενηκοντα-, -άκις 
ενενηκονταπλάσιος, -α, -ο → ενενηκοντα-, -πλάσιος 



ενενηκοντούτης 609 ενεργός 
 

ενενηκοντούτης (ο) [µτγν.] {ενενηκοντουτών},ενενηκοντούτις (η) 
{ενενηκοντούτιδος | ενενηκοντουτίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας 
ενενήντα ετών ΣΥΝ. ενενηκονταετής, ενενηντάχρονος. ενενηκοστός, -
ή, -ό (επίσης γράφεται 90ός στην αραβική αρίθµηση, Ί ' στην ελληνική 
και XC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
ενενήντα (90): το -χιλιόµετρο τής εθνικής οδού Αθη-νών-Λαµίας (βλ. 
κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ενενήκοντα]. ενενήντα (το) {άκλ.} 
1. ογδόντα εννέα συν ένα, εννέα δεκάδες, ο αριθµός 90 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 90. Επίσης (λόγ.) ενενήκοντα [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ενενήκοντα < *ένΈαν-ακοντα < *èvFav- (< εννέα, 
βλ.λ.) + συνδετικό φωνήεν -α- + -κυντα, ουδ. πληθ. τού β' συνθ. -κάτι 
(που δηλώνει τη δεκάδα), το οποίο απαντά στο ε'ίκοσι (βλ.λ.) < *Εί-
κατι. Το ίδιο το -κάτι πιθ. < *kmt-i ή < *dkmt-i, που αποτελούν µετα-
πτωτ. βαθµ. των εκατόν και δέκα αντιστοίχως]. ενενήντα - κ. 
ενενήντα- κ. ενενηντ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό ενενήντα (90): ενενηντά-χρονος, 
ενενηντα-ήµερο 2. είναι ενενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από 
το µέτρο σύγκρισης: ενενηντα-πλάσιος. ενενηντάρης (ο) 
{ενενηντάρηδες}, ενενηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας ενενήντα ετών ή περίπου ενενήντα ΣΥΝ. ενενηκονταετής, 
ενενηντάχρονος 2. (ειδικοτ. το θηλ.) κασέτα ήχου ή βίντεο διαρκείας 
ενενήντα λεπτών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < ενενήντα + παραγ. 
επίθηµα -άρης]. ενενηνταριά (η) {χωρ. πληθ.} ενενήντα, στη ΦΡ. 
καµιά ενενηνταριά περίπου ενενήντα: το διαµέρισµα του θα είναι ~ 
τετραγωνικά µέτρα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < ενενήντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. ενεός, -ά, -ό (λόγ.) 
άφωνος (από κατάπληξη): έµεινα ~ στο άκουσµα τής αναπάντεχης 
είδησης ΣΥΝ. άναυδος, εµβρόντητος ΑΝΤ. απαθής, ψύχραιµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. ενεπλάκην ρ. → 
εµπλέκω ενέπλεξα ρ. → εµπλέκω ενέπνευσα ρ. → εµπνέω 
ενεπίγραφος, -η, -ο αυτός που φέρει επιγραφή: ~ στήλη ΑΝΤ. ανεπί- 
γραφος. ενέργεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών} 1. (γενικά) 
οτιδήποτε πραγµατοποιείται από κάποιον η πράξη: οι δράστες τής 
εγκληµατικής ~ παραµένουν ασύλληπτοι || άστοχη | πολιτική | 
τροµοκρατική | θετική | έννοµη | επιθετική | σωστή | σπασµωδική | 
επιβαλλόµενη | παρασκηνιακή | εχθρική | διπλωµατική | 
προγραµµατισµένη ~ || προβαίνω στις δέουσες ~ ΣΥΝ. κίνηση, 
δραστηριότητα ΑΝΤ. αδράνεια, απραξία, ακινησία 2. ΓΛΩΣΣ. ποιόν 
ενεργείας βλ. λ. ποιόν 3. το να ενεργεί (κάποιος/κάτι), το να 
αναπτύσσει δράση: η ~ τού φαρµάκου θα αρχίσει σε µία ώρα- ΦΡ. 
θέτω | βάζω σε ενέργεια ξεκινώ τη λειτουργία (για µηχανισµό, 
σχέδιο, πρόγραµµα, δραστηριότητα κ.λπ.), κάνω (κάτι) να ξεκινήσει 
να αποδίδει, να λειτουργεί, θέτω (κάτι) σε λειτουργία ΣΥΝ. ξεκινώ, 
αρχίζω 4. ΦΥΣ. η ικανότητα για απόδοση έργου: δυναµική | θερµική | 
µαγνητική | χηµική | κινητική | ηλεκτρική | ηλιακή | ατοµική | πυρηνική 
| αιολική - || διατήρηση | απορρόφηση τής ~· ΦΡ. πηγές ενέργειας 
οτιδήποτε στη φύση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 
χρήσιµης στον άνθρωπο ενέργειας υπό µορφήν κίνησης, θερµότητας, 
φωτισµού κ.λπ., π.χ. το πετρέλαιο, ο άνθρακας, το νερό, ο ήλιος κ.ά.: 
φυσικές ~ 5. ο βαθµός στον οποίο είναι κανείς ικανός να ενεργεί, να 
δραστηριοποιείται: εξαιρετικά δραστήριο άτοµο µε µεγάλα αποθέµατα 
ενέργειας ΣΥΝ. ενεργητικότητα, κινητικότητα, ζωντάνια· ΦΡ. (εν) 
ενεργεία (i) ΦΙΛΟΣ, για κατάσταση που βρίσκεται στην εξέλιξη της ή 
έχει ήδη εξελιχθεί' κατ' αντιδιαστολή προς το «(εν) δυνάµει» (ii) για 
στρατιωτικό ή υπάλληλο που ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του, σε 
αντίθεση µε αυτόν που έχει συνταξιοδοτηθεί ή βρίσκεται σε 
διαθεσιµότητα: αξιωµατικός εν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποιόν. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ενεργός. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. θέτω 
σε ενέργεια (< γαλλ. mettre à l'œuvre | en marche), εν ενεργεία (< 
γαλλ. en activité), πηγές ενέργειας (< γαλλ. sources d'énergie) κ.ά.]. 

ενέργεια - πράξη - δράση - δραστηριότητα. Η λ. ενέργεια υπήρξε, 
ήδη από την αρχαία γλώσσα, µια ιδιαίτερα σηµαντική και σύνθετη 
έννοια. Εννοιολογικά αντιπαρατέθηκε σε µια σειρά από 
γλωσσικές σηµασίες: ως δράση και δραστηριότητα, που οδηγεί σε 
πράξεις, αντιτέθηκε προς την απλή συνήθεια, που αναστέλλει τη 
δράση (ενέργεια: έξις)· ως δυναµική διαδικασία, που προηγείται 
και προϋποθέτει κάθε µορφή δράσης, αντιτέθηκε στη σηµ. τής ήδη 
συντελεσµένης πράξης (ενέργεια: έργον)- ως πραγµατική δραστη-
ριότητα και δράση, που οδηγεί σε πράξη, αντιτέθηκε στην απλή 
δυνατότητα για δράση (δυνάµει: ενεργεία)- ως εν εξελίξει δράση 
αντιτέθηκε στην ολοκληρωµένη δράση (ενέργεια: εντελέχεια). Με 
αυτή τη σηµασιολογική ιστορία η λ. ενέργεια στην προσεκτική 
χρήση της διαφέρει από τη λ. πράξη. Η ενέργεια είναι δράση θεω-
ρούµενη από την πλευρά τής εξέλιξης της, τής δυναµικής εκδί-
πλωσής της, ενώ στη λ. πράξη η σηµασία εστιάζεται στην ολο-
κληρωµένη, τη συντελεσµένη δράση που αποτελεί πια έργο, απο-
τέλεσµα. Σήµερα, η διαφορά ενέργειας και πράξης τείνει να είναι 
ό,τι παλαιότερα η διαφορά ενέργειας και έργου, δράσης και συ-
ντελεσµένου γεγονότος. Τέλος, η λ. δράση έχει περιληπτική έννοια 
και δηλώνει το σύνολο των πράξεων που πραγµατοποιεί κάποιος 
σε συγκεκριµένο χώρο («πεδίο δράσεως»). Έτσι µιλάµε για εθνική, 

κοινωνική, φιλανθρωπική κ.λπ. δράση. Η έννοια τού συνόλου ενερ-
γειών ενυπάρχει και στη λ. δραστηριότητα, η οποία έχει επίσης 
περιληπτική έννοια. Η διαφορά -λεπτή διαφορά- είναι ότι η δράση 
αναφέρεται σε σειρά πράξεων, ενώ η δραστηριότητα σε σειρά 
ενεργειών. 

ενεργειακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ενέργεια ως παρα-
γωγική δύναµη: ~ πηγές | πλούτος | πρόβληµα- ΦΡ. (α) ενεργειακή 
κρίση η κρίση στον χώρο τής παραγωγής και, κατά συνέπεια, τής οι-
κονοµίας λόγω ξαφνικής ελλείψεως ή ανόδου των τιµών των πηγών 
ενέργειας, κυρ. τού πετρελαίου (β) ενεργειακές τροφές οι τροφές 
που παρέχουν στον οργανισµό την αναγκαία ενέργεια. — ενεργειακά 
| -ως επίρρ. 

ενεργειοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, (α) θεωρία που ανάγει τα 
πάντα στην ενέργεια, που θεωρεί την ενέργεια ως πηγή και υπέρτατο 
σκοπό όλων των πραγµάτων και των φαινοµένων (β) ηθική θεωρία, 
σύµφωνα µε την οποία το ανώτατο αγαθό έγκειται όχι σε συναισθη-
µατικές καταστάσεις, αλλά σε κάθε έµπρακτη εκδήλωση τής ζωής 
ΣΥΝ. ενεργητισµός 2. ΨΥΧΟΛ. θεωρία κατά την οποία η ψυχή δεν είναι 
ουσία αλλά ενέργεια. 3. ΦΥΣ. η ενεργητική (βλ. λ. ενεργητικός). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γερµ. Energetik]. 

ενέργηµα (το) → ενεργώ 
ενεργητικό (το) {χωρ. πληθ.} 1. ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των αγαθών ή των 
περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει ή που δικαιούται να λάβει πρό-
σωπο ή επιχείρηση ΑΝΤ. παθητικό 2. (µτφ.) οι επιδόσεις κάποιου, οτι-
δήποτε φανερώνει πόσο δραστήριος είναι: είναι ένας από τους καλύ-
τερους αθλητές µας µε πολλές διεθνείς διακρίσεις στο ~ του ΣΥΝ. 
ιστορικό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. actif]. 

ενεργητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που ενεργεί, που δρα 2. (για πρόσ.) 
αυτός που είναι πρόθυµος για δράση, αυτός που έχει την ικανότητα 
να ενεργεί αποτελεσµατικά: είναι µια από τις πιο - γυναίκες στον 
τοµέα των επιχειρήσεων ΣΥΝ. δραστήριος, δυναµικός, αποτελε-
σµατικός, κινητικός ΑΝΤ. αδρανής, νωθρός, οκνηρός 3. (ειδικότ.) αυ-
τός που έχει τον ανδρικό ρόλο στη σεξουαλική πράξη: ~ οµοφυλόφι-
λος ΑΝΤ. παθητικός 4. ΓΛΩΣΣ. (α) ενεργητική φωνή γραµµατική µορ-
φολογική κατηγορία που δηλώνει το σύνολο των ρηµατικών τύπων 
που έχουν στο α' ενικό πρόσ. τής οριστικής ενεστώτα την κατάληξη 
-ω | -ώ ΑΝΤ. παθητική φωνή (β) ενεργητική διάθεση γραµµατική ση-
µασιολογική κατηγορία που δηλώνει τα ρήµατα των οποίων το υπο-
κείµενο εκτελεί κάποια ενέργεια ή πράξη: ~ έχουν π.χ. τα ρήµατα κά-
νω, δίνω, εκµεταλλεύοµαι κ.ά. ΑΝΤ. παθητική διάθεση (γ) ενεργητικό 
ρήµα το ρήµα που ανήκει στην ενεργητική φωνή ή διάθεση ΑΝΤ. πα-
θητικό ρήµα 5. ενεργητικό (το) βλ.λ. · 6. (για φάρµακα, τροφές κ.λπ.) 
αυτός που οµαλοποιεί και διευκολύνει την κένωση τού πεπτικού συ-
στήµατος: για τη δυσκοιλιότητα είναι καλό να τρώει κανείς λαχανικά 
και φρούτα, που είναι ~ ΣΥΝ. ευκοίλιος ΑΝΤ. δυσκοίλιος · 7. ΦΥΣ. 
ενεργητική (η) σύστηµα µηχανικής που αποκλείει από τις αρχές του 
την ιδέα τής δύναµης, την οποία και αντικαθιστά µε αυτήν τής ενέρ-
γειας ΣΥΝ. ενεργειοκρατία. — ενεργητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ενεργητικότητα (η) [1842] {χωρ. πληθ.) 1. η διάθεση για δράση, για 
κίνηση, για ζωή· (γενικότ.) η τάση για διοχέτευση ή εκτόνωση των 
φυσικών, ψυχικών και πνευµατικών δυνάµεων: πολλοί νέοι διοχετεύ-
ουν άδικα την ~ τους σε ανούσιες δραστηριότητες || έφηβος γεµάτος ~, 
όρεξη για ζωή || ο δάσκαλος πρέπει να αξιοποιεί στο έπακρον την ~ 
των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία ΣΥΝ. ζωντάνια, ζωτικότητα, 
σφρίγος, δυναµισµός ΑΝΤ. αδράνεια, παθητικότητα 2. το να δρα-
στηριοποιείται κανείς, το να ενεργεί µε τον απαραίτητο δυναµισµό 
(σε διάφορους τοµείς δράσης): δεν έχει αρκετή ~, για να πετύχει σ' 
έναν τόσο απαιτητικό κλάδο ΣΥΝ. κινητικότητα, δυναµισµός ΑΝΤ. 
αδράνεια, παθητικότητα. 

ενεργητισµός (ο) η ενεργειοκρατία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. énergétisme]. 

ενεργοποίηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να 
ενεργοποιείται (κάποιος/κάτι): συνολική | µερική ~ || η ~ ενός µηχανι-
σµού || για την επίτευξη των στόχων µας, χρειάζεται ~ όλων των ψυ-
χικών και πνευµατικών δυνάµεων ΣΥΝ. δραστηριοποίηση ΑΝΤ. αδρα-
νοποίηση 2. (ειδικότ.) το να τίθεται (συσκευή, µηχανισµός) σε λει-
τουργία 3. ΦΥΣ. η µετατροπή ατόµου ή ισοτόπου σε ραδιενεργό µε τον 
βοµβαρδισµό του µε νετρόνια ή µε άλλου τύπου σωµατιδιακή ακτι-
νοβολία 4. ΙΑΤΡ. η επανεµφάνιση φαινοµένων που είχαν υποχωρήσει ή 
εξαφανιστεί: ~ νόσου | συµπτωµάτων 5. ΨΥΧΟΛ. η διέγερση συγκε-
κριµένου τµήµατος τού εγκεφαλικού φλοιού, έτσι ώστε να προκληθεί 
η αίσθηση τής εγρήγορσης και τής προσοχής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. activation]. ενεργοποιώ ρ. µετβ. [1840] 
{ενεργοποιείς... | ενεργοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. βγάζω 
από την κατάσταση τής αδράνειας, τής ηρεµίας, καθιστώ ενεργό 
(βλ.λ.): αυτό το φάρµακο ενεργοποιεί τα αδρανή κύτταρα || ~ όλες τις 
ψυχικές µου δυνάµεις, για να επιτύχω τον σκοπό µου 2. θέτω σε 
λειτουργία, καθιστώ ενεργό: ~ το κινητό (ενν. τηλέφωνο) ΑΝΤ. 
απενεργοποιώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. activate]. ενεργός, -
ός/-ή, -ό 1. αυτός που ενεργεί, που εκδηλώνεται µέσα από πράξεις: 
θέλει να έχει ~ συµµετοχή στα κοινά (να πολιτεύεται, να 
συνδικαλίζεται κ.λπ.) || - ανάµειξη | συµπαράσταση | παρουσία || ~ 
πληθυσµός (που ασκεί παραγωγικό έργο) ΣΥΝ. ενεργητικός, δραστή-
ριος ΑΝΤ. παθητικός, ανενεργός, αδρανής 2. ΟΙΚΟΝ. ενεργό κεφάλαιο 
το κεφάλαιο που διατίθεται σε επιχειρήσεις ή επενδύσεις- κατ' 
αντιδιαστολή προς το νεκρό ή αργό κεφάλαιο 3. ΓΕΩΛ. ενεργό ηφαί-
στειο το ηφαίστειο στο οποίο έχουν σηµειωθεί εκρήξεις σε πρόσφα- 
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τα ή γενικότ. σε ιστορικά χρόνια, εκείνο από το οποίο εκλύονται θερµά 
αέρια και ατµοί 4. ΠΛΗΡΟΦ. ενεργό παράθυρο το τµήµα τής οθόνης 
στο οποίο εργαζόµαστε σε δεδοµένη στιγµή.  — ενεργ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -εργός < έργον]. 

ενεργώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ενεργείς... | ενήργησα κ. ενέργ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι σε δράση, αναπτύσσω δραστηριότητα, δεν 
µένω αδρανής και απαθής: πρέπει να ενεργήσουµε, δεν µπορούµε να 
καθήσουµε µε σταυρωµένα χέρια ΣΥΝ. δρω, κινούµαι, δραστηριοποι-
ούµαι ANT. αδρανώ, απρακτώ, µένω αργός 2. προβαίνω σε συγκεκρι-
µένες πράξεις, αναπτύσσω δραστηριότητα µε συγκεκριµένο τρόπο: ο 
εισαγγελέας ενήργησε εξ ιδίας πρωτοβουλίας || ~ µε περίσκεψη | επι-
πόλαια | βάσει σχεδίου | σωστά | αδέξια | δικαστικώς | αυτοβούλως | 
εγκαίρως | κατ' εντολήν κάποιου | από κοινού µε κάποιον | πραξι-
κοπηµατικός ΣΥΝ. πράττω, δρω 3. ασκώ την επίδραση µου, επιφέρω 
αποτέλεσµα: το δηλητήριο ενήργησε ακαριαία ♦ (µετβ.) 4. (λόγ.) κά-
νω, διεξάγω: η Αρχαιολογική Υπηρεσία ενεργεί ανασκαφές στην πε-
ριοχή ΣΥΝ. εκτελώ, διενεργώ, διεξάγω, πραγµατοποιώ, επιτελώ, (κα-
θηµ.) κάνω 5. (µειωτ.) ενεργούµενο (το) {ενεργουµ-ένου | -ένων} πρό-
σωπο ετεροκατευθυνόµενο, που δρα καθ' υπόδειξιν άλλων και όχι µε 
δική του πρωτοβουλία · 6. (µεσοπαθ. ενεργούµαι) έχω κένωση, απο-
πατώ ΣΥΝ. τα κάνω, αφοδεύω, (!) χέζω. — ενέργηµα (το) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενεργώ (·έω) < ενεργός]. 

ενέρτζικο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη: παιγµένο «ενεργητικά», 
µε δυναµικότητα, δραστήρια. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. energico < γαλλ. énergique < énergie < µτγν. λατ. energia 
< αρχ. ενέργεια]. 

ένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. ΙΑΓΡ. η έγχυση θεραπευτι-
κού ή άλλου υγρού στον οργανισµό µε ειδική συσκευή (σύριγγα ή ει-
δικό πιστόλι): κάνω - σε ασθενή || υποδόριος! ενδοµυϊκή | ενδοφλέβια 
~ || ~ µορφίνης 2. (συνεκδ.) η σύριγγα (βλ.λ.) 3. (συνεκδ.) το ίδιο το φαρ-
µακευτικό υγρό που εισάγεται στον οργανισµό: ο γιατρός τής έγραψε 
ενέσεις για την καρδιά· (µτφ.) 4. οτιδήποτε παρέχει ψυχολογική βοή-
θεια, ενισχύει ηθικώς: σε αυτή την κατάσταση οι στρατιώτες χρειά-
ζονται µια ~ θάρρους, για να αντιµετωπίσουν τον εχθρό · 5. ένεση 
τσιµέντου το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στη στερέωση 
τοίχων ή εδαφών µε την εισαγωγή µε πίεση στο εσωτερικό τους µά-
ζας ρευστού τσιµεντοκονιάµατος ή τσιµέντου σε σκόνη ΣΥΝ. τσιµε-
ντένεση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενεσις, αρχική σηµ. «εµβολή, ένριψη», < ένίηµι «εµ-
βάλλω, ενρίπτω, εµφυτεύω» < έν- + ί'ηµι «ρίχνω» (βλ. λ. αφήνω). Κα-
τά τον Μεσαίωνα η λ. ε'νεσις έλαβε τη σηµ. «κλύσµα»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το αρχ. έν-ίηµι (< εν + Ί'ηµι «ρίχνω»), που σήµαινε -µεταξύ 
άλλων- «εµβάλλω, εγχέω, ενρίπτω» (µετάφραση τού εν-ίηµι είναι 
το λατ. in-jicio, από όπου το αγγλ. inject κ.ά.), έδωσε το παράγωγο 
έν-εση «εµβολή, έγχυση, ένριψη» (για τον σχηµατισµό πβ. αφίηµι 
- άφεση, ανίηµι - άνεση κ.τ.ό.). Το ένεση (που στα Βυζαντινά 
σήµαινε και το «κλύσµα») χρησιµοποιήθηκε στα νεότερα χρόνια, 
για να αποδώσει -υπό µορφήν αντιδανείου- το γαλλ. | αγγλ. 
injection, εξέλιξη τού λατ. injectio, που είναι µετάφραση τού αρχ. 
ελλην. ένεσις (χρησιµοποιείται ήδη στον Ιπποκράτη). Το σύριγγα 
(αρχ. σΟριγξ), µέσω τού όψιµου λατ. syringa, χρησιµοποιήθηκε 
από νεότερες γλώσσες (πβ. γαλλ. seringue, αγγλ. syringe | syrinx, 
γερµ. Syrinx), για να δηλώσει το όργανο για την ένεση υγρών 
(κυρίως φαρµάκων) στον οργανισµό τού ανθρώπου. Τον 19ο αιώνα 
χρησιµοποιήθηκαν το αρχ. έγχυση και το νεόπλαστο εγχυ-τήρας 
(εγχυτήρ). για να δηλώσουν αντιστοίχως την ένεση και τη 
σύριγγα, µεταφράζοντας τα ξένα injection και injecteur, που απέ-
διδαν τα ελλην. ένεση και σύριγγα] 

ενέσιµος, -η, -ο ΦΑΡΜ. αυτός που εισάγεται στον οργανισµό µε ένεση, 
µε σύριγγα: ~ φάρµακο | σίδηρος (πβ. λ. πόσιµος). [ΕΤΥΜ < ένεση + 
παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. πόσ-ιµος]. 

ενεστώτας (ο) ΓΛΩΣΣ. χρόνος τού ρήµατος που τοποθετεί την ενέργεια 
ή την κατάσταση που δηλώνει το ρήµα στο παρόν τού οµιλητή και 
πιο συγκεκριµένα στη στιγµή τής εκφώνησης· υπό ορισµένες 
συνθήκες µπορεί να δηλώνει τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν, 
αφού χρησιµοποιεί φαινοµενικά τον ίδιο τύπο για τη δήλωση τόσο 
µιας µόνιµης κατάστασης όσο και µιας προσωρινής, π.χ. αντιµετω-
πίζουµε σοβαρά οικογενειακά προβλήµατα (τώρα ή πάντα)- ΦΡ. (α) 
ιστορικός ενεστώτας ο ενεστώτας που χρησιµοποιείται αντί παρελ-
θοντικού χρόνου στην αφήγηση, για να δοθεί έµφαση και ζωντάνια 
στον λόγο, π.χ. και στέλνει (αντί έστειλε) τότε µήνυµα ο Μωάµεo ο 
Πολιορκητής στον αυτοκράτορα και του λέει (αντί είπε): ... (β) ano-
πειρατικός ενεστώτας ο ενεστώτας που δηλώνει κάτι που προσπαθεί 
να κάνει το υποκείµενο, π.χ. Τι µας λέει ετούτος; Μας κοροϊδεύει (= 
προσπαθεί να µας κοροϊδέψει) (γ) βουλητικός ενεστώτας ο ενεστώ-
τας που δηλώνει κάτι που θέλει, που δέχεται ή που συγκατατίθεται 
να πράξει το υποκείµενο, π.χ. θα πάµε σινεµά· έρχεσαι κι εσύ; (= θέ-
λεις να έρθεις κι εσύ;) (δ) εναρκτικός ενεστώτας ο ενεστώτας που 
δηλώνει ότι κάτι τώρα αρχίζει να γίνεται, π.χ. πάµε να φύγουµε, νυ-
χτώνει (- αρχίζει να πέφτει η νύχτα) (ε) αποτελεσµατικός ενεστώ-
τας ο ενεστώτας που δηλώνει ότι κάτι που ισχύει στο παρόν ξεκίνησε 
στο παρελθόν: γνωρίζω τον Γιάννη από τον στρατό (= τον γνώρισα 
και εξακολουθώ να τον γνωρίζω) (στ) µελλοντικός ενεστώτας ο 
ενεστώτας που δηλώνει την απόλυτη βεβαιότητα εκείνου που οµιλεί 
ότι κάτι οπωσδήποτε θα συµβεί, π.χ. φεύγω αύριο για Αµερική (= θα 
φύγω οπωσδήποτε...) (ζ) γραφικός ενεστώτας ο ενεστώτας που χρη- 

σιµοποιείται αντί για παρατατικό (διότι µε αυτόν µια παρελθοντική 
πράξη προβάλλεται κατά τη διήγηση στους ακροατές σαν σε «γρα-
φή», ζωγραφιά), π.χ. τρία πουλάκια κάθονται (= κάθονταν). Επίσης 
(λόγ.) ενεστώς [αρχ.] {ενεστώτος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενεστώς «παροντικός», µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ένίστα-
µαι «βρίσκοµαι εδώ, ίσταµαι, στέκοµαι» και κατ' επέκτ. «είµαι πα-
ρών»]. 

ενεστωτικός, -ή, -ό [1854] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τον ενε-
στώτα: ~ θέµα- ΦΡ. ενεστωτικός αναδιπλασιασµός φαινόµενο τής 
Αρχαίας Ελληνικής, κατά το οποίο επαναλαµβάνεται το αρκτικό 
σύµφωνο τής ρίζας τού ρήµατος µε ένα -ι- για τον σχηµατισµό τού 
ενεστώτα ορισµένων ρηµάτων, π.χ. δι-δάσκω, δί-δωµι, τι-τρώσκω κ.ά. 

ενετικός, -ή, -ό [µεσν.] ΙΣΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους Ενετούς 
ή/και την Ενετοκρατία: ~ τείχη | φρούρια ΣΥΝ. βενετικός, βενετσιάνι-
κος· ΦΡ. ενετικοί φανοί πολύχρωµα χάρτινα φανάρια, που χρησιµο-
ποιούνται σε γιορτές και πανηγυρισµούς. 

Ενετοκρατία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. 1. η κυριαρχία τής Βενετι-
κής ∆ηµοκρατίας σε ελληνικές ή και σε άλλες περιοχές τής Μεσο-
γείου (π.χ. ∆αλµατία) 2. (συνεκδ.) η χρονική περίοδος κατά την οποία 
εκδηλώθηκε η παραπάνω κυριαρχία. — ενετοκρατούµαι ρ. [1867] 
{-είται...}. 

Ενετός (ο), Ενετή (η) ΙΣΤ. ο πολίτης τής ∆ηµοκρατίας τής Βενετίας 
ΣΥΝ. Βενετός, Βενετσιάνος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. Venetus, βλ. κ. 
Βενετία]. 

ενεχυριάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ενεχυρίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
παραχωρώ (κάτι) ως ενέχυρο, για να πάρω δάνειο ΣΥΝ. βάζω ενέχυ-
ρο. — ενεχυρίαση (η) [µτγν.] κ. ενεχυριασµός (ο) [µτγν.]. 

ενεχυριαστης (ο) [µτγν.], ενεχυριάστρια (η) {ενεχυριαστριών} 
1. πρόσωπο που δίνει αντικείµενο ως ενέχυρο, για να πάρει δάνειο 
2. πρόσωπο που κατ' επάγγελµα δανείζει χρήµατα µε ενέχυρο. 

ενέχυρο (το) {ενεχύρ-ου | -ων} 1. αντικείµενο συνήθ. µεγάλης αξίας, 
το οποίο δίνεται από τον δανειζόµενο στον δανειστή ως εγγύηση για 
την εξασφάλιση δανείου και έχει αξία µεγαλύτερη από το ποσό που 
δίνεται ως δάνειο 2. ΝΟΜ. δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης τού 
δανειστή µίας απαίτησης από την αξία ενός κινητού πράγµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ένέχυρον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εν έχύρω 
«εν ασφαλεία» < επίθ. έχυρός «σταθερός, ασφαλής» < I.E. *segh-ur-
(παρέκταση σε -ur- τού I.E. θ. *segh- «έχω»), πβ. σανσκρ. sâhuri- «νι-
κητήριος, ισχυρός», αρχ. γερµ. sigu- «νίκη», γερµ. Sieg κ.ά. Οµόρρ. 
όχυρ-ός, εχ-ω (βλ.λ.) κ.ά.]. 

ενεχυροδανειστήριο (το) [1833] {ενεχυροδανειστηρί-ου | -ων} πι-
στωτικό ίδρυµα ή γραφείο που χορηγεί έντοκα δάνεια, τα οποία εξα-
σφαλίζονται µε ενέχυρο. — ενεχυροδανειστής (ο) [1889], ενεχυρο-
δανείστρια (η), ενεχυροδανειστικός, -ή, -ό [1890]. 

ενέχυσα ρ. → εγχέω 
ενέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} 

1. φέρω ή κρύβω (κάτι) µέσα µου: το τελευταίο προεδρικό διάγγελµα 
ενείχε αιχµές κατά τής κυβερνητικής πολιτικής ΣΥΝ. περιέχω, εµπε-
ριέχω, έχω 2. (µεσοπαθ. ενέχοµαι) (+σε) έχω ανάµειξη (σε επιλήψιµη 
ή κολάσιµη πράξη): κατά πάσα πιθανότητα στο σκάνδαλο ενέχονται 
και υψηλά ιστάµενα πρόσωπα ΣΥΝ. εµπλέκοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέ-
κω, έχω, απέχω, παρέχω, ένοχος. 

ενζενι επίθ. {άκλ.} (στο θέατρο) ο ρόλος τής αφελούς νεαρής κοπέ-
λας: στα νιάτα της έπαιξε ~ ρόλους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ingénue < λατ. 
ingenuus «έµφυτος - απλός, άδολος»]. 

ένζυµο (το) {ενζύµ-ου | -ων} ΧΗΜ. πρωτεΐνη που λειτουργεί ως κατα-
λύτης σε βιοχηµικές διεργασίες· τέτοιες ενώσεις έχουν και βιοµηχα-
νική χρήση (π.χ. στην παρασκευή τροφίµων, ποτών κλπ.). — ενζυµι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γερµ. Enzym < µεσν. ένζυµος (βλ.λ.)]. 

ενζυµολογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της 
τη µελέτη των ενζύµων και των ιδιοτήτων τους. — ενζυµολογι-κός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enzymologie]. 

ενζυµοπάθεια (η) {ενζυµοπαθειών} ΙΑΤΡ. διαταραχή ή νόσος που εκ-
δηλώνεται στον οργανισµό λόγω τής απουσίας ή τής µη λειτουργίας 
ενζύµου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enzymopathies 

ένζυµος, -η, -ο 1. (λόγ.) (ψωµί) παρασκευασµένο µε προζύµι: ~ άρτος 
ΣΥΝ. ζυµωτός ΑΝΤ. άζυµος · 2. ένζυµο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
έν- + -ζυµος < ζύµη]. 

ενζωοτία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} επιδηµική νόσος που προσβάλλει 
ζώα σε περιορισµένη περιοχή (π.χ. αγρόκτηµα). — ενζωοτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enzootie]. 

ενήγαγα ρ. → ενάγω 
ενήλικας (ο) → ενήλικος 
ενηλικιωνοµαι ρ. αµετβ. [1897] {ενηλικιώ-θηκα, -µένος} φθάνω στην 

ηλικία κατά την οποία ο άνθρωπος θεωρείται ενήλικος (στο δέκατο 
όγδοο έτος τής ηλικίας) ΣΥΝ. ωριµάζω, µεγαλώνω. — ενηλικίωση (η) 
[1886]. 
[ΕΤΥΜ. < ενήλικος, µε την επίδραση τού ουσ. ηλικία. Στη µεσν. γλώσ-
σα µαρτυρείται ρήµα ένηλικώνοµαι]. 

ενήλικος, -η, -ο {ενηλίκ-ου | -ων, -ους} 1. (α) αυτός που έχει φθάσει 
στην ηλικία κατά την οποία ο άνθρωπος θεωρείται σωµατικά και ψυ-
χικά ώριµος και αυτεξούσιος ΣΥΝ. (καθηµ.) µεγάλος ΑΝΤ. ανήλικος (β) 
(για ζώα) αυτός που έχει εισέλθει στην αναπαραγωγική ηλικία ΑΝΤ. 
ανήλικος 2. ΝΟΜ. αυτός που έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος 
τής ηλικίας του και, ως εκ τούτου, έχει αποκτήσει πολιτικά δικαιώ-
µατα (όπως πλήρη ικανότητα για τέλεση δικαιοπραξίας, δικαίωµα 
τού εκλέγειν) και υποχρεώσεις 3. (ως ουσ.) το πρόσωπο που έχει ενη- 
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λικιωθεί: η ταινία προορίζεται µόνο για ενηλίκους || τα παιδιά βιάζο-
νται να εισέλθουν στον κόσµο των ενηλίκων. Επίσης (προφορ.) ενήλι-
κας (ο/η). — ενηλικότητα (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος, βρέφος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ένήλιξ < εν- + ήλιξ «συνοµήλικος», βλ. κ. ηλικία]. 
ενήµερος, -η, -ο [1871] 1. αυτός που γνωρίζει, που είναι πληροφορη-
µένος (για συγκεκριµένο ζήτηµα, γεγονός): ο υπουργός ζήτησε να τη-
ρείται ~ για την πορεία των ανακρίσεων || καθιστώ | κρατώ κάποιον 
ενήµερο || (λογιότ.) ~ των γεγονότων ΣΥΝ. ενηµερωµένος ΑΝΤ. ανενη-
µέρωτος, απληροφόρητος 2. ΟΙΚΟΝ. (α) ενήµερος λογαριασµός ο λο-
γαριασµός στον οποίο έχουν καταχωριστεί όλες οι πράξεις και οι µε-
ταβολές που έγιναν (β) (για κάτοχο πιστωτικής κάρτας) αυτός που 
εξοφλεί κανονικά τις δόσεις του καθ' όλη τη διάρκεια τού εξαµήνου. 
[ETYM. < εν- + ήµερος < ηµέρα, απόδ. τού γαλλ. à jour]. 

ενήµερος: παράγωγα. Το ενήµερος (< εν + ηµέρα, πβ. εφήµερος 
< εφ' ήµέραν, υπερήµερος < υπέρ ήµέραν) είναι νεότερη λ., που 
πλάστηκε για να δηλώσει «αυτόν που γνωρίζει τα συµβαίνοντα σε 
µια ηµέρα, τον γνώστη των τρεχόντων». Από το ενήµερος παρή-
χθησαν, εν συνεχεία, τα ενηµερώνω - ενηµέρωση και το µετονο-
µατικό ουσιαστικό ενηµερότητα (ενηµερότης). Ας σηµειωθεί ότι 
στην Αρχαία Ελληνική πλάστηκε µόνο το ενηµερεύω (τον Ιο αι. 
π.Χ.) µε τη σηµασία «περνώ τη µέρα µου σε κάτι» (πβ. διηµερεύω). 
Το ενήµερος επικρίθηκε ως κακός σχηµατισµός αντί τού «γνώστης 
των καθ' ήµέραν» (Ζηκίδης), ωστόσο κάτι τέτοιο θα έδιδε µονολε-
κτικούς επίθ. *καθήµερος (< καθ' ήµέραν), που θα συγχεόταν πι-
θανώς µε το καθηµερινός. Τα «εν ηµέρα (συµβαίνοντα)», από 
όπου το ενήµερος, εξασφαλίζουν στη λ. ετυµολογική διαφάνεια, 
που οδήγησε στην ευρύτατη χρήση τού επιθ. και των παραγώγων 
του. 
Τα ενηµερότητα και ενηµέρωση διαφέρουν πολύ µεταξύ τους. Το 
ενηµερότητα είναι «η ιδιότητα τού να είναι κανείς ενήµερος | ενη-
µερωµένος» (Η ενηµερότητα του στα θέµατα τής Αρχαιολογίας εί-
ναι εκπληκτική) ή «να είναι ενήµερος, δηλ. τακτοποιηµένος, και 
στις φορολογικές του υποχρεώσεις» (Για είσπραξη χρηµάτων από 
το ∆ηµόσιο απαιτείται βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας). 
Αντίθετα, το ενηµέρωση δηλώνει την ενέργεια τού ενηµερώνω, το 
να ενηµερώνω | ενηµερώσω κάποιον ή κάτι (Η ενηµέρωση τού 
προέδρου για όσα συµβαίνουν καθηµερινώς είναι απαραίτητη -Έχει 
αναλάβει την ενηµέρωση των αρχείων τού Ιδρύµατος). 

ενηµερότητα (η) [1881] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κανείς ενήµερος 
σχετικά µε ορισµένο ζήτηµα ή τοµέα δραστηριότητας: επιστηµονική 
| πολιτική ~ 2. ΟΙΚΟΝ. φορολογική ενηµερότητα έγγραφο µε το οποίο 
η εφορία πιστοποιεί ότι κάποιος έχει τακτοποιήσει τυχόν εκκρεµείς 
λογαριασµούς του µε την εφορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

ενηµερώνω ρ. µετβ. {ενηµέρω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάποιον) 
ενήµερο, παρέχω πληροφόρηση: ο υπουργός Εξωτερικών ενηµέρωσε 
τον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας για θέµατα τής αρµοδιότητας του || 
προτιµώ να ενηµερώνοµαι από τις εφηµερίδες παρά από την τηλεό-
ραση ΣΥΝ. κατατοπίζω, πληροφορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

ενηµέρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} το να ενηµερώνεται 
κανείς, το να καθίσταται κανείς ενήµερος, η παροχή πληροφόρησης: 
κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν µπορεί να προσφέρει αντικειµενική | 
αξιόπιστη | σφαιρική ~ || τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης (βλ. λ. Μ.Μ.Ε.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

ενηµερωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται ή αποσκοπεί στην 
παροχή πληροφοριών για συγκεκριµένο ζήτηµα: ~ συνάντηση | επι-
σκόπηση | εκποµπή 2. αυτός που παρέχει ικανοποιητική πληροφόρη-
ση: Πολύ ~ αυτό το ντοκιµαντέρ! Έµαθα ένα σωρό πράγµατα που δεν 
ήξερα ΣΥΝ. πληροφορητικός. 

ενήχθην ρ. → ενάγω 
ένθα επίρρ. (αρχαιοπρ.) όπου· ΦΡ. ένθα ανωτέρω (συντοµ. έ.α.) όπου 

παραπάνω· χρησιµοποιείται για παραποµπή σε χωρίο που έχει µνη-
µονευθεί προηγουµένως. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < έν-θα. Ενώ το µόριο -θα αποτελεί αρχαϊκό τοπικό προσ-
διορισµό (πβ. κ. ΐθα-γενής, βλ.λ.), παραµένει δυσερµήνευτη η ταυτό-
τητα τού α' συνθ. εν- (αν και δεν µπορεί να αποκλειστεί η σύνδεση µε 
την πρόθ. εν). Το επίρρ. ένθα συνδ. επίσης µε αρµ. and «εκεί», αρχ. 
ιρλ.^ηά κ.ά.]. 

ενθάδε επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε αυτό εδώ το µέρος· στη ΦΡ. ενθάδε κεί-
ται (σε επιτύµβιες επιγραφές) εδώ βρίσκεται θαµµένος. [ΕΤΎΜ αρχ. 
< ένθα + -δε, δεικτικό µόριο]. 

ενθαρρυντικός, -ή, -ό [1856] αυτός που εµπνέει θάρρος, που λει-
τουργεί εµψυχωτικά: ~ ένδειξη | γεγονός | πρόβλεψη ΣΥΝ. εµψυχωτι-
κός, εγκαρδιωτικός ΑΝΤ. αποθαρρυντικός, αποκαρδιωτικός. — εν-
θαρρυνίΊκ-ά | -ώς [1889] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

ενθαρρύνω ρ. µετβ. [1840] {ενεθάρρυνα (λόγ.) κ. ενθάρρυ-να | -νθηκα, -
µένος} 1. εµπνέω, εµφυσώ θάρρος σε (κάποιον), αναπτερώνω το ηθικό 
του: τα λόγια τους τον ενθάρρυναν να συνεχίσει ΣΥΝ. εµψυχώνω, 
εγκαρδιώνω ΑΝΤ. αποθαρρύνω, αποκαρδιώνω, απογοητεύω 2. δίνω κί-
νητρα, βοηθώ στην ανάπτυξη συγκεκριµένης δραστηριότητας: ο δά-
σκαλος πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους 
µαθητές του || το κράτος ενθαρρύνει τον αγώνα των κοινοτήτων απε-
ξάρτησης από τα ναρκωτικά || ~ τις επενδύσεις | την ιδιωτική πρωτο-
βουλία. — ενθάρρυνση (η) [1840]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος, µεγέθυνση, 
-ρρ-, συµβουλή. 
[ΕΤΥΜ. < εν- + θαρρύνω < θάρρος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
encourager]. 

ένθεµα (το) {ενθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αντικείµενο που τοποθετεί-
ται µέσα σε άλλο αντικείµενο 2. εµβόλιο δέντρων, µπόλι 3. κοµµάτι 

ξύλου που αντικαθιστά φθαρµένο τµήµα άλλου ξύλου ή το επιµηκύνει 
ΣΥΝ. µάτισµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έντίθηµι «ενθέτω»]. 

ένθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από όπου, όθεν ΦΡ. ένθεν και ένθεν | ένθεν 
κακείθεν (ένθεν και ένθεν, Ηροδ. 4,175) από εδώ και από εκεί, από τη 
µία και από την άλλη πλευρά, από παντού: παλαιότερα, όταν η κυ-
βέρνηση συναντούσε αντίδραση από τα δεξιά, είχε υποστήριξη από τα 
αριστερά, τώρα όµως δέχεται κριτική ~ ΣΥΝ. αµφοτέρωθεν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- (βλ. λ. ένθα) + -θεν, επίθηµα 
δηλωτικό προελ.]. 

ένθεος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που εµπνέεται ή κατέχεται από το θείο, 
που παρουσιάζεται σαν να έχει τον Θεό µέσα του: ~ ζήλος | αγαλ-
λίαση | µανία ΣΥΝ. θεόπνευστος, θεόληπτος. — ενθέως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + θεός]. 

ένθερµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από πάθος, από 
έντονα συναισθήµατα: ~ υπερασπιστής | υποστηρικτής | πατριώτης | 
παράκληση | συµπαράσταση ΣΥΝ. θερµός, ολόψυχος. — ένθερµα | 
ενθέρµως [µεσν.] επίρρ. 

ένθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1.η τοποθέτηση αντι-
κειµένου µέσα σε άλλο: οι σωλήνες συναρµολογήθηκαν µε ~ και εν-
σφήνωση 2. ΑΡΧΙΤ. η προσαρµογή υλικού, αντικειµένου, διακοσµητι-
κού στοιχείου κ.λπ. σε τοίχο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενθεσις < έντίθηµι], 

ενθετικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που είναι ή θεωρείται κατάλληλος για 
να τοποθετηθεί εντός αντικειµένου, επιφανείας κ.λπ.: ~ υλικό· ΦΡ. 
ενθετική διακόσµηση η διακόσµηση που συνίσταται στην προσαρ-
µογή ποικιλµάτων από ελεφαντόδοντο, πορσελάνη, πολύτιµους λί-
θους κ.λπ. σε κατάλληλα διαµορφωµένες κοιλότητες υλικού (συνήθ. 
µετάλλου ή ξύλου). 

ένθετος, -η, -ο 1. (γενικά) αυτός που έχει τοποθετηθεί µέσα σε ένα 
αντικείµενο: ~ κόσµηµα ΣΥΝ. (παρ)εµβεβληµένος, εντεταγµένος 2. έν-
θετο (το) {ενθέτ-ου | -ων) ειδικό φυλλάδιο, συνήθ. αφιερωµένο σε συ-
γκεκριµένο θέµα, που παρεµβάλλεται στις σελίδες εφηµερίδας ή πε-
ριοδικού. [ΕΤΥΜ αρχ. < έντίθηµι]. 

ενθέτω ρ. µετβ. [µεσν.] {ενέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. εντίθ-εµαι, -εσαι, -
«αι, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρακ. εντιθ-έµην, -εσο, -ετο, -
έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. εντέθηκα (λόγ. ενετέθην, -ης, -η...), µτχ. πα-
ρακ. εντεθειµένος} (λόγ.) θέτω κάτι µέσα σε κάτι άλλο: ~ µια εικόνα 
µέσα σε κείµενο || - µια αφήγηση µέσα σε άλλη αφήγηση. 

ένθηµα (το) {ενθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. πρόσφυµα στο εσωτε-
ρικό τής ρίζας λέξεως, λ.χ. το -µ- στο λαµβάνω (-µ- < -ν-) από ρίζα 
λαβ-, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσφυµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έντίθηµι]. 

ενθουσιάζω ρ. µετβ. (ενθουσίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
εµπνέω ενθουσιασµό σε (κάποιον): το πλήθος είχε ενθουσιαστεί µε 
τις πρωτοποριακές του προτάσεις || τον ενθουσιάζει η ιδέα να επι-
χειρήσει κάτι παράτολµο || ενθουσιασµένος µε τη ζωγραφική | µε τα 
ποιήµατα της ΑΝΤ. απογοητεύω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ενθουσιάζω | ενθουσιώ (-άω) < ένθους, συνηρηµένος τ. 
τού επιθ. ενθεος. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «εµπνέοµαι, κατέχοµαι 
από θεϊκή έκσταση»]. 

ενθουσιασµός (ο) [αρχ.] 1. η έξαρση ευχάριστων συναισθηµάτων, 
ευχάριστης ψυχικής διάθεσης, που µπορεί να συνοδεύεται και από 
έντονες εκδηλώσεις: κατά τη διάρκεια τής συγκέντρωσης το πλήθος 
παλλόταν από ~ || έγινε δεκτός µε ~ 2. το έντονο και ορµητικό ενδια-
φέρον ή/και ο θαυµασµός: ο ~ του για την ξιφασκία έσβησε γρήγορα 
|| δεν συµµερίζοµαι τον ~ σου για τον νέο πρόεδρο. 

ενθουσιαστής (ο) [µτγν.], ενθουσιάστρια (η) {ενθουσιαστριών} 
(σπάν.) πρόσωπο που διακατέχεται από εκστατικό ενθουσιασµό: οι -
των διονυσιακών τελετών. 

ενθουσιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δηµιουργεί ενθουσιασµό: ~ 
ποίηµα | λόγια | σχόλια ΑΝΤ. απογοητευτικός, αποθαρρυντικός. — 
ενθουσιαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ενθουσιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ενθουσιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών εν-
θουσιωδέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που εµπνέεται από ενθουσιασµό, 
που είναι γεµάτος ενθουσιασµό: ~ υποδοχή | νεολαία | κοινό | εκδη-
λώσεις | επευφηµίες 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που πράττει ή αφο-
σιώνεται µε πάθος και ενθουσιασµό (σε κάτι): ~ µαχητής | υποστη-
ρικτής ΣΥΝ. ένθερµος. — ενθουσιωδώς επίρρ. [αρχ.]. ενθρονίζω ρ. 
µετβ. [µτγν.] {ενθρόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) εγκαθιστώ, 
ανεβάζω στον θρόνο και παρέχω τις ανάλογες εξουσίες ΑΝΤ. 
εκθρονίζω. — ενθρόνιση (η) κ. ενθρονισµός (ο) [µτγν.], ενθρο-
νιστικός, -ή, -ό. ενθυλακώνω ρ. µετβ. [1880] {ενθυλάκω-σα, -θηκα, -
µένος} (λόγ.) 1. βάζω στην τσέπη µου 2. (ειδικότ.) ιδιοποιούµαι (κυρ. 
χρήµατα) µε παράνοµο τρόπο ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσεπώνω. — ενθυλάκωση (η) 
[1894]. [ΕΤΥΜ. < εν- + θυλακώνω < θύλακος, µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. empocher]. ενθύµηµα (το) [αρχ.] {ενθυµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
1. (λόγ.) το ενθύµιο (βλ.λ.): ταξιδιωτικό | στρατιωτικό ~ ΣΥΝ. 
αναµνηστικό, θυµητάρι, σουβενίρ 2. η ανάµνηση ΣΥΝ. στοχασµός, 
συλλογισµός · 3. ΦΙΛΟΣ. ατελής στη διατύπωση του λογικός 
συλλογισµός, στον οποίο παραλείπονται µία ή περισσότερες από τις 
προτάσεις που τον αποτελούν. ενθύµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. νοητική διεργασία κατά την οποία κάποιος 
ανακαλεί κάτι στη µνήµη του 2. (συνεκδ.) αυτό που ανακαλεί κανείς 
στη µνήµη του, η ανάµνηση: έχει διατηρήσει µέσα του ζωντανή την - 
των νεανικών του χρόνων ΣΥΝ. θύµηση. ενθυµητικός, -ή, -ό [µεσν.] 
1. αυτός που µπορεί να θυµίζει κάτι, που 
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προκαλεί ανάµνηση 2. ενθυµητικό (το) {χωρ. πληθ.} η ικανότητα και η 
ευχέρεια τού νου να διατηρεί αναµνήσεις, να θυµάται ΣΥΝ. µνήµη, 
µνηµονικό. 

ενθυµίζω ρ. [µτγν.] {ενεθύµισα} (λόγ.) θυµίζω (βλ.λ.). 
ενθύµιο (το) {ενθυµί-ου | -ων} οτιδήποτε προορίζεται να ανακαλεί στη µνήµη 

(πρόσωπο, γεγονός, συµβάν, επέτειο κλπ.)· οτιδήποτε υπενθυµίζει (κάτι από 
το παρελθόν): αυτές οι µάσκες είναι ~ από το ταξίδι µου στην Αφρική || κρατώ 
κάτι ως | για ~ ΣΥΝ. αναµνηστικό, ενθύµηµα, σουβενίρ. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. ένθύµιος < εν- + -θύµιος < θυµός (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη µεσν.]. 

ενθυµούµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {ενθυµείσαι... | ενθυµήθηκα} (αρχαιοπρ.) 
θυµάµαι (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενθυµούµαι (-έο-), 
αρχική σηµ. «αντιλαµβάνοµαι, αποκτώ βαθιά γνώση», < εν- + -θυµούµαι < 
θυµός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

Ε.Ν.Ι. (το) Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ινστιτούτο. 
ενιαίος, -α, -ο αυτός που αποτελεί µία ενότητα, ένα όλον: τα κόµµατα δεν 

συµφωνούν στη χάραξη ενιαίας οικονοµικής πολιτικής || η Κύπρος πρέπει να 
είναι µία, ~ και αδιαίρετη || ~ διοίκηση | µέτωπο | στάση ΑΝΤ. διεσπασµένος, 
διηρηµένος. — ενιαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ενιαίος < ένι- (< 
αρχ. εν «ένα») + -αΓος]. 

ενιαύσιος, -α, -ο (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει ζωή ή διάρκεια ενός έτους: ~ 
θητεία | φυτό | µίσθωση ΣΥΝ. µονοετής, (λαϊκ.) χρονιάρικος 2. αυτός που 
γίνεται κάθε χρόνο ΣΥΝ. ετήσιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ενιαυτός «έτος, επέτειος» 
(βλ.λ.)]. 

ενιαυτός (ο) (αρχαιοπρ.) το ηµερολογιακό έτος ΣΥΝ. χρόνος, χρονιά. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < έν-ιαυ-τός. Το α' συνθ. εν- αποτελεί παράγωγο 
αρχαιότατου I.E. θ. *en-, που απαντά στο επίθ. ήνις «ενός έτους» (πβ. και λιθ. 
pér-nai «περυσινός»). ∆υσκολίες προκαλεί το β' συνθ. -ιαυ-, το οποίο συνήθ. 
ταυτίζεται µε το ρ. ίαύω «κοιµούµαι, αναπαύοµαι» (το αρχ. ίαύω αποτελεί 
αναδιπλασιασµένο τ. τού θ. που απαντά στο ουσ. αυλή). Στην περίπτωση αυτή 
το ουσ. ένιαυτός θα δήλωνε αρχικώς την περίοδο τού ηλιοστασίου (δύο φορές 
το έτος), όπου ο ήλιος φαίνεται στάσιµος στα δύο άκρα τής ελλειπτικής του 
τροχιάς]. 

ενιαχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε µερικούς τόπους, σε µερικά µέρη. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ενιαχού < ενιοι «µερικοί, κάποιοι» (βλ.λ.)]. 

ενικανώνω ρ. → ικανώνω 
ενικός, -ή, -ό {χωρ. πληθ.} 1. ΓΛΩΣΣ. ενικός (αριθµός) γραµµατική 

υποκατηγορία των ονοµάτων και των ρηµάτων που δηλώνεται µορφολογικά 
στην Ελληνική µε ποικιλία καταλήξεων χρησιµοποιείται για να δείξουµε ότι η 
λέξη αναφέρεται σε ένα και όχι περισσότερα αντικείµενα αναφοράς 
(πρόσωπο, ζώο, πράγµα, χώρο, κατάσταση κλπ.), π.χ. άνθρωπ-ος, µήλ-ο, πόρτ-
α - τρέχ-ω, γράφ-εις, λέ-ει (βλ. κ. λ. αριθµός) ΑΝΤ. πληθυντικός (αριθµός) (βλ. 
κ. λ. δυϊκός)· ΦΡ. (µιλώ | γράφω κ.λπ.) στον ενικό απευθύνοµαι σε κάποιον 
προφορικώς ή γραπτώς, χρησιµοποιώντας το «εσύ» (β' ενικό προσ.) αντί τού 
«εσείς» (β' πληθ. προσ.), συνήθ. όταν υπάρχει σχέση οικειότητας: παρά τη 
µεγάλη διαφορά ηλικίας µιλάµε µεταξύ µας στον ενικό, γιατί γνωριζόµαστε πολύ 
καλά || ας αφήσουµε τις τυπικότητες- µίλα µου στον ενικό 2. αυτός που 
σχετίζεται µε τον ενικό αριθµό: δεύτερο ~ πρόσωπο. [ΕΤΥΜ < µτγν. ενικός < 
αρχ. εν «ένα»]. 

ένιοί, -ες, -α {ενίων} (αρχαιοπρ.) µερικοί, ορισµένοι: «τότε, η άποψη για µόνιµη 
τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ελλάδα αντιµετωπιζόταν ως 
µεγαλοµανής ιδέα ενίων για τα αρχαία κλέη» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. συνθ. 
εκ συναρπαγής από τη φρ. ενι οι, όπου το ενι αποτελεί συγκεκοµµένο τ. τού ρ. 
ένεστι «είναι δυνατόν». Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε θ. εν- (τού 
αριθµητ. είς) µε ιωνική ψίλωση (πβ. γερµ. einige «µερικοί» < ein «ένα»)]. 

-ένιος, -ια, -ιο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων, τα οποία 
δηλώνουν αυτόν που: 1. είναι κατασκευασµένος από αυτό που σηµαίνε το 
θέµα: µαργαριταρ-ένιος, ασηµ-ένιος, ζαχαρ-ένιος, µαλα-µατ-ένιος 2. έχει 
ορισµένο χρώµα: χρυσαφ-ένιος, κεχριµπαρ-ένιος. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από αντιµετάθεση και συνίζηση τού µεσν. 
επιθήµατος -έινος (π.χ. µηλέινος, ΐτέινος) των ουσ. σε -έα (π.χ. µηλέα, ίτέα)]. 

ενίοτε επίρρ. (λόγ.) µερικές φορές, σε ορισµένες περιπτώσεις: προβλήµατα 
υπήρχαν εξαρχής, αλλά ~ η κατάσταση έφθανε στο απροχώρητο ΣΥΝ. καµιά 
φορά, κάποτε αραιά και πού. [ΕΤΥΜ αρχ. < φρ. ενι δτε, όπου το ένι αποτελεί 
συγκεκοµµένο τ. τού ρ. ενεστι «είναι δυνατόν». Για το χρον. δτε βλ. λ. όταν]. 

ενίσµός (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που δέχεται ότι υπάρχει µόνο 
µία ουσία των όντων, υλική ή πνευµατική ΣΥΝ. µονισµός. — ενιοτικός, -ή, -ό 
[1886]. [ΕΤΥΜ. < ένα, απόδ. τού γαλλ. monisme]. 

ενίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νταν µόνο σε ενεστ.} 
(λόγ.) 1. προβάλλω έντονη αντίρρηση, αντιδρώ έντονα ΣΥΝ. αντιτίθεµαι, 
εναντιώνοµαι 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. υποβάλλω ένσταση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- + ϊσταµαι (βλ.λ.)]. 

ενίσχυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. το να καθιστά κάνας 
(κάτι/κάποιον) ισχυρότερο: η ~µιας κατασκευής/ ενός κτηρίου || (µτφ.) η ~ 
προσπάθειας | αγώνα | κλίµατος συνεργασίας ΣΥΝ. εν-δυνάµωση, 
ισχυροποίηση, τόνωση ΑΝΤ. αποδυνάµωση, εξασθένηση 2. (συνεκδ.) η 
βοήθεια, η συνδροµή: η κυβέρνηση θα παράσχει κάθε δυνατή ~ στους 
σεισµοπαθείς ΣΥΝ. υποστήριξη 3. (συνεκδ.) (α) οτιδήποτε χρησιµοποιείται 
για να γίνει (κάτι) σταθερότερο, ισχυρότερο: οι επιπλέον σανίδες είναι 
πρόσθετη ~ (β) οτιδήποτε προσφέρεται ως βοήθεια: η χρηµατική ~ που δίνει το 
ταµείο ανεργίας, δεν είναι παρά 

τυπική 4. (συνήθ. στον πληθ.) ΣΤΡΑΤ. (α) η αποστολή επικουρικών 
στρατιωτικών δυνάµεων, για να ενισχύσουν αυτούς που ήδη µάχονται, καθώς 
επίσης και ο ανεφοδιασµός σε πυροµαχικά: οργάνωση και αποστολή 
ενισχύσεων (β) (συνεκδ.) η στρατιωτική δύναµη, που προορίζεται να ενισχύσει 
τη γραµµή τού πυρός: οι ~ έφθασαν εγκαίρως 5. ΦΥΣ. αύξηση τής τάσης, τής 
έντασης ή τής ισχύος τού ηλεκτρικού ρεύµατος, που επιτυγχάνεται µε ειδική 
συσκευή (τον ενισχυτή, βλ.λ.). 

ενισχυτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. (στην ηλεκτρολογία) συσκευή που επιτυγχάνει την 
αύξηση τής τάσης, τής έντασης ή τής ισχύος των ηλεκτρικών σηµάτων, χωρίς 
να αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά τους· ενσωµατώνεται σε 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς δέκτες, στερεοφωνικά συγκροτήµατα, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ. 2. (στην ηλεκτρονική) ειδική συσκευή που 
χρησιµοποιείται στην ασύρµατη τηλεγραφία και ενισχύει τα ασθενή σήµατα 
κατά τη λήψη τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. amplifier, γερµ. 
Verstärker]. 

ενισχυτικός, -ή, -ό [1898] αυτός που παρέχει ενίσχυση: ~ στήριξη | κατασκευή || 
(µτφ.) ~ λόγος | πράξη | διδασκαλία ΣΥΝ. τονωτικός, εν-δυναµωτικός, 
επιβοηθητικός ΑΝΤ. αποδυναµωτικός, εξασθενητικός. — ενισχυτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

ενισχύω ρ. µετβ. {ενίσχυ-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (πρόσωπο, 
αντικείµενο, κατάσταση κ.λπ.) περισσότερο ισχυρό, δυνατό: η χώρα οφείλει 
µε κάθε τρόπο να ενισχύσει την άµυνα της || τα πρόσφατα περιστατικά 
ενισχύουν τους φόβους µου ΣΥΝ. ισχυροποιώ, δυναµώνω, τονώνω ΑΝΤ. 
αποδυναµώνω, εξασθενίζω, αδυνατίζω 2. παρέχω σε (κάποιον/κάτι) υλική 
βοήθεια: το υπουργείο ενίσχυε µε µυστικά κονδύλια φιλοκυβερνητικές 
εφηµερίδες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν + ισχύω < ισχύς. Στην Κ.∆. υπάρχει και η αµετβ. σηµ. 
«παίρνω δύναµη» (Πράξ. 9,19)]. 

εννέα κ. (καθηµ.) εννιά (το) [µεσν.] {άκλ.} 1. οκτώ συν ένα, ο αριθµός των 
µηνών τής εγκυµοσύνης στον άνθρωπο, ο αριθµός 9 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 9: η εγκυµοσύνη 
διαρκεί ~ µήνες || ~ µέρες | τόµοι | κιλά- ΦΡ. εννιά έχει ο µήνας για κάποιον 
που δείχνει πλήρη αδιαφορία, που δεν νοιάζεται για τίποτε (κυρ. για τα 
µελλούµενα): του λέµε να ψάξει για καµιά δουλειά, τίποτε αυτός- ~! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *êv-véFa (µε διπλασιασµό -νν-) < *έ-νέΕα < έ- προθεµ. + I.E. 
*newn- «εννέα», πβ. σανσκρ. nâva, λατ. novem, γαλλ. neuf, ισπ. nueve, αγγλ. 
nine, γερµ. neun κ.ά. Οµόρρ. εν-ατος, ένενήκοντα κ.ά. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ÓTt το I.E. *newn- αποτελεί πα-ρεκτεταµένο τ. τού θ. 
*new- «νέος», που ερµηνεύεται από τη θέση τού εννέα ως πρώτου αριθµού 
έπειτα από το οκτώ, δηλ. έπειτα από δύο τετράδες]. 

εννέα: παράγωγα. Από το αρχ. εννέα, µε συνίζηση (συµπροφορά), προήλθε 
το εννιά (εννέα > *εννεά > εννιά' πβ. µηλέα > *µηλεά > µηλιά, η βαθεία > 
βαθέα > *βαθεά > βαθιά κ.λπ.). Τόσο το εννέα όσο και το εννιά και όσα 
σύνθετα αριθµητικά εµπεριέχουν τις δύο λέξεις γράφονται µε δύο -ν-: 
εννεαετής, εννεαετία, εννιακόσιοι (ενώ το αρχ. ενακόσιοι επεκράτησε να 
γράφεται µε ένα -ν- παρά την ύπαρξη και τύπου εννακόσιοι µε δύο -ν-), 
εννιάχρονος, εννιάρι, εννιάµερα κ.ά. Με ένα -ν- γράφονται δύο λέξεις: το 
ένατος και το ενενήντα. 

εννέα- | εννιά- κ. εννεά- | εννιά- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εννέα (9): εννιά-ωρο, εννια-ώροφος, εννεα-
µελής 2. είναι εννέα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: 
εννεα-πλάσιος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έννεά-
µηνος), που προέρχεται από το αριθµητ. εννέα (βλ.λ.). o τ. έννια- είναι µεσν.]. 
εννεαετής, -ής, -ές → εννέα-, -ετής εννεαετία (η) → εννέα-, -ετία 
εννεαήµερος κ. εννιαήµερος, -η, -ο → εννέα-, -ήµερος εννεαθέσιος κ. 
εννιαθέσιος, -α, -ο → εννέα-, -θέσιος εννεάκιλος κ. εννιάκιλος, -η, -ο → 
εννέα-, -κιλος εννεάκις επίρρ. → εννέα-, -άκις εννεακόσιοι, -ιες, -ια → 
εννιακόσιοι εννεαµελής κ. εννιαµελής, -ής, -ές -+ εννέα-, -µελής 
εννεαµερης κ. εννιαµερης, -ής, -ές -+ εννέα-, -µερής εννεάµηνος κ. 
εννιάµηνος, -η, -ο → εννέα-, -µηνός εννεαµηνία κ. εννιαµηνία (η) → 
εννέα-, -µηνία εννεαπλασιάζω κ. εννιαπλασιάζω ρ. → εννέα-, -
πλασιάζω εννεαπλάσιος κ. εννιαπλάσιος, -α, -ο → εννέα-, -πλάσιος 
εννεαπλός κ. εννιαπλός, -ή, -ό → εννέα-, -πλός εννεασύλλαβος κ. 
εννιασύλλαβος, -η, -ο → εννέα-, -σύλλαβος εννεατάξιος κ. εννιατάξιος, 
-α, -ο → εννέα-, -τάξιος εννεάτοµος κ. εννιάτοµος, -η, -ο → εννέα-, -
τόµος εννεάφυλλος κ. εννιάφυλλος, -η, -ο → εννέα-, -φυλλος εννεάχρονα 
κ. εννιάχρονα (τα) → εννέα-, -χρονα εννεάχρονος κ. εννιάχρονος, -η, -ο 
→ εννέα-, -χρόνος εννεαψήφιος κ. εννιαψήφιος, -α, -ο → εννέα-, -
ψήφιος εννεάωρος κ. εννιάωρος, -η, -ο → εννέα-, -ωρος εννεαώροφος κ. 
εννιαώροφος, -η, -ο → εννέα-, -ώροφος εννιά (το) → εννέα 
εννιακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} εννιακόσιοι, στη ΦΡ. καµιά εννιακο-σαριά 
περίπου εννιακόσιοι, -ιες, -ια: θα πάνε ~ χιλιάδες για το βάψιµο τού σπιτιού (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ETYM. < εννιακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά]. εννιακόσια 
(το) {άκλ.} οκτακόσια ενενήντα εννέα συν ένα, εννέα 
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εκατοντάδες, ο αριθµός 900 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
εννιακοσιοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 900ός στην αραβική αρίθ-
µηση, >' στην ελληνική και DM στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί 
σε σειρά στον αριθµό εννιακόσια (900) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
1ΒΤΥΜ. < αρχ. έννακόσιοι | ένακόσιοι < *èvFa-KÓowi < *èvFa-(< 
εννέα) + -κόσιοι (βλ. λ. δια-κόσιοί)]. 

εννιάµερα (τα) [µεσν.] {χωρ. γεν.} το µνηµόσυνο που τελείται κατά 
την ενάτη ηµέρα από τον θάνατο (κάποιου): χθες είχαµε | κάναµε τα 
~ τού µακαρίτη- ΦΡ. (!-λαϊκ.) του κώλου τα εννιάµερα (ως σχόλιο για 
κάτι που λέγεται) ανοησίες, σαχλαµάρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα. 

εννιάρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) το τραπουλόχαρτο που φέρει τον 
αριθµό εννέα. 

έννοια1 (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίας | -οιών} 1. η νοητική εικόνα για την ου-
σία, το περιεχόµενο συγκεκριµένου πράγµατος, απτού ή αφηρηµένου, 
η ιδέα που σχηµατίζεται στον νου για το κάθε στοιχείο τού κόσµου 
(κατ' αντιδιαστολή προς το ίδιο το στοιχείο): η ~ τού ωραίου | τού 
όντος || νοµική | φιλοσοφική | αφηρηµένη ~ 2. το περιεχόµενο, η ση-
µασία, το νόηµα: η ~ τής λέξης ΣΥΝ. σηµασία 3. (ειδικότ.) συγκεκρι-
µένη πτυχή τής σηµασίας, τού περιεχοµένου· το νόηµα, το περιεχόµε-
νο από συγκεκριµένη σκοπιά: η ~ τής ελευθερίας, όπως την αντιλαµ-
βάνοµαι εγώ, δεν αντιτίθεται στη νοµιµοφροσύνη || µε τη στενή | την 
ευρύτερη ~ του όρου 4. ο σκοπός µιας ενέργειας και η ιδιαίτερη βα-
ρύτητα της: το διάβηµα έχει την ~ τής προάσπισης των εθνικών συµ-
φερόντων ΣΥΝ. νόηµα, σηµασία 5. ΦΙΛΟΣ, η γενική πνευµατική εικόνα, 
η καθολική παράσταση που περιλαµβάνει τα κύρια γνωρίσµατα ενός 
ή περισσοτέρων (οµοειδών) αντικειµένων, δηλ. αποτελεί την έκφραση 
τής ουσίας τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σηµασία, συνίζηση. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «σκέψη, συλλογισµός», < εννοώ. Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

έννοια2 (έν-νοια) κ. έγνοια (έγ-νοια) (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. 
η γεµάτη φροντίδα και ενδιαφέρον σκέψη (π.χ. για οικείο πρόσωπο): 
µην έχεις καµία ~ για το σπίτι- θα τα φροντίσω όλα εγώ 2. (συνεκδ.) 
το πρόσωπο που αποτελεί αντικείµενο τής παραπάνω σκέψης: µονα-
δική µου ~ είσαι συ 3. η ανησυχία και η αγωνία ή ο προβληµατισµός 
(για κάτι): µε τρώει η ~ να δω τι θ'απογίνεις || µη µε σκοτίζεις µε ξέ-
νες ~ ΣΥΝ. ανησυχία, προβληµατισµός, σκοτούρα, περισυλλογή ANT. 
αµέλεια, αµεριµνησία- ΦΡ. (α) έχω την έγνοια (κάποιου) ανησυχώ 
(για κάποιον): είχα την έγνοια σου όλο το βράδυ και δεν µπόρεσα να 
κοιµηθώ (β) έννοια σου... (i) (καθησυχαστικά) µη σε απασχολεί, µη σε 
νοιάζει: ~, θα µιλήσω εγώ στον διευθυντή για το θέµα σου (ii) (απει-
λητικά) περίµενε (αυτό που θα σου συµβεί), έχε στο µυαλό σου (ως 
ανησυχία): ~, και θα δεις τι θα πάθεις! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιάζω, άγνοια, 
συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έννοια (µε συνίζηση) < αρχ. έννοια. Ο τ. έγνοια µε 
ανοµοίωση τού συµπλέγµατος -νν- και συνιζηµένη εκφορά τού -οιά\. 

εννοιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που δέχεται ότι οι 
καθολικές έννοιες έχουν πραγµατική υπόσταση, δηλ. ανεξάρτητη από 
τις λέξεις που τις εκφράζουν, µέσα στη συνείδηση τού ανθρώπου που 
τις συλλαµβάνει· αντιδιαστέλλεται προς τον νοµιναλισµό και τον ρε-
αλισµό. — εννοιοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
conceptualisme]. 

εννοιολογιΚΟς, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε τις έννοιες και 
τα γνωρίσµατα τους: ~ κατάρτιση (το να γνωρίζει κανείς το περιεχό-
µενο των εννοιών) | απόχρωση | διαφορές | λεξικό. — εννοιολογικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

έννοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τον νόµο, που 
ακολουθεί τον νόµο ή καθορίζεται από αυτόν: ~ δικαίωµα | τάξη ΑΝΤ. 
παράνοµος, έκνοµος, άνοµος, αθέµιτος 2. ΝΟΜ. (α) έννοµη προστασία 
η προστασία που παρέχεται από τα δικαστήρια σύµφωνα µε το νόµο 
(β) έννοµο συµφέρον η ανάγκη παροχής έννοµης προστασίας. — 
έννοµα | εννόµως [αρχ.] επίρρ. 

έννους, -ους, -ουν {έννου | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από λογική ικανότητα, σύνεση ΣΥΝ. νοήµων, νουνεχής, λο-
γικός, συνετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + νους]. 

εννοώ ρ. µετβ. {εννοείς... | εννό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. (α) (για πρόσ. 
που µιλά ή γράφει) έχω την πρόθεση να εκφράσω, θέλω να πω: -Τι 
εννοείς; ∆εν σε καταλαβαίνω -Εννοώ ότι... (β) (για λόγο, προφορικό ή 
γραπτό) έχω ως νόηµα, ως βασικό µήνυµα: για να καταλάβεις τι εν-
νοεί αυτό το κείµενο, πρέπει να είσαι ειδικός 2. υποδεικνύω µέσω τού 
λόγου, αναφέροµαι σε (κάποιον/κάτι): όταν λέω «οι δικηγόροι», δεν 
εννοώ εσένα προσωπικά, αλλά γενικά τους συναδέλφους σου 3. (λόγ.) 
έχω σαφή αντίληψη (ενός πράγµατος): δεν δύναµαι να εννοήσω τι 
συµβαίνει || πρέπει να εννοήσουν και οι ίδιοι οι απεργοί ότι δεν 
µπορεί να παραχωρηθεί τίποτε περισσότερο || δεν σας εννόησα πλή-
ρως ΣΥΝ. κατανοώ, καταλαβαίνω, αντιλαµβάνοµαι, νιώθω, (καθηµ.) 
παίρνω είδηση, παίρνω χαµπάρι 4. (λόγ.) έχω ή βάζω στον νου µου, 
συλλαµβάνω στη σκέψη µου (έννοια, ιδέα, απόφαση κλπ.): τι εννοείς 
να πράξεις; ΣΥΝ. σκέπτοµαι 5. (+να) έχω την επιθυµία ή την αξίωση, 
προβάλλω έντονη απαίτηση: ~ να γίνει αυτό που λέω ΣΥΝ. θέλω, επι-
θυµώ, αξιώνω· ΦΡ. δεν εννοώ (+να) είµαι προσκολληµένος (σε συ-
γκεκριµένη πρακτική, συµπεριφορά), δεν έχω την πρόθεση να αλλά-
ξω ή να διαφοροποιηθώ: οι κάτοικοι τής σεισµόπληκτης περιοχής δεν 
εννοούσαν να εγκαταλείψουν τα ετοιµόρροπα σπίτια τους ΑΝΤ. είµαι 
πρόθυµος να 6. (µεσοπαθ. εννοουµαι) γίνοµαι αντιληπτός ως έννοια: 
η οικογένεια, όπως εννοείται σήµερα, αποτελεί το βασικό κύτταρο τής 
κοινωνίας ΣΥΝ. νοούµαι· ΦΡ. τα ευκόλως εννοούµενα παραλείπονται 
όσα είναι ευνόητα, προφανή, δεν χρειάζεται να αναφέρονται: δεν είπα 
ότι πρέπει να γράψετε το όνοµα σας στο γραπτό σας, γιατί ~ 7. 
(απρόσ. εννοείται) είναι αυτονόητο ή προφανές: αυτά που είπα- 

µε, ~ ότι θα µείνουν µεταξύ µας ΣΥΝ. εξυπακούεται. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εννοώ (-έω), αρχική σηµ. «σκέπτοµαι, θεωρώ», < εν- + 
νοώ < νους. Το απρόσ. εννοείται αποδίδει το γαλλ. bien entendu]. 

ενοικιάζω κ. (καθηµ.) νοικιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ενοικίασ-α, -τηκα | -
θηκα, -µένος} 1. (ως ενοικιαστής) χρησιµοποιώ ακίνητη ή κινητή 
ιδιοκτησία, καταβάλλοντος ορισµένο αντίτιµο στον ιδιοκτήτη της: ~ 
ένα µικρό διαµέρισµα || ~ αυτοκίνητο για τις µετακινήσεις µου || ~ 
τηλεόραση | βιντεοκάµερα | βιντεοκασέτα από βιντεοκλάµπ ΣΥΝ. µι-
σθώνω, πιάνω · 2. (ως εκµισθωτής) προσφέρω για χρήση (ακίνητο ή 
κινητό αντικείµενο που µου ανήκει) έναντι ορισµένου χρηµατικού 
ποσού: τα καλοκαίρια νοικιάζει το εξοχικό του σε µια οικογένεια 
Γερµανών ΣΥΝ. (λόγ.) εκµισθώνω. — ενοικίαση (η) κ. (καθηµ.) νοί-
κιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

ενοικιαστήριο (το) [1833] {ενοικιαστηρί-ου | -ων} 1. συµφωνητικό ή 
συµβόλαιο µίσθωσης ΣΥΝ. µισθωτήριο 2. η έγγραφη ή έντυπη αγγελία 
σε εφηµερίδες ή σε εξωτερικούς χώρους ή η πινακίδα που τοποθετεί-
ται σε εµφανές σηµείο, µε την οποία γνωστοποιείται ότι υπάρχει 
ακίνητο διαθέσιµο για µίσθωση 3. (συνεκδ.) το κείµενο αυτής τής αγ-
γελίας: το - δεν αναφέρει την τιµή τού ενοικίου. 

ενοικιαστής (ο) [1854], ενοικιάστρια (η) [1865] {ενοικιαστριών} 
πρόσωπο που έχει τη χρήση σπιτιού, καταστήµατος ή άλλου χώρου 
µε αντάλλαγµα ορισµένο χρηµατικό ποσό (ενοίκιο), το οποίο κατα-
βάλλει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στον ιδιοκτήτη· αλλιώς (κα-
θηµ.) νοικάρης ΣΥΝ. µισθωτής, ένοικος ΑΝΤ. ιδιοκτήτης, σπιτονοικο-
κύρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

ενοίκιο (το) {ενοικί-ου | -ων} χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται 
άπαξ ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και έναντι τού οποίου παρα-
χωρείται ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προς χρήση ή κατοίκηση: ~ 
για σπίτι | γκαρσονιέρα || υψηλό | ακριβό ~ || καθυστέρηση | εξόφληση 
ενοικίων || οι φοιτητές τής Εστίας υποχρεούνται να καταβάλλουν 
χαµηλό - για τη διαµονή τους σε αυτή. Επίσης (καθηµ.) νοίκι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ένοίκιονκ ένοικος]. 

ενοικιοστάσιο (το) {ενοικιοστασίου | χωρ. πληθ.) ΝΟΜ. ειδική διάτα-
ξη στο πλαίσιο τού νόµου περί µισθώσεως αστικών κτηµάτων, µε την 
οποία επιβάλλεται παράταση τού χρόνου λήξεως των µισθώσεων 
ακινήτων µε παράλληλο περιορισµό τής αύξησης τού ενοικίου για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα· µέτρο που υιοθετείται από την πολιτεία 
σε περιόδους οικονοµικής δυσπραγίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί 
στέγη για κατοικία ή για επαγγελµατική δραστηριότητα. — ενοι-
κιοστασιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ενοίκιο + -στάσιο < στάση]. 

ένοικος (ο/η) {ενοίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που κατοικεί, που δια-
µένει σε συγκεκριµένο οίκηµα: οι ~ τής πολυκατοικίας | τού σπιτιού | 
τού ξενοδοχείου. —ενοικώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδο-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + οίκος]. 

ενόντα (τα) → ενών 
ενόντες (οι) → ενών 
ένοπλος, -η, -ο 1. αυτός που διεξάγεται ή συντελείται µε όπλα: ~ 

σύρραξη | αγώνας | σύγκρουση | επιδροµή | αντίσταση | εξέγερση | 
ληστεία 2. (για πρόσ.) αυτός που φέρει όπλο: ~ µασκοφόροι ! συµµο-
ρίες ΣΥΝ. οπλισµένος ΑΝΤ. άοπλος· ΦΡ. ένοπλες δυνάµεις {ενόπλων 
δυνάµεων} το σύνολο των χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών 
στρατιωτικών δυνάµεων ενός κράτους. — ενόπλως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ- < εν- + -οπλος < δπλον]. 

ενοποίηση (η) [1873] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένωση δύο ή 
περισσότερων πραγµάτων, χώρων, κρατών κ.ά: η ~ των αρχαιολογι-
κών χώρων τής Αθήνας | των δύο Γερµανιών || η ~ τής γενικής θεω-
ρίας τής σχετικότητας και τής κλασικής θεωρίας τού ηλεκτροµα-
γνητισµού. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. unification]. 

ενοποιός, -ός, -ό αυτός που ενοποιεί, που λειτουργεί συνενωτικά: ~ 
παράγοντας | στοιχείο | δύναµη ΣΥΝ. ενωτικός, συνενωτικός ΑΝΤ. δια-
σπαστικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενοποιός < εν, ενός + -ποιος < ποιώ]. 

ενοποιώ ρ. µετβ. {ενοποιείς... | ενοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
φέρνω την ενότητα σε (κάτι): ~ τις αντιµαχόµενες εθνότητες τής χώ-
ρας || (µτφ.) είναι ανάγκη να ενοποιήσουµε τις προσπάθειες µας για 
την επίτευξη τού κοινού σκοπού || θα γκρεµίσω τον µεσαίο τοίχο, για 
να ενοποιήσω τους χώρους || ~ αρχεία | τα Σώµατα Ασφαλείας || η 
Ιταλία ενοποιήθηκε στα µέσα τού 19ου αι. (έγινε ενιαίο κράτος) ΣΥΝ. 
ενώνω, συνενώνω, συγχωνεύω ΑΝΤ. χωρίζω, διαχωρίζω, διασπώ. — 
ενοποιητικός, -ή, -ό [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενοποιώ (-έω) < εν, ενός 
+ ποιώ]. 

ενόραση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η σε βάθος αντίληψη ή κα-
τανόηση (ενός πράγµατος) 2. ΦΙΛΟΣ, είδος απευθείας, άµεσης γνώσης, 
που επιτρέπει τη σύλληψη τού αντικειµένου χωρίς την προσφυγή σε 
ενδιάµεσες (π.χ. συλλογιστικές) διαδικασίες 3. η προσπάθεια να προ-
σεγγιστεί µε αυτοσυγκέντρωση το ιδεατό, ο µεταφυσικός κόσµος. — 
ενορατικός, -ή, -ό [µτγν.], ενορατικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ένόρασις < αρχ. ενορώ «διαβλέπω, διακρίνω, παρατη-
ρώ σε βάθος» < έν- + ορώ]. 

ενόραση - διαίσθηση - γνώση. Η γνώση που προέρχεται από το έν-
οραν (λατ. in-tueri), το «να βλέπεις µέσα σου», δηλ. η άµεση γνώ-
ση, η βιωµατική, η υποκειµενική, είναι η ενόραση (λατ. in-tuitio). H 
ενόραση αποκαλείται και δι-αίσθηση (από το δι-αισθάνοµαι). Στην 
υποκειµενική, προσωπική, µέσα από ξαφνική, µη λογικά επεξεργα-
σµένη σύλληψη, που είναι η ενόραση | διαίσθηση, αντιτίθεται η α-
ντικειµενική διά-µεση (και όχι ά-µεση) γνώση, αυτή που βασίζεται 



ενόργανος 614 ενσαρκώνω 
 

σε εµπειρικά δεδοµένα, τα οποία έχουν τύχει προσεκτικής λογικής 
επεξεργασίας (συλλογισµών, κρίσεων, λογικών υποθέσεων, συµπε-
ρασµάτων, αποδεικτικής διαδικασίας). Ό,τι γνωρίζουµε από διαί-
σθηση | ενόραση, συχνά είναι προϊόν «εσωτερικού φωτισµού», 
στιγµιαίας έµπνευσης ή σύλληψης των αισθήσεων µάλλον παρά 
τής λογικής. Έτσι η ενορατική ή διαισθητική γνώση έχει, κατά κα-
νόνα, αρνητική σηµασία στην επιστήµη, αντιτιθέµενη στην απο-
δεικτική και αυστηρά λογική γνώση. 

ενόργανος, -η, -ο [1854] 1. ΜΟΥΣ. ενόργανη µουσική η µουσική που 
γράφεται για όργανα 2. ΑΘΛ. ενόργανη γυµναστική η γυµναστική 
που εκτελείται µε τη βοήθεια γυµναστικών οργάνων (π.χ. µονόζυγου, 
δοκού, κρίκων κ.λπ.) ΑΝΤ. ανόργανος · 3. ΧΗΜ. ενόργανη ανάλυση ο 
κλάδος τής αναλυτικής χηµείας που µελετά τις µεθόδους χηµικής 
ανάλυσης µε χρήση µετρητικών διατάξεων. [ΕΤΥΜ o µουσ. όρ. 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. instrumental]. 

ενορία (η) {ενοριών} ΕΚΚΛΗΣ. εκκλησιαστική περιφέρεια που περι-
λαµβάνει το σύνολο των πιστών -κληρικών και λαϊκών- ορισµένης 
περιοχής (κοινότητας, τµήµατος, κωµόπολης ή πόλης), οι οποίοι έχουν 
ως κοινό λατρευτικό κέντρο τον συγκεκριµένο ναό, από τον οποίο 
παίρνει και το όνοµα της η περιοχή αυτή: ~ Αγ. Γεωργίου || ο παππάς 
τής ~. — ενοριακός, -ή, -ό [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «περιοχή πόλεως», θηλ. τού µτγν. ένόριος < 
εν- + -όριος < δριον. Η εκκλησ. σηµ. µαρτυρείται από τον 5ο αι.]. 

ενορίτης (ο) [µεσν.] (ενοριτών), ενορίτισσα (η) {ενοριτισσών} 
ΕΚΚΛΗΣ. λαϊκός πιστός που αποτελεί µέλος συγκεκριµένης ενορίας. 

ένορκος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συντελείται ή επικυρώνεται µε 
όρκο: ~ προανάκριση | κατάθεση | µαρτυρία 2. ΝΟΜ. (συνήθ. στον 
πληθ.) καθένας από τους πολίτες που επιλέγονται µε κλήρωση από ει-
δικούς καταλόγους και οι οποίοι απαρτίζουν, από κοινού µε τους τα-
κτικούς δικαστές, τα µέλη ορκωτού δικαστηρίου: η ετυµηγορία των ~. 
— ενόρκως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

ενόρµηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΨΥΧΟΛ. δυνατή 
ώθηση τού οργανισµού για δράση, προκειµένου να καταργήσει µια 
κατάσταση εντάσεως, δηλ. να καλυφθεί µια έλλειψη (π.χ. τροφής) ή 
να αποφευχθεί ένας ενοχλητικός ερεθισµός (π.χ. πόνος): ~ αυτοσυ-
ντήρησης || σεξουαλική ~. — ενορµητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. pulsion. Στην Αρχ. το ρήµα ένορµώ είχε τη σηµ. «καταλαµβάνω 
(κάποιον/κάτι), κυριεύω»]. 

ενορχηστρώνω ρ. µετβ. (ενορχήστρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. ΜΟΥΣ. 
οργανώνω τον τρόπο µε τον οποίο µια µουσική σύνθεση θα παιχτεί 
από ένα ορχηστρικό σύνολο, γράφοντας τα µέρη των οργάνων, τα 
οποία, στο σύνολο τους καταρτίζουν την παρτιτούρα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
συντονίζω πράξεις, ενέργειες κ.λπ. ή καθοδηγώ πρόσωπα για την επί-
τευξη σκοπού: τις τελευταίες ηµέρες διεξάγεται από τον Τύπο ενορ-
χηστρωµένη επίθεση κατά τού Προέδρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. orchestrer]. 

ενορχήστρωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΜΟΥΣ. 
η οργάνωση τού τρόπου µε τον οποίο µια µουσική σύνθεση θα παι-
χτεί από ένα ορχηστρικό σύνολο' συνήθως γίνεται µε την προετοιµα-
σία των µερών των οργάνων και τη συγκεντρωµένη καταγραφή τους 
στην παρτιτούρα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) ο συντονισµός ενεργειών για την 
επίτευξη σκοπών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orchestration]. 

ενορχηστρωτής (ο), ενορχηστρώτρια (η) (ενορχηστρωτριών) 1. ο 
µουσικός που κάνει την ενορχήστρωση 2. (µτφ.) ο εµπνευστής και 
κυρ. ο συντονιστής (πράξης, ενέργειας, έργου κ.λπ.): ~ αυτού τού µο-
ναδικού αθλητικού συνόλου υπήρξε ο νέος προπονητής || (κακόσ.) 
αυτός είναι ο ~ τής συκοφαντικής επίθεσης εναντίον µου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orchestrateur]. 

ενόσω σύνδ. (λόγ.) για όσο χρονικό διάστηµα: ~ εµείς συζητούσαµε, 
οι άλλοι έγραφαν τα πρακτικά ΣΥΝ. όσον καιρό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ενόσω < αρχ. φρ. εν όσω]. 

ενότητα (η) (ενοτήτων) 1. η ιδιότητα τού αδιάσπαστου και τού ενι-
αίου, η έλλειψη διαίρεσης ή διαιρετότητας: το αρχαίο δράµα χαρα-
κτηρίζεται από - τόπου, χρόνου και δράσης 2. (ειδικότ.) η αίσθηση 
µεταξύ ανθρώπων ή ανθρώπινων οµάδων ότι αποτελούν ενιαίο και 
αδιάσπαστο σύνολο: ο οµιλητής υποστήριξε την ανάγκη να υπάρξει 
αρραγής ~ µέσα στο κόµµα || εθνική ~ || πνεύµα ενότητας || επιτυγ-
χάνω | αποκαθιστώ | υπονοµεύω | διατηρώ την ~ · 3. η αρµονική 
συµφωνία, ο σωστός συντονισµός: ~ στόχων/ επιδιώξεων || ~ δράσης 
| σκέψης · 4. το τµήµα διδακτικής ύλης, καθένα από τα µέρη διδα-
κτικού εγχειριδίου: αυτή την εβδοµάδα θα καλύψουµε την πέµπτη και 
την έκτη ~. 
[ΕΤΥΜ < apX· ενότης, -ητος < εις, ενός «ένας». Η σηµ. τού τµήµατος 
διδακτικής ύλης είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. unité]. 

ενούρηση (η) [1874] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η ακούσια 
και ασυνείδητη ακράτεια ούρων κατά τη διάρκεια τού ύπνου, που 
παρατηρείται σε παιδιά άνω των τριών ετών rat οφείλεται σε οργα-
νικά ή ψυχολογικά αίτια: νυκτερινή ~. — ενουρώ ρ. [αρχ.] (-είς...). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enuresis]. 

ενοφθαλµία (η) {ενοφθαλµιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική υποχώρηση τού 
βολβού τού οφθαλµού στο βάθος τής οφθαλµικής κόγχης. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. énophthalmie]. 

ενοφθαλµισµός (ο) 1. ΓΕΩΠ. τρόπος εµβολιασµού των φυτών (κυρ. 
των δέντρων), για τον οποίο χρησιµοποιείται ειδικός οφθαλµός φυτού 
µαζί µε τµήµα φλοιού ΣΥΝ. εγκεντρισµός, µπόλιασµα, µεταµόσχευση 
2. ΙΑΤΡ. η εισαγωγή µικροοργανισµού στον οργανισµό ζώου ή σε θρε-
πτικό υλικό για θεραπευτικούς ή πειραµατικούς σκοπούς. — ενο-
φθαλµίζω ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < ενοφθαλµίζω «εµβολιάζω φυτό» < εν- + όφθαλµίζω < 
οφθαλµός. Η ιατρ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. inoculation]. 

ενοχή (η) 1. η ευθύνη για επιλήψιµη ή ποινικά κολάσιµη πράξη: συ-
νελήφθη ύποπτος ένοπλης ληστείας και οµολόγησε την ~ του || αρ-
νούµαι | παραδέχοµαι την ~ µου ΣΥΝ. υπαιτιότητα ΑΝΤ. αθωότητα 2. 
(συνήθ. στον πληθ.) το δυσάρεστο συναίσθηµα που βιώνει όποιος έχει 
συνείδηση ότι έχει διαπράξει κάτι κακό: έχει ενοχές για τη βάναυση 
συµπεριφορά του ΣΥΝ. τύψεις · 3. ΝΟΜ. η σχέση µε την οποία ένα 
πρόσωπο έχει υποχρέωση προς ένα άλλο σε παροχή. [ΕΤΥΜ µεσν., 
αρχική σηµ. «ευθύνη, υποχρέωση», < αρχ. ενέχω «κρατώ σταθερά - 
εµπλέκω»]. 

ενοχικός, -ή, -ό [1856] ΝΟΜ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σχέση µε 
την οποία ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση προς άλλο σε παροχή 2. (α) 
Ενοχικό ∆ίκαιο ο κλάδος τού αστικού δικαίου που περιλαµβάνει το 
σύνολο των κανόνων, οι οποίοι ρυθµίζουν τα ενοχικά δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις (β) ενοχικό δικαίωµα το δικαίωµα τού δανειστή να 
απαιτήσει από τον οφειλέτη την εκπλήρωση τής παροχής (γ) ενοχική 
υποχρέωση η υποχρέωση τού οφειλέτη έναντι τού δανειστή να εκ-
πληρώσει την παροχή (δ) ενοχική σχέση η σχέση που δηµιουργείται 
ανάµεσα στους συµβαλλοµένους, στον δανειστή και τον οφειλέτη. 

ενόχληµα (το) [µτγν.] (ενοχλήµ-ατος | -ατα, -άτων} δυσάρεστο σύ-
µπτωµα, που διαταράσσει την οµαλή λειτουργία τού οργανισµού: ~ 
τής καρδιάς | τού συκωτιού || όλο και για κάποιο ~ παραπονιέται τώ-
ρα τελευταία ΣΥΝ. ενόχληση. 

ενόχληση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το να ενο-
χλεί κανείς (κάποιον): ζητώ συγγνώµη για την ~ (β) η δυσαρέσκεια, η 
δυσφορία που αισθάνεται κανείς, όταν διαταράσσεται η ηρεµία του: 
η ~ του φαινόταν καθαρά στο πρόσωπο του 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε ή 
οποιοσδήποτε ενοχλεί, προκαλεί δυσαρέσκεια: οι γείτονες µε τις φω-
νές τους είναι µια διαρκής ~ 3. (ειδικότ.) το ενόχληµα (βλ.λ.). 

ενοχλητικός, -ή, -ό [1889] αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια, που 
ενοχλεί: γίνοµαι ~ || ~ συζήτηση | ερωτήσεις | κατάσταση | παιδιά 
ΣΥΝ. οχληρός, δυσάρεστος. — ενοχλητικά επίρρ., ενοχλητικότητα (η) 
[1890]. ( 

ενοχλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. (ενοχλείς... | ενόχλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ δυσφορία ή δυσαρέσκεια σε (κάποιον), 
διαταράσσω την ψυχική ηρεµία (κάποιου): το κάπνισµα | η ζέστη | ο 
θόρυβος µε ενοχλεί || και µόνο η παρουσία του την ενοχλεί 2. πειρά-
ζω, φέρνω σε δύσκολη θέση: φάνηκε ενοχληµένος από την αδιάκριτη 
ερώτηση 3. (σε ευγενική διατύπωση) απευθύνοµαι σε (κάποιον) (για 
να τον ρωτήσω ή να του πω κάτι): -Μπορώ να σας ενοχλήσω και αύ-
ριο; -Όποια ώρα θέλετε! Είµαι στη διάθεση σας! ♦ 4. (αµετβ.) προ-
καλώ ενόχληση, είµαι δυσάρεστος, γίνοµαι ενοχλητικός: Αυτά τα θέ-
µατα ενοχλούν. Θίγουν πρόσωπα || Ενοχλώ; (ευγενική ερώτηση, πριν 
απασχολήσουµε κάποιον ή µπαίνοντας στον χώρο κάποιου). [ΕΤΥΜ 
< αρλ· ενοχλώ (-έω) < εν- + όχλώ < δχλος]. 

ενοχοποιητικός, -ή, -ό [1887] αυτός που συντελεί στο να χαρακτη-
ριστεί (κάποιος) ένοχος, λειτουργώντας επιβαρυντικά εναντίον του: 
υπάρχουν πολλά - στοιχεία εις βάρος του ΑΝΤ. αθωωτικός. 

ενοχοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] (ενοχοποιείς... | ενοχοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} καταλογίζω (σε κάποιον) ευθύνες, ενοχή για αξιό-
ποινη πράξη, καθιστώ (κάποιον) ένοχο: η κατάθεση του ενοχοποίησε 
πολλά ανώτερα κυβερνητικά στελέχη || αυτό το στοιχείο δεν είναι 
αρκετό, για να σε ενοχοποιήσει || η σιωπή του και µόνο µπροστά σε 
τόσες κατηγορίες τον ενοχοποιεί. — ενοχοποίηση (η) [1856]. 

ένοχος, -η, -ο 1. αυτός που ευθύνεται για αξιόµεµπτη πράξη ή κατά-
σταση: αισθάνεται ένοχη για την απαράδεκτη συµπεριφορά της || η 
κοινωνία µας είναι ~ για την περιθωριοποίηση τόσων νέων 2. ΝΟΜ. 
αυτός που έχει διαπράξει αξιόποινο αδίκηµα: ~ ανθρωποκτονίας εκ 
προθέσεως | εσχάτης προδοσίας | για υπέρβαση καθήκοντος || το δι-
καστήριο βρίσκει τον κατηγορούµενο ~ ANT. αθώος 3. (συνεκδ.) αυτός 
που φανερώνει, που δείχνει ενοχή: ~ σιγή | βλέµµα | στάση || το ~ γέ-
λιο της την πρόδωσε ότι τα γνώριζε όλα 4. αυτός που παραβιάζει τον 
γραπτό ή άγραφο νόµο: διατηρεί ~ σχέσεις || - αγάπη | πρόθεση | πράξη 
ΣΥΝ. παράνοµος, αθέµιτος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ενεχόµενος, εµπλεκόµενος, αναµεµιγµέ-
νος», < ενέχω]. 

ένοχος - αθώος - κατηγορούµενος. Οι λέξεις ένοχος και αθώος 
είναι και οι δύο αρχαίες. Ένοχος είναι αυτός που ενέχεται σε κά-
ποιο αδίκηµα, που έχει εµπλακεί σε πράξη επιφέρουσα ποινή, εφό-
σον αποδειχθεί και κριθεί από το δικαστήριο ότι πράγµατι διέ-
πραξε το αδίκηµα για το οποίο έχει κατηγορηθεί. Αθώος (< α- στε-
ρητ. + θωή «ποινή») είναι ετυµολογικά «ο µη άξιος ποινής», αυτός 
που αποδεικνύεται και κρίνεται στο δικαστήριο ότι δεν διέπραξε 
αδίκηµα που επιφέρει ποινή. Προτού κριθεί κανείς ένοχος ή αθώος 
µε ανάλογη απόφαση τού δικαστηρίου, είναι απλώς κατηγο-
ρούµενος. Ωστόσο ο κατηγορούµενος, «ο τελών υπό κατηγορίαν», 
δεν είναι κατ' ανάγκην και ένοχος, όπως συχνά συγχέονται αντι-
δεοντολογικά οι δύο λέξεις! 

εν όψει ~» όψη 
ένρινος, -η, -ο -> έρρινος 
ενρίπτω ρ. µετβ. [µτγν.] (µόνο σε ενεστ.) (αρχαιοπρ.) ρίχνω (κάτι) πά-
νω ή µέσα σε (κάτι) ή (µτφ.) εναντίον (κάποιου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ένεση. 

Ε.Ν.Σ. 1. (το) Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα 2. (η) Εταιρεία Νο-
σηλευτικών Σπουδών. 

ένσαρκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει σάρκα ΑΝΤ. άυλος. 
ενσαρκώνω ρ. µετβ. {ενσάρκω-σα, -θηκα, -µένος) 1. δίνω σε (κάποι-
ον) υλική υπόσταση ή ειδικότ. ανθρώπινη υπόσταση: ο Ιησούς Χρι- 



ενσάρκωση 615 ένταση 
 

στός ενσαρκώθηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων 2. καθιστώ (αφηρηµένη 
έννοια) αισθητή, µέρος τής πραγµατικότητας, αποτελώ την ενσάρκωση, την 
αισθητή έκφραση: -µια ιδέα | ένα ιδεώδες | το πνεύµα τής εποχής | µια έννοια | 
έναν ρόλο (τον ερµηνεύω) || η στάση του ενσαρκώνει τον πόθο µιας ολόκληρης 
γενιάς για δηµοκρατία και ελευθερία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ένσαρκώ (-όω) < µτγν. ενσαρκος < εν- + -σαρκός < σαρξ, -
κός]. 

ενσάρκωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να αποκτά κανείς 
υλική υπόσταση, σάρκα: µε την ~ του ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσµο για τη 
σωτηρία τού ανθρώπου 2. (συνεκδ.) η σαρκική υπόσταση που αποκτά µία 
πνευµατική ύπαρξη: ο Ιησούς Χριστός αποτελεί την ~ τού Λόγου τού Θεού 3. 
(µτφ.) το να γίνεται µία αφηρηµένη έννοια αισθητή, µέρος τής 
πραγµατικότητας, να υλοποιείται· (συνεκδ.) οτιδήποτε αποτελεί απεικόνιση, 
υλοποίηση µιας αφηρηµένης έννοιας: ο ήρωας αυτός είναι η ίδια η ~ τής 
γενναιότητας || η ~ τής γλυκύτητας | τής καλοσύνης | τού κακού ΣΥΝ. (για 
πρόσ.) προσωποποίηση, υποστασιοποίηση. 

ένσηµο (το) {1833} {ενσήµ-ου | -ων} µικρό κοµµάτι χαρτιού σε σχήµα 
γραµµατοσήµου µε τυπωµένα πάνω του το επίσηµο έµβληµα ή άλλα 
διακριτικά στοιχεία κρατικού οργανισµού, µαζί µε την αντίστοιχη χρηµατική 
του αξία, που χρησιµοποιείται ως απόδειξη καταβολής εισφορών σε 
φορολογικά ταµεία: συµπληρώνω τα απαιτούµενα ~ για σύνταξη || δικαστικό ~ 
|| ~ εκπαιδευτικών τελών ΦΡ. (για εργοδότη) κολλώ τα ένσηµα (κάποιου) 
καταβάλλω στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταµείο τις οφειλόµενες εισφορές 
(υπαλλήλου µου): τον κατήγγειλε στο 1.Κ.Α., γιατί δεν του είχε κολλήσει τριών 
µηνών ένσηµα. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. ενσηµος «σηµαντικός, 
σπουδαίος» < ένση-µαίνω «δηλώνω, φανερώνω» < εν- + σηµαίνω. Η 
σηµερινή σηµ. είναι νεότερη]. 

ένσΐγµος, -η, -ο [I860] 1. αυτός που περιλαµβάνει το γράµµα σίγµα (σ) ANT. 
άσιγµος 2. ένσινµος αόριστος ο αόριστος που σχηµατίζεται µε σίγµα στην 
κατάληξη (λ.χ. έδωσ-α, έχτισ-α, λέρωσ-α, χτύπησ-α). 

ενσκήπτω ρ. αµετβ. ενέσκηψα} (για δυσµενή φαινόµενα) εµφανίζοµαι 
αιφνιδιαστικά και πλήττω µε ορµή: θύελλα | επιδηµία/ δριµύ ψύχος ενέσκηψε 
στη χώρα µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκύπτω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + σκήπτω 
«επιπίπτω, ενορµώ, πέφτω µε ορµή». Βλ. λ. σκήπτρο}. 

ενσπείρω ρ. µετβ. [µτγν.] (ενέσπειρα} προκαλώ τη διάδοση (αρνητικού 
συναισθήµατος, κατάστασης) σε κοινωνικό σύνολο, οµάδα: ~ φόβο | τη 
διχόνοια | πανικό | ζιζάνια (βλ. λ. ζιζάνιο) | αµφιβολίες ΣΥΝ. διαδίδω, 
διασκορπίζω, διασπείρω. 

ένσπερµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) (καρπός) που περιέχει σπέρµα ANT. άσπορος. 
Επίσης ενσπέρµατος [µτγν.]. 

ενσταλάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενστάλα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. ρίχνω σταγόνα-
σταγόνα (υγρό) µέσα σε δοχείο 2. (µτφ.) κάνω κάτι να εισχωρήσει σιγά-σιγά 
στην ψυχή ή τον νου (κάποιου): ~ µίσος | φανατισµό | αµφιβολία | αγάπη | 
υγιείς αρχές | θάρρος. — ενστάλαξη (η) [1839]. 

ενσταντανε (το) {άκλ.} ελλην. τής στιγµής 1. η φωτογραφική λήψη (προσώπου, 
πράγµατος ή χώρου) σε συγκεκριµένη στιγµή ή φάση: τραβάω ένα ~ 2. 
(συνεκδ.) στιγµιαία σκηνή, στιγµιότυπο: ένα χαρούµενο | τρυφερό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. instantané < instant «στιγµή» < λατ. instans «τωρινός, 
παρών»]. 

ένσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η δήλωση αντίθεσης ΣΥΝ. 
εναντίωση, εναντιολογία 2. (συνεκδ.) η αντίθεση, η αντίρρηση· το σηµείο στο 
οποίο κανείς διαφοροποιείται: η µόνη µου ~ στον σχεδιασµό που κάνετε, είναι 
ότι δεν θα µπορέσω να το έχω έτοιµο µέχρι αύριο || έχω µόνο µία ~ 3. ΝΟΜ. 
διαδικαστική πράξη τού εναγοµένου, η οποία αποσκοπεί στην απόκρουση τής 
αγωγής τού ενάγοντος µε επίκληση κάποιου δικονοµικού ή ουσιαστικού 
κανόνα ο οποίος είτε δεν επιτρέπει στο δικαίωµα το οποίο στηρίζει την αγωγή 
να γεννηθεί, είτε το καταλύει µεταγενέστερα είτε, τέλος, εµποδίζει την 
άσκηση του: αντιτάσσω | υποβάλλω ~|| η πρόεδρος έκανε δεκτή την ~ τού 
διαδίκου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ένστασις < ένίσταµαι «βρίσκοµαι τοποθετηµένος, είµαι παρών, 
µπαίνω στον δρόµο (κάποιου)». Οι σηµερινές σηµ. ανάγονται στον 
Αριστοτέλη, ο οποίος χρησιµοποίησε τη λ. µε τη σηµ. «άρνηση, αντίθεση σε 
επιχείρηµα»]. 

ενστερνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1884] {ενστερνίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 
επιδοκιµάζω και αποδέχοµαι µε προθυµία, υιοθετώ, δέχοµαι (ιδέα, φιλοσοφία 
κ.λπ.) σε όλο της το βάθος: ~ τις ιδέες | τις απόψεις | τις αρχές | τον 
χριστιανισµό ΣΥΝ. ασπάζοµαι, εγκολπώνοµαι. — ενστερνισµός (ο) [1884]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αγκαλιάζω, αποθετικός. [ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. «αγκαλιάζω», < 
εν- + -στερνίζοµαι < στέρ-_ νον]. 
ένστικτο κ. (λαϊκ.) ένστιχτο (το) [1849] (ενστίκτ-ου | -ων} 1. η έµφυτη 

παρόρµηση, που υποκινεί τις αντιδράσεις των ζωντανών οργανισµών για τη 
διατήρηση τους στη ζωή και τη διαιώνιση τού είδους, χωρίς τη µεσολάβηση 
λογικών διεργασιών: το ~ τής αυτοσυντήρησης | τής αναπαραγωγής ΣΥΝ. 
ορµέµφυτο, ορµή· ΦΡ. (µτφ.) από ένστικτο | (λόγ.) εξ ενστίκτου αυθόρµητα, 
χωρίς σκέψη 2. η εγγενής ορµή ή διάθεση τού ανθρώπου, που τον ωθεί σε 
συγκεκριµένη αποφάσεις, κρίσεις, πράξεις ή συναισθήµατα, χωρίς τη 
µεσολάβηση τού λογικού του: µητρικό | εγκληµατικό | ζωώδες ~ || (και στον 
πληθ., κα-κόσ.) τα ταπεινά | κατώτερα ~ τού ανθρώπου || άγρια ~ 3. φυσικό 
δώρο ή κλίση σε (κάτι): µουσικό | αστυνοµικό | αλάνθαστο ~ ΣΥΝ. ταλέντο 4. 
(µτφ.) η διαίσθηση, η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς (κάτι που δεν είναι 
εµφανές σε όλους, που δεν γίνεται αµέσως αντιληπτό): 

αυτός ο άνθρωπος έχει ~· αµέσως κατάλαβε την αξία τού έργου και έκλεισε τα 
δικαιώµατα προβολής του. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. instinct < λατ. instinctus, µτχ. τού ρ. instinguo 
«κεντρίζω, παρορµώ», οµόρρ. τού αρχ. στίζω (βλ.λ.)]. 

ενστικτώδης, -ης, -ες (ενστικτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που προέρχεται 
από το ένστικτο, που γίνεται αυτοµάτως, χωρίς σχέδιο ή λογική επεξεργασία: 
απέφυγε το χτύπηµα µε µια - κίνηση || ~ αντίδραση. — ενστικτωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ένστολος, -η, -ο αυτός που φορά στολή: οι στρατιώτες θεωρούνται ~ πολίτες J| ~ 
αστυνοµικοί. 

ενσυνείδητος, -η, -ο [1892] 1. αυτός που γίνεται από κάποιον που έχει 
συνείδηση τής πράξης του: - ενέργεια ΣΥΝ. συνειδητός ANT. ασυνείδητος 2. 
αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει στο πεδίο τής συνείδησης: ~ γνώση. — 
ενσυνείδητα | ενσυνειδήτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. 

ενσύρµατος, -η, -ο αυτός που φέρει καλώδιο ANT. ασύρµατος- ΦΡ. ενσύρµατη 
(τηλ)επικοινωνία η διαβίβαση ακουστικών συχνοτήτων, τηλεγραφικών 
µηνυµάτων, δεδοµένων υπολογιστών και τηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω 
διαφόρων τύπων γραµµών (όπως λ.χ. το γυµνό σύρµα, το καλώδιο). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, π.χ. ενσύρµατη µετάδοση (πβ. αγγλ. wire 
transmission)]. 

ένσφαιρος, -η, -ο [1897] αυτός που περιέχει σφαίρες: ~ πυρά ΑΝΤ. άσφαιρος. 
ενσφηνώνω ρ. µετβ. (ενσφήνω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) σφηνώνω (κάτι 

κάπου), το κάνω να εισχωρήσει σαν σφήνα: οι σωλήνες ενσφηνώθηκαν (το 
αρσενικό µε το θηλυκό). — ενσφήνωση (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ένσφηνοϋµαι (-όο-) < εν- + σφηνοϋµαι < σφήν, βλ. κ. σφήνα]. 

ενσφράγιστος, -η, -ο [1871] κλεισµένος σε ειδικό, σφραγισµένο πε-ρικάλυµµα: 
~ προσφορές ΣΥΝ. εσώκλειστος ANT. ασφράγιστος 2. αυτός που έχει 
σφραγιστεί: ~ φάκελος ΣΥΝ. σφραγισµένος. 

ενσώµατος, -η, -ο [µτγν.] 1. (α) αυτός που έχει σώµα, ο ένσαρκος: στο πρόσωπο 
τού Χριστού ενώθηκε η θεία µε την ανθρώπινη φύση· ο ασώµατος Θεός έγινε 
και ~ (β) ΘΕΟΛ. η ενσώµατη µετάσταση τής Θεοτόκου η χωρίς παρεµβολή 
θανάτου µετάσταση -ανάληψη- τής Θεοτόκου στους ουρανούς, δόγµα τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 1854 ANT. ασώµατος, άυλος 2. 
ενσώµατο πράγµα | αντικείµενο το πράγµα που έχει υλική υπόσταση. 

ενσωµατώνω ρ. µετβ. (ενσωµάτω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ κάτι αδιάσπαστο 
µέρος συγκροτηµένου συνόλου: ~ τις νέες ρυθµίσεις στον προϋπολογισµό || 
κάθε νέο στοιχείο πρέπει να ενσωµατώνεται στο σύστηµα. — ενσωµάτωση (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ένσωµατώ (-όω) «ενσαρκώνω» < εν- + σωµατώ < σώµα. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. incorporer]. 

εντάθηκα ρ. → εντείνω 
ένταλµα (το) (εντάλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η έγγραφη άδεια ή εντολή για την 

εκτέλεση συγκεκριµένης ενέργειας: ~ πληρωµής | προπληρωµής | εισπράξεως 
|| χρηµατικό - ΣΥΝ. εντολή, διαταγή 2. (συνεκδ.) το ίδιο το έγγραφο τής 
άδειας ή τής εντολής 3. ΝΟΜ. η έγγραφη εντολή αρµόδιας δικαστικής αρχής 
(για σύλληψη, βίαιη προσαγωγή, προφυλάκιση ή προσωποκράτηση υπόπτου 
κ.ά): εκδίδω ~ συλλήψεως | βίαιης προσαγωγής | φυλακίσεως | κατασχέσεως. 
— ενταλ-µατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εντολή», < αρχ. 
εντελλω | -οµαι]. 

ενταλτήριο (το) [1782] {ενταλτηρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. οποιοδήποτε εκ-
κλησιαστικό έγγραφο το οποίο επιδίδεται από αρµόδια εκκλησιαστική αρχή 
και αναθέτει συγκεκριµένα καθήκοντα για αόριστο ή ορισµένο χρόνο σε 
κληρικό, µοναχό ή λαϊκό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντελλω | -οµαι (πβ. κ. ένταλµα) + παραγ. επίθηµα -τή-ριο, 
απόδ. τού γαλλ. mandat]. 

ένταµ (το) {άκλ.} κίτρινο µαλακό τυρί, που λειώνει εύκολα και µοιάζει µε το 
τυρί γκούντα. [ΕΤΥΜ. < ολλ. Edam, χωριό τής Ολλανδίας]. 

εντάξει επίρρ. 1. (ως χαρακτηρισµός) σε καλή κατάσταση, όπως πρέ-πει ή είναι 
σωστό: είσαι ~ ή έπαθες τίποτα; || Είναι ~ η µητέρα σου; Την άκουσα λίγο 
στενοχωρηµένη || δέκα χρονών αυτοκίνητο κι όµως είναι ακόµα ~! 2. (σε 
διάλογους, συζητήσεις) προκειµένου ο οµιλητής να αλλάξει θέµα συζήτησης ή 
να αναφερθεί σε κάτι διαφορετικό: ~, λοιπόν, για να ρωτήσω και κάτι άλλο || ~, 
πες µου τώρα αυτό που ήθελες πριν 3. (για να επιβεβαιωθεί συµφωνία) ωραία, 
καλά, σύµφωνοι: -Θα έρθεις το βράδυ, έτσι δεν είναι; -Ναι, -, τα λέµε αργότερα 
εκεί || (ως ερώτηση) θα το αγοράσετε, ~; 4. (για διακοπή, για να τερµατιστεί 
συζήτηση ή για να εµποδίσουµε κάποιον να µας απασχολήσει περαιτέρω) 
τέλος, φτάνει, έχει καλώς: ~, σε άκουσα! Πήγαινε τώρα! || ~, κατάλαβα, κάνε 
ό,τι θέλεις, δεν θα βγάλουµε άκρη- (ως επίθ.) 5. (οικ.) αυτός που βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση: αγόρασε ~ αµάξι, δεν έχει κανένα πρόβληµα 6. (κυρ. για 
πρόσ.) τίµιος και ειλικρινής, όπως πρέπει να είναι στις συναναστροφές και τις 
συνεργασίες του µε τους άλλους: ο αδελφός του είναι πολύ ~· αποκλείεται να 
σε ρίξει || ο Άκης είναι ~ παιδί, δεν κάνει τέτοια πράγµατα || κοίτα να 'σαι ~ εσύ 
στη δουλειά σου κι άσε τα υπόλοιπα! [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. εν τάξει (ήδη στον 
Πλάτωνα)]. 

ένταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η είσοδος (προσώπου, χώρας κ.ά.) 
σε ένα σύνολο, ώστε να αποτελεί οργανικό µέλος του: η ~ τής Ελλάδας στην 
Ο.Ν.Ε. || η οµαλή - των νέων στην κοινωνική ζωή. — ενταξιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ενταξις < αρχ. εντάσσοµαι (το ενεργ. εντάσσω είναι µτγν.)]. 

ένταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (γενικά) ο βαθµός τής 



εντάσσω 616 εντεριώνη 

δύναµης ή τής σφοδρότητας µε την οποία εκδηλώνεται (κάτι): η κακοκαιρία 
συνεχίζεται µε αµείωτη ~ || οι µάχες διεξάγονται µε την ίδια ~ σ' όλα τα µέτωπα 
ΑΝΤ. ύφεση 2. ΦΥΣ. µέγεθος µέτρησης και αριθµητικής απεικόνισης 
αφηρηµένων φυσικών εννοιών: ~ ηλεκτρικού πεδίου | κύµατος | µαγνητικού 
πεδίου | ρεύµατος | φωτεινής ακτινοβολίας | ήχου || ηλεκτρική | µαγνητική | 
ηχητική ~ 3. (ειδικότ. για τον ήχο) ο βαθµός στον οποίο ένας ήχος είναι 
ισχυρός: µειώνω | αυξάνω την ~ τού ραδιοφώνου || χαµηλή ~ 4. κατάσταση 
αυξηµένης συναισθηµατικής φόρτισης: η ~ των εξετάσεων || είµαστε σε - από 
την αναµονή 5. η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έκδηλη ή λανθάνουσα 
εχθρότητα, από συγκρούσεις: η ~ στις σχέσεις των δύο υπερδυνάµεων κατά τον 
Ψυχρό Πόλεµο || πολιτικές ~ || περίοδος διεθνούς ~ || προκαλώ νέα ~ ΑΝΤ. 
ύφεση 6. η επαύξηση τής δύναµης ή τής σφοδρότητας µε την οποία 
εκδηλώνεται (κάτι): ~ των ανέµων από αύριο το πρωί || - των πολεµικών 
επιχειρήσεων | των ειρηνευτικών προσπαθειών ΣΥΝ. (λόγ.) επίταση, ενίσχυση 
7. (σπάν.-λόγ.) το τέντω-µα: ~ των χορδών ANT. χαλάρωση, ξεσφίξιµο 8. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. η ελαφρά κύρτωση που δινόταν στις πλευρές των ελληνικών κιόνων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντασις, αρχική σηµ. «τέντωµα, επίταση», < εντείνω. Πολλές 
σύγχρονες σηµ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, π.χ. ένταση ήχου (πβ. αγγλ. sound 
intensity), ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος (πβ. γαλλ. intensité de courant 
électrique) κ.ά.]. 

εντάσσω ρ. µετβ. {ενέτα-ξα, εντά-χθηκα (κ. -χτηκα), -γµένος (λόγ. 
εντεταγµένος)} 1. τοποθετώ (κάποιον/κάτι) µέσα σε ευρύτερο σύνολο, 
καθιστώντας τον µέλος, τµήµα τού συνόλου: το υπουργείο ενέταξε στην 
εξεταστέα ύλη και τα δύο τελευταία κεφάλαια τού βιβλίου || στο πρόγραµµα 
οικονοµικής ενίσχυσης θα ενταχθούν όλες οι σεισµόπληκτες περιοχές ΣΥΝ. 
βάζω, συµπεριλαµβάνω, ενσωµατώνω· (µε-σοπαθ. εντάσσοµαι) 2. ανήκω, 
αποτελώ µέρος: το φαινόµενο αυτό δεν εντάσσεται στις µέχρι τώρα γνωστές 
κατηγορίες || όλα αυτά τα περιστατικά είναι ενταγµένα σε σχέδιο 
αποσταθεροποίησης τής περιοχής 3. µετέχω στη λειτουργία (οργανωτικού, 
εκπαιδευτικού κ.λπ.) συστήµατος: - σε ένα κόµµα || το σεµινάριο θα ενταχθεί 
στον µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών || δεν είµαι ενταγµένος σε κανένα κόµµα, 
είµαι ανένταχτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εντάσσοµαι. Βλ. κ. τάσσω | -οµαι]. 

εντατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η επιτάχυνση και η 
ενίσχυση τού ρυθµού τέλεσης µιας διαδικασίας: - τής εργασίας | τής 
παραγωγής. — εντατικοποιώ ρ. {-είς...}. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
intensification]. 

εντατικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελείται µε επίµονη προσπάθεια και ένταση: ~ 
µελέτη | πρόγραµµα εργασίας | ρυθµός 2. ΙΑΤΡ. εντατική (η) η Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ειδικό τµήµα νοσοκοµείου µε πολύ έντονη 
και εξειδικευµένη ιατρονοσηλευτική παρακολούθηση βαρέως πασχόντων, 
πολυτραυµατιών κ.λπ., µε τη βοήθεια και ειδικού τεχνολογικού εξοπλισµού: 
είναι στην ~ || βγήκε από την ~ 3. αυτός που ολοκληρώνεται σε συντοµευµένο 
χρόνο, που ακολουθεί ρυθµούς ταχύτερους από τους κανονικούς: το καλοκαίρι 
θα κάνει εντατικά µαθήµατα, για να ξαναδώσει εξετάσεις τον Σεπτέµβριο || -
τµήµα (τµήµα που καλύπτει διδακτική ύλη σε διάστηµα συντοµότερο από το 
συνηθισµένο). — εντατικ-ά | -ώς [1881] επίρρ., εντα-Ήκότητα (η) [1888]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «διεγερτικός, αφροδισιακός», < αρχ. εντα-σις. Η 
σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. intensif]. 

ενταύθα επίρρ. (λόγ.) στο ίδιο µέρος, εδώ, χωρίς αλλαγή τόπου (πα-λαιότ. σε 
επιστολές, στη διεύθυνση τού παραλήπτη, όταν αυτός βρισκόταν στην ίδια 
πόλη µε τον αποστολέα). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενταύθα | ένθαϋτα (µε µετάθεση τής δασύτητας), συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. ένθα αυτά]. 

ενταφιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] (ενταφίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
τοποθετώ (τον νεκρό) µέσα στον τάφο, θάβω 2. (µτφ.) θέτω οριστικά τέρµα 
σε (κάτι), χάνω εντελώς: ~ τις ελπίδες µου || η σύναψη συµφώνου 
ελληνοτουρκικής φιλίας το 1930 ενταφίασε τη Μεγάλη Ιδέα. — ενταφίαση (η) 
[µτγν] κ. ενταφιασµός (ο) [µτγν.], ενταφιαστής (ο) [µτγν.], ενταφιασπκός, -ή, 
-ό [µτγν.], ενταφιαστικά επίρρ. 

εντάφιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία τής ταφής: ~ 
σκεύη (πβ. επιτάφιος). 

εντείνω ρ. µετβ. {ενέτεινα, εντάθηκα, εντεταµένος} 1. ενισχύω την ένταση σε 
ενέργεια, κατάσταση ή συναίσθηµα, ώστε να αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερη 
δύναµη ή σφοδρότητα: ~ τις δυνάµεις | τις προσπάθειες | τον αγώνα | τις 
πιέσεις | την προσοχή | την έρευνα | τις ανησυχίες | την αδιαλλαξία || εντείνονται 
οι διώξεις φοροφυγάδων || εντείνεται το κύµα κακοκαιρίας | η αγωνία ΣΥΝ. 
επιτείνω, ενισχύω, επαυξάνω 2. (σπάν.-λόγ.) τραβώ και τεντώνω (κάτι) από 
ένα σηµείο σε ένα άλλο: ~ τη χορδή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εν-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τεντώνω, τανύω», < εν- + τείνω. Η σηµερινή 
γενικότερη χρήση είναι ήδη αρχ.]. 

έντεκα κ. (λόγ.) ένδεκα (το) {άκλ.} 1. δέκα συν ένα, ο αριθµός 11 2. (ως επίθ.) 
αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 11: µια ποδοσφαιρική οµάδα 
αποτελείται από ~ παίκτες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµητικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ένδεκα < εν + δέκα]. 

εντεκάρης (ο) {εντεκάρηδες}, εντεκάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας έντεκα ετών ΣΥΝ. ενδεκαετής, ενδεκάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
πρόσωπο που έχει έντεκα επιτυχίες στον διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ: κάθε ~ 
κερδίζει 100.000 δρχ. [ΕΤΥΜ,< έντεκα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εντεκάρι (το) {δύσχρ. -ιού | -ιών} σύνολο έντεκα επιτυχιών στον διαγωνισµό 
τού ΠΡΟ-ΠΟ. [ΕΤΥΜ. < έντεκα + παραγ. επίθηµα -àpi]. 

εντελβάις (το) {άκλ.} φυτό που ευδοκιµεί στις Άλπεις, στα Πυρηναία και τα 
Καρπάθια σε ύψος µεγαλύτερο των 1.700 µέτρων έχει χαρακτηριστικά 
λευκοκίτρινα κεφάλια (ταξιανθίες), που περιβάλλονται από λογχοειδή φύλλα 
καλυµµένα µε λευκό χνούδι, τα οποία διατάσσονται σε σχήµα αστεριού. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. edelweiß < edel «ευγενής, πολύτιµος» + weiß «λευκός»]. 

εντέλεια (η) {χωρ. πληθ.} η τελειότητα· συνήθ. στη ΦΡ. στην εντέλεια χωρίς το 
Τάχιστο ψεγάδι, εντάξει µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια: η µηχανή λειτουργεί 
| έγιναν όλα | ετοιµάστηκε | τα έχει όλα | έπαιξε τον ρόλο της ~ ΣΥΝ. τέλεια, 
άψογα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εντελής]. 

εντελέχεια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, (ως όρος τής αριστοτελικής φιλο-σοφίας) 1. 
η ζωτική δύναµη που ενυπάρχει µέσα σε κάθε ον και στρέφει κάθε ενέργεια 
του προς την επίτευξη τής πλήρους τελειότητας 2. (κατ' επέκτ.) η 
ολοκλήρωση ή η πραγµατοποίηση µιας κατάστασης, κατ' αντιδιαστολή προς 
τη «δυνάµει» εµφάνιση της 3. (στη νεότερη φιλοσοφία) κάθε απλή υπόσταση 
ή δηµιουργηµένη µονάδα (εφόσον ενέχει ορισµένη τελειότητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδελεχής, ενέργεια. [ETYM. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εντελές 
εχειν. Το επίθ. εντελεχής και το επίρρ. εντελεχώς σχηµατίστηκαν αργότερα 
κατ' αναλογίαν προς τους τύπους ενδελεχής, -ως]. 

εντελεχής, -ής, -ές [µτγν.] {εντελεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) πλήρης, 
αυτός που χαρακτηρίζεται από τελειότητα. — εντελεχώς επίρρ. [αρχ.] ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδελεχής, -ης, -ης, -ες. 

εντελής, -ής, -ές {εντελ-ούς | -είς (ουδ. -ή(· εντελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. 
αυτός που είναι τέλειος, πλήρης 2. αυτός που έχει ολοκληρωθεί: ~ έλεγχος 3. 
αυτός που είναι απόλυτος, ολοσχερής: ~ καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ολοκληρωτικός, πλήρης», < εν- + -τελής < 
τέλος]. 

εντέλλοµαι ρ. µετβ. αποθ. (µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) αναθέτω σε (κάποιον) την 
εντολή για την εκτέλεση συγκεκριµένης αποστολής: ο υπουργός εντέλλεται τις 
αρµόδιες υπηρεσίες να τηρούν σχολαστικά τις κείµενες διατάξεις ΣΥΝ. διατάζω, 
παραγγέλλω (βλ. κ. λ. εντεταλµένος, -η, -ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + τέλλω «εγείρω - επιτάσσω» (βλ. κ. ανατέλλω)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το εντέλλοµαι χρησιµοποιείται εσφαλµένως, όπως και άλ 
λα αποθετικά ρήµατα (βλ. αποθετικός), µε παθητική χρήση. Χρή 
σεις όπως «Τα αρµόδια λιµενικά όργανα εντέλλονται να παρακο 
λουθούν την τήρηση των κανονισµών» ή «Οι υπάλληλοι τού δή 
µου εντέλλονται να διενεργούν αυστηρό έλεγχο» είναι εσφαλµέ 
νες, γιατί το εντέλλοµαι σηµαίνει «δίδω εντολή να...» και (ως απο 
θετικό) δεν µπορεί να σηµάνει «µου δίδεται | παίρνω εντολή να...». 
Όπως είναι λάθος να πούµε «Η αντιπροσωπία εδέχθη από τον 
πρωθυπουργό» (!) αντί τού ορθού «Η αντιπροσωπία έγινε δεκτή 
από τον πρωθυπουργό» (το επίσης αποθετικό ρ. δέχοµαι δεν µπο 
ρεί να χρησιµοποιηθεί ως παθητικό), έτσι και στα παραδείγµατα 
που πήραµε, το εντέλλοµαι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παθητι 
κά. Θα πρέπει είτε να λεχθεί περιφραστικώς («Τα αρµόδια λιµενι 
κά όργανα έχουν λάβει εντολή να...» ή «Στα αρµόδια λιµενικά όρ 
γανα έχει δοθεί εντολή να...») είτε να αλλάξει η φράση («Οι λιµε 
νικές αρχές εντέλλονται τα αρµόδια λιµενικά όργανα να...» και 
«Ο δήµος εντέλλεται τους υπάλληλους να...»). → αποθετικός 

εντελώς επίρρ.· καθ' ολοκληρίαν, κατά τρόπον ολικό και πλήρη, σε όλη την 
έκταση: γύρισε ~ διαφορετικός | αλλαγµένος | καλά | απελπισµένος | 
απογοητευµένος || καταστραφήκαµε ~ ΣΥΝ. πλήρως, τελείως, εξ ολοκλήρου, 
όλως διόλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εντελώς < εντελής < 
εν- + -τελής < τέλος]. 

εντελώς: συνώνυµα. Το εντελώς ανήκει σε µια σειρά προσδιοριστικών 
επιρρηµάτων (αγγλ. submodifiers), που προσδιορίζουν ποσοτικά κυρ. 
επίθετα και επιρρήµατα, τα οποία δηλώνουν ποιότητα (ποιοτικά επίθετα- 
τύπος: µεγάλος, ικανός, έτοιµος, έξυπνος κ.τ.ό.): Είναι εντελώς ανίκανος για 
οτιδήποτε - Θεωρείται απολύτως έµπιστο πρόσωπο - Είµαστε πλήρως 
ικανοποιηµένοι από την απόδοση του στην τάξη - Είναι τελείως αδύνατο να 
τον καταλάβεις όταν µιλάει Αγγλικά - Ο δάσκαλος τον χαρακτήρισε 
παντελώς αδιάφορο για τα µαθήµατα τού σχολείου - Τον βρήκαµε εξ ολο-
κλήρου ανήµπορο να αντιδράσει στα εξωτερικά ερεθίσµατα - Είναι πέρα για 
πέρα έτοιµος να παλέψει για να πετύχει. Ας σηµειωθεί ότι το όλως διόλου -
και λιγότερο τα εξ ολοκλήρου και καθ' ολοκληρίαν- χρησιµοποιείται κυρ. 
µε αρνητική χροιά: Είναι όλως διόλου απροετοίµαστος | άχρηστος | 
ανίκανος | περιττός (κ.λπ.). ∆εν λέµε «Είναι όλως διόλου έτοιµος | ικανός | 
χρήσιµος» κ.τ.ό. 

εντερεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση µέρους τού εντέρου για 
θεραπευτικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enterectomy]. 

εντερικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα έντερα: ~ σωλήνας | 
νόσηµα | διαταραχές | ανωµαλία | υγρό 2. εντερικά (τα) ασθένειες ή λοιµώξεις 
των εντέρων. 

εντερίτιδα (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρονία φλεγµονή τού 
λεπτού κυρ. εντέρου, που εκδηλώνεται µε διάρροια, πυρετό ή και επώδυνες 
κοιλιακές συσπάσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enteritis]. 

εντεριώνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. BOT. το εσωτερικό µαλακό κυλινδρικό τµήµα 
τού βλαστού δικοτυλήδονων φυτών, µέσα στο οποίο γίνεται 
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αποταµίευση τροφών ΣΥΝ. (καθηµ.) ψίχα, καρδιά 2. το κεντρικό µαλακό 
τµήµα κορµού δέντρου ΣΥΝ. ψίχα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < εν- + -τερ-, επίθηµα συγκρ. βαθµού, + παραγ. επίθηµα -ώνη. 
Βλ. κ. έντερο]. 

έντερο (το) {εντέρ-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. το τελευταίο τµήµα τού πεπτικού σωλήνα 
από το στοµάχι ώς τον πρωκτό, που χωρίζεται σε δύο τµήµατα, το λεπτό και 
το παχύ, µέσα στα οποία γίνεται η πέψη των τροφών: λεπτό (αποτελείται από 
το δωδεκαδάκτυλο, τη νήστιδα και τον ειλεό) | παχύ ~ || διάτρηση εντέρου- ΦΡ. 
(µτφ.) στριµµένο άντερο βλ. λ. άντερο 2. έντερα (τα) τα εντόσθια, το σύνολο 
των εσωτερικών οργάνων που βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα (πβ. λ. άντερο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έντερον (συνήθ. πληθ. έντερα) < εν- (< I.E. *en-) + -τε-ρο-, 
επίθηµα συγκρ. βαθµού (< I.E. *tero-(, που δείχνει ότι η λ. δήλωνε εξαρχής τα 
εντόσθια, τα εσώτερα µέρη τού σώµατος. Η λ. συνδ. µε άλλες I.E. 
αντίστοιχες, που σηµαίνουν κυρ. «εσωτερικός, εσώτερος», πβ. σανσκρ. 
ântara-, λατ. interior, interaneous, γαλλ. entrailles κ.ά.]. 

εντεροβακτήριο (το) {εντεροβακτηρί-ου | -ων) ΒΙΟΛ. βακτήριο που ζει στο 
έντερο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enterobacterium]. 

εντεροκήλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η κήλη που προκαλείται από πτώση 
τµήµατος τού εντέρου µέσα στο όσχεο. 

εντεροκινάση (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ένζυµο εκκρινόµενο από τον βλεννογόνο 
τού εντέρου, που συντελεί στη µετατροπή τού θρυψινο-γόνου σε θρυψίνη για 
τη διευκόλυνση τής πέψης των πρωτεϊνών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. enterokinase < entero- (< ελλην. έντερο) + kinase < kin(etic) 
«κινητικός» + επίθηµα -ase (< ελλην. -αση)]ν 

εντερόκοκκος (ο) {εντεροκόκκ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. στρεπτόκοκκος, συχνά 
παθογόνος, οπότε µπορεί να επιφέρει λοιµώξεις, όπως ουρολοίµωξη, 
σηψαιµία κ.ά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enterococcus]. 

εντεροκολίτιδα (η) [1887] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού λεπτού και τού 
παχέος εντέρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enterocolite]. 

εντερολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τα έντερα και τη θεραπεία παθήσεων σχετικών µε αυτά, 
συνήθ. σε συνδυασµό µε παθήσεις τής κοιλίας (πβ. λ. γαστρεντερολογία, 
γαστρεντερολόγος). — εντερολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. enterology]. 

εντεροπάθεια (η) {εντεροπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση τού εντέρου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enteropathy]. 

εντερορραγία (η) [1879] {εντερορραγιών} ΙΑΤΡ. τοπική ή διάχυτη αιµορραγία 
τού εντέρου. 
[ΕΤΥΜ. < έντερο + -ρραγία (< αρχ. ρήγνυµι), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
enterorrhagia]. 

εντεροστοµία (η) {εντεροστοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση, κατά την 
οποία ανοίγεται στην κοιλιά στόµιο στο έντερο, για να λειτουργήσει ως 
τεχνητός πρωκτός ΣΥΝ. κολοστοµία, παρά φύση έδρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. enterostomy]. 

εντεροτοµία (η) [1839] {εντεροτοµιών} ΙΑΤΡ. η τοµή στο εντερικό τοίχωµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. entérotomie]. 

εντεροτοξαιµία (η) ΙΑΤΡ. η ασθένεια που προκαλείται από την εντε-ροτοξίνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enterotoxaemia]. 

εντεροτοξίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. τοξική ουσία που παράγεται από ορισµένα 
βακτήρια και προξενεί διαταραχή τής διαδικασίας τής πέψης µε εµετούς και 
διάρροια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enterotoxin]. 

εντεταγµένος, -η, -ο → εντάσσω 
εντεταλµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει λάβει άνωθεν εντολή για την εκτέλεση 

συγκεκριµένης αποστολής: τα ~ όργανα τής κυβέρνησης || οι ~ για την 
προστασία των πολιτών ΣΥΝ. αρµόδιος 2. η αποστολή που εκτελείται 
σύµφωνα µε άνωθεν εντολή: ~ υπηρεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. εντέλλω (βλ. κ. εντέλλοµαι)]. 

εντεύθεν επίρρ. κ. πρόθ. (αρχαιοπρ.) 1. (ως τοπικό) από το σηµείο αυτό και εδώ 
ANT. εκείθεν 2. (ως πρόθ.) για προσδιορισµό τόπου, ο οποίος εκτείνεται από 
το σηµείο που λαµβάνεται ως σηµείο αναφοράς και εδώ, προς το µέρος µας: η 
~ των Άλπεων Γαλατία || η ~ τού στενού τού Γιβραλτάρ θάλασσα ANT. εκείθεν 
3. (αρχαιοπρ.) όθεν, λοιπόν: εντεύθεν συνάγεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εντεύθεν | ενθεΰτεν (µε µετάθεση τής δασύτητας) < ενταύθα | 
ένθαϋτα, µε την επίδραση τού ένθεν]. 

εντευκτήριο (το) [1856] {εντευκτηρί-ου | -ων} 1. αίθουσα ιδρύµατος, λέσχης 
κ.λπ., που χρησιµοποιείται για την αναµονή ή την αναψυχή των µελών ή των 
επισκεπτών 2. (γενικότ.) χώρος ειδικά διαµορφωµένος για συναντήσεις: το ~ 
τής Σχολής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εντευξις «συνάντηση» < έντυγχάνω, απόδ. τού γαλλ. salle de 
rendez-vous | de réunion «αίθουσα συναντήσεων»]. 

έντεχνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι φτειαγµένος σύµφωνα µε τους 
κανόνες τής τέχνης, ο καλά επεξεργασµένος, ο καλοφτειαγµέ-νος 2. αυτός 
που έχει λόγια προέλευση, που είναι φτειαγµένος από άνθρωπο που έχει 
σπουδάσει την τέχνη και γνωρίζει και θεωρητικά τους κανόνες της· 
αντιδιαστέλλεται προς το λαϊκό, αυτό που είναι φτειαγµένο αυθόρµητα και µε 
το ένστικτο· ΦΡ. (α) έντεχνη µουσική η λόγια µουσική, η γραµµένη από 
συνθέτη κατά κανόνα σπουδαγµένο και επώνυµο (β) έντεχνο τραγούδι το 
τραγούδι που έχει γραφτεί από σπουδαγµένο µουσικό (γ) έντεχνο λαϊκό 
τραγούδι το τραγούδι που γράφει σπουδαγµένος µουσικός, ακολουθώντας 
τους κανόνες 

που έχουν εκ των προτέρων διαµορφωθεί από λαϊκούς µουσικούς, συνήθ. 
αλλάζοντας και «εξευγενίζοντας» βασικά στοιχεία τού ύφους ή τής 
αισθητικής τού λαϊκού δηµιουργού · 3. αυτός που γίνεται µε επιδεξιότητα, που 
έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων, που δεν είναι αποτέλεσµα λάθους ή 
αυθορµητισµού: ~ αδεξιότητες του ηθοποιού για την πρόκληση γέλιου || ~ 
διατύπωση || ~ καλλιέργεια κλίµατος αναταραχής ΣΥΝ. κοµψός, επιδέξιος ANT. 
κακότεχνος, άτεχνος. — έντεχνα | εντέχνως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τεχνητός. 

έντιµος, -η, -ο (λόγ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ευσυνειδησία, ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, τιµιότητα, πίστη στις 
ηθικές αρχές κ.λπ.: ~ πολιτικός | δικαστής || ένας ~ υπάλληλος δεν θα δεχόταν 
ποτέ να δωροδοκηθεί || είναι ~ άνθρωπος και τηρεί πάντοτε τις υποσχέσεις του 
ΣΥΝ. ηθικός, τίµιος ANT. ανέντιµος 2. αυτός που γίνεται σύµφωνα µε τις 
παραπάνω ιδιότητες: ~ συµφωνία | συνθηκολόγηση (συνθηκολόγηση χωρίς 
ταπεινωτικούς όρους) | λύση τού προβλήµατος | παρελθόν || οι δικαστές τού 
αναγνώρισαν το ελαφρυντικό τού προτέρου εντίµου βίου ΣΥΝ. ηθικός, τίµιος. 
— έντιµα | εντίµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -τιµος < τιµή]. 

εντιµότατος (ο) {εντιµοτάτ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ. ως προσφώνηση) ο 
ευυπόληπτος, ο αξιότιµος (για κυβερνητικούς αξιωµατούχους ή ευγενείς). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. honorable]. 

εντιµότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η ιδιότητα τού έντιµου: διακρίνεται για την 
~ του ΣΥΝ. ευσυνειδησία, τιµιότητα ΑΝΤ. ασυνειδησία, ανυποληψία 2. (σπάν. 
ως τιµητική προσφώνηση) για πρόσωπο που κατέχει υψηλό αξίωµα: η ~ σας. 

εντοιχίζω ρ. µετβ. {εντοίχισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. τοποθετώ και 
προσαρµόζω (κάτι) στην επιφάνεια τοίχου: ~ αναµνηστική πλάκα 2. εγκλείω 
µέσα σε τοίχο: εντοιχισµένα έπιπλα κουζίνας || 

r εντοιχισµένη ντουλάπα. — εντοίχίση (η) κ. εντοιχισµός (ο). 
έντοκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποδίδει τόκο: ~ γραµµάτια ∆ηµοσίου | δάνειο 

ANT. άτοκος. — έντοκα | εντόκως επίρρ. 
εντολέας (ο/η) [µτγν.] {(θηλ. εντολέως) | εντολ-είς, -έων} πρόσωπο που δίνει 

την εντολή για την εκτέλεση συγκεκριµένης πράξης ΣΥΝ. εντολοδότης ΑΝΤ. 
εντολοδόχος. 

εντολή (η) 1. (γενικά) η διαταγή ή η παραγγελία µε επιτακτικό χαρακτήρα, η 
οποία δίνεται από προϊστάµενο σε υφιστάµενο για την εκτέλεση 
συγκεκριµένης πράξης: εκτελώ | δίνω | παίρνω ~ || τα αστυνοµικά όργανα 
έχουν την αυστηρή ~ να µην παραβιασθεί το άσυλο || έρευνα στα σπίτια των 
υπόπτων διενεργείται µε ~ τού εισαγγελέα· ΦΡ. (α) κατ' εντολήν | βάσει 
εντολών σύµφωνα µε τις διαταγές: ενεργώ ~ των προϊσταµένων µου (β) 
κατόπιν εντολής µετά από εντολή: ~ τού Υπουργού κινήθηκαν οι σχετικές 
διαδικασίες (γ) ΘΡΗΣΚ. ∆έκα Εντολές ο δεκάλογος που, σύµφωνα µε την 
Π.∆., παραδόθηκε από τον Θεό στον Μωυσή και ενέπνευσε τόσο την ιουδαϊκή 
όσο και τη χριστιανική ηθική 2. ΠΟΛΙΤ. εξουσιοδότηση για την εφαρµογή 
συγκεκριµένης πολιτικής, που παρέχεται από το εκλεκτορικό σώµα ή από αυ-
τόν που κατά το Σύνταγµα κατέχει την ανώτατη πολιτική εξουσία στα 
κόµµατα και στους εκπροσώπους τους: λαϊκή | διερευνητική ~ || ο πρόεδρος 
τής ∆ηµοκρατίας δίνει την ~ σχηµατισµού κυβέρνησης στον νικητή των εκλογών 
3. ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος (εντολοδόχος) 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την υπόθεση που 
του ανέθεσε ο άλλος συµβαλλόµενος (εντολέας) 4. ΟΙΚΟΝ. χρηµατικό ποσό 
που καταβάλλεται µέσω τής τράπεζας κατόπιν εξουσιοδότησης της από τον 
οφειλέτη ΣΥΝ. έµβασµα 5. ΠΛΗΡΟΦ. οδηγία που δίνεται σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για την εκτέλεση συγκεκριµένης λειτουργίας· ΦΡ. αρχείο εντολών 
βλ. λ. αρχείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εντέλλω | -οµαι]. 

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 
(Π.∆. Έξοδος 20, 2-17) 

1. 'Εγώ είµι Κύριος ό Θεός σου, όστις εξήγαγαν σε εκ γης Αιγύπτου, εξ 
οϊκου δουλείας. Ουκ έσονται σοι θεοί έτεροι πλην έµοϋ. 

2. Ου ποιήσεις σεαυτφ εϊδωλον, ουδέ παντός οµοίωµα, όσα εν τφ ούρανφ 
άνω και όσα εν τή γή κάτω και όσα εν τοις ύδασιν ύποκάτω τής γής. Ου 
προσκυνήσεις αύτοίς, ουδέ µη λατρεύσεις αύτοϊς... 

3. Ου λή(µ)ψει τό όνοµα Κυρίου τού Θεού σου επί µαταίω· ού γαρ µη 
καθαρίση Κύριος ό Θεός σου τον λαµβάνοντα τό όνοµα αυτού επ'ι 
µαταίω. 

4. Μνήσθητι τήν ήµέραν των σαββάτων άγιάζειν αυτήν. "Εξ ηµέρας έργο: 
και ποιήσεις πάντα τα έργα σου· τή δέ ηµέρα τή έβδοµη σάββατα Κυρίω 
τφ Θεφ σου... 

5. Τίµα τον πατέρα σου και τήν µητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται, και ίνα 
µακροχρόνιος γένη επί τής γής τής αγαθής, ης Κύριος ό Θεός σου δίδωσί 
σοι. 

6. Ού µοιχεύσεις. 
7. Ού κλέψεις. 
8. Ού φονεύσεις. 
9. Ού ψευδοµαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου µαρτυρίαν ψευδή. 
10. Ούκ επιθυµήσεις τήν γυναίκα τού πλησίον σου. Ουκ επιθυµήσεις τήν 

οίκίαν τού πλησίον σου ούτε τον άγρόν αυτού ούτε τον παϊδα αυτού... 
οϋτε όσα τω πλησίον σου εστί. 

ιτολοδότης (ο) [1836] {εντολοδοτών}, εντολοδότρια (η) {εντο- 



εντολοδόχος 618 εντύπωση 
 

λοδοτριών} ο εντολέας (βλ.λ.). 
εντολοδόχος (ο/η) [1833] 1. πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται 
συγκεκριµένη εντολή, ο αποδέκτης εντολής ANT. εντολέας, εντολοδό-
της 2. ΠΟΛΙΤ. εντολοδόχος πρωθυπουργός το πρόσωπο που ασκεί 
καθήκοντα πρωθυπουργού και σχηµατίζει κυβέρνηση κατόπιν διε-
ρευνητικής εντολής τού αρχηγού τού κράτους, µέχρι να ζητήσει ψή-
φο εµπιστοσύνης από το κοινοβούλιο. [ΕΤΥΜ. < εντολή + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

εντοµή (η) 1. τοµή, χάραγµα σε βάθος µιας επιφάνειας 2. ΑΝΑΤ. κάθε 
σχισµή ή αύλακας που παρατηρείται σε οστά ή άλλα όργανα 3. ΓΕΩΠ. 
κάθε τοµή στον φλοιό φυτού, που αποβλέπει στην ενδυνάµωση του: 
εγκάρσια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έντέµνω < εν- + τέµνω]. 

έντοµο (το) {εντόµ-ου | -ων) κάθε µικρού µεγέθους αρθρωτό ζώο µε 
έξι πόδια, το σώµα τού οποίου χωρίζεται σε τρία βασικά µέρη (κε-
φάλι, θώρακα, κοιλιά): στα ~ περιλαµβάνονται τα κολεόπτερα (σκα-
θάρια), τα λεπιδόπτερα (πεταλούδες), τα υµενόπτερα (π.χ. µέλισσες) 
και τα δίπτερα (π.χ. µύγες). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντοµον (ενν. ζωον) < εντοµή (βλ.λ.), που συµφωνεί µε 
τον ορισµό τού Αριστοτέλη: «καλώ δέ έντοµα ό'σα έχει κατά το σώµα 
έντοµάς» ('Ιστορία τών Ζφων 487a 33). o λατ. όρ. insectum (πβ. αγγλ. 
insect, γαλλ. insecte κ.ά.), µτχ. τού ρ. inseco «εντέµνω», αποτελεί µε-
τάφρ. τού αρχ. εντοµον]. 

εντοµοαπωθητικος, -ή, -ό 1. αυτός που αποµακρύνει τα έντοµα: ~ 
ταµπλέτα | υγρό 2. εντοµοαπωθητικό (το) (α) το ειδικό χηµικό παρα-
σκεύασµα, η οσµή τού οποίου αποµακρύνει τα έντοµα (β) (συνεκδ.) 
µικρή ηλεκτρική συσκευή, στην οποία τοποθετείται το παραπάνω χη-
µικό παρασκεύασµα σε µορφή ταµπλέτας ή υγρού και η οποία χρη-
σιµοποιείται για να αποµακρύνει τα έντοµα από εσωτερικό χώρο. 

εντοµοκτόνος, -ος, -ο [1889] 1. αυτός που σκοτώνει έντοµα: ~ φάρ-
µακα | σπρέι 2. εντοµοκτόνο (το) το (υγρό, αέριο ή σε σκόνη) χηµικό 
παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται για την εξολόθρευση των εντό-
µων: ψεκάζω µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ < έντοµο + -κτόνο < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. insecticide]. 

εντοµολογία (η) [1852] {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής ζωολογίας, που 
πραγµατεύεται τη µελέτη των εντόµων. — εντοµολόγος (ο/η), εντο-
µολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. entomologie]. 

εντοµοφάνος, -ος, -ο [1873] αυτός που τρέφεται µε έντοµα: ~ φυτά. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. insectivorus]. 

εντοµόφιλος, -η, -ο BOT. (φυτό) τού οποίου η επικονίαση γίνεται µε 
έντοµα, που η γύρη του µεταφέρεται από έντοµα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. entomophilus]. 

έντονος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται σε υψηλό βαθµό, σε µεγάλη 
ισχύ, οξύτητα ή ποσότητα, που χαρακτηρίζεται από ένταση: ~ κίνηση 
στους δρόµους τής Αθήνας || ~ θόρυβος | δράση | αποστροφή | 
συµπάθεια | ενδιαφέρον | ανησυχία | φόβος | ρυθµοί ANT. άτονος, 
ασθενής· ΦΡ. έντονη ζωή η ζωή που εξελίσσεται µε ρυθµούς γεµά-
τους ένταση, που είναι γεµάτη δραστηριότητες 2. ιδιαίτερα αισθη-
τός, οξύς στις αισθήσεις: - πόνος | κόκκινο | γεύση ΣΥΝ. δυνατός, ζω-
ηρός ANT. ήπιος, ανεπαίσθητος 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από οξύ-
τητα, από επιθετικότητα: αντέδρασε µε ~ τρόπο || µίλησε µε ~ ύφος || 
- διαµαρτυρία ANT. άτονος, χαλαρός, υποτονικός. — έντονα | εντό-
νως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ αρΧ· < εντείνω]. 

εντοπίζω ρ. µετβ. {εντόπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (+ έναρ-
θρο αντικ.) προσδιορίζω τη θέση όπου βρίσκεται (κάποιος/κάτι) ή 
συµβαίνει (κάτι): η αστυνοµία εντόπισε και συνέλαβε τους ληστές σε 
προάστιο τής πόλης || οι σεισµολόγοι εντοπίζουν το επίκεντρο τού 
σεισµού στη θαλάσσια περιοχή δυτικά τής Πύλου 2. (+ άναρθρο 
αντικ.) βρίσκω σε συγκεκριµένο χώρο (κάτι/κάποιον): το ελικόπτερο 
εντόπισε ναυαγούς σε µικρή απόσταση από το ναυάγιο || σκάφος τού 
Λιµενικού εντόπισε λαθροµετανάστες σε βραχονησίδα || εντόπισα µε-
ρικά λάθη στο κείµενο || οι ελεγκτές εντόπισαν πολλές παρατυπίες 3. 
περιορίζω κάτι σε ένα σηµείο | έναν χώρο (συνήθ. µεσοπαθ.): οι έρευ-
νες εντοπίστηκαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον τού θύµατος || 
οι συνοµιλίες εντοπίστηκαν στο πρόβληµα τής δηµοσιονοµικής σύ-
γκλισης. — εντόπιση (η) [1879] κ. εντοπισµός (ο) [1879]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. εντοπος < εν- + τόπος]. 

εντόπιος, -α, -ο → ντόπιος 
εντοπιότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η διά νόµου σύνδεση προσώπου 
µε ορισµένο τόπο λόγω καταγωγής ή δηµοσιοϋπαλληλικής υπηρεσίας 
σε σχέση µε τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
αυτήν (λ.χ. ως στοιχείο που δίνει µόρια για τον διορισµό καθηγητή 
στον τόπο µόνιµης κατοικίας του): κώλυµα εντοπιότητας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. locality]. 

εντοπιστικός, -ή, -ό αυτός που αποσκοπεί στον εντοπισµό: ~ µέτρα | 
ενέργεια. — εντοπιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εντορµία (η) [1850] {εντορµιών} ΤΕΧΝΟΛ. (λόγ.) ειδικός τρόπος συ-
νάρµοσης δύο ξύλινων δοκών υπό ορθή γωνία, κατά τον οποίο η κα-
τάλληλα διαµορφωµένη άκρη τού ενός σφηνώνεται µέσα σε επίσης 
κατάλληλα διαµορφωµένη κοιλότητα τού άλλου (βλ. κ. λ. τόρµος). 
[ΕΤΥΜ. < εν- + -τορµία < τόρµος]. 

εντός πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: 1. τόπο (µέσα σε ορισµένη περιο-
χή, πραγµατική ή νοητή): το σουτ έγινε ~ τής µικρής περιοχής || πα-
ρατηρήθηκαν διενέξεις ~ τού κόµµατος || ~ των ορίων τής πρωτευού-
σης || ~ τού πλαισίου || πέρασα τις διακοπές - των τειχών || το σπίτι 
είναι νόµιµο, γιατί χτίστηκε - σχεδίου πόλεως || - έδρας παιχνίδι τού 

Ολυµπιακού µε την ΑΕΚ || νιώθω ότι κάτι άλλαξε ~ µου ΑΝτ. εκτός 2. 
χρόνο· στο χρονικό πλαίσιο, στη διάρκεια ορισµένου χρονικού δια-
στήµατος: ~ τής ηµέρας | ολίγων ηµερών | των προσεχών µηνών ΦΡ. 
εντός ολίγου σε λίγη ώρα: - θα έρθει στο γραφείο 3. (κ. ως επίρρ.) µέ-
σα- κυρίως σε επιγραφές καταστηµάτων (π.χ. εστιατορίων): (ενν. 
υπάρχει) κήπος ~· ΦΡ. εντός, εκτός και επί τα αυτά (γωνίες) (i) ΓΕΩΜ. 
οι δύο γωνίες που σχηµατίζονται όταν δύο ευθείες τέµνονται από τρίτη 
ευθεία και η µία γωνία είναι µεταξύ των παραλλήλων, η δεύτερη 
εκτός τής ζώνης των παραλλήλων και οι δύο είναι προς το ίδιο µέρος 
τής τέµνουσας (ii) στα ίδια πράγµατα ή στα ίδια µέρη: -Πού θα πάτε 
στις γιορτές; — || Γι θα κάνετε σήµερα; —. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, µέσα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -τός < I.E. επίθηµα *-tos, µε αφαιρετική αρχική 
σηµ., πβ. λατ. intus. Βλ. κ. εκτός]. 

εντόσθια (τα) {εντοσθίων} 1. τα εσωτερικά όργανα τού ανθρώπου ή 
των ζώων, που βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα ΣΥΝ. σωθικά, σπλά-
χνα 2. (ειδικότ.) τα εδώδιµα σπλάχνα ζώων ή πουλιών. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ουδ. πληθ. τού επιθ. έντόσθιος < επίρρ. εντοσθεν < εντός + -θεν, 
επίθηµα δηλωτικό προελεύσεως]. 

εντούτοις επίρρ. (λόγ.) ωστόσο: µελέτησε σκληρά όλη τη χρονιά, ~ 
απέτυχε στις εξετάσεις ΣΥΝ. όµως, παρά ταύτα, µολοντούτο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µολονότι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φρ. εν τούτοις (ενν. τοις πράγµασι), αρχική σηµ. «εν 
τω µεταξύ, ενώ συνέβαιναν αυτά»]. 

εντράδα (η) φαγητό από κρέας και λαχανικά. [ΕΤΥΜ µεσν., αρχική 
σηµ. «εισόδηµα, σοδειά», < βεν. entrada «είσοδος» < λατ. intrata, µτχ. 
τού p. intra «εισέρχοµαι»]. 

εντρέποµαι ρ. → ντρέποµαι 
εντριβή (η) θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία τρίβεται το δέρµα 
µε αλοιφή ή υγρό (π.χ. οινόπνευµα) για την πρόκληση υπεραιµίας ή 
την απορρόφηση τής θεραπευτικής ουσίας ΣΥΝ. µασάζ, µάλαξη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έντρίβω «αλείφω µε αρωµατικά έλαια και καλλωπι-
στικές ουσίες (συνήθ. το πρόσωπο)» < εν- + τρίβω]. 

εντριβής, -ής, -ές {εντριβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) έµπειρος, 
εξασκηµένος; ~ περί τα µαθηµατικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ; αρχ·, αρχική σηµ. «δοκιµασµένος ως προς την ανθεκτικότη-
τα», < εν- + -τριβής < τρίβω]. 

έντροµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που βιώνει το συναίσθηµα τού τρόµου: 
έντροµοι ξεχύθηκαν οι κάτοικοι στους δρόµους µετά την πρώτη 
σεισµική δόνηση ΣΥΝ. τροµαγµένος, περίτροµος ANT. άτροµος, απτόη-
τος, άφοβος. 

εντροπαλος, -ή, -ό → ντροπαλός 
εντροπρ (η) -> ντροπή 
εντροπία (η) (χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ.ΧΗΜ. (σύµβολο S) (α) το µέτρο τής 

ενέργειας που δεν είναι διαθέσιµη, για να παράγει έργο σε θερµοδυ-
ναµικό σύστηµα (β) το µέτρο αταξίας των µορίων σε ένα σύστηµα, η 
οποία αυξάνεται όσο µεγαλώνει η κατάσταση αταξίας µέσα στο σύ-
στηµα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε κατάσταση ή ροπή τής κοινωνίας προς 
αταξία ή αποδιοργάνωση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -τροπία < τρέπω. o επιστ. όρ. αποτελεί αντιδάν. 
από αγγλ. entropy]. 

εντρύφηµα (το) [µτγν.] {εντρυφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αντικεί-
µενο ευχάριστης ενασχόλησης, που προσφέρει αισθήµατα τέρψης ή 
ηδονής. 

εντρυφώ ρ. αµετβ. (+σε) {εντρυφάς... | εντρύφησα} (λόγ.) ασχολούµαι 
σε µεγάλο βαθµό, εισχωρώ σε βάθος (σε γνωστικό χώρο): ~ στους 
αρχαίους συγγραφείς. — εντρύφηση (η) [µεσν.]. [FTYM < αρχ. 
εντρυφώ (-άω) < εν- + τρυφώ «ζω πολυτελώς, καλοπερνώ» < 
τρυφή]. 

έντυπο (το) {εντύπ-ου | -ων} 1. ειδικό φυλλάδιο µε τυπωµένα στοι-
χεία για την παροχή πληροφοριών ή χρησιµοποιούµενο ως υπόδειγ-
µα για τη συµπλήρωση αιτήσεων ή άλλων εγγράφων: διαφηµιστικό ~ 
|| ~ αιτήσεως 2. (ειδικότ.) περιοδικό ή εφηµερίδα: ανακοινώθηκε σε 
φιλοκυβερνητικό - η παραίτηση τού υπουργού. 

έντυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που παράγεται σε τυπογραφείο µε 
εκτύπωση: διανοµή ~ υλικού || ~ δηµοσιογραφία 2. έντυπο (το) βλ.λ. 
3. ΤΥΠΟΓΡ. έντυπος χώρος η επιφάνεια ενός εντύπου που έχει καθο-
ριστεί εκ των προτέρων να καλυφθεί από κείµενα, εικόνες κ.λπ. 

εντυπώνω ρ. µετβ. {εντύπω-σα, -θηκα, -µένος} αποτυπώνω µόνιµα 
στον νου, στη µνήµη: προσπάθησε να εντυπώσει τους καινούργιους 
γλωσσικούς τύπους || αυτά που θα σου πω, να σου εντυπωθούν είναι 
πολύ σηµαντικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντυπώ (-όω), αρχική σηµ. «εγχαράσσω», < εν- + τυπώ 
< τύπος. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

εντύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (α) ΨΥΧΟΛ. η εικόνα 
που αφήνει ένα εξωτερικό ερέθισµα (θέαµα, άκουσµα, πρόσωπο, κα-
τάσταση κ.λπ.) στη συνείδηση, ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογεί η συ-
νείδηση το ερέθισµα αυτό (β) η άποψη (για κάποιον/κάτι) που προ-
κύπτει ως άµεση αντίδραση σε κάτι που βλέπει ή ακούει κανείς, η 
άποψη που δεν είναι αποτέλεσµα λογικής επεξεργασίας: απ' όσα 
άκουσα σχηµάτισα την - ότι δεν έχουµε ξεκάθαρους στόχους || -Γι ~ 
σου έκανε | άφησε ο Στέλιος; -Πολύ καλή! || προκαλώ | ενισχύω µια 
~ || η πρώτη - έχει µεγάλη σηµασία || κακή | αρνητική | αλγεινή | θε-
τική | άριστη | βαθιά | έντονη | αµυδρή ~ || (κ. σε πληθ.) ποιες είναι οι 
~ σου από το Παρίσι; || συναντηθήκαµε για να ανταλλάξουµε εντυ-
πώσεις από τα ταξίδια µας || προσπαθεί να διασκεδάσει | µετριάσει τις 
δυσάρεστες ~ τής προηγούµενης συµπεριφοράς του- ΦΡ. (α) έχω την 
εντύπωση ότι... νοµίζω, µου φαίνεται ότι... (β) δίνω την εντύπωση 
ότι... κάνω κάποιον να σχηµατίσει µια άποψη για µένα: µου έδωσε 
την εντύπωση ότι δεν του άρεσε το φαγητό || γενικά, δίνει την 



εντυπωσιάζω 619 ένωση 
 

εντύπωση σοβαρού επιστήµονα (γ) µένω µε την εντύπωση ότι... καταλήγω να 
έχω ορισµένη άποψη για (κάτι), να θεωρώ δεδοµένο (κάτι): είχα µείνει µε την 
εντύπωση ότι ήταν πολύ αγαπηµένοι- δεν µπορώ να πιστέψω ότι χώρισαν || 
εφόσον δεν παραπονιέσαι, ~ όλα πάνε καλά 2. η έντονη αλλά φευγαλέα, χωρίς 
ουσιαστικό περιεχόµενο επίδραση εξωτερικού ερεθίσµατος στη συνείδηση: οι 
προεκλογικοί λόγοι αποσκοπούν συνήθως στη δηµιουργία εντυπώσεων || ποιο 
κόµµα θα κερδίσει τη µάχη των ~; ΦΡ. κάνω εντύπωση (σε κάποιον) τραβώ 
την προσοχή (κάποιου), προκαλώ έκπληξη ή θαυµασµό (σε κάποιον): σκορπά 
επιδεικτικά τα λεφτά του, για να κάνει εντύπωση || µου κάνει εντύπωση που δεν 
ήρθε ακόµη- συνήθως είναι πολύ συνεπής ΣΥΝ. εντυπωσιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γνώµη, νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έντύπωσις «αποτύπωση, εγχάραξη» < αρχ. έντυπώ. Η 
ψυχολογική σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. impression, όπως και οι 
φρ. έχω την εντύπωση ότι... (< γαλλ. j'ai l'impression que/de...), µου έκανε 
καλή | κακή εντύπωση (< γαλλ. il m'a fait bonne | mauvaise impression), µου 
δίνει την εντύπωση ότι... (< γαλλ. il me donne l'impression de...)]. 

εντυπωσιάζω ρ. µετβ. {εντυπωσίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προκαλώ 
έντονη αίσθηση: ήθελε να µας εντυπωσιάσει µε τις γνώσεις του ΣΥΝ. κάνω 
εντύπωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. impressionner]. 

εντυπωσιακός, -ή, -ό αυτός που αφήνει ζωηρές εντυπώσεις, που προκαλεί 
έντονα αισθήµατα: οι εφηµερίδες µε τους - τίτλους προσπαθούν να 
προσελκύσουν τους αναγνώστες τους || ~ θέαµα | οµοιότητα | εµφάνιση | 
επιτεύγµατα τής επιστήµης. — εντυπωσιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. impressive]. 

εντυπωσιασµός (ο) η καλλιέργεια και η πρόκληση έντονων και ζωηρών 
εντυπώσεων, το κυνήγι των εντυπώσεων και τής επίδειξης: ντύνεται τόσο 
ακριβά µόνο για ~ || κινήσεις εντυπωσιασµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. impressiveness], 

εντυπωτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που αποτυπώνεται στη σκέψη, στη µνήµη. 
εν τω µεταξύ επίρρ. -> µεταξύ 
ενυδατικός, -ή, -ό (κυρ. κρέµα περιποίησης προσώπου ή σώµατος) που 

ενυδατώνει το δέρµα: ~ λοσιόν || η ~ λειτουργία µιας κρέµας || ~ προστασία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. hydratant]. 

ενυδατώνω ρ. µετβ. {ενυδάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυρ. για κρέµες 
καλλυντικές, περιποίησης ή θεραπευτικές) ενισχύω τη φυσική υγρασία τού 
δέρµατος, αυξάνω την ποσότητα τού νερού στα κύτταρα τού δέρµατος: η νέα 
κρέµα που ενυδατώνει και αναζωογονεί την ευαίσθητη επιδερµίδα ANT. 
αφυδατώνω 2. (κυρ. το µεσοπαθ. ενυδατώνο-µαι) ΧΗΜ. προσθέτω νερό σε 
χηµική ένωση, προκαλώντας τον σχηµατισµό νέας ένωσης. — ενυδάτωση (η). 
[ΕΤΥΜ. < εν- + υδατώνω < ύδωρ, ύδατος, απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
hydrater]. 

ενυδρείο (το) [1897] 1. η γυάλινη δεξαµενή ή το ειδικά διαµορφωµένο δοχείο 
µε γυάλινα τοιχώµατα, όπου διατηρούνται ζωντανά ψάρια ή άλλοι υδρόβιοι 
ζωικοί ή φυτικοί οργανισµοί 2. το κτήριο ή το ειδικό ίδρυµα, όπου 
διατηρούνται ζωντανά και εκτρέφονται ψάρια ή άλλοι υδρόβιοι οργανισµοί 
και παρουσιάζονται ως εκθέµατα ή για ερευνητικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ < 
ένυδρος, απόδ. τού λατ. aquarium < aqua «νερό, θάλασσα»]. 

ενυδρίδα (η) υδρόβιο ή ηµιυδρόβιο σαρκοφάγο θηλαστικό, που ανήκει στην 
ίδια οικογένεια µε τη νυφίτσα και θηρεύεται για την εξαιρετικής ποιότητας 
γούνα του ΣΥΝ. βίδρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. ένυδρίς, -ίδος < ένυδρος]. 

ένυδρος, -η, -ο (χηµική ένωση) που συγκρατεί στο µόριο της ορισµένο αριθµό 
µορίων νερού: - άλατα | ενώσεις ΑΝΤ. άνυδρος. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- + -υδρος < 
ύδωρ]. 

ένυλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται µέσα στην ύλη, στο σώµα. 
ενυπάρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ενυπήρξα} υπάρχω µέσα στη βαθύτερη ουσία ενός 

πράγµατος, περιέχοµαι µέσα στη φύση του: σε κάθε περίοδο ακµής ενυπάρχει 
και το σπέρµα τής παρακµής || ενυπάρχει ο κίνδυνος... — ενύπαρξη (η) 
[µτγν.]. 

ενυπνίΌ (το) {ενυπνί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το όνειρο. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. ένύπνιον < εν- + -ύπνιον < ύπνος]. 

ενυπόγραφος, -η, -ο [µεσν.] (έγγραφο) που φέρει υπογραφή: ~ δήλωση ΣΥΝ. 
υπογεγραµµένος ΑΝΤ. ανυπόγραφος. — ενυπόγραφα | ενυπογράφως [1845] 
επίρρ. ενυπόθηκος, -η, -ο [µεσν.] 1. (ακίνητο) που έχει τεθεί σε υποθήκη, που 
είναι υποθηκευµένο: ~ κτήµα | σπίτι 2. αυτός που εξασφαλίζεται η προέρχεται 
από υποθήκη: ~ δάνειο | χρέος. 
ενυποστατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει υπόσταση, που ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα ΣΥΝ. υπαρκτός, πραγµατικός ΑΝΤ. ανυπόστατος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < èv- + ύπόστασις]. 

ενω σύνδ. 1. (εναντιωµατικά) αν και, παρά το γεγονός ότι, παρόλο που· για τη 
δήλωση πράξης ή γεγονότος που έρχεται σε αντίθεση µε ένα άλλο: ~ δεν τους 
θέλεις, τους καλείς σπίτι σου ΣΥΝ. µολονότι 2. (χρονικά) τη στιγµή που· για 
τη δήλωση πράξης που συµβαίνει ενώ εξελίσσεται άλλη: ~ περπατούσα, τον 
βρήκα µπροστά µου ΣΥΝ. όταν, κο**ώζ 3. (ειδικότ.) για πράξεις ή 
καταστάσεις που εξελίσσονται παράλληλα: ~ περπατούσαµε, µου µιλούσε 
συνέχεια για τα σχέδια του. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. έν ω (χρόνω), όπου το ω είναι 
δοτ. εν. τής αναφορικής αντωνυµίας ός. Η φρ. απαντά ως ενώ ήδη κατά τον 
µεσν.]. 

ενωµοταρχης κ. (λαϊκ.) νωµατάρχης (ο) (ενωµοταρχών} (παλαι-ότ.) 
υπαξιωµατικός τής Χωροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ενωµοτία + -άρχης < άρχω]. 
ενωµοτία (η) {ενωµοτιών} 1. ΣΤΡΑΤ. (παλαιότ.) οµάδα 10-12 ανδρών πεζικού ή 

ιππικού 2. οµάδα προσκόπων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οµάδα ορκισµένων στρατιωτών, κυρ. τού 
σπαρτιατικού στρατού», < ένώµοτος < έν- + -ώµοτος < ρ. οµ-νυ-µι 
«ορκίζοµαι» (βλ. λ. οµνύω). Ήδη στα αρχ. και µτγν. κείµενα η λ. ενωµοτία 
απαντά µε τη σηµ. «το 1/4 τού λόχου»]. 

ενών, -ούσα, -όν {εν-όντος | -όντες (ουδ. -όντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} αυτός 
που υπάρχει (κάπου), που είναι διαθέσιµος σε δεδοµένη στιγµή· κυρ. στη ΦΡ. 
εκ των ενόντων (εκ τών ενόντων, ∆ηµοσθ. Περί στεφάνου 256,9) από τα 
υπάρχοντα | από τους υπάρχοντες προς το παρόν, από όσα | όσους είναι 
διαθέσιµα | διαθέσιµοι: δεν έχουµε τη δυνατότητα να προσλάβουµε τώρα 
άλλους υπαλλήλους, η δουλειά θα βγει ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ενειµι «βρίσκοµαι εντός - είµαι παρών, 
διαθέσιµος» < έν + ειµί «είµαι» (βλ. κ. είµαι)]. 

ενώνω ρ. µετβ. {ένω-σα, -θηκα, -µένος κ. (λόγ.) ηνωµένος} 1. (γενικά) (α) 
συνδέω (διαφορετικά µέρη), ώστε να αποτελέσουν ένα όλο: ~ τα κοµµάτια τού 
παζλ || ~ δυο κοµµάτια ξύλου (β) συνδέω (κάτι) µε ένα σώµα, ώστε να 
ενσωµατωθεί σε αυτό και να αποτελέσουν ένα όλο: -ΤΟ κοµµάτι που έλειπε µε 
τα υπόλοιπα ΑΝΤ. χωρίζω 2. κάνω (συνήθ. δύο πράγµατα) να ακουµπήσουν, 
ώστε να αποκτήσουν ένα σχήµα: ένωσε τα χέρια της µε απελπισία | σε ικεσία- 
(µτφ.) 3. φέρνω σε επαφή και ψυχική σύµπνοια για την επιτέλεση 
συγκεκριµένου σκοπού: ενώνουµε τις δυνάµεις µας | τις προσπάθειες µας | τις 
τύχες µας || ενώθηκαν µπροστά στον κοινό εχθρό || ένωσε τη φωνή του µε τις 
φωνές διαµαρτυρίας των άλλων 4. συνδέω µε ισχυρούς συναισθηµατικούς 
δεσµούς, δηµιουργώ σχέσεις αµοιβαιότητας: τους ενώνει µια βαθιά και 
ειλικρινής φιλία || µας ενώνουν κοινοί αγώνες- ΦΡ. ενώνοµαι (µε 
κάποιον/κάποια) µε τα δεσµά τού γάµου (τον | την) παντρεύοµαι 5. (η λόγ. 
µτχ. ηνωµένος, -η, -ο) σε ονοµασίες κρατών ή οργανισµών: Ηνωµένες 
Πολιτείες τής Αµερικής (Η.Π.Α.) || Ηνωµένο Βασίλειο (Μεγάλης Βρετανίας και 
Β. Ιρλανδίας) || Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα || Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 
(Ο.Η.Ε.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ένώ (-όω) < εις, ενός]. 

ενώπιον πρόθ. εύχρ. µόνο σε αρχαιοπρ. φρ. (+γεν. κ. γεν. τού αδύνατου τ. τής 
προσωπικής αντων.) δηλώνει: παρουσία πραγµατική ή νοητή (µπροστά σε): ~ 
Θεού κι ανθρώπων της ορκίστηκε αιώνια πίστη || ο δράστης τής δολοφονίας 
οδηγήθηκε χτες ~ τής δικαιοσύνης || οµολόγησε όλη την αλήθεια ~ του || ~ τού 
δικαστηρίου || αισθάνεται άγχος - τού κοινού. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. επίρρ. και πρόθ. από το ουδ. τού αρχ. επιθ. ενώπιος (βλ.λ.)]. 

ενώπιος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που βρίσκεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον 
συνοµιλητή του· κυρ. στη ΦΡ. ενώπιος ενωπ'ιω (U.A. Έξοδος 33, 11: ένώπιος 
ένωπίω) (i) πρόσωπο µε πρόσωπο: ~µε την παραοικονοµία και τη µαφία 
βρίσκεται ο νέος πρωθυπουργός τής γειτονικής χώρας (ii) ανοιχτά, καθαρά, 
θαρραλέα: τον κάλεσε σε µια συζήτηση ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -ώπιος < ώψ 
(γεν. ώπός) «πρόσωπο»]. 

ενώπιος ενωπίω. Η φράση αυτή, που έφτασε σήµερα να σηµαίνει τη 
συνάντηση και συνοµιλία «πρόσωπο µε πρόσωπο» και κατ' επέκταση την 
ανοιχτή, καθαρή, θαρραλέα συζήτηση, ξεκινάει από την Π.∆. µε 
διαφορετικό νόηµα. Χρησιµοποιείται εκεί για να δηλώσει την άµεση 
επικοινωνία τού Θεού µε τον Μωυσή, την καταδεκτική στάση τού Θεού να 
µιλήσει απευθείας µε τον άνθρωπο Μωυσή, πρόσωπο µε πρόσωπο, «όπως 
µιλάει κανείς στον φίλο του». Το χωρίο από την Π.∆. (Έξοδος 33, 11) έχει 
ως εξής: «και έλάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ένώπιος ένωπίω, ως ει τις 
λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». 

ενωρίς επίρρ. → νωρίς 
ένωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο δεσµός δύο ή περισσότερων 

χωριστών µερών σε µία ενιαία οντότητα ΣΥΝ. ενοποίηση, συνένωση ΑΝΤ. 
χωρισµός, αποσύνδεση· ΦΡ. η ισχύς εν τη ενώσει βλ. λ. ισχύς 2. το σηµείο 
τοµής δύο ή περισσότερων τµηµάτων: η ~ των καλωδίων ΣΥΝ. συµβολή 3. 
(για πρόσ.) ο γάµος 4. (για πρόσ.) η ερωτική συνεύρεση, η συνουσία 5. 
(ειδικότ. για γεωγραφικές περιοχές) η υπαγωγή περιοχής στο συνήθ. οµοεθνές 
της κράτος: η ~ των ∆ωδεκανήσων µε την Ελλάδα έγινε µετά τον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο 6. (παλαιότ.) (α) σύνθηµα συλλαλητηρίων για την ένωση τής Κύπρου 
µε την Ελλάδα (β) η πολιτική άποψη που υποστήριζε την ένωση τής Κύπρου 
µε την Ελλάδα 7. (µε κεφ.) (α) οργάνωση σύµπραξης προσώπων, που 
σχηµατίζουν ενιαίο σώµα µε συγκεκριµένη τυπική δοµή για την προστασία 
των συµφερόντων τους ή γεννκότ. για την επίτευξη κοινών στόχων: Ένωση 
Καταναλωτών | Συντακτών | Ελληνικών Βιοµηχανιών | Ποδοσφαιρικών 
Σωµατείων (β) (ειδικότ.) σύνδεση διαφορετικών κρατών ή εθνών σε ενιαίο 
πολιτικό οργανισµό µε κοινό προσανατολισµό: η Ευρωπαϊκή Ένωση 8. 
ΘΡΗΣΚ. (α) η άρση τού σχίσµατος που διαιρεί τον χριστιανικό κόσµο σε 
Ορθόδοξη Ανατολική και Ρωµαιοκαθολική ∆υτική Εκκλησία ως στόχος των 
δύο Εκκλησιών (β) η τυπική µόνο συνένωση των δύο Εκκλησιών µετά από 
συνθήκες που συ-νήφθησαν κατά καιρούς µεταξύ εκπροσώπων τους και µε 
τους όρους που επέβαλαν οι καθολικοί στους ορθοδόξους, χωρίς να βρουν 
αναγνώριση από τον λαό τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 9. ΧΗΜ. σύνθετη 
οµοιογενής ουσία µε ορισµένες ιδιότητες, σχηµατιζόµενη από τον συνδυασµό 
δύο ή περισσότερων χηµικών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται σε σταθερές 
αναλογίες και συγκρατούνται µεταξύ τους µε διαφόρων τύπων χηµικούς 
δεσµούς (π.χ. διοξίδιο τού θείου, χλωριού- 
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χο νάτριο κ.ά.): οργανική | ανόργανη | ακόρεστη -10. ΗΛΕΚΤΡ. η δια-
πίδυση ηλεκτρικού ρεύµατος από έναν αγωγό σε άλλον ως αποτέλε-
σµα τής κακής µεταξύ τους µονώσεως ΣΥΝ. βραχυκύκλωµα 11. ΜΑΘ. 
σύνολο αποτελούµενο από τα στοιχεία των συνόλων που συνενώθη-
καν για τον σχηµατισµό τού συνόλου αυτού (σύµβολο U) · 12. (µε 
κεφ.) το αθλητικό σωµατείο Α.Ε.Κ. (Αθλητική Ένωση Κωνσταντινου-
πόλεως). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. [ΕΤΥΜ; < αρχ. ενωσις < ενώ (βλ. 
λ. ενώνω)]. 

Ενωσίτης (ο) {ενωσιτών}, Ενωσίτισσα (η) {ενωσιτισσών} οπαδός 
τής Α.Ε.Κ. που αποκαλείται και Ενωση ΣΥΝ. ΑΕΚτζής. — ενωσίπ-
κος, -η, -ο. 

ενωτίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ενωτίσθηκα} (λόγ.) ακούω µε προσοχή, 
αφουγκράζοµαι: ας ενωτισθούν οι αρµόδιοι τα προβλήµατα των νέων 
και ας λάβουν τα κατάλληλα µέτρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εν + -ωτίζοµαι (< ους, ώτός)]. 

ενωτικό (το) ΓΛΩΣΣ. η µικρή οριζόντια παύλα (-) που τίθεται στο τέ-
λος στίχου ή µετά τη συλλαβή στην οποία χωρίζεται µια λέξη, για να 
δηλωθεί ότι συνεχίζεται στην παρακάτω γραµµή, ή συνδέει δύο λέ-
ξεις, οι οποίες συνεκφέρονται δηµιουργώντας µια νέα λεξική µονάδα, 
λ.χ. στις λέξεις: παιδί-θαύµα | κορίτσι-λάστιχο | γύρω-γύρω ΣΥΝ. συ-
νέχεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. trait d'union]. 

ΣΧΟΛΙΟ Έτσι λέγεται (γιατί ενώνει ή συνεχίζει, εξού και συνέχεια) το 
σηµείο στίξεως που είναι γνωστό ως «µικρή παύλα» και που χρησι-
µοποιείται στις εξής περιπτώσεις: 1) Στο τέλος τής αράδας (στίχου) 
για λέξεις που διακόπτονται ελλείψει χώρου και που µε το ενωτικό 
δηλώνεται ότι συνεχίζονται στην επόµενη αράδα, 2) Στον χωρισµό 
των µερών µιας λέξης (συλλαβών, συνθετικών, καταλήξεων, προσφυ-
µάτων κ.λπ.), για να δειχθούν τα συστατικά (φωνολογικά, µορφολο-
γικά, λεξιλογικά) που την αποτελούν και, γενικότερα, η δοµή της: έ-
τοι-µος, προ-τείνω, φίλ-ος | φίλ-ου, εν-υπ-άρχ-ει, 3) Στην ένωση (σύν-
δεση) γλωσσικών στοιχείων (λέξεων, συνθέτων), για να δηλωθεί ότι 
υφίσταται κάποια διαφορετική σχέση µεταξύ τους, σχέση τονικής 
ενότητας (σύνθεσης, χαλαρής σύνθεσης, οιονεί λέξεως, φραστικής 
λέξης κ.λπ.): κυρ-Γιώργος, ευρω-νόµισµα, Αθήνα-θεσσαλονίκη, άνω-
κάτω, σιγά-σιγά, λέξη-κλειδί. 

ενωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ένωση ή στο-
χεύει σε αυτήν: ~ δεσµός | πολιτική ΑΝΤ. χωριστικός, διασπαστικός, 
διχαστικός 2. ΙΣΤ. ενωτικός (ο) (α) (στο Βυζάντιο) ο οπαδός τής ένω-
σης µε τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία για την προστασία τού κρά-
τους από τον τουρκικό κίνδυνο ANT. ανθενωτικός (β) ο Κύπριος που 
επιθυµεί την ένωση τής Κύπρου µε την Ελλάδα 3. ενωτικό (το) βλ.λ. 

ενώτιο (το) {ενωτί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το σκουλαρίκι· χρησιµοποι-
είται συνήθ. ως όρος στην Αρχαιολογία ή τη Λαογραφία. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ενώτιον< εν- + -ώτιον< ους (γεν. ωτός) «αφτί»]. 

Εξ1  Πρόθ. → εκ 
εξ2 (το) → έξι 
-έξ παραγωγικό επίθηµα που χρησιµοποιείται: 1. (α) σε εµπορικές 

επωνυµίες ή ονοµασίες χηµικών, φαρµακευτικών ή βιοµηχανικών 
προϊόντων: πλυντηρ-έξ, βετ-έξ, κλιν-έξ, Ρικοµ-έξ κ.ά. (β) για τον σχη-
µατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν ορισµένη κατηγορία προϊόντων: 
λαστ-ε'ξ, αφρολ-έξ 2. (µειωτ.) για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ορισµένη ιδιότητα, χαρακτηριστικό, ή που παροµοιάζουν (κάτι 
µε κάτι άλλο): χωριατ-έξ, γυφτ-έξ. 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. επίθηµα (λ.χ. γαλλ. last-ex, από συµφυρµό των latex και 
élastique), που επεκτάθηκε σε εµπορικές ονοµασίες (λ.χ. αγγλ. pyr-
ex)]. 

εξ- [αρχ.] α' συνθετικό αντί τού εκ- σε λέξεις των οποίων το β' συνθε-
τικό αρχίζει από φωνήεν: εξ-αγοράζω, εξ-αργυρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκ. 

εξα- κ. εξά- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό έξι (6): εξα-ώροφος, εξα-ετής, εξά-ωρος, 
εξα-µελής 2. είναι έξι φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο 
συγκρίσεως: εξα-πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έξά-δραχµον, 
µτγν. έξα-ετία), που προέρχεται από το αριθµητ. έξ (βλ.λ.) κατ' ανα-
λογίαν προς τα έπτα-, έννεα-]. 

εξάβαθµος, -η, -ο → εξα-, -βαθµός 
εξαγάγω (να/θα) ρ. → εξάγω 
εξαγγελία (η) [αρχ.] {εξαγγελιών} δηµόσια ανακοίνωση (ειδήσεων ή 

δηλώσεων για πράγµατα που πρόκειται να συµβούν): η κυβέρνηση 
θα προβεί στην ~ νέων οικονοµικών µέτρων || µε την κατάθεση τού 
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου η κυβέρνηση πραγµατοποιεί τις προε-
κλογικές της ~. 

εξαγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξ-ήγγειλα, -αγγέλθηκα (λόγ. µτχ. εξαγ-
γελθείς, -είσα, -έν), -ηγγελµένος} ανακοινώνω δηµόσια πληροφορίες, 
αποφάσεις ή γενικά ειδήσεις για πράγµατα που πρόκειται να συµ-
βούν: η κυβέρνηση εντός των ηµερών θα εξαγγείλει νέα µέτρα για την 
προστασία των καταναλωτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εξάγγελος (ο) {εξαγγέλ-ου | -ων, -ους} ΦΙΛΟΛ. (στο αρχ. δράµα) πρό-
σωπο που έχει ως ρόλο να διηγηθεί πάνω στη σκηνή όσα συνέβησαν 
ή συµβαίνουν µέσα στο ανάκτορο ή στον οίκο (σε εσωτερικό χώρο 
πάνω στη σκηνή)· κατ' αντιδιαστολή προς τον άγγελο (βλ.λ.), που διη-
γείται γεγονότα τα οποία συνέβησαν µακριά (π.χ. στην ύπαιθρο, στο 
λιµάνι κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξαγγέλλω]. 

εξαγγελτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που εξαγγέλλει, γνωστοποιεί ή θε-
ωρείται αρµόδιος ή κατάλληλος για εξαγγελία. Επίσης εξ~γγελτή-
ριος,-α,-ο [1892]. 

εξαγιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξαγίασ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} 1. (α) κα-
θαγιάζω (β) αγιοποιώ 2. (µτφ.) εξαγνίζω (βλ.λ.). — εξαγιασµός (ο). 

εξαγνίζω ρ. µετβ. {εξάγνισ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} απαλλάσσω από 
το βάρος τής αµαρτίας, καθιστώ αγνό: πίστεψε ότι ο υψηλός του 
σκοπός θα εξάγνιζε τις εγκληµατικές του πράξεις || εξαγνίζοµαι µε τη 
βάπτιση ΣΥΝ. (λόγ.) αποκαθαίρω, εξιλεώνω, (εξ)αγιάζω ΑΝΤ. µολύνω, 
διαφθείρω, σπιλώνω. — εξαγνισµός (ο). [ΕΤΥΜ < εξ- + αγνίζω < 
αγνός, απόδ. τού γαλλ. purifier]. εξαγνιστήριος, -α, -ο [1896] αυτός 
που συντελεί ή αποσκοπεί στον 

εξαγνισµό: ~ τελετές ΣΥΝ. εξιλαστήριος. εξαγνιστικός, -ή, -ό [1867] 
αυτός που εξαγνίζει: ~ θυσία ΣΥΝ. εξα- 
γνιστήριος. — εξαγνιστικ-ά | -ώς επίρρ. εξαγόµενο (το) {εξαγοµέν-ου 
| -ων} 1. αυτό που προκύπτει συµπερασµατικά: το ~ τής συζήτησης 
ΣΥΝ. πόρισµα, συµπέρασµα 2. ΜΑΘ. το αποτέλεσµα αριθµητικής 
πράξης ή µαθηµατικού υπολογισµού. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. ενεστ. τού 
αρχ. εξάγω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. déduction]. 
εξαγορά (η) [µεσν.] 1. η αγορά τού όλου ή µέρους διαιρετού ή αδιαι-
ρέτου πράγµατος: ~ µεριδίου 2. η καταβολή χρηµατικού ποσού για 
την απαλλαγή από υποχρέωση ή ποινή: ~ µέρους τής ποινής | τής 
στρατιωτικής θητείας 3. (κακόσ.) η δωροδοκία (κάποιου) για την ε-
πίτευξη αθέµιτου σκοπού: - δικαστών | πολιτικών | συνειδήσεων 4. η 
απελευθέρωση προσώπου ύστερα από καταβολή λύτρων: ~ αιχµαλώ-
των | δούλου. 

εξαγοράζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξαγόρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
1. καταβάλλω το αντίτιµο για την αγορά πράγµατος στο ακέραιο: ~ 
µερίδιο 2. (ειδικότ.) καταβάλλω το χρηµατικό αντίτιµο (για υποχρέ-
ωση, από την οποία θέλω να απαλλαγώ): ~ τη στρατιωτική µου θη-
τεία | την ποινή µου 3. (κακόσ.) παίρνω µε το µέρος µου δωροδοκώ-
ντας: ~ συνειδήσεις | ψήφους | τη σιωπή των µαρτύρων | τους δικα-
στές 4. απελευθερώνω (από τη δουλεία, την αιχµαλωσία) καταβάλ-
λοντας λύτρα: ~ τους δούλους | τους αιχµαλώτους. — εξαγόραση (η) 
[1859]. 

εξαγοράσιµος, -η, -ο [1840] αυτός που µπορεί να εξαγοραστεί: ποινή 
µη ~. 

εξαγριώνω ρ. µετβ. {εξαγρίω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ την έντονη 
οργή (κάποιου): η αδιαφορία των µεγαλυτέρων στην επίλυση ζωτικών 
προβληµάτων εξαγριώνει τη νέα γενιά ΣΥΝ. εξοργίζω, κάνω έξω 
φρενών ΑΝΤ ηρεµώ, καλµάρω. — εξαγρίωση (η) [µτγν.], εξαγριωτι-
κός, -ή, -ό [1761]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαγριώ (-όω) < έξ- + -αγριώ < 
άγριος}. 

εξάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρατ. εξήγα | εξήγαγα (να/θα εξαγάγω), εξή-
χθην, -ης, -η... (να/θα εξαχθώ, µτχ. εξαχθείς, -είσα, -έν), εξηγµένος} 1. 
πουλώ στο εξωτερικό: ~ γεωργικά προϊόντα ΣΥΝ. στέλνω έξω, κάνω 
εξαγωγή ΑΝΤ. εισάγω 2. (λόγ.) βγάζω· σε συγκεκριµένες χρήσεις, λ.χ. 
~ αλάτι από τη θάλασσα | πολύτιµο µετάλλευµα | χαλασµένο δόντι 3. 
(ειδικότ.) βγάζω (κάτι) από τα όρια µιας χώρας: ~ συνάλλαγµα πα-
ράνοµα 4. (για συµπέρασµα, άποψη, θέση κ.λπ.) καταλήγω: από τη 
µεταξύ µας συζήτηση εξήχθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα || από τα 
λόγια σου εξάγεται ότι δεν τρέφεις ιδιαίτερη συµπάθεια προς το πρό-
σωπο του ΣΥΝ. συνάγω 5. ΜΑΘ. καταλήγω σε (αποτέλεσµα) µε συγκε-
κριµένους υπολογισµούς: - την τετραγωνική ρίζα αριθµού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. 

εξαγωγέας (ο/η) [αρχ.] {εξαγωγ-είς, -έων} έµπορος που εξάγει προϊ-
όντα στο εξωτερικό: ~ λαδιού | αυτοκινήτων ΑΝΤ. εισαγωγέας. 

εξαγωγή (η) [αρχ.] 1. (α) η αφαίρεση (πράγµατος), η απόσπαση (µέ-
ρους από ένα σύνολο): η ~ δοντιού ΣΥΝ. (καθηµ.) βγάλσιµο (β) η διο-
χέτευση προς τα έξω: η ~ καυσαερίων από την εξάτµιση 2. (α) η πώ-
ληση στο εξωτερικό: ~ γεωργικών προϊόντων || αύξηση | µείωση των ~ 
ΑΝΤ. εισαγωγή (β) (συνεκδ.) το εξαγόµενο προϊόν ή εµπόρευµα: ~ υψη-
λής τεχνολογίας 3. (ειδικότ.) η µεταφορά εκτός των ορίων µιας χώ-
ρας: παράνοµη ~ συναλλάγµατος || (µτφ.) ~ κουλτούρας | ιδεολογιών 
4. (για συµπέρασµα, άποψη, θέση κ.λπ.) η κατάληξη: αυθαίρετη ~ συ-
µπεράσµατος || - σωστού αποτελέσµατος σε υπολογισµό. 

εξαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία 
εξαγωγής εµπορευµάτων: ενίσχυση τής ~ προσπάθειας || ανάπτυξη ~ 
προγράµµατος || - εµπόριο || αύξηση τής ~ κίνησης || µεγάλο ~ κέντρο 
ΑΝΤ. εισαγωγικός 2. αυτός που χρησιµοποιείται για να εξαχθεί (κάτι) 
από τη θέση στην οποία βρίσκεται: ~ µηχανήµατα. 

εξαγώγιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κατάλληλος για εξαγωγή: ~ 
προϊόν. 

εξαγωνικός, -ή, -ό → εξα-, -γωνος 
εξάγωνος, -η, -ο → εξα-, -γωνος 
εξάδα (η) → εξα-, -άδα 
εξαδακτυλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η διαπλαστική ανωµαλία, 

κατά την οποία εµφανίζεται είτε σε ένα είτε και στα δύο άνω ή κάτω 
άκρα έκτο δάκτυλο. 

εξαδάκτυλος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) εξαδάχτυλος αυτός που έχει 
έξι δάκτυλα. 

εξαδέλφη κ. (καθηµ.) ξαδέλφη | ξαδέρφη (η) η κόρη τού θείου ή τής 
θείας: πρώτη | δεύτερη ~. — (υποκ.) ξαδελφούλα (η). 

εξάδελφος κ. (καθηµ.) ξάδελφος | ξάδερφος (ο) {εξαδέλφ-ου | -ων, -
ους} ο γυιος τού θείου ή τής θείας: ο ~ µου || πρώτος | δεύτερος | 
τρίτος | µακρινός ~. — (υποκ.) ξαδελφούλης (ο). [ΕΤΥΜ µτγν., 
αρχική σηµ. «ανεψιός, ο γυιος τού αδελφού», < εξ- + αδελφός. 
Αντίστροφη σηµασιολ. πορεία παρατηρείται στη λ. ανεψιός (βλ.λ.)]. 

εξάεδρος, -η, -ο → εξα-, -εδρος 
εξαερίζω ρ. µετβ. [1858] {εξαέρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} τρο-

φοδοτώ (κλειστό χώρο) µε φρέσκο αέρα, του ανανεώνω τον αέρα ΣΥΝ. 
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αερίζω. — εξαεριστικός, -ή, -ό [1858]. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. purger d'air, άσχετο προς το µτγν. έξαερίζω 
«εξαερώνω, µεταβάλλω σε αέρα»]. εξαερισµός (ο) 1. η τροφοδοσία 
(κλειστού χώρου) µε φρέσκο αέρα, η ανανέωση τού αέρα σε έναν 
χώρο µέσω ειδικών τεχνολογικών εγκαταστάσεων: το κέντρο δεν έχει 
καλό - και γεµίζει καπνό (πβ. λ. κλιµατισµός) 2. η συσκευή ή η 
εγκατάσταση για την τροφοδοσία κλειστού χώρου µε καθαρό, φρέσκο 
αέρα: ο ~ λειτουργεί στο φουλ || ο - έχει χαλάσει ΣΥΝ. εξαεριστήρας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ventilation]. εξαεριστήρας (ο) το µηχάνηµα 
που χρησιµοποιείται για την ανανέωση και τον καθαρισµό τής 
ατµόσφαιρας σε κλειστό χώρο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. ventilateur]. 
εξαεριωτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό εξάρτηµα των µηχανών εσωτερικής 
καύσης, το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάµειξη τής εξατµι-
ζόµενης καύσιµης ύλης µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, ώστε να παραχθεί 
ένα εύφλεκτο µείγµα στην κατάλληλη αναλογία για την ενεργοποίηση 
τής µηχανής ΣΥΝ. καρµπιρατέρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
carburateur]. εξαερώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξαέρω-σα, -θηκα, -µένος} 
(για στερεά ή υγρά σώµατα που µεταπίπτουν σε αέρια κατάσταση) 
µετατρέπω σε αέρα ή αέριο. Επίσης εξαερώνω. — εξαερωτικός, -ή, -ό. 
εξαέρωση (η) [µτγν.} {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µετατροπή 
σε αέρα ή αέριο · 2. η αφαίρεση τού αέρα από συσκευή εσωτερικής 
καύσης, ώστε να κυκλοφορεί καλύτερα το νερό µέσα στις σω-
ληνώσεις της: η ~ των σωµάτων τού καλοριφέρ. εξαερώσιµος, -η, -ο 
[1886] αυτός που µπορεί να εξαερωθεί, να µετατραπεί σε αέριο. 
εξαετής, -ής, -ές -· εξα-, -ετής εξαετία (η) -+ εξα-, -ετία 
εξαήµερος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει διάρκεια ή ισχύ 
έξι ηµερών: ~ άδεια | ταξίδι 2. εξαήµερο (το) {εξαηµέρ-ου | -ων} χρο-
νικό διάστηµα έξι ηµερών: κρατήθηκε για ένα ~ στη ζωή µε τεχνητά 
µέσα 3. ΘΡΗΣΚ. Εξαήµερος (η) {Εξαηµέρου} οι έξι ηµέρες τής δηµι-
ουργίας τού κόσµου, σύµφωνα µε την Π.∆. και µε τη χριστιανική 
γραµµατεία. εξαθέσιος, -α, -ο → εξα-, -θέσιος 
εξαθλιώνω ρ. µετβ. {εξαθλίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. οδηγώ σε αθλιό-
τητα: τα νέα οικονοµικά µέτρα έχουν εξαθλιώσει τις λαϊκές τάξεις 2. 
(ειδικότ.) εξαχρειώνω (βλ.λ.). εξαθλίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. 
πληθ.) 1. το να εξαθλιώνεται (κά-ποιος/κάτι): σταδιακή ~ 2. η άθλια 
κατάσταση: βρίσκοµαι σε οικονοµική ~ ΣΥΝ. αθλιότητα, µαρασµός, 
κατάπτωση. — εξαθλιωτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. εξαίρεση 
(η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η περίπτωση που δεν 
επιβεβαιώνει τον γενικό κανόνα, που αποκλίνει από το συνηθισµένο 
και γενικώς αποδεκτό: κάθε κανόνας έχει και τις ~ του || χωρίς ~ (για 
κάτι που έχει απόλυτη ισχύ) || είναι η ~ που επιβεβαιώνει τον κανόνα || 
αποτελώ ~· ΦΡ. (α) φωτεινή εξαίρεση βλ. λ. φωτεινός (β) κατ' εξαίρεσ-
η | -ιν έξω από τον κανόνα, πέρα από ό,τι γίνεται συνήθως: ο γιατρός 
δεν δέχεται σήµερα, αλλά εσάς θα σας δεχθεί ~ (γ) κάνω εξαιρέσεις 
µεροληπτώ υπέρ ή εις βάρος (κάποιων): δεν ~ στους µαθητές µου- 
όλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις 2. ΓΛΩΣΣ. η παρέκκλιση γλωσσικού 
στοιχείου από τον γενικό γλωσσικό κανόνα, ο οποίος διέπει τα 
οµοειδή στοιχεία 3. (επίσ.) ο αποκλεισµός προσώπου από την 
εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων ή από νοµική διαδικασία: ~ δι-
καστή | µάρτυρα || αίτηση εξαιρέσεως · 4. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαί-
ρεση, λ.χ. ~ βασικοκυτταρικού καρκινώµατος ή σπΐλου από το δέρµα 
κ.ο.κ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έξαίρεσις < εξαιρώ. Η ιατρ. σηµ. ήδη αρχ.]. 
εξαιρέσιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µπορεί να εξαιρεθεί ή έχει συ-
γκεκριµένους λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση του. εξαιρετέος, -
α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να εξαιρεθεί από συγκεκριµένη 
διαδικασία: ~ µάρτυρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. εξαιρετικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που ξεφεύγει από τα πλαίσια τού συνηθισµένου, που αποτελεί 
εξαίρεση από τον κανόνα: ~ περίπτωση | ανάγκη ΣΥΝ. έκτακτος, 
ιδιαίτερος, ειδικός, κρίσιµος 2. πάρα πολύ καλός, µοναδικός: ~ φίλος | 
επιστήµονας | κοπέλα | ποιότητα | ικανότητες^ ΣΥΝ. εξαίρετος, 
αξιόλογος, εκλεκτός, ξεχωριστός 3. αυτός που ξεφεύγει από τα 
συνηθισµένα όρια, που πλησιάζει την υπερβολή: ~ αυστηρότητα.   — 
εξαιρετικ-ά | -ώς [1848] επίρρ., εξαιρετικότητα (η) [1852]. ·■ 
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός, υπερβολικά. [ΕΤΥΜ.< εξαίρετος, µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. exceptionnel]. εξαίρετος, -η, -ο (συνήθ. για πρόσ.) αυτός 
που ξεχωρίζει για τις αρετές του, ο πάρα πολύ καλός: ~ άνθρωπος | 
φίλος | επιστήµονας ΣΥΝ. εκλεκτός, ξεχωριστός, λαµπρός.    — 
εξαίρετα | εξαιρέτως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ξεχωρισµένος από σύνολο, επιλεγµένος, 
εκλεκτός», < εξαιρώ]. εξαιρώ ρ. µετβ. {εξαιρείς... | εξαίρ-εσα, -ούµαι 
(µτχ. εξαιρούµενος, -η, -ο), -έθηκα, -εµένος} 1. αποκλείω από, δεν 
συµπεριλαµβάνω (κάποιον/κάτι) σε σύνολο, διαδικασία, κατάσταση, 
ενέργεια κ.λπ.: εξαίρεσαν από τον φόρο τους πολύτεκνους- (κυρ. το 
µεσοπαθ. εξαιρούµαι): ~ από την υποχρέωση ψήφου | υποβολής 
φορολογικής δήλωσης || δεν υπάρχουν πια καλοί άνθρωποι- 
εξαιρούνται, φυσικά, οι παρόντες- ΦΡ. µηδενός εξαιρουµένου χωρίς 
να εξαιρείται κανείς: να είστε αύριο όλοι εδώ, ~! 2. ΓΛΩΣΣ. (µεσοπαθ. 
εξαιρούµαι) αποκλίνω από τον γενικό γραµµατικό κανόνα: «η 
µακρόχρονη παραλήγουσα που τονίζεται παίρνει περισπωµένη, όταν η 
λήγουσα είναι βραχύχρονη: µήλο, ξυπνήστε, αγαπιούνται, ώµον 
εξαιρούνται οι λέξεις ώστε, 

ούτε, µήτε, είτε, είθε» 3. (ειδικότ.-επίσ.) αποκλείω πρόσωπο από την 
εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων, κυρ. στο πλαίσιο νοµικής διαδικα-
σίας: εξαιρώ τον µάρτυρα || (συνήθ. µεσοπαθ.) ζήτησαν να εξαιρεθεί 
ο συγκεκριµένος δικαστής από τη σύνθεση τού δικαστηρίου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαιρώ (-έω) < εξ- + αίρω | -ούµαι «προτιµώ, διαλέ-
γω»]. εξαίρω ρ. µετβ. {εξήρα, εξήρθην, -ης, -η...} 1. (α) κάνω (κάτι) να 
ξεχωρίσει από το σύνολο (β) δίνω ιδιαίτερη έµφαση σε (κάτι), το 
προτάσσω αξιολογικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα ΣΥΝ. τονίζω 2. (συνήθ. 
µτφ.) εξυψώνω µε επαίνους και εγκώµια: ~ τα κατορθώµατα | το 
θάρρος κάποιου ΣΥΝ. εγκωµιάζω, εκθειάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανυψώνω κάτι, ώστε να 
φαίνεται, να προβάλλεται», < εξ- + αϊρω]. εξαίσιος, -α, -ο αυτός που 
προκαλεί τον υπέρτατο θαυµασµό, ο εξαιρετικά ωραίος: ~ βραδιά | 
µελωδία || ~ γυναίκα || άνθρωπος µε ~ παρουσιαστικό ΣΥΝ. υπέροχος, 
εκπληκτικός, απίθανος, θεσπέσιος, θείος, φανταστικός, θαυµάσιος ANT. 
απαίσιος. — εξαίσια | εξαισίως [µτγν.] επίρρ., εξαισιότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + αίσιος]. εξαιτίας πρόθ. (+γεν. κ. γεν. τού 
αδύνατου τ. τής προσωπικής αντων.) δηλώνει την αιτία δυσάρεστης 
εξέλιξης: το ταξίδι αναβλήθηκε ~ τής κακοκαιρίας || όλα αυτά τα 
πάθαµε ~ σου! || τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν ~ τού ότι τα µέτρα 
περιφρούρησης ήταν ανεπαρκή. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αιτία. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. à cause de]. εξαιτουµαι ρ. µετβ. αποθ. 
[αρχ.] {εξαιτείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} (λόγ.) ζητώ µε 
παρακλητικό τρόπο: ~ την επιείκεια σας ΣΥΝ. επικαλούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. εξαίφνης επίρρ. (αρχαιοπρ.) ξαφνικά, χωρίς να περιµένει 
κανείς ΣΥΝ. άξαφνα, έξαφνα, απροσδόκητα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + 
αίφνης (βλ.λ.)]. εξάκιλος, -η, -ο -> εξα-, -κιλος εξάκις επίρρ. → εξα-, -
άκις 
εξακολούθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η συνέχι-
ση: ~ τής απεργίας ΣΥΝ. παράταση· ΦΡ. κατ' εξακολούθησ-η | -ιν χωρίς 
διακοπή ή µε συνεχείς επαναλήψεις: έχω απευθυνθεί - στις αρχές, 
χωρίς ποτέ να βρω ανταπόκριση ΣΥΝ. επανειληµµένως, συνεχώς. 
εξακολουθητικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που συνεχίζεται χωρίς δια-
κοπή: ~ προσπάθειες | ενέργειες ΣΥΝ. διαρκής, συνεχής, ακατάπαυ-
στος, αδιάκοπος ΑΝΤ. διακεκοµµένος, ασυνεχής 2. ΓΛΩΣΣ. εξακολου-
θητικός µέλλοντας ο ρηµατικός χρόνος που φανερώνει κάτι που θα 
γίνεται συνεχώς (θα έχει διάρκεια) ή θα επαναλαµβάνεται ΣΥΝ. διαρ-
κής (µέλλοντας) ΑΝΤ. στιγµιαίος (µέλλοντας). — εξακολουθητικ-ά | -
ώς [1886] επίρρ. εξακολουθώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {εξακολουθείς... | 
εξακολούθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} ♦ 1. (µετβ.) συνεχίζω, κρατώ 
(ενέργεια ή διαδικασία) χωρίς διακοπή, µε τον ίδιο ρυθµό: οι 
εργαζόµενοι θα εξακολουθήσουν την απεργία τους | να απεργούν, µέχρι 
να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα τους ♦ 2. (αµετβ.) παρατείνοµαι ως 
προς τη χρονική µου διάρκεια: η ζέστη θα εξακολουθήσει και τις 
προσεχείς ηµέρες ΣΥΝ. διαρκώ, συνεχίζοµαι, κρατώ, βαστώ. 
[ΕΤΥΜ. < ιιτγν. εξακολουθώ (-έω) < εξ- + ακολουθώ]. εξακοντιζω ρ. 
µετβ. {εξακόντισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ρίχνω µε ορµή: ~ 
βέλη σε µεγάλη απόσταση || ~ το νερό µε πίεση ΣΥΝ. εκσφενδονίζω, 
εκτινάσσω, εκτοξεύω 2. (µτφ.) ξεστοµίζω εις βάρος (κάποιου), 
απευθύνω (επιθετικά λόγια): ~ µύδρους κατά τού κατηγορουµένου | 
ύβρεις | κατηγορίες | απειλές | φοβέρες ΣΥΝ. εκσφενδονίζω, εκτοξεύω. 
— εξακόντιση (η) [µτγν.] κ. εξακοντισµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- 
+ ακοντίζω]. εξακοντιστικος, -ή, -ό [1891] αυτός που χρησιµεύει για 
να εξακο- 
ντίζει ποσότητες υγρών σε µεγάλη απόσταση: ~ συσκευή. εξακοσαρα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηχανή εξακοσίων κυβικών εκατοστών 2. 
(λαϊκ.) χρηµατικό ποσό εξακοσίων χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < εξακόσια + παραγ. επίθηµα -άρα]. εξακοσαριά (η) {χωρ. 
πληθ.} εξακόσιοι, στη ΦΡ. καµιά εξακοσαριά περίπου εξακόσιοι, -ιες, 
ια (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < εξακόσια + παραγ. επίθηµα -
αριά]. εξακόσια (το) ο αριθµός 600 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). εξακόσιοι, 
-ιες, -ια {εξακοσίων} αυτοί που αντιστοιχούν ποσοτικά στον αριθµό 
εξακόσια (600). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξακόσιοι < εξ + -κόσιοι (βλ. κ. λ. διακόσιοι), κατά τα 
τρια-κόσιοι, τετρα-κόσιοι κ.ά, όπου το -α- ανήκε στο α' συνθ.]. 
εξακοσιοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 600ός στην αραβική αρίθµη-
ση, Χ' ή χ' στην ελληνική και DC στη λατινική) αυτός που αντιστοι-
χεί σε σειρά στον αριθµό εξακόσια (600) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 
εξακριβώνω ρ. µετβ. {εξακρίβω-σα, -θηκα, -µένος} υποβάλλω (κά-
ποιον/κάτι) σε λεπτοµερή έλεγχο, για να διαπιστώσω και να προσ-
διορίσω την ακρίβεια του: ~ µια πληροφορία | µια είδηση || δεν εξα-
κριβώθηκαν ακόµα τα στοιχεία τής ταυτότητας τού θύµατος || εξα-
κριβωµένη ενοχή ΣΥΝ. ελέγχω, επαληθεύω, επιβεβαιώνω. — εξακρι-
βωτικός, -ή, -ό [1840]. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ· έξακριβώ (-όω) < εξ- + άκριβώ < ακριβής]. εξακρίβωση 
(η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} το να εξακριβώνει κανείς 
(κάτι): η ~ τής είδησης- ΦΡ. εξακρίβωση στοιχείων η διαπίστωση τής 
ταυτότητας ενός πολίτη από την αστυνοµία: τον πήγαν στο τµήµα για 
~. εξακύλινδρος, -η, -ο (µηχανή) που έχει έξι κυλίνδρους. εξάκωπος, 
-η, -ο → εξα-, -κωπος 
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έξαλα (τα) {εξάλων} ΝΑΥΤ. το τµήµα πλοίου που βρίσκεται έξω από 
την επιφάνεια τής θάλασσας, πάνω από την ίσαλο γραµµή. [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. πληθ. τού αρχ. επιθ. εξαλος < φρ. εξ αλός < εξ- + άλς, αλός 
«θάλασσα»]. εξαλάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΧΗΜ. 
µέθοδος αποχωρισµού ουσίας από διάλυµα της µε την προσθήκη 
ουσίας που διαθέτει κοινό ιόν µε αυτήν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
relargage]. εξάλειπτρο (το) {εξαλείπτρ-ου | -ων} ΑΡΧΑΙΟΛ. δοχείο στο 
οποίο τοποθετούνταν αλοιφές. 
ÎETYM. < αρχ. έξάλειπτρονκ εξαλείφω, αρχική σηµ. «αλείφω εξ ολο-
κλήρου, επιχρίω πλήρως»]. εξαλείφω ρ. µετβ. {εξάλει-ψα, -φθηκα} 1. 
καταστρέφω κάθε ίχνος τής ύπαρξης ενός πράγµατος, καταστρέφω 
ολοσχερώς: ~ κάθε ίχνος ενοχής || οι πόλεµοι θα εξαλείψουν το 
ανθρώπινο γένος ΣΥΝ. εξαφανίζω 2. (ειδικότ.) (για συνθήκες που 
αντίκεινται στους κανόνες δικαίου) κάνω να εκλείψει µια κατάσταση: 
~ τις φυλετικές διακρίσεις | τις κοινωνικές διαφορές ΣΥΝ. αίρω, 
καταργώ. — εξάλειψη (η) [µτγν.], εξαλειπτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αλείφω εξ ολοκλήρου, επιχρίω πλήρως» (η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.), < εξ- + αλείφω]. εξαλλαγή (η) 1. η πλήρης 
αλλαγή, η αλλοίωση: οι ~ τής σηµασίας µιας αρχαίας λέξης 2. ΙΑΤΡ. η 
µετατροπή κυτταρικής δυσλειτουργίας (όγκου κ.λπ.) τού οργανισµού 
σε καρκίνο: κακοήθης | καρκινική ~. — εξαλλάσσω ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξαλλάσσω «µεταλλάσσοµαι εξ ολοκλήρου (συνήθ. 
προς το κακό), εκφυλίζοµαι» < εξ- + άλλάσσω | -ττω. o ιατρ. όρ. κα-
κοήθης | καρκινική εξαλλαγή αποδίδει το γαλλ. dégénération]. 
εξαλλοίωση (η) [1881] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πλήρης 
αλλοίωση των συστατικών τροφίµων 2. ΓΕΩΛ. οι χηµικές διεργασίες 
που οδηγούν σε αλλοίωση και ολική αποσύνθεση τής ορυκτολογικής 
σύστασης ενός πετρώµατος· προκαλείται από τη δράση υδροθερµι-
κών διαλυµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. altération]. έξαλλος, -η, -ο 1. αυτός που 
βρίσκεται σε κατάσταση εκτός εαυτού, χωρίς να µπορεί να 
συγκρατήσει και να κυριαρχήσει στον εαυτό του: έγινε - από τον θυµό 
του ΣΥΝ. αλλόφρων, έξω φρενών, εκτός εαυτού 2. (συνεκδ.) (ψυχική 
κατάσταση ή συναίσθηµα) που βιώνεται πάρα πολύ σφοδρά, 
οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες αντιδράσεις: ~ χαρά | ενθουσιασµός | 
πανηγυρισµοί των φιλάθλων ΣΥΝ. σφοδρός, ξέφρενος, φρενήρης 3. 
(οικ.) αυτός που ξεπερνά τα όρια, που προκαλεί µε τον πρωτοποριακό 
του χαρακτήρα: ~ ντύσιµο | χρώµατα | σχέδια ΣΥΝ. προκλητικός. — 
έξαλλα επίρρ., εξαλλοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«ξεχωριστός, παράξενος, ασυνήθιστος» < εξ- + άλλος. Η ετυµ. 
δικαιολογεί επίσης τη σηµ. «αυτός που µεταβάλλεται, που γίνεται 
άλλος, εκτός εαυτού»]. εξαλλότητα (η) [1895] {εξαλλοτήτων, σηµ. 2} 
1. η έλλειψη αυτοκυριαρχίας 2. (συνήθ. σε πληθ.) για κάτι που 
ξεπερνά τα όρια: άσε τις ~ και ντύσου σαν άνθρωπος! εξάλλου επίρρ. 
(ως δείκτης αναφοράς στην οµιλία) στοιχείο µετάβασης σε άλλη 
πρόταση (πληροφορία) για τη συµπλήρωση πληροφορίας: καλύτερα 
που έφυγε· ~ δεν µας είναι απαραίτητος ΣΥΝ. άλλωστε. 
[ΕΤΥΜ. < εξ- + άλλου < άλλος]. εξάλφα (η) {άκλ.} 1. σχήµα που 
αποτελείται από δύο ισόπλευρα τρίγωνα, τα οποία διασταυρώνονται 
µε την κορυφή τού ενός στραµµένη προς τα πάνω και τού άλλου προς 
τα κάτω 2. ο ιουδαϊκός σταυρός. εξαµαρτείν (το) {άκλ.} (αρχαιοπρ.) 
η διάπραξη αµαρτίας, σφάλµατος, µόνο στη ΦΡ. ΤΟ δις εξαµαρτείν 
(ουκ ανδρός σοφού) (το δις εξαµαρτείν ούκ ανδρός σοφού) το να 
διαπράττει κανείς το ίδιο σφάλµα δύο φορές, δεν είναι 
χαρακτηριστικό σοφού ανθρώπου. [ΕΤΥΜ < αρχ. εξαµαρτείν, απρφ. 
αορ. β' τού ρ. έξαµαρτάνω]. εξαµβλωµα (το) {εξαµβλώµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. το έµβρυο που έχει πρόωρα αποβληθεί από τη µήτρα και 
παρουσιάζει γενετικές ανωµαλίες ΣΥΝ. έκτρωµα 2. (µτφ.) κάθε 
κακότεχνο ή τερατώδες κατασκεύασµα, που προσβάλλει την 
αισθητική µας: αυτό το ~ το λες εσύ τέχνη; 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «έκτρωση», < αρχ. έξαµβλώ (-όω) «αφαιρώ 
τη ζωή τού αγέννητου παιδιού, κάνω έκτρωση» < εξ- + άµβλώ, βλ. κ. 
άµβλωση]. εξαµβλωµατικός, -ή, -ό [1884] αυτός που µοιάζει µε 
εξαµβλωµα, που προκαλεί µε την τερατώδη εµφάνιση του ΣΥΝ. 
τερατόµορφος, εκτρωµατικός. εξάµβλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, 
-ώσεων) 1. ΙΑΤΡ. η πρόωρη διακοπή τής εγκυµοσύνης µε την 
αποβολή τού εµβρύου µε τεχνητά µέσα ΣΥΝ. άµβλωση, έκτρωση 2. 
(µτφ.) η βίαιη κακοποίηση: ~ τής αισθητικής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έξάµβλωσις, αρχική σηµ. «αποβολή», < έξαµβλώ (-όω) 
< εξ- + άµβλώ, βλ. κ. άµβλωση]. εξαµελής, -ής, -ές → εξα-, -µελής 
εξαµερης, -ής, -ές → εξα-, -µερής 

εξαµερικανίζω ρ. µετβ. [1844] {εξαµερικάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} κάνω (κάποιον) να ζει και να σκέφτεται όπως οι Αµερικανοί 
(ενν. των Η.ΠΑ.) ή κάνω (κάτι) να λειτουργεί σύµφωνα µε τα αµερι-
κανικά πρότυπα. — εξαµερικανισµός (ο). εξάµετρος, -η, -ο [αρχ.] 
ΜΕΤΡ (στίχος) που αποτελείται από έξι µετρικούς πόδες: τα οµηρικά 
έπη είναι γραµµένα σε δακτυλικό ~ (ενν. στίχο). εξαµηνία (η) → εξα-, 
-µηνία 

εξαµηνιαίος, -α, -ο → εξα-, -µηνιαίος 
εξαµηνίτικος, -η, -ο → εξα-, -µηνίτικο 
εξάµηνο (το) [αρχ.] {εξαµήν-ου | -ων} 1. χρονικό διάστηµα έξι µηνών: 

το πρώτο ~ τού 1997 2. (στην εκπαίδευση) ακαδηµαϊκή περίοδος που 
συνιστά το µισό τού ακαδηµαϊκού έτους και διαρκεί τυπικά από 15 
έως 18 εβδοµάδες: τρίτο ~ σπουδών || αν οι φοιτητές συνεχίσουν τις 
κινητοποιήσεις τους, κινδυνεύουν να χάσουν το ~ 3. εξάµηνα (τα) 
µνηµόσυνο που γίνεται µε τη συµπλήρωση έξι µηνών από τον θάνατο 
(κάποιου). 

εξάµηνος, -η, -ο → εξα-, -µηνός 
εξαναγκάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξανάγκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-

νος} ασκώ σε (κάποιον) πιέσεις, ώστε να ακολουθήσει αντίθετα προς 
τη θέληση του τη δική µου επιθυµία: τον εξανάγκασε να αποκαλύψει 
την αλήθεια ΣΥΝ. αναγκάζω, πιέζω, καταναγκάζω, υποχρεώνω. — 
εξαναγκασµός (ο) [1880], εξαναγκαστικός, -ή, -ό [1880], εξαναγκαστι-
κά επίρρ. 

εξα νά στα ση (η) → εξανίσταµαι 
εξανδραποδίζω ρ. µετβ. {εξανδραπόδισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} στερώ από (κάποιον) την ελευθερία, τον κάνω δούλο, ανδράπο-
δο ΣΥΝ. υποδουλώνω. — εξανδραποδισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εξ- + άνδραποδίζω (βλ.λ.)]. 

εξανεµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξανέµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
σκορπίζω δεξιά και αριστερά, κάνω (κάτι) να χαθεί ολοκληρωτικά: 
εξανεµίστηκαν όλες οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων από το 
ναυάγιο ΣΥΝ. εξαφανίζω 2. (ειδικότ. για χρήµατα) κατασπαταλώ, δια-
σκορπίζω µέχρι τελευταίας δεκάρας: σε δύο χρόνια εξανέµισε µια 
τεράστια περιουσία ΣΥΝ. σπαταλώ, διασπαθίζω. — εξανέµιση (η). 

εξανέστην ρ. → εξανίσταµαι 
εξάνθηµα (το) {εξανθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. παροδική δερµατι-

κή αλλοίωση µε ή χωρίς πυρετό, που εµφανίζεται ως σύµπτωµα αλ-
λεργικής αντίδρασης ή ως εκδήλωση ορισµένων λοιµωδών νοσηµά-
των (ιλαρά, ανεµοβλογιά κ.λπ.): - κηλιδώδες | αιµορραγικό | φυσαλ-
λιδώδες ΣΥΝ. (καθηµ.) σπυρί. — εξανθηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< έξανθώ (-έω), αρχική σηµ. «ανθώ, ανθοφορώ» και στη συνέχεια 
«εκφύοµαι, εκβλαστάνω (στο δέρµα ως ουλή ή αλλοίωση)», < εξ- + 
ανθώ < άνθος. o ιατρ. όρ. απαντά ήδη στον Ιπποκράτη]. 

εξανθηµατικός, -ή, -ό [1831] (νόσος) που εκδηλώνεται µε την εµ-
φάνιση εξανθηµάτων: ~ πυρετός | τύφος. 

εξανθρωπίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξανθρώπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} δίνω σε (κάποιον/κάτι) ανθρώπινο χαρακτήρα, ανθρώπινο πρό-
σωπο: οι συγκοινωνίες µας πρέπει κάποτε να εξανθρωπιστούν δεν 
είναι κατάσταση αυτή! ΣΥΝ. εκπολιτίζω, ηµερώνω, εξευγενίζω. — 
εξανθρωπισµός (ο) [1896]. 

εξάνιο (το) [1884] {εξανί-ου | -ων} ΧΗΜ. καθεµία από τις άκυκλες ορ-
γανικές ενώσεις που είναι κεκορεσµένοι υδρογονάνθρακες και έχουν 
στο µόριο τους έξι άτοµα άνθρακα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hexane]. 

εξανίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εξανίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται | 
παρατ. εξανιστ-άµην, -ασο, -ατο, -µέθα, -ασθε, -αντο | εξανέστην, -ης, 
-η... (να/θα εξαναστώ, µτχ. εξαναστάς, -άσα, -άν)} (λόγ.) εκφράζω 
έντονα τη διαµαρτυρία ή την αγανάκτηση µου: ο συνήγορος εξανί-
σταται ενώπιον τού δικαστηρίου για την παραβίαση των δικαιωµάτων 
τού πελάτη του ΣΥΝ. δυσανασχετώ, εξεγείροµαι, διαµαρτύροµαι. — 
εξανάσταση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «σηκώνοµαι (από τη θέση µου, τον τόπο µου κ.λπ.)», < εξ- + 
άν)α)- + ϊσταµαι. Στον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο απαντά και µε τη 
σηµ. «εξεγείροµαι, στασιάζω»]. 

εξάντας (ο) 1. αστρονοµικό όργανο που χρησιµοποιείται κυρίως από 
ναυτικούς για τον προσδιορισµό των γεωγραφικών συντεταγµένων 
(γεωγραφικού µήκους και πλάτους) τής θέσης στην οποία βρίσκεται 
αυτός που το χρησιµοποιεί, µε τη γωνιοµετρική µέτρηση τού ύψους 
ουράνιων σωµάτων (κυρ. τού Ηλίου) και που σε αντίθεση µε άλλα 
αστρονοµικά όργανα δεν χρειάζεται στήριξη σε σταθερό βάθρο 2. 
ΝΑΥΤ. γωνιοµετρικό όργανο για τη µέτρηση από το κατάστρωµα 
τού ύψους των άστρων. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξάς, -άντος < λατ. sextans «το 1/6» (πβ. γαλλ. sextant), 
λόγω τού ότι ο εξάντας διαθέτει βαθµονοµηµένο κυκλικό τόξο, που 
καταλαµβάνει το 1/6 τής κυκλικής περιφέρειας]. εξάντληση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µέχρι τέλους κατανάλωση: ~ 
τροφίµων | πρώτων υλών | προµηθειών | αποθεµάτων | κοιτασµάτων 
πετρελαίου || οι προσφορές στα είδη µας ισχύουν µέχρις εξαντλήσεως 
τού στοκ 2. η κατάσταση στην οποία δεν έχει κάποιος πλέον άλλο 
περιθώριο ή δυνατότητα (για κάτι): ~ τής υποµονής | τής αντοχής | τής 
ανοχής || µετά την ~ όλων των θεµιτών µέσων οδηγήθηκε στην 
παρανοµία 3. (για έρευνα, µελέτη θέµατος κ.λπ.) η πλήρης 
διερεύνηση, πραγµάτευση: η ~ αυτού τού θέµατος απαιτεί πολύµηνη 
εργασία 4. αποδυνάµωση σωµατική ή ψυχική: αισθάνθηκε ~ µετά την 
εντατική γυµναστική || η δίαιτα δεν πρέπει να οδηγεί σε ~ τού 
οργανισµού || η ~ των προσφύγων από τις κακουχίες και την απο-
γοήτευση. εξαντλητικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που εξασθενίζει, 
αποδυναµώνει εντελώς έναν οργανισµό: ~ δουλειά | δίαιτα | ταξίδι 
ΣΥΝ. κουραστικός 2. αυτός που επιδιώκει τη διεξοδική και πλήρη 
ανάλυση, τη συνολική εποπτεία: ~ έρευνα | ανάκριση ΣΥΝ. 
εξονυχιστικός, λεπτοµερής, πλήρης, αναλυτικός. — εξαντλητικ-ά | -ώς 
[1894] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. εξαντλώ ρ. µετβ. {εξαντλείς... 
| εξάντλ-ησα (κ. λόγ. εξήντλησα), -ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. 
καταναλώνω µέχρι τέλους, ξοδεύω εντελώς: ~ τα τρόφιµα | τις 
προµήθειες | όλα τα αποθέµατα πετρελαίου ΣΥΝ. αποσώνω, εξανεµίζω 
2. (για αφηρηµένες έννοιες) δεν αφήνω άλλα 
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περιθώρια, φθάνω στα άκρα: εξαντλήθηκε η υποµονή µου | η ανοχή 
µου || εξάντλησα όλα τα µέσα (κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια) 
3. (σε ερευνητική διαδικασία) πραγµατεύοµαι εξονυχιστικά, µε κάθε 
λεπτοµέρεια: ~ ένα θέµα 4. προκαλώ τη σωµατική ή ψυχική αποδυ-
νάµωση (οργανισµούς αναλώνω τα αποθέµατα ενεργείας του: η 
υπερβολική δουλειά | η αρρώστια τον εξάντλησε || είναι εξαντληµένος 
από την πεζοπορία || (µτφ.) η οικονοµία τής χώρας είναι εξαντληµένη 
ΣΥΝ. εξασθενίζω 5. (µεσοπαθ. εξαντλούµαι) (για εµπορεύµατα) 
τελειώνω, δεν διατίθεµαι προς πώληση: η δεύτερη έκδοση τού βιβλίου 
εξαντλήθηκε σε λίγες µέρες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαντλώ (-έω), αρχική σηµ. «αντλώ ολόκληρο το περιε-
χόµενο» και, κατ' επέκταση, «ξοδεύω µέχρι τέλους», < εξ- + αντλώ]. 

εξαντρίκ επίθ. {άκλ.} εκκεντρικός: ντύσιµο πολύ ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< γαλλ. excentrique < µεσν. λατ. eccentricus < µτγν. έκκεντρος «αυτός 
που δεν βρίσκεται στο κέντρο»]. 

εξ άπαντος κ. εξάπαντος επίρρ. (λόγ.) ό,τι κι αν συµβεί, σε κάθε 
περίπτωση, οπωσδήποτε: τα τιµολόγια πρέπει να βρίσκονται ~ στο 
γραφείο τού διευθυντή αύριο ΣΥΝ. σίγουρα, χωρίς άλλο, ό,τι και να 
γίνει, ανυπερθέτως, το δίχως άλλο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εξ άπαντος < εξ- 
+ άπας, άπαντος]. 

εξαπάτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να εξαπα-
τήσει κανείς (κάποιον): η ~ τής κοινής γνώµης µε κατασκευασµένα 
ρεπορτάζ ΣΥΝ. ξεγέλασµα, κοροϊδία. 

εξαπατώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξαπατάς... | εξαπάτ-ησα, -ώµαι, -άσαι..., -
ήθηκα, -ηµένος} στήνω απάτη εις βάρος (κάποιου), (τον) ξεγελάω: 
τον εξαπάτησε µε ψεύτικα λόγια και του απέσπασε µεγάλα χρηµατικά 
ποσά ΣΥΝ. κοροϊδεύω, παραπλανώ, (οικ.) πιάνω κορόιδο. — εξα-
πατητικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απάτη. 

εξαπίνης επίρρ. (αρχαιοπρ.) χωρίς να το περιµένει κανείς· κυρ. στη 
ΦΡ. καταλαµβάνω (κάποιον) εξαπίνης: µε κατέλαβε εξαπίνης και δεν 
ήξερα τι να του απαντήσω ΣΥΝ. ξαφνικά, απροσδόκητα, αιφνίδια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, µε µορφολ. σχηµατισµό παρόµοιο προς το 
εξαίφνης]. 

εξαπλασιάζω ρ. → εξα-, -πλασιάζω 
εξαπλάσιος, -α, -ο → εξα-, -πλάσιος 
εξαπλός, -η, -ο → εξα-, -πλός 
εξαπλώνω ρ. µετβ. {εξάπλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) ευρύ-
τερα γνωστό: ~ µια θεωρία | µια ιδέα || οι Απόστολοι εξάπλωσαν το 
κήρυγµα τού Χριστού σ' όλο τον κόσµο ΣΥΝ. διαδίδω, επεκτείνω, δι-
ευρύνω, απλώνω 2. (µεσοπαθ. εξαπλώνοµαι) αποκτώ διαρκώς µεγα-
λύτερες διαστάσεις, καλύπτω όλο και µεγαλύτερη έκταση: η φωτιά 
εξαπλώθηκε αστραπιαία λόγω των θυελλωδών ανέµων || η αρρώστια 
εξαπλώνεται µε δραµατικούς ρυθµούς. — εξάπλωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξαπλώ (-όω) < εξ- 4- άπλώ < απλούς]. 

εξαποδώς κ. ξαποδώς κ. εξαποδός κ. οξαποδός (ο) {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) αυτός που θέλουµε να ξορκίσουµε και να διώξουµε µακριά, ο 
∆ιάβολος, ο Σατανάς: άντε στον ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. [ΕΤΥΜ. 
Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. έξω από 'δώ, η οποία χρησι-
µοποιήθηκε για τον ∆ιάβολο]. 

εξαπολύω ρ. µετβ. [µεσν.] {εξαπέλυσα, εξαπολύθηκα} 1. (συνήθ. για 
βλήµατα, οβίδες κ.λπ.) εκτοξεύω σε µεγάλη απόσταση (εναντίον στό-
χου): εξαπέλυσαν βόµβες | αντιαρµατικά εναντίον των αντιπάλων 
τους 2. θέτω σε ενέργεια, σε κίνηση (επιχείρηση µε επιθετικό χαρα-
κτήρα): τα συµµαχικά στρατεύµατα εξαπολύουν νέα επίθεση || η 
αστυνοµία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών 
3. (µτφ.) για τις ενέργειες κάποιου που στρέφονται εναντίον άλλου 
στο πλαίσιο αντιπαράθεσης: ~ ύβρεις | επίθεση εναντίον τού αρχηγού 
τού αντίπαλου κόµµατος | λίβελλο | µύδρους ΣΥΝ. εκστοµίζω, 
(καθηµ.) ξεστοµίζω. — εξαπόλυση (η) [1899]. 

εξαποστειλάριο(ν) (το) {εξαποστειλαρ-ίου | -ίων} ΕΚΚΛΗΣ. (στη βυ-
ζαντινή µουσική) ιδιόµελο τροπάριο τής ακολουθίας τού όρθρου, που 
αρχίζει µε τη λέξη «εξαπόστειλον». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τροπάριο. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. έξαποστειλάριον (τροπάριον) < θ. εξαποστειλ- (ρ. εξα-
ποστέλλω, απρφ. αορ. εξαπΌστείλ-αι) + παραγ. επίθηµα -άριον]. 

εξαπτερυγο (το) 1. ΕΚΚΛΗΣ. καθένας από τους µεταλλικούς συνήθ. 
δίσκους, που εικονίζουν τα Σεραφείµ µε τις έξι φτερούγες και προ-
σαρµόζονται σε ειδικά κοντάρια, για να περιφέρονται στις θρησκευ-
τικές τελετές, συνοδεύοντας τα Τίµια ∆ώρα, τον Σταυρό, το Ευαγγέ-
λιο και τις εικόνες στις λιτανείες 2. ο εξαπτέρυγος άγγελος 3. (µτφ.-
σκωπτ.) καθένας από τα πρόσωπα που περιβάλλουν ένα ισχυρό πρό-
σωπο, ο αυλοκόλακας: τα γνωστά - τής ηγεσίας τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. έξαπτέρυγον, ουδ. τού µτγν. επιθ. έξαπτέρυγος < εξ + -
πτέρυγος< πτέρυξ, -υγος)]. 

εξαπτερυγος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει έξι φτερούγες: τα ~ 
Σεραφείµ 2. εξαπτερυγο (το) βλ.λ. 

εξαπτω ρ. µετβ. {εξήψα, εξήφθην, -ης, -η... (µτχ. εξαφθείς, -είσα, -έν), 
εξηµµένος} (λόγ.) 1. (για φορτισµένες συναισθηµατικές καταστάσεις) 
προκαλώ την έντονη συναισθηµατική διέγερση κάποιου, ερεθίζω τα 
αισθήµατα και τις αισθήσεις του: ~ την αγάπη | το µίσος | τον θυµό | 
τη ζήλια | το ενδιαφέρον | τη φαντασία | την περιέργεια ΣΥΝ. ανάβω, 
διεγείρω, παροξύνω, εξερεθίζω 2. (µεσοπαθ. εξάπτοµαι) θυµώνω 
εύκολα, νευριάζω και εξοργίζοµαι ΣΥΝ. ανάβω, ερεθίζοµαι, αρπάζο-
µαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «δένω σφιχτά, κρεµώ» και αργότερα «ανά-
βω φωτιά», < εξ- + άπτω (βλ.λ.). Η σηµ. «διεγείρω, προκαλώ» είναι 
µτγν.]. 

εξάπτωτος, -η, -ο → εξα-, -πτωτος 
εξαργυρώνω ρ. µετβ. {εξαργύρω-σα, -θηκα, -µένος}. 1. µετατρέπω σε 
χρήµατα την αξία (ακινήτου ή τίτλων): ~ επιταγή | οµολογία | λαχείο 
ΣΥΝ. ρευστοποιώ 2. (µτφ.-συνήθ. κακόσ.) παίρνω υλικές απολαβές ως 

αντάλλαγµα τής προσφοράς µου: εξαργύρωσε την υποστήριξη του στο 
κόµµα µε έναν καλό διορισµό. — εξαργύρωση (η) [1885]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έξαργυρώ (-όω) < εξ- + άργυρώ < αργυρούς]. 

εξαργυρώσψος, -η, -ο [1887] 1. αυτός που είναι δυνατόν να εξαρ-
γυρωθεί: ~ επιταγή 2. (µτφ.) αυτός που είναι δυνατόν να ανταλλαγεί 
έναντι ωφεληµάτων: οι υπηρεσίες που προσφέρει κανείς στην πατρί-
δα του δεν είναι ~ µε υψηλές κοινωνικές θέσεις. 

εξάρες (οι) {χωρ. γεν.} (σε παιχνίδια µε ζάρια) το να δείξουν και τα 
δύο ζάρια τον αριθµό έξι, η ζαριά έξι και έξι: φέρνω ~. 

εξάρης (ο) {εξάρηδες} πρόσωπο το οποίο είχε έξι σωστές προβλέψεις 
στο ΛΟΤΤΟ: ήταν ο µοναδικός - που κέρδισε 100 εκ. 

εξάρθρηµα (το) [αρχ.] {εξαρθρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η µετατό-
πιση των άκρων των οστών που σχηµατίζουν άρθρωση, µε αποτέλε-
σµα να µεταβάλλεται µόνιµα η σχέση τους: τραυµατικό ~ ΣΥΝ. εξάρ-
θρωση. 

εξαρθρώνω ρ. µετβ. {εξάρθρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. προκαλώ εξάρ-
θρωση, στραµπουλίζω: ~ χέρι | αγκώνα | πόδι 2. (µτφ.) επιτυγχάνω τη 
διάλυση (συνήθ. εγκληµατικής οµάδας): η Αστυνοµία εξάρθρωσε πο-
λυµελή σπείρα αρχαιοκαπήλων. [ΕΤΎΜ. < αρχ. εξαρθρώ (-όω) κ. (-έω) 
< εξ- + άρθρώ < άρθρον]. 

εξάρθρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ωσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. το 
εξάρθρηµα (βλ.λ.): έπαθε ~ στον ώµο ΣΥΝ. βγάλσιµο, διάστρεµµα 2. 
(µτφ.) η διάλυση οµάδας (συνήθ. εγκληµατικής) ή συστήµατος: ~ τής 
τροµοκρατικής οργάνωσης | σπείρας κακοποιών || η - των κοινωνι-
κών δοµών. — εξαρθρωτικός, -ή, -ό [1864], 

εξάρι (το) {εξαρ-ιού | -ιών} [µεσν.] 1. διαµέρισµα µε έξι δωµάτια 2. (α) 
χρηµατικό ποσό: µάζεψα κάνα ~ εκατοµµύρια (β) ο βαθµός έξι (6): 
του έβαλε ένα ~ στο γραπτό (γ) (για προβλέψεις τού ΛΟΤΤΟ) σύνολο 
έξι αριθµών τους οποίους έπαιξε κάποιος και που κληρώθηκαν και οι 
έξι: βρέθηκε µόνο ένα ~ 3. χαρτί τράπουλας µε τον αριθµό έξι 4. το 
µέγεθος (ενός πράγµατος): (κ. ως επίθ.) εξάρια γράµµατα. 

έξαρµα (το) {εξάρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. προεξοχή τού εδάφους 
(ύψωµα, λόφος κ.λπ.) 2. το εξόγκωµα τού δέρµατος από πρήξιµο ΣΥΝ. 
οίδηµα. 

JETYM. αρχ. < εξαίρω (βλ.λ)]. 
έξαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} 1. η βίωση έντονων 
συναισθηµάτων: εθνική | πατριωτική ~ 2. η (ψυχική ή πνευµατική) 
ανάταση 3. η έντονη κλιµάκωση κατάστασης, η αύξηση τής έντασης 
µε την οποία εµφανίζεται: προκαλείται | σηµειώνεται | παρατηρείται 
~ τής βίας | τού εθνικισµού | τής εγκληµατικότητας ΣΥΝ. επίταση, 
επιδείνωση 4. το να εξαίρεται (κάτι), να τονίζεται (κάτι) ιδιαίτερα, να 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, κυρ. µε εγκωµιαστική διάθεση: ~ τού ηρω-
ικού πνεύµατος σε πανηγυρικό λόγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ < 
°Φλ· εξαρσις, αρχική σηµ. «αποµάκρυνση», < εξαίρω (βλ.λ.)]. 

εξάρτηµα (το) {εξαρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το αυτόνοµο τµήµα 
µηχανικού συνόλου: ~ µηχανής | τηλεόρασης | ραδιοφώνου | αυτοκι-
νήτου 2. οποιοδήποτε αντικείµενο αποτελεί συµπληρωµατικό στοι-
χείο ένδυσης ή καλλωπισµού, π.χ. τσαντάκι, ζώνη, ρολόι κ.λπ. ΣΥΝ. 
αξεσουάρ 3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που εξαρτάται από άλλους, που εί-
ναι υποχείριο άλλων ΣΥΝ. όργανο, τσιράκι, δούλος, πιόνι 4. ΑΝΑΤ. 
εξαρτήµατα τής µήτρας οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αίρω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εξαρτώ]. 

εξαρτηµατίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των εξαρτηµά-
των τής µήτρας (βλ. λ. εξάρτηµα). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. appendicitis]. 

εξαρτηµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) εξηρτηµένος [αρχ.] 1. αυτός που 
βρίσκεται σε εξάρτηση από (κάποιον/κάτι): είναι οικονοµικά ~ από 
τους γονείς του || οι φτωχές χώρες είναι ~ από τις πλούσιες ANT. ανε-
ξάρτητος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει εθιστεί σε ναρκωτικές ή οινο-
πνευµατώδεις ουσίες και δεν µπορεί να αποκοπεί από αυτές 3. ΓΛΩΣΣ. 
εξαρτηµένη πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση (βλ. λ. δευτερεύων). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

εξάρτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σχέση κατά 
την οποία κάποιος/κάτι βρίσκεται υπό τον έλεγχο, την κυριαρχία άλ-
λου, δεν µπορεί να δράσει ή να υπάρξει αυτόνοµα: η ~ του από τη 
µάννα του ήταν εµφανής || η ~ της από την οικογένεια δεν της επέ-
τρεψε να πραγµατοποιήσει τα όνειρα της 2. η σχέση υποταγής (προ-
σώπου, οµάδας, χώρας) σε ισχυρότερους παράγοντες, που επιβάλ-
λουν την εξουσία τους: τα αρνητικά αποτελέσµατα τής ~ τής χώρας 
από ξένες δυνάµεις || πολιτική τής ~ (η πολιτική στάση που νοµιµο-
ποιεί την υποταγή µιας χώρας σε υπερκείµενες οικονοµικο-πολιτικές 
δυνάµεις) || σχέσεις εξάρτησης των ασθενέστερων οικονοµικά χωρών 
από τις ισχυρότερες 3. (ειδικότ.) η σχέση αιτίας-αποτελέσµατος: η 
βιοµηχανική και η οικονοµική ανάπτυξη βρίσκονται σε σχέση αµοι-
βαίας ~ 4. ο παθολογικός εθισµός σε βλαβερές για τον οργανισµό ου-
σίες: ~ από τα ναρκωτικά | από το αλκοόλ || (κατ' επέκτ.) έχει πάθει ~ 
από την τηλεόραση · 5. (κυριολ.-λόγ.) το κρέµασµα αντικειµένου σε 
σηµείο που προεξέχει: ~ βάρους από σταθερό σηµείο 6. ΑΘΛ. η αιώ-
ρηση τού σώµατος από µονόζυγο ή δίζυγο µόνο µε τα χέρια ή και µε 
τα σκέλη · 7. ΓΛΩΣΣ. (α) η σχέση προσδιορισµού (προσδιορίζοντος | 
προσδιοριζόµενου) µεταξύ των προτασιακών όρων (λ.χ. ουσιαστι-
κό/επίθετο, ρήµα/επίρρηµα) (β) η σχέση τού αντικειµένου προς το ρή-
µα τής έννοιας τού οποίου αποτελεί συµπλήρωµα. — εξαρτησιακός, -
ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, οµόηχα. 

εξάρτηση - εξάρτυση - εξάρτιση Τα εξάρτηση (από το εξαρτώ), 
εξάρτυση (από το αρχ. εξαρτύω) και εξάρτιση (< εξαρτίζω) διαφέ-
ρουν κατά πολύ στη σηµασία τους, αφού διαφέρουν και στην πα- 



εξαρτία 624 εξασφαλίζω 
 

ραγωγή τους. Η εξάρτηση είναι «το να εξαρτάται κανείς από κά-
ποιον/κάτι», εξάρτυση είναι «τα ατοµικά είδη τού στρατιώτη, ιδίως αυτά 
που φέρει µαζί του σε εκστρατεία», ενώ εξάρτιση είναι «ο εφοδιασµός | 
εξοπλισµός πλοίου». 

εξαρτία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ιστών και των κεραιών τού πλοίου, 
καθώς και των κάθε είδους σχοινιών και συσπάστων που απαιτούνται για τον 
χειρισµό των ιστίων των ιστιοφόρων πλοίων τα άρµενα 2. (γενικότ.) η 
παρασκευή και ο εφοδιασµός τού πλοίου µε τα κατάλληλα όργανα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., παράλλ. τ. τού εξάρτιον «ξάρτι» < έξαρτίζω | -οµαι «εφοδιάζω 
(κυρ. πλοίο)», βλ.λ.]. 

έξαρτίζω ρ. µετβ. {εξάρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εφοδιάζω, εξοπλίζω 
(πλοίο) µε τα απαραίτητα για την πλεύση του ΣΥΝ. αρµατώνω, εξοπλίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εξ- + άρτίζω < άρτιος]. 

εξαρτισµός (ο) [µτγν.] ΝΑΥΤ. 1. Ο εξοπλισµός τού πλοίου και των επιµέρους 
τµηµάτων και µηχανηµάτων του µε τα απαραίτητα βοηθητικά τεχνικά εφόδια 
(αλυσίδες, σχοινιά, συρµατόσχοινα, σύσπαστα κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) οι κεραίες 
και οι ιστοί τού πλοίου 3. το σύνολο των σχοινιών τού πλοίου. Επίσης 
εξάρτιση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξάρτηση, οµόηχα. 

εξάρτυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των 
ατοµικών ειδών που φέρει στρατιώτης κατά την εκτέλεση πορείας 
εκστρατείας (ζωστήρας, φυσιγγιοθήκες, ατοµικό σακίδιο, υδροδοχείο κ.λπ.) 2. 
(γενικότ.) το σύνολο των εξαρτηµάτων που φέρει κάποιος κατά την εκτέλεση 
συγκεκριµένης εργασίας: η ~ των δυτών περιλαµβάνει µάσκα, αναπνευστήρα, 
φιάλη οξυγόνου κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξάρτηση, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξάρτυσις < αρχ. εξαρτύω < εξ- + άρτύω «προετοιµάζω, 
διευθετώ, τακτοποιώ», ειδικότερα δε και «καρυκεύω», βλ. κ. άρ-τυµα]. 

εξαρτώ ρ. µετβ. {εξαρτάς... | εξάρτ-ησα, -ιέµαι | -ώµαι, -άται..., -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. (µτφ.) βασίζω (κάτι) σε όρους και προϋποθέσεις: εξαρτά την 
επιτυχία τού όλου εγχειρήµατος από τη διάθεση όλων µας να συνεργαστούµε 
ΣΥΝ. στηρίζω, βασίζω 2. (σπάν.-κυριολ.) κρεµώ από κάπου· (µεσοπαθ. 
εξαρτώµαι) 3. στηρίζοµαι σε (κάποιον/κάτι) (για πράγµατα που δεν µπορώ να 
επιτύχω µόνος µου): ~ οικονοµικά από τους γονείς µου 4. υπόκειµαι στην 
εξουσία (κάποιου), ορίζοµαι από (κάποιον/κάτι): τίποτε δεν εξαρτάται από 
µένα (δεν έχω εξουσία για τίποτε, δεν µπορώ να κάνω τίποτε) ΣΥΝ. 
εναπόκειµαι 5. (σε φρ. τού τύπου το α εξαρτάται από το β) το β αποτελεί 
προϋπόθεση για το α ή ορίζει το α: το αν θα πάµε εκδροµή ή όχι εξαρτάται απ' 
τον καιρό 6. (απρόσ. εξαρτάται) είναι ενδεχόµενο υπό όρους: -Θα έρθεις µαζί 
µας; —·■ πού λέτε να πάτε; 7. (µτχ. εξαρτηµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αίρω, εξάρτηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαρτώ (-άω) < εξ- + άρτώ «προσδένω, κρεµώ» < *άΡερ-τάω 
< άείρω (< *aFép-jm). Βλ. κ. αρτηρία, αορτή]. 

ΣΧΟΛΙΟ ∆ύο έννοιες, φανοµενικά συγγενείς, δηλώνονται αντιστοίχως 
από τα ρ. εξαρτάται και εναπόκειται αφενός και από τα έγκειται και 
συνίσταται αφετέρου. Η έννοια ότι «κάτι βρίσκεται στην εξουσία, τη 
διάθεση, την απόφαση κάποιου» δηλώνεται από το εξαρτάται και το 
εναπόκειται: Τα χαρτιά σου έχουν ετοιµαστεί, η επιτροπή το έχει εγκρίνει, 
τώρα από σένα µόνο εξαρτάται | σε σένα εναπόκειται να δεχθείς τη θέση που 
σου προσφέρουν - Οι Κύπριοι έχουν δίκιο- εξαρτάται από | εναπόκειται στα 
Ηνωµένα Έθνη να το αναγνωρίσουν και να προχωρήσουν σε αποφάσεις. Η 
έννοια, εξάλλου, ότι «κάτι βρίσκεται, αποτελείται, η υφή και η σύσταση 
του είναι κ.λπ.» αποδίδεται µε τα έγκειται | συνίσταται σε: Η διαφορά 
ανάµεσα στις δύο προτάσεις έγκειται | συνίσταται στο ότι µε την πρώτη 
επιτυγχάνεται πολύ χαµηλό κόστος, ενώ µε τη δεύτερη το κόστος είναι πολύ 
υψηλό. 

εξαρχαίζω ρ. µετβ. [1866] {εξαρχάισ-α, -τηκα, -µένος} δίνω (σε κάτι 
σύγχρονο) αρχαϊκή µορφή, µορφή που προσιδιάζει σε παρωχηµένες εποχές. 
— εξαρχαϊσµός (ο) [1873]. 

εξαρχάτο (το) ΙΣΤ. καθένα από τα τµήµατα στα οποία χωρίστηκαν διοικητικώς 
τα δυτικά εδάφη τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. εξαρχάτον < αρχ. εξαρχος}. 

εξαρχής επίρρ. (λόγ.) από την αρχή: θέλω να σας επισηµάνω ~ ότι η οµιλία µου 
δεν εξαντλεί το θέµα µου || η διαδικασία θα επαναληφθεί ~· ΦΡ. ευθύς εξαρχής 
από την πρώτη κιόλας στιγµή: - δήλωσα την άποψη µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. εξ αρχής}. 

εξαρχία (η) [µεσν.] {εξαρχιών} ΙΣΤ. 1.η στρατιωτικοπολιτική δικαιοδοσία τού 
εξάρχου 2. η διοικητική περιφέρεια, στην οποία ασκούσε ο έξαρχος τα 
καθήκοντα του 3. ΕΚΚΛΗΣ. Εξαρχία (η) (α) η διοικητική αρχή τής 
ανεξάρτητης βουλγαρικής Εκκλησίας, όπως ορίστηκε µε σουλτανικό φιρµάνι 
το 1870 και διήρκεσε µέχρι το 1915 (β) εκκλησιαστική περιφέρεια όπου 
εδρεύει αντιπρόσωπος πατριαρχείου ή µητροπόλεως: η - τού Παναγίου Τάφου 
στην Πλάκα. 

έξαρχος (ο) {εξάρχ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΣΤ. αξιωµατούχος τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, υπεύθυνος για τη διοίκηση ενός εξαρχάτου, µε απόλυτες 
πολιτικές, στρατιωτικές, δικαστικές και οικονοµικές εξουσίες · 2. ΕΚΚΛΗΣ. ο 
αντιπρόσωπος πατριαρχείου ή µητροπόλεως σε εκκλησιαστική περιφέρεια µε 
ειδική (διοικητική και εκκλησιαστική) αποστολή. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. 
«αρχηγός (στρατού ή άλλης οργανωµένης 

οµάδας), επί κεφαλής τού χορού», < έξάρχω < εξ- + άρχω]. 
εξασθένηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η κατάπτωση των 

φυσιολογικών λειτουργιών, η µείωση τής ζωτικής δύναµης: ~ τού οργανισµού 
| τής όρασης | τής ακοής ΣΥΝ. εξάντληση, αδυνάτισµα ΑΝΤ. δυνάµωµα, 
ενδυνάµωση 2. η µείωση τής έντασης: η Ε.Μ.Υ. προβλέπει για αύριο 
προοδευτική ~ των ανέµων | των βοριάδων | τής θύελλας || ~ ήχου ΑΝΤ. 
δυνάµωµα 3. (µτφ.) η µείωση, η συρρίκνωση τής ισχύος: ~ τής εθνικής άµυνας 
µιας χώρας | των ηθικών µας αντιστάσεων | τής θέσης κράτους στον 
γεωπολιτικό του χώρο | τής επιρροής | τής δύναµης κάποιου ΑΝΤ. 
ενδυνάµωση. 

εξασθενίζω ρ. µετβ. {εξασθένισ-α, -µένος} µειώνω τη δύναµη: αποσκοπούσαν 
στο να εξασθενίσουν τις µαχητικές δυνατότητες των αντιπάλων τους ΣΥΝ. 
αδυνατίζω ANT. ενισχύω, δυναµώνω.   — εξασθένιση (η) [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εξασθενώ. [ΕΤΥΜ. < εξασθενώ + -ίζω]. 

εξασθενώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξασθενείς... | εξασθέν-ησα, -ηµένος} 1. χάνω τις 
δυνάµεις µου, την ένταση µου ΣΥΝ. αδυνατίζω ΑΝΤ. δυναµώνω 2. (για 
καιρικά φαινόµενα) αποκλιµακώνοµαι σε ένταση: οι άνεµοι θα εξασθενήσουν 
σταδιακά στα πελάγη ΣΥΝ. καταλαγιάζω, πέφτω ΑΝΤ. δυναµώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εξασθενώ. 

ΣΧΟΛΙΟ Το εξασθενώ διαφέρει στη χρήση (σύνταξη) από το εξασθενίζω: 
«Η οικονοµία τής χώρας εξασθενεί όλο και περισσότερο», αλλά «Οι 
αλόγιστες δαπάνες τού ∆ηµοσίου εξασθενίζουν την οικονοµία τής χώρας». 
Το εξασθενώ δεν δέχεται συµπλήρωµα | αντικείµενο (είναι «αµετάβατο 
ρήµα»), ενώ το εξασθενίζω παίρνει αντικείµενο (είναι «µεταβατικό»). 
Ανάλογη διαφορά υφίσταται και µεταξύ των εξασθένηση (το να 
εξασθενείς) και εξασθένιση (το να εξασθενίζεις). 

εξάσκηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η πρακτική εφαρµογή 
θεωρητικών γνώσεων, συνήθ. µε σκοπό την εµπέδωση τους: προσπαθεί να 
γνωρίζει ξένους, για να κάνει ~ στα Αγγλικά του 2. (για επάγγελµα) η 
ενασχόληση µε συγκεκριµένο επάγγελµα, που απαιτεί προαποκτηµένες 
θεωρητικές γνώσεις: η ~ τού ιατρικού επαγγέλµατος. 

εξασκώ ρ. µετβ. {εξασκείς... | εξάσκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
εκπαιδεύω πρακτικά σε ορισµένο αντικείµενο: ~ τους µαθητές στο να 
αναπτύσσουν προφορικά τον προβληµατισµό τους || έχω εξασκηθεί στη 
νυχτερινή οδήγηση ΣΥΝ. ασκώ, εκγυµνάζω, προπονώ 2. εφαρµόζω στην 
πράξη (κάτι που έχω µάθει θεωρητικά): έχει σπουδάσει κουκλοθέατρο, αλλά 
δεν έχει εξασκήσει ακόµη την τέχνη του || ~ τη δικηγορία | το δικηγορικό 
επάγγελµα ΣΥΝ. ασκώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετο- 
χή· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξασκώ (-έω) < εξ- + ασκώ]. 

εξασκώ - ασκώ. Τα δύο ρήµατα δεν συµπίπτουν σε όλο το εύρος τής 
σηµασίας και τής χρήσης τους. Το εξασκώ σηµαίνει «γυµνάζω, 
εκγυµνάζω» και, κατ' επέκταση, «διδάσκω, εκπαιδεύω»: Η γυµνάστρια 
εξασκεί τις µαθήτριες στην κολύµβηση τρεις φορές την εβδοµάδα - Ο 
φροντιστής εξασκεί τους υποψηφίους σε εικονικές εξετάσεις, για να 
προετοιµαστούν για τις γενικές εξετάσεις - Εξασκούνται καθηµερινώς στη 
χρήση των νέων µηχανηµάτων - Οι αθλητές εξασκούν το σώµα τους 
καθηµερινώς µε κατάλληλες γυµναστικές ασκήσεις. Το ασκώ σηµαίνει ό,τι 
και το εξασκώ (Ασκούνται [= εξασκούνται] καθηµερινώς στον στίβο - Ο 
δάσκαλος ασκεί [= εξασκεί] τους µαθητές του στη γραµµατική και στο 
συντακτικό - Τους ασκεί στην κολύµβηση), αλλά χρησιµοποιείται και σε 
άλλες περιπτώσεις, όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εξασκώ. Αυτές 
είναι: (α) ασκώ = κάνω, ενεργώ, πράττω, εφαρµόζω (Γα σχολεία αυτά 
ασκούν πολύ σηµαντικό έργο - Ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού) (β) 
ασκώ = απολεξικοποιηµένο ρήµα, ήτοι ρήµα που δεν δηλώνει δική του 
σηµασία, αλλά τη σηµασία ενός άλλου ρήµατος, που εκφέρεται 
περιφραστικά ως όνοµα µαζί µε το ασκώ· αντί τού πιέζω λέγεται ασκώ 
πίεση, αντί τού επιδρώ, ασκώ επίδραση κ.ο.κ. (Ασκεί πίεση [= πιέζει] στον 
δήµαρχο, για να του επιτρέψει να κτίσει -Ασκεί δριµεία κριτική [= κρίνει, 
επικρίνει, κριτικάρει] κατά των υπευθύνων - Ασκεί άστοχη πολιτική [= 
πολιτεύεται] - Ασκεί τη δικηγορία [= δικηγορεί]). 

εξάστηλος, -η, -ο → εξα-, -στηλος 
εξαστισµός (ο) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η αστικοποίηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. urbanisation]. 
εξάστιχος, -η, -ο → εξα-, -στίχος 
εξάστυλος, -η, -ο → εξα-, -στύλος 
εξασύλλαβος, -η, -ο → εξα-, -σύλλαβος 
εξάσφαιρος, -η, -ο (όπλο) που µπορεί να πάρει έξι σφαίρες: ~ πιστόλι. 
εξασφαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 

κατοχυρώνω την ασφάλεια (πράγµατος ή προσώπου): ~ τα πολύτιµα 
αντικείµενα ΣΥΝ. σιγουρεύω 2. (ειδικότ. για πρόσ.) κατοχυρώνω οικονοµικά 
το µέλλον (κάποιου): στη διαθήκη της δεν παρέλειψε να εξασφαλίσει τα 
ορφανά ανίψια της || είµαι εξασφαλισµένος (έχω εξασφαλίσει οικονοµικά το 
µέλλον µου) ΣΥΝ. τακτοποιώ · 3. κατοχυρώνω την απόκτηση, καταφέρνω να 
κερδίσω, να αποκτήσω (κάτι): δεν τα έχω πάρει ακόµη στα χέρια µου, τα έχω 
όµως ήδη εξασφαλίσει || µια µικρή δουλίτσα, για να - τα προς το ζην || ~ την 
εύνοια κάποιου | τη συγκατάθεση | την άδεια | τα απαραίτητα κεφάλαια || ) + 
έµµεσο αντικείµενο) θα σου εξασφαλίσω στέγη και τροφή (θα σου βρω ή θα 
σου παράσχω) | δουλειά || ~ την επιτυχία.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 



εξασφάλιση 625 εξειδικεύω 
 

ασφαλής, εκ. 
εξασφάλιση (η) [1836] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η κατοχύρωση τής 

ασφάλειας (πράγµατος): ~ κοσµηµάτων | πολύτιµων αντικειµένων ΣΥΝ. 
σιγούρεµα 2. (για πρόσ.) η οικονοµική τακτοποίηση (κάποιου) στο µέλλον: 
δούλευε για την ~ των παιδιών του || ο διορισµός στο δηµόσιο αποτελεί ~ 3. η 
απόκτηση (αγαθού): - τροφής | στέγης | χρηµάτων | µιας θέσης στο δηµόσιο 
ΣΥΝ. εξοικονόµηση 4. (µτφ.) η εγγύηση, η διασφάλιση (µιας κατάστασης): η 
~ τής ειρήνης | τής συνεργασίας ΣΥΝ. κατοχύρωση ΑΝΤ. διακύβευση, 
διακινδύνευση. — εξασφαλιστικός, -ή, -ό [1854]. 

εξατάξιος, -α, -ο [1896] (σχολείο) που περιλαµβάνει έξι τάξεις: έβγαλε το παλιό 
- γυµνάσιο. 

εξατµίζω ρ. µετβ. {εξάτµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. µετατρέπω (υγρό) 
σε ατµό, σε αέριο: (συνήθ. το µέσ.) το νερό εξατµιζόταν πέφτοντας στην καυτή 
λαµαρίνα · 2. (σπάν.) αφήνω να βγει ο ατµός (από κλειστό σκεύος)· (µτφ.) 
(µεσοπαθ. εξατµίζοµαι) 3. εξαφανίζοµαι: εξατµίστηκε η περιουσία του στις 
διασκεδάσεις 4. εξαφανίζοµαι χάνοντας την ένταση µου: ο θυµός του 
εξατµίστηκε. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + άτµίζω < ατµός]. 

εξάτµιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µετατροπή σώµατος 
από την υγρή στην αέρια κατάσταση, σε ατµό 2. (µτφ.) η παντελής 
εξαφάνιση: η ~ των προσδοκιών τους ΣΥΝ. διάλυση 3. (α) η εκποµπή 
καυσαερίων από όχηµα (β) (συνεκδ.) το ίδιο το εκπεµπόµενο αέριο: οι ~ των 
αυτοκινήτων µολύνουν σηµαντικά την ατµόσφαιρα (γ) (συνεκδ.) ο σωλήνας τού 
οχήµατος, από τον οποίο διαφεύγουν τα καυσαέρια. 

εξατοµικεύω ρ. µετβ. {εξατοµίκευ-σα, -θηκα, -µένος} προσαρµόζω (κάτι) σε 
κάθε ατοµική περίπτωση: είναι δύσκολο να εξατοµικεύσω την παράδοση τού 
µαθήµατος µε βάση τις ανάγκες τού κάθε µαθητή. — εξατοµίκευση (η), 
εξατοµικευτικός, -ή, -ό, εξατοµικευτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
individualiser]. 

εξατοµικεύω - ατοµικεύω. Το ατοµικεύω σηµαίνει ό,τι και το 
προσωποποιώ, δηλ. αφαιρετικά και από ένα ευρύτερο σύνολο (οµάδα) 
περιορίζω και επικεντρώνω την προσοχή ή τον λόγο σε συγκεκριµένο ή 
µεµονωµένο άτοµο. Το εξατοµικεύω σηµαίνει δράση, ενέργεια, αναφορά 
σε επίπεδο ατόµων και όχι στο σύνολο (εξατοµικευµένη διδασκαλία) όχι 
σε ένα ή συγκεκριµένο άτοµο, αλλά «κατ' άτοµον», στον καθένα χωριστά. 
Από πλευράς παραγωγής και τα δύο παράγονται από το επίθ. ατοµικός. Για 
τη γενικότερη σηµ. τής εκ-1 εξ- σε σύνθετα από -ικός, πβ. λαϊκός - εκλαϊ-
κεύω - εκλαΐκευση, ειδικός - εξειδικεύω - εξειδίκευση, ιδανικός - 
εξιδανικεύω - εξιδανίκευση κ.τ.ό. 

εξάτοµος, -η, -ο → εξα-, -τόµος 
εξάτροχος, -η, -ο → εξα-, -τροχός 
εξαϋλώνω ρ. µετβ. [1766] {εξαΰλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) άυλο 

2. ανάγω (κάτι) σε πνευµατική οντότητα, αφαιρώ την υλική υπόσταση: η 
έλλειψη υλικού βάρους και όγκου τονίζουν την πνευµατικότητα και εξαϋλώνουν 
τις µορφές στη βυζαντινή αγιογραφία 3. (µεσοπαθ. εξαϋλώνοµαι) γίνοµαι 
άυλος, χάνω την υλική µου υπόσταση: µέχρι να τελειώσουµε αυτή τη δουλειά, 
θα έχουµε εξαϋλωθεί! — εξαΰλωση (η) [1885]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. immatérialiser]. 

εξαφανίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξαφάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να µη φαίνεται, να µην είναι ορατός: ο ταχυδακτυλουργός 
εξαφάνισε µε µια κίνηση τη γυναίκα µέσα από το κουτί || η οµίχλη εξαφάνισε το 
βουνό || (µεσοπαθ.) εξαφανίστηκε µέσα στο πλήθος 2. αποκρύπτω, κάνω 
(κάποιον/κάτι) να µην είναι δυνατόν να βρεθεί: εξαφάνισε όλα τα 
ενοχοποιητικά στοιχεία | τα ίχνη τού εγκλήµατος | τις αποδείξεις 3. (για 
καλλυντικά, φάρµακα κ.λπ.) θεραπεύω, καταπολεµώ, βελτιώνω την όψη, την 
υγεία κ.λπ.: αυτή η κρέµα εξαφανίζει τις ρυτίδες | την ακµή 4. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να µην υπάρχει πια: απορρυπαντικό που εξαφανίζει τους 
λεκέδες || µέσα σε δευτερόλεπτα εξαφάνισε όλους τους µεζέδες || (µεσοπαθ.) 
πολλά σπάνια είδη ζώων θα έχουν εξαφανιστεί την επόµενη δεκαετία || τα πο-
λύτιµα κοσµήµατα εξαφανίστηκαν µυστηριωδώς (σε περίπτωση κλοπής) || µέσα 
σε µια νύχτα εξαφανίστηκε όλη του η περιουσία || δεν µπορεί να εξαφανίστηκε- 
κάπου εδώ γύρω θα βρίσκεται 5. καταστρέφω: τα όπλα µαζικής καταστροφής 
εξαφανίζουν ολόκληρες πόλεις ΣΥΝ. αφανίζω, εξαλείφω, εκµηδενίζω· 
(µεσοπαθ. εξαφανίζοµαι) 6. είµαι αγνοούµενος, δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκοµαι: ψάχνουν πληροφορίες για πρόσωπα που έχουν εξαφανιστεί || (µτφ. 
για πρόσ.) όποτε σε χρειάζοµαι, εξαφανίζεσαι || πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε 
|| Πού ήσουν τόσες µέρες; Εξαφανίστηκες 7. παύω να είµαι ορατός, 
αντιληπτός: δεν βρίσκω τα παπούτσια µου, εξαφανίστηκαν 8. (µτφ.-εκφραστ. ο 
τ. τής προστ. εξαφανίσου) (α) για περιπτώσεις που ζητείται από κάποιον να 
φύγει αµέσως, γιατί έκανε κάτι ενοχλητικό ή κακό ΣΥΝ. χάσου από τα µάτια 
µου, στρίβε, ξεκουµπίσου (β) (ως προειδοποίηση, σε περιπτώσεις κινδύνου) 
φύγε, κρύψου: έρχεται η αστυνοµία, εξαφανίσου! || θα σε δει ο µπαµπάς µου, 
εξαφανίσου! 

εξαφάνιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το να γίνεται κάποιος 
άφαντος, αόρατος: η ~ τού κουνελιού µέσα στο καπέλο τού ταχυδακτυλουργού 
2. η απόκρυψη πράγµατος: η ~ των ενοχοποιητικών στοιχείων 3. (για 
καλλυντικά, φάρµακα κ.λπ.) η θεραπεία ή καταπολέµηση προβληµάτων 
υγείας, αισθητικής κ.λπ.: κρέµα για την ~ τού τοπικού πάχους 4. το να πάψει 
(κάποιος/κάτι) να υπάρχει, να υφίσταται (κάπου): η ~ των λεκέδων από τα 
ρούχα || είδη ζώων υπό -1| βαθµιαία ~ των διαφορών ανάµεσα στις δύο χώρες 
|| ~ πολύτιµων 

κοσµηµάτων από το δωµάτιο (λόγω κλοπής) 5. η εκµηδένιση, η καταστροφή: η 
~ χώρας | λαού από προσώπου γης || επιδιώκει µε κάθε τρόπο την ~ των 
αντιπάλων του ΣΥΝ. εξάλειψη, αφανισµός 6. η αποµάκρυνση (κάποιου) από το 
οικείο του περιβάλλον, ώστε να µη µπορεί να τον βρει κανείς, να αγνοείται η 
τύχη του: ξαφνική | µυστηριώδης 
Ι ανεξήγητη ~ τού βασικού µάρτυρα κατηγορίας || ~ νεαρής γυναίκας || το 
δικτατορικό καθεστώς κατηγορείται για εξαφανίσεις αντιφρονούντων. 

έξαφνα κ. άξαφνα επίρρ. 1. χωρίς να το περιµένει κανείς: ~ ακούσαµε έναν 
δυνατό θόρυβο ΣΥΝ. ξαφνικά, αιφνιδίως, εξαίφνης, απροσδόκητα 2. για 
παράδειγµα, ας πούµε: αν~ συµβεί σε σας το ίδιο, πώς θα αντιδράσετε; 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (κατά τα επιρρ. σε -α) < εξάφνης < αρχ. εξαίφνης (βλ.λ.)]. 

εξ αφορµής κ. εξαφορµής → αφορµή 
εξάφυλλος, -η, -ο → εξα-, -φυλλος 
εξαχθώ (να/θα) ρ. → εξάγω 
εξάχνωση (η) [1876] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. η µετάπτωση 

ουσίας από τη στερεά στην αέρια κατάσταση, χωρίς τη µεσολάβηση τής υγρής 
κατάστασης (βλ. κ. λ. εξαέρωση). [ΕΤΥΜ. < εξαχνώνω < εξ- + -αχνώνω < 
αχνός, απόδ. τού γαλλ. sublimation]. 

εξάχορδος, -η, -ο → εξα-, -χορδος 
εξαχρειώνω ρ. µετβ. {εξαχρείω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάποιον/κάτι) 

αχρείο ΣΥΝ. διαφθείρω, εξαθλιώνω. — εξαχρείωση (η) [1855]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαφθείρω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εξαχρειώ (-όω) «αχρηστεύω (κάτι/κάποιον), το(ν) καθιστώ 
άνευ αξίας» < εξ + -αχρειώ < αχρείος]. 

εξάχρονα (τα) → εξα-, -χρονα 
εξάχρονος, -η, -ο → εξα-, -χρόνος 
εξάψαλµος (ο) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. οι έξι ψαλµοί τού ∆αβίδ (3ος, 37ος, 62ος, 87ος, 

102ος και 132ος), οι οποίοι αναγιγνώσκονται στην αρχή τού όρθρου, εκτός 
από την εβδοµάδα τής ∆ιακαινησίµου και την Απόδοση τού Πάσχα (δηλ. την 
ακολουθία που τελείται την παραµονή τής Ανάληψης)· ΦΡ. (µτφ.-καθηµ.) (α) 
ψέλνω | ψάλλω (σε κάποιον) τον εξάψαλµο βλ. λ. ψέλνω (β) ακούω τον 
εξάψαλµο βλ. λ. ακούω. 

έξαψη (η) {-ης κ. -άψεως | -άψεις, -άψεων} 1. το κοκκίνισµα τού προσώπου και 
το αίσθηµα ξαφνικής και παροδικής θερµότητας: αισθάνθηκε µια δυνατή ~ 2. η 
έντονη διέγερση (παθών, συναισθηµάτων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ; < αρχ. 
εξαψις < έξάπτω]. 

εξαψήφιος, -α, -ο → εξα-, -ψήφιος 
εξάωρος, -η, -ο → εξα-, -ωρος 
εξαώροφος, -η, -ο → εξα-, -ώροφος 
εξέβαλα ρ. -> εκβάλλω 
εξεγείρω ρ. µετβ. [αρχ.] (εξήγειρα, εξεγέρ-θηκα, -µένος} 1. παρακινώ σε 

επαναστατική δράση: εξήγειρε όλους τους κατατρεγµένους, προκειµένου να 
διεκδικήσουν δυναµικά τα δίκαια τους ΣΥΝ. ξεσηκώνω 2. (σπάν.-γενικότ.) 
διεγείρω την ενεργητικότητα (κάποιου)· (µεσοπαθ. εξεγείροµαι) 3. 
επαναστατώ: τα πεινασµένα πλήθη εξεγέρθηκαν κατά των αρχόντων τους 4. 
παντιδρώ έντονα, αγανακτώ: µετά από µια τέτοια αδικία εξεγέρθηκα. 

εξέγερση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έρσεως | -έρσεις, -έρσεων} η µαζική και δυναµική 
κινητοποίηση εναντίον οποιασδήποτε αρχής: η ~ τού Πολυτεχνείου || ξέσπασε 
~ || ένοπλη - || δεν πρόκειται για επανάσταση, αλλά για µια τοπική ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) ξεσηκωµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανάσταση. 

εξαγωνικός, -ή, -ό → εξα-, -γωνικός 
εξέδρα (η) {εξέδρων} 1. η επίπεδη, υπερυψωµένη επιφάνεια πάνω σε ειδική 

κατασκευή µε υποστυλώµατα: στήθηκε ειδική ~, από την οποία θα µιλούσε ο 
πρωθυπουργός || η ~ των επισήµων για την παρέλαση || ~ αντλήσεως πετρελαίου 
(στη µέση τής θάλασσας) 2. κλιµακωτή σειρά καθισµάτων που προορίζεται 
για θεατές, κυρ. σε στάδια, ιπποδρόµια κ.λπ.: ο αγώνας διεξάγεται µπροστά σε 
άδειες | γεµάτες ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των θεατών που κάθονται στην 
παραπάνω σειρά καθισµάτων: όλη η ~ χειροκροτούσε τους παίκτες ΣΥΝ. 
κερκίδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προθάλαµος ή στοά γυµναστηρίου», αργότερα 
και «εξέδρα θεάτρου», < εξ- + έδρα]. 

εξέδωσα ρ. → εκδίδω 
εξεζητηµένος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη φυσικότητας, 

από υπερβολή (βλ. κ. λ. εκζήτηση): ~ ευγένεια/ ύφος | τρόποι | οµιλία | 
συµπεριφορά | ντύσιµο | χτένισµα ΣΥΝ. υπερβολικός, παρατραβηγµένος, 
επιτηδευµένος ANT. φυσικός, ανεπιτήδευτος 2. αυτός που δίνει υπερβολική 
έµφαση σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. σχολαστικός. — εξεζητηµέν-α | -ως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. εκζητώ (-
έω), µε αφετηρία το επίρρ. έξεζητηµένως «επιτηδευµένα, υπερβολικά»]. 

εξέθεσα ρ. → εκθέτω 
εξέθρεψα ρ. → εκτρέφω 
εξειδικεύω ρ. µετβ. [1889] {εξειδίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 

δίνω σε (κάτι) ειδικότερο περιεχόµενο, καθιστώ (κάτι) πιο συγκεκριµένο: το 
βιβλίο εξειδικεύει το φαινόµενο τής αλλοτρίωσης σε τρεις περιπτώσεις: ενός 
µετανάστη, ενός βιοµηχανικού εργάτη και ενός υπαλλήλου γραφείου 2. δίνω σε 
(κάποιον) επαγγελµατική ή/και επιστηµονική ειδίκευση σε συγκεκριµένο 
αντικείµενο: µηχανικός αυτοκινήτων εξειδικευµένος σε ορισµένη µάρκα 3. 
(µεσοπαθ. εξειδικεύοµαι) είµαι ειδικευµένος (σε κάτι): η εταιρεία µας 
εξειδικεύεται στην κατασκευή ρολογιών ακριβείας. — εξειδίκευση (η) [1889]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 
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[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. spécialiser]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το εξειδικεύοµαι δηλώνει µεγαλύτερο βαθµό ειδίκευσης· 
ωστόσο, στην κοινή χρήση, αποτελεί εµφατική χρήση τού ειδικεύ-
οµαι, από το οποίο δεν διαφέρει σηµασιολογικά. Το ίδιο και το 
εξειδίκευση έναντι τού ειδίκευση ωστόσο σε µια προσεκτική χρήση 
τής γλώσσας, τα εξειδικεύοµαι, εξειδίκευση µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν για να δηλώσουν µεγαλύτερο βαθµό ειδίκευσης, π.χ. 
ειδικεύθηκε στη γλωσσολογία και εξειδικεύθηκε στη χρήση πολυ-
µέσων για τη διδασκαλία τής γλώσσας. 

εξεικονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξεικόνισ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µέ-
νος} (λόγ.-σπάν.) απεικονίζω, παριστάνω. — εξεικόνιση (η) [µτγν.], 
εξεικονιστικός, -ή, -ό [1887], εξεικονιστικά επίρρ. 

εξέλαβα ρ. → εκλαµβάνω 
εξέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η έλαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. έξέλασις «εκδίωξη - εκστρατεία» < εξελαύνω < εξ- + έλαύνω 
(βλ.λ.)]. 

εξελεγκτικός, -ή, -ό [1865] αυτός που συµβάλλει στην εις βάθος 
εξέταση (προσώπου, υπόθεσης κ.λπ.): ~ επιτροπή. 

εξελέγχω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξήλεγξα, εξελέγχθηκα} (λόγ.) διερευνώ σε 
βάθος, προκειµένου να πιστοποιήσω στοιχεία, διεξάγω λεπτοµερή 
έλεγχο. — εξέλεγξη (η). 

εξέλεξα ρ. → εκλέγω 
εξελιγµένος, -η, -ο κ. (σπάν.) εξειλιγµένος [αρχ.] 1. αυτός που έχει 
εξελιχθεί 2. αυτός που έχει αναπτυχθεί, που έχει προοδεύσει οι-
κονοµικά, πολιτικά ή πολιτιστικά 3. αυτός που έχει προσαρµοστεί σε 
µοντέρνες αντιλήψεις και τρόπους ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εξελικτικός, -ή, -ό [1871] 1. (α) αυτός που αναφέρεται στην εξέλιξη: 
~ θεωρίες | στάδιο (β) αυτός που βρίσκεται σε εξέλιξη: ~ πορεία ΑΝΤ. 
στάσιµος 2. ΨΥΧΟΛ. εξελικτική ψυχολογία ο κλάδος που εξετάζει τις 
µεταβολές στον ψυχικό κόσµο τού ανθρώπου κατά τα διάφορα στά-
δια τής ζωής του 3. ΒΙΟΛ.ΦΙΛΟΣ. αυτός που αποδέχεται τη θεωρία τού 
∆αρβίνου για την εξέλιξη των ειδών. — εξελικτικά επίρρ. 

εξέλιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} 1. η διαδικασία αλλαγής ή 
ανάπτυξης (συνήθ. από κατώτερο ή απλούστερο σε ανώτερο ή συν-
θετότερο επίπεδο): ο ρυθµός | η πορεία τής ~ || η ~ τής γλώσσας | τής 
κοινωνίας | τού πολιτισµού || σταδιακή | βαθµιαία | αργή | ταχεία ~ 2. 
(ειδικότ.) η πρόοδος στον τοµέα των γραµµάτων, των τεχνών και τού 
πολιτισµού µε την πάροδο τού χρόνου: ~ τής βιοµηχανίας | τής 
γενετικής | τής τεχνολογίας || εποχή τής - ΑΝΤ. οπισθοδρόµηση, πα-
ρακµή 3. (για πρόσ.) η βελτίωση τής επαγγελµατικής κατάστασης 
και, κατ' επέκτ., τού βιοτικού επιπέδου και τής κοινωνικής θέσης τού 
ατόµου: ως γιατρός είχε θεαµατική ~ 4. η πορεία συγκεκριµένης κα-
τάστασης: η ~ τής υγείας | τής ασθένειας | τής συζήτησης | των δια-
πραγµατεύσεων 5. εξελίξεις (οι) ακολουθία σηµαντικών γεγονότων, 
που µεταβάλλουν την υπάρχουσα κατάσταση: διεθνείς | τελευταίες ~ 
|| αναµένονται ~ στο στρατιωτικό µέτωπο | στην πολιτική κονίστρα 
µιας χώρας 6. ΒΙΟΛ. (α) το σύνολο των διαδοχικών µεταβολών στα χα-
ρακτηριστικά των έµβιων όντων, κατά τη θεωρία τής εξέλιξης, αφό-
του πρωτοεµφανίστηκε ζωή στη Γη µέχρι σήµερα (β) θεωρία τής εξέ-
λιξης η θεωρία σύµφωνα µε την οποία τα έµβια όντα κατάγονται από 
προϋπάρχοντες, πιο πρωτόγονους οργανισµούς, οι οποίοι µε την πά-
ροδο των ετών µεταβλήθηκαν σε πιο σύνθετους ΣΥΝ. εξελιξικρατία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξελίσσω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εξέλιξις < αρχ. εξελίσσω. Η σηµ. τής βιολογικής θεω-
ρίας αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. evolution]. 

εξελιξιαρχία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική, ανθρωπολογική 
και κοινωνιολογική αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία όλα τα ανθρώ-
πινα πράγµατα (πολιτιστικά, κοινωνικά κ.λπ.) είναι αποτελέσµατα 
εξελικτικής διαδικασίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. evolutionism]. 

εξελιξικρατία (η) η εξελιξιαρχία (βλ.λ.). 
εξελίξιµος, -η, -ο αυτός που επιδέχεται εξέλιξη. 
εξελίσσω ρ. µετβ. {εξέλι-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. (σπάν.) επιφέρω εκ-

συγχρονιστικές αλλαγές σε (κάτι): ~ τις παραγωγικές µεθόδους | τη 
στρατηγική- (µεσοπαθ. εξελίσσοµαι) 2. βρίσκοµαι σε διαδικασία αλ-
λαγής, µεταβάλλοµαι σταδιακά ή περνώ από ένα στάδιο σε άλλο: η 
γλώσσα εξελίσσεται µε την πάροδο τού χρόνου || δεν περίµενα να 
εξελιχθεί έτσι η συζήτηση || η υγεία του εξελίσσεται οµαλά | ικανο-
ποιητικά || έτσι εξελίσσονται τα γεγονότα || εξελίχθηκε γρήγορα σε 
µεγάλη οικονοµική δύναµη 3. (ειδικότ.) βρίσκοµαι σε διαδικασία αλ-
λαγής ή ανάπτυξης προς (κάτι καλύτερο, ανώτερο ή συνθετότερο): η 
κοινωνία εξελίσσεται, δεν µπορούµε να µένουµε στα ίδια || χώρες µε 
εξελιγµένη τεχνολογία | οικονοµία 4. προοδεύω, φτάνω σε ανώτερο 
επίπεδο µε την πάροδο τού χρόνου: οι θετικές επιστήµες εξελίσσονται 
θεαµατικά στην εποχή µας ΑΝΤ. παρακµάζω, οπισθοδροµώ 5. (για 
πρόσ.) βελτιώνω την επαγγελµατική και κοινωνική µου θέση: 
εξελίχθηκε σε καθηγητή πρώτης βαθµίδας 6. ΒΙΟΛ. υφίσταµαι εξέλιξη, 
περνώ από στάδια εξέλιξης 7. (η µτχ. εξελιγµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ξετυλίγω - κινούµαι γρήγορα σε κυκλική 
τροχιά», < εξ- + ελίσσω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

εξελίσσοµαι - ανελίσσοµαι - µεταβάλλοµαι. Η γενική σηµασία 
τού εξελίσσοµαι είναι ουδέτερη: Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα; -
Η κατάσταση εξελίσσεται οµαλά | ανησυχητικά· χρησιµοποιείται 
όµως και µε τη σηµ. «αναπτύσσοµαι, µεταβάλλοµαι προς κάτι κα-
λύτερο», µε ποιοτική δηλ. χροιά, δηλώνοντας µεταβολή προς το κα-
λύτερο: Ο πολιτισµός εξελίσσεται. Το ανελίσσοµαι σηµαίνει «ανα-
πτύσσω σε χώρο, απλώνω κάτι, ώστε να καταλάβει µεγαλύτερη 

έκταση»' κυριολεκτείται για στρατιωτικές δυνάµεις και αναφέρε-
ται σε στρατηγικές µεθόδους: Σύµφωνα µε νεότερο σχέδιο, οι δυ-
νάµεις πεζικού θα ανελιχθούν σε όλη την έκταση τού βόρειου µε-
τώπου (καταχρηστικά το ανελίσσοµαι χρησιµοποιείται συχνά αντί 
τού εξελίσσοµαι!). Το µεταβάλλοµαι χρησιµοποιείται γενικά µε τη 
σηµασία «τής µετάβασης από µία κατάσταση σε µιαν άλλη» χω-
ρίς να δηλώνεται ότι είναι προς το καλύτερο (εξέλιξη | βελτίωση) 
ή προς το χειρότερο (χειροτέρευση | επιδείνωση). Το ίδιο ισχύει 
και προκειµένου περί των ονοµατικών παραγώγων εξέλιξη (ουδέ-
τερη µεταβολή ή µεταβολή προς το καλύτερο), µεταβολή (ουδέτε-
ρη µεταβολή), ανέλιξη (ανάπτυξη σε χώρο). 

εξέλκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η ανάπτυξη έλ-
κους από έλλειψη ουσίας στο δέρµα ή σε βλεννογόνο.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ωση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έξέλκωσις < αρχ. έξελκώ (-όω) < εξ- + -ελκώ < 
έλκος]. 

εξελληνίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξελλήνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. (για πρόσ.) κάνω (κάποιον) Έλληνα, κάνω (κάποιον) να αφοµοιωθεί 
πολιτιστικά από το ελληνικό έθνος (στη νοοτροπία, τη γλώσσα, στον 
τρόπο ζωής κ.λπ.) ΑΝΤ. αφελληνίζω 2. προσδίδω σε (κάτι) ελληνικά 
χαρακτηριστικά: οι εξελληνισµένες πόλεις τής Ανατολής στην ελλη-
νιστική εποχή 3. (ειδικότ.) προσαρµόζω (λέξη ξενικής προελεύσεως) 
στο ελληνικό γραµµατικό σύστηµα (η λέξη «δολάριο» είναι εξελλη-
νισµένος τύπος τού αγγλικού «dollar ») ή χρησιµοποιώ µια ελληνική 
λέξη στη θέση ξένης. — εξελληνισµός (ο) [1782]. Βλ. ΠΙΝ. εξελληνι-
σµένων ξένων λέξεων στην επόµενη σελίδα. 

εξέµαθα ρ. → εκµανθάνω 
εξεµώ ρ. µετβ. {εξεµείς... | εξέµεσα (λογιότ. εξήµεσα)} (λόγ.) 1. βγάζω 

από το στόµα µου, κάνοντας εµετό: ~ την τροφή ΣΥΝ. ξερνώ 2. (µτφ.-
κακόσ.) εκστοµίζω: εξέµεσε ακατονόµαστες ύβρεις | συκοφαντίες. 
Επίσης εµώ [αρχ.]. — εξέµεση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξεµώ (-έω) < εξ- + εµώ, πιθ. < *Εεµ-έω < I.E. *wem-
«εµώ», πβ. σανσκρ. vâmi-ti, λατ. vomo, γαλλ. vomir > αγγλ. vomit κ.ά. 
Οµόρρ. εµ-ετος]. 

εξ εναντίας επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) αντιθέτως, απεναντίας. 
εξεπίτηδες [αρχ.] κ. (λαϊκ.) ξεπίτηδες επίρρ.· επίτηδες ΣΥΝ. εκ 

προθέσεως, ηθεληµένα, σκόπιµα, εσκεµµένα. 
εξεπιτούτου επίρρ. (λαϊκ.-προφορ.) εξεπίτηδες. Επίσης (λαϊκότ.) ξε-
πιτούτου. 
[ΕΤΥΜ. < εξ- + επι- + τούτου, πιθ. από συµφυρµό των εξεπίτηδες + 
επί τούτου (πβ. κ. επί τούτω)]. 

εξεπλόγην ρ. → εκπλήσσω 
εξέπλευσα ρ. → εκπλέω 
εξέπληξα ρ. → εκπλήσσω 
εξέπνευσα ρ. → εκπνέω 
εξεργασία (η) [µτγν.] {εξεργασιών} 1. η επεξεργασία: ~ µετάλλων/ 

δοκιµίων · 2. ΙΑΤΡ. η εµφάνιση παθολογικών συµπτωµάτων 3. ο 
όγκος: κακοήθης ~. — εξερνάζοµαι ρ. 

έξεργο (το) το τµήµα τού κέρµατος όπου αναγράφεται η χρονολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exergue (αρχικώς «επιφάνεια νο-
µίσµατος, όπου ετίθετο ανάγλυφη επιγραφή») < νεολατ. exergum < 
αρχ. εξ- + έργον]. 

εξερεθίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξερέθισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. ερεθί-
ζω, διεγείρω: ~ τα πάθη 2. προκαλώ σε (κάποιον) αγανάκτηση: µε τα 
δηκτικά του λόγια τον εξερέθισε τόσο, που εγκατέλειψε την αίθουσα. 
— εξερέθιση (η), εξερεθιστικός, -ή, -ό [1889]. 

εξερεύνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η προσε-
κτική επιτόπια έρευνα: κάναµε µια - τού χώρου, πριν στήσουµε εκεί 
τη σκηνή µας 2. η περιήγηση σε άγνωστο τόπο µε σκοπό τη µελέτη 
του ή τον εντοπισµό συγκεκριµένων στοιχείων: η ~ τού διαστήµατος | 
τού Ειρηνικού Ωκεανού από τον θαλασσοπόρο Κουκ || υποβρύχια ~. 
— εξερευνητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

εξερευνητής (ο), εξερευνήτρια (η) {εξερευνητριών} πρόσωπο που 
επιχειρεί να ερευνήσει άγνωστα µέρη τού πλανήτη: στους µεγάλους 
~ ανήκουν ο Χριστόφορος Κολόµβος, ο Μαγγελάνος, ο Βάσκο ντα 
Γκάµα κ.ά. 

εξερευνώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξερευνάς..., εξερεύν-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος) 1. ερευνώ πολύ προσεκτικά 2. (ειδικότ.) περιηγούµαι 
(άγνωστες περιοχές), για να τις γνωρίσω, για να ανακαλύψω συγκε-
κριµένα πράγµατα: ~ τον Αµαζόνιο. 

εξερρόγην ρ. → εκρήγνυµαι 
εξέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. εξερχόµενος, -η, -ο, 

εξήλθα) (λόγ.) (+από) 1. βγαίνω: ο πρωθυπουργός εξήλθε από το προ-
εδρικό µέγαρο και προέβη σε σύντοµες δηλώσεις- (+γεν.) στη ΦΡ. 
εξέρχοµαι τής υπηρεσίας αποσύροµαι από υπηρεσία, παύω να κα-
τέχω αξίωµα: µετά από 40 χρόνια προσφοράς στο ∆ηµόσιο εξήλθε πέ-
ρυσι τής υπηρεσίας 2. εξερχόµενο (το) (αγγλ. output) έγγραφο (σε 
συµβατική ή ηλεκτρονική µορφή) που αποστέλλεται από κάποιον σε 
κάποιον µέσω αλληλογραφίας (συµβατικής ή ηλεκτρονικής) ΑΝΤ. ει-
σερχόµενο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν → ασχηµονώ 
εξετάζω ρ. µετβ. {εξέτασ-α (λόγ. εξήτασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. κοιτάζω ερευνητικά, για να καταλήξω σε συµπέρασµα- συνήθ. 
για γιατρούς: πρέπει να έχεις πρόβληµα µε τα µάτια σου- σ' έχει εξε-
τάσει οφθαλµίατρος; 2. µελετώ προσεκτικά, για να καταλήξω σε συ-
µπέρασµα: εξέτασε πρώτα τα στοιχεία που διέθετε και ύστερα εξέ-
φρασε την άποψη του || - την ποιότητα των τροφίµων || ~ προσεκτικά 
3. υποβάλλω ερωτήσεις (σε κατηγορούµενο ή µάρτυρα): ο ανακριτής 
εξέτασε τους δύο βασικούς µάρτυρες κατ' αντιπαράσταση 4. υπο-
βάλλω (κάποιον) σε γραπτή, προφορική ή και πρακτική δοκιµασία, 
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ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΞΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΟΡΩΝ 

ΠΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝ Ή ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΓΝΩΣΤΗ 

Παλαιότερο 
δάνειο 

αβτζής 
αβοκάτος 
αζάς 
αϊβάζης 
αλικο(ν)τίζω 
αλιµουργιάζω 
αµιράλης 
αµπασαδόρος 
αντέτι 
απτάλης 
αραρούτι 
άρκλα 
ασλάνι 
αχµάκης 
βελέσι 
γαζέτα 
γεµεκλίκι 
γέµελος 
γεντέκι 
γιαρά 
γιασάκι 
γιάτσο 
γιολντάσης 
γιολτζής 
γιουρούκης 
γκενεράλης 
γκιόλι 
γκιουζέλης 
γκιουλές 
γούλα 
γουλόζος 
γρανάτα 
εκµεκτσής 
εσκιτζής 
ζάβαλης 
ζαϊρές 
ζαΐφης 
ζαπτιές 
ζαρίφης 
ζούπα 
ινκάντο 
καβάσης 
καβάφης 
καβούλι 
καζάζης 
καζασκέρης 
καµπαρντίζω 
καµπούλι 
καούνι 
καπάνι 
καρούτα 
καρτάλι 
κασαβέτι 
κατσάκης 
κατσαµάκι 
καφαλτί 
Καφαντάρης 
κελεπτσές 
κεµέρι 
κεπτσές 
κεράς 
κερεστές 
κιοσές 
κιρατζής 
κοκόζης 
κολτζής 
κοµαντάντης 
κοµπρεµετάρω 
κόνσολος 
κονσουλάτο 
κοντόσης 
κοντότα 
κοντράτο 
κουλαξίζης 
κουντούρα 
κουρνάζης 
κουρσού\Ί 
κρέντιτο 
λατίφης 
λεµπλεµπίδι 
λί\Ία 
µαµουτιές 

Σηµασία 

«κυνηγός» 
«δικηγόρος» 
«αιρετός δηµογέροντας» 
«υπηρέτης» 
«εµποδίζω» 
«διαρπάζω, λεηλατώ» 
«ναύαρχος» 
«πρεσβευτής» 
«έθιµο» 
«ατηµέλητος» 
«άµυλο» 
«ερµάριο» 
«λιοντάρι» 
«ηλίθιος, νωθρός» 
«φόρεµα» 
«εφηµερίδα» 
«τροφεία, έξοδα διατροφής» 
«δίδυµος» 
«δοχείο (ζεστού νερού)» 
«πληγή» 
«απαγόρευση» 
«παγωτό» 
«σύντροφος» 
«ταξιδιώτης» 
«άξεστος, βάρβαρος» 
«στρατηγός» 
«λάκκος, τέλµα» 
«όµορφος» 
«οβίδα» 
«οισοφάγος» 
«λαίµαργος» 
«χειροβοµβίδα» 
«ψωµάς» 
«παλαιοπώλης» 
«δυστυχής» 
«εφόδια, προµήθειες» 
«αδύναµος» 
«χωροφύλακας» 
«κοµψός» 
«φούστα» 
«δηµοπρασία» 
«φρουρός προξενείου» 
«παπουτσής» 
«λόγος, συµφωνία» 
«µεταξάς» 
«στρατοδίκης» 
«φουσκώνω» 
«συγκατάθεση» 
«πεπόνι» 
«τόπος αγοράς» 
«σκάφη» 
«είδος αετού» 
«θλίψη» 
«φυγάς» 
«νάζι, υπεκφυγή» 
«απογευµατινό γεύµα» 
«σύντροφος» 
«χειροπέδα» 
«θήκη, ζώνη» 
«τρυπητή κουτάλα» 
«ενοίκιο» 
«ξυλεία» 
«σπανός» 
«ενοικιαστής» 
«φτωχός» 
«φύλακας» 
«διοικητής» 
«διακινδυνεύω» 
«πρόξενος» 
«προξενείο» 
«µαστροπός» 
«διαγωγή» 
«συµβόλαιο» 
«κουτσάφτης» 
«είδος παπουτσιού» 
«άθλιος, δόλιος» 
«σφαίρα» 
«πίστωση» 
«χαριτωµένος» 
«στραγάλι» 
«γραµµή» 
«οθωµανικό νόµισµα» 

Ετυµολογία 

< τουρκ. ava 
< ιταλ. avocato 
< τουρκ. aza 
< τουρκ. ayvaz 
< τουρκ. alikoymak 
< αρωµ. alimurä 
< γαλλ. amiral 
< βεν. ambassador 
< τουρκ. adet 
< τουρκ. aptal 
< αγγλ. arrow-root 
< λατ. arcula 
< τουρκ. aslan 
< τουρκ. ahmak 
< βεν. valessio 
< βεν. gazetta 

  < τουρκ. yemeklik 
< ιταλ. gemello 
< τουρκ. yedek 
< τουρκ. yara 
< τουρκ. yasak 
< ιταλ. ghiaccio 
< τουρκ. yoldas 
< τουρκ. yolcu 
< τουρκ. yürük 
< ιταλ. generale 
< τουρκ. göl 
< τουρκ. güzel 
< τουρκ. guile 
< λατ. gula 
< ιταλ. goloso 
< ιταλ. granata 
< τουρκ. ekmekci 
< τουρκ. eskici 
< τουρκ. zavalli 
< τουρκ. zahire 
< τουρκ. zayif 
< τουρκ. zaptiye 
< τουρκ. zarif 
< γαλλ. jupe 

 

< ιταλ. incanto 
< τουρκ. kavas 
< τουρκ. kavaf 
< τουρκ. kavil 
< τουρκ. kazaz 
< τουρκ. kazasker 
< τουρκ. kabardim 
< τουρκ. kabul 
< τουρκ. kavun 
< τουρκ. kapan 
< αλβ. karrutë 
< τουρκ. kartal 
< τουρκ. kasavet 
< τουρκ. kaçak 
< τουρκ. kaçamak 
< τουρκ. kahvalti 
< τουρκ. kafadar 
< τουρκ. kelepçe 
< τουρκ. kemer 
< τουρκ. kepçe 
< τουρκ. kira 
< τουρκ. kereste 
< τουρκ. kose 
< τουρκ. kiraci 
< τουρκ. kokoz 
< τουρκ. kolcu 
< ιταλ. commandante 
< ιταλ. compromettere 
< ιταλ. console 
< γαλλ. consulat 
< τουρκ. kodos 
< ιταλ. condotta 
< ιταλ. contratto 
< τουρκ. kulaksiz 
< τουρκ. kundura 
< τουρκ. kurnaz 
< τουρκ. kursun 
< ιταλ. credito 
< τουρκ. lâtif 
< τουρκ. leblebi 
< γαλλ. ligne 
< τουρκ. mahmudiye 

Παλαιότερο 
δάνειο 

µαξούλι 
µαρινέρος 
µαρσιάλης 
µασάλι 
µασγάλι 
µεζάτι 
µεϊντάνι 
µεσές 
µινιστέριον 
µινίστρος 
µούλκι 
µουντάρω 
µουσλούκι 
µουχαλεµπί 
µουχτάρης 
µπαγιονέτα 
µπαϊρακτάρης 
µπάί'ρι 
µπακράτσι 
µπαξεβάνης 
µπαρουτχανές 
µπατάλης 
µπατάλια 
µπάχτι 
µπεντένι 
µπερατλής 
µπεσλεµές 
µπιλετζίκι 
µπινιάρης 
µπόζης 
µπόρτζι 
µπουρµάς 
µπούρσα 
µπούρτζι 
νιζάµι 
νισαντίρι 
νοτάριος 
νουφούσι 
νταµουζλούκι 
ντανάς 
ντέγκι 
ντελής 
ντερµάνι 
ντονµές 
ντόρτσο 
ντοτόρος 
ντουλγκέρης 
ντουρσέκι 
ουζούνης 
οφιτσιάλος 
παρλαµέντο 
πεχλιβάνης 
πόστα 
ποτούρι 
ρεΐζης 
ρεντζιπέρης 
ρετσέλι 
ριτιράτα 
ρόγα 
ρούντος 
σαµντάνι 
σαµούρι 
σαραλίκι 
σαράτσης 
σασκίνης 
σατίρι 
σαψάλης 
σελτές 
σεντζαφές 
σερδάρης 
σιρίµι 
σολδάτος 
σουλουµάς 
σουρ(γ)ούνης 
σούρλα 
σουρµές 
σοφτάς 
σπαχής 
σπετσέρης 
σπετσερία 
σταµπαρία 
ταζέτικος 

Σηµασία 

«σοδειά» 
«ναύτης» 
« αρχιστράτηγος » 
«παραµύθι» 
«πολεµίστρα» 
«δηµοπρασία» 
«αγορά» 
«δρυς» 
«υπουργείο» 
«υπουργός» 
«κτήµα» 
«εφορµώ» 
«δεξαµενή νερού» 
«είδος γλυκύσµατος» 
«επιστάτης, προεστός» 
«ξιφολόγχη» 
«σηµαιοφόρος» 
«πλαγιά» 
«χάλκινο αγγείο» 
«κηπουρός» 
« πυριτιδαποθήκη » 
«άχρηστος» 
«µάχη» 
«τύχη» 
«έπαλξη» 
«διερµηνέας» 
«σιτευτό αρνί» 
«βραχιόλι» 
«δίδυµος» 
«φαιός, σταχτής» 
«χρέος» 
«κρουνός» 
«χρηµατιστήριο» 
«φρούριο, οχυρό» 
«τάξη, ρύθµιση» 
«χλωριούχο αµµώνιο» 
« συµβολαιογράφος » 
«πιστοποιητικό» 
«θρεφτάρι - επιβήτορας» 
«νεαρός ταύρος» 
«ζυγαριά» 
«ιππέας» 
«δύναµη» 
«αρνησίθρησκος» 
«γλυκό πορτοκάλι» 
«γιατρός» 
«ξυλουργός» 
«γωνιά δρόµου» 
«ψηλός» 
« αξιωµατούχος» 
«κοινοβούλιο» 
«παλαιστής» 
«ταχυδροµείο» 
«χωριάτικο παντελόνι» 
«πρόεδρος» 
«γεωργός» 
«κοµπόστα από µούστο» 
«υποχώρηση» 
«µισθός» 
«λεπτό (µαλλί)» 
«κηροπήγιο» 
«νυφίτσα» 
«ίκτερος» 
«σελοποιός» 
«άµυαλος, αφηρηµένος» 
«είδος µαχαιριού» 
«άµυαλος» 
«µαξιλάρα» 
«άπιστος» 
«διοικητής» 
«δερµάτινο κορδόνι» 
«στρατιώτης» 
«καλλυντικό» 
«εξόριστος» 
«αιχµηρή κορυφή» 
«βαφή» 
« ιεροσπουδαστής » 
«ιππέας» 
«φαρµακοποιός» 
«φαρµακείο» 
«τυπογραφείο» 
«φρέσκος» 

Ετυµολογία 

< τουρκ. mahsul 
< ιταλ. marinerò 
< αγγλ. marshal 
< τουρκ. masal 
< τουρκ. mazgal 
< τουρκ. mezat 
< τουρκ. meydan 
< τουρκ. mese 
< ιταλ. ministero 
< ιταλ. ministro 
< τουρκ. mülk 
< ιταλ. montare 
< τουρκ. musluk 
< τουρκ. mahallebi 
< τουρκ. muhtar 
< γαλλ. bayonette 
< τουρκ. bayraktar 
< τουρκ. bayir 
< τουρκ. bakraç 
< τουρκ. bahçivan 
< τουρκ. baruthane 
< τουρκ. battal 
< ιταλ. battaglia 
< τουρκ. bäht 
< τουρκ. beden 
< τουρκ. beratli 
< τουρκ. besleme 
< τουρκ. bilezik 
< λατ. binarius 
< τουρκ.boz 
< τουρκ. borç 
< τουρκ. burma 
< ιταλ. borsa 
< αραβ. burg 
< τουρκ. nizam 
< τουρκ. nisadir 
< λατ. notarius 
< τουρκ. nüfus 
 

< τουρκ. damizlik 
< τουρκ. dana 
< τουρκ.denk 
< τουρκ. deli 
< τουρκ. derman 
< τουρκ. dönme 
< ιταλ. dolzo 
< ιταλ. dottore 
< τουρκ. dülger 
< τουρκ. dirsek 
< τουρκ.uzun 
< ιταλ. officiale 
< ιταλ. parlamento 
< τουρκ. pehlivan 
< ιταλ. posta 
< τουρκ. potur 
< τουρκ. reis 
< τουρκ. rençber 
< τουρκ. recel 
< ιταλ. ritirata 
< µεσν. λατ. roga 
< σλαβ. ruda 
< τουρκ. samdan 
< τουρκ. samur 
< τουρκ. sanhk 
< τουρκ. saraç 
< τουρκ. saskin 
< τουρκ. satir 
< τουρκ. sapsal 
< τουρκ. silte 
< ιταλ. senza fé 
< τουρκ. serdar 
< τουρκ. sirim 
< ιταλ. soldato 
< τουρκ. sulama 
< τουρκ. sürgün 
< σλαβ. surla 
< τουρκ. siirme 
< τουρκ. softa 
< τουρκ. sipahì 
< ιταλ. spezieri (πληθ.) 
< ιταλ. spezieria 
< ιταλ. stamperia 
< τουρκ. taze 
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Παλαιότερο 
δάνειο 

ταϊφάς 
τάµπια/ντάπια 
τάρα 
ταρατόρι 
τεµπίχι 
τερζής 
τεσκερές 
τζανφές 
τζασίτης 
τζατµάς 
τζελάτης 
τζελέπης 
τζεπχανές 
τζιλβές 
τιτίζος 
τιφτίκι 
τοκµάκι 
τοπόλι 
τοπούζι 
τούγια 
τούζλα 
τουζλούκι 
τσα'ί'ρι 
τσάµι 
τσαµπάζης 

Σηµασία 

«πλήρωµα πλοίου» 
«οχυρό» 
«απόβαρο» 
«είδος σάλτσας» 
«νουθεσία, προειδοποίηση» 
«ράφτης» 
«κοινοποίηση - άδεια» 
«µεταξωτό ύφασµα» 
«κατάσκοπος» 
«σκελετός κτηρίου» 
«δήµιος» 
«ζωέµπορος» 
«πολεµοφόδια» 
«ακκισµός, νάζι» 
«λεπτολόγος» 
«λεπτό κατσικήσιο µαλλί» 
«ξύλινο σφυρί» 
«λεύκα» 
«είδος ροπάλου» 
«είδος κυπαρισσιού» 
«αλυκή» 
«περικνηµίδα» 
«λιβάδι» 
«πεύκο» 
«ζωέµπορος» 

Ετυµολογία 

< τουρκ. tayfa 
< τουρκ. tabya 
< ιταλ. tara 
< τουρκ. tarator 
< τουρκ. tembih 
< τουρκ. terzi 
< τουρκ. tezkere 
< τουρκ. canfes 
< τουρκ. ça§it 
< τουρκ. çatma 
< τουρκ. cellat 
< τουρκ. celep 
< τουρκ.cephane 
< τουρκ. cilve 
< τουρκ. titiz 
< τουρκ. tiftik 
< τουρκ. tokmak 
< σλαβ. topol 
< τουρκ. topuz 
< γαλλ. tuya 
< τουρκ. tuzla 
< τουρκ. tozluk 
< τουρκ. çayir 
< τουρκ. çam 
< τουρκ. cambaz 

Παλαιότερο 
δάνειο 

τσαπάρι 
τσαρσί 
τσατµάς 
τσελεµπής 
τσελίκι 
τσερτσεβές 
τσεσµές 
τσέτης 
τσιβερµές 
τσιβί 
τσιλιγκίρης 
τσιµσίρι 
τσιπλάκης 
τσορβάς 
τσουµάκι 
φέτι 
φορτσέρι 
χαζινές 
χοάνης 
χαµούρι 
χαντούµης 
χαραµής 
χάψη 
χούµελι 

Σηµασία 

«είδος πετονιάς» 
«αγορά» 
«ξύλινος τοίχος» 
«κύριος, άρχοντας» 
«ατσάλι» 
«ξύλινο πλαίσιο 
παραθύρου» 
«(πέτρινη) βρύση» 
«αντάρτης» 
«οβελίας» 
«καρφί, τσιµπούρι» 
«κλειδαράς» 
«δέντρο πύξος» 
«γυµνός» 
«σούπα» 
«ρόπαλο» 
«κατάκτηση» 
«µπαούλο» 
« θησαυροφυλάκιο » 
«ακαµάτης» 
«ζυµάρι» 
«ευνούχος» 
«ληστής» 
«φυλακή» 
«υδρόµελι» 

Παρατηρήσεις 

1. Πολλές από τις ξένες λέξεις τού πίνακα, τις οποίες συναντούµε εκτεταµένα σε παλαιότερα κείµενα (λ.χ. τού Μακρυγιάννη), αντικατα-
στάθηκαν επιτυχώς από τις αντίστοιχες ελληνικές χάρις στο κίνηµα τού Κοραή και άλλων λογίων τού 18ου και 19ου αι. να «αποκαθάρουν» 
τη γλώσσα από ξένες λέξεις. 

2. Στον επιλεκτικό πίνακα περιέχονται κυρίως λέξεις που δεν είναι εν χρήσει πλέον στη Νεοελληνική Κοινή, αλλά είναι πιθανόν να τις συ-
ναντήσει κανείς σε παλαιότερα κείµενα, σε διαλέκτους ή, σπανιότερα, στις ιδιολέκτους µερικών ηλικιωµένων κυρίως ατόµων. 

3. Σε ορισµένες περιπτώσεις η σηµασία του ξένου όρου δεν ταυτίζεται µε τη σηµασία τού προσαρµοσµένου δανείου, η οποία οφείλεται συ-
νήθως σε σηµασιολογική εξέλιξη εντός τής Ελληνικής ή σε άλλη επίδραση. 

4. Σε ορισµένες διαλέκτους τής Νέας Ελληνικής ενδέχεται το προσαρµοσµένο δάνειο να έχει προσλάβει άλλη µορφή ή σηµασία από αυτήν 
που δηλώνεται στον πίνακα. 

5. Μερικές από τις λέξεις τού πίνακα απαντούν σε κύρια ονόµατα (ανθρωπωνύµια, τοπωνύµια κ.τ.λ.). 
6. Η ετυµολογική προέλευση που αναγράφεται εδώ αναφέρεται στην άµεση και όχι στην απώτερη αναγωγή των δανείων (λ.χ. αναφέρεται ότι 

µια λέξη προέρχεται από την Τουρκική και όχι αν η τουρκική λέξη είναι αραβικής, περσικής ή άλλης αρχής). 

διερευνώντας κατά πόσον έχει κατακτήσει συγκεκριµένες γνώσεις ή 
δεξιότητες: ο καθηγητής εξέτασε τους µαθητές στο µάθηµα τής ηµέ-
ρας || τους υποψηφίους για τη θέση τού διευθυντή πωλήσεων θα εξε-
τάσει τριµελής επιτροπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + ετάζω «ελέγχω λεπτοµερώς» < ετός «αληθής» 
(ιων. ψίλωση) < I.E. *se-to- «αληθής», πβ. σανσκρ. satya-, αρχ. σκανδ. 
sannr κ.ά. ∆εν αποκλείεται σύνδεση µε το θ. *es- «είµαι». Οµόρρ. έτυ-
µον (< έτεός «αληθής»)]. 

εξέταση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η προσεκτική 
παρατήρηση και µελέτη: ~ φαινοµένου | προβλήµατος | σκανδάλου 
ΣΥΝ. έρευνα, αναζήτηση 2. η ιατρική διερεύνηση τής κατάστασης τής 
υγείας (κάποιου): ~ ασθενούς || κάνω ~ αίµατος || (κ. σε πληθ.) κάνω 
εξετάσεις ούρων 3. εξετάσεις (οι) η δοκιµασία που αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση των γνώσεων ή των δεξιοτήτων (κάποιου): προφορικές | 
γραπτές | κατατακτήριες | τελικές | πτυχιακές | εισαγωγικές ~ || δίνω | 
έχω ~ || υποβάλλοµαι | συµµετέχω | προβιβάζοµαι | απορρίπτοµαι | 
αποτυγχάνω | κόβοµαι στις ~ || περνώ (σ)τις - (επιτυγχάνω) || περνώ 
από ~ (υποβάλλοµαι σε εξετάσεις) || ~ για δίπλωµα οδήγησης | στην 
οδήγηση || (κ. σε εν.) προφορική ~· ΦΡ. απολυτήριες εξετάσεις βλ. λ. 
απολυτήριος 4. η ανάκριση µάρτυρα ή διαδίκου: προκαταρκτική ~ • 
5. ΙΣΤ. Ιερά Εξέταση (λατ. Inquisitio) (α) (από τον 12ο αι. ώς τον 18ο 
αι.) το συµβούλιο των καρδιναλίων τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, 
που ήλεγχε δογµατικά τις αιρέσεις και τιµωρούσε τους αιρετικούς 
(β) (µτφ.) η αυστηρή δοκιµασία εξεταζοµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµα-
σία, ωρίµαση. 

εξεταστέος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να εξεταστεί· ΦΡ. (ειδι-
κότ.) εξεταστέα ύλη η ύλη (το σύνολο των γνώσεων) στην οποία πρό-
κειται κάποιος να εξεταστεί. 

εξεταστήριο (το) [µτγν.] {εξεταστήρί-ου | -ων} ο τόπος στον οποίο 
διεξάγονται εξετάσεις. 

εξεταστής (ο) [αρχ.], εξετάστρια (η) {εξεταστριών} πρόσωπο που 
κρίνει την απόδοση των υποψηφίων σε εξετάσεις: ο ~ απέρριψε/ έκο-
ψε | πέρασε τον υποψήφιο || ~ οδήγησης. 

εξεταστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που παρατηρεί, που χαρακτηρί-
ζεται από ερευνητική διάθεση: ~ βλέµµα 2. αυτός που σχετίζεται µε 
εξετάσεις: ~ περίοδος | επιτροπή | σύστηµα. — εξεταστικά επί pp. 

εξέταστρα (τα) [1880] {εξέταστρων} το χρηµατικό αντίτιµο τής συµ-
µετοχής σε εξετάσεις: καταβάλλω | πληρώνω ~. 

εξετέθην ρ. → εκθέτω 
εξέτεινα ρ. —> εκτείνω 
εξέτισα ρ. -+ εκτίνω 
εξετράπην ρ. —> εκτρέπω 
εξευγενίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξευγένισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 

1. δίνω σε (κάποιον/κάτι) ευγενικό χαρακτήρα, προάγω πολιτιστικά: η 
µουσική | το καλό βιβλίο εξευγενίζει τον νου | την ψυχή | τα ήθη τού 

ανθρώπου ΣΥΝ. εκλεπτύνω, εκπολιτίζω ΑΝΤ. εκχυδα'ί'ζω, αποβαρβαρώ-
νω 2. (α) κάνω (κάτι) πιο εκλεπτυσµένο, βελτιώνω την ποιότητα του: 
~ τη γλωσσική έκφραση (β) βελτιώνω (ζωικό ή φυτικό οργανισµό ή 
ουσίες) µε επιστηµονικές µεθόδους: ~ λιπαρές ουσίες που έχουν υπο-
στεί αλλοίωση ΣΥΝ. ραφινάρω. — εξευγενισµός (ο) [µτγν.] κ. εξευ-
γένιση (η) [1835], εξευγενιστικός, -ή, -ό [1892]. 

εξευµενίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξευµένισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. καθιστώ (κάποιον) ευµενή απέναντι µου, µετριάζω τον θυµό του: 
στην αρχαιότητα οι άνθρωποι, όταν πίστευαν ότι οι θεοί ήταν οργι-
σµένοι, προσέφεραν θυσίες, για να τους εξευµενίσουν ΣΥΝ. ηµερώνω, 
(ειδικότ.) εξιλεώνω 2. µετριάζω, απαλύνω (αισθήµατα οργής) ΣΥΝ. κα-
ταπραΰνω, καταλαγιάζω ΑΝΤ. διεγείρω, (εξ)ερεθίζω. — εξευµενι-
σµός (ο) [µτγν.]. 

εξευµενιστικός, -ή, -ό [1790] αυτός που έχει σκοπό να εξευµενίσει 
(κάποιον): ~ θυσίες. — εξευµενιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εξεύρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η εύρεση έπει-
τα από συνεχή και κοπιαστική αναζήτηση: ~ εργασίας. 

εξευρίσκω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξευρέθην, -ης, -η... (µτχ. εξευρεθείς, -είσα, 
-έν)} (λόγ.) βρίσκω έπειτα από συνεχή και κοπιαστική αναζήτηση: µέ-
χρι τον Μάιο πρέπει να εξευρεθούν 2 δισ. δρχ. || ~ διπλωµατική | πο-
λιτική λύση. — εξευρετικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

εξευρωπαΐζω ρ. µετβ. [1845] {εξευρωπάισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. κάνω (κάποιον) να ζει και να σκέφτεται σαν Ευρωπαίος· προ-
σαρµόζω (κάτι) στα ευρωπαϊκά πρότυπα: εξευρωπαϊσµένος τρόπος 
ζωής | εκπαιδευτικό σύστηµα 2. (κατ' επέκτ.) εκσυγχρονίζω (βλ. λ. Ευ-
ρωπαίος, σηµ. 3, κ. λ. Ευρώπη). — εξευρωπαϊσµός (ο) [1875]. 

εξευτελίζω ρ. µετβ. {εξευτέλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} µειώνω 
(συνήθ. µε τη συµπεριφορά µου) την αξία, εκµηδενίζω την αξιοπρέ-
πεια (κάποιου): τον εξευτέλισε µπροστά σε πολύ κόσµο || «κι αν δεν 
µπορείς να κάµεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε 
τουλάχιστον όσο µπορείς: µην την εξευτελίζεις» (Κ.Π. Καβάφης) ΣΥΝ. 
ταπεινώνω, διασύρω, ατιµώνω. (Βλ. κ. ξευτιλίζω). — εξευτελισµός 
(ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξευτιλίζω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εξ- + εύτελίζω 
< ευτελής]. 

εξευτελιστικός, -ή, -ό [1856] αυτός που εξευτελίζει, που οδηγεί στον 
εξευτελισµό, στην ανυποληψία: ~ συµπεριφορά | τιµές (πολύ χαµηλές 
τιµές) ΣΥΝ. ταπεινωτικός, ατιµωτικός, µειωτικός. — εξευτελιστικά 
επίρρ. 

εξέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως 
αόρ.)} 1. αποτελώ προεξοχή σε επιφάνεια ή ευθεία: από τις άκρες τού 
χαλιού εξέχουν τα κρόσσια || έκοψα µερικές κλωστές που εξείχαν 2. 
(η µτχ. εξέχων, -ούσα, -ον) αυτός που έχει σηµαντικό ρόλο, που ξε-
χωρίζει για την υψηλή του θέση (κοινωνική, πολιτική, πνευµατική 
κλπ.): εξέχων συγγραφέας || εξέχουσα φυσιογνωµία || εξέχον µέλος 
τού κόµµατος || συνάντηση εξεχουσών προσωπικοτήτων ΣΥΝ. διάκε- 

Ετυµολογία 

< τουρκ. çapari 
< τουρκ. çarçi 
< τουρκ. çatma 
< τουρκ. çelebi 

< τουρκ. çelik 
» < τουρκ. çerçeve 
< τουρκ. çejme 
< τουρκ. cete 
< τουρκ. çevirme 
< τουρκ. çivi 
< τουρκ. çilingir 
< τουρκ. §imjir 
< τουρκ. çiplak 
< τουρκ. corba 
< τουρκ. çomak 
< τουρκ. fetih 
< ιταλ. forziere 
< τουρκ. hazine 
< τουρκ. hain 
< τουρκ. hamur 
< τουρκ. hadim 
< τουρκ. harami 
< τουρκ. hapis 
< σλαβ. hmel 



έξη 629 εξίδρωµα 
 

κριµένος, διαπρεπής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 
έξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. η συνήθεια ως αποτέλεσµα 
επανάληψης, µάθησης ή/και συνεχούς επίδρασης τού ίδιου παράγο-
ντα: η επιµέλεια τού έχει γίνει - από τα µαθητικά του χρόνια· ΦΡ. (α) 
καθ' έξιν (καθ' εξιν) για κάτι που γίνεται επανειληµµένως, από συνή-
θεια· κατ' αντιδιαστολή προς το «κατά φύσιν»: ψεύδεται ~ (β) έξις, 
δευτέρα φύσις (έξις, δευτέρα φύσις) για τη δύναµη τής συνήθειας 2. 
ΙΑΤΡ. η ιδιαίτερη κατάσταση και όψη τού σώµατος, όπως διαµορφώνε-
ται από τη συνεχή επανάληψη ορισµένων πράξεων, από ασκήσεις κ.λπ. 
ή από κάποια πάθηση. Επίσης (λόγ.) έξις {-εως}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έξις 
< εξ-, πβ. έξ-ω, µέλλ. τού ρ. έχω (βλ.λ.). Η φρ. έξις, δευτέρα φύσις 
αποδίδει τη λατ. ρήση τού Κικέρωνος «consuetudo secunda natura 
(est)»]. 

εξήγαγα ρ. → εξάγω 
εξήγγειλα ρ. → εξαγγέλλω 
εξήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο καθορισµός 

τής σηµασίας ή των αιτίων ενός πράγµατος: θέλω να µου δώσει µια 
~ για την απαράδεκτη συµπεριφορά του || ~ λέξεως | φαινοµένου ΣΥΝ. 
αποσαφήνιση, διασάφηση, αιτιολόγηση 2. (συνεκδ.) η µεταφραστική 
απόδοση αρχαίου ή ξενόγλωσσου κειµένου ΣΥΝ. µετάφραση, ερµη-
νεία 3. εξηγήσεις (οι) οι δικαιολογίες που αφορούν σε πράξη ή ενέρ-
γεια που παρεξηγήθηκε από κάποιον, που έθιξε κάποιον: δίνω | ζητώ 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι, µετάφραση. 

εξηγήσιµος, -η, -ο [1890] αυτός που µπορεί να εξηγηθεί ΣΥΝ. ερµη-
νεύσιµος. 

εξηγητής (ο) [αρχ.] αυτός που αναλύει και ερµηνεύει (κάτι): ήταν 
περίφηµος ~ των ευαγγελικών περικοπών ΣΥΝ. ερµηνευτής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

εξηγητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σκοπό να εξηγήσει (κάτι) 
ΣΥΝ. ερµηνευτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

εξηγµένος, -η, -ο → εξάγω 
εξηγώ κ. (λαϊκ.) ξηγώ ρ. µετβ. {εξηγείς... | εξήγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} 1. καθιστώ (κάτι) κατανοητό, βοηθώ (κάποιον) να καταλάβει 
(κάτι): του - µια δύσκολη έννοια | το κείµενο | µια δυσνόητη ταινία || 
προσπαθούσε µε απλά λόγια να εξηγήσει τι ήθελε να πει || του εξήγησα 
ότι τα πράγµατα δεν ήταν όπως νόµιζε || ~ στους µαθητές πώς να 
λύσουν την άσκηση ΣΥΝ. διασαφηνίζω, αποσαφηνίζω 2. (ειδικότ.) 
προσδιορίζω τα αίτια για (κάτι): δεν µπορώ να εξηγήσω την απότοµη 
αλλαγή στη συµπεριφορά του || Στάσου, να σου εξηγήσω! ∆εν φταίω 
εγώ για ό,τι έγινε! || τώρα εξηγούνται όλα! (µεσοπαθ. εξηγούµαι) 3. 
ξεκαθαρίζω τη θέση µου, για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις: νοµίζω 
ότι σας εξηγήθηκα από την αρχή για τις απαιτήσεις µου 4. (µόνο λαϊκ. 
ξηγιέµαι) βλ.λ. 5. (λαϊκ., η µτχ. ξηγηµένος, -η, -ο) βλ. λ. ξηγιέµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. εξηγώ < αρχ. εξηγούµαι (-έο-) «αρχηγεύω - ερµηνεύω» 
< εξ- + ηγούµαι (βλ.λ.)]. 

εξήκοντα (το) → εξήντα 
εξηκοντα- κ. εξηκοντά- κ. εξηκοντ- [αρχ.] (λόγ.) ά συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό 
εξήντα (60): εξηκοντα-ετής, εξηκοντ-άκις 2. είναι εξήντα φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: εξηκοντα-πλάσιος. 

εξηκονταετής, -ής, -ές → εξηκοντα-, -ετής 
εξηκονταετία (η) → εξηκοντα-, -ετία 
εξηκοντάκις επίρρ. —> εξηκοντα-, -άκις 
εξηκονταπλάσιος, -α, -ο → εξηκοντα-, -πλάσιος 
εξηκοντούτης  (ο)  {εξηκοντουτών}, εξηκοντούτις (η)  {εξηκο-ντούτ-

ιδος | -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο που έχει ηλικία εξήντα ετών ΣΥΝ. 
εξηκονταετής, εξηντάχρονος. [ΕΤΥΜ αρχ. < έξηκονταετής < εξηκοντα 
+ -ετής < έτος]. 

εξηκοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 60ός στην αραβική αρίθ-
µηση, Ξ' ή ξ' στην ελληνική και LX στη λατινική) αυτός που αντι-
στοιχεί σε σειρά στον αριθµό εξήντα (60) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 

εξηλεκτρισµός (ο) 1. η χρήση τής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες 
εφαρµογές (αγροτοβιοµηχανικές, οικιακές κ.λπ.) 2. η παροχή, η 
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος: ο πλήρης ~ τής περιοχής έγινε µό-
λις το 1970 ΣΥΝ. ηλεκτροδότηση. 

εξήλθα ρ. ~> εξέρχοµαι 
εξηµερώνω ρ. µετβ. {εξηµέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ ήµερο 

(άγριο και επιθετικό ζώο) ΣΥΝ. δαµάζω, τιθασεύω 2. (µτφ.) επιφέρω 
ψυχική ηρεµία, καθιστώ (κάποιον/κάτι) ευγενέστερο: ~ τα ήθη ΣΥΝ. 
καταπραΰνω, ηρεµώ, εξευγενίζω ANT. εξαγριώνω, εκτραχύνω. — εξη-
µέρωση (η) [µτγν.], εξηµερώσιµος, -η, -ο [1889]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έξηµερώ (-όω) < εξ- + ήµερώ < ήµερος]. 

εξηµερωτικός, -ή, -ό [1891] αυτός που συντελεί στην εξηµέρωση. 
εξηµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έξαψη ή 
υπερβολική ένταση: εξήλθε ~ από την αίθουσα τού δικαστηρίου || ~ 
φαντασία || τις διαπραγµατεύσεις δυσκόλεψαν πολύ τα ~ πνεύµατα 
ΣΥΝ. φορτισµένος, ερεθισµένος ANT. ήρεµος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. έξάπτω]. 

εξήντα (το) {άκλ.} 1. πενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός των λεπτών 
µιας ώρας, ο αριθµός 60 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που α-
νέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 60: ένα λεπτό αποτελείται από ~ δευ-
τερόλεπτα. Επίσης (λόγ.) εξήκοντα [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εξήντα < αρχ. εξ-ή-κοντα (όπου το -η- κατ' αναλογίαν 
προς το πεντήκοντα) < εξ + -κοντά (βλ. λ. ενενήντα)]. 

εξήντα - κ. εξηντά- κ. εξηντ- [µεσν.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εξήντα (60): εξη-
ντά-χρονος, εξηντ-άρης 2. είναι εξήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πο-
λύς από το µέτρο σύγκρισης: εξηντα-πλάσιος. 

εξηνταβελόνης (ο) {εξηνταβελόνηδες}, εξηνταβελόνισσα (η) 

(λαϊκ.) πρόσωπο που αγαπά παθολογικά το χρήµα, που προτιµά να 
ζει στη µιζέρια, προκειµένου να µην ξοδεύει χρήµατα· λέξη γνωστή 
και από το οµότιτλο θεατρικό έργο τού Κ. Οικονόµου τού εξ Οικονό-
µων ΣΥΝ. φιλάργυρος, τσιγγούνης, παραδόπιστος, σπαγκοραµµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. 

εξήντα εννέα κ. (καθηµ.) εξήντα εννιά (το) {άκλ.} 1. εξήντα οκτώ 
συν ένα, ο αριθµός 69 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά 
στον αριθµό 69 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

εξηντάρης (ο) {εξηντάρηδες}, εξηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αυ-
τός που είναι ηλικίας εξήντα ετών ή περίπου 2. (το θηλ. ως ουσ.) κα-
σέτα ήχου ή βίντεο διάρκειας εξήντα λεπτών (µιας ώρας) (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < εξήντα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εξηνταρια (η) {χωρ. πληθ.} εξήντα, στη ΦΡ. καµιά εξηνταριά περίπου 
εξήντα: µου χρωστάει ~ χιλιάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. εξηνταριά < εξήντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

εξής επίρρ. 1. στη συνέχεια: θα βρείτε τα διαγράµµατα στις σελίδες 35 
και ~ (= στη σελίδα 35 και στις επόµενες· συντοµ. κ. εξ.)· ΦΡ. (α) ως 
εξής κατά τον τρόπο που έπεται: θα δουλέψετε ~: θα χωριστείτε σε 
οµάδες εργασίας... ΣΥΝ. ως ακολούθως (β) και ούτω καθεξής (συντοµ. 
κ.ο.κ.) οµοίως και στη συνέχεια: αυτό ισχύει στην πρώτη, τη δεύτερη 
περίπτωση ~ (γ) στο εξής | από 'δώ κι εξής | από τώρα και στο εξής 
από εδώ και πέρα, στο µέλλον: - θα επικοινωνούµε µόνο 
τηλεφωνικώς 2. (µε άρθρο ως επίθ.) για να δηλώσουµε ότι ακολουθεί 
σειρά, παράθεση, απαρίθµηση στοιχείων (γενικότ.) για να προεξαγ-
γείλουµε (κάτι που πρόκειται να αναφερθεί): οι Ευαγγελιστές είναι οι 
~ τέσσερεις: ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης || έκανα 
την ~ σκέψη:... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έξης, επιρρ. σχηµατισµός ένσιγµου θ., το οποίο απαντά 
και στο ρ. έχοµαι «προσκολλώµαι, ακολουθώ» (πβ. µέλλ. εξεσθαϊ)]. 

εξής - εφεξής - και ούτω καθεξής. Το εξής (αρχ. έξης), παράγωγο 
τού έχοµαι (έχοµαι των παραδόσεων = κρατώ, τηρώ, ακολουθώ τις 
παραδόσεις), δηλώνει σειρά, ακολουθία, που αρχίζει από τον 
χρόνο ή και τον τόπο τού οµιλητή, για να συνεχιστεί µε ορισµένη 
τάξη: Η ποµπή θα ακολουθήσει την εξής διαδροµή: πρώτα θα πε-
ράσει από την πλατεία Συντάγµατος, εν συνεχεία θα διέλθει την οδό 
Μητροπόλεως, θα διασχίσει το Μοναστηράκι και θα τερµατιστεί 
στην πλατεία τού Θησείου - Θα ακολουθηθεί το εξής πρό-γραµα... - 
Πέτυχαν στον διαγωνισµό οι εξής µαθητές (ακολουθούν τα 
ονόµατα). Με τη λ. εξής δηλ. ο οµιλητής προεξαγγέλλει ότι θα 
εκθέσει ακολούθως και σε ορισµένη σειρά ορισµένα στοιχεία, γε-
γονότα, πληροφορίες. Το εξής στις περιπτώσεις αυτές λειτουργεί 
ως (άκλιτο) επίθετο. Μπορεί επίσης να προηγείται το ως (ως εξής): 
Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν ως εξής. Ή και να χρησιµοποιείται ως 
ουσιαστικό (το | τα εξής): Θέλω να σας εξηγήσω το εξής, ότι δεν 
είναι απαραίτητο να καταβληθεί εξαρχής ολόκληρο το ποσό. Το 
εφεξής χρησιµοποιείται ως επίρρηµα χρονικής αναφοράς, για να 
δηλώσει συγκεκριµένο χρονικό (παρελθοντικό, παροντικό ή και 
µελλοντικό) σηµείο, µετά το οποίο θα ακολουθήσει κάτι: Εφεξής 
τα κείµενα δεν θα γράφονται σε γραφοµηχανές, αλλά σε ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές - Συµφώνησαν την παύση τού πολέµου και τη 
διακοπή εφεξής των πυρηνικών δοκιµών. Η φρ. και ούτω καθεξής 
(συντοµογρ. κ.ο.κ.) χρησιµοποιείται όταν ο οµιλητής διακόπτει κά-
που αυτά που λέει, αφήνοντας τον ακροατή να συµπληρώσει µό-
νος του τα ακολουθούντα ως ευκόλως εννοούµενα από όσα έχουν 
ήδη λεχθεί. Πρόκειται δηλ. για µια µορφή ελλειπτικού λόγου: Στη 
δυναστεία αυτή βασίλευσαν κατά σειρά ο πατέρας, ο γυιος του, ο 
εγγονός του και ούτω καθεξής. Με ελλειπτική χρήση βρίσκουµε 
και τη φρ. και εξής (συντοµογρ. κ.εξ.), που χρησιµοποιείται συχνά 
σε παραποµπές: «από τη σελίδα 32 κ.εξ.». 

εξήχθη ν ρ. -> εξάγω 
έξι (το) {άκλ.} 1. πέντε συν ένα, ο αριθµός 6 2. (ως επίθ.) αυτοί που 

ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 6: η Πούλια έχει ~ άστρα (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). Επίσης (αρχαιοπρ.) εξ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έξι (το -ι πιθ. κατά το εϊκοσ-ι) < αρχ. εξ < Εέξ < I.E. 
*sweks- «έξι», πβ. σανσκρ. sâs-, λατ. sex, ισπ. seis, αγγλ. six, γερµ. sechs 
κ.ά. Οµόρρ. εκ-τος, έξ-άς (-άδα), έξ-άς (-άντας), εξ-ή-κοντα κ.ά.]. 

έξι ή έξη; Το αρχαίο εξ, που έδινε την εντύπωση ότι στερείται κα-
ταλήξεως έναντι των άλλων αριθµητικών και ότι δεν διακρίνεται 
ακουστικά από την πρόθεση έξ (εξ ανάγκης - εξάγω), µεταπλά-
στηκε στον τ. έξι, λήγοντας έτσι σε φωνήεν. Το -ι αυτό είναι ίσως 
αναλογικώς προς τον µόνο υπάρχοντα σε -ι τύπο αριθµητικού 
(απολύτου), προς το είκοσ-ι, εξού και η γραφή έξι. Μερικοί έγρα-
ψαν το έξι µε -η (έξη), θεωρώντας ότι το -η τού έξι προέρχεται από 
το σύνθετο εξ-ήµισυ. Οπωσδήποτε, ορθότερη (και επικρατούσα) εί-
ναι η γραφή έξι, µε την οποία -ας προστεθεί και αυτό- διαφορο-
ποιείται το έξι από το έξη (η) (< αρχ. έξις) «συνήθεια». 

εξιδανικεύω ρ. µετβ. [1890] {εξιδανίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} αφαιρώ τις αρνητικές πλευρές από (κάτι), αποδίδω χαρακτή-
ρα ιδανικό, ιδεώδη: έχει εξιδανικεύσει τα παιδικά του χρόνια, κι ας 
είχε ζήσει µέσα στη φτώχια ΣΥΝ. µυθοποιώ. — εξιδανίκευση (η) 
[1887], εξιδανικευτικός, -ή, -ό, εξιδανικευτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξα-
τοµικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. idéaliser]. 

εξίδρωµα (το) [1876] {εξιδρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 1. το απο-
τέλεσµα ή το προϊόν τής εξίδρωσης · 2. η παθολογική συσσώρευση 



εξίδρωση 630 έξοδος 
 

υγρών πλούσιων σε λευκώµατα σε κοιλότητες τού σώµατος ΑΝΤ. διί-δρωµα. — 
εξιδρωµατικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. exsudât]. 
εξίδρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εφίδρωση (βλ.λ.) 2. η 
παραγωγή εξιδρώµατος (σηµ. 2) 3. η ύπαρξη µικρής ποσότητας (σταγόνων) 
νερού πάνω στην επιφάνεια των φυτών 4. ΓΕΩΛ. το κοµ-µάτιασµα ενός 
πετρώµατος λόγω κρυσταλλώσεως νερού ή αλάτων στα διάκενα τής µάζας του. 
— εξιδρώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έξίδρωσις < αρχ. έξιδρώ 
(-όω) < έξ- + ίδρώ, βλ. κ. ιδρώνω]. εξικνούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εξικνείσαι...· 
µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) καταλήγω, φθάνω, έχω ως όριο: «... όλη 
των η διανοητική ακτίς εξικνείται µέχρι τού πόκερ και µιας συζητήσεως [...] διά 
το βύσσινον το οποίον απέτυχε...» (Στρ. Μυριβήλης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξικνούµαι < έξ- + ίκνοϋµαι «φθάνω» < ίκ-νέ-οµαι, 
παρεκτεταµένος έρρινος τ. τού ρ. ϊκω, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *seik-
«απλώνω, φθάνω», πβ. λιθ. siékiu «απλώνω» κ.ά. Οµόρρ. ίκ-ανός, ικέτης, προ-
ίξ (-ίκα) κ.ά. Βλ. κ. αψικνούµαι). εξιλασµός (ο) 1. η ανάσχεση τής οργής 
(κάποιου) και η συνακόλουθη καταπράυνσή (του) ΣΥΝ. εξευµένιση, 
µαλάκωµα 2. η απόσπαση συγγνώµης µε τον εξευµενισµό τού θυµού (κάποιου) 
ΣΥΝ. ιλασµός, εξιλέωση 3. η θρησκευτική τελετή στην οποία γίνονται δεήσεις, 
για να εξασφαλιστεί η ευµένεια και ο κατευνασµός τού Θεού: η εβραϊκή ηµέρα 
εξιλασµού. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έξιλάσκοµαι < έξ- + ίλάσκοµαι (βλ. λ. ιλασµός). Η φρ. 
ηµέρα εξιλασµού (όπως και η λ. εξιλασµός) απαντά για πρώτη φορά στην Π.∆. 
(Λευί'τικόν 23, 27), αποδίδοντας την εβρ. φρ. yörn (ha)kippOr(im), που είναι 
γνωστή διεθνώς ως Yom Kippur και είναι η µεγαλύτερη εβραϊκή εορτή µε 
νηστεία και προσευχές µετανοίας]. εξιλαστήριος, -α, -ο αυτός που 
προσφέρεται για εξιλασµό: ~ θυσία-ΦΡ. εξιλαστήριο θύµα αυτός που, αν και 
είναι αθώος ή τουλάχιστον λιγότερο υπεύθυνος για κάτι, τιµωρείται, 
προκειµένου να απονεµηθεί τυπικά δικαιοσύνη, ενώ δεν λογοδοτούν οι 
πραγµατικοί ένοχοι: ο υπάλληλος ήταν το ~, ώστε να συγκαλυφθούν οι ευθύνες 
των προϊσταµένων του. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έξιλάσκοµαι «εξευµενίζω, εξαγοράζω» < εξ- + ίλάσκοµαι 
(βλ. κ. ιλασµός)]. εξιλεώνω ρ. µετβ. {εξιλέω-σα, -θηκα, -µένος} 1. απαλύνω 
την οργή (κυρ. θεού) µε στόχο την ευµένεια του: η πόλη προσπάθησε να εξιλε-
ώσει τους θεούς µε θυσίες ΣΥΝ. εξευµενίζω 2. (µεσοπαθ. εξιλεώνοµαι) 
αποκαθαίροµαι ψυχικά από το φταίξιµο µου, από ηθικό βάρος, τυγχάνω 
συγγνώµης: µε την αυτοθυσία του θέλησε να εξιλεωθεί για τα εγκλήµατα του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έξιλεώ (-όω) < έξ- + -ιλεώ < ίλεως (βλ.λ.)]. εξιλέωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να κάνει κανείς (κάποιον) ευµενή 
απέναντι του καταπραΰνοντας τον: επεδίωκαν την ~ των θεών µε θυσίες ΣΥΝ. 
εξιλασµός 2. η ψυχική κάθαρση (κάποιου) από αδικίες ή ηθικά παραπτώµατα 
για τα οποία είναι υπεύθυνος: γύρευε ~ για το έγκληµα που διέπραξε || 
αποζητούσε µε αυτή την εκ βαθέων εξοµολόγηση την ~ του ΣΥΝ. εξαγνισµός. — 
εξιλεωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. έξις (η) → έξη 
εξισλαµίζω ρ. µετβ. [1884] {εξισλάµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
προσδίδω σε (κάποιον/κάτι) στοιχεία που ανήκουν στον ισλαµικό πολιτισµό 
(θρησκεία, έθιµα, γλώσσα κ.λπ.) 2. αναγκάζω (κάποιον) να ασπαστεί τον 
ισλαµισµό: στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας πολλοί Έλληνες εξισλαµίστηκαν βίαια 
(πβ. λ. τουρκεύω).  — εξισλαµισµός (ο) [1865]. εξισορροπητικός, -ή, -ό αυτός 
που συντελεί στην ισορροπία: ο ρόλος τού προέδρου τού κόµµατος είναι ~, γιατί 
προσπαθεί να συµβιβάσει τις διαφορετικές τάσεις των στελεχών. εξισορροπώ ρ. 
µετβ. [1887] {εξισορροπείς... | εξισορρόπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιφέρω την ισορροπία: προσπάθησε µε µια ευγενική διατύπωση να 
εξισορροπήσει το επιθετικό περιεχόµενο τού γράµµατος ΣΥΝ. ισοζυγιάζω 2. 
ΦΥΣ. εξουδετερώνω αντίθετες δυνάµεις. — εξισορρόπηση (η) [1886]. εξίσου 
επίρρ.· σε ίση ποσότητα, στον ίδιο βαθµό: αποδείχθηκε ~ δεινός ρήτορας µε τον 
πατέρα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίσης. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ· έξ ϊσου]. εξίσταµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. εκπλήσσοµαι, θαυµάζω, µόνο στη ΦΡ. απορώ και εξίσταµαι βλ. λ. 
απορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αποσύροµαι, 
αποχωρίζοµαι - αποξενώνοµαι (απόχώρα, ιδέα, φύση κ.λπ.)», < εξ- + ϊσταµαι]. 
εξιστορώ ρ. µετβ. [αρχ.] [εξιστορείς... | εξιστόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αφηγούµαι (περιστατικό, ιστορία). — εξιστόρηση (η) [1856]. εξισώνω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {εξίσω-σα, -θηκα, -µένος) 1. επιφέρω την ισότητα µεταξύ (άνισων 
µερών): ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα εξισώσει αναλογικά τα φορολογικά βάρη 
των διαφόρων κοινωνικών οµάδων || ~ τους µεν µε τους δε 2. ΜΑθ. σχηµατίζω 
ισότητα, τής οποίας τα δύο µέλη γίνονται ίσα, όταν ένα ή περισσότερα στοιχεία 
τους λάβουν ορισµένες τιµές. εξίσωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων) 1. το να γίνονται άνισα µέρη ίσα, το να εξισώνεται (κάτι) µε (κάτι 
άλλο): οι νηπιαγωγοί διεκδικούσαν την- των µισθών τους µε αυτούς των 
δασκάλων 2. ΜΑΘ. η ισότητα ανάµεσα σε δύο µαθηµατικές εκφράσεις, οι οποίες 
περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες µεταβλητές (χ, ψ κ.λπ.), που πρέπει να 
λάβουν ορισµένη τιµή, προκειµένου η ισότητα αυτή να ισχύσει: λύνει την ~ || ~ 
δευτέρου βαθµού || ~ κύκλου || διαφορική | γραµµική | πρωτοβάθµια ~. — 
εξισωτικός, -ή, -ό [1833]. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. έξίσωσις < αρχ. έξισώ (-όω) < έξ- + ΐσώ (< ίσος). Η µαθ. σηµ. 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. équation]. 

εξισωτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το εκουαλάιζερ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. equaliser], 

εξισωτισµός (ο) η ισοπέδωση των διαφορών που διακρίνουν άτοµα ή λαούς 
προς όφελος ενός ισχυρότερου- η αφοµοίωση και εξοµοίωση τους από τον 
ισχυρότερο: η παγκοσµιότητα δεν σηµαίνει κατ' ανάγκην και γλωσσικό ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. egalitarianism]. 

εξιτάρω ρ. µετβ. {εξιτάρισ-α, -µένος) (αργκό των νέων) διεγείρω, ερεθίζω: δεν 
είναι ο τύπος τής γυναίκας που µε εξιτάρει. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
exciter < λατ. excito]. 

εξίτηλος, -η, -ο (λόγ.) 1. (χρώµα) που γρήγορα ξεβάφει 2. αυτός που 
εξαφανίζεται rat σβήνει µε την πάροδο τού χρόνου ANT. ανεξίτηλος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έξ-ιτός (µε παραγ. επίθηµα -ήλος, πβ. απατηλός, σφριγηλός 
κ.ά.(, στο οποίο απαντά η µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. εξειµι «εξέρχοµαι, βγαίνω». 
Βλ. κ. εξιτήριο, ιταµός]. 

εξιτήριο (το) [εξιτηρί-ου | -ων) το έγγραφο που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η 
θεραπεία ασθενούς και ότι αυτός µπορεί να βγει από το νοσοκοµείο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. έξιτήριος < αρχ. έξιτός, στο οποίο απαντά η 
µηδενισµ. βαθµ.τού ρ. εξειµι «εξέρχοµαι». Βλ. κ. εισιτήριο, ιταµός]. 

εξιχνιάζω ρ. µετβ. {εξιχνίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. ανευρίσκω 
ερευνώντας ίχνη 2. (µτφ.) ανακαλύπτω την ερµηνεία, τη λύση (σκοτεινής 
υπόθεσης), διαλευκαίνω: ο ανακριτής έκανε εξαντλητικές έρευνες, για να 
εξιχνιάσει µία περίπλοκη υπόθεση φόνου ΣΥΝ. ξεδιαλύνω, βρίσκω την άκρη. 
— εξιχνίαση (η) [1817]. [ΕΤΥΜ µτγν. < εξ- + -ιχνιάζω < ϊχνος]. 

ex cathedra λατ. (προφέρεται εξ καθέντρα) ελλην. από καθέδρας (βλ. λ. 
καθέδρα). 

ex libris λατ. (προφέρεται εξ λίµπρις) ελλην. εκ τής βιβλιοθήκης (ως επιγραφή 
σε βιβλίο µε τα στοιχεία ή το µονόγραµµα ή και κάποιο έµβληµα τού 
κατόχου). 

ex nihilo nihil λατ. (προφέρεται εξ νίχιλο νίχιλ) ελλην. εκ τού µηδενός µηδέν 
τίποτε δεν προκύπτει από το µηδέν. 

εξοβελίζω ρ. µετβ. [1814] {εξοβέλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. ΦΙΛΟΛ. 
θέτω µεταξύ οβελών (φράση ή λέξη), συνήθ. αρχαίου κειµένου, και κατά 
συνέπεια την απορρίπτω, θεωρώντας την νόθο στοιχείο ή παρέµβλητη ΣΥΝ. 
αθετώ 2. (µτφ.) αποβάλλω, διώχνω: προσπάθησε να εξοβελίσει από το κόµµα 
οποιονδήποτε εξέφραζε αντίθετη άποψη. — εξοβελισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < εξ- + 
οβελίζω (βλ.λ.)]. 

εξόγκωµα (το) [αρχ.] (εξογκώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε εξέχει σε µια 
επιφάνεια 2. ΙΑΤΡ η παθολογική προεξοχή τού δέρµατος ΣΥΝ. εξοίδηµα, 
(καθηµ.) πρήξιµο. 

εξογκώνω ρ. µετβ. {εξόγκω-σα, -θηκα, -µένος) 1. αυξάνω τον όγκο σε (κάτι)· 
(µτφ.) 2. αυξάνω υπερβολικά: ~ τα έξοδα ΣΥΝ. διογκώνω 3. δίνω σε (κάτι) 
µεγαλύτερη σηµασία και έκταση από την πραγµατική: άκουσε ένα απλό 
κουτσοµπολιό κι αυτή το εξόγκωσε µε δικές της προεκτάσεις ΣΥΝ. διογκώνω, 
µεγαλοποιώ. — εξόγκωση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έξογκώ (-όω) < έξ- + όγκώ < όγκος]. 

εξόδιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έξοδο ΣΥΝ. εξι-τήριος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την έξοδο αρχαίου δράµατος 3. εξόδιον 
(το) {εξοδ-ίου | -ίων} (ενν. µέλος) το αυλητικό τραγούδι (µέλος) που 
εκτελούσαν κατά την έξοδο τού χορού, στο τέλος δραµατικής παράστασης 4. 
ΕΚΚΛΗΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την εκφορά νεκρού: ~ ύµνος (β) εξόδια | 
(λαϊκ.) ξόδια (τα) (εξοδίων} τα εγκώµια που ψάλλονται κατά την ακολουθία 
τού επιτάφιου θρήνου τη Μεγάλη Παρασκευή 5. (στη ρωµαϊκή εποχή) 
(κωµωδία) η οποία παιζόταν µαζί µε δράµα ως παρωδία του. 

έξοδο (το) {εξόδ-ου | -ων} το χρηµατικό ποσό που δαπανάται (συνήθ. σε 
πληθ.): τώρα που ο γυιος του σπουδάζει, έχει πολλά ~ || περιττά ~ || περιορίζω 
τα ~ µου || κάνει έξοδα (είναι σπάταλος) || πρόκειται για µεγάλη επιχείρηση µε 
τεράστια έσοδα και ~ || προσωπικά | ατοµικά - || αναλαµβάνω τα ~ 
συντηρήσεως | διατροφής | διαµονής | µετακινήσεως | παραστάσεως (βλ.λ.) || η 
εγχείρηση θα γίνει µε δικά µου ~ | µε ~ τού δηµοσίου ΣΥΝ. δαπάνη ANT. έσοδο· 
ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) στα | σε έξοδα κάνω (κάποιον) να ξοδέψει για µένα 
πολλά χρήµατα: ο γάµος τού γυιου τους τους έβαλε στα έξοδα (β) µπαίνω στα | 
σε έξοδα αναγκάζοµαι να ξοδέψω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξοδο, ξοδεύω. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. εξοδον < αρχ. έξοδος (µε αλλαγή γένους), το οποίο µαρτυρείται µε τη 
σηµ. «δαπάνη» ήδη σε ελληνιστικές επιγραφές]. 

έξοδα - έξοδο, έσοδα - έσοδο. Τελευταία οι λ. έξοδα - έσοδα, 
που χρησιµοποιούνταν µόνο σε πληθυντικό, άρχισαν να χρησιµοποιούνται 
και σε ενικό. Φράσεις όπως «από την πρόσθετη εργασία του έχει κάποιο 
έσοδο» ή «το καθηµερινό αυτό έξοδο µαζεύεται σιγά-σιγά και φτάνει σε 
σηµαντικό ποσό» είναι σηµασιολογικά και συντακτικά αποδεκτές. Η 
αντιπαράθεση µάλιστα ενικού και πληθυντικού γεννά και υφολογικές 
διαφορές: έσοδα | έξοδα = συνεχή, συχνά και συνήθως σηµαντικά σε 
χρήµατα έσοδα | έξοδα· έσοδο | έξοδο = ευκαιριακό και, συνήθως, όχι 
σηµαντικό σε χρήµατα ποσό. 

έξοδος (η) {εξόδ-ου | -ων, -ους} 1. η πόρτα από την οποία µπορεί κανείς να 
βγει έξω, το άνοιγµα ή ο δρόµος που οδηγεί έξω: η ~ τού κτηρίου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
έβγα (το) ΑΝΤ. είσοδος· ΦΡ. έξοδος κινδύνου έξοδος από την οποία µπορεί 
κανείς να διαφύγει σε περίπτωση κινδύνου 2. 
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(συνεκδ.) η κίνηση από µέσα προς τα έξω, το να βγει κανείς από κάπου: ο 
πρωθυπουργός κατά την ~ του από το προεδρικό µέγαρο προέβη σε δηλώσεις || 
του στέρησαν το δικαίωµα εξόδου από τη χώρα, αφαιρώντας του το διαβατήριο 
|| (µτφ.) - από τη δύσκολη κατάσταση | από την κρίση ΑΝΤ. είσοδος 3. 
(ειδικότ.) το να βγει κανείς από το σπίτι του για ψυχαγωγία: η βραδινή ~ || 
αύριο έχουµε -' θα πάµε σινεµά ΣΥΝ. (καθηµ.) ξεπόρτισµα 4. ΣΤΡΑΤ. η άδεια 
που παρέχεται σε στρατιώτη για να βγει από το στρατόπεδο µέχρι κάποια 
προκαθορισµένη ώρα 5. η µαζική αναχώρηση (συνήθ. από την πόλη)· 
(ειδικότ.) η µαζική µετακίνηση (κατοίκων τής πόλης) προς την ύπαιθρο: η πα-
σχαλινή - των Αθηναίων 6. (α) η εξόρµηση πολιορκουµένων µε στόχο τη 
διάσπαση των γραµµών των πολιορκητών: επιχειρώ ~ (β) ΙΣΤ. η Έξοδος τού 
Μεσολογγίου η διάσπαση των γραµµών των πολιορκητών τού Μεσολογγίου 
από τους υπερασπιστές και τον πληθυσµό τής πόλης κατά τη διάρκεια τής 
Ελληνικής Επανάστασης στις 10 Απριλίου τού 1826 7. ΘΡΗΣΚ. Έξοδος (η) (α) 
Π.∆. η απόδραση των Εβραίων από την Αίγυπτο και η µετάβαση τους στη Γη 
τής Επαγγελίας (β) το δεύτερο βιβλίο τής Πεντατεύχου τής Π.∆. 8. η 
αποχώρηση, η αποµάκρυνση από υπηρεσία: εθελουσία ~ 9. ΦΙΛΟΛ. το 
διαλογικό µέρος αρχαίας τραγωδίας µετά το τελευταίο στάσιµο 10. η 
αποχώρηση τού καλλιτέχνη από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης 
(θεατρικής, όπερας κ.λπ.) 11. ΑΘΛ. (α) ο τρόπος µε τον οποίο ο αθλητής (κυρ. 
γυµναστικής ή καταδύσεων) ολοκληρώνει την επίδειξη του: έκανε καλή ~ || ~ 
µε διπλή στροφή και πιρουέτα (β) η κίνηση τού τερµατοφύλακα στο 
ποδόσφαιρο έξω από τον χώρο τής εστίας του (τέρµα), για να αποκρούσει τη 
µπάλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιέξοδος, οδός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + οδός. Με τη λ. 
Έξοδος προσδιόρισαν οι Εβδοµή-κοντα το δεύτερο βιβλίο τής Πεντατεύχου 
(που αναφέρεται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο), ενώ η εβρ. 
ονοµασία τού βιβλίου έχει ληφθεί από την εισαγωγική του φράση we'elléh 
Semóth (= «και αυτά είναι τα ονόµατα...»)]. 

εξοδούχος (ο) ΣΤΡΑΤ. Ο στρατιώτης που έχει άδεια εξόδου. [ΕΤΥΜ. < 
έξοδος + -ούχος < έχω]. 

εξοίδηµα (το) {εξοιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η παθολογική διόγκωση που 
εµφανίζεται σε τµήµα τού σώµατος και οφείλεται σε τοπική συσσώρευση 
υγρών ΣΥΝ. εξόγκωµα, οίδηµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έξοιδώ (-έω) < εξ- + οίδώ 
«πρήζω», βλ. κ. οίδηµα]. 

εξοίδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. το πρήξιµο τµήµατος τού 
σώµατος από τοπική συσσώρευση υγρών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έξοίδησις < αρχ. 
έξοιδώ (-έω) < εξ- + οίδώ «πρήζω», βλ. κ. οίδηµα]. 

εξοικειώνω ρ. µετβ. {εξοικείω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάποιον) οικείο µε 
(κάτι), ώστε να το συνηθίσει: ο καθηγητής προσπαθούσε να εξοικειώσει τους 
µαθητές του µε τη φιλοσοφική σκέψη || είχε εξοικειωθεί πια µε το νέο του 
περιβάλλον. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξοικειώ (-όω), αρχική σηµ. «οικειοποιούµαι, προσε-
ταιρίζοµαι», < εξ- + οίκειώ < οικείος. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. 
familiariser]. 

εξοικείωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} το να αποκτήσει (κάποιος) 
οικειότητα µε (κάτι), να συνηθίσει (κάτι): η ~ µε ένα θέµα | ζήτηµα | πρόβληµα 
|| η ~ µε τις αντιλήψεις και τη νοοτροπία ενός ξένου λαού- ΦΡ. έχω εξοικείωση 
µε (κάτι) έχω οικειότητα µε (κάτι), επειδή το χρησιµοποιώ, έχω γνώσεις γι' 
αυτό, αποτελεί µέρος τής επαγγελµατικής µου ενασχόλησης ή µου αρέσει: ~ 
τους υπολογιστές | τις µηχανές. 

εξοικονοµώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εξοικονοµείς... | εξοικονόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. βρίσκω, αποκτώ (κάτι που έχω ανάγκη): µε τα λεφτά αυτά µπορώ 
να εξοικονοµήσω τα απολύτως απαραίτητα 2. αποταµιεύω ως απόθεµα: ~ 
ενέργεια 3. καταφέρνω να προµηθεύσω, να βρω (σε κάποιον) (κάτι που έχει 
ανάγκη): σου εξοικονόµησα µία κουβέρτα, αλλά για τα υπόλοιπα θα φροντίσεις 
µόνος σου. — εξοικονόµηση (η) [µτγν.]. 

εξοκέλλω ρ. αµετβ. {εξώκειλα (λαϊκ. ξώκειλα)} 1. (για πλοία και ναυτικούς) 
παρεκκλίνω από την ορθή πορεία τού πλου πέφτοντας στην ξηρά και ναυαγώ: 
το καράβι είχε εξοκείλει πάνω σε µια ξέρα ΣΥΝ. προσαράζω 2. (µτφ.) 
παρασύροµαι στη διαφθορά, παίρνω κακό δρόµο στη ζωή ΣΥΝ. παραστρατώ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εξ- + όκέλλω «προσαράζω» < ό- προθεµ. + κέλλω «θέτω σε 
κίνηση» < *κέλ-ίω < I.E. *kel- «κινώ, ωθώ», πβ. σανσκρ. kalayati 
«σπρώχνω», λατ. celer «ταχύς», ισπ. celere, αλβ. qil «φέρε», γερµ. halten 
«κρατώ», αγγλ. hold κ.ά. Οµόρρ. κελ-εύω, κέλευθος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

εξολισθαίνω ρ. αµετβ. {εξολίσθησα} (λόγ.) γλιστρώ από τη θέση µου ΣΥΝ. 
ξεγλιστρώ. — εξολίσθηση (η) [µεσν.] κ. εξολίσθηµα (το) [1870], 
εξολισθητικός, -ή, -ό [1870]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έξολισθάνω < εξ- + 
όλισθάνω «γλιστρώ» (βλ.λ.)]. 

εξολκέας (ο) [1870] {εξολκ-είς, -έων} (λόγ.) 1. εργαλείο µε το οποίο τραβάει 
κανείς κάτι προς τα έξω 2. (ειδικότ.) εργαλείο για την αφαίρεση συρραπτικών 
συρµάτων, το αποσυρραπτικό. [ΕΤΥΜ < αρχ. έξέλκω «τραβώ, σύρω» (πβ. κ. 
ολκή, αρχική σηµ. «τράβηγµα»), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. extracteur]. 

εξολοθρευτής (ο) [µτγν.], εξολοθρεύτρια (η) {εξολοθρευτριών} πρόσωπο που 
καταστρέφει ολοσχερώς, µαζικά ΣΥΝ. καταστροφέας, αφανιστής- ΦΡ. Άγγελος 
εξολοθρευτής ο Άγγελος που εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα παιδιά και ζώα 
των Αιγυπτίων κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο για τη Γη 
τής Επαγγελίας. 

εξολοθρευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που οδηγεί στην εξολόθρευση, στη µαζική 
καταστροφή: ~ µέθοδος | όπλα ΣΥΝ. καταστροφικός. — εξολοθρευτικά 
επίρρ. 

εξολοθρεύω ρ. µετβ. (εξολόθρευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
καταστρέφω (κάτι) ολοσχερώς, εξοντώνω (κάτι) µαζικά, ολοκληρωτι- 

κά: τα χηµικά όπλα µπορούν να εξολοθρεύσουν ολόκληρους πληθυσµούς || ~ 
είδη ζώων ΣΥΝ. αφανίζω, εκµηδενίζω. — εξολόθρευση (η) [µτγν.] κ. 
εξολόθρεµα (το) [µεσν.] κ. εξολοθρεµός (ο) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
έξολεθρεύω (µε αφοµοίωση τού -ε- προς το προηγούµενο -ο-) < εξ- + 
όλεθρεύω < όλεθρος]. 

εξ ολοκλήρου επίρρ. → ολόκληρος 
εξοµαλίζω ρ. µετβ. {εξοµάλισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. καθιστώ 

(κάτι) οµαλό 2. (µεσοπαθ. εξοµαλίζοµαι) ΓΛΩΣΣ. γίνοµαι οµαλός, 
οµαλοποιούµαι, προσαρµόζοµαι στο σύστηµα των οµαλών: ο αόρ. «ήνεγκα» 
τού ρήµατος φέρω εξοµαλίστηκε σε «έφερα». — εξο-µάλιση (η) [µτγν.] κ. 
εξοµαλισµός (ο) [1888]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λειαίνω», < εξ- + 
όµαλίζω < οµαλός]. 

εξοµάλυνση (η) [1854] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. (για επιφάνειες) η 
λείανση, η απαλλαγή από τραχείες προεξοχές, η αφαίρεση των ανωµαλιών 2. 
(µτφ.) η απάλειψη δυσκολιών, εντάσεων κ.λπ.-η τακτοποίηση, η διευθέτηση 
(κατάστασης): ~ σχέσεων | διαφορών | αρνητικού κλίµατος ΣΥΝ. 
οµαλοποίηση ANT. όξυνση, (λόγ.) εκτράχυν-ση 3. (µτφ. για κείµενο) η άρση 
των δυσκολιών που παρουσιάζονται 4. ΟΙΚΟΝ. επίδοµα εξοµάλυνσης 
επίδοµα που δόθηκε στους δηµοσίους υπαλλήλους, όταν ίσχυσε το ενιαίο 
µισθολόγιο, για να ισοσκελίσει διαφορές µισθών. 

εξοµαλύνω ρ. µετβ. [1892] {εξοµάλυ-να, -νθηκα, -σµένος} 1. καθιστώ (κάτι) 
οµαλό, ίσιο και λείο: - επιφάνεια ΣΥΝ. εξοµαλίζω ΑΝΤ. εκτραχύνω 2. (µτφ.) 
αποκαθιστώ την ισορροπία: έκαναν πολλές προσπάθειες, για να εξοµαλύνουν 
τις σχέσεις τους, που είχαν διαταραχθεί τελευταία || ~ το έδαφος πριν από τη 
συνάντηση των δύο αντιπάλων. — εξοµαλυντικός, -ή, -ό [1891]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µεγέθυνση. 

εξοµοιώνω ρ. µετβ. {εξοµοίω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάτι) όµοιο (µε κάτι 
άλλο): ~ τις διαφορετικές περιπτώσεις || προσπαθεί να εξοµοιώσει τους θύτες µε 
τα θύµατα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εξοµοιώ (-όω) < εξ- + όµοιώ < όµοιος]. 

εξοµοίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η υπαγωγή σε κοινό 
καθεστώς, σε όµοια ρύθµιση: µισθολογική ~ δασκάλων και καθηγητών || - 
πτυχίου ΑΝΤ. διαφοροποίηση 2. (συχνά αρνητικά) η τοποθέτηση στο ίδιο 
επίπεδο, στην ίδια αξιολογική βαθµίδα: ο τίτλος τής εργασίας οδηγεί τον 
αναγνώστη σε - τού Σεφέρη µε τον Κρυ-στάλλη ΣΥΝ. (λόγ.) προσοµοίωση ΑΝΤ. 
διαφοροποίηση. — εξοµοιωτι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 

εξοµοίωτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κατασκευή που αποτελεί πιστή αποµίµηση στη δοµή 
και στον εξοπλισµό µε άλλη (λ.χ. αεροπλάνο, διαστηµόπλοιο κ.ά.) και η οποία 
χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ειδικότ. για την ασφαλή 
εξοικείωση τού εκπαιδευοµένου (λ.χ. πιλότου, αστροναύτη) µε το αντικείµενο 
τής εκπαίδευσης του (λ.χ. τον χειρισµό των οργάνων, την αεροπορική πτήση, 
τον χώρο των αεροδροµίων κ.λπ.) ΣΥΝ. προσοµοιωτής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. simulator]. 

εξοµολόγηση [µτγν.] (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} κ. (λαϊκ.) 
ξοµολόγηση 1. η εµπιστευτική συνήθ. αποκάλυψη µυστικού: µου έκανε 
ειλικρινείς ~ || της έκανε ερωτική ~ (της αποκάλυψε τον έρωτα του) 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. το µυστήριο κατά το οποίο ο πιστός αποκαλύπτει µε µετάνοια τις 
αµαρτίες του στον ιερέα, για να πάρει άφεση. — εξοµολογητικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

εξοµολογητήριο (το) [1849] {εξοµολογητήρί-ου | -ων} το τµήµα τού 
χριστιανικού ναού στο οποίο λαµβάνει χώρα το µυστήριο τής εξοµολόγησης. 

εξοµολογητής κ. (λαϊκ.) ξοµολογητής (ο) ΕΚΚΛΗΣ. ο ιερέας, ο πνευµατικός στον 
οποίο εξοµολογούνται οι πιστοί τις αµαρτίες τους, για να πάρουν άφεση ΣΥΝ. 
πνευµατικός. Επίσης εξοµολόγος. 

εξοµολογώ κ. (λαϊκ.) ξοµολογώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {(ε)ξοµολογείς... | 
(ε)ξοµολόγ-ησα, -ούµαι (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} 1. ΕΚΚΛΗΣ. (για 
ιερέα) ακούω την αποκάλυψη των αµαρτηµάτων (κάποιου) κατά το µυστήριο 
τής εξοµολόγησης 2. (µεσοπαθ. (ε)ξοµολογούµαι | ξοµο-λογιέµαι) (α) 
ΕΚΚΛΗΣ. εµπιστεύοµαι τις αµαρτίες µου (σε πνευµατικό), ζητώντας 
συγχώρηση (β) αποκαλύπτω ή οµολογώ εµπιστευτικά: της εξοµολογήθηκε τον 
δεσµό του µε µιαν άλλη || (για) να σου ξοµο-λογηθώ την αµαρτία µου, του είχα 
πει ψέµατα || του εξοµολογήθηκε τις µύχιες σκέψεις | τις προσδοκίες του- ΦΡ. 
αµαρτία (εξοµολογηµένη, αµαρτία ουκ έστι βλ. λ. αµαρτία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
εξοµολογώ (-έω) < εξ- + οµολογώ]. 

εξόν επίρρ. (λαϊκ.) εκτός: θα πάµε την Τετάρτη, ~ αν βρέχει || ήταν όλη η παρέα 
~ (από) τον Νίκο. 
[ΕΤΥΜ µεσν., ουδ. µτχ. τού αρχ. εξεστι «επιτρέπεται, είναι δυνατόν». Η λ. 
εµφανιζόταν αρχικώς σε αρνητικές µεσν. φρ., δηλώνοντας το µόνο επιτρεπτό 
στοιχείο ή πράξη (λ.χ. άλλη γυνή µη σε χαρή (...) οξον εγώ ή εντέχεται να ενι 
αµέριµνος (...) εξόν παρά έχει πόλεµον)]. 

εξοντώνω ρ. µετβ. [1761] {εξόντω-σα, -θηκα, -µένος} (µόνο για έµψυχα) 1. 
αφανίζω, επιφέρω (σε πλήθος) µαζική καταστροφή, σκοτώνω (πλήθος): οι 
Ναζί επιχείρησαν να εξοντώσουν τους Εβραίους ΣΥΝ. εκµηδενίζω, εξολοθρεύω, 
καταστρέφω 2. κάνω (κάποιον) να πάψει να υπάρχει: ο δικτάτορας εξόντωσε 
όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους ΣΥΝ. εξουδετερώνω, εκµηδενίζω, 
βγάζω από τη µέση 3. (κατ' επέ-κτ.) θέτω εκτός µάχης, καθιστώ (κάποιον) 
ανίκανο να ενεργήσει: η εταιρεία απέκτησε το µονοπώλιο, εξοντώνοντας όλους 
τους ανταγωνιστές της ΣΥΝ. καταστρέφω, εξουδετερώνω 4. κουράζω 
υπερβολικά, στερώ τη ζωτικότητα από (κάποιον): οι εντατικοί ρυθµοί εργασίας 
µε έχουν εξοντώσει ΣΥΝ. εξουθενώνω, εξαντλώ. [ΕΤΥΜ < εξ- + -οντώνω < ον, 
όντος, απόδ. τού γαλλ. anéantir]. 

εξόντωση (η) [1766] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο πλήρης αφανισµός, 
η ολοσχερής καταστροφή (λαού, έθνους κ.λπ.): η ~ των Εβραίων από τους 
Ναζί ΣΥΝ. εξολόθρευση, (λαϊκ.) ξεπάστρεµα 2. 
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(µτφ.) η καταστροφή (κάποιου): µεθόδευε την ~ των πολιτικών του 
αντιπάλων | των ανταγωνιστών του || σέρνοντας τον στα δικαστήρια, 
αποσκοπούσαν στην πολιτική του ~ ΣΥΝ. εξουδετέρωση, εκµηδένιση 
3. (µτφ.) η υπερβολική, σωµατική κυρ., καταπόνηση: η ~ κάποιου στη 
δουλειά ΣΥΝ. εξάντληση, εξουθένωση. 

εξοντωτικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που λειτουργεί καταστρεπτικά, 
που οδηγεί στην εξόντωση: τα ~ µέτρα για τους Έλληνες τής Κων-
σταντινούπολης που επιβλήθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση 2. 
αυτός που προκαλεί υπερβολική σωµατική κούραση, που εξαντλεί: ~ 
δουλειά | προετοιµασία ΣΥΝ. εξαντλητικός, εξουθενωτικός. — εξο-
ντωτικά επίρρ. 

εξονυχίζω ρ. µετβ. {εξονύχισα} ερευνώ και µελετώ σε βάθος, µέχρι 
την τελευταία λεπτοµέρεια ΣΥΝ. λεπτολογώ. — εξονύχιση (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. 
[ETYM µτγν., αρχική σηµ. «δοκιµάζω κάτι µε το νύχι - ερευνώ λε-
πτοµερώς», < εξ- + όνυχίζω < δνυξ, -χος «νύχι»]. 

εξονυχιστικός, -ή, -ό αυτός που διεξάγεται µε λεπτοµερή και σχο-
λαστικό τρόπο: ~ έρευνα | έλεγχος ΣΥΝ. σχολαστικός, λεπτοµερής. — 
εξονυχιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. 

εξοπλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξόπλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
εφοδιάζω µε όπλα, µε πολεµικό υλικό: ορισµένες χώρες εξοπλίζουν 
µε σύγχρονο πολεµικό υλικό τις αντιµαχόµενες παρατάξεις || (κ. µε-
σοπαθ. εξοπλίζοµαι) εξοπλιζόµαστε για να αντιµετωπίσουµε την 
εξωτερική απειλή ΑΝΤ. αφοπλίζω 2. (µτφ.) εφοδιάζω µε τα απαραίτη-
τα όργανα, εξαρτήµατα, µηχανήµατα: ~ εργαστήριο | σκάφος | γυ-
µναστήριο | ξενοδοχείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εφοπλιστής. 

εξοπλισµός (ο) [µεσν.] 1. η ενίσχυση, ο εφοδιασµός µε όπλα, µε πο-
λεµικό υλικό: περιορίζω τους ~ ΑΝΤ. αφοπλισµός 2. (µτφ.) ο εφοδια-
σµός µε τα απαραίτητα όργανα, εξαρτήµατα, µηχανήµατα: - εργα-
στηρίου | σκάφους | σταδίου | νοσοκοµείου 3. τα διαθέσιµα οπλικά 
συστήµατα, το σύνολο τού διαθέσιµου πολεµικού υλικού: χώρες µε 
πυρηνικό - 4. το σύνολο των οργάνων, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων 
µιας εγκατάστασης: ο ~ τού πλοίου | τού γυµναστηρίου | τού νοσο-
κοµείου || ηλεκτρικός ~. — εξοπλιστικός, -ή, -ό [1889]. 

εξοργίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξόργισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προ-
καλώ σε (κάποιον) οργή ΣΥΝ. εξερεθίζω ΑΝΤ. εξευµενίζω, µαλακώνω, 
καταπραΰνω, ηρεµώ, κατευνάζω. — εξόργιση (η). 

εξοργιστικός, -ή, -ό [1891] αυτός που προκαλεί οργή, αγανάκτηση: ~ 
αδιαφορία | συµπεριφορά. — εξοργιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εξορθολογισµος (ο) η εφαρµογή των αρχών τού ορθολογισµού, π.χ. 
στην οργάνωση τής εργασίας, τη δοµή µιας υπηρεσίας κ.λπ. — εξορ-
θολογίζω p., εξορθολογιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. rationalisation]. 

εξορία (η) {εξοριών} 1. η εξαναγκαστική, συνήθως εν είδει ποινής, 
αποποµπή από την πατρίδα: ισόβια - || στέλνω | πηγαίνω ~ || παίρνω 
τον δρόµο τής ~ 2. ο εκτοπισµός σε συγκεκριµένη και ελεγχόµενη πε-
ριοχή µέσα στα όρια τής χώρας: πολλά νησιά χρησιµοποιήθηκαν ως 
τόποι εξορίας για τους αντικαθεστωτικούς || έχω ζήσει στην ~ 3. (συ-
νεκδ.) η κατάσταση τού να ζει κανείς µακριά από την πατρίδα του 
ως εξόριστος: είµαι στην ~ 4. (συνεκδ.) ο τόπος στον οποίο αποµα-
κρύνεται ή εκτοπίζεται κανείς: ζω στην-- ΦΡ. στην εξορία τού Αδάµ 
σε πολύ αποµακρυσµένο και δυσπρόσιτο µέρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. θηλ. 
τού επιθ. έξόριος «εκτός των συνόρων» < εξ- + -όριος < ορός 
«τέρµα, όριο»]. 

εξορίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. υπο-
χρεώνω (κάποιον), συνήθ. ως ποινή, να εγκαταλείψει την πατρίδα 
του: οι βρετανικές αρχές είχαν εξορίσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
στις Σεϋχέλλες 2. εκτοπίζω (κάποιον) σε συγκεκριµένη περιοχή µέσα 
στα όρια τής χώρας και τον θέτω υπό επιτήρηση: µετά τον Εµφύλιο 
χιλιάδες αριστεροί εξορίστηκαν σε ξερονήσια. — εξορισµός (ο) 
[µτγν.]. 

εξόριστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που ζει εκτοπισµένος στην εξορία, που 
έχ_ει εξοριστεί: ~ αντιστασιακοί || ζω ~. 

εξορκιζω [αρχ.] κ. (λαϊκ.) ξορκίζω ρ. µετβ. {εξόρκισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. ΕΚΚΛΗΣ. διώχνω µακριά (δαιµονικά πνεύµατα) µε 
ειδικές αποτρεπτικές προσευχές ή και τελετές · 2. παρακαλώ ικε-
τευτικά: σ' εξορκίζω σ'ό,τι έχεις ιερό να µην πραγµατοποιήσεις την 
απειλή σου! — εξορκιστικός, -ή, -ό [1877]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

εξορκισµός [µτγν.] κ. (λαϊκ.) ξορκισµός (ο) 1. ΕΚΚΛΗΣ. η ειδική εκ-
κλησιαστική πράξη, που αποσκοπεί µέσω τής ανάγνωσης ευχών στο 
να αποµακρύνει την επήρεια πονηρών πνευµάτων 2. η αποποµπή δαι-
µονικού πνεύµατος µε αποτρεπτικές ευχές ή και τελετές 3. (συνεκδ.) 
η ευχή µε την οποία αποµακρύνεται το δαιµονικό πνεύµα. Επίσης 
εξόρκιση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

εξορκιστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που τελεί εξορκισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ορκίζω. 

εξόρµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η σφοδρή επί-
θεση: η ~ τού στρατού 2. η οργανωµένη δράση, συνήθ. πολλών ατό-
µων, που αποτελούν µια οµάδα, για την επίτευξη κοινού σκοπού: η ~ 
τής νεολαίας τού κόµµατος για την εγγραφή νέων µελών || οικονοµική 
- περιβαλλοντικής οργάνωσης για την κάλυψη των δαπανών της 3. η 
µετακίνηση, συνήθ. οµάδας, από ορισµένο σηµείο στο οποίο εδρεύει 
προς ορισµένη κατεύθυνση, µε σκοπό την ανάπτυξη ορισµένης 
δράσης: αύριο θα πάµε µε το σχολείο ~. 

εξορµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξορµάς... | εξόρµησα) 1. επιτίθεµαι µε σφο-
δρότητα: ο στρατός εξόρµησε µε όλες του τις δυνάµεις 2. ξεκινώ προς 
ορισµένη κατεύθυνση, για να αναπτύξω δράση: η θεατρική οµάδα 
ετοιµάζεται να εξορµήσει στην επαρχία. — εξορµητικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εξόρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. ΓΕΩΛ. η εκσκα- 

φή που γίνεται σε ορυχείο για την απόσπαση και την εξαγωγή χρή-
σιµων ορυκτών ουσιών από το υπέδαφος (µεταλλευµάτων, πετρελαί-
ου, άνθρακα κ.λπ.) · 2. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τού βολβού τού 
µατιού. 

εξορύσσω ρ. µετβ. {εξόρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. βγάζω από τη γη 
(ορυκτά) · 2. ΙΑΤΡ. αφαιρώ χειρουργικά τον οφθαλµικό βολβό. — εξο-
ρυκτικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + όρύσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

εξοστρακισµός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) η εξορία πολιτικού προ-
σώπου, που επιβαλλόταν από τον λαό ύστερα από συνέλευση και 
ψηφοφορία τής Εκκλησίας τού ∆ήµου, κατά την οποία κάθε πολίτης 
έγραφε πάνω σε όστρακο (θραύσµα αγγείου) το όνοµα εκείνου που 
έκρινε ότι έπρεπε να εξοριστεί 2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) η εκδίωξη, η απο-
µάκρυνση. — εξοστρακίζω ρ. [αρχ.], εξοοτρακιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. εξοστρακίζω < εξ- + όστρακίζω < δστρακον, επει-
δή οι Αθηναίοι πολίτες χάρασσαν σε όστρακα το όνοµα τού προσώ-
που που ήθελαν να εξοριστεί]. 

εξού επίρρ. (λόγ.) 1. από όπου: «τήλε» στα Αρχαία σήµαινε «µακριά», 
~ και «τηλεκατευθυνόµενος» 2. (+ και) γι' αυτό: δεν ξέρει να κολυ-
µπάει, ~ και ο φόβος του για τη θάλασσα ΣΥΝ. ως εκ τούτου. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. φρ. εξ ου, πβ. κ. αφού]. 

εξουδετερώνω ρ. µετβ. [1842] {εξουδετέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κα-
θιστώ (κάποιον/κάτι) τελείως ανενεργό: ~ τους πολιτικούς µου αντι-
πάλους | τον εχθρό | την αντίσταση ΣΥΝ. εκµηδενίζω, αποδυναµώνω, 
εξαλείφω 2. (ειδικότ.) σκοτώνω, θανατώνω 3. ΧΗΜ. µεταβάλλω όξινη 
ή αλκαλική ουσία σε ουδέτερη. — εξουδετερωτικός, -ή, -ό [1876]. 
[ΕΤΥΜ. < εξ- + -ουδετερώνω < ουδέτερος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
neutraliser]. 

εξουδετέρωση (η) [1874] [-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µαταίωση 
βλαπτικής ενέργειας (προσώπου/πράγµατος) µε αντίθετη ενέργεια ή 
κατάλληλη αντιµετώπιση: ~ τής προπαγάνδας τού εχθρού | τροµο-
κρατικής οργάνωσης | εκρηκτικού µηχανισµού | νάρκης 2. ΧΗΜ. η κα-
τεργασία οξέος µε βάση ή το αντίστροφο, ώσπου το διάλυµα να γί-
νει ουδέτερο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. neutralisation]. 

εξουθενώνω ρ. µετβ. {εξουθένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κουράζω υπερ-
βολικά ΣΥΝ. εξαντλώ 2. µειώνω την αξία (κάποιου): επιχείρησε µε δη-
κτικά σχόλια να τον εξουθενώσει ΣΥΝ. εκµηδενίζω, προσβάλλω, τα-
πεινώνω, εξευτελίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξουθενώ (που απαντά µε δύο ασυναίρετους τύπους: 
έξουθενέω | έξουθενόω) < εξ- + -ουθενώ < ούθέν, παράλλ. τ. τού αρχ. 
ουδέν (βλ.λ.), από τη συνεκφορά ούτε εν µε τροπή τού -τ- σε -θ- λόγω 
τής δασύτητας τού εν]. 

εξουθένωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υπερβολική 
καταπόνηση: η ~ των στρατιωτών από τις πολλές και κοπιαστικές 
ασκήσεις ΣΥΝ. εξάντληση 2. η καταρράκωση τού κύρους (κάποιου), η 
µείωση τής αξίας του: η ~ του από τους ανταγωνιστές του ΣΥΝ. εκ-
µηδένιση, εξευτελισµός. — εξουθενωτικός, -ή, -ό [1815]. 

εξουσία (η) {εξουσιών} 1. (α) η δυνατότητα, που πηγάζει από δικαί-
ωµα ή από ισχύ, να επιβάλλει κάποιος τη θέληση του σε άλλους, να 
ελέγχει (άτοµο, οµάδα, κοινωνικό σύνολο, χώρα κ.λπ.): όσο µικρότερο 
είναι το παιδί, τόσο µεγαλύτερη ~ έχει ο πατέρας πάνω του || ο Λου-
δοβίκος ΙΑ' ήταν µονάρχης µε απόλυτη ~|| η διάκριση των - σε νοµο-
θετική, εκτελεστική και δικαστική || ασκώ | νέµοµαι | σφετερίζοµαι την 
~ || κρατώ τα ηνία τής ~ || ανώτατη | κοσµική | κρατική | συγκε-
ντρωτική | τοπική - || υπόκειµαι | υποτάσσοµαι στην ~ κάποιου || 
άνοδος | εγκατάσταση στην ~ || κατάχρηση εξουσίας || ο νόµος | η 
λαϊκή ψήφος αποτελούν πηγή εξουσίας ΣΥΝ. αρχή, κυριαρχία (β) (συ-
νήθ. στον πληθ.) οι αρµοδιότητες που αντιστοιχούν σε ορισµένο αξίω-
µα: οι ~ τής Βουλής | τού δηµάρχου || αύξηση | µείωση | περιορισµός 
των ~ (κάποιου) 2. (συνεκδ.) (α) ο φορέας τής παραπάνω δυνατότη-
τας: η αστυνοµία είναι - || η τέταρτη ~ (ο Τύπος) ΣΥΝ. αρχή (β) πρό-
σωπο που είναι φορέας εξουσίας, κυρ. ο αστυνόµος: κατέφθασε η ~! 
|| ποιος είναι η ~ εδώ µέσα; · 3. ΘΡΗΣΚ. Εξουσίες (οι) τάξη αγγέλων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εξεστι «επιτρέπεται, είναι δυνατόν», από το θ. ουσ- τής 
µτχ. έξ-οϋσ-α (ρ. εξειµι)]. 

εξουσίαση (η) [1834] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) η άσκηση τής εξου-
σίας. 

εξουσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {εξουσίασα) ♦ 1. (µετβ.) ασκώ 
την εξουσία σε (κάποιον/κάτι): ο απόλυτος µονάρχης εξουσιάζει τον 
λαό, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν || ο Θεός εξουσιάζει το Σύµπαν || 
ο άνθρωπος επιχειρεί να εξουσιάσει τη φύση || ~ τη χώρα | τον εαυτό 
µου (είµαι κύριος τού εαυτού µου) ΣΥΝ. κυβερνώ, ελέγχω, είµαι 
κύριος (κάποιου) ♦ 2. (αµετβ.) έχω εξουσία: ο απόλυτος µονάρχης 
εξουσιάζει χωρίς περιορισµούς || (µτφ.) σ' αυτό τον τόπο εξουσιάζει η 
αυθαιρεσία (κυριαρχεί). — εξουσιαστής (ο) [µτγν.], εξουσιασµός (ο) 
[µεσν.]. 

εξουσιαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την εξουσία ή 
µε αυτόν που την ασκεί: ~ µηχανισµός | στάση | αντίληψη. — 
εξουσιαστικά επίρρ. 

εξουσιοδότηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η πα-
ροχή εξουσίας ή δικαιώµατος από κάποιον (εξουσιοδοτούντα) σε άλ-
λον (εξουσιοδοτούµενο) έτσι, ώστε ο δεύτερος να ενεργεί νόµιµα µε 
το όνοµα και για λογαριασµό τού πρώτου: παρέχεται γραπτή | εν 
λευκώ | νοµοθετική | διοικητική ~ σε κάποιον 2. (συνεκδ.) το έγγραφο 
µε το οποίο παρέχεται το παραπάνω δικαίωµα: για να εισπράξετε τα 
χρήµατα, πρέπει να προσκοµίσετε ~ τού συζύγου σας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. autorisation]. 

εξουσιοδοτώ ρ. µετβ. [1840] (εξουσιοδοτείς... | εξουσιοδότ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος) δίνω (σε κάποιον) την άδεια (προφορική ή έγ- 
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γραφή) να µε εκπροσωπήσει (κάπου) ή να ενεργήσει γενικά για λο-
γαριασµό µου: τον εξουσιοδότησε να πάρει αντ' αυτού τα χρήµατα από 
την τράπεζα || ~ κάποιον εν λευκώ (βλ. λ. λευκός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < εξουσία + -δοτώ < δότης, απόδ. τού γαλλ. autoriser]. 

εξουσιοµανής, -ής,-ές [1890] {εξουσιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το πάθος να ασκεί εξουσία ΣΥΝ. φίλαρχος, αρχοµανής. — 
εξουσιοµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εξοφθαλµια   (η)  {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική προεξοχή τού 
οφθαλµικού βολβού έξω από την κανονική θέση στις κόγχες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. exophthalmia]. 

εξοφθαλµισµός (ο) ΓΕΩΠ. η αφαίρεση από τα οπωροφόρα δέντρα 
οφθαλµών για να αναπτυχθούν αυτοί που αποµένουν. 

εξόφθαλµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (συχνά κακόσ.) αυτός που γίνεται αµέ-
σως αντιληπτός, καταφανής: ~ αβλεψία | αδικία ΣΥΝ. οφθαλµοφανής, 
ολοφάνερος · 2. ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από εξοφθαλµια. — εξό-
φθαλµα | εξοφθάλµως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός, οφθαλ-
µός. 

ex officio λατ. (προφέρεται εξ οφίκιο) ελλην. από θέσεως, εξ αξιώµα-
τος· επειδή κάποιος κατέχει συγκεκριµένη θέση ή αξίωµα: ο υπουρ-
γός θα συµµετάσχει στην επιτροπή ~. 
[ΕΤΥΜ. λατ. < ex «από, εξ» + officio, αφαιρετ. πτώση τού ουσ. officium 
«αξίωµα»]. 

εξόφληση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να εξοφλεί 
κανείς χρέος: άµεση ~ 2. (συνεκδ.) η απόδειξη που πιστοποιεί ότι έχει 
εξοφληθεί χρέος: έλαβα την ~ τού λογαριασµού 3. (µτφ.) η ανταπό-
δοση προηγούµενης, µη οικονοµικής υποχρέωσης: ~ εξυπηρέτησης | 
ευεργεσίας. 

εξοφλητέος, -α, -ο [1826] αυτός που πρέπει να εξοφληθεί: η τράπεζα 
παρέχει δάνεια - σε δύο χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < θ. εξοφλη- τού ρ. εξοφλώ (πβ. αόρ. εξόφλη-σα) + παραγ. επί-
θηµα -τέος (βλ.λ.)]. 

εξοφλητηριο (το) [1887] {εξοφλητηρί-ου | -ων} το έγγραφο που πι-
στοποιεί ότι πραγµατοποιήθηκε η εξόφληση οφειλόµενου ποσού. 

εξοφλητικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εξόφληση 
χρέους ή που την πιστοποιεί: ~ επιταγή | απόδειξη 2. εξοφλητικό (το) 
το εξοφλητηριο (βλ.λ.). 

εξοφλώ ρ. µετβ. {εξοφλείς... | εξόφλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κάνω απόσβεση χρέους: εξόφλησε µέχρι τελευταίας δραχµής ό,τι του 
χρωστούσε ΣΥΝ. αποπληρώνω· ΦΡ. εξοφλώ | εκπληρώνω το κοινόν 
χρέος βλ. λ. χρέος 2. ανταποδίδω (χάρη, ευεργεσία): µ'αυτό τον τρό-
πο εξοφλούσε την εξυπηρέτηση που του έκανε (βλ. κ. λ. ξοφλώ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όφελος, πεθαίνω. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. εξοφλώ < εξ- + -οφλώ (-έω) < αρχ. όφλείν, απρφ. αορ. 
β', που ανήκει στη λεξιλογική οικογένεια τού ρ. οφείλω (βλ.λ.). o αόρ. 
όφλείν είναι αρχαιότατος (πιθ. ήδη µυκηναϊκός) και από αυτόν σχη-
µατίστηκε αργότερα το ρ. όφλισκάνω]. 

εξοφλώ - ξοφλώ. Οι δύο λέξεις διαφέρουν σηµασιολογικά, µολο-
νότι το ξοφλώ παράγεται από το εξοφλώ µε σίγηση τού αρκτικού 
ε- (πβ. εξοδεύω > ξοδεύω, ερωτώ > ρωτώ). Το εξοφλώ σηµαίνει 
«αποπληρώνω χρέη, επιστρέφω χρήµατα που χρωστώ», ενώ το ξο-
φλώ χρησιµοποιείται ιδίως στον αόριστο και στη µετοχή: Αυτός 
πάει, ξόφλησε - Είναι πια ξοφληµένος, και σηµαίνει «τελειώνω, 
δεν µε υπολογίζουν ότι υπάρχω ή ότι αξίζω». 

εξοχή (η) 1. κάτι που εξέχει σε σχέση µε µια επιφάνεια ΣΥΝ. προεξο-
χή· ΦΡ. κατ' εξοχήν | κατεξοχήν κατά κύριο λόγο, περισσότερο από 
κάθε άλλο: και άλλοι ασχολήθηκαν µε το θέατρο, αλλά εκείνος ήταν ~ 
άνθρωπος τού θεάτρου ΣΥΝ. προπάντων · 2. υπαίθρια περιοχή έξω 
από πόλη, πρόσφορη για παραθερισµό: ο καλός καιρός τους παρακί-
νησε να πάνε στην ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προεξοχή, εξόγκωµα», < εξέχω. Η σηµ. 
«ύπαιθρο (υπερυψωµένο τµήµα τού σπιτιού)» είναι µεσν., ίσως υπό 
την επίδραση τού επιρρ. έξω]. 

εξοχικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την εξοχή, την ύπαιθρο, 
αυτός που βρίσκεται ή γίνεται στην εξοχή: ~ κέντρο | περίπατος 2. 
εξοχικό (το) (α) το σπίτι που βρίσκεται στην εξοχή, για να περνά κα-
νείς εκεί τις διακοπές του (β) φαγητό από κρέας που ψήνεται στη 
σούβλα, τυλιγµένο σε αλουµινόχαρτο, και σερβίρεται ψιλοκοµµένο. 

εξοχος, -η, -ο πολύ καλός, πολύ ωραίος: ~ επιστήµονας | δουλειά | 
καιρός | ιδέα | διάλεξη | έργο ΣΥΝ. έκτακτος, εξαιρετικός, εξαίσιος, 
θαυµάσιος, περίφηµος. [ΕΤΥΜ; αρχ. < εξέχω]. 

-ζοχοτατος (ο), εξοχότατη (η) ως τιµητική προσφώνηση επίσηµου 
προσώπου (κυρ. για τον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας): εξοχότατε κύριε 
πρόεδρε. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξοχώτατος, αρχικώς προσφώνηση Ρωµαίου έπαρχου 
^aT.eminentissimus), υπερθ. βαθµός τού αρχ. έξοχος]. 

εξοχοτητα (η) [µτγν.] {εξοχοτήτων} 1. η αρετή τής υπεροχής, τής 
ανωτερότητας, η ιδιότητα τού να είναι κανείς έξοχος 2. εξοχοτητα 
(η) ως προφώνηση για πρόσωπο που κατέχει ανώτερο δηµόσιο αξίω-
µα:^ ~ του ο κύριος πρέσβης. Επίσης (λόγ.) εξοχότης {εξοχότητος}. 

εξπέρ (ο/η) {άκλ.} ελλην. εµπειρογνώµων - έµπειρος 1. πρόσωπο που 
έχει βαθιές γνώσεις και πείρα, που είναι ειδικευµένο σε συγκε-
κριµένο ζήτηµα: ~ σε θέµατα µοριακής βιολογίας ΣΥΝ. ειδικός 2. πο-
λύ επιδέξιος και έµπειρος: είναι ~ στην οδήγηση. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
expert < λατ. expertus «δοκιµασµένος, έµπειρος», µτχ. τού experior 
«δοκιµάζω, αποπειρώµαι»]. 

εξπρές (το) {άκλ.} ελλην. ταχεία (σηµ. 1) - κατεπείγον (σηµ. 3) 1. το 

συγκοινωνιακό µέσο (συνήθ. τρένο), που διανύει µια διαδροµή πάρα 
πολύ γρήγορα, µε ελάχιστες ή καθόλου στάσεις- (ως επίρρ.) 2. για γρή-
γορο ταξίδι, για ταξίδι µε ελάχιστες ή καθόλου στάσεις: φεύγουµε ~ 
3. (α) κατεπειγόντως· για αποστολή ταχυδροµικών επιστολών ή δεµά-
των µε την ένδοξη τού κατεπείγοντος, ώστε να φθάσουν στον πα-
ραλήπτη γρηγορότερα από το συνηθισµένο: έστειλε το δέµα ~ (β) (ως 
επίθ.) για επιστολή, δέµα κλπ.: στέλνω ένα γράµµα απλό και ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. express < αγγλ. express < µέσ. γαλλ. exprès < λατ. 
expressus «πεπιεσµένος, συµπιεσµένος», µτχ. τού ρ. exprimo «πιέζω, 
εξάγω - εκφράζω»]. 

εξπρεσιονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} αισθητικό ρεύµα που επηρέασε τη 
ζωγραφική (Β. Καντίνσκυ, Π. Κλέε κ.ά.), το θέατρο (Γκ. Κάιζερ, Ευγέ-
νιος θ' Νηλ κ.ά.), τη µουσική (Α. Μπεργκ κ.ά.), τη λογοτεχνία (Φ. 
Κάφκα κ.ά.) και τον κινηµατογράφο (Φ. Λανγκ κ.ά.) και έχει ως κύ-
ρια χαρακτηριστικά την υποκειµενική έκφραση τού καλλιτέχνη και 
την έµφαση σε έντονες συναισθηµατικές ή συγκινησιακές καταστά-
σεις (πβ. λ. ιµπρεσιονισµός). — εξπρεσιονιστής (ο), εξπρεσιονίστρια 
(η), εξπρεσιονιστικός, -ή, -ό, εξπρεσιονιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. expressionnisme < expression «έκφραση» < λατ. 
expressio]. 

ex silentio λατ. (προφέρεται εξ σιλέν-τιο) ελλην. σιωπηρά' χωρίς να 
εκφράζεται ρητώς (για έµµεση συναγωγή συµπεράσµατος). 

έξτρα κ. εξτρά επίρρ. 1. επιπλέον: αµείβεται ~ για τις υπερωρίες ΣΥΝ. 
παραπάνω 2. εξτρά (τα) {άκλ.} οτιδήποτε δίνεται ή λαµβάνεται επι-
πλέον: πουλάω το αυτοκίνητο µου µε όλα τα ~ (κλιµατισµό, ραδιοκα-
σετόφωνο κ.λπ.) 3. (λαϊκ. ως επίθ.) αυτός που διακρίνεται για την ξε-
χωριστή του ποιότητα: ~ ελαιόλαδο ΣΥΝ. εξαιρετικός. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. extra < λατ. extra «έξω, εκτός», πβ. extra muros «εκτός των τειχών 
(τής πόλης)»]. 

εξτραφόρ (το) {άκλ.} βαµβακερή ίσια κορδέλλα για στριφώµατα εν-
δυµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. extra-fort < extra (βλ. λ. έξτρα) + fort «ισχυρός», εδώ 
«ανθεκτικός»]. 

εξτρέµ (ο) {άκλ.} ελλην. ακραίος επιθετικός (σηµ. 1), ακραίος (σηµ. 2) 
1. ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) παίκτης που παίζει στα άκρα τής επιθετι-
κής γραµµής τής οµάδας 2. (γενικά ως επίθ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από ακραία στοιχεία (συµπεριφοράς, αντιλήψεων κ.λπ.): είναι 
πολύ ~ άνθρωπος || εκφράζει ~ απόψεις. 

εξτρεµισµός (ο) η στάση που χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση 
ακραίων αντιλήψεων και βίαιων µεθόδων (κυρ. στην πολιτική). — 
εξτρεµιστής (ο), εξτρεµίστρια (η), εξτρεµιστικός, -ή, -ό, εξτρεµιστικά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. extrémisme < επίθ. extrême < λατ. 
extremus «έσχατος, άκρος», υπερθ. βαθµός τού επιθ. exter | exterus 
«εξωτερικός»]. 

εξυβρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξύβρισ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} (λόγ.) µι-
λώ προσβλητικά εναντίον (κάποιου) ΣΥΝ. (καθηµ.) βρίζω, προσβάλλω. 

εξύβριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το να εξυβρίζει κανείς 
κάποιον 2. ΝΟΜ. η προσβολή τής τιµής (κάποιου) µε λόγια (λόγω ~), 
έργα (έργω ~) ή άλλον τρόπο, που δεν αποτελεί συκοφαντία ή ψευδή 
καταµήνυση: απλή ~ || µήνυση για ~. — εξυβριστικός, -ή, -ό [1855]. 

εξυγιαίνω ρ. µετβ. {εξυγίαν-α, -θηκα} 1. καθιστώ (έναν χώρο) υγιεινό, 
ώστε να πληροί τους κανόνες υγιεινής: εξυγίαναν την ελώδη περιοχή 
µε αποξηραντικά έργα 2. (συνήθ. µτφ.) επαναφέρω στην καλή κα-
τάσταση καταπολεµώντας ό,τι προκαλεί προβλήµατα, δυσλειτουργία 
κ.λπ.: ~ την οικονοµία | µια επιχείρηση | τον δηµόσιο τοµέα | τον χώρο 
τού ποδοσφαίρου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + υγιαίνω (βλ.λ.), αρχική σηµ. «αναρρώνω», o οι-
κονοµικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. assainir]. 

εξυγιανση (η) [1896] {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να γίνεται κάτι 
υγιές, η αποκατάσταση τής υγείας 2. (µτφ.) η επαναφορά στην καλή 
κατάσταση µε καταπολέµηση τής διαφθοράς, των δυσλειτουργιών 
κ.λπ.: η ~ τού δηµοσίου τοµέα | των προβληµατικών επιχειρήσεων. 
[ΕΤΥΜ. Παλαιότ. χρησιµοποιήθηκε και τ. εξυγίαση (χωρίς -ν-), επειδή 
η λ. θεωρήθηκε παράγωγο από αρχ. µετβ. ρ. έξυγιάζω «εξυγιαίνω, θε-
ραπεύω». Ωστόσο, η χρήση τού αρχ. αµετβ. ρ. εξυγιαίνω ως µετβ. 
(«θεραπεύω») δικαιολογεί τους σχηµατισµούς εξυγίανση, εξυγιαντι-
κός]. 

εξυγιαντικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε την εξυγίανση: ~ 
µέτρα | προσπάθειες | έργα. — εξυγιαντικά επίρρ. 

εξύµνηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο υπερβολικός 
έπαινος: η ~ των αρετών κάποιου || η ~ τού καθεστώτος | τής επανά-
στασης ΣΥΝ. εγκώµιο, εκθειασµός ΑΝΤ. καυτηρίαση, στηλίτευση. 

εξυµνητικός, -ή, -ό [1890] αυτός που εξυµνεί ΣΥΝ. εγκωµιαστικός, 
επαινετικός ANT. επιτιµητικός, στηλιτευτικός. — εξυµνητικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

εξυµνώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εξυµνείς... | εξύµν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} εγκωµιάζω, επαινώ µε ενθουσιώδη τρόπο: - τις αρετές | τα κα-
τορθώµατα | το έργο κάποιου | ένα καθεστώς ΣΥΝ. εκθειάζω ΑΝΤ. 
καυτηριάζω, στηλιτεύω. 

εξυπακούεται, εξυπακούονται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. [1860] {µόνο σε 
ενεστ.} εννοείται από τα προηγούµενα, προκύπτει λογικά, είναι 
ευνόητο: εφόσον το γάλα ήταν µολυσµένο, - ότι και όλα τα παράγωγα 
του ήταν επίσης µολυσµένα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. être sous-entendu < p. sous-entendre «υπονοώ, 
υπαινίσσοµαι». 

εξυπηρέτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παροχή 
υπηρεσίας, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση, τη βοήθεια, την επί-
λυση προβλήµατος: παρέχεται άµεση τηλεφωνική ~ στους πελάτες 
τής εταιρείας || η ~ των επιβατών γίνεται από εκπαιδευµένο προσω- 
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πικό || µέτρα για την ταχεία ~ των πολιτών από τις δηµόσιες υπηρε-
σίες ΣΥΝ. εκδούλευση 2. η ικανοποίηση (αναγκών, στόχων, επιδιώξε-
ων κ.λπ.): - εθνικών συµφερόντων | πολιτικών σκοπών Ζ. (ευφηµ.) η 
κατ" εξαίρεση και επιλεκτική διευκόλυνση ή ευνοϊκή ρύθµιση αιτή-
µατος: ο διευθυντής ήταν φίλος και µου έκανε µια ~ ΣΥΝ. ρουσφέτι. 

εξυπηρετητής (ο) ΠΛΗΡΟΦ. 1. µονάδα παροχής υπηρεσιών σε ένα 
δίκτυο υπολογιστών 2. (εξυπηρετητής δικτύου) υπολογιστής στον 
οποίο είναι συνδεδεµένοι οι υπόλοιποι υπολογιστές και ο οποίος 
εκτελεί τα διαχειριστικά προγράµµατα τού δικτύου 3. (εξυπηρετητής 
αρχείων) κεντρική µονάδα αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων σε 
ένα δίκτυο υπολογιστών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
server]. 

εξυπηρετικός, -ή, -ό [1895] αυτός που εξυπηρετεί, που συντελεί στην 
εξυπηρέτηση: το µετρό είναι πολύ - µέσο συγκοινωνίας || (κ. για 
πρόσ.) οι υπάλληλοι προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο εξυπη-
ρετικοί || (+γεν.) µέτρα εξυπηρετικά των εθνικών µας συµφερόντων. 
— εξυπηρετικά επίρρ. 

εξυπηρετώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξυπηρετείς... | εξυπηρέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προσφέρω σε (κάποιον) τις υπηρεσίες µου: δεν 
επαρκούν οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό || µπορώ να σας 
εξυπηρετήσω σε κάτι; || (µεσοπαθ.) εξυπηρετείστε; (ερώτηση υπαλ-
λήλου σε πελάτη καταστήµατος, για να δει αν τον εξυπηρετεί άλλος 
υπάλληλος) 2. καλύπτω την ανάγκη (κάποιου), διευκολύνω: ~ σχέδια 
| ανάγκες | επιδιώξεις || αναρωτήθηκε ποια συµφέροντα εξυπηρετούν 
αυτές οι δηλώσεις ΣΥΝ. βοηθώ. 

εξυπνάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ανεπτυγµένη νοηµοσύνη, η ιδιό-
τητα τού έξυπνου: µάτια γεµάτα ~ ΣΥΝ. οξύνοια, ευφυΐα ΑΝΤ. ανοη-
σία, βλακεία, ηλιθιότητα, κουταµάρα 2. (ειρων.) ανόητο αστείο, ανοη-
σία: µου κάνεις τη χάρη ν' αφήσεις τις ~ || σπουδαία - είπες! 3. εξυ-
πνάδες (οι) λόγια ή πράξεις µε τα οποία προσπαθεί κανείς να κάνει 
τον έξυπνο, να κάνει εντύπωση: άρχισε τις ~ πάλι! || κάνω | πουλάω 
~ 4. πονηριά: µην κάνεις καµιά ~, γιατί θα βρεις τον µπελά σου! 

εξυπνάκιας (ο) {εξυπνάκηδες} (µειωτ.) πρόσωπο που παριστάνει τον 
έξυπνο, που λέει εξυπνάδες. — εξυπνακίσπκος, -η, -ο, εξυπνακίσπ-
κα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < έξυπνος + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. µατ-άκιας, γυαλ-
άκιας]. 

εξυπνοπούλι (το) {χωρ. γεν.} (ειρων.) για κάποιον που νοµίζει ότι εί-
ναι έξυπνος, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται αφελής. 

έξυπνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται 
γρήγορα και σε βάθος τα πράγµατα- ο ευφυής ΣΥΝ. οξύνους, πνευµα-
τώδης, τετραπέρατος ΑΝΤ. ανόητος, κουτός, χαζός, ηλίθιος, βραδύ-
νους· ΦΡ. (α) κάνω τον έξυπνο προσποιούµαι, παριστάνω τον έξυπνο 
(β) (παροιµ.) το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται βλ. λ. µύτη 2. (για 
λόγο, πράξη, ενέργεια κ.λπ.) αυτός που φανερώνει οξύτατη αντίληψη, 
εξυπνάδα: ~ λύση | κόλπο | σχέδιο | αστείο ΑΝΤ. ανόητος, χαζός, κου-
τός 3. (ειρων.) πονηρός, κυρ. αυτός που ενεργεί χωρίς να υπολογίζει 
τους άλλους (σαν να είναι οι άλλοι κορόιδα): εγώ σηκώθηκα για να 
προσφέρω τη θέση µου στον ηλικιωµένο και ήρθε ο άλλος ο ~ και κά-
θισε! || (µε αγανάκτηση) Κατάλαβες; Αυτός είναι ο~ κι εµείς είµαστε 
τα κορόιδα! 4. (για µηχανισµό, συσκευή κ.λπ.) αυτός που µπορεί να 
επιλέγει τον τρόπο δράσης του ανάλογα µε την περίσταση, ώστε να 
επιτελεί τη λειτουργία του µε µεγάλη ακρίβεια και επιτυχία- ΦΡ. (α) 
έξυπνα όπλα (π.χ. βόµβες, πύραυλοι) όπλα στα οποία χρησιµοποιεί-
ται η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ραντάρ, τού 
λέιζερ κ.ά., ώστε να πλήττουν µε µεγάλη ακρίβεια τον στόχο τους (β) 
έξυπνη κάρτα πλαστική κάρτα, όπως η πιστωτική, που έχει ενσωµα-
τωµένο µικροκύκλωµα ικανό να αποθηκεύει δεδοµένα για τις συ-
ναλλαγές που γίνονται µε την κάρτα (γ) έξυπνο σπίτι σπίτι στο οποίο 
όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και τα ηλεκτρικά συστήµατα ελέγχο-
νται από έναν Η/Υ, ο οποίος προγραµµατίζεται ώστε να ανταποκρί-
νεται αποτελεσµατικά στις µεταβολές των συνθηκών, χωρίς τη συνε-
χή ανθρώπινη παρέµβαση. Επίσης ξύπνιος, -ια, -ιο (σηµ. 1-3). — έξυ-
πνα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ξύπνιος, αυτός που έχει ξυπνήσει», < έξ-+ 
ύπνος. Η σηµ. «ευφυής» είναι µεσν. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι 
φρ. έξυπνη κάρτα (< αγγλ. smart card), έξυπνα όπλα (< αγγλ. smart 
weapons)]. 

έξυπνος: συνώνυµα. Οι λέξεις που εξέφρασαν στην Ελληνική την 
έννοια τής εξυπνάδας είναι πολλές και συµβαδίζουν µε τον τρόπο 
µε τον οποίο οι Έλληνες συνέλαβαν την έννοια αυτή. Χρησιµο-
ποιήθηκε το αρχ. (µεταγενέστερο) έξυπνος, που δηλώνει «αυτόν 
που δεν βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, που είναι εν εγρηγόρσει». 
Από το έξυπνος και τα νεότερα ξύπνιος, ξυπνάς και παν-έξυπνος. 
Από το φύοµαι | φύσις «αυτός που έχει καλή φυή», ο ευ-φυής. Ιδι-
αίτερα προικισµένη φύση σε ορισµένους τοµείς είναι ο ιδιο-φυής. 
ενώ πολύ προικισµένη φύση µε µεγάλη νοητική ικανότητα στην 
πρωτότυπη και δηµιουργική σκέψη είναι ο µεγαλο-φυής. Από τον 
νου, τη νοητική ικανότητα, πλάστηκαν τα οξύ-νους, αγχί-νους και 
ταχύ-νους, καθώς και τα νοήµων και εύ-στροφος. Χαρακτηριστικό 
είναι το τετραπέρατος, που δηλώνει κυριολεκτικά τον κοσµο-
γυρισµένο, που έχει βρεθεί στα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα, δηλ. 
σε όλο τον κόσµο. Εξάλλου, µια σειρά από λέξεις εκφραστικές σε 
µεταφορική χρήση δηλώνουν επίσης τον έξυπνο: µυαλό, διάνοια, 
κεφάλι - σπίρτο, σπίθα, φωστήρας - αετός, ξεφτέρι (< λατ. 
accipiter «γεράκι»), ατσίδα (< ικτίδα «νυφίτσα»), τσακάλι, γάτα -
δαίµονας, δαιµόνιος, τζίνι (< τουρκ. ein «δαιµόνιο»). 

εξυφαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξύφα-να, -νθηκα (λόγ. εξυφάνθην, -ης, 

-η...), -σµένος} (λόγ.) µηχανεύοµαι (κάτι κακό), σχεδιάζω µε δόλιο και 
ύπουλο τρόπο: εξυφαίνουν σκευωρία | πλεκτάνη | συνωµοσία | προ-
δοσία. — εξύφανση (η) [1868]. 

εξυψώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξύψω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κά-
ποιον) ανώτερο ποιοτικά, τον βελτιώνω ηθικά, πνευµατικά: οι ανθρω-
πιστικές σπουδές εξυψώνουν τον άνθρωπο ΣΥΝ. προάγω ΑΝΤ. υποβι-
βάζω · 2. προσδίδω αίγλη, εγκωµιάζω: προσπαθούσε να τον εξυψώ-
σει στα µάτια τους ΑΝΤ. εξευτελίζω, ταπεινώνω, µειώνω, υποβαθµίζω. 

εξύψωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ηθική και πνευµα-
τική βελτίωση, η άνοδος τού επιπέδου (κάποιου): η πνευµατική καλ-
λιέργεια συµβάλλει στην ~ τού ανθρώπου ΣΥΝ. προαγωγή, βελτίωση 
ΑΝΤ. υποβιβασµός 2. η τοποθέτηση (κάποιου) σε υψηλό επίπεδο (µε 
λόγια, σχόλια κ.λπ.): µετά το δυσφηµιστικό δηµοσίευµα ακολούθησαν 
άρθρα που επιχειρούσαν την ~ τού υπουργού. — εξυψωτικός, -ή, -ό 
[1896], εξυψωτικά επίρρ. 
έξω κ. (λαϊκ.) όξω επίρρ. 1. στον χώρο που περιβάλλει έναν άλλο, στο 
εξωτερικό µέρος (ενός χώρου που νοείται ως εσωτερικός): ∆εν βαρέ-

θηκες όλη µέρα στο δωµάτιο; Βγες και λίγο ~! || ~ από το καφενείο 
στεκόταν ένας άντρας || άφησε την επιστολή ~ από την πόρτα µου ΑΝΤ. 
µέσα· ΦΡ. (α) απ' έξω βλ. λ. απέξω (β) έξω απ' τα δόντια βλ. λ. δόντι (γ) 
έξω-έξω στο πιο ακραίο σηµείο, στο χείλος: µη βάζεις το πιάτο ~ στο 

τραπέζι, γιατί θα σου πέσει κάτω (δ) µέσα-έξω για κίνηση από το 
εσωτερικό προς το εξωτερικό µέρος ενός χώρου και αντίστροφα: µια 

ώρα τώρα ~ σ' αυτό το δωµάτιο, µε ζάλισες! ΣΥΝ. µπες-βγες 2. 
(ειδικότ.) εκτός σπιτιού: ξέχασε τα κλειδιά του και έµεινε | κλείστηκε ~ 

(έκλεισε η πόρτα τού σπιτιού και δεν είχε τα κλειδιά µαζί του) || τα 
παιδιά παίζουν ~ || κοιµάµαι ~ τώρα το καλοκαίρι || απουσιάζει αυτή τη 
στιγµή, είναι ~· ΦΡ. βγαίνω έξω βγαίνω από το σπίτι και πηγαίνω για 
διασκέδαση ΑΝΤ. µένω µέσα 3. (µε ρήµατα που δηλώνουν κίνηση, 
ώστε να βρεθεί (κάποιος) σε εξωτερικό χώρο): τον φώναξα ~ || τον 

έστειλε ~· ΦΡ. (α) πετάω (κάποιον) έξω (i) διώχνω (κάποιον) από το 
εσωτερικό ενός χώρου µε βίαιο τρόπο: (ως απειλή) αν δεν κάτσεις 
ήσυχος, θα σε πετάξω έξω! (ii) κάνω έξωση σε (κάποιον) (χωρίς να 

δείξω ευαισθησία απέναντι του): ήταν µια πολύ φτωχή οικογένεια, αλλ' 
αυτός τους πέταξε έξω (β) βγάζω (κάποιον) έξω αποβάλλω (κάποιον 
από έναν χώρο): ο δάσκαλος έβγαλε έξω τους άτακτους µαθητές (ενν. 

από την αίθουσα) || ο διαιτητής έβγαλε έξω έναν παίκτη για 
αντιαθλητική ενέργεια (γ) πέφτω έξω (i) αποτυγχάνω σε επιχείρηση, 

χάνω τα λεφτά µου: άνοιξε µια βιοτεχνία δερµάτινων ειδών, αλλά έπεσε 
έξω || (σε κάποιον που δείχνει πολύ απογοητευµένος) κάνεις σαν να 
σου έπεσαν έξω τα καράβια! ΣΥΝ. χρεωκοπώ (ii) κάνω λανθασµένη 

εκτίµηση ή αποτυγχάνω (σε πρόβλεψη): τον θεωρούσα έµπιστο 
άνθρωπο, αλλά έπεσα έξω || δεν έπεσε έξω στις προβλέψεις του (δ) το 

ρίχνω έξω (i) διασκεδάζω: καλό είναι να το ρίχνει κανείς έξω πότε-πότε 
ΣΥΝ. γλεντώ (ii) παραµελώ τα καθήκοντα µου: οι βαθµοί σου 

φανερώνουν ότι µάλλον το 'χεις ρίξει έξω (ε) µένω έξω αποτυγχάνω σε 
διαγωνισµό ή σε διεκδίκηση (θέσης, επάθλου κ.λπ.): λέει ότι έγραψε 

καλά στις εξετάσεις, αλλά έµεινε έξω || αποκλείστηκε και έµεινε έξω από 
τη διεκδίκηση τού κυπέλλου Ευρώπης 4. στο εξωτερικό: πήγε να 
σπουδάσει ~ 5. (ως έναρθρο επίθ.) (α) αυτός που διαµένει στο 

εξωτερικό: οι ~ Έλληνες || ο~ ελληνισµός (β) αυτός που σχετίζεται µε 
την κοινωνική ζωή (κατ' αντιδιαστολή προς τη ζωή στο σπίτι ή στον 
εσωτερικό µας κόσµο): δεν έχει επικοινωνία µε τον ~ κόσµο 6. (σε 

σύνθηµα ή προσταγή) δηλώνει αίτηµα για αποµάκρυνση, εκδίωξη: ~ οι 
βάσεις! || ~ γρήγορα! Φύγε από 'δώ!  ΦΡ. έξω φτώχια! προτροπή για να 

ευθυµήσει, να διασκεδάσει κανείς, κυρ. µεταξύ ανθρώπων που 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, ώστε να ξεχάσουν την 

κατάσταση τους: ~ και καλή καρδιά (πβ. η φτώχια θέλει καλοπέραση) 
7. (για να δηλωθεί εξαίρεση) εκτός: - απ'όσα σας είπα, δεν γνωρίζω 

τίποτε άλλο ΣΥΝ. πλην, εξόν, ξέχωρα 8. έξω (το) η εξωτερική πλευρά 
ενός αντικειµένου: το ~ τού σπιτιού | τού αυτοκινήτου' ΦΡ. (συνήθ. για 
ρούχα) το µέσα έξω η εσωτερική πλευρά γίνεται εσωτερική: φοράω | 

γυρίζω ~ · ΦΡ. (α) µια κι έξω µε µία προσπάθεια ή χωρίς διακοπή: 
τελειώσαµε το βάψιµο ~· δεν χρειάστηκε δεύτερο χέρι (β) στα µέσα και 

στα έξω για κάποιον που γνωρίζει σηµαντικά πρόσωπα ή όλα τα 
σηµαντικά θέµατα σε υπηρεσία, οργανισµό, κόµµα κ.λπ. και µπορεί να 
επιτύχει, λόγω των γνωριµιών και των γνώσεων του, πράγµατα που οι 

άλλοι δεν µπορούν: αυτός είναι - στο υπουργείο και µπορεί να σε 
εξυπηρετήσει όποτε θέλεις (γ) έξω φρενών (για πρόσ.) έξαλλος από 

θυµό και αγανάκτηση: όταν το σκέφτοµαι, γίνοµαι ~ || µε έχει κάνει - µε 
τα φερσίµατα του (δ) έξω καρδιά (ως χαρακτηρισµός) για άνθρωπο 

εκδηλωτικό, εξωστρεφή, πρόσχαρο: θα τον συµπαθήσεις αµέσως, είναι 
~ άνθρωπος! [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ (βλ. λ. εκ | εξ) + -ω, πβ. άν-ω, έσ-ω κ.ά.]. 
εξω- κ. εξώ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων ή ουσιαστι-
κών, που δηλώνουν αυτόν που υπάρχει ή γίνεται έξω από κάτι: εξω-
γήινος (που έρχεται έξω από τον πλανήτη Γη), εξω-σχολικός, εξω-σω-
µατικός, εξω-νοσοκοµειακός, εξω-νάρθηκας ΑΝΤ. εσω-, ενδο-. [ΕΤΥΜ. 

Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (< αρχ. επίρρ. έξω), το οποίο 
απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. αγγλ. exosphere), καθώς 
και σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. extra-corporeal «εξωσωµατικός»)]. 
εξωαυλικός, -ή, -ό αυτός που αναπτύσσεται έξω από τον αυλό ενός 

οργάνου, λ.χ. εξωαυλικός όγκος, που πιέζει και αποφράσσει ένα κοίλο 
όργανο. εξωβιθλογία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η µελέτη των 

πιθανοτήτων ύπαρξης ζωής έξω από τη Γη, στο Σύµπαν ΣΥΝ. 
αστροβιολογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. exobiology]. 

εξωγαµία (η) [1867] {εξωγαµιών} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο γάµος που συνάπτεται 
µεταξύ προσώπων, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά γένη ή διαφο- 
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ρετικά κοινωνικά σύνολα ΑΝΤ. ενδογαµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. exogamie]. εξώγαµος, -η, -ο 1. (παιδί) τού οποίου οι γονείς δεν έχουν 
συνάψει γάµο: ~ τέκνο || (κ. ως ουσ.) έχει δύο εξώγαµα ΣΥΝ. νόθος ΑΝΤ. 
γνήσιος 2. (γενικά) αυτός που γίνεται έξω από τον γάµο: ~ σχέσεις ΣΥΝ. εξω-
συζυγικός. εξωγενής, -ής, -ές [1852] {εξωγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προκαλείται από εξωτερικά αίτια: οφείλεται σε - παράγοντες || ~ ασθένεια (που 
οφείλεται σε αίτια έξω από τον οργανισµό) ΑΝΤ. ενδογενής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exogène]. εξωγήινος, -η, -ο 1. 
αυτός που προέρχεται από άλλον πλανήτη, ο µη γήινος 2. εξωγήινος (ο), 
εξωγήινη (η) πλάσµα που υποτίθεται ότι ζει σε άλλον πλανήτη: εισβολή 
εξωγήινων (σε ταινία επιστηµονικής φαντασίας) ΑΝΤ. γήινος (πβ. λ. ούφο). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. extraterrestrial]. εξωδικαστικός, -ή, -ό αυτός 
που γίνεται εκτός δικαστηρίου, χωρίς δίκη: οι αντίδικοι προσπάθησαν να βρουν 
µια ~ λύση στο πρόβληµα τους. — εξωδικαστικ-ά | -ώς επίρρ. εξώδικος, -η (λόγ. -
ος), -ο [1833] 1. αυτός που γίνεται εκτός δίκης: ~ διαµαρτυρία | πρόσκληση 2. 
εξώδικο (το) {εξωδίκ-ου | -ων} έγγραφο που προέρχεται από ορισµένο 
πρόσωπο, κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή και περιέχει τους ισχυρισµούς 
τού συντάκτη αναφορικά µε συγκεκριµένη έννοµη σχέση, κατάσταση ή διαφορά. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extra-judiciaire]. εξωδίκως επίρρ. [1840] 
ΝΟΜ. εκτός δίκης ΑΝΤ. δικαστικά. έξωθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) αυτός που 
προέρχεται από έξω, από το εξωτερικό ή από εξωτερικό παράγοντα: το νέο 
κράτος έχει ανάγκη τής - βοηθείας || δεν πρόκειται να υποκύψει σε ~ πιέσεις || ~ 
κίνδυνος | επέµβαση ΑΝΤ. έσωθεν, ένδοθεν, εκ των έσω, εκ των ένδον ΦΡ. έξω-
θεν καλή µαρτυρία η καλή φήµη και η θετική γνώµη τού κόσµου για γνωστό 
πρόσωπο, κυρ. σε περίπτωση που αυτό τίθεται υπό κρίση: οι δικαστές | οι ιερείς 
πρέπει να έχουν την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έξω + -θεν (βλ.λ.). Η 
φρ. έξωθεν καλή µαρτυρία προέρχεται από την Κ.∆. και προσδιορίζει ως ένα από 
τα προσόντα τού επισκόπου την καλή φήµη και υπόληψη (Κ.∆. Α' Τιµόθ. 3, 7: 
δει δε και µαρτυρίαν καλήν εχειν από των έξωθεν...)]. εξώθερµος, -η, -ο ΧΗΜ. 
αυτός που εκλύει θερµότητα: ~ αντίδραση | διεργασία ΑΝΤ. ενδόθερµος. Επίσης 
εξωθερµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exothermique]. 
εξώθηση (η) [µτγν.] 1. η ώθηση προς τα έξω 2. (µτφ.) ο εξαναγκασµός κάποιου 
να κάνει κάτι: η ~ κάποιου σε αυτοκτονία | στο έγκληµα 3. ΙΑΤΡ. φάση τού 
τοκετού, κατά την οποία σπρώχνεται το κύηµα έξω από τη µήτρα και τον κόλπο. 
εξώθυρα κ. (λαϊκ.) ξώθυρα (η) {δύσχρ. εξωθύρων} (λόγ.) η πόρτα 
τής εισόδου, η εξώπορτα ΑΝΤ. εσώθυρα. εξωθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξωθείς... | 
εξώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (κυριολ.-σπάν.) ωθώ προς τα έξω, 
διώχνω µε βίαιο τρόπο 2. (συνήθ. µτφ.) λειτουργώ πιεστικά, ώστε να οδηγηθεί 
(κάποιος) σε (αρνητική) πράξη, συµπεριφορά: συζήτησαν τους λόγους που 
εξωθούν τους νέους στο έγκληµα || τα συµφέροντα των µεγάλων δυνάµεων στην 
περιοχή εξωθούν τα δύο κράτη σε ένοπλη σύγκρουση. εξωκειµενικός, -ή, -ό 
ΓΛΩΣΣ.-ΦΙΛΟΛ. αυτός που δεν ανήκει στο κείµενο, που βρίσκεται έξω από αυτό, 
που σχετίζεται µε το εκτός τού κειµένου περιβάλλον (πρόσωπα, πράγµατα, 
συνθήκες κ.λπ.): ~ στοιχεία ΑΝΤ. κειµενικός, ενδοκειµενικός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. extra-textual]. εξωκκλήσι (το) → ξωκκλήσι 
εξωκοινοβουλευτικός, -ή, -ό αυτός που δεν εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο: -

Αριστερά (το σύνολο των µικρών κοµµάτων ή οµάδων τής Αριστεράς, κυρ. η 
άκρα Αριστερά) || ~ αντιπολίτευση (οµάδες που χρησιµοποιούν δυναµικούς 
τρόπους πίεσης, όπως διαδηλώσεις, καταλήψεις κ.λπ.). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extra-parlementaire]. εξωκρινής, -ής, -ές 
{εξωκριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΦΥΣΙΟΛ. (για αδένα) αυτός που εκκρίνει τις 
ουσίες τις οποίες παράγει εκτός τής κυκλοφορίας τού αίµατος: οι ιδρωτοποιοί 
αδένες είναι ~ ΑΝΤ. ενδοκρινής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ενδοκρινής. 
[ΕΤΥΜ. < έξω + -κρινής < κρίνω «ξεχωρίζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ.^ 
exocrine]. εξωλέµβιος, -α, -ο αυτός που προσαρµόζεται και λειτουργεί έξω από 
τη λέµβο: ~ κινητήρας | µηχανή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. outboard (motor)]. 
εξώλης και προώλης (αρχαιοπρ.) για άνθρωπο τελείως ξεδιάντροπο, ανήθικο: 
τους θεωρούν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, κακήν κακώς. [ΕΤΥΜ αρχ. < εξ- + -
ώλης < ρ. δλ-λυ-µι «καταστρέφω, διαφθείρω» (βλ. κ. όλεθρος). Όµοιος είναι 
και ο σχηµατισµός τού επιθ. προώλης. Η φρ. εξώλης και προώλης αποτελεί 
σήµερα άκλιτη επιρρηµατική φρ. (πβ. κ. κακήν κακώς)· στην Αρχαία κλίνεται 
και απαντά τόσο µε κυριολεκτική όσο και µε µεταφορική σηµ., π.χ. «εξώλεις 
και προώλεις ποι-είν τινας εν γη και εν θαλασσή» (∆ηµοσθένης)]. εξωλογικός, -
ή, -ό αυτός που συντελείται έξω από τη λογική διαδικασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λογικός, παράλογος. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. illogical (νόθο συνθ.)]. 
εξωµερίτης (ο) → ξωµερίτης 
εξωµήτριος, -α (λόγ. -ος), -ο [1849] ΙΑΤΡ. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται έξω 

από τη µήτρα: ~ κύηση (η ανάπτυξη γονιµοποιηµένου ωαρίου έξω από την 
κοιλότητα τής µήτρας, σε ωοθήκη ή σε σάλπιγγα) 
ΑΝΤ. ενδοµήτριος. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extra-utérin]. έξωµος, -η, -ο [µτγν.] (για 

ενδύµατα) αυτός που αφήνει ακάλυπτους 
τους ώµους: ~ φόρεµα | τουαλέτα. εξωµοσία (η) [αρχ.] {εξωµοσιών} η επίσηµη 
αποκήρυξη µε όρκο τής θρησκευτικής πίστης ή πεποιθήσεων: η ~ ήταν 
υποχρεωτική για τους αιρετικούς που µετανοούσαν. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + -ωµοσία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οµ-νυ-µι «ορκίζω», βλ. κ. οµνύω]. 

εξωµότης (ο) [1871] {εξωµοτών}, εξωµότισσα (η) {εξωµοτισσών} 1. πρόσωπο 
που έκανε εξωµοσία: ένας χριστιανός | µουσουλµάνος ~ ΣΥΝ. αποστάτης, 
αρνησίθρησκος 2. πρόσωπο που δεν τήρησε τον όρκο του, ο προδότης: ~ 
αξιωµατικοί έκαναν πραξικόπηµα ΣΥΝ. αρνη-σίπατρις. Επίσης εξωµότρια (η). 
— εξωµοτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < εξωµοσία, 
υποχωρητ. (πβ. συνωµότης - συνωµοσία)]. 

εξωνάρθηκας (ο) [µεσν.] {εξωναρθήκων} ΕΚΚΛΗΣ. το εξωτερικό τµήµα τού 
νάρθηκα εκκλησίας, κυρ. σε παλαιοχριστιανικούς και πρω-τοβυζαντινούς 
ναούς (πβ. λ. εσωνάρθηκας). 

εξωνεφρικός, -ή, -ό ΦΥΣΙΟΛ. (κυρ. για σωµατικές λειτουργίες) αυτός που 
επιτελείται µε τεχνητό τρόπο και όχι από τα νεφρά. 

εξωνηµένος, -η, -ο (λόγ.-µειωτ.) εξαγορασµένος, αυτός που µε την υπόσχεση ή 
τη λήψη ανταλλαγµάτων δεν ενεργεί νόµιµα ή ηθικά ΣΥΝ. (λόγ.) 
αργυρώνητος. Επίσης εξώνητος [1885]. [ΕΤΥΜ Μτχ. παρακ. τού αρχ. 
εξωνοϋµαι «εξαγοράζω» < εξ- + ώνοϋ-µαι (-έο-) «αγοράζω» < ώνος «τιµή, 
αγοραστική αξία» < *Fös-no-εκτεταµένη - ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wes-no 
«αγοράζω», πβ. σαν-σκρ. vasnâm «αγοραστική αξία», λατ. venum «αγορά», 
vendo «πωλώ», γαλλ. vendre κ.ά. Οµόρρ. ψώνια (βλ.λ.)]. 

εξώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. (µειωτ.) η 
εξαγορά (κάποιου) µε υποσχέσεις ή/και ανταλλάγµατα, ώστε να µην 
ενεργήσει νόµιµα ή ηθικά · 2. το δικαίωµα πωλητή να αγοράσει εκ νέου από 
αγοραστή το αγαθό που του πούλησε (συνήθ. µέσα σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα και σε ορισµένη τιµή). — εξωνοϋµαι ρ. {-είται..}. 

εξώπορτα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η πόρτα τής εξωτερικής εισόδου 
κτηρίου, εξωτερική πόρτα: η ~ του σχολείου ΣΥΝ. εξώθυρα ΑΝΤ. εσώθυρα. 

εξωπραγµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από στοιχεία που δεν 
υπάρχουν στην πραγµατικότητα: παρουσιάζει τον ήρωα του µε ~ διαστάσεις 
και ιδιότητες 2. αυτός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, που δεν 
ισχύει: οι ισχυρισµοί σου είναι ~ 3. αυτός που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί- 
ανέφικτος: τα σχέδια σου είναι ~ ΣΥΝ. ουτοπικός ΑΝΤ. ρεαλιστικός. — 
εξωπραγµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. irréel]. 

εξώπροικος, -η, -ο [µτγν.] (παλαιότ.) 1. αυτός που δεν περιλαµβάνεται στην 
προίκα: ~ περιουσία 2. εξώπροικο (το) {εξωπροίκ-ου | -ων} ατοµική 
περιουσία τής γυναίκας, που παραµένει στην κατοχή της µετά τον γάµο, χωρίς 
να περιλαµβάνεται στην προίκα. 

εξωραΐζω ρ. µετβ. {εξωράισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) ωραίο· 
οµορφαίνω, καλλωπίζω: ~ µια περιοχή | έναν αρχαιολογικό τόπο | τον λόγο 
ΣΥΝ. ευτρεπίζω, στολίζω, διακοσµώ ΑΝΤ. ασχηµαίνω 2. (ειδικότ.) κάνω (κάτι 
άσχηµο) να φαίνεται ωραίο, εµφανίζω (κάτι αρνητικό) µε θετικές ιδιότητες: 
πρέπει να δούµε κατάµατα την κατάσταση και όχι να προσπαθούµε να την 
εξωραΐσουµε. — εξωραϊσµός (ο) [µτγν.], εξωραϊστής (ο) [1866], 
εξωραϊστικός, -ή, -ό [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµορφαίνω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. (η µτχ. εξωραϊσµένον ήδη στον Ησύχιο) < εξ- + ώραΐζω 
«κοσµώ, οµορφαίνω» < ώρα + -ίζω, βλ. κ. ωραίος]. 

εξώρας επίρρ. (λόγ.-σπάν.) πέρα από την κατάλληλη ώρα, αργά: επέστρεψε ~ 
ΣΥΝ. πάρωρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εξωρος < έξω + -ωρος < ώρα]. 

εξώρασο (το) το δεύτερο ράσο που φοριέται πάνω από το αντερί. 
εξώραφος, -η, -ο κ. ξωραφος αυτός που είναι ραµµένος ή διακοσµηµένος µε 

εξωτερικές ραφές, µε εξωτερικά γαζιά. 
έξωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η βίαιη αποµάκρυνση, η εκδίωξη 

2. (ειδικότ.) αποµάκρυνση από τον θρόνο, εκθρόνιση: - τού βασιλιά | τού 
Πατριάρχη 3. ΝΟΜ. η αποµάκρυνση τού µισθωτή από µισθωµένο ακίνητο µε 
δικαστική απόφαση: αν δεν καταβάλει σύντοµα τα ενοίκια που χρωστάει, θα 
του κάνω ~ || αγωγή εξώσεως. — εξωστικός, -ή, -ό [µτγν.], εξωστικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξωσις < εξωθώ]. 

εξώστεγο (το) {-ου κ. -έγου | -έγων} οτιδήποτε προεξέχει από τη στέγη και 
αποτελείται από το ίδιο υλικό µε αυτή. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. 
εξώστης και στέγη]. 

εξώστης (ο) {εξωστών} 1. (λόγ.) το µπαλκόνι (ανοιχτό ή κλειστό) (βλ. λ. 
χαγιάτι) 2. (ειδικότ.) προεξοχή ορόφου ή ηµιώροφου στο εσωτερικό τής 
αίθουσας θεάτρου ή κινηµατογράφου: τα εισιτήρια είναι φθηνότερα στον ~ 
(στις θέσεις που βρίσκονται σε αυτή την προεξοχή) 

εξω- α' συνθετικό 
εξω-αισθητικός, -ή, -ό εξω-δερµικός, -ή, -ό εξω-καλλιτεχνικός, -ή, -ό εξω-νοσοκοµειακός, -ή, -ό εξω-υπηρεσιακός, -ή, -ό 
εξω-αστικός, -ή, -ό εξω-εντερικός, -ή, -ό εξω-κοµµατικός, -ή, -ό εξω-πανεπιστηµιακός, -ή, -ό εξω-χριστιανικός, -ή, -ό 
εξω-ατµοσφαιρικός, -ή, -ό εξω-επιστηµονικός, -ή, -ό εξω-κρανιακός, -ή, -ό εξω-παραταξιακός, -ή, -ό 
εξω-γλωσσικός, -ή, -ό εξω-θωρακικός. -ή, -ό εξω-κυβερνητικός, -ή, -ό εξω-συνδικαλιστικός, -ή, -ό 



εξωστρέφεια 636 επαγγέλοµαι 
 

από την πλατεία 3. (συνεκδ.) το σύνολο των θεατών που κάθονται στον 
εξώστη: κατά την απονοµή των βραβείων κινηµατογράφου, ο ~ αποδοκίµαζε την 
επιτροπή. [ΕΤΥΜ. αρχ.. αρχική σηµ. «αυτός που ωθεί προς τα έξω», < εξωθώ]. 

εξωστρέφεια (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η κατεύθυνση των ενδιαφερόντων και η 
έκφραση των συναισθηµάτων ενός ατόµου προς τον εξωτερικό κόσµο, η 
εκδηλωτικότητα, η εξωτερίκευση των συναισθηµάτων και των σκέψεων ΑΝΤ. 
εσωστρέφεια. — εξωστρεφής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ. < ε'ξω + -στρέφεια < -
στρεφής < στρέφω, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Extraversion, όρος τού Ελβετού 
ψυχολόγου C. Jung (1875-1961)]. 

εξωσυζυγικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δραστηριότητες εκτός τής 
συζυγικής ζωής: - σχέσεις | περιπέτειες | ζωή ΣΥΝ. εξώγαµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. extra-conjugal], 

εξώσφαιρα (η) {χωρ. πληθ.} η εξώτατη περιοχή τής ατµόσφαιρας (σε απόσταση 
άνω των 500 περ. χλµ. από την επιφάνεια τής Γης), η οποία φθάνει µέχρι το 
κοσµικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. exosphere]. 

εξωσχολικός, -ή, -ό αυτός που δεν ανήκει ή δεν σχετίζεται µε το σχολείο: οι ~ 
δραστηριότητες των µαθητών || ~ βιβλίο | διάβασµα || (ως ουσ.) οι καταληψίες 
µαθητές απέδωσαν τις καταστροφές στο λύκειο τους σε εξωσχολικούς. 

εξωσωµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται ή συντελείται έξω από το σώµα 2. 
ΙΑΤΡ. (α) εξωσωµατική κυκλοφορία η προσωρινή, παράπλευρη κυκλοφορία 
τού αίµατος έξω από το σώµα κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων (β) εξωσωµατική γονιµοποίηση µέθοδος γονιµοποίησης ωαρίου 
από σπερµατοζωάριο έξω από το ανθρώπινο σώµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. extracorporeal]. 

εξώτατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται τελείως έξω, στο πιο ακραίο 
εξωτερικό σηµείο ΣΥΝ. ακρότατος, έσχατος ΑΝΤ. εσώτατος, εν-δότατος. — 
εξώτατα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίρρ. εξωτάτω, υπερθ. βαθµός τού έξω]. 

εξωτερίκευση (η) [1859] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} η έκφραση ενώπιον 
άλλων (όσων σκέφτεται ή αισθάνεται κανείς): η ~ των σκέψεων | των 
επιθυµιών | των συναισθηµάτων. 

εξωτερικεύω ρ. µετβ. [1884] {εξωτερίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
εκφράζω προς τα έξω, ενώπιον άλλων (κάτι που σκέφτοµαι ή αισθάνοµαι), 
φανερώνω: ~ σκέψεις | αισθήµατα | συναισθήµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. extérioriser]. 

εξωτερικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που βρίσκεται έξω: ~ πόρτα | είσοδος | σκάλα 
ΑΝΤ. εσωτερικός (β) εξωτερικά ιατρεία κρατικά ιατρεία που στεγάζονται σε 
νοσοκοµείο και δέχονται ασθενείς που δεν νοσηλεύονται µέσα στο 
νοσοκοµείο 2. αυτός που γίνεται έξω, όχι σε εσωτερικό χώρο: τα ~ γυρίσµατα 
τής ταινίας (όχι σε στούντιο) || - πλάνα 3. (α) αυτός που σχετίζεται µε ό,τι 
µπορεί να δει κανείς σε κάποιον (όχι µε τον χαρακτήρα του, τον εσωτερικό 
του κόσµο): ~ γνωρίσµατα | εµφάνιση (λ.χ. το ντύσιµο, το χτένισµα κ.λπ.) (β) 
αυτός που σχετίζεται µε τη µορφή, κατ' αντιδιαστολή προς το περιεχόµενο: τα 
~ γνωρίσµατα ενός κειµένου · 4. αυτός που αφορά στις σχέσεις µε ξένες χώρες: 
~ πολιτική (πολιτική που ασκεί ένα κράτος στις σχέσεις του µε άλλα κράτη) || 
Υπουργείο Εξωτερικών ΑΝΤ. εσωτερικός 5. εξωτερικό (το) (i) η έξω επιφάνεια 
κτηρίου, αντικειµένου κ.λπ.: το ~ τού ναού | τού αγγείου ΣΥΝ. (για κτήριο) 
πρόσοψη ΑΝΤ. εσωτερικό (ii) οι ξένες χώρες, η αλλοδαπή: διαµένω | ταξιδεύω 
| σπουδάζω | δραπετεύω στο ~ || εκδροµή στο ~ ΣΥΝ. τα ξένα 6. αυτός που 
αναφέρεται σε ή προέρχεται από ξένες περιοχές ή χώρες: ~ ειδήσεις | εχθρός 7. 
αυτός που αναφέρεται σε ό,τι περιβάλλει το άτοµο, κατ' αντιδιαστολή προς 
τον εαυτό του: ο ~ και ο εσωτερικός κόσµος τού ανθρώπου · 8. ΓΛΩΣΣ. 
εξωτερικό αντικείµενο το αντικείµενο τού ενεργητικού µεταβατικού ρήµατος, 
που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγµα στο οποίο φθάνει ή το οποίο βρίσκει η 
ενέργεια τού υποκειµένου, π.χ. «το παιδί» στην πρόταση «η µητέρα λούζει το 
παιδί» (πβ. εσωτερικό αντικείµενο λ. εσωτερικός). — εξωτερικ-ά | -ώς επίρρ., 
εξωτερικότητα (η) [1861], [ΕΤΥΜ. αρχ. < έξωτέρω, επίρρ. συγκρ. βαθµού τού 
έξω. Η σηµ. που αναφέρεται σε ξένες χώρες αποδίδει τα γαλλ. extérieur και 
étranger]. 

εξώτερος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται έξω-έξω, στο πιο αποµακρυσµένο 
σηµείο: ~ διάστηµα ΑΝΤ. εσώτερος, ενδότερος· ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. στο | εις το πυρ το 
εξώτερον (εις το πϋρ το εξώτερον) στην κόλαση: οι αµαρτωλοί θα 
καταδικαστούν στο ~. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. επίρρ. έξωτέρω, συγκρ. βαθµός τού 
έξω. Η φρ. εις τό πϋρ το εξώτερον προέρχεται από συµφυρµό των φρ. τής Κ.∆. 
εις τό σκότος τό εξώτερον (Ματθ. 25,30) και είς τό πϋρ τό αΐώνιον (Ματθ. 
25,41)]. 

εξωτικός, -ή, -ό αυτός που προέρχεται από ή βρίσκεται σε µακρινά, συνήθ. 
τροπικά µέρη: ~ νησιά | φρούτα | φυτά | ζώα | χώρες || - οµορφιά (η οµορφιά 
που βρίσκει κανείς σε εξωτικές χώρες, π.χ. στα νησιά τού Ειρηνικού 
Ωκεανού). 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. exotique < µτγν. εξωτικός «ξένος, µακρινός» < αρχ. 
έξω], εξωτισµός (ο) [1892] 1. ο χαρακτήρας τού εξωτικού 2. καλλιτεχνική και 
λογοτεχνική τάση επιλογής εξωτικών θεµάτων και µοτίβων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exotisme]. εξώφθαλµος, -η, -ο → εξόφθαλµος 
εξωφρενικός, -ή, -ό [1894] αυτός που είναι εντελώς παράλογος: ~ σκέψεις | 

ενέργειες | απαίτηση | αξίωση | τόκος | κατάσταση ΣΥΝ. ασυλλόγιστος ΑΝΤ. 
λογικός, συνετός. — εξωφρενικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός, παράλογος. 

[ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από την αρχ. φρ. έξω φρενών (που απαντά στον 
Πίνδαρο, Όλυµπ. 1, 47)]. εξωφρενισµός (ο) 1. η τάση για παράλογα ή ακραία 
πράγµατα 

2. (συνεκδ.) καθετί παράλογο και ακραίο: στο δοκίµιο του καταδικά 
ζει τους ~ από το εξωτερικό, που εισάγονται υπό µορφήν µόδας στη 
χώρα µας. 

έξω φρενών επίρρ. → έξω 
εξώφτερνος, -η, -ο -> ξώφτερνος 
εξώφυλλο (το) [1871] {εξωφύλλ-ου | -ων} 1. το εξωτερικό φύλλο τετραδίου, 

βιβλίου, περιοδικού κ.λπ.: σκληρό | µαλακό ~ ΑΝΤ. εσώφυλ-λο 2. (συνεκδ.) το 
περιεχόµενο τού εξωτερικού φύλλου, ό,τι γράφεται ή απεικονίζεται σε αυτό: 
ωραίο | εντυπωσιακό | πρωτότυπο | σοβαρό | προκλητικό - 3. (συνεκδ.) το 
πρόσωπο τού οποίου φωτογραφία καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος εξωτερικού 
φύλλου περιοδικού: ως µοντέλο έχει γίνει πολλές φορές ~ σε γνωστά περιοδικά 
µόδας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. outpaper]. 

Ε.Ο.Α. (η) Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων. 
Ε.Ο.Β. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Βάµβακος. 
Ε.Ο.∆. (η) Επιτροπή Ορισµού ∆ιαιτητών. 
Ε.Ο.Ε.Χ. (ο) Εθνικός Οργανισµός Ελληνικής Χειροτεχνίας. 
Ε.Ο.Κ. 1. (η) (παλαιότ.) Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (σήµερα 

Ευρωπαϊκή Ένωση) 2. (η) Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
3. (ο) Εθνικός Οργανισµός Καπ\Όύ. 

Ε.Ο.Κ.Α. (η) Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών. 
εοκικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

(τη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση): ~ κονδύλια | υποδείξεις. 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας. 
Ε.Ο.Ν. (η) Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας (Νεολαία τής δικτατορίας τού 1. 

Μεταξά). 
Ε.Ο.Π. (η) Εθνική Οµοσπονδία Πυγµαχίας. 
Ε.Ο.ΠΕ. (η) Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης (βόλεϊ). 
εορτάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {εόρτασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 

γιορτάζω (βλ.λ.). 
εορτάζων, -ούσα, -ον {εορτάζ-οντος (θηλ. -ούσας κ. λόγ. -ούσης) | -οντες (ουδ. 

-οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (κ. ως ουσ.) για πρόσωπο που έχει την 
ονοµαστική του γιορτή ή που γιορτάζει για κάποιον λόγο: οι εορτάζοντες τού 
γραφείου έφεραν γλυκά || έχω πολλούς εορτά-ζοντες και εορτάζουσες σήµερα· 
λέγεται συχνά και εορταζόµενος (ενν. ο εορταζόµενος άγιος). [ΕΤΥΜ Μτχ. 
ενεστ. τού αρχ. εορτάζω]. 

εορτάσιµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που αρµόζει, που είναι κατάλληλος 
για γιορτή: ~ ενδυµασία | περιβολή | διακόσµηση ΣΥΝ. γιορτινός, εορταστικός · 
2. αυτός που αξίζει να τιµηθεί µε γιορτή: ~ γεγονός | ηµέρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ικός. 

εορτασµός [µτγν.] κ. (λαϊκ.) γιορτασµός (ο) η τέλεση εορτής: λαµπρός | 
πανηγυρικός ~||~ εθνικής επετείου | επιτυχίας. 

εορταστής (ο) [µτγν.], εορτάστρια (η) [1823] {εορταστριών} (λόγ.) πρόσωπο 
που συµµετέχει σε γιορτή ΣΥΝ. γιορταστής, πανηγυριστής. 

εορταστικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε γιορτή ή εορτασµό- 
πανηγυρικός: ~ εκδήλωση | πρόγραµµα | µήνυµα | λόγος ΣΥΝ. γιορταστικός. 

εορτή (η) (λόγ.) η γιορτή (βλ.λ.): ονοµαστική | εθνική ~· ΦΡ. (α) κατόπιν 
εορτής βλ. λ. κατόπιν (β) (κατά τας) Κυριάκος και (τας) εορτάς (κατά τις) 
Κυριακές και (τις) γιορτές, δηλ. µόνο λίγες φορές, µόνο στις αργίες: «οι φίλοι 
του είναι πολλοί, αλλά τον βλέπουν πλέον µόνο ~» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εορτή < *Ρε-Ρορτά (µε ανοµοιωτική αποβολή τού δεύτερου -
F- και τροπή τού αρχικού F- σε δασεία), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 
έρανος. Το εορτή, µε συνίζηση τού -εο- σε -jo-, µεταβλήθηκε σε γιορτή (πβ. 
νέος > νιος, παλαιός > παλιός)]. 

εορτοδάνειο (το) {εορτοδανεί-ου | -ων} το δωροδάνειο (βλ.λ.). 
εορτοδρόµιο (το) [1836] {εορτοδροµί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. 1. (α) το σύνολο των 

ευαγγελικών και αποστολικών περικοπών που διαβάζονται σε κάθε γιορτή 
τού έτους (β) (συνεκδ.) το βιβλίο που περιλαµβάνει τις παραπάνω περικοπές 
2. το εορτολόγιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < εορτή + -δρόµιο (πβ. κ. κυριακο-δρόµιο), 
τίτλος βιβλίου τού Νικόδηµου τού Αγιορείτου]. 

εορτολόγιο (το) [µτγν.] {εορτολογί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. ο κατάλογος των εορτών 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. — εορτολογικός, -ή, -ό. 

Ε.Ο.Τ. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού. 
Ε.Ο.Φ. (ο) Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων. 
Ε.Ο.Φ.Π. (η) Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Πάλης. 
επ επιφών.· δηλώνει: 1. ξάφνιασµα, έκπληξη: ~, εδώ είσαι τόση ώρα; 

Πώς και δεν σε είδα; || ~, πού το βρήκες αυτό; Μια ώρα το ψάχνω! 2. 
(συνήθ. µε αυστηρό ύφος) προειδοποίηση ή επίπληξη: ~, µην το κάνεις 
αυτό! Απαγορεύεται! || ~! Για ησυχάστε λίγο! || (και επαναλαµβανό 
µενο) -------! Τι συµβαίνει εδώ πέρα; Επίσης απ κ. οπ. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

Ε.Π.Α. (η) Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης. 
επαγγελία (η) {επαγγελιών} η υπόσχεση: η κυβέρνηση δεν εκπλήρωσε πολλές 

από τις επαγγελίες της- ΦΡ. Γη τής Επαγγελίας (i) η γη Χα-ναάν, την οποία 
υποσχέθηκε ο Θεός στους απογόνους τού Αβραάµ (ii) (µτφ.) κάθε εύφορη και 
πλούσια γη· (γενικότ.) η χώρα προορισµού ανθρώπων που αναζητούν 
καλύτερες συνθήκες ζωής ή νέα πατρίδα: για πολλούς Ευρωπαίους η Αµερική 
ήταν η ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έπαγγέλλω «δηλώνω, υπόσχοµαι». Η ΦΡ. γη τής επαγγελίας δεν 
προέρχεται από την Π.∆. (διότι το εβρ. κείµενο δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε 
λ. µε τη σηµ. «υπόσχεση»), αλλά από τις µτγν. αναφορές που απαντούν στην 
Κ.∆. (λ.χ. Εβρ. 11,9: πίστει παρώκησεν είς γήν τής επαγγελίας...)]. 

επαγγέλλοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επαγγέλθηκα} 1. υπόσχοµαι: η νέα κ:υ-βέρνηση 
επαγγέλλεται την οικονοµική ανόρθωση τής χώρας ΣΥΝ. τά- 
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ζω, υπόσχοµαι · 2. (επίσ.) ασκώ συγκεκριµένο επάγγελµα: τι επαγ-
γέλλεσθε; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ETYM. < αρχ. έπαγγέλλω | -οµαι «δηλώνω, υπόσχοµαι» < επ(ι)- + 
άγγέλλω. Το µέσο επαγγέλλοµαι απέκτησε επίσης τη σηµ. «ασκώ» (π.χ. 
άρετήν, θεοσέβειαν), αλλά η σηµ. «ασκώ επάγγελµα, εργάζοµαι» 
απαντά ή υπονοείται ήδη στον Πλάτωνα, π.χ. «τοΰτό εστί το επάγγελµα 
δ επαγγέλλοµαι» (Πρωταγόρας 319 a) ή «τί έστιν ο επαγγέλλεται τε και 
διδάσκει;» (Γοργίας 447 e)]. επάγγελµα (το) {επαγγέλµ-ατος | -ατα, -
άτων} η βιοποριστική απασχόληση: επικερδές | προσοδοφόρο | 
ανθυγιεινό | ταπεινωτικό ~ || το αρχαιότερο επάγγελµα (η πορνεία) || το 
- µου είναι επιπλοποιός ΣΥΝ. εργασία, δουλειά·  ΦΡ. (α) ελευθέριο | 
ελεύθερο επάγγελµα βλ. λ. ελευθέριος (β) κλειστό επάγγελµα επάγγελµα 
τού οποίου δικαίωµα άσκησης έχουν µόνο άτοµα που ανήκουν σε 
ορισµένο σωµατείο ή ένωση ή καλύπτονται από ορισµένους νόµους 
(γ) εξ επαγγέλµατος (i) ΝΟΜ. αυτεπαγγέλτως (βλ.λ.) (ii) (µτφ.) επ' 
αµοιβή, σαν να ασκεί επάγγελµα: είναι ~ ψευδοµάρτυρας (δ) κατ' 
επάγγελµα (i) έχοντας ως επάγγελµα, σύµφωνα µε το επάγγελµα (που 
έχει κανείς) (ii) συστηµατικά: είναι ~ ψεύτης (ε) κάνω (κάτι) επάγγελµα 
(κακόσ.) κάνω κάτι συστηµατικά, µε αποτέλεσµα να µου αποδίδεται 
ιδιοτέλεια ή κακή πρόθεση: είπαµε, να του δανείσουµε χρήµατα, αλλά 
αυτός το έχει κάνει επάγγελµα (δηλ. να δανείζεται χρήµατα). [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «υπόσχεση», < έπαγγέλλω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµερινή 
στ\µ. ήδη µτγν.]. επαγγελµατίας (ο/η) {(θηλ. γεν. επαγγελµατίου) 
επαγγελµατιών} 1. πρόσωπο που ασκεί επάγγελµα: είναι - φωτογράφος 
|| ελεύθερος ~ ANT. ερασιτέχνης 2. πρόσωπο που κάνει σωστά τη 
δουλειά του, που εργάζεται σκληρά και µεθοδικά (κατ' αντιδιαστολή 
συνήθ. προς τον ερασιτέχνη ή εµπειροτέχνη): είναι πραγµατικός ~, ό,τι 
φτειάχνει είναι εγγυηµένο 3. πρόσωπο που κατά την άσκηση τού 
επαγγέλµατος του δεν επηρεάζεται από συναισθηµατισµούς, που 
κοιτάζει µόνο το επαγγελµατικό του συµφέρον: ένας ψυχρός ~ επιλέγει 
πάντα τη συµ-φερότερη πρόταση 4. (µτφ.) πρόσωπο που κάνει κάτι 
(αθέµιτο) συστηµατικά: ~ ψεύτης | κλέφτης | µάρτυρας σε δίκες 
(ψευδοµάρτυρας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ερασιτέχνης. επαγγελµατικός, -ή, -ό 
[1886] αυτός που σχετίζεται µε επάγγελµα ή επαγγελµατία: ~ τοµέας | 
σταδιοδροµία | επιλογές | συνέπεια | δραστηριότητα | σχέσεις | µυστικό | 
προοπτικές | ταξίδι | απόρρητο | στέγη | αυτοκίνητο || είχαµε µια καθαρά 
- συνάντηση || αγωνιά για την - της αποκατάσταση || δεν µπορούµε να 
συναντηθούµε, γιατί έχω πολλές ~ υποχρεώσεις-  ΦΡ. (α) επαγγελµατική 
συνείδηση η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η τήρηση τής δεοντολογίας 
και η µεθοδικότητα κατά την άσκηση τού επαγγέλµατος (β) 
επαγγελµατικός προσανατολισµός η επιστηµονική καθοδήγηση τού 
ατόµου για τη σωστή επιλογή τού επαγγέλµατος του, ανάλογα µε τον 
χαρακτήρα του, τα ενδιαφέροντα του, τις κλίσεις του και την αγορά 
εργασίας (γ) σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός (συντοµ. 
Σ.Ε.Π.) σχολικό µάθηµα που διδάσκεται στη µέση εκπαίδευση µε 
αντικείµενο τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθητών (δ) 
επαγγελµατική νόσος βλ. λ. νόσος. — επαγγελµατικ-ά | -ώς [1816] 
επίρρ., επαγγελµατικό-τητα (η), ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 
επαγγελµατισµός (ο) 1. η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η συστη-
µατικότητα κατά την άσκηση τού επαγγέλµατος: ο ~ χαρακτηρίζει 
κάθε του δουλειά · 2. η προσήλωση στην επαγγελµατική επιτυχία, 
χωρίς συναισθηµατικές ή ιδεολογικές επιρροές. [ETYM. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. professionalism]. επάγεται, επάγονται ρ. τριτοπρόσ. 
{µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (λόγ.) συνεπάγεται: το αδίκηµα τού 
βιασµού σε όλες τις χώρες - βαριά καταδικαστική ποινή 2. έπεται, 
προκύπτει, συνάγεται: από τα λόγια τού υπουργού ~ ότι οι τιµές δεν θα 
συγκρατηθούν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επάγω «οδηγώ ως αρχηγός - ασκώ 
επιρροή - οδηγώ κάποιον στο δικαστήριο» < έπ(ι)- + άγω. Οι σηµερινές 
χρήσεις πρωτο-απαντούν στη Λογική τού Αριστοτέλη]. επαγρυπνώ ρ. 
µετβ. [µτγν.] {επαγρυπνείς... | επαγρύπνησα} (λόγ.) επιβλέπω άγρυπνα 
(κάτι), έχω διαρκώς στραµµένη την προσοχή µου σε (αυτό): τα όργανα 
ασφαλείας δεν επαγρυπνούν επαρκώς.   — επαγρύπνηση (η) [µτγν.]. 
επαγωγέος (ο) {επαγωγ-είς, -έων} ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. µαγνήτης ή σύστηµα 
µαγνητών που προκαλεί επαγωγή σε ηλεκτρικές µηχανές. [ΕΓΥΜ. < 
επαγωγή, απόδ. τού γαλλ. inducteur, άσχετο προς το µτγν. έπαγωγεύς 
«στρώση πηλού στον τοίχο»]. επαγωγή (η) 1. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) η 
συναγωγή γενικού συµπεράσµατος από επιµέρους προτάσεις · 2. ΦΥΣ. 
η παραγωγή ηλεκτρικής τάσεως σε κύκλωµα µε τη µεταβολή τής 
µαγνητικής ροής που διέρχεται µέσα από το κύκλωµα αυτό: ρεύµα εξ 
επαγωγής · 3. ΝΟΜ. (α) επαγωγή όρκου η απαίτηση διαδίκου από τον 
αντίδικο να βεβαιώσει µε όρκο τους ισχυρισµούς του (β) επαγωγή 
κληρονοµιάς ο χρόνος κατά τον οποίο η κληρονοµιά τίθεται στη 
διάθεση των κληρονόµων να την αποδεχθούν ή να την αποποιηθούν. 

[ΕΤΎΜ. αρχ; < επάγω. o φυσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. induction]. 
επαγωγικός, -ή, -ο [µτγν.] 1. ΦΙΛΟΣ, αυτός που σχετίζεται µε τη συ-
ναγωγή γενικού συµπεράσµατος από επιµέρους προτάσεις: ~ συλλο-
γισµός | µέθοδος ANT. απαγωγικός, παραγωγικός · 2. ΦΥΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε την επαγωγή (βλ.λ.): ~ φαινόµενο | ρεύµα | πηνίο | κύ-
κλωµα. — επαγωγικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

επαγωγικός - απαγωγικός. ∆ύο διαφορετικές, αντίθετες στην πο-
ρεία τους, προσεγγίσεις τής γνωστικής (επιστηµονικής, διδακτι-
κής κλπ.) διαδικασίας. Η επαγωγική βαίνει από τα ειδικά προς τα 
γενικά, από τα επιµέρους στο όλον, ενώ η απαγωγική προχωρεί 

από τα γενικά στα µερικά, σύµφωνα µε την αρχή πως ό,τι ισχύει 
για το όλον ισχύει και για το µέρος που εµπεριέχεται σε αυτό. Η 
επαγωγική είναι επιστηµολογικά η µέθοδος που κινείται από τα 
εµπειρικά δεδοµένα προς τη συναγωγή µιας γενικής πρότασης που 
να ερµηνεύει τα πράγµατα (κατά κύριο λόγο: από τα φαινόµενα 
στον νόµο). 

επαγώγιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται µε επαγωγή 2. επα-
γώγιµο (το) το µέρος ηλεκτρικής µηχανής, όπου παράγεται εξ επα-
γωγής ηλεκτρεγερτική δύναµη, η οποία προκαλεί την παραγωγή ηλε-
κτρικού ρεύµατος. 

επαγωγός, -ός, -ό (λόγ.) 1. (κυριολ.) ο κατανοητός, ο εύληπτος 2. (συ-
νεκδ.) αυτός που ελκύει γοητευτικός, σαγηνευτικός: ~ διδασκαλία. — 
επογωγώς επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επάγω]. 

Ε.Π.Α.Ε. (η) Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών. 
έπαθλο (το) {επάθλ-ου | -ων} το βραβείο που απονέµεται σε νικητή 

αγώνων ή διαγωνισµών: τελετή απονοµής επάθλων.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άθλος. [ΕΤΥΜ. < αοχ. επαθλον< έπ(ι)- + άθλο ν «βραβείο» (βλ.λ.)]. 

επαινετικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που λέγεται ή γίνεται για έπαινο: ~ 
κριτικές | κρίσεις | σχόλια | λόγια ΣΥΝ. εξυµνητικός, εγκωµιαστικός 
ΑΝΤ. επιτιµητικός, αποδοκιµαστικός. — επαινετικ-ά | -ώς [µεσν.] 
επίρρ. 

επαινετός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που αξίζει έπαινο: ~ συµπεριφορά | 
προσπάθεια ΣΥΝ. αξιέπαινος ΑΝΤ. αξιόµεµπτος, κατακριτέος, αξιοκα-
τάκριτος. — επαινετ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

επαινοθηρία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} η συνεχής επιδίωξη επαίνων. — 
επαινοθήρας (ο/η), επαινοθηρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < έπαινος + -θηρία 
< θήρα «κυνήγι», πβ. κ. βαθµο-θηρία]. 

έπαινος (ο) {επαίν-ου | -ων, -ους} 1. έκφραση επιδοκιµασίας· εγκώµιο: 
απέσπασε πολλούς επαίνους || τους αξίζει κάθε έπαινος ΑΝΤ. µοµφή, 
επίκριση· ΦΡ. µετ' επαίνων (λατ. summa cum laude) µε επαίνους, µε 
εγκώµια- συχνά ειρων. στη φρ. απερρίφθη µετά πολλών επαίνων · 2. 
µορφή ηθικής αµοιβής, βαθµίδα διάκρισης κατώτερη τού βραβείου: η 
επιτροπή απένειµε τα βραβεία και τους επαίνους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπ(ι)- + αίνος]. 

επαινώ ρ. µετβ. {επαινείς... | επαίν-εσα, -ούµαι, -έθηκα, -εµένος) κ. 
(λαϊκ.) παινώ επιδοκιµάζω, εκφράζοµαι θετικά για (κάποιον/κάτι): η 
πρόταση του επαινέθηκε οµόφωνα από την επιτροπή ΣΥΝ. εγκωµιάζω 
ΑΝΤ. ψέγω, επικρίνω, κατηγορώ. Επίσης (καθηµ.) παινεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -εσα, εναίσιµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επαινώ (-έω) < έπ(ι)- + αινώ]. 

επαίροµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επήρθην, -ης, -η..., επηρµένος} (λόγ.) καυ-
χώµαι, υπερηφανεύοµαι: επαίρεται για τις επιτυχίες του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αίρω, µετοχή, υπερηφάνεια, αποθετικός. 
[ΕΓΥΜ αρχ. < έπ(ι)- + αϊρω | -οµαι «υψώνω» (βλ.λ.). Βλ. επίσης παίρ-
νω]. 

επαίσχυντος, -η, -ο [1894] αυτός για τον οποίο ντρέπεται κανείς-
επονείδιστος: ~ διαγωγή | συµφωνία. — επαίσχυντα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έπαισχύνοµαι < έπ(ι)- + αίσχύνοµαι]. 

επαιτεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η παράκληση ή ικεσία προς οποιο-
δήποτε ξένο, άγνωστο πρόσωπο για την παροχή, υπό µορφήν ελεη-
µοσύνης, χρηµάτων ή αντικειµένων που έχουν χρηµατική αξία µε τη 
δικαιολογία τής ανέχειας ή τής µεγάλης ανάγκης ΣΥΝ. ζητιανιά, 
(λαϊκ.) διακονιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

επαίτης (ο) {επαιτών}, επαίτιδα (η) {επαιτίδων} (λόγ.) πρόσωπο που 
επαιτεί, ζητιανεύει ΣΥΝ. (λαϊκ.) διακονιάρης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
επαιτώ]. επαιτώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. απαιτείς... | µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} ♦ 1. (αµετβ.) ζητώ ελεηµοσύνη, ζητιανεύω: επαιτεί, για να 
ζήσει ΣΥΝ. (λαϊκ.) διακονεύω ♦ 2. (µετβ.) ζητώ (κάτι) µε τρόπο 
επίµονο και ταπεινωτικό: κατέληξε να επαιτεί την αγάπη των άλλων 
ΣΥΝ. εκλιπαρώ. — επαιτικός, -ή, -ό, επαιτικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρ%· επαιτώ (-έω), αρχική σηµ. «ζητώ επιπλέον», < έπ(ι)- + 
αιτώ. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. επαΐων (ο) {επάί'-οντος, -οντά | -
οντες, -όντων}, επαΐουσα (η) {επαϊ-ούσης | -ουσών} (αρχαιοπρ.) 
καταρτισµένος σε έναν τοµέα· ειδικός, γνώστης: τον λόγο έχουν οι 
επαΐοντες ΣΥΝ. ειδήµων. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. έπαιω 
«εισακούω, αντιλαµβάνοµαι, γνωρίζω πολύ καλά» < έπ(ι)- + άίω 
«ακούω προσεκτικά, καταλαβαίνω» < *άΕ-ίσ-ω < I.E. *aus- «αφτί», πβ. 
σανσκρ. avih «προφανώς», λατ. auris «αφτί», γαλλ. oreille, ισπ. oreja, 
ιταλ. orecchia, αγγλ. ear, γερµ. Ohr κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ους «αφτί», 
αισθάνοµαι (βλ.λ.) κ.ά.]. Ε.Π.Α.Κ. (ο) Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθµός 
Κλήσης (για συνδέσεις 

µε διακοµιστή τού ∆ιαδικτύου). επακόλουθος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός 
που ακολουθεί ύστερα από κάτι άλλο, που επακολουθεί ΣΥΝ. 

παρεπόµενος 2. επακόλουθο (το) αυτό που ακολουθεί ως αποτέλεσµα· 
συνέπεια: σηµειώθηκαν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις, αλλά χωρίς 

σοβαρά επακόλουθα ΣΥΝ. συνακόλουθο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίπτωση. 
επακολουθώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (επακολουθείς... | επακολούθησα} 1. 

γίνοµαι ύστερα από κάτι άλλο (που προηγείται): µετά την οµιλία 
επακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση 2. ακολουθώ ως συνέπεια ή 

αποτέλεσµα: χρειάζεται προσοχή στις επιλογές, διότι δεν ξέρουµε τι θα 
επακολουθήσει ΣΥΝ. παρέποµαι. — επακολούθηση (η) [µτγν.] κ. 

επακολούθηµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. επακριβώς επίρρ. 
[µτγν.] {επακριβέστ-ερα, -ατα} (λόγ.) µε µεγάλη ακρίβεια: δεν θυµάται 

~ τα γεγονότα. — επακριβής, -ής, -ές [µτγν.]. έπακρο (το) {χωρ. 
πληθ.} το ακρότατο σηµείο· συνήθ. στη ΦΡ. στο 
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έπακρο | (λόγ.) εις το έπακρον υπερβολικά, στον µέγιστο βαθµό: οι 
σχέσεις των δύο χωρών οξύνθηκαν ~ 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. επακρος «αυτός που έχει αιχµηρή απόληξη» (στον 
Ιπποκράτη) < έπ(ι)- + άκρος. Η φρ. στο έπακρο | εις το έπακρον απο-
δίδει τα γαλλ. extrêmement, à l'extrême]. 

επακτή (η) η ηλικία τής Σελήνης την 1η Μαρτίου, που είναι ίδια µε 
την ηλικία της την 1η Ιανουαρίου- χρησιµοποιείται για τον καθορι-
σµό των κινητών εορτών. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. επακταί (ήµέραι) απαντά τον 7ο αι. µ.Χ. στον γραµµατι-
κό Ισίδωρο. Βλ. λ. επακτός]. 

επάκτιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται στην ακτή ή κοντά στην 
ακτή: ~ πυροβόλο ΣΥΝ. παράλιος, παραθαλάσσιος ANT. µεσόγειος. 

επακτός, -ή, -ό 1. αυτός που επιβάλλεται έξωθεν συνήθ. στη ΦΡ. επα-
κτός όρκος (έπακτος δρκος, Λυσίας) ΝΟΜ. Ο όρκος που επιβάλλεται 
από τον έναν διάδικο στον αντίδικο του 2. επακτή (η) βλ.λ. [ΕΤΥΜ, 
αρχ. < επάγω]. 

έπαλα ρ. → πάλλω 
επάλειµµα (το) [µτγν.] {επαλείµµ-ατος | -ατα, -άτων} η αλοιφή. 
επάλειψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων) το άλειµµα 
επιφάνειας µε ρευστή ουσία: για τη θεραπεία των εξανθηµάτων 
απαιτείται ~ µε ειδική κρέµα ΣΥΝ. επίχριση. — επαλείφω ρ. [αρχ.]. 

επαλήθευση (η) [1867] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η από-
δειξη τής ορθότητας προβλέψεως: η ~ των προβλέψεων || τα ποσοστά 
των δηµοσκοπήσεων αναζητούν την ~ τους στα εκλογικά αποτελέ-
σµατα ANT. διάψευση 2. ΜΑΘ. επιβεβαίωση τού αποτελέσµατος αριθ-
µητικής πράξης: κάνω την ~ || πώς γίνεται η ~ στον πολλαπλασιασµό; 
ΣΥΝ. δοκιµή 3. (γενικότ.) η επιβεβαίωση πληροφορίας: για ~ θα ελέγ-
ξω αν η χρονολογία που µας είπε είναι η σωστή ΣΥΝ. έλεγχος. — 
επαληθευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
vérification]. 

επαληθεύσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να επαληθευτεί: ~ 
πληροφορίες. 

επαληθεύω ρ. µετβ. [αρχ.] (επαλήθευ-σα,-θηκα,-µένος] αποδεικνύω 
(κάτι) αληθινό, ορθό ή ακριβές: τηλεφώνησα στην εφηµερίδα για να 
επαληθεύσω την είδηση || ~ το αποτέλεσµα τού πολλαπλασιασµού || οι 
προβλέψεις του επαληθεύθηκαν από τα γεγονότα ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, 
αποδεικνύω, επικυρώνω. 

επαλλάσσουσες έννοιες (οι) {επαλλασσουσών εννοιών} ΦΙΛΟΣ. (στη 
Λογική) έννοιες που συµπίπτουν µερικώς ως προς το εύρος τους· λ.χ. 
νέος και µαθητής (δεν είναι όλοι οι νέοι µαθητές ούτε κάθε µαθητής 
είναι κατ' ανάγκην νέος). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρ. έπαλλάσσω < έπ(ι)- + 
άλλάσσω]. 

επαλληλία (η) [µτγν.] {επαλληλιών} η διαδοχική σειρά, η αλληλο-
διαδοχή. 

επάλληλος, -η, -ο {-ων κ. -ήλων, -ους κ. -ήλους) (λόγ.) αυτός που γί-
νεται κατ' επανάληψη ή µε διαδοχική σειρά: σειρά ~ επιθέσεων ΣΥΝ. 
αλλεπάλληλος, διαδοχικός· ΦΡ. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) επάλληλες έν-
νοιες οι έννοιες που έχουν το ίδιο εύρος· αλλιώς επικοινωνούσες έν-
νοιες. — επάλληλα | επαλλήλως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- 
+ -άλληλος < αλλήλων (βλ.λ.).]. 

έπαλξη (η) {-ης κ. -άλξεως | -άλξεις, -άλξεων} 1. το ανώτερο µέρος 
των τειχών φρουρίου ή πύργου µε οδοντωτά ανοίγµατα, µέσα από τα 
οποία πολεµούσαν οι αµυνόµενοι 2. (µτφ.) θέση αγωνιστικής ετοιµό-
τητας, επαγρύπνησης: βρίσκεται πάντα στις επάλξεις τού αγώνα· ΦΡ. 
επί των επάλξεων σε ετοιµότητα (για την αντιµετώπιση κινδύνου). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επαλξις < έπαλέξω «υπερασπίζω, φρουρώ» < επ(ι)- + 
άλέξω, βλ. κ. αλεξι-]. 

επαµειβόµενος, -η, -ο αυτός που πηγαίνει εναλλάξ από τον έναν στον 
άλλον µόνο στη ΦΡ. επαµειβόµενο έπαθλο | κύπελλο το έπαθλο που 
απονέµεται στον νικητή µιας διοργάνωσης, ο οποίος µπορεί να το 
κρατήσει οριστικά µόνο αν το κερδίσει τρεις φορές συνεχώς. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επαµείβοµαι «επακολουθώ, έρχοµαι ο 
ένας µετά τον άλλον σε συνεχή σειρά» < έπ(ι) + αµείβω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

Επαµεινώνδας (ο) 1. αρχαίος Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός (420-
362 π.Χ.), θεµελιωτής τής Θηβαϊκής Ηγεµονίας και οργανωτής τής 
«λοξής φάλαγγας» 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + άµείνων «καλύτερος, ισχυρότερος» (χρησιµο-
ποιήθηκε ως ένα από τα συγκριτικά επίθ. τού αγαθός, αναφερόµενο 
κυρ. στη µαχητικότητα και τη γενναιότητα) + δωρ. επίθηµα -δας (πβ. 
Λεωνί-δας, Πελοπί-δας)]. 

επαµφοτεριζόντως επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) µε τρόπο διφορούµενο. 
επαµφοτερίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· µτχ. επαµφοτε-

ρίζων, -ούσα, -ον) 1. κλίνω άλλοτε προς το ένα και άλλοτε προς το 

άλλο µέρος, αµφιταλαντεύοµαι: επαµφοτερίζουσα στάση || η επαµ-
φοτερίζουσα πολιτική µιας κυβέρνησης 2. (µτφ.) (α) επιδέχοµαι διπλή 
ερµηνεία, είµαι διφορούµενος (β) (για λέξεις) έχω δύο τύπους 3. εµ-
φανίζω δύο αντίθετες ιδιότητες, άλλοτε τη µία και άλλοτε την άλλη, 
ανάλογα µε τις συνθήκες: επαµφοτερίζον χηµικό στοιχείο (µε ιδιότη-
τες µετάλλων και αµετάλλων) || επαµφοτερίζουσα ουσία (µε ιδιότη-
τες οξέος ή βάσεως) 4. (η µτχ. ως ουσ.) (ειρων. για πρόσ.) επαµφοτε-
ρίζων (ο) ο αµφιφυλόφιλος. — επαµφοτερισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < έπ(ι)- + -αµφοτερίζω < αµφότεροι (βλ.λ.)]. 

επανα- κ. επανά- κ. επαν- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει επανάληψη 
αυτού που σηµαίνει το β' συνθετικό: επανα-πρόσληψη, επανα-διο-
ρίζω, επαν-ιδρύω, επαν-εκτίµηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ava-. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τις προθέσεις 
επί και άνά (λ.χ. έπανα-λαµβάνω, έπανα-φέρω) και εµφανίζεται (αντί 
τού απλού άνά) και σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. επανασύνθεση < αγγλ. 
reconstruction)]. 

επανόγω ρ. µετβ. {επανή-γαγα, -χθην, -ης, -η...} (λόγ.) 1. φέρνω (κάτι) 
στην αρχική του θέση ή κατάσταση· επαναφέρω · 2. ΝΟΜ. επαναφέ-
ρω (υπόθεση) στο δικαστήριο, κάνω έφεση ΣΥΝ. εφεσιβάλλω, εκκαλώ. 
— επανανωνή (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- 
+ άν)α)- + άγω]. 

επαναδίπλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η αναδί-
πλωση (βλ.λ.). 

επανακάµπτω ρ. αµετβ. (επανέκαµψα) (λόγ.) επιστρέφω, ξαναγυρίζω: 
επανέκαµψε στην πατρίδα του προ τριετίας || ~ στον πολιτικό στίβο. — 
επανάκαµψη (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + ava- + κάµπτω]. 

επανακτώ ρ. µετβ. {επανακτάς... | επανέκτ-ησα, επανακτ-ώµαι, -
άται..., -ήθηκα, -ηµένος) (λόγ.) αποκτώ ξανά (κάτι που έχασα): ~ την 
ελευθερία | την εµπιστοσύνη | τις δυνάµεις µου || ~ τα δικαιώµατα µου 
ΣΥΝ. ανακτώ. — επανάκτηση (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπανακτώµαι (-άο-) < έπ(ι)- + άνα- + κτώµαι, βλ. κ. 
ανακτώ]. 

επαναλαµβανόµενος, -η, -ο αυτός που επαναλαµβάνεται, που γίνεται 
κατ' επανάληψη: ~ διαµαρτυρίες | κινήσεις | θόρυβοι | συνοµιλίες | 
χτυπήµατα | κρούσµατα βίας | εκρήξεις | λάθη. 

επαναλαµβάνω ρ. µετβ. {επαν-έλαβα, -αλήφθηκα, -ειληµµένος} 1. 
λέω ή κάνω (κάτι) ο ίδιος για δεύτερη φορά: του επανέλαβα το µήνυ-
µα δυνατότερα 2. λέω ή κάνω ξανά, µε τον ίδιο τρόπο (αυτό που είπε 
ή έκανε κάποιος άλλος): ~ το πείραµα | το ίδιο λάθος ΣΥΝ. ξαναλέω, 
ξανακάνω · 3. (ειδικότ.) ξαναδιαβάζω, κάνω επανάληψη (µαθήµα-
τος): ο καθηγητής ζήτησε από τους µαθητές να επαναλάβουν το τε-
λευταίο κεφάλαιο στο σπίτι 4. (η µτχ. επανειληµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < έπ(ι)- + άνα- + λαµβάνω]. 

επαναλαµβάνω και ξαναεπαναλαµβάνω! Συχνά ακούγεται τελευ-
ταία το ξαναεπαναλαµβάνω στη θέση τού απλού επαναλαµβάνω. 
Αλλά το ά συνθετ. επανα- δηλώνει ήδη «την επανάληψη», έτσι το 
ξαναεπαναλαµβάνω περιττεύει, εκτός σπανίων περιπτώσεων που 
συνειδητά (και κάπως εξεζητηµένα) επιδιώκεται ιδιαίτερη έµφαση 
µε την αλλεπαλληλία των όµοιων α' συνθετικών. 

επαναληπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που επαναλαµβάνεται, που ξαναγί-
νεται: ~ ψηφοφορία || ~ ψεκασµοί 2. αυτός που εκτελεί κάτι µε τον 
ίδιο τρόπο πολλές φορές, διαδοχικά: ~ όπλο | καραµπίνα (µε την 
οποία πυροβολεί κανείς κατ' επανάληψη, χωρίς να χρειαστεί να γε-
µίζει κάθε φορά) · 3. αυτός που σχετίζεται µε την επανάληψη µαθή-
µατος, διδαχθείσης ύλης: ~ διαγώνισµα | ασκήσεις 4. ΓΛΩΣΣ. επανα-
ληπτική αντωνυµία η αντωνυµία αυτός, -ή, -ό, η οποία έχει αναφορι-
κή λειτουργία, δηλ. δηλώνει όνοµα που αναφέρθηκε προηγουµένως: ο 
Τοσίτσας αγαπούσε πολύ την πατρίδα του, την Ελλάδα- αυτός είναι 
που έδωσε τα χρήµατα, για να κτισθεί το Πολυτεχνείο. — επαναλη-
πτικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

επανάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. το να γίνεται κάτι 
για δεύτερη ή πολλοστή φορά: ~ των επεισοδίων | τού αγώνα | των 
διαπραγµατεύσεων | τού ίδιου λάθους || όσα εξήγγειλε αποτελούν ~ 
των εξαγγελιών των προκατόχων του- ΦΡ. (α) κατ' επανάληψη | επα-
νάληψιν πολλές φορές, επανειληµµένα: του έχω κάνει παρατηρήσεις 
~ (β) σε επανάληψη ξανά, όχι για πρώτη φορά: η ταινία προβάλλεται 
~ 2. η εκ νέου διδασκαλία ή µελέτη των ήδη διδαγµένων (για να τα 
µάθουν καλύτερα οι µαθητές): η - είναι µητέρα τής µαθήσεως || όταν 
ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη, θ' αρχίσουν οι ~· ΦΡ. επανάληψις µή-
τηρ (πάσης) µαθήσεως (λατ. repetitio mater studiorum) η επανάληψη 

 

επαν)α)- ξανά, εκ νέου 
επαν-ανορά (η) επαν-
ανοράζω ρ. επαν-
αξιολόγηση (η) επαν-
αξιολογώ ρ. επαν-
απόκτηση (η) επαν-
αποκτώ ρ. επανα-
βεβαιώνω ρ. επανα-
βεβαίωση (η) επανα-νεµίζω 
ρ. επανα-νέµιση (η) επανα-
διαπραγµατεύοµαι ρ. 
επανα-διαπραγµάτειιση (η) 
επανα-διάταξη (η) επανα-
διατάσσω ρ. επανα-
διατυπώνω ρ. 

επανα-διατύπωση (η) 
επανα-διευθέτηση (η) 
εττανα-διευθετώ ρ. 
επανα-διορίζω ρ. 
επανα-διορισµός (ο) 
επαν-εγγραφή (η) 
επον-εγγράφω ρ. 
επαν-εκλέγω ρ. επαν-
εκλονή (η) επαν-
εκπαίδευση (η) επαν-
εκπαιδεύω ρ. επαν-
εκτίµηση (η) επαν-
εκτιµώ ρ. 
επανέλεγχος (ο) 
επαν-ελέγχω ρ. 

επαν-εµφανίζω ρ. 
επαν-εµφάνιση (η) 
επαν-ενεργοποίηση (η) 
επαν-ενεργοποιώ ρ. 
επαν-ένταξη (η) επαν-
εντάσσω ρ. επαν-
ενώνω ρ. επαν-ένωση 
(η) επαν-εξετάζω ρ. 
επαν-εξέταση (η) 
επαν-εύρεση (η) επαν-
ευρίσκω ρ. επανα-
θεµελιώνω ρ. επανα-
θεµελίωση (η) επαν-
Ιδρυοη (η) 

επαν-ιδρύω ρ. 
επανα-καθορίζω ρ. 
επανα-καθορισµός (ο) 
επανα-καλώ ρ. επανά-
κληση (η) επανα-
κυκλοφόρηση (η) επανα-
κυκλοφορώ ρ. επανα-
λειτουργία (η) επα να-
λειτουργώ ρ. επανα-
προσδιορίζω ρ. επανα-
προσδιορισµός (ο) επανα-
προσεγγίζω ρ. επανα-
προσέγγιση (η) επανα-
προσλαµβάνω ρ. επανα-
πρόσληψη (η) 

επανα-προώθηση (η) 
επανα-προωθώ ρ. 
επανα-σύνδεση (η) 
επανα-συνδέω ρ. 
επανα-συνιστώ ρ. 
επανα-σύσταση (η) 
επανα-τοποθέτηση (η) 
επανα-τοποθετώ ρ. 
επαν-υπάγω ρ. επαν-
υπαγωγή (η) επανα-
φοίτηση (η) επανα-
φορτίζω ρ. επανα-
φόρτιση (η) 
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συµβάλλει καθοριστικά στο να µαθαίνει κανείς κάτι καλά 3. ΓΛΩΣΣ. 
(α) η επανεµφάνιση γλωσσικού στοιχείου στον λόγο (ως στοιχείο 
ύφους, για έµφαση, νοηµατική συνοχή κ.ά.) (β) αντωνυµική επανά-
ληψη (αγγλ. clitics) η επανάληψη τού αδύνατου τύπου τής προσωπι-
κής αντωνυµίας πριν (πρόταξη ή πρόληψη) ή µετά (επίταξη) από το 
αντικείµενο: το βρήκα, επιτέλους, το ρολόι που έψαχνα || τον καφέ 
τον πίνω σκέτο || πόσον καιρό το έχεις το αυτοκίνητο; 4. ΑΘΛ. το δεύ-
τερο ηµίχρονο ενός αγώνα: στην ~ ο αγώνας ήταν συναρπαστικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΎΜ. < µτγν. έπανάληψις < αρχ. 
επαναλαµβάνω]. 

επαναπατριζω ρ. µετβ. {επαναπάτρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. φέρνω πίσω στην πατρίδα άτοµα που είτε ηθεληµένα είτε βίαια εκ-
πατρίστηκαν ANT. εκπατρίζω 2. (µεσοπαθ. επαναπατρίζοµαι) επι-
στρέφω στην πατρίδα µου: επαναπατρίστηκαν χιλιάδες πρόσφυγες 
ANT. εκπατρίζοµαι. — επαναπατρίσµός (ο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. se repatrier]. 

επαναπαύοµαι ρ. αποθ. αµετβ. [µτγν] {επαναπαύ-τηκα (λόγ. -θηκα), 
-µένος} 1. εφησυχάζω, δεν δραστηριοποιούµαι: µετά από µερικά κα-
λά αποτελέσµατα, επαναπαύθηκε 2. (κατ' επέκτ.) στηρίζοµαι κάπου 
και αδρανώ: µην επαναπαύεσαι στην οικονοµική ενίσχυση που σου 
παρέχουν οι δικοί σου. — επανάπαυση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

επανάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. λαϊκή εξέγερση, 
που αποσκοπεί στην αλλαγή τού πολιτικού ή/και τού κοινωνικού κα-
θεστώτος και όχι απλώς των προσώπων που ασκούν εξουσία: ειρηνι-
κή | σιωπηλή | αναίµακτη | αιµατηρή ~ || πολιτική | κοινωνική ~ || κη-
ρύττω | οργανώνω | καταστέλλω µια - || η Γαλλική | η Οκτωβριανή 
Επανάσταση (πβ. λ. στάση, εξέγερση, σηκωµός)· ΦΡ. Βελούδινη Επα-
νάσταση βλ. λ. βελούδινος 2. Επανάσταση τού '21 η ελληνική επανά-
σταση τού 1821 εναντίον των Τούρκων · 3. απότοµη ή/και θεαµατική 
µεταβολή στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστηµονικό το-
µέα: βιοµηχανική | αγροτική ~ || µια ~ στην επιστήµη | στη ζωγραφική 
| στην τεχνολογία | στον τοµέα τής παιδείας | στη µόδα || η χρήση 
υπολογιστών έφερε ~ στις εκδόσεις βιβλίων ΦΡ. πολιτιστική | µορ-
φωτική επανάσταση (i) βαθύτατη ανατάραξη των ηθικών ή πολιτι-
στικών άξιων µιας κοινωνίας (ii) (µε κεφ.) µορφή πολιτικής δράσης 
που εγκαινιάστηκε από τον Μάο-Τσε-Τούνγκ στην Κίνα τη δεκαετία 
τού '60· αποσκοπούσε στην αλλαγή πνεύµατος και τής δοµής τής κι-
νεζικής κοινωνίας και στην προσαρµογή των ιδεών και τής εκπαί-
δευσης στις ανάγκες τού λαού 4. (µτφ.) η έντονη αντίδραση κάποιου 
σε ό,τι θεωρεί καταπιεστικό: ο γυιος τους κήρυξε - και δεν τους 
ακούει σε τίποτα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπανάστασις < έπανίστηµι «ανεγείρω - ξεσηκώνω» < 
έπ(ι)- + άν)α)- + ϊστηµι (βλ. κ. στάση)]. 

επανάσταση: συνώνυµα. Οι λέξεις αυτές δηλώνουν οµαδική, ένο-
πλη συνήθ., κίνηση µε διεκδικήσεις που αναφέρονται εναλλακτικά 
στην ελευθερία, στην εξουσία και σε ποικίλες αλλαγές (κοινωνι-
κές, πολιτικές, θεσµικές, θρησκευτικές κλπ.). Η λ. επανάσταση δη-
λώνει ευρύτερη ένοπλη κίνηση ενός λαού µε εθνικοαπελευθερωτι-
κό χαρακτήρα (Ελληνική Επανάσταση | η Επανάσταση τού '21) ή 
και κοινωνικό χαρακτήρα (Γαλλική Επανάσταση). Η λ. εξέγερση 
χρησιµοποιήθηκε και µε εθνικοαπελευθερωτική σηµασία (η εξέ-
γερση των νήσων κατά των Τούρκων), αλλά χρησιµοποιείται και 
µε κοινωνικό περιεχόµενο (λαϊκή εξέγερση) και µε τη σηµασία τής 
αντίστασης εναντίον τής έννοµης εξουσίας (η εξέγερση των κρα-
τουµένων στις φυλακές Κορυδαλλού). Με την τελευταία σηµασία 
τής (ένοπλης ή µη) σύγκρουσης µε την έννοµη εξουσία χρησιµο-
ποιείται και η λ. ανταρσία, που γι' αυτό έχει συχνά αρνητική 
χροιά (η ανταρσία οµάδας αξιωµατικών τού Ναυτικού - ανταρσία 
τού πληρώµατος). Ένοπλη εξέγερση κατά τού καθεστώτος µε 
σκοπό την ανατροπή του και γενικά κατά τής έννοµης εξουσίας 
έχει και η λ. στάση (εκτός από την ιστορική «Στάση τού Νίκα», µι-
λάµε για «στάση τού στρατού», ακόµη και για «στάση των κρα-
τουµένων στις φυλακές»). Τέλος, η λ. κίνηµα σηµαίνει και στάση 
για ανατροπή τού καθεστώτος (το κίνηµα των λοχαγών) και ευρύ-
τερη αγωνιστική κίνηση για τη διεκδίκηση κοινωνικών και άλλων 
αλλαγών (φοιτητικό κίνηµα | συνδικαλιστικό κίνηµα κ.λπ.). Αντί-
θετα προς όλες τις προηγούµενες, η λ. πραξικόπηµα έχει σαφώς 
αρνητική σηµασία, δηλώνοντας είτε τη συνωµοτικά οργανωµένη 
ένοπλη ανταρσία (στρατιωτικό πραξικόπηµα), για την κατάληψη 
τής νόµιµης εξουσίας, παραβιάζοντας το Σύνταγµα, και την εγκα-
θίδρυση ολοκληρωτικού καθεστώτος, είτε την αυθαίρετη υπέρβα-
ση των συνταγµατικών ορίων ασκήσεοος τής εξουσίας από αυτούς 
που ήδη την ασκούν (πολιτικό πραξικόπηµα). 

επαναστάτης (ο) [1854] {επαναστατών}, επαναστάτρια (η) {επα-
ναστατριών} 1. πρόσωπο που συµµετέχει σε επανάσταση ΣΥΝ. στα-
σιαστής 2. υποστηρικτής και οπαδός ριζοσπαστικών ιδεών: πνευµα-
τικός | κοινωνικός ~ 3. πρόσωπο απείθαρχο, που διαρκώς προβάλλει 
αντιρρήσεις ή αµφισβητεί τα πάντα: δεν ακούει κανέναν αυτός, είναι 
~ ΣΥΝ. αντάρτης, απείθαρχος. Επίσης επαναστάτισσα (η) {επαναστα-
τισσών}. 

επαναστατικός, -ή, -ό [1841] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επανά-
σταση: ~ κίνηµα | κλίµα | δράση | εκδήλωση | ιδέες | διάθεση 2. (ει-
δικότ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ριζοσπαστικές ή ανατρεπτικές 
ιδέες: ~ θεωρία | πνεύµα | αλλαγή || επαναστατική θεωρείται η νέα 
µέθοδος θεραπείας τής ανδρικής στειρότητας. — επαναστατικά 
επίρρ., επαναστατικότητα (η) [1890]. 

επαναστατώ ρ. αµετβ. [1856] {επαναστατείς... | επαναστάτη-σα, -µέ- 

νος} 1. εξεγείροµαι κατά τής εξουσίας πολιτικού ή κοινωνικού καθε-
στώτος ή γενικότ. εναντίον µιας κατάστασης, κάνω επανάσταση ΣΥΝ. 
ξεσηκώνοµαι, (λαϊκ.) σηκώνω µπαϊράκι 2. (µτφ.) αγανακτώ, εξεγείρε-
ται η συνείδηση µου: ~ στη σκέψη ότι τόσοι αθώοι καταδικάστηκαν σε 
θάνατο. επανασύνθεση (η) [1852] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η 
εκ νέου σύνθεση, ο εκ νέου σχηµατισµός 2. ΓΛΩΣΣ. η αναγωγή σε 
αρχικό, υποθετικό ή αµάρτυρο λεξικό τύπο (λέξη, ρίζα, θέµα, 
κατάληξη, πρόσφυ-µα), στον οποίο φθάνουν οι γλωσσολόγοι διά τής 
ιστορικοσυγκριτικής µεθόδου, δηλ. µε σύγκριση των αρχαιοτέρων από 
τους µαρτυρούµε-νους (σε µία ή περισσότερες συγγενείς γλώσσες) 
συναφείς τύπους· ο τύπος αυτός δηλώνεται µε τη χρήση αστερίσκου 
πριν από την επα-νασυντεθειµένη λέξη· π.χ. άµαρτάνω < *ά-µαρτ- < 
*ά- στερητ. + *smrt < I.E. *smer- ΣΥΝ. αποκατάσταση, ανακατασκευή· 
ΦΡ. (α) εξωτερική επανασύνθεση επανασύνθεση µε γλωσσικό υλικό 
από συγγενείς γλώσσες (Ελληνική, Λατινική, Σανσκριτική, Γερµανική 
κ.λπ.), π.χ. I.E. *duwo- µε επανασύνθεση από ελλην. δύο (αρχ. ελλ. 
δύΕ-ο), σανσκρ. duwä, λατ. duo, γαλλ. deux, αγγλ. two, γερµ. zwei (β) 
εσωτερική επανασύνθεση επανασύνθεση µε γλωσσικό υλικό από µία 
µόνο γλώσσα (µόνο την Ελληνική ή µόνο τη Γερµανική κ.ο.κ.), π.χ. η 
επανασύνθεση των ρηµατικών τύπων έχω - έξω - εσχον τής Αρχ. 
Ελληνικής οδηγεί σε αρχικό τ. *σέχω (> έχω µε ανοµοίωση). — 
επανασυνθέτω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµάρτυρος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. reconstruction]. επανατάκτης (ο) 
ΣΤΡΑΤ. σύστηµα οπισθοδρόµησης και επανάταξης τού σωλήνα τού 
πυροβόλου. 
[ΕΤΥΜ. < επανατάσσω (πβ. τάσσω - τακτ-ικός) < επ(ι) + ava- + τάσ-
σω]. επαναφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {επαν-έφερα, -αφέρθηκα) 1. 
ξαναφέρνω (κάπου): ~ το θέµα στη συζήτηση | στο προσκήνιο || ~ στη 
µνήµη | στον νου (ξαναθυµάµαι) || ο προπονητής επανέφερε τον παίκτη 
στην ενδεκάδα- ΦΡ. επαναφέρω στην τάξη (κάποιον) βλ. λ. τάξη 2. 
αποκαθιστώ στην προηγούµενη θέση, κατάσταση ή ισχύ: οι γιατροί 
κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή || θα επαναφέρουν τον νόµο 
περί ασέµνων. επαναφορά (η) [αρχ.] 1. το να φέρει κανείς ξανά 
(κάτι/κάποιον) εκεί όπου βρισκόταν, στη θέση ή την κατάσταση που 
βρισκόταν κάποτε: η ~ τού σπονδύλου || η - τής µοναρχίας | των 
σχέσεων των δύο χωρών στην προ τού πολέµου κατάσταση! τής ειρήνης 
| τής ισορροπίας στις πολιτικές σχέσεις κάποιων ||η~ τού νεκρού στη ζωή 
ΣΥΝ. επάνοδος 2. το να επανέλθει κάτι σε ισχύ: ζητούν την ~ τής 
επετηρίδας για τον διορισµό των εκπαιδευτικών || η ~ τού συστήµατος 
των επιθεωρητών 3. το να θέτει κανείς (κάτι, λ.χ. θέµα, πρόβληµα 
κ.λπ.) ξανά: ~ ενός θέµατος για συζήτηση 4. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά 
το οποίο επαναλαµβάνεται η ίδια λέξη ή φράση στην αρχή διαδοχικών 
στίχων ή προτάσεων: (η αγάπη) ...πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 
ελπίζει, πάντα υποµένει (κ.∆. ΑΚορινθ. 13,7) 5. ΦΥΣ. δύναµη 
επαναφοράς κάθε δύναµη που ξαναφέρνει σύστηµα ή µέρος 
συστήµατος στην αρχική του ισορροπία. επανδρώνω ρ. µετβ. 
{επάνδρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ πλήρωµα (σε πλοίο, 
αεροπλάνο ή διαστηµόπλοιο) 2. (γενικότ.) παρέχω (σε υπηρεσία) το 
απαραίτητο προσωπικό ΣΥΝ. στελεχώνω. — επάνδρωση (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. επανδρώ (-όω) < επανδρος «ανδρικός» < έπ(ι)- + -αν-
δρός < άνήρ, ανδρός]. επανειληµµένα επίρρ. (λόγ.) κατ' επανάληψη· 
για κάτι που γίνεται πολλές φορές: ~ του έχω κάνει την παρατήρηση, 
αλλά δεν θέλει να το καταλάβει ΣΥΝ. ξανά και ξανά. Επίσης (λογιότ.) 
επανειληµµένως [1821]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. επανειληµµένος, -
η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται κατ' επανάληψη: παρά τις ~ συστάσεις 
µου συνέχισε να αδιαφορεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. επαναλαµβάνω]. επανεκδίδω ρ. 
µετβ. [1892] {επαν-εξέδωσα, -εκδόθηκα} 1. εκδίδω εκ νέου έντυπο, 
δηµοσιεύω σε νέα έκδοση 2. (ειδικότ.) εκδίδω πάλι έντυπο (εφηµερίδα, 
περιοδικό κ.λπ.), τού οποίου η κυκλοφορία είχε διακοπεί. — 
επανέκδοση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. rééditer]. 

επανέκδοση - επανεκτύπωση - ανατύπωση. Η λ. ανατύπωση δη-
λώνει την -µετά ή άνευ διορθώσεων (κυρίως τυπογραφικών)- εκ 
νέου εκτύπωση ενός εντύπου (βιβλίου, σειράς κ.λπ.) κατά τρόπο 
που δεν διαφέρει (σε περιεχόµενο και σε εκδοτική εµφάνιση) από 
την προηγούµενη έκδοση. Η επανεκτύπωση δηλώνει την εκ νέου 
εκτύπωση, συνήθ. µε µεταβολές στη µορφή τού κειµένου. Αντίθετα, 
η επανέκδοση προϋποθέτει συνήθ. µεγαλύτερες ή µικρότερες δια-
φορές ενός εντύπου από την προηγούµενη του έκδοση. Γι' αυτό και 
η επανέκδοση ή οι επανεκδόσεις ενός βιβλίου είναι εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος και δηλώνονται πάντοτε βιβλιογραφικούς (συνήθ. µε 
έναν δείκτη πάνω στη χρονολογία εκδόσεως· π.χ. 19782 ή 19904), ενώ 
η ανατύπωση ή οι ανατυπώσεις µπορεί και να µη δηλώνονται. 

επανεκκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκ νέου εκκίνη-
ση (ειδικότ. ενός Η/Υ που βρίσκεται σε λειτουργία). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. restart]. 

επανεκτύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η εκ νέου εκτύ-
πωση εντύπου (συνήθ. µε µικρές µεταβολές στη µορφή τού κειµένου) 
ή φωτογραφίας. — επανεκτυπώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανέκδοση. 

επανέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επανήλθα} (+σε) 1. επιστρέφω στην 
προηγούµενη θέση µου: οι αδειούχοι επανήλθαν στις θέσεις τους || το 
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(ηλεκτρικό) ρεύµα επανήλθε δύο ώρες µετά τη διακοπή || η εικόνα επανήλθε 
στην τηλεόραση ΣΥΝ. ξαναγυρίζω- ΦΡ. επανέρχοµαι | επιστρέφω δριµύτερος 
γυρίζω κάπου ξανά (σε τόπο ή δραστηριότητα) µε µεγαλύτερη όρεξη ή πιο 
έντονα ή πιο επιθετικά: η εταιρεία επανέρχεται δριµύτερη στον χώρο της 
ψηφιακής εικόνας µε µια πρωτοποριακή βιντεοκάµερα || επανήλθε δριµύτερος 
στη Βουλή µε δύο επερωτήσεις || µετά τον τραυµατισµό του ο παίκτης επανήλθε 
δριµύτερος στους αγωνιστικούς χώρους σηµειώνοντας τρία γκολ || ο αρθρο-
γράφος επανέρχεται δριµύτερος µε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο · 2. 
εξετάζω εκ νέου, ξανασυζητώ: δεν πρόκειται να επανέλθω σε θέµατα που ήδη 
συζητήθηκαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ; αρχ. < έπ(ι)- + άν)α)- + 
έρχοµαι]. 

επανιδείν (το) (άκλ.} (λόγ.) να ξαναδεί κανείς (κάποιον)· µόνο στη ΦΡ. (σε 
αποχαιρετισµό) εις το επανιδείν καλή αντάµωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποχαιρετισµός. 
[ΕΤΥΜ. < επαν)α)- + αρχ. ίδείν, απρφ. αορ. β' τού ορώ. Η φρ. εις το 
επανιδείν είναι απόδ. τού γαλλ. au revoir]. 

επάνοδος (η) {επανόδ-ου | -ων, -ους} 1. η επιστροφή, ο γυρισµός: η ~ στη χώρα 
||η~ στην εξουσία | στην ενεργό δράση | σε ένα καθεστώς | κάποιου στα 
πολιτικά πράγµατα · 2. ΡΗΤΟΡ. σχήµα λόγου κατά το οποίο λέξεις τής 
προηγούµενης πρότασης ή περιόδου επαναλαµβάνονται στην εποµένη, αλλά 
µε αντίστροφη σειρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ αρχ· < έπ(ι)- + άνοδος]. 

Επανοµή κ. Επανωµή (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Θεσσαλονίκης. 
επανορθώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (επανόρθω-σα, -θηκα, -µένος} αποκαθιστώ µε 

δικά µου µέσα λάθος, ζηµιά κ.λπ. που προκλήθηκε µε δικές µου ενέργειες: 
(µετβ.) προσπάθησε να επανορθώσει το λάθος του και υπέπεσε σε δεύτερο || 
επανόρθωσε µε δικά του χρήµατα τις ζηµιές που προκάλεσε στο σπίτι || (αµετβ.) 
συγγνώµη που ξέχασα τα γενέθλια σου, θα επανορθώσω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έπανορθώ (-όω) < επ(ι)- + άν)α)- + όρθώ < ορθός]. 

επανόρθωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η αποκατάσταση µε 
δικά µου µέσα λάθους, βλάβης κ.λπ.: έχω να κάνω µια ~ σχετικά µε τη 
δήλωση τού υπουργού || - διά τού Τύπου 2. η αποζηµίωση, η καταβολή τού 
ποσού στο οποίο ανέρχεται η ζηµιά που προκάλεσε κάποιος· ΦΡ. πολεµικές 
επανορθώσεις οι αποζηµιώσεις που αναγκάστηκε η Γερµανία και οι σύµµαχοι 
της να καταβάλουν στους νικητές των δύο παγκοσµίων πολέµων εξαιτίας των 
καταστροφών που τους προκάλεσαν. 

επανορθώσψος, -η, -ο [1840] αυτός που είναι δυνατόν να επανορθωθεί: ~ 
λάθος | παράλειψη | βλάβη. 

επανορθωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που συντελεί ή αποβλέπει στην 
επανόρθωση: ~ προσπάθεια | ποινή | ποσό 2. ΙΑΤΡ. πλαστική επανορθωτική 
βλ. λ. πλαστικός. — επανορθωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

επάνω κ. πάνω (λαϊκ.) κ. απάνω επίρρ. 1. (α) σε επιφάνεια ή σηµείο που 
βρίσκεται ψηλότερα σε σχέση µε σηµείο αναφοράς, το οποίο ορίζει ο 
οµιλητής: δεν κατέβηκε ακόµη- είναι ~ στο δωµάτιο του (β) (µε άρθρο ως επίθ.) 
για κάποιον/κάτι που βρίσκεται σε ψηλότερη θέση σε σχέση µε τον οµιλητή: ο 
~ όροφος είναι ακατοίκητος || στην ~ γειτονιά' ΦΡ. (α) (ε)πάνω-(ε)πάνω στο 
ψηλότερο σηµείο: έβαλα το βιβλίο σου ~, για να το βρεις εύκολα (β) από πάνω 
(ι) για τη δήλωση κίνησης από ψηλότερο τόπο ή σηµείο: κατέβα γρήγορα ~ (ii) 
(κυρ. σε περιπτώσεις διαµαρτυρίας ή αγανάκτησης) επιπλέον, επιπροσθέτως: 
δεν φτάνει που τον βοηθήσαµε, έχει παράπονο κι ~ || µας έφερε τόσα 
προβλήµατα και ζητάει και τα ρέστα ~ (γ) (µτφ.) (ε)πάνω απ' όλα κυρίως, κατά 
κύριο λόγο: εκείνο που µας ενδιαφέρει -, είναι η ποιότητα (δ) πάνω-κάτω 
(µεσν. φρ.) (i) (για κίνηση): το ασανσέρ όλη µέρα κινείται ~ (ii) περίπου, σε 
γενικές γραµµές: κατάλαβα ~ περί τίνος πρόκειται- (µε αριθµό) κατά 
προσέγγιση, δεν έχει σηµασία η ακρίβεια: είναι πάνω-κάτω τριάντα χρονών || 
πέντε πάνω πέντε κάτω, δεν χάθηκε ο κόσµος || βάλε µου µισό κιλό φέτα- τώρα, 
αν είναι εκατό γραµµάρια πάνω, εκατό κάτω, δεν πειράζει (ε) φέρνω | έρχονται 
τα πάνω κάτω για πλήρη ανατροπή µιας κατάστασης: οι ψήφοι αυτής τής 
επαρχίας έφεραν τα πάνω κάτω στα εκλογικά αποτελέσµατα || µέσα σε µια 
βδοµάδα ήρθαν τα πάνω κάτω στο Χρηµατιστήριο (στ) παίρνω τα πάνω µου (i) 
(για πρόσ.) ανακτώ και πάλι τις σωµατικές ή ψυχικές µου δυνάµεις: από τότε 
που άλλαξε τη διατροφή της, πήρε τα πάνω της || µετά τα καλά αποτελέσµατα 
στις εξετάσεις πήρε τα πάνω του (ii) (µτφ. για επιχείρηση) ανασυγκροτούµαι 
οικονοµικά, βελτιώνω την οικονοµική µου κατάσταση: τελευταία η επιχείρηση 
πήρε τα πάνω της (ζ) είµαι στα πάνω µου είµαι σε πολύ καλή κατάσταση ή 
έχω µεγάλη επιτυχία σε κάτι (η) το παίρνω επάνω µου υπερηφανεύοµαι για 
κάτι, επαίροµαι, καυχώµαι, αρχίζω να δείχνω σηµεία αλαζονείας: από τότε που 
κέρδισε στον διαγωνισµό, το 'χει πάρει απάνω του (θ) παίρνω (κάτι) (ε)πάνω 
µου αναλαµβάνω εξ ολοκλήρου ή διαχειρίζοµαι προσωπικά µια υπόθεση: πήρε 
επάνω του την ευθύνη για το ατύχηµα || αφήστε την υπόθεση πάνω µου- θα το 
χειριστώ προσωπικά το ζήτηµα 2. στην επιφάνεια ενός αντικειµένου: 
ακούµπησε τα ψώνια ~ στο τραπέζι 3. σε µια επιφάνεια, ούτως ώστε κάτι να 
στέκεται, να κρέµεται κ.λπ.: ο πίνακας ήταν ~ στον τοίχο || άφησα το κλειδί ~ 
στην πόρτα Α. (+σε) πολύ κοντά, δίπλα: οικόπεδο ~ στον δρόµο || σπίτι ~ στο 
κύµα (ενν. στην ακτή) 5. για τη δήλωση εχθρικής διάθεσης: έπεσε ~ µου κι 
άρχισε να µε χτυπάει- ΦΡ. πάνω του | τους! (µεσν.) ας κινηθούµε εναντίον 
(του/τους): µη φοβάστε, πάνω τους και θα νικήσουµε! || (για επίθεση) πάνω 
τους και τους φάγαµε! 6. (µε χρονική σηµασία) (+σε) στην πιο κατάλληλη 
στιγµή: ήρθες ~ στην ώρα που σε χρειαζόµουν || έφθασε στη γιορτή - στο κα-
λύτερο- ΦΡ. πάνω που (µεσν. φρ.) ακριβώς τη στιγµή που, µόλις συµβαίνει 
κάτι: ~ φεύγαµε, ήρθε ένας επισκέπτης || ~ είχα αποκοιµηθεί, 

χτύπησε το τηλέφωνο 7. (α) (+ µου | σου | του...) (για κάτι που φέρει κανείς) 
µαζί µου | σου | του κ.λπ., στην τσέπη, την τσάντα, στο πορτοφόλι µου κ.λπ.: 
πόσα χρήµατα έχεις πάνω σου; (στο πορτοφόλι, στην τσέπη σου κ.λπ.) || δεν 
είχε την ατζέντα µε τα τηλέφωνα πάνω της (β) στα ρούχα µου | σου | του κ.λπ.· 
κυρ. στη ΦΡ. τα κάνω πάνω µου (i) αφοδεύω στα ρούχα µου: το µωρό τα έκανε 
πάνω του (ii) (µτφ.) φοβάµαι πολύ, τροµοκρατούµαι: µόλις είδε τους ληστές, τα 
'κάνε πάνω του από τον φόβο (πβ. λ. χέζοµαι) 8. (+από) (α) (σε µέτρηση ή 
υπολογισµό) περισσότεροι: πρέπει να είναι ~ από 60 ετών || στη διάλεξη ήλθαν 
~ από εκατό ακροατές (β) σε ανώτερη θέση από κάποιον, σε υψηλότερο 
επίπεδο, σε καλύτερη θέση σε ιεραρχική ή αξιολογική κλίµακα: ~ από τον 
προϊστάµενο είναι ο διευθυντής || ~ από εµάς είναι ο Θεός || ~ απ' όλα η 
πατρίδα || η ευτυχία είναι ~ από τα χρήµατα στη ζωή- ΦΡ. ...και πάνω (για 
ηλικία ή ποσότητα) πέρα από καθορισµένο όριο: δεχόµαστε παιδιά από δέκα 
χρονών ~ 9. (+ σε κάτι) (µεσν. χρήση) σχετικά | αναφορικά µε (κάτι): τι έχετε 
να µας πείτε ~ σ' αυτό; (επ' αυτού) 10. για τη διαδοχή γεγονότων ή τη 
συσσώρευση τους- κυρ. στη ΦΡ. Ο ένας (η µία | το ένα) πάνω στον άλλον 
(στην άλλη | στο άλλο) ο ένας µετά τον άλλον, όλοι µαζί: του ήρθαν οι ανα-
ποδιές η µία πάνω στην άλλη || του έπεσαν όλα τα δυσάρεστα γεγονότα το ένα 
πάνω στο άλλο 11. για την άνοδο των τιµών, οι αυξήσεις: δέκα τοις εκατό ~ τα 
δίδακτρα || όλα πάνε ~ (ακριβαίνουν) || πόσο ~ θα πάνε τα τρόφιµα; 12. στον 
ψυχικό κόσµο, στην προσωπικότητα (κάποιου): το έργο άσκησε ~ του 
σηµαντική επίδραση || η αυταρχική συµπεριφορά των γονέων της επέδρασε ~ της 
αρνητικά 13. µε τρόπο που να επέρχεται επαφή: ένας ευτραφής κύριος είχε 
κολλήσει ~ της στο λεωφορείο || ένα µηχανάκι ~ στο αυτοκίνητο µου- ΦΡ. πέφτω 
πάνω (σε κάποιον | κάτι) βλ. λ. πέφτω 14. (για µεταφορικό όχηµα, +σε) µέσα: 
~ στο λεωφορείο ήταν πολλοί επιβάτες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + άνω (βλ.λ.). Οι τ. απάνω (µε προληπτική αφοµοίωση) 
και πάνω (µε σίγηση τού αρχικού ε-) είναι µεσν.]. 

επανωκαλύµµαυχο (το) ΕΚΚΛΗΣ. µαύρο κάλυµµα από ύφασµα, που τίθεται 
επάνω στον σκούφο µοναχών ή στο καµιλαύκι των ιερωµένων και φέρεται από 
τους άγαµους κληρικούς (ιεροµόναχους, αρχιµανδρίτες, επισκόπους) ως 
διακριτικό τής µοναχικής τους ιδιότητας. [ΕΤΥΜ < µεσν. έπανωκαµήλλαυκον, 
βλ. κ. καµιλαύκι]. 

επανωτός, -ή, -ό → απανωτός 
επανωφόρι (το) → πανωφόρι 
επάξΐΌς, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που γίνεται ή παρέχεται δίκαια ή σύµφωνα 

µε την αξία (κάποιου): - συνεχιστής τού έργου των προκατόχων του ΣΥΝ. 
αντάξιος, ισάξιος ΑΝΤ. ανάξιος, µηδαµινός, τιποτέ-νιος. — επάξια | επαξίως 
[αρχ.] επίρρ. 

επαπειλειται, επαπειλούντα! ρ. τριτοπρόσ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
υπάρχει ως απειλή ή κίνδυνος: ~ σύρραξη | συµπλοκή | κρίση. 

επάρατος, -η, -ο αυτός τον οποίο απεύχεται κανείς, διότι προκαλεί καταστροφή· 
καταραµένος ΣΥΝ. επικατάρατος, αναθεµατισµένος· ΦΡ. επάρατη νόσος ο 
καρκίνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπαρώµαι (-άο-) «καταριέµαι» < έπ(ι)- + άρώµαι «προ-
σεύχοµαι» < αρά «προσευχή - κατάρα, συµφορά» (βλ.λ.), πβ. κ. κατ-αρώµαι]. 

επάργυρος, -η, -ο [αρχ.] ο επικαλυµµένος µε στρώµα αργύρου: ~ σκεύος | 
εικόνα ΣΥΝ. ασηµωµένος. 

επαργιιρώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επαργύρω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω 
(µεταλλική επιφάνεια) µε στρώµα αργύρου ΣΥΝ. ασηµώνω. — επαρ-νύρωση 
(η) [1877]. 

επάρκεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη τής αναγκαίας ποσότητας ή 
ικανότητας: ~ αγαθών | τροφίµων | δυνάµεων || επαγγελµατική | γνωστική ~ 
ΑΝΤ. ανεπάρκεια, έλλειψη, ένδεια- ΦΡ. επάρκεια (διδασκαλίας) η βεβαίωση 
ικανότητας διδασκαλίας, που χορηγείται από ανώτατο κρατικό φορέα 
(Υπουργείο Παιδείας) σε κατόχους ορισµένων διπλωµάτων σε ορισµένο 
γνωστικό αντικείµενο (λ.χ. ξένες γλώσσες) και είναι απαραίτητη για τη 
νόµιµη διδασκαλία τού αντικειµένου αυτού. 

επαρκής, -ής, -ές {επαρκ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | επαρκέστ-ερος, -ατός} αυτός που 
επαρκεί, που ικανοποιεί πλήρως µια ανάγκη: δεν έχει ~ γνώσεις για να διδάξει 
|| δεν υπάρχουν ~ πόροι για τη συνέχιση τού έργου ΣΥΝ. αρκετός ΑΝΤ. 
ανεπαρκής, λιγοστός. — επαρκώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
αρκετά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επαρκώ]. 

επαρκώ ρ. αµετβ. {επαρκείς... | επήρκεσα} είµαι αρκετός, φθάνω: τα τρόφιµα 
επαρκούν για µια εβδοµάδα || δεν επαρκεί ο χρόνος για περισσότερη συζήτηση 
ΣΥΝ. αρκώ. [ΕΤΥΜ < αρχ. επαρκώ (-έω) < έπ(ι)- + αρκώ (βλ.λ.)]. 

έπαρµα (το) {επάρµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-σπάν.) οτιδήποτε εξέχει από µια 
επιφάνεια· ύψωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπαίρω «εγείρω, υψώνω» < έπ(ι)- + αϊρω 
(βλ.λ.)]. 

έπαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} (λόγ.) 1. η ανύψωση: - σηµαίας 
ΑΝΤ. υποστολή, κατέβασµα 2. (µτφ.) η υπερβολική και αδικαιολόγητη 
υπερηφάνεια, η αλαζονεία: διακρίνω ~ στο φέρσιµο του ΣΥΝ. οίηση, 
υπεροψία (πβ. λ. επηρµένος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, υπερηφάνεια. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. επαρσις < έπαίρω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

επαρχείο (το) [µτγν.] δηµόσιο οίκηµα όπου εδρεύει ο έπαρχος. 
επαρχία (η) {επαρχιών} 1. καθεµία από τις διοικητικές περιφέρειες που 

αποτελούν τον νοµό · 2. κάθε περιοχή µιας χώρας εκτός από την πρωτεύουσα 
ή γενικότ. εκτός από τα µεγάλα αστικά κέντρα: δεν έβρισκε δουλειά στην ~ και 
θα ήρθε στην Αθήνα ΣΥΝ. περιφέρεια, ύπαιθρος ΑΝΤ. πρωτεύουσα 3. ΙΣΤ. 
καθεµιά από τις µεγάλες διοικητικές περιφέρειες στις οποίες χωρίζεται µία 
αυτοκρατορία: µέχρι το 
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1917 η Φινλανδία ήταν - τής Ρωσίας || η ρωµαϊκή ~ τής Μακεδονίας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < έπαρχος]. 

επαρχιακός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε την επαρχία: ~ συµβούλιο | 
πόλη | δρόµος | νοσοκοµείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

επαρχιώτης (ο) [µτγν.] {επαρχιωτών}, επαρχιώτισσα (η) [1894] 
{επαρχιωτισσών} 1. κάτοικος τής επαρχίας, ο καταγόµενος από επαρχία ANT. 
πρωτευουσιάνος 2. (µειωτ.) πρόσωπο που δεν έχει λεπτούς τρόπους, τού 
οποίου τη συµπεριφορά χαρακτηρίζει η τραχύτητα, η ιδιαίτερη προφορά κ.ά. 
ΣΥΝ. χωριάτης, αγροίκος, άξεστος. — επαρχιώτικος, -η, -ο, επαρχιωτόπουλο 
(το) [1894], επαρχιωτοπούλα (η). 

επαρχιωτισµός (ο) [1887] (µειωτ.) η έλλειψη λεπτών τρόπων ή πνευµατικής 
καλλιέργειας ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωριατιά, χοντράδα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. provincialisme]. 

έπαρχος (ο/η) {επάρχ-ου | -ων, -ους} 1. διοικητής επαρχίας 2. ΙΣΤ. διοικητής 
αυτοκρατορικής επαρχίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διοικητής» (αργότερα απέδωσε το λατ. 
praefectus, Ρωµαίος κυβερνήτης επαρχίας), < επάρχω < επ(ι)- + άρχω]. 

επασφάλιστρο (το) {-ίστρου | -ίστρων} χρηµατικό ποσό που προστίθεται στο 
σύνηθες ασφάλιστρο, εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. extra premium]. 

έπαυλη (η) {-ης κ. -αύλεως | -αύλεις, -αύλεων} πολυτελής εξοχική κατοικία 
ΣΥΝ. βίλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επαυλις, αρχική σηµ. «εξοχική οικία», < έπ(ι)- + αύλις 
«κατασκήνωση» < αυλή]. 

επαυξάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {επαύξη-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάτι) µεγαλύτερο 
σε µέγεθος, ποσότητα ή περιεχόµενο· αυξάνω: η πληροφορία αυτή επαυξάνει 
τις ανησυχίες µας || θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση βελτιωµένη και επαυξηµένη· 
ΦΡ. εγκρίνω | επικροτώ | συµφωνώ και επαυξάνω θεωρώ όσα λες απολύτως 
ορθά ANT. µειώνω, ελαττώνω, λιγοστεύω. — επαύξηση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 

επαύριον επίρρ. (λόγ.) 1. αύριο ANT. χθες 2. επαύριον (η) (ενν. ηµέρα) η 
αυριανή µέρα, η εποµένη: την 27η Οκτωβρίου άρχισαν οι προκλήσεις και την 
επαύριον κηρύχθηκε επίσηµα ο πόλεµος ΣΥΝ. επιούσα. [ETYM. µτγν. < επ(ι)- 
+ αϋριον (βλ.λ.)]. 

επαφή (η) 1. το άγγιγµα δύο επιφανειών ή η ψηλάφηση· ΦΡ. (α) (λόγ.) εξ 
επαφής από πολύ κοντινή απόσταση: τον πυροβόλησαν ~ (β) φακός επαφής βλ. 
λ. φακός 2. η αντίληψη µέσω των αισθητήριων οργάνων: από εδώ δεν έχουµε 
οπτική ~ µε τη βάση µας || ακουστική ~· ΦΡ. δεν έχω επαφή | χάνω την επαφή 
µε την πραγµατικότητα δεν αντιλαµβάνοµαι τι συµβαίνει γύρω µου: φαίνεται 
πως λόγω ηλικίας δεν έχει πια επαφή µε την πραγµατικότητα 3. (µτφ.) η σχέση 
και η επικοινω-νία µεταξύ ανθρώπων ή µεταξύ ανθρώπου και ενός πράγµατος: 
δεν έχουµε επαφές || θα σου κάνει καλό η ~ µε τη φύση· ΦΡ. (α) έρχοµαι σε 
επαφή (+µαζί +µε) επικοινωνώ, γνωρίζω (κάποιον/κάτι): ξένοι επιχειρηµατίες 
ήρθαν σε επαφή µαζί του, για να αγοράσουν την επιχείρηση του || σκοπός µας 
είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε το βιβλίο (β) είµαι | βρίσκοµαι σε 
επαφή (µε κάποιον) έχω επικοινωνία (µε κάποιον): θα είµαστε σε επαφή για 
οτιδήποτε προκύψει (γ) κρατάω επαφή συνεχίζω την επικοινωνία: να µη 
χαθούµε τώρα που θα φύγεις· να κρατήσουµε επαφή (δ) φέρνω (κάποιον) σε 
επαφή (µε άλλον) ενεργώ ώστε δύο άνθρωποι ή δύο πλευρές να 
επικοινωνήσουν, να γνωριστούν κ.λπ.: ένας κοινός γνωστός µάς έφερε σε επαφή 
κι έτσι γνωριστήκαµε || αναζητήσαµε κάποιον που να µπορεί να µας φέρει σε 
επαφή µε τους αντάρτες 4. επαφές (οι) οι επίσηµες συναντήσεις, συνοµιλίες: ο 
πρωθυπουργός στο περιθώριο τής διάσκεψης είχε σειρά επαφών µε ξένους 
επισήµους || άρχισαν επαφές για την επίλυση των διακρατικών διαφορών 5. 
(µτφ.) η κοινωνική σχέση· στενή επικοινωνία: από τότε που έφυγε για σπουδές 
στο εξωτερικό, έχασα την επαφή µαζί του || οι καθηγητές τού σχολείου διατηρούν 
τακτικές επαφές µε τους γονείς των µαθητών 6. η σεξουαλική πράξη ΣΥΝ. 
συνουσία 7. ΤΕΧΝΟΛ. (για ακροδέκτες και καλώδια) (α) η ένωση δύο αγώγιµων 
σωµάτων, ώστε να υπάρχει µεταξύ τους αγώγιµη σύνδεση (που να επιτρέπει 
την ηλεκτρική σύνδεση): το ραδιόφωνο τού αυτοκινήτου δεν κάνει ~ µε τη βάση 
του και δεν ακούγονται καλά οι σταθµοί (β) (συνεκδ.) το ίδιο το σηµείο, π.χ. 
διακόπτη, όπου γίνεται η επαφή µε κάτι άλλο 8. ΓΕΩΛ. η επιφάνεια σύνδεσης 
δύο γεωλογικών σχηµατισµών 9. ΣΤΡΑΤ. η προσέγγιση προς τον εχθρό µε 
σκοπό την έναρξη µάχης είτε µε την παρατήρηση των θέσεων του είτε µε την 
ανταλλαγή των πρώτων πυροβολισµών: λήψη επαφής µε τα εχθρικά 
στρατεύµατα 10. ΨΥΧΟΛ. η αµοιβαία προσέγγιση τού εσωτερικού κόσµου δύο ή 
περισσότερων ανθρώπων: µεταξύ τους είχε αναπτυχθεί στενή ψυχική - || στις 
µέρες µας απουσιάζει η ουσιαστική ~ µεταξύ των ανθρώπων ΦΡ. σηµείο επαφής 
καθετί που αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό, που φέρνει δύο ή περισσότερους 
ανθρώπους ψυχικώς κοντά: προσπαθούν να βρουν ~, για να συνεννοηθούν || δεν 
υπάρχει ~ µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπαφάω «αγγίζω ελαφρά, επιφανειακά» 
< επ(ι)- + άφάω (οµηρικός τ. µε ψίλωση) < άφή (βλ.λ.). Ορισµένη φρ. είναι µε-
τάφρ. δάνεια, λ.χ. βρίσκοµαι σε επαφή µε... (< γαλλ. être en contact avec...), έχω 
επαφές (< γαλλ. avoir des contacts), χάνω την επαφή (< γαλλ. perdre le contact), 
σηµείο επαφής (< γαλλ. point de contact), φέρνω σε επαφή (< γαλλ. mettre en 
contact) κ.ά.]. επαφίεµαι ρ. µετβ. αποθ. {επαφίε-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -
νταν παρατ. επαφι-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο | επαφέθηκα} (λόγ.) 
(+σε) εµπιστεύοµαι τον εαυτό µου ή υπόθεση µου στην κρίση ή τη διάθεση 
(κάποιου): ~ στη δίκαιη κρίση σας και κυρίως στον ανθρωπισµό σας || η τήρηση 
τού παρόντος συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό τωνΕλλήνωνΣΥΝ. 
αφήνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + άφίεµαι, µέσος 
τ. τού ρ. άφίηµι, βλ. κ. αφήνω. Το αρχ. έπαφίηµι είχε τη σηµ. «εκτοξεύω, 
ρίχνω», ενώ η σηµ. «αναθέτω» είναι µτγν.]. 

επαφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την επαφή 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
αναφέρεται σε ειδική λειτουργία τής γλωσσικής επικοινωνίας, κατά την οποία 
οµιλητής και ακροατής δηµιουργούν κατά την έναρξη τής επικοινωνίας 
κατάλληλο κλίµα πρώτης επαφής µεταξύ τους, για να προχωρήσουν οµαλά 
στη διεξαγωγή τής συνοµιλίας τους, π.χ. οι ποικίλες µορφές χαιρετισµού « 
καληµέρα | χαίρετε κ.λπ.» ή τυπικές φράσεις όπως « τι κάνετε | πώς είστε | 
ωραίος ο καιρός σήµερα κ.τ.ό.» ΣΥΝ. φατικός. 

επαχθής, -ής, -ές {επαχθ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | επαχθέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που επιβαρύνει- ο δυσβάστακτος: επιβάλλεται νέος ~ φόρος για τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες || ~ φορολογία | όρος | δάνειο 2. δυσάρεστος, 
ενοχλητικός: µας µίλησε για τις επαχθείς συνθήκες εργασίας των συναδέλφων 
του ΣΥΝ. οχληρός. — επαχθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + -αχθής < άχθος (βλ.λ.)]. 

Ε.Π.Ε. (η) Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (βλ. κ. λ. εταιρεία). 
έπεα πτερόεντα (έπεα πτερόεντα, πβ. Οµήρ. Ιλ. Α 201) (αρχαιοπρ.) φτερωτά 

λόγια· (ως χαρακτηρισµός) λόγια χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα (που τα παίρνει ο 
άνεµος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πτερόν + παραγ. επίθηµα -όεις. Η οµηρική φρ. έπεα πτερόεντα 
έχει προκαλέσει πολλά ερµηνευτικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε την 
επικρατέστερη εκδοχή, η φρ. παραβάλλει τα λόγια (έπεα) µε τα ακόντια (τα 
οποία στον Όµηρο προσδιορίζει συνήθ. το επίθ. πτε-ρόεις), για να δείξει ότι 
εκφέρονται µε δυνατή φωνή και βρίσκουν τον στόχο τους. Κατ' άλλους όµως, 
η ορθή ανάγνωση των οµηρικών χωρίων είναι *επε' άπτερόεντα)όπου 
χρησιµοποιείται το επίθ. *άπτε-ρόεις < άπτερος) µε τη σηµ. «µετέωρα λόγια, 
αβάσιµα, χωρίς αποδέκτες - λόγια τού αέρα», άποψη που ενισχύεται από τη 
χρήση τού επιθ. άπτερος στα χωρία «τή δ' άπτερος επλετο µύθος» (Οµηρος, συ-
χνή φρ.) και «άπτερος φάτις» (Αισχύλ., 'Αγαµέµνων 278)]. 

επέβαλα ρ. → επιβάλλω 
επέβην ρ. → επιβαίνω 
επέβλεψα ρ. → επιβλέπω 
επέδειξα ρ. —> επιδεικνύω 
επέδρασα ρ. → επιδρώ 
επέδωσα ρ. → επιδίδω 
επείγει, επείγουν ρ. τριτοπρόσ. {µόνο στον ενεστ.} δεν επιδέχεται αργοπορία ή 

αναβολή, πρέπει να γίνει αµέσως: ασχοληθείτε µόνο µε όσα επείγουν! || η 
αποστολή βοήθειας σε τρόφιµα επείγει || (ως απρόσ.): ~ να ληφθούν µέτρα για τη 
βία στα σχολεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπείγω | -οµαι (βλ.λ.). Η απρόσ. χρήση είναι 
µτγν.]. 

επείγοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. (κυρ. µεσοπαθ.) {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+να) 
βιάζοµαι: (µετβ.) ~ να φύγω || (αµετβ.) δεν µπορώ να µείνω άλλο, ~. 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. έπείγω «πιέζω, ωθώ», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
έπ(ι)- + -είγω, µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. οίγ-νυ-µι «ανοίγω» (βλ. κ. ανοίγω), 
οπότε το ρ. έπείγω θα σήµαινε «ανοίγω δρόµο, κάνω (κάποιον) να 
υποχωρήσει»]. 

επειγοντολογία (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ειδικεύεται στα επείγοντα περιστατικά. 
— επειγοντολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ, < επείγον, -οντος + -λογία (βλ.λ.)]. 

επειγόντως επίρρ. [1895] χωρίς χρονοτριβή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα: 
µεταφέρθηκε ~ στο νοσοκοµείο || συνήλθε ~ το συµβούλιο ΣΥΝ. βιαστικά, 
γρήγορα ANT. αβίαστα. 

επείγων, -ούσα, -ον {επείγ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -
ουσών)} 1. αυτός που δεν επιδέχεται χρονοτριβή ή αναβολή, που επείγει: 
επείγουσα ανάγκη || επείγοντα θέµατα 2. αυτός που πρέπει να αντιµετωπιστεί 
αµέσως· ΦΡ. επείγοντα περιστατικά (σε νοσοκοµείο, ιατρείο) οι περιπτώσεις 
που πρέπει να τύχουν άµεσης ιατρικής αντιµετώπισης (π.χ. σοβαροί 
τραυµατισµοί, εγκεφαλικά επεισόδια κ.λπ.) 3. επείγον (το) (ως 
χαρακτηρισµός) για επιστολή, τηλεγράφηµα ή δέµα, στην αποστολή των 
οποίων το ταχυδροµείο πρέπει να δώσει προτεραιότητα και να τα στείλει στον 
αποστολέα σε συντοµότερο χρόνο: πάνω στην επιστολή είχε σφραγίδα «~» 
ΣΥΝ. εξπρές. [ΕΤΎΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. έπείγω (βλ. λ. επείγοµαι)]. 

επειδή σύνδ. (για την εισαγωγή αιτιολογικής πρότασης) διότι, γιατί, για τον 
λόγο ότι: δεν σου τηλεφώνησα, ~ επέστρεψα στο σπίτι πολύ αργά ΣΥΝ. γιατί, µια 
και, λόγω τού ότι· ΦΡ. ΚΙ επειδή; για να εκφραστεί αδιαφορία γι' αυτό που 
µόλις ειπώθηκε: -Θα στενοχωρηθεί ο Αχιλλέας, αν το µάθει —-; Γι έγινε; (δηλ. 
δεν µε νοιάζει, ας στενοχωρηθεί). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, γιατί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επεί + δη (βεβαιωτ. µόριο). Το αρχ. επεί {< έπ(ι)- + υποθ. 
σύνδ. ει) χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε χρονική και αργότερα µε αιτιολογική 
σηµ. Το επειδή απαντά κυρ. στην αρχ. πεζογραφία εκφράζοντας ευρεία 
ποικιλία χρονικοαιτιολογικών σχέσεων, ενώ συχνά εµφανίζεται συντεθειµένο 
µε το υποθ. άν (έπειδάν). Στη Ν. Ελληνική διατήρησε µόνο την αιτιολ. χρήση 
και ανήκει στους αιτιολογικούς συνδέσµους που µπορούν να τεθούν στην 
αρχή περιόδου ή ηµιπεριό-δου (όπως και τα εφόσον, αφού) εν αντιθέσει µε 
τους συνδέσµους γιατί, διότι]. 

επείσακτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προέρχεται από έξω, από άλλη χώρα: ~ 
λέξεις ΣΥΝ. αλλότριος, ξένος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < έπεισάγω < έπ(ι)- + εισάγω]. 

επεισοδιακός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ένταση, 
διαπληκτισµούς, βίαια γεγονότα κ.λπ.: ~ διαδήλωση | συνάντηση | αγώνας | 
συνεδρίαση 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από απρόοπτα: ήταν µια - εµφάνιση- 
συνέβησαν ένα σωρό παράξενα πράγµατα 3. αυτός που προκαλεί επεισόδια: ~ 
χαρακτήρας. 

επεισόδιο (το) {επεισοδί-ου | -ων} 1. συµβάν, περιστατικό: θα σας διηγηθώ ένα 
~ από τον τελευταίο πόλεµο 2. ΙΑΤΡ. (α) καρδιακό επει- 
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σόδιο η καρδιακή προσβολή, το έµφραγµα (β) εγκεφαλικό επεισόδιο 
βλ. λ. εγκεφαλικός 3. (συνήθ. στον πληθ.) φιλονικία ή βίαιη συµπλοκή 
διαφωνούντων ή αντιπάλων: αιµατηρά - οπαδών κατά τη διάρκεια 
ποδοσφαιρικού αγώνα || θλιβερά ~ σηµάδεψαν τη συνεδρίαση τής 
Βουλής · 4. καθένα από τα αυτοτελή ή συνεχιζόµενα τµήµατα ενι-
αίου έργου (λογοτεχνικού, κινηµατογραφικού, τηλεοπτικού κ.λπ.): σί-
ριαλ σε είκοσι ~ 5. ΦΙΛΟΛ. το διαλογικό µέρος τής αρχαίας τραγωδίας, 
που παρεµβάλλεται µεταξύ των χορικών (στάσιµων) 6. ΜΟΥΣ. τµήµα 
µουσικής σύνθεσης (τής φούγκας), που συνδέει διάφορες µουσικές 
φράσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεγονός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έπεισόδιον, αρχική σηµ. «το διαλογικό µέρος τής τρα-
γωδίας, που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο χορικών», ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού επιθ. επεισόδιος (που όµως µαρτυρείται ως µτγν.) «εισερχόµε-
νος» < επ(ι)- -Ι- εΐσόδιος < είσοδος. Οι σηµ. 1, 2 αποτελούν απόδ. τού 
γαλλ. incident]. 

έπειτα επίρρ. 1. (µε χρονική σηµασία) κατόπιν, µετά: διαβάσαµε κι ~ 
αρχίσαµε την κουβέντα ΣΥΝ. ύστερα ΑΝΤ. πριν 2. (+από) (α) ύστερα 
(βλ. κ. σηµ. 1): έπεσε να κοιµηθεί και ξύπνησε ~ από δέκα ώρες (β) αν 
και, παρ' όλο, παρά: ~ από όσα έκανε, µας ζητάει και εξηγήσεις! · 3. 
επιπλέον, εξάλλου: βρίσκω άσκοπη µια τέτοια ενέργεια- ~, δεν έχει 
και τη συγκατάθεση των αρµοδίων ΣΥΝ. επιπροσθέτως, εκτός από αυ-
τό, άλλωστε · ΦΡ. (α) (κι) έπειτα; για τη δήλωση ειρωνείας ή αδια-
φορίας για κάτι: µε απειλεί πως θα µε απολύσεν ~; ΣΥΝ. ε, και; και 
λοιπόν; (β) κι έπειτα µου λες... στην αρχή φράσεων που σχολιάζουν 
αρνητικά κάποιον/κάτι: Αθώωσαν έναν έµπορο ναρκωτικών και κα-
ταδίκασαν έναν χρήστη! ~ ότι υπάρχει δικαιοσύνη! [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπ(ι)- + είτα (βλ.λ.), επίρρ. που ανέκαθεν εξέφραζε τη χρονική 
ακολουθία, η οποία δεν έχει σχέση µε τον αιτιολ. παράγοντα]. 

επεκεινα επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. πέρα από (ορισµένο τόπο, χρόνο, ποσό 
κ.λπ.): ~ τού κόσµου τούτου 2. επεκεινα (το) ο άλλος κόσµος, η άλλη 
ζωή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. επ' εκείνα (µε αναβιβασµό τού τόνου λόγω τής συν-
θέσεως), που αντετίθετο προς το επί τάδε. Εκτός τής επιρρ. χρήσης 
του, το επεκεινα µαρτυρείται στην Αρχ. τόσο ως ουδ. ουσιαστικό 
(συνοδευόµενο από άρθρο) όσο και συντασσόµενο µε γεν.]. 

επέκειτο, επέκειντο ρ. → επίκειται 
επέκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η αύξηση σε έκταση: 
~ σχεδίου πόλεως | δικτύου υδρεύσεως | του σιδηροδροµικού δικτύου 
| συνόρων | κτηρίου | φωτιάς || υπάρχει άµεσος κίνδυνος επέκτασης 
των εχθροπραξιών ΣΥΝ. εξάπλωση 2. ανάπτυξη, διεύρυνση: οι υπουρ-
γοί των δύο χωρών συµφώνησαν στην ~ των εµπορικών σχέσεων || -
των δραστηριοτήτων τής επιχείρησης· ΦΡ. κατ' επέκταση (i) περαιτέ-
ρω: διευρύνονται οι αρµοδιότητες τού συµβουλίου και - όλης τής δι-
οίκησης (ii) µε διεύρυνση τού σηµασιολογικού πεδίου τής λέξης · 4. 
ΠΛΗΡΟΦ. (συνήθ. στον πληθ.) η προέκταση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έπέκτασις < επεκτείνω], 

επεκτατικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που αποσκοπεί στην επέκταση (των 
ορίων µιας χώρας, µιας αγοράς, τής επιρροής κ.λπ.(: ~ πολιτική | 
πόλεµος | τάσεις ΣΥΝ. ιµπεριαλιστικός. — επιτακτικά επίρρ. 

επεκτατισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. 1. η συµπεριφορά ισχυρού κράτους που χα-
ρακτηρίζεται από την τάση για εδαφική επέκταση και κατάκτηση ή 
οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική κηδεµονία (άµεση ή έµµεση) 
χωρών και λαών πέρα από τα σύνορα του: οικονοµικός ~ || τουρκικός 
~ στην Ανατολική Μεσόγειο ΣΥΝ. ιµπεριαλισµός 2. (στον µαρξισµό) το 
τελευταίο στάδιο τού καπιταλισµού, που χαρακτηρίζεται από τη δη-
µιουργία διεθνών µονοπωλιακών ενώσεων των καπιταλιστών, τον 
σχηµατισµό χρηµατιστικού κεφαλαίου από τη συγχώνευση τραπεζι-
τικού και βιοµηχανικού κεφαλαίου κ.λπ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. expansionism]. 

επεκτείνω ρ. µετβ. {επεξέτεινα, επεκτάθ-ηκα (λόγ. µτχ. επεκταθείς, -
είσα, -έν), επεκτεταµένος} 1. µεγαλώνω (κάτι) σε έκταση: ~ τα σύνορα 
| το σιδηροδροµικό δίκτυο ΑΝΤ. περιορίζω 2. αναπτύσσω, διευρύνω: - 
την κυριαρχία µου | την επιρροή µου | τις δραστηριότητες µου || 
συζητήσαµε χωρίς να επεκταθούµε σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. εξαπλώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + εκ- + τείνω]. 

επέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η έφοδος, συνήθ. ιπ-
πικού 2. (µτφ.) ορµητική επίθεση: λίγα λεπτά µόνο άντεξαν οι αντί-
παλοι στην ~ τής οµάδας µας. — επελαύνω ρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
έπέλασις < αρχ. επελαύνω < έπ(ι)- + έλαύνω]. 

επελέψην ρ. → επιλέγω 
επέλεξα ρ. -· επιλέγω 
επέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ο ερχοµός, η πραγ-

µατοποίηση (συνήθ. δυσάρεστου) γεγονότος: η ~ του θανάτου του δη-
µιούργησε µεγάλα προβλήµατα στην επιχείρηση || η ~ συνεπειών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπέλευσις < έπ(ι)- + ελευσις (βλ.λ.)]. 

επέλθω (να/θα) ρ. → επέρχοµαι 
επεµβαίνω ρ. αµετβ. {επενέβην, -ης, -η..., να/θα επέµβω} 1. ενεργώ 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιδράσω (σε κάτι): ο πρόεδρος επενέβη 
και έθεσε τέρµα στη συζήτηση || η αστυνοµία επενέβη για την απο-
κατάσταση τής τάξης || στα προβληµατικά σηµεία τού κειµένου 
επεµβαίνει ο διορθωτής || οι γενετιστές επεµβαίνουν στη δοµή των 
κυττάρων των ζωντανών οργανισµών 2. αναµειγνύοµαι (µε τρόπο 
ενοχλητικό ή προκλητικό): ο ξένος παράγοντας επεµβαίνει στα εσω-
τερικά τής χώρας µε απαράδεκτο τρόπο || µην επεµβαίνεις σε προσω-
πικά µου ζητήµατα! ΣΥΝ. ανακατεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- + έν- + βαίνω. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «πο-
δοπατώ - επιτίθεµαι», η δε σηµ. «αναµειγνύοµαι» αποδίδει το γαλλ. 
intervenir]. 

επέµβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (α) η µεσολάβηση ή 

η αυτόκλητη ανάµειξη σε µια υπόθεση: µε την ~ τρίτων αποφεύχθη-
κε η συµπλοκή || συχνές ~ συγγενών σε οικογενειακά ζητήµατα || η 
επέµβαση τού Ο.Η.Ε. απέτρεψε κλιµάκωση τής έντασης ΣΥΝ. παρέµ-
βαση (β) ανθρωπιστική επέµβαση στρατιωτική επέµβαση ενός κρά-
τους ή διεθνούς οργανισµού σε άλλο κράτος είτε για την προστασία 
ενός πληθυσµού από τον κίνδυνο γενοκτονίας είτε για την προστασία 
από ένα κράτος υπηκόων του που διατρέχουν κίνδυνο σε άλλο κρά-
τος: η ~ στη Σοµαλία και τη Ρουάντα υπό την αιγίδα τού Ο.Η.Ε. 2. (ει-
δικότ.) η ανάµειξη κράτους ή διεθνούς οργανισµού σε ζητήµατα που 
δεν περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες τους: οι δηλώσεις τού Γερ-
µανού υπουργού Εξωτερικών συνιστούν ~ στα εσωτερικά τής χώρας 
µας 3. (ειδικότ.) η στρατιωτική ανάµειξη: η ~ τής Τουρκίας έλαβε τε-
λικά τη µορφή εδαφικής κατοχής 4. πράξη µε την οποία κάτι µετα-
βάλλεται, αλλοιώνεται κ.λπ.: ~ στον γενετικό κώδικα τού ανθρώπου | 
στο κείµενο µιας συνθήκης | σε ένα γραπτό από τον διορθωτή · 5. 
ΙΑΤΡ. (α) η διεξαγωγή εγχειρήσεως: θα κάνει ~ για την αφαίρεση τής 
χολής (β) δραστική εφαρµογή θεραπευτικής µεθόδου: σώθηκε χάρη 
στην άµεση επέµβαση των γιατρών · 6. ΑΘΛ. η ενέργεια που αποτρέ-
πει κάτι: ο τερµατοφύλακας διασφάλισε τη νίκη µε δύο καθοριστικές ~ 
(αποκρούσεις) || η γρήγορη ~ τού αµυντικού ανέκοψε την επίθεση των 
αντιπάλων παικτών. — (υποκ.) επεµβασουλα (η) (σηµ. 5). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή, εγχείρηση, παρέµβαση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επέµβασις, αρχική σηµ. «επίθεση, έφοδος», < επεµβαί-
νω. Οι σύγχρονες σηµ. αποδίδουν το γαλλ. inter-vention]. 

επεµβατισµός (ο) η χωρίς αρµοδιότητα πολιτική τής επέµβασης 
κράτους ή διεθνούς οργανισµού στα εσωτερικά ζητήµατα ή στις δια-
φορές άλλων κρατών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interventionism]. 

Ε. Π. Ε Ν. (η) Εθνική Πολιτική Ένωσις. 
επένδυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η επικάλυψη τής 
εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας ενός αντικειµένου µε στρώµα 
άλλου υλικού για προφύλαξη, ενίσχυση ή διακόσµηση του: ~ τοίχου 
| πόρτας || µεταλλική | ξύλινη | χρυσή | πλαστική ~ 2. (ειδικότ.) κάθε 
πρόσθετο υλικό στο εσωτερικό ενδύµατος (π.χ. ύφασµα, γούνα, υα-
λοβάµβακας κ.ά.) για πρακτικούς ή αισθητικούς λόγους 3. (µτφ.) το 
να γράφει κανείς µουσική για συγκεκριµένους στίχους, για ταινία 
κ.λπ.: η µουσική ~ ενός κινηµατογραφικού έργου · 4. ΟΙΚΟΝ. η διάθεση 
χρηµατικών ποσών ή γενικότ. περιουσιακών στοιχείων για τη δη-
µιουργία νέου παραγωγικού κεφαλαίου: δηµόσιες ~ || η αύξηση των - 
οδηγεί και σε αύξηση τής απασχόλησης || έκανα επενδύσεις σε ακί-
νητα || ζηµιογόνες | κερδοφόρες ~ 5. (συνεκδ.) οτιδήποτε µπορεί να 
αποφέρει βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα όφελος: ο υπολογιστής 
που αγόρασα αποτελεί ~. 
[ΕΤΥΜ. < επενδύω. Οι οικον. σηµ. είναι µετάφρ. δάνεια από αγγλ. 
investment]. 

επενδυτής (ο), επενδύτρια (η) [επενδυτριών} ΟΙΚΟΝ. πρόσωπο που 
κάνει επενδύσεις: εγχώριος | ξένος | στρατηγικός ~ || θεσµικός ~ (τρά-
πεζα, ασφαλιστικό ταµείο κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. investor]. 

επενδύτης (ο) {επενδυτών} (λόγ.) το πανωφόρι.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυ-
µασία, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < επενδύω]. 

επενδυτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις χρηµατικές επεν-
δύσεις: ~ ενδιαφέρον | κοινό | τοποθέτηση | κλίµα | λύσεις | προϊόντα 
| κεφάλαια/ οίκος | πολιτική! ενδιαφέρον/ πρόγραµµα/ σχέδιο/ δρα-
στηριότητα | ικανότητα | σύµβουλος | εταιρεία. — επενδυτικά επίρρ. 

επενδύω ρ. µετβ. {επένδυσα (λόγ. επενέδυσα), επενδύθηκα, επεν)δε)-
δυµένος} 1. καλύπτω την εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια αντικει-
µένου µε στρώµα από υλικό για την ενίσχυση, προφύλαξη ή διακό-
σµηση του: ~ τους τοίχους µε ξύλο || ~ την πόρτα µε ειδικό προστα-
τευτικό υλικό 2. ενισχύω ένδυµα ή του προσθέτω εσωτερικά υλικό 
(ύφασµα, γούνα, υαλοβάµβακα κ.λπ.) για πρακτικούς ή αισθητικούς 
λόγους 3. (µτφ.) γράφω µουσική για συγκεκριµένους στίχους, τηλεο-
πτικό ή κινηµατογραφικό έργο κ.λπ. · 4. ΟΙΚΟΝ. διαθέτω κεφάλαια 
για τη δηµιουργία, την ανάπτυξη ή την επέκταση επιχειρήσεων: ~ 
στον χώρο των οικοδοµικών κατασκευών || ξένοι επενδυτές επενδύουν 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις || ~ κεφάλαια στο Χρηµατιστήριο 5. 
πραγµατοποιώ συµφέρουσες αγορές, τοποθετώ χρήµατα σε 
αντικείµενα αξίας: ~ τα χρήµατα µου στην αγορά γης | σε οµόλογα 
και µετοχές || αποκτώντας εξειδικευµένες γνώσεις, ~ στο µέλλον µου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φορώ εξωτερικό ένδυµα, ιµάτιο», < έπ(ι)- + 
ενδύω (βλ. κ. ένδυµα, ένδυση). Η οικον. σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. invest]. 

επενεργώ ρ. µετβ. (+σε) [1797] {επενεργείς... | επενήργησα) ασκώ 
επίδραση, επηρεάζω: ο θόρυβος επενεργεί δυσµενώς στο νευρικό µας 
σύστηµα ΣΥΝ. επιδρώ. — επενέργεια (η) [1797]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. einwirken]. 

επενθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) γλωσσικό φαινόµενο τής 
Αρχαίας Ελληνικής, κατά το οποίο το ηµίφωνο j µετατίθεται στην 
προηγούµενη συλλαβή µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό διφθόγγου, 
λ.χ. χαρ-ίω > χαίρω. [ΕΤΥΜ < µτγν. επένθεσις < έπεντίθηµι (πβ. 
θέτω - τίθηµι)]. 

επεξεργάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επεξεργάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. κατεργάζοµαι µε τη βοήθεια τεχνικών ή µηχανικών µέσων (πρώτες 
ύλες) για την παραγωγή αγαθών απαραίτητων στη ζωή τού ανθρώ-
που: ~ µέταλλο | µαλλί | βαµβάκι 2. ασχολούµαι συστηµατικά µε κάτι, 
για να το βελτιώσω ή να το τροποποιήσω: - υπόµνηµα | καταστατικό | 
νοµοσχέδιο | κείµενο | µυθιστόρηµα | ποίηµα | σχέδιο δράσης | ψηφιακά 
µια φωτογραφία || έχει επεξεργαστεί µια νέα θεωρία για την καταγωγή 
τού σύµπαντος 3. µελετώ, ελέγχω κάτι, συνήθ. µε τεχνικά 
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µέσα, για να διαπιστώσω κάτι, να βγάλω κάποια συµπεράσµατα 
κλπ.: ~ τα οικονοµικά στοιχεία µιας εταιρείας | τις φορολογικές δη-
λώσεις των φορολογουµένων | τα δεδοµένα µιας έρευνας ΣΥΝ. τελει-
οποιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < έπ(ι)- + εξ- + εργάζοµαι. Το ρ. σήµαινε κυρίως «συνε-
πιδρώ - επιτελώ», αλλά ήδη στους µτγν. συγγραφείς απαντά η σηµ. 
«ξαναδουλεύω, αναπτύσσω εκτενώς (ένα θεωρητικό σηµείο)»]. 

επεξεργασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η διαδικασία κατά την οποία µετα-
βάλλει κανείς µερικώς ή ολικώς, συνήθ. µε τη βοήθεια τεχνικών ή 
µηχανικών µέσων, τη µορφή ή τις ιδιότητες αντικειµένου: η ~ τού µε-
τάλλου | τού χαρτιού | τού µαλλιού | πρώτων υλών || υφίσταµαι ~ || 
τυγχάνω επεξεργασίας ΣΥΝ. κατεργασία 2. η διαδικασία κατά την 
οποία διαµορφώνει κανείς κάτι, επιφέροντας αλλαγές, τροποποιή-
σεις, προσθήκη κλπ.: η ~ ενός ποιήµατος από τον ποιητή | τού νοµο-
σχεδίου από την αρµόδια επιτροπή | ενός σχεδίου δράσης || η ψηφια-
κή ~ εικόνας | ήχου στον HI Υ || ηλεκτρονική ~ κειµένου 3. η µελέτη ή 
ο έλ8γχος, συνήθ. µε τεχνικά µέσα, για τη συναγωγή συµπερασµά-
των, τη διαπίστωση πραγµάτων κ.λπ.: η - των προσωπικών δεδοµένων 
| των φορολογικών στοιχείων | των δεδοµένων µιας έρευνας | αρχεια-
κού υλικού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επεξεργάζοµαι. Οι σηµ. τής πληροφορικής χρησι-
µοποιούν τη λ. ως απόδ. τού αγγλ. (image | data | word) processing]. 

επεξεργάσιµος, -η, -ο αυτός τον οποίο µπορεί να επεξεργαστεί κα-
νείς: ~ υλικό. 

επεξεργαστής (ο) ΠΛΗΡΟΦ. 1. το κυριότερο µέρος ενός υπολογιστή, 
που ρυθµίζει και ελέγχει τη λειτουργία του· αλλιώς Κεντρική Μονά-
δα Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε., CR U.) 2. πρόγραµµα που χρησιµοποιείται 
για επεξεργασία ορισµένου είδους: µορφολογικός ~ (ή αναλυτής) || ~ 
κειµένου. [ΕΤΥΜ. o όρος τής πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
processor]. 

επεξεργαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται ή συντελεί στην 
επεξεργασία: ~ µέθοδος. 

επεξηγηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει για επεξήγηση: 
~ κείµενο | φυλλάδιο | σύνδεσµος ΣΥΝ. διευκρινιστικός, διασαφη-τικός. 
Επίσης επεξηγητικός [1891].  — επεξηγηµατικά | -ώς επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

επέπλευσα ρ. → επιπλέω 
επέπληξα ρ. -+ επιπλήττω 
επεξήγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. πληρέστερη 

ή λεπτοµερής εξήγηση- διασάφηση: ~ τίτλου ΣΥΝ. αποσαφήνιση, δι-
ευκρίνιση · 2. ΓΛΩΣΣ. όρος πρότασης που προσδιορίζει οµοιόπτωτα 
άλλον όρο και διασαφηνίζει τη γενική ή αόριστη σηµασία του (συ-
νήθ. στις περιπτώσεις που υπάρχει ή εννοείται το δηλαδή), λ.χ. «από 
την ανακάλυψη αυτή προήλθε το πιο καταστρεπτικό όπλο τού Β' Πα-
γκοσµίου Πολέµου, η ατοµική βόµβα». — επεξηγώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

επεξηγητικος, -ή, -ό → επεξηγηµατικός 
επέπρωτο ρ. απρόσ. (αρχαιοπρ.) (+να) ήταν πεπρωµένο: ~ να µη γυ-
ρίσει στην πατρίδα του- έζησε και πέθανε στο Παρίσι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπερσ. πέπρωτο (µε αναλογική αύξηση έ-), ρήµατος τού οποίου απαντά 
µόνον ο αόρ. β' πορεϊν «παρέχω, προσφέρω» (βλ. λ. πεπρωµένο)]. 

επέρειση (η) {-ης κ. -είσεως | -είσεις, -είσεων} 1. ΓΥΜΝΑΣΤ. στήριξη 
τού ασκουµένου σε κάποιο όργανο ή σε συνασκούµενο, για την εκτέ-
λεση µεγάλης κάµψεως τού κορµού 2. ΜΟΥΣ. στην αρµονία τής µου-
σικής, είδος ξένου φθόγγου (βλ.λ.), ο οποίος δεν ανήκει στη συγχορ-
δία µε την οποία συνακούεται, αλλά «λύνεται» προς κάποιον συγ-
χορδιακό φθόγγο, ο οποίος απέχει από την επέρειση διάστηµα δευτέ-
ρας ΣΥΝ. αποτζιατούρα. Επίσης (λόγ.) επέρεισις. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
επέρεισις < αρχ. έπερείδω | -οµαι «στηρίζοµαι σε κάτι» < επ(ι)- + 
έρείδω | -οµαι (βλ. κ. έρεισµα)]. 

επέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {επήλθα (λόγ. µτχ. επελθών, -ούσα, 
-όν, να/θα επέλθω)} (λόγ.) 1. συµβαίνω, εµφανίζοµαι (συνήθ. απρόο-
πτα, αιφνίδια): επήλθε ρήξη στις σχέσεις τους ΣΥΝ. επισυµβαίνω, εν-
σκήπτω 2. επακολουθώ, διαδέχοµαι (ως αποτέλεσµα): το χτύπηµα 
ήταν τόσο δυνατό, που ο θάνατος επήλθε ακαριαία || µετά από µακρές 
συνοµιλίες επήλθε συµβιβασµός || «η βελτίωση τής συγκοινωνίας θα 
επέλθει µε τη δηµιουργία εκτεταµένου δικτύου µέσων σταθερής 
τροχιάς» (εφηµ.) 3. (στη µτχ. ενεστ.) για κάτι που πρόκειται να συµβεί, 
να ακολουθήσει χρονικά: η επερχόµενη κακοκαιρία || οι επερχόµενες 
γενεές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πεθαίνω. 

επερώτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} γραπτή ερώτηση 
που κατατίθεται στη Βουλή από µέλος της και αφορά συνήθ. σε 
θέµατα κυβερνητικών πράξεων ή παραλείψεων: καταθέτω ~. — επε-
ρωτώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. 

έπεσα ρ. → πέφτω 
επέστη ρ. τριτοπρόσ. (λόγ.) (µε χρονική σηµ.) πλησίασε, έφθασε: ~ η 

ώρα τής καταστροφής. 
[ΕΤΥΜ. Γ" ενικό πρόσ. αορ. β' τού αρχ. έφίσταµαι < εφ- (< έπ(ι)-) 
+ ϊσταµαι]. 

επετέθην ρ. → επιτίθεµαι 
επέτειος (η) {επετεί-ου | -ων, -ους} η ηµέρα κατά την οποία συµπλη-

ρώνονται ένα ή περισσότερα χρόνια από τότε που συνέβη ένα σηµα-
ντικό γεγονός: ~ γάµου | επανάστασης | απελευθέρωσης | θανάτου || 
εορτασµός επετείου || εθνική ~. — επετειακός, -ή, -ό, επετειακά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + ετειος < έτος]. 

επετηρίδα (η) [1876] 1. ετήσια έκδοση επιστηµονικού συλλόγου ή υ-
πηρεσίας, που περιλαµβάνει επιστηµονικές εργασίες ή δραστηριότη-
τες κατά το έτος που πέρασε · 2. ονοµαστικός κατάλογος τού προ- 

σωπικού µιας υπηρεσίας κατά σειράν αρχαιότητας: ~ πανεπιστηµια-
κών καθηγητών 3. (ειδικότ.) ο ονοµαστικός κατάλογος των εκπαιδευ-
τικών που προορίζονται για διορισµό στο ∆ηµόσιο µε σειρά προτε-
ραιότητας, στον οποίο εγγράφονταν οι εκπαιδευτικοί (ανάλογα µε το 
έτος λήψεως τού πτυχίου τους): η ~ των µαθηµατικών | των θεολόγων 
|| κλείνει η ~ (δεν εγγράφονται πλέον άλλοι) || κατάργηση τής ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έτος. 
[ΕΤΥΜ. < επ(ι)- + µτγν. έτηρίς, -ίδος < αρχ. έτήρ, -ήρος «ενός έτους» < 
έτος, απόδ. τού γαλλ. annuaire]. 

επετράπη ρ. → επιτρέπω 
επευφηµία (η) [1873] {επευφηµιών} ζητωκραυγή και χειρονοµία που 
εκφράζει τον ενθουσιασµό και την αποδοχή (για κάποιον): υποδέ-
χθηκαν τον πρωθυπουργό µε επευφηµίες ΑΝΤ. αποδοκιµασία. 

επευφηµώ ρ. µετβ. {επευφηµείς... | επευφήµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} εκ-
φράζω µε ζητωκραυγές τον ενθουσιασµό, την επιδοκιµασία µου (για 
κάποιον): το πλήθος επευφηµούσε τον οµιλητή ΣΥΝ. ζητωκραυγάζω 
ΑΝΤ. γιουχάρω, γιουχάί'ζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επευφηµώ (-έω) < έπ(ι) + 
εύφηµώ < εύφηµος (βλ.λ.)]. 

επέχω ρ. µετβ. {επείχα, επέσχον, -ες, -ε} (λόγ.) κατέχω, καταλαµβάνω-

στη ΦΡ. επέχω θέση (+γεν.) εκτελώ υπηρεσίες ή καθήκοντα άλλου· 
αναπληρώνω ή ισοδυναµώ: το έγγραφο αυτό επέχει θέση αποφάσεως 
|| ένα επίθετο που επέχει θέση ουσιαστικού ΣΥΝ. υποκαθιστώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, έχω, απέχω, παρέχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. (< επ(ι)- + έχω), που µαρτυρείται µε πλήθος σηµασιών, 
όπως «κρατώ (σταθερά), συγκρατώ - παρέχω, κατευθύνω». Στη Μτγν. 
Ελληνική το ρήµα δήλωσε επίσης τις έννοιες «κατέχω (µτφ.), κατα-
λαµβάνω» (λ.χ. την σκηνήν... τύπον επέχουσαν τού κόσµου, Θεοδώ-
ρητος). Η σύνταξη επέχω θέση + γεν. είναι απόδ. τού γαλλ. tenir lieu]. 

επήκοος, -ος, -ον αυτός που ακούει κάτι µε προσοχή, αυτός που 
ακούγεται- κυρ. στη ΦΡ. εις επήκοον (πάντων | όλων) (αρχ. φρ. είς 
επήκοον) σε τέτοια θέση ή µε τόση ένταση, ώστε να ακούγεται· (συ-
νεκδ.) φανερά, ενώπιον όλων: το διάβασε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ακούω (πβ. υπ-ήκοος)]. 

επήλθα ρ. → επέρχοµαι 
έπηλυς, -υς, -υ {επ-ήλυδος, -ηλυ(ν) | -ήλυδες, -ηλύδων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που ήρθε από άλλη χώρα- αλλοδαπός: οι ντόπιοι τον θεωρού-
σαν πάντοτε έπηλυ στο χωριό, ξένο σώµα ΣΥΝ. ξένος ΑΝΤ. αυτόχθων, 
ιθαγενής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- + -ηλυς (µε έκταση φωνήεντος εν συνθέσει, πβ. 
προσ-ήλυτος) < *el-u-, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς τη β' συλλαβή) τού δι-
σύλλαβου θ. *el-eu- τού ρ. έλεύσοµαι. Βλ. κ. έλευση]. 

επηρεάζω ρ. µετβ. {επηρέασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ασκώ 
επίδραση σε (κάποιον/κάτι): η πρόσφατη κρίση επηρέασε σοβαρά την 
οικονοµία || ο θάνατος τού πατέρα της επηρέασε αρνητικά τη σταδιο-
δροµία της || η ποίηση τού Ελύτη είναι επηρεασµένη από τον υπερρε-
αλισµό ΣΥΝ. επιδρώ 2. (ειδικότ.) επιδρώ έµµεσα (µε τις πράξεις, τα λό-
για, τη στάση µου κ.λπ.) στη βούληση ή στα συναισθήµατα (κάποιου): 
επηρεάστηκε από τους φίλους του και έµπλεξε µε τα ναρκωτικά || δεν 
έχει σταθερές αρχές και επηρεάζεται εύκολα || είναι ευαίσθητη και την 
επηρεάζουν αυτά που γίνονται γύρω της || δεν µας επηρέασε καθόλου 
το εχθρικό κλίµα που συναντήσαµε. — επηρεασµός (ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επήρεια]. 

επήρεια (η) {επηρειών} η επίδραση- κυρ. σε φρ. όπως: υπό την επή-
ρεια διεγερτικών! ναρκωτικών | αλκοόλ ΣΥΝ. επηρεασµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επίδραση, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κακή επιρροή - κακοµεταχείριση», < *έπ-
ηρής, αβεβ. ετύµου, πιθ. < έπ(ι)- + -άρής < άρειή «κακοµεταχείριση, 
βλάβη» (οµηρικό ουσ.) ή < έπ(ι)- + -ερής (µε έκταση φωνήεντος εν 
συνθέσει), που συνδ. µε το ουσ. ερις «έριδα» (πβ. αρχ. ερεσ-χηλώ 
«φλυαρώ, σκώπτω»). Στο σηµασιολογικό πεδίο τής λ. πιθ. συνεπέ-
δρασε (λόγω ιωτακισµού) το µτγν. έπίρροια «επιρροή»]. 

επηρµένος, -η, -ο (λόγ.) γεµάτος έπαρση, φαντασµένος, αλαζόνας 
ΣΥΝ. ξυπασµένος, καυχησιάρης, υπερήφανος ΑΝΤ. µετριόφρων.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. επαίρω 
| -οµαι]. 

επί κ. επ' (πριν από φωνήεν) κ. εφ' (πριν από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. τόπο (+γεν.): προσδιορισµό στον 
χώρο: ~ Γης ειρήνη || συνελήφθησαν ~ ξένου εδάφους || χόκεϊ ~ πάγου 
|| δρόµος ~ ανωµάλου εδάφους || όλος ο θίασος ήταν - σκηνής || ~ τό-
που στροφή || (ειδικότ. µε τα ονόµατα οδών) η είσοδος είναι - τής 
οδού Σκουφά- ΦΡ. (α) επί ξύλου κρεµάµενος βλ. λ. ξύλο (β) επί ξυρου 
ακµής βλ. λ. ακµή (γ) επί τάπητος βλ. λ. τάπητας (δ) επ' ώµου βλ. λ. 
ώµος (ε) πατώ επί πτωµάτων βλ. λ. πτώµα (στ) επί θύραις βλ. λ. θύρα 
(ζ) επί τού πιεστηρίου βλ. λ. πιεστήριο (η) επί ποδός βλ. λ. πους (θ) 
επί των επάλξεων βλ. λ. έπαλξη (ι) (άσκηση) επί χάρτου βλ. λ. χάρτης 
2. (+αιτ.) κατεύθυνση (κ. σε γυµναστικά | στρατιωτικά παραγγέλµα-
τα^ κλίνατε επ' αριστερά! || - δεξιά! || - σκοπόν! (= σκοπεύατε!)- ΦΡ. 
(α) επί δικαίους και αδίκους βλ. λ. άδικος (β) επί τον τύπον των ήλων 
βλ. λ. ήλος 3. χρόνο: (α) (+γεν.) χρονική περίοδο (πότε συνέβη κάτι): 
~ Τουρκοκρατίας || ~ χούντας || ~ πρωθυπουργίας Καραµανλή || ~ µο-
νίµου βάσεως παριστάνει τον άρρωστο || ~ τού παρόντος σωπαίνω || ~ 
των ηµερών τού αειµνήστου πατρός µου (β) (+γεν.) χρονικό σηµείο ή 
διάστηµα: ~ τού παρόντος, δεν υπάρχουν νεότερα από το µέτωπο τής 
πυρκαγιάς- ΦΡ. επ' εσχάτων (επ' έσχατων) τον τελευταίο καιρό, πριν 
από λίγο καιρό (γ) (+αιτ.) χρονικό διάστηµα ή διάρκεια: ~ τρία 
χρόνια προσπαθούσε να πάρει αυτή τη θέση || - τρεις βδοµάδες προ-
σπαθούσαν να βρουν το πέρασµα- ΦΡ. (α) επ' άπειρον βλ. λ. άπειρος2 

(β) επί µακρόν βλ. λ. µακρός (γ) επί σειρά(ν) ετών βλ. λ. έτος (δ) επ' 
αόριστον βλ. λ. αόριστος 4. (+γεν.) αναφορά- σε σχέση µε, αναφορι- 
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κά προς: µιλώ ~τοῦθέµατος- ΦΡ. (α) επί τής ουσίας βλ. λ. ουσία (β) 
επί παντός (του) επιστητού βλ. λ. επιστητός (γ) εφ' όλης τής ύλης 
βλ. λ. ύλη (δ) επί τού πρακτέου βλ. λ. πρακτέος (ε) επί τής αρχής βλ. 
λ. αρχή (στ) επί τού προκειµένου βλ. λ. προκείµενος 5. (+γεν.) δήλω-
ση αρµοδιότητας: εγώ είµαι ~ τής υποδοχής || κυρία - των τιµών 6. 
(+αιτ. συγκριτικού βαθµού λόγ. επιθέτων) δήλωση τής τάσης για κάτι 
(προς): αλλαγές στη φορολογία - το δικαιότερον || νοµοθετικές µε-
ταρρυθµίσεις ~ το αυστηρότερον ΦΡ. επί τα βελτίω | επί τα χείρω 
προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο: η κατάσταση βαίνει ~ τα βελ-
τίω 7. τρόπο (+δοτ.)· ΦΡ. (α) επ' αυτοφώρω βλ. λ. αυτόφωρος (β) επί 
ίσοις όροις βλ. λ. ίσος (γ) επί λέξει βλ. λ. λέξη (δ) επί παραγγελία βλ. 
λ. παραγγελία (ε) επί πιστώσει βλ. λ. πίστωση (στ) επί πληρωµή βλ. λ. 
πληρωµή (ζ) επί τροχάδην βλ. λ. τροχάδην (η) ειτ' ουδενί βλ. λ. ουδείς 
(θ) επ' αµοιβή βλ. λ. αµοιβή (ι) επ' ονόµατι βλ. λ. όνοµα (ια) επί τη βά-
σει βλ. λ. βάση (ιβ) ζητώ την κεφαλή κάποιου επί πίνακι βλ. λ. ζητώ 
(ιγ) (+γεν.) επί πόνου βλ. λ. πόνος 8. τον λόγο για τον οποίο γίνεται 
κάτι (+δοτ.): καταδικάστηκε εις θάνατον ~ εσχάτη προδοσία (έσχατη 
προδοσία) || συνελήφθη ~ κατασκοπία (κατασκοπία) 9. την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται κάποιος/κάτι: (+δοτ.) φοιτητής ~ πτυχίω 
(πτυχίω) || πρέσβης ~ τιµή (τιµή) || (+αιτ.) η αστυνοµία βρίσκεται ~ τα 
ίχνη των ληστών || παρακολούθησαν τους τεχνικούς ~ το έργον 10. τον 
σκοπό για τον οποίον λέγεται ή γίνεται κάτι (+δοτ.)· ΦΡ. (α) επί 
παραδείγµατι παραδείγµατος χάριν (β) επί τούτω (τούτω) | ad hoc 
βλ. λ. ad hoc (γ) (διατριβή) επί υφηγεσία βλ. λ. υφηγεσία (δ) επ' ωφε-
λεία βλ. λ. ωφέλεια (ε) επ' σναθώ βλ. λ. αγαθός (στ) επί χρήµασι βλ. 
λ. χρήµα 11. µε αφορµή κάτι, µια και συµβαίνει ή προκύπτει κάτι: ~ 
τη ονοµαστική σου εορτή || ~ τη επετείω- ΦΡ. επ' ευκαιρία | επί τη ευ-
καιρία βλ. λ. ευκαιρία 12. αναλογία, ποσοστό: (ως) ~ το πλείστον, οι 
διαδηλωτές προέρχονταν από τον εξωκοινοβουλευτικό χώρο || το ~ 
τοις εκατό ποσοστό των δαπανών 13. ΜΑΘ. δήλωση | σύµβολο τού 
πολλαπλασιασµού (χ ή ·): δύο ~ τρία ίσον έξι. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. e-pi) < I.E. *epi-, πβ. σανσκρ. api, αρχ. περσ. apiy, 
αρµ. ew, λιo api-, λατ. ob «µπροστά» κ.ά. Οµόρρ. οπι-σ-θεν, όπί-σ-ω, 
πιθ. κ. πι-έζω (βλ.λ.)]. 

επι- κ. επί- κ. επ- | εφ- (λόγ.) α' συνθετικό που σηµαίνει: 1. επάνω: 
επι-καλύπτω, επι-θέτω, επί-στρωση, επί-γειος 2. προσθήκη, το επιπλέ-
ον: επι-πρόσθετος 3. κατόπιν, µετά: επι-τάσσω (τοποθετώ µετά από), 
επι-γενόµενος, επι-δόρπιο 4. (σε στρατιωτικό βαθµό) την αµέσως 
ανώτερη βαθµίδα από αυτήν που δηλώνει το β' συνθετικό: επι-λοχίας, 
επι-σµηναγός 5. το τέλος µιας διαδικασίας: επι-σφραγίζω, επι-λέγω 
6. σκοπό ή αιτία: επί-δοξος, επι-βλαβής, επι-ζήµιος 7. εχθρική διάθε-
ση: επι-τίθεµαι, επι-φέρω. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
την πρόθ. επί και απαντά µε τις εξής µορφές: (α) επι-, προ συµφώνου 
(π.χ. επι-δέξιος, επι-θεωρώ), (β) επ-, προ φωνήεντος (π.χ. επ-αγγέλλο-
µαι, επ-οικος), (γ) εφ-, προ δασυνόµενου φωνήεντος (π.χ. έφ-άπτοµαι, 
έφ-ευρίσκώ)]. 

επίατρος (ο) {-ου κ. -άτρου | -ων κ. -άτρων, -ους κ. -άτρους} ΣΤΡΑΤ. 
γιατρός τού Υγειονοµικού Σώµατος τού Στρατού Ξηράς µε βαθµό 
ταγµατάρχη. 

επιβαίνω ρ. αµετβ. (+σε) κ. µετβ. (+γεν.) [αρχ.] {επέβην, -ης, -η...} 
(λόγ.) είµαι επάνω ή µέσα σε (µεταφορικό µέσο): ~ σε µοτοσυκλέτα | 
σε αυτοκίνητο || στο λεωφορείο επέβαιναν 40 άτοµα || (+γεν.) οι δρά-
στες τής επίθεσης επέβαιναν οχήµατος || (µτχ.) οι επιβαίνοντες ανα-
γκάστηκαν να επιβιβαστούν σε άλλο λεωφορείο. 

επιβάλλον (το) [αρχ.] {επιβάλλοντος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η ικανό-
τητα και η δύναµη επιβολής σε άλλους: ένα πρόσωπο χωρίς ~ δύ-
σκολα θα κυριαρχήσει στο κόµµα ΣΥΝ. επιβλητικότητα ΑΝΤ. ασηµα-
ντότητα, αδυναµία 2. η ικανότητα να προκαλεί κανείς µε το κύρος 
του τον σεβασµό των άλλων. 

επιβάλλω ρ. µετβ. {επέβαλα, επιβλήθηκα (λόγ. επεβλήθην, -ης, -η..., 
µτχ. επιβληθείς, -είσα, -έν), επιβεβληµένος} 1. κάνω (κάτι) να επικρα-
τήσει, να ισχύσει χρησιµοποιώντας τη δύναµη, την εξουσία ή το κύ-
ρος µου: επέβαλαν τη θέληση τους δια των όπλων || επέβαλε τους δι-
κούς του όρους στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων || το δικαστήριο 
του επέβαλε αυστηρή ποινή || ~ κυρώσεις | πρόστιµο || ~ την άποψη 
µου· (µεσοπαθ. επιβάλλοµαι) 2. εµπνέω σεβασµό 3. αποκτώ την εξου-
σία· (+σε | +γεν.) 4. υπερισχύω (έναντι των ανταγωνιστών, των αντι-
πάλων µου): επιβλήθηκε στην αντίπαλη οµάδα µε µεγάλη διαφορά στο 
σκορ || η Αγγλία επεβλήθη τής Ισπανίας στη ναυµαχία τού Τρα-
φάλγκαρ 5. αποκτώ τον έλεγχο: επιβλήθηκε στην εταιρεία ως κύριος 
µέτοχος || ο καθηγητής πρέπει να επιβάλλεται στην τάξη 6. (ως απρόσ. 
επιβάλλεται) απαιτείται, είναι υποχρωτικό,αναπόφευκτο: ~ να 
ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα για την καταπολέµηση τής ανεργίας 
ΣΥΝ. χρειάζεται, ενδείκνυται, είναι αναγκαίο 7. (η µτχ. επιβαλ-
λόµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο) αυτός που απαιτείται από τις περιστά-
σεις: µιλά στον διευθυντή του µε τον ~ σεβασµό ΣΥΝ. προσήκων 8. (η 
µτχ. επιβεβληµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βάλλω, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τοποθετώ πάνω σε κάτι, στηρίζω, προσαρ-
µόζω», < επι- + βάλλω. Συχνές είναι επίσης οι αρχ. σηµ. «ρίχνω, πέ-
φτω πάνω σε κάτι | κάποιον - επακολουθώ». Ήδη µτγν. είναι η σηµ. 
«επικρατώ, έχω τον έλεγχο», ενώ η σηµ. τής επιβολής φόρων απαντά 
στον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη]. 

επιβάρυνση (η) [1805] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξη-
ση τού βάρους 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί αύξηση τού βάρους 3. 
η αύξηση τής δαπάνης: η παράδοση τού εµπορεύµατος γίνεται χωρίς 
~ τού πελάτη || πρόσθετη ~ 4. (συνεκδ.) το ποσό κατά το οποίο αυξά-
νεται η δαπάνη: η ~ ήταν 10.000 δρχ. 5. (µτφ.) η επιδείνωση: η ~ τής 
υγείας (κάποιου) || η ~ τού περιβάλλοντος. 

επιβαρύνω ρ. µετβ. {επιβάρ-υνα, -ύνθηκα, -υµµένος κ. (λόγ.) επιβε- 

βαρυµµένος} 1. φορτώνω µε πρόσθετο βάρος ΣΥΝ. επιφορτίζω, υπερ-
φορτώνω 2. βαρύνω οικονοµικά, υποβάλλω σε δαπάνες: δεν ήθελε να 
επιβαρύνει τους γονείς του µε τα έξοδα των σπουδών του || οι φορο-
λογούµενοι θα επιβαρυνθούν µε νέους φόρους 3. (µτφ.) επιδεινώνω 
(µια κατάσταση): προσπαθούσε να µην επιβαρύνει την ήδη εύθραυστη 
υγεία του || τα εργοστασιακά απόβλητα επιβαρύνουν το περιβάλλον 
ΦΡ. επιβαρύνω τη θέση µου (για πρόσωπο που κατηγορείται για 
κάτι) κάνω χειρότερη τη θέση µου, ενισχύω µε τη στάση µου την 
ενοχή µου: µε την προκλητική σιωπή του επιβάρυνε πολύ τη θέση του 
ΣΥΝ. ενοχοποιώ. — επιβαρυντικός, -ή, -ό [1833], επιβαρυντικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ασκώ πίεση στον εχθρό», < επι- + βαρύ-
νω. Οι σύγχρονες σηµ. είναι µετάφρ. δάνεια από γαλλ. aggraver (λ.χ. 
il a aggravé son état «επιβάρυνε τη θέση του»)]. 

επιβατηγός, -ός, -ό 1. αυτός που µετακινεί επιβάτες 2. επιβατηγό (το) 
το πλοίο που µεταφέρει επιβάτες, κατ' αντιδιαστολή προς το 
εµπορικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιβατικός, πλοίο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. επιβατηγός (ενν. ναϋς) < επιβάτης + -ηγός (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < άγω]. 

επιβάτης (ο) {επιβατών}, επιβάτιδα (η) [1891] (επιβατίδων) πρόσωπο 
που επιβαίνει σε µεταφορικό µέσο· συχνά κατ' αντιδιαστολή προς τον 
οδηγό: ~ πλοίου | αεροπλάνου | λεωφορείου | τρένου | ταξί || στο 
δυστύχηµα τραυµατίστηκε ο οδηγός και τρεις επιβάτες. Επίσης επι-
βάτρια [1876] {επιβατριών} κ. επιβάτισσα {επιβατισσών} (η). 
[ΕΤΥΜ· αρχ., αρχική σηµ. «ναύτης - στρατιώτης πλοίου, πεζοναύτης», 
< επιβαίνω}. 

επιβατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους επιβάτες: ~ 
αυτοκίνητο | αµαξοστοιχία | κοινό || η ~ κίνηση συνεχίστηκε αµείωτη 
ANT. φορτηγός. 

επιβατικός - επιβατηγός. Το επιβατικός αναφέρεται γενικά στους 
επιβάτες, χρησιµοποιείται για ό,τι έχει σχέση µε επιβάτες: επιβα-
τικό κοινό - επιβατική κίνηση - επιβατικά µέσα συγκοινωνίας -
επιβατικό αυτοκίνητο - επιβατικό πλοίο. Το επιβατηγός δηλώνει 
ειδικότερα τη µεταφορά επιβατών και αναφέρεται κανονικά σε 
µέσα µεταφοράς: επιβατηγό πλοίο - επιβατηγό αυτοκίνητο. Στο 
επιβατηγός αντιτίθεται σηµασιολογικά το φορτηγός: φορτηγό 
πλοίο - φορτηγό αυτοκίνητο. Τα επιβατικός και επιβατηγός συ-
µπίπτουν στη χρήση, όταν αναφέρονται σε µέσα µεταφοράς | συ-
γκοινωνίας: επιβατηγό | επιβατικό αεροπλάνο, επιβατηγό | επιβα-
τικό αυτοκίνητο κ.ο.κ. 

επιβεβαιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιβεβαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ανα-
γνωρίζω, βεβαιώνω την αλήθεια (ενός πράγµατος): η κυβέρνηση επι-
βεβαίωσε τις πληροφορίες των δηµοσιογράφων ΑΝΤ. διαψεύδω 2. εξα-
κριβώνω µε έλεγχο: η εισαγγελική έρευνα επιβεβαίωσε τις καταγγε-
λίες των πολιτών ΣΥΝ. επαληθεύω, πιστοποιώ- (µεσοπαθ. επιβεβαιώ-
νοµαι) 3. επαληθεύοµαι, αποδεικνύεται ότι είχα δίκιο: τώρα - στις 
προβλέψεις µου 4. αναγνωρίζοµαι (ότι έχω αξία) από τους άλλους: µε 
τη στάση του επιβεβαιώθηκε ως πολιτικός 5. αποδεικνύω στον εαυτό 
µου ότι έχω αξία για αυτό που είµαι: κυνηγώντας γυναίκες επιβε-
βαιώνεται ως άντρας. 

επιβεβαίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πρόσθετη, 
επιπλέον βεβαίωση (για κάτι)· η εξακρίβωση ύστερα από έλεγχο (κά-
ποιου πράγµατος): αναζήτησα και άλλες πηγές για ~ τής πληροφορίας 
|| ~ µιας υποψίας | των φόβων µου || έχω κάποιες ενδείξεις, αλλά 
πρέπει να διαθέτω και άλλα στοιχεία προς ~ τής ενοχής του ΣΥΝ. 
διαβεβαίωση, πιστοποίηση, επαλήθευση. — επιβεβαιωτικός, -ή, -ό 
[1840], επιβεβαιωτικά επίρρ. 

επιβεβληµένος, -η, -ο αυτός που επιβάλλεται (να γίνει): είναι ~ η 
λήψη µέτρων για την ξηρασία. [ΕΤΥΜ, Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
επιβάλλω]. 

επιβήτορας (ο) {επιβητόρων} 1. (αρσενικό ζώο) που χρησιµοποιείται 
ειδικά για την αναπαραγωγή (ταύροι ή άλογα) ΣΥΝ. (λόγ.) οχευ-τής, 
βατευτής · 2. (για ανθρώπους, ειρων.) ο άνδρας που έχει σηµαντικές 
σεξουαλικές επιδόσεις και καυχάται για αυτές ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) γαµιάς 
3. (µτφ.) πρόσωπο που αθέµιτα κατέλαβε υψηλό αξίωµα: ~ τής 
εξουσίας | τού θρόνου ΣΥΝ. σφετεριστής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιβήτωρ, 
-ορός < επιβαίνω]. 

επιβιβάζω ρ. µετβ. {επιβίβα-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. 
ανεβάζω (κάποιον) σε µεταφορικό µέσο ΑΝΤ. αποβιβάζω 2. (συνήθ. το 
µεσοπαθ. επιβιβάζοµαι) εισέρχοµαι σε µεταφορικό µέσο: ~ σε λεω-
φορείο | αεροπλάνο ΑΝΤ. αποβιβάζοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + 
βιβάζω, βλ. κ. βάζω]. 

επιβίβαση (η) [1871] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η άνοδος σε µε-
ταφορικό µέσο: (σε αεροδρόµιο) η ~ θα γίνει από την έξοδο 3 ΑΝΤ. 
αποβίβαση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

επιβίωµα (το) {επιβιώµ-ατος | -ατα, -άτων} το µεµονωµένο στοιχείο 
που, σε αντίθεση µε τα όµοια του, έχει επιβιώσει, δεν έχει εξαφανι-
στεί: πολιτισµικό -. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. survival]. 

επιβιώνω ρ. αµετβ. (επιβίωσα} 1. καταφέρνω να διατηρούµαι στη 
ζωή αντιµετωπίζοντας πάσης φύσεως αντιξοότητες: αγωνιζόταν 
σκληρά, για να επιβιώσει αυτός και η οικογένεια του 2. (µτφ.) υπάρχω 
ακόµη: σε πολλά επαρχιακά µέρη επιβιώνουν ακόµη πανάρχαια έθιµα 
και δοξασίες ΣΥΝ. επιζώ, συντηρούµαι 3. διαφεύγω θανάσιµο 
κίνδυνο, καταφέρνω να ζήσω, επιζώ: κανείς δεν επιβίωσε µετά την 
έκρηξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. επιβιώ (-όω) < επι- + 
βιώ < βίος]. 

επιβίωση (η) [1840] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να επιβιώ- 
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νει κανείς: ο αγώνας για την ~ 2. επιβιώσεις (οι) πολιτισµικά υπολείµµατα τού 
παρελθόντος (έθιµα, παραδόσεις, αντιλήψεις, τρόποι ζωής κ.ά.). 

επιβλαβής, -ής, -ές [µτγν.] {επιβλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | επιβλαβέστερος, -
ατός} αυτός που προκαλεί αρνητικά αποτελέσµατα: το κάπνισµα είναι ~ για 
την υγεία τού ανθρώπου || - παράγοντας ΣΥΝ. βλαβερός, επιζήµιος, 
φθοροποιός. — επιβλαβώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

επιβλέπω ρ. µετβ. {επέβλεψα} ελέγχω παρακολουθώντας αν κάτι γίνεται 
σωστά: ~ τους µαθητές | ανέγερση οικοδοµής | στρατιωτικές ασκήσεις ΣΥΝ. 
επιτηρώ, εποπτεύω. 
[ETYM. αρχ. (< έπι- + βλέπω), αρχική σηµ. «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω». Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

επιβλέπων, -ούσα, -ον {επιβλέπ-οντος (θηλ. -ούσας κ. λόγ. -ούσης) | -οντες 
(ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που επιβλέπει, 
ελέγχει (κάτι): ο ~ τής διδακτορικής διατριβής || ο ~ µηχανικός. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επιβλέπω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
supervisor]. 

επίβλεψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -έψεως | χωρ. πληθ.} ο έλεγχος µε παρακολούθηση 
για τη σωστή εκτέλεση (έργου, δραστηριότητας κλπ.): οι εργασίες προχωρούν 
υπό την ~ µου || ~ κατασκευής ΣΥΝ. επιτήρηση, εποπτεία. 

επιβλήθηκα ρ. → επιβάλλω 
επιβλητικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί εντύπωση µε το µέγεθος ή τη 

µεγαλοπρέπεια του: ~ εκκλησία | πύργος | παράστηµα ΣΥΝ. µεγαλοπρεπής, 
εντυπωσιακός. — επιβλητικά επίρρ., επιβλητικότητα (η) [1884]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που καταλαβαίνει αµέσως, ο εύστροφος», 
< αρχ. επιβάλλω. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
imposant]. 

επιβοήθηµα (το) [1797] {επιβοηθήµ-ατος | -ατα, -άτων) το χρηµατικό βοήθηµα 
που χορηγείται επιπροσθέτως. 

επιβοηθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιβοηθείς... | επιβοήθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
χορηγώ σε (κάποιον) επιπρόσθετη βοήθεια: ιδιωτικοί φορείς ήλθαν να 
επιβοηθήσουν τους µαθητές στην αξιέπαινη πρωτοβουλία τους. — επιβοήθεια 
(η) [αρχ.], επιβοηθητικός, -ή, -ό [1860], επιβοηθητικά επίρρ. 

επιβολή (η) {χωρ. πληθ.} 1.ο καθορισµός (καταστάσεως) µε τρόπο δεσµευτικό, 
αναγκαστικό για τον αποδέκτη της: ο υπουργός δεσµεύθηκε ότι δεν θα υπάρξει 
~ νέων φόρων || ~ στον κατηγορούµενο τής ποινής τού θανάτου || ~ ελέγχων 
στις τιµές |] ~ προστίµου 2. η εγκαθίδρυση, η εδραίωση µε βίαιο τρόπο 
(καταστάσεως, καθεστώτος κ.λπ.(: ~ τού νόµου/ τής τάξης/ δικτατορίας3. το να 
επιβάλλεται κανείς: ασκεί ιδιαίτερη ~ στα παιδιά του || η ~ τού καθηγητή µέσα 
στην τάξη · 4. σιδηρουργική εργασία µε την οποία συµπιέζεται ένα µέταλλο, 
ώστε να πάρει το σχήµα κοίλων καλουπιών (των «επιβολέων»). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιβάλλω (βλ.λ.)]. 

επιβουλεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επιβουλεύθηκα} έχω κακές, ύπουλες προθέσεις 
για (κάποιον/κάτι): µια ξένη δύναµη που επιβουλεύεται την ακεραιότητα τής 
χώρας || ~ τη ζωή του | την τιµή του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αοχ. < έπι- + βουλεύω | -οµαι «σκέπτοµαι» < βουλή]. 

επιβουλή (η) εχθρικό και ύπουλο σχέδιο εναντίον κάποιου: οι ένοπλες δυνάµεις 
είναι έτοιµες να απαντήσουν σε κάθε ξένη ~.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιβουλεύω | -οµαι]. 

επίβουλος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από κακές, ύπουλες προθέσεις 
εναντίον άλλων: ~ ενέργεια ΣΥΝ. δόλιος ΑΝΤ. ανεπίβουλος, άδολος. — 
επίβουλα επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. < έπιβουλεύω | -οµαι]. 

επιβράβευση (η) [1844] [-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η έµπρακτη 
αναγνώριση (τής αξίας, τής σπουδαιότητας ή των προσπαθειών κάποιου): ο 
δηµόσιος έπαινος για το έργο του από τον υπουργό υπήρξε µια ηθική ~ γι ' 
αυτόν || ~ των αγώνων | των θυσιών | των προσπαθειών κάποιου || η µέχρι 
τώρα ατιµωρησία τους αποτελεί ~ τής αυθαιρεσίας και τού θράσους τους! 

επιβραβεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιβράβευσ-α, -θηκα (κ. -τηκα), -µένος} 
αναγνωρίζω έµπρακτα (την αξία, τη σπουδαιότητα ή τις προσπάθειες 
κάποιου): επιβράβευσαν τη φιλότιµη προσπάθεια του || µε την τιµητική οµιλία 
του ήθελε να επιβραβεύσει την πολύχρονη προσφορά τού συλλόγου || οι τίµιοι 
πολίτες πρέπει να επιβραβεύονται ηθικά και υλικά || τόσο εύκολα θέµατα στις 
εξετάσεις επιβραβεύουν την ήσσονα προσπάθεια και τιµωρούν αυτούς που 
µελέτησαν ΣΥΝ. εξαίρω, επιδοκιµάζω, επικροτώ. — επιβραβευτικός, -ή, -ό. 

επιβράδυνση (η) [1786] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η ελάττωση τής 
ταχύτητας: παρατηρείται ~ των ρυθµών | στους ρυθµούς εργασίας || (κ. ως 
φυσικό µέγεθος) η ~ στη φυσική θεωρείται αρνητική επιτάχυνση ΑΝΤ. 
επιτάχυνση 2. η χρονική καθυστέρηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

επιβραδυντής (ο) ΧΗΜ. το υλικό που χρησιµοποιείται για να επιβραδύνει 
φυσικές ή χηµικές διαδικασίες: ~ διαβρώσεως | πυρηνικού αντιδραστήρα ΑΝΤ. 
επιταχυντής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. retardateur]. 

επιβραδυντικός, -ή, -ό [1884] αυτός που προκαλεί επιβράδυνση, που 
καθυστερεί κάτι: σύστηµα ρίψης - αφρού στην πυρκαγιά. — επιβραδυντικά 
επίρρ. 

επιβραδύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιβράδυν-α, -θηκα} 1. κάνω (κάτι) να έχει 
µικρότερη ταχύτητα: ~ την πτώση | το αυτοκίνητο ΑΝΤ. επιταχύ- 

νω 2. συντελώ ώστε να πραγµατοποιηθεί (κάτι) αργότερα από το προ-
βλεπόµενο χρονικό διάστηµα: οι απεργίες επιβράδυναν την ψήφιση τού 
επίµαχου νοµοσχεδίου ΣΥΝ. καθυστερώ, αργοπορώ, (καθηµ.) τρενάρω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

επιγαµία (η) {επιγαµιών} 1. η σύναψη συγγένειας µέσω τού γάµου, η σύναψη 
σχέσεων µεταξύ διαφορετικών οµάδων µέσω τού γάµου ατόµων που ανήκουν 
στις οµάδες αυτές 2. (γενικότ.) ο γάµος µεταξύ ατόµων που ανήκουν σε 
διαφορετικές οµάδες (κοινωνικές, εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< έπίγαµος < έπι- + γάµος]. 

επιγαστρικός, -ή, -ό [1843] αυτός που σχετίζεται µε το επιγάστριο. 
επιγάστριο (το) {επιγαστρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το µέρος τού σώµατος από το κάτω 

µέρος τού θώρακα ώς το εφηβαίο, κυρ. το τµήµα πάνω από τον οµφαλό (πβ. λ. 
υπογάστριο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. [ΕΤΥΜ < µτγν. έπιγάστριον < έπι- + -
γάστρον < γαστήρ, -έρος «κοιλιά»]. 

επιγάστριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που βρίσκεται στο επιγάστριο. 
επίγειος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται πάνω στη γη: -µέσα µεταφοράς 

|| - δυνάµεις δασοπυρόσβεσης || τα ~ µέρη φυτού ΣΥΝ. γήινος 2. (µτφ.) αυτός 
που σχετίζεται µε τον υλικό, τον ορατό κόσµο, κατ' αντιδιαστολή προς τον 
πνευµατικό, τον υπερβατικό κόσµο: ~ ζωή | παράδεισος | αγαθά ΣΥΝ. γήινος, 
κοσµικός ΑΝΤ. ουράνιος, υπερκό-σµιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπι- + -γειος < γη]. 

επιγένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η εµβρυολογική θεωρία 
σύµφωνα µε την οποία τα όργανα και οι ιστοί τού σώµατος σχηµατίζονται «εκ 
νέου» κάθε φορά κατά το εµβρυϊκό στάδιο τής ζωής τού οργανισµού χάρη 
στις δυνάµεις που συνυπάρχουν µέσα στο ζωντανό κύτταρο· κατ' 
αντιδιαστολή προς τη θεωρία τού προσχηµα-τισµού (βλ.λ.) ΣΥΝ. επιγονισµός 
ΑΝΤ. προσχηµατισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epigenesis]. 

επιγεννηµα (το) [αρχ.] {επιγεννήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που γίνεται ή 
αναπτύσσεται πάνω σε κάτι · 2. αυτό που συµβαίνει µετά από κάτι άλλο. 

επιγενόµενος, -η, -ο αυτός που χρονικώς τοποθετείται και σε µεταγενέστερο 
χρονικό σηµείο- κυρ. ως ουσ.: άφησε στους - λαµπρό παράδειγµα προς µίµηση 
ΣΥΝ. µεταγενέστερος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' τού αρχ. έπιγίγνοµαι < έπι- + 
γίγνοµαι]. 

επιγλωττιδα (η) ΙΑΤΡ. ένας από τους χόνδρους τού λάρυγγα, που αποφράσσει 
την είσοδο του κατά την κατάποση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιγλωττίς, -ίδος < έπι- + 
γλωττίς < γλώττα | -σσα]. 

επίγνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η σε βάθος συναίσθηση (µιας 
κατάστασης), η ακριβής γνώση: έχει πλήρη - τής δυσκολίας τού εγχειρήµατος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. 

επιγονατίδα (η) [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. το µικρό, στρογγυλό και πλατύ οστό, το οποίο 
βρίσκεται µπροστά στο γόνατο: υπέστη κάταγµα στην ~ 2. (συνεκδ.) το ειδικό 
περικάλυµµα που τοποθετείται γύρω από το γόνατο για την αποφυγή 
τραυµατισµών: ο ποδοσφαιριστής φορούσε επιγονατίδες ΣΥΝ. επιγονάτιο. — 
επιγονατιδικός, -ή, -ό. 

επιγονάτιο (το) [µεσν.] {επιγονατί-ου | -ων} 1. η επιγονατίδα (βλ.λ., σηµ. 2) 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. το χρυσοκέντητο ροµβοειδές άµφιο, το οποίο φορούν επίσκοποι ή 
τιτλούχοι ιερείς περασµένο από τη µέση, ώστε να πέφτει πλάι από το δεξί 
γόνατο. 

επιγονισµός (ο) η επιγένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. epigonism]. 

επίγονος (ο) {επιγόν-ου | -ων, -ους} 1. ο απόγονος: κληροδότησε στους ~ του 
µεγάλη περιουσία και φήµη 2. ο διάδοχος κάποιου στην εξουσία: Ιστορία τού 
Μ. Αλεξάνδρου και των ~ του. — επιγονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + γόνος 
(βλ.λ.)]. 

επίγραµµα (το) [αρχ.] {επιγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συνήθ. έµµετρη 
επιγραφή που τίθεται πάνω σε µνηµείο ή αντικείµενο τέχνης 2. ποίηµα 
ολιγόστιχο, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη τέχνη, συντοµία, απλότητα και 
µεστότητα στοχασµού: ηρωικό | επιτύµβιο | επιδεικτικό | σατιρικό | ερωτικό ~. 

επιγραµµατικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε το επίγραµµα: ~ 
στιχούργηµα 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από συντοµία και 
περιεκτικότητα: περιορίστηκε σε - σχόλια ΣΥΝ. λακωνικός, αποφθεγµατικός. 
— επιγραµµατικ-ά | -ώς [1897] επίρρ., εττιγραµ-µατικότητα (η). 

επιγραµµατογράφος (ο) [µτγν.] ο επιγραµµατοποιός (βλ.λ.). 
επίγραµµατοποιός (ο) [µτγν.] ο ποιητής που γράφει επιγράµµατα. 
επιγραφή (η) [αρχ.] 1. ΦΙΛΟΛ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. κείµενο που είναι χαραγµένο πάνω σε 

µάρµαρο, πέτρα ή άλλο σκληρό υλικό, για να θυµίζει σπουδαίο πρόσωπο ή 
γεγονός ΣΥΝ. επίγραµµα 2. οτιδήποτε είναι γραµµένο σε πινακίδα (συνήθ. 
όνοµα καταστήµατος) και συνεκδ. η ίδια η πινακίδα: ξενόγλωσση | φωτεινή ~ 
ΣΥΝ. ταµπέλα 3. (σε επιστολή) τα στοιχεία τού παραλήπτη, όπως 
αναγράφονται στον φάκελο ή στο δέµα που αποστέλλεται ταχυδροµικώς. 

επιγραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τον χαρακτήρα επιγραφής, αυτός 
που σχετίζεται µε επιγραφές (κυρ. αρχαίες): ~ µαρτυρίες | χαράγµατα 2. 
επιγραφική (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής αρχαιολογίας που ασχολείται µε 
την ανάγνωση και την ερµηνεία των επιγραφών 3. επιγραφικός (ο) 
επιγραφολόγος. 

επιγραφολόγος (ο/η) [1891] αρχαιολόγος που έχει ειδικευθεί στην επιγραφική 
ΣΥΝ. επιγραφικός. 

επιγραφοποιός (ο) [1894] ο τεχνίτης που κατασκευάζει επιγραφές. — 
επιγραφοποιία (η). 

επιγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέγραψα, (λόγ.) επεγράφην, -ης, -η..., (λόγ.) 
επιγεγραµµένος) 1. χαράσσω πάνω σε (µνηµείο ή έργο τέχνης) 2. 
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(σπάν.) γράφω πάνω σε (κάτι) 3. τιτλοφορώ (κείµενο): - τη µελέτη 
µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. επιδαπέδιος, -α, -ο αυτός που υπάρχει ή 
είναι τοποθετηµένος επάνω στο δάπεδο: ~ φωτιστικό. Επίδαυρος (η) 
{Επιδαύρου} αρχαία πόλη τής Αργολίδας, γνωστή 

από το περίφηµο για την ακουστική του θέατρο, που κτίστηκε γύρω 
στα µέσα τού 4ου αι. π.Χ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου], επιδαψιλευω ρ. µετβ. {επιδαψίλευ-σα, -θηκα, 

-µένος} (λόγ.) παρέχω 
χωρίς φειδώ, µε αφθονία: του επιδαψίλευσε υπερβολικούς επαίνους. 
— επιδαψίλευση (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + δαψιλεύω < δαψιλής (βλ.λ.)]. 

επιδαψιλευω - δαψιλής. Λογιότερες λέξεις, χρησιµοποιούµενη µε 
τη σηµ. τού «παρέχω πλουσιοπάροχα» (επιδαψιλευω) και τού 
«πλουσιοπάροχος, άφθονος» (δαψιλής): Του επιδαψίλευσαν τιµές 
και διακρίσεις για την προσφορά του στην πόλη - Ο οργανισµός 
προσέφερε και προσφέρει δαψιλή βοήθεια στη συντήρηση. 

επιδεικνύω ρ. µετβ. )επέδειξα, διδάχθηκα (λόγ. επεδείχθην, -ης, -η...), 
(λόγ.) επιδεδειγµένος} 1. προβάλλω (κάτι), για να προκαλέσω 
εντυπώσεις: επεδείκνυε την πολυµάθεια του || ~ κάτι προκλητικά ΣΥΝ. 
διαφηµίζω, (λαϊκ.) µοστράρω 2. (επίσ.) δείχνω, παρουσιάζω (σε κά-
ποιον κάτι): επέδειξε στον υπάλληλο τα απαραίτητα έγγραφα 3. (λόγ.) 
αντί τού «δείχνω στην πράξη»: «επέδειξε µια ευσυνειδησία πέρα από 
το κοινό µέτρο» (εφηµ.) || οι στρατιώτες επιδεικνύουν αξιοζήλευτη 
µαχητικότητα || επέδειξε ιδιαιτέρως φιλική διάθεση προς το πρόσωπο 
σου || ~ θάρρος | αποφασιστικότητα- ΦΡ. έχω να επιδείξω (κάτι) 
είναι δυνατόν να παρουσιάσω, να δείξω (τι έχω κάνει): ως υπουργός 
έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο || η περίοδος αυτή έχει να επιδείξει 
εξαιρετικά δείγµατα τέχνης 4. (µεσοπαθ. επιδεικνύοµαι) 
αυτοπροβάλλοµαι προσπαθώντας να κερδίσω τον θαυµασµό, τις 
εντυπώσεις: της αρέσει να επιδεικνύεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δείχνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιδείκνυµι < επι- + δείκνυµι «δείχνω»]. 

επιδεικτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προβάλλεται έντονα, που 
αποσκοπεί στην επίδειξη, στον εντυπωσιασµό: ~ ντύσιµο | αµφίεση | 
λόγος 2. (για πρόσ.) αυτός που του αρέσει να αυτοπροβάλλεται, να 
προκαλεί τον θαυµασµό. — επιδεικτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., εττιδει-
κτικότητα (η) [1840]. 

επιδεικτισµός (ο) η επιδειξιοµανία. 
επιδεινώνω ρ. µετβ. [1844] {επιδείνω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάτι) 
χειρότερο από ό,τι ήταν: η εσφαλµένη θεραπεία επιδείνωσε αντί να 
βελτιώσει την κατάσταση τού αρρώστου || (µεσοπαθ.) ο καιρός θα 
επιδεινωθεί µε βροχές και καταιγίδες ΣΥΝ. χειροτερεύω ΑΝΤ. βελτιώ-
νω, καλυτερεύω. — επιδεινωτικός, -ή, -ό [1891]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. 
[ΕΤΎΜ < επι- + -δεινώνω < δεινός, µετάφρ. δάνειο από γερµ. versch-
lechtern]. 

επιδείνωση (η) [1890] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η µεταβολή προς το 
χειρότερο: η - τού καιρού | των σχέσεων | τής κατάστασης ΣΥΝ. χει-
ροτέρευση AMT. βελτίωση. 

επίδειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η έκθεση σε κοινή 
θέα, η δηµόσια παρουσίαση: ~ µόδας | ηλεκτρονικού προγράµµατος 
2. (επίσ.) το να δείξει κανείς κάτι σε κάποιον: οι Έλληνες πολίτες 
µπορούν να εισέρχονται µε απλή ~ τής ταυτότητας τους || ~ εγγράφου 
(η εµφάνιση εγγράφου σε πρόσωπο που νοµίµως δικαιούται να πλη-
ροφορηθεί το περιεχόµενο του) 3. (λόγ.) το να δείξει κανείς κάτι 
εµπράκτως: η ~ εύνοιας προς οµοϊδεάτες || ~ υψηλής τεχνικής από τον 
αθλητή || ~ αποφασιστικότητας | θάρρους | µαχητικότητας 4. η προ-
βολή που αποσκοπεί στη δηµιουργία εντυπώσεων: του άρεσε να κάνει 
~ των ικανοτήτων του ΣΥΝ. δείξιµο, διαφήµιση· ΦΡ. (α) ναυτική 
επίδειξη η άσκηση σε ξένο κράτος µε τον παράπλου πολεµικών πλοί-
ων στις ακτές του (β) (παλαιότ.) (γυµναστικές) επιδείξεις η εκτέλε-
ση γυµναστικών ασκήσεων από µαθητές σε δηµόσιο χώρο κατά το 
τέλος τού σχολικού έτους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπίδειξις < επιδείκνυµι]. 

επίδειξη - demo. Συχνά στις µέρες µας ακούγεται και γράφεται (!) 
η ξένη λ. demo, όταν πρόκειται για δηµόσια παρουσίαση στο κοινό 
δείγµατος καινούργιων πραγµάτων, π.χ. ενός νέου υπολογιστικού 
προγράµµατος ή µιας ενδιαφέρουσας επίτευξης στον χώρο των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών ή των καινούργιων τραγουδιών κάποιου 
τραγουδιστή. Έχει αρχίσει µάλιστα η λ. να υποκαθιστά ευρύτερα τη 
λ. επίδειξη. Ωστόσο, το επίδειξη, αρχαία και νέα ελληνική λ. µε 
µεγάλη δηλωτικότητα, µπορεί να χρησιµοποιείται παντού, και για 
τους Η/Υ, αντί τού demo (συγκεκοµµένος τύπος τού αγγλ. 
demonstration]): Αύριο θα γίνει επίδειξη ενός νέου υπολογιστικού 
προγράµµατος για τη γλώσσα - Η επίδειξη τής νέας γενιάς των Η/Υ 
θα πραγµατοποιηθεί την άλλη εβδοµάδα στο Πανεπιστήµιο. 

επιδειξίας (ο/η) {επιδειξιών} 1. πρόσωπο που πάσχει από επιδειξιο-
µανία (βλ.λ., σηµ. 2) ΣΥΝ. επιδειξιοµανής 2. (γενικότ.) πρόσωπο που 
του αρέσει να επιδεικνύει το σώµα του στους άλλους. [ΕΤΥΜ. < 
επίδειξη + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. αντιρρησ-ίας, επιχειρηµατίας κ.τ.ό., 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. exhibitionniste]. 

επιδειξιοµανής, -ής, -ές {επιδειξιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει την τάση να αυτοπροβάλλεται, να κάνει επίδειξη 2. (συνήθ.) 
ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από επιδειξιοµανία (βλ.λ., σηµ. 2) ΣΥΝ. επιδει-
ξίας. 
[ΕΤΥΜ. < επίδειξη + συνδετικό φωνήεν -ο- + -µανής < µαίνοµαι (πβ. 
παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

επιδειξιοµανία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. η επίµονη τάση για αυτο-
προβολή, για επίδειξη ΣΥΝ. επιδεικτισµός 2. ΙΑΤΡ. η σεξουαλική δια-
στροφή κατά την οποία διεγείρεται κανείς επιδεικνύοντας τα γεννη-
τικά του όργανα χωρίς προσπάθεια για παραπέρα σεξουαλική δρα-
στηριότητα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. exhibitionnisme]. 

επιδεκτικός, -ή, -ό (λόγ.) (+γεν.) αυτός που έχει τη δυνατότητα να 
δεχθεί κάτι, δεκτικός: ~ µαθήσεως (αυτός που έχει τη δυνατότητα να 
µάθει κάτι) | βελτιώσεως | τροποποιήσεως | αναµορφώσεως ΑΝΤ. ανε-
πίδεκτος. — επιδεκτικότητα (η) [1833]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
επιδέχοµαι]. 

επιδεκτικός - ανεπίδεκτος - επιδέχοµαι. Το επιδέχοµαι είναι αρ-
χαίο ρήµα που συντάσσεται κανονικά µε αιτιατική: Το πρόβληµα 
αυτό δεν επιδέχεται λύση. Όχι «... δεν επιδέχεται λύσεως»! Η σύ-
νταξη µε γενική είναι προϊόν ξενισµού ή αναλογίας προς τα πα-
ράγωγα τού επιδέχοµαι. Αντίθετα, µε γεν. συντάσσονται τα επιδε-
κτικός και ανεπίδεκτος: ∆εν είναι τόσο καλός µαθητής, αλλά είναι 
επιδεκτικός βελτιώσεως. Πάγια φράση (µε ειρωνική χροιά): 
«ανεπίδεκτος µαθήσεως». 

επιδένω ρ. µετβ. {επέδεσα, επιδέθηκα} τυλίγω µε απολυµαντικό επί-
δεσµο (τραυµατισµένη περιοχή τού δέρµατος): επέδεσα µε αποστει-
ρωµένη γάζα τις πληγές του. — επίδεση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
επιδέω < επι- + δέω «δένω»]. 

επιδέξιος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτηδειότητα, δε-
ξιότητα, από ικανότητα να κάνει κάτι όπως πρέπει, µε τον σωστό 
τρόπο: ~ τεχνίτης || οι ~ κινήσεις τού ταχυδακτυλουργού || ~ πολιτική 
|| κατάφερε µε την ~ συµπεριφορά του να τον πάρει µε το µέρος του 
ΑΝΤ. αδέξιος. — επιδέξια επίρρ., επιδεξιότητα [αρχ.] κ. επιδεξιοσύ-
νη (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + δεξιός (βλ.λ.). Τη σηµασιολογική σχέση τής δε-
ξιάς πλευράς µε την ικανότητα παρατηρούµε επίσης στο γαλλ. επίθ. 
adroit «επιδέξιος»]. 

επιδερµίδα (η) [αρχ.] 1. η εξωτερική επιφάνεια τού δέρµατος: λεπτή | 
σκληρή | φρέσκια | νεανική ~ 2. η διαφανής µεµβράνη που καλύπτει 
την επιφάνεια των φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δέρµα. 

επιδερµικός, -ή, -ό [1849] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επιδερµίδα: 
~ τραυµατισµός 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
βάθους, από επιπολαιότητα: - σχέσεις | αναλύσεις | κρίσεις ΣΥΝ. επι-
φανειακός, επιπόλαιος ΑΝΤ. ουσιαστικός, βαθύς. — επιδερµικ-ά | -ως 
επίρρ. 

επίδεση (η) → επιδένω 
επίδεσµος (ο) {επιδέσµ-ου | -ων, -ους} η αποστειρωµένη ταινία (συ-
νήθ. από ύφασµα), µε την οποία περιβάλλεται πάσχον µέρος τού σώ-
µατος ή τραύµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιδέω «επιδένω»]. 

επιδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 
µπορώ να δεχθώ: το κείµενο επιδέχεται εκφραστικές βελτιώσεις (δια-
κριτική διατύπωση αντί τού «χρειάζεται εκφραστικές βελτιώσεις»). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, επιδεκτικός. 

επιδηµητικός, -ή, -ό [αρχ.] (πουλί) που παραµένει διαρκώς στον ίδιο 
τόπο, που δεν αποδηµεί ΑΝΤ. αποδηµητικός. 

επιδηµία (η) {επιδηµιών} 1. η διάδοση συγκεκριµένης µολυσµατικής 
ασθένειας σε µεγάλο αριθµό ατόµων µιας περιοχής: τελευταία έπεσε 
στο χωριό ~ γρίπης || ενέσκηψε ~ χολέρας · 2. (µτφ.) για δυσάρεστα 
γεγονότα που επαναλαµβάνονται σε ορισµένο χρονικό διάστηµα: τα 
κρούσµατα δηλητηριάσεων τον τελευταίο καιρό έχουν πάρει δια-
στάσεις επιδηµίας || - φόνων/ αυτοκτονιών | διαζυγίων 2. (µτφ.) η γι-
γάντωση ενός αρνητικού συνήθ. φαινοµένου: τα τροχαία ατυχήµατα 
έχουν λάβει διαστάσεις επιδηµίας τα τελευταία χρόνια · 4. άδεια 
επιδηµίας η άδεια που χορηγείται σε αρχαιολόγους τής αρχαιολογι-
κής υπηρεσίας να µεταβούν και να εργαστούν επί ορισµένους µήνες 
ετησίως στις βιβλιοθήκες και στα ερευνητικά κέντρα τής Αθήνας και 
τής Θεσσαλονίκης (κυρ. για επεξεργασία των ευρηµάτων τους). — 
επιδηµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιδηµώ (-έω) < έπι- + -
δηµώ < δήµος]. 

επιδηµία: οµόρριζα. Λόγω τής σπουδαιότητας τής έννοιας «δή-
µος» στην Αρχαία πλάστηκαν από παλιά πολλά σύνθετα ρήµατα 
και ουσιαστικά σε -δηµώ (απόδηµος > αποδηµώ) και σε -δηµία 
(αποδηµώ > αποδηµία). Ενδηµία είναι η µόνιµη εµφάνιση µιας νό-
σου σε ορισµένη περιοχή (πόλη, χώρα), ενώ επιδηµία είναι η προ-
σωρινή εµφάνιση της (τελευταία λέγεται και για τις άδειες των 
αρχαιολόγων για µετάβαση στα ερευνητικά κέντρα και στις βι-
βλιοθήκες τής Αθήνας και τής Θεσσαλονίκης). Οµοίως, αποδηµία 
είναι η µόνιµη διαµονή κάποιου σε ξένη χώρα, ενώ παρεπιδηµία η 
προσωρινή διαµονή σε ξένη χώρα. Τέλος, εκδηµία είναι σπανιότε-
ρα µεν η αποµάκρυνση κάποιου από την πατρίδα και η µετάβαση 
σε ξένη χώρα, συχνότερα δε η εγκατάλειψη τής γης και τής ζωής, 
δηλ. η µετάβαση κάποιου στον άλλο κόσµο, ο θάνατος. Κυριολε-
κτικά ή µεταφορικά χρησιµοποιούνται αναλόγως και τα αντίστοιχα 
ρήµατα: επιδηµία - επιδηµώ, ενδηµία - ενδηµώ, αποδηµία -
αποδηµώ (αλλά «απεδήµησε εις Κύριον» σηµαίνει «πέθανε»!), εκ-
δηµία - εκδηµώ. 

επιδηµικός, -ή, -ό κ. επιδηµιακός [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
την επιδηµία: - συµπτώµατα- ΦΡ. επιδηµική νόσος βλ. λ. νόσος. — 
επιδηµικότητα (η) [1894]. 

επιδηµιολογία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. (αρχικά) ο ιατρικός κλά- 
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δος που ασχολείται µε τη µελέτη των επιδηµιών σήµερα, ο κλάδος ασχολείται 
γενικότερα µε τη µελέτη και τις επιπτώσεις των νοσηµάτων (λοιµωδών, 
φθοράς, νεοπλασµατικών κ.λπ.).  — επιΦηµίΌλόΥος (ο/η) [1891], 
επιδηµιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
epidemiologie]. 

επιδιαιτητής (ο) [1856] ΝΟΜ. Ο τρίτος διαιτητής ο οποίος διορίζεται από τους 
διαιτητές που έχουν ορίσει τα µέρη και ο οποίος, παρόλο που είναι ίσος µε 
τους διαιτητές των µερών, έχει εξουσία και διευθύνει τη συζήτηση και τη 
διάσκεψη, ενώ σε περίπτωση που δεν σχηµατίζεται πλειοψηφία υπερισχύει η 
γνώµη του. — επιδιαιτησία (η) [1893], επιδιαιτητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. surarbitre]. 

επιδιασκόπιο (το) {επιδιασκοπί-ου | -ων} συσκευή µε την οποία προβάλλονται 
µέσω κατόπτρου σε µεγέθυνση εικόνες και κείµενα γραµµένα πάνω σε 
διαφάνειες, που τοποθετούνται οριζόντια πάνω στη συσκευή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epidiascope]. 

επιδιδυµίδα (η) ΑΝΑΤ. επιµήκης σχηµατισµός που περιβάλλει από πάνω και 
πίσω καθέναν από τους όρχεις και στον οποίο αποθηκεύεται το σπέρµα µέχρι 
την έξοδο του από το πέος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έπιδιδυµίς, -ίδος < έπι- + -διδυµίς 
< δίδυµος. Η λ. πέρασε και σε ξένες γλώσσες ως ιατρ. όρ., π.χ. αγγλ. 
epididymis, γαλλ. épididyme κ.ά.]. 

επιδιδυµίτιδα (η) [1876] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής επιδιδυµίδας από 
κοινά ή ειδικά µικρόβια: φυµατιώδης ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. épididymite]. 

επιδίδω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {επέδωσα, επιδόθηκα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) παραδίδω 
(επίσηµο έγγραφο) στα χέρια (κάποιου): ο νέος πρεσβευτής επέδωσε τα 
διαπιστευτήρια του στον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας || ~ επιστολή | κλήση | 
ψήφισµα ♦ 2. (αµετβ.) αυξάνω, εξαπλώνοµαι, κερδίζω έδαφος: η χρήση τού 
νεολογισµού «χαµός» επιδίδει όλο και περισσότερο · 3. ΝΑΥΤ. στρέφω το πλοίο 
αντίθετα από τον άνεµο ΣΥΝ. ποδίζω ANT. προσάγοµαι, ορτσάρω 4. (µεσοπαθ. 
επιδίδοµαι) (+σε) καταπιάνοµαι, ασχολούµαι εντατικά µε (κάτι): ~ στη 
ζωγραφική | στο ψάρεµα | στον αθλητισµό 5. κάνω κάτι για πολλή ώρα ή κατ' 
επανάληψιν: όλη την ώρα που εµείς µιλούσαµε, αυτοί επιδίδονταν σε τρυφερές 
περιπτύξεις || ο κύριος αυτός επιδίδεται συστηµατικά στη γνωστή τακτική τής 
παραπλάνησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιδίδωµι «δίνω επιπλέον, 
χαρίζω, χορηγώ» < έπι- + δί-δωµι. Η σηµ. «ασχολούµαι» είναι ήδη µτγν. 
(Ωριγένης)]. 

επιδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επεδίκασα κ. επιδίκασ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} ΝΟΜ. (για δικαστήριο) αναγνωρίζω µε δικαστική απόφαση την ισχύ 
δικαιώµατος ή αξιώσεως που αποτελεί τη βάση τής αγωγής: το εφετείο τού 
επεδίκασε οικονοµική αποζηµίωση ενός εκατοµµυρίου. — επιδίκαση (η) 
[1858]. 

επίδικος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] 1. αυτός που διεκδικείται δικαστικώς, τού 
οποίου η κυριότητα κρίνεται σε δίκη: ~ περιουσία | κτήµα | κληρονοµιά 2. 
αυτός που βρίσκεται υπό την κρίση τού δικαστηρίου: ~ διαφορά. 

επιδιορθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (επιδιόρθω-σα, -θηκα, -µένος} αποκαθιστώ τη 
βλάβη (σε κάτι), επαναφέρω (κάτι) στην αρχική του ακέραιη κατάσταση: ~ τη 
φούστα | την καρέκλα | ένα αυτοκίνητο ΣΥΝ. επισκευάζω, φτειάχνω. — 
επιδιορθωτής (ο) [1809], επιδιορθώτρια (η), επιδιορθωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διόρθωση. 

επιδιόρθωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η αποκατάσταση 
ζηµιάς (σε κάτι), η επαναφορά στην αρχική του ακέραιη κατάσταση: ~ 
ενδυµάτων | υποδηµάτων || « επιδιορθώσεις - µεταποιήσεις (ενν. ενδυµάτων)» 
(επιγραφή σε καταστήµατα) ΣΥΝ. επισκευή, φτειάξιµο. Επίσης επιδιόρθωµα 
(το) [1871]. 

επιδιώκω ρ. µετβ. [αρχ.] {επεδίωξα κ. επιδίω-ξα, -χθηκα} προσπαθώ επίµονα 
και συστηµατικά να πραγµατοποιήσω ή να επιτύχω (κάτι): επιδίωκε µε κάθε 
µέσο να υπερισχύσει των αντιπάλων του || ~ την άνοδο µου στην εξουσία ΣΥΝ. 
επιζητώ, αποσκοπώ, αποβλέπω. 

επιδίωξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} 1. η έντονη (συ-νήθ. 
επίµονη και µακροχρόνια) προσπάθεια, για να αποκτήσει ή να επιτύχει κανείς 
(κάτι): η ~ προσωπικού οφέλους | κέρδους 2. (συνεκδ.) ο σκοπός, ο στόχος: 
(συνήθ. σε πληθ.) είναι κι αυτό µέσα στις ~ µας. επιδοκιµάζω ρ. µετβ. 
{επιδοκίµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εκφράζω τη σύµφωνη γνώµη µου, 
την αποδοχή µου ως προς (κάτι): επιδοκίµασε τις πρωτοβουλίες µας ΣΥΝ. 
εγκρίνω, επικροτώ, ενστερνίζοµαι, προσυπογράφω, συναινώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. approuver], επιδοκιµασία (η) [1840] {επιδοκιµασιών} 1. η 
αποδοχή, το να είναι σύµφωνος κανείς µε (κάτι): εκφράζω την - µου για τις 
προτάσεις του 2. (συνεκδ.) η έκφραση αποδοχής, ευµενών συναισθηµάτων (µε 
χειροκροτήµατα, ενθαρρυντικές φωνές κ.τ.ό.). — επιδοκιµαστικός, -ή, -ό 
[1871], επιδοκιµαστικά επίρρ. επίδοµα (το) {επιδόµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση που δίνεται σε ειδικές περιπτώσεις: το κράτος 
έδωσε ~ στους πληγέντες από τις πληµύρες || ~ ανθυγιεινής εργασίας | τέκνου | 
πολυτέκνου || οικογενειακό ~· ΦΡ. (α) επίδοµα ανεργίας βλ. λ. ανεργία (β) 
επίδοµα αναπηρίας βλ. λ. αναπηρία. — επιδοµατικός, -ή, -ό. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν%< αρχ. έπιδίδωµι. βλ. λ. επιδίδω]. 

επιδοµατουχος, -ος, -ο (κ. ως ουσ.) αυτός που παίρνει κάποιο επίδοµα. 
επιδοµή (η) 1. η οικοδόµηση πάνω σε κτίσµα 2. (συνεκδ.) το οικοδόµηµα που 

χτίζεται πάνω σε προϋπάρχον 3. το µέρος των θεµελίων που εξέχει από την 
επιφάνεια τού εδάφους 4. το σύνολο των τεχνικών εργασιών για τη 
θεµελίωση και την επίστρωση των σιδηροτρο- 

χιών. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. superstructure]. επίδοξος, -η, -ο [αρχ.] αυτός 
που έχει τη φιλοδοξία ή αναµένεται να πραγµατοποιήσει κάτι που επιθυµεί: ~ 
µιµητής τού πρώην υπουργού || ~ βιαστής (που προσπάθησε να βιάσει) | 
δολοφόνος | ληστής || (ει-ρων.) ήταν πολλοί οι ~ σωτήρες τού έθνους. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < έπι- + -δοξος < δόξα]. 

επίδοξος - επίζηλος. Οι λέξεις διαφέρουν πλήρως στη σηµασία τους: 
επίδοξος είναι «ο τρέφων φιλοδοξίες και επιδιώκων να αποκτήσει θέση, 
αξίωµα κ.λπ.»: Είναι ο επίδοξος διάδοχος στη θέση τού προέδρου τής 
εταιρείας - Ο επίδοξος αρχηγός τού κόµµατος προέβη σε δηλώσεις- επίζηλος 
σηµαίνει «ζηλευτός, που αποτελεί αντικείµενο διεκδίκησης πολλών»: 
Πολλοί µνηστήρες διεκδικούν την επίζηλη θέση τού διοικητή τής τράπεζας - 
Οι υποψήφιες θα διαγωνιστούν για τον επίζηλο τίτλο τής «Μις Κόσµος». 

επιδόρπιο (το) (επιδορπί-ου | -ων } φαγώσιµο (φρούτο, γλυκό κ.λπ.) που 
σερβίρεται µετά το κύριο γεύµα. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. έπιδόρπιος < έπι- + δόρπιος < αρχ. δόρπον 
«απογευµατινό φαγητό», αρχαϊκό οµηρικό ουσ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
αλβ. darkë «δείπνο, βράδυ»]. 

επίδοση (η) (-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} 1. (επίσ.) (α) η παράδοση επίσηµου 
εγγράφου στο πλαίσιο πρωτοκόλλου ή τελετής: το πρωί θα γινόταν η ~ των 
διπλωµάτων τους ΣΥΝ. παράδοση (β) ΝΟΜ. η κοινοποίηση ενός εγγράφου η 
οποία γίνεται από δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο σύµφωνα µε 
τη διαδικασία την οποία επακριβώς καθορίζει ο νόµος (τυπική κοινοποίηση) · 
2. η πρόοδος και η επιτυχία σε ορισµένο τοµέα: είχε ιδιαίτερη ~ στα γράµµατα 
ΣΥΝ. προκοπή, ευδοκίµηση 3. (α) το πόσο καλά ή άσχηµα αποδίδει κανείς: οι 
~ των αθλητών µας στην Ολυµπιάδα τού 1996 ήταν ιδιαίτερα υψηλές || έχει 
χαµηλή ~ στα µαθηµατικά (β) ΑΘΛ. το συγκεκριµένο µετρήσιµο αποτέλεσµα 
που φέρνει αθλητής σε αγώνα· ρεκόρ: νέα παγκόσµια ~ στο άλµα εις ύψος 4. η 
ένθερµη ενασχόληση µε συγκεκριµένο αντικείµενο: είχε ιδιαίτερη ~ στο 
ψάρεµα | στη ζωγραφική ΣΥΝ. προσήλωση · 5. ΝΑΥΤ. η στροφή τού πλοίου 
αντίθετα από τον άνεµο ΣΥΝ. πόδισµα ΑΝΤ. προσαγωγή, ορτσάρισµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπίδοσις, αρχική σηµ. «εθελοντική 
συνεισφορά, επίδοµα - αύξηση», < έπιδίδωµι]. 

επιδοτήριο (το) [1833] (επιδοτηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο που συ-
ντάσσεται από δικαστικό επιµελητή και πιστοποιεί την επίδοση εγγράφου. 

επιδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η ενίσχυση που χορηγείται 
στις επιχειρήσεις από τις δηµόσιες αρχές υπό τη µορφή άµεσης χρηµατικής 
ενίσχυσης ή φορολογικών ελαφρύνσεων για την επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων οικονοµικής πολιτικής: αγροτικές ~ (β) η κάλυψη από έναν φορέα 
µέρους τού κόστους προϊόντος, κοινωνικού αγαθού κ.λπ.: ~ τού εισιτηρίου των 
αστικών συγκοινωνιών || ~ τού ενοικίου των σεισµοπλήκτων 2. (συνεκδ.) το 
χρηµατικό ποσό τής οικονοµικής βοήθειας, το χρηµατικό επίδοµα: εισέπραξε 
την ~.   * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

επιδοτικός, -ή, -ό επιτατικός· ΓΛΩΣΣ. (α) επιδοτική σύνδεση όρων Ι 
προτάσεων παρατακτική σύνδεση κατά την οποία το δεύτερο µέρος φαίνεται 
να είναι πιο σηµαντικό από το πρώτο: δεν θα το περίµενε να συµβεί ούτε στα 
πιο τρελά όνειρα της (β) επιδοτική σηµασία (των συνδέσµων και, ούτε, µήτε) 
όταν χρησιµοποιούνται στην παραπάνω παρατακτική σύνδεση: αυτές οι 
ασκήσεις είναι δυσκολότερες και από εκείνες που κάνουν στο πανεπιστήµιο || 
ούτε στο πανεπιστήµιο δεν κάνουν τόσο δύσκολες ασκήσεις. — επιδοτικά επίρρ. 

επιδοτώ ρ. µετβ. {επιδοτείς... | επιδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρέχω 
(σε κάποιον/κάτι) οικονοµική ενίσχυση (συνήθ. για την υλοποίηση έργου ή 
για κοινωνική προστασία): η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα || (µτχ. επιδοτούµενος, -η, -ο) ~ σεµινάριο | κοινοτικό πρόγραµµα | 
δάνειο || το κράτος επιδοτεί το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών, ώστε να 
διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα η τιµή του ΣΥΝ. ενισχύω, επιχορηγώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, χορηγώ. [ΕΤΥΜ. < επι- + -δοτώ < δότης]. 

επιδρά µ ω ρ. αµετβ. (επέδραµα} (λόγ.) (κυρ. στον αόρ.) κάνω επιδροµή (κυρ. 
στον αόρ.): οµάδες άτακτων επέδραµαν στα πεδινά χωριά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αόρ. 
β' έπιδραµεΐν (απρφ.) < επί + δραµεϊν < θ. δραµ-, τού οποίου µεταπτωτ. βαθµ. 
απαντά στη λ. δρόµος (βλ.λ.)]. 

επίδραση (η) [1834] (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ενέργεια που ασκείται 
σε (κάποιον/κάτι), καθώς και οι µεταβολές που επιφέρει: η ~ τού κλίµατος || 
(εξ)ασκώ θετική | βλαπτική | δυσµενή | ευεργετική | ισχυρή ~ σε κάποιον || 
δέχοµαι ~ από κάποιον || ο πόλεµος αυτός θα έχει σοβαρή ~ στον διεθνή χώρο || 
η ~ των νέων ιδεολογικών ρευµάτων στη νεολαία || υπό την ~ κάποιου 2. 
(ειδικότ.) επιδράσεις (οι) η ενέργεια που ασκείται σε καλλιτέχνη ή συγγραφέα 
από άλλον δηµιουργό ή άλλα έργα: οι ~ τού υπερρεαλισµού στο έργο τού Ελύτη 
|| δέχθηκε ποικίλες ~. 

επίδραση - επιρροή - επήρεια. Η λ. επήρεια δηλώνει κυρίως πώς 
επενεργούν σε κάποιον διάφορες ουσίες (φάρµακα, ναρκωτικά κ.τ.ό.) και 
έχει γενικότερα αρνητική σηµασιολογική χροιά: Τελεί υπό την επήρεια 
ναρκωτικών - Η επήρεια τού φαρµάκου έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα του 
και την όλη συµπεριφορά του. Το επιρροή δηλώνει µια µορφή εξουσίας και 
γενικότερα την επιβολή που ασκούν σε κάποιον ορισµένα πρόσωπα: Ασκεί 
µεγάλη επιρροή στους ψηφοφόρους τής εκλογικής του περιφέρειας - Με τη 
διδασκαλία 
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του είχε ιδιαίτερη επιρροή σε νεαρούς τότε φιλοσόφους, που τον πίστεψαν 
σαν προφήτη - Η επιρροή που ασκεί στους δηµοσιογράφους, οι οποίοι 
δουλεύουν στην εφηµερίδα του, είναι τεράστια. Η λ. επίδραση έχει ευρύτερη 
χρήση. ∆ηλώνει κάθε µορφή ενέργειας που ασκείται σε πρόσωπα ή 
πράγµατα και τις µεταβολές που επιφέρει: Η επίδραση τού περιβάλλοντος 
στον άνθρωπο είναι καθοριστική για τη διαµόρφωση τού χαρακτήρα του - 
Λέχτηκε µεγάλη επίδραση στη ζωγραφική του από τους Γάλλους ζωγράφους. 
Στον πληθ. το επιδράσεις δηλώνει συχνά την ενέργεια που ασκείται σε 
έργο τέχνης ή λογοτεχνίας ή σε συγγραφέα ή καλλιτέχνη από άλλα έργα ή 
συγγραφείς | καλλιτέχνες: Ο Παλαµάς δέχτηκε στο έργο του πολλές ξένες 
επιδράσεις - Οι επιδράσεις που άσκησαν οι ζωγράφοι τής Ολλανδικής 
Σχολής σφράγισαν την τέχνη του. Συχνά συγχέεται η ορθογραφία τού 
επήρεια µε το επιρροή και συναντούµε γραφές όπως *επίρροια, *επήρροια 
κ.ά. Τέτοιες ανορθογραφίες αποφεύγονται, αν θυµάται κανείς ότι το µεν 
επιρροή είναι από το επί + ρέω, όπως το διαρροή (διά + ρέω, µε δύο -ρ- 
λόγω τής συνθέσεως), ενώ το επήρεια δεν έχει καµιά σχέση µε το ρέω ή µε 
το επί, παραγόµενο από ένα (αµάρτυρο) επίθ. επηρής (επηρής - επήρεια, 
όπως ειλικρινής - ειλικρίνεια, αληθής - αλήθεια κ.τ.ό.), από όπου και το 
επηρεάζω. 

επιδράσω (να/θα) ρ. → επιδρώ 
επιδροµέας (ο) [1870] {επιδροµ-είς, -έων} πρόσωπο που πραγµατοποιεί 

επιδροµή ΣΥΝ. εισβολέας. 
επιδροµή (η) 1. η βίαιη και συνήθ. αιφνίδια επίθεση: πραγµατοποιώ ~ || ~ 

ανταρτών σε στρατιωτική βάση || ληστρική ~ || ~ ακριδών 2. (µτφ.) η οµαδική 
εξόρµηση: ~ τουριστών στα καταστήµατα µε αναµνηστικά. 
[EjYM αρχ· < έπι- + -δροµή, µε θ. που απαντά και στη λ. δρόµος (βλ.λ.)]. 

επίδροµος (ο) [αρχ.] {επιδρόµ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) η µπούµα (βλ.λ.). 
επιδρώ ρ. αµετβ. {επιδράς... | επέδρασα, να/θα επιδράσω} (+σε) ασκώ 

επίδραση, ενεργώ έτσι, ώστε να µεταβληθεί (κάποιος/κάτι) ή να διαµορφωθεί 
µε ορισµένο τρόπο: το στενό του περιβάλλον επέδρασε καταλυτικά στην τελική 
επιλογή του || ~ δυσµενώς | ευνοϊκά | αρνητικά ΣΥΝ. επενεργώ, ασκώ επίδραση. 
[ΕΤΎΜ < µτγν. επιδρώ (-άω), αρχική σηµ. «ασκώ εξαγνιστικές τελετουργίες 
(σε κάποιον)», < έπι- + δρώ. Η σύγχρονη σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
influer, influencer]. 

επιείκεια (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} η έλλειψη αυστηρότητας, σκληρότητας ή 
αυστηρής αντικειµενικότητας κατά την κρίση κάποιου: ζητώ την ~ τού 
δικαστηρίου ANT. αυστηρότητα. 

επιεικής, -ής, -ές {επιεικ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιεικέστ-ερος, -ατός} αυτός που 
χαρακτηρίζεται από επιείκεια: ήταν ~ στη διόρθωση των διαγωνισµάτων || 
υπήρξα ~ απέναντι του || ~ απόφαση ANT. αυστηρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + -εικής< θ. Εεικ-, τού οποίου η ετεροιωµένη βαθµ. 
απαντά στο ρ. εοικα «οµοιάζω» (< *Fé-FoiK-a), για το οποίο βλ. λ. εικόνα. 
Αρχική σηµ. «αρµόζων, ταιριαστός, κατάλληλος για την περίσταση και 
σύµφωνος µε τον νόµο». Η οµόρρ. απρόσ. έκφραση εικός έστί(ν) «είναι 
φυσικό, αρµόζει» συνετέλεσε ώστε το επίθ. επιεικής να λάβει µετά τον Όµηρο 
τη σηµ. τού µετριοπαθούς και τού λογικού, ο οποίος εκδηλώνει ανεκτικότητα 
και ηπιότητα στην κρίση]. 

επιεικώς επίρρ. [αρχ.] 1. µε επιεική τρόπο: θα κριθεί ~ 2. τουλάχιστον σε φρ. 
όπως: ~ απαράδεκτο. 

επίζηλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο επιδιώξεων και 
διεκδικήσεων: ~ αξίωµα ΣΥΝ. ζηλευτός, αξιοζήλευτος, πολυπόθητος.^— 
επιζήλως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίδοξος. 

επιζήµιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί ζηµία ΣΥΝ. επιβλαβής ANT. 
ωφέλιµος, εποικοδοµητικός. — επιζήµια | επιζηµίως [µτγν.] επίρρ. 

επιζήσας, -ασα, -αν {επιζήσ-αντος (λόγ. θηλ. -άσης) | -αντες (ουδ. -αντα), -
άντων (θηλ. -ασών)} (κ. ως ουσ.) αυτός που επέζησε (από ατύχηµα, ναυάγιο, 
σεισµό κλπ.): οι επιζήσαντες από το ναυάγιο | από τον καταστροφικό σεισµό | 
από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως || (+γεν.) οι επιζήσαντες τού 
ολοκαυτώµατος. [ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. τού αρχ. επιζώ}. 

επιζητώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιζητείς... | επιζήτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} πασχίζω να 
καταφέρω: επιζητούσε να γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο ΣΥΝ. επιδιώκω. — 
επιζήτηση (η) [αρχ.]. 

επιζώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {επιζείς... | επέζησα} 1. (+από | +γεν.) διαφεύγω τον 
θάνατο, σώζοµαι από θανάσιµα επικίνδυνη κατάσταση: ελάχιστοι άνθρωποι 
επέζησαν από το φοβερό ναυάγιο | τού φοβερού ναυαγίου 2. (µτφ.) διαρκώ, 
παραµένω: επιζούν ακόµη αποµεινάρια αρχαίων πολιτισµών ΣΥΝ. επιβιώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. 

επιζών, -ώσα, -ών [αρχ.] {επιζ-ώντος (λόγ. θηλ. -ώσης) | -ώντες (ουδ. -ώντα) -
ώντων (θηλ. -ωσών)} (κ. ως ουσ.) αυτός που ζει (µετά από συµβάν στο οποίο 
άλλοι έχασαν τη ζωή τους): οι επιζώντες τού αεροπορικού δυστυχήµατος || τα 
επιζώντα µέλη τού πληρώµατος || (µτφ.) οι επιζώσες προκαταλήψεις 
παλαιότερων εποχών. 

επιζωοτία (η) [1840] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης ή παρασιτική ασθένεια, που 
προσβάλλει συγχρόνως µεγάλο αριθµό κατοικίδιων ζώων και ορίζεται ως 
τέτοια από τον νόµο (π.χ. λύσσα, πανώλης των βοοειδών, αφθώδης πυρετός 
κ.τ.ό.). 
[ΕΤΥΜ < επί- + -ζωοτία < µτγν. ζωότης (ή) «η φύση των ζώων» < αρχ. ζώ, 
ελληνογενής ξεν. όρ., < γαλλ. épizootie]. 

επιθαλάµιος, -ος, -ο [µτγν.] 1. ΦΙΛΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε γαµήλιο άσµα, 
που κατά την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα τραγουδιόταν µπροστά στον 
νυφικό θάλαµο (παστάδα) την ηµέρα τού γάµου: ~ ωδή 

/ ύµνος 2. επιθαλάµιο (το) {επιθαλαµ-ίου | -ίων} (α) το παραπάνω άσµα (β) 
(γενικότ.) το γαµήλιο άσµα. 

επιθανάτιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που συµβαίνει κατά τη στιγµή τού θανάτου: ~ 
ρόγχος | αγωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

επίθεµα (το) {επιθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται ως 
κάλυµµα (αντικειµένου ή επιφάνειας) ΣΥΝ. σκέπασµα, περικά-λυµµα 2. 
(ειδικότ.) το ύφασµα ή η γάζα που τοποθετείται πάνω σε τραυµατισµένο 
σηµείο τού σώµατος ΣΥΝ. έµπλαστρο, κοµπρέσα. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < έπιτίθηµι 
«επιθέτω»]. 

επίθεση (η) (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η κίνηση µε εχθρικές προθέσεις 
εναντίον (κάποιου): δέχθηκαν αιφνιδιαστική | σφοδρή ~ από έναν λόχο 
τεθωρακισµένων || κάνω | πραγµατοποιώ | εκδηλώνεται ~ εναντίον των 
εχθρικών θέσεων || αποκρούω | αντιµετωπίζω την 
- τού εχθρού ANT. άµυνα 2. ΑΘΛ. (σε οµαδικά αθλήµατα) (α) η κίνηση 
προς την περιοχή που υπερασπίζεται ο αντίπαλος (π.χ. στο ποδό 
σφαιρο µε στόχο το γκολ) (β) (συνεκδ.) οι παίκτες οµάδας που ανα 
λαµβάνουν το παραπάνω έργο: η ~ τήςΑ.Ε.Κ. ήταν πολύ παραγωγική 
ΑΝΤ. άµυνα 3. (µτφ.) η έντονη εκδήλωση αντιθέσεως ή και έχθρας, η 
διατύπωση κατηγοριών εναντίον (κάποιου), η προσπάθεια να πληγεί 
(κάποιος): φραστική | λεκτική ~ || η αντιπολίτευση περνάει στην ~ 
εγκαταλείποντας τη µετριοπαθή στάση της || η καλύτερη άµυνα είναι 
η ~ · 4. (λόγ.) η τοποθέτηση πάνω σε (κάτι): οι ιερείς χειροτονούνται 
διεπιθέσεως τής χειρός τού επισκόπου. 

[ΕΤΥΜ· < αρχ. έπίθεσις, αρχική σηµ. «τοποθέτηση», < έπιτίθηµι «επιθέτω, 
τοποθετώ». Η σηµερινή σηµ. (ήδη αρχ.) προέρχεται από το µέσο επιτίθεµαι 
(βλ.λ.)]. επιθετικός1, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επίθεση 
(εναντίον κάποιου): ~ όπλο | τακτική | πόλεµος ΑΝΤ. αµυντικός 2. αυτός που 
δηλώνει αντιπαλότητα, εχθρική διάθεση: ~ συµπεριφορά | ύφος | πολιτική ΑΝΤ. 
αµυντικός 3. ΑΘΛ. αυτός που σχετίζεται µε την επίθεση µιας οµάδας: ~ παίκτης 
| γραµµή | προσπάθεια | δραστηριότητα || ~ µέσος (µεσοεπιθετικός) || ο νέος φορ 
αναµένεται να λύσει το 

- πρόβληµα τής οµάδας || (ως ουσ.) ο διεθνής ~ τής οµάδας. — επι 
θετικά επίρρ. 

επιθετικός2, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε το επίθετο· ΦΡ. (α) 
επιθετικός προσδιορισµός ο οµοιόπτωτος προσδιορισµός ουσιαστικού, ο 
οποίος αποδίδει σε αυτό ιδιότητα ή χαρακτηριστικό κατά τρόπο µη εµφατικό 
(σε αντίθεση µε τον κατηγορηµατικό προσδιορισµό και τον ακόµη πιο 
εµφατικό τρόπο τής χρήσης κατηγορουµένου) (β) επιθετική µετοχή η 
αναφορική µετοχή (βλ. λ. αναφορικός). 

επιθετικότητα (η) [1896] {χωρ. πληθ.) η ιδιότητα τού επιθετικού, η τάση τού να 
είναι κανείς επιθετικός: εκδηλώνω | αναπτύσσω | εµφανίζω (έντονη) - ΑΝΤ. 
ηπιότητα, υποχωρητικότητα. 

επίθετο (το) {επιθέτ-ου | -ων} 1. το επώνυµο (βλ.λ.): συµπλήρωσε στην αίτηση 
όνοµα και ~ · 2. ΓΛΩΣΣ. το στοιχείο τής γλώσσας που χρησιµοποιούµε στην 
επικοινωνία, για να προσδιορίσουµε ιδιότητες ή χαρακτηριστικά των 
ουσιαστικών (προσώπων, πραγµάτων, ενεργειών κλπ.), εξειδικεύοντας µ' αυτό 
τον τρόπο τη σηµασία τους, π.χ. είναι καλός υπάλληλος - η Μαρία φοράει 
κόκκινο φόρεµα - το δωµάτιο είναι µικρά από τη συντακτική του λειτουργία το 
επίθετο χαρακτηρίζεται ως προσδιορισµός ή κατηγορούµενο, στην Ελληνική δε 
ανήκει στα ονοµατικά στοιχεία τής γλώσσας (έχει γένος, αριθµό και πτώση 
όπως τα ουσιαστικά): εύστοχο | χαρακτηριστικό | κοσµητικό | λόγιο ~ || 
(ειρων.) τον στόλισε µε διάφορα ~ (= τον έβρισε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελληνικός, 
εντελώς, επιτατικός, -ιος, -ύς, ουσιαστικός. [ΕΤΥΜ; < αρχ. έπίθετον, ουδ. τού 
επίθετος «επιπρόσθετος» < έπιτίθηµι «επιθέτω». Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

επιθέτω ρ. µετβ. {επέθεσα} (λόγ.) βάζω (κάτι) πάνω σε (κάτι άλλο): ο ιερέας 
επέθεσε το χέρι στο κεφάλι του, για να τον ευλογήσει ΣΥΝ. βάζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπιτίθηµι < έπι- + τίθηµι «θέτω»]. 

επιθεώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο έλεγχος (κυρ. εργασίας ή 
λειτουργίας µιας υπηρεσίας): η ~ των εγκαταστάσεων τής κτηνοτροφικής 
µονάδας από τον υγειονοµικό υπεύθυνο 2. (συνεκδ.) το ανώτερο διοικητικό 
όργανο, που ασκεί εποπτικό ρόλο σε υπηρεσίες υπαγόµενες στη δικαιοδοσία 
του: ~ Μέσης Εκπαίδευσης 3. ΣΤΡΑΤ. ο θεσµοθετηµένος έλεγχος τού επιπέδου 
λειτουργίας και εκπαιδεύσεως των στρατιωτών και των µονάδων, που γίνεται 
από Υπαξιωµατικό ή Αξιωµατικό τής διοικητικής πυραµίδας: αύριο έχουµε ~ 
από τον επόπτη τού στρατοπέδου · 4. το περιοδικό που εξειδικεύεται στην 
παρακολούθηση και παρουσίαση θεµάτων ορισµένου γνωστικού πεδίου: 
ιατρική | νοµική ~ · 5. το λαϊκό θεατρικό είδος που αποτελείται από αυτοτελή 
και αυτόνοµα σατιρικά σκετς (νούµερα) και µουσικοχορευτικά ιντερµέδια και 
που διακωµωδεί επίκαιρα γεγονότα και καταστάσεις. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπιθεώρησις < αρχ. επιθεωρώ (-έω). Οι σηµ. τού περιοδικού 
και τού θεατρικού είδους είναι µετάφρ. δάνεια από γαλλ. revue]. 

επιθεωρησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το θεατρικό είδος τής 
επιθεώρησης: ~ νούµερα | κείµενο. — επιθεωρησιακά επίρρ. 

επιθεωρησιογράφος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται µε τη συγγραφή θεατρικών 
επιθεωρήσεων. 

επιθεωρητής (ο) [1840], επιθεωρήτρια (η) [1892] {επιθεωρητριών} υπάλληλος 
που κατέχει υψηλή διοικητική θέση και εποπτεύει τη λειτουργία υπηρεσιών: 
γενικός | αστυνοµικός ~ || (παλαιότ.) σχολικός ~ (ο σηµερινός σύµβουλος) || 
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
inspecteur]. 

επιθεωρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιθεωρείς... | επιθεώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ελέγχω λεπτοµερώς (κυρ. την εκτέλεση έργου ή τη λειτουργία 
υπηρεσίας): ο εργολάβος επιθεωρούσε το χτίσιµο τής οικοδοµής 
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|| ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού θα επιθεωρήσει τη µονάδα µας. 
επιθηλιακός, -ή, -ό [1869] αυτός που σχετίζεται µε το επιθήλιο (βλ.λ.): ~ 

σχηµατισµός | λειτουργία | κύτταρα | υµένας | ιστός. 
επιθήλιο (το) [1884] {επιθηλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. στρώµα κυττάρων που 

συνδέονται στενά το ένα µε το άλλο, σχηµατίζοντας συνεχείς υµένες, οι 
οποίοι επενδύουν τις εξωτερικές επιφάνειες και τις εσωτερικές κοιλότητες 
τους. 
[ΕΤΥΜ. < επι- + θήλιο < θηλή, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. epithelium]. 

επιθηλιωµα (το) [1876] {επιθηλιώµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος 
που αναπτύσσεται στο επιθήλιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
epithelioma]. 

επίθηµα (το) {επιθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. πρόσφυµα που τοποθετείται 
στο τέλος τής ρίζας λέξεως, λ.χ. µητερ-ούλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσφυµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έπιτίθηµι. Η γλωσσ. σηµ. είναι απόδ. τού νεολατ. suffixum]. 

επιθυµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που λαχταρά έντονα (κάτι): ~ 
µαθήσεως | πλούτου | δόξας 2. ΦΙΛΟΣ, επιθυµητικό(ν) (το) το µέρος τού 
ψυχικού κόσµου, που, κατά την πλατωνική φιλοσοφία, αποτελεί την έδρα των 
επιθυµιών. 

επιθυµητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που γίνεται αντικείµενο επιθυµίας: χρειάζονται 
πολλές προσπάθειες, µέχρι να φθάσουµε στο - αποτέλεσµα | στον ~ στόχο || 
επιπλέον προσόντα είναι - ΣΥΝ. ανεπιθύµητος. 

επιθυµία (η) {επιθυµιών} 1. το να θέλει κανείς (κάτι), η εσωτερική τάση τού 
ανθρώπου, που τολ> ωθεί στην απόκτηση ή την απόλαυση συγκεκριµένου 
αντικειµένου, εµπειρίας κλπ.: ήταν ~ τού πατέρα του να γίνει γιατρός || 
ικανοποιούσαν κάθε - των παιδιών τους ΣΥΝ. βούληση, διάθεση, όρεξη 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε θέλει κανείς να αποκτήσει ή να απολαύσει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επιθυµώ]. 

επιθυµώ κ. (λαϊκ.) πεθυµώ [µεσν.] ρ. µετβ. {επιθυµείς... | επιθύµησα} 1. (λόγ.) 
θέλω: τι επιθυµούν οι κύριοι; (ερώτηση σερβιτόρου σε πελάτες} || θα γίνουν 
όλα όπως επιθυµείτε 2. (λόγ.) εύχοµαι: το ίδιο ~ και για σας 3. θέλω πολύ: ό,τι 
επιθυµεί η ψυχή σας, θα το βρείτε στο κατάστηµα µας ΣΥΝ. λαχταρώ, ποθώ 4. 
(κυρ. το πεθυµώ) νοσταλγώ, µου λείπει: επιθύµησε το χωριό του || έχω 
πεθυµήσει την παλιοπαρέα µας || σε πεθύµησα, µου λείπεις! 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. επιθυµώ (-έω), αρχική σηµ. «θέτω την καρδιά µου σε κάτι, 
θέλω εκ βάθους», < έπι- + -θυµώ < θυµός «καρδιά, το βαθύτερο είναι» 
(βλ.λ.)]. 

επικάθοµαι κ. (λογιότ.) επικάθηµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επικάθισα} (λόγ.) 
καταλήγω, κατακαθίζω πάνω (σε κάτι): κάποιο ίζηµα επικάθισε στα τοιχώµατα 
τού δοχείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επικάθηµαι < έπι- + 
κάθηµαι «κάθοµαι» (βλ. κ. κάθοµαι)]. 

επικαιρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την επικαιρότητα: ~ άρθρο | 
τηλεοπτική εκποµπή. — επικαιρικά επίρρ. 

επικαιροποιώ ρ. µετβ. {επικαιροποιείς... | επικαιροποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. εκσυγχρονίζω κάτι, το ενηµερώνω µε νέα στοιχεία ή το 
µεταβάλλω, ώστε να ανταποκρίνεται στο παρόν, να συµβαδίζει µε τα 
σύγχρονα δεδοµένα: ~ το σχέδιο εκτελέσεως ενός έργου 2. Η/Υ καταχωρίζω 
νέα στοιχεία ή πληροφορίες σε ήδη υπάρχον αρχείο. 
— επικαιροποίηση (η). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. update]. 

επίκαιρος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται την κατάλληλη στιγµή: ~ επέµβαση ANT. 
άκαιρος, ανεπίκαιρος, παράκαιρος 2. αυτός που σχετίζεται µε το παρόν, µε 
ό,τι συµβαίνει τώρα, µε σύγχρονα γεγονότα: αυτό το θέµα δεν είναι πια ~ || η 
αντιπολίτευση κατέθεσε ~ ερώτηση στη Βουλή ANT. ανεπίκαιρος 3. (για 
τόπους) αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επίτευξη ορισµένου 
σκοπού: οι αντίπαλες στρατιωτικές δυνάµεις κατέλαβαν ~ θέσεις ΣΥΝ. καίριος, 
στρατηγικός, πρόσφορος 4. επίκαιρα (τα) η ειδησεογραφική κάλυψη των 
γεγονότων τής επικαιρότητας: (παλαιότ.) κινηµατογραφικά ~ ΣΥΝ. ζουρνάλ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έπι- + καιρός. Η σηµ. 4 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
actualités]. 

επικαιρότητα (η) [1888] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού επίκαιρου: η 
- προβλήµατος | είδησης 2. το σύνολο των γεγονότων που απασχο 
λούν σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης: 
οι δηµοσιογράφοι ασχολούνται µε το κυνήγι τής ~ || βρίσκοµαι στο 
κέντρο τής ~ || νέα από τη διεθνή ~. 

επικαλούµαι ρ. µετβ. αποθ. {επικαλείσαι... | επικαλέσ-τηκα (λόγ. -θη-κα)} 1. 
προβάλλω (κάτι) ως επιχείρηµα, προκειµένου να στηρίξω γνώµη, δικαίωµα ή 
απαίτηση µου: «ο υπουργός επικαλέστηκε άλλο άρθρο τού Συντάγµατος για να 
αιτιολογήσει την απόρριψη τής πρότασης» (εφηµ.) 2. ζητώ (ως βοήθεια), 
προστρέχω σε: στο παρελθόν επικαλέστηκε πολλές φορές τη συνδροµή του, 
χωρίς όµως ανταπόκριση ΣΥΝ. καλώ σε βοήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επικαλούµαι (-έο-), µέση φωνή τού επικαλώ < έπι- + καλώ]. 

επικάλυµµα (το) [αρχ.] {επικαλύµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε σκεπάζει 
το εξωτερικό τµήµα επιφάνειας ΣΥΝ. κάλυµµα, επένδυση 2. ΖΩΟΛ. το κινητό 
εξωτερικό κάλυµµα των βραγχίων στα ψάρια. 

επικαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {επικάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} 1. καλύπτω κάτι µε 
κάτι άλλο: ~ ένα έπιπλο µε ύφασµα || ~ µια επιφάνεια µε σµάλτο || ~ το κέικ µε 
σοκολάτα 2. καλύπτω κάποιον/κάτι µε την ισχύ ή την ένταση µου, π.χ. κάνω 
κάποιον/κάτι να µην ακούγεται, επειδή ακούγοµαι εγώ πιο δυνατά: ο θόρυβος 
των αυτοκινήτων που περνούν επικαλύπτει τις φωνές µας και δεν ακούει ο ένας 
τι λέει ο άλλος 3. (α) ως κάτι ευρύτερο, περιλαµβάνω κάτι πιο περιορισµένο, 
κάτι που 

αναφέρεται σε τµήµα µου: το πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου επικαλύπτει το 
δεύτερο στο θέµα τής επανάστασης || οι αρµοδιότητες του επικαλύπτουν τις δικές 
µου (β) (κυρ. µεσοπαθ.) αναφέροµαι σε κάτι το οποίο ήδη αναφέρεται αλλού ή 
ρυθµίζω κάτι, το οποίο ρυθµίζεται και από άλλον συµπίπτω µερικώς µε κάτι 
άλλο ως προς κάτι: τα δύο πρώτα κεφάλαια τού βιβλίου επικαλύπτονται, αφού 
πραγµατεύονται τα ίδια θέµατα || οι διατάξεις αυτές επικαλύπτονται στο θέµα τής 
αναγνώρισης των συντάξιµων ετών. — επικαλυππκός, -ή, -ό κ. επι-καλυπτήριος, 
-α, -ο [µτγν.]. επικάλυψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} 1. η 
κάλυψη ενός πράγµατος µε κάτι άλλο: κέικ µε ~ σοκολάτας | µαρµελάδας || 
ξύλινες | µεταλλικές | υφασµάτινες ~ αεροσκαφών || η ~ µιας επιφάνειας µε 
σµάλτο 2. το να καλύπτει κάποιος/κάτι µε την ένταση του ή την ισχύ του 
κάποιον/κάτι: η ~ τής φωνής µας από τη µουσική που ακούγεται πολύ δυνατά 3. 
η µερική σύµπτωση τού περιεχοµένου δύο διαφορετικών πραγµάτων (π.χ. 
ρυθµίσεων, αρµοδιοτήτων, νόµων, κεφαλαίων βιβλίου κ.ά.): υπάρχουν περιττές 
~ στα κεφάλαια τού βιβλίου || πρέπει να αποφεύγονται οι ~ στις αρµοδιότητες των 
υπηρεσιών, ώστε να µην ταλαιπωρείται ο πολίτης || υπάρχει ένας βαθµός επικά-
λυψης σε αυτές τις διατάξεις. 

επικάλυψη - αλληλοεπικάλυψη. Η λ. επικάλυψη σηµαίνει από µόνη της 
«αλληλοπάθεια», ότι δηλ. δύο καταστάσεις, πράξεις, γεγονότα κ.λπ. 
καλύπτουν το ένα το άλλο, επικαλύπτονται, ταυτίζονται, συµπίπτουν. 
Εποµένως, η χρήση τού αλληλοεπικάλυψη αποτελεί εξ ορισµού 
πλεονασµό, που καλό είναι να αποφεύγεται. 

επικαρπία (η) {επικαρπιών} ΝΟΜ. περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα το 
οποίο παρέχει στον δικαιούχο (επικαρπωτή) την εξουσία πλήρους χρήσεως 
και καρπώσεως ξένου αντικειµένου (κινητού πράγµατος, ακινήτου, ανώνυµου 
τίτλου ή και δικαιώµατος), διατηρώντας όµως ακέραιη την ουσία αυτού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + -καρπία < καρπός]. 

επικάρπιο (το) {επικαρπί-ου | -ων} BOT. η µεµβράνη που καλύπτει εξωτερικά 
το περικάρπιο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπικάρπιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. έπικάρπιος > έπι- + -
κάρπιος < καρπός]. 

επικαρπούµαι ρ. µετβ. αποθ. [1858] {επικαρπούσαι... | επικαρπώθη-κα} ΝΟΜ. 
διατηρώ ή έχω την επικαρπία (πράγµατος). Επίσης επικαρ-πώνοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πληρώ. 

επικαρπωτής (ο) [1851], επικαρπώτρια (η) {επικαρπωτριών} ΝΟΜ. ο 
δικαιούχος τής επικαρπίας. 

επικασσιτερώνω ρ. µετβ. [1885] {επικασσιτέρω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω 
(σιδερένια ελάσµατα ή µεταλλικά αντικείµενα) µε κασσίτερο για την 
αποτροπή οξιδώσεως ΣΥΝ. γανώνω. — επικασσιτέρωση (η) [1885]. 

επικαταλλαγή (η) ΟΙΚΟΝ. 1. η διαφορά µεταξύ τής επίσηµης και τής 
πραγµατικής αξίας ενός νοµίσµατος 2. η αµοιβή που εισπράττει η τράπεζα για 
την ανταλλαγή νοµισµάτων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «πληρωµή για ανταλλαγή νοµισµάτων - έκ-
πτωση», < έπι- + καταλλαγή (βλ.λ.)] 

επικατάρατος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που είναι φορτωµένος κατάρες ΣΥΝ. 
καταραµένος, αναθεµατισµένος, επάρατος 2. αυτός που αξίζει να τον 
αναθεµατίζει κανείς ΣΥΝ. επάρατος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έπικαταρώµαι (-άο-) < 
έπι- + καταρώµαι < κατάρα]. 

επικείµενος, -η, -ο αυτός που πρόκειται σύντοµα να συµβεί, ο αναµενόµενος: 
όλα αυτά θα συζητηθούν κατά την ~ συνάντηση των δύο ηγετών ΣΥΝ. 
προσεχής. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. έπίκειµαι «είµαι τοποθετηµένος πάνω σε κάτι - 
επικρέµαµαι, επαπειλούµαι»]. 

επίκειται, επίκεινται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {επέκειτο, επέκειντο} πρόκειται 
σύντοµα να συµβεί: επίκειται συνάντηση των δύο πρωθυπουργών || επίκεινται 
σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία τής Αστυνοµίας ΣΥΝ. αναµένεται. [ΕΤΥΜ Γ' 
πρόσ. ενικού τού αρχ. έπίκειµαι < έπι- + κεΐµαι (βλ.λ.)]. 

επίκεντρο (το) {επικέντρ-ου | -ων} 1. το βασικό σηµείο, το κεντρικό θέµα: 
βρίσκεται στο ~ τής δηµοσιότητας | τής προσοχής | τού ενδιαφέροντος | των 
εξελίξεων ΣΥΝ. κέντρο 2. ΓΕΩΛ. επίκεντρο σεισµού το σηµείο τής επιφάνειας 
τής Γης, που βρίσκεται κατακόρυφα πάνω από την εστία των σεισµικών 
δονήσεων. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. έπίκεντρος < έπι- + -κεντρος < 
κέντρον]. 

επίκεντρος, -η, -ο [αρχ.] ΓΕΩΜ. (γωνία) που έχει ως κορυφή το κέντρο κύκλου 
και οι πλευρές της τέµνουν τον κύκλο. 

επικεντρώνω ρ. µετβ. {επικέντρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στρέφω (κάτι) προς 
(ένα σηµείο ή πρόσωπο), το οποίο θεωρώ ως το κέντρο, το βασικότερο 
σηµείο, περιορίζω (σε κύρια και ουσιαστικά στοιχεία) (κ. µεσοπαθ.): ~ το 
ενδιαφέρον µου στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα || επικέντρωσε την 
κριτική του στην ηγεσία τού κόµµατος || η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αιτίες 
τής κρίσης ΣΥΝ. εστιάζω 2. ΤΕΧΝΟΛ. εντοπίζω και µετρώ τον κεντρικό άξονα 
κυλινδρικού σώµατος. — επικέντρωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπικεντροΰµαι (-όο-) «καταλαµβάνω καίριο σηµείο» (όρος τής 
αστρονοµίας) < έπι- + -κεντροϋµαι < κέντρον]. 

επικερδής, -ής, -ές {επικερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επικερδέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που αποφέρει κέρδος: ~ επιχείρηση | επένδυση ΣΥΝ. κερδοφόρος ΑΝΤ. 
επιζήµιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έπι- + -κερδής < κέρδος]. 

επί κεφαλής (συνήθ. ορθ. επικεφαλής) επίρρ. 1. στην πρώτη θέση, στην κορυφή, 
στην αρχηγία: ετέθη ~ τής οµάδας 2. (ως επίθ.) αυτός που κατέχει αρχηγική 
θέση: ο - τής εκστρατείας | τής οµάδας | τής 
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επιχείρησης ΣΥΝ. αρχηγός ΑΝΤ. ουραγός. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. επί κεφαλής, απόδ. τού γαλλ. en tête]. 

ο επί κεφαλής, τού επί κεφαλής, τον επί κεφαλής... Το επί κεφα-
λής, είτε γραφεί ως µία λέξη (επικεφαλής) είτε ως δύο (επί κεφα-
λής), αποτελεί επιρρηµατική άκλιτη λέξη, αποτελούµενη από περί-
φραση («περιφραστική λέξη»). Αυτό σηµαίνει, φυσικά, ότι δεν κλί-
νεται: Συνελήφθησαν οι επί κεφαλής τής σπείρας - Οι ενέργειες 
τού επί κεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν είχαν αποτέ-
λεσµα. Χρήσεις όπως «οι ενέργειες τού επικεφαλή...» - «συνέλα-
βαν τον επικεφαλή...» είναι προϊόντα παρανοήσεων από οµιλητές 
οι οποίοι εκλαµβάνουν το επίρρηµα επί κεφαλής (ή επικεφαλής) ως 
επίθετο σε -ής (όπως το ασφαλής, επιµελής κ.τ.ό.), κλίνοντας το ό-
πως τα επίθετα: τού επικεφαλούς (!), τον επικεφαλή (!) κ.λπ. Στην 
παρανόηση συνεργεί και η γραφή τού περιφραστικού επιρρήµατος 
ως µίας λέξης: επικεφαλής. Γι' αυτό είναι καλύτερα να γράφεται 
επί κεφαλής, πράγµα που προλαµβάνει τις παρανοήσεις. 

επικεφαλίδα (η) [1882] η φράση που γράφεται πάνω από κείµενο και 
συνοψίζει το περιεχόµενο του: η ~ τού κεφαλαίου ΣΥΝ. τίτλος. 
[ΕΤΎΜ. < επι- + -κεφαλίδα < κεφαλή, απόδ. τού γαλλ. en-tête]. 

επικήδειος, -α, -ο 1. αυτός που συµβαίνει σε κηδείες, που σχετίζεται 
µε κηδείες: ~ ωδή | τελετή 2. επικήδειος (ο) {επικηδεί-ου | -ων, -ους} 
ο λόγος που εκφωνείται προς τιµήν τού κηδευόµενου προσώπου: εκ-
φωνώ ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + κήδειος < κήδος «φροντίδα, µέριµνα (ιδ. για τους 
νεκρούς)», βλ. κ. κηδεία]. 

επικήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η δηµόσια 
ανακοίνωση ότι κάποιος καταζητείται από τις αρχές και προσφέρε-
ται ορισµένη χρηµατική αµοιβή σε όποιον συµβάλλει στη σύλληψη 
του: η ~ του ληστή για το ποσό των 50.000.000 δρχ. || η ~ τροµοκρατών 
| απαγωγέων | εγκληµατιών πολέµου 2. (συνεκδ.) το ποσό που προ-
σφέρεται ως αµοιβή για τη σύλληψη επικηρυγµένου προσώπου: εισέ-
πραξε την ~ || πόσο είναι η ~; 

επικηρύσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {επικήρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος) ανακοινώ-
νω την προσφορά χρηµατικής αµοιβής για όποιον ανακαλύψει πρό-
σωπο που καταζητείται: οι αρχές επικήρυξαν τον τροµοκράτη για 
20.000.000 δρχ. 

επικίνδυνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που εγκυµονεί κινδύνους, που χα-
ρακτηρίζεται από κίνδυνο: ~ αποστολή | πρωτοβουλία | εγχείρηµα | 
παιχνίδι ΣΥΝ. επίφοβος, απειλητικός 2. (για πρόσ.) αυτός που µπορεί 
να βλάψει άλλους: ~ κακοποιός. — επικίνδυνα | επικινδύνως [αρχ.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 

επικινδυνότητα (η) {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς επικίνδυνος: η ~ 
ενός εγχειρήµατος | τής χρήσης φυτοφαρµάκων || υψηλός βαθµός επι-
κινδυνότητας. 

επίκληρος (η) {επικλήρ-ου | -ων, -ους} (στην αρχαία Αθήνα) η µονα-
χοκόρη που έπειτα από τον θάνατο τού πατέρα της ήταν η µοναδική 
κληρονόµος τής περιουσίας και κατά τον νόµο έπρεπε να τη νυµ-
φευθεί ο πλησιέστερος συγγενής. [ΕΤΥΜ αρχ. < επι- + κλήρος]. 

επίκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η έκκληση σε βοήθεια: 
έκανε θερµή ~ προς τον Θεό να τη συντρέξει || τα αρχαία έπη 
ξεκινούσαν µε ~ τής µούσας ή τής θεάς ΣΥΝ. παράκληση. — επικλη-
τίκός, -ή, -ό [1879]. ΙΕΤΎΜ. < αρχ. έπίκλησις < έπικαλώ < επι- + 
καλώ]. 

επικλινής, -ής, -ές {επικλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επικλινέστ-ερος, -ατός) 
αυτός που κλίνει προς τα κάτω ή προς τη µία πλευρά ΣΥΝ. γειρτός, 
κεκλιµένος, λοξός, κατηφορικός ΑΝΤ. ίσιος.    — επικλινώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, κλίνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < επί- + -
κλινής < κλίνω]. 

επίκλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η υπερχείλιση, η πλη-
µύρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπίκλυσις < έπικλύζω «πληµυρίζω» (βλ. κ. 
κατακλύζω)]. 

επίκοινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κοινός σε πολλούς, που 
ανήκει σε πολλούς 2. ΓΛΩΣΣ. επίκοινο όνοµα όνοµα που δηλώνει πρό-
σωπο ή ζώο, χωρίς να καθορίζει το φύλο του, π.χ. άλογο, λαγός (και 
το αρσ. και το θηλ. ζώο), ποντίκι (αλλά ο ποντικός και η ποντικίνα, 
όταν θέλουµε να προσδιορίσουµε επακριβώς το γένος). 

επικοινωνία (η) [αρχ.] {επικοινωνιών} 1. η αµοιβαία επαφή (συνά-
ντηση, συνοµιλία, κοινή δραστηριότητα κ.λπ.) µεταξύ ατόµων ή και 
οµάδων: στην αρχαιότητα η ~ µεταξύ των λαών γινόταν συχνά µέσω 
τού εµπορίου || έχω ~ µε κάποιον || άµεση | απευθείας ~ 2. η αποστολή 
µηνυµάτων | πληροφοριών από κάποιον που νοείται ως ποµπός προς 
κάποιον που νοείται ως δέκτης και αντίστροφα, µέσω κοινού 
συστήµατος σηµάτων, συµβόλων ή τρόπων συµπεριφοράς: βασικό 
µέσο επικοινωνίας είναι η γλώσσα || η χρήση συγκεκριµένων συµβό-
λων από τους οπαδούς µουσικών ρευµάτων συνιστά µορφή επικοι-
νωνίας 3. (συνεκδ.) (α) η µετάδοση και λήψη ακουστικών, οπτικών ή 
οπτικοακουστικών µηνυµάτων, δεδοµένων κ.λπ. µε τη βοήθεια τεχνο-
λογικών µέσων (π.χ. τηλεφώνου, τηλεόρασης, ηλεκτρονικού υπολογι-
στή κ.ά.): ενσύρµατη | ασύρµατη - || η ~ µέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών || ηλεκτρονικά συστήµατα επικοινωνίας (β) (ειδικότ.) η 
µετάδοση µηνυµάτων από κάποιον (π.χ. ένα τηλεοπτικό δίκτυο) προς 
πολλούς αποδέκτες (π.χ. το τηλεοπτικό κοινό) µε τη βοήθεια τής τε-
χνολογίας: µέσα µαζικής ~ (ραδιόφωνο, τηλεόραση) 4. επικοινωνίες 
(οι) το σύνολο των µέσων µε τα οποία γίνεται η αποστολή και λήψη 
µηνυµάτων: µια χώρα προηγµένη στον τοµέα των επικοινωνιών || τα 
βοµβαρδιστικά αεροπλάνα έπληξαν τις ~ τού εχθρικού στρατού 5. (α) 
η ουσιαστική πνευµατική και ψυχική επαφή και αµοιβαία κατανόη- 

ση: η ~ είναι απαραίτητη για την οικογενειακή ευτυχία (β) η συνεν-
νόηση, η ικανότητα να µπορεί κανείς να συζητεί αποτελεσµατικά µε 
τους άλλους για την εξεύρεση λύσεων, την επίλυση προβληµάτων, 
τον τρόπο χειρισµού καταστάσεων κ.λπ.: η έλλειψη επικοινωνίας µε-
ταξύ των συντελεστών τού έργου εµπόδισε την έγκαιρη ολοκλήρωση 
του 6. (α) η διαδικασία µε την οποία αναπτύσσεται η επαφή κάποιου 
µε τον κόσµο, το κοινό (µέσω διαφηµιστικών µηνυµάτων, δηµοσίων 
σχέσεων κ.λπ.), ώστε να µεταβιβάζεται στο κοινό ένα µήνυµα µε τον 
πιο αποτελεσµατικό τρόπο: η διαφήµιση ως κλάδος ανήκει στην ~ (β) 
πολιτική | στρατηγική επικοινωνίας το σύνολο των τεχνικών που 
χρησιµοποιούν εξειδικευµένοι συνήθ. επαγγελµατίες, για να 
οργανώσουν τη µετάδοση µιας πληροφορίας ή ενός µηνύµατος προς 
όφελος τού πελάτη τους, µε τέτοιον τρόπο, ώστε κατ' αρχάς να υπάρ-
ξει διάδοση τού µηνύµατος και στη συνέχεια να επιτύχουν την κα-
λύτερη δυνατή υποδοχή του από πλευράς τού κοινού τους και τη µε-
γαλύτερη δυνατή αποδοχή του (αν πρόκειται για προώθηση προϊό-
ντος, γίνεται συνήθ. λόγος για διαφήµιση): η στρατηγική επικοινω-
νίας τού κόµµατος δεν απέφερε τα αποτελέσµατα που ανέµεναν οι 
σχεδιαστές της || οφείλουν να βελτιώσουν την πολιτική επικοινωνίας 
τού οργανισµού, αν θέλουν να πείσουν τους πολίτες να απευθύνονται 
σε αυτούς (γ) σύµβουλος επικοινωνίας ο εξειδικευµένος επαγ-
γελµατίας που παρέχει συµβουλές σε επίπεδο σχεδιασµού και εφαρ-
µογής για την τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί προκειµένου ένα 
µήνυµα να φτάσει µε επιτυχία στο κοινό του και να γίνει αποδεκτό 
στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό: προσέλαβαν σύµβουλο επικοινωνίας, 
για να βελτιώσουν την εικόνα τους στο κοινό. 

επικοινωνιακός -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την επικοινωνία, τη 
µετάδοση και ανταλλαγή µηνυµάτων, πληροφοριών κ.λπ.: ~ συ-
στήµατα 2. αυτός που σχετίζεται µε την απήχηση που έχει κά-
ποιος/κάτι στο κοινό: ~ τεχνικές/ στρατηγικές || ~ πολιτική µιας εται-
ρείας | ενός κόµµατος || οι ~ σύµβουλοι ενός υποψηφίου δηµάρχου 3. 
(για πρόσ.) αυτός που µπορεί να πείθει και να αρέσει στους άλλους, 
που είναι αποτελεσµατικός στην επικοινωνία: είναι πολύ - πολιτικός 
4. ΓΛΩΣΣ. µέθοδος θεώρησης (ανάλυσης, περιγραφής, διδασκαλίας) 
τής γλώσσας, κατά την οποία δίνεται µεγάλο βάρος στην περιγραφή 
τής χρήσης τής γλώσσας σε πραγµατικές καταστάσεις επικοινωνίας 
καθώς και στον τρόπο που οι δοµές και λειτουργίες µιας γλώσσας 
υπηρετούν τις χρηστικές ανάγκες τής επικοινωνίας: ~ µέθοδος | τε-
χνικές διδασκαλίας τής γλώσσας || ~ γραµµατική | προσέγγιση τής 
γλώσσας. — επικοινωνιακ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. 

επικοινωνιολόγος (ο/η) επιστήµονας που έχει ως αντικείµενο την 
επικοινωνία, κυρ. στην κοινωνική και την πολιτιστική της διάσταση. 
— επικοινωνιολογία (η), επικοινωνιολογικός, -ή, -ό. 

επικοινωνώ ρ. αµετβ. {επικοινωνείς... | επικοινώνησα} (+µε) 1. έχω 
κάποιου είδους επαφή µε κάποιον (προσωπική συνάντηση, συνοµι-
λία, αλληλογραφία κ.λπ.): από τότε που έφυγε, επικοινωνούµε τηλε-
φωνικά || δεν ήξερε ο ένας τη γλώσσα τού άλλου, κι έτσι επικοινω-
νούσαµε µε χειρονοµίες 2. (ειδικότ.) έχω πνευµατική, ψυχική επαφή 
µε κάποιον: πολλοί γονείς προβληµατίζονται, επειδή αισθάνονται ότι 
δεν επικοινωνούν µε τα παιδιά τους 3. (για δωµάτια, χώρους, φυσι-
κούς σχηµατισµούς κ.ά.) συνδέοµαι µε άλλον χώρο (µέσω κοινού 
τµήµατος, φυσικής ή τεχνητής διόδου κ.λπ.): τα δύο δωµάτια επικοι-
νωνούν µεταξύ τους µε εσωτερική πόρτα || τα δύο κτήρια επικοινω-
νούν µε υπόγειες στοές 4. (οικ.) σε φρ. τού τύπου: «καλά, επικοινω-
νείς;», «δεν επικοινωνεί αυτός» για την έκφραση απορίας για την 
αδικαιολόγητη ή ασυνάρτητη συµπεριφορά κάποιου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επικοινωνώ (-έω) < επι- + κοινωνώ < κοινός]. 

επικόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. (λόγ.) η τοποθέτη-
ση µε κολλητική ουσία πάνω σε χαρτί: ~ γραµµατοσήµου | φωτογρα-
φίας | χαρτοσήµου 2. η επένδυση επίπλου µε λεπτό φύλλο πολύτιµου 
ξύλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) καπλάντισµα 3. (στην επεξεργασία κειµένου Η/Υ) 
η µεταφορά και ένταξη κειµένου ή εικόνας από ένα κείµενο ή αρχείο 
σε άλλο κείµενο ή αρχείο. — επικολλητικός, -ή, -ό [1887], [ΕΤΥΜ. o 
όρ. τής ξυλουργικής αποτελεί απόδ. τού γαλλ. placage]. 

επικολλώ ρ. µετβ. {επικολλάς... | επικόλλ-ησα, -ώµαι, -άσαι, -άται..., 
-ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κολλώ (κάτι) πάνω (σε επιφάνεια), εφαρµό-
ζω µε κόλληµα 2. επενδύω έπιπλο µε λεπτό φύλλο πολύτιµου ξύλου 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) καπλαντίζω 3. (στην επεξεργασία κειµένου σε Η/Υ) µε-
ταφέρω και εντάσσω κείµενο ή εικόνα από ένα κείµενο ή αρχείο σε 
άλλο κείµενο ή αρχείο. [ΕΤΥΜ. o όρ. τής πληροφορικής αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. paste]. 

επικολυρικός, -ή, -ό [1873] (ποιητική σύνθεση) που συνδυάζει τα 
χαρακτηριστικά τής επικής και τής λυρικής ποίησης. 

επίκονίαση (η) [1890] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) BOT. η µεταφορά 
τής γύρης από τους στήµονες στον ύπερο, προκειµένου να γίνει η 
αναπαραγωγή τού φυτού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επικονιώ (-άω) < επι- + κονιώ < κονία < κόνις «σκό-
νη», απόδ. τού γαλλ. pollination]. 

επικοντιστής (ο), επικοντίστρια (η) {επικοντιστριών} αθλητής | 
αθλήτρια που ασχολείται µε το άθληµα τού άλµατος επί κοντώ. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. επί κοντώ (άλµα)]. 

επικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έπος: ~ ποίηση | 
ποιητής | αφήγηση | τόνος 2. ΦΙΛΟΛ. επικός κύκλος οµάδα ποιηµάτων, 
µεταξύ των οποίων η Οιδιπόδεια, η Θεογονία, η Θηβαΐδα, τα Κύπρια 
Έπη κ.ά., που αφηγούνται γεγονότα προγενέστερα και µεταγενέστερα 
τής Ιλιάδας και τής Οδύσσειας 3. (µυθιστόρηµα, ταινία κ.λπ.) που 
χαρακτηρίζεται από µεγαλοπρεπές ύφος, υψηλά νοήµατα ή και µε-
γάλη έκταση: ~ σύνθεση | γουέστερν 4. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από ηρωισµό, που αξίζει να εξυµνηθεί: η αυτοθυσία έδωσε στο κα-
τόρθωµα του - διαστάσεις || ~ αγώνας. 



επικούρειος 651 επίλαρχος 
 

επικούρειος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον αρχαίο φιλόσοφο 
Επίκουρο και τη φιλοσοφία του: ~ λογική | ηθική | φυσική | κοσµοθεωρία | 
αντίληψη | οπτική 2. επικούρειοι (οι) (κ. µε κεφ.) {επικουρεί-ων, -ους} οι 
οπαδοί τής φιλοσοφικής σχολής τού Επικούρου 3. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από κλίση προς τον ευδαιµονισµό, τις υλικές απολαύσεις: ~ 
βίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγάντειος, -ιος. επικουρία (η) [αρχ.] (επικουριών) 1. η 
ενίσχυση, η παροχή βοήθειας ΣΥΝ. αρωγή, συνδροµή 2. ΣΤΡΑΤ. η ενίσχυση 
αυτών που πολεµούν µε πρόσθετα, βοηθητικά στρατεύµατα, εφόδια και υλικά. 
επικουρικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) βοηθητικός: ~ στρατεύµατα | επίδοµα | ταµείο | 
κεφάλαιο | ασφάλιση. — επικουρικ-ά | -ώς επίρρ. επικουρικότητα (η) {χωρ. 
πληθ.} η βοηθητική, όχι κύρια, δράση· αρχή (αρχή τής ~), σύµφωνα µε την 
οποία η κεντρική αρχή επεµβαίνει µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
τοπικές αρχές δεν µπορούν να επιλύσουν ικανοποιητικά ένα πρόβληµα- ειδικότ. 
προκειµένου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παραχωρεί διευρυµένες 
εξουσίες στα κράτη-µέλη και στις τοπικές τους αρχές και επεµβαίνει µόνο για 
να υποβοηθήσει τη δράση τους και όχι για να τις υποκαταστήσει. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. subsidiarity]. Επίκουρος (ο) {-ου κ. -ούρου) αρχαίος 
Έλληνας φιλόσοφος (341-270 π.Χ.), η σχολή τού οποίου υπήρξε από τις 
σηµαντικότερες τής εποχής του, ενώ η ηθική του φιλοσοφία χαρακτηρίζεται 
από την ιδιαίτερη σηµασία που δίνεται στην ψυχική αταραξία, την ευζωία και 
τη φιλία έναντι τού έρωτα και τής πολιτικής. — επικουρισµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ιος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. επίθ. επίκουρος (βλ.λ.)]. επίκουρος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός 
που έχει βοηθητικό ρόλο 2. επίκουρος καθηγητής | επίκουρη καθηγήτρια ο 
καθηγητής | η καθηγήτρια πανεπιστηµίου που βρίσκεται ιεραρχικά δύο 
βαθµίδες κάτω από τον καθηγητή πρώτης βαθµίδας και µία θέση πάνω από τον 
λέκτορα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *έπί-κορσος. Το β' συνθ. *-κόρσος αποτελεί παράγωγο ενός ρ. 
που δεν µαρτυρείται στην Ελλην. και συνδ. πιθ. µε I.E. *krs-ö, από όπου λατ. 
curro «τρέχω» (> γαλλ. courrir), κελτ. carros, αρµ. kar-k, πράγµα που φαίνεται 
λογικό, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι το επίθ. επίκουρος αναφερόταν κυρ. στα 
συµµαχικά εφεδρικά στρατεύµατα που προσέτρεχαν σε βοήθεια]. επικουρώ ρ. 
µετβ. [αρχ.] {επικουρείς... | επικούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (λόγ.) προσφέρω βοήθεια ΣΥΝ. συντρέχω. επικρανίτις (η) {-ιδος, -ιδα 
| -ιδες, -ίδων) ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. η επίστεψη των τοίχων αρχαίου οικοδοµήµατος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπικρανΐτις, -ιδος < αρχ. επίκρανον (βλ.λ.)]. επίκρανο (το) 
{επικράν-ου | -ων) 1. η κουκούλα τής χλαίνης των στρατιωτικών 2. ΑΡΧΙΤ. 
στοιχείο αντίστοιχο προς το κιονόκρανο· αρχιτεκτονικό µέλος που επιστέφει την 
παραστάδα ή τον πεσσό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επίκρανον < έπι- + -κρανον < κράνος 
(βλ.λ.)]. επικράτεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ών} 1. η έκταση εντός τής οποίας 
ασκείται η πολιτική εξουσία ενός κράτους: το 1948 εντάχθηκαν στην ελληνική ~ 
τα ∆ωδεκάνησα ΣΥΝ. κράτος 2. (α) Συµβούλιο τής Επικρατείας το ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο τής χώρας (βλ. κ. λ. δικαστήριο, ΠΙΝ.) (β) βουλευτής 
επικρατείας ο βουλευτής που εκλέγεται χωρίς σταυρό προτιµήσεως στο σύνολο 
τής χώρας και όχι σε µία εκλογική περιφέρεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπικρατής < έπι- + -κρατής < κρατώ. Το Συµβούλιο τής 
Επικρατείας αποδίδει το γαλλ. Conseil d'État, βάσει τού οποίου συγκροτήθηκε 
το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στην Ελλάδα το 1835]. επικρατέστερος, -η, -
ο 1. αυτός που επικρατεί έναντι των άλλων: ήταν ο ~ υποψήφιος για την 
προεδρία ||η~ θεωρία || το ~ σενάριο για την έξοδο από την κρίση 2. αυτός που 
είναι περισσότερο συνήθης και διαδεδοµένος: η ~ περίπτωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κυρίαρχος. [ΕΤΥΜ Συγκρ. βαθµός τού αρχ. επιθ. έπικρατής < έπι- + -κρατής < 
κρατώ]. επικράτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η υπερίσχυση 
(σε αντιπαράθεση, µάχη, εκλογές κ.λπ.): η ~ τού καλού | τού υποψηφίου στις 
εκλογές | των Ελλήνων στη µάχη | µιας άποψης | µιας ιδέας 2. η γενίκευση ενός 
φαινοµένου, συνήθ. σε µεγάλο βαθµό: η ~ τής βίας και τής εγκληµατικότητας 
στα γήπεδα απωθεί τους φιλάθλους 3. η διάδοση (ενός πράγµατος) σε µεγάλη 
έκταση: η ~ τής αντίληψης ότι η γυναίκα είναι κατώτερη τού άνδρα | των DVD 
έναντι των CD-ROM. επικρατώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {επικρατείς... | 
επικράτησα (λόγ. επεκράτησα)) ♦ (αµετβ.) 1. επιβάλλοµαι: στην εµφύλια 
διαµάχη επικράτησαν οι καθεστωτικές δυνάµεις || στο συνέδριο τού κόµµατος 
επεκράτησαν οι ανανεωτικοί ΣΥΝ. κυριαρχώ, υπερισχύω, νικώ 2. είµαι το 
κυρίαρχο στοιχείο: στην πόλη επικρατεί χάος | κατάσταση πανικού || στην 
ηπειρωτική χώρα επικρατούν ακραία καιρικά φαινόµενα | ασυνήθιστα υψηλές για 
την εποχή θερµοκρασίες ΣΥΝ. κυριαρχώ, βασιλεύω 3. είµαι περισσότερο 
διαδεδοµένος, έχω µεγαλύτερη ισχύ: επικρατούσε η άποψη ότι οι κοπέλες 
έπρεπε να παντρεύονται σε µικρή ηλικία ΣΥΝ. υπερισχύω ♦ 4. (µετβ.) (λόγ.) 
(+γεν.) επιβάλλοµαι (σε κάποιον), υπερισχύω: στις εκλογές επεκράτησε τού 
αντιπάλου του µε συντριπτική διαφορά ψήφων. επίκρατών, -ούσα, -ούν (επικρατ-
ούντος (θηλ. -ούσας κ. λόγ. -ούσης) | επικρατ-ούντες (ουδ. -ούντα), -ούντων 
(θηλ. -ουσών)) αυτός που επικρατεί, που υπερισχύει (κάπου): το επικρατούν 
δόγµα | η επικρατούσα θρησκεία σε µια χώρα || οι επικρατούσες αντιλήψεις περί 
τής ισότητας των δύο φύλων. 

[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επικρατώ, απόδ. τού αγγλ. prevalent]. 
επικρέµαται, επικρέµονται ρ. αµετβ. αποθ. τριτοπρόσ. {µόνο στον 

ενεστ., µτχ. επικρεµάµενος, -η, -ο) συνήθ. για κάτι απειλητικό που αναµένεται 
ή είναι δυνατόν να συµβεί: ~ ο κίνδυνος τής αποσταθεροποίησης || ~ η απειλή 
τής έκρηξης πολέµου ΣΥΝ. επαπειλείται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέση φωνή τού ρ. έπικρεµάννυµι < έπι- + κρεµάννυµι «κρεµώ», 
βλ. κ. κρεµώ]. 

επικριµα (το) {επικρίµ-ατος | -ατα, -άτων) απόφαση, διαταγή- ΝΟΜ. στη ΦΡ. 
κλητήριο επικριµα έγγραφο µε το οποίο γίνεται η κλήση κατηγορουµένου, τού 
οποίου ο τόπος διαµονής είναι άγνωστος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. επικρίνω. Αρχικώς 
απέδιδε το λατ. decretum «ψήφισµα, διάταγµα»]. επικρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{επέκρινα, επικρίθηκα) σχολιάζω αρνητικά: τον επέκριναν µε δριµύτητα για την 
απαράδεκτη στάση του ΣΥΝ. κατακρίνω, ψέγω, αποδοκιµάζω ΑΝΤ. επικροτώ). 
επίκριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αρνητική κρίση (που εκφέρεται για 
κάποιον): υπήρξαν σφοδρές ~ για τους πολιτικούς του χειρισµούς ΣΥΝ. 
κατάκριση, αποδοκιµασία, µοµφή ΑΝΤ. έγκριση, επιδοκιµασία, έπαινος. 
[HXM < µτγν. έπίκρισις «προσδιορισµός, καθορισµός» < αρχ. επικρίνω]. 
επικριτής (ο) [µτγν.], επικρίτρια (η) [1850] {επικριτριών} πρόσωπο 

που επικρίνει (κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. (επι)τιµητής ΑΝΤ. εγκωµιαστής. 
επικριτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δηλώνει επίκριση: ~ σχόλια. — 
επικριτικά επίρρ. επικροτώ ρ. µετβ. {επικροτείς... | επικρότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} επιδοκιµάζω, εκφράζω τη σύµφωνη γνώµη µου: ~ τη θαρραλέα του 
απόφαση ΣΥΝ. προσυπογράφω. — επικρότηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επικροτώ (-έω) «ηχώ, κροταλίζω - χειροκροτώ επιδοκι-µαστικά» < έπι- + κροτώ 
< κρότος]. επίκρουση (η) {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων) 1. (λόγ.) το χτύπη-
µα πάνω σε κάτι 2. η πυροδότηση εκρηκτικής ύλης µε χτύπηµα πάνω στο 
καψούλι: ~ όπλου 3. ΙΑΤΡ. µέθοδος φυσικής εξέτασης ασθενούς, κατά την οποία 
ο γιατρός χτυπά µε τα δάχτυλα του κοίλα όργανα τού σώµατος (πνεύµονες, 
κοιλιά, ουροδόχο κύστη) είτε αµέσως είτε µε την παρεµβολή τής παλάµης 
ανάµεσα στο όργανο και τους δακτύλους που επικρούουν. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έπίκρουσις < αρχ. έπικρούω]. επικρουστήρας (ο) [1897] ΣΤΡΑΤ. το εξάρτηµα τού 
όπλου, που χτυπάει µε δύναµη στο καψούλι τής γόµωσης ή τού φυσιγγίου και 
προκαλεί την εκπυρσοκρότηση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. percuteur]. έπικρούω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {επέκρουσα} 1. (λόγ.) χτυπώ (κάτι) από πάνω 2. ΙΑΤΡ. εξετάζω µε 
τη διαγνωστική µέθοδο τής επίκρουσης.  — επικρουστικός, -ή, -ό [1839]. 
επικτηνίατρος (ο) {επικτηνιάτρ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. κτηνίατρος τού 
Υγειονοµικού Σώµατος τού Στρατού Ξηράς µε βαθµό ταγµατάρχη.· Επίκτητος 
(ο) {-ου κ. -ήτου} αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος (1ος αι. µ.Χ.), τού 
οποίου η πρακτική φιλοσοφία επηρεάστηκε από τον Σενέκα και το φιλοσοφικό 
του σύστηµα συγγενεύει στο θρησκευτικό και ηθικό του µέρος µε τη χριστιανική 
διδασκαλία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίθ. επίκτητος (βλ.λ.)]. επίκτητος, -η, -ο 1. 
αυτός που αποκτάται κατά τη διάρκεια τής ζωής και δεν προέρχεται από φυσική 
προδιάθεση: ~ χαρακτηριστικά | παθήσεις ΑΝΤ. έµφυτος 2. αυτός που 
αποκτήθηκε µεταγενέστερα ή επιπροσθέτως: ~ δεξιότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύµφυτος. [ΕΤΥΜ αρχ. < έπι- + κτητός < κτώµαι «αποκτώ», βλ. κ. κτήση]. 
επικυηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΦΥΣΙΟΛ. νέα κύηση, ενώ υπάρχει 
ήδη και άλλο κύηµα στη µήτρα από προγενέστερη σύλληψη. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπικύησις (ήδη στον τίτλο τού έργου τού Ιπποκράτη Περί έπικυήσιος) < έπικυώ (-
έω) < έπι- + κυώ (βλ. κ. κύηση)]. επικυριαρχία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η 
κυριαρχία κράτους πάνω σε άλλο, κατά τρόπον ώστε το δεύτερο να βρίσκεται σε 
σχέση εξάρτησης και υποτέλειας προς το πρώτο.   — επικυρίαρχος, -η, -ο 
[1849], επικυριαρχικός, -ή, -ό [1894]. επικυρώνω ρ. µετβ. (επικύρω-σα, -θηκα, -
µένος} 1. (επίσ.) πιστοποιώ την εγκυρότητα (πράγµατος): το εκλογοδικ:είο 
επικύρωσε τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών || επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών || ~ φωτοτυπία απολυτηρίου | αστυνοµικής 
ταυτότητας || ~ καρτέλα ενσήµων ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, προσεπικυρώνω ΑΝΤ. 
ακυρώνω 2. προσδίδω κύρος σε (κάτι) ΣΥΝ. επισηµοποιώ. — επικύρωση (η) 
[αρχ.], επικυρωτικός, -ή, -ό [1856], επικυρώσιµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπικυρώ (-όω) < έπι- + κυρώ < κύρος]. επίκυψη (η) {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -
ύψεων) ΓΥΜΝΑΣΤ. η βαθιά κάµψη τού σώµατος προς τα εµπρός έτσι, ώστε τα 
δάχτυλα των χεριών να αγγίξουν το έδαφος, ενώ τα γόνατα παραµένουν 
τεντωµένα. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπίκυψις < έπικύπτω < έπι- + κύπτω «σκύβω»]. 
επίκωπος (ο) {επικώπ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. Ο πλησιέστερος στην πρύµνη κωπηλάτης 
ΑΝΤ. πρόκωπος. [ΕΤΥΜ. < επί- + -κωπος < κώπη]. επιλαµβάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
[αρχ.] {επιλήφθηκα (λόγ. επελήφθην, -ης, -η...)} (λόγ.) (+γεν.) αρχίζω να 
καταπιάνοµαι (µε κάτι): ~ ενός θέµατος || δεν επελήφθη ακόµη τής υποθέσεως 
ΣΥΝ. αναλαµβάνω.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. επιλαρχία (η) {επιλαρχιών} 
ΣΤΡΑΤ. µονάδα τού Ιππικού (παλαιότ.) και σήµερα των Τεθωρακισµένων που 
διοικείται από επίλαρχο. [ΕΤΥΜ. < µτΎν· επιλαρχία «δύο ίλες ιππικού, 
αποτελούµενες από 128 ιππείς» < έπ(ι)- + ίλαρχία]. επίλαρχος (ο) {επιλάρχ-ου | 
-ων, -ους) ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός τού Ιππικού (παλαιότ.) και σήµερα των 
Τεθωρακισµένων µε βαθµό αντίστοι- 
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χο τού ταγµατάρχη (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < επ(ι)- + ίλαρχος]. 

επιλαχών, -ούσα, -όν {επιλαχ-όντος, -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που ακολουθεί σε σειρά επιτυχίας τους 
τελευταίους επιτυχόντες (σε εκλογή, διαγωνισµό ή εξετάσεις): -βου-
λευτής || ο πρώτος | δεύτερος | τελευταίος ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' τού αρχ. έπιλαγχάνω «διαδέχοµαι - τυχαίνω» < 
επι- + λαγχάνω]. 

επιλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέλεξα, επιλέ-χθηκα (λόγ. επελέ-γην κ. -
χθην, -ης, -η... κ. µτχ. επιλεγείς, -είσα, -έν ή επιλεχθείς, -είσα, -έν), -
γµένος} (λόγ.) 1. διακρίνω αυτόν ή αυτό που προτιµώ από ένα σύνολο 
(βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων): ~ το προσωπικό τού καταστή-
µατος || τον επέλεξαν για να µας εκπροσωπήσει στο διεθνές συνέδριο 
|| προς το παρόν επελέγη αυτή η λύση || η διάθεση των επώνυµων 
προϊόντων γίνεται από επιλεγµένα καταστήµατα · 2. λέγω (κάτι) ως 
επίλογο των όσων προαναφέρθηκαν, λέγω επιπροσθέτως: και επιλέγει 
ο στρατηγός: »∆εν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτε άλλο εκείνες τις 
ώρες» 3. (µεσοπαθ. επιλέγοµαι) φέρω ως πρόσθετο όνοµα: ο Μωάµεo 
ο Β' επιλεγόταν «Πορθητής» || Βασίλειος ο Β', ο επιλεγόµενος «Βουλ-
γαροκτόνος» ΣΥΝ. επονοµάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. 

επιλεκτικός, -ή, -ό [1852] αυτός που επιλέγει, που ενεργεί κατ' επι-
λογήν: είναι ιδιαίτερα ~ στις αγορές ρούχων || ~ παρουσίαση βιβλίων 
| αποσπασµάτων από ελληνικές ταινίες- (και για την υποδήλωση τής 
έλλειψης αντικειµενικότητας) ~ µέθοδος | µεταχείριση | εφαρµογή 
τού νόµου | χρήση ενός δικαιώµατος | µνεία || έχει ~ µνήµη- θυµάται 
ό,τι τη συµφέρει. — επιλεκτικ-ά | -ώς επίρρ., επιλεκτικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sélectif]. 

επίλεκτος, -η, -ο αυτός που ξεχωρίζει ή έχει επιλεγεί για την αξία του: 
~ µαθητές | αθλητές | στρατιωτικές µονάδες. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
επιλέγω]. 

επιλέξιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι δυνατόν να επιλεγεί: ~ λύση 2. 
(ειδικότ.) αυτός που επιτρέπεται να επιλεγεί, τού οποίου προβλέπεται 
η χρηµατοδότηση από τον κανονισµό ενός προγράµµατος: ~ δαπάνες 
(σε ερευνητικά προγράµµατα) ΣΥΝ. εκλέξιµος. — επιλεξιµότητα (η). 

επιλήνιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ληνό, δηλ. το πατη-
τήρι στο οποίο πατιούνται τα σταφύλια τού τρυγητού 2. ΦΙΛΟΛ. επι-
λήνια (τα) {επιληνίων} τα τραγούδια που τραγουδούσαν κατά την αρ-
χαιότητα µε το πάτηµα των σταφυλιών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + -λήνιος 
< ληνός]. 

επιληπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. σχετικός µε την επιληψία: ~ κρίσεις 2. 
(για πρόσ.) αυτός που υποφέρει από επιληψία. 

επιλήσµων, -ων, -ον {επιλήσµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) 
(λόγ.) (+γεν.) αυτός που ξεχνά ή έχει ξεχάσει: (συνήθ. µειωτ.) ~ τού 
χρέους | των καθηκόντων ΣΥΝ. αµνήµων ANT. µνήµων.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ· αρχ. < επι- + λήσµων, βλ. κ. λησµονώ]. 

επιληψία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ασθένεια, κατά την εκδήλωση τής 
οποίας ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του και παθαίνει σπασµούς 
ΣΥΝ. σεληνιασµός, ιερή νόσος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίληπτος < έπιλαµβάνω «λαµβάνω, αρπάζω, επιτίθε-
µαι», που µεταξύ άλλων είχε και τη σηµ. τής ασθένειας, η οποία επι-
τίθεται ξαφνικά στον οργανισµό. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, 
πβ. αγγλ. epilepsy, γαλλ. épilepsie]. 

επιλήψιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι αξιοκατάκριτος: ~ συµπεριφορά 
| διαγωγή ΣΥΝ. κατακριτέος, αξιόµεµπτος, µεµπτός, επίµεµπτος 2. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ανηθικότητα και φαυλότητα: ~ πράξη 
ΣΥΝ. ανήθικος, ευτελής. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που µπορεί να συλληφθεί», < αρχ. 
έπιλαµβάνω «λαµβάνω, αρπάζω - επιτίθεµαι»]. 

επιλογέας (ο) {επιλογ-είς, -έων} ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτροµηχανικό σύστηµα 
που χρησιµοποιείται στις τηλεπικοινωνίες για τη ζεύξη τού κυκλώ-
µατος τού καλούντος µε πλήθος κυκλωµάτων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. selector]. 

επιλογή (η) 1. η διάκριση από ένα σύνολο µε βάση συγκεκριµένα 
κριτήρια τού επιθυµητού | προτιµώµενου (προσώπου | πράγµατος): 
έκανε την ~ τού συντρόφου της επηρεασµένη από τους γονείς της || το 
δικαίωµα τής ~ ΣΥΝ. εκλογή- ΦΡ. κατ' επιλογή(ν) µε επιλογή: οι 
µαθητές αυτού τού σχολείου γίνονται δεκτοί ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
έχει επιλέξει (κάποιος): ο δίσκος περιλαµβάνει δέκα ~ από το σύγ-
χρονο ελληνικό τραγούδι 3. οτιδήποτε µπορεί κανείς να επιλέξει: οι ~ 
σου είναι περιορισµένες 4. ΒΙΟΛ. φυσική επιλογή η φυσική διαδι-
κασία που, σύµφωνα µε τον δαρβινισµό, επιτρέπει την επιβίωση των 
οργανισµών που προσαρµόζονται καλύτερα στο περιβάλλον έναντι 
των λιγότερο προικισµένων και επιφέρει την εξέλιξη την εξέλιξη νέ-
ων ειδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επιλέγω. o βιολ. όρ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
natural selection]. 

επίλογος (ο) [αρχ.] {επιλόγ-ου | -ων, -ους} 1. το τελευταίο τµήµα κει-
µένου, λόγου ή αφηγηµατικού έργου, που συγκεφαλαιώνει τα κύρια 
σηµεία τού περιεχοµένου και έχει καταληκτικό τόνο: στον ~ τής έκ-
θεσης συνοψίζονται τα συµπεράσµατα ΣΥΝ. κατακλείδα, κλείσιµο 
ANT. πρόλογος 2. (στο θέατρο) το τελευταίο µέρος έργου, κατά το 
οποίο ο ηθοποιός απευθύνεται στο κοινό ζητώντας την επιείκεια του 
ή καλώντας το να χειροκροτήσει ΣΥΝ. (καθηµ.) φινάλε 3. (µτφ.) το γε-
γονός µε το οποίο τελειώνει (κάτι): ο φόνος ήταν ο τραγικός - τής οι-
κογενειακής διαµάχης ΣΥΝ. συνέπεια, επακόλουθο. — επιλογικός, -
ή, -ό [µτγν.], επιλογικά επίρρ. 

επίλοιπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που υπολείπεται, που αποµένει ΣΥΝ. 
υπόλοιπος, λοιπός. 

επιλόχειος, -α/-ος, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη λοχεία, δηλ. τον 

χρόνο µεταξύ τού τοκετού και τής πρώτης έµµηνης ρύσης: ~ πάθηση 
Ι πυρετός. 
[ΕΤΥΜ < επι- + -λόχειος < λοχεία (βλ.λ.)]. 

επιλοχίας (ο/η) [1833] {επιλοχιών} υπαξιωµατικός τού Στρατού Ξη-
ράς: έφεδρος | µόνιµος ~ (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

επίλυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η οριστική λύση: η 
ειρηνική ~ των διαφορών µεταξύ των δύο χωρών || η ~ ενός προβλή-
µατος | θέµατος. 

επιλύω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέλυσα, επιλύ-θηκα, -µένος} δίνω οριστική 
λύση σε (κάτι): ~ ένα πρόβληµα | θέµα || προσπάθησε να επιλύσει τις 
µακροχρόνιες διαφορές τους. Επίσης επιλύνω 

επψανικια (τα) [µτγν.] {επιµανικίων} ΕΚΚΛΗΣ. κοµµάτια υφάσµατος 
κοσµηµένα µε σταυρούς ή άλλες παραστάσεις, µε τα οποία περιβάλ-
λουν οι ιερείς το κάτω µέρος των χειρίδων (µανικιών) τού στιχαρίου 
τους. Επίσης επιµάνικα [µεσν.]. 

επιµαρτυρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιµαρτυρείς... | επιµαρτύρ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} βεβαιώνω επιπρόσθετα: η διαπίστωση µου επιµαρ-
τυρείται και από άλλα στοιχεία. — επιµαρτυρία (η) [αρχ.]. 

επίµαχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο αµφισβήτη-
σης και διαµάχης: ~ διάταξη | τροπολογία | φράση | θέµα | ζήτηµα | 
σηµείο. 

επιµειξία (η) → επιµιξία 
επιµέλεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιαίτερη προσοχή και µέριµνα 

(κατά την εκτέλεση έργου), ο ξεχωριστός ζήλος: η ~ τού µαθητή στα 
µαθήµατα ΣΥΝ. εργατικότητα, φιλοπονία ΑΝΤ. οκνηρία, φυγοπονία 2. 
η φροντίδα για την άρτια (τεχνικά και αισθητικά) παρουσίαση, εµ-
φάνιση έργου: η ~ βιβλίου | έκδοσης | τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 
προγράµµατος || επιστηµονική ~ ενός τόµου | µιας εκποµπής 3. η ανά-
ληψη τής φροντίδας ανηλίκου ή ανίκανου προσώπου (κηδεµονία, 
διαχείριση τής περιουσίας του κ.λπ.) κατόπιν δικαστικής αποφάσε-
ως: διεκδικώ | κερδίζω την ~ των παιδιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 

επιµεληµένος, -η, -ο αυτός που έχει γίνει µε ιδιαίτερη φροντίδα και 
προσοχή: ~ έκδοση | έκθεση | ντύσιµο ΣΥΝ. φροντισµένος, προσεγµέ-
νος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιµεµεληµένος, µτχ. παρακ. τού ρ. έπιµέλοµαι | επι-
µελούµαι]. 

επιµελής, -ής, -ές {επιµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιµελέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που δείχνει ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο (σε αυτό µε το οποίο 
ασχολείται): ~ µαθητής ΣΥΝ. εργατικός, φιλόπονος, µελετηρός, φιλο-
µαθής ΑΝΤ. αµελής. — επιµελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ αρχ· < επιµελούµαι]. 

επιµελητεία (η) [µτγν.] {επιµελητειών} υπηρεσία που µεριµνά για τη 
συντήρηση και τον εφοδιασµό ενός χώρου µε τα αναγκαία: το 
Γραφείο Επιµελητείας τού πανεπιστηµίου. — επιµελητειακός, -ή, -ό. 

επιµελητήριο (το) [1871] {επιµελητηρί-ου | -ων} νοµικό πρόσωπο δη-
µοσίου δικαίου, που λειτουργεί σε τοπική, εθνική ή διεθνή κλίµακα 
για την εξυπηρέτηση ενός οικονοµικού κλάδου και των αντίστοιχων 
επαγγελµατικών τάξεων, έχει καθήκοντα διοικητικά και αποσκοπεί 
στην ενηµέρωση των µελών του, την ανάπτυξη τού κλάδου κ.λπ.: βιο-
µηχανικό | εµπορικό | τεχνικό ~. — επιµελητηριακός, -ή, -ό. 

επιµελητής (ο), επψελήτρια (η) [µτγν.] {επιµελητριών} 1. πρόσωπο 
που έχει ως έργο του τη φροντίδα για την αρτιότερη (κυρ. τεχνικά 
και αισθητικά) παρουσίαση, εµφάνιση ορισµένου έργου: ~ εκδόσεως 
| χειρογράφων | αρχαιοτήτων 2. (ειδικότ.) µαθητής που αναλαµβάνει 
να προσέχει την αίθουσα κατά το διάλειµµα: ~ τής τάξης 3. 
(παλαιότ.) επιστηµονικός συνεργάτης, βοηθός καθηγητή πανεπι-
στηµίου 4. γιατρός νοσοκοµείου, ο οποίος έχει ασκήσει την ειδικό-
τητα του επί συγκεκριµένο χρόνο και προΐσταται συγκεκριµένου το-
µέα: ο - τής παιδοχειρουργικής κλινικής 5. ΝΟΜ. (α) πρόσωπο στο 
οποίο αναθέτει το δικαστήριο τη φροντίδα ανηλίκου ή ανίκανου προ-
σώπου (β) δικαστικός επιµελητής άµισθος δηµόσιος υπάλληλος ο 
οποίος αµείβεται από τον εκάστοτε πελάτη του, κυρίως για την επί-
δοση εγγράφων και την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έκδοση, πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιµελούµαι (-έο-). Στην αρχαιότητα η λ. δήλωσε διά-
φορα αξιώµατα, όπως τού στρατιωτικού διοικητή, τού φυλάρχου 
(στην Αθήνα), τού οικονοµικού επιτρόπου, καθώς και τού υπευθύνου 
σε ναυπηγείο, νεώριο ή λιµένα]. 

επιµελούµαι ρ. µετβ. αποθ. {επιµελείσαι... | επιµελή-θηκα (λόγ. επε-
µελήθην, -ης, -η...(, -µένος} (λόγ.) 1. φροντίζω µε ιδιαίτερο ζήλο και µε-
ράκι: επιµελείται πάντα την εµφάνιση των γραπτών της- είναι πολύ 
σχολαστική σ' αυτά 2. (γενικότ.) ασκώ εποπτεία, µεριµνώ: ~ έργο || ~ 
την έκδοση τού βιβλίου || (+γεν.) επεµελήθη τής συντάξεως | τού υπο-
µνήµατος · 3. ΝΟΜ. ασκώ επιµέλεια και κηδεµονία ΣΥΝ. εποπτεύω, 
επιβλέπω, κηδεµονεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επιµελούµαι (-έο-) | έπιµέλοµαι < επι- + µέλω | -οµαι «φροντίζω», βλ. 
κ. µέλει]. επιµεµπτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι άξιος 
κατακρίσεως: ~ συµπεριφορά | πράξη ΣΥΝ. αξιοκατάκριτος, µεµπτός 
ΑΝΤ. άψογος.   — επίµεµπτα | επιµέµπτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ· 
µτγν. < αρχ. έπιµέµφοµαι < επι- + µέµφοµαι (βλ.λ.)]. Επιµενιδης (ο) 
αρχαίος Έλληνας ιερέας και µάντης από την Κρήτη· πραγµατοποίησε 
καθαρµό τής πόλεως των Αθηνών µετά το «κυλώ-νειο άγος» και 
συνέγραψε Θεογονία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., παρεκτεταµ. τ. τού ον. Έπιµένης (πβ. κ. Ευµενής 
- Ευµενίδες) < επι- + -µένης < µένος (βλ.λ.)]. επιµένω ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. [αρχ.] {επέµεινα} ♦ (αµετβ.) 1. (+σε) µένω σταθερός και 
αµετακίνητος (σε κάτι): επέµενε στις απόψεις του | στις αρχικές θέσεις 
του ΣΥΝ. εµµένω, είµαι ανυποχώρητος 2. (µτφ.) 
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εξακολουθώ, παραµένω, δεν υποχωρώ: ο πυρετός επέµενε ♦ 3. (µετβ.) 
συνεχίζω να προσπαθώ (παρά τις αντιδράσεις, τα προβλήµατα κλπ.): παρότι 
τον είπα ότι δεν ενδιαφέροµαι, επέµενε να µε εγγράψει µέλος 4. (η µτχ. 
επιµένων, -ούσα, -ον) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

επιµένων, -ούσα, -ον αυτός που επιµένει· κυρ. στη ΦΡ. Ο επιµένων νικά αυτός 
που δεν εγκαταλείπει τις διεκδικήσεις ή τις προσπάθειες του στο τέλος τα 
καταφέρνει: ο επιµένων (ελλη)νικά (διαφηµ. για την ενίσχυση τής αγοράς 
ελληνικών προϊόντων). 

επιµερίζω ρ. µετβ. {επιµέρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διαχωρίζω σε µερίδια: ~ 
οικόπεδο | περιουσία ΣΥΝ. διαιρώ, διανέµω, διαµοιράζω 2. (µτφ.) κατανέµω 
σε χωριστά µέρη, προς διαφορετικές κατευθύνσεις: η ευθύνη δεν επιµερίζεται 
|| ~ το βάρος τής εργασίας. — επιµερισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοιράζω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + µερίζω < µέρος]. 

επιµεριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον επιµερισµό· ΦΡ. ΓΛΩΣΣ. 
αόριστη επιµεριστική αντωνυµία η αντωνυµία που δηλώνει συµβατικά στην 
παραδοσιακή - σχολική γραµµατική καθένα από τα πρόσωπα στα οποία 
επιµερίζεται, δηλ. κατανέµεται µια ενέργεια, π.χ. καθένας. — επιµεριστικ-ά | -
ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. distributifj. 

επιµέρους επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που σχετίζεται µε µέρος µόνο ενός συνόλου, 
που προκύπτει από επιµερισµό: οι ~ τοµείς µιας οργανωτικής δοµής || η 
συζήτηση περιορίστηκε σε ~ ζητήµατα 2. επιµέρους (τα) τα δευτερεύοντα, τα 
επουσιώδη: ας αφήσουµε ~ και ας ασχοληθούµε µε τα ουσιαστικά θέµατα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. επί µέρους (λ.χ. τάς επί µέρους γράφειν πράξεις, 
Πολύβιος)]. 

επιµεταλλώνω ρ. µετβ. [1870] (επιµετάλλω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω 
αντικείµενο µε στρώµα µετάλλου ΣΥΝ. γαλβανίζω. — επιµετάλλωση (η) 
[1885]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. γαλλ. métalliser]. 

επιµέτρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο υπολογισµός (π.χ. 
τού κόστους) που γίνεται µετά την ολοκλήρωση ενός έργου 2. ΝΟΜ. ο 
καθορισµός τού ύψους τής ποινής από τον δικαστή. 

επιµετρητής (ο) ο ειδικός (συνηθ. πολιτικός µηχανικός) που αναλαµβάνει τον 
υπολογισµό τού κόστους των έργων µιας οικοδοµής. 

επίµετρο (το) [µτγν.] {επιµέτρ-ου | -ων} (κυρ. σε µελέτες) προσθήκη, 
συµπλήρωµα µε διευκρινίσεις, σχόλια ή χρήσιµα στοιχεία για το κυρίως έργο: 
στο τέλος τής εργασίας υπάρχει ~ όρων, τόπων και πραγµάτων || το - στη 
συλλογή διηγηµάτων τού συγγραφέα υπογράφει γνωστός κριτικός τής 
λογοτεχνίας- ΦΡ. (λόγ.) εις επ'ιµετρον (πάντων) επιπροσθέτως, επιπλέον. 

επιµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιµετρ-είς κ. -άς... | επιµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (λόγ.) 1. µετρώ, υπολογίζω µετά την ολοκλήρωση ενός έργου ΣΥΝ. 
προσθέτω 2. ΝΟΜ. (για δικαστήριο) καθορίζω επακριβώς την ποινή που θα 
επιβληθεί σε κατηγορούµενο. 

Επιµηθέας (ο) {επιµηθ-είς, -έων} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ιαπετού και τής 
Ωκεανίδας Κλυµένης, αδελφός τού Προµηθέα, ο οποίος πρώτα έπραττε και 
µετά αναλογιζόταν τις συνέπειες 2. (µετωνυµ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη προνοητικότητας και διαπιστώνει εκ των υστέρων εκείνο που έπρεπε 
να είχε ήδη πράξει ΣΥΝ. απερίσκεπτος ΑΝΤ. προβλεπτικός, προνοητικός. — 
επιµήθεια (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Έπιµηθεύς < επι- + -µηθεύς < θ. µαθ-, 
πβ. αόρ. β' µαθ-εϊν τού ρ. µανθάνω. Το µακρό µαθ- (έπι-µηθεύς) κατ' 
αναλογίαν προς το Προ-µηθεύς (βλ.λ.)]. 

επιµήκης, -ης, επίµηκες {επιµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που το µήκος του 
είναι µεγαλύτερο από το πλάτος του: ~ ράβδος ΣΥΝ. µακρόστενος, µακρουλός 
ΑΝΤ. φαρδύς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + -µήκης < 
µήκος]. 

επιµήκυνση (η) [1891] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξηση τής 
διάστασης τού µήκους, το να γίνεται (κάτι) µακρύτερο 2. (για χρόνο) η 
αύξηση τής διάρκειας: η ~ τού χρόνου παραµονής του στο εξωτερικό || «η ~ 
τής ζωής» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

επιµηκύνω ρ. µετβ. {επιµήκυ-να, -νθηκα, -σµένος} (λόγ.) 1. αυξάνω το µήκος: 
~ γραµµή 2. (για χρόνο) αυξάνω τη διάρκεια: επιµηκύνεται ο χρόνος 
παραµονής τής ειρηνευτικής δύναµης στο Κόσοβο || «διατηρεί τα ρούχα σε καλή 
κατάσταση και έτσι επιµηκύνει τη διάρκεια ζωής τους» (εφηµ.). — 
επιµηκυντικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + 
µηκύνω < µήκος]. 

επίµηλο (το) [1858] {επιµήλ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το ψηλότερο σηµείο τού ιστού 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) πόµολο. [ΕΤΥΜ < επι- + µήλο, απόδ. τού βεν. pomolo (βλ. κ. 
πόµολο)]. 

επιµιξία (η) {επιµιξιών} 1. η µείξη (φυλών, λαών) µέσω επιγαµιών (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
διασταύρωση, ανάµειξη 2. (ειδικότ. για ζώα) η διαδικασία αναπαραγωγής, η 
οποία αποσκοπεί στη βελτίωση ενός είδους και για την οποία 
χρησιµοποιούνται ζώα µιγάδες, τα οποία διαθέτουν τα επιθυµητά 
χαρακτηριστικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιµείγνυµι < επι- + 
µείγνυµι, βλ. κ. µείξη]. 

επιµίσθιο (το) [1831] {επιµισθί-ου | -ων) η πρόσθετη αµοιβή που παρέχεται ως 
συµπλήρωµα τού κυρίως µισθού. [ΕΤΥΜ, Ουδ. τού µτγν. επιθ. έπιµίσθιος < 
επι- + µίσθιος < µισθός]. 

επιµνηµόσυνος, -η, -ο [1893] αυτός που τελείται κατά την εκκλησιαστική 
τελετή τού µνηµόσυνου: εψάλη ~ δέηση στη µνήµη των πεσόντων στη Μάχη 
τής Κρήτης || ~ τελετή | λόγος. 

επιµολύβδωση (η) [1885] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επικάλυψη 
επιφάνειας µε µόλυβδο 2. (συνεκδ.) το στρώµα µολύβδου µε το οποίο 
καλύπτεται το εσωτερικό τής κάννης όπλου ύστερα από τον πυροβολισµό. — 
επιµολυβδώνω ρ. 

επιµολύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιµόλυ-να, -νθηκα, -σµένος} (λόγ.) προκαλώ 
µόλυνση σε πληγωµένη περιοχή τού σώµατος: απολυµαίνω το 

τραύµα, για να µην επιµολυνθεί. — επιµόλυνση (η). 
επιµονή (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να επιµένει κανείς (σε κάτι): µε υποµονή 

και ~ πάντα επιτυγχάνεις ΣΥΝ. εµµονή 2. (συνεκδ.) κάθε εκδήλωση τής 
σταθερής προσήλωσης (κάποιου σε κάτι): δεν περίµενα τέτοια ~ σε 
λεπτοµέρειες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

επίµονος, -η, -ο 1. αυτός που επιµένει (σε κάτι), που δεν υποχωρεί: ήταν πολύ ~ 
στις ιδέες του || ~ άνθρωπος | χαρακτήρας || (ως ουσ.) οι - πάντα κερδίζουν 
ΣΥΝ. σταθερός, ανένδοτος, ανυποχώρητος, πεισµατάρης 2. (µτφ.) αυτός που 
συνεχίζει µε την ίδια ένταση: ~ πυρετός | πόνος | βήχας | προσπάθεια | βλέµµα. 
— επίµονα | επιµόνως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιµένω]. 

επίµορτος, -η, -ο αυτός που καλλιεργείται µε τη συµφωνία να καρπώνεται ο 
καλλιεργητής µέρος τής σοδειάς: ~ χωράφι· ΦΡ. ΝΟΜ. (α) επίµορτη 
αγροληψία το µίσθωµα αγροτικού κτήµατος ως ποσοστό των καρπών, που 
προσδιορίζεται από το τι συνηθίζεται στην περιοχή (αν δεν έχει οριστεί κάτι 
άλλο) (β) επίµορτη καλλιέργεια η εκµετάλλευση αγροκτηµάτων έναντι 
µισθώµατος, που προσδιορίζεται σε σχέση µε την ποσότητα τής παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < επι- + -µορτος < µορτή «αγροµερίδιο» (µε παραγ. επίθηµα -
τη,πβ. κ. άορ-τή) < µείροµαι «µοιράζω, -οµαι»]. 

επιµορφώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιµόρφω-σα, -θηκα, -µένος) παρέχω (σε 
κάποιον) επιπλέον γνώσεις, µε σκοπό την καλλιέργεια ικανοτήτων: οι 
επιχειρήσεις επιµορφώνουν µε σεµινάρια τους υπαλλήλους τους, για να 
βελτιώσουν την απόδοση τους || οι καθηγητές τού σχολείου επιµορφώνονται σε 
ειδικά κέντρα. 

επιµόρφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παροχή πρόσθετων 
γνώσεων, επιστηµονικής ή και επαγγελµατικής κατάρτισης: ~ εκπαιδευτικών | 
προσωπικού || διαρκής ~· ΦΡ. λαϊκή επιµόρφωση βλ. λ. λαϊκός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κατάρτιση. 

επιµορφωτής (ο), επιµορφώτρια (η) {επιµορφωτριών} πρόσωπο που 
επιµορφώνει: ~ δασκάλων | καθηγητών | υπαλλήλων. 

επιµορφωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την επιµόρφωση: ~ εκδήλωση | 
µαθήµατα | προγράµµατα | σεµινάρια. — επιµορφωτικά επίρρ. 

επίµοχθος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που απαιτεί µόχθο (για να γίνει): ~ 
εργασία | εγχείρηµα | λειτούργηµα ΣΥΝ. κουραστικός, κοπιαστικός, επίπονος 
ANT. άκοπος, ξεκούραστος. — επίµοχθα | επιµό-χθως [µτγν.] επίρρ. 

επιµύθιο (το) {επιµυθί-ου | -ων} 1. ο επίλογος ενός µύθου, που συµπυκνώνει ως 
δίδαγµα το περιεχόµενο τής διήγησης 2. (γενικότ.) ο επίλογος ή το 
συµπέρασµα σε κείµενο, περιγραφή κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. 
επιµύθιος < επι- + -µύθιος < µύθος]. 

επίναυλος (ο) [1838] {επιναύλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η συµφωνηµένη 
προσαύξηση τού ναύλου. 

επίνειο (το) {επινεί-ου | -ων} (λόγ.) λιµάνι ή πόλη γύρω από λιµάνι, από όπου 
εξυπηρετείται µεγαλύτερο αστικό κέντρο, µια µεσόγεια πόλη: ο Πειραιάς είναι 
το ~ τής Αθήνας. [ΕΤΥΜ < αρχ· έπίνειον< επι- + -νειον | -νηιον< ναύς 
«πλοίο»]. 

επίνευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) η κάµψη τής 
κεφαλής προς τα εµπρός· ΦΡ. ΝΑΥΤ. επίνευση κεραιών η τοποθέτηση των 
κεραιών τού πλοίου σε χαµηλότερη θέση ως ένδειξη πένθους. 

επινεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επένευσα} (λόγ.) δείχνω τη συγκατάθεση µου (σε 
κάτι) µε κλίση τής κεφαλής προς τα εµπρός ΣΥΝ. επιδοκιµάζω, εγκρίνω, 
κατανεύω. 

επινεφριδίνη (η) -> επινεφρίνη 
επινεφρίδιο (το) {επινεφριδί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο 

µικρούς τριγωνικούς αδένες, που βρίσκονται πάνω στους νεφρούς 
και συµβάλλουν στην αρµονική ισορροπία τού οργανισµού εκκρίνο 
ντας πολλές ορµόνες: δεξιό | αριστερό ~. — επινεφρίδιος, -α, -ο 
[αρχ.]. ' 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπινεφρίδιος < επι- + -νεφρίδιος < νεφρός]. 

επίνεφριδίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των επινεφριδίων. [ΕΤΥΜ, 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epinephritis]. 

επινεφρίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η αδρεναλίνη (βλ.λ.). Επίσης em-νεφριδίνη 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epinephrine]. 

επινικελώνω ρ. µετβ. {επινικέλω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω µεταλλική 
επιφάνεια µε λεπτή επίστρωση νικελίου.   — επινικέλωση (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. nickeler]. 

επινικελωτήριο (το) {επινικελωτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο στο οποίο 
επινικελώνονται αντικείµενα. — επινικελωτής (ο). 

επινίκιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νίκη: ~ τρόπαιο | λόγος | 
πανηγυρισµός | ύµνος (εκκλησιαστικός ύµνος θριαµβικού-δοξο-λογικού 
χαρακτήρα) ΣΥΝ. νικητήριος 2. ΦΙΛΟΛ. επινίκιον (το) {επινι-κίου) αρχαία 
λυρική σύνθεση, που υµνεί νίκη στους πανελλήνιους αγώνες: οι ~ τού 
Βακχυλίδη 3. επινίκια (τα) {επινικίων} οι εορταστικές εκδηλώσεις ύστερα από 
νίκη: µετά τον θρίαµβο ακολούθησαν τα ~ ΣΥΝ. νικητήρια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επι- + -νίκιος < νίκη]. 

επίνικος (ο) [αρχ.] {-ίκου | -ίκων} το επινίκιο (βλ.λ., σηµ. 2). 
επινόηµα (το) [αρχ.] (επινοήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό που επινοεί κάποιος: 

πονηρό | ατυχές | ιδιοφυές - ΣΥΝ. εφεύρηµα, επινόηση. — επι νοηµατικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. 

επινόηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. οτιδήποτε καινούργιο, 
πρωτότυπο συλλαµβάνει ο ανθρώπινος νους µέσω τής δηµιουργικής σκέψης 
και φαντασίας: τολµηρή | πρωτοποριακή | νέα ~ || η ~ τού τροχού | τής γραφής 
ΣΥΝ. σύλληψη, εφεύρεση, ιδέα, επινόηµα 
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2. (ειδικότ.) η έµπνευση, η πρωτότυπη σύλληψη: εντυπωσιακές ~ ενός 
ηθοποιού πάνω στη σκηνή || οι ~ τού παίκτη κατά τη διάρκεια τού 
αγώνα ξεσήκωσαν τους φιλάθλους 3. (ειδικότ.-κακόσ.) καθετί φα-
νταστικό, ψεύτικο, που προβάλλεται για την απόκρυψη τής αλή-
θειας: οι δικαιολογίες που προέβαλε ήταν καθαρή ~ ΣΥΝ. τέχνασµα, 
σόφισµα, µεθόδευση. 

επινοητής (ο) [µτγν.], επινοήτρια (η) [µεσν.] {επινοητριών} (λόγ.) 
πρόσωπο που επινοεί: ~ ενός όρου | σχεδίου. 

επινοητικός, -ή, -ό [µτγν.] (για πρόσ.) αυτός που έχει την ικανότητα 
να επινοεί: ~ ζωγράφος | ηθοποιός ΣΥΝ. εφευρετικός, ευρηµατικός, γό-
νιµος, πολυµήχανος. — επινοητικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ., επινοητικό-
τητα (η) [1880]. 

επίνοια (η) {επινοιών} 1. η ικανότητα να εφευρίσκει και να συλλαµ-
βάνει κανείς νέα και πρωτότυπα πράγµατα ΣΥΝ. επινοητικότητα, 
εφευρετικότητα, ευρηµατικότητα 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε συλλαµβά-
νει ο άνθρωπος µε τη δηµιουργική του φαντασία και σκέψη ΣΥΝ. 
εφεύρεση, επινόηµα, σύλληψη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επινοώ]. 

επινοώ ρ. µετβ. {επινοείς... | επινό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
σκέφτοµαι και δηµιουργώ κάτι νέο, συνήθ. µε σκοπό την κάλυψη συ-
γκεκριµένων αναγκών: ~ εργαλεία | µηχανήµατα | θεωρίες | τρόπους 
ζωής ΣΥΝ. εξευρίσκω, ανακαλύπτω, εφευρίσκω 2. (µτφ.) µεθοδεύω 
έντεχνα κάτι, για να παραπλανήσω: επινόησε πλαστά επιχειρήµατα, 
για να συγκαλύψει τις ευθύνες του ΣΥΝ. µηχανεύοµαι, σκαρώνω, σο-
φίζοµαι, κατασκευάζω. [ΕΤΎΜ. < αρχ. επινοώ (-έω) < έπι- + νοώ < 
νους]. 

επιορκία (η) [αρχ.] {επιορκιών} η αθέτηση όρκου. — επιορκώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 

επίορκος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που καταπατεί, που αθετεί τον όρκο 
του ΣΥΝ. ψεύδορκος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει προδώσει την πατρί-
δα του, καταπατώντας τον όρκο που έδωσε να την υπηρετεί ΣΥΝ. προ-
δότης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

επιουσα (η) {επιούσης | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η µέρα µετά, η εποµένη-
κυρ. στη ΦΡ. ΤΙ τέξεται η επιουσα βλ. λ. τι. [ΕΤΥΜ. θηλ. τής αρχ. 
µτχ. επιών (< επειµι). Βλ. κ. ιόν]. 

επιούσιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι αναγκαίος για την καθηµερινή 
µας συντήρηση: «τον αρτον ηµών τον έπιούσιον δος ήµϊν σήµερον...» 
(Κυριακή Προσευχή)- ΦΡ. άρτος ο επιούσιος το καθηµερινό ψωµί, η 
στοιχειώδης ποσότητα τροφής, την οποία χρειάζεται ο άνθρωπος για 
να συντηρηθεί: τον βγάλαµε και σήµερα τον άρτο τον επιούσιο 2. 
επιούσιος (ο) {χωρ. πληθ.) τα χρήµατα που χρειάζεται κανείς για να 
εξασφαλίσει τα προς το ζην: εδώ βγάζει δεν βγάζει τον ~, για αγορά 
αυτοκινήτου συζητάει; 
[ΕΤΥΜ. µτγν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. επί τήν ούσαν (ηµέ-
ρα ν) «τη σηµερινή (παρούσα) ηµέρα». Η λ. απαντά για πρώτη φορά 
στην Κ.∆. ως ένα από τα αιτήµατα τής Κυριακής Προσευχής, πβ. 
Ματθ. 6, 11: τον αρτον ηµών τον έπιούσιον δος ήµϊν σήµερον]. 

επίπαγος (ο) [µτγν.] ΓΕΩΛ. (συνήθ. στον πληθ.) στρωµατοειδής συσ-
σώρευση ορυκτής ύλης πάνω στην επιφάνεια τής γης ή σε µικρό βά-
θος κάτω από αυτήν προέρχεται από ηφαιστιακή δράση, από την κα-
θίζηση των αλάτων τού νερού ή την αποσάθρωση πετρωµάτων. 

επιπαλάµιος, -α, -ο αυτός που βρίσκεται στην παλάµη τού χεριού-
συνήθ. για πολύ µικρών διαστάσεων ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η /Υ 
τσέπης), που µπορεί να χωρέσει σε µια παλάµη. [ΕΤΎΜ, Απόδ. τού 
αγγλ. palm σε φραστικές λ., λ.χ. palm computer]. 

επίπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) το πασπάλισµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιπάσσω < έπι- + πάσσω «πασπαλίζω, ραίνω», για το 
οποίο βλ. λ. παστός]. 

επίπεδο (το) {επιπέδ-ου | -ων} 1. ΓΕΩΜ. η επιφάνεια πάνω στην οποία 
µια ευθεία γραµµή εφαρµόζει παντού: εφαπτόµενα | κάθετα | κατα-
κόρυφα | µεσοκάθετα | οριζόντια | παράλληλα ~||~ προβολής | συµ-
µετρίας 2. ΦΥΣ. κεκλιµένο επίπεδο βλ. λ. κεκλιµένος 3. οριζόντια επι-
φάνεια παράλληλη προς τον ορίζοντα: ~ εδάφους 4. ΤΟΠΟΓΡ. τµήµα 
τού εδάφους παράλληλο προς τον ορίζοντα: οι οικίες αναπτύσσονταν 
σε κλιµακωτά ~ · 5. (µτφ.) το στάδιο, η βαθµίδα σε ορισµένη κλίµα-
κα: οι επιδόσεις του κυµαίνονται σε υψηλά ~ || η θερµοκρασία θα 
διατηρηθεί σε χαµηλά ~ || ερµηνεία υψηλού ~ || συναναστρέφεται αν-
θρώπους τού αυτού (= τού ίδιου) επιπέδου || το ~ των παρεχόµενων 
υπηρεσιών είναι χαµηλό || η ζέστη κυµάνθηκε σε ανεκτά ~ 6. ο τοµέ-
ας, ο χώρος αναφοράς: στο - τού πνεύµατος συντελέστηκε σηµαντική 
πρόοδος || υλικό | ηθικό | πολιτιστικό | κοινωνικό ~ || «διεξήχθη συ-
ζήτηση σε ~ πολιτικών αρχηγών» (εφηµ.) || το κείµενο αυτό µπορεί να 
µελετηθεί σε πολλά ~- σε ένα πρώτο, έχουµε µια ερωτική ιστορία, σε 
ένα δεύτερο ~, υπάρχει η κοινωνική κριτική... · 7. η ποιότητα, η συ-
γκρότηση (κάποιου): είναι ρηχός άνθρωπος, δεν έχει ~ || δεν µπορώ να 
κάνω παρέα µαζί του, γιατί δεν είµαστε τού αυτού επιπέδου 8. (η γεν. 
επιπέδου ως χαρακτηρισµός) για κάτι/κάποιον που υπερβαίνει τον 
µέσο όρο, που είναι ανώτερος, εξαιρετικός: ήταν µια συζήτηση ~ || 
παρακολουθήσαµε µια παράσταση ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. τού αρχ. επιθ. επίπεδος (βλ.λ.). Ορισµένες σηµερινές σηµ. (ιδίως οι 
5, 8) αποτελούν απόδοση ξέν. όρου, πβ. αγγλ. level, γαλλ. niveau]. 

επίπεδοΥράφηση (η) [1859] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η ανα-
παράσταση σφαιρικής επιφάνειας σε επίπεδο (λ.χ. σε χάρτη κατά τη 
χαρτογράφηση). 

επίπεδο γραφιά (η) [1797] {επιπεδογραφιών} 1. ο τοπογραφικός κα-
θορισµός και η αναπαράσταση µε τη χρήση οργάνων µιας ζώνης τής 
γήινης επιφάνειας ή και ολόκληρης τής υδρογείου σε οριζόντιο επί-
πεδο 2. (ειδικότ.) η γραφική αναπαράσταση τού εδάφους σε προκα-
θορισµένη κλίµακα και µε καθορισµό τής θέσης των διαφόρων ση- 

µείων που το χαρακτηρίζουν. — επιπεδογραφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Planigraphie (νόθο συνθ.)]. 

επιπεδονράφος (ο) το όργανο που χρησιµοποιείται για την αναπα-
ράσταση σφαιρικής επιφάνειας σε χάρτη και ειδικότ. στη χαρτογρά-
φηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. planigraphe (νόθο συνθ.)]. 

επιπεδόκοιλος, -η, -ο [1861] (για φακούς) αυτός που έχει τη µία του 
επιφάνεια επίπεδη, ενώ την άλλη κοίλη. 

επιπεδόκυρτος, -η, -ο [1861] (για φακούς) αυτός που έχει τη µία του 
επιφάνεια επίπεδη και την άλλη κυρτή. 

επίπεδοµέτρηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η µέ-
τρηση επίπεδης επιφάνειας ή επίπεδου σχήµατος 2. η ενασχόληση µε 
την επιπεδοµετρία. 

επιπεδοµετρία (η) [1812] {χωρ. πληθ.} 1. ΓΕΩΜ. ο κλάδος που εξετά-
ζει τα επίπεδα σχήµατα και τις ιδιότητες τους 2. ΤΟΠΟΓΡ. κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο τις µεθόδους και τα όργανα που χρησιµοποιού-
νται για τη µέτρηση και σχεδίαση τµηµάτων επίπεδου εδάφους τής 
γήινης επιφάνειας. — επιπεδοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. planimetrie (νόθο συνθ.)]. 

επίπεδος, -η, -ο 1. αυτός που η επιφάνεια του δεν έχει εσοχές ή προ-
εξοχές: ~ έκταση | χώρος | δρόµος | χωράφι ΣΥΝ. οµαλός, λείος, στρω-
τός, ίσιος ANT. ανώµαλος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει διακυµάνσεις 
και εξάρσεις: ~ αφήγηση || ~ έργο από σκηνοθετικής πλευράς ΣΥΝ. 
µονότονος, πληκτικός, ισοπεδωτικός 3. ΓΕΩΜ. αυτός πάνω στον οποίο 
µπορούµε να εφαρµόσουµε απόλυτα µια ευθεία γραµµή: ~ σχήµα | 
επιφάνεια || τηλεόραση µε ~ οθόνη- ΦΡ. επίπεδη τέχνη η τέχνη που 
παριστάνει τα τοπία και τα πράγµατα χωρίς προοπτική 4. επίπεδο 
(το) βλ.λ. — επίπεδα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επί- + -πεδος < πέδον 
«έδαφος». Βλ. κ. πεδίο]. 

επιπεφυκίτιδα (η) [1891] {χωρ. πληθ.) ΙΑΓΡ. η φλεγµονή τού επιπεφυ-
κότος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conjonctivite]. 

επιπεφυκώς (ο) {επιπεφυκότ-ος, -α | -ες, -ων} ο λεπτός διαφανής 
βλεννογόνος που σκεπάζει την εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων 
και την εξωτερική επιφάνεια τού οφθαλµικού βολβού. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παρακ. τού αρχ. έπιφύω. Η λ. απαντά µε τη σηµερινή σηµ. ήδη στον 
γιατρό Γαληνό (2ος αι. µ.Χ.) ως µέρος τής φρ. ό έπιπε-φυκώς ύµήν]. 

επιπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επέπεσα} (λόγ.) 1. πέφτω, προσκρούω πά-
νω σε (κάποιον/κάτι) µε δύναµη, κυρ. κινούµενος απειλητικά ή εχθρι-
κά εναντίον (κάποιου) ΣΥΝ. ορµώ, ρίχνοµαι, επιτίθεµαι · 2. (για ασθέ-
νεια) εκδηλώνοµαι και εξαπλώνοµαι αιφνίδια: λοιµός επέπεσε στην 
πόλη ΣΥΝ. ενσκήπτω, πέφτω. 

επιπλάδικο (το) (λαϊκ.) το επιπλοποιείο. 
[ΕΤΥΜ. < έπιπλο + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

επιπλάς (ο) {επιπλάδες} (λαϊκ.) ο επιπλοποιός. 
επίπλαστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από φυσι-
κότητα, αληθοφάνεια: ~ χαµόγελο | ευγένεια | ειλικρίνεια | συµπερι-
φορά | αρετή ΣΥΝ. προσποιητός, επιτηδευµένος, τεχνητός, υποκριτι-
κός ΑΝΤ. πραγµατικός. — επίπλαστα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
έπιπλάσσω < έπι- + πλάσσω | -ττω «πλάθω»]. 

επιπλατινωνω ρ. µετβ. {επιπλατίνω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω την 
επιφάνεια αντικειµένου µε λεπτό στρώµα πλατίνας. 

επιπλέον επίρρ. 1. επιπροσθέτως, ακόµη: προσέθεσε ~ ότι οι αποφά-
σεις αυτές θα έχουν προσωρινή ισχύ || είναι αγενής και - αχάριστος 
ΣΥΝ. επίσης, περαιτέρω 2. (ως επίθ.) ο παραπάνω, ο πρόσθετος: η ~ φο-
ρολόγηση των υψηλών εισοδηµάτων. [ΕΤΥΜ µτγν. < έπι- + πλέον]. 

επίπλευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΟΡΥΚΤ. µέθο-
δος για τον αποχωρισµό των ορυκτών από διάφορες προσµείξεις. 

επιπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επέπλευσα} 1. πλέω πάνω στην επιφάνεια 
(υγρού): ~ στο νερό | στη θάλασσα | στη λίµνη | στο ποτάµι | στο πη-
γάδι ΣΥΝ. (λόγ.) επιπολάζω ΑΝΤ. βυθίζοµαι, βουλιάζω 2. (µτφ.) γλυτώ-
νω, επιβιώνω, αποφεύγω δυσάρεστες συνέπειες: κατόρθωσαν να επι-
πλεύσουν παρά το πολιτικό ναυάγιο || επέπλευσε στις εξετάσεις, ενώ 
άλλοι συνυποψήφιοι του καταποντίστηκαν! ΣΥΝ. διασώζοµαι ΑΝΤ. 
αφανίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

επιπληκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που περιέχει επίπληξη: ~ λόγια. — 
επιπληκτικά επίρρ. 

επίπληξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. το να επιπλήτ-
τει κανείς (κάποιον): η ~ τού µαθητή από τον καθηγητή του εξαιτίας 
τής αµέλειας του ΣΥΝ. επιτίµηση, µάλωµα, παρατήρηση 2. (συνεκδ.) η 
αυστηρή σύσταση που απευθύνει κανείς (σε κάποιον): σκληρή ~ 3. η 
ελαφρότερη πειθαρχική ποινή, η οποία επιβάλλεται κυρ. προειδοποι-
ητικά σε κάποιον που έχει υποπέσει σε παράπτωµα, χωρίς να συνε-
πάγεται άµεσες κυρώσεις: έγγραφη ~. 

επιπλήττω ρ. µετβ. {επέπληξα, επιπλήχθηκα} (λόγ.) κάνω αυστηρές 
συστάσεις: ο διευθυντής επέπληξε τον µαθητή για την ανάρµοστη 
συµπεριφορά του ΣΥΝ. επιτιµώ, µαλώνω ΑΝΤ. επιδοκιµάζω, επαινώ, 
επιβραβεύω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + πλήττω (βλ.λ.)]. 

έπιπλο (το) {επίπλ-ου | -ων} κάθε κινητό αντικείµενο που χρησιµο-
ποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών ή τη δια-
κόσµηση τού σπιτιού ή άλλων χώρων και κατασκευάζεται συνήθ. 
από ξύλο, γυαλί ή µέταλλο (λ.χ. το τραπέζι, το κρεβάτι, ο καναπές, η 
καρέκλα κ.λπ.): έπιπλα κουζίνας | κρεβατοκάµαρας | σαλονιού || παι-
δικά | εφηβικά ~ || παλαιό | µοντέρνο | πρακτικό | αναπαυτικό | κλα-
σικό | παραδοσιακό | σκαλισµένο | φινετσάτο | ρουστίκ | πτυσσόµενο - 
(βλ. λ. πτυσσόµενος). — (υποκ.) επιπλάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επιπλον (συνήθ. στον πληθ. έπιπλα) < έπιπέλοµαι «βρί- 
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σκοµαι στην επιφάνεια, κινούµαι» < επι- + πέλοµαι (βλ. λ. περίπο-
λος). Η λ. έπιπλον προσδιόριζε τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (εν 
αντιθέσει προς την ακίνητη περιουσία, τα χωράφια), πράγµα που ενι-
σχύεται από τη µορφή και τη σηµ. των λ. για το έπιπλο σε ξέν. γλώσ-
σες, π.χ. γαλλ. meuble | ισπ. mueble < λατ. mobilis «κινητός, αυτός 
που µπορεί να µετακινηθώ»]. 

επιπλοκή (η) 1. το πρόβληµα που εµφανίζεται κατά την εξέλιξη µιας 
κατάστασης και προκαλεί πρόσθετη δυσκολία: υπήρξε ~ στη διαδι-
κασία διευθέτησης τού ζητήµατος ΣΥΝ. µπλέξιµο, δυσχέρεια, εµπλο-
κή, περιπλοκή 2. ΙΑΤΡ. η εµφάνιση άλλης πάθησης ή προβλήµατος κα-
τά την εξέλιξη µιας ασθένειας ή κατά τη διάρκεια θεραπευτικής 
αγωγής: αιφνίδια | µετεγχειρητική | πνευµονική | καρδιακή ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έπιπλέκω. Η ιατρ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. complication]. 

επιπλοποιείο (το) [1897] το εργαστήριο ή το εργοστάσιο στο οποίο 
κατασκευάζονται έπιπλα. 

επιπλοποιία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή επίπλων: από µι-
κρός µαθήτευσε στην ~ 2. (συνεκδ.) η βιοτεχνία ή βιοµηχανία κατα-
σκευής επίπλων και ο αντίστοιχος βιοµηχανικός κλάδος: ελληνική | 
σύγχρονη ~. 

επιπλοποιός (ο) [1890] ο κατασκευαστής επίπλων. 
επιπλοπωλειο (το) [1880] το κατάστηµα όπου πωλούνται έπιπλα. — 

επιπλοπώλης (ο). 
επιπλώνω ρ. µετβ. [1889] [επίπλω-σα, -θηκα, -µένος} εξοπλίζω εσωτε-

ρικό χώρο µε τα κατάλληλα έπιπλα: ~ γραφείο | βίλα | εξοχική κα-
τοικία || ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. ameubler]. 

επίπλωση (η) [1883] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο εξοπλισµός 
ενός χώρου µε έπιπλα: το σπίτι είναι έτοιµο, µένει µόνο η ~ τού σα-
λονιού 2. (συνεκδ.) το σύνολο των επίπλων µε τα οποία είναι εφοδια-
σµένος ένας χώρος: ~ γραφείου | οικίας | εξοχικού | παιδικού δωµα-
τίου || κλασική | µοντέρνα | παραδοσιακή | λιτή - || υφάσµατα επι-
πλώσεων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ameublement]. 

επίπνοια (η) {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η θεία έµπνευση. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -οια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιπνέω < επι + πνέω] 

επιπολάζω ρ. αµετβ. {επιπόλασα} (λόγ.) επιπλέω: στην επιφάνεια τής 
θάλασσας επιπόλαζε αργό πετρέλαιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. επιπολής «επιφανειακά, πάνω-πάνω», βλ. κ. επι-
πόλαιος]. 

επιπόλαιος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, 
απερισκεψία και βιασύνη, έλλειψη σοβαρότητας και ουσίας: ~ άν-
θρωπος | σκέψη | λόγια | συναισθήµατα | σχέση | χειρισµός | ενέργεια 
| δήλωση ΣΥΝ. απρόσεκτος, αστόχαστος, ελαφρός, ελαφρόµυαλος 
ANT. προσεκτικός, συνετός, µυαλωµένος 2. (κυριολ.) αυτός που δεν 
έχει βάθος, που βρίσκεται στην επιφάνεια: ~ τραύµα ΣΥΝ. επιφανεια-
κός ΑΝΤ. εσωτερικός, βαθύς. — επιπόλαια | επιπολαίως [αρχ.] επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. επιπολής «επιφανειακά, πάνω-πάνω» < *έπί 
πολής< *πολ-ή, ετεροιωµ. βαθµ. θέµατος που απαντά στο ρ. πέλ-οµαι 
«κινούµαι, υπάρχω», βλ. κ. περί-πολος, πυρ-πολώ]. 

επιπολαιότητα (η) [1816] {επιπολαιοτήτων} 1.η έλλειψη σοβαρότη-
τας και περίσκεψης, η ιδιότητα τού επιπόλαιου: επέδειξε ασυγχώρη-
τη ~ || αντιµετωπίζει τα πάντα µε µεγάλη ~ ΣΥΝ. ελαφρότητα, απερι-
σκεψία, απροσεξία ΑΝΤ. σύνεση 2. (συνεκδ.) κάθε επιπόλαιος λόγος ή 
ενέργεια: µικρή | ασήµαντη ~ || έκανε µια ~ σαν νέος που είναι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

επίπονος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που απαιτεί µόχθο, που γίνεται µε κόπο: 
~ προσπάθεια | έργο | έρευνα | εργασία ΣΥΝ. επίµοχθος, κοπιώδης, 
κοπιαστικός, κουραστικός ΑΝΤ. άνετος, άκοπος. — επίπονα | επιµό-
νως [µτγν.] επίρρ. 

επιπρόσθετος, -η, -ο [1873] αυτός που δίνεται ή γίνεται επιπλέον, 
που προστίθεται (σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει): ~ αµοιβή | δαπάνη | 
φορτία | διευκρινίσεις | αποζηµιώσεις | αποδοχές | πληροφορίες | βελ-
τιώσεις ΣΥΝ. πρόσθετος, παραπανήσιος, επιπλέον, έξτρα- ΦΡ. για τον 
επιπρόσθετο λόγο ότι... για λόγο | αιτία που ισχύει επιπλέον, εκτός 
των άλλων που υπάρχουν: αρνήθηκε να πουλήσει το κτήµα και ~ δε-
σµευόταν από την υπόσχεση που είχε δώσει σε άλλον. — επιπρό-
σθετα | επιπροσθέτως [1888] επίρρ. 

επίπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (συνήθ. στον πληθ.) το 
(συνήθ. αρνητικό) αποτέλεσµα (σε κάτι/κάποιον): αρνητικές | σοβα-
ρές | δυσµενείς | ολέθριες ~ || οικονοµικές | πολιτικές | κοινωνικές | πε-
ριβαλλοντικές — || οι — τού καπνίσµατος στον οργανισµό ΣΥΝ. συνέ-
πεια, επακόλουθο, επενέργεια, επίδραση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπίπτωσις, αρχικές σηµ. «πτώση - επίθεση - σύµπτω-
ση», < αρχ. επιπίπτω. Στη σηµ. «συνέπεια, επακόλουθο» επέδρασαν 
και τα γαλλ. incidence, conséquence]. 

επίπτωση - αποτέλεσµα - απόρροια - συνέπεια - επακόλουθο. Η 
ουδέτερη δήλωση για «κάτι που ακολουθεί ως προϊόν προηγηθει-
σών ενεργειών, πράξεων ή καταστάσεων» είναι η λ. αποτέλεσµα: Η 
επιτυχής αντιµετώπιση των αλλεπάλληλων επιθέσεων τού εχθρού 
ήταν αποτέλεσµα των οχυρωµατικών έργων που είχαν προηγηθεί. 
Σε πιο λόγιο ύφος και συχνά στον γραπτό λόγο αντί τής λ. 
αποτέλεσµα χρησιµοποιείται, µε την ίδια γενική σηµασία, η λ. 
anóppota: Η επιτυχία του στον διαγωνισµό είναι ~ πολλού κι 
µακρού µόχθου. Λιγότερο ουδέτερη δήλωση (µε κλίση προς το αρ-
νητικό αποτέλεσµα) γίνεται µε τη λ. επακόλουθα, η οποία -όπως 
και οι επιπτώσεις και οι συνέπειες- εκφέρεται συνήθως σε πλη- 

θυντικό αριθµό: Πληρώνει τώρα τα επακόλουθα των απερίσκεπτων 
πράξεων του. Περισσότερο αρνητική γίνεται η δήλωση µε τη λ. συ-
νέπειες: Αν εξακολουθήσουν την ίδια πολιτική στα Βαλκάνια, οι 
συνέπειες για τη χώρα θα είναι ολέθριες. Τέλος, η λ. επιπτώσεις 
είναι η περισσότερο αρνητική δήλωση αποτελέσµατος: Οι επιπτώ-
σεις των νέων σκληρών φορολογικών µέτρων για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις θα είναι µοιραίες για το µέλλον αυτών των επιχειρή-
σεων. 

επιπυραγός (ο/η) ανώτερος αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΓΝ.). 

επιπωµατίζω ρ. µετβ. {επιπωµάτισα} (λόγ.) κλείνω µε πώµα: ~ φιάλες | 
βαρέλια | υπονόµους ΣΥΝ. βουλλώνω, ταπώνω, καπακώνω. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < επι- + πωµατίζω < πώµα]. 

επιπωµατισµός (ο) (λόγ.) 1. το κλείσιµο (π.χ. φιάλης) µε πώµα · 2. 
ΙΑΤΡ. σύνολο παθολογικών εκδηλώσεων, όταν η καρδιά συµπιέζεται 
από παθολογικό υγρό που έχει σχηµατιστεί στην περικαρδιακή κοι-
λότητα. Επίσης επιπωµάτιση (η) [µτγν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. tramponade], 

επιρρέπεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών) (λόγ.) (+σε) η ροπή (προς 
κάτι): ~ στα ναρκωτικά | στο ποτό | στην εξαπάτηση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. επιρρεπής]. 

επιρρεπής, -ής, -ές {επιρρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιρρεπέ-στ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που έχει ροπή (προς κάτι, συνήθ. αρνητικό): ~ στις 
διασκεδάσεις | στο ποτό | στο κάπνισµα | στα ναρκωτικά | στις ηδονές 
| στο ψέµα | στην υποκρισία ΣΥΝ. ευεπίφορος, προδιατεθειµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έπιρρέπω «κλίνω προς» < επι- + ρέπω]. 

επίρρηµα (το) {επιρρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. η άκλιτη λέξη που 
φανερώνει τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό κ.ά., ένα από τα µέρη τού λόγου. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός, επιτατικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + 
ρήµα]. 

προτασιακά και κειµενικά επιρρήµατα. Μαζί µε τα συνήθη επιρ-
ρήµατα (ή επιρρηµατικά). που προσδιορίζουν την πληροφορία που 
δηλώνει το ρήµα (τρέχω, φεύγω, κοιµάµαι, δίνω κ.λπ.) τοπικά, χρο-
νικά, τροπικά κ.λπ. (τρέχει γρήγορα - έφυγε χτες - κοιµάται εδώ -
δίνει χρήµατα κάθε µήνα), υπάρχουν και τα λεγόµενα προτασιακά 
επιρρήµατα (sentence adverbs) ή προτασιακά επιρρηµατικά 
(sentence adverbials) ή προτασιακά προσαρτήµατα (sentence 
adjuncts) καθώς και τα κειµενικά επιρρήµατα. Ως προτασιακά χα-
ρακτηρίζονται τα επιρρήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται στη θέ-
ση ενός σχολίου, που θα µπορούσε να εκφραστεί µε ολόκληρη πρό-
ταση (εξού και «προτασιακά επιρρήµατα»), και τα οποία δηλώ-
νουν τη στάση τού οµιλητή απέναντι στα λεγόµενα, επισύροντας 
συγχρόνως την προσοχή τού ακροατή | αναγνώστη: Βεβαίως, δεν 
χρειάζεται να συµφωνήσετε µαζί µου (βεβαίως = είναι βέβαιο 
ότι...) - Πρακτικά, η αναγνώριση δεν έχει ιδιαίτερη αξία (πρακτι-
κά = αν δει κανείς τι συµβαίνει στην πράξη) - Ευτυχώς, άργησε να 
ξεκινήσει κι έτσι δεν ήταν εκεί την ώρα τού δυστυχήµατος (ευτυχώς 
= είναι ευτύχηµα ότι...). Τέτοια σχολιαστικά επιρρήµατα που 
λειτουργούν ως προτασιακά επιρρήµατα είναι, µεταξύ άλλων, τα 
εξής: ευτυχώς, δυστυχώς, ευχαρίστως, αληθινά, οµολογουµένως, 
συµπτωµατικά, µυστηριωδώς, τυπικά, φυσικά, βεβαίως, πα-
ραδόξως, περιέργως, απροσδόκητα, χαρακτηριστικά, οπωσδήποτε, 
ορθώς, ανοήτως, καλώς, πρακτικά, φερ'ειπείν, στην πράξη, µέχρις 
ενός σηµείου, προφανώς, απλώς, σαφώς, θεωρητικώς, επισήµως, 
ανεπίσηµα, ενδεχοµένως, πιθανώς, αναµφίβολα, ασυζητητί, ειλι-
κρινώς, κατά τη γνώµη µου, λογικά, πολιτικά, γενικώς, οπωσδήπο-
τε, κατά κανόνα, αναγκαστικά, κατ' ανάγκην, εξίσου, προηγουµέ-
νως, έκτοτε, εν τω µεταξύ, κ.ά. Ως κειµενικά χαρακτηρίζονται τα 
επιρρήµατα που χρησιµοποιεί ο οµιλητής για να προσδώσει στο 
κείµενο του συνοχή, συνδέοντας µεταξύ τους ευρύτερα πληροφο-
ριακά σύνολα (περιόδους, παραγράφους κ.λπ.). Τα κειµενικά επιρ-
ρήµατα λειτουργούν ως «κειµενικοί δείκτες» που παραπέµπουν 
τον αναγνώστη/ακροατή σε πληροφορίες που προηγούνται ή ακο-
λουθούν. Τέτοια επιρρήµατα είναι: έτσι, λοιπόν, συµπερασµατικά, 
συνεπώς, γι ' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά, ωστόσο, όµως, εξάλλου, 
άλλωστε, τελικά, τέλος, αντίθετα, αργότερα, ακολούθως, ειδικότε-
ρα, συγκεκριµένα κ.ά. 

επιρρηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε 
επίρρηµα: ~ στοιχείο | σηµασία | σύνολο (β) επιρρηµατικός προσδιο-
ρισµός προσδιορισµός τού ρήµατος ή τού κατηγορουµένου (όταν εί-
ναι επίθετο), συνήθ. επίρρηµα αλλά και πλάγια πτώση ονόµατος ή 
εµπρόθετη ή απρόθετη φράση, που χρησιµοποιούνται για τη δήλωση 
τού χρόνου, τού τρόπου, τού τόπου, τής αιτίας, τού σκοπού κ.λπ. (γ) 
επιρρηµατική πρόταση δευτερεύουσα πρόταση που προσδιορίζει το 
ρήµα τής κύριας πρότασης, όπως ο επιρρηµατικός προσδιορισµός 
(χρονική, αιτιολογική κ.λπ.) (δ) επιρρηµατικά κατηγορούµενο το κα-
τηγορούµενο που εκφράζει επιρρηµατική σχέση (π.χ. τρόπο, κατά-
σταση, τάξη, χρόνο), συνήθ. µε ρήµα κινήσεως που χρησιµοποιείται 
ως συνδετικό, π.χ. ο Γιάννης ήρθε πρώτος, µας υποδέχθηκε όρθιος, 
έπεσε νεκρός, έφτασε πρωινός πρωινός κ.ά. — επιρρηµατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

επιρρηµατικές σχέσεις. Τα ουσιαστικά δηλώνουν τα όντα, πρόσωπα 
και πράγµατα (συγκεκριµένες ή αφηρηµένες οντότητες), τα ρήµατα 
δηλώνουν πράξεις, ενέργειες ή καταστάσεις των όντων (ου-
σιαστικών), τα επίθετα δηλώνουν ιδιότητες των όντων. Όλες οι 
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άλλες σχέσεις που χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινωνία του, 
σχέσεις χώρου και χρόνου, τρόπου, αιτίας, σκοπού, αποτελέσµατος 
κ.λπ. χαρακτηρίζονται ως επιρρηµατικές και δηλώνονται από τα 
λεγόµενα επιρρηµατικά Πέντε είδη δοµών λειτουργούν στην Ελλη-
νική ως επιρρηµατικά, δηλώνοντας επιρρηµατικές σχέσεις: τα 
επιρρήµατα (σήµερα, καλά, γρήγορα, εκεί κ.τ.ό.), οι εµπρόθετοι 
προσδιορισµοί (πρόθεση + ουσιαστικά, επίθ., αντων., επιρρήµατα: 
µε το µολύβι, από το περίπτερο, προς τη Θεσσαλονίκη, από πού, για 
το καλό του, σ' αυτόν, µε εκείνους κ.τ.ό.), οι απρόθετοι προσ-
διορισµοί (την ηµέρα, τού χρόνου, το Πάσχα, χαµός, τής κακοµοί-
ρας, τού κάκου, ποιητική αδεία κ.τ.ό.), επιρρηµατικές προτάσεις 
(σύνδεσµος + πρόταση: όταν ήλθε, επειδή νοµίζει, ώστε να αποτε-
λέσει, για να συναντήσει κ.τ.ό.), επιρρηµατικές µετοχές « τρώγο-
ντας [= ενώ έτρωγε] άκουσε...», «έχοντας υπογράψει [= αφού υπέ-
γραψε], απαίτησε...» κ.τ.ό.). Στην πραγµατικότητα, µε τα διάφορα 
µέσα που προσφέρονται, οι οµιλητές τής γλώσσας επιλέγουν κατά 
περίπτωση τον τρόπο που κρίνουν καλύτερο για να εκφραστούν. 
Έτσι λ.χ., προκειµένου να δηλώσει κανείς τον χρόνο στην Ελληνι-
κή, µπορεί να πει: πέρυσι (επίρρηµα), την περυσινή χρονιά (απρό-
θετος προσδιορισµός), στην περυσινή χρονιά (εµπρόθετος προσ-
διορισµός)· αφού υπέγραψε το συµβόλαιο (επιρρηµατική χρονική 
πρόταση), υπογράφοντας το συµβόλαιο [= όταν υπέγραψε...] (επιρ-
ρηµατική χρονική µετοχή). Ας σηµειωθεί ότι η πολλαπλότητα των 
δυνατών επιλογών δεν υπάρχει σε κάθε επιρρηµατική σχέση και 
ότι ορισµένες επιλογές προσφέρουν δυνατότητες που δεν παρέ-
χουν άλλες· π.χ. η φράση «προσπαθεί επίµονα» (µε επίρρηµα), δεν 
παρέχει τις ίδιες εκφραστικές δυνατότητες µε την (εµπρόθετη) 
επιρρηµατική φράση «προσπαθεί µε ανεξάντλητη και συγκινητική 
επιµονή». 

επιρρίπτω ρ. µετβ. {επέρριψα, επιρρίφ-θηκα (λόγ. επερρίφθην, -ης, -
η...)} (λόγ.) καταλογίζω (σε κάποιον κάτι): επέρριπτε στους άλλους 
τις δικές του ευθύνες ΣΥΝ. αποδίδω, προσάπτω.   — επίρριψη (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + ρίπτω]. 

επιρροή (η) 1. η επίδραση σε πρόσωπο ή στη διαµόρφωση αποτελέ-
σµατος: ήταν σηµαντική η ~ τής οικογένειας του στις επαγγελµατικές 
του επιλογές || ασκώ ~ σε κάποιον || πολιτική | οικονοµική | πνευµατική 
-ΣΥΝ. επηρεασµός, επήρεια, επενέργεια 2. (ειδικότ.) η ικανότητα 
(κάποιου) να επιβάλλεται µε το κύρος του και να εµπνέει σεβασµό 
(στους άλλους): διέθετε µεγάλη ~ στην κυβέρνηση ΣΥΝ. δύναµη, 
ισχύς, επιβολή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίδραση, παρώνυµο, -ρρ-. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «εισροή υγρού» (βάσει τού οποίου πλάστηκε το λατ. 
influx), < έπιρρέω < έπι- + ρέω. Ήδη στην αρχαία γλώσσα η λ. 
χρησιµοποιείται και µεταφορικώς: έπιρροαί κακών (Ευριπ. 
'Ανδροµάχη 349), άνάµνησίς εστίν επιρροή φρονήσεως άπολιπούσης 
(Πλάτ. Νόµοι 732b). Ωστόσο, δεν µαρτυρείται µε τέτοια σηµ. στη 
Μτγν. Ελληνική και απουσιάζει από τα µεσν. κείµενα. Η επανενεργο-
ποίησή της οφείλεται σε απόδ. τού γαλλ. influence]. 

επίρρωση {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ενδυνάµωση, η ισχυ-
ροποίηση (σε κάτι)· συνήθ. στη ΦΡ. εις | προς επίρρωσιν προς ενίσχυ-
ση: τους διάβασε και ένα σχετικό χωρίο τού Πλάτωνα ~ των επιχει-
ρηµάτων του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπίρρωσις < αρχ. έπιρρώννυµι «ενισχύω, ενδυναµώ-
νω» < έπι- + ρώννυµι, βλ. κ. λ. ρώµη]. 

επίσαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} (λόγ.) η τοποθέτηση σα-
µαριού στη ράχη υποζυγίου ΣΥΝ. σαµάρωµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπίσαξις < αρχ. έπισάττω «σαµαρώνω» < έπι- + σάτ-
τω, βλ. κ. σαγή], 

επισείω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέσεισα} (λόγ.) 1. (κυριολ.) κραδαίνω (κάτι) 
απειλητικά 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ φόβο ή απειλή λέγοντας (κάτι): 
τους επέσειε τον κίνδυνο γενίκευσης τού πολέµου ΣΥΝ. φοβερίζω, 
απειλώ. 

επισείων (ο) {επισείοντ-ος, -α | -ες, -όντων} ΝΑΥΤ. (λόγ.) µακρόστενη 
ταινία ή µικρή σηµαία, που χρησιµεύει ως διακριτικό στο κατάρτι 
των πλοίων. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επισείω «πάλλω | κινώ εναντίον κά-
ποιου». Το ουσιαστικοπ. αρσ. µε τη σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

επίσηµα (το) {επισήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η διακριτική σφραγίδα 
που ξεχωρίζει ένα αντικείµενο και πιστοποιεί τη γνησιότητα του ή 
γενικότ. τις ιδιότητες που αποδεδειγµένα έχει (λ.χ. την αντοχή, τη σύ-
σταση του): ~ χαρτοσήµου | χρυσού | λέβητα 2. η ετικέτα που επι-
κολλάται σε βιβλίο µε τα στοιχεία κατατάξεως του σε βιβλιοθήκη: ~ 
βιβλίου | τόµου | περιοδικού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + σήµα]. 

επισηµαίνω ρ. µετβ. {επισήµα-να (λόγ. επεσήµανα), -νθηκα, -σµένος} 
1. (κυριολ.) βάζω διακριτικό ή αναγνωριστικό σήµα, σφραγίδα ή ση-
µάδι, τοποθετώ ένα επίσηµα (βλ.λ.): ~ βιβλίο | έγγραφο | αντικείµενο 
ΣΥΝ. σηµειώνω, µαρκάρω, σηµαδεύω 2. (συνήθ. µτφ.) δίνω έµφαση σε 
(κάτι), τονίζω (κάτι) που θεωρώ σηµαντικό: επισήµανε την ανάγκη 
εθνικής ενότητας || οφείλω να σας επισηµάνω τα αδύνατα σηµεία τής 
µελέτης σας || ~ τους κινδύνους από µια τέτοια ενέργεια ΣΥΝ. 
υπογραµµίζω, εφιστώ την προσοχή 3. εντοπίζω (κάποιον/κάτι), δια-
κρίνω: ~ τον στόχο || ~ το πρόβληµα και προχωρώ στη λύση του 4. 
ΝΑΥΤ. τοποθετώ πάσσαλο ή άλλο (ειδικό) σηµάδι για την υπόδειξη 
στους ναυτιλλοµένους επικίνδυνης θέσης ή σηµείου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπι- + σηµαίνω]. 

επισήµανση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. (κυριολ.) 
η τοποθέτηση επισήµατος, η σήµανση µε ειδικό διακριτικό σηµείο 2. 
(συνήθ.) το να επισηµαίνει κανείς (κάτι), ο εντοπισµός: η έγκαιρη ~ 

λάθους | κινδύνου | αρνητικής εξελίξεως 3. η έµφαση στα σηµεία 
που θεωρεί κανείς σηµαντικά ΣΥΝ. υπόδειξη, υπογράµµιση 4. (συ-
νεκδ.) ό,τι επισηµαίνει κανείς και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυ-
τό: δραµατική | υπαινικτική ~. 

επίσηµο (το) [αρχ.] {επισήµ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. τετράγωνη κυανή σηµαία 
µε λευκό σταυρό (σηµαία «ξηράς») που σηκώνουν τα πολεµικά πλοία 
στην πλώρη, όταν είναι στο λιµάνι. 

επισηµοποιώ ρ. µετβ. [1869] {επισηµοποιείς... | επισηµοποί-ησα, -
ήθηκα, -ηµένος} προσδίδω (σε κάτι) κύρος και επισηµότητα, το ανα-
γνωρίζω ή αναγγέλλω επίσηµα: επισηµοποίησαν τη σχέση τους (πα-
ντρεύτηκαν) || επισηµοποίησε την κάθοδο του στην πολιτική ΣΥΝ. επι-
κυρώνω. — επισηµοποίηση (η) [1840]. 

επίσηµος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το κράτος, µε δηµόσια 
αρχή ή µε νόµιµο εκπρόσωπο του: ~ αξιωµατούχος | απεσταλµένος | 
αντιπρόσωπος || οι ~ διαπραγµατεύσεις | συζητήσεις || η είδηση δια-
ψεύστηκε από ~ χείλη ANT. ανεπίσηµος 2. αυτός που έχει θεσπιστεί 
από την πολιτεία: ~ αργία | γιορτή || η ~ γλώσσα | το ~ νόµισµα ενός 
κράτους ΣΥΝ. δηµόσιος, εθνικός 3. αυτός που αντλεί το κύρος του 
από αξιόπιστη (συνήθ. δηµόσια, κρατική) πηγή: ~ πληροφορίες | ανα-
κοινωθέντα | έγγραφο | έκθεση | στοιχεία ANT. ανεπίσηµος 4. αυτός 
που είναι αξιοσηµείωτος, που έχει κοινοτική αναγνώριση: οι - καλε-
σµένοι || (ως ουσ.) οι θέσεις | η εξέδρα των επισήµων ΣΥΝ. επιφανής 
5. αυτός που έχει αυξηµένο βαθµό τυπικότητας, που έχει υψηλό κοι-
νωνικό γόητρο: ~ εκδήλωση | τελετή | δείπνο 6. αυτός που προορίζε-
ται για δραστηριότητες µε υψηλό βαθµό τυπικότητας: φόρεσε -ρούχα 
για τη δεξίωση ΣΥΝ. καθωσπρέπει, σοβαρός ANT. πρόχειρος, καθη-
µερινός 7. πανηγυρικός, δηµόσιος: η ~ έναρξη των αγώνων || η ~ ανα-
κοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών || η ~ τέλεση των γάµων 
τους ΑΝΤ. ανεπίσηµος 8. αυτός που αποτελεί την αυθεντική, αναγνω-
ρισµένη έκφραση κάποιου: οι ~ κανονισµοί ενός αθλήµατος || η ~ θέ-
ση τού κόµµατος για το περιστατικό ANT. ανεπίσηµος. — επίσηµα | 
επισήµως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σηµειωµένος (ιδ. για χρήµατα που έφεραν 
ειδικό σήµα)», < έπι- + -σηµος < σήµα. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µεσν.]. 

επισηµότητα (η) [µτγν.} {επισηµοτήτων} 1. η ιδιότητα τού επισήµου, 
αυτού που προέρχεται από δηµόσια αρχή: η ~ τού εγγράφου ΣΥΝ. 
αυθεντικότητα, κύρος 2. (για εκδηλώσεις) ο πανηγυρικός και τελε-
τουργικός χαρακτήρας: τέλεσαν τον γάµο τους µε κάθε ~ || µε ~ και 
ευλάβεια έγινε η περιφορά τού Επιταφίου || η επέτειος εορτάσθηκε µε 
µεγάλη ~ || τα έργα του παρουσιάστηκαν µε ιδιαίτερη ~ || η οικογένεια 
του ζήτησε να µην υπάρξει ~ στην κηδεία του και να µην αποδοθούν 
τιµές 3. επίσηµο πρόσωπο: πολλές επισηµότητες έδωσαν το «παρών» 
στη δεξίωση. 

επίσης επίρρ. 1. επιπλέον, επιπροσθέτως: τόνισε ~ τη σηµασία τής 
προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων στις σύγχρονες δηµοκρατίες 
ΣΥΝ. προσέτι, προς τούτοις 2. σε ίδιο βαθµό: -Χαίρω πολύ! —! 3. (ει-
δικότ. ως απάντηση σε ευχή) εύχοµαι ή αισθάνοµαι το ίδιο: -Να εί-
στε καλά! —! [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. φρ. έπ' 'ίσης (ενν. µοίρας) «εξίσου, 
οµοίως»]. 

επίσης - εξίσου. Αρχαίες ήδη φράσεις από το επίθ. ίσος σε εµπρό-
θετες χρήσεις. Το επίσης προήλθε από τη φρ. έπί ϊσης ή έπ' 'ίσης 
(ενν. µοίρας) που αρχικά σήµαινε «εξίσου, ίσα, το ίδιο» (κυριολ. 
σηµασία: «στην ίδια µοίρα, ίσο κοµµάτι, ίσα»). Γι' αυτό και πα-
λαιότερα (στη λόγια γλώσσα) γραφόταν έπ' Ίσης. Το εξίσου 
προήλθε και αυτό από τη φρ. έξ ϊσου (ενν. µέρους) και σήµαινε 
και αυτό «ίσα, όµοια» (κυριολ. σηµασία: «µε ίσο µερίδιο»). 

επισιτίζω ρ. µετβ. {επισίτισ-α, -τηκα, -µένος} προµηθεύω µε τρόφιµα: 
~ στράτευµα ΣΥΝ. εφοδιάζω, τροφοδοτώ.   — επισιτισµός (ο) [αρχ.], 
επισιτιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπισιτίζοµαι < έπι- + σιτίζοµαι 
(βλ.λ.)]. 

επισκεπτήριο (το) [1845] {επισκεπτηρί-ου | -ων} 1. το καθορισµένο 
χρονικό διάστηµα, εντός τού οποίου επιτρέπεται να επισκεφθεί κα-
νείς φυλακισµένους, ασθενείς, στρατευµένους κ.ά.: πηγαίνω σε ~ || 
το νοσοκοµείο έχει ~ κάθε απόγευµα από 17.00-20.00 · 2. η µικρή ορ-
θογώνια κάρτα, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο, η διεύ-
θυνση, το επάγγελµα και το τηλέφωνο κάποιου· αλλιώς επισκεπτήρια 
κάρτα: ο γιατρός έδωσε το - του, σε περίπτωση που κάποτε τον χρει-
άζονταν. [ΕΤΥΜ. Η φρ. επισκεπτήρια κάρτα αποδίδει το γαλλ. carte 
de visite]. 

επισκέπτης (ο) [µτγν.] {επισκεπτών}, επισκέπτρια (η) [1874] {επι-
σκεπτριών} 1. πρόσωπο που πηγαίνει σε σπίτι, συνήθ. καλεσµένος 
από τους ενοίκους του στο πλαίσιο φιλικών ή γενικότ. κοινωνικών 
σχέσεων: έχουµε επισκέπτες το βράδυ || απρόσκλητος | ανεπιθύµητος 
| ξαφνικός ~ 2. πρόσωπο που επισκέπτεται ορισµένο χώρο, διοργάνω-
ση, εκδήλωση κ.λπ., που παρευρίσκεται προσωρινά σε ένα µέρος: οι 
~ τού πλοίου παρακαλούνται να εξέλθουν || οι ~ τής έκθεσης βιβλίου | 
ζωγραφικής || ~ µουσείου· ΦΡ. (α) επισκέπτης καθηγητής ο πανεπι-
στηµιακός καθηγητής που διδάσκει για ορισµένη περίοδο σε πανε-
πιστήµιο, στο οποίο δεν ανήκει οργανικά (β) ιατρικός επισκέπτης 
υπάλληλος φαρµακευτικής εταιρείας, ο οποίος επισκέπτεται φαρµα-
κοποιούς, γιατρούς, κλινικές κ.λπ., προωθώντας τα προϊόντα τής 
εταιρείας και κλείνοντας τα σχετικά συµβόλαια 3. (µτφ.) πρόσωπο 
που βρίσκει και περιηγείται έναν διαδικτυακό τόπο: αυτή η πύλη στο 
∆ιαδίκτυο έχει δεχθεί µέχρι σήµερα πάνω από δύο εκατοµµύρια επι-
σκέπτες. 

επισκέπτοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επισκέφτηκα (λόγ. επισκέφθηκα)} 1. πη-
γαίνω στο σπίτι (κάποιου) στο πλαίσιο φιλικής ή γενικότ. κοινωνικής 
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επαφής, κάνω επίσκεψη: ~ (κάποιον) στα γενέθλια του | για καφέ 2. πηγαίνω 
σε ορισµένο µέρος κατά τη διάρκεια τού επισκεπτηρίου: ~ (κάποιον) στο 
νοσοκοµείο | στη φυλακή 3. πηγαίνω (κάπου) για ορισµένο χρονικό διάστηµα 
(για ενηµερωτικούς, επαγγελµατικούς, τουριστικούς κ.λπ. σκοπούς): 
πρόσφατα επισκέφθηκα τη Βενετία || ~ το Εθνικό Μουσείο || λόγω τής δουλειάς 
του επισκέπτεται συχνά τη Θεσσαλονίκη 4. (µτφ.) βρίσκω και περιηγούµαι έναν 
διαδικτυακό τόπο: πολλές χιλιάδες άτοµα έχουν επισκεφθεί τη σελίδα µας στο 
∆ιαδίκτυο 5. (για γιατρό) εξετάζω ασθενή στο σπίτι του: χρειάστηκε να τον 
επισκεφθεί γιατρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «επιθεωρώ, επισκοπώ», < επι- + σκέπτοµαι. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. επισκευάζω ρ. µετβ. {επισκεύασ-α, -τηκα, -µένος} 
1. επιδιορθώνω (κάτι) που έχει υποστεί βλάβη: ~ τηλεόραση | ραδιόφωνο ΣΥΝ. 
επιδιορθώνω 2. (ειδικότ.) επαναφέρω στην αρχική µορφή, διορθώνω φθορές 
και ατέλειες: επισκεύασαν ένα παλιό νεοκλασικό κτήριο ΣΥΝ. αναπαλαιώνω, 
ανακαινίζω. — επισκευαστής (ο) [αρχ.], επισκευά-στρια (η), επισκευαστικός, -
ή, -ό [1853]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναπαλαίωση, ανακαίνιση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + -σκευάζω < σκευή (βλ.λ.)]. επισκευάσιµος, -η, -ο [1888] 
αυτός που µπορεί να επισκευαστεί. επισκευή (η) η επαναφορά στην αρχική 
καλή κατάσταση αποκαθιστώντας τη βλάβη, η επιδιόρθωση φθαρµένου 
πράγµατος: ~ πολυθρόνας | τηλεόρασης ΣΥΝ. φτειάξιµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + 
σκευή (βλ.λ.)]. επίσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} 1. η µετάβαση στο 
σπίτι ή στον χώρο όπου βρίσκεται (κάποιος), στο πλαίσιο φιλικών ή κοινωνικών 
σχέσεων: πάω | κάνω ~ (επισκέπτοµαι) || δέχοµαι | έχω επισκέψεις || απρόοπτη | 
νυχτερινή | επίσηµη | εθιµοτυπική ~ || χρωστούσε µιαν ~ στους φίλους του 2. 
(συνεκδ.) η διάρκεια τής παραµονής των επισκεπτών και όσα συµβαίνουν στο 
διάστηµα αυτό: ~ µιας ώρας || σύντοµη | σοβαρή | τυπική ~ || αρµένικη ~ (βλ. λ. 
βίζιτα) 3. (ιατρική) επίσκεψη η µετάβαση τού ιατρού στο σπίτι ασθενούς, για 
να τον εξετάσει: πόσο κοστίζει η επίσκεψη; || δεν κόβει απόδειξη για την ~ 4. 
(συνεκδ.) η αµοιβή τού γιατρού για την εξέταση ασθενούς είτε στο ιατρείο του 
είτε στο σπίτι τού ασθενούς 5. (ειδικότ.) η περιήγηση ενός τόπου (συνήθ. λόγω 
ιστορικού ενδιαφέροντος και αξιοθέατων): ~ αρχαιολογικών χώρων 6. (µτφ.) η 
περιήγηση σε διαδικτυακό τόπο: η ιστοσελίδα µας έχει δεχθεί µέχρι σήµερα δέκα 
χιλιάδες ~. — (υποκ.) επισκεψούλα (η) (σηµ. 1-2). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επίσκεψις, αρχική σηµ. «επιθεώρηση, επόπτευση», < 
επισκέπτοµαι (βλ.λ.)]. επισκεψιµοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ο αριθµός ή το ποσοστό 
επί τού 
συνόλου των επισκεπτών ενός διαδικτυακού τόπου. επισκιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] 
(επισκίασ-α (λόγ. επεσκίασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ρίχνω τον ήσκιο 
µου πάνω σε (κάτι) 2. (συνήθ. µτφ.) ξεπερνώ τους άλλους, διακρίνοµαι, 
ακτινοβολώ τόσο, ώστε αφήνω τους άλλους στη σκιά, στην αφάνεια: η επιτυχία 
του επισκίασε κάθε προηγούµενη νίκη στο πεδίο των µαχών. — επισκίαση (η) 
[µτγν.]. επισκοπάτο (το) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. η περιφέρεια που υπάγεται στη δι-
καιοδοσία ενός επισκόπου (πβ. λ. επισκοπή). επισκοπεία (η) [µτγν.] {χωρ. 
πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. το αξίωµα τού επισκόπου και το σύνολο των αρµοδιοτήτων που 
απορρέουν από τη θέση του (πβ. λ. επισκοπή). επισκοπείο (το) [µτγν.] η έδρα, η 
κατοικία τού επισκόπου (πβ. επισκοπή). επισκοπή (η) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. το 
λειτούργηµα τού επισκόπου ΣΥΝ. επισκοπεία 2. η έδρα ή η οικία τού 
επισκόπου ΣΥΝ. επισκοπείο 3. η εκκλησιαστική περιφέρεια, την οποία διοικεί ο 
επίσκοπος: η ~ Φιλίππων ΣΥΝ. επισκοπάτο. επισκόπηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η συνολική εξέταση ή η συνοπτική έκθεση: η ~ των 
ειδήσεων || ~ τής νεοελληνικής ιστορίας ΣΥΝ. ανασκόπηση, επόπτευση 2. 
(συνεκδ.) κείµενο ή εκποµπή όπου επιχειρείται τέτοια συνολική εξέταση: 
αναλυτική | ιστορική | πολιτική | επιστηµονική ~|| ~ τού Τύπου || - τής χρονιάς 
που πέρασε. επισκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που σχετίζεται µε τον 
επίσκοπο ή την επισκοπή: ~ θρόνος | κατοικία | περιφέρεια. επίσκοπος (ο) 
{επισκόπ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο κληρικός που φέρει τον υψηλότερο βαθµό 
τής ιεροσύνης (οι άλλοι δύο: διάκονος, πρεσβύτερος) ΣΥΝ. δεσπότης, 
µητροπολίτης- ΦΡ. σχολάζων επίσκοπος βλ. λ. σχολάζω (βλ. λ. κληρικός, 
ΣΧΟΛΙΟ). 
[ΕΤΥΜ.αρχ., αρχική σηµ. «φρουρός, επιβλέπων, επιτηρητής», συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. επί σκοπόν. Η σηµερινή σηµ. ανάγεται στην Κ.∆., όπου 
το επίθ. επίσκοπος αποδίδεται στους πρεσβυτέρους κάθε τοπικής εκκλησίας, 
εναλλασσόµενο στη χρήση µε τη λ. πρεσβύτερος (βλ.λ.)]. επισκοπώ ρ. µετβ. 
{επισκοπείς... | επισκόπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) (λόγ.) κάνω επισκόπηση (βλ.λ.): 
~ τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις ΣΥΝ. εξετάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΕΤΥΜ 
<,αρχ· επισκοπώ (-έω) < επίσκοπος]. επι σκοτίζω ρ. µετβ. {επισκότισ-α, -τηκα, 
-µένος} (λόγ.) 1. ρίχνω σκιά πάνω σε (κάτι) ΣΥΝ. σκιάζω, συσκοτίζω 2. (µτφ.) 
προκαλώ σύγχυση: επισκοτίζει αντί να διασαφηνίζει το θέµα ΣΥΝ. συγχέω. — 
επισκότι-ση (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < επι- + σκοτίζω < σκότος]. επισµάλτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} η εφυάλωση 
(βλ.λ.). — επισµαλτώνω ρ. επισµηναγός (ο/η) αξιωµατικός τής Πολεµικής 
Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

επίσµηνίας (ο/η) {επισµηνιών} ΣΤΡΑΤ. υπαξιωµατικός τής Πολεµικής 
Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

επισπεύδω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέσπευσα, επισπεύσθηκα, επεσπευσµέ-νος} (λόγ.) 
προσπαθώ να πραγµατοποιήσω (κάτι) το ταχύτερο δυνατόν, νωρίτερα από τον 
προβλεπόµενο χρόνο: επέσπευσε τις εκλογές || πρέπει να επισπευσθεί η 
ολοκλήρωση τού έργου ΑΝΤ. καθυστερώ. — επισπευστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

επίσπευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η επιτάχυνση (π.χ. 
µιας διαδικασίας), η προσπάθεια να γίνει κάτι συντοµότερα: η ~ των εκλογών. 

επιστάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {επέστα-ξα, -γµένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
στάζω υγρό πάνω σε (κάτι): ~ κολλύριο ΣΥΝ. σταλάζω ♦ 2. (αµετβ.) πέφτω 
υπό µορφήν σταγόνας ΣΥΝ. στάζω. 

επισταλίες (οι) {επισταλιών} ΝΑΥΤ. Ο επιπλέον χρόνος, µετά τη συµπλήρωση 
των σταλιών, που απαιτήθηκε για τη φορτοεκφόρτωση πλοίου. 

επισταµένος, επισταµένη, -ο αυτός που γίνεται µε προσοχή και σε βάθος: 
διεξήχθη ~ έρευνα τής υποθέσεως ΣΥΝ. προσεκτικός, εµπεριστατωµένος, 
λεπτοµερής. — επισταµένως επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. 
έπίσταµαι «γνωρίζω, κατανοώ επακριβώς, είµαι ικανός» < *έπι-ίσταµαι (µε 
πιθ. ιωνική ψίλωση) < επι- + ϊσταµαι. Το ρ. είχε ιωνική προέλευση, διατήρησε 
δε την ψιλωτική (µη δασυνόµενη) µορφή του, προκειµένου να διακρίνεται 
από το οµηρικό εφίσταµαι («προφύλαξη»). Η λ. έπίσταµαι προσδιόριζε κυρ. 
την απόκτηση εξειδικευµένης και πρακτικής γνώσης, καθώς και την ικανό-
τητα να χρησιµοποιήσει κανείς σωστά αυτή τη γνώση. Αρχική σηµ. «το να 
βρίσκεται κανείς πάνω από κάτι» και, συνεπώς, «να καταγίνεται σχολαστικά 
µε αυτό». Η λ. έδωσε πολύ σηµαντικά παράγωγα: επιστήµη, έπιστητό(ν) κ.ά.]. 

επίσταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} ΙΑΤΡ. η ρινορραγία (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έπίσταξις < επιστάζω]. 

επιστασία (η) [µτγν.] {επιστασιών} 1. η ευθύνη και το έργο τού επιστάτη: 
ανέλαβε την ~ τού σχολείου 2. (συνεκδ.) το κτήριο ή το γραφείο τού επιστάτη: 
η ~ ήταν κλειστή 3. ΝΑΥΤ. η επίβλεψη από αξιωµατικό καθεµιάς από τις 
υπηρεσίες στα πολεµικά πλοία: ~ ναυτιλίας | µηχανών | υφάλων | όπλων. 

επιστάτης (ο) [αρχ.] {επιστατών}, επιστάτρια (η) [1892] {επιστα-τριών} 1. 
πρόσωπο που ελέγχει την ορθή εκτέλεση (έργου) 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που 
επιβλέπει (έναν χώρο), που φροντίζει για την καλή λειτουργία του: ο ~ τού 
σχολείου. Επίσης επιστάτισσα (η) {επι-στατισσών}. 

επιστατω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {επιστατείς... | επιστάτησα} ♦ 1. (µετβ.) ελέγχω την 
ορθή εκτέλεση (έργου): επιστατουσε τις οικοδοµικές εργασίες ΣΥΝ. επιβλέπω, 
εποπτεύω ♦ 2. (αµετβ.) είµαι φροντιστής ενός έργου. 
[ΕΤΥΜ < αρ%· επιστατω (-έω) < επιστάτης < επι- + -στάτης (< ί-στα-µαι), 
τού ρ. εφίσταµαι «στέκοµαι πάνω από κάτι, φροντίζω»]. 

επιστεγάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιστέγασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τοποθετώ (σε κάτι) 
στέγη: ~ γκαράζ/ αποθήκη ΣΥΝ. σκεπάζω 2. (µτφ.) (για έργο ή προσπάθεια) 
κάνω (κάτι) που (το) ολοκληρώνει, που αποτελεί το κορύφωµα (του): το 
ανθρωπιστικό του έργο επιστεγάστηκε µε αυτή τη δωρεά. — επιστέγαση (η) 
[1894]. 

επιστέγασµα (το) {επιστεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στέγη, η σκεπή 
οικοδοµήµατος 2. (µτφ.) το γεγονός που ολοκληρώνει (ένα έργο, µια 
προσπάθεια κ.λπ.): η εισδοχή του στην Ακαδηµία ήταν το ~ µιας επιτυχούς 
επιστηµονικής σταδιοδροµίας. 

επίστεγο (το) {επιστέγ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. (επίσ.) το πρυµναίο τµήµα τού πλοίου 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) κάσαρο ΑΝΤ. πρόστεγο. [ΕΤΥΜ < επιστεγάζω (υποχωρητ.), πβ. 
µτγν. επίθ. έπίστεγον (οίκηµα)]. 

επιστέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέστεψα, επιστέφθηκα} 1. τοποθετώ στεφάνι στο 
κεφάλι (κάποιου): η ελλανόδικος επιτροπή των αγώνων επέ-στεψε τον νικητή 
ΣΥΝ. στεφανώνω 2. (µτφ.) επιστεγάζω, αποτελώ το επιστέγασµα (προσπάθειας, 
αγώνα κ.λπ.).   — επίστεψη (η) (σηµ. 1) [1898].# επιστήθιος, -α, -ο 1. αυτός που 
βρίσκεται πάνω στο (ανθρώπινο) στήθος: ~ σταυρός | καδένα | φυλαχτό 2. 
(συνήθ. µτφ.) αυτός µε τον οποίο διατηρούµε πολύ στενές σχέσεις: ~ φίλος 
ΣΥΝ. αγαπηµένος, προσφιλής, ακριβός, (οικ.) κολλητός. [ΕΤΎΜι µτγν. < επι- 
+ -στήθιος < στήθος]. Επιστήµη (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επιστήµη (βλ.λ.)]. επιστήµη (η) {επιστηµών} 1. 
το σύνολο συστηµατικών και επαλη-θεύσιµων γνώσεων, καθώς και η έρευνα 
αυστηρώς καθορισµένων πεδίων τού επιστητού µε συγκεκριµένες και 
ορθολογικές µεθόδους, λ.χ. την παρατήρηση, το πείραµα, την υπόθεση, την 
επαγωγή: θεωρητικές ~ || τα θαύµατα | οι πρόοδοι | τα άλµατα τής ~· ΦΡ. 
ανθρωπιστικές επιστήµες | επιστήµες τού ανθρώπου η φιλολογία, η ιστορία, η 
ψυχολογία, η κοινωνιολογία κ.λπ., κατ' αντιδιαστολή συνήθ. προς τις θε-τικές 
επιστήµες (µαθηµατικά, φυσική κ.ά.) 2. το σύνολο των κλάδων που αποτελούν 
επιστήµες, το σύνολο των επιστηµών (κυρ. των θετικών): η ~ κάνει θαύµατα στις 
ηµέρες µας || οι ~ και τα γράµµατα || τι λέει η ~ γι'αυτό το θέµα; || δέχεται η ~ 
τέτοιες απόψεις; 3. κάθε επιµέρους επιστηµονικός κλάδος: ποια - έχεις 
σπουδάσει; 4. (συνεκδ.) κάθε επιστηµονική ειδικότητα από επαγγελµατικής 
πλευράς: κερδίζει το ψωµί του από την ~ του 5. (ειρων.-καθηµ.) η επισταµένη 
γνώση ενός πράγµατος: έχει κάνει την κοπάνα ~! || έχει αναγάγει την κλεψιά σε 
~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < έπίσταµαι (βλ. λ. επισταµένος). Η λ. ξεκίνησε από τη σηµ. 
«εξοικείωση µε συγκεκριµένο γνωστικό χώρο ή αντικείµενο», 
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από όπου ήδη στον Πλάτωνα προέκυψαν οι σηµ. των κλάδων γνώσεως 
σε αντιδιαστολή µε τις λ. εµπειρία, τέχνη. Το λατ. scientia (> γαλλ. 
science) είναι µετάφραση τού ελλην. όρου], επιστηµικός, -ή, -ό 
ΓΛΩΣΣ. αυτός που χαρακτηρίζει τη δέσµευση τού οµιλητή ότι τα 
λεγόµενα του αληθεύουν, ανάλογα µε τον κυµαινόµενο βαθµό γνώσης 
που έχει, πράγµα που καθορίζει τελικά και τη διατύπωση τής κρίσης 
του: ίσως έρθει αύριο || θα είναι ακόµη στον δρόµο || ίσως να κατάλαβε 
το λάθος του ANT. δεοντικός. [ΕΤΫΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
epistemic]. επιστηµολογία (η) [1878] επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος 
έχει ως αντικείµενο έρευνας και µελέτης του την ίδια την επιστήµη, 
δηλ. τον ακριβή καθορισµό των ερευνητικών πεδίων και των 
µεθοδολογικών εργαλείων. — επιστηµολόγος (ο/η), επιστηµολογικός, -
ή, -ό, επίΌτη-µολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Wissenschaftslehre. Ορισµένες φορές η 
αγγλ. λ. epistemology (ελληνογενής) µεταφέρεται ως επιστηµολογία, 
ενώ ορθή είναι η απόδοση γνωσιολογία (βλ.λ.)]. επιστήµονας (ο/η) 
{θηλ. επιστήµονος | επιστηµόνων} 1. πρόσωπο µε υψηλή κατάρτιση 
σε έναν τοµέα τού επιστητού, που ασχολείται ως ειδικός µε την 
επιστηµονική έρευνα: γνωστός | διακεκριµένος | λαµπρός | 
αναγνωρισµένος | διεθνούς ακτινοβολίας | σοφός | πρωτοπόρος ~2. 
(γενικότ.) κάθε πτυχιούχος ανώτατης σχολής: πήρε το πτυχίο του- 
τώρα πια είναι ~ 3. (µτφ.) πρόσωπο που γνωρίζει (κάτι) πολύ καλά, 
που είναι ειδικός σε (κάτι): ~ στην οδήγηση || (ειρων.) ~ στις κοµπίνες! 
Επίσης (λόγ.) επιστήµων (ο/η) {επιστήµον-ος, -α}, επιστηµό-νισσα (η) 
{δύσχρ. επιστηµονισσών}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιστήµων < επίσταµαι (βλ. λ. επισταµένος)]. 
επιστηµονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη ή τον 
επιστήµονα: ~ γνώση | µέθοδος | αλήθεια | δεξιότητα | έρευνα | πρόοδος 
| εξέλιξη | µελέτη | εργασία | ορίζοντας | αντίληψη | θέµα | συνεργάτης | 
εξήγηση | ανάλυση | πόρισµα | κατάρτιση | εργαστήριο | έργο | 
προβληµατισµός | έκδοση | ύφος | πείραµα | επιτροπή | επίτευγµα- ΦΡ. 
(α) επιστηµονική φαντασία (i) το σύνολο των αληθοφανών ιστοριών 
(λογοτεχνικών, κινηµατογραφικών, τηλεοπτικών κ.λπ.) που 
εκτυλίσσονται σε έναν φανταστικό χωρόχρονο (συνήθ. µελλοντικό) 
και αντλούν την αληθοφάνεια τους από τα τεχνολογικά και 
επιστηµονικά επιτεύγµατα τής εποχής µας, τα οποία αξιοποιούν θε-
µατικά ή σεναριακά (ii) (µτφ.) κάθε απίστευτη, εξωπραγµατική ιστο-
ρία: Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι γίνονται τέτοια πράγµατα; 
Αυτά είναι ~! (iii) (η γεν. επιστηµονικής φαντασίας ως χαρακτηρι-
σµός) για αφήγηµα (µυθιστόρηµα, ταινία κ.λπ.) που αξιοποιεί γνώ-
σεις από τον χώρο των θετικών επιστηµών (β) επιστηµονική κοινό-
τητα οι επιστήµονες διεθνώς. — επιστηµονικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., 
επιστηµονικότατα (η) [1812]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιστήµων. Η φρ. επιστηµονική φαντασία είναι απόδ. 
τού αγγλ. (science) fiction]. επιστηµονικοφανής, -ής, -ές 
{επιστηµονικοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει χαρακτηριστικά 
τού επιστηµονικού (χωρίς να είναι επιστηµονικός): ~ θεωρία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΎΜ. < επιστηµονικός + -φανής < 
φαίνοµαι]. επιστηµονισµός (ο) η επιστηµονική τάση και θεώρηση, η 
οποία εκλαµβάνει ως επιβεβληµένη την εφαρµογή των µεθόδων των 
φυσικών επιστηµών σε όλους τους τοµείς έρευνας, 
συµπεριλαµβανοµένης τής φιλοσοφίας, των ανθρωπιστικών και των 
κοινωνικών επιστηµών η άποψη, σύµφωνα µε την οποία οι µέθοδοι 
αυτές αποτελούν τη µόνη πηγή αξιόπιστων γνώσεων: ξηρός | στείρος | 
δογµατικός | ακραίος ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. scientismi. επιστηµοσύνη (η) 
[µτγν.] {χωρ. πληθ.} η εντελής γνώση τού γνωστικού πεδίου και τής 
ειδικής µεθοδολογίας τής επιστήµης µε την οποία ασχολείται κανείς. 
επιστητό (το) {χωρ. πληθ.} αυτό που µπορεί να προσεγγίσει ο άν-
θρωπος µέσω τής γνώσης και αποτελεί αντικείµενο τής επιστηµονικής 
έρευνας: κοµµάτι | µέρος τού ~· ΦΡ. επί παντός (τού) επιστητού για 
όλα όσα είναι γνωστά στον άνθρωπο- (συνήθ. ειρων.) για τα πάντα, 
για οτιδήποτε εκφέρει γνώµη ~ ΑΝΤ. άγνωστο, απροσπέλαστο. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. επιστητόν (ήδη στον Αριστοτέλη), ουδ. τού επιθ. επι-στητός < 
επίσταµαι (βλ. λ. επισταµένος)]. επιστολέας (ο) ΣΤΡΑΤ. Ο υπαρχηγός 
κάθε Επιτελικής Μονάδας στο 
Πολεµικό Ναυτικό. επιστολή (η) (λόγ.) 1. το γραπτό µήνυµα, που 
αποστέλλεται σε παραλήπτη µέσα σε ταχυδροµικό φάκελο: φιλική | 
υπηρεσιακή | επίσηµη | ανεπίσηµη ~ ΣΥΝ. γράµµα, γραφή 2. ΦΙΛΟΛ. το 
γραπτό κείµενο που αποστέλλεται (σε κάποιον) ως λογοτεχνικό είδος 
3. (συνεκδ.) ο φαύλος µέσα στον οποίο τοποθετείται το γραπτό µήνυµα · 
4. ΘΡΗΣΚ. επιστολή (η) πραγµατεία µε παραινετικό περιεχόµενο και 
οδηγίες σχετικά µε θεολογικά και κοσµικά ζητήµατα: οι ~ τού 
Αποστόλου Παύλου. — επιστολικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπιστέλλω < επι- + στέλλω]. επιστολιµαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που 
παρουσιάζεται υπό µορ-φήν επιστολής: ~ διατριβή | πραγµατεία | 
αφήγηση 2. (σπάν.) αυτός που αναφέρεται µόνο σε επιστολές και δεν 
σχετίζεται µε την πραγµατικότητα: ~ απειλές | ενισχύσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. υποβολιµαίος. επιστολογραφία (η) [1782] {επιστολογραφιών} 1.η 
ανταλλαγή επιστολών ανάµεσα σε πρόσωπα ΣΥΝ. αλληλογραφία 2. η 
τέχνη τού να συντάσσει κανείς επιστολές 3. το βιβλίο που περιέχει 
υποδείγµατα ποικίλων επιστολών και σχετικές οδηγίες για τη 
σύνταξη καλών επιστολών 4. ΦΙΛΟΛ. (α) το σύνολο των επιστολών που 
έγραψαν έγκριτοι άνθρωποι των γραµµάτων, τής πολιτικής, τής τέχνης 
και τής επιστήµης (β) το σύνολο επιστολών ως αντικείµενο 
φιλολογικής µελέτης 

από απόψεως µορφής (πεζογραφικής, ποιητικής, γλωσσικής κ.λπ.), πε-
ριεχοµένου (κοινωνικού, επαγγελµατικού, ηθικού, φιλοσοφικού, θρη-
σκευτικού, πολιτικού, λογοτεχνικού κ.λπ.), εποχής (βυζαντινής, νεο-
ελληνικής κ.λπ.), αλληλογραφούντων προσώπων κ.λπ. — επιστολο-
γράφοι ρ. [1880] {-είς...}. 

επιστολογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που γράφει επιστολή: ~ 
εφηµερίδας · 2. πρόσωπο που ασχολείται µε το λογοτεχνικό είδος 
τής επιστολογραφίας. — επιστολογραφίας, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. πολυγράφος. 

επιστολόχαρτο (το) το χαρτί τής επιστολής, στο οποίο γράφει κανείς 
και το εσωκλείει στον φάκελο. 

επίστοµα κ. πίστοµα επίρρ. → απίστοµα 
επιστόµιο (το) [µτγν.] {επιστοµί-ου | -ων} 1. η άκρη αντικειµένου, 

που έρχεται σε επαφή µε τα χείλη τού ανθρώπου, λ.χ. µουσικού ορ-
γάνου, τσιγάρου, πίπας κ.λπ. · 2. το πώµα που χρησιµοποιείται σε 
αγγείο ή σωλήνα · 3. το µεταλλικό τελείωµα τού ανοίγµατος κλει-
δαρότρυπας: το επιστόµιο τού συρταριού τού γραφείου είναι πραγ-
µατικό κόσµηµα. 

επιστράτευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. ΣΤΡΑΤ. 
η πρόσκληση στον στρατό τού µάχιµου πληθυσµού σε περίοδο 
πολέµου: ~ γενική (όλων των µάχιµων ανδρών) | µερική (µέρους των 
µάχιµων ανδρών)· ΦΡ. πολιτική επιστράτευση βλ. λ. πολιτικός 2. (συ-
νεκδ.) η περίοδος τής επιστράτευσης: λήξη τής ~ 3. (µτφ.) η ενεργο-
ποίηση κάθε διαθέσιµου προσώπου ή µέσου για την επίτευξη ορι-
σµένου σκοπού: για να αντιµετωπιστούν τα κρίσιµα προβλήµατα τής 
χώρας µας, απαιτείται ~ όλων των δηµιουργικών δυνάµεων τού τόπου 
ΣΥΝ. συσπείρωση, κινητοποίηση. 

επιστρατεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιστράτευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. καλώ στον στρατό επιστράτους, πολίτες που έχουν ήδη απο-
λυθεί 2. κινητοποιώ και καλώ στον στρατό όλο τον µάχιµο πληθυσµό 
σε περίπτωση πολέµου 3. (µτφ.) συγκεντρώνω ή συσπειρώνω: ~ όλες 
µου τις δυνάµεις | τις ικανότητες | τις γνώσεις, για να επιτύχω τον 
στόχο µου || για την υλοποίηση τού σχεδίου επιστρατεύθηκαν όλοι οι 
υπάλληλοι τής εταιρείας ΣΥΝ. κινητοποιώ, εκµεταλλεύοµαι 4. ανα-
γκάζω (µε υπουργική απόφαση) εργαζοµένους σε οργανισµούς κοι-
νής ωφελείας, οι οποίοι απεργούν, να αναλάβουν υπηρεσία, ώστε να 
εξυπηρετείται το κοινό: λόγω τής παράτασης τής απεργίας αποφασί-
στηκε να επιστρατευθούν οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων. — επι-
στρατευτικός, -ή, -ό [1896]. 

επίστρατος (ο) [1895] {επιστράτ-ου | -ων, -ους} ο έφεδρος (στρατιώ-
της ή αξιωµατικός) που επιστρατεύεται σε καιρό ειρήνης για µετεκ-
παίδευση στα νέα όπλα: κλήθηκαν πολλοί ~ στην επιστρατευτική 
άσκηση. 

επιστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέστρεψα, επιστράφηκα} 1. δίνω πίσω 
(κάτι που έχω πάρει): ~ τα χρήµατα που δανείστηκα || ~ προϊόν που 
αποδείχθηκε ελαττωµατικό || η επιστολή επιστράφηκε από τα ΕΛ.ΤΑ. • 
2. ανταποδίδω, συµπεριφέροµαι µε τον ίδιο τρόπο: του επέστρεψε 
την αδιαφορία του || σας επιστρέφω τις ύβρεις ΣΥΝ. γυρίζω πίσω · 3. 
(α) έρχοµαι ξανά στο σηµείο από όπου έφυγα ή ξεκίνησα: ~ στην αρ-
χή | στο µηδέν | στην αφετηρία ΣΥΝ. επανέρχοµαι (β) (ειδικότ.) ξανα-
γυρίζω (στον τόπο µου, στη χώρα ή την ιδιαίτερη πατρίδα µου): ~ στο 
χωριό µου | στην πατρίδα ΣΥΝ. παλιννοστώ, επανακάµπτω 4. ξαναγυ-
ρίζω σε δραστηριότητα, θέµα, υπόθεση µε τα οποία είχα ήδη ασχο-
ληθεί: ο δηµοσιογράφος επιστρέφει στο θέµα τής µόλυνσης που είχε 
θίξει και παλιότερα || ο αθλητής επέστρεψε στην αγωνιστική δράση-
ΦΡ. επιστρέφω δριµύτερος βλ. λ. επανέρχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργα-
στικός. 

επιστροφέας (ο) {επιστροφ-είς, -έων} ΑΝΑΤ. Ο πρώτος αυχενικός 
σπόνδυλος- αλλιώς άτλας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπιστροφεύς, -έως (στον επιγραµµατοποιό Πολλιανό 
απαντά η ανατ. σηµ.) < αρχ. επιστρέφω]. 

επιστροφή (η) [αρχ.] 1. η απόδοση πράγµατος (σε αυτόν από τον 
οποίο είχε ληφθεί): η ~ των χρηµάτων που δανείστηκα σε αυτόν που 
µου τα δάνεισε || η ~ των µαρµάρων τού Παρθενώνα από το Βρετανικό 
Μουσείο στην Ελλάδα ΣΥΝ. γύρισµα· ΦΡ. δρόµος χωρίς επιστροφή η 
µοναδική επιλογή ή δυνατότητα που έχει κάποιος για κάτι: η νίκη 
στον επόµενο αγώνα είναι ~- αν δεν νικήσουµε, ξεχνάµε οριστικά το 
πρωτάθληµα 2. (συνεκδ.) κάτι (π.χ. χρήµατα) που δίδεται σε αυτόν από 
τον οποίο είχε ληφθεί: οι - τής εφορίας || οι ~ εφηµερίδων (αυτών που 
δεν πουλήθηκαν) · 3. (α) η επάνοδος σε ορισµένο τόπο: η ~ των 
µεταναστών στις πατρίδες τους || η ~ των προσφύγων στον τόπο τους || 
τέλος των διακοπών και ~ των µαθητών στα θρανία | στα σχολεία || ~ 
στην αφετηρία || η ~ τού ασώτου υιού στην πατρική κατοικία || η ~ των 
παικτών στην άµυνα ΣΥΝ. επανάκαµψη, γυρισµός ANT. αναχώρηση· 
ΦΡ. µετ' επιστροφής | µε επιστροφή ως χαρακτηρισµός εισιτηρίου 
που εκδίδεται για µετάβαση και επιστροφή: αεροπορικό εισιτήριο µετ' 
επιστροφής ΣΥΝ. αλε-ρετούρ (β) η επάνοδος σε προηγούµενη 
κατάσταση: τέλειωσαν οι διακοπές, ~ στα ίδια και τα ίδια || ~ στη 
ρουτίνα | στη σκληρή καθηµερινότητα || για αρκετό καιρό ήταν ήρεµος- 
εδώ και µία βδοµάδα έχουµε - στα παλιά: ξανά ένταση, φασαρίες... 4. η 
διάρκεια τού γυρισµού: στην ~ συναντήσαµε δυο φίλους 5. (µτφ.) η 
επαναφορά στην ίδια θέση: ~ στο ίδιο θέµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγυρίζω. 
επίστρωµα (το) [µεσν.] {επιστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τελευταία 
στρώση υλικού σε επιφάνεια: ένα ~ από άµµο προστάτευε το σπίτι από 
την υγρασία || ένα ~ λίπους προφυλάσσει τον οργανισµό από το ψύχος 
ΣΥΝ. στρώση, επικάλυψη, άλειµµα 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο που 
χρησιµοποιείται ως επικάλυµµα (λ.χ. χαλί, µοκέτα). επιστρώνω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {επίστρω-σα (λόγ. επέστρωσα), -θηκα, -µένος) καλύπτω 
(κάτι) µε στρώση υλικού ΣΥΝ. επικαλύπτω. 
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επίστρωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η τελευταία 
στρώση υλικού σε µια επιφάνεια. 

επιστύλιο (το) {επιστυλί-ου | -ων) ΑΡΧΓΓ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. το κατώτερο τµήµα 
τού θριγκού των αρχαίων οικοδοµηµάτων το αποτελούσαν οι δοκοί, 
οι οποίες ένωναν τους κίονες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επιστύλιον< εττι- + -
στύλιον< στύλος]. 

επισυµβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επισυνέβη (να/θα επισυµβεί)} (λόγ.) 
(συνήθ. τριτοπρόσ. επισυµβαίνει, επισυµβαίνουν) συµβαίνω επιπλέον 
ή µετά (από κάτι): «το αναµενόµενο δεν επισυνέβη» (εφηµ.) ΣΥΝ. επα-
κολουθώ. 

επισυνάπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {επισυν-ήψα, -άφθηκα (λογιότ. -ήφθην, -
ης, -η...), -ηµµένος) (λόγ.) συνάπτω (έγγραφο) µαζί µε άλλα: στην αί-
τηση του επισυνάπτει όλα τα αποδεικτικά σπουδών του ΣΥΝ. συνυ-
ποβάλλω. — επισύναψη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. 

επισύρω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέσυρα} 1. (κυριολ.) τραβώ (κάτι) προς το 
µέρος µου ΣΥΝ. εφελκύω 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ θετικές ή αρνητι-
κές αντιδράσεις των άλλων (σε σχέση µε εµένα): ~ τον φθόνο | την 
κακία | την αποδοκιµασία | την οργή | την αγανάκτηση | τον θαυµα-
σµό | την εκτίµηση | τη µήνιν των άλλων ΦΡ. ΝΟΜ. (για ποινικά κο-
λάσιµες πράξεις) επισύρω ποινή τιµωρούµαι: αυτό το έγκληµα επι-
σύρει ποινή κάθειρξης δέκα ετών. 

επισφάλεια (η) [µτγν.] {επισφαλειών} κατάσταση που εµπνέει κίν-
δυνο, αβεβαιότητα- (ειδικότ.) οφειλόµενο ποσό για την είσπραξη τού 
οποίου υπάρχει αβεβαιότητα: «η εσωτερική ζήτηση κατέρρευσε και η 
µεγαλύτερη τράπεζα τής χώρας άρχισε να τρίζει υπό το βάρος των 
επισφαλειών» (εφηµ.). 

επισφαλής, -ής, -ές {επισφαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επισφαλέστ-ερος, -
ατός} 1. (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιό-
τητα: η κατάσταση τής υγείας του παρέµεινε ~ ΣΥΝ. αβέβαιος, άδη-
λος, ασταθής (β) αυτός για τον οποίο υπάρχει αβεβαιότητα (αν είναι 
δυνατόν να εισπραχθεί, εξοφληθεί κ.λπ.): ~ χρέος | απαίτηση | δάνειο 
2. αυτός που ενέχει κινδύνους: το πολιτικό κλίµα ήταν ακόµη ~ ΣΥΝ. 
επικίνδυνος, ανασφαλής, επίφοβος. — επισφαλώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής, -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + -σφαλής < θ. σφαλ-, πβ. αόρ. β' ε-σφαλ-ον τού ρ. 
σφάλλω]. 

επισφραγίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επισφράγισ-α (λόγ. επεσφράγισα), -τη-
κα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ολοκληρώνω µια ενέργεια µου µε κάτι ση-
µαντικό: µε την ίδρυση τής βιβλιοθήκης επισφράγισε την πολύχρονη 
προσφορά του στον τόπο του ΣΥΝ. επιστεγάζω, επιστέφω 2. (κατ' επέ-
κτ.) προσδίδω κύρος και αναγνώριση (σε κάτι): µε τη δήλωση του 
επισφράγισε την επιτυχή τους συνεργασία ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, επικυ-
ρώνω, πιστοποιώ. — επισφράγιση (η) [µτγν.] κ. επισφράγισµα (το) 
[µτγν.], επισφραγιστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

επίσχεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1. η διακοπή µιας 
ενέργειας: ~ εργασίας ΣΥΝ. σταµάτηµα 2. ΝΟΜ. επίσχεσης δικαίωµα 
δικαίωµα τού οφειλέτη να αρνηθεί την εκπλήρωση τής παροχής του 
για όσο χρονικό διάστηµα δεν εκπληρώνει και ο δανειστής ληξιπρό-
θεσµη και συναφή υποχρέωση που έχει έναντι του · 3. ΙΑΤΡ. η ανα-
στολή τής αποβολής ενός βιολογικού υλικού από το όργανο µέσα στο 
οποίο είναι συγκεντρωµένο, συνήθ. λόγω οργανικού αιτίου: ~ ούρων 
| αερίων | κοπράνων. — επισχετικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έπίσχεσις < επέχω (πβ. αόρ. β' έπέσχον), βλ.λ.]. 

επισωρεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {επισώρευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) συ-
γκεντρώνω σε σωρό: ~ δεινά | προβλήµατα ΣΥΝ. συσσωρεύω, µαζεύω. 
— επισώρευση (η) [µτγν.], επιοωρευτικός, -ή, -ό [1876]. 

επιταγή (η) 1. η έντυπη εντολή καταβολής χρηµατικού ποσού σε τρί-
τον έγγραφο που έχει συνταχθεί µε ορισµένο τύπο και φέρει τον τίτ-
λο «τραπεζική επιταγή», µε το οποίο αυτός που υπογράφει δίνει εντο-
λή σε τράπεζα να καταβάλει στον κοµιστή τού εγγράφου το ποσό 
που αναγράφεται από τον προσωπικό του λογαριασµό: κόβω | εκδίδω 
~ || ταχυδροµική ~ || πληρώνω µε επιταγές || µπλοκ επιταγών ΣΥΝ. τσεκ 
ΦΡ. (α) ακάλυπτη επιταγή βλ. λ. ακάλυπτος (β) ταξιδιωτική επιταγή 
βλ. λ. ταξιδιωτικές · 2. καθετί που συνιστά προσταγή: η προστασία 
τού φυσικού περιβάλλοντος είναι ~ των καιρών µας || ηθική ~ ΣΥΝ. 
διαταγή, αίτηµα. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «διαταγή», < αρχ. επιτάσσω. Η σηµ. τού 
αξιόγραφου είναι απόδ. τού γαλλ. mandat]. 

επιτάθηκα ρ. → επιτείνω 
επιτακτικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που περιέχει προσταγή, εντολή: 
δεν άντεχε το ~ του ύφος ΣΥΝ. διατακτικός, κελευστικός 2. αυτός που 
είναι ή κρίνεται απαραίτητος: ήταν ~ ανάγκη να συγκεντρωθούν 
χρήµατα για τα θύµατα τού πολέµου || ~ συµβιβασµός | υποχώρηση || 
«σηµειώνει ότι είναι επιτακτικό να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ φτω-
χών και πλουσίων» (εφηµ.) || «καθίσταται επιτακτική η µεσολάβηση 
για την επίλυση τού προβλήµατος» (εφηµ.) ΣΥΝ. επιβεβληµένος.  — 
επιτακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτάσσω]. επιτακτος, 
-η, -ο αυτός που τον έχουν επιτάξει, επιταγµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «προκαθορισµένος» (ήδη αρχ. η σηµ. «έφεδρος (για στρατ. 
δύναµη)», < επιτάσσω]. επίταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 
(λόγ.) 1. η διαταγή που δίνεται σε κάποιον ΣΥΝ. προσταγή · 2. η µε 
µονοµερή πράξη τής ∆ιοίκησης στέρηση τής χρήσης και τής 
κάρπωσης τού πράγµατος από τον ιδιοκτήτη του, η οποία έχει 
προσωρινό µόνον χαρακτήρα και γίνεται για την ικανοποίηση 
έκτακτης και άµεσης δηµόσιας ανάγκης: επίταξη ξενοδοχείων για τη 
στέγαση σεισµοπλήκτων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπίταξις < επιτάσσω]. 
επίταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. η αύξηση τής 
έντασης: ~ προβλήµατος | κρίσης ΣΥΝ. ενίσχυση, δυνάµωµα 2. ΓΛΩΣΣ. 

η ενίσχυση τής σηµασίας λέξεως ή φράσεως µε τη χρήση πρόσθετων 
γλωσσικών στοιχείων: δεν είναι απλώς ανόητος- είναι πολύ ανόητος· 
είναι η ίδια η ανοησία ΑΝΤ. µετριασµός· ΦΡ. µετ' επιτάσεως έντονα, 
εµφατικά 3. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. η επιδείνωση µιας ασθένειας ΣΥΝ. υπο- 
τροπίαση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίτασις < επιτείνω]. 

επιτάσσω ρ. µετβ. {επέταξα, επιτάχθηκα, επιταγµένος (λόγ. επιτεταγ-
µένος)} (λόγ.) 1. καθιστώ αναγκαίο, επιβεβληµένο· επιβάλλω: οι και-
ροί επιτάσσουν θαρραλέες πρωτοβουλίες · 2. τοποθετώ (κάτι) δίπλα 
σε (κάτι άλλο) ή στο τέλος: ο συγγραφέας επιτάσσει σκόπιµα το ου-
σιαστικό στο τέλος τής πρότασης ΑΝΤ. προτάσσω · 3. πραγµατοποιώ 
επίταξη (βλ.λ., σηµ. 2): ο στρατός επέταξε τα ιδιωτικά οχήµατα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + τάσσω | -ττω]. 

επιτατικός, -ή, -ό αυτός που δηµιουργεί επίταση ή αναφέρεται σε 
αυτήν: ~ µόριο | επίρρηµα | σηµασία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτείνω]. 

επιταηκά επιρρήµατα. Μια σειρά από επιρρήµατα χρησιµοποιού-
νται για να επιτείνουν τη σηµασία των επιθέτων ή επιρρηµάτων, 
που ανήκουν στα λεγόµενα ποιοτικά επίθετα | επιρρήµατα. Παρά-
δειγµα: Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να µάθεις να κολυµπάς καλά -
Του φάνηκε αφάνταστα δύσκολο να τα αποστηθίσει - Είναι εξό-
φθαλµα φανερό ότι ψεύδεται - Οι θέσεις τού κόµµατος είναι ριζικά 
διάφορες από αυτές που γράφει στο άρθρο του. Τέτοια επιτατικά 
επιρρήµατα είναι: αληθινά, ανέλπιστα, άπειρα | απείρως, απίθανα, 
απερίγραπτα, απίστευτα, ασυνήθιστα, ασύγκριτα, αφάνταστα, 
άφατα, εκπληκτικά, έντονα, εξαιρετικά, εξόφθαλµα, ιδιαίτερα, 
κάθετα (!), καταπληκτικά, πράγµατι, πραγµατικά, ριζικά, σοβαρά, 
τροµερά, τροµακτικά, φοβερά, χτυπητά, καθώς και τα επιρρήµατα 
που δηλώνουν κυρίως ποσότητα: απολύτως | απόλυτα, εντελώς, εξ 
ολοκλήρου | καθ' ολοκληρίαν, παντελώς, πέρα για πέρα, πλήρως, 
τελείως | τέλεια κ.ά. 

επιταυτού επίρρ. (σπάν.) µε σκοπιµότητα, µε συγκεκριµένο σκοπό: 
ενεργούσε έτσι ~ ΣΥΝ. επίτηδες, επί τούτω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. επιταυτού, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. επί τού 
αύτοϋ]. 

επιτάφιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι τοποθετηµένος πάνω σε 
τάφο: ~ στήλη | επίγραµµα- ΦΡ. επιτάφιος θρήνος (α) η ακολουθία 
που ψάλλεται τη Μεγάλη Παρασκευή για την ταφή τού Χριστού και 
την περιφορά τού επιταφίου (σηµ. 2) ΣΥΝ. εγκώµια, ξόδια (β) το αντί-
στοιχο εικονογραφικό θέµα 2. επιτάφιος (ο) {επιταφί-ου | -ων, -ους} το 
κουβούκλιο µέσα στο οποίο τίθεται πάνω σε σινδόνη ξυλόγλυπτη ή 
ζωγραφική παράσταση τού σταυρωµένου σώµατος τού Χριστού: έγι-
νε περιφορά τού ~ σε όλο το χωριό µε ιδιαίτερη κατάνυξη || στολίζω | 
προσκυνώ τον ~ || µετέφεραν τον ~ στους ώµους. 

επιτάχυνση (η) [1786] {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. (α) η µε-
ταβολή τής ταχύτητας κινητού στη µονάδα τού χρόνου κατά την 
οποία αυτή επήλθε (β) επιτάχυνση τής βαρύτητας η αύξηση τής τα-
χύτητας τής βαρύτητας στη µονάδα τού χρόνου (σύµβολο: g): η ~ εί-
ναι 10 misée 2. η αύξηση τής ταχύτητας (µε την οποία γίνεται κάτι): 
~ τού βήµατος || η ~ των ρυθµών σύγκλισης τής ελληνικής µε την ευ-
ρωπαϊκή οικονοµία || η ~ των διαδικασιών πώλησης προβληµατικών 
επιχειρήσεων σε ιδιώτες || - στην εκτέλεση των έργων για την Ολυ-
µπιάδα ΑΝΤ. επιβράδυνση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
accélération]. 

επιταχυνσιογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο που καταγράφει την 
επιτάχυνση υλικού σηµείου ή σώµατος κάθε χρονική στιγµή. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. accélérographe (νόθο συνθ.)]. 

επιταχυντής (ο) [1886] 1. ΜΗΧΑΝ. Ο µοχλός που ρυθµίζει τη ροή τού 
καυσίµου σε µηχανή εσωτερικής καύσεως ΣΥΝ. γκάζι · 2. ΟΙΚΟΝ. ο 
λόγος κεφαλαίου - προϊόντος, που εξηγεί τις κυκλικές οικονοµικές 
διακυµάνσεις · 3. ΧΗΜ. η ουσία που πολλαπλασιάζει την ταχύτητα 
χηµικής αντίδρασης · 4. ΦΥΣ. η µηχανή που επιταχύνει φορτισµένα 
σωµατίδια (ηλεκτρόνια, πρωτόνια κ.λπ.), αυξάνοντας την ταχύτητα 
τους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. accélérateur]. 

επιταχύνω ρ. µετβ. {επιτάχυν-α, -θηκα} 1. αυξάνω την ταχύτητα: ~ 
τον βηµατισµό | τους ρυθµούς ΣΥΝ. ταχύνω, εντείνω ΑΝΤ. επιβραδύνω 
• 2. εκτελώ (κάτι) σε συντοµότερο χρόνο: ~ τις διαδικασίες | τις ερ-
γασίες ΣΥΝ. επισπεύδω, συντοµεύω. — επιταχυντικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + ταχύνω < ταχύς]. 

επιτέθηκα ρ. → επιτίθεµαι 
επιτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέτεινα, επιτάθηκα, επιτεταµένος} (λόγ.) 1. 
αυξάνω την ένταση (σε κάτι): - τη σύγχυση | την αγωνία | το άγχος | 
τον πόνο | την αβεβαιότητα ΣΥΝ. επαυξάνω, ενδυναµώνω ΑΝΤ. µι-
κραίνω, αµβλύνω 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. δίνω έµφαση σε ορισµένη έν-
νοια: ~ τη σηµασία µιας λέξης ΣΥΝ. τονίζω, προβάλλω ΑΝΤ. µετριάζω. 

επιτελάρχης (ο) [1889] {επιτελαρχών} ανώτερος αξιωµατικός τού 
Στρατού Ξηράς, τρίτος στην ιεραρχία διοικήσεως µεραρχίας (ύστερα 
από τον υποστράτηγο και τον ταξίαρχο) και µε βαθµό συνήθ. συ-
νταγµατάρχη, που έχει επιτελικά καθήκοντα: ο ~ επιθεώρησε στρα-
τιωτικές µονάδες. [ΕΤΥΜ < επιτελείο + -άρχης < άρχω]. 

επιτελείο (το) [1871] 1. ΣΤΡΑΤ. η οµάδα αξιωµατικών που πλαισιώνει 
στρατιωτικό διοικητή και τον στηρίζει στο διοικητικό του έργο· ΦΡ. 
Γενικό Επιτελείο το στρατιωτικό συγκρότηµα που κατευθύνε και 
συντονίζω τους ανώτερους στρατιωτικούς σχηµατισµούς (λ.χ. µε-
ραρχίες, ταξίαρχος, συντάγµατα κ.λπ.): ~ Στρατού (Γ.Ε.Σ.) | Ναυτι-
κού (Γ.Ε.Ν.) | Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) 2. (µτφ.) σύνολο προσώπων µε υψη- 
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λή ιεραρχικά θέση που κατευθύνουν και συντονίζουν ένα έργο, µια 
επιχείρηση κλπ.: το οικονοµικό ~ τής κυβέρνησης || το - τού πρωθυπουργού || 
το επιστηµονικό ~ µιας εγκυκλοπαίδειας || ένα ~ εκλεκτών συνεργατών || ~ 
επιχείρησης | εφηµερίδας. 
[ΕΤΥΜ. < επιτελής, µε τη νεότ. σηµ. τού στρατιωτικού αξιωµατικού, απόδ. 
τού γαλλ. état-major]. 

επιτέλεση (η) → επιτελώ 
επιτελεστικός, -ή, -ό → επιτελώ 
επιτελής (ο) {επιτελ-ούς | -είς) (λόγ.) το µέλος τού επιτελείου: οι -τού 

Υπουργείου Εθνικής Αµύνης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εκπληρωµένος, ολοκληρωµένος», < επι- + -τελής 
< τέλος. Βλ. κ. επιτελείο]. 

επιτελικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το επιτελείο (στρατού η 
οργανισµού): ~ αξιωµατικός | στέλεχος | χάρτης | σχέδιο | οµάδα | ρόλος- ΦΡ. 
ΣΤΡΑΤ. επιτελικό γραφείο (συντοµ. Ε.Γ.) µορφή στρατιωτικής οργάνωσης µε 
ειδική αποστολή, που απαντά σε ανώτερες ιεραρχικά µονάδες (συντάγµατα, 
ταξιαρχίες, στρατηγεία). 

επιτέλους επίρρ. 1. τελικά, στο τέλος: τι γύρευε ~; || ~, θα µου πείτε τι θέλετε; 2. 
(για κάτι που επιθυµούσε κάποιος πολύ να γίνει) ευτυχώς: ~, φάνηκες! || ~, 
µόνοι! [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. enfin]. 

επιτελώ ρ. µετβ. {επιτελείς... | επιτέλ-εσα, -ούµαι, -έστηκα (λόγ. -θη-κα), -
εσµένος} πραγµατοποιώ (κάτι που µου ανατέθηκε), φέρω εις πέρας: ~ 
καθήκοντα | ρόλο | έργο | σκοπό ΣΥΝ. εφαρµόζω. — επιτέλεση (η) [αρχ.], 
επιτελεστικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω, τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επιτελώ 
(-έω) < επι- + τελώ < τέλος]. 

επιτετραµµένος, -η, -ο 1. αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί µια ειδική αποστολή 
ΣΥΝ. εντεταλµένος · 2. οποιασδήποτε βαθµίδας διπλωµάτης, που αντικαθιστά 
τον πρέσβη όταν απουσιάζει ή δεν υπάρχει ΣΥΝ. διαπιστευµένος (βλ. λ. 
διπλωµάτης, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ; Μτχ. παθ. παρακ. τού 
αρχ. επιτρέπω. Απόδ. τού γαλλ. chargé (des affaires)]. 

επίτευγµα (το) {επιτεύγµ-ατος | -ατα, -άτων} σπουδαία πράξη ως αποτέλεσµα 
µεγάλης προσπάθειας· κατόρθωµα: θαύµαζε τα λαµπρά ~ τού πολιτισµού τους 
ΣΥΝ. επιτυχία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επιτυγχάνω]. 

επίτευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} η πραγµάτωση ενός σκοπού: η ~ 
των προσδοκιών/ στόχου || σχέδιο για την ~ ειρήνης ΣΥΝ. εκπλήρωση, 
επιτυχία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπίτευξις < επιτυγχάνω]. 

επιτεύχθηκα ρ. → επιτυγχάνω 
επιτήδειος, -α, -ο 1. αυτός που διαθέτει εξυπνάδα και πονηριά: έπεσαν σε 

επιτήδειο τύπο, που τους ξεγέλασε ΣΥΝ. έξυπνος, επιδέξιος, καταφερτζής · 2. 
αυτός που είναι ενδεδειγµένος για την ανάληψη και εκτέλεση (ενός έργου): η 
δουλειά αυτή ήθελε ~ άνθρωπο ΣΥΝ. κατάλληλος, πρόσφορος. — επιτήδεια | 
επιτηδείως [αρχ.] επίρρ., em-τηδειότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«κατάλληλος, αρµόζων», < επίτηδες]. 

επίτηδες κ. εξεπίτηδες κ. ξεπίτηδες επίρρ.· σκόπιµα, ηθεληµένα ANT. 
άθελα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίτηδες | έπιτάδές, αβεβ. ετύµου. Η παλαιότερη ετυµ., που 
ανάγει τη λ. στη φρ. επί τάδε (πληθ. ρυδ. τής αντωνυµίας δδε), προσκρούει 
στο µακρό -α- (το -α- τού τάδε είναι κανονικά βραχύ) τού επιρρ. έπίτάδες | 
επίτηδες]. 

επιτήδευµα (το) [αρχ.] {επιτηδεύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το επάγγελµα που 
ασκεί κάποιος για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών: άσκηση | φόρος 
επιτηδεύµατος. — επιτηδευµατίας (ο) [1833]. 

επιτηδεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επιτηδεύ-θηκα, -µένος} 1. (σπάν.) καταπιάνοµαι 
επαγγελµατικά (µε κάτι) ΣΥΝ. επαγγέλλοµαι, επιδίδοµαι • 2. (συνήθ.) 
συµπεριφέροµαι χωρίς φυσικότητα.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επιτήδειος]. 

επιτήδευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) η έλλειψη φυσικότητας 
(στη συµπεριφορά), η προσποίηση. 

επιτηρητής (ο) [µτγν.], επιτηρήτρια (η) [1889] {επιτηρητριών} 1. πρόσωπο που 
επιβλέπει (την ορθή εκτέλεση έργου): - τής δηµόσιας τάξης 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που επιτηρεί τους µαθητές κατά τη διε-ξαγωγήεξετάσεων. 

επιτηρώ ρ. µετβ. {επιτηρείς... | επιτήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} επιβλέπω 
τη σωστή εκτέλεση (έργου ή διαδικασίας): ~ µαθητές | οικοδοµικές εργασίες 
ΣΥΝ. εποπτεύω, επιστατώ.    — επιτήρηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. επιτηρώ 
(-έω) < επι- + τηρώ]. 

επιτίθεµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επιτίθε-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται | πα-ρατ. επετιθ-
έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο | επιτέθηκα (λόγ. επε-τέθην, -ης, -η..., 
µτχ. επιτεθείς, -είσα, -έν)} (+ γεν. | +σε +αιτιατ.) 1. ΣΤΡΑΤ. ενεργώ επίθεση 
εναντίον εχθρικής δυνάµεως, κράτους κ.λπ.: περίµεναν τη στιγµή που θα 
επετίθετο ο εχθρός || πρώτα επιτέθηκε το Πεζικό | το Ιππικό || ~ αιφνιδίως | από 
τα νώτα ΣΥΝ. κάνω έφοδο, (λόγ.) επελαύνω ANT. αµύνοµαι, υπερασπίζω 2. 
(για πρόσ.) εκδηλώνω βίαιη και εχθρική συµπεριφορά εναντίον (κάποιου), 
συνήθ. ορµώντας του, χτυπώντας τον ή απειλώντας τον µε φονικό µέσο κ.λπ.: 
ληστές επετέθησαν σε υπάλληλο τραπέζης και του έκλεψαν είκοσι εκατοµµύρια || 
οµάδα αναρχικών επετέθη σε αστυνοµικούς || του επετέθησαν και τον 
αφόπλισαν ΣΥΝ. χτυπώ, (λόγ.) εφορµώ 3. (µτφ.) µιλώ επικριτικά για 
(κάποιον), ασκώ σφοδρό έλεγχο εναντίον (κάποιου): ο πρωθυπουργός επετέθη 
µε βαρύτατους χαρακτηρισµούς κατά βουλευτών τής αντιπολίτευσης || του 
επετέθη ασκώντας του δριµεία κριτική || ~ λεκτικά | φραστικά ΣΥΝ. κατακρίνω, 
θίγω, προσβάλλω, ψέγω 4. (η µτχ. επιτιθέµενος, -η, -ο) αυτός που επιτίθεται, ο 
εχθρός: στην περίπτωση 

τής Κύπρου - ήταν η Τουρκία ANT. αµυνόµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επι- + τίθεµαι (βλ.λ.)]. 

επιτίµηση (η) → επιτιµώ 
επιτιµητικός, -ή, -ό → επιτιµώ 
επιτίµιο (το) {επιτιµί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. η ποινή που επιβάλλεται από ιερέα για 

σοβαρές αµαρτίες, λ.χ. η απαγόρευση µεταλήψεως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιτίµιονκ 
επιτιµώ]. 

επίτιµος, -η, -ο αυτός που φέρει τιµητικό τίτλο, χωρίς να σχετίζεται µε τα 
καθήκοντα που συνεπάγεται ο τίτλος αυτός ή παρίσταται κάπου τιµητικά: ~ 
πρόεδρος | καθηγητής | διδάκτωρ | δηµότης || «η σύζυγος τού πρωθυπουργού θα 
µετάσχει ως ~ προσκεκληµένη στις εργασίες τού συνεδρίου» (εφηµ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επί- + -τιµος < τιµή]. 

επιτιµώ ρ. µετβ. {επιτιµάς... | επιτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 
προσάπτω µοµφή (σε κάποιον) για κάτι αρνητικό που διέπραξε: τον επιτίµησε 
για την αδιαφορία του ΣΥΝ. επιπλήττω, µαλώνω ANT. επαινώ, εγκωµιάζω. — 
επιτίµηση (η) [αρχ.], επιτιµητικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επιτιµώ (-άω), αρχική σηµ. «αποδίδω τιµή», < επι- + τιµώ. Η 
σηµερινή σηµ. (ήδη αρχ.) οφείλεται στο ότι το ρ. χρησιµοποιήθηκε επίσης για 
να περιγράψει την πράξη των δικαστών, οι οποίοι όριζαν τη χρηµατική ποινή 
που έπρεπε να πληρώσει ο καταδικασθείς]. 

επιτοίχιος, -α, -ο [1854] αυτός που βρίσκεται ή τοποθετείται επάνω σε τοίχο: ~ 
εκθέµατα. 

επιτόκιο (το) {επιτοκί-ου | -ων) ΟΙΚΟΝ. Ο τόκος που αποφέρει κεφάλαιο εκατό 
δραχµών για ορισµένο χρονικό διάστηµα· το ποσοστό ή το µέτρο µε βάση το 
οποίο υπολογίζεται το ύψος τού οφειλόµενου τόκου (βλ. λ. τόκος): σταθερό | 
κυµαινόµενο | εξαµηνιαίο | µηνιαίο | υψηλό | χαµηλό ~||~ 12Ψο || αύξηση | 
µείωση των ~||~ δανεισµού. [ΕΤΥΜ < µτγν. επιτόκιον< επι- + -τόκιονκ 
τόκος]. 

επίτοκος (η) {επιτόκ-ου | -ων, -ους} η γυναίκα που βρίσκεται κοντά στον τοκετό 
ΣΥΝ. ετοιµόγεννη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + τόκος (βλ.λ.)]. 

επιτολή (η) (λόγ.) η ανατολή άστρου στον ορίζοντα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < επιτελλω 
«ανατέλλω» < επι- + τέλλω, βλ. κ. ανατέλλω]. 

επιτοµή (η) 1. η σύνοψη και συγκεφαλαίωση ενός κειµένου ΣΥΝ. περίληψη, 
σύντµηση 2. (συνεκδ.) το πόνηµα που αποτελεί περιληπτική απόδοση 
εκτενέστερου συγγράµµατος ΣΥΝ. σύνοψη. [ΕΤΥΜ αρχ. < έπιτέµνω < επι- + 
τέµνω]. 

επίτοµος, -η, -ο αυτός που καταλαµβάνει έναν µόνο τόµο: ~ γραµµατική | 
συντακτικό | λεξικό ΑΝΤ. πολύτοµος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έπιτέµνω]. 

επιτονική (η) ΜΟΥΣ. η δεύτερη βαθµίδα τής διατονικής κλίµακας. 
επιτόνιο (το) {επιτονί-ου | -ων) (λόγ.) ΜΟΥΣ. το κλειδί µουσικού οργάνου. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. έπιτόνιον < έπι- + -τόνιον < τόνος]. 
επιτόνιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ο επιτονισµός (βλ.λ.). — επιτονίζω 

ρ. 
επιτονισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. (κατ' αντιδιαστολή προς τον τόνο που ανήκει σε 

συλλαβή λέξεως) η αυξοµειούµενη κύµανση τής φωνής που χαρακτηρίζει 
ολόκληρο εκφώνηµα (µια σειρά λέξεων: φράση ή και ολόκληρη πρόταση), 
έχει ιδιαίτερη µορφή σε κάθε γλώσσα και υποδηλώνει τη στάση τού οµιλητή 
απέναντι στο µήνυµα και στον ακροατή (έκπληξη, απορία, θαυµασµό, 
αµφιβολία, δισταγµό, επιδοκιµασία, αποδοκιµασία κ.τ.ό.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. intonation]. 

επίτονος (ο) {επιτόν-ου | -ων} (λόγ.) ΝΑΥΤ. (συνήθ. στον πληθ.) σχοινί ή 
συρµατόσχοινο που δένεται από τον ιστό στις δύο πλευρές τού πλοίου για να 
τον στηρίζει ΣΥΝ. ξάρτι. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (ενν. ίµάς, ήδη στην Οδύσσεια), µε τη σηµ. «σχοινί που τεντώνει, 
σφίγγει», < έπι- + -τόνος < τείνω]. 

επιτόπιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διεξάγεται στον ίδιο τόπο (όπου συνέβη 
κάτι): οι αστυνοµικές αρχές πραγµατοποίησαν ~ έρευνα, για να διαπιστώσουν 
τα πραγµατικά αίτια τού εγκλήµατος · 2. αυτός που ανήκει στον τόπο (όπου 
αναφερόµαστε): ~ αξιοθέατα | λαϊκά συγκροτήµατα | αρχές ΣΥΝ. τοπικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. 

επί τόπου επίρρ. → τόπος 
επιτραπέζιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που τοποθετείται πάνω στο τραπέζι ή 

προσφέρεται στο τραπέζι: ~ παιχνίδι | κρασί 2. ΠΛΗΡΟΦ. επιτραπέζια έκδοση 
(αγγλ. desktop publishing, συντοµ. DTP) η µέθοδος δηµιουργίας και έκδοσης 
ολοκληρωµένου εντύπου (βιβλίου, περιοδικού, φυλλαδίου) µε τη διάταξη 
κειµένου και εικόνων, σχεδίων κ.λπ. σε Η/Υ. 

επιτράπηκα ρ. → επιτρέπω 
επιτραχήλιο (το) {επιτραχηλί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το άµφιο που κρέµεται από τον 

τράχηλο ιερέων ΣΥΝ. πετραχήλι. [ΕΤΥΜ < µεσν. έπιτραχήλιον < έπι- + -
τραχήλων < τράχηλος]. 

επιτρεπτός, -ή, -ό αυτός που επιτρέπεται, που δικαιολογείται να υπάρχει ή να 
λειτουργεί (µε ορισµένο τρόπο): δεν ήξερε αν ήταν επιτρεπτό να µιλήσει σε 
τόσο σκληρή γλώσσα ΣΥΝ. νόµιµος, αρµόζων, πρέπων ANT. απαγορευµένος, 
αθέµιτος. 

επιτρέπω ρ. µετβ. {επέτρεψα, επιτράπηκα (λόγ. επετράπην, -ης, -η...)} 1. (α) 
χορηγώ (σε κάποιον) το δικαίωµα ή την άδεια να πράξει (κάτι): ~ την είσοδο | 
την έξοδο || τους επέτρεψε να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση || (µτφ.) η 
αγωγή µου δεν µου επιτρέπει να πέσω σε τέτοιο επίπεδο! || Πώς τολµάτε; Λεν 
σας ~! || θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος (αν θέλει ο Θεός και αν το 
επιτρέπει και ο καιρός) ΣΥΝ. εγκρίνω ANT. απαγορεύω (β) σε εκφράσεις 
ευγενείας για να ζητήσει 
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κανείς κάτι ή σε διάλογο για να παρέµβει ή γενικότ. για να ζητήσει από 
κάποιον την άδεια για κάτι που τον αφορά: Μου επιτρέπετε να σας δείξω πώς 
λειτουργεί; || Αν µου επιτρέπετε (ενν. να παρέµβω), υπάρχει και µια άλλη πτυχή 
τού θέµατος || (προς επιβάτη που εµποδίζει) Μου επιτρέπετε να περάσω; | να 
καθίσω; || (κ. απρόσ.) Επιτρέπεται το κάπνισµα στον διάδροµο; || δεν 
επιτρέπεται η είσοδος σε διανοµείς φυλλαδίων (επιγραφή σε είσοδο 
πολυκατοικίας) · 2. δίνω τη δυνατότητα: η οικονοµική τους άνεση τους 
επέτρεψε να πραγµατοποιήσουν τα σχέδια τους · 3. επιδέχοµαι, αφήνω 
περιθώριο (για κάτι): η διατύπωση τού κειµένου δεν επέτρεπε παρανοήσεις 
ΣΥΝ. σηκώνω, δέχοµαι, παίρνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + 
τρέπω]. 

επιτροπεία (η) [αρχ.] {επιτροπειών} ΝΟΜ. η ανάθεση τής διαχείρισης τής 
περιουσίας ανηλίκων, αρρώστων και γενικά προσώπων ανίκανων για 
δικαιοπραξία σε άλλους. 

επιτροπεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιτρόπευ-σα, -τηκα} αναλαµβάνω την επιτροπεία 
(βλ.λ.). — επιτρόπευση (η) [αρχ.]. 

επιτροπή (η) 1. το συµβούλιο που ορίζεται να επιτελέσει ορισµένο έργο: 
διακοµµατική | εξεταστική | εφορευτική | εκτελεστική ~||~ Θεσµών και 
∆ιαφάνειας τής Βουλής || ~ εµπειρογνωµόνων | αξιολόγησης υποψηφίων | 
συντονισµού απεργιακού αγώνα | διαπραγµατεύσεων || η Κεντρική Επιτροπή τού 
κόµµατος || η ~ Κεφαλαιαγοράς τού Χρηµατιστηρίου || (στην Ε.Ε.) Επιτροπή 
Μονίµων Αντιπροσώπων τού Ο.Η.Ε. 2. ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
(παλαιότ. Κοινοβουλευτική Επιτροπή και πριν από την τελευταία 
αναθεώρηση τού συντάγµατος ∆ιαρκής Επιτροπή τής Βουλής) συλλογικό 
όργανο τής νοµοθετικής διαδικασίας τής Βουλής το οποίο συγκροτείται από 
τον Πρόεδρο τής Βουλής κατ' αναλογίαν τής δύναµης των κοινοβουλευτικών 
οµάδων και που αντιστοιχεί σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό τοµέα υπουργείων 
(π.χ. Επιτροπή Εθνικής Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονοµικών 
Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου κ.ά.)· έργο κάθε µιας επιτροπής είναι 
να επεξεργάζεται στην ουσία τους τα νοµοσχέδια και τις προτάσεις νόµων 
πριν από τη συζήτηση και την ψήφιση τους, ενώ σήµερα, µετά την 
αναθεώρηση, έχει αποκτήσει αποφασιστική νοµοθετική αρµοδιότητα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διαιτησία, νοµική 
απόφαση», < επιτρέπω «εµπιστεύοµαι, αφήνω στην κρίση». Η λ. επιτροπή 
δήλωσε αργότερα και τα πρόσωπα που διαιτήτευαν, δηλ. τα µέλη τού νοµικού 
οργάνου που επιτελούσε τη διαιτησία]. 

επιτροπικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον επίτροπο: ~ καθήκοντα 
2. επιτροπικόν (το) {χωρ. πληθ.} (α) το δικαιοδοτικό πλαίσιο τής εξουσίας 
τού επιτρόπου ΣΥΝ. εξουσιοδότηση, πληρεξουσιότητα (β) (συνεκδ.) το 
έγγραφο µε το οποίο ανατίθενται (σε κάποιον) τα καθήκοντα τού επιτρόπου. 
— επιτροπικώς επίρρ. [1871]. 

επίτροπος (ο/η) {επιτρόπ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί 
ορισµένο διαχειριστικό καθήκον: ορίστηκε ο Έλληνας ~ στην Ε.Ε. || κοινοτικός 
~ ΣΥΝ. διαχειριστής, κοµισάριος · 2. πρόσωπο που αναλαµβάνει επιτροπεία 
(βλ.λ.) · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) το µέλος τού ενοριακού συµβουλίου, που µεριµνά 
για τη σωστή λειτουργία τής εκκλησίας τής ενορίας του (β) ο διαχειριστής 
µονής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτρέπω]. 

επιτυγχάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {επέτυχα, επιτεύχθηκα (λόγ. επετεύ-χθην, -ης, -
η..., µτχ. επιτευχθείς, -είσα, -έν), επιτυχηµένος (βλ.λ.)} (λόγ.) πετυχαίνω: µε 
την επιµονή του επέτυχε όλους τους σκοπούς του || όποιος αγωνίζεται, 
επιτυγχάνει || κατάφερε να επιτύχει στον διαγωνισµό || δεν επετεύχθη συµφωνία 
στη σύνοδο || έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στο θέµα αυτό || (σκωπτ.) η 
εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε (όταν κάτι εκτελείται σωστά, δεν έχει 
όµως το προσδοκώµενο αποτέλεσµα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βρίσκω τον στόχο», < έπι- + τυγχάνω (βλ.λ.)]. 

επιτύµβιος, -α, -ο αυτός που είναι τοποθετηµένος πάνω σε τάφο: ~ πλάκα | 
επίγραµµα. [ΕΤΥΜ. αρχ_. < έπι- + -τύµβιος < τύµβος]. 

επιτυχηµένος, -η, -ο (λόγ.) ο πετυχηµένος: ~ ζωγραφικός πίνακας | φαγητό | 
εµφάνιση | δίσκος | παράσταση | επιχειρηµατίας | καριέρα | παράδειγµα | 
συνεργασία. — επιτυχηµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. 
επιτυγχάνω (αρχ. έπιτετυχηµένος)]. 

επιτυχής, -ής, -ές {επιτυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιτυχέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που επέτυχε τον στόχο του: ~ προσπάθεια || οι χειρισµοί του στην υπόθεση 
αυτή υπήρξαν επιτυχείς ΣΥΝ. εύστοχος, επιτυχηµένος ΑΝΤ. άστοχος, 
ατελέσφορος 2. αυτός που εκτελέστηκε σωστά: ~ εγχείρηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ; αρχ. < επι- + -τυχής, πβ. αόρ. β' ε-τυχ-ον τού ρ. τυγχάνω]. 

επιτυχία (η) {επιτυχιών} 1.η οµαλή έκβαση υποθέσεως, η θετική κατάληξη 
προσπάθειας: στις εξετάσεις σηµείωσε µεγάλη | θριαµβευτική ~ || σου εύχοµαι 
καλή ~ || οι προσπάθειες του στέφθηκαν από - || η µία ~ έφερε την άλλη || 
θριαµβεύει στο εξωτερικό- πηγαίνει από ~ σε ~ ΣΥΝ. ευόδωση ΑΝΤ. αποτυχία 2. 
ο βαθµός στον οποίο κάτι γίνεται αποδεκτό από το κοινό, προκαλεί το 
ενδιαφέρον: το έργο παίχθηκε στην Αθήνα µε µέτρια ~ || η ~ αυτού τού 
µυθιστορήµατος ξεπέρασε κάθε προηγούµενο || η θεαµατική ~ µιας παράστασης 
|| η εξαιρετική - µιας πρωτοβουλίας 3. (ειδικότ.) η τραγουδιστική επιτυχία, το 
σουξέ: τα τραγούδια του έγιναν µεγάλες ~ || τραγούδησε παλιές ~ του 4. η 
επίτευξη, η πραγµατοποίηση: η ~ ενός σκοπού. [ΕΤΥΜ αρχ. < επιτυγχάνω]. 

επιτυχών, -ούσα, -όν αυτός που πέτυχε (κυρ. σε διαγωνισµό): ανακοινώθηκαν 
τα ονόµατα των επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. [ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. β' τού αρχ. 
επιτυγχάνω]. 

επιφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {επεφάνην, -ης, -η...} (λόγ.) (για 

θεούς) εµφανίζοµαι, παρουσιάζοµαι απροσδόκητα ή/και αποκαλυπτικά ΣΥΝ. 
παρουσιάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

επιφαινόµενο (το) {επιφαινοµέν-ου | -ων} φαινόµενο συνοδευτικό ενός κύριου 
φαινοµένου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epiphenomenon]. 

επιφάνεια (η) {επιφανειών} 1. η εξωτερική όψη, που δηµιουργεί την πρώτη 
οπτική (ή άλλη) εντύπωση: ~ του νερού | τής θάλασσας | τού δέρµατος || λεία | 
τραχιά ~ ΑΝΤ. εσωτερικό, πυρήνας, βάθος· ΦΡ. (µτφ.) (α) βγαίνω | έρχοµαι 
στην επιφάνεια (µτφ.) αποκαλύπτοµαι, έρχοµαι στο φως, φανερώνοµαι: η 
εγκληµατική τους δράση ήρθε στην επιφάνεια || βγαίνουν συνέχεια στην 
επιφάνεια νέα στοιχεία για την υπόθεση (β) φέρνω (κάτι) στην επιφάνεια 
αποκαλύπτω, φέρνω στο φως: οι εφηµερίδες έφεραν στην επιφάνεια παλαιές 
οικονοµικές ατασθαλίες τής επιχείρησης 2. (µτφ.) η φαινοµενική (συχνά και 
επίπλαστη) εικόνα των πραγµάτων, κατ' αντιδιαστολή προς το βάθος και την 
ουσία: παρασυρόταν από την ~ των γεγονότων || έµενε στην - των πραγµάτων 
και δεν προχωρούσε σε βάθος ΣΥΝ. επίφαση ΑΝΤ. βάθος, ουσία 3. ΜΑθ. το 
σύνολο των ακραίων σηµείων ενός σώµατος (ή γεωµετρικού σχήµατος), τα 
οποία προσδιορίζουν τη µορφή τού σώµατος: επίπεδη/ κυλινδρική | καµπύλη | 
κωνική ~ · 4. ΟΙΚΟΝ. η έκταση τής οικονοµικής δύναµης ατόµου ή 
οικονοµικού οργανισµού: επιχείρηση µε µεγάλη (οικονοµική) ~ · 5. ΘΡΗΣΚ. 
(κυρ. κατά την αρχαιότητα) η αποκαλυπτική εµφάνιση ενός θεού στους 
ανθρώπους: η ~ τής θεάς Αθηνάς στον Τηλέµαχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιφανής. Στην Κ.∆. η λ. έχει τη σηµ. «εµφάνιση» (Β' Τι-µόθ. 
4,8: πάσι τοις ήγαπηκόσι την έπιφάνειαν αύτοϋ). Η σηµ. τής οικονοµικής, 
κοινωνικής κ.λπ. επιφάνειας αποτελεί απόδοση τού γαλλ. surface]. 

επιφανειακός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται στην επιφάνεια: ~ 
όργωµα | τραύµα | καθάρισµα | σεισµός 2. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) αυτός που 
µένει στην επιφάνεια των πραγµάτων, που ασχολείται µε πράγµατα χωρίς 
βάθος, ουσία: είναι πολύ ~ τύπος· δεν µπορείς να του µιλήσεις για κάτι σοβαρό 
και να σε καταλάβει ΑΝΤ. ουσιαστικός (β) (για µελέτη, άρθρο κ.λπ.) αυτός 
που δεν καταφέρνει να αναλύσει σε βάθος (ένα θέµα, πρόβληµα κ.λπ.): ~ 
πολιτική ανάλυση | πραγµάτευση θέµατος | προσέγγιση γεγονότος. — 
επιφανειακ-ά | -ώς επίρρ. 

επιφανής, -ής, -ές {επιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)- επιφανέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που διακρίνεται, που ξεχωρίζει, που είναι διάσηµος σε ορισµένο τοµέα: ~ 
χειρουργός | πολιτικός | καλλιτέχνης | επιστήµονας ΣΥΝ. διάσηµος, διαπρεπής, 
φηµισµένος, σπουδαίος, ονοµαστός· ΦΡ. ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος βλ. 
λ. τάφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, φηµισµένος, Θεοφάνια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπιφαίνω | -οµαι]. 

Επιφάνια (τα) {Επιφανίων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. η ηµέρα κατά την οποία βαπτίστηκε ο 
Χριστός στον ποταµό Ιορδάνη· η λ. αναφέρεται στην φανέρωση τού Ιησού 
Χριστού ως τού ενανθρωπήσαντος Λόγου τού Θεού για τη σωτηρία τού 
κόσµου και συνδέθηκε ειδικότ. µε τη βάπτιση που εγκαινιάζει τη δηµόσια 
δράση του 2. (συνεκδ.) η 6η Ιανουαρίου, η ηµέρα κατά την οποία εορτάζεται 
το παραπάνω γεγονός ΣΥΝ. Θεοφάνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έπιφαίνω | -οµαι. Για την προέλευση τού όρ., πβ. Ιωάνν. 
Χρυσοστόµου, Περί τής ΒαπτίσεωςτοῦΧριστού 49, 11-14: Τίνος ούν ένεκεν 
αϋτη επιφάνεια λέγεται; 'Επειδή ούχ δτε έτέχθη, τότε πάσινέγένετο κατάδηλος, 
αλλ'δτε εβαπτίσατο·µέχρι γαρ ταύτης ήγνοεϊτο τής ηµέρας τοις πολλοίς]. 

επίφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η φαινοµενική και συχνά απατηλή 
µορφή (ιδιότητας, συµπεριφοράς κ.λπ.): η συµπεριφορά του είχε µια ~ 
ευγένειας ΣΥΝ. επιφάνεια- ΦΡ. κατ' επίφασιν επιφανειακά, µακριά από την 
αλήθεια και την πραγµατικότητα: είχε µόνον - τη συµπαράσταση του ΣΥΝ. 
φαινοµενικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπίφασις «εξωτερική εµφάνιση» < αρχ. έπιφαίνω | -οµαι]. 

επιφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέφερα} (λόγ.) οδηγώ σε ορισµένο αποτέλεσµα: η 
τεχνολογική επανάσταση επέφερε στις µέρες µας ραγδαίες οικονοµικές και 
κοινωνικές αλλαγές || ~ πλήγµα στον αντίπαλο ΣΥΝ. προκαλώ, συνεπάγοµαι, 
φέρνω. 

επίφθονος. -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προξενεί φθόνο. 
επίφοβος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί φόβο και ανησυχία: η κατάσταση τής 

υγείας του παρέµενε ~||~ αντίπαλος ΣΥΝ. ανησυχητικός, επικίνδυνος, 
απειλητικός. 

επιφοίτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επέµβαση τού θείου, η 
θεία φώτιση· κυρ. στις ΦΡ. (α) επιφοίτηση τού Αγιου Πνεύµατος (i) ο 
πνευµατικός φωτισµός των Αποστόλων από το Αγιο Πνεύµα κατά την ηµέρα 
τής Πεντηκοστής (ii) (ειρων.) ο ξαφνικός φωτισµός τού πνεύµατος, η ξαφνική 
απόκτηση σοφίας: περιµένει µε την ~ να πετύχει, όταν δεν έχει διαβάσει; (β) δι' 
επιφοιτήσεως (ειρων.) µε ξαφνικό φωτισµό τού πνεύµατος, µε ξαφνική 
απόκτηση σοφίας: Χωρίς σπουδές πώς θα γίνει µηχανικός; ∆ι'επιφοιτήσεως; 

επιφοιτώ ρ. αµετβ. {επιφοιτάς... | επιφοίτησα} (για το Αγιο Πνεύµα) φωτίζω 
πνευµατικά εξ ουρανού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιφοιτώ (-άω), αρχική σηµ. «συχνάζω - καταλαµβάνω», < έπι 
+ φοιτώ]. 

επιφορτίζω ρ. µετβ. {επιφόρτισ-α, -θηκα, -µένος} αναθέτω (σε κάποιον τη 
διεκπεραίωση υπόθεσης): τον επιφόρτισε µε την ευθύνη τής αποπεράτωσης τού 
έργου || ~ µε πολλά καθήκοντα || επιφορτισµένος µε πολλή δουλειά ΣΥΝ. 
παραγγέλλω, εξουσιοδοτώ. — επιφόρτιση (η) [1782]. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «υπερφορτώνω», < έπι- + φορτίζω. Η σηµερινή 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. charger]. 



επιφυλακή 662 επιχείρηση 
 

επιφυλακή (η) 1. η συνεχής παρουσία στρατιωτικών και αστυνοµικών 
δυνάµεων στους χώρους τους, για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών: όλο το στρατόπεδο τέθηκε σε ~ λόγω τής µεγάλης πυρ-
καγιάς ΣΥΝ. επαγρύπνηση 2. (µτφ.) η διαρκής ετοιµότητα για την 
αντιµετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων: όλη η οικογένεια ήταν σε 
~, για να συµπαρασταθεί στον βαριά άρρωστο συγγενή της ΣΥΝ. 
εγρήγορση. [ΕΤΥΜ. < επιφυλάσσω, πβ. κ. φυλακή - φυλάσσω]. 

επιφυλακτικός, -ή, -ό [1871] αυτός που έχει επιφυλάξεις, που χαρα-
κτηρίζεται από διστακτικότητα ή ιδιαίτερη προσοχή: ήταν ~ στις κρί-
σεις του για τους άλλους || ~ κινήσεις | εκτιµήσεις | στάση. — επι-
φυλακτικά επίρρ., επιφυλακτικότητα (η) [1877]. 

επιφύλαξη (η) [1859] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η επισήµανση 
δεδοµένων που εγκυµονούν κινδύνους, στοιχείων που προκαλούν 
αµφιβολίες: εκφράζω | διατυπώνω επιφυλάξεις || δέχοµαι κάτι µε κά-
θε ~ 2. (συνεκδ., κυρ. στον πληθ.) ο ενδοιασµός, ο δισταγµός (για κά-
τι): έχω | διατηρώ πολλές - για την πρόταση του || αποδέχοµαι κάτι 
χωρίς επιφυλάξεις (ανεπιφύλακτα) ΣΥΝ. περίσκεψη, αµφιβολία, σκε-
πτικισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
réserve]. 

επιφυλάσσω ρ. µετβ. {επιφύλα-ξα (λόγ. επεφύλαξα), -χθηκα} 1. προ-
ετοιµάζω (κάτι) κρατώντας το κρυφό, χωρίς να το φανερώνω εκ των 
προτέρων: η εξέλιξη τής µάχης επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις || κα-
νείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το µέλλον ΣΥΝ. κρύβω 2. (ειδικότ.-
καθηµ.) εκδηλώνω µετά από σχετική προετοιµασία: οι οπαδοί τού 
επιφύλαξαν θερµή υποδοχή στο αεροδρόµιο 3. (µεσοπαθ. επιφυλάσ-
σοµαι) διατηρώ το δικαίωµα µου να ενεργήσω ή να αποφασίσω (για 
κάτι) σε µελλοντικό χρόνο: επιφυλάχθηκε να µελετήσει την υπόθεση 
και να δώσει απάντηση σε µια εβδοµάδα || επιφυλάσσεται να ασκήσει 
µήνυση σε περίπτωση αθέτησης τής συµφωνίας || ~ παντός δι-
καιώµατος µου || (κ. απολύτως) Σας ευχαριστώ για το δώρο σας. Επι-
φυλάσσοµαι (ενν. να σας το ανταποδώσω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αναµένω παρατηρώντας», < έπι- + φυ-
λάσσω. Οι σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. réserver]. 

επιφυλλίδα (η) [1846] 1. τύπος γραπτού κειµένου που δηµοσιεύεται 
σε εφηµερίδα, µε περιεχόµενο κατά κύριο λόγο µη ειδησεογραφικό, 
που αναφέρεται σε θέµατα επιστηµονικά, εγκυκλοπαιδικά, καλλιτε-
χνικά, φιλολογικά ή και πολιτικά και γράφεται από πρόσωπο ειδικό 
στο θέµα: φιλολογική ~ · 2. ΦΙΛΟΛ. λαϊκό ανάγνωσµα µε ιδιαίτερη 
πλοκή, πλούσιο σε δράση, που εκτυλισσόταν µέσα από πολλά επει-
σόδια, τα οποία κρατούσαν το ενδιαφέρον τού κοινού και δηµοσιεύ-
ονταν τµηµατικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιφυλλίς, -ίδος «µικρό τσαµπί σταφυλιού, αποστάφυ-
λο» < έπι- + -φυλλίς < φύλλον. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού 
γαλλ. feuilleton]. 

επιφυλλιδογραφία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η συγγραφή επιφυλλίδων 
(είτε µε τη µορφή τής ανάπτυξης διαφόρων θεµάτων είτε µε τη µορ-
φή µυθιστορηµάτων). — επιφυλλιδογράφος (ο/η) [1860], επιφυλλι-
δογραφικός, -ή, -ό [1888]. 

επίφυλλο (το) {επιφύλλ-ου | -ων} κακτοειδές διακοσµητικό φυτό µε 
µακριούς βλαστούς και κοκκινωπά άνθη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. epiphyllum]. 

επίφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΑΝΑΤ. 1. καθεµιά από τις 
δύο αυξανόµενες άκρες των µακρών οστών (βραχίονες, µηριαία κ.λπ.) 
2. ΦΥΣΙΟΛ. το κωνάριο (βλ.λ.). — επιφυσιακός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. επίφυσις < έπιφύω | -οµαι < επι- + φύω | -οµαι]. 

επίφυτο (το) {επιφύτ-ου | -ων} BOT. κάθε φυτό το οποίο αναπτύσσε-
ται πάνω σε άλλο φυτό ή αντικείµενο, χωρίς να παρασιτεί σε αυτό 
αλλά χρησιµοποιώντας το για υποστήριξη· αναπτύσσεται πάνω από 
την επιφάνεια τού εδάφους και δεν έχει ρίζες στο έδαφος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. epiphyte]. 

επιφώνηµα (το) {επιφωνήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. άκλιτη λέξη 
που εκφράζει εσωτερική κατάσταση, παρόρµηση ή φυσική αντίδρα-
ση σε φυσικό, εξωτερικό ή άλλο ερέθισµα· ένα από τα δέκα µέρη τού 
λόγου στην παραδοσιακή γραµµατική (λ.χ. αχ!, οχ!, όπα!, ζήτω! 
κ.λπ.). — επιφωνηµατικός, -ή, -ό [µτγν.], επιφωνηµατίκά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < αρχ. έπιφωνώ]. 

επιφώνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) έκφραση έντονης ψυ-
χολογικής ή συναισθηµατικής κατάστασης κατ' άµεσο και δηλωτικό 
τρόπο: ~ θαυµασµού | απογοήτευσης | αποδοκιµασίας ΣΥΝ. αναφώ-
νηση, κραυγή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επιφώνησις < αρχ. έπιφωνώ (-έω) < έπι- + φωνώ < φω-
νή]. 

επιχαίρω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επέχαιρα} (λόγ.) αισθάνοµαι χαρά, βιώνω 
ικανοποίηση, κυρ. για δυσάρεστη εξέλιξη, που πλήττει αντίπαλο, πρό-
σωπο εχθρικό ή αντιπαθητικό: ~ για την αποτυχία των ανταγωνιστών 
µου ΣΥΝ. ^χαιρεκακώ ΑΝΤ. συµπονώ, συµπάσχω. 

επιχαλκωνω ρ. µετβ. [1858] {επιχάλκω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) επεν-
δύω επιφάνεια µε επίστρωση χαλκού (κυρ. µεταλλικές επιφάνειες): ~ 
σκεύη ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπακιρώνω. 

επιχάλκωση (η) [1858] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επικάλυψη 
(επιφάνειας) µε χαλκό. Επίσης επιχάλκωµα (το). 

επιχαλύβδωση κ. επιχαλύβωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
η επικάλυψη µεταλλικών αντικειµένων µε λεπτό επίστρωµα σιδήρου, 
προκειµένου να ενισχυθεί η µηχανική τους αντοχή. — επιχα-
λυβ(δ)ώνω ρ. 

Επίχαρµος (ο) {-ου κ. -άρµου} αρχαίος Έλληνας κωµωδιογράφος 
από τη Σικελία (5ος αι. π.Χ.). [EJYM; αρχ. κύρ. όν. < έπι- + -χαρµος 
< χάρµα (βλ.λ.)]. 

επιχείλιος, -α, -ο [1879] ΙΑΤΡ. (για νόσους, εξανθήµατα) αυτός που 

εµφανίζεται πάνω στο χείλος: ~ έρπης. 
επίχειρα (τα) {επιχείρων} (αρχαιοπρ.) οτιδήποτε προκύπτει ως τιµω-

ρία (ή ερµηνεύεται αναλόγως) µιας άδικης πράξης: πληρώνει | υφί-
σταται τα ~ τής κακίας του ΣΥΝ. τιµωρία, πληρωµή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
πληθ. τού ουσ. έπίχειρον (που µαρτυρείται µόνον ως µτγν.) < επι- + -
χείρον < χειρ «χέρι». Μολονότι η λ. σήµαινε αρχικώς την αµοιβή για 
χειρωνακτική εργασία, η συχνότερη χρήση της είναι αυτή µε την 
οποία απαντά σήµερα, λ.χ. τής προπετείας πικρά κοµίζονται 
τάπίχειρα (Φιλόδηµος)]. 

επιχείρηµα (το) {επιχειρήµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε λογικός συλλο-
γισµός ή σειρά συλλογισµών, που παρουσιάζεται για τη στήριξη ή 
την ανατροπή µιας θέσης (σε συζητήσεις, διαδικασίες διαλόγου, δια-
πραγµάτευσης, αντιπαράθεσης κ.λπ.) και καταλήγει σε αιτιολογηµέ-
νο συµπέρασµα: δυνατό | πειστικό | καταλυτικό | τεκµηριωµένο | πο-
λιτικό | ψυχολογικό | τελικό ~ || ανατρέπω | αντικρούω τα - κάποιου || 
προβάλλω ισχυρά ~ υπέρ µιας άποψης || δεν έχει επιχειρήµατα, 
γι'αυτό µιλάει µε συνθήµατα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εγχείρηµα, τόλµηµα», < επιχειρώ. Η σηµε-
ρινή σηµ. ανάγεται στη Λογική τού Αριστοτέλη]. 

επιχείρηµα - ισχυρισµός - σόφισµα. Η σωστή γλωσσική επικοινω-
νία στηρίζεται στην ειλικρίνεια των λεγοµένων και στην αποτελε-
σµατικότητα τής επικοινωνίας σε σχέση µε τις προθέσεις τού οµι-
λητή. Η αποτελεσµατικότητα προϋποθέτει την αξιοπιστία και τη 
χρηστικότητα των λόγων µας, την πειθώ. Για να πείσουµε τον συ-
νοµιλητή για την ορθότητα και την αλήθεια όσων λέµε, χρειάζεται 
η αποδεικτικότητα των λόγων µας, η οποία επιτυγχάνεται µε κα-
τάλληλη επιχειρηµατολογία. Χρειαζόµαστε δηλ. επιχειρήµατα, τα 
οποία στηρίζονται σε ορθούς συλλογισµούς, σε σκεππκό που κα-
ταλήγει σε αιτιολογηµένο συµπέρασµα. Η αιτιολόγηση και η λο-
γική υποστήριξη των λεγοµένων µας εξασφαλίζει την αποτελε-
σµατικότητα τής επικοινωνίας µας. Εφόσον τα λεγόµενα µας δεν 
στηρίζονται σε αποδεικτικά επιχειρήµατα, αποτελούν απλούς 
ισχυρισµούς, υποκειµενικές δηλ. εκτιµήσεις, που δεν υποχρεώνουν 
τον άλλον να τις δεχθεί. Οι ισχυρισµοί στηρίζονται σε σαθρή επι-
χειρηµατολογία, σε µη πειστικά επιχειρήµατα. Στην περίπτωση δε 
που εσκεµµένα ο οµιλητής χρησιµοποιεί αναληθή επιχειρήµατα, 
λογικούς φαινοµενικά συλλογισµούς που παραποιούν την πραγ-
µατικότητα, τότε µιλούµε για σοφίσµατα. Σόφισµα είναι κάθε 
σκόπιµα αναληθής συλλογισµός, που παραβιάζει την ειλικρίνεια 
τής επικοινωνίας. Το ίδιο γίνεται και µε τους δικολαβισµούς. τις 
προχειρολογίες και τα δήθεν επιχειρήµατα που συσκοτίζουν την 
αλήθεια. Γενικά στην επικοινωνία, κάθε στρεψοδικία, κάθε δια-
στροφή δηλ. τής αλήθειας των λεγοµένων, ώστε να παραποιηθεί η 
πραγµατική κατάσταση προς όφελος τού στρεψόδικου, αποτελεί 
στρέβλωση τής επικοινωνίας. 

επιχειρηµατίας (ο/η) [1821] {(θηλ. επιχειρηµατίου) | επιχειρηµατιών} 
πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τις επιχειρήσεις, που φέ-
ρει την ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη µιας επιχεί-
ρησης, συνήθ. ο ιδιοκτήτης της ή ο βασικός επενδυτής: δυναµικός | 
µικρός | µικροµεσαίος - || όµιλος επιχειρηµατιών ΣΥΝ. (αγγλ.) µπίζνε-
σµαν. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. entrepreneur]. 

επιχειρηµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους επιχειρηµατίες ή 
τις επιχειρήσεις, που είναι χαρακτηριστικός τους: οι Έλληνες 
φηµίζονται για το ~ τους πνεύµα || ο ~ κόσµος είναι αναστατωµένος || 
~ συµφέρον | σχέδιο | δάνειο | ανταγωνισµός | συνεργασία | πρωτο-
βουλία | δραστηριότητα | φορέας | όµιλος | δαιµόνιο | µυαλό | ενδια-
φέρον | κίνδυνος (ρίσκο) | ένωση | εισόδηµα ΣΥΝ. εµπορικός. — επι-
χειρηµατικ-ά | -ως επίρρ. 

επιχειρηµατικότητα (η) [1868] {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία 
νέων επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών 
και την αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών. 

επιχειρηµατολογία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} η σειρά επιχειρηµάτων, 
συλλογισµών, που συνδέονται λογικά µεταξύ τους για την απόδειξη, 
στήριξη ή ανατροπή µιας θέσης: αναπτύσσω | διακόπτω | παρουσιά-
ζω την ~ µου ΣΥΝ. αιτιολογία. — επιχειρηµατολογίας, -ή, -ό, επι-
χειρηµατολογικ-ά | -ως επίρρ. 

επιχειρηµατολογώ ρ. αµετβ. [1893] {επιχειρηµατολογείς... | επιχει-
ρηµατολόγησα) χρησιµοποιώ επιχειρήµατα, για να στηρίξω τις θέ-
σεις µου ή να ανατρέψω τα επιχειρήµατα άλλου: ο πρόεδρος επιχει-
ρηµατολόγησε υπέρ τής πρότασης, πείθοντας το συµβούλιο να την 
αποδεχθεί. 

επιχείρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. κάθε συστηµατική 
προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου µε αξιοποίηση και συν-
δυασµό επιµέρους στοιχείων, πρωτοβουλιών, κινήσεων: η ~ διάσωσης 
των ναυαγών συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια τής νύχτας || η ~ 
σπίλωσης τής υπόληψης του κατέρρευσε || η ~ κατάσβεσης τής πυρ-
καγιάς ΣΥΝ. απόπειρα, προσπάθεια 2. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των ενεργειών 
(στρατηγικός σχεδιασµός, µετακίνηση δυνάµεων, επίθεση, συγκρού-
σεις κ.λπ.) για εξουδετέρωση τού αντιπάλου: ναυτική | αεροπορική -
|| αποβατικές | εκκαθαριστικές | µεµονωµένες | συντονισµένες | συν-
δυασµένες (βλ. λ. συνδυάζω) | αµφίβιες ~ || γραφείο | κέντρο | βάση | 
θέατρο | τόπος | ηµερολόγιο επιχειρήσεων 3. ΟΙΚΟΝ. η οικονοµική δρα-
στηριότητα (παραγωγική ή εµπορική) που βασίζεται σε δεδοµένα πε-
ριουσιακά στοιχεία και κεφάλαια και ασκείται υπό την ιδιοκτησία 
και διαχείριση φυσικού ή νοµικού προσώπου για την επίτευξη τού 
µεγαλύτερου δυνατού κέρδους: ιδιωτική/ εµπορική | ελεύθερη/ κρα- 
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τική | κερδοσκοπική | τουριστική | οικοδοµική | εκδοτική | τραπεζική | 
τοπική | µικροµεσαία | πολυεθνική ~ || ~ δηµοσίου συµφέροντος | 
ελληνικών και ξένων συµφερόντων || σπούδασε διοίκηση επιχειρήσε-
ων ΦΡ. (α) στέλεχος επιχείρησης µισθωτός επιφορτισµένος µε την 
προετοιµασία των αποφάσεων και την οργάνωση τής εκτελέσεως 
τους σε εταιρεία (β) δηµόσια επιχείρηση | δηµόσιος οργανισµός νο-
µικό πρόσωπο που ιδρύεται µε πρωτοβουλία τού κράτους ή άλλου 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (δήµου, κοινότητας κ.λπ.) για 
την ικανοποίηση σηµαντικής κοινωνικής ανάγκης (λ.χ. για την πα-
ραγωγή και διάθεση ρεύµατος, την ύδρευση, τις τηλεπικοινωνίες) και 
λειτουργεί ως οργανισµός ιδιωτικού δικαίου (γ) επιχείρηση µικτής 
οικονοµίας | µικτή επιχείρηση η συνεργασία και η συµµετοχή τού 
κράτους ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου στη διοίκηση 
και στο κεφάλαιο ιδιωτικής εταιρείας, τής οποίας η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα έχει δηµόσιο ενδιαφέρον 4. (µειωτ.) η δραστηριότητα 
που αποσκοπεί σε οικονοµικά οφέλη, η στυγνή κερδοσκοπία: οι Ολυ-
µπιακοί Αγώνες έχουν καταντήσει ~ || έχει µετατρέψει την ελεηµοσύνη 
σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιχείρησις, αρχική σηµ. «εγχείρηµα, προσπάθεια - κα-
ταδίωξη», < επιχειρώ. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. 
entreprise]. 

επιχειρησιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις επιχειρήσεις ή 
τους επιχειρηµατίες: ~ περιβάλλον | πρόγραµµα | σεµινάριο || -έρευνα 
(η εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων στη διεύθυνση και διοίκηση 
οργανωµένων συστηµάτων, λ.χ. στρατιωτικών, κυβερνητικών, 
εµπορικών και βιοµηχανικών) 2. αυτός που σχετίζεται µε τις αστυνο-
µικές ή στρατιωτικές επιχειρήσεις: οι στρατιωτικές δυνάµεις βρί-
σκονται σε ~ ετοιµότητα || ο αξιωµατικός είχε την - ευθύνη για τη 
σύλληψη των ληστών || ~ στρατηγείο. — επιχειρησιακ-ά | -ώς επίρρ. 

επιχειρώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. (επιχειρείς... | επιχείρ-ησα (λόγ. επεχείρη-
σα), -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. επιδιώκω να κάνω κάτι, προ-
σπαθώ να επιτύχω κάτι: οι κρατούµενοι επιχείρησαν να αποδράσουν 
χωρίς επιτυχία || (ως απειλή) µην το επιχειρήσεις! ΣΥΝ. αποπειρώµαι, 
δοκιµάζω 2. ασχολούµαι συστηµατικά µε την ολοκλήρωση σχεδίου, 
στόχου: επιχειρεί την ανατροπή τής κυβέρνησης || επιχειρείται από 
ξένους παράγοντες η δηµιουργία κλίµατος αστάθειας || επιχειρεί να 
διαµορφώσει λαϊκό προφίλ ΣΥΝ. καταπιάνοµαι, αγωνίζοµαι, επιδιώ-
κω, καταβάλλω προσπάθεια, πασχίζω ♦ (αµετβ.) 3. ΣΤΡΑΤ. δρω: αερο-
σκάφη τού NATO επιχειρούν στη Γιουγκοσλαβία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επιχειρώ (-έω), αρχική σηµ. «τοποθετώ το χέρι µου πάνω σε κάτι», < 
έπι- + -χειρώ < χείρ. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

επιχορήγηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταβολή 
από τον δηµόσιο προϋπολογισµό χρηµατικής ενίσχυσης προς δήµους, 
κοινότητες, δηµόσια ιδρύµατα (νοσοκοµεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα), 
δηµόσιες επιχειρήσεις για την κάλυψη ελλειµµάτων τους, αλλά και 
προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρ. για επιδότηση τού κόστους παρα-
γωγής τους: ανακοινώθηκαν οι - τού Υπουργείου Πολιτισµού προς τα 
θέατρα || έκτακτη | γενναία | ετήσια | κρατική ~. Επίσης επιχορη-γίο 
[µτγν.]. 

επιχορηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {επιχορηγείς... | επιχορήγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} παρέχω πρόσθετη οικονοµική κάλυψη και ενίσχυση, 
κυρ. από τον κρατικό προϋπολογισµό, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις: το Υπουρ-
γείο Αθλητισµού επιχορηγεί τις ερασιτεχνικές οµάδες ΣΥΝ. επιδοτώ, 
ενισχύω, βοηθώ οικονοµικά. — επιχορηγητικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χορηγώ. 

επίχρισµα (το) {επιχρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. η επάλειψη επι-
φάνειας επίπεδης ή ανάγλυφης) µε ρευστή ύλη (σοβά) για καλλωπι-
στικούς ή πρακτικούς λόγους (λ.χ. για προστασία από τις καιρικές 
µεταβολές): αποµένουν τα ~, για να τελειώσει το σπίτι ΣΥΝ. σοβάντι-
σµα 2. (συνήθ. συνεκδ.) το ίδιο το υλικό µε το οποίο επιχρίεται µια 
επιφάνεια: στην αρχαιότητα τα ~ αποτελούσαν υπόστρωµα για ζω-
γραφική διακόσµηση ΣΥΝ. σοβάς 3. ΙΑΤΡ. κάθε λεπτό στρώµα λευκω-
πής ύλης, που καλύπτει ορατές επιφάνειες τού σώµατος (λ.χ. τη 
γλώσσα, τα µάτια, τα δόντια, τα τραύµατα) ή περιοχές προσιτές στην 
ιατρική εξέταση (λ.χ. αµυγδαλές): το ~ τής γλώσσας οφείλεται κυ-
ρίως σε κάποιας µορφής υποσιτισµό 4. (µτφ.) κάθε επίκτητο και νόθο 
στοιχείο συµπεριφοράς, που υιοθετείται για λόγους εντυπωσιασµού 
ή σκοπιµότητας: διέθετε ένα ~ ευγένειας και κοµψών τρόπων ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) λούστρο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επιχρίω]. 

επιχρίω ρ. µετβ. {επέχρισα, επιχρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} επα-
λείφω επιφάνεια µε ρευστή ουσία· (γενικότ.) καλύπτω (π.χ. µε χρώµα, 
ασβέστη) ΣΥΝ. επικαλύπτω, σοβαντίζω.  — επίχριση (η) [µτγν.], επί-
χριστος, -η, -0 [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + χρίω (βλ.λ.)]. 

επίχρυσος, -η, -ο [αρχ.] (για αντικείµενο, επιφάνεια) αυτός που έχει 
επικάλυψη χρυσού, που έχει επενδυθεί µε χρυσό ή έχει βυθιστεί σε 
χρυσό, για να καλυφθεί πλήρως: ~ δαχτυλίδι | σταυρός | διακόσµηση. 

επιχρυσώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιχρύσω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω 
επιφάνεια ή αντικείµενο µε λεπτό φύλλο χρυσού, κάνω (κάτι) επί-
χρυσο: επιχρυσωµένη καρφίτσα | κορνίζα || επιχρυσωµένο δαχτυλίδι 
ΣΥΝ. χρυσώνω. — επιχρύσωµα (το) [1866] κ. επιχρύσωση (η) [1881], 
επιχρυσωτής (ο) [1889]. 

επιχρωµίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επικάλυψη µε-
ταλλικής επιφάνειας ή αντικειµένου µε στρώµα χρωµίου, για προ-
στασία από τη διάβρωση ή για στιλπνότητα: ~ χειρουργικών εργα-
λείων | εξαρτηµάτων αυτοκινήτων | οικιακών σκευών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. chromage]. 

επίχωµα (το) [µτγν.] {επιχώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο σωρός από χώµα 

ή/και άλλα υλικά, που συσσωρεύονται σε ένα σηµείο για την ανύ-
ψωση τής επιφάνειας ή το γέµισµα κοιλώµατος. 

επιχωµατώνω ρ. µετβ. [1887] {επιχωµάτω-σα, -θηκα, -µένος) συσσω-
ρεύω ποσότητες χωµάτων σε ένα σηµείο για ανύψωση τής επιφάνειας 
του ή για το γέµισµα φυσικής κοιλότητας: επιχωµατώνουν τα σηµεία 
στα οποία έχει κλίση το έδαφος, για να κατασκευάσουν νέες λωρίδες 
κυκλοφορίας || ~ σκάµµα | έλος ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπαζώνω ΑΝΤ. 
εκχωµατώνω. — επιχωµάτωση (η) [1887]. 

επιχωριάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (συνήθ. τριτοπρόσ. 
επιχωριάζει) (λόγ.) έχω µεγάλη συχνότητα εµφανίσεως σε µια περιο-
χή, αποτελώ χαρακτηριστικό της γνώρισµα: το έθιµο τής πυροβασίας 
επιχωριάζει στη Θράκη || η ζωοκλοπή επιχωριάζει ως συνήθεια σε 
πολλά χωριά τής Κρήτης || σε χώρους χαµηλού δείκτη υγιεινής επι-
χωριάζει η ηπατίτιδα ΣΥΝ. (για ασθένειες) ενδηµώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπιχώριος]. 

επιχώριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που διαµένει ή εµφανίζεται σταθερά σε 
έναν τόπο: ~ πληθυσµός | έθιµο ΣΥΝ. (λόγ.) εγχώριος, εντόπιος, ιθα-
γενής, αυτόχθων, γηγενής, (καθηµ.) ντόπιος ΑΝΓ. (λόγ.) ετερόχθων, αλ-
λοδαπός, (καθηµ.) ξένος. — επιχωρίως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ντόπιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + -χώριος < χώρα]. 

επίχωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΓΕΩΛ. η βαθµιαία κάλυ-
ψη ενός στρώµατος τού εδάφους από άλλο νεότερο. [ΕΤΥΜ< µτγν. 
έπίχωσις< αρχ. έπιχώννυµι, βλ. λ.χώµα,χώνω]. 

επιψαύω ρ. µετβ. {επέψαυσα} (λόγ.) αγγίζω ανεπαίσθητα, µε ανάλα-
φρο τρόπο: ~ µε τις άκρες των δαχτύλων τα αγαπηµένα χείλη ΣΥΝ. 
ψηλαφώ. — επίψαυση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + ψαύω 
(βλ.λ.)]. 

επιψήφιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η νόµιµη κατο-
χύρωση µε ψηφοφορία, η ψήφιση υπέρ (νοµοσχεδίου, πρότασης, από-
φασης κ.λπ.): η ~ τού νοµοσχεδίου έγινε µε οριακή πλειοψηφία ΣΥΝ. 
υπερψήφιση, έγκριση, επικύρωση ΑΝΤ. καταψήφιση, ακύρωση, απόρ-
ριψη. — επιψηφίζω ρ. [αρχ.]. 

έπλευσα ρ. → πλέω 
επλήγην ρ. → πλήττω 
έπληξα ρ. -> πλήττω 
έπλυνα ρ. → πλένω 
έπνευσα ρ. → πνέω 
Ε.Π.Ο. (η) Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. 
εποίει ρ. → ποιώ 
εποικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εποίκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (για 

χώρες, κράτη, κυβερνήσεις) πραγµατοποιώ εποικισµό (βλ.λ). 
εποικισµός (ο) [µτγν.] 1. η διαδικασία εγκατάστασης νέων κατοίκων 

σε ήδη κατοικηµένο τόπο, κυρ. για βιοτικούς ή εργασιακούς λόγους: 
ο ~ τού Καναδά από τους Γάλλους ΣΥΝ. αποικισµός 2. ΝΟΜ. (α) φαι-
νοµενικά εθελούσια µετακίνηση προσφύγων ή ακτηµόνων από τα 
πάτρια εδάφη λόγω δυσχερών συνθηκών διαβίωσης, είτε σε πρόσφα-
τα κατειληµµένα εδάφη είτε σε περιοχές που ενδείκνυνται για οικο-
νοµική εκµετάλλευση προς όφελος των εποίκων και τής χώρας τους: 
αγροτικός ~ αποκαταστάσεως ακτηµόνων καλλιεργητών || αστικός ~ 
(οµαδική µετακίνηση εργατών και ακτηµόνων σε υπάρχοντα ή σχε-
διαζόµενα αστικά - βιοµηχανικά κέντρα) (β) η αναγκαστική µετακί-
νηση πληθυσµών που επιβάλλεται συνήθ. από την κεντρική εξουσία 
για την εξυπηρέτηση πολιτικών, στρατιωτικών, οικονοµικών κ.ά. σκο-
πιµοτήτων συµβαίνει συνήθ. ύστερα από προσάρτηση εδαφών µε 
στρατιωτικά (εισβολή) ή συµβατικά µέσα (συνθήκες) και συνεπάγε-
ται την ανατροπή τής κανονικότητας των καθηµερινών βιοτικών σχέ-
σεων, τόσο τού µετακινούµενου πληθυσµού όσο και τού πληθυσµού 
«υποδοχής»: ο ~ τής κατεχόµενης Κύπρου από τους Τούρκους. 

εποικοδόµηµα (το) {εποικοδοµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τµήµα 
κτηρίου ή άλλης οικοδοµικής κατασκευής, που αποτελεί τη συνέχεια 
των θεµελίων ή των υπογείων του (ή στηρίζεται σε προϋπάρχοντα 
θεµέλια και βάσεις) 2. ΠΟΛΙΤ. (κατά τον ιστορικό υλισµό) το σύνολο 
των ιδεολογικών σχέσεων, αντιλήψεων και θεσµών κάθε κοινωνίας, 
που προέρχεται και καθορίζεται από τη βάση (βλ.λ.), δηλ. το σύνολο 
των σχέσεων παραγωγής που αποτελούν την οικονοµική δοµή τής 
κοινωνίας (κατά το σχήµα βάση - εποικοδόµηµα, που αποτελεί και 
µέθοδο κοινωνικής ανάλυσης) ΣΥΝ. υπερδοµή. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Überbau, όρ. που πλάστηκε από τον Κ. Marx 
στη θεωρία τού ιστορικού υλισµού. Το µτγν. εποικοδόµηµα σήµαινε 
«κτίσµα οικοδοµηµένο πάνω σε άλλο»]. 

εποικοδόµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η περαι-
τέρω οικοδόµηση πάνω σε δεδοµένη βάση ή θεµελίωση κτηρίου, κα-
τασκευής κ.λπ.: η ~ των τειχών πάνω στα ερείπια τού αρχαίου φράγ-
µατος ΣΥΝ. οικοδόµηση 2. (µτφ.) η ανάπτυξη πάνω σε επεξεργασµένες 
ή προϋπάρχουσες βάσεις, η περαιτέρω προώθηση και εµπέδωση: η ~ 
συνθηκών διαλόγου προχωρεί µε υπαναχωρήσεις συχνά και των δύο 
πλευρών (πβ. λ. οικοδόµηση). — εποικοδοµώ ρ. [αρχ.] {-είς...). 

εποικοδοµητικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εποι-
κοδόµηση: ~ εργασίες 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που επιτυγχάνει να θέ-
σει βάσεις ή να δηµιουργήσει συνθήκες προσέγγισης και κατανόη-
σης µεταξύ των πλευρών που εµπλέκονται σε µια υπόθεση, καθιστώ-
ντας πιθανότερη την επίτευξη σχεδίου, στόχου: ο υπουργός χαρακτή-
ρισε πολύ ~ τη συνάντηση µε τους συνδικαλιστές || ~ διάλογος | κρι-
τική | συνεργασία ΣΥΝ. αποτελεσµατικός, ωφέλιµος, δηµιουργικός. 
— εποικοδοµητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
erbaulich]. 

έποικος (ο/η) {εποίκ-ου | -ων, -ους) 1. αυτός που εγκαθίσταται σε ξέ-
νη χώρα ή περιοχή, κυρ. για βιοτικούς ή εργασιακούς λόγους ΣΥΝ. 
άποικος 2. ΝΟΜ. αυτός που εξαναγκάζεται να µετακινηθεί από τη χώ- 
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ρα του για πολιτικούς, οικονοµικούς κ.λπ. λόγους (πβ. λ. εποικισµός): µετά την 
εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι εγκατέστησαν εποίκους από την Ανατολία στο 
βόρειο τµήµα τού νησιού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + οίκος]. 

έποµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ♦ (µετβ.) 1. 
(+γεν.) ακολουθώ (κάποιον/κάτι): ο αδύνατος τύπος τής προσωπικής 
αντωνυµίας προηγείται ή έπεται τού ρήµατος ΑΝΤ. προηγούµαι ♦ (αµετβ.) 2. 
έρχοµαι µετά ή αργότερα, ακολουθώ: µετά τα µηχανοκίνητα έπονται τα 
πεζοπόρα τµήµατα τής παρέλασης || έπονται και άλλες εκπλήξεις || µη φύγετε- 
έπεται συνέχεια! ΑΝΤ. προηγούµαι· ΦΡ. ενός κακού µύρια έπονται από τη 
στιγµή που θα συµβεί κάτι κακό, ακολουθούν και πολλά άλλα 3. (απρόσ. 
έπεται) προκύπτει, απορρέει ως φυσικό συµπέρασµα: από τις δηλώσεις του - 
ότι θα διεκδικήσει την προεδρία ΣΥΝ. επακολουθεί, συµπεραίνεται, συνάγεται. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έποµαι < *ίιέπ-οµαι < I.E. *sekw- «ακολουθώ», πβ. σαν-σκρ. 
sâcate «ακολουθεί», λατ. sequor «ακολουθώ», γαλλ. suivre, ισπ. seguir, λατ. 
secundus «δεύτερος (ακολουθών)», socius «κοινωνός, σύντροφος», societas 
«κοινωνία» κ.ά. Οµόρρ. επόµενος]. 

επόµενος, -η, -ο 1. αυτός που έπεται, που ακολουθεί: το θέµα αποφασίστηκε να 
συζητηθεί στην ~ συνεδρίαση || ~ µήνας | χρόνος || (ως ουσ.) να περάσει ο ~! || 
θα κατέβω στην ~ (ενν. στάση) ΣΥΝ. κατοπινός, ακόλουθος, προσεχής ANT. 
προηγούµενος- ΦΡ. (α) επόµενη µέρα για το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί 
ένα συµβάν: τι φέρνει η ~ για τους νικητές και τους χαµένους των εκλογών (β) 
είναι επόµενο είναι αναµενόµενο, είναι φυσιολογικό, λογική συνέπεια: λόγω 
τής αναταραχής στα Βαλκάνια ήταν επόµενο να µειωθεί το τουριστικό ρεύµα 
προς τις εµπλεκόµενες χώρες 2. εποµένη (η) η µέρα που ακολουθεί, η 
επαύριον: την ~ ξανασυναντήθηκαν ΣΥΝ. (λόγ.) επιούσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προηγουµένως. [ΕΤΥΜ < αρχ. επόµενος, µτχ. ενεστ. τού ρ. έποµαι]. 

εποµένως επίρρ. [αρχ.] όπως προκύπτει βάσει τής λογικής, όπως είναι λογικό 
βάσει προηγούµενων στοιχείων: έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα 
ασφαλείας· ~, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας || παρά τις πιέσεις τού Τύπου οι 
αρµόδιοι σιωπούν ~, κάποιο πρόβληµα υπάρχει ΣΥΝ. κατά συνέπεια, συνεπώς, 
άρα, κατ' ακολουθίαν, ως εκ τούτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

Ε.Π.Ο.Ν. (η) Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων αντιστασιακή οργάνωση 
νέων κατά την Κατοχή, η οποία υπαγόταν στο Ε.Α.Μ. (βλ.λ.). — επονίτης 
(ο), επονίτισσα (η), επονίτικος, -η, -ο. 

επονείδιστος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί όνειδος, ντροπή, αυτός 
που επισύρει την κατακραυγή, την απόρριψη ή τον στιγµατισµό: ~ διαγωγή | 
συνθήκη ειρήνης ΣΥΝ. (λόγ.) επαίσχυντος, αισχρός, εξευτελιστικός, 
αξιοκαταφρόνητος ΑΝΤ. αξιοθαύµαστος, αξιέπαινος, τιµητικός. — 
επονείδιστα | επονειδίστως [αρχ.] επίρρ. 

επονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επονόµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} αποδίδω 
(σε κάποιον/κάτι) πρόσθετο (συνήθ. πιο εκφραστικό ή χαρακτηριστικό) 
όνοµα, αποκαλώ (κάποιον) µε καινούργια ονοµασία (βάσει γνωστού 
χαρακτηριστικού του): ο Αττίλας επονοµάστηκε «µάστιγα τού θεού» || ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο επονοµαζόµενος «Γέρος τού Μοριά» ΣΥΝ. 
προσονοµάζω. — επονοµασία (η) [µτγν.]. 

εποποιία (η) {εποποιιών} (λόγ.) 1. η σύνθεση έπους, η αφήγηση σπουδαίων 
κατορθωµάτων 2. (συνεκδ.) η επική ποίηση ως λογοτεχνικό είδος: η ~ φθίνει 
ως είδος ΣΥΝ. έπος 3. (συνεκδ.) κάθε καταγεγραµµένη πράξη και συλλογικό 
επίτευγµα άξιο εξυµνήσεως και επαίνου, ικανό να παραδειγµατίσει και να 
εµπνεύσει: η ~ τού '40 στα αλβανικά βουνά || η ~ τής Εθνικής Αντίστασης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπος + -ποιία < -ποιος < ποιώ]. 

εποπτεία (η) {εποπτειών} 1. κάθε επίβλεψη που ασκείται από ανώτερο 
ιεραρχικά διοικητικό όργανο ή θεσµό σε διαδικασία, αποστολή, απόδοση 
έργου οργάνου, που υπάγεται στις αρµοδιότητες αυτού: οι εκλογές θα 
διεξαχθούν υπό την ~ διεθνούς επιτροπής ΣΥΝ. επιτήρηση, επίβλεψη, έλεγχος 
2. ΝΟΜ. η αυτεπάγγελτη επίβλεψη δηµοσίου οργανισµού από ανώτερο 
αρµόδιο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για λόγους προστασίας τού 
δηµοσίου συµφέροντος: η διαχείριση τής εταιρείας γίνεται υπό την ~ τού 
υπουργείου 3. η συνολική αντίληψη, το να µπορεί \α δει κανείς ένα θέµα από 
πολλές οπτικές γωνίες, να το αντιλαµβάνεται συνολικά: χρειάζοµαι 
περισσότερα στοιχεία, για να έχω ~ τού ζητήµατος ΣΥΝ. αντίληψη 4. Εποπτεία 
(η) υπηρεσία υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία (οργανισµού, επιχείρησης, 
σχολείου κ.λπ.): ~ Αλιείας | Εµπορίου || η ~ των Αρσακείων Σχολείων 5. (συ-
νεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η παραπάνω υπηρεσία 6. ΨΥΧΟΛ. η 
ακριβής και έντονη παράσταση (βλ. λ. παράσταση) 7. ΦΙΛΟΣ. (α) η άµεση 
αντίληψη των φυσικών ή ψυχικών φαινοµένων µέσω των αισθήσεων ή τής 
συνείδησης (β) η άµεση συνειδητοποίηση σχέσεων (σαν να «φωτίζεται» 
ξαφνικά το πνεύµα), η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα προγενέστερης, 
µακροχρόνιας αλλά ασύνειδης διανοητικής αναζήτησης (λ.χ. το«εύρηκα» τού 
Αρχιµήδη) ΣΥΝ. ενόραση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εποπτεύω]. 

εποπτεύω ρ. µετβ. {επόπτευ-σα, -θηκα} 1. ασκώ εποπτεία, επιβλέπω ως 
ιεραρχικά ανώτερος και αρµόδιος (κάποιον/κάτι): η διεθνής επιτροπή 
επόπτευσε τη διαδικασία εκλογής || οι αρµόδιοι εποπτεύουν την τήρηση τού 
κανονισµού || η εκτέλεση των έργων εποπτεύεται από το Υπουργείο || 
πολιτιστικός φορέας εποπτευόµενος από τον δήµο ΣΥΝ. επιβλέπω, ελέγχω, 
επιστατώ 2. παρατηρώ από θέση που επιτρέπει συνολική αντίληψη, που δίνει 
την ολοκληρωµένη εικόνα ενός αντικειµένου, χώρου κ.λπ.: επόπτευσε τον 
χώρο των επιχειρήσεων ΣΥΝ. κατοπτεύω. — επόπτευση (η) [µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. υποπτεύοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επόπτης]. 

επόπτης (ο) {-η κ. -όπτου | -ών}, επόπτρια (η) {εποπτριών} 1. πρό- 

σωπο που ως ιεραρχικά ανώτερο ή αρµόδιο ασκεί την εποπτεία µιας 
διαδικασίας: ο ~ των Ηνωµένων Εθνών πιστοποίησε την εγκυρότητα τής εκλογής 
|| ο ~ των εξετάσεων (επιτηρητής) ΣΥΝ. ελεγκτής 2. πρόσωπο το οποίο έχει την 
ευθύνη για τον έλεγχο τής σωστής και νόµιµης λειτουργίας (υπηρεσίας, 
οργανισµού, σχολείου κ.λπ.): ~ δηµόσιας υγείας 3. ΑΘΛ. επόπτης (γραµµών) 
(στο ποδόσφαιρο, το τένις, το βόλεϊ) ένας από τους βοηθούς διαιτητές αγώνα, 
που ελέγχει συγκεκριµένη περιοχή τού γηπέδου, υποδεικνύοντας τις παραβάσεις 
που λαµβάνουν χώρα σε αυτήν (λ.χ. αν η µπάλα βγήκε εκτός των γραµµών τού 
αγωνιστικού χώρου) ΣΥΝ. (αγγλ.) λάινσµαν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- + -όπτης < 
θ. -οπ-, πβ. όπ-ωπ-α, παρακ. τού ορώ «βλέπω». Βλ. κ. όψη]. εποπτικός, -ή, -ό 
[αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εποπτεία ή το πρόσωπο, το όργανο που 
την ασκεί: ~ έργο | συµβούλιο 2. αυτός που εξυπηρετεί την αντίληψη παρέχοντας 
άµεσα ερεθίσµατα, ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου παρατήρηση: ~ όργανα || - 
µέσα διδασκαλίας (προβολή διαφανειών, βίντεο κ.λπ.) ΣΥΝ. οπτικοακουστικός. 
— εποπτικ-ά | -ώς επίρρ. έπος (το) {έπ-ους | -η, -ών} 1. ποιητική σύνθεση 
µακρόπνοης έµπνευσης και µεγάλης έκτασης µε διαπλεκόµενες ιστορίες, που 
εξυµνεί µε θριαµβολογική, εγκωµιαστική και συχνά εξωραϊστική διάθεση γνω-
στά κατορθώµατα ηρώων, θεών και ηγεµόνων: τα Οµηρικά ~, η «Ιλιά-δα» και η 
«Οδύσσεια» || το ~ τού Γκιλγκαµές || διδακτικό - (λ.χ. τού Ησιόδου 'Έργα και 
Ήµέραί) 2. (συνεκδ.) το αντίστοιχο λογοτεχνικό είδος, κατ' αντιδιαστολή προς 
τη λυρική ποίηση και το δράµα: κυριότερος εκπρόσωπος τού λατινικού ~ είναι ο 
Βιργίλιος 3. (γενικότ.) κάθε έργο (ποίηµα, µυθιστόρηµα, ταινία) που ανιστορεί 
ηρωικά κατορθώµατα, που έχει επικό χαρακτήρα, λ.χ. η ταινία ίβάν ο Τροµερός 
(τού Αϊζενστάιν), το µυθιστόρηµα Πόλεµος και Ειρήνη (τού Τολστόι) 4. (µτφ.) 
σύνολο σπουδαίων, συνήθ. ηρωικών κατορθωµάτων θριαµβευτική πορεία, 
σκληρός αγώνας µε νικητήρια έκβαση: το ~ τού '211 τής ελληνικής αντίστασης 
στην Κατοχή | τής Αλβανίας ΣΥΝ. εποποιία · 5. (αρχαιοπρ.-κυριολ.) ο 
εκφερόµενος λόγος· συνήθ. στη ΦΡ. αµ' έπος αµ' έργον βλ. λ. άµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εχέµυθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Εεπ-ος < I.E. *wekw- «λέγω, µιλώ», πβ. σανσκρ. 
vâcas-«λόγος», λατ. vox «φωνή», γαλλ. voix, ισπ. voz κ.ά. Οµόρρ. αόρ. β' είπ-ον 
(< *έ-Εε-Επ-ον), νήπιος (βλ.λ.) κ.ά. Η λ. έπος χρησιµοποιείται στον Όµηρο 
περιγράφοντας το αποτέλεσµα τής εκφώνησης, την ενέργεια τής οµιλίας, εν 
αντιθέσει προς τον µϋθον, που αναφερόταν στο περιεχόµενο των λόγων. 
Αργότερα περιορίστηκε στη σηµ. «λέξη», κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το έργον. 
Με τη σηµερινή σηµ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µόνον ο πληθ. επεα, µε τον 
οποίο προσδιοριζόταν η επική (εν αντιθέσει προς τη λυρική) ποίηση]. 
εποστρακίζοµαι ρ. αµετβ. [µτγν.] {εποστρακίσ-θηκα, -µένος} (για βλήµα) 
αναπηδώ προσκρούοντας κάπου και αλλάζω κατεύθυνση. — εποστρακισµός (ο) 
[µτγν.] κ. εποστράκισµα (το). επουλώνω ρ. µετβ. {επούλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
αναπτύσσω νέο ιστό πάνω σε πληγή ή τραύµα, ο οποίος αργότερα συστέλλεται 
δηµιουργώντας ουλή· βοηθώ να κλείσει ένα τραύµα: θα χρειαστούν κάποιες 
εβδοµάδες, µέχρι να επουλωθούν πλήρως τα τραύµατα του ΣΥΝ. γιατρεύω, 
θεραπεύω, (οικ.) κλείνω, θρέφω 2. (µτφ.) ξεπερνώ και ξεχνώ τραυµατικές 
εµπειρίες, εξοµαλύνω διαταραγµένες σχέσεις: δύσκολα επουλώθηκαν οι πληγές 
τού εµφυλίου πολέµου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επουλώ (αρχ. έπουλοΰµαι) < έπ(ι)- + 
ούλώ (-όω) < ούλη]. επούλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η 
αποκατάσταση τής βλάβης που έχει προκληθεί σε ιστό ή όργανο από τραυµα-
τισµό: γρήγορη | πλήρης -1| (µτφ.) η ~ των πληγών τού χωρισµού | των ψυχικών 
τραυµάτων τής παιδικής ηλικίας. — επουλωτικός, -ή, -ό [µτγν.], επουλωτικ-ά | -
ώς επίρρ. επουλώσψος, -η, -ο (για πληγές, τραύµατα) αυτός που µπορεί να 
επουλωθεί. επουράνιος, -ος/-α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στον ου-
ρανό: τα ~ πνεύµατα || η ~ βασιλεία || ο ~ πατέρας (ο θεός) ANT. (λόγ.) επίγειος, 
υποχθόνιος 2. (λογοτ.) επουράνια (τα) {επουρανίων} ο ουρανός. επουσιώδης, -
ης, -ες {επουσιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών επουσιωδέ-στ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που δεν είναι ουσιαστικής σηµασίας, που αξιολογείται ως ελάχιστα 
σηµαντικός ή υπολογίσιµος: ~ σηµασία | λεπτοµέρεια | διαφορά ΣΥΝ. (λόγ.) 
δευτερεύων, άνευ σηµασίας, ανάξιος λόγου, αµελητέος, ασήµαντος ANT. 
βασικός, (λόγ.) πρωταρχικός. — επουσιωδώς επίρρ [1853]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έπ(ι)- + ουσιώδης. Η λ. σήµαινε αρχικώς αυτόν που 
«προστίθεται» στην ουσία και, εποµένως, δεν αποτελεί µέρος της, δεν είναι 
ουσιώδης]. εποφθαλµιώ ρ. µετβ. {εποφθαλµιάς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(κα-κόσ.) επιθυµώ έντονα την απόκτηση ξένου περιουσιακού στοιχείου, τίτλου 
κ.λπ., αναζητώ τρόπους για να γίνω κύριος ξένης ιδιοκτησίας: ~ τα λεφτά | την 
περιουσία | το αξίωµα κάποιου || εποφθαλµιά την ευτυχία των άλλων || η 
Τουρκία εποφθαλµιά τα νησιά τού Αιγαίου ΣΥΝ. έχω βλέψεις, υποβλέπω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. [ΕΤΥΜ < µτγν. εποφθαλµιώ (-άω) < έπ(ι)- + -οφθαλµιώ < 
οφθαλµός]. εποχή (η) 1. καθεµιά από τις τέσσερεις υποδιαιρέσεις τού έτους 
(άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειµώνας), όπως αυτές οριοθετούνται από τις 
ισηµερίες και τα ηλιοστάσια: η διαδοχή των ~ 2. (γενικότ.) κάθε χρονική 
περίοδος που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες: η ~ των 
βροχών | τής ξηρασίας | των βοριάδων 3. η περίοδος τού έτους που είναι 
κατάλληλη ή προσφέρεται για κάτι, στην οποία συνηθίζεται να γίνεται κάτι (λ.χ. 
κατά παράδοση): η ~ τού θε-ρισµού | τού τρύγου | των διακοπών | τού κυνηγιού-  
ΦΡ. (α) τέλος 
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εποχής οι τελευταίες µέρες πωλήσεως εποχικών προϊόντων, κυρ. εν-
δυµάτων, κατά τις οποίες ισχύουν ευκαιρίες, προσφορές σε χαµηλές 
τιµές: προλάβετε, ~! (β) εκτός εποχής για κάτι παλιοµοδίτικο ή αταί-
ριαστο µε τις καιρικές συνθήκες: τα φονρό και τα οµπρελίνα είναι πια 
~! || είναι - το πέδιλο χειµωνιάτικα! ΑΝΤ. στη µόδα (γ) λάθος εποχή 
για κάτι που συµβαίνει σε ακατάλληλη περίοδο, σε διαφορετική από 
αυτή που θα έπρεπε ή θα µπορούσε να είχε συµβεί: δυστυχώς, ~ 
γνωριστήκαµε || ζούµε σε ~· εµείς, θα ταίριαζε να ζούσαµε τον 18ο 
αι.! 4. (η γεν. (τής) εποχής ως χαρακτηρισµός) (α) για κάτι που ανή-
κει σε συγκεκριµένη εποχή τού έτους: Τώρα είναι χειµώνας· οι ντο-
µάτες δεν είναι τής εποχής || τρώω πάντα φρούτα εποχής || σαλάτα 
εποχής (µε λαχανικά που ευδοκιµούν την περίοδο τού έτους που δια-
νύουµε) (β) (για κινηµατογραφική ταινία, γενικά έργο) τού οποίου η 
υπόθεση αναφέρεται σε παλαιότερη χρονική περίοδο: περιπέτεια ! 
αισθηµατικό δράµα εποχής || οι ηθοποιοί φορούσαν κοστούµια εποχής 
5. ΓΕΩΛ. µονάδα γεωλογικού χρόνου (υποδιαίρεση τής γεωλογικής 
περιόδου), που αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
αποτέθηκε µία αλληλουχία πετρωµάτων: νεολιθική - 6. κάθε 
συγκεκριµένη περίοδος τής ζωής (κάποιου): εκείνη την - αισθανόταν 
µοναξιά || αυτή την ~ είναι πνιγµένος στη δουλειά || ήταν η ~ τού µε-
γάλου τους έρωτα || η ~ των φοιτητικών του χρόνων ΣΥΝ. διάστηµα, 
καιρός ΦΡ. στην εποχή µου | τής εποχής µου κατά τη διάρκεια τής 
νεότητας µου ή και τής περιόδου µέχρι τα γηρατειά: στην εποχή µου 
όλα ήταν αγνά και πολιτισµένα || Πού τα έµαθες αυτά τα τραγούδια; 
Αυτά είναι τής εποχής µου! ΣΥΝ. στα χρόνια µου, στις µέρες µου, 
στον καιρό µου 7. η χρονική περίοδος κατά την οποία καταγράφο-
νται εξελίξεις και εµφανίζονται στοιχεία σηµαντικά για την ιστορία: 
η ~ τού Ροµαντισµού | τής Αναγέννησης | τής Βιοµηχανικής Επα-
νάστασης || βυζαντινή | κλασική | αρχαϊκή ~· ΦΡ. αφήνω εποχή απο-
κτώ µεγάλη φήµη, χαρακτηρίζοντας (µε τη δράση, το έργο µου) τη 
χρονική περίοδο στην οποία ζω ή λαµβάνω χώρα: η πρώτη του ποιη-
τική συλλογή άφησε εποχή στους καλλιτεχνικούς κύκλους || η «Κα-
ζαµπλάνκα» ήταν µια ταινία που άφησε εποχή || ηθοποιός | πολιτικός | 
ποδοσφαιριστής που θ' αφήσει εποχή ΣΥΝ. γράφω ιστορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. έχω. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «στάση, συγκράτηση», < αρχ. επέχω. Ήδη 
στον Πτολεµαίο και τον Πλούταρχο η λ. περιγράφει τη στάση των 
αστέρων και συγκεκριµένα τη θέση τους κατά την τροχιά τους. Έτσι 
µε τη λ. εποχή προσδιορίστηκε επίσης και η περίοδος χρόνου, η οποία 
υπολογίζεται βάσει τής κινήσεως των αστέρων. Η λ. πέρασε και σε 
ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. epoch, γαλλ. époque κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αφήνω εποχή (< γαλλ. faire époque), στην εποχή 
µου (< γαλλ. à mon époque), εκτός εποχής (< αγγλ. out of season) 
κ.ά.]. εποχικός, -ή, -ό κ. (εσφαλµ.) εποχιακός 1. αυτός που σχετίζεται 
µε συγκεκριµένη εποχή τού έτους: ~ οπωροκηπευτικά | φρούτο | λαχα-
νικά | θήραµα · 2. αυτός που σχετίζεται µε ορισµένη εποχή ή χρονική 
περίοδο, µικρότερη µιας πλήρους (ετήσιας) περιόδου: ~ προσωπικό | 
εργάτης | εργασίες | κατάστηµα. — εποχικά κ. (εσφαλµ.) εποχιακά 
επίρρ., εποχικότητα (η). 

εποχικός ή εποχιακός; Το σωστό είναι εποχ-ικός από το εποχή, 
όπως και τα κατοχή - κατοχ-ικός, εξοχή - εξοχ-ικός, συνοχή - συ-
νοχ-ικός, µετοχή - µετοχ-ικός κ.ά. Επίθετο παράγωγο σε -ιακός 
αναµένεται κανονικά από ουσιαστικά σε -ι-: ήλι-ος - ηλι-ακός. 
όρι-ο - ορι-ακός, θεµέλι-ο - θεµελι-ακός. κρανί-ο - κρανι-ακός, 
πτυχί-ο - πτυχι-ακός κ.ο.κ. 

εποχούµαι ρ. αποθ. {εποχείσαι...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιο-
πρ.) επιβαίνω σε όχηµα ΑΝΤ. πεζοπορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έποχοϋµαι (-έο-) < έπ(ι)- + όχοϋµαι «µεταφέροµαι», βλ. 
κ. όχηµα]. 

έποψ (ο) {έπ-οπος, -οπα | -οπές, -όπων} (επιστηµ.) ο τσαλαπετεινός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ονοµατοποιηµένη λ., από την κραυγή εποποί, πόποπο 
(όπως την καταγράφει ο Αριστοφάνης) τού πουλιού. Πβ. αρµ. ρορορ, 
λατ. upupa, λετ. pupukis κ.ά.]. 

έποψη (η) {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων} (λόγ.) 1. η θέα ευρύτερης 
περιοχής από απόσταση 2. (συνήθ. µτφ.) ο ιδιαίτερος τρόπος θέασης 
και προσέγγισης των πραγµάτων: υπό την έποψη αυτή θα µπορούσε 
να υποστηριχθεί και σήµερα η εν λόγω θέση των αρχαίων φιλοσόφων 
ΦΡ. εξ επόψεως από άποψη...: κρινόµενο ~ φιλολογικής, το έργο 
εµφανίζει αδυναµίες. [ΕΤΥΜ < αρχ. εποψις < έπ(ι) + οψις]. 

Ε.Π.Σ. (η) Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων. 
επτά κ. (καθηµ.) εφτά [µεσν.] (το) {άκλ.} 1. έξι συν ένα, ίσος µε τον 
αριθµό των ηµερών µιας εβδοµάδας, ο αριθµός 7 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 
2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 7: ~ σπίτια 
| βουνά/ βιβλία- ΦΡ. (α) τα επτά θαύµατα τού κόσµου βλ. λ. θαύµα (β) 
οι επτά σοφοί βλ. λ. σοφός (γ) επτά θανάσιµα αµαρτήµατα βλ. λ. 
αµάρτηµα (δ) ΠΟΛΙΤ. (παλαιότ.) Οµάδα των Επτά βλ. λ. οµάδα. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. επτά < I.E. *septm- «επτά», πβ. σανσκρ. saptâ, λατ. 
septem, γαλλ. sept, ισπ. siete, αγγλ. seven, γερµ. sieben κ.ά. Οµόρρ. 
έβδοµος, επτακόσιοι κ.ά.]. 

επτά- | εφτά- κ. επτά- | εφτά- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κά-
ποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό επτά (7): επτα-σύλ-
λαβος, εφτα-µηνίτικος, επτά-ωρος 2. είναι επτά φορές πιο µεγάλος ή 
πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: επτα-πλάσιος 3. έχει µια ιδιότη-
τα σε πολύ µεγάλο βαθµό: εφτά-ψυχος, επτα-σφράγιστο. [ΕΤΥΜ Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. επτα-πλάσιος, έπτά-
χορδος), που προέρχεται από το αριθµητ. επτά (βλ.λ.). o τ. 

εφτά- είναι µεσν.]. 
επτάβαθµος κ. εφτάβαθµος, -η, -ο → επτά-, -βαθµός 
επτάγωνος κ. εφτάνωνος, -η, -ο → επτά-, -γωνος 
επταετής, -ής, -ές → επτά-, -ετής 
επταετία [αρχ.] κ. (καθηµ.) εφταετία (η) {επταετιών} 1. το χρονικό 
διάστηµα επτά ετών: η προσεχής ~ θα καθορίσει το µέλλον τής οικο-
νοµίας 2. (ειδικότ.) Επταετία (η) η δικτατορία τής περιόδου 1967-74 
στην Ελλάδα: κατά την ~ ανέπτυξε αντιστασιακή δράση || η περίοδος 
µετά την ~. 

επτάζυµο (το) → εφτάζυµο 
επταήµερος κ. εφταηµερος, -η, -ο → επτά-, -ήµερος 
επταθέσιος κ. εφταθέσιος, -α, -ο → επτά-, -θέσιος 
έπταθλο (το) {επτάθλ-ου | -ων} ΑΘΛ. σύνθετο αγώνισµα για γυναίκες 
που αποτελείται από επτά διαφορετικά αγωνίσµατα. [ΕΤΥΜ. < 
επτ(α)- + -άθλο (< άθλος), πβ. κ. δέκ-αθλο, πέντ-αθλο]. 

επτάκις επίρρ. -· επτά-, -άκις 
επτακόσια κ. (καθηµ.) εφτακόσια (το) {άκλ.} εξακόσια ενενήντα 

εννέα συν ένα, ίσος µε επτά εκατοντάδες, ο αριθµός 700 (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ.). 

επτακόσιοι, -ες, -α κ. (καθηµ.) εφτακόσιοι, -ιες, -ια {επτακοσίων} 
αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 700: ~ άνθρωποι | χιλιά-
δες | κιλά (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < αρχ. επτακόσιοι < επτά + -
κόσιοι (βλ. κ. διακόσιοι)]. 

επτακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) εφτακοσιοστός (επίσης 
γράφεται 700ός στην αραβική αρίθµηση, Ψ' ή ψ' στην ελληνική και 
DCC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
επτακόσια (700) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

επτάλοφος, -η, -ο [µτγν.] 1. (πόλη) χτισµένη πάνω σε επτά λόφους 2. 
Επτάλοφος (η) {Επταλόφου} (α) η Ρώµη (β) η Κωνσταντινούπολη. 

επταµελής κ. εφταµελης, -ής, -ές → επτά-, -µελής 
επταµηνία κ. εφταµηνία (η) → επτά-, -µηνία 
επταµηνίτικος κ. εφταµηνίτικος, -η, -ο → επτά-, -µηνίτικο 
επτάµηνος κ. εφτάµηνος, -η, -ο ~» επτά-, -µηνός 
Επτάνησα [1800] κ. (καθηµ.) Εφτάνησα (τα) {Επτανήσων} νησιω-

τικό συγκρότηµα στο Ιόνιο Πέλαγος, που περιλαµβάνει τα νησιά Ζά-
κυνθο, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Κύθηρα, Λευκάδα, Παξούς· αλ-
λιώς Ιόνια Νησιά. — Επτανήσιος (ο) [1849], Επτανήσια (η), επτανη-
σιακός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Πελοπόννησος. 

επταπλασιάζω ρ. → επτά-, -πλασιάζω 
επτανησιακός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα Επτάνησα: 

~ µουσική | παράδοση | τραγούδια 2. ΦΙΛΟΛ. Επτανησιακή Σχολή 
σηµαντική, κυρ. ποιητική, σχολή τής νέας ελληνικής λογοτεχνίας, 
που ξεκινάει πριν από το 1800 και συνεχίζεται περίπου ώς τους Βαλ-
κανικούς Πολέµους, µε χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους τον ∆. 
Σολωµό, τον Αρ. Βαλαωρίτη, τον Λ. Μαβίλη, τον Ανδρ. Λασκαράτο κ.ά. 

επταπλασιάζω κ. εφταπλασιάζω ρ. → επτά-, -πλασιάζω 
επταπλάσιος κ. εφταπλάσιος, -α, -ο → επτά-, -πλάσιος 
επταπλός, -ή, -ό → επτά-, -πλός 
επτάπτωτος, -η, -ο → επτά-, -πτωτος 
επτάσηµος, -η, -ο → επτά-, -σηµος 
επτάστερος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από επτά αστέρες: ο 

~ αστερισµός των Πλειάδων. 
επτασύλλαβος κ. εφτασύλλαβος, -η, -ο → επτά-, -σύλλαβος 
επτασφράγιστος, -η, -ο [1887] κ. (καθηµ.) εφτασφράγιστος ερµητικά 

κλειστός ή πολύ καλά φυλαγµένος: ~ µυστικό. [ΕΤΥΜ. Η λ. 
σχηµατίστηκε βάσει τής αφηγήσεως τής Αποκάλυψης για τάς επτά 
σφραγίδας (κεφ. 5-8), τις οποίες ανοίγει ο Χριστός, για να 
αποκαλυφθούν σηµαντικές προφητείες]. 

επτατάξιος κ. εφτατάξιος, -α, -ο → επτά-, -τάξιος 
επτάτοµος κ. εφτάτοµος, -η, -ο → επτά-, -τόµος 
επτάφυλλος κ. εφτάφυλλος, -η, -ο → επτά-, -φυλλος 
επτάφωτος, -η, -ο αυτός που έχει επτά φώτα· εύχρ. κυρ. στη ΦΡ. 

επτσφωτος λυχνία ΘΡΗΣΚ. (i) η λυχνία που περιελάµβανε επτά επι-
µέρους λυχνίες, για την καθεµία από τις οποίες έκαιγε ξεχωριστό φι-
τίλι- σύµβολο τής εβραϊκής λατρείας, που άναβε στα Άγια των Αγίων 
τής Σκηνής τού Μαρτυρίου και τού ναού των Ιεροσολύµων (ii) η πα-
ράσταση τού παραπάνω συµβόλου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επτάφωτος < επτά + -φωτός < φως. Η επτάφωτος λυ-
χνία, η οποία αναφέρεται στο σκεύος τής Σκηνής τού Μαρτυρίου 
(Π.∆. Έξοδος 25, 31-40), αποδίδει το εβρ. menö-räh «λυχνία»]. 

επτάχρονα κ. εφτάχρονα (τα) → επτά-, -χρονα 
επτάχρονος κ. εφτάχρονος, -η, -ο → επτά-, -χρόνος 
επταψήφιος κ. εφταψήφιος, -α, -ο → επτά-, -ψήφιος 
επτάωρος κ. εφτάωρος, -η, -ο → επτά-, -ωρος 
επταώροφος κ. εφταώροφος, -η, -ο → επτά-, -ώροφος 
Ε.Π.Υ. (ο) ΣΤΡΑΤ. Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης. 
επύλλιο (το) {επυλλί-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. µικρό επικό ποίηµα (κυρ. τής 

αλεξανδρινής και ρωµαϊκής περιόδου), όπως λ.χ. οι Μεταµορφώσεις 
τού Οβιδίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπύλλιον, υποκ. τού έπος (βλ.λ.)]. 

επωάζω ρ. µετβ. {επώασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (για πτηνά, 
ερπετά ή αµφίβια) δηµιουργώ και διατηρώ σταθερές τις απαραίτητες 
συνθήκες, κυρ. θερµοκρασίας, για την εκκόλαψη αβγών, λ.χ. τοποθε-
τώντας τα σε θερµό χώρο ή κάτω από το φτέρωµα τού σώµατος ΣΥΝ. 
(για πτηνά) κλωσσώ 2. (µεσοπαθ. επωάζοµαι) (για µικρόβιο, ιό) ανα-
πτύσσοµαι σε οργανισµό µέχρι την πρώτη εκδήλωση νόσου: ο εχινό-
κοκκος επωάζεται στα έντερα. [ΕΤΥΜ < αρχ. επωάζω < έπ(ι)- + -
ωάζω < ωόν «αβγό»]. 

επώαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ΒΙΟΛ. η χρονική περίο-
δος από την ωοτοκία ώς την εκκόλαψη τού αβγού, η οποία συµπίπτει 
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µε την περίοδο τής εµβρυϊκής ανάπτυξης 2. ΙΑΤΡ. η περίοδος που µε-
σολαβεί από τη στιγµή που ένας παθογόνος παράγοντας εισδύει στον 
οργανισµό ώς τη στιγµή που εµφανίζονται τα πρώτα συµπτώµατα 
τής νόσου, κατά τη διάρκεια τής οποίας δεν εκδηλώνεται καµία ενό-
χληση: η περίοδος επωάσεως τού A.I.D.S. είναι συνήθως µακρόχρονη 
3. ΦΥΣ. η µετατροπή ενός ατοµικού πυρήνα σε σχάσιµο µε εφαρµογές 
κυρ. στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Επίσης επωασµός (ο) [αρχ.]. 
— επωαστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έπώασις < επωάζω (βλ.λ.). Η ιατρ. σηµ. είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. incubation]. 

επωαστήρας (ο) [1898] 1. συσκευή για την τεχνητή επώαση των 
αβγών (κυρ. τής κότας), η οποία µπορεί να δηµιουργεί τις κανονικές 
συνθήκες (θερµοκρασίας και υγρασίας) που επιτρέπουν την εκκόλα-
ψη 2. µικρό κιβώτιο ή φιάλη για την επώαση των αβγών των ψαριών. 
Επίσης επωαστήριο (το) [1894]. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
incubateur], 

επωδή (η) 1. σειρά τυποποιηµένων φράσεων 2. (γενικότ.) το τραγούδι 
ή τα λόγια, για τα οποία πιστεύεται ότι η απαγγελία ή η απλή εκ-
φώνηση τους επιτυγχάνει µε µαγικό τρόπο την καταπολέµηση των 
κακών πνευµάτων, τη θεραπεία ασθενειών κ.λπ. ΣΥΝ. ξόρκι, µαγγα-
νεία, γητειά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επωδός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < «ΡΧ· 
επωδή < επ(ι)- + ωδή]. 

επωδός (η) 1. το έµµετρο τµήµα ποιητικής σύνθεσης, που ακολουθεί 
τη στροφή και την αντιστροφή, λ.χ. στα χορικά άσµατα των τραγω-
διών 2. κάθε φράση ή στίχος που επαναλαµβάνεται µε σταθερό τρόπο 
στο τέλος στροφής, ποιήµατος ή µουσικής σύνθεσης ΣΥΝ. µοτίβο, 
ρεφρέν 3. (µτφ.) κάθε φράση που συνηθίζεται ή επαναλαµβάνεται µε 

µεγάλη συχνότητα: η απαίτηση εκλογών αποτελεί τη µόνιµη ~ των 
οµιλιών των αντιπολιτευόµενων βουλευτών. — επωδικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. επωδός < επάδω < 
έπ(ι)- + φδω]. 

επωδός - επωδή. Οι δύο λέξεις, µολονότι κοινής ετυµολογικής αρ-
χής (άδω «τραγουδώ», ώδή «τραγούδι»), έχουν διαφορετική σηµα-
σία: η επωδός είναι «το τµήµα τού τραγουδιού που επανέρχεται, 
επαναλαµβάνεται (ρεφρέν)», ενώ η επωδή είναι το «µαγικό τρα-
γούδι, το ξόρκι». 

επώδυνος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που προκαλεί πόνο: ~ τραύµα | εγ-
χείρηση | επέµβαση ΣΥΝ. οδυνηρός, (λογιότ.) αλγεινός ΑΝΤ. ανώδυνος, 
καταπραϋντικός· ΦΡ. ΙΑΤΡ. επώδυνα σηµεία σηµεία τής επιφάνειας 
τού δέρµατος, που ακόµα και ελαφρώς πιεζόµενα προκαλούν πόνο 
λόγω συγκεκριµένης παθήσεως 2. (µτφ.) αυτός που πληγώνει συναι-
σθηµατικά, που προξενεί αισθήµατα οδύνης: ~ εµπειρία | γνωριµία | 
ανάµνηση | αποχαιρετισµός ΣΥΝ. τραυµατικός, σκληρός, πονεµένος. 
— επώδυνα | επωδύνως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκταση, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επ(ι)- + -ώδυνος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οδύνη]. 

επώθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΕΩΛ. µεγάλης κλίµακας 
τεκτονική διεργασία κατά την οποία παρατηρείται αποκόλληση, µε-
ταφορά και τοποθέτηση ενός γεωλογικού σχηµατισµού πάνω σε έναν 
άλλον µε διαφορετική γεωτεκτονική προέλευση. [ΕΤΎΜ. < επωθώ, 
απόδ. τού αγγλ. upthrust]. 

επωµίδα (η) ΣΤΡΑΤ. λωρίδα υφάσµατος που ράβεται εξωτερικά στον 
ώµο ενδύµατος και φέρει πάνω της διακριτικό, το οποίο διαφοροποι-
είται ανάλογα µε τον βαθµό τού αξιωµατικού: τον καθαίρεσαν και 
του ξήλωσαν τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπωµίς, -ίδος < έπ(ι)- + -ωµίς < ώµος. Η στρατιωτική 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. epaulette]. 

επωµίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επωµίσ-τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) τοποθε-
τώ στους ώµους µου για µεταφορά, φορτώνοµαι: ~ φορτίο ΣΥΝ. απο-
θέτω 2. (µτφ.) δέχοµαι το βάρος µιας υποχρέωσης, αναλαµβάνω ευ-
θύνη: η νέα κυβέρνηση επωµίστηκε το δύσκολο έργο τής ανόρθωσης 
τής οικονοµίας || ~ το βάρος µιας διοργάνωσης || ~ ευθύνες ΣΥΝ. ανα-
λαµβάνω, αποδέχοµαι, παίρνω πάνω µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < έπ(ι)- + -ωµίζοµαι < ωµός]. 

επωνυµία (η) [αρχ.] {επωνυµιών} (για εταιρείες, σωµατεία κ.λπ.) η 
διακριτική ονοµασία νοµικού προσώπου: η εταιρεία µε την ~ «Ερµής 
Α.Ε.». Επίσης επωνύµιο (το) [αρχ.]. 

επώνυµο (το) [αρχ.] {επωνύµ-ου | -ων} το οικογενειακό όνοµα, το όνο-
µα τού ατόµου που δηλώνει την οικογένεια, την καταγωγή του, κατ' α-
ντιδιαστολή προς το µικρό (κύριο) όνοµα: το όνοµα του είναι Κυριάκος 
και το ~ του Πετρίδης || πατρωνυµικό | µητρωνυµικό | ανδρωνυµικό ~ || 
οι γονείς προσδιορίζουν από κοινού το - των παιδιών τους ΣΥΝ. επίθε-
το. — επωνυµικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 

επώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που φέρει το όνοµα τού δηµιουργού του ή 
που γίνεται µε τη χρήση τού ονόµατος κάποιου: ο σταθµός δέχεται 
µόνο ~ καταγγελίες || ~ κείµενο | δηµοσίευµα || το -ρούχο (που φέρει 
ένδειξη µε τη φίρµα τού κατασκευαστή) έχει µεγάλη ζήτηση στις µέ-
ρες µας ΣΥΝ. ενυπόγραφος ANT. ανώνυµος, ανυπόγραφος· ΦΡ. (α) ΙΣΤ. 
επώνυµος άρχοντας (i) (κυρ. στην αρχαία Αθήνα) ο άρχοντας µε το 
όνοµα τού οποίου αναφερόταν επισήµως το έτος κατά το οποίο 
άσκησε την εξουσία του· ο πρώτος από τους εννέα άρχοντες (ii) 
ΜΥΘΟΛ. (στην αρχαία Αθήνα) καθένας από τους δέκα µυθικούς ήρω-
ες, οι οποίοι είχαν δώσει τα ονόµατα τους αντίστοιχα στις δέκα ατ-
τικές φυλές, των οποίων θεωρούνταν πρόγονοι 2. επώνυµος (ο), επώ-
νυµη (η) πρόσωπο που είναι γνωστό, διάσηµο, που το όνοµα του ανα-
γνωρίζεται εύκολα από το κοινό: οι κοσµικές στήλες ασχολούνται 
αποκλειστικά µε τη ζωή των επωνύµων ΣΥΝ. διασηµότητα ΑΝΤ. ανώ-
νυµος, άσηµος, άγνωστος. — επώνυµα | επωνύµως [µτγν.] επίρρ. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

επωτίδα (η) (επίσ.-συνήθ. στον πληθ.) ΝΑΥΤ. ξύλο ή σίδερο που εξέχει 
από τα πλαϊνά πλοίου για τη στερέωση ή ανάρτηση αντικειµένου: 
επωτίδες λέµβων | άγκυρας ΣΥΝ. (λαΐκ.) καπόνι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπωτίδες (µόνο πληθ.) < επ(ι)- + -ωτίδες < ους, ώτός]. 

επωφελής, -ής, -ές {επωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- επωφελέ-στ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που αποδίδει κέρδος, που γίνεται µε συµφέρουσες 
συνθήκες και ευνοϊκούς όρους, που γίνεται προς όφελος (κάποιου): ~ 
σύµβαση | διακανονισµός | επένδυση | συµφωνία ΣΥΝ. ωφέλιµος, χρή-
σιµος, επικερδής, πρόσφορος ΑΝΤ. ανωφελής, επιβλαβής, επιζήµιος. 
— επωφελώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύνθετος, χρή-
σιµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έπ(ι)- + -ωφελής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όφελος]. 

επωφελούµαι ρ. µετβ. αποθ. {επωφελήθηκα} (λόγ.) (+από | +γεν.) 
εκµεταλλεύοµαι προς όφελος µου δεδοµένη κατάσταση: ~ των ευ-
καιριών που µου παρουσιάζονται || οι ανταγωνιστές µας επωφελήθη-
καν από τα λάθη µας || πολλοί Αθηναίοι επωφελήθηκαν από τον 
ωραίο καιρό και εγκατέλειψαν την πόλη ΣΥΝ. κερδίζω, (λόγ.) προσπο-
ρίζοµαι οφέλη ΑΝΤ. ζηµιώνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, γαλλισµός. 
[ΕΤΥΜ < ο-ρχ. επωφελούµαι (-έο-), αρχική σηµ. «λαµβάνω βοήθεια», 
< έπ(ι)- + ωφελούµαι. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. ανάλογων χρήσε-
ων των γαλλ. bénéficier και profiter]. 

εραλδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα οικόσηµα και γενι-
κότ. τα εµβλήµατα 2. εραλδική (η) {χωρ. πληθ.} η κατά συστηµατικό 
τρόπο µελέτη και ενασχόληση µε τα εµβλήµατα και ειδικότ. τα οικό-
σηµα ΣΥΝ. εµβληµατολογία, οικοσηµολογία. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. héraldique < αρχ. γαλλ. herau(l)t «αξιω-
µατούχος επιφορτισµένος µε τη διαβίβαση µηνυµάτων και την τήρη-
ση τού πρωτοκόλλου» < φρανκον. *heriwald < αρχ. γερµ. heri «στρα-
τός» + wald «διοικητής»]. 

ερανίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ερανίσ-θηκα, -µένος} (λόγ.) (εύχρ. µόνο 
µτφ.) δανείζοµαι και παραθέτω επιλεγµένα, κυρ. µικρής εκτάσεως, 
χαρακτηριστικά αποσπάσµατα λόγου από διάφορα κείµενα: ~ περι-
κοπές | αποσπάσµατα | γνωµικά | γνώµες | χωρία ΣΥΝ. συγκεντρώνω, 
συλλέγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έρανος]. 

εράνισµα (το) {ερανίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (κυρ. σε πληθ.) τα αποτε-
λέσµατα συλλογής χωρίων, αποφθεγµάτων, γνωµών κ.λπ. από διάφο-
ρους συγγραφείς. 

ερανισµος (ο) [µτγν.] 1. το να ερανίζεται κανείς 2. σύνθεση συγ-
γράµµατος µε αποφθέγµατα, γνώµες, αποσπάσµατα κ.λπ. από διάφο-
ρους συγγραφείς. — ερανιστής (ο) [αρχ.], ερανίστρια (η), ερανιστι-
κός,-ή,-ό. 

έρανος (ο) {εράν-ου | -ων, -ους} η συγκέντρωση χρηµάτων ή άλλων 
αγαθών µε εθελοντική και αυτοπροαίρετη συνεισφορά των µελών 
ενός συνόλου για την υποστήριξη, ενίσχυση κοινωφελούς ή φιλαν-
θρωπικού σκοπού: αντικαρκινικός ~ || ~ για την ενίσχυση των σει-
σµοπαθών || κ:άνω ~· ΦΡ. επιτροπή εράνου επιτροπή από πέντε του-
λάχιστον µέλη που έχει σκοπό να συγκεντρώσει χρήµατα ή άλλα 
αντικείµενα µε εράνους, γιορτές ή άλλα παρόµοια µέσα, για την εξυ-
πηρέτηση ορισµένου σκοπού, δηµοσίου ή κοινωφελούς, και η οποία 
αποκτά νοµική προσωπικότητα µε διάταγµα.   — ερανικός, -ή, -ό 
[αρχ·ΐ· 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τον αιολ. τ. εροτις «γιορτή» 
ή και µε τη λ. εορτή (βλ.λ.)]. 

ερασιτέχνης (ο) [1887] {ερασιτεχνών}, (λόγ.) ερασιτέχνις (η) {ερα-
σιτέχν-ιδος, -ιδα | -ίδων, -ιδες) 1. αυτός που ασχολείται µε έναν τοµέα 
δραστηριότητας περισσότερο για ευχαρίστηση παρά για οικονοµικό 
κέρδος, που δεν ασκεί µια τέχνη επαγγελµατικά: ~ φωτογράφος | χο-
ρευτής | ποδοσφαιριστής | αρχαιολόγος ΑΝΤ. επαγγελµατίας, τεχνο-
κράτης 2. (κακόσ.) αυτός που στερείται επαγγελµατισµού, συστηµα-
τικότητας, ειδικών γνώσεων, που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα 
και ανευθυνότητα στον τρόπο εργασίας του. 
[ΕΤΥΜ. < ερασι- (< εραµαι «αγαπώ», βλ. λ. εραστής) + -τέχνης < τέ-
χνη, απόδ. τού γαλλ. amateur]. 

ερασιτέχνης - επαγγελµατίας - νπλετάντης. Το λατ. amator 
«εραστής» έδωσε λαβή στο να πλαστεί τον 15ο αι. η γαλλ. λ. 
amateur, που εξειδικεύθηκε στο φραστικό σύνθετο amateur d'art 
«εραστής τής τέχνης» (πβ. Chateaubriand: Les ruines d'Athènes ne 
sont bien connues que des amateurs des arts «τα ερείπια των Αθη-
νών δεν είναι γνωστά παρά µόνον στους εραστές τής τέχνης »). 
Από το φραστικό αυτό σύνθετο ο λογοτέχνης Γεώργιος Στρατήγης 
(1859-1938) έπλασε (το 1887) το ερασιτέχνης (κατά τα καλλιτέ-
χνης, λογοτέχνης κ.λπ.). Τον 18ο αι. (1740) πλάστηκε στη Γαλλική 
η λ. dilettante «ερασιτέχνης, ασχολούµενος µε την τέχνη» από την 
αντίστοιχη ιταλική λ., που ανάγεται στο ρ. dilettare «τέρποµαι, δια-
σκεδάζω». Όπως και το amateur, dilettante ήταν αρχικά «ο αφιε-
ρωµένος στην τέχνη από ευχαρίστηση, από αγάπη». Ωστόσο, και 
οι δύο λέξεις απέκτησαν βαθµηδόν κοντά στην αρχική σηµ., και 
κατ' επέκτασιν αυτής, την αρνητική/µειωτική σηµ. «ο ερασιτεχνι-
κά ασχολούµενος µε κάτι, µε αγάπη, αλλά χωρίς τις απαιτούµενες 
γνώσεις». Η σηµ. αυτή αντιτίθεται στη σηµ. τού επαγγελµατία 
«αυτού που ασχολείται µε κάτι ως κύριο έργο του», άρα «τού σο-
βαρά, ενσυνείδητα και ευσυνείδητα ασχολουµένου µε κάτι». 

ερασιτεχνικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ερασι- 
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τέχνη ή την ερασιτεχνία: ~ θεατρικός θίασος || ~ ενασχόληση µε τη 
ζωγραφική || δίπλωµα ~ οδήγησης || ~ πρωτάθληµα ποδοσφαίρου ΑΝΤ. 
επαγγελµατικός 2. (κακόσ.) αυτός που στερείται επαγγελµατισµού, 
συστηµατικότητας, που χαρακτηρίζεται από ανευθυνότητα: ~ δουλειά, 
όλο προχειρότητες και λάθη ΑΝΤ. ποιοτικός, εγγυηµένος, αξιόπιστος. 
— ερασιτεχνικ-ά | -ώς [1898] επίρρ. ερασιτεχνισµός (ο) [1894] 1. η 
ερασιτεχνική ενασχόληση (κάποιου µε κάτι) 2. (κακόσ.) η χωρίς 
σύστηµα, οργάνωση και αξιοπιστία εργασία, που δεν παρέχει εχέγγυα 
ποιότητας: η εκπαιδευτική πολιτική τής χώρας πάσχει από ~. Επίσης 
ερασιτεχνία (η) [1887]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. amateurisme]. 
Ερασµία (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού αρχ. επιθ. εράσµιος (βλ.λ.)]. ερασµικός, 
-ή, -ό [1830] κ. (εσφαλµ.) ερασµιακός αυτός που αναφέρεται στον 
Έρασµο- συνήθ. στη ΦΡ. ερασµική προφορά η προφορά τής Αρχ. 
Ελληνικής σύµφωνα µε τον τρόπο που πρότεινε ο Έρασµος ΣΥΝ. 
ητακιστική προφορά. — ερασµικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά, 
πληθυσµικός. 
[ΕΤΥΜ. < ερασµ-ικός και όχι ερασµιακός (< εράσµιος), από το όνοµα 
τού µεγάλου Ολλανδού φιλολόγου Εράσµου (Erasmus Desiderius), o 
οποίος επισήµανε τη διαφορά προφοράς µεταξύ Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
και διατύπωσε τις παρατηρήσεις του στο έργο του Dialogus de recta 
Latini Graecique sermonis pronuntiatione (1528) (∆ιάλογος περί τής 
ορθής προφοράς τού Λατινικού και τού Ελληνικού λόγου)]. εράσµιος, 
-α, -ο (λόγ.) αυτός που είναι αξιαγάπητος: -µορφές αγαπηµένων || 
εξευγενισµένοι, ~ τρόποι ΣΥΝ. αξιέραστος ΑΝΤ. άχαρος, άκοµψος. — 
ερασµιότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εραµαι «αγαπώ», βλ. κ. εραστής]. 
Έρασµος (ο) {Εράσµου} 1. Ολλανδός ουµανιστής (1469-1536)- γνω-
στός από τις µελέτες του για την αρχαία ελληνική προφορά (ερασµική 
προφορά) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΎΜ. 
Αντιδάν., < νεολατ. Erasmus, από το θ. έρασ- τού ρ. εραµαι (πβ. έρασ-τής, 
έράσ-µιος), οπότε σηµαίνει «αγαπητός», συµπληρώνοντας το λατ. 
Desiderius «επιθυµητός». Βλ. κ. ερασµικός]. εραστής (ο) 1. ο ερωτικός 
σύντροφος: τρυφερός | γοητευτικός/ αιώνιος -1| λατίνος ~ (βλ. λ. 
λατίνος) || ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα είναι το πιο γνωστό ζευγάρι 
εραστών από την κλασική λογοτεχνία 2. (ειδι-κότ.) ο άνδρας µε τον 
οποίο έχει κανείς (συνήθ.) παράνοµη ερωτική σχέση: κρυφός | 
παράνοµος ~ || «Ο - τής λέδης Γσάτερλι» (µυθιστόρηµα τού Ντ. Χ. 
Λόρενς) || έχω | βρίσκω - 3. (καταχρ.) αυτός που επιδιώκει συνεχώς τη 
σύναψη ερωτικών σχέσεων: ο µικρός µας προέκυψε - || κάνει | 
παριστάνει | παίζει τον ~ ΣΥΝ. γυναικάς, (λαϊκ.) κορτά-κιας, καµάκι 4. 
(µτφ.) αυτός ο οποίος περιβάλλει µε πάθος και λατρεία (κάτι): υπήρξε 
πάντα ~ τής όπερας | τής τέχνης | τής ωραίας ζωής | τής ποίησης | τής 
οµορφιάς ΣΥΝ. λάτρης, θαυµαστής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εραµαι «αγαπώ, 
ποθώ», αγν. ετύµου]. ερατεινός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) 1. ο εξαιρετικά 
αγαπητός και επιθυµητός: ~ νεότητα | ευγένεια | χάρη ΣΥΝ. 
αξιαγάπητος, ευάρεστος 2. (σκωπτ.-λαϊκ.) ο καφές που σερβίρεται 
βαρύς γλυκός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ερατός < εραµαι «αγαπώ, ποθώ», αγν. 
ετύµου]. Ερατοσθένης (ο) {-η κ. -ένους} αρχαίος Έλληνας φιλόλογος, 
µαθηµατικός και γεωγράφος, έζησε στην Αλεξάνδρεια (3ος αι. π.Χ.)· 
διετέλεσε διευθυντής τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· 
< ερατός «αγαπητός, επιθυµητός» (< ρηµατ. επίθ. τού εραµαι, βλ. κ. 
έρωτας) + -σθένης < σθένος]. Ερατώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη 
τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα Μούσες, προστάτιδα τής 
λυρικής ποίησης 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ερατός «αγαπητός, επιθυµητός», ρηµ. 
επίθ. τού εραµαι (βλ. λ. έρωτας)]. έρβιο (το) [1890] {ερβίου} ΧΗΜ. 
µαλακό µέταλλο γκρι χρώµατος (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. erbium, από την πόλη Ytterby τής Σουηδίας, όπου 
εντοπίστηκε το µέταλλο αυτό]. εργάζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. 
{εργάστηκα} ♦ (αµετβ.) 1. παράγω έργο διοχετεύοντας τις πνευµατικές 
ή σωµατικές µου δυνάµεις σε δεδοµένη δραστηριότητα: ~ σκληρά | 
ευσυνείδητα | εξαντλητικά | εντατικά || ο αθλητής εργάστηκε 
συστηµατικά µε αυστηρό πρόγραµµα προπονήσεων || εργάστηκε 
µεθοδικά όλο τον χρόνο για τις εξετάσεις ΑΝΤ. τεµπελιάζω, (λόγ.) οκνώ 
2. (ειδικότ.) ασκώ επάγγελµα, δουλεύω: - σε ναυτιλιακή εταιρεία || ~ 
ως ηθοποιός | γιατρός | καθηγητής | έµπορος | αγρότης || ~ στον δήµο | 
στον Ο.Τ.Ε. | σε ιδιωτική επιχείρηση | ως ελεύθερος επαγγελµατίας | ως 
µισθωτός ΣΥΝ. υπηρετώ 3. (α) απασχολούµαι επαγγελµατικά, έχω 
επαγγελµατική δέσµευση: δεν ~, είµαι άνεργος || τις Κυριακές φυσικά 
δεν εργάζεται κανείς || ~ οκτάωρο | πενθήµερο | µε ελεύθερο ωράριο (β) 
(για µαγαζιά, υπηρεσίες κ.λπ.) λειτουργώ, εξυπηρετώ πελάτες ή το 
κοινό: το κατάστηµα (µπαρ) εργάζεται κυρ. τις µεταµεσονύκτιες ώρες || 
οι τράπεζες εργάζονται ώς τις 14.00 4. (γενικότ.) αγωνίζοµαι για την 
επίτευξη δεδοµένου σκοπού: ~ για το κοινό καλό | για την επικράτηση 
των ιδεών µου ΣΥΝ. αγωνίζοµαι, (λαϊκ.) πασχίζω, κοπιάζω ♦ (µετβ.) 
5. (για υλικά) επεξεργάζοµαι: εργάζεται επιδέξια το µετάξι 6. (η µτχ. 
εργαζόµενος, -η,-ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έργον. Το ρ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να δηλώσει 
την καλλιέργεια τής γης, καθώς και κάθε είδους χειρωνακτική και 
καλλιτεχνική εργασία]. εργαζόµενος, -η (λόγ. -οµένη), -ο 1. αυτός 
που εργάζεται, που έχει εργασία: ~ νέος | µητέρα | γυναίκα || (κ. ως 
ουσ.) τα αιτήµατα των ~ || απεργούν οι ~ τού δηµόσιου τοµέα ΣΥΝ. 
απασχολούµενος· ΦΡ. ο µη 

εργαζόµενος µηδέ εσθιέτω (εί τις ου θέλει έργάζεσθαι, µηδέ έσθιέ-τω, 
Κ.∆., Β' θεσσ. 3, 10) όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει, 
δηλ. µερίδιο στα αγαθά πρέπει να έχει µόνον όποιος συµµετέχει στην 
παραγωγή τους· για την αξία τής εργασίας και ιδ. τον κοινωνικό της 
ρόλο 2. (στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο) (α) µεθοριακός ερ-
γαζόµενος κάθε εργαζόµενος που ασκεί επαγγελµατική δραστηριό-
τητας στο έδαφος ενός κράτους-µέλους και κατοικεί στο έδαφος άλ-
λου κράτους-µέλους, όπου επιστρέφει είτε καθηµερινά είτε τουλάχι-
στον µία φορά την εβδοµάδα (β) διακινούµενος εργαζόµενος αυτός 
που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του, µε ή χωρίς την οικογένεια 
του, για να κατοικήσει και να εργαστεί σε άλλη χώρα. εργαλείο (το) 
1. κάθε αντικείµενο ή εξάρτηµα κυρ. µικρών διαστάσεων, συνήθ. 
µεταλλικό, για την εκτέλεση ή διευκόλυνση διαφόρων εργασιών: το 
σφυρί και το κατσαβίδι είναι από τα πιο γνωστά ~ καθηµερινής 
χρήσεως || ~ κηπουρικής || γεωργικό | ξυλουργικό | χειρουργικό ~ || ~ 
ακριβείας || χαλασµένο | υψηλής τεχνολογίας | πρωτόγονο | χειρός | 
αποξεστικό | βοηθητικό ~ ΣΥΝ. όργανο 2. (συνεκδ.) κάθε είδους 
µηχανισµός ή αντικείµενο, τού οποίου η χρήση διευκολύνει τη ζωή 
τού ανθρώπου: σπουδαίο - για τη νοικοκυρά το πλυντήριο ΣΥΝ. 
βοήθηµα 3. (µτφ.) το βασικό µέσο, βοήθηµα: τα θεωρητικά - τής 
επιστήµης || για τον φιλόλογο, το λεξικό είναι πολύτιµο ~ 4. (αργκό) 
αυτοκίνητο ή µηχανή: ωραίο | δυνατό | γρήγορο ~. — ερ-γαλειακός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έργαλείον < *Εέργ-α-λον < έργον]. εργαλειοθήκη (η) 
[µτγν.] {εργαλειοθηκών} κάθε φορητή ή κρεµαστή θήκη (συνήθ. και 
µε συρτάρια) για την προσωρινή ή µόνιµη φύλαξη εργαλείων. 
εργαλειοµηχανή (η) [1847] µηχανή που χρησιµοποιείται για τη δια-
µόρφωση αντικειµένων κατασκευασµένων από µέταλλο ή άλλα υλι-
κά: οι τόρνοι, οι πλάνες, οι φρέζες, τα µηχανικά πριόνια είναι εργα-
λειοµηχανές που χρησιµεύουν στην αφαίρεση πλεονάζοντος υλικού από 
κάποιο αντικείµενο. εργασία (η) {εργασιών} 1. η καταβολή 
σωµατικών και πνευµατικών δυνάµεων για την παραγωγή επιθυµητού 
ή επιβεβληµένου έργου: πνευµατική | χειρωνακτική | εθελοντική | 
µισθωτή | άµισθη ~ || ~ στο γραφείο | στην ύπαιθρο ΣΥΝ. έργο, 
ενασχόληση, ασχολία, απασχόληση ΑΝΤ. απραξία, φυγοπονία 2. η 
επαγγελµατική απασχόληση, η άσκηση επαγγέλµατος: επικερδής | 
δύσκολη | απαιτητική | εξειδικευµένη | εποχική | ελεύθερη | κατ' οίκον ~ 
|| ώρες | βιβλιάριο | συνθήκες | προσφορά | ζήτηση | οργάνωση | 
σύµβαση εργασίας (βλ. λ. σύµβαση) || γραφείο ευρέσεως εργασίας || η 
επιχείρηση µετέφερε το εργοστάσιο της στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί 
εκεί υπάρχει φθηνή - (= φθηνή αµοιβή τής εργασίας) || δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας || η προσφορά εργασίας εµφανίζεται µειωµένη 
ΣΥΝ. επάγγελµα, δουλειά, τέχνη· ΦΡ. (α) καταµερισµός εργασίας βλ. 
λ. καταµερισµός (β) ΟΙΚΟΝ. αγορά εργασίας η προσφορά και η ζήτηση 
εργασίας ως πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο εκµίσθωσης τού χρόνου 
τού εργαζοµένου σε εργοδότη ή ανάληψης εκ µέρους του τής 
υποχρέωσης να ολοκληρώσει ορισµένο έργο για λογαριασµό τού 
εργοδότη (γ) δείπνο | πρόγευµα | γεύµα εργασίας δείπνο | πρόγευµα | 
γεύµα που δίνεται στο πλαίσιο επίσηµων επισκέψεων και 
επαγγελµατικών συναντήσεων, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα 
ανεπίσηµης και ανετότερης διαπραγµάτευσης ή και κλεισίµατος 
συµφωνίας (δ) µονάδα εργασίας το µικρότερο, διοικητικά ή 
οργανωτικά, κλιµάκιο εργασίας 3. το έργο που ανατίθεται (σε 
κάποιον): ο καθηγητής εξηγούσε στους µαθητές τις ~ που θα είχαν για 
την επόµενη µέρα || του ανέθεσαν την ~ να βολιδοσκοπήσει 
ενδιαφερόµενους αγοραστές ΣΥΝ. αποστολή, υποχρέωση, υπηρεσία 4. 
το κείµενο που περιέχει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας: έκανε µια 
εξαιρετική ~ για τους κινδύνους τής εθνικής µας ασφάλειας || οι 
σπουδαστές ανέλαβαν µια - για τον Καβάφη || επιστηµονική | υπο-
χρεωτική | απαλλακτική | πτυχιακή ~ || εκπονώ | γράφω | ολοκληρώνω | 
παρουσιάζω | αξιολογώ µια ~ ΣΥΝ. διατριβή, µελέτη · 5. εργασίες (οι) 
(α) το σύνολο των θεµάτων, τα οποία πρέπει να διεκπεραιωθούν από 
αρµόδιο συλλογικό όργανο: οι ~ τού θερινού τµήµατος τής Βουλής || 
κήρυξε την έναρξη των ~ τού συνεδρίου (β) η ακτίνα δράσης µιας 
επιχείρησης (γ) ΟΙΚΟΝ. κύκλος εργασιών βλ. λ. κύκλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δουλειά, µελέτη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εργάτης. Ορισµένες τυποποιηµένες φρ. είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. κύκλος εργασιών (< γαλλ. chiffre d'affaires), γεύµα εργα-
σίας (< αγγλ. working lunch), µονάδα εργασίας (< αγγλ. work unit), 
καταµερισµός εργασίας (< αγγλ. division of labour), αγορά εργασίας 
(< αγγλ. labour market). Η σηµ. 5 αποδίδει το αγγλ. proceedings]. 
εργασιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εργασία: ~ χώρος | 
περιβάλλον | συνθήκες | δυσκολίες | καθεστώς || ~ σχέσεις (λ.χ. συλ-
λογικές διαπραγµατεύσεις, ο θεσµός τής διαιτησίας, οι διαδικασίες 
πρόσληψης, προαγωγής, απόλυσης, αποζηµίωσης, συνταξιοδότησης). 
— εργασιακ-ά | -ώς επίρρ. εργάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
διατίθεται για εργασία: -χρόνος 
Ι ηµέρες (κατ' αντιδιαστολή προς τις αργίες) | ώρες. εργασιοθεραπεία 
(η) {χωρ. πληθ.} θεραπευτική µέθοδος που αξιοποιεί χρήσιµες και 
δηµιουργικές για τον άνθρωπο δραστηριότητες, κυρ. απλές 
χειρωνακτικές εργασίες, για ψυχολογικούς, παιδαγωγικούς σκοπούς, 
κυρ. για την επανακοινωνικοποίηση των ασθενών µε την οµαδική 
εργασία. — εργασιοθεραπευτής (ο), εργασιοθεραπεύ-τρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. work therapy]. εργασιολογία (η) 
{εργασιολογιών} η συστηµατική επιστηµονική µελέτη των 
παραγόντων που επηρεάζουν ή διαµορφώνουν την ποιότητα και το 
επίπεδο τής εργασιακής απασχόλησης µε στόχο τη διατύπωση 
προτάσεων βελτιώσεως τους. 
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εργασιοµανής, -ής, -ές {εργασιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)) αυτός που 
εργάζεται µε υπερβολικό ζήλο και αδιάκοπα, παραπάνω από ό,τι συ-
νηθίζεται ή θεωρείται φυσιολογικό· ο παθιασµένος µε τη δουλειά. — 
εργασιοµανία (η). 
[ETYM. < εργασία + -µανής < µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην), ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ergomaniac]. 

εργαστηριακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το (επιστη-
µονικό κυρ.) εργαστήριο: ~ εξοπλισµός | έρευνα | πείραµα || τα ευρή-
µατα υποβάλλονται σε ~ έλεγχο ΑΝΤ. θεωρητικός. — εργαστηριακά | 
-ώς επίρρ. 

εργαστήριο (το) {εργαστηρί-ου | -ων} 1. κάθε ειδικά διαµορφωµένος 
χώρος για την εκτέλεση επαγγελµατικών εργασιών: ~ επεξεργασίας 
ήχου | ζαχαροπλαστικής | φαρµακευτικής 2. αίθουσα ή κτήριο µε 
εξοπλισµό που επιτρέπει τον επιστηµονικό ή καλλιτεχνικό πειραµα-
τισµό, την εφαρµογή νέων τεχνικών και την εκµάθηση µε εποπτικά 
µέσα ή έρευνα: ~ ελευθέρων σπουδών | φυσικής | χηµείας || ~ φωτο-
γραφικό | θεατρικό | ανατοµίας | ζωγραφικής | γλυπτικής | λαϊκής τέ-
χνης | αγγειοπλαστικής | χειροτεχνίας ΣΥΝ. στούντιο, (για καλλιτέ-
χνες) ατελιέ 3. (µτφ.) κάθε χώρος που χρησιµεύει για τη σωστή προ-
ετοιµασία και εξάσκηση σε οποιοδήποτε πεδίο γνώσης: το σχολείο 
πρέπει να λειτουργεί ως ~ ελεύθερων πνευµάτων 4. (στις τεχνικές, ια-
τρικές, πολυτεχνικές κ.λπ. σχολές) το µάθηµα που περιλαµβάνει πρα-
κτική εξάσκηση σε χώρο εργαστηρίου 5. (ειδικότ.) συνάντηση ενταγ-
µένη στο πλαίσιο συνεδρίου, στην οποία συµµετέχουν λίγοι ειδικοί, 
οι οποίοι δεν κάνουν ανακοινώσεις, αλλά συζητούν τα πορίσµατα 
των ερευνών τους µε σκοπό την προώθηση τους µέσω τής δουλειάς 
που γίνεται επί τόπου. Επίσης (λαϊκ.) εργαστήρι [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έργαστήριον < θ. έργασ- (ρ. εργάζοµαι) + παραγ. επίθηµα -τήριον. 
Η σηµ. 5 αποδίδει το αγγλ. workshop]. 

εργαστικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. εργαστικό ρήµα κατεξοχήν µεταβατικό 
ρήµα (π.χ. ανοίγω, κλείνω, βράζω κ.λπ.) το οποίο, χωρίς αλλαγή φω-
νής, χρησιµοποιείται και ως αµετάβατο, µε το αντικείµενο του να 
προβάλλεται σε λειτουργία υποκειµένου και µε τον δράστη τής ενέρ-
γειας τού ρήµατος να παραλείπεται, π.χ. ο θυρωρός άνοιξε την πόρ-
τα- η πόρτα άνοιξε. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ικανός να εργαστεί», < εργάζοµαι. Η 
γλωσσ. σηµ. είναι αντιδάν. από αγγλ. ergative (< αρχ. εργάτης)]. 

εργαστικό ρήµατα. Αρχικά ο όρος εργαστικός (απόδοση τού αγγλ. 
ergative, που σχηµατίστηκε από το ελλην. εργάτης) χρησιµοποιή-
θηκε για να χαρακτηρίσει µια ιδιαίτερη πτώση, την εργαστική. 
που απαντά σε ορισµένες γλώσσες (Βασκική, Γεωργιανή κ.ά.) και 
σε προτάσεις τού τύπου «η πόρτα άνοιξε», όπου το πραγµατικό 
(λογικό) αντικείµενο εµφανίζεται ως (επιφανειακό) υποκείµενο, 
δηλούµενο στις γλώσσες αυτές µε εργαστική πτώση (στην Ελληνι-
κή δηλώνεται απλώς µε ονοµαστική). Σήµερα ο όρος εργαστικός 
χρησιµοποιείται ευρύτερα για να δηλώσει ρήµατα που χρησιµο-
ποιούνται τόσο ως αµετάβατα όσο και ως µεταβατικά, εναλλάσ-
σοντας το υποκείµενο και το αντικείµενο τους· π.χ. Το γάλα βρά-
ζει - Η Μαρία βράζει το γάλα, Οι θόρυβοι σταµάτησαν - Ο δά-
σκαλος σταµάτησε τους θορύβους, Η πόρτα έκλεισε - Ο Γιάννης 
έκλεισε την πόρτα. Στις περιπτώσεις των εργαστικών ρηµάτων, 
δηλ. των αιτιατικών γλωσσών (βλ. λ. αιτιατικός), ο οµιλητής τής 
γλώσσας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει το µήνυµα από διπλή 
προοπτική: είτε από την οπτική γωνία τού δράστη (µεταβατική 
χρήση τού ρήµατος: ο Γιάννης έκλεισε την πόρτα) είτε από την 
οπτική γωνία τού δέκτη (αµετάβατη χρήση τού ρήµατος: η πόρτα 
έκλεισε). Τέτοια ρήµατα στα Ελληνικά είναι: ανάβω, σβήνω, σπά-
ζω, χαλάω, αρχίζω, τελειώνω, αλλάζω, ανοίγω, κλείνω, γεµίζω, 
αδειάζω, σταµατώ, στενεύω, καίω, αυξάνω, λιγοστεύω, καλυτε-
ρεύω, στεγνώνω, απλώνω, λειώνω κ.ά. 

εργάτης κ. (λαϊκ.) αργάτης (σηµ. 5) (ο) {εργατών}, εργάτρια (η) 
[1883] {εργατριών} 1. πρόσωπο που εργάζεται χειρωνακτικά, που απα-
σχολείται σε εργασία, η οποία απαιτεί σωµατική δύναµη και κατά 
κανόνα αµείβεται µε ηµεροµίσθιο: ~ σε οικοδοµή | στο εργοστάσιο | 
σε χωράφι | στα δηµόσια έργα | σε ανθρακωρυχείο || η βιοµηχανία 
ανακοίνωσε την απόλυση πενήντα εργατών || εξειδικευµένος | ανει-
δίκευτος | αλλοδαπός | βιοµηχανικός | ξένος ~ ΣΥΝ. (λόγ.) χειρώναξ, 
(λαϊκ.) δουλευτής 2. (ειδικότ.) κάθε µέλος τής εργατικής τάξης: τα 
δίκαια τού ~ ΣΥΝ. προλετάριος ΑΝΤ. αστός 3. (µτφ.) πρόσωπο που κο-
πιάζει σε συγκεκριµένο τοµέα, που ασχολείται µε (θεωρητικό ή πρα-
κτικό) αντικείµενο κατά τρόπο συστηµατικό και συνεχή: ~ τού θεά-
τρου | τού πνεύµατος | τού λόγου | τού χρωστήρα ΣΥΝ. τεχνίτης 4. 
(µτφ.) πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως ο κατεξοχήν υπαίτιος ή υπεύ-
θυνος για κατάσταση ή γεγονός: ο καθένας είναι ~ τού καλού του και 
τής προκοπής του || αυτός είναι ο ~ τής συµφοράς ΣΥΝ. δράστης, 
υπεύθυνος, φταίχτης, πρόξενος, αίτιος, πρωταίτιος · 5. ΝΑΥΤ. το βα-
ρούλκο για την ανέλκυση και πόντιση των αγκύρων ΣΥΝ. µπόµπα · 6. 
(ειδικότ. το θηλ.) καθεµιά από τις µέλισσες που συλλέγουν τη γύρη, 
κατασκευάζουν τις κηρήθρες κ.λπ. (πβ. λ. βασίλισσα, κηφήνας). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά, φτώχια. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. we-ka-ta) < 
έργον]. 

εργατιά (η) (περιληπτ.-λαϊκ.) το σύνολο των εργατών, η εργατική τά-
ξη: η ~ είναι στο πόδι για το αντεργατικό νοµοσχέδιο ΣΥΝ. (εκφραστ.) 
φτωχολογιά, προλεταριάτο ΑΝΤ. αστική τάξη. 

εργατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εργάτη: ~ διεκδίκηση | 
νοµοθεσία | ∆ίκαιο | αίτηµα | απεργία | ζήτηµα | κίνηµα | συµβούλιο | 
κόστος- ΦΡ. (α) εργατική τάξη το σύνολο των εργατών που µισθώνουν 
την εργατική τους δύναµη στους ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής- οι 

µισθωτοί εργάτες ΣΥΝ. προλεταριάτο, εργατιά ANT. αστική τάξη, εργο-
δοσία, κεφάλαιο, µπουρζουαζία (β) εργατικό δυναµικό το σύνολο των 
ενεργών επαγγελµατικώς πολιτών (ηλικίας 15-65 ετών), που διαµορφώ-
νουν το συνολικό ποσοστό προσφοράς εργασίας: Οργανισµός Απα-
σχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) (γ) εργατική κατοικία 
καθένα από τα οµοιόµορφα διαµερίσµατα οικοδοµικών συγκροτηµά-
των, που χορηγούνται έναντι ευνοϊκών έως χαριστικών οικονοµικών ό-
ρων σε εργατικές οικογένειες για µόνιµη στέγαση: Οργανισµός Εργα-
τικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) (δ) εργατική εστία βλ. λ. εστία (ε) εργατική 
Πρωτοµαγιά βλ. λ. Πρωτοµαγιά (στ) εργατικό ατύχηµα το ατύχηµα, το 
οποίο, σύµφωνα µε νοµοθετικό ορισµό, επισυµβαίνει σε εργάτη ή υ-
πάλληλο από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση τής εργασίας του ή µε 
αφορµή αυτήν και προκαλεί ανικανότητα στον παθόντα να εργαστεί 
για διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων ηµερών 2. Εργατικοί (οι) το 
κόµµα των Εργατικών (Labour Party) στην Αγγλία, που ιδρύθηκε το 
1906, µε σοσιαλιστική κατεύθυνση 3. (για πρόσ.) αυτός που είναι ε-
ξαιρετικά παραγωγικός, που εργάζεται µε σταθερό και αποδοτικό 
τρόπο: - µαθητής | υπάλληλος ΣΥΝ. φιλόπονος, (λόγ.) επιµελής, φιλό-
µοχθος, φίλεργος, (λαϊκ.) προκοµµένος, (λαϊκότ.) δουλευταράς 4. ερ-
γατικά (τα) η χρηµατική αµοιβή εργάτη για την εργασία του: τα υλικά 
µαζί µε τα ~ τού κόστισαν µια περιουσία. — εργατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εργάτης. Οι φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εργατική τάξη (πβ. 
γαλλ. la classe ouvrière), εργατικό δυναµικό (πβ. αγγλ. workforce}, 
εργατική κατοικία (πβ. αγγλ. workers house), εργατική εστία (πβ. 
αγγλ. workers home) κ.ά.]. 

εργατικότητα (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η αγάπη και η πρόθυµη διάθε-
ση για εργασία: διακρίθηκε για την ~ του ΣΥΝ. (λόγ.) φιλοπονία ΑΝΤ. 
οκνηρία, φυγοπονία. 

εργατοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η πολιτική θέση και γενικότ. άποψη, 
που αναγνωρίζει τους ίδιους τους εργάτες ως αποκλειστικώς αρµο-
δίους να ηγηθούν τού εργατικού κινήµατος. 

εργατολόγος (ο/η) νοµικός ειδικευµένος στο Εργατικό ∆ίκαιο. 
εργατόπαιδo (το) [1894] (καθηµ.) 1. το παιδί που γεννήθηκε από γο-
νείς εργάτες 2. το παιδί που εργάζεται για να ζήσει. 

εργατοπατέρας (ο) (κακόσ.) ο συνδικαλιστής εκπρόσωπος εργατικού 
συνδικάτου ή γενικότ. τού εργατικού κινήµατος, που συµπεριφέρεται 
ως κηδεµόνας, προστάτης και ιδεολογικός καθοδηγητής των 
εργατών (ενεργώντας συχνά µε τρόπο αυθαίρετο ή ιδιοτελή). — ερ-
γατοπατερισµός (ο). 

εργατόσπιτο (το) σπίτι όπου µένουν εργάτες. 
εργατοτεχνίτης (ο) {εργατοτεχνιτών} εργάτης ο οποίος απασχολείται 

σε τεχνικές κατασκευές. — εργατοτεχνικός, -ή, -ό. 
εργατοϋπάλληλοι (οι) {εργατοϋπαλλήλ-ων, -ους} υπάλληλοι και 

εργάτες ως σύνολο. — εργατοϋπαλληλικός, -ή, -ό. 
εργατούπολη κ. (ορθότ.) εργατόπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -
πόλεων} πόλη στην οποία κατοικεί µεγάλος αριθµός εργατών ή που 
ιδρύθηκε κοντά σε βιοµηχανία ή εργοστάσιο για τη στέγαση των 
εργαζοµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιούπολη. 

εργατοώρα (η) {εργατοωρών} η εργασία που παράγεται σε µία ώρα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. working hour]. 

εργάτρια (η) -> εργάτης 
εργένης (ο) {εργένηδες}, εργένισσα (η) {εργενισσών} 1. πρόσωπο 

που δεν έχει παντρευτεί: γνωστός | περιζήτητος | συνειδητός ~ || το 
κλαµπ των ~ ΣΥΝ. ελεύθερος, άγαµος, (λαϊκ.) µπεκιάρης 2. πρόσωπο 
που ζει εκτός οικογένειας, µόνος του: ως ~ έκανε όλες τις δουλειές 
τού σπιτιού µόνος του. — εργένικος, -η, -ο, εργένικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ergen]. 

ερΥει/ιλίκι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} η ζωή τού εργένη, ο τρόπος δια-
βιώσεως χωρίς οικογένεια ή εκτός αυτής: βαρέθηκε το ~ και θέλει να 
παντρευτεί ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπεκιαριλίκι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. ergenlikj. 

έργο (το) 1. η αποστολή που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο (φυσικό ή νο-
µικό) και η οποία απαιτεί οργανωµένες προσπάθειες για να ολοκλη-
ρωθεί: ~ τού υπουργείου είναι η περιφρούρηση τής δηµόσιας τάξης || 
έχει δύσκολο και ιερό ~ || συνεχίζω | ολοκληρώνω | καταστρέφω | α-
ναδεικνύω το ~ κάποιου || το ~ τού τροχονόµου | τού γιατρού | τού δη-
µοσίου υπαλλήλου | τού µηχανικού | τού καλλιτέχνη || ~ ανάπλασης 
τής περιοχής | υποδοµής | αποκατάστασης ζηµιών ΣΥΝ. χρέος, καθή-
κον, αποστολή, υποχρέωση· ΦΡ. (α) καταναγκαστικά έργα βλ. λ. κα-
ταναγκαστικός (β) (ειρων.) έργα και ηµέρες [από το έργο τού Ησιόδου 
'Έργα και Ήµέραι, το οποίο περιέχει παραινέσεις για έντιµη και πα-
ραγωγική εργασία) για τη γεµάτη περιπέτειες, ένταση και δράση ζωή 
(κάποιου): τα - τού γνωστού επιχειρηµατία απασχολούν τον Τύπο 
ΣΥΝ. βίος και πολιτεία (γ) (λόγ.) εις | επί το έργον για περιπτώσεις 
στις οποίες κάποιος ξεκινά ή εκτελεί ήδη διατεταγµένη αποστολή: οι 
πυροσβέστες βρίσκονται ήδη επί το έργον τής κατασβέσεως (δ) άµ' έ-
πος άµ' έργον βλ. λ. άµα (ε) ευχής έργο(ν) (ευχής έργον, Αριστοτ. Πο-
λιτικά Η' 12) για περιπτώσεις στις οποίες κάτι θεωρείται ευτυχής και 
επιθυµητή εξέλιξη, τροπή: θα ήταν ~, αν µπορούσες να έρθεις αύριο 
µαζί! || ήταν ~ που βρέθηκε στον τόπο τού δυστυχήµατος το ασθενο-
φόρο ΣΥΝ. ευτύχηµα 2. (συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής πνευµατικής ή 
σωµατικής ενασχόλησης, ό,τι προκύπτει ως προϊόν διαδικασίας ή δη-
µιουργίας: παράγω | αφήνω πίσω µου σπουδαίο ~|| το ~ του επηρέασε 
σηµαντικά τη µεταγενέστερη πεζογραφία || µνηµειώδες | ιστορικό | 
λαµπρό | πλούσιο | συγγραφικό ~ || κριτική τού κυβερνητικού ~ ΣΥΝ. 
παραγωγή, εργασία, δουλειά 3. (ειδικότ.) κάθε καλλιτεχνικό δηµιούρ-
γηµα: ~ γλυπτικής | ποίησης | ζωγραφικής | αρχιτεκτονικής || έργα τού 
γνωστού θεατρικού συγγραφέα θα ανεβάσει το Εθνικό Θέατρο- ΦΡ. 
έργο τέχνης (ί) κάθε δηµιουργία που έχει υψηλή αισθητική αξία, που 
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ανήκει στην περιοχή τής τέχνης και αντανακλά την αισθητική αντίληψη τού 
δηµιουργού του (ii) (µτφ.) κάθε δηµιούργηµα που χαρακτηρίζεται από 
κοµψότητα, από επιµεληµένη δουλειά: καταπληκτικό ρο-λόν πραγµατικό ~ 
ΣΥΝ. κοµψοτέχνηµα 4. (ειδικότ.) η κινηµατογραφική ή θεατρική δηµιουργία: 
αντισυµβατικό | κλασικό | µοντέρνο | πο-λυπαιγµένο | άπαιχτο | βραβευµένο | 
πρωτότυπο ~ || αυτή τη βδοµάδα προβάλλονται µερικά καλά ~ || ένα σύγχρονο ~ 
ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή || διακόπτω | κόβω το - για διαφηµίσεις ΣΥΝ. 
ταινία, φιλµ, παράσταση- ΦΡ. ΤΟ έχω δει το έργο | αυτό το έργο το έχω ξα-
ναδεί κάτι (µου) έχει ξανασυµβεί και το ξέρω 5. ΦΥΣ. φυσικό µέγεθος το 
οποίο δηλώνει τη µεταβίβαση ή τη µετατροπή ενέργειας· παράγεται όταν η 
δύναµη, η οποία επενεργεί σε ένα σώµα, το µετακινεί και ισούται µε το 
γινόµενο τού µέτρου τής δύναµης που ασκήθηκε επί το µέτρο τής µετατόπισης 
τού σηµείου στο οποίο ασκήθηκε η δύναµη προς την κατεύθυνση της (τύπος 
W = F · s) 6. έργα (τα) (α) οι πράξεις µε τις οποίες υλοποιούνται διακηρύξεις: 
η Ελλάδα, τόνισε, δεν χρειάζεται άλλα λόγια, είναι ώρα να περάσουµε στα ~ || το 
παράδειγµα δεν λειτουργεί, όταν τα κηρύγµατα των γονέων δεν συµβαδίζουν µε 
τα - τους ΣΥΝ. ενέργειες, δράση (β) οι κατασκευαστικές επεµβάσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, που αποσκοπούν στη δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών 
διαβίωσης για το κοινωνικό σύνολο: ~ κατασκευής τής γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου 
|| τα ~ τού µετρό || δηµόσια | τεχνικά ~ || ~ διάνοιξης σήραγγας || ~ 
υδροδότησης τής περιοχής || ~ εκτροπής τού ποταµού 7. έργω (έργω) βλ.λ. — 
(υποκ.) εργάκι (το), (µεγεθ.) εργόρα (η) (σηµ. 4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, 
δίγαµµα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έργον < Έέργον < I.E. *werg-om «έργο», πβ. αρµ. gore, γερµ. 
werk, αγγλ. work κ.ά. Οµόρρ. εργάτης, έργαλεϊο(ν), εργάζοµαι, ρέκτης, 
δργανο(ν) κ.ά. Η λ. γνώρισε ευρεία χρήση ως ά συνθ. (π.χ. έργο-λάβος, εργό-
χειρον) και ως β' συνθ. (π.χ. δηµι-ουργός, εν-έρ-γεια). Η σηµ. τής 
καλλιτεχνικής ή συγγραφικής δηµιουργίας µαρτυ-ρείται ήδη στα µεσν. 
κείµενα. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. επί το έργον (< γαλλ. à l'œuvre), 
έργο τέχνης (< γαλλ. œuvre d'art), καταναγκαστικά έργα (< γαλλ. travaux 
forcés), δηµόσια έργα (< γαλλ. travaux publics) κ.ά.]. 

εργοβιογραφία (η) {εργοβιογραφιών} χρονολογική καταγραφή των 
βιογραφικών στοιχείων και παράλληλα των έργων (λογοτεχνικών, 
επιστηµονικών κ.λπ.) κάποιου. 

εργογονος, -α (λόγ. -ος), -ο ουσία που αυξάνει την παραγωγή µυϊκού έργου και 
τη βελτίωση τής σωµατικής απόδοσης: ~ ουσίες (ουσίες που αυξάνουν την 
παραγωγή τού µυϊκού έργου και βελτιώνουν τη σωµατική απόδοση, π.χ. 
αναβολικά, βιταµίνες, καφεΐνη κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. 
ergogenic]. 

εργογραφια (η) 1. το σύνολο των έργων (συγγραφέα, καλλιτέχνη κ.λπ.): 
βιογραφία και ~ τού Παλαµά 2. (συνεκδ.) το βιβλίο που περιέχει το σύνολο 
τού έργου (κάποιου): κυκλοφόρησε η ~ τού Γ. Ρίτσου. 

εργογράφος (ο) ΙΑΤΡ. όργανο που χρησιµοποιείται για την καταγραφή τής 
σωµατικής ικανότητας κάποιου να αποδίδει έργο (εκτίµηση τού βαθµού 
κοπώσεως) ή τής ικανότητας ενός µυός ή οµάδας µυών να συστέλλεται. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ergograph]. 

εργοδηγός (ο) [1897] 1. αυτός που επιβλέπει ως αρµόδιος την πορεία των 
εργασιών κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, ώστε να ακολουθούνται οι 
οδηγίες κατασκευής ΣΥΝ. επιστάτης 2. αυτός που σε εργοστάσιο προΐσταται 
των υπόλοιπων τεχνιτών, εργατών ΣΥΝ. αρ-χιεργάτης, αρχιτεχνίτης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conducteur des travaux]. 

εργοδιάδροµος (ο) {εργοδιαδρόµ-ου | -ων, -ους} ΓΥΜΝΑΣΤ. Ο διάδροµος 
γυµναστικής (βλ. λ. διάδροµος, σηµ. 5). 

εργοδοσία (η) [µτγν.] {εργοδοσιών} 1. (περιληπτ.) το σύνολο των εργοδοτών 
ως οµάδας κοινών συµφερόντων και πρακτικών (ειδικότ.) το συµβούλιο ή το 
πρόσωπο που λειτουργεί ως εργοδότης σε συγκεκριµένη επιχείρηση: 
επετεύχθη συµφωνία µεταξύ τής εργοδοσίας και των σωµατείων των 
εργαζοµένων 2. ο εργοδότης: στην καινούργια του δουλειά έχει πολύ καλή ~ 3. 
η ανάθεση από εργοδότη (σε κάποιον) εργασίας προς εκτέλεση έναντι αµοιβής 
ANT. εργοληψία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά. 

εργοδότης (ο) [αρχ.] {εργοδοτών}, εργοδότρια (η) {εργοδοτριών} φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο που απασχολεί προσωπικό έναντι χρηµατικής αµοιβής και µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΣΥΝ. αφεντικό, κύριος ANT. εργολήπτης. 
Επίσης (λαϊκ.) εργοδότισσα (η) {εργο-δοτισσών}. — εργοδοτικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά. 

εργοθεραπεία (η) {εργοθεραπειών} µέθοδος θεραπείας ψυχικών διαταραχών ή 
µυϊκών παθήσεων που συνίσταται στην απασχόληση σε ορισµένες εργασίες. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ergothérapie]. 

εργολαβία (η) [αρχ.] {εργολαβιών} η ανάληψη τής ευθύνης εκτελέσεως έργου 
ή παροχής υπηρεσιών βάσει συµφωνίας που προβλέπει την κατ' αποκοπήν 
πληρωµή τού εργολάβου: όροι εργολαβίας || προκήρυξη διαγωνισµού για την 
ανάληψη εργολαβίας ΣΥΝ. εργοληψία ΑΝΤ. εργοδοσία· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
αναλαµβάνω | παίρνω (κάτι) εργολαβία | εργολαβικά αναλαµβάνω 
αποκλειστικά µια κατηγορία υποθέσεων, εργασιών ή υποχρεώσεων: έχει πάρει 
εργολαβία όλες τις νοµικές υποθέσεις τού συλλόγου λόγω συγγένειας µε τον 
πρόεδρο || ο νεοσύλλεκτος πήρε εργολαβία όλες τις αγγαρείες (β) εργολαβία 
δίκης η µεταξύ δικηγόρου και πελάτη συµφωνία, που εξαρτά την αµοιβή τού 
πρώτου από την επιτυχή έκβαση τής δίκης. — εργολαβικός, -ή, -ό [1845], 
εργολαβικά επίρρ. εργολάβος (ο) 1. το πρόσωπο που αναλαµβάνει την 
εκτέλεση ορισµένου έργου σε συµφωνηµένη τιµή, αυτός που παίρνει µια 
εργολαβία: ~ οικοδοµών | κατεδαφίσεων | δηµοσίων έργων | διαλύσεως πα- 

λαιών πλοίων | κηδειών ΣΥΝ. (λόγ.) εργολήπτης, ανάδοχος ΑΝΤ. εργοδότης · 
2. γλύκυσµα από δύο κοµµάτια αµυγδαλωτού (φτειαγµένα µε αµυγδαλόψιχα 
και αβγό) ενωµένα µε µαρµελάδα.   — εργολαβικός, -ή, -ό [1845] (σηµ. 1). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΎΜ. αρχ. < έργον + -λάβος, πβ. αόρ. β' έ-λαβ-ον, ρ. 
λαµβάνω]. 

εργολήπτης (ο) [µτγν.] {εργοληπτών}, εργολήπτρια (η) {εργολη-πτριών) 
εργολάβος (βλ.λ.)· (και ως επίθ.): η εργολήπτρια εταιρεία. 

εργοληπτικός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τον εργολήπτη ή την 
εργοληψία. — εργοληπηκ-ά | -ώς επίρρ. 

εργοληψία (η) [1888] {εργοληψιών} η εργολαβία (βλ.λ.). 
εργόµετρο (το) {εργοµέτρ-ου | -ων} συσκευή, όπως λ.χ. ειδικός τύπος 

ποδηλάτου ή κυλιόµενος τάπητας, που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τού 
µυϊκού έργου, των φυσιολογικών επιπτώσεων που έχει µια χρονική περίοδος 
εργασίας ή άσκησης, λ.χ. των θερµίδων που καταναλώνονται κατά την 
ποδηλασία. — εργοµετρία (η), εργοµετρικός, -ή, -ό, εργοµετρικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ergometer]. 

έργον (το) → έργο 
εργονοµία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τους νόµους οι οποίοι 

διέπουν την παραγωγή έργου και αξιοποιεί τα δεδοµένα τής ανατοµίας, τής 
ψυχολογίας και τής φυσιολογίας, προκειµένου να επιτύχει τον κατάλληλο 
συνδυασµό συσκευών, συστηµάτων και συνθηκών εργασίας, ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζόµενων και να δηµιουργείται το καλύτερο 
δυνατό περιβάλλον εργασίας. — εργονοµικός, -ή, -ό, εργονοµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ergonomie]. 

εργοστασιακός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το εργοστάσιο: ~ 
εγκαταστάσεις | παραγωγή | υποδοµή || ~ αυτοκίνητο αγώνων (αυτοκίνητο 
αγώνων που κατασκευάζεται από το εργοστάσιο µε µετασκευασµένο κινητήρα 
πολύ υψηλότερης απόδοσης από το αντίστοιχο που κυκλοφορεί στην αγορά). 

εργοστασιάρχης (ο/η) [1833] {(θηλ. γεν. εργοστασιάρχου) | εργοστασιαρχών} 
ιδιοκτήτης εργοστασίου ΣΥΝ. βιοµήχανος. 

εργοστάσιο (το) {εργοστασί-ου | -ων} κτήριο ή κτηριακό συγκρότηµα, που 
είναι εφοδιασµένο µε ειδικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα για τη 
µεταποίηση και παραγωγή αγαθών σε βιοµηχανικό επίπεδο: ~ σαπωνοποιίας | 
τσιγάρων | όπλων | χαρτοποιίας/ υφαντουργίας || ~ παραγωγής ρεύµατος | 
κατασκευής αυτοκινήτων | ατοµικής ενέργειας | καθαρισµού λυµάτων. [ΕΤΎΜ. 
< έργο + -στάσιο < θ. στα- τού αρχ. ρ. ϊ-στη-µι, βλ. κ. στάση). 

εργοτάξιο (το) {εργοταξί-ου | -ων} 1. η προσωρινή κατασκευή εγκαταστάσεων 
για τα τεχνικά µέσα και το εργατικό προσωπικό στον χώρο όπου θα 
εκτελεστούν τεχνικά έργα- ΦΡ. βιοµηχανικό | βιοτεχνικό εργοτάξιο το σχέδιο 
που εκπονείται για την αποδοτική ροή παραγωγής στην αντίστοιχη 
βιοµηχανική | βιοτεχνική µονάδα 2. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο υπάρχει 
συστηµατική προετοιµασία και παραγωγή έργου: «η Ελλάδα µετατρέπεται σε 
ένα απέραντο ~ παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων» (εφηµ.). — 
εργοταξιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < έργο + -τάξιο < τάξη]. 

έργο φυσιολογία (η) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
βιολογικών προσαρµογών που προκαλεί το µυϊκό έργο και κατ' επέκτ. τη 
µεγιστοποίηση τής απόδοσης τού ανθρώπινου οργανισµού. — 
εργοφυσιολογικός, -ή, -ό, εργοφυσιολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. ergophysiology. o όρ. επινοήθηκε από τον Β. Κλεισούρα το 1973 
και πρωτοεµφανίστηκε στην Αγγλική]. 

εργόχειρο (το) {-ου κ. -είρου | -ων κ. -είρων} 1. το χειροτέχνηµα υφαντικής και 
κάθε ύφασµα (πλεχτό, υφαντό κ.λπ.), που φτειάχνεται ή στολίζεται στο χέρι 
και λιγότερο συχνά σε µηχανή: χειροποίητο | τής µηχανής | βυζαντινό | κρητικό 
~ 2. (στον µοναστικό βίο) η εργασιακή απασχόληση τού µοναχού (κατασκευή 
διαφόρων αντικειµένων, ζωγραφική εικόνων κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έργόχειρον < έργον + -χείρον < χείρ]. 

έργω (έργω) επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. έµπρακτα, στην πράξη ΑΝΤ. λόγω 2. ΝΟΜ. µε 
πράξεις, χειρονοµίες, όχι µε λόγια: ~ εξύβριση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έργω, δοτ. εν. 
τού ουσ. έργον, χρήση συχνή στην Αττική πεζογραφία κατ' αντιδιαστολή προς 
το λόγω], 

εργώδης, -ης, -ες [αρχ.] {εργωδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών εργωδέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που απαιτεί αυξηµένη ένταση δυνάµεων, που προκαλεί έντονη 
κόπωση: ~ προσπάθεια | προετοιµασία | εγχείρηµα ΣΥΝ. (λόγ.) κοπιώδης, 
δυσχερής, επίπονος ANT. άκοπος, άνετος. — εργω· δώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. Ε.Ρ.Ε. (η) Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις· κόµµα που 
ιδρύθηκε το 1956 
από τον Κων/νο Καραµανλή. ερέα (η) {ερεών} µάλλινο ύφασµα µεγάλης 
πυκνότητας και ανθεκτικότητας: γκρίζα | παλιά | πρόχειρη ~ ΣΥΝ. τσόχα, 
µαλλί. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εΓρος «µαλλί» < *Fép-Foç, που συνδ. µε λατ. 
vervex «κριάρι», αρχ. ιρλ. ferb «αγελάδα» και πιθ. µε την αρχ. λ. (Ε)αρήν 
«αρνί». Οµόρρ. εριο(ν)]. ερέβινθος (ο) {ερεβίνθ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) το φυτό 
ρεβιθιά και ο καρπός του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. τόσο µε τη λ. δροβος «κύαµος» όσο και µε λατ. 
ervum «φακή» και αρχ. γερµ. araweiz «µπιζέλι». Και οι τρεις λ. (όπως και ο 
ερέβινθος) αποτελούν δάνεια ανατολ. προελ., πράγµα που παρέχει ενδείξεις ότι 
το φυτό πρωτοεµφανίστηκε στη Μικρά Ασία ή στην Α. Μεσόγειο]. έρεβος (το) 
{ερέβ-ους | -η, -ών) 1. (λόγ.) το βαθύ και απόλυτο σκοτάδι, η παντελής έλλειψη 
φωτός: το απόλυτο ~ τής ψυχής ΣΥΝ. σκότος 2. ΜΥΘΟΛ. (α) ο τόπος στον οποίο 
πήγαιναν οι νεκροί, κατοικούσαν οι Ερινύες και η Περσεφόνη και 
φυλακίζονταν οι ασεβείς (β) (κατά την ορφική διδασκαλία) το τρίτο στοιχείο 
τής κοσµογονίας.  — ερεβώ- 



ερεθίζω 670 Ερεχθεύς 
 

δης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ε- προθεµ. + I.E. *regw-os «σκότος», πβ. σανσκρ. râjas-
«σκόνη, σκότος», αρµ. erek «βράδυ», γοτθ. riqiz «σκοτεινότητα», αρχ. 
σκανδ. r0kkr κ.ά.]. 

ερεθίζω ρ. µετβ. {ερέθισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ έντονο εκνευ-
ρισµό, οργή: η αναίδεια τού δηµοσιογράφου ερέθισε τον οµιλητή || µην 
τον ερεθίζεις µε τα πολιτικά, γιατί αντιδρά άσχηµα! ΣΥΝ. εξοργίζω, ε-
κνευρίζω, εξάπτω 2. προκαλώ ερεθισµό σε σηµείο τού σώµατος: τα 
µάτια µου ερεθίστηκαν από τα καυσαέρια || ολαιµός του ερεθίστηκε 
από το κάπνισµα 3. λειτουργώ ως έντονο ερέθισµα, προκαλώ ένταση 
λειτουργιών, διεγείρω: ο καφές ερεθίζει τα νεύρα || η µουσική ερεθίζει 
τη φαντασία 4. (ειδικότ.) προκαλώ ερωτική διέγερση: ερέθιζε τους 
άνδρες µε τον προκλητικό της χορό ΣΥΝ. διεγείρω, ανάβω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., παρεκτεταµ. τ. τού ρ. έρέθω < I.E. *er- «κινώ, εγείρω», για το 
οποίο βλ. λ. ορµώ]. 

ερέθισµα (το) [αρχ.] {ερεθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε µπορεί 
να προκαλέσει διέγερση των αισθητηρίων νεύρων, ενεργοποιώντας 
αντίστοιχη αίσθηση (όραση, ακοή κλπ.): εσωτερικό | εξωτερικό | στα-
θερό ~ || οπτικό | ηχητικό - 2. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να ενεργοποιή-
σει τις δηµιουργικές δυνάµεις (κάποιου), να ωθήσει σε δράση λει-
τουργώντας ως κίνητρο ή παρότρυνση: ένα περιστατικό στον πόλεµο 
τού έδωσε το ~ να γράψει αυτό το βιβλίο || ο δάσκαλος δίνει τα ~ για 
την ενεργοποίηση τής παιδικής φαντασίας ΣΥΝ. (λόγ.) έναυσµα, 
αφορµή 3. (µτφ.) ο ερεθισµός, η ευαισθητοποίηση περιοχής ή οργάνου 
τού σώµατος: ~ στον λαιµό. 

ερεθισµός (ο) [αρχ.] 1. η αντίδραση τού οργανισµού σε εξωτερική 
επίδραση µέσω τής ενεργοποίησης των αισθητηρίων νεύρων: το αί-
σθηµα τού φωτός προκαλείται από τον ~ τού οπτικού οργάνου 2. ΙΑΤΡ. 
η αύξηση τής ευπάθειας, τής ευαισθησίας σηµείου ή οργάνου τού 
σώµατος για οποιονδήποτε λόγο: ~ τού λαιµού από το τσιγάρο και τις 
φωνές || ~ των µατιών από τον καπνό ή το ξενύχτι || ~ τού δέρµατος 
από τσίµπηµα µέλισσας ΣΥΝ. (για πληγή) αφόρµισµα, φλεγµονή, φλό-
γωση 3. (συνεκδ.) το σηµείο στο οποίο εµφανίζεται η παραπάνω ευ-
πάθεια, κυρ. µε µορφή πληγής: έχω έναν ~ στο δέρµα 4. η πρόκληση 
έντονων αντιδράσεων, η συναισθηµατική ενεργοποίηση (συνήθ. µε 
εκδήλωση εκνευρισµού, ενόχλησης): η παρουσία του και µόνο προ-
καλεί ~ στον οµιλητή ΣΥΝ. εκνευρισµός, (λόγ.) έξαψη 5. (ειδικότ.) η 
πρόκληση ερωτικής διέγερσης ΣΥΝ. (λόγ.) έξαψη. 

ερεθιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί ερωτική διέγερση: ~ 
φωτογραφία | ταινία | χορός ΣΥΝ. διεγερτικός, προκλητικός 2. αυτός που 
προκαλεί εκνευρισµό, ένταση, θυµό: ~ σχόλιο | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
εκνευριστικός 3. αυτός που προκαλεί αύξηση τού ενδιαφέροντος, τής 
διάθεσης κάποιου να µάθει κάτι ή να ασχοληθεί µε κάτι: µια ~ συ-
ζήτηση για τα σύχρονα κοινωνικά προβλήµατα || - διάλογος | αφήγη-
ση | γραφή. — ερεθιστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ερεθιστικότητα (η) [1811] {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. βασική ιδιότητα τής 
ζωντανής ύλης να αντιδρά στα εξωτερικά ή τα εσωτερικά ερεθίσµατα 
2. η ικανότητα προκλήσεως ερωτικού ερεθισµού: η ~ των κινήσεων 
της | των αρωµάτων. 

ερείδοµαι ρ. αποθ. {εύχρ. κυρ. στον ενεστ. και στη µτχ. ερειδόµενος, -
η, -ον} (λόγ.-µτφ.) (+σε, λογιότ. +επί) αποδέχοµαι ως αξιόπιστο στή-
ριγµα, χρησιµοποιώ ως σταθερό δεδοµένο, στηρίζοµαι: ερειδόµενοι 
επί τής ειλικρίνειας των συµµάχων || το συµπέρασµα ερείδεται σε µε-
γάλο αριθµό ηλεγµένων πηγών ΣΥΝ. βασίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός, εριστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερείδω, αγν. ετύµου (ο νεοελληνικός µεσοπαθ. τ. οφεί-
λεται σε αναλογική επίδρ. των βασίζοµαι, στηρίζοµαι). Η σύνδεση µε 
λατ. ridica «υποστήριγµα, πάσσαλος» δεν έχει επιστηµονική βάση]. 

ερείκη (η) {ερεικών} το ρείκι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρερείκα, που 
συνδ. µε συνώνυµες λ., πβ. αρχ. ιρλ. froech, ουαλ. grug, λιθ. vifzis 
κ.ά.]. 

Ερεικούσσα (η) νησί των Επτανήσων Β. τής Κέρκυρας. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. Ερεικούσσα (ονοµασία νησιού Β. τής Σικελίας) < αρχ. έρείκη 
(βλ.λ.)]. 

ερείπιο (το) {ερειπί-ου | -ων} 1. τα υπολείµµατα κατεστραµµένων ή 
κατεδαφισµένων κτηρίων: τα - από τους βοµβαρδισµούς στο Σαρά-
γεβο || τα ~ τού ναού τής Αρτέµιδος στην Έφεσο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χάλα-
σµα, συντρίµµι, ρηµάδι 2. (µτφ.) αυτός που έχει εµφανή τα σηµάδια 
τής φθοράς, τής γήρανσης, τής εξάντλησης ή τής πολυχρησίας: ο θά-
νατος της τον έκανε ~ || κυκλοφορεί µ'ένα αυτοκίνητο ~ || µένουν σ' 
ένα παλιό, κατοχικό σπίτι, πραγµατικό ~! ΣΥΝ. σαράβαλο, ράκος, 
εξουθενωµένος, διαλυµένος 3. (µτφ.) ερείπια (τα) οτιδήποτε αποµένει 
µαρτυρώντας καταστροφή ή αποτυχία: τα ~ µιας σχέσης || τα ~ από 
την εφαρµογή κακής πολιτικής ΣΥΝ. αποµεινάρια, χαλάσµατα, συ-
ντρίµµια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερείπιον < ερείπω < ε- προθεµ. + I.E. *rei-p- «σχίζω, ρί-
χνω», πβ. αρχ. σκανδ. rìfa «καταστρέφω», λατ. ripa «όχθη» (> γαλλ. 
rive, ισπ. riba), γαλλ. rivière «ποταµός» (< λατ. ripa-rius), αρχ. γερµ. 
riga «σειρά, γραµµή», γερµ. Reihe, αγγλ. row κ.ά.]. 

ερειπιώνας (ο) [µτγν.] (λόγ.) έκταση γεµάτη ερείπια: ο ~ τής Ευρώ-
πης µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

ερειπώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ερείπω-σα, -θηκα, -µένος} µετατρέπω (κά-
τι) σε ερείπια, καταστρέφω, διαλύω: ο σεισµός ερείπωσε όλο το χωριό 
|| οι ερειπωµένες πόλεις τής βοµβαρδισµένης χώρας. — ερείπωση (η) 
[µεσν.]. 

ερεισίνωτο (το) [1851] {ερεισινώτ-ου | -ων} (επίσ.) το µέρος τού κα-
θίσµατος (καρέκλας, καναπέ κλπ.), που χρησιµεύει για τη στήριξη 
τής πλάτης ΣΥΝ. (καθηµ.) πλάτη, ράχη. [ΕΤΥΜ < µτγν. ερεισις 
«στήριξη» (< αρχ. ερείδω ) + νώτο]. 

έρεισµα (το) {ερείσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το υποστήριγµα, ό,τι το- 

ποθετείται ή κατασκευάζεται σε δεδοµένη θέση, για να προσφέρει 
στήριξη: - δρόµου | σιδηροδροµικής γραµµής | οικοδοµήµατος | γέ-
φυρας ΣΥΝ. στήριγµα, στύλος, υποστήριγµα, αντιστήριγµα, βάση 2. 
(α) το πλευρικό τµήµα τού δρόµου (µεταξύ τού οδοστρώµατος και 
τής τάφρου ή των ορίων τής εδαφικής έκτασης τού δρόµου) (β) το 
τµήµα τής σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ τής σιδηροτροχιάς και 
τής σκυρόστρωσης 3. (µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε µπορεί να 
προσφέρει υποστήριξη, λειτουργεί ως βάση θεµελίωσης και παρέχει 
τα εχέγγυα για εγχείρηµα, θέση, απόφαση κ.λπ.: δεν έχει ισχυρά -στο 
κόµµα και η παραµονή του στην ηγεσία είναι αβέβαιη || η απόφαση 
τους δεν έχει κανένα ηθικό ~ ΣΥΝ. (για πρόσ.) υποστηρικτής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ερείδω (βλ. λ. ερείδοµαι)]. 

ερειστικος, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που εξασφαλίζει τη στήριξη, 
υποστήριξη: - ιστός- ΦΡ. ερειστικό σύστηµα σύστηµα οστών και χόν-
δρων, που παρέχει στο σώµα το πλαίσιο στηρίξεως του: ο σκελετός 
αποτελεί το - τού ανθρωπίνου σώµατος ΣΥΝ. υποστηρικτικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εριστικός. 

Ε.Ρ.Ε.Ν. (η) Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Νέων (η νεολαία τής 
Ε.Ρ.Ε.). 

ερέτης (ο) {ερετών}, ερέτρια (η) {ερετριών} (αρχαιοπρ.) ο κωπηλά-
της. — ερετικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, δούλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *er~- «κωπηλατώ», πβ. σανσκρ. ari-târ- «κωπηλά-
της», λατ. remus, γαλλ. rameur κ.ά. Οµόρρ. τρι-ήρης (βλ.λ.), Έρέ-τρια, 
ύπ-ηρέτης κ.ά.]. 

Ερέτρια (η) πόλη τής Εύβοιας κοντά στη Χαλκίδα. — (λόγ.) Ερετρι-
εύς (ο) {Ερετρι-έως | -είς}, ερετριακός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
εια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ερέτης (βλ.λ.), οπότε το όνοµα τής πόλης θα 
σήµαινε «αυτήν που παράγει κωπηλάτες»]. 

ερευγµός (ο) (λόγ.) η ερυγή, το ρέψιµο. — ερεΰγοµαι ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ερεύγοµαι, βλ. λ. ρεύοµαι]. 

έρευνα (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -εύνης | -ευνών} 1.η συστηµατική εξέ-
ταση δεδοµένων για την επιβεβαίωση, τον εµπλουτισµό ή την ανα-
κάλυψη νέων στοιχείων: κοινωφελής | δηµόσια | ιδιωτική | ελεύθερη 
| εξονυχιστική | πολιτική | στρατιωτική ~ || ~ τού διαστήµατος | τού 
εδάφους | τού υπεδάφους | των Γραφών ΣΥΝ. (λόγ.) αναδίφηση, µελέτη 
2. (ειδικότ.) η συστηµατική ενασχόληση µε την επίλυση επιστηµο-
νικών προβληµάτων, την προώθηση µιας θεωρίας, την εύρεση δεδο-
µένων κ.λπ., συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τη διδασκαλία: ασχολού-
µαι µε την ~ || κάνω ~ πάνω σε κάτι 3. η στατιστική καταγραφή και 
διερεύνηση δεδοµένων, παραγόντων και διαπλεκοµένων σχέσεων στο 
πλαίσιο ενός συνόλου ατόµων: διαφηµιστική | δηµογραφική ~ || -τής 
οικονοµικής κατάστασης τής χώρας | τής κοινής γνώµης ΣΥΝ. σφυγ-
µοµέτρηση 4. η συστηµατική προσπάθεια εντοπισµού (αντικειµένου 
ή προσώπου): ~ για εξεύρεση χρυσού | πετρελαίου || ένταλµα | οµάδα | 
διεξαγωγή έρευνας || ~ σωµατική (βλ.λ.) | κατ' οίκον || διατάχθηκε τ 
για τον εντοπισµό των δραπετών || η εµπροσθοφυλακή διεξάγει ~ για 
τον εντοπισµό εχθρικών πυροβολείων ΣΥΝ. αναζήτηση, (καθηµ.) 
ψάξιµο, (λόγ.) ανίχνευση. 

ερευνητής (ο) [µτγν.], ερευνήτρια (η) (σηµ. 1) [µεσν.] {ερευνητριών} 
1. πρόσωπο που ερευνά, που µελετά µε τρόπο συστηµατικό: ~ των 
Γραφών | τής νεότερης ιστορίας | των αρχαίων κειµένων ΣΥΝ. µε-
λετητής, εξερευνητής · 2. ΦΩΤΟΓΡ. το εξάρτηµα τής φωτογραφικής 
µηχανής, που εντοπίζει και ρυθµίζει τη θέση τής εικόνας µέσα στον 
σκοτεινό θάλαµο. 

ερευνητικός, -ή, -ό [µεσν]. 1. αυτός που σχετίζεται µε την έρευνα: ~ 
πρόγραµµα | έργο | κέντρο | οµάδα | φορέας | τµήµα | ίδρυµα 2. αυτός 
που είναι ικανός για έρευνα: ~ µυαλό 3. (µτφ.) διερευνητικός: ~ 
βλέµµα. — ερευνητικά επίρρ., ερευνητικότητα (η) [1888]. 

ερευνώ ρ. µετβ. {ερευνάς... | ερεύν-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. ασχολούµαι µε τη συστηµατική διερεύνηση και µελέτη δεδο-
µένων, προσπαθώντας να τα ερµηνεύσω ή να ανακαλύψω καινούρ-
για: ~ σε βάθος | εξονυχιστικά την υπόθεση || ερευνά τα αίτια τού 
ατυχήµατος || το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν δεν έχει ερευνηθεί || 
ερεύνησε τις Γραφές || πρέπει να ερευνηθούν οι παράγοντες που προ-
καλούν τέτοια φαινόµενα ΣΥΝ. διερευνώ, εξετάζω, µελετώ, αναλύω, 
(λόγ.) εντρυφώ 2. προσπαθώ να εντοπίσω (πρόσωπα ή αντικείµενα), 
ψάχνω να βρω: η αστυνοµία ερευνά την περιοχή για τον εντοπισµό 
των υπόπτων || ερευνήθηκε το δωµάτιο για αποτυπώµατα || ερεύνη-
σαν το πλοίο για ναρκωτικά ΣΥΝ. (λόγ.) ανιχνεύω, (καθηµ.) ψάχνω, 
ζητώ 3. (ειδικότ.) προσπαθώ να προσεγγίσω (κάτι) ανακαλύπτοντας 
όλες του τις διαστάσεις και φωτίζοντας το από κάθε πλευρά: ερευ-
νούσε τα µυστήρια τής ζωής, την αγάπη και τον έρωτα ΣΥΝ. αναζη-
τώ- ΦΡ. πίστευε και µη ερεύνα (συντοµευµένη µορφή τού πίστευε και 
µη ερεύνα τα τής πίστεως, φρ. τής πατερικής παράδοσης που δηλώνει 
ότι τα ζητήµατα τής πίστεως δεν ερµηνεύονται µε τον ορθό λόγο-η φρ. 
παρανοήθηκε και στη συντοµευµένη της µορφή χρησιµοποιή-θηκε ως 
δογµατική απαγόρευση τής έρευνας γενικότερα) η πίστη δεν 
χρειάζεται αποδείξεις- (καθηµ.) για περιπτώσεις στις οποίες η πρό-
ταξη τής λογικής κρίνεται µη απαραίτητη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερευνώ (-άω) < *ερεΕ-εν-άω < έρώ «ρωτώ, ζητώ» < 
*έρεΕ-εω, αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. σκανδ. raun «έρευνα, ανα-
ζήτηση». Οµόρρ. ερωτώ (βλ.λ.)]. 

Ερεχθείο (το) [µτγν.] {Ερεχθείου} ο οίκος τού Ερεχθέα, τού αυτόχθο-
να ήρωα τής Αθήνας, στην Ακρόπολη· από τα πλουσιότερα διακο-
σµηµένα κλασικά κτήρια (τέλος 5ου αι. π.Χ.) στέγαζε τις συγγενείς 
λατρείες τής Αθηνάς Πολιάδος, τού Ποσειδώνα, τού Ερεχθέα, τού Κέ-
κροπα και τού Βούτη. 

Ερεχθεύς (ο) {Ερεχθέ-ως, -α} ΜΥΘΟΛ. ήρωας και βασιλιάς τής Αθή-
νας, καθιέρωσε τη γιορτή των Παναθηναίων. Επίσης Ερεχθέας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Έρεχθεύς | Έριχθόνιος, αγν. ετύµου, πιθ. αιγαιακής 
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προελ., που παρετυµολογήθηκε προς τις λ. χθόνιος και έρέχθω «σπά-
ζω, καταστρέφω»]. ερήµην επίρρ. (+γεν.) 1. ΝΟΜ. η δικαστική 
απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από συζήτηση στο ακροατήριο κατά 
την οποία δεν είχαν» µετάσχει όλοι οι διάδικοι: καταδικάστηκε ~ 
ΑΝΤ. κατ' αντιµωλίαν 2. (γενικότ.) χωρίς την παρουσία: «το παρόν 
υπάρχει ~ τού παρελθόντος» (εφηµ.) 3. χωρίς τη συγκατάθεση 
(κάποιου), χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψιν, εν αγνοία του: το 
παρασκήνιο τής διαδοχής εξελίσσεται ~ τού προέδρου. 
ΓΕΓΥΜ. Από την αρχ. φρ. ερήµην δίκην (ενν. έδωκα | κατέγνων | 
ώφλον | εΓλον), όπου η αιτ. ερήµην (τού ουσ. έρηµη, παράλλ. τ. τού 
έρηµος) χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς. Ήδη αρχ. η σύνταξη µε γεν. 
(λ.χ. ερήµην τινός καταγνώναι την δίαιταν, ∆ηµοσθένης)]. ερηµητηριο 
(το) [1871] {ερηµητηρί-ου | -ων} 1. ο τόπος στον οποίο µεταβαίνει 
κανείς ως ερηµίτης ΣΥΝ. ησυχαστήριο, ασκητήριο, κάθισµα 2. 
(γενικότ.) κάθε τόπος κατάλληλος για αποµόνωση και διαλογισµό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. ermitage (< ermite < µτγν. ερη-
µίτης)]. ερηµιά κ. (λόγ.) ερηµιά (η) [αρχ.] 1. ο έρηµος τόπος, αυτός 
που δεν κατοικείται από ανθρώπους και απέχει από κατοικηµένη 
περιοχή: δεν έβλεπες ψυχή ζώσα σε εκείνη την ~ ΣΥΝ. ερηµότοπος, 
τέρµα Θεού, έρηµος 2. (ειδικότ.) ο τόπος στον οποίο υπάρχουν λίγοι 
άνθρωποι, απουσία ανθρώπων: ~ το τριήµερο των γιορτών η Αθήνα 3. 
(µτφ.) η κατάσταση τής αποξένωσης, τής έλλειψης ανθρώπινης 
επαφής: η ~ τής ξενιτειάς 4. η ψυχική γύµνια, η απουσία 
συναισθηµάτων: η ~ τής καρδιάς του ΣΥΝ. απανθρωπιά, ψυχρότητα. 
ερηµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έρηµο: ~ πε-
ριοχή ΣΥΝ. ξηρός 2. (για τόπους) ο ακατοίκητος, ο αποµακρυσµένος 
και συνήθ. δυσπρόσιτος: ~ παραλία | σπίτι | δρόµος | µονοπάτι | έκταση || 
εκκλησιά ~ ΣΥΝ. αποµονωµένος, απάτητος, έρηµος 3. (για πρόσ.) 
αυτός που προτιµά τη µοναξιά ή έχει συνηθίσει σε αυτή: ~ χαρα-
κτήρας | ψυχή ΣΥΝ. µοναχικός, αντικοινωνικός. — ερηµικά επίρρ. 
ερηµίτης (ο) [µτγν.] {ερηµιτών}, ερηµίτισσα (η) {ερηµιτισσών} 1. 
ΕΚΚΛΗΣ. µοναχός ο οποίος µεταβαίνει συνήθ. σε έρηµους τόπους για 
την ολοκληρωτική αφιέρωση του στον ασκητισµό, στην εκπλήρωση 
τού µοναστικού ιδεώδους ΣΥΝ. αναχωρητής 2. (µτφ.) κάθε άτοµο µε 
τάσεις αποµόνωσης, αποφυγής κοινωνικών συναναστροφών και εσω-
στρέφειας: χωρίς φίλους και συναναστροφές κατάντησε ~ ΣΥΝ. ακοι-
νώνητος, µονόχνοτος, κλειστός, (καθηµ.) µοναχικός, (λαϊκ.) µαγκού-
φης. — ερηµιτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. ερηµιτισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.) ο ασκητισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. eremitism]. ερηµοδικία (η) 
[1871] {ερηµοδικιών} ΝΟΜ. η εκδίκαση τής διαφοράς στο ακροατήριο 
κατά την οποία είτε ο ενάγων είτε ο εναγόµενος είναι δικονοµικά 
απόντες ΑΝΤ. δίκη κατ' αντιµωλίαν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
jugement par contumace]. ερηµοδικώ ρ. αµετβ. [1887] 
{ερηµοδικείς...} δικάζοµαι χωρίς να πα- 
ρίσταµαι ως διάδικος στη δικαστική διαδικασία. ερηµοκκλησι [µεσν] 
κ. (λαϊκ.) ρηµοκκλήοι (το) {ερηµοκκλησ-ιού | -ιών} εκκλησία µικρών 
διαστάσεων και συνήθ. πρόχειρης κατασκευής, που βρίσκεται σε 
εξοχική και ερηµική τοποθεσία, χωρίς να εντάσσεται σε ενορία 
κοντινής περιοχής ΣΥΝ. εξωκκλήσι. Επίσης ερηµοκκλησιά (η). 
ερηµονήσι (το) [µεσν.] {ερηµονησ-ιού | -ιών) το µικρό, δυσπρόσιτο 
και άνυδρο νησί, που κατά κανόνα µένει ακατοίκητο ΣΥΝ. ξερονήσι. 
Επίσης ερηµόνησο (το) κ. ερηµόνησος (η) [µεσν.]. ερηµοποίηοη (η) {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η εξάπλωση των ερήµων λόγω αλλαγής 
τού κλίµατος ή λόγω ανθρώπινων παρεµβάσεων (υπερβόσκηση, 
καταστροφή δασών και τού υποστρώµατος τους, καταστροφή τής 
γονιµότητας µε υπερεντατική καλλιέργεια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. desertification]. έρηµος (η) {ερήµ-ου | -ων, -ους} 1. άνυδρη, 
αµµώδης περιοχή µεγάλης έκτασης µε ελάχιστο δείκτη 
βροχοπτώσεων, που µπορεί να συντηρεί πολύ λίγες, κατάλληλα 
προσαρµοσµένες, µορφές ζωής; η ~ Σαχάρα· ΦΡ. (α) φωνή βοώντος εν 
τη ερήµω βλ. λ. βοώ (β) αλεπού τής ερήµου βλ. λ. αλεπού 2. (µτφ.) 
κάθε χώρος στον οποίο απουσιάζει η ανθρώπινη επαφή, όπου 
κυριαρχεί η µοναξιά και η αποξένωση: στην ~ των µεγαλουπόλεων | 
των µεγάλων αστικών κέντρων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρηµος | έρηµος, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. rté «χωρίς, εκτός», λατ. rarus «αραιός, 
σπάνιος» (> γαλλ. rare) κ.ά.]. έρηµος, -η, -ο [αρχ.] κ. (λαϊκ.) έρµος 1. 
(για τόπους) αυτός που δεν κατοικείται: ~ νησί | βουνό ΣΥΝ. 
ακατοίκητος, ασύχναστος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει εγκαταλειφθεί, 
που δεν εµφανίζει τη συνηθισµένη του κίνηση και ζωή: οι ~ δρόµοι 
στην Αθήνα τού καλοκαιριού ΣΥΝ. ερηµωµένος, άδειος, 
εγκαταλελειµµένος 3. (για πρόσ.) αυτός που ζει µοναχικά, που δεν 
έχει κοινωνικές επαφές ή διασυνδέσεις: πέρασε ~ τα γεράµατα του 
ΣΥΝ. (λόγ.) µονήρης, (εκφραστ.) αποµονωµένος, καταµόναχος, 
κατάµονος- ΦΡ. (α) µόνος κι έρηµος εντελώς µόνος (β) (παροιµ.) ο 
φόβος φυλάει τα έρ(η)µα βλ. λ. φόβος 4. (κυρ. στον τ. έρµος) (α) αυτός 
που έχει υποστεί βάσανα, ταλαιπωρίες: κι αυτή η - η µάννα του τι έχει 
τραβήξει για να τον µεγαλώσει ΣΥΝ. ταλαίπωρος, καηµένος, 
κακόµοιρος (β) για κάτι που δυσκολεύεται πολύ κάποιος να το 
επιτύχει: κατάφερε επιτέλους να πάρει αυτό το - το πτυχίο 5. αυτός που 
έχει αφεθεί χωρίς επιτήρηση ή φύλαξη: έφυγε κι άφησε το σπίτι ~ και 
απροστάτευτο ΣΥΝ. αφύλαχτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. 
ερηµοσπίτης (ο) {δύσχρ. ερηµοσπιτών} αυτός που δεν καταφέρνει να 
στήσει νοικοκυριό, σπιτικό- κυρ. στη ΦΡ. πολυτεχνίτης κι ερηµο-
σπίτης αυτός που λόγω τού πλήθους των ασχολιών του δεν καταφέρ- 

νει να στήσει νοικοκυριό. 
ερηµόσπιτο (το) σπίτι παλιό και, συνήθ., ακατοίκητο. 
ερηµότοπος (ο) [µεσν.] ο ερηµικός τόπος, συνήθ. χωρίς νερό και 
βλάστηση ΣΥΝ. ξερότοπος, αγριότοπος, ερηµιά. 

ερηµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ερήµω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) αφήνω (κάτι) έρηµο, χωρίς κατοίκους: ο σεισµός ερήµωσε την 
περιοχή για χρόνια || η µετανάστευση ερήµωσε την ύπαιθρο ΣΥΝ κα-
ταστρέφω, (λαϊκ.) ρηµάζω, (λόγ.) εκκενώνω ♦ 2. (αµετβ.) εγκαταλεί-
ποµαι, µένω έρηµος: το χωριό µε τα χρόνια ερήµωσε· µόνο κάποιοι 
γέροντες απέµειναν! || οι παραλίες το καλοκαίρι γεµίζουν κόσµο, αλλά 
τον χειµώνα ερηµώνουν ΣΥΝ. αδειάζω. — ερήµωση (η) [µτγν.] κ. 
ερήµωµα (το). 

έρθω (να/θα) ρ. → έρχοµαι 
-ερί παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 

που σηµαίνουν το κατάστηµα το οποίο πουλά ή σερβίρει ορισµένο εί-
δος φαγητού: κρεπ-ερί, σπαγγετ-ερί, πατισ-ερί, κρουασαντ-ερί. [ΕΤΥΜ 
Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, το οποίο απαντά σε λ. γαλλ. 
προελεύσεως (λ.χ. crêperie > κρεπ-ερί, pâtisserie > πατισ-ερί)]. 

έριδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ιδος | -ίδων} η φιλονικία, η αντιπαλότητα, οι ε-
ντάσεις και οι προστριβές µεταξύ των µελών ενός συνόλου: άρχισαν 
οι ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος || ενδοπαραταξιακές | εµφύλιες | θρη-
σκευτικές | πολιτικές - ΣΥΝ. διχόνοια, προστριβή, διαπληκτισµός, διέ-
νεξη- ΦΡ. το µήλο(ν) τής Έριδος (i) ΜΥΘΟΛ. το µήλο στο οποίο η Έρις 
έγραψε «να δοθεί στην ωραιότερη» (τή καλλίστη) και το έριξε ανάµε-
σα στις θεές Αθηνά, Αφροδίτη και Ήρα, οι οποίες το διεκδίκησαν η κα-
θεµία για τον εαυτό της (ii) (µτφ.) το αντικείµενο µιας διεκδίκησης, 
αυτό για το οποίο ερίζουν, αντιδικούν κάποιοι: η περιφέρεια µας απο-
τελεί το ~ για τα δύο µεγάλα κόµµατα στις εκλογές || ο Ευφράτης πο-
ταµός είναι ~ µεταξύ Τουρκίας και Συρίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εριστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έρις, -ιδος, αγν. ετύµου. Η ύπαρξη τού θ. εριδ- φέρνει 
στην επιφάνεια πιθ. αντιστοιχία µε το ρ. έρείδω «στηρίζω, ακουµπώ» 
(σηµασιολογικώς αναπόδεικτη), ενώ εξίσου αστήρικτη παραµένει η 
παλαιότ. άποψη για σύνδεση µε το ρ. έρέθω (βλ. κ. ερεθίζω) και µε τα 
σανσκρ. ari- | ari- «εχθρός»]. 

ερίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) (+για | +περί) 
εµπλέκοµαι σε έριδες, σε φιλονικίες, έχω εριστική διάθεση, συ-
γκρούοµαι (µε κάποιον) διεκδικώντας (κάτι): αδίκως ερίζουν για την 
ορθότητα ή µη των νέων µέτρων, εφόσον η καθιέρωση τους είναι δε-
δοµένη || ερίζουν οι υποψήφιοι για τη διαδοχή || επτά πόλεις ερίζουν 
περί τής καταγωγής τού Οµήρου ΣΥΝ. (λόγ.) φιλονικώ, λογοµαχώ, (κα-
θηµ.) καβγαδίζω, µαλώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εριστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*έρίδ-7'ω < ερις, -ιδος]. 

Ερινύες (οι) 1. ΜΥΘΟΛ. γυναικείες θεότητες (Τισιφόνη, Αληκτώ, Μέ-
γαιρα) που τιµωρούσαν την αδικοπραγια, κυρ. τα εγκλήµατα κατά 
στενών συγγενών 2. (µετωνυµ.) οι τύψεις που επέρχονται ως συνέ-
πεια κάθε άδικης πράξης: τον κυνηγούν οι ~ τής προδοσίας ΣΥΝ. ενο-
χές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ερινύς, -ύος, αβεβ. ετύµου. ∆εν αποδεικνύεται επιστη-
µονικά η σύνδεση µε τη λ. ερις, καθώς και µε το σανσκρ. risiati «υφί-
σταµαι βλάβη»]. 

έριο (το) {ερί-ου | -ων} (λόγ.) το µαλλί τού προβάτου και ειδικότ. το 
κατεργασµένο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εριον, υποκ. τού αρχ. εΓρος «µαλλί» < *Fép-Foç, που 
συνδ. µε λατ. vervex «κριάρι», αρχ. ιρλ. ferb «αγελάδα» και πιθ. µε 
την αρχ. λ. (Ε)αρήν «αρνί». Οµόρρ. έρεα]. 

εριοπαραγωγος (ο) (λόγ.) αυτός που παράγει µαλλί· και ως επίθ. (-ός, 
-ός, -ό): ~ χώρα. [ΕΤΥΜ. < έριο «µαλλί» (βλ.λ.) + παραγωγός]. 

εριουργείο (το) [µτγν.] εργαστήριο επεξεργασίας και ύφανσης µαλ-
λιού ΣΥΝ. κλωστοϋφαντουργείο, κλωστοϋφαντήριο. 

ερΐουργία (η) {χωρ. πληθ.} η βιοτεχνική επεξεργασία ερίου για τη 
µετατροπή του σε κλωστοϋφαντουργική ύλη, που προορίζεται για 
την κατασκευή µάλλινων υφασµάτων. Επίσης εριουργική [µτγν.]. — 
εριουργός (ο) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εριουργός < εριον «µαλλί» (βλ.λ.) + -ουργός < έργον]. 
εριστικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί εντάσεις και φιλονικίες, που 
συχνά καταλήγει, ξεσπά σε καβγά: ήρθε εκνευρισµένος µε φανερά ~ 
διάθεση || είναι εκ φύσεως εριστικός και αρπάζεται εύκολα ΣΥΝ. φι-
λόνικος, (καθηµ.) καβγατζής, (για διάθεση, στάση) καβγατζήδικος, 
(αρχαιοπρ.) φίλερις ΑΝΤ. ήπιος, συµφιλιωτικός. — εριστικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., εριστικότητα (η). [ΕΤΥΜ αρλ· < ερίζω]. 

εριστικός - ερειστικός: οµόηχα. Οι λέξεις ακούγονται το ίδιο 
(«οµόηχα»), αλλά το µεν εριστικός είναι από το ερίζω «τσακώνο-
µαι» (πβ. έρις | έριδα) και σηµαίνει «καβγατζής, αυτός που όλο αρ-
πάζεται και µαλώνει µε τους άλλους», το δε ερειστικός είναι από 
το ερείδοµαι «στηρίζοµαι» και σηµαίνει (ως τεχνικός όρος) «υπο-
στηρικτικός». 

ερίτιµος, -ος, -ο (λόγ.) (για γραπτές ή προφορικές προσφωνήσεις) ο 
εξαιρετικά σεβαστός και έντιµος· κυρ. για γυναίκα: η ~ κυρία ΣΥΝ. 
εντιµότατος, αξιότιµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έρι- (επιτατ. µόριο) + -τιµος < τιµή. Το εµφατικό πρόθε-
µα έρι- είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τις λ. όρνυµι «ωθώ, σηκώνω, 
ξεσηκώνω», έρέας «παιδί»]. 

ερίφης (ο) {ερίφηδες}, ερίφισσα (η) {εριφισσών} (λαϊκ.) πονηρός άν-
θρωπος, που µε υπολογισµούς προσπαθεί να ξεπεράσει τους υπολοί-
πους ΣΥΝ. κατεργάρης, εξυπνάκιας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. herif 
«άθλιος, ευτελής»]. 



ερίφιο 672 Ερµιόνη 
 

ερίφιο (το) {εριφί-ου | -ων} (επίσ.) το κατσίκι: χωρίζω τους αµνούς από τα ~ (πβ. 
την ήρα από το στάρι). Επίσης (διαλεκτ.) ρίφι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έρίφιον, υποκ. 
τού αρχ. εριφος < I.E. *erbhl- «δορκάς» 
(µε αντιµετάθεση και σχηµατισµό όπως στο ελαφος), πβ. αρµ. oro] 
«αρνί», erinj «µοσχάρι», λατ. aries «κριάρι» κ.ά.]. Εριφύλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. 

κόρη τού βασιλιά τού Αργούς Ταλαού, αδελφή τού Αδράστου, σύζυγος τού 
Αµφιάραου, τον οποίο ενέπλεξε στην εκστρατεία των Επτά κατά τής Θήβας· ο 
γυιος τους εκδικούµενος τον θάνατο τού πατέρα του τη σκότωσε µετά την 
εκστρατεία των Επιγόνων 2. γυναικείο όνοµα. 

[ETYM. αρχ. κύρ. όν. < εµφατ. πρόθεµα έρι- (για το οποίο βλ. λ. έρί-τι-µος) + 
-φυλή < φύλον]. 

έρκερ (το) {άκλ.} ΑΡΧΙΤ. κλειστός εξώστης ή προεξοχή δωµατίου σε ελεύθερο 
χώρο (αυλή, δρόµο κ.λπ.) µε ή χωρίς τζάµια, η οποία εφαρµόζεται σε 
ορόφους πάνω από το ισόγειο, κυρ. για την αύξηση τού εσωτερικού χώρου 
(πβ. λ. σαχνισί). 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Erker < παλ. γαλλ. archiere «πολεµίστρα, αψιδωτό πα-
ράθυρο» < λατ. arcuarius < arcus «αψίδα»]. 

ερ-κοντίσιον (το) {άκλ.} ελλην. κλιµατισµός, κλιµατιστικό (µηχάνηµα)· η 
ηλεκτρική συσκευή που τοποθετείται σε κλειστό χώρο για τη ρύθµιση τής 
θερµοκρασίας και τής υγρασίας τού αέρα σε επιθυµητά επίπεδα (βλ. λ. 
κλιµατιστικός). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. air-condition]. 

έρκος (το) (λόγ.) φράγµα, φραγµός- κυρ. στις ΦΡ. (α) έρκος οδόντων ο φυσικός 
φραγµός που δηµιουργούν οι οδοντοστοιχίες εµποδίζοντας την οµιλία (β) 
ποίον σ' έπος φύγεν έρκος οδόντων; (οµηρική φρ., ποιόν σ' έπος φύγεν ερκος 
οδόντων;) (πώς ξεστόµισες τέτοιον λόγο;) για φράση, διατύπωση, λέξη που 
ξεφεύγει από το στόµα κάποιου αυθόρµητα ή χωρίς επαρκή λογική 
επεξεργασία: «γινόταν µια επιθετική επικοινωνιακή πολιτική µε εκφυγή από το 
έρκος των οδόντων υπερβολικών επών» (εφηµ.). 
{ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε λατ. sarcio «αναπαράγω, επι-
σκευάζω» και µε χεττ. äarnink- «αποζηµιώνω», ενώ έχει προταθεί επίσης η 
σύνδεση µε τη λ. όρκος]. 

έρµα (το) {έρµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) 1. το συνολικό βάρος που προστίθεται 
σε σκάφος, για να ρυθµίζει την ισορροπία του: ~ πλοίου | αεροστάτου ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σαβούρα 2. (µτφ.) το ηθικό σύστηµα, το πλέγµα αξιών και κριτηρίων, 
βάσει τού οποίου διατηρεί κανείς την ηθική του ακεραιότητα και δεν 
παρεκκλίνει: στερείται ηθικού ~ ΣΥΝ. αρχές, χαρακτήρας, ποιότητα· ΦΡ. 
αφετήριον έρµα οτιδήποτε σηµατοδοτεί την αφετηρία, την έναρξη µιας 
πορείας, εξέλιξης: το ~ τής αναζήτησης και όλων των ερευνών του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρµα < I.E. *swer- «βαρύς», πβ. λιθ. svarùs 
«βαρύς», αρχ. γερµ. swâr(i), γερµ. schwer «βαρύς, δύσκολος» κ.ά. ∆εν 
φαίνεται πιθ. η εκδοχή τής αρχικής σηµ. «πάσσαλος», που θα συνέδεε το έρµα 
µε λ. όπως σανσκρ. svâru-, λατ. surus κ.ά. Έχει προταθεί επίσης η αναγωγή σε 
µικρασιατικά ή λυδικά τοπωνύµια, όπως το όνοµα τού λυδι-κού ποταµού 
Ερµου]. 

Ερµαί (οι) [αρχ.] οι ερµαϊκές στήλες (βλ. λ. ερµαϊκός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. 
ερµαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ερµή: ~ κεφαλή | 

χαρακτηριστικά 2. ερµαϊκή στήλη (στην αρχαιότητα) τετράπλευρη στήλη µε 
λαξευµένη πάνω της γενειοφόρο κεφαλή τού θεού Ερµή, που χρησίµευε ως 
οδοδείκτης. 

έρµαιο (το) {ερµαί-ου | -ων) (πρόσωπο ή αντικείµενο) που δεν καθορίζει το 
ίδιο την πορεία που ακολουθεί, που παρασύρεται χωρίς να µπορεί να 
αντιδράσει: το καράβι έγινε ~ των κυµάτων και των ανέµων || ~ των παθών του 
οδηγήθηκε στο έγκληµα || η χώρα έγινε ~ τής διεθνούς κρίσης ΣΥΝ. παίγνιο, 
θύµα, λεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ερµαιον, αρχική σηµ. 
«δώρο τού Ερµή, απροσδόκητο θεϊκό δώρο», < Έρµης]. 

ερµάριο (το) {ερµαρί-ου | -ων} ράφι, θήκη ή ντουλάπι για ρούχα, τρόφιµα κ.ά. 
Επίσης ερµάρι κ. αρµάρι. [ΕΤΥΜ < µεσν. ερµάριον < άρµάριον < λατ. 
armarium < arma «όπλα»]. 

ερµατίσµός (ο) [1858] η πρόσθεση βάρους στο κύτος σκάφους για την 
εξασφάλιση µεγαλύτερης σταθερότητας κατά την πλεύση. Επίσης ερµάτιση 
(η). — ερµατίζω ρ. [αρχ.]. 

ερµαφροδιτισµός (ο) [1888] ΒΙΟΛ. η συνύπαρξη (ανατοµική και λειτουργική) 
γεννητικών οργάνων και των δύο φύλων στο αυτό άτοµο (παθολογική στον 
άνθρωπο): ο ~ παρατηρείται σε ζωικές οµάδες, όπως τα παράσιτα. Επίσης 
ερµαφροδισία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hermaphroditisme]. 

Ερµαφρόδιτος (ο) ΜΥΘΟΛ. ανθρώπινο πλάσµα θεϊκής καταγωγής (Ερµής και 
Αφροδίτη) µε τα χαρακτηριστικά και των δύο φύλων, τού οποίου οι 
απεικονίσεις αποτελούσαν συχνό διακοσµητικό µοτίβο. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
'Ερµαφρόδιτος < Έρµης + Αφροδίτη]. 

ερµαφρόδιτος, -η, -ο 1. (για ζωντανούς οργανισµούς) αυτός που διαθέτει 
αναπαραγωγικά, γεννητικά όργανα και των δύο φύλων: ~ άνθος ΣΥΝ. 
αυτογονιµοποιούµενος 2. (µτφ.) αυτός που δεν είναι ξεκαθαρισµένος, που 
εµφανίζει χαρακτηριστικά αντιφατικά: ~ πολιτικό σκηνικό ΣΥΝ. (λόγ.) 
ασαφής, αντιφατικός, αδιευκρίνιστος, απροσδιόριστος, αµφίρροπος, αόριστος 
ANT. (λόγ.) σαφής, ευκρινής. 

ερµηνεία (η) [αρχ.] {ερµηνειών} 1. η εξήγηση, ανεύρεση κρυµµένων 
νοηµάτων ή η ανάδειξη των αιτιών, των προθέσεων και των παραγόντων που 
συντελούν στη διαµόρφωση συγκεκριµένου αποτελέσµατος: τέτοια ενέργεια 
επιδέχεται πολλές ~ || η ~ µιας πολιτικής επιλογής | µιας περίεργης ενέργειας | 
ενός ανακοινωθέντος || πρωτότυπη | νέα | λογική | αντιφατική | αστήρικτη ~ 
ΣΥΝ. αποσαφήνιση, διασάφηση 2. (ειδικότ.) η αποκατάσταση τής νοηµατικής 
συνοχής ενός κειµένου µέσω τής διασάφησης φράσεων, λέξεων ή χωρίων: η ~ 
ενός 

ποιήµατος ΣΥΝ. σχολιασµός, υποµνηµατισµός, ερµήνευµα 3. ΝΟΜ. η 
διαδικασία αποδόσεως τού αληθινού νοήµατος µιας νοµοθετικής διάταξης ή 
δικαιοπραξίας σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες ή ασάφειες ως προς τη 
δυνατότητα ή τις προϋποθέσεις εφαρµογής της, καθώς και το σχετικό 
πόρισµα: ~ άρθρων τού Ποινικού Κώδικα || ~ νόµου 4. ο τρόπος µε τον οποίο 
ένας καλλιτέχνης αποδίδει, ερµηνεύει καλλιτεχνικό έργο: πήρε βραβείο 
ερµηνείας για τον ρόλο του στην ταινία || η ~ της στον δύσκολο ρόλο τής µάννας 
ήταν µοναδική || αισθαντική ~ τραγουδιού || επιτυχηµένη | επιφανειακή | 
ανεπανάληπτη | απαράδεκτη | κλασική - ΣΥΝ. εκτέλεση, παίξιµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετάφραση. 

ερµήνευµα (το) [αρχ.] {ερµηνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ερµηνεία (σηµ. 1) 
λέξης ή χωρίου ΣΥΝ. εξήγηση, ερµηνεία 2. (ειδικότ.) το τµήµα λήµµατος στα 
λεξικά που περιέχει τη σηµασία ή τις σηµασίες του. 

ερµηνευτής (ο) [αρχ.], ερµηνεύτρια (η) [µτγν.] {ερµηνευτριών} 1. πρόσωπο 
που ασχολείται µε την αποκατάσταση τής νοηµατικής συνοχής ενός κειµένου, 
διασαφώντας φράσεις, λέξεις ή χωρία του: ~ αρχαίων κειµένων | των Γραφών 
ΣΥΝ. µελετητής, ερευνητής 2. πρόσωπο που µεταφράζει ένα κείµενο σε άλλη 
γλώσσα ΣΥΝ. µεταφραστής 3. καλλιτέχνης που ερµηνεύει έργο, που 
υποδύεται ρόλο ή εκτελεί µουσικό κοµµάτι κ.λπ.: ο Κατράκης υπήρξε ένας από 
τους µεγάλους ~ τού αρχαίου θεάτρου || είναι συγχρόνως συνθέτης και ~ των 
τραγουδιών του. 

ερµηνευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ερµηνευτή ή την 
ερµηνεία, που επιχειρεί να διασαφήσει: ~ σχόλιο | ικανότητα | δύναµη | 
παρέµβαση | επιστήµη ΣΥΝ. επεξηγηµατικός, δια-σαφη\Ίστικός 2. ερµηνευτική 
(η) ο κλάδος τής φιλολογίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την ερµηνεία 
κειµένων. — ερµηνευτικ-ά | -ώς επίρρ. 

ερµηνεύω ρ. µετβ. {ερµήνευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω ερµηνεία, εξηγώ: ~ 
κείµενο | δήλωση | χρησµό | πράξη | φαινόµενο | απόφαση || «ερµήνευσε τις 
εκλογικές απώλειες ως αποτέλεσµα λαϊκής δυσφορίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
αποσαφηνίζω, καθιστώ σαφές 2. εκτελώ καλλιτεχνικό έργο, το αποδίδω µε 
τον ιδιαίτερο τρόπο µου (ως ηθοποιός, τραγουδιστής κ.λπ.): ~ δύσκολο ρόλο || 
ερµήνευσε µε ευαισθησία ένα ερωτικό τραγούδι ΣΥΝ. παίζω, τραγουδώ. — 
ερµηνεύσιµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ερµηνεύω < έρµηνεύς «εξηγητής, 
µεταφραστής», αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο. Έχει προταθεί η άποψη 
ότι έρµηνεύς < Έρµης, αν θεωρηθεί ότι ο θεός αυτός λειτουργούσε ως µεσο-
λαβητής µεταξύ θεών και ανθρώπων, ως ερµηνευτής τού θελήµατος των θεών 
στους θνητούς. Βλ κ. Ερµής]. 

Ερµής (ο) {-η κ. (λόγ.) -ού} 1. (α) ένας από τους δώδεκα θεούς τού Ολύµπου, 
γυιος τού ∆ία και τής Μαίας, αγγελιαφόρος των Θεών, ψυ-χοποµπός και θείος 
κήρυκας, προστάτης τού εµπορίου και τού κέρδους (κερδώος) (β) Ερµής (ο) 
Τρισµέγιστος ο θεός Θωo των αρχαίων Αιγυπτίων, όπως ονοµάστηκε από τους 
νεοπλατωνικούς λόγω των συγγενών ιδιοτήτων του προς τον Ερµή (θεωρείται 
ευρετής τής γραφής, των τεχνών και των γραµµάτων)· φέρεται ως συγγραφέας 
έργων µαγείας, αστρολογίας και αλχηµείας · 2. ΑΣΤΡΟΝ. Ο µικρότερος πλα-
νήτης τού πλανητικού µας συστήµατος και πλησιέστερος προς τον Ήλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ερµής < *Έρµήας < *Έρµά¥ας, αβεβ. ετύµου, πιθ. < έρµα 
«σωρός λίθων», επειδή ο σωρός των λίθων οι οποίοι συγκεντρώνονταν πάνω 
από τους τάφους, εθεωρείτο σύµβολο τού ψυχοπο-µπού Ερµή. ∆εν µπορεί να 
αποκλεισθεί, ωστόσο, και η προελλην. αι-γαιακή προέλευση τού Ερµή. o 
Ερµής Τρισµέγιστος (κατ' ουσίαν ο αιγυπτιακός θεός Θωθ) εθεωρείτο 
προστάτης των µυστικιστικών τεχνών και σε αυτόν αφιέρωσαν οι αλχηµιστές 
τη µέθοδο στεγανοποιήσεως των µεταλλικών σκευών που είχαν εφεύρει (βλ. 
κ. ερµητικός)]. 

ερµητικός, -ή, -ό [1812] (λόγ.) 1. εντελώς κλειστός, που δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο για διείσδυση ή παραβίαση: ~ κλείσιµο δοχείου ΣΥΝ. 
αδιαπέραστος, στεγανός, (καθηµ.) κατάκλειστος 2. (α) αυτός που διαπνέεται 
από ένα πνεύµα αποκρυφισµού ΣΥΝ. (λόγ.) απόκρυφος (β) αυτός που 
σχετίζεται µε συγγράµµατα πάνω σε θέµατα απόκρυφα, θεολογικά και 
φιλοσοφικά, που αποδίδονται στον Ερµή Τρι-σµέγιστο (βλ. λ. Ερµής) 3. αυτός 
που δύσκολα αποκρυπτογραφείται και κατανοείται: ~ συγγράµµατα | 
φιλοσοφία | ποίηση ΣΥΝ. (λόγ.) δυσερµήνευτος, δυσνόητος, δυσεξήγητος, 
σκοτεινός, γριφώδης, σιβυλλικός ANT. ευεξήγητος, ευνόητος, προσιτός, 
κατανοητός. — ερµητικ-ά /-ώς [1812] επίρρ., ερµητικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. hermétique < µεσν. λατ. hermeti-cus < αρχ. Ερµής 
(βλ.λ.).]. 

ερµητισµός (ο) [1893] {χωρ. πληθ.} 1. ποιητικό κίνηµα των αρχών τού 20ού 
αι., που χαρακτηριζόταν από έλλειψη ειρµού, υποκειµενική γλώσσα και 
ανορθόδοξη δοµή, επηρεασµένο από την ποίηση και θεωρία των Νοβάλις, 
Πόε και µε καθαρά φορµαλιστική τεχνική 2. (µτφ.) η δυσνόητη µορφή ή 
διατύπωση, η δυσκολία ερµηνείας: ο ~ των προφητειών | των χρησµών 3. η 
απόκρυφη διδασκαλία των αλχηµιστών κατά τον Μεσαίωνα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. hermétisme < hermétique. Βλ. κ. ερµητικός]. 

ερµίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. µικρό σαρκοφάγο θηλαστικό 2. γούνα από το 
παραπάνω ζώο: παλτό από ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. hermine < λατ. armenius (mus) «(ποντικός) τής Αρµενίας»]. 

Ερµιόνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Μενελάου και τής Ελένης, σύζυγος τού 
Νεοπτόλεµου, µετά τη δολοφονία τού οποίου παντρεύτηκε τον Ορέστη· παιδί 
τους ο Τισαµενός 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ερµιόνη < Έρµης (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -όνη (πβ. κ. αρχ. 
Έρµαι-ών)]. 



έρµος 673 ερυθρόδερµος 
 

έρµος, -η, -ο → έρηµος 
Ερµούπολη (η) η πρωτεύουσα τής Σύρου και τού νοµού Κυκλάδων. [ΕΤΥΜ Η 

πόλη ιδρύθηκε το 1826 και οφείλει το όνοµα της («πόλη τού Ερµού») στην 
αυξηµένη εµπορική δραστηριότητα που της εξασφάλιζε το λιµάνι]. 

έρµπας (το) {άκλ.} το αερολεωφορείο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. air-bus]. 

Ερνέστος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Ernest (πβ. γερµ. Ernst) < αρχ. γερµ. eornost 
«σοβαρότητα - µάχη (µέχρι θανάτου)»]. 

-έρνω (λαϊκ.) παραλλαγή τού -άρω (βλ.λ.) τρακ-άρω: τρακ-έρνω, τρατάρω: 
τρατ-έρνω, φουµ-άρω: φουµ-έρνω. 

-ερό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδετέρων ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. σκεύος για τη φύλαξη ή το σερβίρισµα υγρού: τσαγι-ερό, λαδ-
ερό, µπιµπ-ερό 2. αντικείµενο ορισµένης χρήσης: µπα-νι-ερό, φυσ-ερό. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού παραγ. επιθήµατος -ερός (βλ.λ.)]. 

-ερός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν 
ιδιότητα, βασικό χαρακτηριστικό ή ικανότητα: παγ-ερός, λαδ-ερός, σιχαµ-
ερός, βλαβ-ερός, σκι-ερός, λυπητ-ερός, γλιστ-ερός. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τροµερός, µτγν. θλιβ-ερός, παγ-ερός), που 
προέρχεται από το I.E. επίθηµα *-ro- µε επαύξηση -ε- (βλ. κ. -αρός). Το µεσν. 
επίθηµα -ερός προέρχεται από το αρχ. -ηρός (βλ.λ.) µε τροπή [i] → [e] λόγω 
τού -ρ- (λ.χ. µεσν. τυχερός < αρχ. τυχηρός)]. 

ερπετό (το) 1. καθένα από τα σπονδυλωτά, χερσόβια ζώα, που έχουν καρδιά 
διαχωριζόµενη σε δύο κοιλότητες, από αποκλειστικά οστέινο σκελετό και των 
οποίων το σώµα καλύπτεται από φολίδες ή κεράτινες πλάκες, λ.χ. τα φίδια, οι 
σαύρες, οι χελώνες, οι κροκόδιλοι 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ο απεχθής και 
ανήθικος άνθρωπος ΣΥΝ. γλοιώδης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρπετόν < έρπω]. 

ερπετολογια (η) [1852] ΖΩΟΛ. ο κλάδος που µελετά τα ερπετά και τα αµφίβια. 
— ερπετολόγος (ο/η), ερπετολογικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. herpétologie]. 

έρπης (ο) {έρπ-ητα | -ητες, -ήτων} ΙΑΤΡ. οξεία δερµατική ασθένεια από ιούς, 
που χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση εξανθήµατος µε φου-σκάλες στα 
χείλη, στο στόµα ή στα γεννητικά όργανα: ~ απλός | επι-χείλιος | των 
γεννητικών οργάνων | τού στόµατος | ζωστήρας (βλ. λ. ζώνη, σηµ. 10). Επίσης 
(καθηµ.) έρπητας. — ερπητικός, -ή, -Ó. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ερπης, -ητος < έρπω]. 

ερπυσµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΓΕΩΛ. η αργή κίνηση τού εδάφους από τα 
ψηλότερα προς τα χαµηλότερα τµήµατα µιας πλαγιάς, η οποία καλύπτεται 
από χαλαρά συνδεδεµένα και αποσαθρωµένα υλικά 2. (στη µεταλλουργία) η 
επιµήκυνση που προκαλείται στα µέταλλα όταν αυτά βρίσκονται σε υψηλή 
θερµοκρασία 3. το φαινόµενο και η εξέλιξη, µε τον χρόνο, τής παραµόρφωσης 
τού σκληρυµένου σκυροδέµατος, που φορτίζεται µε σταθερό φορτίο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. έρπύζω, παραλλ. τ. τού έρπω (βλ.λ.)]. 

ερπύστρια (η) {ερπυστριών} καθεµιά από τις δύο συνεχείς, αρθρωτές, 
εύκαµπτες και εξαιρετικά ανθεκτικές αλυσίδες ή ταινίες, που περνούν πάνω 
από τους τροχούς, συνήθ. στρατιωτικού άρµατος, επιτρέποντας την κίνηση 
του σε ανώµαλα εδάφη: οι ~ των τανκς. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού µτγν. έρπυστής < 
αρχ. έρπύζω < έρπω, απόδ. τού γαλλ. chenille (αρχικώς «κάµπια»)]. 

ερπυστριοφόρος, -ος, -ο (όχηµα) που φέρει ερπύστριες. 
έρπω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} 1. σέρνοµαι στο έδαφος µε την κοιλιά: πέρασε 

την περίφραξη τού στρατοπέδου έρποντας κάτω από το συρµατόπλεγµα ΣΥΝ. 
κυλιέµαι, σέρνοµαι 2. (µτφ.) υιοθετώ δουλοπρε-πή συµπεριφορά, κολακεύω: 
κατάφερε έρποντας να προωθηθεί στην ιεραρχία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έρπω < I.E. *ser-p- «έρπω», πβ. σανσκρ. sârpati «έρπει», λατ. 
serpo «έρπω», γαλλ. serpent «ερπετό» κ.ά. Οµόρρ. έρπ-ετό(ν), ερπυσµός, ερπ-
ης κ.ά.]. 

errare humanuni est λατ. (Ιερώνυµος) (προφέρεται εράρε χουµά-νουµ εστ) 
ελλην. το πλανάσθαι άνθρώπινον το να κάνει κανείς λάθη είναι ανθρώπινο. 

errata λατ. (προφέρεται εράτα) ελλην. λάθη' σφάλµατα ή παροράµα-τα (συνήθ. 
συγκεντρωµένα στο τέλος βιβλίου). [ΕΤΥΜ. Πληθ. ουδ. τής µτχ. erratus < ρ. 
erro «πλανώµαι»]. 

ερρέτω ρ. (αρχαιοπρ.) ας χαθεί, ας µην υπάρξει καθόλου, να λείπει: νίκη 
κερδισµένη µε συµβιβασµούς και µεθοδεύσεις, ~! [ΕΤΥΜ. Γ εν. προστακτικής 
ενεστ. τού αρχ. έρρω «βαδίζω σε κάτι που θα µε βλάψει, προς την 
καταστροφή», αβεβ. ετύµου, ίσως < *Εερσ-_/ω, οπότε η λ. συνδ. µε λατ. 
verro «σκουπίζω, ακονίζω», αρχ. σλαβ. vrêsti «αλωνίζω, κοπανίζω»]. 

έρρευσα ρ. —> ρέω 
Ερρίκος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 

Μεταφορά τού ιταλ. Errico (πβ. αγγλ. Eric), αρχ. σκανδ. προελ. < einn «ένας» 
(πβ. ei «άπαξ») + rik «εξουσία, δύναµη»]. 

ερρινοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η έρρινη προφορά 
ορισµένων φθόγγων (των µπ, ντ, γκ/γγ κ.ά.): η ~ τού [g] στη λέξη «εγγυώµαι». 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. nasalisation]. 

έρρίνος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. 1. (για γλωσσικό ήχο) αυτός που αρθρώνεται µε 
αντηχητικό χώρο όχι τη στοµατική, αλλά τη ρινική κοιλότητα (τη µύτη)- 
σχηµατίζεται, όταν ο αέρας που εξέρχεται από τους πνεύµονες διοχετεύεται 
προς τη ρινική κοιλότητα µε κλείσιµο τής στοµατικής κοιλότητας από το ιστίο 
τής υπερώας (σταφυλή) 2. (συνεκδ.) αυτός που φέρει τα χαρακτηριστικά των 
παραπάνω ήχων ή αποτελείται 

από τέτοιας ποιότητας φθόγγους: ~ οµιλία | προφορά | φωνή | τόνος. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-, -γγ-. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ερρινος < εν- + -ρινός < ρις, ρινός «µύτη»]. 

ερρίνωση (η) ΓΛΩΣΣ. {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η ερρινοποιηση 
/βλ.λ.). 
έρρυθµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που διαθέτει ρυθµό: ~ απαγγελία | λόγος | 

κείµενο ΣΥΝ. ρυθµικός, έµµετρος ANT. άρρυθµος. — ερρύθ-µως επίρρ. 
ερρωµένως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε ανδρεία, δύναµη και αποφασιστικότητα: 

αντέστησαν ~ ΣΥΝ. σθεναρώς, ρωµαλέως. [ΕΤΥΜ. αρχ., από τη µτχ. παθ. 
παρακ. τού ρ. ρώννυµι «είµαι ισχυρός». Βλ. λ. ρώµη]. 

Ε.Ρ.Σ. (το) Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο (άλλος τύπος τού συ- 
t νήθους Ε.Σ.Ρ., βλ.λ.). 
Έρση (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ερση < έέρση (επικ.) 

«δροσιά» < ε- προθεµ. + *Ψερσά, που πιθ. συνδ. µε I.E. λ. για τη βροχή, πβ. 
σανσκρ. varsâ-, ιρλ. frass]. 

Ε.Ρ.Τ. (η) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (η κρατική Ραδιοτηλεόραση). 
ερτζιανός, -ή, -ό 1. ερτζιανά (κύµατα) τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, η 

διάδοση των οποίων σε συχνότητα περίπου 3.000 γιγαχέρτς (GHz) αποτελεί 
τη βάση για τη λειτουργία των ραδιοεπικοινωνιών 2. (συνεκδ.) το ραδιόφωνο 
ως επικοινωνιακό µέσο: κάνω εκποµπή στα ~. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
hertzien, από το όνοµα τού Γερµανού φυσικού Η. R. Hertz (1857-94)]. 

ερυγή (η) (επίσ.) ΦΥΣΙΟΛ. η έξοδος από το στόµα αερίων τού στοµάχου· το 
ρέψιµο: όξινες ~ (σε περιπτώσεις έλκους τού στοµάχου). [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. 
έρυγ-, µηδενισµ. βαθµ. τού αρχ. έρεύγοµαι (βλ. κ. ρεύοµαι)]. 

ερύθηµα (το) {ερυθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το µη φυσιολογικό 
κοκκίνισµα τού δέρµατος, που οφείλεται σε τοπική υπεραιµία, όπως στη 
φλεγµονή: το ~ είναι πολύ συχνό φαινόµενο στις δερµατοπάθειες || ηλιακό ~ || ~ 
των γλουτών τού βρέφους. — ερυθηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έρυθαίνω 
< έρεύθω «κοκκινίζω», βλ. κ. ερυθρός]. 

ερυθηµατώδης, -ης, -ες [1839] {ερυθηµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που µοιάζει µε ερύθηµα. 
[ΕΤΥΜ < ερύθηµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ώδης, απόδ. τού ελληνο-γενούς 
γαλλ. erythémateux]. 

ερυθρά (η) ΙΑΤΡ. λοιµώδης εξανθηµατική νόσος µε µεταδοτικό και επιδηµικό 
χαρακτήρα, που εµφανίζεται κυρ. κατά την παιδική ηλικία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από νεολατ. rubella < λατ. ruber «ερυθρός»]. 

Ερυθρά Θάλασσα (η) στενή υδάτινη λωρίδα µεταξύ τής Αραβικής 
Χερσονήσου και τής Α. ακτής τής Αφρικής. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία είναι ήδη αρχ. (Ηρόδοτος) και απαντά τόσο στη λατ. 
(Mare Rubrum) όσο και στην αραβ. γλώσσα (Al-bahr Al-ahmar). H εβρ. 
ονοµασία είναι Yam SOf «θάλασσα των καλαµιών». ∆εν είναι σαφής ο λόγος 
για τον οποίο αποδίδεται στη θάλασσα ο προσδιορισµός «ερυθρά»· το 
πιθανότερο είναι ότι οφείλεται στο κοκκινωπό χρώµα που κατά καιρούς 
αποκτούν τα νερά της εξαιτίας συγκεκριµένης ποικιλίας µονοκύτταρων 
φυκών]. 

Ερυθραία (η) (τιγκριν. Hagere Ertra, αραβ. Dawlat Intrlyâ = Κράτος τής 
Ερυθραίας) κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Ασµάρα, επίσηµες 
γλώσσες την Τιγκρίνια και την Αραβική και νόµισµα το νάφκα. — Ερυθραίος 
(ο), Ερυθραία (η), ερυθραϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Eritrea < ελλην. 
ερυθρός, αφού η χώρα βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα]. 

ερυθραιµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική αύξηση τού αριθµού των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων που οφείλεται σε πάθηση τού µυελού ή είναι 
δευτερογενής προκαλούµενη από άλλα νοσήµατα (πνευµονοπάθειες, 
νεφροπάθειες). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. erythraemia]. 

ερυθραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ερύθρηνα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
ερυθρό, κόκκινο ♦ (αµετβ.) 2. είµαι ερυθρός, κόκκινος 3. (µε-σοπαθ. 
ερυθραίνοµαι) γίνοµαι ερυθρός, κοκκινίζω. 

ερυθρίαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) το κοκκίνισµα τού 
προσώπου ΣΥΝ. ερύθηµα. 

ερυθριώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ερυθριάς... | ερυθρίασα} (λόγ.) γίνοµαι κόκκινος, 
κυρ. στο πρόσωπο, λόγω διευρύνσεως των δερµατικών αγγείων (από 
παθολογικά ή συναισθηµατικά αίτια): ~ από οργή | αιδώ ΣΥΝ. κοκκινίζω. 

ερυθροβλάστη (η) {ερυθροβλαστών} ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. το µητρικό κύτταρο των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων, το οποίο βρίσκεται στον µυελό των οστών οι 
ερυθροβλάστες είναι εµπύρηνα µονοπύρηνα, αρχικώς άχρωµα κύτταρα, που 
γεµίζουν αιµοσφαιρίνη (βλ.λ.)· στα θηλαστικά αποβάλλουν τον πυρήνα τους 
και µετατρέπονται σε απύρηνα ερυθρά αιµοσφαίρια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ερυθρός + βλάστη (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
erythroblast]. 

ερυθρογράφος (ο) [µεσν.] ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) ο γραφέας που διακοσµούσε το 
αρχικό τµήµα κειµένου στους χειρόγραφους κώδικες, γράφοντας µε κόκκινη 
µελάνη τα αρχικά κεφαλαία γράµµατα και φιλοτεχνώντας άλλα διακοσµητικά 
σχέδια. 

ερυθρόδερµος (ο) [1851] {-ου κ. -έρµου | -ων κ. -έρµων, -ους κ. -έρµους}, 
ερυθρόδερµη (η) ιθαγενής τής Αµερικής (κυρ. τής Β. Αµερικής) ΣΥΝ. 
Ινδιάνος. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. των ονοµασιών red-man και red-skin (αγγλ.), που χρησι-
µοποιήθηκαν για τους Ινδιάνους (ιθαγενείς) τής Αµερικής από τους λευκούς 
κατακτητές τής ηπείρου]. 
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ερυθροκύτταρο (το) (ερυθροκυττάρ-ου | -ων} το ερυθρό αιµοσφαίριο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. erythrocyte]. 

ερυθρόλευκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που τα χρώµατα του είναι το 
κόκκινο και το λευκό: ~ σηµαία ΣΥΝ. ασπροκόκκινος. 

ερυθρόµορφος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κόκκινη όψη ή µορφή 
2. ΑΡΧΑΙΟΛ. ο ζωγραφικός ρυθµός που έβαφε το βάθος τής παρά-
στασης µαύρο και εξαιρούσε τις µορφές, αφήνοντας τες στο κόκκινο 
χρώµα τού πηλού (βλ. λ. µελανόµορφος). 

ερυθρός, -ά/-ή, -ό (λόγ.) 1. κόκκινος: όχηµα ερυθρού χρώµατος || ~ 
ορείχαλκος | αιµοσφαίρια 2. (α) Ερυθρός Σταυρός (γαλλ. Croix 
Rouge, αγγλ. Red Cross) διεθνής οργάνωση ανθρωπιστικού χαρακτή-
ρα, που είχε στόχο αρχικά την περίθαλψη των τραυµατιών πολέµου, 
ενώ σήµερα έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της και σε καιρό ει-
ρήνης, αποβλέποντας στην παροχή πρώτων βοηθειών και γενικότ. 
στην περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών, θυµάτων από ατυχήµατα ή 
θεοµηνίες, αναξιοπαθούντων κ.λπ.: αναζητήσεις τού Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού (βλ. λ. αναζήτηση) (β) Ερυθρά Ηµισέληνος βλ. λ. ηµι-
σέληνος (γ) Ερυθρά Θάλασσα βλ.λ. 3. (α) (συνεκδ.-παλαιότ.) αυτός 
που σχετίζεται µε τον κοµουνισµό: ~ κίνδυνος | Τύπος ΣΥΝ. κοµουνι-
στικός (β) Ερυθρός Στρατός ο Κόκκινος Στρατός (βλ. λ. κόκκινος) (γ) 
ΠΟΛΙΤ. Ερυθροί Χµερ πολιτική παράταξη τής Καµπότζης · 4. ΙΑΤΡ. 
ερυθρά (η) βλ.λ. — ερυθρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ε- προθεµ. + I.E. *rudh-ro-, µηδενισµ. βαθµ. τού *reudh-
«κόκκινος» (πβ. αρχ. έ-ρεύθ-ω), σανσκρ. rudhirâ- «ερυθρός», λατ. 
ruber, γαλλ. rouge, ιταλ. rubro, ισπ. rubio, γερµ. rot, αγγλ. red κ.ά. 
Οµόρρ. ερϋθ-ηµα, έρυσί-βη (βλ.λ.) κ.ά.]. 

ερυθροσταυρίτης (ο) {ερυθροσταυριτών},ερυθροσταυρίτισσα (η) 
{ερυθροσταυριτισσών} µέλος τού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο συµ-
µετέχει στις δραστηριότητες του: ~ νοσοκόµος | τραυµατιοφορέας. 
— ερυθροσταυριτικος, -η, -ο. 

ερυθροφρουρός (ο/η) το µέλος τής κοµουνιστικής οργάνωσης νε-
ολαίας στην Κίνα (1965-1971), που είχε συσταθεί για να διαδώσει την 
ιδεολογία τού κοµουνιστικού καθεστώτος και να προετοιµάσει τη 
µορφωτική επανάσταση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Garde Rouge, για το οποίο βλ. λ. 
πρασινοφρουρός]. 

ερυθρωπός, -ή, -ό αυτός που το χρώµα του προσεγγίζει το κόκκινο 
ΣΥΝ. κοκκινωπός. 
[ΕΤΥΜ. < ερυθρός + -ωπός < θ. οπ-, πβ. αρχ. δπ-ωπ-α, παρακ. τού ρ. 
ορώ «βλέπω» (βλ. λ. όψη)]. 

Ερύµανθος (ο) {-ου κ. -άνθου} 1. όρος τής ∆. Πελοποννήσου, που 
εκτείνεται στους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας · 2. παραπόταµος τού 
Αλφειού. — ερυµάνθιος, -α, -ο [µτγν.]. ίΕΤΎΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
προελλην. όνοµα καρικής προελ.]. 

ερυσίβη (η) {ερυσιβών} 1. παρασιτικός µικροµύκητας πολλών φυτών, 
ιδ. τού σιταριού και τού κριθαριού, που τους προκαλεί διάφορες 
ασθένειες 2. (συνεκδ.) γενική ονοµασία των ασθενειών που προσβάλ-
λουν τα φυτά εξαιτίας τού παραπάνω µύκητα ΣΥΝ. στάχτη, καπνιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., όπου το θ. έρυ-σι- αποτελεί παρέκταση τού I.E. *rudh-
«ερυθρός» (βλ. λ. ερυθρός), πβ. λατ. russus «κοκκινόξανθος» (< *rudh-
SO-), αρχ. σλαβ. rusu, αρχ. γερµ. rost κ.ά.]. 

ερυσίπελας (το) {ερυσιπέλατος} ΙΑΤΡ. οξεία δερµατική πάθηση, που 
εκδηλώνεται κυρ. στο πρόσωπο και οφείλεται στο µικρόβιο στρεπτό-
κοκκος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έρυσι- (βλ. λ. ερυσίβη) + -πελας < θ. πελ-, βλ. λ. 
πέλµα]. 

έρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ερχόµουν, ήλθα/ήρθα (να/θα έλθω/έρθω· 
προστ. έλα, ελάτε)} 1. κινούµαι προς συγκεκριµένη κατεύθυνση πλη-
σιάζοντας (τόπο ή πρόσωπο): τον είδα να έρχεται προς το µέρος µου 
ΑΝΤ. φεύγω 2. (α) φθάνω (στον προορισµό µου, σε συγκεκριµένο ση-
µείο χρονικό κ.λπ.): θα έλθει µε το τελευταίο τρένο || µη φοβάσαι, 
όπου να 'ναι έρχεται ο γιατρός (β) σε φρ. για τη δήλωση αποτελέ-
σµατος, κατάληξης, επιβεβαίωσης κάποιου πράγµ. στο παρόν: οι ει-
δικοί χρόνια τώρα διαµαρτύρονται για τη χρήση αυτής τής ουσίας-
τώρα, έρχονται τα θλιβερά γεγονότα να δικαιώσουν αυτή τους τη 
στάση || δεν µπορεί να έρχεται τώρα και να µας λέει ότι δεν γνώριζε, 
αφού τον είχαµε ενηµερώσει έναν χρόνο πριν || όλ' αυτά έρχονται ως 
αποτέλεσµα µιας επιπόλαιης πολιτικής 3. (+σε) καταλήγω σε (ορι-
σµένη κατάσταση): ~ σε ρήξη | συµβιβασµό | συµφωνία | σύγκρουση 
µε κάποιον || ήρθε στο κέφι γρήγορα ΣΥΝ. περιέρχοµαι- ΦΡ. (α) έρχο-
µαι στα χέρια (µε κάποιον) (αρχ. εις χείρας έλθεϊν τινί) καβγαδίζω µε 
κάποιον και χειροδικώ (β) ήρθαµε στα λόγια (µε κάποιον) (µεσν.) 
διαφωνήσαµε έντονα, λογοφέραµε (γ) έρχοµαι στο φως αποκαλύπτο-
µαι, δηµοσιοποιούµαι, δεν µένω πια κρυφός (δ) έρχοµαι σε ηλικία γά-
µου φτάνω σε ηλικία κατάλληλη για γάµο (ε) έρχοµαι στα λόγια κά-
ποιου καταλήγω να δέχοµαι ή να υιοθετώ τις απόψεις κάποιου, ενώ 
προηγουµένως διαφωνούσα (στ) έρχοµαι στα πράγµατα ανέρχοµαι 
στην εξουσία 4. εµφανίζοµαι σε δεδοµένη χρονική στιγµή: ήλθαν τα 
γεγονότα να διαψεύσουν τις προβλέψεις || «οι τραυµατισµοί των παι-
κτών ήρθαν σε µια κρίσιµη περίοδο» (εφηµ.) || νέα στοιχεία για την 
υπόθεση έρχονται στο προσκήνιο | στο φως 5. µεταβαίνω από ένα ση-
µείο σε άλλο: ας έλθουµε τώρα σε ένα άλλο θέµα || ας αφήσουµε τις 
πολυλογίες και ας έλθουµε στο σηµείο που µας ενδιαφέρει ΣΥΝ. περ-
νάω 6. πηγαίνω (κάπου) τακτικά, εµφανίζοµαι συχνά: τον τελευταίο 
καιρό δεν έρχεται στο µαγαζί µου ΣΥΝ. συχνάζω 7. κατάγοµαι, προ-
έρχοµαι: ο εξωφρενισµός αυτός µάς έρχεται από το Παρίσι και δεν 
ταιριάζει καθόλου στις ελληνικές ενδυµατολογικές συνήθειες 8. πλη-
σιάζω, φθάνω από στιγµή σε στιγµή: µεγάλη µπόρα έρχεται! || όλα 
δείχνουν ότι ο χειµώνας έρχεται || έρχεται πόλεµος στην περιοχή || 
ήρθε η ώρα τής κρίσεως ΣΥΝ. επέρχοµαι, ενσκήπτω, επίκειµαι, κατα- 

φθάνω 9. (µτφ.) συνδυάζοµαι (µε κάτι) ταιριαστά, εφαρµόζω ωραία: 
το φόρεµα µου ήρθε τέλεια || τα καινούργια γυαλιά δεν σου ήρθανε 
καλά ΣΥΝ. ταιριάζω, κάνω, πάω· ΦΡ. µου έρχεται (κάτι) γάντι | κουτί 
(i) (για είδη ενδύσεως και υποδήσεως) µου ταιριάζει (κάτι) απόλυτα, 
έχει τέλεια εφαρµογή: το φόρεµα έρχεται γάντι επάνω σου || το πα-
ντελόνι σού ήρθε κουτί ΣΥΝ. εφαρµόζει (ii) πραγµατοποιείται επιθυµία 
µου (ενώ δεν το περίµενα, είχα πάψει να ελπίζω σχετικά), µου 
συµβαίνει κάτι ευχάριστο και επιθυµητό ξαφνικά: πάνω που αναρω-
τιόµουν πώς να πληρώσω τα χρέη, αυτό το λαχείο µού ήρθε κουτί! 10. 
κοστίζει: πόσο έρχεται αυτό το οικόπεδο, αν το αγοράσω τοις µε-
τρητοίς; || προτιµώ το µετρό για τις µετακινήσεις µου, µου έρχεται 
φθηνά- ΦΡ. (µου) έρχεται µία η άλλη (συνήθ. για έξοδα) κοστίζει το 
ίδιο, δεν έχει διαφορά 11. (προστ. έλα | ελάτε) (α) (ως επιφών.) στην 
αρχή τού λόγου δηλώνει, ανάλογα µε τον επιτονισµό, προτροπή, πα-
ράκληση, απορία, διαφωνία κ.λπ.: ελάτε, είναι ώρα να φύγουµε (προ-
τροπή) || έλα, δώσ'µου το µολύβι µου! (παράκληση) || έλα, τα παρα-
λές! (απορία - θαυµασµό) (β) (ως επιφών. έλα, δα! | έλα, τώρα!) δη-
λώνει θαυµασµό, αµφιβολία ή ειρωνεία: έλα δα, µη µας τα λες τόσο 
τραγικά! || Έλα, τώρα, που δεν µπορείς! Αφού ξέρω ότι, αν θέλεις, 
µπορείς να το κάνεις! (γ) έλα που... | µα έλα που... | έλα όµως που... | 
αµ έλα που... δηλώνει αντίθεση προς τα συµφραζόµενα: ήταν σπου-
δαία ευκαιρία τότε, έλα όµως που δεν είχα µυαλό να την αρπάξω! 12. 
(η µτχ. ερχόµενος, -η, -ο) (α) αυτός που πρόκειται να έλθει στο µέλ-
λον, που ακολουθεί και µάλιστα σε άµεση διαδοχή: ο ετήσιος χορός 
τής Ενώσεως Συντακτών θα δοθεί την ~ Τετάρτη || ~ µήνας | χρόνος | 
αιώνας | µάθηµα | συνέλευση ΣΥΝ. επόµενος, προσεχής, κατοπινός, 
ακόλουθος ANT. προηγούµενος, προγενέστερος, περασµένος, παρελ-
θών (β) (ειδικότ.-σπάν.) αυτός τού οποίου η έλευση αναµένεται 13. (+ 
τακτικό αριθµητ.) καταλαµβάνω ορισµένη θέση ή συγκεκριµένη σει-
ρά (σε αγώνα, διαγωνισµό, παιχνίδι κ.λπ.): ~ πρώτος | δεύτερος | τρίτος 
ΣΥΝ. κατατάσσοµαι · ΦΡ. (α) µου έρχεται (κάτι) (ί) αισθάνοµαι να 
µου συµβαίνει, να παθαίνω (κάτι): ~ ζάλη | λιποθυµία | τρέλα | 
καταπέλτης | κόλπος | κεραµίδα | ο ουρανός σφοντύλι || τι µου ήρθε 
ξαφνικά και του µίλησα έτσι; || (ειρων.) τι το θες το αυτοκίνητο εσύ, 
τροµάρα να σου 'ρθει! (ii) (va κάνω κάτι) έχω την τάση, την έµπνευση, 
την ξαφνική επιθυµία (για κάτι): ~ να τον σκοτώσω || µου 'ρθε να 
σηκωθώ και να φύγω (iii) µου συµβαίνει κάτι µε ορισµένο τρόπο: όλα 
µού έρχονται ανάποδα τον τελευταίο καιρό (β) µου έρχεται (κάτι) 
στον νου βλ. λ. νους (γ) το έλα να δεις για κατάσταση που ξεφεύγει 
από τα συνήθη πλαίσια και γίνεται ανεξέλεγκτη ΣΥΝ. τής τρελής (δ) 
(κάτι) πάει κι έρχεται γίνεται κάπως ανεκτό, είναι υποφερτό' θα µπο-
ρούσε κανείς να το δεχθεί υπό προϋποθέσεις: αν το δεις το θέµα από 
αυτή την οπτική, κάτι ~ (ε) όσα έρθουν κι όσα πάνε (κ. αντίστροφα 
όσα πάνε κι όσα έρθουν) ό,τι είναι να γίνει ας γίνει· λέγεται για να 
δηλωθεί αδιαφορία για το µέλλον, για τις συνέπειες ή τις επιπτώσεις 
ΣΥΝ. δεν βαριέσαι, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει (στ) πάω κι έρχοµαι 
(µεσν. φρ. υπάγω και έρχοµαι) (σε περίπτωση σεισµού) ταρακουνιέ-
µαι, σείοµαι, πηγαίνω πέρα-δώθε: στον σεισµό ο πολυέλαιος τού σα-
λονιού πήγαινε κι ερχόταν (ζ) το πήγαιν' έλα | το σύρε κι έλα η συχνή 
και αδιάκοπη κίνηση ή µετακίνηση: το ~ των ανθρώπων στην 
προκυµαία (η) έρχονται τα πάνω κάτω ανατρέπεται πλήρως µια κα-
τάσταση, αλλάζουν ριζικά τα πράγµατα: µε την αλλαγή τού καθε-
στώτος ήρθαν τα πάνω κάτω στη χώρα (θ) (παροιµ.) αν είναι να 'ρθει 
θε να 'ρθε'ι, αλλιώς θα προσπεράσει αυτό που είναι προορισµένο να 
συµβεί, θα συµβεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, εισιτήριο. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ήέρ-χο-µαι (µε ανοµοίωση τού δα-σέος και 
επίθηµα -χο-) < I.E. *ser-, από όπου και το ρ. έρπω (βλ.λ.). Κατ' άλλη 
άποψη, έρχοµαι < *ερ-σκ-οµαι, που συνδ. µε σανσκρ. rcchati 
«κατορθώνω», χεττ. arSk- «επιτυγχάνω». Για τους τύπους ήλθα, ήλθον 
βλ. λ. έλευση. Ο τ. έλα αποτελεί αρχ. προστ. ενεστ. τού ρ. έλαύ-νω 
(από τον παράλλ. τ. έλάω), που χρησιµοποιήθηκε αντικαθιστώντας 
την αρχ. προστ. έλθε (ρ. έρχοµαι) από τον Μεσαίωνα. Στη φρ. κάτι 
πάει κι έρχεται παρατηρούµε τη σύνδεση τής σηµ. «ταιριάζω», που 
µοιράζονται τα δύο ρήµατα (π.χ. µου πάει το σακάκι, του έρχονται 
καλά τα παπούτσια)]. ερχοµός (ο) [µεσν.] το να έρχεται κανείς, η 
έλευση ΣΥΝ. άφιξη. ερωδιός κ. (λαϊκ.) ρωδιός (ο) µεγαλόσωµο 
πτηνό που ζει στους βάλτους και τις ελώδεις περιοχές και τρέφεται µε 
βατράχια, ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε λατ. ardea «ερωδιός» ή µε σερβοκρ. róda 
«πελαργός»]. ερωµένη (η) [αρχ.] η γυναίκα µε την οποία διατηρεί 
(κάποιος) ερωτικές σχέσεις (συνήθ. εξωσυζυγικές). ερωµένος (ο) ο 
εραστής (βλ.λ.).. [ΕΤΥΜ. µεσν. (µε τονισµό στην παραλήγουσα κατά 
το θηλ. ερωµένη) < αρχ. ερωµένος, µτχ. ενεστ. τού ρ. ερώµαι, παράλλ. 
τ. τού εραµαι «αγαπώ, ποθώ», αγν. ετύµου]. έρωντας (ο) το δίκταµο 
(βλ.λ.). 
Έρως (ο) [αρχ.] {Έρωτ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τής Αφροδίτης, θεός 
τής αγάπης· παριστάνεται συνήθως ως παιδί µε φτερά 2. άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης Έρωτας, έρως (ο) [αρχ.] {έρωτ-ος, -α | 
-ες, -ώτων} (λόγ.) ο έρωτας· κυρ. στις ΦΡ. (α) έρως ανίκατε µάχαν 
(έρως άνίκατε µάχαν, Σοφοκλ. Άντιγ. 781) έρωτα ανίκητε στη µάχη· 
έρωτα που σε εσένα δεν αντιστέκεται κανείς (β) (παροιµ.) ο έρως 
χρόνια δεν κοιτά ο έρωτας δεν εξαρτάται από την ηλικία των 
εραστών ή τη διαφορά ηλικίας τους. ερωταπόκριση (η) [µεσν.] {-ης 
κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ερώτηση και απόκριση, δηλ. ο τρόπος 
συζήτησης που προϋποθέτει ή περιλαµβάνει διάλογο. έρωτας (ο) 
{ερώτων} 1. έντονο συναίσθηµα έλξης και επιθυµίας µε- 



ερωτεύοµαι 675 ερωτισµός 
 

ταξύ δύο προσώπων, που χαρακτηρίζεται και από πόθο για σεξουα-
λική επαφή: θυελλώδης | κεραυνοβόλος | άτυχος | φλογερός | παρά-
φορος | παθιασµένος | αµαρτωλός | γνήσιος | σφοδρός | παράνοµος | 
αµοιβαίος | µοναδικός | κρυφός | αιώνιος | ιδανικός | δυνατός ~ || εξο-
µολογούµαι | εκµυστηρεύοµαι | εκδηλώνω τον ~ µου || δέχοµαι | απο-
κρούω | ανταποδίδω τον ~ κάποιου || φλέγοµαι | καταλαµβάνοµαι από 
~ || ~ µε την πρώτη µατιά ΣΥΝ. πόθος· ΦΡ. (α) πλατωνικός έρωτας 
έρωτας χωρίς σεξουαλική επαφή (βλ. κ. λ. πλατωνικός) (β) µε 
χτυπούν τα βέλη τού έρωτα ερωτεύοµαι ΣΥΝ. ερωτοχτυπιέµαι 2. (συ-
νεκδ.) το αντικείµενο τής ερωτικής έλξης ή επιθυµίας: εσύ είσαι ο 
µεγάλος ~ τής ζωής µου || στάθηκα άτυχος στον πρώτο µου ~ 3. η 
σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των προσώπων, τα οποία αισθάνο-
νται ερωτική έλξη και επιθυµία ο ένας για τον άλλον: δεν αναγνώρισε 
ποτέ τον καρπό τού παράνοµου ~ του || µε τους ~ της σκανδάλισε την 
κοινωνία τής εποχής της ΣΥΝ. σχέση, δεσµός, αίσθηµα, περιπέτεια, 
(αργκό) νταραβέρν ΦΡ. παιδαγωγικός έρωτας η ψυχική και 
πνευµατική σχέση που γεννιέται από την αµοιβαία έλξη µεταξύ τού 
ώριµου και µορφωµένου παιδαγωγού και τού γεµάτου έφεση για µά-
θηση νέου, ο οποίος βλέπει στον παιδαγωγό την προσωποποίηση τής 
τελειότητας και µε την οποία σχέση βοηθείται ουσιαστικά το έργο τής 
αγωγής 4. κάθε ερωτική σχέση (από ηθικής, κοινωνικής απόψεως): 
ελεύθερος ~ 5. (ειδικότ.) η ίδια η σαρκική επαφή, η σεξουαλική 
πράξη: φυσιολογικός | ανώµαλος | παρά φύσιν | στοµατικός | πρω-
κτικός | βίαιος | τρυφερός -' ΦΡ. (α) κάνω έρωτα συνευρίσκοµαι, συ-
νουσιάζοµαι (β) αγοραίος | πληρωµένος έρωτας ο έρωτας µε εκ-
πορνευόµενο πρόσωπο (γ) ιέρεια τού έρωτα η ιερόδουλη, η πόρνη 6. 
(µτφ.) η ιδιαίτερη αγάπη, το πάθος για (κάτι), η υπερβολική αφοσίω-
ση σε κάτι: τρέφω ~ για την τέχνη | την επιστήµη | τη δουλειά µου | τη 
µουσική | το θέατρο | το χρήµα | τη δόξα || ο ~ τού καλού (για το καλό) 
ΣΥΝ. αφοσίωση, προσήλωση 7. ΘΕΟΛ. Θείος έρωτας η προσωπική, 
συνειδητή, ασίγαστη ροπή τού πιστού εξ όλης τής ψυχής και εξ όλης 
τής καρδίας του για την ένωση του µε τον Χριστό. Επίσης (λόγ.) έρως 
{έρωτος} (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη, τύχη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρως, -
τος < *ερασ-ος < εραµαι «αγαπώ, ποθώ», αγν. ετύµου. Η λ. έρως 
χρησιµοποιήθηκε ευθύς εξαρχής µε τη σηµ. τής αγάπης που 
στηρίζεται στη σαρκική έλξη, εξειδικευόµενη κατά περίπτωση (πβ. 
παιδαγωγικός έρως, Πλάτων). Η λ. διακρινόταν ανέκαθεν από την 
αγάπη, η οποία προσδιόριζε το συναίσθηµα συνδέσεως µεταξύ 
προσώπων που διέπεται από αρχές, τη φιλία, η οποία αναφερόταν 
στην τρυφερότητα µεταξύ οικείων προσώπων, και τη στοργή, η οποία 
χαρακτήριζε κυρ. τη στενή συναισθηµατική σχέση γονέων και 
παιδιών. Βλ. κ. εραστής]. ερωτεύοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [µεσν.] 
{ερωτεύ-τηκα (λόγ. -θη-κα), -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι έρωτα, 
καταλαµβάνοµαι από ερωτικό συναίσθηµα: µετά από χρόνια 
ερωτεύθηκα και πάλι και είµαι πολύ ευτυχισµένος || όποια γυναίκα 
γνωρίζει την ερωτεύεται ΣΥΝ. αγαπώ, ερωτοχτυπιέµαι, (εκφραστ.) 
µου πονάει το δοντάκι ♦ (µετβ.) 2. αισθάνοµαι έρωτα (για 
συγκεκριµένο πρόσωπο), κυριεύοµαι από ερωτικό συναίσθηµα (για 
κάποιον): την ερωτεύθηκα παράφορα || όλοι οι νέοι τής γειτονιάς την 
έχουν ερωτευθεί ΣΥΝ. αγαπώ, (αργκό) δαγκώνω τη λαµαρίνα 3. (µτφ.) 
αισθάνοµαι έντονη έλξη, επιδεικνύω αφοσίωση και συµπάθεια (προς 
πρόσωπο, κατάσταση κ.λπ.): επισκέφθηκα το νησί και ερωτεύθηκα τη 
θάλασσα και τις παραλίες του 4. (η µτχ. ερωτευµένος, -η, -ο) αυτός 
που βιώνει ερωτικά συναι-σθήµατα για άλλο πρόσωπο, που 
αισθάνεται έρωτα για αυτό: όταν είσαι ~, τα βλέπεις όλα ωραία || η 
14η Φεβρουαρίου είναι η ηµέρα των ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
ερώτηµα [αρχ.] κ. (σπανιότ.) ρώτηµα (το) {ερωτήµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. πρόταση που φανερώνει απορία ή άγνοια για ορισµένο ζή-
τηµα και επιζητεί απάντηση ή διευκρίνιση: παρά τις εξηγήσεις του, το 
βασικό ~ παραµένει αναπάντητο || ο βουλευτής που ανεξαρτητο-
ποιήθηκε δεν θέλησε να απαντήσει στο ~ αν θα ενταχθεί σε άλλο κόµµα 
|| µέγα | αγωνιώδες | αµείλικτο | εύλογο | ηθικό | βασανιστικό ~ || σειρά 
| πλήθος ερωτηµάτων || υποβάλλω | διατυπώνω | θέτω | απευθύνω ~ σε 
κάποιον || γεννάται το ~ ΣΥΝ. ερώτηση, ερωτηµατικό, απορία ANT. 
απάντηση, απόκριση· ΦΡ. (α) θέλει (και) ρώτηµα; για κάτι τού οποίου η 
απάντηση θεωρείται αυτονόητη, ώστε δεν χρειάζεται να δοθεί: -Πάµε 
για χορό; —; (β) (συνήθ. ειρων.) για να 'χουµε (το) καλό ρώτηµα για 
να εξηγηθούµε, για να διευκρινιστεί το ζήτηµα, για το οποίο 
συζητούµε: ~, πότε συνέβη αυτό το περιστατικό; (γ) το µείζον 
ερώτηµα το σηµαντικότερο ερώτηµα, συνήθ. σε φρ. τού τύπου: και 
τώρα τίθεται ~: τι θα γίνει αν ο αντίπαλος αρνηθεί να συνθηκολογήσει; 
|| ~ είναι αν η πολιτική που ακολουθούµε είναι συνεπής προς τις 
διακηρυγµένες αρχές µας 2. (καταχρ.) η απορία: το ~ αυτό απασχολεί 
όλους τους πολίτες 3. (ειδικότ.) ζήτηµα που πρέπει να απαντηθεί σε 
εξετάσεις: απάντησα σε τρία από τα τέσσερα ~ ΣΥΝ. θέµα, ζήτηµα,^ 
πρόβληµα. ερωτηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που περιέχει ή 
εκφράζει ερώτηση: ~ πρόταση 2. αυτός που φανερώνει απορία ή 
εκφράζει αµηχανία και αµφιβολία: ~ βλέµµα | ύφος | τόνος ΣΥΝ. 
απορηµατικός ANT. απαντητικός, αποκριτικός 3. ερωτηµατικό (το) (α) 
το σηµείο στίξεως (;), που τίθεται στο τέλος πρότασης και φανερώνει 
ότι η πρόταση αυτή αποτελεί ερώτηση (β) (καταχρ.) το σηµείο στο 
οποίο δεν έχει δοθεί απάντηση ή διευκρίνιση ή για το οποίο δεν έχει 
βρεθεί λύση, ερµηνεία κ.λπ.: παραµένουν αναπάντητα τα - για τα αίτια 
τού ναυαγίου || άφησε µερικά ~ να πλανώνται || προέκυψαν ορισµένα ~ 
από την ανάκριση ΣΥΝ. ερώτηµα, απορία, αίνιγµα, µυστήριο, γρίφος 
(γ) χαρακτηριστικό, ιδιότητα, συµπεριφορά ή πρόσωπο, που προκαλεί 
απορία, µυστήριο: αυτός ο άνθρωπος παραµένει ένα µεγάλο ~ ΣΥΝ. 
αίνιγµα, γρίφος. 

ερωτηµατικές προτάσεις. Στην ανθρώπινη επικοινωνία βασικό 
ρόλο παίζουν οι ερωτήσεις, η ανάγκη να ζητήσει κανείς πληροφο-
ρίες από τους άλλους για πρόσωπα, πράγµατα, ενέργειες, κατα-
στάσεις κ.λπ. Η ερώτηση στην Ελληνική δηλώνεται µε απλή κύ-
µανση τής φωνής (επιτονισµό), ενίοτε και µε τη σειρά των λέξεων 
στην πρόταση· δεν δηλώνεται µε µορφολογικά µέσα (όπως λ.χ. 
στην Αγγλική: do you know? = ξέρεις;). Υπάρχουν δύο είδη ερωτή-
σεων/ερωτηµατικών προτάσεων: αυτές στις οποίες απαντά κανείς 
µε ναι ή όχι (ερωτήσεις «ολικής αγνοίας»): -Τηλεφώνησες κι εσύ; -
Ναι. -Πήγες µαζί τους; -Όχι- κι αυτές όπου η ερώτηση εξειδικεύ-
εται σε συγκεκριµένες πληροφορίες, που δεν µπορούν να απαντη-
θούν µε ναι/όχι, αλλά χρειάζονται συγκεκριµένη πληροφορία (ε-
ρωτήσεις «µερικής αγνοίας»): -Ποιον συνάντησες στον δρόµο; -Τη 
Μαρία. -Πού πηγαίνεις τα πρωινά; -Στη δουλειά µου. -Τι είδες; -
Ένα έργο στην τηλεόραση. -Πώς αισθάνεσαι; -Καλά. -Πότε φεύ-
γεις; -Αύριο. Οι ερωτήσεις «µερικής αγνοίας» εισάγονται µε ερω-
τηµατικές αντωνυµίες (ποιος, πόσα, ποιο, τι, τίνος, πόσος κ.τ.ό.) 
και ερωτηµατικά επιρρήµατα (πού, πότε, πώς, γιατί κ.λπ.). Συχνά, 
στις ερωτήσεις µερικής αγνοίας η εξειδίκευση διατυπώνεται µε 
αόριστες αντωνυµίες: -Είδες κανέναν; -Ναι, τον Παύλο. -Πήγες 
ποτέ στο Εθνικό Θέατρο; -Ναι, κάµποσες φορές. -Άκουσες τίποτε 
για τις εκλογές; -Όχι, απολύτως τίποτε. Και στα δύο είδη ερωτή-
σεως η απορία που εκφράζεται εκ µέρους τού οµιλητή για κάτι, 
σχετικά µε το οποίο γίνεται και η ερώτηση, ενισχύεται µε την πρό-
ταξη τού µήπως. -Μήπως τηλεφώνησες κι εσύ; -Όχι. -Μήπως εί-
δες κανέναν χτες; -Ναι, τον Νίκο. -Μήπως βιάζεσαι; -Όχι. Όταν 
µεταφέρουµε σε κάποιον την ερώτηση άλλου (ευθεία ερώτηση), 
τότε µιλάµε στη γραµµατική ορολογία για πλάγια ή έµµεση ερώ-
τηση: Με ρώτησε αν ενδιαφέροµαι να δουλέψουµε µαζί - Ρωτάει 
µήπως θέλεις να έλθεις κι εσύ στο θέατρο. - Μας ρώτησε ποιος 
τηλεφώνησε αργά το βράδυ. Στις πλάγιες ερωτήσεις δεν χρησιµο-
ποιείται ερωτηµατικό σηµείο. Το αν (και όχι το εάν) εισάγει τις 
πλάγιες ερωτήσεις ολικής αγνοίας και οι συνήθεις ερωτηµατικές 
λέξεις (ποιος, τι, πότε κ.τ.ό.) τις ερωτήσεις µερικής αγνοίας. 

ερωτηµατολόγιο (το) [1891] {ερωτηµατολογί-ου | -ων} 1. κατάλογος 
ερωτήσεων, που πρέπει να συµπληρωθεί από ένα δείγµα ατόµων στο 
πλαίσιο έρευνας για συγκεκριµένο ζήτηµα 2. (συνεκδ.) το έντυπο στο 
οποίο περιλαµβάνεται κατάλογος ερωτήσεων. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. questionnaire]. 

ερώτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} πρόταση (προφο-
ρική ή γραπτή), την οποία απευθύνουµε σε κάποιον, για να µάθουµε 
από αυτόν κάτι (πληροφορία, γνώµη κ.λπ.) ή για να εκφράσουµε απο-
ρία, αµφιβολία, αµηχανία κ.λπ. για συγκεκριµένο ζήτηµα: ο πρωθυ-
πουργός απάντησε σε ερωτήσεις για οικονοµικά θέµατα || άκαιρη | 
απλή | αδιάκριτη | σύντοµη | σχετική | σκληρή | αφελής | τυπική | 
ανόητη | ξαφνική ~ || θέτω | υποβάλλω ~ || απαντώ στις ~ των εξετά-
σεων || ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΣΥΝ. ερώτηµα, απορία ANT. 
απάντηση, απόκριση· ΦΡ. (α) παραπειστική ερώτηση διφορούµενη 
ερώτηση που υποβάλλεται δολίως από συνήγορο ή άλλον παράγοντα 
τής δίκης σε εξεταζόµενο πρόσωπο, µε σκοπό να το εξαπατήσει και 
να στρέψει τη µαρτυρία του προς την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλει 
(β) ρητορική ερώτηση βλ. λ. ρητορικός (γ) ερώτηση κρίσεως ερώτη-
ση που η απάντηση της προϋποθέτει κριτική σκέψη (κατ' αντιδια-
στολή προς ερώτηση που απαιτεί αποµνηµόνευση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ερω-
τηµατικός.^ 

ερωτητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που περιέχει ερώτηση 2. ερωτητι-
κή (η) η τέχνη τής συναγωγής λογικών συµπερασµάτων από ερωτή-
σεις. — ερωτητικώς επίρρ. [µτγν.]. 

ερωτιάρης, -α, -ικο αυτός που ερωτεύεται εύκολα, ο επιρρεπής στον 
έρωτα ΣΥΝ. ερωτύλος, ερωτοµανής. — ερωτιάρικος, -η, -ο, ερωτιάρι-
κα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < έρωτας + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αλαν-
ιάρης]. 

ερωτιδέας (ο) {ερωτιδ-έως | -είς, -έων} (λόγ.) 1. η παράσταση τού µι-
κρού θεού Έρωτα ως διακοσµητικό µοτίβο: την Αφροδίτη πλαισιώ-
νουν τέσσερεις ~ 2. (συνήθ. µτφ.) άνδρας που ερωτεύεται εύκολα, που 
αναζητεί συνεχώς ερωτικές συγκινήσεις ΣΥΝ. ερωτιάρης, ερωτύλος, 
ερωτοµανής. 
[ΕΙΧΜ < αρχ· ερωτιδεύς < έρως, µε συνδυασµό τού υποκ. επιθήµατος 
ιδ- και τής καταλ. -εύς]. 

ερωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον έρωτα: ~ διά-
θεση | επαφή | συνάντηση | σκηνή | σχέση | πάθος | επιθυµία | εκδή-
λωση | δράµα | ιστορία | δεσµός | ζωή | επιστολή | απογοήτευση | πε-
ριπέτεια | σκίρτηµα | συγκίνηση | συναίσθηµα | φωλιά | σκοπός | 
αποτυχία | έλξη | µέθη | παρελθόν | παιγνίδι | εξοµολόγηση ΣΥΝ. αι-
σθηµατικός 2. (καταχρ.) αυτός που αναφέρεται στην ερωτική πράξη, 
στο σεξ: ~ ιστορίες | τέχνη | βοηθήµατα | απόλαυση | εµπειρίες | επι-
δόσεις | περιπτύξεις | ηδονή | πράξη | ταινία || είχε πολλούς - συ-
ντρόφους 3. αυτός που είναι ερωτεύσιµος, που εκπέµπει ερωτισµό 
(βλ.λ., σηµ. 2): είναι πολύ ~ άνθρωπος || ~ πλάσµα. — ερωτικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. 

ερωτισµός (ο) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. έντονη διάθεση και ροπή προς 
τις ερωτικές συγκινήσεις, η τάση για ερωτικές απολαύσεις και η συ-
νεχής επιζήτηση ερωτικής ηδονής ΣΥΝ. αισθησιασµός 2. (συνεκδ.) το 
αποτέλεσµα τής επίδρασης διαφόρων στοιχείων, που διαθέτουν ερω-
τικό περιεχόµενο ή φορτίζονται µε αυτό: ατµόσφαιρα γεµάτη ~ || ένας 
πίνακας που αναδίδει ~ 3. η συµπεριφορά (πράξης, ενέργειες, στάσεις, 
συναισθήµατα) ατόµου που ανάγεται, άµεσα ή έµµεσα, στο γενετήσιο 
ένστικτο. 



ερωτογενής 676 έσοδο 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. érotisme]. 
ερωτογενής, -ής, -ες {ερωτογεν-ούς | -είς, -ή} (λόγ.) αυτός που εύκολα 

διεγείρεται σεξουαλικά κυρ. στη ΦΡ. ερωτογενής ζώνη | περιοχή ζώνη | 
περιοχή τού σώµατος που διεγείρεται εύκολα ερωτικά, που δηµιουργεί 
σεξουαλική διέγερση. Επίσης ερωτογόνος, -ος, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. erogenous, erotogenic]. 

ερωτοδουλειά (η) (κακόσ.) ερωτική σχέση ή υπόθεση, συνήθ. µε µυστικό ή 
παράνοµο χαρακτήρα. 

Ερωτόκριτος (ο) 1. ήρωας τού οµώνυµου ηρωικού-ερωτικού ποιήµατος που 
συνέθεσε ο Βιτσέντζος Κορνάρος 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < 
έρωτας + -κριτος < κρίνω, οπότε το όν. θα σήµαινε «αυτός που βασανίζεται 
από έρωτα»]. 

ερωτόληπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει καταληφθεί από έρωτα, που 
αισθάνεται σφοδρό έρωτα ΣΥΝ. ερωτευµένος, ερωτοχτυπηµένος, 
ερωτοµανής 2. αυτός που ερωτεύεται επιπόλαια, ο επιρρεπής στις ερωτικές 
περιπέτειες ΣΥΝ. ερωτιάρης, ερωτύλος, ερωτοµανής. — ερωτοληψία (η) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έρως, έρωτος + -ληπτος < λήπτης]. 

ερωτόλογο (το) [µεσν.] (στον πληθ.) λόγια που εκφράζουν έρωτα- τα λόγια που 
ανταλλάσσουν µεταξύ τους οι ερωτευµένοι: τρυφερά | ψιθυριστά 
~ΣΥΝ.γλυκόλογα. 

ερωτοµανία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ερωτική µανία, ο σφοδρός και 
ασυγκράτητος έρωτας 2. ΨΥΧΙΑΤΡ. σφοδρή παραληρηµατική κατάσταση, κατά 
την οποία ο ασθενής κυριαρχείται από ερωτικές ή σεξουαλικές παραστάσεις, 
φαντάζεται ή βλέπει ερωτικές εικόνες και βιώνει ανάλογα συναισθήµατα. — 
ερωτοµανής, -ής, -ές [µτγν.]. 

ερωτοπαθής, -ής, -ές {ερωτοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λογοτ. για πρόσ.) αυτός 
που ερωτεύεται πολύ εύκολα. — ερωτοπάθεια (η) [1895]. 
[ΕΤΥΜ. < έρωτας + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-
παθ-ον)]. 

ερωτόπληκτος, -η, -ο [1850] ο ερωτοχτυπηµένος. — ερωτοπληξία (η) 
[1876]. 

ερωτοτροπώ ρ. αµετβ. [1846] {ερωτοτροπείς... | ερωτοτρόπησα} 1. 
συµπεριφέροµαι µε ερωτική διάθεση, µιλώ ή και ενεργώ ερωτικά: στο πάρτι 
ερωτοτροπούσε µε όλα τα κορίτσια || τους είδαν να ερωτοτρο-πούν στη µέση 
τού δρόµου ΣΥΝ. φλερτάρω, κορτάρω, κάνω τα γλυκά µάτια 2. (µτφ.) 
εκδηλώνω την έντονη επιθυµία µου (για κάτι), επιδιώκω να το κατακτήσω: 
ερωτοτροπεί µε την εξουσία | µε τη θέση τού διευθυντή. — ερωτοτροπία (η) 
[1845]. [ΕΤΥΜ < µεσν. έρωτότροπος «ερωτευµένος» < έρως, -ωτος + 
τρόπος]. 

ερωτοχτυπιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ερωτοχτυπή-θηκα, -µένος} καταλαµβάνοµαι 
από έρωτα, ερωτεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ερωτύλος (ο) (λόγ.) αυτός που επιδιώκει τις ερωτικές σχέσεις, που ερωτεύεται 
εύκολα και επιπόλαια ΣΥΝ. ερωτιάρης, ερωτοµανής, αγα-πησιάρης, 
κορτάκιας, ∆ον Ζουάν. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έρως, -τος + υποκ. επίθηµα -υλος]. 

ερωτώ κ. (συχνότ.) ρωτώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ερωτάς... | ερώτ-ησα, -ώµαι, -άται... 
(κ. ρωτιέµαι), -ήθηκα (λόγ. ερωτήθην, -ης, -η..., µτχ. ερωτηθείς, -είσα, -έν), -
ηµένος} απευθύνω τον λόγο προς (κάποιον) ζητώντας πληροφορία ή γνώµη 
και περιµένω απάντηση: ο δηµοσιογράφος ρώτησε ποια µέτρα πρόκειται να 
ληφθούν για την καταπολέµηση τού νέφους || «τι ήθελες λοιπόν να κάνω;», µε 
ρώτησε ΣΥΝ. αποτείνοµαι, θέτω ερώτηµα, απευθύνω/υποβάλλω ερώτηση, 
ζητώ να µάθω ANT. απαντώ, αποκρίνοµαι· ΦΡ. (α) µην τα ρωτάς! ως απάντηση 
σε περιπτώσεις στις οποίες ζητείται (από κάποιον) να αναφερθεί σε ιδιαιτέρως 
δυσάρεστες ή κωµικές εξελίξεις: -Και τι έγινε στη συνέχεια; -~! θα τα δεις 
µόνος σου στο βίντεο που γυρίσαµε! (β) (παροιµ.) ρωτώντας πας στην πόλη 
όποιος θέλει να µάθει κάτι, ρωτά και το µαθαίνει- για την αξία τού να µη 
διστάζει κανείς να ρωτά για πράγµατα που αγνοεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερωτώ (-άω) < *ερΕ-ω-τώ, µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. *έρεΡ-, 
που απαντά στο ρ. ερευνώ < *ερεΕ-εν-άω, αγν. ετύµου. Το -ω-τού ρ. ερ-ω-τώ 
παραµένει ανεξήγητο]. 

Ε.Σ. (ο) 1. Ελληνικός Στρατός 2. Ερυθρός Σταυρός. 
-εσα κατάληξη αορ. ρηµάτων σε -ω. 

-εσα αντί -ησα (τύπος: φόρ-εσα). Ορισµένα ρήµατα σε -ώ («συνη-ρηµένα» 
ή «περισπώµενα» ή «Β' συζυγίας»), αντί να σχηµατίσουν τους λοιπούς 
(πλην τού ενεστώτα και τού παρατατικού) χρόνους µε το θέµα -ησ- 
(αγαπώ: αγάπ-ησα, αγαπ-ήσω, έχω | είχα | θα έχω αγαπ·ήσει) και -ηθ- 
(αγαπ-ήθη-κα, αγαπ-ηθώ, έχω | είχα | θα έχω αγαπ-ηθεί), σχηµατίζονται µε 
-ε- αντί -η-, δηλ. σε -εσ- (φορώ: φόρεσα, φορ-έσω, έχω | είχα | θα έχω φορ-
έσει) και σε -εθ- (φορ-έθη-κα, φορ-εθώ, έχω | είχα | θα έχω φορ-εθεί). 
Τέτοια είναι κυρίως ρήµατα που µπροστά από το -ώ έχουν υγρό σύµφωνο 
(-ρώ, -λώ) ή έρ-ρινο (-νώ). Αυτά τα ρήµατα είναι: -ρώ: αιρώ (αφ-αιρώ, δι-
αιρώ, εξαιρώ, αν-αιρώ, συν-αιρώ, καθ-αιρώ, υπεξ-αιρώ), βαρώ, µπορώ, φο-
ρώ, χωρώ (συχνά και τα συγ-χωρώ, στενο-χωρώ, αλλά όχι τα υπόλοιπα 
σύνθετα υπο-χωρώ, ava-χωρώ κ.λπ.)· -λώ: τελώ (απο-τελώ, επι-τελώ, συν-
τελώ, εκ-τελώ, δια-τελώ), καλώ (παρα-καλώ, ανα-κα-λώ, απο-καλώ, συγ-
καλώ, προ-καλώ, προσ-καλώ, µετα-καλώ, εγ-κα-λώ, επι-καλούµαι)- -νώ: 
αινώ (επ-αινώ, συν-αινώ, παρ-αινώ), πονώ (συµ-πονώ, κοιλο-πονώ, ψυχο-
πονώ, αλλά όχι τα: εκ-πονώ, κατα-πο-νώ, φιλο-πονώ, προ-πονώ)' επίσης το 
αρκώ (επ-αρκώ, δι-αρκώ). 

■έσα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. τίτλο ευγενείας: κοντ-έσα, πριγκιπ-έσα 2. (λαϊκ.) επάγγελµα: 
γιατρ-έσα. 

[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. δουκ-έσα, 
κοντ-έσα), το οποίο ανάγεται σε ιταλ. -essa < µεσν. λατ. -issa < αρχ. -ισσα 
(βλ.λ.)]. 

Ε.Σ.Α. 1. (η) Ελληνική Στρατιωτική Αστυνοµία 2. (ο) Εµπορικός Σύλλογος 
Αθηνών. 

εσαεί επίρρ. (αρχαιοπρ.) αιωνίως, πάντοτε: δεν θα ασχολούµαστε ~µε τα 
προβλήµατα τους. [ETYM. < αρχ. ές αεί- το ες αποτελεί παράλλ. τ. τού είς 
(βλ.λ.)]. 

Ε.Σ.Α.Κ. (η) Ένωση Σωµατείων Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών. 
Ε.Σ.Α.Κ.-Σ. (η) Ενιαία Συνδικαλιστική Αγωνιστική Κίνηση-Συνεργα-ζόµενοι. 
εσάνς (η) {άκλ.} καθεµία από τις συνθετικές ουσίες µε ευχάριστο άρωµα που 

χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατα των φυσικών αιθέριων ελαίων για τον 
αρωµατισµό γλυκυσµάτων ή ποτών. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. essence < λατ. essentia 
«ουσία» (< απρφ. esse «είναι»)]. 

Ε.Σ.Α.Π. (ο) Εθνικός Σύνδεσµος Αναπήρων Πολέµου. 
εσάρπα κ. σάρπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κοµµάτι µάλλινου, µεταξωτού ή 

βαµβακερού υφάσµατος σε σχήµα τριγωνικό ή παραλληλόγραµµο, µε 
κρόσσια συνήθ. στα άκρα, που τυλίγεται γύρω από τους ώµους και τη ράχη 
και χρησιµεύει ως συµπλήρωµα τής γυναικείας ενδυµασίας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. écharpe < φρανκον. *skirpja «είδος σάκου από σχοίνο» < λατ. 
scirpus «σχοίνος»]. 

εσάς αντων. → εσύ 
Ε.Σ.Α.Τ. (η) Ένωση Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου. 
Εσατζής (ο) {εσατζήδες} (λαϊκ.-µειωτ.) πρόσωπο που ανήκε στην Ε.Σ.Α. 

(βλ.λ., σηµ. 1), το µέλος τής Ε.Σ.Α., που παλαιότ. καταδίωκε ή και βασάνιζε 
πολίτες εξαιτίας των πολιτικών τους φρονηµάτων. 

ες αύριον τα σπουδαία → αύριο 
Ε.Σ.∆.∆. (η) Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Ε.Σ.Ε. (η) Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. 
εσείς αντων. → εσύ 
εσένα αντων. → εσύ 
Ε.Σ.Ε.Τ. (η) Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου. 
Ε.Σ.Η.Ε.Α. (η) Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. 
Ε.Σ.Η.Ε.Μ. (η) Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας. 
εσθητα (η) (αρχαιοπρ.) είδος ενδύµατος και κυρ. το γυναικείο φόρεµα: νυφική | 

λευκή ~. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. έσθής, -ήτος < *Έεστο-τατ- < *Εεσ-τός, ρηµατικό επίθ. τού 
εννυµι «ενδύω, ντύνω» < *εέσ-νυ-µι. Βλ. κ. ιµάτιο]. 

Εσθονία (η) (εσθον. Eesti Vabarük = ∆ηµοκρατία τής Εσθονίας) κράτος τής Β. 
Ευρώπης στη Βαλτική Θάλασσα µε πρωτεύουσα το Τάλλιν, επίσηµη γλώσσα 
την Εσθονική και νόµισµα την κορώνα Εσθονίας. — Εσθονός (ο), Εσθονή 
(η), εσθονικός, -ή, -ό, Εσθονικά (τα). [ΕΤΥΜ; Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. 
Estonia < εσθον. Eesti, ονοµασία των Εσθονών (ίσως απαντά ήδη στον 
Τάκιτο ως Aestii), αβεβ. ετύµου, πιθ. < aueist «(κάτοικοι) τής περιοχής των 
νερών». Ίσως η λ. συνδ. µε το γερµ. Est «ανατολή» λόγω τής θέσης τής 
Εσθονίας ως προς τις γερµ. αυτοκρατορίες]. 

εσκαλόπ (το) {άκλ.} λεπτή στρογγυλή ή οβάλ φέτα κρέατος που τηγανίζεται 
αφού τυλιχθεί σε τριµµένη φρυγανιά µε αβγό ΣΥΝ. σκαλο-πίνι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. escalope < παλ. γαλλ. eschalope «καρυδότσουφλο» < escale 
«τσόφλι» < φρανκον. *skaia]. 

εσκαµµένος, -η, -ο (λόγ.) σκαµµένος- κυρ. στη ΦΡ. υπερβαίνω τα 
εσκαµµένα ξεπερνώ τα συνήθη ή τα επιτρεπτά όρια (τα χαραγµένα, 
σκαµµένα όρια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. σκάπτω. Ήδη στην Αρχ. απαντά η φρ. 
υπέρ τά εσκαµµένα αλλεσθαι «πηδώ πέρα από το σκάµµα» (Πλάτ. Κρατύλος 
413a)]. 

εσκεµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται επίτηδες, µε πρόθεση: ~ ενέργεια | 
κίνηση | προσβολή ΣΥΝ. ηθεληµένος, προµελετηµένος, εµπρόθετος, εκούσιος, 
συνειδητός ΑΝΤ. τυχαίος. — εσκεµµέν-α | -ως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. παρακ. τού ρ. σκέπτοµαι]. 

Εσκιµώος (ο) [1854], Εσκιµώα (η) το µέλος λαού που ζει στις αρκτικές 
περιοχές από τον Β. Καναδά και την Αλάσκα ώς τη Γροιλανδία και τη 
Σιβηρία. — εσκιµωικός, -ή, -ό κ. εσκιµώικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. Esqimaux, λ. Αλεουτικής αρχής, < eskimants «τρώει ωµά» (< eski 
«ωµός» + mants «τρώει»). Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Inuit, που σηµαίνει 
απλώς «άνθρωποι» (πληθ. τού inuk «άνθρωπος»)]. 

εσκούδο (το) η νοµισµατική µονάδα τής Πορτογαλίας. [ΕΤΥΜ. 
< πορτ. escudo, βλ. λ. σκούδο]. 

εσµός (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. (κυριολ.) µεγάλο πλήθος, µεγάλη συ-
γκέντρωση οργανισµών τού ιδίου είδους: ~ µελισσών | σφηκών ΣΥΝ. σµήνος, 
κοπάδι, σµάρι 2. (συνήθ. µτφ.-κακόσ.) µεγάλο πλήθος ανθρώπων (ή και 
πραγµάτων): τον υψηλό αξιωµατούχο ακολουθούσε ~ κολάκων και παρασίτων 
ΣΥΝ. συρφετός, κοπάδι, στίφος. [ΕΤΥΜ < αρχ. εσµός (κυριολ. σηµ. «αυτοί που 
κάθονται µαζί») < εζο-µαι «κάθοµαι», βλ. κ. έδρα]. 

έσο ρ. (αρχαιοπρ.) να είσαι- στη ΦΡ. έσο έτοιµος! να είσαι έτοιµος! (και 
προσκοπικό σύνθηµα). [ΕΤΥΜ Β' εν. προστ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ειµί]. 

εσοδεία (η) {εσοδειών} (επίσ.) η σοδειά (βλ.λ.): προϊόντα φετινής εσοδείας. — 
εσοδεύω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά, ξοδεύω. [ΕΤΥΜ^µεσν. < είσοδεία < 
µτγν. είσοδεύω < αρχ. είσοδος]. 

εσοδευω ρ. -· εσοδεία 
έσοδο (το) {εσόδ-ου | -ων) οτιδήποτε εισπράττει κάποιος από την 
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προσωπική του εργασία ή κερδίζει από την εκµετάλλευση τής ακί-
νητης και κινητής περιουσίας του (συνήθ. στον πληθ.): το ενοίκιο που 
εισπράττω κάθε µήνα είναι ένα σηµαντικό ~ || τα οικογενειακά ~ || 
αποκλειστική πηγή των ~ µου είναι η δουλειά µου || τα δηµόσια ~ (το 
σύνολο των εισπράξεων τού ∆ηµοσίου από φόρους, µισθώµατα κ.λπ., 
προκειµένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του) || τα ~ τής επιχείρη-
σης από την πώληση των προϊόντων της ΣΥΝ. εισόδηµα, πρόσοδος, 
απολαβές, πόροι ΑΝΤ. έξοδο, δαπάνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξοδο, ξοδεύω. 
{ETYM. < µεσν. εσοδον< αρχ. είσοδος]. 

έσοπτρο (το) {εσόπτρ-ου | -ων} (λόγ.) ο καθρέφτης. 
[ΕΤΥΜ. < ές)ω) + -οπτρο < θ. -οπ-, βλ. κ. κάτ-οπτρο]. 

εσοχή (η) το σηµείο µιας επιφάνειας, στο οποίο δηµιουργείται κοι-
λότητα προς τα µέσα ΣΥΝ. βαθούλωµα, κοίλωµα ΑΝΤ. εξοχή, προεξο-
χή, εξόγκωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. είσοχή < αρχ. 
είσέχω]. 

έσπειρα ρ. → σπέρνω 
εσπέρα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το χρονικό διάστηµα από τη δύση τού 
ηλίου µέχρι να πέσει τελείως το σκοτάδι, δηλ. το τέλος τής ηµέρας 
και η αρχή τής νύχτας ΣΥΝ. βράδυ, σούρουπο, βράδιασµα, µούχρωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εσπέρα, θηλ. τού επιθ. έσπερος (βλ.λ.)]. 

Εσπεράντο (η) {άκλ.} διεθνής τεχνητή γλώσσα µε λεξιλόγιο από τις 
κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, η οποία βασίζεται σε δεκαέξι 
απλούς γραµµατικούς κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. [ΕΤΥΜ. Από το 
ψευδώνυµο Dr. Esperanto (< λατ. spero «ελπίζω») τού Πολωνού 
οφθαλµιάτρου L. Zamenhof, που εφεύρε αυτή τη γλώσσα και την 
παρουσίασε το 1887]. 

εσπέρας (το) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η εσπέρα, το βραδάκι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εσπέρας, από τη γεν. εν. τού αρχ. ουσ. εσπέρα]. 

Εσπερία (η) (λόγ.) η ∆. Ευρώπη, οι χώρες της και ο πολιτισµός της: οι 
εξ Εσπερίας σοφοί || η ~ και η καθ' ηµάς Ανατολή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
εσπερία (ενν. χθων), αρχική σηµ. «η χώρα που βρίσκεται προς δυσµάς 
(τής Ελλάδος), κυρ. η Ιταλία και η Ισπανία», < αρχ. έσπέριος < 
έσπερος (βλ.λ.)]. 

εσπερίδα (η) {-ας κ. -ίδος | -ίδες, -ίδων} 1. η συγκέντρωση στο σπίτι 
φίλων ή φιλικών οικογενειών για βραδινή διασκέδαση: αύριο το βρά-
δυ είµαστε καλεσµένοι σε χορευτική ~ ΣΥΝ. βεγκέρα, σουαρέ 2. (κατ' 
επέκτ.) νυκτερινή χορευτική, θεατρική ή άλλη εορταστική εκδήλωση, 
που τελείται για φιλανθρωπικούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς: 
διεθνής ~ υπέρ των σκοπών τού αντικαρκινικού συλλόγου. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. έσπερίς, -ίδος < αρχ. έσπέριος < έσπερος]. 

Εσπερίδες (οι) ΜΥΘΟΛ. κόρες τής Νύχτας και τού Εσπέρου ή τού 
Ατλαντα, που κατοικούσαν στην άκρη τού Ωκεανού, τραγουδούσαν 
ωραία και φύλασσαν τα χρυσά µήλα, δώρο τής Γαίας στον γάµο τού 
∆ία και τής Ήρας (τα γνωστά «µήλα των Εσπερίδων», τα οποία έκλε-
ψε κατ' εντολή τού Ευρυσθέα ο Ηρακλής πραγµατοποιώντας τον εν-
δέκατο άθλο του). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Εσπερίδες < Εσπερία (χθων) (βλ.λ.), προσδιορίζοντας 
τις θυγατέρες τής Νυκτός, οι οποίες ζούσαν στη µακρινή δύση]. 

εσπεριδοειδές (το) [1872] {εσπεριδοειδ-ούς | -ή, -ων} BOT. (συνήθ. 
στον πληθ.) 1. οικογένεια αειθαλών καρποφόρων θάµνων και δέ-
ντρων, που φύονται σε περιοχές µε εύκρατο κλίµα και καλλιεργού-
νται κυρ. για τους καρπούς τους, αλλά και για την παραγωγή αιθέ-
ριων ελαίων (σε αυτά ανήκουν η πορτοκαλιά, η λεµονιά, η µανταρι-
νιά, το γκρέιπ-φρουτ, η νερατζιά κ.ά.) 2. (συνεκδ.) οι καρποί των θά-
µνων και των δέντρων που ανήκουν στην οικογένεια αυτή, δηλ. τα 
πορτοκάλια, τα λεµόνια κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < εσπερίδα + -ειδή < είδος, ελληνογενής ξέν. όρος, < γαλλ. 
hespéridées (στον πληθ.), που οφείλεται στον µυθικό κήπο των Εσπε-
ρίδων, όπου υπήρχαν τέτοιου είδους δέντρα]. 

εσπερινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εσπέρα, το 
βράδυ: ~ ώρα | παράσταση | ακολουθία | αύρα | διασκέδαση | µάθηµα | 
εφηµερίδα ΣΥΝ. εσπέριος, βραδινός, µεταµεσηµβρινός ΑΝΤ. πρωινός 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. Εσπερινός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} εκκλησιαστική 
ακολουθία που τελείται κατά τη δύση τού ηλίου και ανήκει στον λα-
τρευτικό κύκλο τής επόµενης ηµέρας· περιλαµβάνει τα τροπάρια και 
το απολυτίκιο τής εορτής τής επόµενης ηµέρας: µικρός | µέγας | πα-
νηγυρικός | αρχιερατικός ~. 

εσπέριος, -ία, -ιον [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την εσπέ-
ρα, το βράδυ: «και όταν το ~ άστρον | ο ουρανός ανάπτει...» (Α. Κάλ-
βος) ΣΥΝ. εσπερινός ΑΝΤ. πρωινός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που βρίσκεται 
προς την πλευρά όπου δύει ο ήλιος, δηλ. στο δυτικό µέρος τού ορίζο-
ντα ΣΥΝ. δυτικός ΑΝΤ. ανατολικός. έσπερος (ο) {εσπέρου | χωρ. 
πληθ.} το αστέρι που γίνεται ορατό αµέσως µόλις σκοτεινιάσει (δηλ. ο 
πλανήτης Αφροδίτη), ο αποσπερίτης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έσπερος < 
*Εέσπερ-ος < I.E. *vesper- «βράδυ», πβ. λατ. vesper, ιρλ. fescor, πολ. 
wieczór, σερβοκρ. vecer κ.ά.]. εσπευσµένα επίρρ. 1. γρήγορα και 
βιαστικά, µε µεγάλη σπουδή: οι τραυµατίες διεκοµίσθησαν ~ στο 
πλησιέστερο νοσοκοµείο ΣΥΝ. ταχέως, µετά σπουδής, επειγόντως, 
άρον-άρον ΑΝΤ. αργά, καθυστερηµένα, βραδέως 2. (κατ' επέκτ.) µε 
τρόπο πρόχειρο και επιπόλαιο ΣΥΝ. βεβιασµένα, όπως-όπως ΑΝΤ. 
ενδελεχώς, επισταµένως. Επίσης (λόγ.) εσπευσµένως [µτγν.]. 
εσπευσµένος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από βιασύνη, από 
µεγάλη σπουδή: οι ~ κινήσεις στην πολιτική έχουν σοβαρές συνέπειες 
ΣΥΝ. βεβιασµένος, επιπόλαιος, πρόχειρος ΑΝΤ. προσεκτικός, προµε-
λετηµένος, ενδελεχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. σπεύδω]. εσπρέσο (το/ο) {άκλ.} καφές που 
παρασκευάζεται σε ειδική µηχανή µε καυτό νερό, το οποίο διαποτίζει 
ποσότητα καφέ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. espresso < αγγλ. express]. 

Ε.Σ.Ρ. (το) Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (βλ. κ. Ε.Ρ.Σ.). 
Ε.Σ.Σ.∆. (η) Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών. 
Έσση (η) κρατίδιο τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 

τού γερµ. Hesse < λατ. Hassi | Hatti, ονοµασία φυλής που κατοικούσε 
στην περιοχή]. 

Ε.Σ.Σ.Ο. (η) Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών. 
εστάλη ρ. → στέλνω 
εσταυρωµένος, -η, -ο (λόγ.) ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που έχει καρφωθεί 

πάνω στον σταυρό, που έχει σταυρωθεί 2. Εσταυρωµένος (ο) ο Ιη-
σούς Χριστός, ο οποίος µαρτύρησε στον σταυρό 3. (συνεκδ.) κάθε λα-
τρευτική απεικόνιση τού Χριστού στον σταυρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. σταυρώ (-όω) < σταυρός]. 

έστειλα ρ. → στέλνω 
εστεµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει στέµµα, µέλος βασιλικής 

οικογένειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού 
αρχ. ρ. στέφω]. 

εστέρας (ο) ΧΗΜ. στερεά ή υγρή οργανική ένωση που σχηµατίζεται 
από επίδραση οξέος (οργανικού ή ανόργανου) σε αλκοόλη µε ταυτό-
χρονη αποβολή νερού και χρησιµοποιείται κυρ. στην αρωµατοποιία. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Ester, συγκεκοµµένος τ. τού es-sigäther 
(νόθο συνθ.) < Essig «ξίδι» + äther < αρχ. αίθήρ]. 

εστέτ (ο/η) {άκλ.} αισθητής (βλ.λ.). — εστετίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. esthete < αρχ. αισθητής]. 

εστετισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ο αισθητισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. esthétisme < esthète (βλ. λ. εστέτ)]. 

εστί ρ. είναι, υπάρχει· µόνο σε λόγιες ΦΡ. όπως (α) έστι δίκης οφθαλ-
µός (ος τα πάνθ' ορά) βλ. λ. οφθαλµός (β) ων ουκ έστιν αριθµός βλ. 
λ. αριθµός (γ) άξιο ν εστί βλ. λ. άξιος (δ) τι εστί (σε ερωτηµ. προτάσεις) 
(i) τι σηµαίνει, πόσο σπουδαίο | δύσκολο | φοβερό κ.λπ. είναι (κάτι): 
ξέρεις ~ δουλειά σε µηχανουργείο; || ξέρεις ~ να δουλεύεις και να 
πρέπει να φροντίσεις σπίτι και οικογένεια; || δεν ξέρεις ~ εµφύλιος-
ρώτα κι εµάς που τον ζήσαµε! (ii) τι λογής, ποιου χαρακτήρα, ποιας 
ηθικής ποιότητας είναι (κάποιος): ρώτησε αυτόν που ήταν στην κα-
ταστροφή τής Σµύρνης να σου πει ~ Τούρκος! (ε) τι εστί βερίκοκο βλ. 
λ. βερίκοκο. [ΕΤΥΜ αρχ., γ' πρόσ. εν. τού ρ. ειµί]. 

Εστία (η) ΜΥΘΟΛ. θεά των αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων, προστάτιδα 
τής οικίας και τού οικογενειακού βίου. [ΕΤΥΜ < αρχ· 'Εστία < εστία 
(βλ.λ.)]. 

εστία (η) {εστιών} 1. χώρος στο εσωτερικό σπιτιού ή άλλου κτίσµα-
τος, ο οποίος χρησιµεύει για θέρµανση ή για µαγείρεµα ΣΥΝ. τζάκι, 
γωνιά, φωτιά, παραγώνι, παραστιά 2. το τµήµα συσκευής οικιακής ή 
βιοµηχανικής θέρµανσης, όπου καίγεται η καύσιµη ύλη · 3. το σπίτι 
και γενικότ. ο τόπος όπου διαµένει κανείς: εγκαταλείπω την οικογε-
νειακή - || συζυγική | πατρική ~ ΣΥΝ. κατοικία, οικία, οίκος· ΦΡ. (α) 
υπέρ βωµών και εστιών βλ. λ. βωµός (β) εργατική εστία συγκρότηµα 
κατοικιών για εργάτες (γ) φοιτητική εστία συγκρότηµα κατοικιών 
για φοιτητές 4. (µτφ.) το σηµείο όπου δηµιουργείται κάτι και από το 
οποίο διαδίδεται και εξαπλώνεται- επίκεντρο: η Αθήνα υπήρξε η ~ 
τού αρχαίου κλασικού πολιτισµού || η ~ τής νόσου | τού κακού | τής 
πυρκαγιάς | αναταραχής | µολύνσεως | κρίσεως | διενέξεως | εντάσεως 
| κινδύνου | διαφθοράς | ανωµαλίας | σκανδάλων | αντίδρασης ΣΥΝ. 
σηµείο, χώρος, αφετηρία ΑΝΤ. τέρµα, τέλος 5. ΦΥΣ. το σηµείο συ-
γκεντρώσεως των ακτινών φωτεινής δέσµης, αφού αυτές διέλθουν 
από φακό ή ανακλασθούν σε κοίλο ή κυρτό κάτοπτρο· το σηµείο στο 
οποίο συγκλίνουν οι ακτίνες τού φωτός και στο οποίο σχηµατίζεται 
µε ευκρίνεια ένα είδωλο: κύρια | δευτερεύουσα ~ · 6. (στο ποδό-
σφαιρο) το τέρµα καθεµιάς από τις δύο αγωνιζόµενες οµάδες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εστία, αρχική σηµ. «τζάκι, βωµός», < *Εεστ-ία < I.E. 
*wes- «καίω», πβ. λατ. Vesta «η θεά Εστία», αρχ. γερµ. wasal «φωτιά» 
κ.ά. Αν η λ. εστία δεν αναχθεί σε τύπο µε αρχικό δίγαµµα (*Εεστ-ία), 
τότε θα µπορούσε να θεωρηθεί συγγενής προς λατ. sidus «αστέρας» 
και προς σλαβ. jestëja «τζάκι», ίσως και προς το ρ. εζοµαι «κάθοµαι» 
ή προς τη λ. έσχάρα. Οι σηµ. 4,5 είναι αποδόσεις αναλόγων χρήσεων 
τού γαλλ. foyer]. 

εστία, εστιατόριο, συνεστίαση, εστιάζω - εσθίω, εδέσµατα, εδώ-
διµα. Εύκολα θα συνέδεε κανείς ετυµολογικά το αρχ. ρ. έσθίω µε 
το εστιατόριο και τη συν-εστίαση λόγω τής παρεµφερούς σηµασίας 
τους. Εντούτοις, οι λέξεις αυτές έχουν διαφορετική ετυµολογική 
προέλευση. Από τη µια έχουµε το εστία «φωτιά, τζάκι σπιτιού» - 
«σπίτι, οίκος», που έδωσε τα έστιάτωρ (στην Αρχαία δήλωνε τον 
επί κεφαλής των συνεστιάσεων, των συµποσίων), συνεστίαση (< 
εστίαση) και εστιατόριο (στην Αρχαία δήλωνε την αίθουσα των 
συµποσίων) -όλα µε δασεία από το εστία-, και από την άλλη 
έχουµε το ρ. εσθίω «τρώω» (µε ψιλή, από τη ρίζα έδ-, που συνδέεται 
µε το λατ. edo «τρώω», αγγλ. eat «τρώω», γερµ. essen «τρώω»), 
που έδωσε τα έδεσµα (πληθ. εδέσµατα) «φαγητό» και εδώδιµα 
«τρόφιµα, φαγώσιµα». Άρα το εστιατόριο και το συνεστίαση είναι 
(ετυµολογικώς) άσχετα από το εδέσµατα και το εδώδιµα. Ας 
σηµειωθεί ότι από το εστία παράγονται και τα πολυχρη-
σιµοποιούµενα σήµερα εστιάζω («~ το ενδιαφέρον µου σε κάτι») 
και εστίαση («~ τού ενδιαφέροντος σε κάτι»· δεν έχει σχέση µε το 
λόγιο εστίαση «παράθεση γεύµατος», πβ. συν-εστίαση), που είναι 
νεολογισµοί, συνδεόµενοι προς τη µαθηµατική (γεωµετρική) - φυ-
σική έννοια τού εστιακός (~ απόσταση, ύψος, επίπεδο, φακός). 

εστιάζω ρ. µετβ. {εστίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. θέτω ως κέ-
ντρο, κύριο σκοπό τού ενδιαφέροντος µου ή τής δράσης µου, επικε-
ντρώνω: η φιλανθρωπική οργάνωση εστιάζει τη δράση της στην πε- 
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ρίθαλψη των αναξιοπαθούντων || ο βουλευτής εστίασε την κριτική του 
σε δύο θέµατα || το νόηµα τού κειµένου εστιάζεται στην τελευταία 
πρόταση ΣΥΝ. συγκεντρώνω, εντοπίζω 2. ΦΥΣ. εκτρέπω µε κα-
τάλληλα όργανα φωτεινή δέσµη ή ροή σωµατιδίων προς συγκεκριµέ-
νη κατεύθυνση και την αναγκάζω να συγκλίνει σε συγκεκριµένο ση-
µείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
focalise]. 

εστιακός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εστία (βλ.λ.) 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το επίκεντρο: ~ χώρος σεισµού · 3. ΦΥΣ. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε την εστίαση (β) εστιακή απόσταση η από-
σταση ανάµεσα σε φακό ή κοίλο κάτοπτρο και το είδωλο ενός πολύ 
µακρινού αντικειµένου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. focal]. 

εστίαση1 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επικέντρωση (σε 
κάτι), η σύγκλιση (τού ενδιαφέροντος ή τής δράσης σε κάτι): η ~ τού 
ενδιαφέροντος τής οικονοµικής πολιτικής στην πάταξη τής φοροδια-
φυγής 2. ΦΥΣ. (α) η σύγκλιση φωτεινής δέσµης ή σωµατιδίων προς 
συγκεκριµένο σηµείο µε κατάλληλα όργανα (β) αυτόµατη εστίαση 
(σε µηχανές λήψεως εικόνων) ο µηχανισµός που ρυθµίζει αυτόµατα 
µια φωτογραφική µηχανή, ώστε να τραβάει καθαρές φωτογραφίες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, ωρίµαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
focalisation], 

εστίαση2 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) παράθεση γεύµα-
τος: χώρος | αίθουσα εστιάσεων || ορισµένα ξενοδοχεία καλύπτουν 
συγχρόνως ανάγκες διαµονής, εστίασης και αναψυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εστία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έστίασις < έστιώ (-άω) «παραθέτω γεύµα ως οικοδε-
σπότης» < εστία (βλ.λ.)]. 

εστιάτορας (ο/η) {(θηλ. εστιάτορος) | εστιατόρων) ο ιδιοκτήτης 
εστιατορίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ\ έστιάτωρ, -ορός < έστιώ < εστία]. 

εστιατορικος, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε το εστιατόριο 
ή στον εστιάτορα: ~ είδη 2. εστιατορική (η) το σύνολο των θεµάτων 
που σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου. 

εστιατόριο (το) [αρχ.] {εστιατορί-ου | -ων} 1. κάθε κατάστηµα που 
προσφέρει φαγητό έναντι αµοιβής (ταβέρνα, µαγειρείο, οινοµαγει-
ρείο)· ΦΡ. µερίδα εστιατορίου βλ. λ. µερίδα 2. (ειδικότ.) αίθουσα ξε-
νοδοχείου, ιδρύµατος κλπ., που προορίζεται για παράθεση γευµάτων 
σε µεγάλο αριθµό προσώπων ΣΥΝ. τραπεζαρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. 

εστραγκον (το) {άκλ.} 1.φυτό που φέρει χαρακτηριστικές κηλίδες 
στον κολεό των φύλλων και τού βλαστού (που θυµίζει δέρµα φιδιού, 
εξού και οι λαϊκ. ονοµασίες φιδόχορτο, φιδοβότανο, δρακόντι, δρα-
κοντιά) 2. (συνεκδ.) καρύκευµα που προέρχεται από τα φύλλα και 
τον µίσχο τού παραπάνω φυτού: ρίχνω στο κρέας ~. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. estragon < (es)targon < λόγ. λατ. tarchon < αραβ. 
tarkhoun < µτγν. δρακόντιον «φιδόχορτο»]. 

έστω επίρρ. 1. ας είναι, ας δεχθούµε ότι είναι ή ότι θα γίνει έτσι (κά-
τι): ~· ας δεχθούµε ότι έτσι έγιναν τα πράγµατα. Πώς εξηγείς, τότε, 
την αντίδραση του; 2. τουλάχιστον: αφού δεν µπορούµε να είµαστε 
έτοιµοι εγκαίρως, ας έχουµε έτοιµα ~ τα βασικά- ΦΡ. έστω και ακόµη 
και: ελάτε, ~ για λίγο || να επιµείνετε, ~ αν δεν εισακουσθείτε στην 
αρχή · 3. (στην αρχή µαθηµατικών, φυσικών, χηµικών κ.λπ. ασκήσε-
ων και γενικότ. στη διατύπωση συλλογισµών) ας υποθέσουµε ότι 
υπάρχει, υποτίθεται: ~ ένα ισοσκελές τρίγωνο. [ΕΤΥΜ. Γ εν. προστ. 
τού αρχ. ρ. ειµί. Η βασική σηµ. είναι ήδη µτγν, λ.χ. έστω τούτο 
αληθές είναι (∆ιονύσιος Αλικαρν.), έστω σοι τοϋθ' ούτως 
(Πλούταρχος)]. 

εσύ κ. συ αντων. {(ε)σένα | σου, (ε)σένα | σε | (ε)σείς, (ε)σάς} 1. δη-
λώνει το β' πρόσωπο στην επικοινωνία, δηλ. τον συνοµιλητή, τον 
ακροατή αυτού που οµιλεί ή τον αναγνώστη αυτού που γράφει, αυ-
τόν στον οποίον απευθύνεται κανείς: ~ µίλησες; || εγώ κι ~ θα µεί-
νουµε πάντα φίλοι || ~ τι λες; 2. (εσείς, εσάςΙσας σε πληθ. ευγενείας ή 
σεβασµού): προσπαθήστε κι εσείς! || εσείς είστε, κύριε; || σας πα-
ρακαλώ, µη φωνάζετε! || σας έδωσαν το δέµα; ΦΡ. µε το σεις και µε 
το σας µε ευγενικούς τρόπους, µε σεβασµό: έχει καλή ανατροφή- όλο 
~ απευθύνεται στους άλλους 3. (διαλεκτ. ο τ. σε αντί σου ως έµµεσο 
αντικείµενο): να σε φτειάξω ντολµαδάκια για µεσηµεριανό; (αντί να 
σου φτειάξω) || σε το λέγω καθαρά (αντί σου το λέγω...) · ΦΡ. συ εί-
πας (σύ ειπας, Κ.∆. Ματθ. 26, 64) (ειρων.) ως επιβεβαίωση των λόγων 
τού συνοµιλητή µας, που µειώνουν τον ίδιο τον εαυτό του: -Εγώ να 
σε προδώσω; —. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύ (το αρχικό ε- κατ' αναλογίαν προς το έγώ) < I.E. *tu 
«εσύ» (δωρ. τύ), πβ. λατ. tu (> γαλλ. tu, ισπ. tu), σανσκρ. tvâ(m) «εσέ-
να», γερµ. du, αγγλ. thou (αρχαιοπρ.) κ.ά. Οµόρρ. γεν. σοϋ (< I.E. 
*twesyo), αιτ. σε (< I.E. *twe), µε παρέκταση σε -ν- (ε-σέ-ν-α) ως χα-
ρακτηριστικό τής αιτ. µτγν. ουσ.]. 

Ε.Σ.Υ. (το) Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 
Ε.Σ.Υ.Ε. (η) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. 
Ε.ΣΥ.Π. (το) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας. 
έσυρα ρ. → σέρνω 
εσφαλµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που περιέχει λάθη ή σφάλµατα, που 
δεν θεωρείται ακριβής και ορθός (ή σωστός): ~ σκέψη | υπολογισµός | 
λογαριασµός | διαταγή | αντίληψη | άποψη | εντύπωση | γνώµη | 
ενέργεια | κρίση | πληροφορία | εικόνα | απόφαση | απάντηση | εκτί-
µηση | συµπέρασµα | λύση | πολιτική | αρχή | χειρισµός | συλλογισµός 
| βάση | δεδοµένα ΣΥΝ. λανθασµένος, λαθεµένος ANT. σωστός, ορθός. 
— εσφαλµέν-α | -ως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ 
Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. σφάλλω]. 

εσχάρα (η) 1. η σχάρα (βλ.λ.) · 2. ΙΑΤΡ. πληγή που κλείνει δύσκολα 
και οφείλεται σε χρόνια παραµονή ασθενούς στο κρεβάτι: ~ εκ κα- 

τακλίσεως ΣΥΝ. κατάκλιση. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. iskra «σπίθα». Η λ. 
είχε αρχικώς θρησκευτικό χαρακτήρα και αναφερόταν στο τραπέζι που 
υπήρχε δίπλα στους βωµούς και στο οποίο τοποθετούνταν οι 
προσφορές για τα ολοκαυτώµατα. Αργότερα η λ. απέκτησε ποικίλες 
σηµ., όπως «καυσόξυλο» (Θεόφραστος), «δίσκος» (Φίλων) και «πληγή 
εγκαύµατος» (Ιπποκράτης)]. εσχατιά (η) 1. το ακρότατο σηµείο 
εκτάσεως ή περιοχής, το ύστατο όριο, το τελευταίο σύνορο ΣΥΝ. άκρη, 
άκρο, τέλος, τέρµα, όριο ΑΝΤ. αρχή 2. εσχατιές (οι) τα σύνορα χώρας 
ή περιοχής: έφερε τον ελληνικό πολιτισµό στις ~ τής Ασίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< έσχατος]. εσχατόγηρος (ο) {εσχατογήρων} (λόγ.) πρόσωπο που 
βρίσκεται σε βαθύτατο γήρας, στο τέλος τής ζωής του ΣΥΝ. 
υπέργηρος, µπαµπόγε-ρος ΑΝΤ. νεότατος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εσχατόγηρως < έσχατος + -γηρως < γήρας]. 
εσχατολογία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΘΕΟΛ. κλάδος τής δογµατικής 
(βλ.λ.), που περιλαµβάνει τη διδασκαλία σχετικά µε τη συντέλεια τού 
κόσµου, καθώς και τον τελικό σκοπό τής ∆ηµιουργίας, σύµφωνα µε 
την κάθε θρησκεία (ο όρος κυρ. χρησιµοποιείται για να δηλώσει τις 
ιουδαϊκές και χριστιανικές αντιλήψεις για τον θάνατο, τις σχέσεις 
ζώντων και νεκρών, το τέλος τού κόσµου, τη δευτέρα παρουσία τού 
Κυρίου, τη θεία κρίση κ.ά.). — εσχατολογικός, -ή, -ό, εσχατολο-γιΚ-
ά | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. eschatologie]. έσχατος, -η (λόγ. 
εσχάτη), -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στο τελευταίο (τοπικώς ή 
χρονικώς) σηµείο: ακολούθησε τον Αλέξανδρο ώς τις - χώρες τής 
Ασίας || η ~ µέρα τής ζωής του (η τελευταία µέρα τής ζωής του) ΣΥΝ. 
απώτατος, ακρότατος, ύστατος, στερνός ΑΝΤ. εγγύτατος, πλησιέστερος, 
πρώτος, αρχικός· ΦΡ. (α) (και έσται) η εσχάτη πλάνη χε'ιρων τής 
πρώτης βλ. λ. πλάνη (β) επ' εσχάτων τον τελευταίο καιρό, τώρα 
τελευταία (γ) (λόγ.) µέχρις εσχάτων µέχρι τέλους, ώς την τελευταία 
στιγµή: έµεινε σταθερός στην πίστη | στις ιδέες | στις αρχές του - || 
αγώνας ~ 2. (για πρόσ.) τελευταίος (σε σειρά, αξία, ιεράρχηση)· ως 
ουσ. στη ΦΡ. οι έσχατοι έσονται πρώτοι (είσίν έσχατοι οι έσονται 
πρώτοι, Κ.∆. Λουκ. 13, 30) οι τελευταίοι (οι θεωρούµενοι ως 
κατώτεροι από τον κόσµο, οι πιο ταπεινοί) θα γίνουν πρώτοι (στη 
βασιλεία των ουρανών) 3. έσχατα (τα) {εσχάτων} (α) το τελευταίο 
σηµείο (τοπικώς): έφθασε ώς τα - τού κόσµου | τής Γης (β) τα άκρα, η 
ακραία κατάσταση: αφηµένος στην τύχη του, έχει φθάσει στα ~ || 
εξωθώ κάποιον στα ~ (γ) το τέλος τής ζωής, ο θάνατος ΣΥΝ. τα τε-
λευταία 4. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που βρίσκεται στο κατώτατο σηµείο, 
στο τελευταίο επίπεδο: ~ ανευθυνότητα | παραλογισµός | αγανάκτηση | 
απελπισία | ταπείνωση | απόγνωση || ~ πενία | ένδεια | φτώχια | όριο 
παρακµής | διαφθορά | κίνδυνος | γήρας || έφθασε στο - σηµείο 
κατάπτωσης | εξαθλίωσης 5. ο τελευταίος (σε σειρά επιλογών) ή ο 
αναγκαστικός (επειδή απέτυχαν οι άλλες επιλογές): ~ λύση | διέξοδος || 
αφού απέτυχαν όλες οι ειρηνικές προσπάθειες, κατέφυγαν στο ~ µέσο, 
τη βία- ΦΡ. (α) εσχάτη των ποινών (i) η καταδίκη σε θάνατο: του 
επεβλήθη η ~|| τιµωρήθηκε µε την ~ (ii) (στο ποδόσφαιρο) το πέναλτι 
(β) εσχάτη προδοσία βλ. λ. προδοσία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *εχσ-κα-τος | *εξ-κα-τος < πρόθ. εξ (πβ. το αντώνυµο εγ-
κα-τος) < I.E. *eghs. Βλ. κ. εκ/εξ]. εσχάτως επίρρ. τον τελευταίο 
καιρό, κατά το πρόσφατο παρελθόν: ~ έχει σηµειωθεί µεγάλη βελτίωση 
στις σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. τελευταία, πρόσφατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίρρ. (< έσχατος), µε αρχική σηµ. «υπερµέτρως, στο έπα-
κρο, άκρως». Η χρονική σηµ. µτγν.]. έσω επίρρ. (λόγ.) εντός, µέσα· 
(συνήθ. µε άρθρο) εσωτερικός, το εσωτερικό τµήµα: υπήρχαν αµυχές 
στο ~ µέρος των µηρών || η κυβέρνηση βάλλεται εκ των ~|| η ~ γωνία 
ΣΥΝ. εντός, ένδον, στο εσωτερικό ΑΝΤ. έξω, εκτός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έσω | είσω < εις]. εσω- κ. εσώ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε το εσωτερικό: εσώ-θυρα, 
εσώ-κλειστος, εσώρουχο, εσω-στρεφής, εσω-κοµµατικός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. εσώ-φωτον, 
µεσν. εσώ-θυρον), που προέρχεται από το επίρρ. έσω (βλ.λ.) και απα-
ντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. eso-neuric) και µε-
τάφρ. δάνεια (λ.χ. γερµ. Intro-version «εσωστρέφεια»)]. έσωθεν επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) από µέσα, από το εσωτερικό προς τα έξω: µεγάλη φωνή 
ακούγεται ~ ΣΥΝ. εκ των έσω, εκ των ένδον, ένδοθεν ΑΝΤ. έξωθεν, εκ 
των έξω, απέξω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έσω + -θεν 
(βλ.λ.)]. εσώθυρα (η) {δυσχρ. εσωθυρών} (λόγ.) η εσωτερική πόρτα 
κατ' αντιδιαστολή προς την εξώθυρα. εσώκλειστος, -η, -ο [1824] 1. 
(για έγγραφο, επιστολή, χρηµατικό ποσό κ.λπ.) αυτός που 
τοποθετείται µέσα σε κάτι (φάκελο, δέµα κ.λπ.), για να αποσταλεί 
µαζί ή ως συνοδευτικό: ~ οδηγίες | επιταγή 2. (κα-ταχρ. για πρόσ.) 
αντί τού έγκλειστος ή τού εσωτερικός. — εσωκλεί-στως [1871] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού εσωκλείω (βλ.λ.)]. εσωκλείω ρ. µετβ. 
[1871] {εσώκλεισ-α, -µένος} κλείνω (έγγραφο, χρηµατικό ποσόν κ.λπ.) 
µέσα (σε κάτι - φάκελο, δέµα κ.λπ.(: σας ~ τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία ΣΥΝ. επισυνάπτω, συµπεριλαµβάνω, εγκλείω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ένδον, κλείνω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inclure]. 
εσωκοµµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις εσωτερικές υπο-
θέσεις, διαδικασίες κ.λπ. πολιτικού κόµµατος: ~ διαµάχες | αµφισβή-
τηση | ισορροπίες | πειθαρχία | αντίπαλος | ενότητα || όσοι ασκούν 
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κριτική στην ηγεσία τού κόµµατος αποτελούν την ~ αντιπολίτευση 
ΣΥΝ. ενδοκοµµατικός ANT. εξωκοµµατικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον. 

εσωνάρθηκας (ο) [1866] {εσωναρθήκων} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο εσωτερικός 
νάρθηκας, το τµήµα τού χριστιανικού ναού που βρίσκεται ανάµεσα 
στον εξωνάρθηκα (βλ.λ.) και στον κυρίως ναό. 

εσωράχιο (το) {εσωραχί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. η κοίλη επιφάνεια τής αψί-
δας, τής καµάρας ή τού θόλου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intrados]. 

εσώρουχο (το) [1888] {εσωρούχων} ένδυµα που φοριέται εσωτερικά, 
σε άµεση επαφή µε το σώµα, χωρίς να φαίνεται (λ.χ. φανελάκι, σλιπ 
κ.ά.) ΣΥΝ. ασπρόρουχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, -ρρ. 

εσώρουχο: συνώνυµα. Οι λέξεις που δηλώνουν εσώρουχα είναι 
για τη γλωσσική επικοινωνία ένα είδος απαγορευµένων λέξεων 
(taboo word), γι' αυτό και συχνά εκφράζονται µε ξένες λέξεις που 
λειτουργούν ευφηµιστικά. Έτσι, λ.χ. στα γυναικεία εσώρουχα, αντί 
τού στηθόδεσµου (αρχαίας λέξης, όπως και το στηθοδέσµη) χρη-
σιµοποιήθηκε η γαλλική λ. σουτιέν (< γαλλ. soutien [-gorge]). Προ-
κειµένου για τα εσώρουχα που καλύπτουν τα γεννητικά όργανα 
ανδρών και γυναικών στην αρχαία Ελλάδα, ο Ευστάθιος (12ος αι.) 
αναφέρει: «Ου γαρ εκείτο ίσως µία λέξις, δηλωτική του καλύµ-
µατος τής αΐδοϋς, όπερ 'Ρωµαίοι (= Έλληνες, Βυζαντινοί) µεν 
βράκαν φασίν, έτεροι δε άναξυρίδα εκ του άνασύρεσθαι» (Στ. Βυ-
ζάντιος, Λεξικόν τής καθ' ηµάς Ελληνικής διαλέκτου, Αθήνα 1874, 
λ. βρακί). Στους µεταγενέστερους χρόνους χρησιµοποιήθηκε η λ. 
(τα) περισκελή «εσώρουχα» (σπανιότ. το περισκελές) και περι-
σκέλια (τα), πιθανώς δε και το περισκελίς, -ίδες, µολονότι κύρια 
σηµ. αυτού ήταν το «βραχιόλι στο πόδι». Στους ρωµαϊκούς χρό-
νους χρησιµοποιήθηκε το βράκα! (αι), από λατ. braccae, που προήλ-
θε από αντίστοιχη λ. των Γαλατών. Από το βράκαι (είδος κοντού 
παντελονιού) προήλθε το ελλην. βράκες (κοντό φαρδύ παντελόνι 
που φορούν στην Κρήτη και σε άλλα νησιά) και από αυτό το βρακί 
(ανδρικό και γυναικείο εσώρουχο) και το εσώβρακον > σώβρακο 
(ανδρικό εσώρουχο). Το 1888 στο Ηµερολόγιο Κυριών πρωτοα-
παντά η λόγια λ. εσώρουχα (< έσω + ρούχο < σλαβ. ruho), πλα-
σµένη ίσως κατά το δηµ. ασπρόρουχα («λευκά εσώρουχα» και 
«λευκά είδη σπιτιού, τραπεζοµάντηλα, µαξιλαροθήκες, σεντόνια 
κ.λπ.») ως γενική ονοµασία των εσωτερικών ενδυµάτων τού επάνω 
και τού κάτω µέρους τού σώµατος (σήµερα χρησιµοποιείται και 
στον ενικό το εσώρουχο, ιδίως για το γυναικείο εσώρουχο τού κάτω 
µέρους τού σώµατος). Στη λόγια γλώσσα χρησιµοποιήθηκαν για 
τους άνδρες, αντί τού (ε)σώβρακο τής οµιλούµενης, το εσωτε-ρική 
περισκελίς και το σκελέα (στη στρατιωτική ορολογία· το πε-
ρισκελίς ήταν η ελληνική λ. για το παντελόνι ως ανδρική περι-
σκελίς και ως στρατιωτική περισκελίς για το παντελόνι στον 
στρατό, όπου για τους εφίππους χρησιµοποιούσαν τη λ. κυλόττα). 
Για το γυναικείο κάτω εσώρουχο χρησιµοποιείται το γαλλ. κιλότα 
(παλαιότ. γραφή κυλόττα < γαλλ. culotte), ενώ τελευταία χρησιµο-
ποιείται τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες και το σλιπ ή σλι-
πάκι (< αγγλ. slip). 

εσωστρέφεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τάση να στρέφεται κανείς προς 
τον εσωτερικό του κόσµο, να µην εκδηλώνεται προς τα έξω, να εσω-
τερικεύει κάθε συναίσθηµα ANT. εξωστρέφεια 2. (ειδικότ.) (α) η τάση 
να αντλεί κανείς ενδιαφέροντα και συγκινήσεις από τον ίδιο του τον 
εαυτό, από τον εσωτερικό του κόσµο, και η ανάλογη συµπεριφορά (β) 
η συνεχής ενασχόληση κάποιου µε τον εσωτερικό του κόσµο, µε τα 
εσωτερικά του προβλήµατα: την ποίηση του χαρακτηρίζει η ~ || ο 
πρόεδρος κάλεσε τα στελέχη τού κόµµατος του να εγκαταλείψουν την 
~ και να ανοιχτούν προς τον λαό ANT. εξωστρέφεια. — εσωστρεφής, 
-ής, -ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον. 
[ΕΤΥΜ. < εσωστρεφής < έσω + -στρεφής < στρέφω, µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. introversion]. 

εσώτατος, -η, -ο → εσώτερος 
εσωτερικεύω ρ. µετβ. {εσωτερίκευ-σα, -θηκα, -µένος} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ.-
ΨΥΧΟΛ. αφοµοιώνω ή αποδέχοµαι κοινωνικούς κανόνες, αρχές κ.λπ., 
ώστε να ταυτιστεί η κοινωνική µου συµπεριφορά µε τα κοινωνικά 
πρότυπα και τις αρχές. — εσωτερίκευση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. internalise]. 

εσωτερικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται εντός, µέσα σε (κάτι): ~ 
διακόσµηση | διαρρύθµιση | φωτισµός | αίθουσα | αυλή | τείχη | όργανο 
τού οργανισµού | χώροι ενός κτηρίου || - διαµάχες | διεργασίες | 
αντιθέσεις | αντιπολίτευση ενός κόµµατος ΣΥΝ. εσώτερος, ενδότερος 
ΑΝΤ. εξωτερικός· ΦΡ. (για φάρµακα) εσωτερική χρήση η κατανάλωση 
(χρήση) ουσίας από το στόµα, µε πόση (κατ' αντιδιαστολή προς την 
εξωτερική χρήση, επάλειψη κ.λπ.) 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε πε-
ριοχή εντός των συνόρων µιας χώρας (ή νοµού, επαρχίας, δήµου 
κ.λπ.): ~ προβλήµατα | αγορά (ειδικότ. η αγορά εντός τής Ε.Ε.) | κρίση | 
πόροι || ~ πτήσεις | ταξίδια || ~ συγκοινωνία δηµιουργείται στον δήµο 
(β) (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τη διοίκηση και τις υποθέσεις 
µιας χώρας εντός των συνόρων της και µε τις σχέσεις τού κρατικού 
οργανισµού µε τους πολίτες: ~ πολιτική | ανάπτυξη || οι - υποθέσεις 
µιας χώρας || Υπουργείο Εσωτερικών || - δίκαιο ANT. εξωτερικός· ΦΡ. 
για εσωτερική κατανάλωση για δηλώσεις, ενέργειες, κινήσεις 
εντυπωσιασµού, που, ενώ εκδηλώνονται σε σχέση µε εξωτερικά, 
διεθνή θέµατα, στην πραγµατικότητα αποσκοπούν στη δηµιουργία 
ευνοϊκού κλίµατος υπέρ αυτού που τις κάνει στο εσωτερικό µιας 
χώρας: οι απειλητικές δηλώσεις τού Τούρκου πρωθυπουργού κατά τής 
Ελλάδας έγιναν ~, εν όψει των επικείµενων εκλογών 3. (ειδικότ.) 
αυτός που αναφέρεται στον ψυχικό κόσµο τού ανθρώπου, στα συ- 

ναισθήµατα και στις σκέψεις του (κατ' αντιδιαστολή προς τις εξωτε-
ρικές εκδηλώσεις, τις χειρονοµίες, τα λόγια κ.ά.): από ~ ανάγκη ο 
ποιητής εκφράζει αυτά που αισθάνεται στους στίχους του || ~ κόσµος | 
ηρεµία | οµορφιά | φλόγα | δράµα | ανησυχία | πλούτος | πίεση | 
πρόβληµα | αγώνας | ένταση | δυσχέρεια | υπόσταση | ειρµός | πει-
θαρχία | ισορροπία | δρόµος 4. εσωτερικός (ο), εσωτερική (η) (α) µα-
θητής/µαθήτρια που διαµένει στο οικοτροφείο τού σχολείου στο 
οποίο φοιτά ΣΥΝ. οικότροφος (β) ο/η υπάλληλος για εργασίες εντός 
τού κτηρίου µιας επιχείρησης/υπηρεσίας ή µέλος τού υπηρετικού 
προσωπικού οικίας ΑΝΤ εξωτερικός 5. εσωτερικό (το) (α) το µέσα µέ-
ρος, τµήµα ή επιφάνεια, κατ' αντιδιαστολή προς την εξωτερική όψη: 
το ~ τής έπαυλης αντανακλά την αισθητική τού ιδιοκτήτη της || το ~ 
τού δέρµατος | τού οργανισµού | τού ναού | τού θεάτρου || η κατά-
σταση που επικρατεί στο ~ τής κυβέρνησης ANT. εξωτερικό (β) η εντός 
των συνόρων χώρα και οι κάτοικοί της, κατ' αντιδιαστολή προς το 
εξωτερικό, τις άλλες χώρες έξω από τα σύνορα: µεγάλο µέρος τής 
ελληνικής γεωργικής παραγωγής διοχετεύεται στο - || πτήσεις εσω-
τερικού ΣΥΝ. ηµεδαπή, χώρα, πατρίδα ANT. εξωτερικό (γ) το τµήµα χώ-
ρας ή περιοχής που βρίσκεται µακριά από τη θάλασσα, η ενδοχώρα: 
ο Κολόµβος αποβιβάστηκε και προχώρησε προς το ~, βέβαιος ότι είχε 
φθάσει στις Ινδίες 6. (περιληπτ.) εσωτερικά (τα) οι δικές µου υπο-
θέσεις, τα ιδιαίτερα ζητήµατα, ό,τι αναφέρεται σε πρόσωπο, οργανι-
σµό, κράτος κ.λπ. ως προς τη δοµή του, την οργάνωση του (κατ' αντι-
διαστολή προς τις σχέσεις του µε άλλα πρόσωπα, κράτη, οργανι-
σµούς κ.λπ.): οι δηλώσεις τού ξένου υπουργού Εξωτερικών αποτελούν 
παρέµβαση στα ~ τής χώρας µας 7. ΓΛΩΣΣ. εσωτερικό αντικείµενο το 
αντικείµενο σε πτώση αιτιατική, που χαρακτηρίζεται από στενότατη 
σχέση µε το ρήµα τής πρότασης (συχνά προκύπτει σηµα-
σιοσυντακτικά ή/και µορφολογικά από αυτό) (βλ. κ. εξωτερικό αντι-
κείµενο, λ. εξωτερικός)· διακρίνεται τόσο στην Αρχαία όσο και στη Ν. 
Ελληνική σε δύο είδη: (α) εσωτερικό αντικείµενο τού αποτελέσµα-
τος το αντικείµενο που δηλώνει έννοια, η οποία δεν υπάρχει εξαρ-
χής, αλλά δηµιουργείται από την ίδια την ενέργεια τού υποκειµένου 
(λ.χ. µαγειρεύω φαγητό, χτίζω σπίτι) (β) κυρίως εσωτερικό (ή σύ-
στοιχο) αντικείµενο αντικείµενο που προέρχεται ετυµολογικώς από 
τη ρίζα τού ρήµατος τής πρότασης ή συγγενούς ρήµατος και γι' αυτό 
συχνά παραλείπεται ή αντικαθίσταται από επιθετικό προσδιορισµό 
(λ.χ. λέγω λόγους, τραγουδώ τραγούδια, ζω τη ζωή µου) 8. ΦΙΛΟΛ. 
εσωτερικός µονόλογος µοντερνιστική λογοτεχνική σχολή και τεχνι-
κή στον χώρο τής αφηγηµατικής πεζογραφίας (κυρ. τού µυθιστορή-
µατος), η οποία επιδιώκει να καταγράψει την πορεία τής σκέψης και 
τις διακυµάνσεις στον εσωτερικό κόσµο τού ήρωα, χωρίς να υπα-
κούει σε προκαθορισµένες αισθητικές επιταγές (λογικός ειρµός, νοη-
µατική συνέχεια, σαφής δοµή, οικονοµία κ.ά.). — εσωτερικ-ά | -ώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιάθετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εσώτερος. Η σηµ. τής εντός των συνόρων χώρας είναι 
απόδ. τού γαλλ. intérieur (λ.χ. ministère de l'intérieur «Υπουργείο 
Εσωτερικών»). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εσωτερικός 
µονόλογος (< γαλλ. monologue intérieur), για εσωτερική χρήση (< 
αγγλ. for internal use), για εσωτερική κατανάλωση (< αγγλ. for 
internal consumption)]. 

εσωτερικότητα (η) [1894] [χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού εσωτερικού 
(βλ.λ.) και, κατά συνέπεια, η εσωτερική εµφάνιση, η εσωτερική όψη 
2. (συνήθ. µτφ.) η ύπαρξη πλούσιου διανοητικού, ψυχικού και πνευ-
µατικού κόσµου, καθώς και η ζωή που πηγάζει από αυτόν το σύνολο 
των σκέψεων, αναµνήσεων, συναισθηµάτων, προθέσεων, επιθυµιών 
κ.λπ. 

εσωτερισµός (ο) [1893] 1. διδασκαλία µυστικής και απόκρυφης γνώ-
σης, η οποία είναι προσιτή µόνο σε µικρό αριθµό οπαδών 2. ο µυστι-
κός και αινιγµατικός χαρακτήρας έργου (λογοτεχνικού, ζωγραφικού 
κ.λπ.): ο ~ των σονέτων τού Σαίξπηρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. esotericism]. 

εσώτερος, -η, -ο (λόγ.-µτφ.) αυτός που βρίσκεται πιο µέσα σε σύ-
γκριση µε άλλους: τα ~ τής ψυχής ΣΥΝ. ενδότερος ANT. εξώτερος. — 
(υπερθ.) εσώτατος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. ατγν., συγκρ. βαθµός τού 
αρχ. έσω]. 

εσωτροπιο (το) {εσωτροπί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. δεύτερη εσωτερική καρί-
να που τοποθετείται για την ενίσχυση τής εξωτερικής καρίνας. Επί-
σης (λαϊκ.) σωτρόπι {σωτροπ-ιού | -ιών}. 

εσώφυλλο (το) [1887] {-ου κ. -ύλλου | -ων κ. -ύλλων} 1. το εσωτερικό 
µέρος τού εξωφύλλου: «το ποσόν τής συνδροµής αναγράφεται στο ~ 
τού περιοδικού» (εφηµ.) 2. (καταχρ.) το πρώτο µετά το εξώφυλλο εσω-
τερικό φύλλο τού βιβλίου, όπου αναγράφονται συνήθως διάφορα 
στοιχεία τού βιβλίου (ψευδότιτλοι) 3. εσώφυλλα (τα) τα εσωτερικά 
φύλλα, το κύριο σώµα τού βιβλίου. 

εσώψυχος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) σώψυχος 1. (για συναισθήµατα, τάσεις, 
επιθυµίες κ.λπ.) αυτός που ενυπάρχει στην ψυχή, αλλά δεν εκφράζε-
ται, δεν εκδηλώνεται εξωτερικά: ~ µίσος | αγάπη ΣΥΝ. ενδόµυχος 2. 
(ε)σώψυχα (τα) οι µύχιες, βαθύτερες και κρυµµένες σκέψεις ή επιθυ-
µίες· ΦΡ. βγάζω τα (ε)σώψυχά µου µιλώ για ό,τι µε απασχολεί βαθιά 
µέσα µου · 3. αυτός που προέρχεται µέσα από την ψυχή, που εκ-
φράζει ειλικρινείς προθέσεις: ~ συµπόνια ΣΥΝ. βαθύς, ειλικρινής. — 
εσώψυχα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον. 

Ε.Τ. (η) Ελληνική Τηλεόραση. 
ε.τ. επί τιµή (επί τιµή) για κάποιον που έχει συνταξιοδοτηθεί από το 
επάγγελµα του αλλά τιµητικά φέρει τον τίτλο: πρέσβης ε.τ. 

εταζέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έπιπλο τοίχου που φέρει οριζόντια ή 
κάθετα χωρίσµατα για τοποθέτηση διακοσµητικών αντικειµένων και 
πιο σπάνια βιβλίων 2. σανίδα ή σανίδες στερεωµένες στον τοίχο, που 
χρησιµοποιούνται ως ράφια. 



εταίρα 680 ετεροκατευθύνοµαι 
 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. étagère < étage «ράφι, όροφος» < δηµώδ. λατ. *staticum < 
λατ. status < ρ. sto «ίσταµαι, βρίσκοµαι»]. 

εταίρα (η) [αρχ.] {εταίρων} (λόγ.) (στην αρχαιότητα) πορνευόµενη γυναίκα µε 
σηµαντικό για την εποχή της βαθµό ανεξαρτησίας και αυτονοµίας, όµορφη 
και συνήθ. καλλιεργηµένη αισθητικώς και πνευ-µατικώς (πβ. λ. παλλακίδα). 

εταιρεία κ. (εσφαλµ.) εταιρία (η) {εταιρειών} 1. οµάδα προσώπων που έχουν 
κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση τους: ~ 
Θεατρικών Συγγραφέων | Ελλήνων Λογοτεχνών || επιστηµονική | 
φιλεκπαιδευτική | φιλαρµονική | αρχαιολογική | µουσική | αντικαρκινική | 
µυστική (βλ.λ.) ~ ΣΥΝ. ένωση, σύνδεσµος, σύλλογος, σωµατείο 2. Φιλική 
Εταιρεία µυστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1816 στην Οδησσό από τους 
Ξάνθο, Σκουφά και Τσακάλωφ και µε τη δράση της προετοίµασε την 
Επανάσταση τού 1821 3. ΟΙΚΟΝ.-ΝΟΜ. (α) η σύµβαση µε την οποία δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα ενώνονται για την επιδίωξη κοινού σκοπού, ιδίως 
οικονοµικού (δηλ. για την απόκτηση θεµιτού κέρδους) µε κοινές, ίσες ή άνισες 
εισφορές και η ίδια η ένωση που προκύπτει: εµπορική | ασφαλιστική | µετοχική 
| κινηµατογραφική | τηλεφωνική | αεροπορική | διαφηµιστική | δισκογραφική | 
ξένη | εγχώρια | οικοδοµική | εθνική | πολυεθνική | κρατική | επενδυτική | 
µητρική | θυγατρική | ιδιωτική | τεχνική | εργολαβική | πλοιοκτήτρια ~ || 
εθνικοποίηση | κρατικοποίηση εταιρείας || η ~ συστήνεται | χρεωκοπεί | ιδρύεται 
| διαλύεται (β) ανώνυµη εταιρεία (συντοµ. Α.Ε.) εµπορική κεφαλαιουχική 
εταιρεία η οποία έχει νοµική προσωπικότητα και για τα χρέη που δηµιουργεί 
µε τη δραστηριότητα της ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια µε την περιουσία της 
και όχι οι µέτοχοι· το µετοχικό της κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε ίσα µερίδια, 
τις µετοχές (γ) ετερόρρυθµη εταιρεία (συντοµ. Ε.Ε.) εµπορική προσωπική 
εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, όπου ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται 
απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις, ενώ ένας ή 
ενδεχοµένως και περισσότεροι (ετερόρρυθµο^ εταίροι δεν ευθύνονται 
καθόλου µε την ατοµική τους περιουσία ή ευθύνονται περιορισµένα µέχρις 
ενός ποσού εάν αυτό συµφωνηθεί (δ) οµόρρυθµη εταιρεία (συντοµ. θ.Ε.) 
προσωπική εµπορική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, για τις υποχρεώσεις 
τής οποίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον µε την 
προσωπική τους περιουσία (ε) εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (συντοµ. 
Ε.Π.Ε.) εµπορική κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα για τα 
χρέη τής οποίας ευθύνεται µόνον η ίδια µε την περιουσία της και όχι και οι 
εταίροι της µε την ατοµική τους περιουσία· διακρίνεται από την ανώνυµη 
εταιρεία κυρίως γιατί η Ε.Π.Ε. µπορεί να προσλάβει τόσο προσωπικά όσο και 
κεφαλαιουχικά στοιχεία είτε απευθείας εκ τού νόµου, είτε µε διατάξεις τού 
καταστατικού που επιτρέπονται από τον νόµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εταιρεία, θηλ. τού επιθ. έταιρεϊος < εταίρος. Η σηµ. 3 αποδίδει 
το γαλλ. société, λ.χ. ανώνυµη εταιρεία (< société anonyme), οµόρρυθµη | 
ετερόρρυθµη εταιρεία (< société en nom collectif | en commandité), εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης (< société à responsabilité limitée(]. 

εταιρεία ή εταιρία; Το εταιρεία γράφεται κανονικά µε -ει-, αποτε 
λώντας ουσιαστικοποιηµένο θηλυκό τού αρχ. επιθ. έταιρεϊος: αρσ. 
εταιρείος - θηλ. εταιρεία (πβ. φίλιος - φιλία, ανδρείος - ανδρεία). 
Το εταιρία (µε -ι-) προϋποθέτει απευθείας παραγωγή από το εταί 
ρος, πράγµα που δεν χρειάζεται, αφού το εταιρεία είναι ήδη αρ 
χαίο. ->» -ία 

εταιρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εταιρεία ή τους 
εταίρους: ~ κεφάλαιο | κτήµα | σχέσεις | σχήµα | µερίδιο | οµόλογα ΣΥΝ. 
συνεταιρικός 2. εταιρικό(ν) (το) έγγραφο που δηλώνει τη σύσταση εµπορικής 
εταιρείας ΣΥΝ. κατασταστικό · 3. (σπανιότ.) αυτός που αναφέρεται στις 
εταίρες (βλ.λ.) ή σχετίζεται µε αυτές: ~ φιλία ΣΥΝ. πορνικός. — εταιρικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

εταιρισµός (ο) [µτγν.] (αρχαιοπρ.) η πορνεία και η άσκηση της. 
εταίρος (ο) 1. (αρχικά) πρόσωπο µε το οποίο διατηρεί κάποιος φιλικές σχέσεις: 

ο Ηφαιστίων ανήκε στους στενούς εταίρους τού Αλεξάνδρου ΣΥΝ. φίλος, 
σύντροφος, οικείος ANT. εχθρός 2. αυτός που µετέχει από κοινού µε άλλους σε 
εταιρεία, οργανισµό ή άλλη οργανωµένη δραστηριότητα: οι ~ αποφάσισαν τη 
διάλυση τής εταιρείας || οι ~ τής χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ. 
συνέταιρος, συνεργάτης, συνάδελφος, µέλος, µέτοχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ETYM < αρχ. εταίρος | εταρος < I.E. *se-t-aros (µε παρέκταση -t- 
τού θ. *se-), πβ. αρχ. σλαβ. po-sëtiti «επισκέπτοµαι». Το θ. *se αποτελεί τη 
ρίζα τού ε «αυτόν», αιτ. γ' προσ. τής προσωπικής αντωνυµίας. Η σύνδεση τού 
εταίρος µε τη λ. έτης | Εέτης «σύντροφος, συµπολίτης» δεν εξηγεί την 
απουσία τού δίγαµµα και, συνεπώς, δεν θεωρείται ικανοποιητική. Η σηµ. 2 
είναι απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. partner]. 

έταµα ρ. → τέµνω 
εταµίνα (η) λεπτό ύφασµα µε αραιή ύφανση: ~ για κέντηµα | για κουρτίνες || 

ταγέρ από ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. étamine < δηµώδ. λατ. staminea < λατ. stamen 
«δίχτυ»]. 

ετασµός (ο) (λόγ.-σπάν.) το να εξετάζει κανείς (κάτι). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ετάζω (βλ. λ. εξετάζω)]. 

εταστικός, -ή, -ό [µεσν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που εξετάζει, που διερευνά ή 
παρατηρεί σε βάθος και µε προσοχή: ~ βλέµµα ΣΥΝ. εξεταστικός, 
διερευνητικός. — εταστικ-ά/ -ώς επίρρ. 

Ε.Τ.Β.Α. (η) Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. 
Ε.Τ.Ε. (η) 1. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν- 

δύσεων 3. Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος. Ε.Τ.Ε.Β.Α. (η) Εθνική Τράπεζα 
Επενδύσεων Βιοµηχανικής Ανάπτυξης· ετέθην ρ. →θέτω 
Ε.Τ.Ε.Μ. (η) Ένωση Τεχνικών Εναέριων Μεταφορών. Ετεοκλής (ο) {-ή κ. -
έους} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Οιδίποδα και τής Ιο-κάστης, αδελφός τού 
Πολυνείκη, τής Αντιγόνης και τής Ισµήνης· σε µονοµαχία για τον θρόνο τής 
Θήβας οι δύο αδελφοί αλληλοσκοτώθηκαν 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ετεοκλής < έτεός «αληθινός, αυθεντικός» (βλ. λ. έτυ-µον) + -
κλής < κλέος (βλ.λ.), οπότε το όν. θα σήµαινε «αυτός που έχει αληθινή 
δόξα»]._ 

έτερο- κ. ετερό- α' συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό τη σηµασία: 1. 
τού άλλου, τού διαφορετικού: ετερό-γλωσσος, ετερο-γενής 2. τού αντιθέτου: 
ετερο-φυλόφιλος (αυτός που ελκύεται από το αντίθετο φύλο) 3. τής απόκλισης 
από το κανονικό, το συνηθισµένο: ετερό-µορφος, ετερό-ρρυθµος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
έτερος (βλ.λ.)]. 

ετεροαπασχόληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΟΙΚΟΝ. η απασχόληση σε 
εργασία διαφορετική από εκείνη που αντιστοιχεί στα προσόντα (κάποιου), 
π.χ. όταν ένας πτυχιούχος πανεπιστηµίου προσλαµβάνεται σε θέση εργασίας 
για την οποία δεν χρειάζεται πτυχίο ανώτατης σχολής 2. (καθηµ.) η 
απασχόληση και σε άλλη εργασία εκτός από την κύρια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. side-line (occupation)]. 

ετεροβαρής, -ής, -ές [µεσν.] {ετεροβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός τού οποίου 
το βάρος κλίνει προς τη µία µόνο κατεύθυνση: ~ φορτίο ΣΥΝ. ανισοβαρής, 
ετεροκλινής ΑΝΤ. αµφοτεροβαρής, ισοµερής, ισο-κλινής, ισόρροπος 2. ΝΟΜ. 
ετεροβαρής σύµβαση η συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων µε 
την οποία αναλαµβάνονται από τον έναν υποχρεώσεις και δηµιουργούνται 
στον άλλον δικαιώµατα ΑΝΤ. αµφοτεροβαρής σύµβαση. — ετεροβαρώς 
επίρρ. 

ετερογαµία (η) {ετερογαµιών} ΒΙΟΛ. τρόπος αναπαραγωγής που συνίσταται σε 
ένωση δύο διαφορετικών γαµετών (δηλ. γαµετών από διαφορετικά άτοµα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. heterogamy, άσχετο προς το µεσν. 
ετερογαµία «δεύτερος γάµος»]. 

ετερογενής, -ής, -ές {ετερογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που ανήκει σε 
διαφορετικό γένος: ~ ζώα 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
οµοιοµορφίας, που δεν έχει οµοιογένεια: ~ πλήθος είχε συρρεύσει στην πλατεία 
ΣΥΝ. ανοµοιόµορφος, πολυειδής, ανόµοιος, ανοµοιογενής, ποικίλος, 
ετερόκλιτος, αταίριαστος ΑΝΤ. οµοιόµορφος, οµοιογενής, ενιαίος. — 
ετερογενώς επίρρ. [µτγν.], ετερογένεση (η), ετερογένεια [1766] (η). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ετερογενής < έτερο- + -γενής < γένος]. 

ετερόγλωσσος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µιλάει άλλη, ξένη γλώσσα (και όχι τής 
χώρας στην οποία διαµένει) ΣΥΝ. αλλόγλωσσος, ξενόγλωσσος ΑΝΤ. 
οµόγλωσσος. — ετερογλωσσία (η) [1761]. 

ετερογονία (η) ΒΙΟΛ. η ετερογένεση (βλ. λ. ετερογενής, -ής, -ές). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heterogony). 

ετεροδηµότης (ο) [1872] {ετεροδηµοτών}, ετεροδηµότισσα (η) 
{ετεροδηµοτισσών} πρόσωπο που δεν ανήκει στον δήµο, στον οποίο διαµένει, 
που είναι γραµµένος στο δηµοτολόγιο άλλου δήµου, όπου και ασκεί τα 
εκλογικά του δικαιώµατα ΑΝΤ. συνδηµότης, συµπολίτης, συντοπίτης. Επίσης 
(λόγ.) ετεροδηµότις (η) {ετεροδηµότ-ιδος | -ίδων}. 

ετεροδικία (η) [1836] {ετεροδικιών} η διεξαγωγή δίκης στο έδαφος µιας χώρας 
µε κατηγορούµενο υπήκοο ξένης χώρας σύµφωνα µε το δίκαιο τής χώρας από 
την οποία κατάγεται. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. exterritorialité], 

ετερόδοξος, -η, -ο αυτός που πιστεύει σε θρησκευτικό δόγµα διαφορετικό από 
αυτό που επικρατεί στη χώρα διαµονής του ΣΥΝ. αλλό-δοξος, αλλόθρησκος 
ΑΝΤ. οµόδοξος, οµόθρησκος.  — ετεροδοξία (η) [αρχ.]· [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έτερόδοξος < έτερο- + -δοξος < δόξα «γνώµη, πίστη»]. 

ετεροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ετεροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
ανήκει σε διαφορετικό είδος ή έχει άλλη µορφή ΣΥΝ. ανοµοιόµορφος, 
ανοµοιογενής ΑΝΤ. οµοειδής, οµοιόµορφος. — ετεροειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ετεροθαλής, -ής, -ές {ετεροθαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µε τον 
αδελφό ή την αδελφή του κοινό µόνο τον έναν από τους δύο γονείς, που 
προέρχεται από διαφορετικό πατέρα ή διαφορετική µητέρα ΑΝΤ. αυτάδελφος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ετεροθαλής < έτερο- + -Θαλής < 
θάλλω «ακµάζω»]. 

ετερόθερµος, -η, -ο ποικιλόθερµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. heterothermal]. 

ετεροίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. µορφή φωνολογικής 
µετάπτωσης, κατά την οποία το βασικό φωνήεν ή δίφθογγος τής ρίζας 
µεταβάλλεται σε άλλο οµόχρονο (δηλ. το βραχύ µετατρέπεται σε άλλο βραχύ 
και, σπανιότερα, το µακρό σε άλλο µακρό), λ.χ. λέγω - λόγος, νέµω - νόµος, 
φέρω - φορά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έτεροίωσις < έτεροιώ (-όω) < έτεροίος «διαφορετικός» < 
έτερος. Η γλωσσ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. alternance]. 

ετεροκατευθύνοµαι ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. ετεροκατευθυνόµενος, -η, -ο, 
ετεροκατευθύνθηκα} (κακόσ.) κατευθύνοµαι στη λήψη συγκεκριµένης 
απόφασης από άλλους, ενεργώ σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που µου δίνουν 
άλλοι: σε µια υγιή δηµοκρατία οι πολίτες δεν ετεροκατευθύνονται, αλλά 
αποφασίζουν οι ίδιοι για το κοινό καλό || η γνώση και η κριτική σκέψη καθιστά 
τον άνθρωπο αυτόνοµο και 



ετερόκεντρος 681 -ετής 
 

όχι ετεροκατευθυνόµενο ΑΝΤ. αυτενεργώ. — ετεροκατεύθυνση (η). 
ετερόκεντρος, -η, -ο [1761] αυτός τού οποίου οι ακτίνες δεν τέµνονται σε κοινό 

κέντρο ούτε είναι παράλληλες µεταξύ τους: ~ φως. 
ετεροκίνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κινείται από άλλον, που δεν µπορεί να 

κινηθεί από µόνος του: η ανόργανη ύλη είναι ~ ΑΝΤ. αυτοκίνητος 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν αναλαµβάνει πρωτοβουλία, αλλά δρα κατά τη θέληση άλλου 
και σύµφωνα µε τις εντολές του: ~ πράξη | ενέργεια ΣΥΝ. ξενοκίνητος, βαλτός. 

ετερόκλητος, -η, -ο → ετερόκλιτος 
ετερόκλιτος, -η, -ο 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που παρουσιάζει ορισµένες ανωµαλίες κατά 

την κλίση, τού οποίου ο πληθυντικός αριθµός ακολουθεί διαφορετική κλίση 
από ό,τι ο ενικός (το πυρ - τα πυρά) 2. (µτφ.) αυτός που αποτελείται από 
στοιχεία διαφορετικά µεταξύ τους: ~ είδη ΣΥΝ. ανοµοιογενής, 
ανοµοιόµορφος, ανόµοιος, αταίριαστος, ετερογενής, διαφορετικός, ποικίλος 
ΑΝΤ. οµοιογενής, οµοιόµορφος, οµοειδής, όµοιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ετερόκλιτος < έτερο- + κλιτός < κλίνω. Η σηµ. 2 είναι 
αντιδάνειο από γαλλ. hétéroclite]. 

ετερόκλιτος ή ετερόκλητος; Συνήθως γίνεται διάκριση ανάµεσα στο 
ετερόκλιτος και στο ετερόκλητος, λέγοντας ότι αυτό µε -ι- είναι από το 
κλίνω και σηµαίνει «µε διαφορετική κλίση» (λέξεις που κλίνονται 
διαφορετικά, ανώµαλες λέξεις), ενώ το γραφόµενο µε -η- το παράγουν από 
το καλώ (κλητός, κλήση) και το συνδέουν µε τη σηµ. «διαφορετικός, 
ανόµοιος, ανοµοιογενής». Η διάκριση, όπως έχει από παλιά παρατηρηθεί, 
είναι τεχνητή και εσφαλµένη και προήλθε από παρεξήγηση. Στους 
αρχαίους γραµµατικούς απαντά η λ. ετερόκλιτος µε τη σηµ. «(λέξεις) µε 
διαφορετική κλίση» (π.χ. γυνή - γυναικός αντί *γυνός). Από αυτήν οι 
Γάλλοι έπλασαν το hétéroclite, που αρχικά είχε την ίδια σηµασία, 
αργότερα όµως από το «διαφορετικός στην κλίση» δήλωσε, µε διεύρυνση 
τής σηµασίας του, γενικότερα «διαφορετικός, ανόµοιος, ανοµοιογενής». Η 
β' σηµασία τής λ. θεωρήθηκε ότι ήταν και διαφορετική λέξη, η λ. 
ετερόκλητος, από άλλη ρίζα (καλώ). Η άποψη αυτή δεν έχει καµία 
τεκµηρίωση. Το σωστό, άρα, είναι να χρησιµοποιούµε και στα Ελληνικά το 
ετερόκλιτος (µε -ι-) και µε τις δύο σηµασίες (την κυριολεκτική και τη 
µεταφορική | διευρυµένη). Για την ιστορία, ας σηµειωθεί ότι λ. ετερόκλητος 
πλάστηκε στην Ελληνική (το 1887), αλλά ως αντίθετο τού αυτόκλητος 
(αυτόκλητος = ο καλών τον εαυτό του, αυτοκαλούµενος - ετερόκλητος = ο 
καλούµενος από άλλους). 

ετεροµερής, -ής, -ες [µτγν.] {ετεροµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
αποτελείται από µέρη τα οποία δεν είναι όµοια ή ανάλογα µεταξύ τους ΣΥΝ. 
ανοµοιοµερής, ανοµοιόµορφος ΑΝΤ. οµοιοµερής, οµοιόµορφος, ενιαίος. — 
ετεροµέρεια (η) [µτγν.], ετεροµερώς [1839] επίρρ. 

ετεροµορφισµός (ο) [χωρ. πληθ.} (για ζώα, φυτά και ορυκτά) το φαινόµενο 
κατά το οποίο άτοµα τού ίδιου είδους εµφανίζονται µε περισσότερες τής µιας 
µορφές ΣΥΝ. αλλοτροπία, αλλοτροπισµός. Επίσης ετεροµορφία (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hétéromorphisme]. 

ετερόµορφος, -η, -ο [µτγν.] (για ζώα, φυτά και ορυκτά) αυτός που παρουσιάζει 
µορφή διαφορετική από τη συνηθισµένη ή τη φυσιολογική για το είδος του 
ΣΥΝ. αλλότροπος. 

ετερονοµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η παραδοχή ξένων νόµων ή η εξάρτηση από 
αυτούς και η υποταγή σε αυτούς ΑΝΤ. αυτονοµία 2. ΦΙΛΟΣ. ο καθορισµός τής 
ηθικής βούλησης τού ανθρώπου από εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. τους νόµους, 
τη θρησκεία, την κοινωνία κ.λπ.). — ετε-ρόνοµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hétéronomie]. 

ετεροπαρατηρησία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. µέθοδος έρευνας που βασίζεται 
στη µελέτη των εξωτερικών εκδηλώσεων τού ανθρώπου ΑΝΤ. 
αυτοπαρατηρησία. 

ετεροπολικός, -ή, -ό ΧΗΜ. ετεροπολικός δεσµός ο δεσµός που σχηµατίζεται 
όταν δύο αντίθετα φορτισµένα ιόντα έλκονται µεταξύ τους µε δυνάµεις 
ηλεκτροστατικής φύσης λόγω τού αντίθετου φορτίου τους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heteropolar]. 

ετεροπροσωπία (η) [1847] {ετεροπροσωπιών} ΓΛΩΣΣ. το συντακτικό 
φαινόµενο (τής αρχαίας Ελληνικής), κατά το οποίο το υποκείµενο τού 
απαρεµφάτου είναι διαφορετικό από το υποκείµενο τού ρήµατος, οπότε και 
τίθεται σε πτώση αιτιατική, π.χ. βούλοµαι τον πατέρα ελθεϊν... ΑΝΤ. 
ταυτοπροσωπία. 

ετερόπτωτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (όρος τής πρότασης) που τίθεται σε 
διαφορετική πτώση από εκείνη τής λέξεως την οποία προσδιορίζει, π.χ. ο όρος 
«τού παππού» στη φράση «το σπίτι τού παππού». 

ετερόρρυθµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαθέτει ρυθµό διαφορετικό από τον 
συνηθισµένο ή διαφορετικό από τον ρυθµό τού άλλου ΑΝΤ. οµόρρυθµος 2. 
ΝΟΜ. ετερόρρυθµη εταιρεία βλ. λ. εταιρεία. 

έτερος, -έρα, -ερον αντων. (ετέρ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 1. ο ένας από τους δύο 
και συνήθ. αυτός που αναφέρεται δεύτερος: σε λίγο θα µιλήσει ο - των 
κατηγορουµένων ΦΡ. (α) έτερον-εκάτερον άλλο το ένα και άλλο το άλλο, το 
ένα είναι πολύ διαφορετικό από το άλλο (β) το έτερον ήµισυ καθένας από 
τους δύο συζύγους ως προς τον άλλον (γ) (ο) έτερος Καππαδόκης (φράση τού 
Μ. Βασιλείου) και ο άλλος Καππαδόκης- (συνήθ. ειρων.) συµπατριώτης ή 
οµοϊδεάτης (κάποιου), πρόσωπο που βοηθεί ή υποστηρίζει συστηµατικά 
(κάποιον): δεν µας έφτανε ο ένας, άρχισε να διαµαρτύρεται και ο ~ 2. (γενικότ.) 
άλλος: οι τροποποιήσεις θα αποτελέσουν αντικείµενο ετέρου νοµοσχεδίου' 

ΦΡ. έτερος εξ ετέρου σοφός καθένας γίνεται σοφός από τους άλλους, 
µαθαίνει από τους άλλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ· έτερος < 
ατερος (µε προληπτική αφοµοίωση) < *sm-tero-, όπου *sm- η συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *sem- «ένας» (πβ. αρχ. είς < *sem-s) και -tero-, το επίθηµα -
τέρος των επιθέτων. Η λ. έτερος παρουσιάζει παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό 
µε ουαλ. hanner «ήµισυ», γοτθ. sundro «κατ' ιδίαν», αρχ. γερµ. suntar κ.ά.]. 

ετερόσηµος, -η, -ο [µεσν.] ΜΑΘ. (αριθµός) που έχει διαφορετικό πρόσηµο από 
κάποιον άλλον ΑΝΤ. οµόσηµος. 

ετερότητα (η) [αρχ.] {ετεροτήτων} η έλλειψη οµοιότητας κατά το είδος, τη 
θέση, την τάξη κ.λπ.: πολιτισµική ~ ΣΥΝ. διαφορά, οµοιότητα ΑΝΤ. ταυτότητα. 

ετερότροφος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (για οργανισµό) αυτός που τρέφεται µε οργανικές 
ουσίες ή άλλους οργανισµούς και τα προϊόντα τους- όλα τα ζώα, οι µύκητες και 
πολλά βακτήρια είναι ετερότροφα ΑΝΤ. αυτό-τροφος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hétérotrophe]. 

ετερόφυλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το άλλο φύλο: ~ έρωτας | 
σχέσεις ΑΝΤ. οµόφυλος · 2. αυτός που ανήκει σε άλλο έθνος ή σε άλλη φυλή 
ΣΥΝ. αλλόφυλος, αλλοεθνής, ξένος ΑΝΤ. οµόφυλος, οµογενής, οµοεθνής. — 
ετεροφυλία (η) [1881]. 

ετεροφυλοφιλία (η) η σεξουαλική προτίµηση σε πρόσωπα τού άλλου φύλου 
ΑΝΤ. οµοφυλοφιλία. 

ετεροφυλόφιλος, -η, -ο αυτός που έχει σεξουαλικές σχέσεις µόνο µε πρόσωπα 
τού αντίθετου από το δικό του φύλου: ~ σχέσεις || (ως ουσ.) το άρθρο απηχεί 
τις απόψεις των ετεροφυλόφιλων ΑΝΤ. οµοφυλόφιλος. — ετεροφυλοφιλικός, -ή, 
-ό, ετεροφυλοφιλικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. heterosexual (νόθο 
συνθ.)]. 

ετερόφωτος, -η, -ο [1766] 1. (για ουράνια σώµατα) αυτός που φωτίζεται από 
άλλον, που αντλεί το φως από αλλού: οι πλανήτες είναι σώµατα ~, αντλούν το 
φως τους από τους αστέρες ΑΝΤ. αυτόφωτος 2. (µτφ.) αυτός που οφείλει τη 
λάµψη, την προβολή, τη φήµη του κ.λπ. σε άλλους, που δεν έχει αναδειχθεί µε 
τις δικές του δυνάµεις ΑΝΤ. αυτόφωτος, αυτοδύναµος, αυτοδηµιούργητος. 

ετεροχθων, -ων, -ον [1838] {ετερόχθ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από άλλη χώρα σε σχέση µε τον 
τόπο κατοικίας ή προσωρινής διαµονής του: ~ πληθυσµός ΣΥΝ. ξένος, 
πρόσφυγας, αλλοδαπός ΑΝΤ. αυτόχθων, γηγενής, ιθαγενής, επιχώριος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ < έτερο- + χθων «γη, έδαφος» (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
heterochthonous]. 

ετεροχρονία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση και ανάπτυξη ιστού, οργάνου 
κ.λπ. στον οργανισµό, σε χρονική περίοδο κατά την οποία συνήθ. και 
φυσιολογικώς αυτό δεν εµφανίζεται. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. heterochrony < 
αρχ. ετεροχρονία < έτερος + χρόνος]. 

ετεροχρονίζω ρ. µετβ. {ετεροχρόνισ-α, -τηκα, -µένος} µεταθέτω (κάτι) σε 
χρόνο µεταγενέστερο τού προβλεπόµενου ή τού κανονικού: το συνέδριο τού 
κόµµατος ετεροχρονίστηκε! || ετεροχρονισµένες αυξήσεις στους δηµοσίους 
υπαλλήλους. 

ετεροχρονικός, -ή, -ό ο ετερόχρονος. — ετεροχρονικ-ά | -ώς επίρρ. 
ετεροχρονισµός (ο) η µετάθεση σε χρόνο µεταγενέστερο από τον κανονικό ή 

τον προσδοκώµενο, ρύθµιση σε µελλοντικό χρόνο: θα υπάρξει ~ στην 
προθεσµία καταβολής των νέων φόρων. 

ετερόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο διαφορετικός ως προς τον χρόνο, αυτός που 
συντελείται σε χρόνο διαφορετικό από τον συνηθισµένο, τον αναµενόµενο, 
τον κανονικό ή τον φυσιολογικό ΣΥΝ. ανισόχρονος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν 
γίνεται στον ίδιο χρόνο µε άλλον ΣΥΝ. ασύγχρονος ΑΝΤ. ταυτόχρονος, 
σύγχρονος · 3. αυτός που ανήκει σε άλλον χρόνο, σε άλλη εποχή (κυρ. 
προγενέστερη): ~ συνήθεια | έθιµο ΣΥΝ. αναχρονιστικός. 

Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (το) Εθνικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυµοτοµικών και Πολεοδοµικών 
Σχεδίων. 

ετερώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει διαφορετικό όνοµα, που ονοµάζεται 
διαφορετικά (από κάποιον άλλο) ΑΝΤ. οµώνυµος · 2. ΜΑΘ. ετερώνυµα 
κλάσµατα αυτά που έχουν διαφορετικό παρονοµαστή ΑΝΤ. οµώνυµα 
κλάσµατα · 3. ΦΥΣ. αυτός που έχει διαφορετικό είδος ηλεκτρικού φορτίου από 
άλλον ΦΡ. τα ετερώνυµα έλκονται (τα οµώνυµα απωθούνται) αντικείµενα µε 
διαφορετικού είδους ηλεκτρικό φορτίο έλκονται, ενώ αυτά που έχουν όµοιο 
ηλεκτρικό φορτίο απωθούνται· (µτφ.) άνθρωποι µε αντίθετο χαρακτήρα, 
διαφορετικοί µεταξύ τους, έλκονται. — ετερωνυµία (η) [µεσν.], ετερωνύµως 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έτερώνυµος < έτερο- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

-ετηρίδα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. την 
επέτειο για τη συµπλήρωση συγκεκριµένου αριθµού ετών: γιόρτασαν την 
πεντηκονταετηρίδα τής εταιρείας 2. χρονικό διάστηµα συγκεκριµένου αριθµού 
ετών: µπήκαµε στην εικοστή πρώτη εκατονταετηρίδα (πβ. λ. -ετία). 
[ΕΤΥΜ < -ετηρίς, -ίδος, λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. 
δεκα-ετηρίς, µτγν. χιλι-ετηρίς), το οποίο προέρχεται από επίθ. σε -έτηρος (λ.χ. 
αρχ. δεκα-έτηρος), αναλυόµενο σε θ. έτ- (< έτος) + πα-ραγ. επίθηµα -ηρος]. 

-ετης, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λόγ. λέξεων που δηλώνουν: 
1. αυτόν που έχει ηλικία συγκεκριµένου αριθµού ετών: δωδεκαετής µαθητής 2. 
αυτόν που έχει ή διαρκεί συγκεκριµένο αριθµό ετών: πενταετές πρόγραµµα || 
τετραετής φοίτηση || πολυετής πείρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ- 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τετρα- 



ετησίαι 682 έτος 
 

ετής), το οποίο προέρχεται από το ουσ. έτος]. 
ετησίαι (οι) {ετησίων} (επίσ.) βόρειοι περιοδικοί άνεµοι, που πνέουν 
το καλοκαίρι στην ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου Θαλάσσης· τα 
µελτέµια. 
[ETYM. < αρχ. ετησίαι (µόνο πληθ.) < έτος. Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. etesian (wind)]. 

ετήσιος, -α, -ο 1. αυτός που υπάρχει ή διαρκεί (για) έναν χρόνο, ένα 
έτος: ~ άδεια | πρόγραµµα | συµβόλαιο ΣΥΝ. (λόγ.) ενιαύσιος 2. (για 
χρηµατικά ποσά) αυτός που καταβάλλεται ή υπολογίζεται για ολό-
κληρο τον χρόνο: ~ µισθός | εισόδηµα | φόρος | συνδροµή | πρόσοδος 
| δόση | επιχορήγηση | κατανάλωση 3. αυτός που γίνεται κάθε χρόνο 
(συνηθ. µία φορά(: ~ µνηµόσυνο | εξετάσεις | απογραφή | βραβείο | 
διαγωνισµός | σύνοδος | έκθεση | εορτασµός | χοροεσπερίδα | συνέ-
δριο | απολογισµός | γενική συνέλευση | πανηγύρι. — ετησίως επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έτος]. 

έτι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ακόµη ή µέχρι αυτού τού χρονικού σηµείου: 
δωδεκαετής ~ δηµοσίευσε ποιητική συλλογή ΣΥΝ. ήδη, µέχρι τούδε 
2. ακόµη (περισσότερο): ενισχύεται - περαιτέρω η Πολεµική Αεροπο-
ρία ΣΥΝ. προσέτι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µόριο, που χρησιµοποιήθηκε µε χρονική ή επιτατική σηµ., 
< I.E. *eti-, πβ. σανσκρ. âti «ακόµη», λατ. et «και», γοτθ. ip «και, δε» 
κ.ά. Η λ. απαντά επίσης στα συνθ. προσ-έτι και ούκ-έτι, είσ-έτι]. 

-ετία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
χρονικό διάστηµα συγκεκριµένου αριθµού ετών: µε τη συµπλήρωση 
τριακονταπενταετίας θα πάρει σύνταξη 2. την επέτειο για τη συ-
µπλήρωση συγκεκριµένου αριθµού ετών: για την εικοσαετία τού εκ-
δοτικού οίκου εξέδωσαν επετειακό λεύκωµα (πβ. λ. -ετηρίδα). 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. επτα-
ετία), που προέρχεται από το ουσ. έτος]. 

-ετία: -ετηρίδα. Αρχαία παράγωγα τού έτος είναι τα σύνθετα σε -
ετής (αρχικός τονισµός -έτης) και -έτηρος, π.χ. τριετής (αρχικά 
τριετής) και τριέτηρος, τα οποία αρχικώς διέφεραν στη σηµασία: 
τριετής = διαρκείας 3 ετών - τριέτηρος = ηλικίας 3 ετών - αυτός 
που συµβαίνει κάθε 3 χρόνια. Αντίστοιχη ήταν αρχικώς η διαφορά 
και στα παράγωγα των συνθέτων -ετία και -ετηρίς: τρι-ετία = πε-
ρίοδος | διάρκεια 3 ετών - τρι-ετηρίς = ηλικία 3 ετών - επανάληψη 
κάθε τρίτο έτος. Η διαφορά αυτή εξέλιπε σταδιακά ήδη στην 
κλασική Ελληνική και στα σύνθετα επίθετα (όπου το τριετής σή-
µαινε: (α) διαρκείας 3 ετών (β) ηλικίας 3 ετών (γ) αυτός που συµ-
βαίνει κάθε 3 χρόνια) και στα παράγωγα σε -ετία και -ετηρίδα: 
εκατονταετία | εκατονταετηρίδα = (α) περίοδος | διάρκεια 100 
ετών (β) ηλικία 100 ετών (γ) επανάληψη κάθε 100 έτη, επέτειος 100 
ετών. Εποµένως, δεν είναι λάθος να χρησιµοποιούµε τη λ. εκατο-
νταετηρίδα µε τη σηµ. «διάρκεια 100 ετών, ένας αιώνας» (τα γε-
γονότα αυτά συνέβησαν την τρίτη εκατονταετηρίδα), θεωρώντας ότι 
αυτό λέγεται µόνον «εκατονταετία»' ούτε επίσης είναι λάθος να 
χρησιµοποιούµε το εκατονταετία µε τη σηµ. «επέτειος 100 ετών» 
(Γιόρτασαν τη δεύτερη εκατονταετία από την ίδρυση τού 
πανεπιστηµίου). 

ετικέτα (η) (ετικετών) 1. µικρή επιγραφή που επικολλάται ή προσαρ-
µόζεται σε φιάλες, κιβώτια, σάκους, τετράδια κ.λπ. και στην οποία 
αναγράφεται το περιεχόµενο τού δοχείου ή τού αντικειµένου και 
ενίοτε η τιµή του: οι καταναλωτές παρακαλούνται να µην αγοράζουν 
προϊόντα που δεν φέρουν την ενδεικτική - τού κατασκευαστή ΣΥΝ. 
ταµπέλα, καρτέλα, φίρµα, µάρκα, σήµα 2. (συνεκδ.) καθένα από τα 
εµφιαλωµένα κρασιά που διαθέτει ένα εστιατόριο: στο ρεστοράν του 
θα βρείτε πολλές ~, ακόµη και από τις πιο σπάνιες 3. (ειρων.) οι τύποι 
και η επιφάνεια, κατ' αντιδιαστολή προς την ουσία: δεν τους εν-
διαφέρει η πραγµατικότητα, αλλά η ~ ΣΥΝ. εθιµοτυπία, πρωτόκολλο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. étiquette < µέσ. γαλλ. estiquier «συνδέω» < µέσ. ολλ. 
steken «επικολλώ»]. 

Ε.τ.Κ. (η) Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως. 
έτµησα ρ. → τέµνω 
Ε.Τ.Μ.Λ.Ε. (το) Ειδικό Ταµείο Μηχανηµάτων Λιµενικών Έργων. 
Ε.Τ.Μ.Ο.Α. (το) Ειδικό Ταµείο Μονίµων Οδοστρωµάτων Αθήνας. 
ετοιµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ετοίµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) καθιστώ 
(κάτι/κάποιον) έτοιµο, κατάλληλο για συγκεκριµένο σκοπό: ~ φαγητό 
| ρόφηµα | εφόδια | λογαριασµό | σχέδιο ΣΥΝ. παρασκευάζω, προπα-
ρασκευάζω, καταρτίζω, οργανώνω, αποτελειώνω (β) (ειδικότ.) ΑΘΛ. 
προετοιµάζω (πρόσωπο ή οµάδα), για τη συµµετοχή σε αγώνες και τη 
βελτίωση των επιδόσεων: ο οµοσπονδιακός προπονητής ετοιµάζει την 
εθνική οµάδα για τους αγώνες τού Μουντιάλ ΣΥΝ. προπονώ 2. (ειδι-
κότ. για χώρους) καθαρίζω και τακτοποιώ: ετοίµασες το σπίτι για την 
αυριανή γιορτή; ΣΥΝ. ευτρεπίζω, συγυρίζω 3. σχεδιάζω (κάτι), 
προγραµµατίζω; ~ γιορτή | απεργία | συνάντηση | εκδήλωση | έκπληξη 
| συγκέντρωση | επίθεση 4. (κακόσ.) µηχανορραφώ: ποιος ξέρει 
άραγε τι ετοιµάζει; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 

ετοιµασία (η) [αρχ.] {ετοιµασιών} 1. το να ετοιµάζει ή να προγραµ-
µατίζει κανείς (κάτι), να καθιστά πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο 
κ.λπ. κατάλληλο για συγκεκριµένο σκοπό: η ~ των αποσκευών | τής 
εκδήλωσης | τής αποστολής ΣΥΝ. οργάνωση, σχεδίαση, προπαρα-
σκευή, προετοιµασία 2. (ειδικότ.) το να καθαρίζεται και να τακτο-
ποιείται χώρος: η - τού σπιτιού για τη δεξίωση || (κ. στον πληθ.) αι3-
ριο γιορτάζει ο πατέρας µου και έχουµε ετοιµασίες στο σπίτι ΣΥΝ. 
τακτοποίηση, συγύρισµα. 

ετοιµατζήδικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που αγοράζεται έτοιµος, που 
διατίθεται για κατανάλωση σε εµπορικά καταστήµατα, που δεν ετοι- 

µάζεται για συγκεκριµένο πελάτη: ~ κοστούµι | φόρεµα 2. (για ιδέες, 
απόψεις, λόγια κ.ά.) (µειωτ.) αυτός που τον βρήκε κάποιος έτοιµο και 
τον χρησιµοποίησε αυτούσιο, που τον ετοίµασαν άλλοι και του τον 
έδωσαν: χρησιµοποιεί ~ συνθήµατα || αυτές είναι ~ ιδέες. [ΕΤΥΜ. < 
έτοιµος + -ατζήδικος (< -ατζής) + -ικος]. 

ετοιµόγεννη (η) [µεσν.] (για γυναίκες και θηλυκά ζώα) αυτή που 
είναι έτοιµη να γεννήσει, που πρόκειται πολύ σύντοµα να γεννήσει 
ΣΥΝ. επίτοκος, στην ώρα της, στον µήνα της. 

ετοιµοθάνατος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πρόκειται σύντοµα να 
πεθάνει, που βρίσκεται πολύ κοντά στον θάνατο: η έκρηξη τραυµάτισε 
τρεις και ο ένας είναι ~ ΣΥΝ. µελλοθάνατος, (λαϊκ.) τού θανατά 2. 
(µτφ.) αυτός τού οποίου πλησιάζει το τέλος, που φθίνει: ~ κυβέρνηση 
| πολιτισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

ετοιµόλογος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει την ικανότητα να δίνει 
γρήγορα εύστοχες και πνευµατώδεις απαντήσεις ΣΥΝ. έξυπνος, πνευ-
µατώδης ANT. βραδύνους, αµβλύνους, αργόστροφος. — ετοιµολογία 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. 

ετοιµοπαράδοτος, -η, -ο (για οικοδοµές και εµπορεύµατα) αυτός τού 
οποίου η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια είναι 
έτοιµος προς παράδοση: πωλούνται ~ διαµερίσµατα των δύο ή τριών 
δωµατίων κοντά στη θάλασσα. 

ετοιµοπόλεµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι έτοιµος για πόλεµο, που 
είναι κατάλληλα προετοιµασµένος για τη διεξαγωγή πολέµου: ~ 
στρατός | σκάφος 2. (µτφ.) αυτός που είναι έτοιµος για αντιπαράθε-
ση, για αγώνα κ.λπ.: το κόµµα είναι - για τις εκλογές || οι δύο ποδο-
σφαιριστές είναι ~ για το ντέρµπι τής Κυριακής. 

ετοιµόρροπος, -η, -ο 1. (για κτίσµατα) αυτός που είναι έτοιµος να 
καταρρεύσει: ο σεισµός κατέστησε το ογδόντα τοις εκατό των οικιών 
~|| ~ σπίτι | οίκηµα | οχυρό | τοίχος | κάστρο ΣΥΝ. ξεχαρβαλωµένος, 
σαραβαλιασµένος, σάπιος, σαθρός ANT. γερός, ανθεκτικός 2. (µτφ.) 
αυτός που οδηγείται σε διάλυση ή σε χρεωκοπία: ~ κράτος | κυβέρ-
νηση | καθεστώς | δικτατορία | εταιρεία ANT. ανθεκτικός 3. (σκωπτ. 
για υπερήλικα) αυτός που έχει κλονισµένη υγεία ή ταλαιπωρηµένο 
παρουσιαστικό: ένα ~ γεροντάκι, να το λυπάται η ψυχή σου! ΣΥΝ. σα-
ράβαλο ΑΝΤ. υγιής, γερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
ετοιµόρροπος < έτοιµο- + -ροπος < ρέπω]. 

έτοιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κατάλληλος για συγκεκριµένο σκο-
πό, τού οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί η προπαρασκευή: το φαγητό εί-
ναι ~ || το διαµέρισµα είναι - προς κατοίκηση || η εργασία που µου 
ανέθεσες είναι ~ ΣΥΝ. παρασκευασµένος, ολοκληρωµένος, διαθέσι-
µος ΑΝΤ. ανέτοιµος, απαράσκευος· ΦΡ. (α) έτοιµη απάντηση εύστοχη 
απάντηση που δίδεται γρήγορα, αφήνοντας την εντύπωση ότι δεν εί-
ναι αυθόρµητη, αλλά προετοιµασµένη (β) τα θέλει όλα έτοιµα για 
οκνηρό πρόσωπο που δεν είναι πρόθυµο να εργαστεί για την υλοποί-
ηση των επιθυµιών του (γ) τρώω από τα έτοιµα συντηρούµαι όχι από 
την εργασία µου, αλλά ξοδεύοντας εισοδήµατα, οικονοµίες, περιου-
σία κ.λπ. δική µου ή άλλων 2. (+να) βρίσκοµαι στο στάδιο πριν συµ-
βεί κάτι, είµαι στα πρόθυρα: από τον θυµό του έµοιαζε µε ηφαίστειο - 
να εκραγεί || ήταν έτοιµος να σωριαστεί στο έδαφος από το µεθύσι • 3. 
αυτός που είναι διατεθειµένος, πρόθυµος για (κάτι): οξύθυµος και 
νευρικός, φαινόταν πάντοτε - για καβγά 4. αυτός που είναι απο-
φασισµένος, που δεν έχει αναστολές ή φόβους για (κάτι): είµαστε ~ 
για όλα ANT. αναποφάσιστος, διστακτικός, αµφιταλαντευόµενος 5. 
αυτός που έχει κατασκευαστεί, παρασκευαστεί από άλλους, συνήθ. 
µέσα από µια διαδικασία τυποποιήσεως για µαζική κατανάλωση, 
κατ' αντιδιαστολή προς ό,τι φτειάχνουµε οι ίδιοι: παίρνω ~ φαγητό || 
βιοτεχνία ετοίµων ενδυµάτων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έτοιµος | έτοιµος, αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. 
αποτελεί σύνθετο των αρχ. ουσ. έτος «αληθής» (βλ. λ. ετάζω) και 
οϊµος «δρόµος» (βλ. κ. προ-οίµιο). Κατ' άλλη άποψη, εφόσον το επίθ. 
έτος φέρει ιων. ψίλωση, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η λ. έτοιµος 
προέρχεται από τον τ. *έτοι (τοπική πτώση τού επιθ. ετός) και το επί-
θηµα -µος. Η λ. χρησιµοποιείται στον Όµηρο µε τη σηµ. «βέβαιος», 
όταν αναφέρεται στο µέλλον, και «πραγµατοποιηµένος», όταν ανα-
φέρεται στο παρελθόν. Αργότερα, αναφερόµενη σε πρόσωπα, προσέ-
λαβε επίσης τη σηµ. «ενεργός, αποτελεσµατικός»]. 

ετοιµότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η ικανότητα άµεσης αντίληψης 
των ερεθισµάτων και κατάλληλης αντίδρασης σε αυτά (ως αποτέλε-
σµα συνήθ. κατάλληλης προετοιµασίας): η ~ των Ενόπλων ∆υνάµεων 
βρίσκεται στον υψηλότερο δυνατό βαθµό || σε κατάσταση ετοιµότητας 
|| αµυντική | πλήρης | στρατιωτική | διαρκής ~ || άσκηση ετοιµότητας 
ΣΥΝ. εγρήγορση 2. η ευχέρεια για άµεση διατύπωση νοηµάτων, 
ερωτήσεων, απαντήσεων: ο δηµόσιος κατήγορος επιτέθηκε µε δύσκο-
λες ερωτήσεις, αλλά ο συνήγορος τον απέκρουσε µε ~ ΣΥΝ. ετοιµο-
λογία. 

ετόλ (η) {άκλ.} φαρδύ και µακρύ κοµµάτι υφάσµατος ή συνήθ. γού-
νας που φοριέται γύρω από τους ώµους. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
étole < λατ. stola < αρχ. στολή]. 

έτος (το) {έτ-ους | -η, -ών} 1. η χρονική περίοδος που αντιστοιχεί στο 
διάστηµα µιας πλήρους περιφοράς τής Γης γύρω από τον Ήλιο· χρο-
νική µονάδα που περιλαµβάνει δώδεκα µήνες (από την πρώτη Ια-
νουαρίου ώς την τριακοστή πρώτη ηµέρα τού επόµενου ∆εκεµβρίου), 
ήτοι 365 ηµέρες: τρέχον | νέον | τελευταίο - || η πάροδος των ετών || 
κατά τη διάρκεια τού ~ || λήγοντος τού ~ || από πολλών ~ µελετά τους 
αρχαίους || γνωριστήκαµε προ ετών ΣΥΝ. (καθηµ.) χρόνος, χρονιά, δω-
δεκάµηνο· ΦΡ. (λόγ.) επί σειρά(ν) ετών για πολλά χρόνια: ~ ήταν δι-
ευθυντής στο τµήµα πωλήσεων 2. η παραπάνω περίοδος ως µονάδα 
µέτρησης τής ηλικίας: είµαι είκοσι τεσσάρων ετών || πόσων ετών εί-
στε; 3. (ειδικότ.) το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί σε µία πλήρη 
περιφορά κάθε πλανήτη τού ηλιακού συστήµατος γύρω από τον 
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Ήλιο: ~ τού ∆ιός | τού Ερµή | τής Αφροδίτης | τού Άρη- ΦΡ. (α) δίσεκτο 
έτος αυτό που αποτελείται από 366 ηµέρες και έρχεται κάθε τέσσερα 
χρόνια (β) έτος φωτός (i) µονάδα µετρήσεως των αποστάσεων στο 
σύµπαν, η οποία ισούται µε την απόσταση που διανύει το φως σε ένα 
έτος, εφόσον κινείται µε τη γνωστή ταχύτητα του (300.000 µέτρα ανά 
δευτερόλεπτο) (ii) (στον πληθ. έτη φωτός) για πολύ µεγάλη απόσταση 
ή διαφορά: αυτή η χώρα απέχει έτη φωτός από την οργάνωση και τη 
λειτουργία των προηγµένων ευρωπαϊκών χωρών (γ) σωτή-ριο(ν) έτος 
βλ. λ. σωτήριος (δ) ακαδηµαϊκό | πανεπιστηµιακό έτος η χρονική 
περίοδος κατά την οποία γίνονται οι πανεπιστηµιακές παραδόσεις, 
δηλ. από αρχές Οκτωβρίου µέχρι τέλους Μαΐου περίπου (ε) σχολικό 
έτος ο χρόνος διάρκειας των µαθηµάτων τής στοιχειώδους και µέσης 
εκπαίδευσης, δηλ. από τις αρχές Σεπτεµβρίου µέχρι τέλους Μάιου ή 
αρχές Ιουνίου (στ) οικονοµικό έτος το χρονικό διάστηµα για το 
οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισµός τού κράτους, των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
από το 1957 συµπίπτει στην Ελλάδα µε το κανονικό, το ηµερολογιακό 
έτος (ζ) (παλαιότ.) εις πολλά έτη! ευχή για τον καινούργιο χρόνο ή 
για την ονοµαστική εορτή προσώπων (η) (αίσιον και) ευτυχές το 
νέον έτος! στερεότυπη ευχή για τον καινούργιο χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εφέτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Έέτος < I.E. *wet- «έτος», πβ. σανσκρ. tri-vats-â- «τριε-
τής», λατ. vêtus «παλαιός», αλβ. vit «έτος» κ.ά. Οµόρρ. έφ-έτος (βλ.λ.), 
επ-έτειος, κ.ά. Εν αντιθέσει µε το ουσ. ένιαυτός, που δήλωνε το ολο-
κληρωµένο έτος, αυτό που έχει µόλις περάσει, η λ. έτος αναφερόταν 
εξαρχής στο τρέχον έτος]. 

ετούτος, -η, -ο → τούτος 
Ε.Τ.Π.Α. (το) Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
ετράπην ρ. → τρέπω 
Ετρουρία (η) περιοχή τής αρχαίας Ιταλίας Β. τής Ρώµης, πατρίδα 
των Ετρούσκων. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Etruria, που συνδ. µε το εθνωνύµιο Etruski (βλ. λ. Ετρού-
σκοϊ)]. 

Ετρούσκοι (οι) αρχαίος λαός που κατοίκησε την Ετρουρία τής Ιταλίας 
(δηλ. ∆. και Ν. των Απεννίνων, ανάµεσα στους ποταµούς Τίβερη και 
Αρνο) και τού οποίου ο πολιτισµός έφθασε στην ακµή του τον 6ο αι. 
π.Χ.· κατόπιν κατακτήθηκαν από τους Ρωµαίους και βαθµηδόν 
αφοµοιώθηκαν από αυτούς. — ετρουσκικός, -ή, -ό. [ETYM. < λατ. 
Etruski | Tuski, για το οποίο βλ. λ. Τυρρηνός. Οι Ετρούσκοι (λαός µη 
I.E. καταγωγής) αυτοαποκαλούνταν Rasena, ενώ οι Έλληνες τους 
αποκαλούσαν Τυρρηνούς]. 

έτσι επίρρ. 1. κατ' αυτό τον τρόπο, µε τέτοιον τρόπο (δράσης ή ενέρ-
γειας): ~ πρέπει να δουλεύεις και όχι όπως πριν || - γράφεται αυτή η 
λέξη || ~ καλλιεργούν τη γη || ~ έγινε σπουδαίος άνθρωπος || είναι δυ-
νατόν να σκέφτεται ~; || ~ γίνεται το γλυκό || ~, πώς ~; Αλλιώς µου τα 
είχες πει! || Ωραίες κουβέντες! ~ σε έµαθα εγώ να µιλάς; || «~ είναι, αν 
~ νοµίζετε» (τίτλος έργου τού Λ. Πιραντέλλο) || ~ κάνω, γιατί ~ µ ' αρέ-
σει! || ~ σε θέλω, δυναµικό κι αποφασιστικό! || Πώς είσαι ~; Κοιτάχτη-
κες στον καθρέφτη; ΣΥΝ. τοιουτοτρόπως, ως ακολούθως, ως εξής ΑΝΤ. 
αλλιώς, αλλιώτικα, διαφορετικά- ΦΡ. (α) έτσι όπως µε αυτό τον τρόπο 
µε τον οποίο...: ~ του µιλάει, λογικό είναι να αντιδρά || ~ ήρθαν τα 
πράγµατα, δεν είχε άλλη επιλογή (β) έτσι µπράβο! | έτσι, ντε! για να 
δείξουµε ότι εγκρίνουµε κάτι που κάνει κάποιος ή για να τον ενθαρ-
ρύνουµε να συνεχίσει: Ετσι µπράβο! Φόρεσες επιτέλους και κάτι µο-
ντέρνο! 2. µε τρόπο επιπόλαιο, χωρίς σοβαρό λόγο ή και χωρίς σκοπι-
µότητα: ~ το είπε, χωρίς κακό σκοπό || το έκανε ~, για πλάκα ΑΝΤ. σο-
βαρά, σκόπιµα · 3. χωρίς χρηµατικό ή άλλο αντάλλαγµα: κι - να µου 
το δώσεις, δεν θα το δεχθώ || είχε κάτι παλιές πλάκες γραµµοφώνου 
και τις έδωσε ~ ΣΥΝ. δωρεάν, χάρισµα, τσάµπα · 4. (για ευχή συν-
δυασµένη µε παράκληση) είθε, µακάρι, άντε µπράβο: πήγαινε να του 
µιλήσεις, ~ να σε χαρώ! || βοήθησε µε σε παρακαλώ, ~ να χαρείς τα 
παιδιά σου! · 5. εξαιτίας αυτού τού γεγονότος, γι' αυτό τον λόγο: δεν 
πήγε να δώσει εξετάσεις κι ~ έχασε τη χρονιά του ΣΥΝ. λόγω αυτού, 
εξαιτίας αυτού, ως εκ τούτου · 6. (αργκό) το πρόσωπο που υπονοεί-
ται, αυτός που ξέρουµε (αλλά δεν τον αναφέρουµε): έφυγε µε τον ~, 
τον κολλητό του || βγήκε ραντεβού µε τον ~ της · 7. (ως επικοινωνια-
κός δείκτης τού προφορικού λόγου, πάντοτε στο τέλος τής φράσης) 
για να ζητηθεί η παρακολούθηση και συγκατάθεση τού ακροατή σχε-
τικά µε κάτι που ειπώθηκε: θα δουλέψουµε και το Σαββατοκύριακο, 
~; || ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις, ~; ΣΥΝ. κατάλαβες, σύµφωνοι · ΦΡ. (α) 
µε το έτσι θέλω χωρίς να δίνω λογαριασµό σε κανέναν: µπήκε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων ~, παρά την απαγόρευση εισόδου ΣΥΝ. αυθαί-
ρετα, µε τον τσαµπουκά (β) έτσι κι έτσι ούτε καλά ούτε άσχηµα, µε 
τρόπο µέτριο: -Πώς τα πήγες στη συνέντευξη; — ΣΥΝ. µέτρια, καλού-
τσικα (γ) έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει το πράγ-
µα: ~, στο τέλος θα γίνει ό,τι πει εκείνος, οπότε γιατί να τσακωνόµα-
στε; || οι εργαζόµενοι δεν επιστρέφουν στο ~ ακατάλληλο κτήριο ΣΥΝ. 
ούτως ή άλλως, οπωσδήποτε (δ) ο έτσι ο αλλιώς ως χαρακτηρισµός 
προσώπου στο οποίο δεν θέλουµε να αναφερθούµε, για ανάξιο λόγου 
πρόσωπο ΣΥΝ. ο ποίσος ο δείξος (ε) έτσι και αν τυχόν, όταν: ~ µιλήσεις, 
θα σου τις βρέξω || ~ βγεις πρώτος, θα γίνει µεγάλο γλέντι! ΣΥΝ. ευθύς 
ως, αµέσως µόλις (στ) (ώστε) έτσι λοιπόν! ως προτασιακός επικοινω-
νιακός δείκτης που εισάγει συµπέρασµα και ανακεφαλαιώνει ό,τι 
προηγήθηκε: Ωστε έτσι, λοιπόν! Αντί να τον ευγνωµονεί που τον βοή- 

θησε, τον κατηγορεί κι από πάνω! (ζ) έτσι που λες! ως προτασιακός 
επικοινωνιακός δείκτης που δηλώνει συνόψιση ή εµφατική επανάλη-
ψη στοιχείου που προηγήθηκε: ~! ∆εν είναι να έχεις εµπιστοσύνη σε 
κανέναν στις µέρες µας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµολογίες: (α) < αρχ. ούτωσ-ί 
(β) < µεσν. ετις (πβ. τίποτ-ις, σήµερ-ις) < ετ(σ)ου < αρχ. οϋτω (γ) < αρχ. 
έτι (µε τσιτακισµό) (δ) λατ. etsi «αν και, µολονότι»]. 

ετσιδά επίρρ. [µεσν.] (για έµφαση) να, µε αυτό τον τρόπο, έτσι ακρι-
βώς. 

ετσίθελικος, -ή, -ό (καθηµ.) αυτός που λέγεται ή γίνεται χωρίς να 
λαµβάνει υπ' όψιν συµβουλές, εντολές, κρίσεις κ.λπ., σύµφωνα µόνο 
µε τη θέληση του, µε το έτσι θέλω (βλ. λ. έτσι): ~ ενέργεια | αντίρρη-
ση ΣΥΝ. αυθαίρετος. — ετσιθελικά επίρρ., ετσιθελισµός (ο). 

Ε.Τ.Τ.Η.Π.Τ.Α. (η) Ένωση Τεχνικών Τύπου Ηµερησίου Περιοδικού 
Τύπου Αθηνών. 

ετυµηγορία (η) {ετυµηγοριών} 1. η απόφαση κάθε δικαστηρίου και 
ιδ. τού ορκωτού ΣΥΝ. κρίση 2. (κατ' επέκτ.) κάθε σηµαντική απόφαση, 
ειδικότ. το αποτέλεσµα των εκλογών: η - τού λαού ήταν συντριπτική 
υπέρ τού κόµµατος µας ΣΥΝ. απόφαση, κρίση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έτυµηγόρος «αυτός που λέει την αλήθεια» < ετυµος 
(βλ. λ. έτυµον) + -ηγόρος (µε έκταση φωνήεντος εν συνθέσει) < αγο-
ρεύω]. 

ετυµολόγηµα (το) [1893] {ετυµολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} η έκφρα-
ση γνώµης σχετικά µε την ετυµολογία (βλ.λ.) λέξης. 

ετυµολογία (η) {ετυµολογιών} ΓΛΩΣΣ. 1. Ο επιστηµονικός κλάδος τής 
γλωσσολογίας που έχει ως αντικείµενο το έτυµον (βλ.λ.), δηλ. την αρ-
χική µορφή και την αρχική σηµασία κάθε λέξης· ειδικότ., µελετά τό-
σο την προέλευση των λέξεων όσο και την πιθανή γενετική συγγέ-
νεια τους µε αντιστοίχους τύπους των γλωσσών κοινής καταγωγής, 
µε απώτερο στόχο την αναγωγή στον αρχικό τύπο (ρίζα, θέµα κ.λπ.) 
και στην αρχική σηµασία κάθε λέξης 2. η διαδικασία και το αποτέ-
λεσµα τής επιστηµονικής αναζητήσεως τής καταγωγής των λέξεων, 
δηλ. τής αρχικής ρίζας και τής πρώτης σηµασίας τους, όπως προκύ-
πτουν από τα ενδιαµέσως µαρτυρηµένα ή επανασυντεθειµένα στά-
δια (βλ. λ. επανασύνθεση): σε κάθε λήµµα τού παρόντος λεξικού πα-
ρέχεται και η ~ τής λέξης ΣΥΝ. προέλευση, αρχή, καταγωγή, γένεση-
ΦΡ. λαϊκή ετυµολογία η παρετυµολογία (βλ.λ.) 3. (στη σχολική γραµ-
µατική) το ετυµολογικό (βλ.λ.). — ετυµολόγος (ο/η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «η πρώτη (αληθής και αυθεντική) σηµασία 
µιας λέξεως», < ετυµολογώ < ετυµος (βλ. λ. έτυµον) + -λογώ < λόγος]. 

ετυµολογικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
ετυµολογία: ~ µελέτη | έρευνα | λεξικό 2. ετυµολογικό (το) (ενν. τµή-
µα, κεφάλαιο) το µέρος τής παραδοσιακής σχολικής γραµµατικής 
που ασχολείται µε την παραγωγή και τη σύνθεση των λέξεων, δηλ. 
µελετά συστηµατικά τις παραγωγικές καταλήξεις, τα προσφύµατα, 
καθώς και τους κανόνες τής συνθέσεως. 

ετυµολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ετυµολογείς... | ετυµολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω την ευµολογία λέξης. — ετυµολόγηση (η) 
[1859]. 

έτυµον (το) [ετύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. η αρχική ρίζα κάθε λέξης και η αρ-
χική σηµασία, η οποία προκύπτει από τη ρίζα αυτή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έτυµον, ουδ. τού επιθ. ετυµος, παράλλ. τ. τού αρχ. έτε-ός «αληθινός, 
αυθεντικός». Εικάζεται ότι οι δύο λ. έχουν κοινό θ., αφού ετυ-µος < 
*έτΕ-/ηο-, που παρουσιάζει µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*έτεΕ-ός > ετεός. Και οι δύο λ. εµφανίζουν ιων. ψίλωση, προέρχονται 
δε από την ίδια ρίζα µε το ρ. ετάζω (βλ.λ.)]. 

έτυχα ρ. → τυχαίνω 
ευ επίρρ. (αρχαιοπρ.) καλά, σωστά, όπως αρµόζει, όπως πρέπει ΑΝΤ. 

κακώς· ΦΡ. (α) το ευ ζην βλ. λ. ζην (β) ουκ εν τω πολλώ το ευ (ουκ εν 
τφ πολλώ το ευ) το καλό δεν βρίσκεται στο πολύ, η ποσότητα δεν 
αποτελεί ασφαλές κριτήριο ποιότητας (γ) ΑΘΛ. ευ αγωνίζεσθαι (το) 
το να αγωνίζεται κανείς σύµφωνα µε τους κανόνες τού αγωνίσµατος, 
χωρίς να εξαπατά τον αντίπαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ευ, ουδ. τού επιθ. έυς «καλής ποιότητας, γενναίος» (µε επιρρ. 
χρήση τού ουδ.) < *esu-s < I.E. *es-u- (όπου το θ. *es- «είµαι» 
παρεκτείνεται), πβ. χεττ. aäSuä «καλός», σανσκρ. su-, πιθ. σύνδ. µε το 
επίθ. υγιής (βλ.λ.). Αν ωστόσο το επίθ. έΰς περιείχε δίγαµµα, τότε πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. vàsu- «καλός», ιρλ. feb «εξοχότητα» κ.ά.]. 

ευ- κ. εύ- α' συνθετικό λόγιων λέξεων τής Ν. Ελληνικής που δηλώνει: 
1. την καλή ιδιότητα αυτού που σηµαίνει το β' συνθετικό: ευ-υπόλη-
πτος, ευ-γενής, ευ-άερος, εύ-γλωττος ΣΥΝ. κάλο- 2. την ευκολία ως 
προς τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί αυτό που σηµαίνει το β' 
συνθετικό: ευ-ανάγνωστος, ευ-άλωτος, ευ-απόδεικτος ΣΥΝ. εύκολο- 3. 
την ύπαρξη σε µεγάλο βαθµό ενός χαρακτηριστικού, µιας ιδιότητας 
κ.λπ.: εύ-σωµος, ευ-τραφής. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίρρ. εύ (βλ.λ.)]. 

Εύα (η) 1. Π.∆. η πρώτη γυναίκα, σύντροφος τού Αδάµ στον Παράδει-
σο, την οποία έπλασε, κατά τη Γένεση, ο Θεός από το πλευρό τού 
Αδάµ 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Εύα < εβρ. hawwàh «ζωντανή, ζώσα» (p. hayâh «ζω»), 
πβ. Π.∆. Γένεσις 3, 20: και έκάλεσεν 'Αδάµ το όνοµα τής γυναικός 
αυτού Ζωή (= εβρ. hawwàh), δτι αύτη µήτηρ πάντων των ζώντων]. 

 

ευ- δηλώνει ευκολία 
ευ-ανάγνωστος, -η, -ο 
ευ-αττόδεικτος, -η, -ο 
ευ-αττόκτητος, -η, -ο 
ευ-8ιάγνωστος, -η, -ο 

ευ-διάκριτος, -η, -ο 
ευ-διάλυτος, -η, -ο ευ-
εκττλήρωτος, -η, -ο 
ευ-εξαπάτητος, -η, -ο 

ευ-εξήγητος, -η, -ο 
ευ-επίλυτος, -η, -ο 
ευ-ειτίτευκτος, -η, -
ευ-επούλωτος, -η, - 

ευ-ερµήνευτος, -η, -ο 
ευ-εφάρµοστος, -η, -ο 
ευ-θεράπευτος, -η, -ο 
ευ-κατάληπτος, -η, -ο 

ευ-κατέργαστος, -η, -ο 
ευ-προσάρµοστος, -η, -ο 
ευ-πρόσβλητος, -η, -ο 
ευ-πρόφερτος, -η, -ο 



Ευαγγελία 684 ευαισθητοποιώ 
 

Ευαγγελία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βαγγελιώ. 
ευαγγελίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {ευαγγελίσθηκα} 1. (κυριολ.) φέρνω 

ευχάριστες ειδήσεις, αναγγέλλω ευχάριστα µηνύµατα 2. (µτφ.) δίνω 
ευχάριστες υποσχέσεις: όλα τα κόµµατα ευαγγελίζονται οικονοµική ανάπτυξη 
και ευηµερία, πόσα όµως είναι ικανά να πραγµατοποιήσουν κάτι τέτοιο; ΣΥΝ. 
υπόσχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ευαγγελικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που ανήκει, αναφέρεται ή περιέχεται στο 
Ευαγγέλιο: ~ περικοπή | ρήση | ρητό | λόγος 2. (κατ' επέ-κτ.) αυτός που είναι 
σύµφωνος, που ταιριάζει στις επαγγελίες και στα διδάγµατα τού Ευαγγελίου: - 
φωνή | υποµονή · 3. (α) Ευαγγελικοί (οι) κλάδος των ∆ιαµαρτυροµένων, οι 
οποίοι παραδέχονται το Ευαγγέλιο ως τη µόνη και αποκλειστική (sola 
scriptura) πηγή τής χριστιανικής θρησκείας (δηλ. απορρίπτουν εντελώς την 
Ιερά Παράδοση) (βλ. κ. λ. ευαγγελιστής, σηµ. 2) (β) Ευαγγελικές Εκκλησίες οι 
Εκκλησίες που προέκυψαν από την Προτεσταντική Μεταρρύθµιση, για να 
δηλωθεί η εµµονή τους στο Ευαγγέλιο ως µοναδική πηγή τής θρησκείας · 4. 
Ευαγγελικά (τα) (ορθότ. Ευαγγελιακά) τα αιµατηρά επεισόδια που 
σηµειώθηκαν στην Αθήνα το 1901 µε αφορµή τη µεταγλώττιση τού 
Ευαγγελίου στη δηµοτική από τον Α. Πάλλη. 

Ευαγνελι)α)κά - Ορεστειακά. Με τις ονοµασίες αυτές είναι γνωστά τα 
αιµατηρά επεισόδια που συνέβησαν από τη διαµάχη «δη-µοτικής-
καθαρεύουσας» στην αιχµή τού «Γλωσσικού Εµφυλίου» µας (αρχές τού 
20ού αιώνα). Τα Ευαγγελικά ή ορθότ. Ευαγγελιακά (Ευαγγέλιο > 
Ευαγγελιακός, όπως στάδιο > σταδιακός, επεισόδιο > επεισοδιακός κ.ά.) 
είναι τα επεισόδια που έγιναν στις 8 Νοεµβρίου τού 1901 µε αφορµή τη 
µετάφραση τού Ευαγγελίου στη δηµοτική. Η µετάφραση, µε πρωτοβουλία 
τής βασίλισσας Όλγας, έγινε από τον Αλέξανδρο Πάλλη και άρχισε να 
δηµοσιεύεται σε συνέχειες από τις 9 Σεπτεµβρίου στην εφηµ. Ακρόπολις. 
Στις 8 Νοεµβρίου τού 1901 πραγµατοποιήθηκε µεγάλο φοιτητικό και λαϊκό 
συλλαλητήριο στους Στύλους τού Ολυµπίου ∆ιός, κατά το οποίο 
σηµειώθηκαν αιµατηρές συγκρούσεις µε την αστυνοµία, που είχαν θύµατα 
8 νεκρούς και 70 τραυµατίες! Ακολούθησε πτώση τής κυβερνήσεως Θε-
οτόκη και παύση τού µητροπολίτη Αθηνών Προκοπίου, ο οποίος είχε 
ταχθεί υπέρ τής µεταγλώττισης τού Ευαγγελίου. Στο Σύνταγµα τού 1911 
όχι µόνο προστέθηκε ειδικό άρθρο (το 107) για τη γλώσσα («Επίσηµος 
γλώσσα τού Κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν συντάσσονται το πολίτευµα 
και τής ελληνικής νοµοθεσίας τα κείµενα»), αλλά στο αρθρ. 2 προβλέφθηκε 
ειδικά, λόγω των Ευαγγελια-κών, ότι «Γο κείµενον των Αγίων Γραφών 
τηρείται αναλλοίωτον η εις άλλον γλωσσικόν τύπον απόδοσις τούτου, άνευ 
τής προηγουµένης εγκρίσεως και τής εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τού 
Χριστού Εκκλησίας, απαγορεύεται απολύτως». ∆ύο χρόνια µετά τα 
Ευαγγελιακά -και την ίδια ηµεροµηνία (8 Νοεµβρίου)- έλαβαν χώρα τα 
Ορεστειακά: συλλαλητήριο πάλι φοιτητών και άλλων πολιτών, σύγκρουση 
µε την αστυνοµία στην οδό Σταδίου, µε θύµατα 2 νεκρούς και 7 
τραυµατίες! Αυτή τη φορά αιτία ήταν η µετάφραση (από την αρχαία σε 
απλούστερη γλώσσα) τής τριλογίας τού Αισχύλου Ορέστεια, για την 
παράσταση τού έργου στο Βασιλικό Θέατρο. Η µετάφραση (από τον 
καθηγητή τής αρχαιολογίας Γ. Σωτη-ριάδη) θεωρήθηκε «βεβήλωση» τού 
αρχαίου κειµένου και οδήγησε στα αναφερθέντα επεισόδια. 

ευαγγέλιο κ. (λαϊκ.) βαγγέλιο (το) {ευαγγελί-ου | -ων} 1.Ευσνγέ-λιο (το) 
καθένα από τα τέσσερα πρώτα βιβλία τής Καινής ∆ιαθήκης, στα οποία 
περιλαµβάνονται ο βίος, τα θαύµατα και η διδασκαλία τού Ιησού Χριστού: το 
κατά Ματθαίον | κατάΜάρκονΙ κατάΛουκάν/ κατά Ιωάννην ~· ΦΡ. (α) 
απόκρυφο Ευαγγέλιο καθένα από τα κείµενα που γράφτηκαν κατ' αποµίµηση 
των κανονικών Ευαγγελίων και φέρουν ψευδείς επιγραφές επιφανών 
εκκλησιαστικών ονοµάτων, λ.χ. το καθ' Εβραίους Ευαγγέλιο, το 
Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου, το Ευαγγέλιο των ∆ώδεκα Αποστόλων κ.λπ.· 
σώζονται κυρ. σε αποσπάσµατα και η Εκκλησία δεν τα αναγνωρίζει ως 
κανονικά (β) συνοπτικά Ευαγγέλια βλ. λ. συνοπτικός 2. (γενικότ.) τα 
παραπάνω βιβλία θεωρούµενα ως σύνολο και ως πηγή τής χριστιανικής 
πίστης: το ~ κηρύσσει την αγάπη προς τον πλησίον και την ελεηµοσύνη 3. 
(συνεκδ.) ΕΚΚΛΗΣ. το ειδικό λειτουργικό βιβλίο, που περιλαµβάνει τις 
περικοπές από τα τέσσερα Ευαγγέλια που αναγιγνώσκονται στη Θεία 
Λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους: παλιό | πολύτιµο | χρυσόδετο | 
χειρόγραφο ~ 4. (ειδικότ.) περικοπή ενός από τα τέσσερα πρώτα βιβλία τής 
Καινής ∆ιαθήκης, η οποία αναγιγνώσκεται σχεδόν σε κάθε Ιερά Ακολουθία 
από τον ιερέα ή τον διάκονο: το ~ τής Κυριακής περιλαµβάνει την παραβολή 
τού ασώτου- ΦΡ. (α) ∆ώδεκα Ευαγγέλια οι δώδεκα περικοπές των Ευαγγελίων, 
που αναγιγνώσκονται κατά τον εσπερινό τής Μεγάλης Πέµπτης (όρθρος τής 
Μεγάλης Παρασκευής) (β) (λαϊκ.-καθηµ.) (κάτι) είναι αλλουνού nanna 
ευαγγέλιο βλ. λ. άλλος (γ) σύνοψη Ευαγγελίων βλ. λ. σύνοψη 5. (κατ' επέκτ.) η 
Καινή ∆ιαθήκη και το αντίστοιχο βιβλίο: είχε µαζί του πάντα το ~· ΦΡ. βάζω 
ΓΟ χέρι µου στο Ευαγγέλιο (ενν. το βιβλίο) (ί) δίνω όρκο ιερό και 
απαραβίαστο (ii) (κατ' επέκτ.) είµαι τόσο σίγουρος (για κάτι), ώστε να µπορώ 
να ορκιστώ (γι' αυτό): για το τι έγινε µετά, δεν ~ 6. (µτφ.) κάθε κήρυγµα που 
ευαγγελίζεται την ευτυχία και τη σωτηρία των ανθρώπων ή τού κόσµου: το ~ 
τής ελευθερίας | τής κοινωνικής ισότητας | τής αδελφοσύνης ΣΥΝ. διδασκαλία· 
ΦΡ. χαράς ευαγγέλια (i) χαρµόσυνη αγγελία, ευχάριστη είδηση (ii) η 
αντίδραση στο άκουσµα ευχάριστης είδησης 7. (µτφ.) οι θεµελιώδεις αρχές 
κάθε φιλοσοφίας, ιδεολογίας κ.λπ., που οφείλουν να τηρούνται µε 
θρησκευτική ευλάβεια και οι οποίες συχνά περιλαµβάνονται σε σχετικό 
εγχειρίδιο: χρησιµοποίησε τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, για να κηρύξει το ~ τού 
κόµµατος ΣΥΝ. πιστεύω (τα) 

8. (µτφ.) το ειδικό εγχειρίδιο που περιλαµβάνει τις βασικές και θεµελιώδεις 
αρχές ιδεολογίας, κοσµοθεωρίας, φιλοσοφίας κ.λπ.: το «Κεφάλαιο» τού Μαρξ 
αποτέλεσε το - κάθε κοµουνιστή ΣΥΝ. Βίβλος 9. (µτφ.) για κάποιον/κάτι που 
θεωρείται από άλλον αυθεντία, που δεν αµφισβητείται: τον θεωρώ | τον έχω 
για ~! Ό,τι µου πει κάνω! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, παραποµπή. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ευαγγέλιο ν «καλή είδηση, αγγελία» < εΰάγγελος«ο φορέας 
καλών ειδήσεων» < ευ- + άγγελος. Κατά τη χριστιανική εποχή η λ. απέκτησε 
τη βασική σηµ. τού χαρµόσυνου µηνύµατος τής σωτηρίας τού ανθρώπου και 
τής βασιλείας τού Θεού που δίδαξε ο Χριστός. Αργότερα (µεσν.) η λ. δήλωσε 
επίσης και καθεµιά από τις τέσ-σερεις θεόπνευστες αφηγήσεις τής ζωής και 
τής διδασκαλίας τού Ιησού, που γράφτηκαν από τους µαθητές του Ματθαίο, 
Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, και αποτελούν τα τέσσερα πρώτα βιβλία τής 
Κ.∆.]. 

Ευαγγελισµός (ο) 1. ΘΕΟΛ. η αναγγελία στην Παρθένο Μαρία από τον 
αρχάγγελο Γαβριήλ ότι από αυτήν ευδόκησε ο Θεός να γεννηθεί και να 
σαρκωθεί ο Υιός τού Θεού ως κέντρο τής θείας οικονοµίας για τη σωτηρία 
τού κόσµου 2. (συνεκδ.) η εκκλησιαστική (θεοµητορική) γιορτή που τελείται 
σε ανάµνηση τού παραπάνω γεγονότος την 25η Μαρτίου κάθε χρόνου 3. 
(συνεκδ.) το ανάλογο εικονογραφικό θέµα στη χριστιανική τέχνη, κυρίως 
στην αγιογραφία. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «η αναγγελία χαρµόσυνης 
είδησης», < αρχ. ευαγγελίζοµαι. Βλ. λ. ευαγγέλιο}. 

ευαγγελιστάριο (το) {ευαγγελισταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βιβλίο που 
περιέχει µε τη σειρά τα Ευαγγέλια, τα αυτοτελή αποσπάσµατα, που 
διαβάζονται κατά τις ιερές ακολουθίες και ιδ. κατά τη Θεία Λειτουργία. 
[ΕΤΥΜ. < ευαγγελιστ(ής) + παραγ. επίθηµα -άριο, πβ. κ. προσευχητάριο]. 

Ευαγγελιστής (ο) [µτγν.] 1. ο καθένας από τους συγγραφείς των τεσσάρων 
Ευαγγελίων, που περιέχονται στον κανόνα τής Καινής ∆ιαθήκης, δηλ. ο 
Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης · 2. (κα-ταχρ.) ο Ευαγγελικός 
(βλ.λ., σηµ. 3). 

Ευαγγελιστές - Ευαγγελικοί. Η λ. Ευαγγελιστές δηλώνει τους τέσσερεις 
συγγραφείς των Ευαγγελίων: τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον 
Ιωάννη. Καθένας από αυτούς χαρακτηρίζεται ως Ευαγγελιστής. 
Ευαγγελικοί είναι οι πιστοί που ανήκουν στις Ευαγγελικές Εκκλησίες, τις 
Εκκλησίες που προήλθαν από την Προτεσταντική Μεταρρύθµιση και που 
θεωρούν το Ευαγγέλιο ως µοναδική πηγή τής Πίστεως, o όρος Ευαγγελικοί 
καθιερώθηκε προς αποφυγή των όρων Προτεστάντες ή ∆ιαµαρτυρόµενοι. 

Ευαγγελίστρια (η) [µεσν.] {-ας κ. -ίας} ΘΕΟΛ. προσωνυµία τής Παρθένου 
Μαρίας, η οποία δέχθηκε πρώτη την «καλή αγγελία» (ευαγγέλιο) και έγινε 
συνεργός για τη σάρκωση τού Ιησού Χριστού, έγινε δηλαδή η ίδια φορέας τής 
καλής αγγελίας για τη σωτηρία τού ανθρώπινου γένους· ο Ευαγγελισµός τής 
Θεοτόκου είναι η απαρχή και η προτύπωση τού Ευαγγελισµού στον κόσµο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) Βαγγελίστρα. 

Ευάγγελος (ο) {-ου κ. -έλου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βαγγέλης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < εύάγγελος «ο φορέας καλών ειδήσεων» < εύ- + 
άγγελος]. 

ευαγής, -ής, -ές {ευαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευαγέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα και καθαρότητα ΣΥΝ. αγνός, 
καθαρός, άψογος, ανεπίληπτος- ΦΡ. ευαγές ίδρυµα αυτό που έχει ιδρυθεί και 
λειτουργεί για ευσεβείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (συχνά και ειρων. για 
ιδρύµατα µε ύποπτους σκοπούς και δραστηριότητες). — ευογώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άµωµος, απαλλαγµένος 
από το άγος», < εύ- + -αγής < άγος (βλ.λ.). Η φρ. ευαγές ίδρυµα αποδίδει το 
γαλλ. établissement pieux]. 

Ευαγόρας (ο) 1. όνοµα δύο αρχαίων βασιλέων τής Κύπρου (5ος κ. 4ος αι. 
π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «καλός αγορητής», < εύ + -αγόρας < 
αγορά (βλ.λ.)]. 

ευάγωγος, -η, -ο (ως χαρακτηρισµός) (λόγ.) αυτός που µπορεί να 
διαπαιδαγωγηθεί εύκολα: ~ παιδί ANT. δυσάγωγος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -
άγωγος < άγω (πβ. κ. αγωγή)]. 

ευάερος, -η, -ο [µτγν.] (για κατοικήσιµο χώρο) αυτός που αερίζεται καλά ή που 
έχει δροσερό αέρα: ~ σπίτι | δωµάτιο. 

Ε.Υ.Α.Θ. (η) Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. 
ευαισθησία (η) [αρχ.] {δύσχρ. ευαισθησιών} 1. η αυξηµένη ικανότητα 

πρόσληψης των εξωτερικών ερεθισµάτων και αντίδρασης σε αυτά: η ~ των 
καινούργιων σεισµογράφ&ν είναι τέτοια, ώστε να καταγράφουν και την 
παραµικρή δόνηση 2. (ειδικότ.) η υπερβολική λεπτότητα και ευπάθεια 
(προσώπου, πράγµατος, αντικειµένου κ.λπ.) στην προσβολή από τα 
ερεθίσµατα αυτά: από µικρός έχω µεγάλη ~ στο ψύχος και κρυολογώ εύκολα || 
η ~ τού δέρµατος || η ουσία αυτή παρουσιάζει εξαιρετική ~ στο φως ΣΥΝ. 
ασθενικότητα, ευθραυστότητα ΑΝΤ. αναισθησία, αµβλύτητα, απάθεια 3. (για 
πρόσ.) συναίσθηση και συµπόνια για τα προβλήµατα τού συνανθρώπου ή ενός 
χώρου: η ~ τής κοινής γνώµης στο πρόβληµα τής παιδικής εγκληµατικότητας 
είναι δεδοµένη || είναι άνθρωπος µε αυξηµένες ~ || κοινωνική | πολιτική -ΑΝΤ. 
αναισθησία, απάθεια. 

ευαισθητοποιώ ρ. µετβ. [1887] (ευαισθητοποιείς... | ευαισθητοποίησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. καθιστώ (κάποιον/κάτι) ευαίσθητο, τον κάνω να 
αισθάνεται εύκολα τα εξωτερικά ερεθίσµατα: ευαισθητοποιείται στα 
ερεθίσµατα τού εξωτερικού περιβάλλοντος ΑΝΤ. αναι-σθητοποιώ, αµβλύνω 2. 
δηµιουργώ ευαισθησία (για κάτι), προκαλώ 
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αντίδραση (για κάποιο ζήτηµα): τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης πρέπει 
να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη γύρω από το θέµα των ναρ-
κωτικών. — ευαισθητοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
sensibiliser]. 

ευαίσθητος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται 
πολύ εύκολα τα εξωτερικά ερεθίσµατα και να αντιδρά σε αυτά: ένα 
µηχάνηµα µε ~ όργανα, που συλλαµβάνουν κάθε ήχο || ~ ακοή 2. 
(ειδικότ.) αυτός που επηρεάζεται εύκολα από συγκεκριµένα ερεθί-
σµατα: ~ στο ψύχος | στη ζέστη ΣΥΝ. ευεπηρέαστος ANT. απαθής, 
σκληρός 3. εξαιρετικά λεπτός, ευπαθής, εύθραυστος: έχει ~ δέρµα και 
δεν κάνει να εκτίθεται στον ήλιο || τα ~ σηµεία | περιοχές τού σώµα-
τος || έχει πολύ ~ χαρακτήρα και πληγώνεται εύκολα || ~ υγεία 4. αυ-
τός που πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εύ-
κολα µπορεί να αποτελέσει πηγή προβληµάτων: είναι µια εξαιρετικά 
~ περιοχή λόγω των µειονοτικών προβληµάτων της ΣΥΝ. εύθικτος, λε-
πτεπίλεπτος, ευπρόσβλητος, ντελικάτος, ασθενικός, µυγιάγγιχτος 
ANT. αναίσθητος, αµβλύς, απαθής 5. (ειδικότ.) αυτός που διακρίνεται 
από λεπτότητα αισθηµάτων, που συγκινείται εύκολα 6. αυτός που 
δείχνει ενδιαφέρον ή συµπόνια: µια ψυχή τρυφερή και ~ || η κοινή 
γνώµη είναι πάντοτε ~ σε ό,τι αφορά σε ζητήµατα προστασίας των 
παιδιών ANT. αναίσθητος, αδιάφορος. — ευαίσθητα | ευαισθήτως 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισθητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που ανταποκρίνεται γρήγορα στα 
ερεθίσµατα»,< εύ- + αισθητός < αισθάνοµαι]. 

ευαλλοίωτος, -η, -ο [µτγν.] (για τρόφιµα, υλικά κ.λπ.) αυτός που αλ-
λοιώνεται εύκολα. 

ευάλωτος, -η, -ο 1. αυτός που προσβάλλεται εύκολα (από νόσο ή άλ-
λη παθολογική κατάσταση): ~ οργανισµός || είµαι ~ στο ψύχος | στις 
αρρώστιες ΣΥΝ. ευπρόσβλητος ANT. απρόσβλητος 2. (µτφ.) (α) αυτός 
που έχει αδύναµο χαρακτήρα, που εύκολα παρασύρεται, παραπλα-
νάται ή υποκύπτει σε πιέσεις ΣΥΝ. τρωτός (β) αυτός που µπορεί εύ-
κολα να πάθει κάτι: χωρίς αστυνόµευση, τα χωριά αυτά έχουν γίνει 
ευάλωτα σε ληστρικές επιδροµές || το εθνικό νόµισµα έπαψε πια να 
είναι ευάλωτο στις χρηµατιστηριακές κρίσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + 
αλωτός < άλίσκοµαι «συλλαµβάνοµαι, κυριεύοµαι», βλ. κ. άλωση]. 

ευανάγνωστος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που αναγιγνώσκεται εύ-
κολα, που δεν παρουσιάζει δυσκολία στην ανάγνωση: ~ γράµµατα | 
γραφικός χαρακτήρας | γραφή ΣΥΝ. ευκολοδιάβαστος ANT. δυσανά-
γνωστος. — ευανάγνωστα | ευαναγνώστως [1888] επίρρ. 

εύανδρος, -ος, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) (για πόλεις, χώρες, έθνη) αυτός 
που διαθέτει πολλούς ενάρετους και γενναίους άνδρες: η ~ Σπάρτη. 
— ευανδρία (η) [αρχ.]. 

Ευανθία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: η 
Οσία - 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. εύανθής «λουλουδιασµένος, ανθηρός» < 
εύ- + -ανθής < άνθος]. 

ευαπόδεικΤθς, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποδεικνύεται εύκολα, που 
υποβάλλεται εύκολα σε έλεγχο: ~ υπόθεση | συλλογισµός | σκέψη 
ΣΥΝ. απτός, χειροπιαστός ANT. δυσαπόδεικτος, αναπόδεικτος. 

ευαπόκτητος, -η, -ο [1858] αυτός που αποκτάται εύκολα, που µπορεί 
εύκολα να τον αποκτήσει κανείς: ~ προνόµιο | συνήθεια ΣΥΝ. προσιτός 
ΑΝΤ. δυσαπόκτητος. 

ευαρέσκεια (η) [1866] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η ευµενής 
διάθεση, η ευχαρίστηση: θα ήθελα να σας εκφράσω την-µου για την 
ευγενική σας πρωτοβουλία || έκφραση | εκδήλωση ευαρέσκειας ΑΝΤ. 
δυσαρέσκεια 2. (ειδικότ.) η ηθική αµοιβή που απονέµεται από προϊ-
σταµένη αρχή στους υφισταµένους της διοικητικούς υπαλλήλους 
στον δηµόσιο τοµέα για εξαιρετική επίδοση κατά την άσκηση τής υ-
πηρεσίας τους. — ευάρεσκα | ευαρέσκως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσα-
ρέσκεια. 

ευαρέστηση (η) → ευαρεστώ 
ευάρεστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκαλεί ευχαρίστηση, που γίνεται 
ευµενώς αποδεκτός: ~ είδηση | άνθρωπος ΣΥΝ. ευχάριστος, αρεστός, 
τερπνός ΑΝΤ. δυσάρεστος.   — ευάρεστα | ευαρέστως [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- + αρεστός < αρέσκω]. 

ευαρεστώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ευαρεστείς... | ευαρέστ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) 1. προκαλώ ευαρέσκεια, ευχαρίστηση ΣΥΝ. ευχα-
ριστώ, ευφραίνω ΑΝΤ. δυσαρεστώ 2. (ειδικότ. το µεσοπαθ. ευαρε-
στούµαι) έχω την καλοσύνη, αναλαµβάνω τον κόπο να ενεργήσω µε 
συγκεκριµένο τρόπο, να πραγµατοποιήσω το περιεχόµενο αιτήµατος 
κ.λπ.: ευαρεστηθείτε, παρακαλώ, να απαντήσετε στην επιστολή µου. 

— ευαρέστηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. 
ευάριθµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που µπορεί εύκολα να µετρη 
θεί, µικρός στον αριθµό, ολιγάριθµος: το - ακροατήριο τής διάλεξης 
ΑΝΤ. πολυάριθµος, πολυπληθής. 

ευάριθµος - πολυάριθµος. Συχνά η λ. ευάριθµος χρησιµοποιείται 
εσφαλµένα αντί τού πολυάριθµος: Παρά τα πενιχρά µέσα που 
διέθεταν, κατάφεραν να απωθήσουν τις ευάριθµες δυνάµεις τού 
εχθρού! (ορθό: τις πολυάριθµες δυνάµεις...). Το ευάριθµος, ωστό-
σο, σηµαίνει ακριβώς το αντίθετο: «αυτόν που µπορεί εύκολα να 
µετρηθεί», άρα «τον λίγο»: Ευάριθµα τυπογραφικά λάθη, όχι πα-
ραπάνω από τρία, βρήκαµε µέσα σ' ένα σύγγραµµα χιλίων και 
πλέον σελίδων - ∆εν µπορεί να εκλεγεί σε τέτοιο αξίωµα, γιατί εί-
ναι ευάριθµοι οι οπαδοί που τον υποστηρίζουν. 

ευάρµοστος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που προσαρµόζεται εύκολα σε ένα 
σύνολο ΣΥΝ. ευπροσάρµοστος, ευκολοταίριαστος ΑΝΤ. δυσπρο- 

σάρµοστος 2. αυτός που ταιριάζει σε ένα σύνολο, ο ταιριαστός, ο αρ-
µονικός ΑΝΤ. δυσάρµοστος, ανάρµοστος.    — ευαρµόστως επίρρ. 
[αρχ.], ευαρµοστία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + άρµοστός < 
αρµόζω]. 

Eußom (η) {-ας κ. -οίας} 1. το δεύτερο σε µέγεθος (µετά την Κρήτη) 
νησί τής Ελλάδας Α. τής Στερεάς Ελλάδας 2. νοµός Ευβοίας νοµός 
που περιλαµβάνει το οµώνυµο νησί µε πρωτεύουσα τη Χαλκίδα. — 
Ευβοεύς (ο) [αρχ.] {Ευβοέως}, ευβοϊκός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ, αρχ., 
πιθ. < εύ- + -βοια < βοϋς «βόδι», οπότε η λ. θα προσδιόριζε την 
περιοχή µε πλούσιες βοσκές βοοειδών. Προτού επικρατήσει η 
ονοµασία Εύβοια, το νησί ονοµαζόταν επίσης Μακρίς και ∆ολίχη 
λόγω τού σχήµατος του, καθώς και Άβαντίς και 'Ελλοπία από τα ο-
νόµατα των αρχαιοτάτων κατοίκων του]. 

Ευβοϊκός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τής Εύβοιας και τής Στερεάς 
Ελλάδας. 

εύβουλος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει την ικανότητα να σκέ-
πτεται ορθά και µε σύνεση ΣΥΝ. συνετός, φρόνιµος, σώφρων, νουνε-
χής ΑΝΤ. ασύνετος, άφρων, άκριτος, απερίσκεπτος.   — ευβούλως 
επίρρ. [µτγν.], ευβουλία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -βουλος < 
βουλή «σκέψη, απόφαση»]. 

εύγε επιφών.· µπράβο!, άριστα!, έξοχα! (έκφραση επιδοκιµασίας, απο-
δοχής, ενθάρρυνσης κ.ά.): ~ ! Είσαι αξιέπαινος! || ~ σε αυτή την έξοχη 
πρωτοβουλία τής αντικαπνιστικής εκστρατείας || για το έργο σας αυτό 
ένα µεγάλο ~ σάς αξίζει. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εύγε < ευ (βλ.λ.) + βεβαιωτ. 
µόριο γε (βλ. λ. γάρ)]. 

ευγένεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | -ειες, δύσχρ. -ειών} 1. η λεπτότητα 
και αβρότητα στους τρόπους και στη συµπεριφορά, το σύνολο των 
κανόνων σωστής συµπεριφοράς, που διέπουν τις κοινωνικές σχέσεις: 
µε υποδέχθηκαν µε καλοσύνη και ~ || λίγο περισσότερη ~ δεν βλάπτει! 
|| στοιχειώδης | αυθόρµητη | τυπική | εξεζητηµένη | επαγγελµατική | 
προσποιητή | διακριτική | περισσή | ψυχική | εξαιρετική | φυσική | 
επιτηδευµένη ~ ΣΥΝ. ευπρέπεια, διακριτικότητα, καλοί τρόποι, 
κοσµιότητα ΑΝΤ. αγένεια 2. (ειρων.) ευγένειες (οι) η συµπεριφορά 
που ακολουθεί τους τύπους, το πρωτόκολλο, χωρίς να έχει ουσιαστι-
κό περιεχόµενο: και τώρα ας αφήσουµε τις ~ και ας συζητήσουµε επί 
τής ουσίας ΣΥΝ. τυπικότητα, τα «σεις» και τα «σας» 3. η καταγωγή 
από αριστοκρατική γενιά σε συνδυασµό συνήθ. µε γενναία και υψηλά 
φρονήµατα: από καµία πλευρά δεν αµφισβητείται η ~ τού δια-
κεκριµένου ευπατρίδη ΣΥΝ. αριστοκρατικότητα, αρχοντιά, υψηλο-
φροσύνη, γενναιοφροσύνη· ΦΡ. τίτλος ευγενείας (λ.χ. κόµης, δούκας, 
µαρκήσιος κ.λπ.) τίτλος που δηλώνει θέση σε ιεραρχία βάσει αρι-
στοκρατικής καταγωγής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

ευγενής, -ής, -ές {ευγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευγενέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που συµπεριφέρεται µε ευγένεια: ~ νέος | προσωπικό | υπάλ-
ληλος ΣΥΝ. ευγενικός, κόσµιος, ευπρεπής ΑΝΤ. αγενής, άξεστος, χυ-
δαίος 2. αυτός που διαπνέεται από υψηλά αισθήµατα, φρονήµατα, 
που έχει υψηλούς στόχους κ.λπ.: - προσπάθεια | µεταχείριση | αγώ-
νας | φιλοδοξία | επιδίωξη ΣΥΝ. υψηλόφρων, γενναιόφρων ΑΝΤ. ευτε-
λής, ποταπός, ταπεινός 3. ευγενής (ο/η) πρόσωπο που κατάγεται από 
υψηλή και διακεκριµένη οικογένεια και που συνήθ. φέρει τίτλο ευ-
γενείας (λ.χ. κόµης, δούκας, µαρκήσιος κ.ά.), καθένα από τα µέλη τής 
κοινωνικής τάξης που διαµορφώθηκε σε διαφόρους τόπους και ιστο-
ρικές περιόδους και τής οποίας τα µέλη απολάµβαναν από τη γέννη-
ση τους προνόµια βασισµένα στην καταγωγή, την εξουσία, την ιδιο-
κτησία και συχνά σε πολεµικά κατορθώµατα· η τάξη αυτή ήταν συ-
νήθ. κλειστή, είχε αναπτύξει αυστηρή ταξική συνείδηση και ιδιαίτε-
ρο, χαρακτηριστικό τρόπο ζωής: η κατάργηση των προνοµίων των ευ-
γενών || τα εµβλήµατα των ευγενών ΣΥΝ. αριστοκράτης ΑΝΤ. πληβείος 
4. αυτός που έχει λεπτότητα, ευγένεια τρόπων, όπως οι ευγενείς ΣΥΝ. 
ευγενικός 5. (κατ' επέκτ. για ζώα και για φυτά) αυτός που ανήκει σε 
καλή ράτσα ή είναι καλής ποιότητας ΣΥΝ. καθαρόαιµος, εκλεκτός 6. 
ΧΗΜ. (α) ευγενές µέταλλο καθένα από την κατηγορία µετάλλων που 
χαρακτηρίζονται από αξιοσηµείωτη αντοχή στην οξίδωση, ακόµη και 
στις υψηλές θερµοκρασίες και η οποία περιλαµβάνει πολλά από τα 
λεγόµενα πολύτιµα µέταλλα, λ.χ. τον χρυσό, τον άργυρο, τον λευκό-
χρυσο κ.ά. (β) ευγενές αέριο βλ. λ. αέριο. — ευγενώς επίρρ. [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «υψηλής καταγωγής», < εύ- +  -γενής < 
γένος. Ήδη µεσν. η σηµ. αυτού που συµπεριφέρεται µε λεπτότητα και 
καλούς τρόπους. Οι φρ. ευγενές µέταλλο | αέριο είναι µετάφρ. δάνεια, 
πβ. αγγλ. noble metal | gas]. Ευγενία (η) [µτγν.] 1. οσιοµάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. ευγενικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από στοιχεία ευγένειας, καλής συµπεριφοράς: -
χαµόγελο! υπόκλιση | κίνηση/ τρόπος 2. αυτός που διαπνέεται από 
υψηλά και αξιόλογα αισθήµατα, που έχει υψηλούς στόχους κ.λπ.: ~ 
προσπάθεια | φιλοδοξία | σχέδιο | χειρονοµία | παραχώρηση || 
προσέφερε την περιουσία της για ~ σκοπούς ΣΥΝ. υψηλόφρων, 
γενναιόφρων ΑΝΤ. ευτελής, ποταπός, ταπεινός 3. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από λεπτότητα, φινέτσα, αριστοκρατικότητα: ~ 
φυσιογνωµία | πρόσωπο | σιλουέτα || οι ~ ήχοι τού πιάνου ΣΥΝ. 
ευγενής, αριστοκρατικός, αρχοντικός ΑΝΤ. ταπεινός, άξεστος. — ευ-
γενικ-ά | -ώς επίρρ., ευγενικότητα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ευγενής]. 
Ευγένιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος, παρώ-
νυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. ευγενής «ο έχων αρχοντική, υψηλή κατα-
γωγή»]. εύγευστος, -η, -ο [1886] (λόγ.) αυτός που έχει ευχάριστη 
γεύση: ~ 
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φαγητό | ποτό ΣΥΝ. γευστικός, νόστιµος, (λόγ.) τερψιλαρύγγιος ΑΝΤ. 
άγευστος, άνοστος, ανούσιος. 

ευγηρία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το ευτυχές γήρας, η άνετη διαβίωση και η καλή 
κατάσταση ηλικιωµένου ατόµου·   ΦΡ. οίκος ευγηρίας ίδρυµα για τη στέγαση ή 
την περίθαλψη ηλικιωµένων ατόµων ΣΥΝ. γηροκοµείο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -
γηρία < γήρας]. 

εύγλωττος, -η, -ο 1. αυτός που χειρίζεται τον λόγο µε ευχέρεια και δεινότητα, 
που εκφράζεται µε σαφήνεια, ακρίβεια και πειστικότητα: ~ ρήτορας | οµιλητής 
ΣΥΝ. ευφράδης, γλαφυρός, καλλιεπής 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από τέτοια 
σαφήνεια και καθαρότητα, ώστε δεν χρειάζεται ερµηνεία, ολοφάνερος: ~ 
απόδειξη | µήνυµα | απάντηση | στοιχείο | εικόνα | βλέµµα | παράδειγµα | 
αντίδραση | χειρονοµία ΣΥΝ. πειστικός, σαφής, ξεκάθαρος, αψευδής. — 
εύγλωττα | ευγλώτ-τως επίρρ., ευγλωττία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + -
γλωττος < γλώσσα | -ττά\. 

ευγνωµονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ευγνωµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
αναγνωρίζω χάρη ή ευεργεσία που µου έγινε και εκφράζω τις ευχαριστίες µου 
γι' αυτήν, επιθυµώντας παράλληλα να ανταποδώσω το καλό: θα σας ~ πάντα 
για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια σας ΣΥΝ. είµαι ευγνώµων, είµαι υπόχρεος, 
ευχαριστώ, χρωστώ χάρη ΑΝΤ. είµαι αγνώµων. 

ευγνωµοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η αναγνώριση τής ευεργεσίας και η 
έκφραση ευχαριστίας γι' αυτήν: χρωστώ | οφείλω ~ σε κάποιον για το καλό που 
µου έκανε || εκφράζω την ~ µου ΣΥΝ. χάρη ΑΝΤ. αγνωµοσύνη, αχαριστία. 

ευγνώµων, -ων, -ον {ευγνώµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός 
που αναγνωρίζει χάρη ή ευεργεσία που του έγινε και αισθάνεται υπόχρεος γι' 
αυτό: σας είµαι ~ για τη βοήθεια που µου προσφέρατε ΣΥΝ. υποχρεωµένος 
ΑΝΤ. αγνώµων, αχάριστος. — ευγνωµό-νως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -
ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που σκέφτεται λογικά και εκφράζει καλή 
γνώµη», < εύ- + -γνώµων < γνώµη. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.].( 

ευγονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απόκτηση πολλών υγιών και καλών απογόνων: 
ευχή υπέρ ευγονίας ΣΥΝ. γονιµότητα · 2. η ευγονική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εϋγονος < εύ- + γόνος]. 

ευγονική (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο τους τρόπους βελτίωσης τού ανθρώπινου γένους και των 
κατοικίδιων ζώων, κυρ. σε σωµατικό επίπεδο, µε εφαρµογή των νόµων τής 
γενετικής και τής κληρονοµικότητας. Επίσης ευγονισµός (ο). — ευγονιστής 
(ο), ευγονίστρια (η), ευγονικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. 
eugenics], 

ευδαιµονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τού ανθρώπου που αισθάνεται 
ευνοηµένος από την τύχη, η ευτυχία και η µακαριότητα: ανείπωτη | απόλυτη | 
απροσµέτρητη | υπέρτατη ~ ΣΥΝ. καλοτυχία, ολ-βιότητα ΑΝΤ. δυστυχία, 
κακοτυχία, κακοδαιµονία, συµφορά 2. (ειδι-κότ.) η υλική ευηµερία, η ευτυχία 
που πηγάζει από την αφθονία αγαθών ΣΥΝ. ευηµερία, ευµάρεια, ευζωία 
ΑΝΤ. δυστυχία, ένδεια, φτώχια. — ευδαιµονώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. 
apjç. < ευδαίµων (βλ.λ.)]. 

ευδαιµονιζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ευδαιµόνισ-α, -τηκα, -µένος) (λόγ.-σπάν.) θεωρώ 
ή ονοµάζω (κάποιον) ευτυχισµένο ΣΥΝ. µακαρίζω, κα-λοτυχίζω ΑΝΤ. 
κακοτυχίζω, οικτίρω, ελεεινολογώ. 

ευδαιµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ευδαιµονία (βλ.λ.): ~ 
πράξη | ενέργεια 2. ευδαιµονικοί (οι) (ενν. φιλόσοφοι) αυτοί που ασπάζονται 
το φιλοσοφικό δόγµα τού ευδαιµονισµού (βλ.λ.), που θεωρούν δηλαδή 
υπέρτατο αγαθό την ευδαιµονία. — ευ-δαιµσνικ-ά /-ώς [αρχ.] επίρρ. 

ευδαιµονισµός (ο) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1.ΦΙΛΟΣ. φιλοσοφική θεωρία που θεωρεί 
την ευδαιµονία ως το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο και, κατά συνέπεια, 
ορίζει ότι ο ύψιστος σκοπός τού ανθρώπου είναι η επιδίωξη ατοµικής ή/και 
κοινωνικής ευδαιµονίας 2. (κατ' επέκτ.) κοινωνική τάση και πρακτική που 
συνίσταται στη συσσώρευση των αγαθών ως µέσο για την κατάκτηση τής 
ευδαιµονίας. — ευδαιµονι-στής (ο), ευδαιµονίστρια (η), ευδαιµονιστικός, -ή, 
-ό [1878], ευδαιµο-νιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

ευδαιµονώ ρ. → ευδαιµονία 
ευδαίµων, -ων, -ον {ευδαίµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 1. 

αυτός που θεωρείται ευνοηµένος από την τύχη και δοκιµάζει αισθήµατα 
ευτυχίας και µακαριότητας ΣΥΝ. ευτυχισµένος, µακάριος, καλότυχος ΑΝΤ. 
δυστυχής, δυστυχισµένος, κακότυχος 2. (ειδικότ.) αυτός που ευηµερεί, που 
απολαµβάνει υλική ευτυχία: ~ χώρα | βασίλειο | περιοχή ΣΥΝ. ευκατάστατος, 
πλούσιος ΑΝΤ. φτωχός, ενδεής. — ευδαιµόνως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που έχει ευλογηθεί ή ευνοηθεί 
από θεό ή τύχη», < εύ- + δαίµων «θεός, τύχη» (βλ.λ.)]. 

Ε.Υ∆.Α.Π. (η) Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 
ευδία (η) {ευδιών} (λόγ.) ο αίθριος και γλυκός καιρός, οι καλές καιρικές 

συνθήκες: ανοιξιάτικη ~ ΣΥΝ. αιθρία, καλοκαιρία | καλοκαιριά, καλοσύνη 
ΑΝΤ. κακοκαιρία, παλιόκαιρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + δία < *-ôiFa, αρχαιότατη λ. µε τη σηµ. «ηµέρα», πβ. 
σανσκρ. su-div-â- «ωραία µέρα», βλ. κ. Ζευς]. 

ευδιάζω ρ. αµετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ.} γίνοµαι αίθριος· συνήθ. τρι-τοπρόσ. 
ευδιάζει (για τον καιρό) βελτιώνεται, αιθριάζει. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εύδιάζω | 
αρχ. εύδιάζοµαι < αρχ. ευδία (βλ.λ.)]. 

ευδιαθεσία (η) [1877] {χωρ. πληθ.} η καλή, ευχάριστη διάθεση: αισθάνοµαι | 
έχω ~ ΑΝΤ. κακοκεφιά, βαρυθυµία, ακεφιά. 

ευδιάθετος, -η, -ο αυτός που έχει καλή διάθεση, που αισθάνεται χα- 

ρούµενος, που βρίσκεται σε κέφι: αισθάνοµαι | είµαι | φαίνοµαι Ι 
νιώθω - ΣΥΝ. εύθυµος, κεφάτος, πρόσχαρος ΑΝΤ. άκεφος, κακόκεφος, 
κακοδιάθετος. — ευδιάθετα | ευδιαθέτως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδιάθετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- + -διάθετος < διατίθηµι]. 

ευδιάκριτος, -η, -ο αυτός που διακρίνεται εύκολα, που γίνεται εύκολα ορατός και 
αντιληπτός: ~ παρουσία | χαρακτηριστικά | σήµα | υπαινιγµός ΣΥΝ. ευκρινής, 
φανερός, αισθητός ΑΝΤ. δυσδιάκριτος. — ευδιάκριτα | ευδιακρίτως [µεσν.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- + διακριτός < διακρίνω]. 

ευδιάλυτος, -η, -ο [αρχ.] (για χηµικές ουσίες) που διαλύονται εύκολα σε µικρή 
ποσότητα διαλυτικού υγρού: το αλάτι είναι ~ στο νερό ΑΝΤ. δυσδιάλυτος. — 
ευδιαλυτότητα (η) [1876]. 

ευδιέγερτος, -η, -ο [1876] αυτός που διεγείρεται εύκολα. 
εύδιος, -ία, -ον (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από γαλήνη και ηρεµία, που 

δεν σκιάζεται από νέφη ή δεν ταράζεται από καταιγίδες ΣΥΝ. αίθριος, 
ανέφελος, ασυννέφιαστος, καλοκαιρινός ΑΝΤ. συννεφιασµένος, νεφοσκεπής, 
νεφώδης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ευδία (βλ.λ.)]. 

Ευδοκία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
αυτοκρατειρών και πριγκιπισσών τού Βυζαντίου 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. κύρ. όν. < µτγν. ευδοκία (βλ.λ.)]. 

ευδοκία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ευµενής διάθεση, η καλή θέληση, ιδ. αυτή που 
προέρχεται από το θείο: «δόξα êv ύψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν 
άνθρώποις ευδοκία» (Κ.∆. Λουκ. 2, 14) || ~ Θεού ΣΥΝ. εύνοια, ευµένεια ΑΝΤ. 
δυσµένεια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ευδοκώ]. 

ευδοκίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ευνοϊκή έκβασης ~ µιας 
προσπάθειας 2. η διάκριση σε έναν τοµέα, η καλή εξέλιξη και πορεία: η - στον 
χώρο του ήταν αποτέλεσµα σοβαρής και σκληρής δουλειάς 3. η ακµή, η καλή 
κατάσταση: η ~ τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος 4. (για φυτό) η ανάπτυξη υπό 
ευνοϊκές συνθήκες. 

ευδόκιµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που ευδοκίµησε ή ευδοκιµεί, που θεωρείται 
επιτυχηµένος (σε πράξη, ενέργεια, σταδιοδροµία κλπ.): ~ προϋπηρεσία | 
θητεία | παραµονή | σπουδές ΣΥΝ. επιτυχής, αποτελεσµατικός ΑΝΤ. αδόκιµος, 
ανεπιτυχής, αποτυχηµένος. — ευδόκιµα | ευδοκίµως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «ευυπόληπτος», < εύ- + δόκιµος (βλ.λ.)]. 

ευδοκιµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ευδοκιµείς... | ευδοκίµησα} (λόγ.) 1. σηµειώνω 
επιτυχία ή επιφέρω ευνοϊκό αποτέλεσµα (σε έργο, καθήκον, απόπειρα): είναι 
βέβαιο ότι η προσπάθεια του αυτή θα ευδοκιµήσει ΣΥΝ. επιτυγχάνω, 
ευοδώνοµαι, τελεσφορώ ΑΝΤ. αποτυγχάνω 2. κατορθώνω να ξεχωρίσω από 
τους άλλους, να επιτύχω διάκριση (σε οποιονδήποτε τοµέα): ο διάσηµος 
ζωγράφος ευδοκίµησε και ως σκηνογράφος ΣΥΝ. διακρίνοµαι, αναδεικνύοµαι 
3. βρίσκοµαι σε κατάσταση ευηµερίας και ακµής, σε συνεχή πρόοδο και 
ανάπτυξη: ευδοκιµεί η επιχείρηση | η δηµοκρατία | η τέχνη | η χώρα ΣΥΝ. 
ευηµερώ, ακµάζω, προοδεύω, προκόβω ΑΝΤ. παρακµάζω, οπισθοδροµώ, 
παίρνω τον κατήφορο 4. (ειδικότ. για φυτά) βρίσκω ευνοϊκές εδαφικές, 
κλιµατολογικές κ.λπ. συνθήκες, για να αναπτυχθώ και να καρποφορήσω: τα 
εσπεριδοειδή δεν ευδοκιµούν σε ψυχρά κλίµατα ΣΥΝ. θάλλω, αναπτύσσοµαι, 
πιάνω. 

ευδοκώ ρ. αµετβ. {ευδοκείς... | ευδόκησα} (συνήθ. στον αόρ.) 1. δείχνω 
ευµένεια, εύνοια' εκφράζω τη συγκατάθεση και την αποδοχή µου, αποφασίζω 
να πράξω ή να ενεργήσω όπως µου ζητείται: δεν ευδόκησε να ενδώσει στις 
αξιώσεις σας ΣΥΝ. συγκατατίθεµαι, αποδέχοµαι, ευαρεστούµαι, συναινώ, 
συγκατανεύω ΑΝΤ. αρνούµαι, απορρίπτω, αποποιούµαι 2. (ειδικότ.-ειρων.) 
ευαρεστούµαι να πράξω ή να συναινέσω σε πράξη µετά από µεγάλη δυσκολία 
και αργοπορία: ύστερα από δύο ώρες αναµονής, ευδόκησε επιτέλους να µας 
δεχθεί ΣΥΝ. συγκατατίθεµαι, συναινώ, συγκατανεύω ΑΝΤ. αρνούµαι, απο-
κρούω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ευδοκώ (-έω) < εύ- + δοκώ, βλ. κ. δοκούν]. 

Ευδοξία (η) 1. όνοµα Βυζαντινών αρχοντισσών 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. ευδοξία < εύ- + -δοξία < δόξα «καλή φήµη»]. 

Ευδόξιος (ο) {Ευδοξίου} όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < ευδοξία < εύ- + -δοξία < δόξα «καλή φήµη»]. 

Εύδοξος (ο) {Ευδόξου} 1. αρχαίος Έλληνας µαθηµατικός (408-355 π.Χ.), 
µαθητής τής Σχολής τού Πυθαγόρα και τού Πλάτωνα· συνετέλεσε στην 
πρόοδο των µαθηµατικών και τής αστρονοµίας και κυριότερα επιτεύγµατα 
του ήταν η διδασκαλία τής αναλογίας, η θεωρία τής χρυσής τοµής, η µέθοδος 
τής εξάντλησης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ; αρχ. κύρ. όν. < εύ + -δοξος < 
δόξα]. 

ευειδής, -ής, -ές {ευειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή(· ευειδέστ-ερος, -ατός} (αρ-χαιοπρ.) 
αυτός που έχει ωραία µορφή: «γυνή προσελθούσα καλή και ~» (Α. 
Παπαδιαµάντης) || «η τύχη... τον έδωσε µορφή εις άκρον ευει-δή» (Κ. Καβάφης) 
ΣΥΝ. ωραίος, όµορφος ΑΝΤ. δύσµορφος, άσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -ειδής < εϊδος]. ευέλικτος, -η, -ο 1. αυτός που ελίσσεται ή 
περιστρέφεται µε ταχύτητα και ευκολία: ~ παίκτης ΣΥΝ. ευκίνητος, ευλύγιστος, 
εύκαµπτος, εύστροφος 2. (µτφ.) αυτός που έχει την ικανότητα να κάνει εύκολα 
ελιγµούς, να αλλάζει θέση εύκολα και γρήγορα: - στρατιωτικό σώµα | πολιτική 
3. (µτφ.) αυτός που έχει την ικανότητα να ξεφεύγει από τις δυσκολίες, να 
αποφεύγει τις κακοτοπιές χωρίς να φθείρεται: ~ διπλωµάτης | διαπραγµατευτής. 
— ευέλικτα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που τυλίγεται εύκολα», < εύ- + -έλικτος < 
ελίσσω | -οµαι. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. flexible]. 
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ευελιξία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ικανότητα να ελίσσεται, να περιστρέφεται κανείς 
µε ταχύτητα και ευκολία: η ~ τού αιλουροειδούς | ενός αθλητή 2. η ικανότητα 
να κάνει κανείς ελιγµούς την κατάλληλη στιγµή: η ~ ενός στρατιωτικού 
σώµατος || «µε το νοµοσχέδιο δίδεται µεγαλύτερη ~ στους ασφαλιστικούς φορείς 
να αναζητήσουν επενδύσεις µε αυξηµένες αποδόσεις» (εφηµ.) 3. (µτφ.) η 
ικανότητα να ξεφεύγει κανείς από τις δυσκολίες, να αποφεύγει τις κακοτοπιές 
χωρίς να φθείρεται: η ~ πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε διπλωµάτη, γιατί του επι-
τρέπει να ξεφεύγει από τις παγίδες των αντιπάλων του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. flexibilité]. 

εύελπις, -ις, -ι {ευέλπ-ιδος, -ι(ν) | -ιδες, -ίδων} 1. (αρχαιοπρ. για πρόσ.) αυτός 
που γεννά προσδοκίες για το µέλλον του: ~ νέος ΣΥΝ. φέρελπις 2. (α) εύελπις 
(ο) ο σπουδαστής τής Σχολής Ευελπίδων (β) (Στρατιωτική) Σχολή 
Ευελπίδων ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο εκπαιδεύονται απόφοιτοι 
τής Μέσης Εκπαίδευσης στα πέντε Όπλα (Πεζικό, Πυροβολικό, 
Τεθωρακισµένα, Μηχανικό, ∆ιαβιβάσεις) και στα δύο Σώµατα Εφοδιασµού 
και Μεταφορών (Σ.Ε.Μ.) και Υλικού Πολέµου (Σ.Υ.Π.) τού Στρατού Ξηράς, 
προκειµένου να στελεχώσουν τον Στρατό Ξηράς ως µόνιµοι αξιωµατικοί. 
[ΕΤΥΜ. αρ^. < εύ- + έλπίς]. 

ευελπιστώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ευελπιστείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ 1. 
(αµετβ.) έχω πολλές και αγαθές ελπίδες, ελπίζω (σε κάτι καλό): δεν ξέρω αν 
θα τα καταφέρω, ωστόσο - ANT. απελπίζοµαι ♦ 2. (µετβ.) ελπίζω (κάτι): 
ευελπιστούµε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτηµα µας. — ευελπιστία (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ευελπιστώ (-έω) < µτγν. ευελπιστία < εύ- + -ελπιστία < 
ελπίζω]. 

ευένδοτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ενδίδει εύκολα ANT. ανένδοτος1 (µτφ.) 2. 
αυτός που υποχωρεί εύκολα στην πίεση 3. ηθικά µαλθακός, ευάλωτος. 

ευεξάλειπτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εξαλείφεται, που σβήνεται εύκολα: 
~ σηµάδι ANT. δυσεξάλειπτος, ανεξάλειπτος. 

ευέξαπτος, -η, -ο αυτός που εξάπτεται εύκολα, που θυµώνει και οργίζεται µε το 
παραµικρό: είναι ~ και µπλέκεται συνέχεια σε καβγάδες ΣΥΝ. οξύθυµος, 
ευερέθιστος, αψίθυµος, οργίλος, θερµόαιµος, αρά-θυµος, αψύς ANT. ήρεµος, 
πράος, γαλήνκ>ς, απαθής, ψύχραιµος, φλεγµατικός. [ΕΤΥΜ µτγν. < εύ- + -
έξαπτος < έξάπτω]. 

ευεξήγητος, -η, -ο [1887] αυτός που εξηγείται εύκολα: ~ γεγονός | συµβάν | 
περιστατικό ΣΥΝ. δυσεξήγητος, ανεξήγητος. 

ευεξία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η καλή κατάσταση τής υγείας σε συνδυασµό µε 
διάθεση για κίνηση και δραστηριότητα: η ενασχόληση µε την κηπουρική 
ξεκουράζει και χαρίζει ~ || σωµατική | πνευµατική | µεγάλη | γενική ~ ΣΥΝ. 
ευρωστία, ευφορία ΣΥΝ. καχεξία, αδιαθεσία 2. (µτφ.) η καλή οικονοµική 
κατάσταση, συνθήκες υλικής προόδου και ευηµερίας: η επιχείρηση διέρχεται 
φάση άνθησης και ευεξίας ΣΥΝ. ευρωστία, ευπορία, ευηµερία ANT. φτώχια, 
(λαϊκ.) κεσάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -εξία < εχω, όπως επιµαρτυρείται και από την αρχ. 
περίφραση εύ εχω (ίδια σηµ.)]. 

ευεπηρέαστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δέχεται εύκολα ξένες επιδράσεις και 
διαµορφώνει ανάλογα τη στάση ή τη γνώµη του: άνθρωπος ~ στις αποφάσεις 
του ΑΝΤ. δυσεπηρέαστος, ανεπηρέαστος. 

ευεπίλυτος, -η, -ο [1766] αυτός που επιλύεται εύκολα: ~ πρόβληµα ΑΝΤ. 
δυσεπίλυτος. 

ευεπίφορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που τείνει προς (κάτι), που εύκολα παρασύρεται 
(σε αυτό) ΣΥΝ. επιρρεπής.    — ευεπιφόρως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- 
+ -επίφορος < επιφέρω]. 

ευεργεσία (η) [αρχ.] {ευεργεσιών} πράξη ή ενέργεια µε φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα, που γίνεται εθελοντικά και χωρίς την προσδοκία χρηµατικών ή 
άλλων ανταλλαγµάτων: έχτισε νοσοκοµεία και ορφανοτροφεία και έκανε 
πλήθος άλλες ~. 

ευεργέτηµα (το) [αρχ.] {ευεργετήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. αγαθή και ωφέλιµη 
πράξη ή προσφορά, που γίνεται χωρίς υλικά ή άλλα ανταλλάγµατα ΣΥΝ. 
ευεργεσία, βοήθεια, χάρη ΑΝΤ. βλάβη, ζηµιά 2. ευεργετική διάταξη νόµου, 
που προβλέπει ευµενή µεταχείριση ορισµένων προσώπων ή κοινωνικών 
τάξεων στο πλαίσιο ειδικών εννόµων σχέσεων ή καταστάσεων, που 
αποτελούν εξαιρέσεις στην ισχύουσα νοµοθεσία· ΦΡ. ευεργέτηµα πενίας βλ. λ. 
πενία. 

ευεργετήριος, -α, -ο ο ευεργετικός. 
ευεργέτης (ο) {ευεργετών}, ευεργέτιδα (η) {ευεργετίδων} 1. πρόσωπο που 

προβαίνει σε αγαθή και χρηστή πράξη ή ενέργεια, που προσφέρει υλική ή 
ηθική βοήθεια, πολύτιµη υπηρεσία κ.λπ. προς όφελος ενός ή περισσοτέρων 
ατόµων, κοινωφελούς ιδρύµατος, έθνους ή και ολόκληρης τής ανθρωπότητας: 
µέγας | αείµνηστος | αοίδιµος ~ || ~ τής πατρίδος | τής ανθρωπότητας ΣΥΝ. 
αρωγός, αγαθοεργός 2. (ειδι-κότ.) ο τίτλος που απονέµεται από ίδρυµα ή άλλο 
επίσηµο φορέα σε πρόσωπο για την προσφορά µεγάλης δωρεάς και την 
ουσιαστική συµβολή στην ίδρυση και στις δραστηριότητες του· ΦΡ. εθνικός ευ-
εργέτης πρόσωπο που ευεργέτησε το έθνος µε µεγάλες δωρεές, κλη-
ροδοτήµατα, ευαγή ιδρύµατα, καθώς και µε την καθιέρωση θεσµών, 
διαγωνισµών, υποτροφιών κ.λπ. Επίσης ευεργέτισοα {δύσχρ. ευεργε-τισσών} 
κ. (λόγ.) ευεργέτις (η) [αρχ.] {ευεργέτ-ιδος, -ιδα | -ίδων}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εύεργός «κατάλληλος, χρήσιµος» < εύ- + -εργός < έργον]. ευεργετικός, -ή, -ό 
[αρχ.] 1. αυτός που ευεργετεί, που προσφέρει ηθική ή/και υλική βοήθεια χωρίς 
ανταλλάγµατα, που αποβλέπει στο καλό και το αγαθό: ~ χειρονοµία | δράση | 
µέτρο | ρόλος | δραστηριότητα | διάθεση ΣΥΝ. αγαθοεργός, αγαθοποιός, 
ευεργετήριος ΑΝΤ. βλα- 

πτικός, επιζήµιος, κακοποιός 2. αυτός που προσφέρει ωφέλεια: η χθεσινή βροχή 
υπήρξε πολύ ~ για τη γεωργία || ~ επίδραση | αποτέλεσµα | άνεµος | περιβάλλον | 
επακόλουθο ΣΥΝ. ευνοϊκός, χρήσιµος, ωφέλιµος, επωφελής, λυσιτελής ΑΝΤ. 
βλαπτικός, επιζήµιος 3. ΝΟΜ. ευεργετικός νόµος | ευεργετική διάταξη νόµος | 
διάταξη που παρέχει σε κατηγορίες ατόµων ειδικά προνόµια ή δικαιώµατα ή τα 
απαλλάσσει από συγκεκριµένες υποχρεώσεις. — ευεργετικά επίρρ., 
ευεργετικό-τητα (η) [1894]. ευεργετώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ευεργετείς... | ευεργέτ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προβαίνω σε πράξη ή ενέργεια που ωφελεί, 
χωρίς να αναµένω ή να προσδοκώ χρηµατικά ή άλλα ανταλλάγµατα· προσφέρω 
εθελοντικά τις υπηρεσίες µου (στον συνάνθρωπο, στη χώρα µου ή και στον 
κόσµο ολόκληρο): η πατρίδα ξέρει να τιµά όσους την ευεργετούν ΣΥΝ. ωφελώ, 
συντρέχω, βοηθώ ΑΝΤ. ζηµιώνω, βλάπτω 2. (ειδι-κότ.) προβαίνω σε 
αγαθοεργίες, αναπτύσσω φιλανθρωπική δράση, κυρ. παρέχοντας χρηµατική 
βοήθεια σε αναξιοπαθούντες ή σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα ΣΥΝ. ελεώ, 
ευσπλαχνίζοµαι. ευερέθιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ερεθίζεται εύκολα, που 
εξάπτεται και θυµώνει µε το παραµικρό: ~ άνθρωπος | χαρακτήρας | 
ιδιοσυγκρασία ΣΥΝ. ευέξαπτος, οξύθυµος, οργίλος, αψίθυµος, εύθικτος, 
νευρικός, αράθυµος, αψύς ΑΝΤ. ήρεµος, πράος, ψύχραιµος, νηφάλιος, 
φλεγµατικός · 2. IATP. ο επιρρεπής στους ερεθισµούς, αυτός που παθαίνει 
εύκολα φλεγµονές. — ευερεθιστότητα (η). ευετηρία (η) {χωρ. πληθ.} η καλή 
χρονιά- (ειδικότ.) εύφορη χρονιά µε καλή σοδειά: τα έθιµα | τελετές τής ~ στις 
αγροτικές περιοχές. — ευ-ετηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -ετηρία < έτος (πβ. κ. επ-ετηρίδα)]. ευζωία (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) η καλή ζωή, ο άνετος βίος από υλικής πλευράς ΣΥΝ. καλοζωία, 
καλοπέραση, ευηµερία, ευδαιµονία ΑΝΤ. κακοζωία, κακοπέραση, δυστυχία, 
δυσπραγία. ευζωνακι (το) {χωρ. γεν.} 1. χαϊδευτ. για εύζωνο 2. (α) µικρό 
οµοίωµα ευζώνου ΣΥΝ. τσολιαδάκι (β) παιδί που ντύνεται εύζωνος στις εθνικές 
εορτές ΣΥΝ. τσολιαδάκι. εύζωνος (ο) {ευζών-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) ο 
ελαφρώς οπλισµένος στρατιώτης τού ελληνικού Στρατού Ξηράς, µε ειδική 
στολή (φουστανέλα, φέσι και τσαρούχια)· σήµερα, στρατιώτες µε αυτή τη στολή 
ανήκουν στην Προεδρική Φρουρά, αποδίδουν τιµές σε επισήµους και φρουρούν 
το µνηµείο τού Αγνώστου Στρατιώτη ΣΥΝ. τσολιάς. Επίσης (καθηµ.) εύζωνας. 
— ευζωνικός, -ή, -ό [1886]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· εϋζωνος < εύ- + -ζωνος < ζώνη. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά 
στον Όµηρο ως χαρακτηρισµός των γυναικών µε ωραία, λεπτή µέση. Η 
σηµερινή σηµ. απαντά ήδη στους κλασικούς πεζογράφους, όπου η λ. 
προσδιορίζει τους ασκηµένους στρατιώτες, τους οπλίτες που δεν έφεραν βαριά 
ασπίδα, µε αποτέλεσµα να είναι ταχείς και ευκίνητοι]. ευήθης, -ης, εύηθες 
{ευήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερβολική 
αφέλεια και αγαθότητα, που διακρίνεται για την ευπιστία και την ανοησία του 
ΣΥΝ. αγαθός, αγαθιάρης, αφελής, απλοϊκός, εύπιστος, µωρός, µωρόπιστος, 
χαζός, ανόητος ΑΝΤ. έξυπνος, πονηρός, αετός. — ευηθώς επίρρ., ευήθεια (η) 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καλόκαρδος, ενάρετος», < εύ- + -ήθης < ήθος. Η 
σηµερινή µειωτική σηµ. είναι ήδη αρχ.]. ευήκοος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που έχει 
οξεία ακοή, που ακούει καλά ΣΥΝ. οξύκοος ΑΝΤ. βαρήκοος· κυρ. στη ΦΡ. τείνω | 
στρέφω ευήκοον ους ακούω µε ευµένεια, µε ευνοϊκή διάθεση (κάποιον): ~ στα 
αιτήµατα µιας κατηγορίας εργαζοµένων. — ευηκοία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ακοή]. ευήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει σφυρηλατηθεί ή µπορεί να 
σφυρηλατηθεί εύκολα και καλά ΣΥΝ. δυσήλατος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + ελατός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
έλαύνω]. ευηλεκτραγωγός, -ός, -ό [1884] (λόγ.) ΦΥΣ. αυτός που αποτελεί καλό 
αγωγό τού ηλεκτρισµού- αυτός από τη µάζα τού οποίου διέρχεται εύκολα το 
ηλεκτρικό ρεύµα: ~ σώµα | υλικό ΑΝΤ. δυσηλεκτραγωγός. ευήλιος, -α, -ο [αρχ.] 
(λόγ.) αυτός που λιάζεται καλά, που τον βλέπει ο ήλιος, που δέχεται άφθονο το 
ηλιακό φως: ~ δωµάτιο | κάµαρα | σπίτι ΣΥΝ. προσήλιος, ηλιόλουστος ΑΝΤ. 
ανήλιος, ανήλιαγος, σκιερός. — ευηλίως επίρρ. [αρχ.]. ευηµερία (η) {χωρ. 
πληθ.} η κατάσταση που διαµορφώνουν οι συνθήκες πλούτου, οικονοµικής 
άνθησης και ευδαιµονίας· ζωή µέσα στην απόλαυση υλικών ή/και πνευµατικών 
αγαθών: τα κυβερνητικά µέτρα αποβλέπουν στην πρόοδο και την ~ τού τόπου || 
οικονοµική | κοινωνική | υλική | γενική | αληθινή | παγκόσµια | προσωπική ~ || 
βαθµός | επίπεδο | ηµέρες | εικόνα | σύµβολο | οδός | προϋπόθεση | (µτφ.) άνεµος 
| πηγή | δείγµα ευηµερίας || ζω | διάγω εν ευηµερία ΣΥΝ. ευπορία, ευζωία, 
καλοπέραση, ευπραγία, ευδοκίµηση, ευδαιµονία ΑΝΤ. δυστυχία, φτώχια, 
δυσπραγία. — ευηµερώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αΡλ· < εύήµερος, αρχικά χαρακτηρισµός µιας ικανοποιητικής και 
παραγωγικής ηµέρας, < εύ- + -ήµερος < ηµέρα]. ευηµερισµος (ο) [1843] {χωρ. 
πληθ.} η φιλοσοφική θεωρία τού φιλοσόφου Ευηµέρου (3ος αι. π.Χ.), κατά την 
οποία οι θεοί αρχικά ήταν άνθρωποι και θεοποιήθηκαν αργότερα. — 
ευηµεριστής (ο) [1866]. ευήνεµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν προσβάλλεται 
από σφοδρούς ανέµους, που µένει προφυλαγµένος από τη δύναµη των ανέµων: 
~ λιµάνι ΣΥΝ. υπήνεµος, απάνεµος ΑΝΤ. προσήνεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθε- 



Εύηνος 688 ευθύνη 
 

τος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + άνεµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει)]. 

Εύηνος (ο) {Ευήνου} ποταµός τής ∆. Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τα 
όρη τής Ναυπακτίας και εκβάλλει στον Πατραϊκό Κόλπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο (και ανθρωπωνύµιο), πιθ. < εύ + *ήνος «πρόσωπο» (βλ. λ. άπ-
ηνής, προσ-ηνής), οπότε η λ. θα δήλωνε το όµορφο πρόσωπο ή 
παρουσιαστικό. Λιγότερο πιθ. η αναγωγή τού β' συνθ. σε αρχ. ήνις (αιτ. 
πληθ.), που χρησιµοποιείται ως επίθ. βοδιών και σηµαίνει «ενός έτους» (συνδ. 
µε τη λ. ένιαυτός)]. 

εύηχος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που ηχεί δυνατά, που έχει ισχυρό ήχο ΑΝΤ. 
σιγανός 2. (συνήθ.) αυτός που παράγει αρµονικό ήχο, που ηχεί ευχάριστα: ~ 
λόγος | φωνή | κήρυγµα ΣΥΝ. γλυκόηχος, καλλίφωνος, εύφωνος, γλυκύφωνος, 
µελωδικός ΑΝΤ. κακόηχος, κακόφωνος. — εύηχα | ευήχως [µτγν.] επίρρ. 

ευθαλής, -ής, -ές {ευθαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαθέτει πλούσια 
βλάστηση, που ανθίζει: ~ φυτό ΣΥΝ. θαλερός, ανθηρός ΑΝΤ. µαραµένος. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < εύ- + -Θαλής < θάλλω (βλ.λ.)]. 

Ευθαλία (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. εύθαλής «ανθηρός, πλούσιος σε βλάστηση» (βλ.λ.). Βλ. 
κ. Θαλής | Θάλεια]. 

ευθανασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο όσο το δυνατόν καλύτερος, ευκολότερος και 
πιο ανώδυνος θάνατος 2. (ειδικότ.) η πρόκληση ανώδυνου θανάτου ή η 
επίσπευση αυτού, προκειµένου να συντοµευθεί η αγωνία ετοιµοθάνατου ή 
πάσχοντος από ανίατη ασθένεια. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ευτυχισµένος ή 
αξιοπρεπής θάνατος», < εύ + θάνατος. Η σηµερινή σηµ. είναι αντιδάν. από 
αγγλ. euthanasia]. 

ευθαρσής, -ής, -ές {ευθαρσ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) γεµάτος θάρρος, 
θαρραλέος: ~ λόγος | εξήγηση | τοποθέτηση ΣΥΝ. τολµηρός, θαρρετός ΑΝΤ. 
δειλός, άτολµος, άνανδρος. — ευθαρσώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -θαρσής < θάρσος | θάρρος]. 

ευθεία (η) {ευθειών} 1. ΜΑΘ. η γραµµή που ορίζεται από δύο σηµεία 
(πρωταρχική έννοια τής γεωµετρίας· πρακτικά χαράσσεται µε τον χάρακα, τον 
κανόνα): δύο ~ που τέµνονται στο σηµείο Α || παράλληλες | ασύµβατες ~ ΑΝΤ. 
τεθλασµένη, καµπύλη 2. ευθεία (η) (ενν. οδός) ο ίσιος δρόµος, δρόµος χωρίς 
στροφές: ακολουθήστε αυτή την ~ και στο πρώτο στενό στρίψτε δεξιά || ο 
δρόµος είναι µία ~- ΦΡ. (α) τελική ευθεία βλ. λ. τελικός (β) κατ' ευθείαν βλ. λ. 
κατευθείαν (γ) απ' ευθείας βλ. λ. απευθείας. — ευθειακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ευθεία, θηλ. τού επιθ. ευθύς]. 

ευθεία επίρρ.- σε ευθεία κατεύθυνση, χωρίς παρέκκλιση: πηγαίνεις όλο ~, δεν 
στρίβεις πουθενά ΣΥΝ. ίσια. 

ευθειάζω ρ. µετβ. (ευθείασ-α, -τηκα} κάνω (κάτι) ευθύ ή επίπεδο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ευθύς + παραγ. επίθηµα -ιάζω, βλ. κ. φτειάχνω]. 

ευθερµαγωγός, -ός, -ό [1870] ΦΥΣ. (σώµα) που είναι καλός αγωγός τής 
θερµότητας: ~ µέταλλο ΣΥΝ. θερµαγωγός ΑΝΤ. δυσθερµαγωγός. 

εύθετος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που είναι καλά τοποθετηµένος, που βρίσκεται 
στη σωστή θέση ΣΥΝ. διευθετηµένος, τακτοποιηµένος 2. (µτφ. για χρόνο) ο 
κατάλληλος, ο αρµόζων: η απόφαση θα ανακοινωθεί σε ~ χρόνο ΣΥΝ. 
ευνοϊκός, επίκαιρος, ενδεδειγµένος· ΦΡ. εν ευθέ-τω χρόνω (εν εύθέτω χρόνω) 
τον κατάλληλο καιρό, όταν ot συνθήκες είναι κατάλληλες: το θέµα θα 
συζητηθεί ~. — ευθέτως επίρρ. [αρχ.], ευθετώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εύ- + -θετός < τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 

ευθέως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. κατευθείαν, ολόισια ΣΥΝ. στα ίσια ΑΝΤ. λοξά, 
πλαγίως · 2. µε κατηγορηµατικό τρόπο, µε ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές: τον 
κατηγόρησε ~ ως υπαίτιο τής ήττας. ΣΥΝ. απερίφραστα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προηγουµένως. 

εύθετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που θίγεται εύκολα, που προσβάλλεται µε το 
παραµικρό από τους λόγους ή τη συµπεριφορά των άλλων: είναι πολύ ~ σε 
ζητήµατα τιµής ΣΥΝ. ευαίσθητος, (λαϊκ.) µυγιάγγιχτος ΑΝΤ. παχύδερµος, 
αναίσθητος, χοντρόπετσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -θικτος < θίγω]. 

ευθιξία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να θίγεται κανείς εύκολα, κυρ. για 
θέµατα τιµής: παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας || σπάνια | προσωπική | 
πολιτική ~ ΣΥΝ. ευαισθησία. 

εύθραυστος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που σπάει εύκολα: Προσοχή στη µεταφορά! 
Είναι ~ προϊόν || ~ αγγείο | τζάµι ΣΥΝ. εύθρυπτος ΑΝΤ. άθραυστος 2. (µτφ.) 
ευπαθής, αυτός που εύκολα προσβάλλεται ή διαταράσσεται: ~ υγεία | νεύρα | 
κατάσταση | ειρήνη | ψυχική ισορροπία | χαρακτήρας ΣΥΝ. ευπρόσβλητος 3. 
(για πρόσ.) αυτός που έχει αδύνατη κατασκευή ή κράση: ~ κοπέλα ΣΥΝ. 
λεπτοκαµωµένος, λεπτεπίλεπτος, αιθέριος, (καθηµ.) ντελικάτος, ασθενικός. — 
ευθραυστότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -θραυστος < θραύω]. 

εύθρυπτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που θρυµµατίζεται εύκολα, που τρίβεται εύκολα: 
~ κόκκοι ΣΥΝ. εύθραυστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + θρυπτός < θρύπτω «θραύω, θρυµµατίζω», βλ. κ. θρύµµά]. 

ευθύ- κ. ευθύ- α' συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό τη σηµασία: 1. τού 
ίσιου: ευθύ-γραµµος, ευθύ-βολος 2. τού δίκαιου, τού ορθού: ευθύ-δικος, ευθυ-
κρισία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ευθύς (βλ.λ.)]. 

ευθύαυλος (ο) [1861] {ευθυαύλ-ου | -ων, -ους} ΜΟΥΣ. πνευστό µουσικό 
όργανο, που αντιδιαστέλλεται προς τον πλαγίαυλο (το φλάουτο)· το κλαρίνο 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. [ΕΤΥΜ. < ευθύ- + αυλός, κατ' αντιδιαστολή 
προς το πλαγίαυλος]. 

ευθύβολος, -η, -ο κ. (ορθότ.) ευθύβολος, -ος, -ο αυτός που πετυχαίνει τον στόχο 
του, ο εύστοχος, ο ακριβής ΑΝΤ. άστοχος. — ευθυ-βολία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ευθύβολος < εύθυ- + -βόλος < βάλλω]. 

ευθυγραµµια (η) → ευθύγραµµος 
ευθυγραµµίζω ρ. µετβ. [1882] (ευθυγράµµισ-α, -τηκα, -µένος) 1. τοποθετώ ή 

φέρω σε ευθεία γραµµή: ~ ένα κοµµάτι ξύλο | τζάµι || ~ τις σειρές των θρανίων 
ΣΥΝ. ισιώνω, στοιχίζω ΑΝΤ. στραβώνω 2. (µτφ.) ταυτίζω, προσαρµόζω, 
συµφωνώ: προσπάθησε να ευθυγραµµίσει την πολιτική τής χώρας του µε την 
πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών || (κ. µεσοπαθ.) ευθυγραµµίστηκε µε την 
κυρίαρχη τάση στο κόµµα του. 

ευθυγράµµιση (η) [1882] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η τοποθέτηση σε 
ευθεία γραµµή: η ~ των θρανίων τής αίθουσας 2. ΜΗΧΑΝ. η τεχνική επέµβαση 
στο σύστηµα διεύθυνσης τού αυτοκινήτου (τιµόνι, τροχοί, άξονες τροχών και 
ηµιαξόνια) έτσι, ώστε αυτό να συµβάλλει στην ορθή πορεία τού οχήµατος: 
«ευθυγραµµίσεις - ζυγοσταθµίσεις» (επιγραφή συνεργείων αυτοκινήτων) 3. 
(µτφ.) η προσαρµογή (τακτικής, πολιτικής ή άλλης γραµµής, ιδεών) προς κάτι 
άλλο: η ~ τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας µε τις αποφάσεις τής ∆ια-
κυβερνητικής || η ~ του µε τη γραµµή τού κόµµατος ΣΥΝ. συµφωνία, ταύτιση. 

ευθύγραµµος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται ή κινείται σε 
ευθεία γραµµή: ~ κίνηση ΣΥΝ. ευθύς, ίσιος 2. ΓΕΩΜ. αυτός που τα στοιχεία 
του (σηµεία) ανήκουν στην ίδια ευθεία· ΦΡ. ευθύγραµµο τµήµα το τµήµα 
ευθείας, που ορίζεται από δύο σηµεία: το ~ AB. — ευθύγραµµα επίρρ., 
ευθυγραµµια (η) [1833]. 

ευθυδικία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} δίκαιη και ορθή κρίση ή απόφαση· 
δικαιοκρισία ΑΝΤ. στρεψοδικία, κακοδικία. — ευθύδικος, -η, -ο [αρχ.]. 

ευθυκρισία (η) [1825] {χωρ. πληθ.} ορθή και δίκαιη κρίση- σωστή σκέψη ΑΝΤ. 
ακρισία. 

Ευθυµία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. 
όν. < εύθυµος (βλ.λ.)]. 

ευθυµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η χαρούµενη και ευχάριστη ψυχική διάθεση: 
στην παρέα επικρατούσε µεγάλη ~ ΣΥΝ. κέφι, ευδιαθεσία ΑΝΤ. αθυµία, 
δυσθυµία, ακεφιά 2. η ευχάριστη διάθεση που δηµιουργείται υπό την επήρεια 
ελαφράς µέθης: ήπιε δυο ποτηράκια παραπάνω κι ήρθε σε ~. 

Ευθύµιος (ο) 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
(καθηµ.) Εύθυµης. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. εύθυµος (βλ.λ.)]. 

ευθυµογράφηµα (το) {ευθυµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. σε 
εφηµερίδες ή περιοδικά) κείµενο µε εύθυµο χαρακτήρα, ευτράπελο 
ανάγνωσµα. 

ευθυµογράφος (ο/η) [1889] συγγραφέας ευθυµογραφηµάτων. — 
ευθυµογραφικός, -ή, -ό [1892]. 

ευθυµογραφώ ρ. µετβ. [1891] {ευθυµογραφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
συγγράφω ευθυµογραφήµατα. 

ευθυµολόγηµα (το) {ευθυµολογήµ-ατος | -ατα, -άτων) καθετί που λέγεται ή 
γράφεται, για να προκαλέσει ευθυµία- εύθυµος λόγος ΣΥΝ. χαριτολόγηµα, 
αστειολογία. 

ευθυµολογώ ρ. αµετβ. {ευθυµολογείς...} λέω κάτι που προκαλεί ευθυµία ΣΥΝ. 
χαριτολογώ, αστειολογώ ΑΝΤ. σοβαρολογώ. — ευθυµολο-γία (η) [1891], 
ευθυµολόγος (ο/η) [1894], ευθυµολογικός, -ή, -ό. 

εύθυµος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει καλή διάθεση· χαρούµενος, 
πρόσχαρος: ~ παρέα ΣΥΝ. ευδιάθετος, χαρωπός, κεφάτος, χαρούµενος ΑΝΤ. 
δύσθυµος, άκεφος, (λαϊκ.) κατσούφης, σκυθρωπός· ΦΡ. εύθυµη χήρα βλ. λ. 
χήρα 2. αυτός που τον διακρίνει η χαρά: ~ διάθεση | τόνος || σφυρίζω έναν ~ 
σκοπό ΣΥΝ. αλέγρος 3. αυτός που προκαλεί γέλιο και χαρά· αστείος: ~ 
παράσταση ΣΥΝ. διασκεδαστικός, φαιδρός, κωµικός, (λόγ.) ιλαρός. — εύθυµα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + θυµός «καρδιά, εσωτερικός εαυτός» (βλ.λ.)]. 

ευθυµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ευθυµείς... | ευθύµησα} 1. έχω καλή ψυχική διάθεση· 
είµαι χαρούµενος, εύθυµος ΑΝΤ. δυσθυµώ 2. έρχοµαι σε κατάσταση ελαφράς 
µέθης. 

ευθύνη (η) (ευθυνών} 1. η υποχρέωση που έχει κανείς να πραγµατοποιήσει 
κάτι, καθώς και να δώσει λόγο γι' αυτό: επαγγελµατική | πολιτική | κοινωνική | 
ηθική | νοµική | αστική | ποινική ~ || θα το έχεις υπ' ~ σου (θα είσαι υπεύθυνος 
γι' αυτό) || έχω την ~ των επιλογών | τής παραγωγής | µιας στρατιωτικής 
επιχείρησης || τα έργα εκτελούνται υπό την ~ τής αρµόδιας υπηρεσίας || έχει 
απόλυτη εξουσία χειρισµών στον χώρο ευθύνης του- ΦΡ. (α) αίσθηµα ευθύνης η 
υπευθυνότητα: έχει έντονο το - για τις πράξεις του (είναι πολύ ευσυνείδητος) 
(β) προ | ενώπιον των ευθυνών µπροστά στις ευθύνες: τον έφερε προ των 
ευθυνών του και του ζήτησε να ενεργήσει αµέσως 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
αναλαµβάνει κανείς υπεύθυνα: Μην ασχοληθείς µ ' αυτό! Είναι δική µου ~ 3. 
(ειδικότ.) το σύνολο των συνεπειών που βαρύνει κάποιον εξαιτίας τής 
πληµµελούς τήρησης των καθηκόντων του ή τής παράβασης έννοµης ή ηθικής 
αρχής: φέρω | επωµίζοµαι | αποσείω | διαχωρίζω | αποδίδω | ρίχνω σε άλλον 
την - || (κ. στον πληθ.) επιρρίπτω | καταλογίζω ευθύνες σε κάποιον || για το 
ατύχηµα θα αναζητηθούν ευθύνες (θα αναζητηθεί ποιοι πρέπει να λογοδοτή-
σουν) || έχετε κι εσείς µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση αυτή ΣΥΝ. βάρος, 
ενοχή, υπαιτιότητα- ΦΡ. αναλαµβάνω την ευθύνη (για κάτι) (i) δηλώνω 
υπεύθυνος (για κάτι που έχει συµβεί), δηλώνω ότι είµαι ο δράστης 
(συγκεκριµένης πράξης): την ευθύνη τής τροµοκρατικής επίθεσης ανέλαβε η 
«17 Νοέµβρη» (ii) δηλώνω υπεύθυνος, έτοιµος να υποστώ τις συνέπειες (για 
ό,τι πρόκειται να συµβεί): Ας παρακάµψουµε αυτή την εντολή! Εγώ ~ (iii) (εις 
το ακέραιον) αναλαµβάνω 



ευθύνοµαι 689 ευκατάστατος 
 

πλήρως την ευθύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεύθυνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋθυνα (από τις πλάγιες πτώσεις, π.χ. γεν. ευθύνης, προέκυψε 
η ονοµαστική ευθύνη) < εύθύνω | -οµαι (βλ.λ.). Στην αρχ. Αθήνα, οι 
αξιωµατούχοι που ολοκλήρωναν τη θητεία τους είχαν την υποχρέωση \α 
παραστούν σε δηµόσια εξέταση (εϋθυνα) τής εν γένει διαγωγής τους. Στη 
διαδικασία αυτή αναφέρονται οι αρχ. περιφράσεις υπέχω εύθύνας | εύθύνας 
δίδωµι | επί τάς εύθύνας ελθεϊν | τάς εύθύνας κατηγορεϊν κ.ά., από όπου 
προέκυψε η βασική σηµ. τής λ.]. 

ευθύνη - υπεύθυνος - ανεύθυνος. Η έννοια τής ευθύνης, βασικός θεσµός 
τής αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας, έχει ιδιαίτερο σηµασιολογικό 
ενδιαφέρον για τη σηµασία µε την οποία χρησιµοποιούνται σήµερα τα επίθ. 
υπεύθυνος και ανεύθυνος. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποίησαν τη λ. 
εϋθυνα και αργότερα το ευθύνη (από τη γενική: εϋθυνα - ευθύνης > ευθύνη) 
µε την κυ-ριολ. σηµ. «ίσιωµα, το να κάνεις κάτι ευθύ, ίσιο, διόρθωση» (το 
εϋθυνα είναι από το ρ. εύθύνω «ισιώνω» και αυτό από το ευθύς) και µε τη 
µεταφορική σηµ. «διαχειριστική ευθύνη, διαχειριστικός έλεγχος, που 
ασκείτο δηµόσια σε αυτούς που είχαν αναλάβει δηµόσια αξιώµατα κατά το 
πέρας τής θητείας τους». Όποιος ανελάµβανε αξίωµα ήταν υπεύθυνος, 
υπόλογος δηµοσίου ελέγχου, στους εύθύνους. τους δηµόσιους ελεγκτές, 
ενώ ο µη υπέχων τέτοια ευθύνη, ο µη υπόλογος, ήταν ανεύθυνος. 
Βαθµηδόν η έννοια τής ευθύνης επεκτάθηκε σε οτιδήποτε αναλαµβάνει 
κανείς ως καθήκον ή αρµοδιότητα στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό 
(επαγγελµατικό ή άλλον) χώρο, καθήκον ή αρµοδιότητα για την οποία 
υπέχει (νοµική ή ηθική) ευθύνη, δηλ. για την οποία είναι υπεύθυνος. Πα-
ράλληλα προς την ουδέτερη αυτή σηµ. τού υπόλογου (και από περιπτώσεις 
που συνέβαινε κάτι κακό κατά την άσκηση καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων), η λ. υπεύθυνος προσέλαβε και τη σηµ. «ένοχος». Οµοίως 
και το αντίθετο, η λ. ανεύθυνος από τη σηµ. «άµοιρος, αµέτοχος ευθυνών» 
προσέλαβε και τη σηµ. «αθώος». Με αυτή την «καλή» σηµ. 
χρησιµοποιείται η λ. και στην υµνογραφία τής Εκκλησίας: «Σήµερον το 
κατά τού Χρίστου πονηρον συνήχθη συ-νέδριον, και κατ' αυτού κενά 
έβουλεύσατο παραδοϋναι Πιλάτφ εις θάνατον τον άνεύθυνον [ενν. τον 
Χριστό]». Από τη σηµ. «υπεύθυνος = ένοχος» και «ανεύθυνος = αθώος» 
στη σύγχρονη Ελληνική περάσαµε στην αντίθετη (!) και για τις δύο λέξεις 
σηµασία: όταν χαρακτηρίζουµε κάποιον ως «υπεύθυνο» πρόσωπο (µαζί µε 
την αρχική σηµ. «υπαίτιος», την κακόσηµη), εννοούµε επίσης «µε 
συνείδηση ευθύνης, ευσυνείδητο και αξιόπιστο πρόσωπο». Αντιθέτως, ως 
«ανεύθυνο πρόσωπο» χαρακτηρίζουµε σήµερα «εκείνον που στερείται 
ευθύνης, τον ασυνείδητο, τον αναξιόπιστο». Habent voces sua fata! 
(«Έχουν και οι λέξεις τη µοίρα τους»). 

→ ανεύθυνος 

ευθύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι υπεύθυνος, φέρω 
την ευθύνη για κάτι: η κυβέρνηση ευθύνεται για τη χάραξη τού 
προϋπολογισµού || δεν ~ εγώ για τη δική του αποτυχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. εύθύνω «κατευθύνω, οδηγώ κατευθείαν» < 
ευθύς. Βλ. κ. ευθύνη]. 

ευθυνόφοβος, -η, -ο αυτός που φοβάται ή αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες: ~ 
ηγεσία. — ευθυνοφοβία (η). 

ευθύς, -εία, -ύ {ευθ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)- ευθύτ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που δεν αλλάζει κατεύθυνση- ίσιος: ~ δρόµος | πορεία | γραµµή ΣΥΝ. 
ευθύγραµµος ΑΝΤ. καµπύλος, κυρτός, τεθλασµένος 2. (µτφ.) αυτός που 
φέρεται µε ειλικρίνεια, χωρίς να αποκρύπτει τις προθέσεις του: ~ χαρακτήρας | 
άνθρωπος ΣΥΝ. ντόµπρος 3. αυτός που εκφέρεται κατά τρόπο ξεκάθαρο και 
άµεσο, χωρίς υπεκφυγές: ~ προσέγγιση | εξήγηση | κατηγορία | τρόπος | 
απάντηση ANT. έµµεσος, πλάγιος 4. ευθεία (ενν. γραµµή) βλ. λ. ευθεία · 5. 
ΓΛΩΣΣ. (α) ευθύς λόγος η µορφή λόγου κατά την οποία έχουµε αυτούσια τα 
λόγια τού οµιλητή, π.χ. Μας είπε: «Φεύγω αύριο για το εξωτερικό» (κατ' αντι-
διαστολή προς τον πλάγιο λόγο, βλ. λ. πλάγιος) (β) ευθεία ερώτηση η µορφή 
ερώτησης κατά την οποία έχουµε αυτούσια τα λόγια τού οµιλητή που έθεσε 
την ερώτηση και µάλιστα µε χρήση ερωτηµατικού σηµείου, όταν πρόκειται 
για γραπτό λόγο· π.χ. Μας ρώτησε: «Θέλετε να έρθετε µαζί µας;» (κατ' 
αντιδιαστολή προς την πλάγια ερωτηµατική, βλ. λ. πλάγιος) (γ) ευθεία πτώση 
η ονοµαστική κατ' αντιδιαστολή προς τις πλάγιες πτώσεις (βλ. λ. πλάγιος), τη 
γενική, την αιτιατική (και τη δοτική, στην αρχαία Ελληνική). — ευθέως επίρρ. 
[αρχ.], ευθύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός, ευθύνη, κάνω, προη-
γουµένως, -ύς. 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού αρχαιότερου ιων. ΐθύς (για το οποίο βλ. λ. ίθΰνω). 
Η εναλλαγής ευθύς - ίθύς ίσως οφείλεται σε παρετυµολ. επίδραση τού επιρρ. 
εύ Κατ' άλλη άποψη, ο τ. ευθύς προέκυψε (µε προληπτική αφοµοίωση) από 
τον τ. *είθύς (που µαρτυρείται στο επίρρ. ειθαρ «αµέσως, απευθείας»)]. 

ευθύς επίρρ. [αρχ.] αµέσως, χωρίς αναβολή ή καθυστέρηση: έφυγα ~ µόλις 
ξηµέρωσε || ~ εξαρχής || (καταχρ.) ~ αµέσως. 

ευθύς ώς σύνδ. [αρχ.] (λόγ.) αµέσως µόλις: ~ ανήγγειλε ο υπουργός την 
επικύρωση τής συνθήκης, οι βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήµατα. 

ευθυτενής, -ής, -ές {ευθυτεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει στητό, 
αγέρωχο παράστηµα: πρόβαλε ψηλός κι ~ || περπατά ~. — ευθυτενώς επίρρ. 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ευθύς + -τενής < τείνω (< *τέν-)ω)]. 

ευθύτητα (η) → ευθύς 
ευΐατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που εύκολα θεραπεύεται ΣΥΝ. ευκολοθε- 

ράπευτος ΑΝΤ. δυσίατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + ίατός]. ευκαιρία (η) {ευκαιριών} 
1. περίσταση ευνοϊκή, κατάλληλη για την επίτευξη ενός σκοπού ή γενικά για να 
γίνει κάτι: χάνω | εκµεταλλεύ-οµαι | αξιοποιώ µια ~ || ήταν µόνος του και βρήκα 
την - να του µιλήσω ιδιαιτέρως || µην αφήσεις την ~ να πάει χαµένη- ΦΡ. (α) σε 
πρώτη ευκαιρία/µε τηνπρώτη ευκαιρία στην πρώτη ευνοϊκή περίσταση που θα 
παρουσιαστεί: ~ θα σου γράψω (β) µε την ευκαιρία | επ' ευκαιρία | επί τη 
ευκαιρία (επ' ευκαιρία | επί τη ευκαιρία) (τα επί τής ευκαιρίας και επ' ευκαιρίας 
είναι εσφαλµ.) (i) (+γεν.) µε αφορµή ευνοϊκή περίσταση: ~ τού συνεδρίου 
συνάντησε κορυφαίες προσωπικότητες τής επιστήµης (ii) (απολύτως στους τ. επ' 
ευκαιρία, επί τη ευκαιρία) µια και το έφερε η κουβέντα, κάτι που ήθελα ακόµη 
να πω: ~, µήπως πρέπει να συζητήσουµε κι αυτή την εκδοχή; (γ) δεν χάνω 
ευκαιρία να... για κάτι που κάνει κάποιος συνεχώς, όποτε του το επιτρέπουν οι 
περιστάσεις: ο απολυµένος υπάλληλος δεν χάνει ευκαιρία να καταφέρεται κατά 
τής διοίκησης τής εταιρείας του (δ) µη χάσεις ευκαιρία! (ειρων.) ως σχόλιο σε 
δήλωση, σύµφωνα µε την οποία κάποιος έκανε ή προτίθεται να κάνει κάτι που 
του αρέσει πολύ και το επιδιώκει συνεχώς: - Στη γιορτή θ' ανοίξουν καινούργιο 
βαρέλι θα πιούµε κρασί µέχρι σκασµού! - Εσύ, ~ ! (ενν. και δεν πιεις) (ε) αρπάζω 
ή αδράχνω την ευκαιρία | (λόγ.) δράττοµαι ή επωφελούµαι τής ευκαιρίας 
εκµεταλλεύοµαι µια ευκαιρία αµέσως µόλις παρουσιαστεί: άδραξε την ευκαιρία 
και πρόβαλε µε τον καλύτερο τρόπο τις θέσεις τής χώρας µας στο συνέδριο || 
δράττοµαι τής ευκαιρίας που µου παρέχει η επίσκεψη σας να σας ενηµερώσω για 
τα προβλήµατα τού δήµου µας (στ) αρπάζω µια ευκαιρία από τα µαλλιά 
(εµφατ.) εκµεταλλεύοµαι µια ευκαιρία αµέσως, δεν την αφήνω να χαθεί (ζ) έχω 
την ευκαιρία να | µου δίνεται η ευκαιρία να µπορώ να, βρίσκοµαι στην 
κατάλληλη περίσταση ya κάνω κάτι: στο ταξίδι αυτό είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει τον πολιτισµό αυτής τής χώρας || µέχρι σήµερα δεν µας δόθηκε η ευκαι-
ρία να συζητήσουµε τόσο ανοιχτά (η) ευκαιρίας δοθείσης | δοθείσης τής 
ευκαιρίας εφόσον δοθεί ή δόθηκε η ευκαιρία, εφόσον υπάρξει ή υπήρξε η 
κατάλληλη περίσταση για κάτι: «πολλοί πολίτες ~ επιδιώκουν να λυµαίνονται τα 
δηµόσια ταµεία, ακόµη και αν δεν έχουν ανάγκη» (εφηµ.) 2. η δυνατότητα που 
έχει κανείς να κάνει (κάτι): τα άθλια οικονοµικά τής οικογένειας δεν του έδωσαν 
την ~ να σπουδάσει || σ' αυτή τη δουλειά έχεις την ~ να δείξεις τι αξίζεις || σ' αυτή 
τη χώρα υπάρχουν πολλές ~ απασχόλησης || δίνω | παρέχω | προσφέρω σε 
κάποιον την ~ να επανορθώσει || είναι η τρίτη και τελευταία ευκαιρία να περάσεις 
στο πανεπιστήµιο 3. ελεύθερος ή διαθέσιµος χρόνος: θα σου τηλεφωνήσω, µόλις 
βρω ~ (µόλις ευκαιρήσω) ΣΥΝ. άνεση, χρόνος, καιρός 4. εµπόρευµα που 
προσφέρεται σε χαµηλή τιµή: µεγάλη ! χρυσή ~· ΦΡ. σε τιµή ευκαιρίας σε 
συµφέρουσα τιµή αγοράς: φεύγει για το εξωτερικό και πουλάει το αυτοκίνητο του 
- 5. (στο ποδόσφαιρο) επιθετική προσπάθεια που θα µπορούσε να καταλήξει σε 
γκολ: είχαµε | δηµιουργήσαµε | χάσαµε πολλές ~ για γκολ || ρεσιτάλ χαµένων ~ 
από τον επιθετικό παίκτη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύκαιρος (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από  τη  
Γαλλική, λ.χ.  επωφελούµαι |  δράττοµαι  τής ευκαιρίας (< profiter de | saisir 
l'occasion), επί τη ευκαιρία (< à l'occasion), µε την πρώτη ευκαιρία (< à la 
première occasion), τιµή ευκαιρίας (< prix d'occasion)]. ευκαιριακός, -ή, -ό 
περιστασιακός, αυτός που προκύπτει ως ευκαιρία, εκτάκτως και όχι 
προγραµµατισµένα: ~ δραστηριότητα | απασχόληση | κέρδος. — ευκαιριακ-ά | -
ώς επίρρ. [ΙΙΧΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. occasionnel]. εύκαιρος, -η, -ο 
[αρχ.] ελεύθερος από ενασχολήσεις ή υποχρεώσεις, διαθέσιµος: πολλοί ζητούν 
να τον συναντήσουν, αλλά σπάνια είναι ~ ΑΝΤ. απασχοληµένος, πολυάσχολος. 
ευ καιρώ ρ. [αρχ.] αµετβ. κ. µετβ. {ευκαιρείς... | ευκαίρησα} ♦ 1. (αµετβ.) έχω 
ελεύθερο ή διαθέσιµο χρόνο: όποτε ευκαιρήσεις, έλα να µας επισκεφθείς || δεν ~ 
για να 'ρθω µαζί σου ΣΥΝ. (λαϊκ.-µτφ.) αδειάζω ♦ 2. (µετβ.) (+να) µπορώ, έχω 
την ευκαιρία (να κάνω κάτι): δεν ευκαιρούσε να µε δει ούτε για πέντε λεπτά. 
ευκαίρως-ακαίρως επίρρ. (λόγ.) πάντοτε, είτε οι περιστάσεις είναι κατάλληλες 
είτε ακατάλληλες: θα επιτελέσει το έργο του ~. [ΕΤΥΜ. Η φρ. προέρχεται από 
την Κ.∆. (Β' Τιµόθ. 4, 2: κήρυξον τον λό-γον, έπίστηθι εύκαίρως άκαίρως, 
έλεγξον, έπιτίµησον, παρακάλε-σον...)]. ευκαλυπτέλαιο (το) [1888] 
{ευκαλυπτελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τα φύλλα τού 
ευκαλύπτου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. essence d'eucalyptus]. 
ευκάλυπτος (ο) {ευκαλύπτ-ου | -ων, -ους} αειθαλές δέντρο χρήσιµο για την 
ξυλεία του και µε αρωµατώδη φύλλα, που χρησιµοποιούνται στη 
φαρµακευτική. 
[ΕΤΥΜ < ευ- + καλύπτω, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. eucalyptus]. 
εύκαµπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. (α) αυτός που κάµπτεται εύκολα· ευλύγιστος: ~ 
σώµα | υλικό | µέταλλο ΣΥΝ. ελαστικός, λυγερός, λαστιχένιος ΑΝΤ. δύσκαµπτος, 
άκαµπτος, αλύγιστος (β) ΠΛΗΡΟΦ. εύκαµπτος δίσκος η δισκέτα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
αυτός που φέρεται µε ευελιξία και διπλωµατικότητα ΣΥΝ. ευέλικτος. — 
εύκαµπτα επίρρ., ευκαµψία (η) [αρχ.]· 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -καµπτος < κάµπτω. o όρ. εύκαµπτος δίσκος αποδίδει το 
αγγλ. floppy disk]. ευκαρπία (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} η άφθονη παραγωγή 
καρπών, η ευφορία: η ~ τής γης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋκαρπος «παραγωγικός, καρποφόρος (για δέντρα, γυναίκες και 
θηλυκά ζώα)» < εύ- + καρπός]. ευκατάστατος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε 
καλή οικονοµική κα- 
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τάσταση ΣΥΝ. εύπορος, πλούσιος ΑΝΤ. άπορος, φτωχός. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «σταθερά τοποθετηµένος», < ευ- + -κατά- 
στατος < καθίστηµι «καθιστώ»]. 

ευκαταφρόνητος, -η, -ο [αρχ.] άξιος για καταφρόνηση, µη υπολο-
γίσιµος, ασήµαντος: ~ ποσό | κέρδος | περιουσία/ υπόθεση || έχει ένα 
εισόδηµα καθόλου ~ για την ηλικία του ΣΥΝ. αξιοκαταφρόνητος, ανά-
ξιος προσοχής ΑΝΤ. αξιοπρόσεκτος, υπολογίσιµος, αξιοσηµείωτος. — 
ευκαταφρόνητα επίρρ. 

ευκή (η) → ευχή 
ευκίνητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που κινείται εύκολα, γρήγορος: λυ-

γερό κι ~ κορµί || ~ ζώο ΣΥΝ. γοργοκίνητος, ευλύγιστος, (λαϊκ.) σβέλ-
τος ΑΝΤ. δυσκίνητος, δύσκαµπτος, αργός 2. (µτφ.) αυτός που λειτουρ-
γεί µε ταχύτητα, µε ευστροφία, χωρίς φραγµούς και περιορισµούς: ~ 
νους ΣΥΝ. ευέλικτος ΑΝΤ. δύσκαµπτος. — ευκίνητα επίρρ., ευκινησία 
(η) [µτγν.]. 

ευκλεής, -ής, -ές {ευκλε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει καλή 
φήµη, ένδοξος: ~ πρόγονος ΣΥΝ. ονοµαστός, δοξασµένος, περίφηµος, 
(λόγ.) περικλεής ΑΝΤ. ακλεής, άδοξος. — ευκλεώς επίρρ. [αρχ.], 
εύκλεια (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + -κλεής < κλέος «δόξα» 
(βλ.λ.)]. 

ευκλείδειος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Ευκλείδη 
και το έργο του· ΦΡ. ευκλείδει-ος | -α γεωµετρία η γεωµετρία που 
καταρτίστηκε σύµφωνα µε το σύστηµα που καθιέρωσε ο Ευκλείδης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. από γαλλ. euclidien]. 

Ευκλείδης (ο) {-η κ. -ου} αρχαίος Έλληνας µαθηµατικός (περ. 300 
π.Χ.), ο οποίος χρησιµοποίησε αρχές τής Λογικής ως βάση για τη γε-
ωµετρία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αρχική σηµ. «ένδοξος, εύφηµος», < αρχ. εύκλεια 
< εύκλεής (βλ.λ.)]. 

ευκοίλιος, -α, -ο 1. αυτός που διευκολύνει ή προκαλεί κενώσεις των 
εντέρων: ~ φάρµακο ΣΥΝ. ενεργητικός, υπακτικός ΑΝΤ. δυσκοίλιος 2. 
(για πρόσ.) αυτός που δεν έχει δυσκολίες στην κένωση τού εντέρου 
ΑΝΤ. δυσκοίλιος 3. (για τροφές) αυτός που χωνεύεται και κενώνεται 
εύκολα 4. ευκοίλια (η) {χωρ. πληθ.} η ευκοιλιότητα (βλ.λ.): παθαίνω | µ 
' έπιασε -. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ευ- + -κοίλιος < κοιλία]. 

ευκοιλιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. εντερική ανωµαλία που 
χαρακτηρίζεται από συχνές και υδαρείς κενώσεις τού εντέρου λόγω 
κρυώµατος, δυσεντερίας ή τροφικής δηλητηρίασης: έχω | µε πιάνει ~. 

εύκολα επίρρ. 1. µε ευκολία, µε εύκολο τρόπο: νίκησε ~, γιατί είχε 
αδύναµο αντίπαλο || δεν θα τα βγάλεις ~ πέρα- είναι πολύπλοκη δου-
λειά- ΦΡ. τα ευκόλως εννοούµενα παραλείπονται βλ. λ. εννοώ 2. (κα-
κόσ.) µε προχειρότητα, χωρίς επιµέλεια και προσοχή. Επίσης (λόγ.) 
ευκόλως [αρχ.]. 

ευκολία (η) [αρχ.] {ευκολιών} 1. η έλλειψη δυσκολίας: διαβάζω µε ~ 
|| κέρδισε µε ~ τον αντίπαλο ΣΥΝ. ευχέρεια, άνεση ΑΝΤ. δυσκολία, δυ-
σχέρεια, (λαϊκ.) ζόρι 2. η ιδιότητα τού εύκολου, το να είναι κάτι εύ-
κολο: η - µιας άσκησης 3. (µτφ.) η χρηµατική διευκόλυνση, η εξυπη-
ρέτηση, η εκδούλευση: το κατάστηµα πουλάει µε ευκολίες πληρωµής 
|| ζήτησε µια µικρή -, για να πληρώσει το χρέος του στην τράπεζα ΣΥΝ. 
βοήθεια, χάρη, διευκόλυνση 4. ευκολίες (οι) η αφθονία των απα-
ραίτητων µέσων, οι ανέσεις τής ζωής: στο χωριό δεν είχε τις ~ τής 
πόλης || οι ~ τής σύγχρονης ζωής έχουν κάνει τον άνθρωπο νωθρό 
ΣΥΝ. κοµφόρ, µέσα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύκολος (βλ.λ.). Η σηµ. 4 αποδίδει το γαλλ. facilités, το 
οποίο µεταφράζεται ορθότερα ως ανέσεις]. 

εύκολο- κ. ευκολό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι αυτό που εκφράζει 
το β' συνθετικό γίνεται εύκολα: ευκολο-χτένιστος, ευκολο-δού-
λευτος, ευκολο-κατόρθωτος, ευκολο-µεταχείριστος ΣΥΝ. (λόγ.) ευ-
ΑΝΤ. δύσκολο-. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. επίθ. εύκολος]. 

ευκολοδιάβαστος, -η, -ο (συνήθ. για κείµενα) αυτός που διαβάζεται 
εύκολα είτε επειδή τα γράµµατα είναι ευκρινή είτε επειδή το πε-
ριεχόµενο είναι σαφές και ευχάριστο: ~ διήγηµα | περιοδικό (βλ. κ. λ. 
ευανάγνωστος) ΑΝΤ. δυσκολοδιάβαστος, δυσανάγνωστος. 

ευκολονόητος, -η, -ο [1761] αυτός που εύκολα κατανοείται: ~ κεί-
µενο ΣΥΝ. εύληπτος, ευνόητος ΑΝΤ. δυσνόητος, δυσκολονόητος. 

ευκολόπιστος, -η, -ο αυτός που πιστεύει εύκολα, ο εύπιστος· (κατ' 
επέκτ.) ο αφελής: είναι πολύ ~, δεν πονηρεύεται ποτέ ΣΥΝ. απλοϊκός, 
απονήρευτος, ανυποψίαστος ΑΝΤ. δύσπιστος. 

εύκολος, -η, -ο 1. αυτός που δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο ή προσπάθεια 
(για να γίνει, να λυθεί, να κατανοηθεί, να αποκτηθεί κ.λπ.): ~ 
άσκηση | µάθηµα | γλώσσα | χορός | πρόσβαση || η εξεύρεση ικανο-
ποιητικών λύσεων δεν είναι ~ πράγµα || ~ θέµατα στις εξετάσεις || 
διαλέγω την - λύση || ο ~ δρόµος δεν είναι πάντα ο καλύτερος || η 
οµάδα κληρώθηκε µε ~ αντίπαλο ΣΥΝ. άκοπος, ευχερής ΑΝΤ. δύσκο-
λος, δυσχερής 2. εύκολα (τα) καταστάσεις, προβλήµατα κ.λπ. που 
αντιµετωπίζονται χωρίς δυσκολία: είχε συνηθίσει στα ~ και τώρα δυ-
σκολεύεται 3. (ειδικότ.) αυτός που γίνεται αβασάνιστα, κατά τρόπο 
επιπόλαιο και συχνά λανθασµένο: ~ κριτική | κατηγορία ΣΥΝ. πρό-
χειρος, άδικος 4. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει πολλές απαιτήσεις, 
που είναι καλόβολος: είναι πολύ ~ στο φαγητό του | στις παρέες του 
ΣΥΝ. βολικός, συµβιβαστικός, υποχωρητικός ΑΝΤ. δύστροπος 5. (κα-
κόσ.) αυτός που ενδίδει, που δεν αντιστέκεται (συνήθ. σε ερωτική 
προσέγγιση): αυτή είναι από τις ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που ικανοποιείται εύκολα (µε την 
τροφή του ή µε τα επιχειρήµατα που του παρουσιάζονται)», < εύ- + 
-κολος. Το β' συνθ. -κολος είναι αγν. ετύµου, αφού δεν είναι πειστική 
η αναγωγή του στο ουσ. κόλον «τροφή - τµήµα τού παχέος εντέρου» 

ούτε στο I.E. θ. *kwel- (πβ. αρχ. πέλ-οµαι). Βλ. κ. δύσκολος]. 

εύκολος - ευχερής, δύσκολος - δυσχερής. Όλες οι λέξεις είναι 
αρχαίες. Τα εύκολος και δύσκολος, προκειµένου για πρόσωπα, 
ξεκινούν αντιστοίχως µε τη σηµ. «αυτός που είναι εύκολο ή δύ-
σκολο να τον ευχαριστήσεις, να τον ικανοποιήσεις» (πβ. τα σηµε-
ρινά εύκολος άνθρωπος - δύσκολος άνθρωπος), αναφερόµενα δε 
σε πράγµατα σήµαιναν ό,τι και σήµερα. Τα ευχερής και δυσχερής 
(παραγόµενα από το χείρ «χέρι») είναι «αυτός που είναι εύκολο 
και δύσκολο να τον χειριστείς», ευχείριστος - δυσχείριστος, στην 
αρχαία δε γλώσσα είχαν εκτεταµένη χρήση, καλύπτοντας όλες 
περίπου τις χρήσεις που δηλώνουν σήµερα τα εύκολος - δύσκολος. 
Στη σύγχρονη Ελληνική η χρήση των δυσχερής - ευχερής δηλώνει 
λογιότερο-επισηµότερο ύφος, χρησιµοποιούνται µόνο για 
πράγµατα, διατηρώντας τον αρχικό πυρήνα τής σηµασίας τους 
«δύσκολο | εύκολο να χειριστείς κάτι» (κατάσταση, θέση, θέµα, 
υπόθεση, πρόβληµα), ενώ τα δύσκολος | εύκολος χρησιµοποιούνται 
για πρόσωπα και για πράγµατα και καλύπτουν όλες τις χρήσεις. 

ευκολοχώνευτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που χωνεύεται εύκολα, εύ-
πεπτος: ~ φαγητό ΣΥΝ. χωνευτικός ΑΝΤ. δυσκολοχώνευτος, δύσπεπτος, 
(µτφ.) βαρύς 2. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που δεν απαιτεί προσπάθεια για 
να γίνει αντιληπτός, ο εύκολος στην κατανόηση και την αφοµοίωση: 
~ κείµενα για ένα κοινό που δεν θέλει να κουράζει το µυαλό του ΣΥΝ. 
εύπεπτος. 

ευκολύνω ρ. µετβ. {ευκόλυν-α, -θηκα} 1. καθιστώ (κάτι) εύκολο, δη-
µιουργώ ευνοϊκές συνθήκες για (κάτι): η παρουσία σου θα ευκολύνει 
την κατάσταση ΣΥΝ. βοηθώ, διευκολύνω, ευχεραίνω 2. (µτφ.) παρέχω 
βοήθεια ή εξυπηρέτηση για την αντιµετώπιση δυσχερών καταστάσε-
ων: πολύ µας ευκόλυνες µε το σπίτι που µας παραχώρησες! ΣΥΝ. εξυ-
πηρετώ, βοηθώ 3. (µεσοπαθ. ευκολύνοµαι) έχω τα µέσα, είµαι σε θέ-
ση, µπορώ: τα δανεικά µού τα επιστρέφεις, όταν ευκολυνθείς || πέρνα 
απ' το σπίτι, όποτε ευκολύνεσαι. — ευκόλυνση (η) [1816], ευκολυ-
ντικός, -ή, -ό [1816]. 

ευκόλως επίρρ. -> εύκολα 
εύκοσµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κοσµιότητα και 
ευπρέπεια ΣΥΝ. φρόνιµος, σεµνός ΑΝΤ. άπρεπος.  — ευκόσµως 
επίρρ. [αρχ.], ευκοσµία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + κόσµος 
«στολισµός, κόσµηµα»]. 

ευκρασία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ηπιότητα των καιρικών συνθη-
κών, η γλυκύτητα τού κλίµατος: υπέρ ευκρασίας αέρων (από εκκλη-
σιαστική ευχή) 2. (για πρόσ.) η καλή κατάσταση τής υγείας, η γερή 
κράση ενός οργανισµού. 

εύκρατος, -η, -ο 1. (κλίµα) που χαρακτηρίζεται από ηπιότητα, από 
µέτριες θερµοκρασίες 2. (συνεκδ.) (α) αυτός που έχει ήπιο και µαλα-
κό κλίµα: ~ χώρες (β) εύκρατη ζώνη η ζώνη που περιλαµβάνεται µε-
ταξύ τού πολικού και τού τροπικού κύκλου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -κράτος, ρηµατικό επίθ. τού κεράννυµι «αναµει-
γνύω, ανακατεύω», βλ. κ. κράση]. 

ευκρίνεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} το να διακρίνεται (κά-
ποιος/ κάτι) καθαρά, το να προσλαµβάνεται εύκολα: ~ ήχου | εικόνας 
| λόγου- ΦΡ. υψηλής ευκρίνειας τηλεοπτικό σύστηµα που παρέχει 
υψηλής ποιότητας τηλεοπτική εικόνα, η οποία πλησιάζει την κινη-
µατογραφική: οθόνη | τηλεόραση ~. 

ευκρινής, -ής, -ές {ευκριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)Ε ευκρινέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που διακρίνεται καθαρά, που προσλαµβάνεται εύκολα: - εικό-
να | λόγος | ήχος | γραφή ΣΥΝ. διαυγής, καθαρός, ξεκάθαρος, εύληπτος 
ΑΝΤ. ασαφής, δυσδιάκριτος. — ευκρινώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< εύ- + -κρινής < κρίνω]. 

ευκταίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός τον οποίο εύχεται ή επιθυµεί κανείς: ~ 
λύση | τέρµα ΣΥΝ. επιθυµητός, ευπρόσδεκτος, ποθητός ΑΝΤ. απευ-
κταίος, ανεπιθύµητος. — ευκταίως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ευκταίος < εύχοµαι]. 

ευκτήριος, -α, -ο (λόγ.) 1. (για ναό) αυτός που είναι προορισµένος για 
προσευχή·  ΦΡ. ευκτήριος οίκος ο ναός, η εκκλησία 2. ευκτήριο (το) 
τόπος προσευχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κτήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < *εύχ-τήριος 
< εύχ- (< εύχοµαι) + επίθηµα -τήριος]. 

ευκτική (η) ΓΛΩΣΣ. (στην αρχαία Ελληνική) µία από τις εγκλίσεις τού 
ρήµατος, η κατεξοχήν έγκλιση για την εκφορά τού πλαγίου λόγου, 
καθώς και των ρηµάτων δευτερευουσών προτάσεων οι οποίες εξαρ-
τώνται από ρήµα σε ιστορικό χρόνο, ενώ σε ανεξάρτητες προτάσεις 
εκφράζει δυνατότητα ή ευχή (π.χ. Θεός φυλάξοι, ούκ αν λάβοις παρά 
τού µή έχοντος)- η έκφραση ευχής στη Ν. Ελληνική επιτυγχάνεται µε 
λεξικοποιηµένες δηλώσεις (είθε, µακάρι κ.λπ.- βλ. ΣΧΟΛΙΟ). [ΕΤΥΜ. 
Θηλ. τού µτγν. επιθ. εύκτικός < αρχ. εύκτός < εύχοµαι]. 

ευκτική ή ευχετική έγκλιση. Η έκφραση ευχής µε ρήµα στην Αρχ. 
Ελληνική ήταν γραµµατικοποιηµένη, δηλωνόταν δηλαδή µε ειδική 
έγκλιση (την ευκτική) και µε ιδιαίτερο τύπο καταλήξεων (π.χ. λέγ-
οιµι, λέγ-οις, λέγ-οι κ.λπ.). Στη Ν. Ελληνική η έκφραση ευχής εµ-
φανίζεται λεξικοποιηµένη µε τις λέξεις είθε, µακάρι, (λογοτ.) 
άµποτε: Είθε να βρέξει - Μακάρι να ερχόταν - Άµποτε να γύριζε 
πίσω. Συχνά επίσης δηλώνεται µε να + ρήµα: Αχ και να γυρίσει 
ζωντανός - Να δρόσιζε λίγο. Φυσικά, µπορεί να εκφράζεται πλή-
ρως λεξικοποιηµένη µε ανάλογες λέξεις: Εύχοµαι να εκπληρωθούν 
οι πόθοι σας. 

ευλαβέστατος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ ευλαβής- (το αρσ. 
µε κεφ.) προσφώνηση αρχιδιακόνου (βλ. λ. κληρικός, ΣΧΟΛΙΟ). 

ευλαβής, -ής, -ές {ευλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευλαβέστ-ερος, -ατός} 



ευλαβητικός 691 εύνοια 
 

αυτός που χαρακτηρίζεται από θεοσεβή φόβο και βαθύ σεβασµό για 
τον Θεό και οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτόν: ~ χριστιανός ! προσκύ-
νηµα ΣΥΝ. θεοσεβής, θρήσκος, θρησκευόµενος, θεοσεβούµενος ΑΝΤ. 
α-νευλαβής, ασεβής, αθεόφοβος. — ευλαβώς επίρρ. [αρχ.], ευλάβεια 
(η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σώφρων, φρόνιµος», < εΰ- + -λαβής, πβ. 
απρφ. αορ. β' λαβ-είν τού ρ. λαµβάνω. Η σηµ. τής εκδήλωσης θεοσε-
βούς φόβου απαντά στην Α.Γ. (λ.χ. Π.∆. Μιχαίας 7,2: άπόλωλεν 
ευλαβής άπα τής γης - Κ.∆. Λουκ. 2,25: ό άνθρωπος ούτος (ενν. ο Συ-
µεών) δίκαιος και ευλαβής)]. 

ευλαβητικός, -ή, -ό [αρχ.] ευλαβής. — ευλαβητικά επίρρ. 
ευλαβικός, -ή, -ό ευλαβής. — ευλαβικ-ά /-ώς επίρρ. 
ευλαβούµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {ευλαβείσαι...· µόνο στον ενεστ.} 
(λόγ.) εκδηλώνω σεβασµό, προσέχω να µη βλάψω ή να µην προσβάλω 
(κάποιον/κάτι): ~ τις παραδόσεις | τους θεσµούς ΣΥΝ. σέβοµαι, τιµώ 
ANT. ασεβώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

Z\ihak\a (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η άνεση λόγου, η ευφράδεια 
ΣΥΝ. ευγλωττία, ευστοµία. — εύλαλος, -η, -ο [µτγν.]. 

Ευλαµπία (η) [µτγν.] 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 

Ευλάµπιος (ο) {Ευλαµπίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. ευλαµπής 
«λαµπρός»]. 

εύληπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που λαµβάνεται ή συλλαµβάνεται 
εύκολα 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός: -
γλώσσα | λόγος | οδηγίες ΣΥΝ. ευκολονόητος, καταληπτός, πρόδηλος, 
σαφής, προφανής ΑΝΤ. δυσνόητος, στρυφνός, ακαταλαβίστικος 3. (για 
φάρµακα) αυτός που λαµβάνεται εύκολα. — εύληπτα | ευλήπτως 
επίρρ. [ETYM. αρχ. < εύ- + -ληπτος < λήψις]. 

ευλίµενος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει καλά και 
ασφαλή λιµάνια: ~ χώρα | ακτή ANT. αλίµενος. 

ευλογηµένος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) βλογηµένος 1. αυτός που έχει 
ευλογηθεί ή αξίζει να ευλογηθεί: ~ ώρα | οικογένεια || ~ το όνοµα τού 
Κυρίου! ΣΥΝ. αγιασµένος ΑΝΤ. καταραµένος 2. (οικ. ως φιλική ή 
ελαφρώς επιτιµητική προσφώνηση): γιατί, ευλογηµένε, δεν µε ειδο-
ποιούσες νωρίτερα; || που εξαφανίστηκε ο ~; ΣΥΝ. χριστιανός. 

ευλογηταριο (το) [µεσν.] {ευλογηταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. (συνήθ. 
στον πληθ.) τροπάρια που αρχίζουν µε τις λέξεις «εύλογητός ει, Κύ-
ριε...» και διακρίνονται σε αυτά που ψάλλονται κατά τον όρθρο τής 
Κυριακής (αναστάσιµα) και σε αυτά που ψάλλονται κατά τον όρθρο 
τού Σαββάτου, στις κηδείες, στα µνηµόσυνα κ.λπ. (νεκρώσιµα). 

ευλογητός, -ή, -ό [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. αυτός τον οποίο πρέπει να ευλογεί 
και να δοξάζει κανείς, άξιος ευλογίας. 

ευλογιά κ. (λαϊκ.) βλογιά (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. βαριά λοιµώδης νό-
σος, που εκδηλώνεται µε κρυαδες, υψηλό πυρετό και εξανθήµατα, τα 
οποία µετά την ίαση αφήνουν χαρακτηριστικά σηµάδια. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ευλογία, που χρησιµοποιήθηκε κατ' ευφηµισµόν. Ήδη τον 
7ο αι. µ.Χ. απαντά σε εκκλησ. ανάγνωσµα η φρ.: τά µηνύο-ντα 
θάνατον παραπλήσια λοιµικής, τά λεγόµενα µαύρα- oi πολλοί δε 
καλοϋσιν αυτά εύλογίαν. Στις µεσν. θρησκ. αντιλήψεις οι επιδηµίες, 
όπως και οι σεισµοί, αποκαλούνταν «ευλογίες», προκειµένου να 
εξευµενισθεί ο Θεός, στον οποίο πίστευαν ότι οφείλονταν]. 

ευλογία (η) {ευλογιών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η ευχή που απευθύνει ο ιερέας 
στον Θεό µε ορισµένο τελετουργικό (ραντισµό, θυµίαµα κ.λπ.) µε 
σκοπό την παροχή αγαθών, την απαλλαγή από το κακό, τον καθα-
γιασµό κ.λπ.: (προς ιερέα, γέροντα κ.λπ.) την ~ σου, πάτερ! | δέσποτα! 
| γέροντα! ΣΥΝ. εξαγιασµός, καθαγίαση, αγιασµός 2. (συνεκδ.) (α) η 
συµβολική κίνηση τού ιερέα µε το χέρι του, µε την οποία ευλογεί (β) 
η άδεια που δίνει ο ηγούµενος µονής σε µοναχό για οποιαδήποτε 
πράξη ή το δώρο που δίνεται από αυτόν σε κάποιον 3. τα τεµάχια 
τού άρτου που διανέµει ο ιερέας στους πιστούς µετά το τέλος τής 
Θείας Λειτουργίας, λέγοντας την ευχή «ευλογία Κυρίου...»· το αντί-
δωρο · 4. η ευχή που δίνουν συνήθ. ηλικιωµένα άτοµα σε νεότερους 
τους για την εκπλήρωση κάθε πόθου τους ή για να εγκρίνουν µια 
πράξη τους: πήρε την ~ των γονέων του για τον γάµο || η - τής µάν-
νας ΣΥΝ. ευχή, συγκατάθεση ΑΝΤ. κατάρα 5. ευλογίες (οι) η συναίνε-
ση που παρέχεται (συνήθ. από αρµόδιο ή υψηλά ιστάµενο πρόσωπο): 
οι ενέργειες έγιναν µε τις ~ τού προέδρου 6. (µτφ.) καθετί ευεργετικό, 
ωφέλιµο: οι βροχές ήταν πραγµατική ~ για τους διψασµένους αγρούς-
ΦΡ. ευλογία Θεού η αφθονία αγαθών, γενικότ. οτιδήποτε προκαλεί 
µεγάλη χαρά και θεωρείται αποτέλεσµα θεϊκής εύνοιας: σ' αυτό το 
σπίτι υπάρχει ~|| ~ ήταν η σηµερινή µέρα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ωραίος λόγος, περίτεχνη έκφραση - έπαι-
νος», < εΰ- + λογώ. Στην Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «χρηµατική συ-
νεισφορά» (Β'Κορινθ. 9, 5: τήν προεπηγγελµένην εύλογίαν υµών)]. 
εύλογος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τού οποίου την αιτία εύκολα καταλα-
βαίνει κανείς: η καταγγελία προκάλεσε ~ ανησυχίες || ~ απορία | ερώ-
τηµα | φόβος | αγανάκτηση ΣΥΝ. βάσιµος, δικαιολογηµένος ΑΝΤ. πα-
ράλογος, αδικαιολόγητος. — εύλογα | ευλόγως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «λογικός, πρόδηλος», < ευ- + λόγος]. 
ευλογοφανής, -ής, -ές {ευλογοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που φαίνεται εύλογος: ~ αιτία | δικαιολογία | συµπέρασµα ΣΥΝ. αλη-
θοφανής, πιθανοφανής, πιθανός, ενδεχόµενος. — ευλογοφανώς 
επίρρ. [µεσν.], ευλογοφάνεια (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύλογος + -
φανής < φαίνω | -οµαι]. ευλογώ ρ. µετβ. {ευλογείς... | ευλόγ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. υµνώ, δοξάζω: ευλογούσαν τον Θεό, που 
τους φύλαξε από την πρωτοφανή καταστροφή ΣΥΝ. (λόγ.) αινώ, 
ανυµνώ, δοξολογώ, µεγαλύνω 2. (για ιερείς) καθαγιάζω µε κατάλληλη 
ευχή ή ακολουθία· τελώ µυ- 

στήριο: κάθισαν για φαγητό, αφού πρώτα ο ιερέας ευλόγησε το τρα-
πέζι 3. (α) δίνω ευχή (σε κάποιον) µε συµβολική κίνηση τού δεξιού 
χεριού: ο αρχιεπίσκοπος ευλόγησε το συγκεντρωµένο ποίµνιο (β) (για 
ηλικιωµένους ή γονείς) δίνω την ευλογία µου σε (νεότερο ή παιδί 
µου) ANT. καταριέµαι· ΦΡ. (ειρων.) ευλογώ τα γένια µου (i) επαινώ 
τον εαυτό µου (ii) εξυπηρετώ τα συµφέροντα µου, συνήθ. επωφελού-
µενος από µια κατάσταση: θα ευλογήσουν τα γένια τους µε έξοδα τού 
∆ηµοσίου || (παροιµ.) «ο παππάς πρώτα τα γένια του βλογάει» (ο 
καθένας µεριµνά πρώτα για τον εαυτό του και µετά για τους άλλους) 
4. δίνω την ευχή µου (για κάτι), συγκατανεύω, οδηγώ σε αίσια κατά-
ληξη: ο Θεός ευλόγησε τις προσπάθειες µας ΣΥΝ. εγκρίνω ΑΝΤ. κατα-
ριέµαι 5. (η µτχ. ευλογηµένος, -η, -ό) βλ.λ. Επίσης (λαϊκ.) βλογάω 
{-άς...}. — ευλόγηση (η) [1632]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ευλογώ (-έω), αρχική σηµ. «επαινώ, αποδίδω τιµή», < 
εύλογος. Η θρησκ. σηµ. πρωτοαπαντά στους Εβδοµήκοντα (λ.χ. Π.∆. 
Γένεσις 35,9: και ηύλόγησεν αυτόν ό Θεός)]. 

ευλύγιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που λυγίζει, που κάµπτεται εύκο-
λα: ~ σώµα | κλαδί ΣΥΝ. λυγερός, εύκαµπτος, ευκίνητος ΑΝΤ. αλύγι-
στος, άκαµπτος, δύσκαµπτος 2. (µτφ.) ευπροσάρµοστος ΣΥΝ. ευέλι-
κτος. — ευλύγιστα επίρρ., ευλυγισία (η) [1871]. 

ευµαθής, -ής, -ές {ευµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευµαθέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που µαθαίνει εύκολα και γρήγορα ΣΥΝ. ταχυµα-
θής 2. αυτός που επιζητεί τη µόρφωση. — ευµαθώς επίρρ. [αρχ.], ευ-
µάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + -
µαθής, πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον τού ρ. µανθάνω]. 

ευµάλακτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που µαλάσσεται εύκολα. 
ευµάρεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) αφθονία υλικών αγαθών, άνετη ζωή: 

η πρόοδος και η ~ αποτελούν τους στόχους τής πολιτικής µας ΣΥΝ. 
ευπορία, ευηµερία, πλούτος ΑΝΤ. ανέχεια, απορία, πενία, φτώχια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύµαρής «εύκολος» < εύ- + -µαρής < µάρη «χέρι» (πβ. 
κ. εύ-χερής). Το αρχ. µάρη < I.E. *mar-/n- «χέρι», πβ. λατ. manus, γαλλ. 
main, ισπ. mano, αλβ. mârr «κρατώ», αρχ. γερµ. munt «χέρι, προστα-
σία», γερµ. Vor-mund «κηδεµόνας» κ.ά.]. 

ευµεγέθης, -ης, ευµέγεθες {ευµεγέθ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που 
έχει µεγάλο ή ικανοποιητικό µέγεθος: ~ οικοδόµηµα | ζώο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εύ- + -µεγέθης < µέγεθος]. 

Ευµενής (ο) {-η κ. -ένους} 1. στρατηγός τού Μ. Αλεξάνδρου 2. όνοµα 
βασιλέων τής Περγάµου· γνωστότερος ο Β' (221-159 π.Χ.), ο οποίος 
ακολούθησε φιλορρωµαϊκή πολιτική και ενίσχυσε τα γράµµατα και 
τις τέχνες. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < ευ + -µένης < µένος (πβ. κ. ευ-
µενής)]. 

ευµενής, -ής, -ές {ευµεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευµενέστ-ερος, -ατός) αυ-
τός που διάκειται ευνοϊκά, καλοπροαίρετος: ~ σχόλιο | στάση | διά-
θεση | υποδοχή ΣΥΝ. ευνοϊκός, καλοπροαίρετος, θετικός ΑΝΤ. δυσµε-
νής, αρνητικός. — ευµενώς επίρρ. [αρχ.], ευµένεια (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ, αρχ. < εύ- + -µενής < µένος]. 

Ευµενίδες (οι) ΜΥΘΟΛ. οι Ερινύες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. (< ευµενής), 
ευφηµιστ. ονοµ. των Έρινύων (βλ.λ.) γνωστή στην αρχαιότητα (λ.χ. 
Σοφοκλ. Οίδ. επί Κολωνφ 486: ...καλούµεν Εύµενίδας, εξ ευµενών 
στέρνων δέχεσθαι τον ίκέτην)]. 

ευµετάβλητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που µεταβάλλεται εύκολα: ~ 
καιρός | χαρακτήρας | άνεµος ΣΥΝ. άστατος, ασταθής, ακατάστατος 
ΑΝΤ. αµετάβλητος, σταθερός 2. ευµετάβλητο (το) η ευκολία µεταβο-
λής: επισήµανε το - των πολιτικών συσχετισµών. Επίσης ευµετάβο-
λος [αρχ.]. — ευµετάβλητα επίρρ., (σπάν.) ευµεταβλησία (η) [µτγν.]. 

ευµετάδοτος, -η, -ο 1. αυτός που µεταδίδεται εύκολα 2. (ειδικότ. για 
νόσους) µεταδοτικός ΣΥΝ. κολλητικός, λοιµώδης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
εύ- + -µετάδοτος < µεταδίδωµι). 

ευµετάπειστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µεταπείθεται εύκολα, που 
αλλάζει εύκολα γνώµες ή αποφάσεις ΑΝΤ αµετάπειστος, ανένδοτος. 

ευµεταχείριστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο µεταχειρίζεται κανείς 
εύκολα ΣΥΝ. βολικός, εύχρηστος ΑΝΤ. δύσχρηστος. 

ευµνηµόνευτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εύκολα διατηρείται στη 
µνήµ^η. 

Ευµορφία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Μόρφω. 
εύµορφος, -η, -ο (λόγ.-λογοτ.) αυτός που έχει ωραία µορφή, καλο-

καµωµένος: ~ κόρη ΣΥΝ. ωραίος, όµορφος, (λογιότ.) ευειδής, καλλί-
µορφος ΑΝΤ. δύσµορφος, άσχηµος, (καθηµ.) ασχηµοµούρης.   — ευ-
µορφία (η) [αρχ;]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -
µορφος < µορφή. Βλ. κ. όµορφος]. 

ευνή (η) (αρχαιοπρ.) η κλίνη, το κρεβάτι. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. 
Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε αρχ. ιρλ. (hìuam «σπήλαιο» και 
µε αβεστ. unä «τρύπα, ρωγµή τού εδάφους», οι οποίες δεν 
ευσταθούν, ενώ απίθανη πρέπει να θεωρηθεί η αναγωγή σε αρµ. 
unim «έχω, κατέχω». Η ενδιαφέρουσα άποψη ότι εύνή < *εύδνά < 
εύδω «κοιµούµαι» προσκρούει στην έλλειψη δασύ-τητας τής λ. εύνή 
(λόγω ιων. ψιλώσεως;) και στο σύµπλεγµα -δν-, που η απλοποίηση 
του (-δν- > -νν- > -ν-) θεωρείται δύσκολη]. 

ευνόητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κατανοείται εύκολα: ~ λόγος 
ΣΥΝ. ευκολονόητος, εύληπτος ΑΝΤ. δυσνόητος 2. (κατ' επέκτ.) ο αυτο-
νόητος, ο φανερός: είναι ευνόητο ότι θα έρθεις κι εσύ µαζί µας ΣΥΝ. 
σαφής, προφανής, πρόδηλος. — ευνοήτως επίρρ. [µεσν.]. 

εύνοια (η) {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} 1. ευµενής διάθεση ή ενδιαφέρον 
(για κάποιον): κέρδισε | απέκτησε την ~ τού προέδρου || ~ τής τύχης 
ΣΥΝ. καλή πρόθεση, συµπάθεια, προστασία, χάρη 2. (κακόσ.) µερολη-
πτική συµπάθεια και ενδιαφέρον (για κάποιον) (κατά παράβαση των 
κανόνων ή κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατική 
αξία του): µε κολακείες εξασφαλίζει την ~ των προϊσταµένων του || 
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επιδιώκω | χάνω την - των ανωτέρων µου ΣΥΝ. µεροληψία, διάκριση 
ANT. αµεροληψία, αντικειµενικότητα, ουδετερότητα.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άγνοια. 
[ETYM. αρχ. < εϋνους < ευ- + νους]. 

ευνοϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι θετικά διατεθειµένος απέναντι σε 
(κάποιον/κάτι), που εκφράζει τη φιλική διάθεση (κάποιου): ~ σχόλια | κριτική 
| στάση | προσέγγιση | αντιµετώπιση || ήταν πολύ - απέναντι µου ΣΥΝ. ευµενής, 
θετικός 2. αυτός που εξυπηρετεί επιδιωκόµενο σκοπό: ~ περίσταση | κλίµα | 
παράγοντας | όρος | εισήγηση | συµφωνία | συνθήκες ΣΥΝ. συµφέρων 
πρόσφορος. — ευνοίκ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

ευνοιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση στην οποία επικρατεί προνοµιακή, 
µεροληπτική µεταχείριση ορισµένων (ευνοουµένων), η άδικη προώθηση και 
εξυπηρέτηση (κάποιων εις βάρος άλλων): καταπολέµηση τής ~ || φαινόµενα | 
κρούσµατα ευνοιοκρατίας ΣΥΝ. φαβοριτισµός. — ευνοιοκρατικός, -ή, -ό, 
ευνοικρατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. favoritisme]. 

ευνοµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη καλών και δίκαιων νόµων, καθώς 
και η πιστή εφαρµογή τους 2. η καλή διοίκηση που πηγάζει από την πιστή 
εφαρµογή των νόµων ΣΥΝ. τάξη, ευταξία. 

εύνοµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που ευνοµείται ΣΥΝ. ευνοµούµενος, 
καλοδιοίκητος ANT. κακοδιοίκητος. 

ευνοµούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ευνοµείσαι..., µτχ. ευνοµούµενος, -η, -ο-µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) κυβερνώµαι µε δίκαιους νόµους, έχω καλό πολίτευµα· 
κυρ. η µτχ. ευνοµούµενος, -η, -ο: ~ δηµοκρατία | κράτος | πολιτεία ΣΥΝ. 
κακοδιοικούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΎΜι < αρχ. εΰνοµοϋµαι (-έο-) < 
εϋνοµος < εύ- + νόµος]. 

ευνοούµενος, -η, -ο 1. αυτός που απολαµβάνει την εύνοια κάποιου (ισχυρού 
συνήθ. προσώπου): ~ τής κυβερνήσεως | τής τύχης | τής κοµµατικής ηγεσίας | 
των ανακτόρων 2. (παλαιότ. ως ουσ.) ο εραστής | η ερωµένη ηγεµόνα που τον 
επηρέαζε σε θέµατα που αφορούσαν στο κράτος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. favori]. 

εύνους, -ους, -ουν {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) αυτός που διάκειται ευνοϊκά προς 
(κάποιον) ΣΥΝ. φιλικός, ευµενής. [ΕΤΥΜ: αρχ. < εύ- + νους]. 

ευνουχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ευνούχισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (για 
άνδρα ή αρσενικό ζώο) αποκόπτω ή καταστρέφω τους γεννητικούς αδένες, 
καθιστώ στείρο ΣΥΝ. µουνουχίζω, στειρώνω 2. (µτφ.) αφαιρώ τη 
δηµιουργικότητα ή τις ικανότητες (κάποιου), τον καθιστώ αδύναµο, 
αναποτελεσµατικό, άχρηστο: η αυταρχικότητα και ο υπερ-προστατευτισµός τού 
οικογενειακού του περιβάλλοντος τον ευνούχισαν πνευµατικά και ψυχικά ΣΥΝ. 
περιορίζω, νεκρώνω. — ευνουχισµός (ο) [µτγν.]. 

ευνούχος (ο) 1. αυτός τού οποίου έχουν αφαιρεθεί οι γεννητικοί αδένες ΣΥΝ. 
(λόγ.) τοµίας, (λαϊκ.) µουνούχος 2. (ειδικότ.) φύλακας σε χαρέµι ή 
θαλαµηπόλος σε παλάτι τής Ανατολής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ευνούχος < εύνή + -
οϋχος < έχω. Η λ. προσδιόριζε αρχικά τον θαλαµηπόλο, ο οποίος ήταν ο 
υπεύθυνος φύλακας τού θαλάµου γυναικών και, εξαιτίας αυτού, του είχαν 
αφαιρεθεί οι γεννητικοί αδένες. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. 
eunuch, γαλλ. eunuque κ.ά.]. 

ευνοώ ρ. µετβ. {ευνοείς... | ευνό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διά-κειµαι 
ευνοϊκά απέναντι σε (κάποιον/κάτι), έχω φιλική διάθεση: η διαιτησία ευνόησε 
τους αντιπάλους || η κριτική επιτροπή ευνόησε φανερά συγκεκριµένους 
διαγωνιζοµένους ΣΥΝ. παίρνω το µέρος, συµπαθώ, υποστηρίζω 2. (ειδικότ.) 
προωθώ, συµβάλλω στην επικράτηση (κάποιου): οι Αµερικανοί ευνοούν 
προφανώς ένα τέτοιο σχέδιο 3. συµβάλλω στην επίτευξη σκοπού: τα 
αποτελέσµατα των εκλογών ευνόησαν τα σχέδια τους || ο καιρός ευνοεί τον 
απόπλου || οι συνθήκες ευνοούσαν την κήρυξη τής επανάστασης ΣΥΝ. βοηθώ, 
εξυπηρετώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ευνοώ (-έω) < εϋνους < εύ- + νους]. 

Εύξεινος Πόντος (ο) κλειστή θάλασσα που βρίσκεται µεταξύ τής Ευρώπης και 
τής Ασίας και βρέχει τις ακτές τής Τουρκίας, τής Βουλγαρίας, τής Ρουµανίας, 
τής Ουκρανίας, τής Ρωσίας και τής Γεωργίας· αλλιώς Μαύρη Θάλασσα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φιλόξενη θάλασσα», προφανώς κατ' ευφηµισµόν 
από την αρχ. ονοµασία άξεινος | άξενος πόντος «αφιλόξενη θάλασσα», η 
οποία οφείλεται στις συχνές τρικυµίες και στα ναυάγια που συνέβαιναν εκεί. 
Ωστόσο, ούτε και η ονοµασία άξενος (πόντος) έχει ελλην. καταγωγή. 
Προέρχεται πιθ. από την αρχ. περσ. λ. axäaina «σκοτεινός», η οποία έµοιαζε 
ηχητικά µε την αρχ. λ. άξενος < ά- στε-ρητ. + ξένος. Η ονοµ. Μαύρη Θάλασσα 
(πβ. τουρκ. Karadeniz) απαντά ήδη στη Μτγν. Ελληνική ως Μέλας Πόντος 
(Απολλώνιος) και Μέλας Κόλπος (Ηρωδιανός)]. 

ευοδώνω ρ. µετβ. {ευόδω-σα, -θηκα} βάζω (κάτι) σε καλό δρόµο, το οδηγώ σε 
αίσιο πέρας· (κυρ. µεσοπαθ. ευοδώνοµαι) οδηγούµαι σε καλό τέλος, έχω 
αίσια έκβαση: εύχοµαι οι προσπάθειες σας να ευοδωθούν || ευοδώθηκε το 
σχέδιο ειρήνευσης ΣΥΝ. πραγµατοποιώ, επιτυγχάνω. — ευόδωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εύοδώ (-όω) < εϋοδος < εύ- + οδός]. 

ευοίωνος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προµηνύει κάτι καλό: ~ σηµείο | προοπτική 
ΣΥΝ. ευνοϊκός, ευµενής, θετικός ANT. δυσοίωνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προοιωνίζοµαι. [ΕΤΥΜ < ευ- + οιωνός]. 

εύορκος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που τηρεί τον όρκο του- ο πιστός στον όρκο ή 
στις υποσχέσεις του ΑΝΤ. επίορκος 2. (κατ' επέκτ.) ο ειλικρινής, ο 
ενσυνείδητος. — ευόρκως επίρρ. [αρχ.], ευορκία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ορκίζω. 

εύοσµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει ευχάριστη οσµή, που µυ- 

ρίζει ωραία ΣΥΝ. µυρωδάτος, αρωµατικός, ευώδης ΑΝΤ. δύσοσµος, δυ-
σώδης. — ευοσµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. 

Ε.Υ.Π. (η) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (παλαιότ. Κ.Υ.Π.). 
ευπάθεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ασθενική κράση (κάποιου) · 2. η ιδιότητα 

ενός πράγµατος να παθαίνει εύκολα κάτι υπό ορισµένες συνθήκες (π.χ. 
αλλοίωση): η ~ των αλλαντικών στις υψηλές θερµοκρασίες · 3. (για φυσικά 
όργανα ή συσκευές) η δυνατότητα καταγραφής και των ελάχιστων 
εξωτερικών µεταβολών ή επιδράσεων. 

ευπαθής, -ής, -ές {ευπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευπαθέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που προσβάλλεται εύκολα από αρρώστιες· (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει 
ασθενική κράση: είναι πολύ ~ στα κρυολογήµατα ΣΥΝ. ευαίσθητος, 
ασθενικός, ευπρόσβλητος, (για πρόσ.) φιλάσθενος ΑΝΤ. εύρωστος, γερός 2. 
(µτφ.) αυτός που αλλοιώνεται ή καταστρέφεται εύκολα: τα ~ προϊόντα, όπως 
το γάλα, δεν πρέπει να µένουν εκτός ψυγείου 3. (για φυσικά όργανα ή 
συσκευές) αυτός που καταγράφει και τις ελάχιστες εξωτερικές µεταβολές ή 
επιδράσεις: ~ πυξίδα | βαρόµετρο | θερµόµετρο ΣΥΝ. ακριβής. — ευπαθώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -παθής, πβ. 
αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω]. 

Ευπαλίνος (ο) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας (β' µισό τού 6ου αι. π.Χ.), ο 
οποίος κατασκεύασε υδραγωγείο στη Σάµο, το γνωστό «Ευ-παλίνειο 
όρυγµα». 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ευπαλίνος < επίθ. εύπαλής (< εύ + πάλη) + παραγ. επίθηµα -
ινος (πβ. κ. δάφνη | δάφν-ινος)]. 

ευπαρουσίαστος, -η, -ο [1886] 1. αυτός που έχει καλή εµφάνιση, ωραίο 
παρουσιαστικό: ~ άνδρας | δεσποινίς ΣΥΝ. εµφανίσιµος ΑΝΤ. δύσµορφος 2. 
αυτός τον οποίο µπορεί κανείς άνετα να παρουσιάσει, χωρίς να ντροπιαστεί: ~ 
σπίτι. — ευπαρουσίαστα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευπρόσωπος, όµορφος. 

ευπατρίδης (ο) {-η κ. -ου | -ών} (αρχαιοπρ.) 1. πρόσωπο που έχει ευγενική, 
αριστοκρατική καταγωγή· αριστοκράτης ΣΥΝ. άρχοντας, ευγενής 2. ΙΣΤ. 
(στην αρχαία Αθήνα και τη Ρώµη) µέλος τής ανώτερης κοινωνικής τάξης 3. 
(µτφ.) άτοµο εγνωσµένης αξίας, κύρους και ευγενούς ήθους, που έχει 
διακριθεί για την προσφορά του σε έναν χώρο δράσης: ~ τής πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -πατρίδης < πατήρ (µε παραγ. επίθηµα -ίδης). Η λ. 
δήλωνε το µέλος τής ανώτερης κοινωνικής τάξης στην αρχ. Αθήνα, καθώς και 
τους Ρωµαίους πατρικίους. Η σηµ. 3 αποδίδει το γαλλ. gentilhomme]. 

ευπειθής, -ής, -ές {ευπειθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευπειθέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που πείθεται εύκολα ή που υπακούει, που πειθαρχεί ΣΥΝ. πειθήνιος, 
πειθαρχικός ΛΝΤ. απειθής, απείθαρχος, απειθάρχητος, ανυπάκουος. — 
ευπείθεια (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -πειθής < πείθω]. 

ευπειθώς επίρρ. [µτγν.] {ευπειθέστ-ερα, -ατα} (λόγ.) µε υπακοή, µε σεβασµό: - 
διατελών | υµέτερος (παλαιότερη τυπική φράση, µε την οποία έκλεινε κείµενο 
που απηύθυνε κανείς προς επίσηµη αρχή) || ~ αναφέρω (στον στρατό). 

εύπεπτος, -η, -ο 1. (για τροφές) αυτός που χωνεύεται εύκολα ΣΥΝ. 
ευκολοχώνευτος, χωνευτικός ΑΝΤ. δύσπεπτος, δυσκολοχώνευτος, βαρύς 2. 
(µτφ.) αυτός που καταναλώνεται εύκολα, που δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για την κατανόηση του: ~ γνώσεις | τραγούδια | θέαµα. — 
ευπεψία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -πεπτος < πέσσω «χωνεύω», βλ. κ. 
πέψη]. 

εύπιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που πιστεύει εύκολα σε (κάτι)· (κατ' επέκτ.) 
αφελής ΣΥΝ. απλοϊκός, ευκολόπιστος, αγαθός ΑΝΤ. δύσπιστος, αγαθός. — 
εύπιστα επίρρ., ευπιστία (η) [µτγν.]. 

εύπλαστος, -η, -ο 1. αυτός που πλάθεται εύκολα: ~ ζύµη | υλικό ΣΥΝ. 
ευκολόπλαστος ANT. δύσπλαστος, σκληρός 2. (µτφ.) αυτός που εύκολα 
διαµορφώνεται ή διαπαιδαγωγείται: ~ ψυχή | χαρακτήρας | λόγος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εύ- + πλαστός < πλάσσω]. 

εύπλοια (η) [αρχ.] {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} (για πλοίο) η τεχνική ικανότητα 
εκτελέσεως µεταφοράς. 

εύπνοια (η) {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. η φυσιολογική αναπνοή 2. 
η πνοή δροσερού αέρα σε έναν χώρο 3. ΝΑΥΤ. το να πνέουν ευνοϊκοί άνεµοι 
για ένα ταξίδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -οία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋπνους | -οος «αυτός που 
αναπνέει ελεύθερα, που ανακουφίζει την αναπνοή - ευάερος» < εύ + -πνούς | -
πνοος (< ρ. πνέω)]. 

ευποιία (η) {ευποιιών} (λόγ.) η αγαθοεργία- ΦΡ. Τάγµα Ευποιίας ένα από τα 
τέσσερα τάγµατα αριστείας τής Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. [ΕΤΥΜ µτγν. < εύ- 
+ -ποιία < ποιώ]. 

εύπορος, -η, -ο αυτός που έχει άφθονα υλικά αγαθά, ευκατάστατος: ~ τάξη | 
οικογένεια ΣΥΝ. πλούσιος ΑΝΤ. άπορος, φτωχός. — ευ-πορία (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. [ΕΤΥΜ «ρχ. < εύ- + πόρος (βλ.λ.)]. 

ευπορώ ρ. αµετβ. {ευπορείς...· µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) έχω οικονοµική 
άνεση,ευηµερώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ευπορώ (-έω) < εύπορος. Βλ. κ. µπορώ]. 

ευπρανία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η οικονοµική άνεση, η ευηµερία ΣΥΝ. 
καλοπέραση, ευµάρεια, ευπορία ΑΝΤ. δυσπραγία, ανέχεια. — ευπρα-Υώρ. 
[αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + -πραγία < πράττω]. 

Ευπραξία (η) 1. οσία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. κύρ. όν. < εύ + -πραξία < πράξις]. 

ευπρέπεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} 1. η καλαίσθητη εξωτερική 
εµφάνιση 2. η ευγενική και πολιτισµένη συµπεριφορά: οποιαδήποτε κριτική 
πρέπει να συνοδεύεται από ~ || δεν ξεφεύγει ποτέ από τα όρια τής ~ || η ~ 
αρµόζει κατεξοχήν στους µορφωµένους ανθρώπους ΣΥΝ. ευγένεια, 
κοσµιότητα ΑΝΤ. απρέπεια, αγένεια· ΦΡ. πολιτική 



ευπρεπής 693 ευρύς 
 

ευπρέπεια η πολιτική ορθότητα (βλ. λ. πολιτικός). 
ευπρεπής, -ής, -ές {ευπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευπρεπέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 

που κατά την κρατούσα άποψη θεωρείται σωστός και αποδεκτός, που δεν 
προσβάλλει την κοινή αισθητική, ηθική κ.λπ.: ~ εµφάνιση | στάση | γλώσσα | 
ντύσιµο | παρουσία | συµπεριφορά | συµβιβασµός ΣΥΝ. αξιοπρεπής, 
καθωσπρέπει, κόσµιος ANT. ανάρµοστος, απρεπής 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
ωραία και σοβαρή εµφάνιση· ευπαρουσίαστος: ~ έκδοση | χώρος | σχολείο 
ΣΥΝ. εµφανίσιµος, ευπρόσωπος. — ευπρεπώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνέπεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εό- + -πρεπής < πρέπώ]. 

ευπρεπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ευπρέπισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) επιµε-λούµαι την 
εµφάνιση (κάποιου), τακτοποιώ: ~ τον χώρο | το δωµάτιο || πρέπει να ξυριστεί, 
να ευπρεπιστεί λιγάκι ΣΥΝ. καλλωπίζω, (για χώρους) συγυρίζω, διακοσµώ. — 
ευπρεπισµός (ο) [1807]. 

ευπροσάρµοστος, -η, -ο [1885] αυτός που προσαρµόζεται µε ευκολία (κάπου): 
(µτφ.) κοινωνικά ~|| ~ παιδί | µαθητής ANT. δυσπροσάρ-µοστος. 

ευπρόσβλητος, -η, -ο [1885] 1. αυτός που εύκολα προσβάλλεται (από κάτι)· 
ευάλωτος: στρατοπέδευσαν σε ~ σηµείο και είχαν µεγάλες απώλειες ΣΥΝ. 
τρωτός, ευπόρθητος ΑΝΤ. απρόσβλητος 2. (µτφ.) αυτός που έχει ασθενική 
κράση: ~ οργανισµός || ~ στις ιώσεις ΣΥΝ. ευπαθής, ασθενικός, φιλάσθενος. 

ευπρόσδεκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται ευχαρίστως δεκτός, 
καλοδεχούµενος: ~ δώρο | βοήθεια | επισκέπτης | κριτική ΣΥΝ. καλο-
δεχούµενος, επιθυµητός ΑΝΤ. ανεπιθύµητος. — ευπρόσδεκτα επίρρ. [ETYM. 
µτγν. < εΰ- + -πρόσδεκτος < προσδέχοµαι. Η λ. µαρτυρείται πρώτη φορά στην 
Κ.∆., Ρωµ. 15, 16: ...ίνα γένηται ή προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος]. 

ευπροσήγορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κατα-δεκτικότητα 
και προσήνεια, γλυκοµίλητος ΣΥΝ. προσηνής, καταδε-κτικός ΑΝΤ. 
απρόσιτος, ακατάδεκτος. — ευπροσηγορία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + 
προσήγορος < προσ- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αγορεύω]. 

ευπρόσιτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι εύκολα προσιτός, που µπορεί κανείς 
να τον προσεγγίσει εύκολα: ~ κοιλάδα || (µτφ.) ~ άνθρωπος (καταδεκτικός). 

ευπρόσωπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει αξιοπρεπή παρουσία, που κάνει 
καλή εντύπωση: ~ παράσταση | συµµετοχή σε διαγωνισµό | έκθεση ΣΥΝ. 
ευπρεπής. — ευπροσώπως επίρρ. [µτγν.]. 

ευπρόσωπος - ευπαρουσίαστος - εµφανίσιµος. Αντίθετα προς τα 
εµφανίσιµος και ευπαρουσίαστος, που έχουν σχέση µε την εµφάνιση, το 
παρουσιαστικό, και σηµαίνουν «όµορφος, µε ωραία εµφάνιση, µε ωραίο 
παρουσιαστικό», το ευπρόσωπος έχει διαφορετική σηµασία. ∆ηλώνει τον 
«αξιοπρεπή, τον σοβαρό, αυτόν που κάνει καλή εντύπωση»: Τελικά 
παρουσίασε ένα ευπρόσωπο κείµενο, που εκτιµήθηκε από όλους - Ο 
Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού πραγµατοποίησε ευπρόσωπη εµφάνιση 
στη διεθνή έκθεση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. 

ευπρόφερτος, -η, -ο [1819] αυτός που µπορεί εύκολα να προφερθεί ΑΝΤ. 
δυσπρόφετος. 

ευραπηλιώτης (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο σιροκολεβάντες (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, um.). [ΕΤΥΜ. < εύρος (ο) (βλ.λ.) + απηλιώτης (βλ.λ.)]. 

Ευρασία (η) η Ευρώπη και η Ασία ως ενιαίο γεωγραφικό σύνολο. — 
ευρασιατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. Eurasia < Eur(opa) + Asia]. 

εύρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το να βρίσκει κανείς 
(κάποιον/κάτι που ψάχνει, που αναζητεί): η ~ τού κλεµµένου αυτοκινήτου || η ~ 
τού προσώπου που είχε εξαφανιστεί || γραφείο ευρέσεως εργασίας ΑΝΤ. 
απώλεια 2. η εξοικονόµηση, το να αποκτά κανείς (κάτι που χρειάζεται): η ~ 
των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση τού σχεδίου απασχολεί έντονα την 
κυβέρνηση ΣΥΝ. εξασφάλιση, πορισµός 3. η ανακάλυψη ή επινόηση: η ~ νέων 
µορφών ενέργειας | ενός νέου φαρµάκου. — ευρετικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εϋρεσις < ευρίσκω]. 

ευρεσιτεχνία (η) [1885] {ευρεσιτεχνιών} η επινόηση νέου και άγνωστου 
προηγουµένως µέσου, προϊόντος, µεθόδου ή διαδικασίας ΣΥΝ. εφεύρεση- ΦΡ. 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας επίσηµος τίτλος που παρέχει στον εφευρέτη το 
δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης τής εφεύρεσης του. — ευρεσιτέχνης 
(ο), ευρεσιτεχνιακός, -ή, -ό. 

ευρετηριάζω ρ. µετβ. {ευρετηρίασ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} συντάσσω 
ευρετήριο µε επιλογή και αρχειοθέτηση τού υλικού: ~ παλιά περιοδικά | 
επιστηµονικές εκδόσεις. — ευρετηρίαση (η) κ. ευρετηρια-σµός (ο). 

ευρετήριο (το) [1883] {ευρετηρί-ου | -ων} κατάλογος συντεταγµένος κατ' 
αλφαβητική σειρά, όπου αναγράφεται πού µπορεί να ανατρέξει ή να βρει 
κανείς κάτι, για την ταχύτερη ανεύρεση τού εκάστοτε ζητουµένου: ~ κυρίων 
ονοµάτων | τηλεφώνων | τοποθεσιών | έργων | µουσείων. — ευρετηριακός, -ή, 
-ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ.< αρχ. εΰρετής < ευρίσκω. Απόδ. των λατ. 
repertorium, index]. 

ευρετής (ο) [αρχ;] 1. αυτός που πρώτος επινόησε κάτι: ο Ερµής ο Τρι-σµέγιστος 
θεωρείται ~ τής γραφής, των τεχνών και των γραµµάτων • 2. αυτός που βρήκε 
χαµένο αντικείµενο: ο - απαιτεί από τον δικαιούχο τα εύρετρα. 

ευρετικός, -ή, -ό → εύρεση 
εύρετρα (τα) {ευρέτρων} η αµοιβή που προσφέρεται συνήθ. σε όποιον βρίσκει 

κατά τύχη ή κατόπιν αναζήτησης κάτι χαµένο ΣΥΝ. (λαϊκ.) βρετίκια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. εύρετρα < αρχ. ευρίσκω]. 
ευρέως επίρρ. → ευρύς 
εύρηκα επιφών. (λόγ.) το βρήκα! (για περιπτώσεις στις οποίες σκεφτόµαστε ή 

ανακαλύπτουµε κάτι ξαφνικά, δίνοντας λύση σε κάτι που µας απασχολούσε). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εϋρηκα, παρακ. τού ρ. ευρίσκω, από την αναφώνηση τού 
Αρχιµήδη, όταν ανακάλυψε τον νόµο τής άνωσης των σωµάτων], 

εύρηµα (το) {ευρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε βρίσκει ή ανακαλύπτει 
κανείς µετά από αναζήτηση και έρευνα: αρχαιολογικό ~ || τα ~ τής 
αστυνοµικής έρευνας 2. (µτφ.) αυτό που βρίσκει κανείς τυχαία και 
απροσδόκητα- ανέλπιστο απόκτηµα ΣΥΝ. λαχείο, κελεπούρι, ευκαιρία 3. κάθε 
πρωτότυπη σκέψη, λύση, που εξυπηρετεί σκοπό ή συµφέρον: διαφηµιστικό | 
σκηνοθετικό ~ ΣΥΝ. επινόηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ < αρχ· εύρηµα < 
ευρίσκω]. 

ευρηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που επινοεί πρωτότυπες λύσεις, που καταλήγει σε 
εύρηµα: ~ νους | σύλληψη ΣΥΝ. εφευρετικός, επινοητικός 2. αυτός που 
αξιοποιεί εύρηµα ή έχει τον χαρακτήρα εύστοχου ευρήµατος: ~ σκηνοθεσία | 
παράσταση | φινάλε. — ευρηµατικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. ingénieux]. 

εύρυνση (η) [1887] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων) η διαπλάτυνση, η 
επέκταση: σηµασιολογική ~ ΑΝΤ. στένωση. 

Ευριπίδης (ο) {-η κ. -ου} 1. ένας από τους τρεις µεγάλους αρχαίους Έλληνες 
τραγικούς ποιητές (µαζί µε τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή) (480-406 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. — ευριπίδειος, -α, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < εΰριπος 
«παλιρροϊκός, άστατος» < εύ- + -ρίπος < ριπή]._ 

ευρισκόµενος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται, που υπάρχει κάπου: 
«δύο υπολογιστές ευρισκόµενοι οπουδήποτε στον.πλανήτη, µπορούν να 
επικοινωνούν» (εφηµ.) || το βιβλίο αυτό περιέχει άπαντα τα - τού ποιητή || ~ σε 
δυσχερή θέση, κατέφυγε στον δανεισµό. 

ευρίσκω ο. -+ βρίσκω 
ευρό κ. εύρο (το) → ευρώ 
ευρόνοτος (ο) (επίσ.) ο οστριοσιρόκος (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, um.). 
εύρος (ο) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο σιρόκος (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 

αρχ. Εύρος < *εύσ-ρος (µε ψίλωση κατά το αύρα) < εΰω «καίω, φλέγω» < I.E. 
*eus- «καίω», πβ. λατ. uro, ιταλ. urente «καιόµε-νος», γαλλ. brûler «καίω» (< 
λατ. ustulare) κ.ά.]. 

εύρος (το) {εύρους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η απόσταση µεταξύ των πλευρών 
ενός σώµατος ή σχήµατος: το ~ τού ποταµού || το ~ τόξου (η απόσταση µεταξύ 
των δύο άκρων του) ΣΥΝ. πλάτος, (καθηµ.) φάρδος 
2. ΗΛΕΚΤΡ. το πλάτος στο οποίο αναπτύσσεται ηλεκτρικό µέγεθος κατά την 
παραγωγή ή τη διέλευση του: ~ φάσµατος συχνοτήτων 
3. (µτφ.) έκταση, ευρύτητα: πνευµατικό ~||~ εννοίας | επιλογών | δια-
κυµάνσεων | µελωδιών. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εύρος < ευρύς]. 

ευρύ- κ. ευρύ- ά συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό κυρ. τη σηµασία 
τού µεγάλου σε έκταση, σε πλάτος: ευρυ-µαθής, ευρυ-γώ-νιος, ευρύ-χωρος, 
ευρύ-στερνος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ευρύς]. 

ευρυαγγεία (η) ΙΑΤΡ. η διεύρυνση των επιφανειακών αγγείων. 
ευρυγώνιος, -α, -ο αυτός που σχηµατίζει ευρεία, µεγάλη σε άνοιγµα γωνία: ο ~ 

φακός µιας φωτογραφικής µηχανής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. grand-
angulaire]. 

Ευρυδίκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. σύζυγος τού Ορφέα και κόρη τού Απόλλωνα, η οποία 
καταδικάστηκε να ζήσει στον Άδη, αφού ο Ορφέας παρέβη τη συµφωνία που 
έκανε µε τον Πλούτωνα, για να την πάρει µαζί του στη γη 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ευρύς + δίκη]. 

εύρυθµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει τον απαιτούµενο, τον σωστό 
ρυθµό: εγγυάται την ~ λειτουργία τής διοικητικής µηχανής ΣΥΝ. οµαλός, 
ρυθµικός ΑΝΤ. άρρυθµος. — εύρυθµα επίρρ., ευρυθµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ρρ-. 

Ευρύκλεια (η) 1. ΜΥΘΟΛ. τροφός τού Οδυσσέα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού Εύρυκλής «αυτός που έχει µεγάλη δόξα» < ευρύς + 
κλής < κλέος (πβ. κ. Σοφο-κλής, ∆αµο-κλής)]. 

ευρυµαθής, -ής, -ές [1866] {ευρυµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευρυµαθέστερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που διαθέτει ευρεία µόρφωση, πολυµαθής ΣΥΝ. πολύξερος, 
σοφός ΑΝΤ. αµαθής. — ευρυµαθώς επίρρ., ευρυµάθεια (η) [1866]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < ευρύς + -µαθής, πβ. αόρ. β' έ-µαθ-ον τού ρ. 
µανθάνω]. 

ευρυµέτωπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει πλατύ µέτωπο. 
ευρύνοια (η) [1897] η ευρύτητα πνεύµατος ΑΝΤ. στενοκεφαλιά. — ευρύνους, -

ους, -ουν [µτγν.]. 
εύρυνση (η) [1887] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} η διαπλάτυνση, η 

επέκταση: σηµασιολογική ~ ΑΝΤ. στένωση. 
ευρύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εύρυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) πλατύ ή 

πλατύτερο, φαρδαίνω ΣΥΝ. διαπλατύνω, διευρύνω ANT. στενεύω 2. (µτφ.) 
αυξάνω, µεγαλώνω: ~ τον κύκλο των ενδιαφερόντων µου || οι διαρκώς 
ευρυνόµενοι ορίζοντες τής επιστήµης || ~ το ρήγµα | τη διάσπαση | τους 
ορίζοντες ΣΥΝ. επεκτείνω, διευρύνω. 

ευρύς, -εία, -ύ {ευρ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)} 1. αυτός που έχει 
σχετικά µεγάλο πλάτος: ~ στέρνο | µέτωπο ΣΥΝ. πλατύς, φαρδύς ΑΝΤ. στενός 2. 
(για χώρο) αυτός που έχει µεγάλη έκταση, εκτεταµένος: ~ εκλογική περιφέρεια 
3. (µτφ.) αυτός που εκτείνεται σε µεγάλη έκταση ή σε µεγάλο αριθµό: η 
καταγγελία έλαβε ευρύτατες διαστάσεις || η µέθοδος αυτή έχει ~ εφαρµογή στην 
ιατρική || ~ αναγνώριση | κρίση | σύσκεψη | απήχηση | συνεργασία || έχει 
πέραση στο - 
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κοινό || κυβέρνηση ~ αποδοχής || συναίνεση ~ φάσµατος ΣΥΝ. διευρυ-
µένος, γενικότερος, µεγάλος ANT. περιορισµέλΌς. — ευρέως επίρρ. 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < *έ-Ερύ-ς < έ- προθεµ. + *Fpu- < I.E. *wru-, µηδε-
νισµ. βαθµ. τού *wer-u- «ευρύς», πβ. σανσκρ. uru- κ.ά. Οµόρρ. ευρ-ος, 
εύρ-ύνω κ.ά.]. 

ευρύστερνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πλατύ στήθος, πλατύ-
στερνος. 

Ευρυτανία (η) ορεινή περιοχή και νοµός τής Β∆. Στερεάς Ελλάδας 
µε πρωτεύουσα το Καρπενήσι. — Ευρυτάνας (ο), ευρυτανικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Εύρυτάν «ο κάτοικος τής Ευρυτανίας», πιθ. < εϋρυτος 
«αυτός που ρέει άφθονα» < εύ- + -ρυτος < ρέω, που οφείλεται στα 
άφθονα τρεχούµενα νερά τής περιοχής. Κατ' άλλη εκδοχή, η περιοχή 
οφείλει το όνοµα της στον βασιλιά Εύρυτο, µυθικό ήρωα και άριστο 
τοξότη, που καταγόταν από την Οιχαλία]. 

ευρύτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ευρέος: ~ στέρνου 
| χώρου ΣΥΝ. φάρδος, πλάτος 2. (µτφ.) το να εκτείνεται (κάποιος/κάτι) 
πέρα από περιορισµούς: ~ σκέψης | αντίληψης | γνώσεων || επιστη-
µονική ~ ΣΥΝ. έκταση, στενότητα. 

ευρύχωρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι επαρκής και άνετος σε 
έκταση ή χώρο: ~ διαµέρισµα | αίθουσα | δωµάτιο ΣΥΝ. άνετος, απλό-
χωρος, πλατύχωρος ANT. στενός, στενόχωρος. — ευρύχωρα επίρρ., 
ευρυχωρία (η) [αρχ.]. 

ευ ρω (το) |άκλ.) το κοινό νόµισµα των χωρών τής Ε.Ε. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. euro (< Europe «Ευρώπη»)]. 

ευρό | εύρο ή ευρώ; Το ενιαίο νόµισµα τής Ενωµένης Ευρώπης 
ονοµάστηκε euro µε συγκοπή τής λ. Europe, που, βεβαίως, είναι το 
ελληνικό Ευρώπη. Πάνω µάλιστα στο χαρτονόµισµα αποφασίστη-
κε, πολύ εύστοχα, να γραφεί η ονοµασία τού νοµίσµατος και µε ελ-
ληνικά στοιχεία ως ΕΥΡΩ. Πώς όµως πρέπει να λέγεται (και να 
γράφεται) στην κοινή χρήση τής Ελληνικής η ονοµασία τού νοµί-
σµατος; Το πιο φυσικό και το πιο λειτουργικό για µια γλώσσα 
όπως η Ελληνική, όπου τα ουσιαστικά κλίνονται, είναι να χρησι-
µοποιηθεί η λ. ευρό ή εύρο (το), όµοια όπως λέµε το φράγκο, το 
µάρκο, το δολάριο κ.τ.ό. Πλεονέκτηµα αυτής τής ονοµασίας είναι 
ότι µπορούµε να πούµε, σύµφωνα µε τους κανόνες τής Ελληνικής, 
2.000 ευρά | εύρα - Η αξία τού ευρού | εύρου στο χρηµατιστήριο 
έφθασε τις... δραχµές -∆εν υπάρχουν στα ταµεία τα εκατοµµύρια 
ευρών | εύρων που απαιτούνται για ένα τόσο µεγάλο έργο. Επίσης, 
όπως λέµε δραχµική αξία, δραχµοδίαιτος, δραχµοβόρος κ.λπ., µπο-
ρούµε να σχηµατίσουµε παράγωγα και σύνθετα ευρική αξία, ευ-
ροδίαιτος, ευροβόρος κ.λπ. Αντί όλων αυτών, το άκλιτο ευρώ, µε 
την ασυνήθιστη για τα ουσιαστικά τής Ελληνικής κατάληξη -ώ 
(υπάρχει στα ρήµατα µπορ-ώ, τα επιρρήµατα ανωτέρ-ω, κατωτέρ-
ω, πάν-ω, έξ-ω κ.λπ.), θα φάνταζε περίεργο και αποµονωµένο στοι-
χείο, ξένο σώµα στο σύστηµα τής Ελληνικής, όµοια όπως το ECU, 
χωρίς να το σώζει καθόλου το -ω, που θυµίζει -υποτίθεται- το Ευ-
ρώπη. Τέλος, χρησιµοποιώντας τον τύπο ευρό ή εύρο, σε αντιδια-
στολή και µε το λεξικό πρόθηµα ευρω-, µπορούµε να έχουµε (ορ-
θογραφικά) την απαραίτητη διάκριση ανάµεσα σε τύπους όπως 
ευρω-πολιτική (πολιτική τής Ευρώπης) και ευρο-πολιτική (πολιτι-
κή τού ενιαίου νοµίσµατος), ευρω-σκεπτικισµός (σκεπτικισµός για 
την Ευρώπη) και ευρο-σκεπτικισµός (σκεπτικισµός για το ενιαίο 
νόµισµα) κ.τ.ό. 

ευ ρω- λεξικό πρόθηµα λέξεων, που δηλώνει: 1. ότι κάποιος/κάτι σχε-
τίζεται µε την Ευρώπη (ως γεωγραφικό χώρο): ευρω-αριστερά, ευρω-
πύραυλος, ευρω-λίγκα · 2. ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε την Ευρω-
παϊκή Ένωση: Ευρω-βουλή, Ευρω-κοινοβούλιο, ευρω-βουλευτής, ευ-
ρω-ψηφοδέλτιο, ευρω-εκλογές, ευρω-στρατός · 3. ότι κάποιος/κάτι 
σχετίζεται µε το νόµισµα ευρώ: ευρω-δάνειο, ευρω-οµόλογο · 4. νό-
µισµα το οποίο είναι κατατεθειµένο σε τράπεζα έξω από την χώρα 
στην οποία κυκλοφορεί: ευρω-δολάριο, ευρω-µάρκο, ευρω-γέν. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενές ξέν. α' συνθ. (πβ. αγγλ. Euro-), που προέρχεται 
από τη λ. Ευρώπη (βλ.λ.)]. 

ευρωαγορά (η) 1. η ενιαία αγορά των κρατών-µελών τής Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης · 2. η αγορά ευρωνοµισµάτων (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ.^ δάνειο από αγγλ. Euromarket]. 

ευρωαριστερά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των αριστε-
ρών κοµµάτων τής Ευρώπης. 

ευρωατλαντικός, -ή, -ό ΠΟΛΙΤ. αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις 
Ευρώπης και Β. Αµερικής (κυρ. των ΗΠΑ): ~ θεσµοί | συµµαχία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Euro-Atlantic]. 

ευρωβουλευτής (ο/η) {θηλ. γεν. ευρωβουλευτού} βουλευτής που 
εκπροσωπεί τη χώρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ευρωβουλή (η) το κοινοβούλιο που συγκροτείται από εκλεγµένους 
αντιπροσώπους των χωρών µελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 
ρόλο ελεγκτικό και συµβουλευτικό ΣΥΝ. Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. European 
parliament]. 

ευρωδεξιά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των δεξιών κοµ-
µάτων τής Ευρώπης. 

ευρωδικαστης (ο/η) {θηλ. γεν. ευρωδικαστού} δικαστής τού δικα-
στηρίου τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ευρωδίπλωµα (το) {ευρωδιπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} δίπλωµα οδήγη-
σης αυτοκινήτου για τους κατοίκους των κρατών-µελών τής Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

ευρωδολάριο (το) {ευρωδολαρί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. το αµερικανικό δο- 

λάριο που κατατίθεται σε πιστωτικά ιδρύµατα εκτός των Η.Π.Α -κυρ. 
στην Ευρώπη- και διατίθεται για διάφορες νοµισµατικές συναλλαγές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. eurodollar (νόθο συνθ.)]. 

ευρωζώνη (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των χωρών που ανήκουν στη 
«ζώνη τού ευρώ», που έχουν ως νόµισµα τους το ευρώ. [HYM 
Ελληνογενης ξέν. όρ., < αγγλ. Eurozone, µε µορφολ. σχηµατισµό κατά 
τους κανόνες τής Αγγλικής]. 

ευρωεκλογές (οι) οι εκλογές που διενεργούνται σε κάθε χώρα-µέ-λος 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε πέντε χρόνια για την ανάδειξη των 
αντιπροσώπων που αντιστοιχούν στην καθεµία στο Ευρωκοινο-
βούλιο. 

ευ ρω επιταγή (η) επιταγή και πιστωτική κάρτα για αγορές και ανά-
ληψη µετρητών σε χώρες τής ∆. Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. eurochèque (νόθο συνθ.)]. 

ευρωκεντρισµός (ο) η τάση να θεωρείται η Ευρώπη και κατ' επέ-κτ. ο 
ευρωπαϊκός πολιτισµός το επίκεντρο τής παγκόσµιας ιστορίας, 
κουλτούρας, οικονοµίας κ.λπ. (πβ. λ. αφροκεντρισµός).  — ευρωκε-
ντρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. eurocentrisme]. 

Ευρωκοινοβούλιο (το) {ευρωκοινοβουλίου} η Ευρωβουλή (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. European Parliament]. 

ευρωκοµουνισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. ιδεολογικό ρεύµα που αναπτύχθηκε σε 
ορισµένα ευρωπαϊκά κοµουνιστικά κόµµατα µετά το 1974, κυρ. σε 
αυτό τής Ιταλίας, µε σκοπό τον µετασχηµατισµό τού κινήµατος ανά-
λογα µε τις πολιτικές συνθήκες των κρατών και την ανεξαρτητοποί-
ηση τους από το τότε κοµουνιστικό κόµµα τής Ε.Σ.Σ.∆. — ευρωκο-
µουνιστής (ο), ευρωκοµουνίστρια (η), ευρωκοµουνισηκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. eurocommunism (νόθο συνθ.)]. 

ευρωλιγκα (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. το πρωτάθληµα που διεξάγεται ανά-
µεσα στις πρωταθλήτριες οµάδες των ευρωπαϊκών χωρών (κυρ. στο 
µπάσκετ). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. euroleague (νόθο συνθ.)]. 

ευρωλιγούρης (ο) {ευρωλιγούρηδες} (σκωπτ.) ο Έλληνας που απο-
δέχεται άκριτα οτιδήποτε προέρχεται από τη ∆. Ευρώπη, που θαυµά-
ζει και υιοθετεί καθετί ευρωπαϊκό (συχνά περιφρονώντας τα αντί-
στοιχα ελληνικά ή ό,τι σχετίζεται µε την Ανατολή) (πβ. λ. ευρωπαϊ-
στής). 

ευρωλιµένας (ο) ευρωπαϊκό λιµάνι µεγάλης σηµασίας για το σύνολο 
τής ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

ευρώ ν (ο) {ευρόντ-ος | -ων} αυτός που βρήκε (κάτι)' µόνο στη ΦΡ. ο 
ευρών αµειφθήσεται (συνήθ. σε ανακοινώσεις για απώλεια ενός 
πράγµατος) όποιος βρει (κάτι) θα αµειφθεί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εύρων, 
µτχ. αορ. β' τού ρ. ευρίσκω]. 

ευρωνόµισµα (το) {ευρωνοµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. λογιστική χρη-
µατική µονάδα που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε βάση την 
οποία διαµορφώνονται οι τιµές συναλλάγµατος και η οποία χρησι-
µοποιείται σε συναλλαγές µεταξύ των κρατών ΣΥΝ. ECU, Ευρωπαϊκή 
Νοµισµατική Μονάδα · 2. συνάλλαγµα σε συγκεκριµένο νόµισµα 
κατατεθειµένο σε τράπεζα έξω από τη χώρα στην οποία χρησιµοποι-
είται το εν λόγω νόµισµα (π.χ. ιταλικές λιρέτες κατατεθειµένες σε 
γιαπωνέζικη τράπεζα· ο όρος δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι το νόµι-
σµα ή οι τράπεζες είναι ευρωπαϊκά, π.χ. το ευρωδολάριο συγκαταλέ-
γεται στα ευρωνοµίσµατα- βλ. κ. ευρωοµόλογο, ευρωαγορά). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 

ευρωοµόλογο (το) {ευρωοµολόγ-ου | -ων} 1. οµόλογο που εκδίδεται 
από τραπεζικές κοινοπραξίες και εταιρείες εκδόσεως τίτλων και χρε-
ογράφων σε οποιοδήποτε νόµισµα ανεξάρτητα από τους κανονι-
σµούς τής εθνικής κεφαλαιαγοράς τής χώρας εκδόσεως (βλ. κ. λ. ευ-
ρωνόµισµα) · 2. οµόλογο σε ευρώ. Επίσης ευρωοµολογία (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. eurobond]. 

ευρωπαΐζω ρ. αµετβ. [1847] {ευρωπάισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) ζω 
ή συµπεριφέροµαι κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

ευρωπαϊκός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ευρώπη ή 
τους Ευρωπαίους: ~ ιστορία | χώρα | πρωτεύουσα | ήπειρος | µουσική 
| διοργάνωση | κουλτούρα' ΦΡ. ευρωπαϊκή ιδέα η ιδέα τής ευρω-
παϊκής ενοποίησης 2. (ειδικότ.) (α) αυτός που σχετίζεται µε τη ∆. Ευ-
ρώπη: ~ πολιτισµός | µόδα | νοοτροπία (β) αυτός που σχετίζεται µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση: ~ νοµοθεσία | Κεντρική Τράπεζα | προσανα-
τολισµός µιας χώρας | πολιτική | στρατηγική | διπλωµατία | στόχοι 
µιας κυβέρνησης | Αρχές | διάσκεψη 3. (α) Ευρωπαϊκή Ένωση (συ-
ντοµ. Ε.Ε., η πρώην E.Ö.K.) συνασπισµός κρατών τής Ευρώπης, που 
συνδέονται µε οικονοµικούς και πολιτικούς όρους συνεργασίας, µε 
απώτερο στόχο τη συνένωση µεταξύ τους και την παγίωση και δια-
φύλαξη τής ειρήνης και ελευθερίας για τα κράτη-µέλη (β) ΟΙΚΟΝ. Ευ-
ρωπαϊκή Νοµισµατική (ή Λογιστική) Μονάδα (E.C.U.) αντικαταστά-
θηκε από το ευρώ, το οποίο είναι το ευρωνόµισµα (βλ.λ.) (γ) Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωβουλή (βλ.λ.) (δ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκτελεστικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελείται από 
επιτρόπους οι οποίοι προέρχονται από όλα τα κράτη-µέλη και έχει 
νοµοθετικές αρµοδιότητες (πβ. λ. Κοµισιόν) (ε) Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο ανώτατο δικαστικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξα-
σφαλίζει την τήρηση τού δικαίου σύµφωνα µε τις συνθήκες που 
ισχύουν στο πλαίσιο τής Ένωσης (στ) Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανώτα-
το πολιτικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελείται από 
τους ηγέτες των κρατών-µελών και τον πρόεδρο τής Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και αποφασίζει για τις κύριες κατευθύνσεις τής πολιτικής τής 
Ένωσης. — ευρωπαϊκ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Πολλοί σύγχρονοι όροι είναι µετάφρ. δάνεια: Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (< αγγλ. European Union), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (< γαλλ. Commis- 
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sion Européenne), Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (< γαλλ. Conseil Européen) 
κ.ά.]. Ευρωπαίος (ο) [αρχ.], Ευρωπαία (η) [αρχ.] 1. αυτός που 
κατοικεί στην Ευρώπη ή κατάγεται από αυτήν (κ. ως επίθ.) οι ~ 
πολιτικοί | σύµµαχοι | εταίροι 2. ο πολίτης τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τής Ενωµένης Ευρώπης 3. (καταχρ.) ο κάτοικος τής Κ. και Β. Ευρώπης, 
ο οποίος διακρίνεται για το υψηλό βιοτικό του επίπεδο, την 
υπευθυνότητα, την οργάνωση και το ανεκτικό πνεύµα του (ως 
στερεότυπη αντίληψη που θέλει τον Βορειοευρωπαίο και 
Κεντροευρωπαίο ανώτερο, κατ' αντιδιαστολή προς τον κάτοικο τής Ν. 
Ευρώπης, που αντιµετωπίζει προβλήµατα οικονοµικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής οργάνωσης): «Πότε επιτέλους θα γίνουµε Ευρωπαίοι;» 
αναρωτιέται ο αρθρογράφος περιγράφοντας κωµικοτραγικά 
στιγµιότυπα τής καθηµερινής µας ζωής. 
ευρωπαϊσµός (ο) [1888] η ιδεολογία και τα µέσα που χρησιµοποι-
ούνται για την επίτευξη τής ευρωπαϊκής ενότητας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. européanisme]. ευρωπαϊστής (ο), 
ευρωπαΐστρια (η) {ευρωπαϊστριών} 1. οπαδός τής ιδέας τής 
Ενωµένης Ευρώπης 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που υποστηρίζει την 
πολιτική και τις επιλογές τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 
προσανατολισµό τής χώρας του προς αυτή ΑΝΤ. αντιευρωπαϊστής. 
Ευρώπη (η) 1. ήπειρος στο Β. Ηµισφαίριο τής Γης, η οποία χωρίζεται 
από την Ασία µε τα Ουράλια Όρη στα Α., τον Καύκασο, τη Μαύρη 
και την Κασπία Θάλασσα στα ΝΑ., βρέχεται από τη Μεσόγειο Θά-
λασσα στα Ν., από τον Ατλαντικό Ωκεανό στα ∆. και τον Βόρειο Πα-
γωµένο Ωκεανό στα Β.· (καταχρ.) 2. (α) (καταχρ.) η Ευρωπαϊκή Ένωση: 
είµαστε πρώτοι στην - στα τροχαία ατυχήµατα (β) Ενωµένη Ευρώπη η 
Ευρωπαϊκή Ένωση 3. Συµβούλιο τής Ευρώπης βλ. λ. συµβούλιο 4. η Κ. 
και Β. Ευρώπη, και µάλιστα οι προηγµένες οικονοµικά και 
τεχνολογικά χώρες, κατ' αντιδιαστολή προς τις νοτιότερες χώρες και 
περιοχές, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής ανάπτυξης 
και κοινωνικής οργάνωσης: φεύγω για την ~ || πότε θα γίνουµε 
επιτέλους ~; || η ~ βλέπει µε σκεπτικισµό την ελληνική πρόταση || η ~ 
των πολιτών | των δικαιωµάτων τού ανθρώπου· ΦΡ. (εις) τας Ευρώπας 
στην Ευρώπη, συχνά ειρων. ή για να τονίσει κανείς ότι πρόκειται για 
κάτι σπουδαίο: Αυτά, δηλαδή, πού τα 'µαθές; ~; || γύρισε πρόσφατα 
από τας Ευρώπας και ακόµη δεν έχει προσαρµοστεί (πβ. εις Παρισί-
ους, εκ Παρισίων κ.λπ.) · 5. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Αγήνορα και τής Τηλε-
φάσσης, την οποία απήγαγε ο ∆ίας µεταµορφωµένος σε ταύρο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆εν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα 
αν η ονοµασία τής ηπείρου και τής µυθολογικής κόρης τού Αγή-νορος 
και ερωµένης τού ∆ία συνδέονται ετυµολογικώς. Έχουν προ-ταθεί οι 
εξής πιθανές ετυµολογίες τής λ.: (α) < ευρύς + ώψ, ώπός 
«ανοιχτοµάτης, µε µεγάλα µάτια» (πβ. αρχ. εύρωπός «ευρύς^», 
εύρώπις «πατρίδα») (β) προελλην. λέξη (γ) < ευρώς «µούχλα» + ωψ 
(µάλλον παρετυµολ.)]. ευρώπιο (το) {ευρωπίου} ΧΗΜ. µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Eu), που απαντά σε πολύ µικρές ποσότητες στα 
ορυκτά των σπάνιων γαιών και χρησιµοποιείται κυρ. για ερευνητικούς 
σκοπούς (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. europium]. ευρωπύραυλος 
(ο) {ευρωπυραύλ-ου | -ων, -ους} πύραυλος εγκατεστηµένος σε 
ευρωπαϊκό έδαφος: συµφωνία αποµάκρυνσης των ~ µεταξύ των δύο 
υπερδυνάµεων. ευρώς (ο) {ευρώτος} (λόγ.) υγρασία συνδυασµένη µε 
σήψη, µούχλα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως < *έ-Ερώδ-ς, που συνδ. 
µε λατ. rodere «τραγανίζω, κατατρώγω». Κατ' άλλη άποψη, < *ε-Ερ-ώς, 
που συνδ. µε σανσκρ. varna- «χρώµα»]. ευρωσκεπτικισµός (ο) η 
αντιµετώπιση τής Ευρώπης ή κυρ. τής Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
σκεπτικισµό. — ευρωσκεπτικιστής (ο), ευρω-σκεπτικιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Euroscepticism]. εύρωστος, -η, -ο 
(λόγ.) 1. αυτός που έχει µεγάλη σωµατική δύναµη, ρωµαλέος: ~ σώµα 
ΣΥΝ. δυνατός, (λογιότ.) άλκιµος, ακµαίος, σφριγηλός, υγιής, γερός 
ΑΝΤ. καχεκτικός, ασθενικός, αδύνατος, ισχνός 2. (µτφ.) αυτός που 
βρίσκεται σε καλή (ακµαία) κατάσταση: ~ επιχείρηση | οργανισµός | 
οικονοµία. — εύρωστα επίρρ., ευρωστία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-
. 
[EJYM. αρχ. < ευ- + -ρωστος < ρώννυµι «δυναµώνω», βλ. κ. ρώµη]. 
Ευρώτας (ο) ποταµός τής ΝΑ. Πελοποννήσου, που πηγάζει από τον 
Ταΰγετο και εκβάλλει στον Λακωνικό Κόλπο. [ΕΤΥΜ µτγν., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < εύρώς «µούχλα» (βλ.λ.)]. ευρωτηλεόραση (η) {-ης κ. -
άσεως} η Γιουροβίζιον (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ.,Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. Eurovision (νόθο συνθ.)]. ευρωτίαση 
(η) [1848] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) το µού-χλιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εύρωτιώ (-άω) < αρχ. εύρως, -ώτος «µούχλα» (βλ.λ.)]. 
ευρωτούνελ (το) {άκλ.} η σήραγγα που περνά κάτω από τη θάλασσα 
τής Μάγχης και συνδέει τη Βρετανία µε τη Γαλλία. [ΕΤΥΜ. Νόθο 
συνθ., < ευρω- (< διεθν. euro-, ά συνθ.) + τούνελ (βλ.λ.), πβ. αγγλ. 
Eurochannel]. ευρωτράπεζα (η) {ευρωτραπεζών} τράπεζα στην 
οποία κατατίθενται ευρωνοµίσµατα (βλ.λ., σηµ. 2). εύσαρκος, -η, -ο 
[αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει παχιά σάρκα: ~ καρπός | χείλη ANT. 
ισχνός, (για πρόσ.) λιπόσαρκος. — ευσαρκία (η) [αρχ.], ευσεβάστως 
επίρρ. [1846] (παλαιότ. χρήση στο τέλος αιτήσεων ή εγγράφων 
απευθυνόµενων στη διοίκηση και γενικότ. σε ανώτερες κρατικές 
αρχές) µε πολύ σεβασµό: ~ υποβάλλω τις παρακάτω προτάσεις || — ο 
αιτών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. respectueusement]. 

ευσέβεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.) το να είναι κανείς ευ-
σεβής, ο σεβασµός και η αφοσίωση προς τον Θεό ΣΥΝ. θεοσέβεια ΑΝΤ 
ασέβεια. 

ευσεβής, -ής, -ές {ευσεβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευσεβέστ-ερος, -ατός} (για 
πρόσ.) αυτός που τρέφει σεβασµό και αφοσίωση προς τον Θεό και τον 
εκδηλώνει µε την τήρηση των εντολών του: -χριστιανός/ λαός | προ-
σκυνητής ΣΥΝ. θεοσεβής, θεοσεβούµενος, ευλαβής ΑΝΤ. ασεβής · ΦΡ. 
ευσεβής πόθος οτιδήποτε επιθυµούµε χωρίς πάντα να το οµολογού-
µε και το οποίο είναι πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί: η κατάστα-
ση τής οικονοµίας, όπως την περιέγραψε ο υπουργός, αποτελεί µάλ-
λον ευσεβή πόθο τής κυβέρνησης (δεν είναι αυτό που ισχύει πραγµα-
τικά) || οι δηλώσεις σας ότι θα κερδίσετε τις εκλογές, δεν είναι τίποτε 
άλλο από ευσεβείς πόθοι. — ευσεβώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ευ- + -σεβής < σέβας], 

Ευσέβιος (ο) {-ου κ. -ίου} όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον επίσκοπο Καισαρείας, συγγραφέα µε 
πλούσιο έργο για την εκκλησιαστική ιστορία, ο οποίος προσπάθησε 
να συµβιβάσει την αρειανική διδασκαλία µε την ορθοδοξία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. ευσεβής (βλ.λ.)]. 

ευσεβισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. Ο πιετισµός (βλ.λ.). — ευσεβιστής (ο) [1887], 
ευσεβιστικός, -ή, -ό, ευσεβιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Pietismus]. 

εύσηµο (το) [1897] {ευσήµ-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) διακριτικό 
σήµα, τιµητική αναγνώριση· ΦΡ. (µτφ.) απονέµω (τα) εύσηµα σε (κά-
ποιον) αναγνωρίζω (κάποιον) δηµόσια: ο υπουργός απένειµε (τα) εύ-
σηµα στην αρµόδια υπηρεσία για το έργο που επιτέλεσε σε τόσο σύ-
ντοµο χρόνο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., ουδ. πληθ. τού αρχ. επιθ. εϋσηµος ως απόδ. τού λατ. 
insignia «παράσηµα - κοσµήµατα τής ασπίδας»]. 

εύσηµος, -η, -ο αυτός που έχει καλή, θετική σηµασία ΑΝΤ. κακόση-
µος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -σηµος < 
σήµα]. 

ευσπλαχνία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η διάθεση προσφοράς βοήθειας 
και η συµπόνια προς τους άλλους: η ~ τού Θεού || έδειξε ~ βοηθώντας 
τον ΣΥΝ. φιλανθρωπία ΑΝΤ. απανθρωπιά. 

ευσπλαχνίζοµαι ρ. → σπλαχνίζοµαι 
εύσπλαχνος, -η, -ο πονόψυχος, συµπονετικός: ο ~ Θεός ΣΥΝ. σπλα-
χνικός, στοργικός ΑΝΤ. άσπλαχνος, άπονος. Επίσης ευσπλαχνικός, -ή, 
-ό [µεσν.]. — ευσπλαχνικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εϋσπλαγχνος, αρχική σηµ. «ο έχων υγιή σπλάχνα», < 
ευ- + -σπλαγχνος < σπλάγχνον. Η σηµ. «συµπάθεια, συµπόνια» µαρ-
τυρείται στην Κ.∆. (λ.χ. Εφεσ. 4, 32: γίνεσθε [δε] εις αλλήλους χρη-
στοί, εϋσπλαγχνοι...) και οφείλεται στο γεγονός ότι η λ. σπλάγχνα 
περιελάµβανε και την καρδιά ως έδρα των συναισθηµάτων]. 

ευστάθεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατάσταση σταθερότητας, 
το να µην υπάρχουν κλυδωνισµοί ή µεταβολές: κράτησε τον να µην 
πέσει, γιατί δεν έχει - || πολιτική ~ || η ~ τού δηµοκρατικού συστήµατος 
|| ~ χαρακτήρα ΣΥΝ. στερεότητα ΑΝΤ. αστάθεια, ρευστότητα. 

ευσταθεί, ευσταθούν ρ. τριτοπρόσωπο αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενε-στ. 
κ. παρατ.} (για ιδέες, επιχειρήµατα κ.λπ.) έχει ισχυρή λογική βάση, 
στηρίζεται στην πραγµατικότητα: ευσταθεί η εξήγηση | η κατηγορία | 
η δικαιολογία | ο ισχυρισµός ΣΥΝ. ισχύω, (µτφ.) στέκω. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ευσταθώ (-έω) «είµαι σταθερός, έχω καλή υγεία» < ευσταθής 
(βλ.λ.)]. 

ευσταθής, -ής, -ές {ευσταθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευσταθέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) 1. αυτός που δεν απειλείται από κλυδωνισµούς ή µετα-
βολές, σταθερός: ~ οικοδόµηµα | ισορροπία ΣΥΝ. στερεός, (λογιότ.) 
εδραίος, ακλόνητος, αδιάσειστος ANT. ασταθής 2. (µτφ.) σωστός, ορ-
θός, αυτός που στηρίζεται στην πραγµατικότητα: ~ επιχείρηµα ΣΥΝ. 
ακλόνητος, αδιάσειστος. — ευσταθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + -σταθης, πβ. παθ. αόρ. ε-στά-θην τού 
ρ. Γστηµι]. 

Eu στα o ία (η) γυναικείο όνοµα. 
Ευστάθιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας: ~ Θεσσαλονίκης 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Στάθης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «σταθερός, 
ακλόνητος», < αρχ. ευσταθής]. 

ευσταλής, -ής, -ές {ευσταλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
ωραίο παράστηµα, µυώδης, γεροδεµένος: στην παρέλαση θαυµάσαµε 
~ νέους και νέες ΣΥΝ. λυγερόκορµος, λεβέντικος. — ευσταλώς επίρρ. 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + -σταλής, πβ. παθ. αόρ. β' ε-στάλ-ηντού ρ. στέλλω. 
Η λ. αναφερόταν αρχικώς σε στρατιωτικά αγήµατα, πλοία και πολε-
µιστές, που αποστέλλονταν καλά οπλισµένοι στις εκστρατείες, πβ. 
εύσταλής στόλος (Αισχύλ. Πέρσαι 795), εύσταλεΐς τη οπλίσει (Θουκ. 
3,22), εύσταλής ιππεύς (Ξενοφ. Περί Ιππικής 7,8). Έτσι η λ. ήδη στην 
Αρχ. απέκτησε και τη σηµ. εκείνου που έχει ωραία σωµατική διά-
πλαση και άρτιο παράστηµα]. 

ευστατίσµός (ο) ΓΕΩΛ. η αργή µεταβολή τής στάθµης των ωκεανών 
και των θαλασσών, που οφείλεται σε κλιµατικούς παράγοντες. 
[ΕΤΥΜ. < ευ- + -στατισµός < στατικός, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
eustatisme]. 

ευσταχιανός, -ή, -ό [1831] ΑΝΑΤ. ευσταχιανή σάλπιγγα βλ. λ. σάλ-
πιγγα. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. eustachianus, από το όν. τού Ιταλού ανατόµου 
Bartolommeo Eustachio (16ος αι.). Στην Ελληνική ο όρος αποδόθηκε 
αρχικά ως Εύσταθιανή σάλπιγξ]. 

ευστοχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η ιδιότητα τού εύστοχου, το να πε-
τυχαίνει κανείς τον στόχο του: σ' όλες τις βολές είχε ~ || απόλυτη -
ΑΝΤ. αστοχία 2. (µτφ.) το να είναι κανείς ικανός να φέρει το επιθυµη- 
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τό αποτέλεσµα: ~ επιχειρηµάτων ΣΥΝ. επιτυχία. εύστοχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός 
που πετυχαίνει τον στόχο του: -βολή | πυρά ΣΥΝ. ακριβής, επιτυχής, 
αποτελεσµατικός ΑΝΤ. άστοχος 2. (µτφ.) αυτός που συντελεί στην επιτυχία τού 
επιδιωκόµενου σκοπού: η αντιµετώπιση των προβληµάτων απαιτεί ~ χειρισµούς || 
~ ενέργεια | απάντηση | παρατήρηση | χαρακτηρισµός | παράδειγµα ΣΥΝ. επιτυ-
χής, κατάλληλος, ακριβής, καίριος, επιτυχηµένος, σωστός, ορθός. — εύστοχα 
επίρρ. ευστοχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ευστοχείς... | ευστόχησα} 1. πετυχαίνω τον 
στόχο µου: στη δεύτερη βολή ο παίκτης ευστόχησε και πήρε τη νίκη 2. (µτφ.) 
αποδεικνύοµαι εύστοχος σε κάτι (σε λόγο, επιλογή κ.λπ.) ΣΥΝ. κάνω διάνα. 
Ευστράτιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Στράτος, Στρατής, Στρατής. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. 
όν., αρχική σηµ. «καλός στρατιώτης», < εύ- + -στράτιος < στρατός]. ευστροφία 
(η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η ικανότητα να σκέφτεται κανείς γρήγορα και σωστά: 
καλλιτεχνική | γυναικεία | πολιτική | µεγάλη | θαυµαστή ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οξύνοια, 
σπιρτάδα. εύστροφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει την ικανότητα να σκέφτεται 
γρήγορα και σωστά, ιδιαίτερα έξυπνος: ~ µυαλό ΣΥΝ. οξύνους, σπιρτόζος ΑΝΤ. 
αργόστροφος. — εύστροφα | ευστρόφως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
ευσυγκίνητος, -η, -ο [1884] αυτός που εύκολα συγκινείται. — ευ- 
συγκινησία (η). ευσυνειδησία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η βαθιά επίγνωση από 
κάποιο πρόσωπο των ευθυνών και των καθηκόντων του, η αφοσίωση στην 
εκτέλεση τού καθήκοντος και γενικότ. η ακεραιότητα τού χαρακτήρα: 
υπάλληλος που διακρινόταν για την ~ και την εργατικότητα του ΑΝΤ. 
ασυνειδησία. ευσυνείδητος, -η, -ο 1. αυτός που έχει συναίσθηση των υποχρεώ-
σεων του, που εκτελεί το καθήκον του µε προσήλωση και εντιµότητα: ~ εργάτης 
| δάσκαλος | υπάλληλος ΣΥΝ. τίµιος, ακέραιος ΑΝΤ. ασυνείδητος 2. αυτός που 
γίνεται µε συναίσθηση τού καθήκοντος: ~ εργασία | ενέργεια | απόφαση ΣΥΝ. 
τίµιος, υπεύθυνος ΑΝΤ. ασυνείδητος. — ευσυνείδητα | ευσυνειδήτως επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ευθύνη. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που διαθέτει αγαθή 
συνείδηση», < εύ + συνειδητός. Ήδη µεσν. η σηµ. αυτού που συναισθάνεται τα 
καθήκοντα του]. ευσύνοπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που γίνεται εύκολα 
αντιληπτός, κατανοητός στο σύνολο του 2. αυτός που είναι σύντοµος στη διατύ-
πωση, συνοπτικός: ~ πραγµατεία | έκθεση πεπραγµένων ΣΥΝ. περιληπτικός, 
συγκεφαλαιωτικός ΑΝΤ. αναλυτικός, διεξοδικός, εκτεταµένος. — ευσύνοπτα | 
ευσυνόπτως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + συνοπτός < συνορώ, βλ. κ. συνοπτικός]. εύσχηµος, -η, -ο 
αυτός που φαίνεται δικαιολογηµένος (χωρίς πραγµατικά να είναι), 
ευλογοφανής: αναζητούσε ~ τρόπο για να αποµακρυνθεί || ~ λύση | δικαιολογία. 
— εύσχηµα | ευσχήµως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- 
+ -σχηµος < σχήµα]. ευσχήµων, -ων, -ον {ευσχήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), 
-όνων} (λόγ.) ευπρεπής στην εµφάνιση και στη συµπεριφορά: ο ~ Ιωσήφ ΣΥΝ. 
αξιοπρεπής, σεµνός, σεβαστός, κόσµιος.    — ευσχηµόνως επίρρ. [αρχ.], 
ευσχηµοσύνη (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, ον, όµορφος. [ΕΤΥΜ. οφχ· < 
εύ- + -σχήµων < σχήµα]. εύσωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει ανεπτυγµένη 
σωµατική διάπλαση: ~ άνδρας ΣΥΝ. ευτραφής, παχύς, καλοθρεµµένος, 
σωµατώδης ΑΝΤ. µικρόσωµος, λιπόσαρκος. εύτακτος, -η, -ο (λόγ.) 1. 
τοποθετηµένος µε τάξη, τακτοποιηµένος ΣΥΝ. νοικοκυρεµένος, συγυρισµένος 
ΑΝΤ. άτακτος 2. (για πρόσ.) αυτός που τηρεί την πρέπουσα τάξη, φρόνιµος 
ΣΥΝ. τακτικός, πειθαρχικός ΑΝΤ. άτακτος, άτσαλος. — ευτάκτως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + τακτός (βλ.λ.)]. ευταξία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η 
τήρηση τής τάξης, η απουσία 
αταξίας: η κοινωνική - ΣΥΝ. πειθαρχία ΑΝΤ. αταξία, παρεκτροπή. ευταξίας (ο) 
{ευταξιών} (εκκλησιαστικό αξίωµα) πρόσωπο που είναι επιφορτισµένο µε την 
τήρηση τής τάξης στην εκκλησία. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ευταξία]. ευτεκνία (η) 
{χωρ. πληθ.} (για πρόσ.) η γονιµότητα, το να κάνει κανείς πολλά παιδιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύτεκνος «πολύτεκνος» < εύ- + τέκνον]. ευτέλεια (η) [αρχ.] 
{χωρ. πληθ.} 1. η χαµηλή ποιότητα υλικού ή πράγµατος: η ~ τού υφάσµατος | 
τού ρούχου | των υλικών ΣΥΝ. (καθηµ.) φτήνια 2. (µτφ.) το πολύ χαµηλό 
επίπεδο, η έλλειψη αξίας 3. (ειδικότ.) η έλλειψη αξιοπρέπειας: ~ χαρακτήρα | 
συµπεριφοράς | ήθους ΣΥΝ. αναξιοπρέπεια, ποταπότητα, µικρότητα. ευτελής, -
ής, -ές {ευτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- ευτελέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που έχει 
χαµηλή τιµή, φθηνός: ~ κόστος | τιµή | ποσό 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι 
κατώτερης ποιότητας: ~ ύφασµα 3. (µτφ.) (για µέσα, µεθόδους κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µικροπρέπεια, από ηθική µικρότητα: ~ κίνητρο | ελατήριο | 
άνθρωπος ΣΥΝ. αναξιοπρεπής, ποταπός, φτηνός. — ευτελώς επίρρ. [αρχ.] ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ξευτιλίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εύκολος στο να πληρωθεί» (κατ' επέκτ. «φθηνός, 
ασήµαντης αξίας»), < εύ- + -τελής < τέλος «αξία, πληρωµή»]. ευτελισµός (ο) 
[µτγν.] ο υποβιβασµός τής αξίας (κάποιου): ο ~ τού κοινοβουλευτικού ήθους | 
τής ανθρώπινης ζωής ΣΥΝ. εξευτελισµός, ταπείνωση ΑΝΤ. εξύψωση. — 
ευτελίζω ρ. [µτγν.]. Ευτέρπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, 
µία από 

τις εννέα Μούσες, η εφευρέτιδα και προστάτιδα τής αυλητικής τέχνης 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. 
< εύ- + -τέρπη < τέρπω]. 

εύτηκτος, -η, -ο αυτός που τήκεται, δηλ. λειώνει, εύκολα: -µέταλλο ΣΥΝ. 
δύστηκτος. — ευτηξία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + τηκτός < τήκω 
«λειώνω» (βλ.λ.)]. 

εύτολµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει τόλµη, θαρραλέος ΣΥΝ. 
σθεναρός, τολµηρός, γενναίος, αποφασιστικός ΑΝΤ. άτολµος. — (λόγ.) 
ευτόλµως επίρρ. [αρχ.]. ευτολµία (η) [αρχ.]. 

ευτονια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η άρτια και υγιής κατάσταση των 
µελών τού ανθρώπινου σώµατος, η σωµατική ευεξία ΣΥΝ. σφρίγος, 
σφριγηλότητα ΑΝΤ. ατονία, καχεξία, υποτονικότητα. 

εύτονος, -η, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.-σπάν.) 1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση 
ακµής και ευρωστίας 2. (για ενέργειες) αυτός που γίνεται µε ζήλο και ένταση. 

ευτράπελος, -η, -ο 1. (για ενέργεια, κατάσταση, λόγο προφορικό ή γραπτό) 
αυτός που προκαλεί γέλιο και ευθυµία: ~ παρατηρήσεις | ιστορίες | ύφος | 
αφήγηση ΣΥΝ. αστείος, φαιδρός, εύθυµος ΑΝΤ. σοβαρός, περισπούδαστος 2. 
ευτράπελα (τα) αστεία ή γελοία επεισόδια: τα ~ τής πολιτικής | τής κοσµικής 
Αθήνας. — ευτράπελα επίρρ., ευτραπελία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευµετάβλητος - ετοιµόλογος», < εύ- + -τράπ-ε-
λος, πβ. παθ. αόρ. β' è-τράπ-ην τού ρ. τρέπω]. 

ευτραφής, -ής, -ές {ευτραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | ευτραφέστ-ερος, -ατός} (για 
πρόσ.) εύσωµος και καλοθρεµµένος ΣΥΝ. παχύς, γεµάτος, σωµατώδης, 
παχουλός ΑΝΤ. ισχνός, αδύνατος. — ευτραφώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χοντρός. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -τραφής < τρέφω]. 

ευτρεπίζω ρ. µετβ. {ευτρέπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. ετοιµάζω 
στην εντέλεια, τακτοποιώ: ~ τον χώρο ΣΥΝ. συγυρίζω, ευ-πρεπίζω 2. 
(µεσοπαθ. ευτρεπίζοµαι) µεριµνώ µε σχολαστικότητα για το ντύσιµο µου, για 
την εµφάνιση µου ΣΥΝ. καλλωπίζοµαι, φτειά-χνοµαι. — ευτρεπισµός (ο) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύτρεπής «έτοιµος, προετοιµασµένος» < εύ- + -τρεπής < 
τρέπω]. 

ευτρεπίστρια (η) {ευτρεπιστριών} (επίσ.) η καθαρίστρια. 
ευτροφία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η καλή διατροφή 2. ο ευτροφισµός (βλ.λ.). 
ευτροφισµός (ο) ΟΙΚΟΛ. η υπερβολική ανάπτυξη τής χλωρίδας σε υδάτινα 

οικοσυστήµατα, που δέχονται µεγάλες ποσότητες οργανικών απορριµµάτων, 
οι οποίες δεν µπορούν να ανακυκλωθούν φυσιολογικά, µε αποτέλεσµα να 
αναπτύσσονται πολυάριθµοι µικροοργανισµοί, που καταναλώνουν πολύ 
οξυγόνο, το οποίο πλέον δεν επαρκεί για τα ψάρια και τους άλλους 
οργανισµούς τού οικοσυστήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
eutrophication]. 

ευτύχηµα (το) [αρχ.] (ευτυχήµατος | χωρ. πληθ.} ευτυχές γεγονός, ευτυχής 
συγκυρία: ήταν ~ που δεν πάθαµε τίποτε κατά τη σύγκρουση ΣΥΝ. καλοτυχία 
ΑΝΤ. ατύχηµα, ατυχία, δυστύχηµα, κακοτυχία. 

ευτυχής, -ής, -ές {ευτυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευτυχέστ-ερος, -ατός} 1. (για 
πρόσ.) αυτός που αισθάνεται ευτυχία: είµαι ~ που σας γνωρίζω | σας 
ξαναβλέπω || έπειτα από τόσους κόπους αισθάνοµαι ~ βλέποντας το έργο µου να 
ολοκληρώνεται ΣΥΝ. ευτυχισµένος ΑΝΤ. δυστυχής 2. αυτός που δηµιουργεί 
χαρά, που κάνει (κάποιον) ευτυχισµένο: το ~ γεγονός (συνήθ. η γέννηση ενός 
παιδιού ή ο γάµος) || η ~ στιγµή τής γνωριµίας µας 3. αυτός που ευνοείται από 
την τύχη ή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες: ~ σύµπτωση | συγκυρία | 
έκβαση || (ως ευχή) ευτυχε'ς το νέον έτος ΣΥΝ. καλότυχος, καλορίζικος, 
(λαϊκ.) γουρ-λήδικος ΑΝΤ. ατυχής, κακότυχος, κακορίζικος, άµοιρος. — 
ευτυχώς επίρρ. (σηµ. 2) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τύχη. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «επιτυχής, τυχερός», < εύ- + -τυχής < τύχη]. 

Ευτυχία (η) γυναικείο όνοµα. 
ευτυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η πλήρης ευχαρίστηση και ικανοποίηση που 

αισθάνεται κανείς από τη ζωή του: η ζωή του ήταν γεµάτη ~ || ατοµική | 
οικογενειακή ~ ΣΥΝ. ευδαιµονία ΑΝΤ. δυστυχία 2. (συνεκδ.) κάθε πρόσωπο, 
πράγµα ή ασχολία που συµβάλλει στην ευτυχία: τα παιδιά µου είναι η ~ µου 3. 
(παλαιότ.) η καλή τύχη, η ευοίωνη συγκυρία: τι ~ που σας συνάντησα'. ΣΥΝ. 
καλοτυχία ΑΝΤ. δυστυχία, κακοτυχία 4. η αίσια έκβαση των πραγµάτων, η 
επιτυχία ενός σκοπού: σας εύχοµαι κάθε ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 

Ευτύχιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ευτυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
κύρ. όν. < αρχ. ευτυχία]. 

ευτυχισµένος, -η, -ο 1. αυτός που αισθάνεται ευτυχία: ~ άνθρωπος | οικογένεια 
ΣΥΝ. καλότυχος, µακάριος, όλβιος, ευδαίµων ΑΝΤ. δυστυχής, κακότυχος 2. 
αυτός που φέρνει ευτυχία, που είναι γεµάτος ευτυχία: ~ το νέο έτος! || έζησαν 
µαζί ~ στιγµές. — ευτυχίΌµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ισµένος. [ΕΤΥΜ < 
ευτυχώ, κατ' αναλογίαν προς το µεσν. δυστυχισµένος]. 

ευτυχώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {ευτυχείς... | ευτύχησα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι ή 
αισθάνοµαι ευτυχής, ευδαιµονώ: ευτύχησαν στη ζωή τους ΣΥΝ. ευηµερώ ΑΝΤ. 
δυστυχώ 2. κάνω επιτυχηµένες επιλογές, ευστοχώ: δεν ευτύχησα στη διατύπωση 
| στην επιλογή των συνεργατών µου ΣΥΝ. πετυχαίνω ♦ 3. (µετβ.) (+να) έχω την 
τύχη, την ευτυχία: ευτύχησαν να δουν τα παιδιά τους παντρεµένα. ευυπόληπτος, 
-η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει υπόληψη, που χαίρει εκτιµήσεως από την 
κοινωνία: ~ πολίτης | οικογένεια ΣΥΝ. αξιότιµος ΑΝΤ. ανυπόληπτος. — 
ευυπόληπτα επίρρ., ευυποληψία (η) [µεσν.]. ευφάνταστος, -η, -ο [µτγν.] (για 
πρόσ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωηρή και δηµιουργική φαντασία: ~ 
ερευνητής | ποιητής | αφήγηση · 2. (µειωτ.) αυτός που πλάθει φανταστικά 
γεγονότα ή µεγάλο- 



Ευφηµία 697 ευχέρεια 
 

ποιεί υπαρκτές καταστάσεις: πρόκειται για ~ άτοµο, µην του δίνεις σηµασία! 
ΣΥΝ. φαντασιόπληκτος. — ευφάνταστα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. 

Ευφηµία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Εύφήµιος, που ανάγεται στο αρχ. ευφηµία 
«αποχή από ασεβή γλώσσα - καλή υπόληψη, φήµη»]. 

ευφηµισµός (ο) 1. ο έπαινος, ο εγκωµιασµός ΣΥΝ. εύφηµος µνεία ΑΝΤ. 
δυσφηµισµός, επίκριση 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά το οποίο 
χρησιµοποιείται λέξη µε θετική σηµασία για να αποφευχθεί η ανα-φορά σε 
λέξη που θεωρείται κακή, δυσοίωνη ή απαγορευµένη (ταµπού)- π.χ. Εύξεινος 
(φιλόξενος) Πόντος αντί άξενος (αφιλόξενος), γλυκάδι αντί ξίδι κ.ά.· ΦΡ. κατ' 
ευφηµισµόν µε θετικό χαρακτηρισµό αντί για αρνητικό: «οι φτωχές χώρες 
ονοµάζονται - "υπό ανάπτυξη χώρες"» (εφηµ.). — ευφηµιστικός, -ή, -ό, 
ευφηµιστικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απαυτός. [ΕΤΥΜ µτγν. < εΰ- + 
-φηµισµός < φηµίζω]. 

εύφηµος, -η, -ο επαινετικός, εγκωµιαστικός ΣΥΝ. κολακευτικός· ΦΡ. εύφηµος 
µνεία βλ. λ. µνεία. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -φηµος < φήµη]. 

εύφλεκτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που εύκολα αναφλέγεται, που παίρνει εύκολα 
φωτιά: ~ ύλη | υλικό | µείγµα || η βενζίνη είναι ~ υγρό ΑΝΤ. άφλεκτος 2. (µτφ. 
για περιοχή) αυτός στον οποίο µπορεί εύκολα να ξεσπάσει πόλεµος: ~ ζώνη | 
επαρχία. — εύφλεκτα επίρρ., ευφλεκτότητα (η). 

ευφλόγΐστος, -η, -ο [1860] (για όπλα ή πυροµαχικά) αυτός που εύκολα 
εκπυρσοκροτεί. — ευφλογιστία (η). 

ευφορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η καρποφορια, η γονιµότητα, η πλούσια 
παραγωγή: η ~ τής γης || (µτφ.) καλλιτεχνική /πνευµατική ~ ΣΥΝ. πα-
ραγωγικότητα, πολυκαρπία · 2. συναίσθηµα ή κατάσταση ψυχικής ή 
σωµατικής ευεξίας: αίσθηµα ευφορίας || αισθάνοµαι έντονη ~ 3. ΙΑΤΡ. έντονο 
αίσθηµα ευεξίας και αισιοδοξίας, που σηµειώνεται κατά την πορεία µιας 
νόσου και µπορεί να ανταποκρίνεται σε πραγµατική ή απατηλή βελτίωση της. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εφορία, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η δύναµη τής 
υποµονής», < εύφορος (βλ.λ.). Η σηµ. «ευεξία - καρποφορια» είναι µτγν.]. 

εύφορος, -η, -ο αυτός που παράγει πολλούς καρπούς, γόνιµος: ~ χώρα | χωράφι 
| κάµπος ΣΥΝ. καρποφόρος, αποδοτικός, καρπερός ΑΝΤ. άγονος, άκαρπος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γόνιµος, οµόηχα. [ΕΤΥΜ αρΧ· < εύ- + -φόρος < φέρω]. 

ευφράδεια (η) {χωρ. πληθ.} η άνεση και ευχέρεια στον λόγο: ρητορική ~ || µιλώ 
µε - ΣΥΝ. ευγλωττία. — ευφράδης, -ής, -ές [µτγν.], ευ-φραδώς επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ευφράδης «ακριβολόγος, καλλιεπής» < εύ- + -φραδής 
< φράζω «µιλώ» (< *φράδ-]ώ). Βλ. κ. φράση]. 

ευφραίνω ρ. µετβ. {εύφραν-α, -θηκα) προκαλώ ευφροσύνη, χαροποιώ: οι καλές 
τέχνες ευφραίνουν τις αισθήσεις || «οίνος ευφραίνει καρδίαν άνθρωπου» (Π.∆. 
Ψαλµ. 103, 15) ΣΥΝ. τέρπω, ευαρεστώ, γλυκαίνω, καλοκαρδίζω ΑΝΤ. 
πικραίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋφρων «χαρούµενος, ευχαριστηµένος» < εύ- + -
φρων 
< φρήν, φρενός]. 

ευφραντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί ευφροσύνη, που ευφραίνει: ~ 
ποτό ΣΥΝ. απολαυστικός, τερπνός, ευχάριστος ΑΝΤ. δυσάρεστος. 

Ευφράτης (ο) ποταµός τής Ν∆. Ασίας που πηγάζει από όρη τής Τουρκίας και 
εκβάλλει στον Περσικό κόλπο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ακκαδ. Upratu (πβ. εβρ. Pherât') < u «πολύ» + pratu «φαρδύς, 
ευρύς»]. 

Ευφροσύνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις τρεις Χάριτες (µαζί µε την Αγλαΐα και τη 
Θάλεια) 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φροσύνη, Φρόσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
ευφροσύνη (βλ.λ.)]. 

ευφροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η βαθιά χαρά, η µεγάλη ψυχική 
ευχαρίστηση. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εϋφρων «χαρούµενος, ευχαριστηµένος» < εύ- + -φρων< 
φρήν, φρενός]. 

ευφρόσυνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που ευφραίνει, που προκαλεί ψυχική 
αγαλλίαση, χαρά και ηρεµία: ~ είδηση | άγγελµα ΣΥΝ. χαρµόσυνος, (λόγ.) 
ιλαρός. — ευφρόσυνα επίρρ. 

ευφυής, -ής, -ές {ευφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευφυέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
είναι πάρα πολύ έξυπνος: ~ πολιτικός ΑΝΤ. χαζός, ανόητος, µωρός 2. αυτός 
που αποτελεί δείγµα ή αποτέλεσµα έξυπνων συλλογισµών: ~ κίνηση | 
χειρισµός | ελιγµός | σύλληψη | εύρηµα. — ευ-φυώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες, έξυπνος. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -φυής < φυή «ανάπτυξη, άνθηση» 
< φύοµαι (βλ.λ.)]. 

ευφυΐα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (α) ο βαθµός εξυπνάδας κάποιου: έχει πολλή 
~ || δεν χρειάζεται µεγάλη ~ για να καταλάβεις τι σου ζητάω! || (ειρων.) έχει - 
κουνουπιού! (β) η ικανότητα κάποιου να αντιλαµβάνεται και να σκέφτεται 
γρήγορα και ιδιαιτέρως αποτελεσµατικά: οι χειρισµοί του σ' αυτή την υπόθεση 
είναι απόδειξη τής ~ του ΣΥΝ. ευστροφία, οξύνοια, νοηµοσύνη ΑΝΤ. βλακεία, 
χαζοµάρα, ανοησία· ΦΡ. δείκτης ευφυΐας βλ. λ. δείκτης 2. (συνεκδ.) πάρα 
πολύ έξυπνος άνθρωπος: πρόκειται για ~, επινοεί τα πιο έξυπνα πράγµατα. 

ευφυολόγηµα (το) [1896] ) ευφυολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} κουβέντα που 
λέγεται για αστείο ή µε περιπαικτική διάθεση και µαρτυρεί ιδιαίτερη 
εξυπνάδα ΣΥΝ. εξυπνάδα, ευφυολογία ΑΝΤ. κουταµάρα, µωρο-λόγηµα. 

ευφυολογία (η) [1877] (ευφυολογιών) το ευφυολόγηµα. — ευφυο-λόγος (ο/η) 
[1877], ευφυολογώ ρ. [1882] {-είς...}. 

ευφωνία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το ευχάριστο αίσθηµα που δηµιουργείται 
στο αφτί από την αρµονική διαδοχή ή τον αρµονικό συνδυασµό των λέξεων 
µε τη σωστή προφορά τους ΑΝΤ. κακοφωνία 2. (µτγν. σηµ.) ΓΛΩΣΣ. η 
λειτουργία συγκεκριµένων φωνητικών ή φωνολογικών µηχανισµών, µε τους 
οποίους αποφεύγεται η χασµωδία (βλ.λ.), το κακόηχο άκουσµα από την άµεση 
ακολουθία δύο ή περισσοτέρων φωνηέντων: το άφησε > τ' άφησε (έκθλιψη), 
του έδωσε > του 'δώσε (αφαίρεση) ΑΝΤ. κακοφωνία- ΦΡ. χάριν ευφωνίας για 
να ακούγεται κάτι εύηχα, να προκαλεί ευχάριστο αίσθηµα στο αφτί. — ευ-
φωνικός, -ή, -ό. [1859] ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση. 

εύχαρις, -ις, -ι [αρχ.] {ευχάριτος, εύχαρι(ν) | χωρ. πληθ.} αυτός που έχει 
χαρούµενη διάθεση: εµφανίστηκε στην παρέα ~ και γελαστός ΣΥΝ. χαρωπός, 
πρόσχαρος, κεφάτος. 

ευχαριστήριος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται, λέγεται ή γράφεται σε 
ένδειξη ευχαριστίας: ~ επιστολή | δέηση 2. ευχαριστήριο (το) {-ίου | -ίων} 
επιστολή ή δηµοσίευση σε εφηµερίδα για την έκφραση ευχαριστιών σε όσους 
συµπαραστάθηκαν σε µια δύσκολη στιγµή κάποιου. 

ευχαρίστηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το αίσθηµα βαθιάς 
ικανοποίησης και χαράς, που προκαλεί κάποιος/κάτι: το διάβασµα τής δίνει ~ 
|| βρίσκει µεγάλη ~ στα ταξίδια ΣΥΝ. χαρά, απόλαυση, αγαλλίαση, (λόγ.) 
ευαρέσκεια ΑΝΤ. δυσαρέσκεια · 2. διάθεση ή θέληση για την πραγµατοποίηση 
µιας ενέργειας: θα µε συνοδεύσετε, αν έχετε την ~; || µπορείτε να δώσετε ό,τι 
έχετε ~. 

ευχαριστία (η) {ευχαριστιών} 1.η αναγνώριση τής οφειλόµενης ευγνωµοσύνης, 
χάρης ή εύνοιας (προς κάποιον), η οποία εκφράζεται συνήθ. λεκτικά ή 
έµπρακτα: εκφράζω | οφείλω | δίνω | δέχοµαι τις θερµές | εγκάρδιες ~ ΑΝΤ. 
αχαριστία 2. (α) ΕΚΚΛΗΣ. Θεία Ευχαριστία η κύρια ονοµασία τού 
σηµαντικότερου από τα επτά µυστήρια τής Εκκλησίας, που ιδρύθηκε από τον 
ίδιο τον Ιησού Χριστό κατά τον Μυστικό ∆είπνο, το οποίο συνίσταται στην 
µεταβολή τού άρτου και τού οίνου σε σώµα και αίµα τού Χριστού· η Θεία 
Μετάληψη | Κοινωνία (β) Ηµέρα των Ευχαριστιών (αγγλ. Thanksgiving Day) 
επίσηµη αργία (η τέταρτη Πέµπτη τού Νοεµβρίου) στις Ηνωµένες Πολιτείες 
ως έκφραση ευγνωµοσύνης στη θεία καλοσύνη και προστασία. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< ευχαριστώ (βλ.λ.). o συσχετισµός τού εκκλησ. µυστηρίου µε τη λ. ευχαριστία 
προέρχεται από φρ. των Ευαγγελίων (πβ. Κ.∆. Ματθ. 26, 27: και λαβών 
ποτήριον και εύχαριστήσας εδωκεν αύτοϊς λέγων πίετε εξ αυτού πάντες). Βλ. και 
την ερµηνεία τού 1. Χρυστοστόµου Είς τόν Ματθαίον 57,331,21-24: 
Ευχαριστία καλείται, ότι πολλών έστιν ευεργετηµάτων άνάµνησις, και το 
κεφάλαιον τής τού Θεού προνοίας ενδείκνυται, και δια πάντων παρασκευάζει 
εύχαριστεΐν]. 

ευχαριστιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Θεία Ευχαριστία: ~ άρτος και 
οίνος | τελετή. — ευχαριστιακά επίρρ. 

ευχάριστος, -η, -ο αυτός που είναι, κατά γενική οµολογία, αρεστός, που 
δηµιουργεί συναισθήµατα χαράς και ικανοποίησης: ~ τύπος | ανάµνηση | 
ταξίδι | βραδιά | νέα | περιβάλλον | δουλειά | συντροφιά || βρίσκοµαι στην ~ 
θέση να σας ανακοινώσω ότι σύντοµα παντρεύοµαι! ΣΥΝ. (λόγ.) ευάρεστος, 
τερπνός ΑΝΤ. δυσάρεστος. — ευχάριστα | ευχαρίστως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εύ- + -χάριστος < χαρίζω < χάρις]. 

ευχάριστα - ευχαρίστως. Τα δύο επιρρήµατα διαφέρουν σηµασιο-λογικώς: 
το ευχάριστα σηµαίνει «κατά τρόπο που προκαλεί χαρά και ευχάριστη 
διάθεση» (Περάσαµε πολύ ευχάριστα στο ταξίδι -∆ιασκεδάζεις ευχάριστα 
ακούγοντας καλή µουσική - Αισθάνοµαι πολύ ευχάριστα µαζί τους)- το 
ευχαρίστως σηµαίνει «µε προθυµία, µε µεγάλη ευχαρίστηση, µε χαρά» (Θα 
έλθεις µαζί µας στον κινηµατογράφο; Ευχαρίστως - Μπορείς να µου πεις τι 
σηµαίνει αυτό στα Αγγλικά; Πολύ ευχαρίστως). Το ευχαρίστως χρησιµοποι-
είται στην οµιλία ως καταφατική απάντηση ευγενικά εκφρασµένη 
(ανάλογες απαντήσεις, αντί τού απλού ναι, είναι τα βεβαίως, οπωσδήποτε, 
µε χαρά). 

ευχαριστώ κ. (λαϊκ.) φχαριστώ ρ. µετβ. {ευχαριστείς... | ευχαρίστησα, -ούµαι 
(καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} 1. εκφράζω τις ευχαριστίες µου, 
αναγνωρίζω την οφειλόµενη χάρη και την ανταποδίδω λεκτικά σε (κάποιον): ~ 
προκαταβολικά | εκ των προτέρων | από τα βάθη τής καρδιάς µου | για τη 
βοήθεια σου | που ήρθες || σε ~ ολόψυχα ΣΥΝ. ευγνωµονώ · 2. (ως επιφών.) 
τυπική έκφραση ευγένειας, απόκριση σε ήδη διατυπωµένη φιλοφρόνηση, 
ευχή, εκδήλωση ενδιαφέροντος: -Χρόνια πολλά! — πολύ || -Πώς τα πάς; -
Καλά, -1| -Πάρε ένα γλυκό! —! | Όχι, ~! · 3. προκαλώ (σε κάποιον) 
ευχαρίστηση, κάνω (κάποιον) να είναι ικανοποιηµένος: είναι δύσκολο να 
ευχαριστήσεις όλο τον κόσµο || τα ταξίδια τον ευχαριστούν και τον ξεκουράζουν 
|| τον ευχαριστεί ν' ακούει απαλή µουσική το βράδυ || (µεσοπαθ.) ευχαριστιέµαι 
το ζεστό µπάνιο || (χαιρέκακα) πολύ το φχαριστήθηκα που την πάτησε! ΣΥΝ. 
ικανοποιώ, ευαρεστώ ΑΝΤ. δυσαρεστώ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ευχαριστώ (-έω) (αρχ. 
ευχαριστούµαι) < αρχ. ευχάριστος]. 

ευχελαιο (το) [µεσν.] {ευχελαί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ένα από τα επτά Μυστήρια 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, διά τού οποίου η θεία χάρη επέρχεται στους 
ασθενείς ή και σε υγιείς πιστούς από το αγιασµένο έλαιο, µε το οποίο τους 
επιχρίει ο ιερέας 2. (συνεκδ.) το αγιασµένο έλαιο µε το οποίο 
πραγµατοποιείται το µυστήριο. 

ευχέρεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα να πραγµατοποιεί κανείς 
εύκολα (κάτι), να ενεργεί µε άνεση, χωρίς δυσκολία: ~ λόγου | γραφής | 
µάθησης | δράσης ΑΝΤ. δυσχέρεια 2. η δυνατότητα (που έχει κανείς) να πράξει 
(κάτι), να ενεργήσει (κατά συγκεκριµένο τρό- 
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πο): είναι στη διακριτική σας - να αρνηθείτε τη συµµετοχή στον δια-
γωνισµό (εξαρτάται από σας) 3. (ειδικότ.) η οικονοµική άνεση και ευ-
ρωστία: οικονοµική - (καλή οικονοµική κατάσταση). 

ευχερής, -ής, -ές {ευχερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευχερέστ-ερος, -ατός) αυ-
τός που χαρακτηρίζεται από ευχέρεια: ~ χρήση | πρόσβαση ΑΝΤ. δυ-
σχερής. — ευχερώς, επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
εύκολος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < εύ- + -χερής < χείρ «χέρι», 
βλ. κ. δυσχερής. Το επίθ. είχε αρχικώς τη σηµ. τού ανθεκτικού προς 
τις δυσκολίες, προφανώς κατ' αντιδιαστολή προς το δυσχερής. Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ευχετήριος, -α, -ο κ. (σπάν.) ευχητήριος [1894] (συνήθ. για γραπτά 
κείµενα) αυτός που γράφεται ή αποστέλλεται για την έκφραση 
ευχών: ~ γράµµα | τηλεγράφηµα | κάρτα ΣΥΝ. ευχετικός. 

ευχέτης (ο) [µεσν.], ευχέτις (η) {ευχέτ-ιδος | -ιδες, -ίδων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που προσεύχεται για το καλό των άλλων: διάπυρος προς Κύ-
ριον - (φράση που προτάσσεται τής υπογραφής ανωτέρων κληρικών). 

ευχετικος, -ή, -ό ο ευχετήριος (βλ.λ.)· ΦΡ. ευχετική έγκλιση η ευκτι-
κή (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευκτική. 

ευχή κ. (λαϊκ.) ευκή [µεσν.] (η) 1. τυπική έκφραση τής ελπίδας ή τής 
επιθυµίας κάποιου για την ευόδωση µιας ενέργειας ή την ευνοϊκή 
εξέλιξη των πραγµάτων: εκφράζω | στέλνω | λέω τις θερµότερες | κα-
λύτερες ~ µου για την επιτυχία σας | για την ονοµαστική σας εορτή | 
για τον καινούργιο χρόνο ΑΝΤ. απευχή1 ΦΡ. (α) ευχής έργον η επι-
θυµητή κατάσταση που εκπληρώνει τις προσδοκίες (κάποιου): θα 
ήταν ~ να µην είχε εµπλακεί στην υπόθεση αυτή ΣΥΝ. µακάρι (β) κατ' 
ευχήν (κατ' εύχήν, Καλλίνος) σύµφωνα µε τις επιθυµίες, τις επιδιώ-
ξεις (κάποιου): τα πράγµατα πήγαν ~ (δηλ. είχαν αίσια έκβαση) ΣΥΝ. 
αισίως, µε επιτυχία ΑΝΤ. απροσδόκητα, άσχηµα, (λαϊκ.-εκφραστ.) κα-
τά διαβόλου, στράφι (γ) δίνω | αφήνω (σε κάποιον) ευχή και κατάρα 
βλ. λ. κατάρα 2. ΕΚΚΛΗΣ. η επίκληση τής θείας χάριτος για την προ-
στασία και τη σωτηρία τού ανθρώπου ΣΥΝ. δέηση, αίτηση 3. (συ-
νεκδ.) η χριστιανική προσευχή για την έκφραση των ευχαριστιών 
των πιστών ή την επίκληση τής χάριτος τού Θεού ή των αγίων για 
την προστασία ή θεραπεία πάσχοντος προσώπου: διαβάζω σε κάποι-
ον µια -, για να γίνει καλά 4. ευλογία που απευθύνεται από πρόσωπα 
που εµπνέουν σεβασµό προς αυτούς που έχουν υπό την προστασία ή 
την κηδεµονία τους: να 'χεις την ~ µου || πήρε την ~ τού πατέρα του 
ΣΥΝ. ευλογία 5. (ειδικότ.) η συγκατάθεση, συνήθ. για γάµο: πήραν 
την ευχή των γονιών τους και παντρεύτηκαν · ΦΡ. (α) (οικ.-ευ-φηµ.) 
στην ευχή σε ερώτησες, ως έκφραση αγανάκτησης ή αµηχανίας: πού 
~ ήσουν (και σε περιµένω τόση ώρα); || τι ~ έκανες; ΣΥΝ. στο καλό, 
στον διάολο (β) (άι) στην ευχή | να πάρει η ευχή! (ευφηµι-στικά) ως 
έκφραση αγανάκτησης· ηπιότερη έκφραση αντί τού άι στο(ν) διάολο 
(γ) να πας | πήγαινε στην ευχή (τού Θεού) να πας στο καλό· προς 
κάποιον που φεύγει. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «προσευχή, επίκληση (των θεών) - δεσµευ-
τικός όρκος», < εύχοµαι]. 

ευχήθηκα ρ. → εύχοµαι 
ευχολόγιο (το) [µεσν.] {ευχολογί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βι-

βλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που περιέχει το τελετουργικό τυπικό 
των διαφόρων ακολουθιών και τις ανάλογες κατά περίσταση ευχές· 
διακρίνεται σε Μέγα Ευχολόγιο και Μικρό Ευχολόγιο ή αγιασµατά-ρι 
2. (µειωτ.-συνήθ. στον πληθ.) λόγια που εκφράζουν περισσότερο 
ευχές, ελπίδες για αίσια εξέλιξη παρά βάσιµες εκτιµήσεις για την 
πραγµατικότητα: ακούσαµε µάλλον ευχολόγια, παρά συγκεκριµένες 
και ρεαλιστικές προτάσεις. — ευχολογικός, -ή, -ό [1891]. 

εύχοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {ευχήθηκα} (+σε) ♦ (µετβ.) 1. εκ-
φράζω την επιθυµία ή την ελπίδα µου (να συµβεί ή να µη συµβεί κά-
τι): ~ καλά Χριστούγεννα | υγεία και ευτυχία | βίον ανθόσπαρτονΙ τα 
βέλτιστα (βλ. λ. βέλτιστος) || σας ~ ό,τι καλύτερο | καλό ταξίδι || σου 
~ να πάνε όλα καλά | καλές δουλειές 2. ελπίζω: ~ να έρθουν όλα 
όπως τα θέλω | να µην αναγκαστώ να χρησιµοποιήσω βία ΑΝΤ. απεύ-
χοµαι 3. δίνω την ευχή µου, την ευλογία µου σε (κάποιον): ήρθε ο 
πατέρας τής νύφης, για να την ευχηθεί ΣΥΝ. ευλογώ ΑΝΤ. καταριέµαι 
4. επιζητώ µε επίκληση τού Θεού τη θεία εύνοια και προστασία: ~ να 
σ' έχει ο Θεός καλά ♦ 5. (αµετβ.) εκφράζω ευχές σε (κάποιον): να ευ-
χηθούµε στους νεόνυµφους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ευκτική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *eug*h- | *wegwh- «αναγγέλλω, απευθύνοµαι µεγα-
λοφώνως», πβ. σανσκρ. vaghât- «εύχεται», λατ. voveo «εύχοµαι» (> 
γαλλ. vouer, ισπ. votar), votum «ευχή» (πβ. γαλλ. de-votion «αφο-
σίωση», ισπ. boda «γάµος») κ.ά. Οµόρρ. εύχ-ή, εύκ-ταΐος, εύκ-τήριος 
κ.ά.]. 

εύχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί: ~ 
εργαλείο | συσκευή ΣΥΝ. χρηστικός ΑΝΤ. δύσχρηστος 2. αυτός που 
βρίσκεται σε συχνή χρήση, που απαντά σε µεγάλη συχνότητα: - λέ-
ξη ΑΝΤ. άχρηστος. — ευχρηστία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + 
χρηστός < χρώµαι «χρησιµοποιώ»]. 

ευχρηστώ ρ. αµετβ. {ευχρηστεί...} είµαι σε συχνή χρήση: «συγκε-
κοµµένοι τύποι που µόνον επιφωνηµατικώς ευχρηστούν». [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ευχρηστώ (-έω) < αρχ. εύχρηστος]. 

εύχυµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολλούς χυµούς, ο πολύ ζου-
µερός ΣΥΝ. χυµώδης. 

ευψυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η γενναιότητα τού φρονήµατος, 
η σθεναρή και θαρραλέα στάση (κυρ. κατά την αντιµετώπιση επι-
κίνδυνων και δύσκολων περιστάσεων): η ~ των αγωνιστών | των 
στρατιωτών. 

εύψυχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που επιδεικνύει υψηλό φρόνηµα και 
θάρρος, που δεν καταβάλλεται εύκολα ΣΥΝ. ανδρείος, γενναίος, γεν-
ναιόψυχος, θαρραλέος, εύτολµος, σθεναρός ΑΝΤ. δειλός, λιπόψυχος, 
άτολµος   ΦΡ. ελεύθερον το εύψυχον (ελεύθερον το εϋψυχον, Θουκ. 

Επιτάφιος Περικλέους) (ως στρατιωτικό έµβληµα) το υψηλό φρόνη-
µα και το θάρρος προϋποθέτουν να αισθάνεται κανείς ελεύθερος, η 
γενναιότητα είναι χαρακτηριστικό των ελευθέρων. 

ευώδης, -ης, -ες {ευώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που ανα-
δίδει ευχάριστη µυρωδιά, που είναι ωραία και λεπτά αρωµατισµένος 
ΣΥΝ. ευωδιαστός, µυρωδάτος, εύοσµος, µοσχοµυρισµένος ΑΝΤ. δύσο-
σµος, δυσώδης, κάκοσµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης,-ης, -ες, οσµή, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -ώδης < όζω «µυρίζω», βλ. κ. -ώδης]. 

ευωδία [αρχ.] κ. (καθηµ.) ευωδιά (η) η ευχάριστη οσµή: η ~ των αν-
θισµένων λουλουδιών | των φρεσκοπλυµένων ρούχων ΣΥΝ. µοσχοβο-
λιά ΑΝΤ. δυσοσµία, κακοσµία. 

ευωδιάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} αποπνέω ευχάριστη 
οσµή, δηµιουργώ ευχάριστη αίσθηση στην όσφρηση: ευωδιάζει το 
γιασεµί | η γαρδένια στις αυλές ΣΥΝ. µοσχοµυρίζω, µοσχοβολώ ΑΝΤ. 
βροµώ. [ΕΤΥΜ µτγν. < εΰωδώ (-έω) < αρχ. ευώδης (βλ.λ.)]. 

ευωδιαστός, -ή, -ό αυτός που ευωδιάζει: ~ φαγητό | σκεπάσµατα ΣΥΝ. 
µυρωδάτος, αρωµατικός. 

ευώνυµο (το) {ευωνύµ-ου | -ων} γένος αγγειόσπερµων δικότυλων φυ-
τών, που περιλαµβάνει 170 περίπου είδη θάµνων, αναρριχητικών και 
µικρών δέντρων, ιθαγενή τής εύκρατης Ασίας, τής Β. Αµερικής και 
τής Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. (ή) ευώνυµος | (το) εύώνυµον (δένδρον) < αρχ. επίθ. 
ευώνυµος (βλ.λ.)]. 

ευώνυµος, -ος, -ο (λόγ.-ευφηµ.) αριστερός: η ~ πτέρυγα µάχης || το 
εύώνυµον κέρας (παρατάξεως) || εκ δεξιών και εξ ευωνύµων (από τα 
δεξιά και από τα αριστερά). — ευωνύµως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα. Για τον ευφηµιστικό χαρα-
κτήρα τής λ., βλ. λ. αριστερός]. 

ευωχία (η) {ευωχιών} (λόγ.) ζωηρό γλέντι µε πλούσιο φαγοπότι ΣΥΝ. 
συµπόσιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύωχοϋµαι (βλ.λ.)]. 

ευωχούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ευωχείσαι... | ευωχήθηκα} ξεφαντώνω σε 
γλέντι µε πλούσιο φαγοπότι ΣΥΝ. διασκεδάζω, γλεντοκοπώ, συµπο-
σιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < οφχ· εύωχοϋµαι (-έο-) (µτγν. εύωχώ), συνθ. εκ συναρπαγής 
από τη φρ. εύ έχω «βρίσκοµαι σε καλή κατάσταση, ευδαιµονώ, κα-
λοπερνώ»]. 

έφα ρ. -+ έφη 
έφαγα ρ. → τρώω 
εφαλτήριο (το) [1855] {εφαλτηρί-ου | -ων} 1. ΑΘΛ. όργανο γυµναστι-

κής µε σχεδόν κυλινδρικό σχήµα και µαλακή επίστρωση στην επι-
φάνεια του, που τοποθετείται οριζόντια στο έδαφος και χρησιµοποι-
είται για άλµατα 2. (µτφ.) οτιδήποτε χρησιµοποιείτο ως βάση, για 
την επίτευξη άλλου σκοπού: χρησιµοποίησε τη θέση τού πανεπιστη-
µιακού καθηγητή ως - για την πολιτική του ανέλιξη || «το συνέδριο 
τού κόµµατος θα µπορούσε να αποτελέσει ~ για µια νέα δυναµική 
πορεία» (εφηµ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έφάλλοµαι «πηδώ, εφορµώ, τινάζοµαι πάνω» < έφ-(< 
έπι-) + άλλοµαι (βλ. κ. άλµα)]. 

εφάµιλλος, -η, -ο (+γεν. | +µε) αυτός που στην αναµέτρηση ή αντι-
παραβολή µε κάτι άλλο αναδεικνύεται ισάξιος: τα ελληνικά προϊόντα 
είναι ~ των ξένων || δεν είναι ~ αξίας οι δύο διεκδικητές ΣΥΝ. 
ανταγωνιστικός. — εφάµιλλα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπι-) + -
άµιλλος < άµιλλα]. 

εφάπαξ επίρρ. 1. (συνήθ. για χρηµατικά ποσά) που καταβάλλονται 
άπαξ διά παντός, µε µία µόνο δόση και όχι τµηµατικά, κατά διαστή-
µατα: εγκρίθηκε ένα ~ ποσό για τους συνταξιούχους τού 1.Κ.Α. || θα 
τους καταβληθεί ~ αποζηµίωση 2. εφάπαξ (το) το χρηµατικό ποσό 
που, σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, καταβάλλεται σε υπάλ-
ληλο που αποχωρεί από δηµόσια υπηρεσία και συνταξιοδοτείται. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < εφ- (< έπι-) + άπαξ]. 

εφάπλωµα (το) {εφαπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) το πάπλω-
µα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έφαπλώ (-όω) «απλώνω πάνω σε κάτι» < εφ-
(< έπι-) + άπλώ < απλούς]. 

εφαπλωµατοποιός (ο) [1874] (λόγ.) αυτός που φτειάχνει παπλώµατα, 
ο παπλωµατάς. 

εφάπτοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.) (+γεν.) 1. έχω 
κοινά σηµεία επαφής ή ταύτισης µε (κάποιον/κάτι): ♦ (αµετβ.) οι ιδέ-
ες µας εφάπτονται πλήρως || τα δύο σπίτια εφάπτονται στην ανατολική 
πλευρά || ♦ (µετβ.) η ευθεία εφάπτεται τού κύκλου 2. ΓΕΩΜ. εφα-
πτοµένη (η) ευθεία ή γραµµή ή επίπεδο που έχει ένα µόνο κοινό ση-
µείο µε µία καµπύλη ή επιφάνεια (στην περιοχή τού σηµείου αυτού(: 
~ κύκλου | καµπύλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εφ (< έπι-) + άπτω | -οµαι (βλ.λ.). Η γεωµ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. 
tangente]. 

εφαρµογή (η) [µτγν.] 1. η τοποθέτηση (πράγµατος πάνω σε άλλο) κα-
τά τρόπον ώστε να εφάπτεται σε αυτό: η ~ του καθρέφτη στο πλαίσιο 
τής κορνίζας || η ~ τού επιδέσµου στο τραύµα 2. (γενικότ.) η τοποθέ-
τηση: η ~ τού συνδετικού υλικού στους αρµούς 3. η κατάλληλη κα-
τασκευή (πράγµατος), ώστε να έχει τις σωστές αναλογίες, το σχήµα 
ή τη µορφή που ταιριάζει: κακή | άψογη ~|| η τέλεια ~ τού παντελο-
νιού | τής φούστας 4. ΤΕΧΝΟΛ. (α) εργασία που αποσκοπεί στο να δώ-
σει σε κάτι τις σωστές διαστάσεις, ώστε να µπορεί να εφαρµόζει 
ακριβώς σε κάτι άλλο (β) το αποτέλεσµα τής παραπάνω εργασίας • 
5. η υλοποίηση, πραγµατοποίηση: η ~ τού κυβερνητικού προγράµ-
µατος | µιας συµφωνίας | µιας συνθήκης | µιας µεθόδου | των διατά-
ξεων | των κανόνων | µιας στρατηγικής || αυτή η ανακάλυψη θα βρει 
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ευρύ πεδίο εφαρµογής || η ~ µιας θεωρίας στην πράξη || η σωστή ~ 
των νόµων ΣΥΝ. εκτέλεση 6. η πρακτική αξιοποίηση, χρήση: η ~ νέων 
τεχνολογιών | επιστηµονικών ανακαλύψεων || η πληροφορική βρίσκει 
πολλές ~ στην εκπαίδευση, την εκδοτική, στα συστήµατα επικοινωνίας 
7. ΠΛΗΡΟΦ. πρόγραµµα µε το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
τον υπολογιστή για συγκεκριµένη εργασία 8. ΦΥΣ. σηµείο 
εφαρµογής (ενν. µιας δύναµης) το σηµείο στο οποίο ασκείται µια δύ-
ναµη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «προσαρµογή, ρύθµιση», < αρχ. εφαρµόζω 
(βλ.λ.). Η σηµ. τής υλοποιήσεως µιας απόφασης αποδίδει το γαλλ. 
application, ενώ ο όρ. τής πληροφορικής αποδίδει το αγγλ. appli-
cation]. 

εφαρµόζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (εφάρµοσ-α (λόγ. εφήρµοσα), -τηκα (λόγ. 
-θηκα), -µένος (λόγ. εφηρµοσµένος)} ♦ 1. (αµετβ.) έχω κατάλληλες 
αναλογίες, σχέδιο ή µορφή µε την επιφάνεια µε την οποία έρχοµαι σε 
επαφή, ώστε να ταιριάζω: το σακάκι δεν εφαρµόζει καλά στους 
ώµους και θέλει στένεµα || το κλειδί εφαρµόζει στην κλειδαριά ΣΥΝ. 
προσαρµόζοµαι, ταιριάζω, εφάπτοµαι ♦ (µετβ.) 2. τοποθετώ (κάτι) 
ακριβώς πάνω σε µία επιφάνεια, ώστε να εφάπτεται σε αυτήν: ~ τον 
επίδεσµο πάνω στο τραύµα · 3. ακολουθώ στην πράξη, θέτω σε ενέρ-
γεια ή ισχύ (θεωρητικό σχήµα, συλλογισµό κατάλληλο για συγκε-
κριµένη περίπτωση): κάθε κυβέρνηση εφαρµόζει το δικό της πολιτικό 
πρόγραµµα || ~ απόφαση ! τον νόµο | µέθοδο | τα διδάγµατα κάποιου | 
συµφωνία ΣΥΝ. ενεργοποιώ, υλοποιώ, πραγµατώνω 4. (ειδικότ.) χρη-
σιµοποιώ: ~ σκληρά µέτρα | βία | πιέσεις | µια µέθοδο | τακτική ΣΥΝ. 
ασκώ 5. (η µτχ. εφαρµοσµένος, -η, -ο) επιστηµονικός κλάδος) που 
έχει ως αντικείµενο την πρακτική αξιοποίηση των αντίστοιχων θεω-
ρητικών δεδοµένων: ~ γλωσσολογία | ψυχολογία | µαθηµατικά || ~ τέ-
χνες (οι διακοσµητικές τέχνες, το µηχανικό σχέδιο, η φωτογραφία 
κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. αρ^., αρχική σηµ. «ταιριάζω, είµαι κατάλληλος», < εφ-(< 
έπι-) + αρµόζω (βλ.λ.). Οι σηµ. 3, 4 είναι µτγν. Η σηµ. 5 αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. applied]. 

εφαρµόσιµος, -η, -ο [1861] 1. αυτός που µπορεί να εφαρµοστεί, να 
χρησιµοποιηθεί στην κατάλληλη περίπτωση: ~ θεωρία 2. (ειδικότ.) 
αυτός που µπορεί να αποφέρω πρακτικό αποτέλεσµα, που µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί: ~ πρόγραµµα | πολιτική | στόχος ΣΥΝ. πραγµατο-
ποιήσιµος, εφικτός, κατορθωτός, εκτελέσιµος ANT. ανεφάρµοστος, 
ανέφικτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. applicable]. 

εφαρµοστέος, -α, -ο αυτός που πρέπει να εφαρµοστεί: το -∆ίκαιο || τα 
~ µέτρα. [ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού ρ. εφαρµόζω (βλ. λ. -τέος)]. 

εφαρµοστήριο (το) {εφαρµοστηρ-ίου | -ίων} τµήµα µηχανουργείου 
όπου τα διαµορφωµένα µεταλλικά κοµµάτια προσαρµόζονται στο 
αυτοκίνητο. 

εφαρµοστής (ο) [1849] τεχνίτης ειδικευµένος στη χρήση σιδηρουρ-
γικών µηχανηµάτων ή στη συναρµολόγηση και σύνδεση µηχανών και 
µηχανικών εξαρτηµάτων. 

εφαρµοστός, -ή, -ό [1833] (συνήθ. ρούχο) που εφαρµόζει ακριβώς 
πάνω στο σώµα, ώστε να διαγράφεται το σχήµα τού σώµατος· έχει 
στενό κόψιµο κατ' αντιδιαστολή προς τα φαρδιά, άνετα ρούχα: ~ πα-
ντελόνι | φούστα | σακάκι ΣΥΝ. κολλητός, στενός. — εφαρµοστά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ajusté]. 

εφαψίας (ο) {εφαψιών} (λόγ.) πρόσωπο (κατά κανόνα άνδρας) το 
οποίο αισθάνεται ηδονή αγγίζοντας µέρη τού σώµατος άλλων (συ-
νήθ. γυναικών) εκµεταλλευόµενο τον συνωστισµό (κυρ. σε µέσα µα-
ζικής µεταφοράς) ΣΥΝ. (λαϊκ.) κολλητηρ(ι)τζής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εφαψις < έφάπτω]. 

εφέ (το) {άκλ.} 1. (κυρ. στον κινηµατογράφο) κάθε εντυπωσιακό σκη-
νοθετικό στοιχείο, που αποσκοπεί στη δηµιουργία ψευδαισθήσεων: 
ειδικά | οπτικά | ηχητικά | φωτιστικά ~ 2. (µειωτ.) οτιδήποτε απο-
σκοπεί στον εύκολο εντυπωσιασµό 3. (συνεκδ.) η ισχυρή εντύπωση 
που προκαλείται από σκοπίµως τονισµένα εξωτερικά χαρακτηριστι-
κά: τα κοσµήµατα που φοράει, αν και ψεύτικα, κάνουν µεγάλο ~. — 
εφετζής (ο), εφετζού (η), εφετζήδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. effet «αποτέλεσµα» < λατ. effectue, µτχ. τού p. efficio 
«επιτελώ, διαπράττω»]. 

Ε.Φ.Ε. (η) Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. 
εφεδρεία (η) {εφεδρειών} 1. ΣΤΡΑΤ. τµήµα τής κύριας στρατιωτικής 
δύναµης, που βρίσκεται σε ετοιµότητα στα µετόπισθεν, για να επέµ-
βει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης· ΦΡ. µπαίνω | βγαίνω στην εφε-
δρεία παύω να είµαι µάχιµος κ. (µτφ.) παύω να είµαι ενεργός σε κάτι, 
δεν είµαι στο επίκεντρο των εξελίξεων, τής δράσης κ.λπ. 2. (συνεκδ.) 
το σύνολο των πολιτών που έχουν στρατεύσιµη ηλικία και µπορούν να 
ανακληθούν σε περίοδο επιστράτευσης στο στρατιωτικό σώµα όπου 
υπηρέτησαν τη θητεία τους 3. (µτφ.) οτιδήποτε βάζει κανείς στην 
άκρη, για να το χρησιµοποιήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ως 
εναλλακτική λύση: έχω κάποια χρήµατα -1| µερικά σχέδια ~ ΣΥΝ. 
απόθεµα, παρακαταθήκη 4. (µτφ.) εφεδρείες (οι) (α) αυτοί που δεν 
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή δράσεως λόγω ηλικίας ή ανικα-
νότητας και παρακολουθούν τις εξελίξεις ως θεατές µε δικαίωµα 
επέµβασης µόνον όταν η κρισιµότητα τής κατάστασης το απαιτεί: οι 
~ τού κόµµατος (β) οι αναπληρωµατικοί αθλητές στα οµαδικά αθλή-
µατα: οι χρυσές ~ τής οµάδας έδωσαν τη νίκη ΣΥΝ. ρεζέρβες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < έφεδρεύω < έφεδρος]. εφεδρικός, -ή, -ό [1895] αυτός που 
βρίσκεται στην εφεδρεία και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν το κύριο δυναµικό έχει 
αχρηστευθεί: ~ δυνάµεις | στρατεύµατα | διά- 

δροµος προσγειώσεως | γεννήτρια | τροχός. — εφεδρικ-ά | -ώς επίρρ. 
έφεδρος, -η, -ο {κ. εφέδρ-ου | -ων -ους} ΣΤΡΑΤ. (α) πολίτης που µετά 

την εκπλήρωση τής ενεργού στρατιωτικής του υπηρεσίας ανήκει σε 
µία από τις εφεδρικές κλάσεις (β) µη µόνιµος βαθµοφόρος στρατιω-
τικός, που εκπαιδεύτηκε σε ειδική στρατιωτική σχολή και µετά τη 
λήξη τής στρατιωτικής του θητείας επανέρχεται στο στράτευµα σε 
καιρό επιστράτευσης: ~ ανθυπολοχαγός (ή δόκιµος) | λοχίας || σχολή 
εφέδρων αξιωµατικών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που κάθεται πάνω σε κάτι», < έφ- 
(< έπι-) + -εδρος < έδρα. Η λ. δήλωσε συν τω χρόνω και αυτόν που 
κάθεται δίπλα σε κάτι, εποµένως και τον ευρισκόµενο εν αναµονή]. 

Ε.Φ.Ε.Ε. (η) Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας. 
εφεκτικός, -ή, -ό αυτός που παρουσιάζει δισταγµό, που αµφιταλα-
ντεύεται και εκφράζει επιφυλάξεις ΣΥΝ. διστακτικός, επιφυλακτικός, 
αναποφάσιστος, αναβλητικός· ΦΡ. ΦΙΛΟΣ, εφεκτικός φιλόσοφος κα-
θένας από τους σκεπτικούς φιλοσόφους, οι οποίοι φρονούσαν ότι 
ήταν αδύνατη η γνώση των πραγµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. επέχω «συγκρατώ, διστάζω»]. 

εφεκτικότητα (η) [1852] (χωρ. πληθ.} η διστακτικότητα, η συγκρά-
τηση λόγω αµφιταλαντεύσεων ή επιφυλάξεων: η ~ των λόγων του | 
των κρίσεων που κατά καιρούς διατυπώνει ΣΥΝ. αµφιταλάντευση. 

εφελκίδα (η) ΙΑΤΡ. η σκληρή, µαυρειδερή κρούστα που σχηµατίζεται 
πάνω σε µια πληγή για την αναπλήρωση και την αποκατάσταση τού 
χαµένου δερµατικού ιστού ΣΥΝ. (λαϊκ.) κάκαδο, κρούστα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. εφελκίς, -ίδος < αρχ. έφέλκω]. 

εφελκυσµός (ο) ΜΗΧΑΝ. η ταυτόχρονη άσκηση δύο οριζόντιων εσω-
τερικών, ίσων και αντίθετων δυνάµεων (= τάσεων) στο ίδιο σώµα 
(δοκούς, πλάκες τεχνικών έργων), που τείνουν να το επιµηκύνουν ή 
να το διασπάσουν ο υπολογισµός αυτών των δυνάµεων διασφαλίζει 
την αντοχή τού έργου. — εφελκυστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ETYM. 
µτγν. < αρχ. έφέλκω. o µηχαν. όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. traction]. 

εφελκυω ρ. µετβ. {εφείλκυσα, εφελκύσθηκα} (αρχαιοπρ.) τραβώ προς 
το µέρος µου, φέρνω κοντά µου ΣΥΝ. έλκω, σύρω, προσελκύω.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έφέλκω > έφ- (< έπι-) + έλκω]. 

εφέµ κ. εφ-εµ (τα) {άκλ.} (αγγλ. F.M.) 1. η διαµόρφωση τής συχνό-
τητας των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, κατά την οποία τροποποιεί-
ται διαρκώς η συχνότητα που φέρει το ραδιοφωνικό σήµα µέχρι τη 
λήψη του από τον ραδιοφωνικό δέκτη 2. οι ραδιοφωνικές συχνότητες: 
η µπάντα των ~ ΣΥΝ. ερτζιανά. 
[ΕΤΥΜ. Από τα αρχικά τού αγγλ. όρου Frequency Modulation «∆ια-
µόρφωση Συχνότητας»]. 

εφεντης (ο) → αφέντης 
εφεξής επίρρ. (λόγ.) 1. από εδώ και στο εξής, στο µέλλον, από εδώ 

και πέρα: δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί ~ άλλες αργοπορίες στην εργα-
σία 2. (α) ΜΑθ. εφεξής αριθµοί οι αριθµοί που έχουν µεταξύ τους 
διαφορά µιας µονάδας (β) ΓΕΩΜ. εφεξής γωνίες δύο γωνίες που 
έχουν κοινή κορυφή, κοινή πλευρά και οι µη κοινές πλευρές βρίσκο-
νται εκατέρωθεν τής κοινής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξής, έχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εφεξής < έφ- (< έπι-) + έξης]. 

έφεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η έντονη τάση, η ροπή 
που διαθέτει κανείς προς την καλλιέργεια και ανάπτυξη ιδιαίτερης 
δεξιότητας ή τοµέα: έχω ~ στις ξένες γλώσσες | στα µαθηµατικά | 
στον χορό ΣΥΝ. κλίση · 2. ΝΟΜ. ένδικο µέσο το οποίο ασκείται σε 
ανώτερο δικαστήριο από εκείνο που εξέδωσε την απόφαση και µε το 
οποίο επιδιώκεται η εξαφάνιση τής πρωτόδικης απόφασης προκειµέ-
νου να αναβιώσει η εκκρεµοδικία τής αγωγής και να εκδικαστεί εκ 
νέου η υπόθεση στην ουσία της. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εφεσις < έφίηµι «παροτρύνω, παρορµώ» < έφ- (< έπι-) + 
ϊηµι (βλ. κ. αφήνω). Η δικαστική σηµ. είναι ήδη αρχ. και οφείλεται 
στη σηµ. «αναφέρω (κάποιον) στο δικαστήριο» τού ρ. έφίηµι. Επίσης 
αρχ. είναι και η σηµ. «τάση, ροπή»]. 

εφεσιβάλλω ρ. αµετβ. [1854] {εφεσίβ-αλα, -λήθηκα, (λόγ.) εφεσιβε-
βληµένος} ΝΟΜ. προσβάλλω (δικαστική απόφαση) ασκώντας έφεση 
(πβ. λ. αναιρεσιβάλλω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βάλλω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. interjeter appel]. 

εφεσιβάλλω ή εφεσιβολώ; Το βάλλω, όπως και τα άλλα ρήµατα, 
δεν συντίθεται απευθείας µε λέξη άλλη από πρόθεση (ανα-βάλλω, 
προ-βάλλω, επι-βάλλω κ.λπ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση -πλην των 
προθέσεων- το σύνθετο που προκύπτει είναι στην πραγµατικότη-
τα παρα-σύνθετο, δηλ. παράγεται υστερογενώς από ονοµατικό 
σύνθετο. Παραδείγµατα µε το βάλλω: κεραυνός + βάλλω > κεραυ-
νοβόλος > ρ. κεραυνοβολώ (όχι *κεραυνοβάλλω\)- άγκυρα + βάλ-
λω > αγκυροβόλος (πβ. αγκυροβόλιο) > ρ. αγκυροβολώ (όχι *αγκ:υ-
ροβάλλω!)· πυρ + βάλλω > πυροβόλος > ρ. πυροβολώ (όχι *πυρο-
βάλλω!) κ.ο.κ. Άρα και εφεσιβολώ θα έπρεπε να είχε επικρατήσει 
αντί τού εφεσιβάλλω. όταν πλάστηκε η λ. στα µέσα τού 19ου αι-
ώνα. 

εφεσίβλητος, -η, -ο [1833] ΝΟΜ. Ο διάδικος εναντίον τού οποίου 
στρέφεται το ένδικο µέσο τής έφεσης. εφεσιµος, -η, -ο [µτγν.] ΝΟΜ. 

αυτός κατά τού οποίου είναι δυνατόν 
να ασκηθεί έφεση: ~ απόφαση. Έφεσος (η) {Εφέσου} αρχαία 

ελληνική πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας 
στο Αιγαίο Πέλαγος, µε σηµαντική πολιτιστική προσφορά.  — Εφέ- 
σιος (ο) [µτγν.], Εφέσια (η), εφεσιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 



εφέστιος 700 εφθαρµένος 
 

εφέστιος, -α, -ο (για θεούς τής αρχαιότητας) αυτός τού οποίου το 
άγαλµα βρίσκεται κοντά στην πατρογονική εστία, επειδή θεωρείται 
προστάτης τής οικογενειακής ζωής. [ΕΤΥΜ αρχ. < έφ- (< έπι-) + -
έστιος < εστία]. 

εφετεινός, -ή, -ό → εφετινός 
εφετείο (το) [1833] ΝΟΜ. δευτεροβάθµιο δικαστήριο, το οποίο είναι 

αρµόδιο για την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων πρωτοβάθµιων 
δικαστηρίων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cour d'appel]. 

εφετζήδικος, -η, -ο → εφέ 
εφετζης (ο) -> εφέ 
εφετζου (η) ~> εφέ 
εφέτης (ο/η) {(θηλ. εφέτου) | εφετών} ο ανώτερος δικαστικός λει-
τουργός που αποτελεί µέλος εφετείου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διοικητής», < έφίηµι «παροτρύνω, παρορ-
µώ» < εφ- (< επι-) + ϊηµι. Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στις Νεαρές 
τού Ιουστινιανού]. 

εφετικός, -ή, -ό 1. αυτός που εκφράζει έφεση, επιθυµία, ευχή 2. 
ΓΛΩΣΣ. εφετικό ρήµα καθένα από τα ρήµατα τής Αρχ. Ελληνικής, που 
δηλώνουν επιθυµία (π.χ. βούλοµαι, επιθυµώ, έφίεµαι κ.ά.). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. έφίεµαι «επιθυµώ, ποθώ», µέση φωνή τού ρ. έφίηµι < έφ- (< 
επι-) + ϊηµι]. 

εφετινός, -ή, -ό [µτγν.] κ. φετινός αυτός που σχετίζεται µε το τρέχον 
έτος, µε τη χρονιά που διανύουµε: ~ µόδα | τάση | συγκοµιδή | 
παράσταση | φεστιβάλ ΑΝΤ. περυσινός. 

εφέτος κ. φέτος επίρρ.· αυτό τον χρόνο, το έτος που διανύουµε (πβ. 
τού χρόνου, λ. χρόνος κ. λ. πέρσι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεθαύριο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. φρ. έπ' έτος, µε δάσυνση κατ' αναλογίαν προς φρ. όπως εφ' 
ήµέραν, έφ' όσον κ.ά.]. 

εφέτος αντί επέτος! ∆οθέντος ότι η λ. εφέτος προέρχεται από τη 
φρ. έπί + έτος, θα έπρεπε να είναι έπ' έτος > επέτος, αφού η λ. 
έτος δεν δασύνεται, ώστε να δικαιολογεί το εφ' αντί τού επ' (πβ. 
επέτειος, επετηρίδα). Ωστόσο, ήδη από τα αρχαία χρόνια, από τον 
2ο αιώνα µ.Χ. εµφανίζονται σε παπύρους χρήσεις εφ-έτειος αντί 
τού επ-έτειος και εφ-ετινός αντί τού επ-ετινός, και καθ' έτος αντί 
κατ' έτος, έφ' έτη αντί επ' έτη κ.ά. Τέτοιες χρήσεις δείχνουν ότι 
από νωρίς επέδρασαν αναλογικά στο έπ' έτος φράσεις όπου η 
πρόθ. επί εµφανιζόταν ως εφ- (µπροστά από δασυνόµενη λέξη) και 
το έτρεψαν σε εφ' έτος | εφέτος. Τέτοιες φράσεις θα µπορούσαν 
να είναι τα εφ' ήµέραν, έφ' όσον, έφ' εξής κ.τ.ό. Έτσι, για µια ακό-
µη φορά, η χρήση υπερίσχυσε τού «ορθού», έστω και αν στη Σού-
δα, το περίφηµο βυζαντινό λεξικό τού 10ου αι., παρατηρείται «έπέ-
τος γαρ δεϊ λέγειν τον ενεστώτα καιρόν, ουχί διατοῦΦ άλλα 
διατοῦΠ», και ο γνωστός λεξικογράφος Γεώργιος Ζηκίδης 
σηµειώνει «εφέτος- φέρεται έν τω παρηκµακότι έλληνισµφ, 
δοκιµώτερον δ' εΐνε τό έπέτος ή έπ' έτος». 

εφεύρα ρ. → εφευρίσκω 
εφευρέθηκα ρ. → εφευρίσκω 
εφεύρεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η επινόηση νέ-

ας συσκευής, µεθόδου, διαδικασίας κ.λπ.: η ~ τού τηλεφώνου | τού 
τηλεγράφου ΣΥΝ. ευρεσιτεχνία 2. (συνεκδ.) το ίδιο το επινόηµα, το 
αποτέλεσµα τής επινοητικής διαδικασίας τού ανθρώπου: το τηλέφω-
νο ήταν ~ τού Γκράχαµ Μπελ || (ειρων.) «η ~ τής αντιπαροχής, που 
εφαρµόστηκε κατά παγκόσµια πρωτοτυπία στην Ελλάδα...» (εφηµ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακαλύπτω, βρίσκω. 

εφευρέτης (ο) [µτγν.] {εφευρετών}, εφευρέτρια (η) [1889] {εφευ-
ρετριών} πρόσωπο που έχει κάνει µία ή περισσότερες εφευρέσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

εφευρετικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει την ικανότητα να εφευ-
ρίσκει, να επινοεί: ~ µυαλό | άνθρωπος ΣΥΝ. επινοητικός, πολυµήχα-
νος, ευρεσίτεχνος. — εφευρετικότητα (η) [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρί-
σκω. 

εφεύρηµα (το) [µτγν.] {εφευρήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα 
τής εφευρετικής διαδικασίας, ό,τι εφευρίσκει κανείς ΣΥΝ. επινόηση. 

εφευρίσκω ρ. µετβ. {εφεύρα (λόγ. εφηύρα), εφευρ-έθηκα, -ηµένος} 1. 
επινοώ (νέα πρωτότυπη µέθοδο, διαδικασία ή συσκευή), κάνω (µια 
εφεύρεση): ο Γκούτενµπεργκ εφεύρε την τυπογραφία || ο Γκράχαµ 
Μπελ εφεύρε το τηλέφωνο 2. επινοώ (κάτι) µε τη φαντασία µου, κυρ. 
προκειµένου να αντιµετωπίσω µια δύσκολη κατάσταση: εφευρίσκει 
διαρκώς απίστευτες ιστορίες, προκειµένου να δικαιολογηθεί ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σκαρφίζοµαι, σκαρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακαλύπτω, βρίσκω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπι-) + ευρίσκω]. 

έφη ρ. τριτοπρόσ.· είπε· µόνο στις ΦΡ. (α) αυτός έφη | έφα (αυτός εφη 
| εφα) αυτός (το) είπε (έτσι επικαλούνταν τη διδασκαλία τού Πυθα-
γόρα οι µαθητές του)· για την (συχνά άκριτη) επίκληση των λόγων 
κάποιου σπουδαίου προσώπου (αυθεντίας), προκειµένου να προσδώ-
σει κανείς κύρος στα λεγόµενα του (β) τάδε έφη αυτά είπε· για τα 
λόγια σπουδαίου προσώπου: «~ Ζαρατούστρα» (τίτλος έργου τού Φρ. 
Νίτσε). Επίσης έφα. 
[ΕΤΥΜ Γ' πρόσ. αορ. β' τού αρχ. φηµί «λέγω», για το οποίο βλ. λ. φή-
µη]· 

εφηβαίο (το) [µτγν.] {εφηβαί-ου | -ων) το τριχωτό τριγωνικού σχήµα-
τος τµήµα τού υπογαστρίου, η ηβική χώρα ΣΥΝ. ήβη. 

εφηβεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η περίοδος τής ζωής τού ανθρώπου, 
στη διάρκεια τής οποίας παρατηρείται η ωρίµαση των γεννητικών 
οργάνων και η ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών τού 
φύλου, ώστε το άτοµο να γίνεται ικανό για αναπαραγωγή- στα κορί-
τσια διαρκεί συνήθ. από το 12ο ώς το 18ο έτος τής ηλικίας τους, ενώ 

στα αγόρια από το 14ο ώς το 20ό έτος τους, συµπίπτει µε τη µετάβα-
ση από την παιδική ηλικία στην ωριµότητα και χαρακτηρίζεται από 
αύξηση των πνευµατικών ικανοτήτων και ένταση τού συναισθηµατι-
κού βίου τού εφήβου: πρώιµη | καθυστερηµένη | παρατεταµένη - (βλ. 
λ. ήβη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. 

εφηβικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται στον έφηβο ή χαρα-
κτηρίζει τον έφηβο ή την εφηβεία: ~ ρούχα | συµπεριφορά | ορµή | εί-
δωλα ΣΥΝ. νεανικός (πβ. λ. µετεφηβικός). 

έφηβος (ο) (εφήβ-ου | -ων, -ους}, έφηβη (η) 1. ο νέος που βρίσκεται 
στην περίοδο τής εφηβείας (βλ.λ.)· ΦΡ. Βουλή των Εφήβων βλ. λ. βουλή 
2. (µτφ.) αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά (ψυχικά, σωµατικά) τής 
εφηβικής ηλικίας: αιώνιος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εφ- (< επι-) + -ηβος < ήβη]. 

εφηµερεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εφηµέρευσα} 1. βρίσκοµαι σε ετοιµό-
τητα για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια 
ενός εικοσιτετραώρου: νοσοκοµείο | φαρµακείο που εφηµερεύει || 
(συχνά η µτχ. εφηµερεύων, -ούσα, -ον) εφηµερεύον νοσοκοµείο | 
φαρµακείο || τα εφηµερεύοντα ιατρεία τού «Ευαγγελισµού» 2. (στο 
σχολείο) βρίσκοµαι σε ετοιµότητα για την οµαλή λειτουργία τού σχο-
λείου και τον έλεγχο των χώρων του κατά τη διάρκεια τού σχολικού 
ωραρίου · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερείς) είµαι εφηµέριος σε εκκλησία, έχω 
τη γενική εποπτεία όλης τής ενορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

εφηµερία (η) [µτγν.] [εφηµέριων) 1. διατεταγµένη υπηρεσία επί ένα 
εικοσιτετράωρο για την έγκαιρη αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατι-
κών: ποια νοσοκοµεία είναι σε ~; 2. (συνεκδ.) ο χρόνος τής παραπάνω 
υπηρεσίας και το ποσό µε το οποίο αµείβεται κάθε γιατρός για αυ-
τήν: περικόπτονται οι ~ || πληρώθηκα τις ~ 3. (στο σχολείο) η διατε-
ταγµένη υπηρεσία στον σχολικό χώρο για επιτήρηση και µέριµνα τής 
ασφάλειας και προστασίας των µαθητών, γενικότ. για την οµαλή λει-
τουργία τού σχολείου · 4. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερείς) η χρονική περίοδος α-
σκήσεως των καθηκόντων τού ιερέα στον ναό όπου υπηρετεί, κατ' ε-
ναλλαγή µε τους άλλους ιερείς, που συλλειτουργούν στον ίδιο ναό. 

εφηµεριακός, -ή, -ό → εφηµέριος 
εφηµερίδα (η) 1. περιοδική, συνήθ. ηµερήσια, έντυπη έκδοση, που 

περιέχει σχόλια, ειδήσεις, ανταποκρίσεις, διαφηµίσεις και οτιδήποτε 
άλλο έχει σχέση µε την επικαιρότητα: πρωινή | απογευµατινή | κα-
θηµερινή | κυριακάτικη | ηµερήσια | δεκαπενθήµερη | οικονοµική | 
πολιτική | αθλητική | λαϊκή ~||~ τοίχου (εφηµερίδα που τοιχοκολλά-
ται) 2. (α) Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως (συντοµ. Ε.τ.Κ.) η επίσηµη 
εφηµερίδα τού ελληνικού κράτους, στην οποία δηµοσιεύεται υπο-
χρεωτικά το νοµοθετικό έργο τής Βουλής και πράξεις τής δηµόσιας 
διοίκησης µε ειδήσεις και πληροφορίες (β) ηλεκτρονική εφηµερίδα 
διάδοση ειδήσεων και άλλων πληροφοριών που περιέχει µια έντυπη 
εφηµερίδα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (γ) ΝΑΥΤ. αστρονοµικές 
εφηµερίδες ετήσιοι πίνακες που εκδίδονται από την υδρογραφική 
υπηρεσία ή το αστεροσκοπείο µε τα απαραίτητα στοιχεία για την 
επίλυση προβληµάτων αστρονοµικής ναυτιλίας ΣΥΝ. αλµανάκ. — 
(υποκ.) εφηµεριδούλα (η) κ. εφηµεριδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έφηµερίς, -ίδος, αρχική σηµ. «ηµερολόγιο, αρχείο (κυρ. 
στρατιωτικό)» (όπως χρησιµοποιούν τη λ. ο Αθηναίος, ο Πλούταρχος 
και ο Αρριανός), < αρχ. εφήµερος < έφ- (< έπι-) + -ήµερος < ηµέρα. 
Τον 18ο αι. η λ. επανήλθε στη χρήση αντικαθιστώντας το ιταλ. 
gazzetta]. 

εφηµεριδογραφία (η) [1819] η άσκηση τής δηµοσιογραφίας σε 
εφηµερίδα. 

εφηµεριδογράφος (ο/η) [1809] επαγγελµατίας δηµοσιογράφος εφη-
µερίδας (κατ' αντιδιαστολή προς δηµοσιογράφους τού ηλεκτρονικού 
Τύπου). 

εφηµεριδοποιός (ο) [1868] αυτός που «στήνει» µια εφηµερίδα. 
εφηµεριδοπώλης (ο) [1897] {εφηµεριδοπωλών} πρόσωπο που πουλά 
εφηµερίδες. 

εφηµεριδοφάγος (ο) [1889] ο φανατικός αναγνώστης εφηµερίδων, 
που διαβάζει µε µανία τις ειδήσεις τους. 

εφηµέριος (ο) (εφηµερί-ου | -ων, -ους) ΕΚΚΛΗΣ. ιερέας διορισµένος 
από επίσκοπο σε ενορία. — εφηµεριακός, -ή, -ό [1854]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που διαρκεί µία ηµέρα», < εφήµερος. 
Η εκκλησ. σηµ. είναι µεσν.]. 

εφήµερος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που έχει διάρκεια ζωής µίας µόνο 
ηµέρας 2. (συνήθ.) αυτός που περνά γρήγορα, που έχει σύντοµη 
διάρκεια: ~ αγάπη | δόξα | ευτυχία | θρίαµβος | απόλαυση ΣΥΝ. πρό-
σκαιρος, παροδικός, βραχύβιος, προσωρινός ANT. αιώνιος, διαχρονι-
κός, µόνιµος. — εφήµερα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος, πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έφ- (< έπι-) + -ήµερος < ηµέρα]. 

εφησυχάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εφησύχασ-α, -µένος} (λόγ.) 1. περιέρ-
χοµαι σε κατάσταση ηρεµίας και αδράνειας, δεν ανησυχώ: οι πολίτες 
που διαθέτουν πραγµατική πολιτική συνείδηση, δεν πρέπει να εφη-
συχάζουν, διότι οι κίνδυνοι πάντα καραδοκούν 2. αφήνω τον εαυτό 
µου να στηριχθεί (σε κάποιον/κάτι), επαναπαύοµαι: µην εφησυχάζεις 
µε τις υποσχέσεις του, γιατί άλλα λέει κι άλλα κάνει || ο εφησυχα-
σµένος πολίτης υπονοµεύει τη δηµοκρατία ΣΥΝ. εµπιστεύοµαι, επα-
φίεµαι · 3. µονάζω σε µονή. — εφησυχαστικός, -ή, -ό. 

εφησυχασµός (ο) (λόγ.) η κατάσταση αδράνειας, κατά την οποία 
επαναπαύεται κανείς, χωρίς να ανησυχεί για όσα συµβαίνουν: ο ~ 
των πολιτών είναι επικίνδυνος για τη δηµοκρατία. 

εφηύρα ρ. → εφευρίσκω 
εφθάρην ρ. → φθείρω 
εφθαρµένος, -η, -ο (λόγ.) κ. φθαρµένος (σηµ. 1) 1. αυτός που έχει 

φθαρεί 2. ΦΙΛΟΛ. χωρίο ή στοιχείο το οποίο είναι γραµµένο σε πάπυ-
ρο που έχει φθαρεί και καθιστά την ανάγνωση δύσκολη ή αδύνατη. 



εφθηµιµερής 701 εφτάζυµο 
 

[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. φθείρω. Ως φιλολ. όρ. αποδίδει το λατ. 
corruptus (ενν· locus)]. εφθηµιµερής, -ής, -ές {εφθηµιµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
(λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από επτά µισά, δηλ. από τρία ολόκληρα µέρη 
και από éya µισό 2. ΜΕΤΡ. εφθηµιµερής τοµή η τοµή τού δακτυλικού εξα-
µέτρου και τού ιαµβικού τριµέτρου, η οποία χωρίζει τον στίχο µετά την πρώτη 
συλλαβή τού τέταρτου πόδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έφθηµιµερής < έπτ(α)- (µε τροπή των -πτ- στα αντίστοιχα δασέα 
προ τού ή-) + ήµιµερής]. Ε.Φ.Ι. (η) Επιτροπή Φίλαθλης Ιδιότητας. 
Εφιάλτης (ο) [αρχ.] 1. ο προδότης που, σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, βοήθησε τους 
Πέρσες να νικήσουν τους Σπαρτιάτες στις Θερµοπύλες χτυπώντας τους από τα 
νώτα 2. (µετωνυµ.) ο προδότης. εφιάλτης (ο) {εφιαλτών} 1. το τροµακτικό 
όνειρο: ξυπνούσε συχνά τα βράδια από εφιάλτες || βλέπω | έχω εφιάλτες 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε προκαλεί άγχος και τρόµο: ο ~ των εξετάσεων/ τής εφορίας || από τότε 
που ξεκίνησαν οι βοµβαρδισµοί, ζουν έναν ~ ΣΥΝ. βραχνάς. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου. Κατά την αρχαιότητα η λ. συνδεόταν παρε-τυµολογικά µε το ρ. 
έφάλλοµαι «εφορµώ πάνω σε κάποιον» (πράγµα που δεν εξηγεί τη µη αποκοπή 
τού τελικού -ι- τής προθ. επί στο συνθ. έφ-ι-άλτης), ενώ δεν είναι πειστική η 
αναγωγή στη λ. ήπιάλης «πυρετός» (µέσω των ιων. τ. έπίαλος και έπιάλτης τού τ. 
εφιάλτης)]. εφιαλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εφιάλτη: ~ 
όνειρο 2. (κυρ. µτφ.) αυτός που προκαλεί τρόµο, που σχετίζεται µε οδυνηρές, 
αποκρουστικές καταστάσεις: ~ συνθήκες ζωής || ζουν µια ~ κατάσταση, την οποία 
κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει || ~ σενάρια για το µέλλον τού πλανήτη βλέπουν το 
φως τής δηµοσιότητας || οι ~ συνέπειες τής διαρροής ραδιενέργειας. — εφιαλτικά 
επίρρ. εφίδρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παραγωγή και 
αποβολή ιδρώτα από τους ιδρωτοποιούς αδένες τού δέρµατος: λουτρό 
εφιδρώσεως (το χαµάµ). — εφιδρωτικός, -ή, -ό, εφιδρώνω ρ. [αρχ.], εφιδρωτικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. εφικτός, -ή, -ό αυτός τον οποίο µπορεί να προσεγγίσει 
και να πραγµατοποιήσει κανείς: ~ στόχος | σχέδιο | λύση || (κ. ως ουσ.) λέγεται ότι 
η πολιτική είναι η τέχνη τού εφικτού ΣΥΝ. προσιτός, κατορθωτός, δυνατός, 
πραγµατοποιήσιµος ANT. ανέφικτος, αδύνατος, ακατόρθωτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εφικνοϋµαι (-έο-) «φθάνω, προσεγγίζω», βλ. κ. αφι-κνούµαί]. εφίππιο (το) [αρχ.] 
{εφιππί-ου | -ων} (επίσ.) η σέλα (βλ.λ.). έφιππος, -η, -ο αυτός που είναι πάνω σε 
άλογο: ~ αστυνοµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< επ(ι)-) + ϊππος]. εφιστώ ρ. µετβ. {εφιστάς... | επέστησα 
(να/θα επιστήσω)} τοποθετώ, προσηλώνω µόνο στη ΦΡ. εφιστώ την προσοχή 
(κάποιου) σε (κάτι) κάνω (κάποιον) να προσέξει, επισύρω την προσοχή του (σε 
κάτι σηµαντικό ή κρίσιµο): θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις 
επιπτώσεις από τη χρήση σωλήνων αµιάντου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εφιστώ (-άω) < εφ- (< επ(ι» 4- αρχ. ίστώ, παράλλ. τ. τού ρ. 
ϊστηµι. Ήδη µεσν. οι φρ. εφιστώ τον νουν | τη διάνοια]. Ε.Φ.Ο.Α. (η) Ελληνική 
Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης. εφοδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εφόδευσα} 
(για αξιωµατικό) κάνω έφοδο 
(βλ.λ., σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. εφοδιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εφοδίασ-α, -τηκα 
(λόγ. -θηκα), -µένος} παρέχω σε (κάποιον) τα απαραίτητα µέσα (υλικά ή 
πνευµατικά) για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων του αναγκών: - µε τρόφιµα | 
χρήµατα | ρούχα || όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασµένα 
µε πυροσβεστήρες ΣΥΝ. προµηθεύω, χορηγώ. εφοδιασµός (ο) [µτγν.] η παροχή 
εφοδίων: ο ~ τού στρατού µε καύσιµα ΣΥΝ. προµήθεια, χορήγηση. εφόδιο (το) 
{εφοδί-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) ο υλικής ή άλλης µορφής εξοπλισµός που 
διαθέτει κανείς ή του παρέχεται ως απαραίτητο µέσο για την ικανοποίηση 
συγκεκριµένων αναγκών και την επίτευξη των επιδιωκόµενων από αυτόν 
στόχων: επιστηµονικά | ηθικά | πνευµατικά | στρατιωτικά ~ || οι γνώσεις και οι 
ηθικές αξίες αποτελούν σπουδαία ~ για έναν νέο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έφόδιον (κυρ. πληθ. εφόδια), αρχική σηµ. «προµήθειες για το ταξίδι (κυρ. 
για εκστρατείες)», < εφ- (< επι-) + -όδιον < οδός]. εφοδιοποµπή (η) [1898] 
ΣΤΡΑΤ. η ειδική ποµπή στρατιωτικών οχηµάτων ή υποζυγίων µε προσωπικό, 
εφόδια, τρόφιµα και υλικά από και προς το µέτωπο: η ~ του Ερυθρού Σταυρού. 
έφοδος (η) {εφόδ-ου | -ων, -ους} 1. (α) η απότοµη, αιφνιδιαστική επίθεση ΣΥΝ. 
εφόρµηση·   ΦΡ. (λόγ.) εξ εφόδου µε έφοδο: ο λόφος κατελήφθη ~ (β) (ως 
προτροπή: Έφοδος!) ως στρατιωτικό παράγγελµα και κραυγή επιτιθεµένων 
στρατιωτών 2. η απροειδοποίητη νυκτερινή επιθεώρηση των σκοπών 
στρατοπέδου από αξιωµατικό-  ΦΡ. εξωτερική έφοδος η απροειδοποίητη 
επιθεώρηση τής νυκτερινής φρουράς στρατοπέδου από ανώτερο αξιωµατικό, 
που δεν ανήκει στη δύναµη αυτού τού στρατοπέδου 3. ο απροειδοποίητος 
έλεγχος (τού τρόπου λειτουργίας µιας υπηρεσίας, τής εργασίας εργαζοµένων 
κ.λπ.) από υπεύθυνο, αρµόδιο στέλεχος: κάνει ~ τρεις φορές την ηµέρα (δηλ. επι-
θεωρεί αιφνιδιαστικά) 4. (µτφ.) ο ξαφνικός, απρόσµενος ερχοµός: η πρώτη ~ τού 
χειµώνα έφερε χιόνια στα βουνά τής Αττικής ΣΥΝ. εφόρµηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οδός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπ(ι)-) + οδός]. Ε.Φ.Ο.Ε.Α. (η) Ελληνική Φίλαθλη 
Οµοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. εφοπλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εφόπλισ-α, 
-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (για πλοία) παρέχω τον κατάλληλο εξοπλισµό, 
αρµατώνω.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εφοπλιστής. εφοπλισµός (ο) [1833] 1. το σύνολο των 
εφοπλιστών και των σχετικών µε αυτούς επιχειρήσεων: ο ελληνικός ~ ήταν 
παρών στην τελετή 

τής καθέλκυσης τού νέου πλοίου · 2. ο εξοπλισµός πλοίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εφοπλιστής. εφοπλιστής (ο) [1840], εφοπλίστρια (η) {εφοπλιστριών} 1. πρόσω-
πο που έχει την εκµετάλλευση πλοίου (είτε είναι ιδιοκτήτης του είτε όχι, πβ. λ. 
πλοιοκτήτης) 2. (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που διαθέτει πάρα πολλά 
χρήµατα, ο πολύ πλούσιος: δεν έχεις πατέρα ~, για να ξοδεύεις τόσα πολλά! 
Επίσης (λαϊκ.) εφοπλιστίνα (η). — εφοπλιστικός, -ή, -ό. 

εφοπλίζω - εξοπλίζω, εφοπλιστής. Αρχική σηµ. τού αρχ. εφοπλίζω είναι 
«εφοδιάζω µε τα απαραίτητα» - «εφοδιάζω µε όπλα»· είναι συνώνυµο δηλ. 
τού αρχ. εξοπλίζω. Βαθµηδόν το εφοπλίζω περιορίστηκε στον εξοπλισµό 
πλοίων (ήδη στην Οδύσσεια, ζ 295 απαντά: «νήα εφοπλίσσαντες»). Σε 
νεότερα χρόνια, αρχές τού 19ου αι., πλάστηκε η λ. εφοπλιστής, ενώ το 
σύγχρονο εφοπλισµός απαντά επίσης ως λ. από την ίδια εποχή (µε τη σηµ. 
«εξοπλισµός»). 

→ πλοιοκτήτης 

εφορεία (η) -· εφορία 
εφορευτικός, -ή, -ό αυτός που έχει την αρµοδιότητα να επιβλέπει τη σωστή 

λειτουργία ή την οµαλή εξέλιξη µιας διαδικασίας: ~ επιτροπή (η επιτροπή που 
ασκεί εποπτεία για τη νοµιµότητα διεξαγωγής τής εκλογικής διαδικασίας). — 
εφορευτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < εφορεύω < έφορος]. 

εφορεύω ρ. αµετβ. {εφόρευσα} εποπτεύω, επιβλέπω, έχω τον γενικό έλεγχο για 
τη νόµιµη διεξαγωγή µιας διαδικασίας, εκτελώ καθήκοντα εφόρου, είµαι 
έφορος ΣΥΝ. επιτηρώ, επιστατώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έφορος]. 

εφορία (η) (σχολ. ορθ. εφορεία) {εφοριών} 1. η κρατική υπηρεσία που υπάγεται 
στο Υπουργείο Οικονοµικών µε αρµοδιότητα τον προσδιορισµό των κατά 
κεφαλήν φόρων και τον έλεγχο τής σωστής είσπραξης τους: ανήκω στην Γ 
Οικονοµική ~ Αθηνών || τον κυνηγά η ~ για φοροδιαφυγή 2. (συνεκδ.) το 
κτήριο στο οποίο στεγάζεται η συγκεκριµένη υπηρεσία και το σύνολο των 
υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτήν: βόµβα εξερράγη στην ΙΑ ~ 3. (α) αρχή ή 
υπηρεσία µε αρµοδιότητα την επίβλεψη τής σωστής λειτουργίας άλλων 
υπηρεσιών (β) Εφορία Αρχαιοτήτων βλ. λ. αρχαιότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έφορος]. 

εφορία - ευφορία. Οι λέξεις είναι οµόηχες, αλλά διαφορετικής 
ετυµολογικής προέλευσης και σηµασίας: εφορία < έφ-ορος < επί 
+ -ορός (ορώ «βλέπω») - ευφορία < εύφορος < ευ + -φόρος (φέρω). 
εφορία ή εφορεία; Παρά την ύπαρξη ρ. σε -εύω (εφορεύω), όπως 
και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, το ουσ. εφορία παράγεται 
από το έφορος και γράφεται γι' αυτό µε -ι- (πβ. συνοδ-ία από το 
συνοδός [µολονότι υπάρχει συνοδεύω], προεδρ-ία από το πρόεδρος 
[παρά το ρ. προεδρεύω] κ.ά.). → -ία, οµόηχα, πληροφορική 

εφοριακός, -ή, -ό [1862] 1. αυτός που έχει σχέση µε την εφορία ή τον έφορο: ~ 
υπάλληλος | έλεγχος | ελεγκτής 2. εφοριακός (ο/η) υπάλληλος τής οικονοµικής 
εφορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

εφόρµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ορµητική επίθεση 
(εναντίον στόχου): ~ κατά τού εχθρού ΣΥΝ. έφοδος, επιδροµή· ΦΡ. κάθετη 
εφόρµηση η αεροπορική επίθεση µε κατακόρυφη ή γενι-κότ. απότοµη κίνηση 
προς τα κάτω, η «βουτιά» αεροσκάφους, για να πλήξει στόχο, λ.χ. των 
γερµανικών «Στούκας» κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο: αεροπλάνο καθέτου 
εφορµήσεως 2. ΨΥΧΟΛ. η αυθόρµητη ένταση τής ενέργειας που καταναλώνει 
κανείς κατά την επιτέλεση συνεχούς έργου, κυρ. ως αποτέλεσµα 
υποσυνείδητης προσπάθειας. 

εφορµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εφορµάς... | εφόρµησα} επιτίθεµαι µε ορµή (εναντίον 
στόχου) ΣΥΝ. ορµώ, επέρχοµαι, επιπίπτω, χυµώ, κάνω γιουρούσι, ρίχνοµαι. 

έφορος (ο/η) {εφόρ-ου | -ων, -ους} 1. δηµόσιος υπάλληλος που έχει ως 
αρµοδιότητα τον έλεγχο και την επίβλεψη τής σωστής λειτουργίας 
συγκεκριµένης κρατικής υπηρεσίας: ~ αρχαιοτήτων (που επιβλέπει τη 
συντήρηση αρχαίων µνηµείων και τη διεξαγωγή ανασκαφών) || ~ βιβλιοθήκης 
(διευθυντής βιβλιοθήκης) | µουσείου · 2. (ειδικότ.) ο προϊστάµενος εφορίας: 
(οικονοµικός) ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπ(ι)-) + -ορός 
< ορώ «βλέπω»]. 

εφόσον σύνδ. 1. (µε χρονικοϋποθετική σηµασία) υπό τον όρο να, υπό την 
προϋπόθεση ότι: θα συµφωνήσω, ~ µου πεις την αλήθεια · 2. (µε αιτιολογική 
σηµασία) αφού, επειδή: ~ σου µίλησε κατ' αυτό τον τρόπο, πρέπει να ζητήσεις 
εξηγήσεις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εφ' όσον, αρχική σηµ. «επί όσο χρονικό διάστηµα»]. 

Εφραίµ (ο) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο 
τον Εφραίµ τον Σύρο (4ος αι.), ασκητή, θεολόγο, ποιητή και συγγραφέα 2. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. (που προσδιόριζε στην Π.∆. έναν από τους γυιους τού 
Ιωσήφ) < εβρ. Ephrajim «παραγωγικός, γόνιµος», πβ. Γένε-σις 41, 52: τό δέ 
όνοµα του δευτέρου έκάλεσεν Έφραΐµ, δτι ηϋξησέν µε ό Θεός εν γή 
ταπεινώσεώς µου]. 

E.F.T.A. (η) Ευρωπαϊκή Ένωση Ελευθέρων Συναλλαγών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. European Free Trade Association]. 

εφτά (το) → επτά 
εφτά→ επτα- 
εφτάδιπλος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από επτά µέρη 2. ο κατά επτά 

φορές µεγαλύτερος ΣΥΝ. εφταπλάσιος 3. αυτός που έχει διπλωθεί επτά 
φορές, που έχει εφτά πτυχές. 

εφταετία (η) → επταετία 
εφτάζυµο κ. (λόγ.) επτάζυµο (το) ψωµί που παρασκευάζεται µε ει- 



εφταήµερος 702 έχω 
 

δική ζύµη από ρεβίθια και όχι από προζύµι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αύτόζυµος (κατά παρετυµολ. προς το εφτά) < αύτο- + 
-ζυµος< ζύµη]. εφταήµερος, -η, -ο → επταήµερος έφταιξα ρ. → 

φταίω εφτακοσαριά κ. επτακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} επτακόσιοι· στη 
ΦΡ. 
καµιά εφτακοσαριά περίπου εφτακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 
[ETYM. < εφτακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

εφτακόσια (το) → επτακόσια 
εφτακόσιοι (οι) → επτακόσιοι 
εφτακοσιοστός (ο) → επτακοσιοστός 
εφταµηνίτικος, -η, -ο 1. (µωρό) που γεννήθηκε πρόωρα µετά από 
κύηση επτά µηνών 2. (µτφ.) αυτός που εµφανίζει ατέλειες στη σωµα-
τική του κατασκευή ΣΥΝ. ατροφικός, µικροκαµωµένος. 

Εφτάνησα (τα) ~> Επτάνησα 
εφταπλάσιος, -α, -ο → επταπλάσιος 
εφτάστερο (το) (λαϊκ.) ο αστερισµός τής Μεγάλης Αρκτου. 
εφτασφράγιστος, -η, -ο —> επτασφράγιστος 
εφτάψυχος, -η, -ο αυτός που έχει εφτά ψυχές- (συνήθ. µτφ.) αυτός 

που δεν πεθαίνει εύκολα, που ό,τι και αν του συµβεί κατορθώνει να 
επιβιώσει: οι γάτες είναι ~. 

Ε.Φ.Τ.Ε. (ο) Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών. 
εφυάλωµα (το) {εφυαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) υαλώδες επίχρι-

σµα µετάλλινων ή πήλινων σκευών ΣΥΝ. σµάλτο. 
εφυαλώνω ρ. µετβ. {εφυάλω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) επαλείφω εξω-

τερικά (µετάλλινα ή πήλινα σκεύη) µε υαλώδες επίχρισµα ΣΥΝ. επι-
χρίω, σµαλτώνω. — εφυάλωση (η), εφυαλωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < εφ- 
(< επι-) + υαλώνω < ύαλος, απόδ. τού γαλλ. vitrifier]. 

έφυγα ρ. → φεύγω 
εφυγραίνω ρ. µετβ. {εφύγρανα} (λόγ.) υγραίνω κάποια επιφάνεια, νο-
τίζω. — εφίιγρανση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. έφυγραίνοµαι < εφ- (< επι-) 
+ υγραίνω | -οµαι]. 

εφύµνιο(ν) (το) [αρχ.] {εφυµνί-ου | -ων) ΕΚΚΛΗΣ. σύντοµος ύµνος που 
ψάλλεται κατά τη λειτουργία στο τέλος των αντιφώνων. 

εφφέ (το) -+ εφέ 
εχέγγυος, -ος, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που παρέχει τις απαραίτητες 
εγγυήσεις, που µπορεί να τον εµπιστευθεί κανείς ΣΥΝ. φερέγγυος, 
αξιόπιστος, έµπιστος 2. εχέγγυο (το) {εχεγγύ-ου | -ων) αυτό που πα-
ρέχεται ως η απαιτούµενη εγγύηση για την εξασφάλιση τού επιθυ-
µητού αποτελέσµατος: έχει όλα τα ~ για να πετύχει || δίνω εχέγγυα 
πίστεως | φιλίας | εχεµύθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έχε- 
(< έχω) + -έγγυος < έγγύη (βλ.λ.)]. 

έχει (το) {µόνο σε ονοµ. και αιτ.} (λαϊκ.) η περιουσία, τα υπάρχοντα: 
πούλησε το ~ του. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. απρφ. εχειν (τό), τού ρ. έχω, µε 
την ίδια σηµ.]. 

εχεµύθεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ικανότητα να µην αποκαλύπτει 
κανείς όσα γνωρίζει, κυρ. όσα του έχουν εµπιστευθεί ως µυστικά: για 
ό,τι σου πω, χρειάζεται απόλυτη ~· δεν πρέπει να το µάθει κανείς άλ-
λος || τήρηση εχεµύθειας ANT. (λόγ.) ακριτοµυθία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέ-
µυθος, έχω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έχεµυθία < εχέµυθος], 

εχέµυθος, -η, -ο αυτός που µπορεί να κρατά µυστικά ό,τι του εµπι-
στεύονται, που δεν προδίδει τα µυστικά που του εµπιστεύονται άλλοι 
ΣΥΝ. έµπιστος ANT. ακριτόµυθος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ETYM. µτγν. < 
έχε- (< έχω) + µύθος]. 

εχέµυθος: αντώνυµα. Κοινό χαρακτηριστικό των λέξεων αυτών εί-
ναι ότι έχουν ως β' συνθετικό δύο αρχαίες λέξεις για το «λόγος», 
τις λ. µύθος και έπος. Εχέµυθος είναι αυτός που µπορεί και κρα-
τάει µυστικά ό,τι του εµπιστεύονται, που δεν µαρτυράει, που είναι 
αξιόπιστος. Αντίθετα σηµασιολογικά είναι τα ακριτόµυθος και 
ακριτοεπής. ∆ηλώνουν και τα δύο αυτόν που δεν µπορεί να κρα-
τήσει κάτι µυστικό, γιατί του λείπει η κρίση, η λογική υπευθυνό-
τητα, γι' αυτό και άκριτα µιλάει και φανερώνει τα πάντα. Αµε-
τροεπής είναι, εξάλλου, αυτός που δεν έχει «µέτρο» στα λόγια 
του, που δεν «µετράει τα λόγια του», εκστοµίζοντας λόγια (πλη-
ροφορίες, χαρακτηρισµούς, ύβρεις κ.λπ.) που θίγουν τους άλλους. 
Ανάλογες σηµασίες (οµοιότητες και διαφορές) έχουν και τα αντί-
στοιχα παράγωγα ουσιαστικά: εχεµύθεια, ακριτοµυθία, ακριτοέ-
πεια, αµετροέπεια. 
Πρόβληµα εµφανίζει το ουσ. εχεµύθεια. Το σωστό είναι εχέµυθος 
- έχεµυθία. Ενδεχοµένως, µάλιστα, το έχεµυθία να είναι παράγω 
γο ρήµατος, τού αρχ. έχεµυθώ, που είναι παλαιότερο τού εχέµυ 
θος- πβ. και ακριτόµυθος - ακριτοµυθία, εγγαστρίµυθος - εγγα· 
στριµυθία. Αξιοσηµείωτα είναι και τα παραµυθία και στιχοµυθία 
που είναι ρηµατικά παράγωγα των αρχ. παραµυθοϋµαι «παρηγο 
ρώ, ενθαρρύνω» και αρχ. στιχοµυθώ. Γενικότερα, από ονόµατα σε 
-ος τα παράγωγα ουσιαστικά σχηµατίζονται σε -ία: ακόλουθος - 
ακολουθία, κακός - κακία, άδικος - αδικία, διδάσκαλος - διδα 
σκαλία κ.ο.κ. Αρα το εχεµύθεια µπορεί να θεωρηθεί νεότερος ανα 
λογικός τύπος κατά τα ουσ. σε -εια (ακριτοέπεια, αµετροέπεια, ευ 
πρέπεια, ευγένεια από ακριτοεπής, αµετροεπής, ευπρεπής, ευγενής 
κ.τ.ό.). Κανονικό παραµένει το έχεµυθία. → 
έχω 

εχεφροσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) σύνεση, το να σκέφτεται κανείς 
µε σώφρονα τρόπο ΣΥΝ. φρόνηση, η σωφροσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

εχέφρων, -ων, -ον {εχέφρ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) αυτός που 
έχει λογική, σύνεση: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. συνετός, φρόνιµος, µυαλωµέ-
νος ΑΝΤ. άφρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, έχω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < έχε- (< έχω) + -φρων < φρήν, φρενός]. 
εχθές επίρρ. → χθες 
έχθιστος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) πολύ µισητός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. έχθ- (βλ. λ. 

έχθ-ρός) + επίθηµα υπερθ. βαθµού, -ιστός (πβ. κάκ-ιστος)]. 
έχθρα [αρχ.] κ. (λαϊκ.) έχτρα (η) αίσθηµα ή κατάσταση µίσους, 

αποστροφής και κακών διαθέσεων, που εκδηλώνεται µε τα λόγια, τις 
πράξεις ή τη γενικότερη στάση (κάποιου): υπάρχει παλιά - µεταξύ 
των δύο οικογενειών ΣΥΝ. απέχθεια, µίσος, αποστροφή ΑΝΤ. φιλία, οι-
κειότητα, αγάπη. 

εχθρεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} τρέφω 
εχθρικά αισθήµατα εναντίον (κάποιου): εχθρεύεται όλη του την οι-
κογένεια, γιατί τη θεωρεί υπεύθυνη για την κατάντια του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

έχθρητα κ. (λαϊκ.) όχτρητα (η) (λογοτ.) η έχθρα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. έχθρα + -ητα (κατά τα ουσ. σε -τητα)]. 

εχθρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που ανήκει στην πλευρά τού αντι-
πάλου ή σχετίζεται µε αυτήν: ~ δυνάµεις | στρατός | στρατόπεδο | 
απώλειες | χώρα ΑΝΤ. φίλιος 2. αυτός που µαρτυρεί αισθήµατα 
έχθρας και αποστροφής: -βλέµµα | διάθεση/ ενέργεια ΣΥΝ. δυσµενής 
ΑΝΤ. ευµενής, φιλικός. — εχθρικ-ά | -ώς επίρρ. 

εχθροπραξία (η) [1836] {εχθροπραξιών} 1. κάθε εχθρική ενέργεια 
εναντίον (κάποιου) 2. εχθροπραξίες (οι) πολεµικές ενέργειες ανάµε-
σα σε αντίπαλα στρατόπεδα: κατάπαυση | αναστολή | έναρξη | τερ-
µατισµός των εχθροπραξιών. 

εχθρός κ. (λαϊκ.) εχτρός κ. (λαϊκότ.) οχτρός (ο) 1. αυτός που τρέφει 
µίσος ή που έχει κακές διαθέσεις εναντίον άλλου: έχει λίγους φίλους 
και πολλούς ~ || πρόσεχε πώς µιλάς, γιατί θα αποκτήσεις εχθρούς || 
είναι ορκισµένοι | θανάσιµοι ~||~ τής δηµοκρατίας | τής Εκκλησίας | 
τής υγιεινής διατροφής ΣΥΝ. φίλος· ΦΡ. (α) να σκάσουν οι εχθροί µας! 
να ζηλέψουν πάρα πολύ οι εχθροί µας· για κάτι που είναι τόσο καλό 
για µας, ώστε θεωρούµε ότι οι εχθροί µας θα στενοχωρηθούν πάρα 
πολύ: Βεβαίως, θα το δείξω! Θα το δείξω ~! (β) ούτε στον χειρότερο 
εχθρό µου δεν το εύχοµαι! για κάτι πάρα πολύ κακό: αυτό που 
πάθαµε ~! 2. (ειδικότ.) ο πολεµικός αντίπαλος, η αντίπαλη 
στρατιωτική δύναµη σε ένοπλη σύρραξη: ο ~ αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει υπό την πίεση των στρατευµάτων µας ΑΝΤ. σύµµαχος 3. 
(µτφ.) οτιδήποτε λειτουργεί κατά τρόπο επιβλαβή και επιζήµιο για 
όποιον υφίσταται τις συνέπειες του: το τσιγάρο είναι ~ τής υγείας || ~ 
τής προόδου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η λ. σήµαινε αρχικώς τον αλλοδαπό, τον 
ξένο προς όλες τις κοινωνικές σχέσεις και επαφές µε την οµάδα. ∆εν 
είναι βέβαιο αν η λ. εχθρός ή το αρχ. εχθος «µίσος, εχθρότητα» συνδ. 
ετυµολογικά µε το επίρρ. εχθός «εκτός, έξω από» (βλ. κ. εκ/εξ), αλλά 
η λ. εχθρός παρουσιάζει µορφολογική οµοιότητα µε το λατ. extra (πβ. 
επίθ. extraneus «ξένος, αλλοδαπός»)]. 

εχθρότητα (η) [1843] {εχθροτήτων} η εχθρική κατάσταση, διάθεση ή 
συµπεριφορά απέναντι σε (κάποιον/κάτι), η έχθρα (βλ.λ.): η ~ στις µε-
ταξύ των δύο κρατών σχέσεις δεν συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης ΣΥΝ. αντιπαλότητα, µίσος, αποστροφή ΑΝΤ. 
φιλία, οικειότητα, αγάπη. 

έχιδνα (η) {εχιδνών} 1. η οχιά 2. (µτφ.) άνθρωπος πανούργος και κα-
κεντρεχής, που καταφέρει δόλια χτυπήµατα στους αντιπάλους του 
ΣΥΝ. οχιά, φίδι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εχις (ό) «φίδι» (βλ. κ. εχίνος). Είναι πιθ. ότι η λ. εχις 
χρησιµοποιήθηκε ευφηµιστικά, προκειµένου να αποτραπεί η χρήση 
τού όρου όφις]. 

εχινόδερµο (το) [1884] {εχινοδέρµ-ου | -ων} κάθε θαλάσσιο ασπόν-
δυλο ζώο που ανήκει σε συνοµοταξία, η οποία περιλαµβάνει διάφο-
ρες κατηγορίες, µε κύρια χαρακτηριστικά το διατεταγµένο σε πέντε 
τµήµατα, ακτινωτά συµµετρικό σώµα τους και έναν ασβεστογενή 
εσωτερικό σκελετό (λ.χ. ο αστερίας). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. échinoderme]. 

εχινοκοκκίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ανθρωποζωονό-
σος που οφείλεται σε µόλυνση τού ανθρώπινου οργανισµού από το 
παράσιτο εχινόκοκκος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
echinococcose]. 

εχινόκοκκος (ο) [1896] παράσιτη ταινία των εντέρων τού σκύλου, τής 
γάτας ή τής αλεπούς, που µπορεί να µεταδοθεί και στον άνθρωπο προ-
καλώντας του την ασθένεια τής εχινοκοκκίασης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < νεολατ. echinococcus]. εχίνος (ο) 1. ο σκαντζόχοιρος · 2. ο 
αχινός · 3. ΖΩΟΛ. το τρίτο και κύριο µέρος τού στοµάχου των 
µηρυκαστικών, όπου γίνεται η πέψη · 4. ΑΡΧίτ. στοιχείο τού δωρικού 
και τού ιωνικού κιονόκρανου µεταξύ άβακα και κορµού τού κίονα· η 
µορφή του, µε έντονη κυρτότητα κατά την αρχαϊκή περίοδο, γίνεται 
κωνική στα ελληνιστικά µνηµεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έχϊνος, αρχική σηµ. 
«σκαντζόχοιρος», πιθ. < εχις «φίδι, οχιά». Η λ. εχίνος παρουσιάζει θ. 
*egh-ino-, οπότε συνδ. µε αρµ. ozni «αχινός» (< I.E. *ogh-in-jo-), αρχ. 
γερµ. igil (> γερµ. Igel), αρχ. σλαβ. jeìi (< I.E. *egh-jo-) κ.ά. Βλ. κ. 
αχινός]. 
έχοµαι ρ. (αρχαιοπρ. + γεν.) διέποµαι, ακολουθώ σταθερά: έχεται των 

παραδόσεων || εχόµενος υγιών αρχών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέσος τ. τού έχω (βλ.λ.), µε βασικές σηµ. «συνδέοµαι 
στενά, ακολουθώ εκ τού σύνεγγυς»]. Ε.Χ.Ο.Ν. (η) Ελληνική 
Χριστιανοσοσιαλιστική Οργάνωση Νέων. Ε.Χ.Π. Α. (η) Ένωση 
Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας. εχτές επίρρ. → χθες εχτρός (ο) → 
εχθρός 
έχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {είχα- αόρ. από άλλα ρήµ., λ.χ. απέκτησα} ♦ 
(µετβ.) 1. φέρω, κρατώ πάνω µου ή µαζί µου: ~ όπλο || ~ έναν σταυ- 
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ρό στον λαιµό | καπέλο στο κεφάλι || µήπως έχεις καµία φωτογραφία 
σου; | τις σηµειώσεις που σου ζήτησα; | χρήµατα πάνω σου; 2. κρατώ 
(κάτι) σε ορισµένο σηµείο, στάση ή θέση: ~ την πλάτη ακουµπισµένη 
στον τοίχο | τα χέρια ενωµένα | το κεφάλι κατεβασµένο 3. είµαι 
ιδιοκτήτης (πράγµατος), κατέχω (από αγορά, ιδιοποίηση, δικαιο-
πραξία κ.λπ.): ~ αυτοκίνητο | σπίτι | περιουσία | κατάστηµα αθλητικών 
| αλυσίδα καταστηµάτων | λεφτά | πλούτη | παλάτια | µετοχές || έχει τη 
µισή πόλη δική του (σε ακίνητα)·  ΦΡ. (α) τι είχα, τι έχασα σε 
περιπτώσεις στις οποίες χάνει κανείς κάτι το οποίο ουδέποτε θεω-
ρούσε δεδοµένο ή σίγουρο ή που δεν του ανήκε ή στις οποίες η απώ-
λεια ενός πράγµατος του είναι αδιάφορη (β) ό,τι έχω και δεν έχω τα 
πάντα, όσα κατέχω, ό,τι είναι δικό µου: ~ είναι δικό σου (δηλ. όλη 
µου η περιουσία) || στοιχηµάτισα - ΣΥΝ. διαθέτω, διατηρώ ΑΝΤ. στε-
ρούµαι (γ) (παροιµ.) τι 'χες Γιάννη, τι 'χα πάντα (ως σχόλιο) για την 
παραµονή κάποιου στην ίδια κατάσταση, σε ό,τι είχε (δ) δεν ξέρει τι 
έχει είναι πολύ πλούσιος: ούτε αυτός ~! 4. για τη δήλωση φιλικής, 
ερωτικής ή συγγενικής σχέσης µε κάποιον, καθώς και τού τρόπου µε 
τον οποίο υφίσταται αυτή η σχέση: ~ οικογένεια | φίλους | έναν αδελ-
φό || δεν - άντρα και παιδιά- ΦΡ. (α) τα έχω καλά | άσχηµα (µε κά-
ποιον) έχω καλές/κακές σχέσεις (µε κάποιον): τα 'χεις καλά µε την 
πεθερά σου; (β) τα έχω (µε κάποιον) (i) συνδέοµαι ερωτικά (µε κά-
ποιον): τα έχει µε έναν πολύ µεγαλύτερο της (ii) είµαι θυµωµένος (µε 
κάποιον): τα 'χω µε τον Γρήγορη- δεν έπρεπε να µου µιλήσει έτσι || δεν 
τα 'χω µαζί σου, µην ανησυχείς! (γ) έχω παρτίδες | νταραβέρια | πά-
ρε-δώσε (µε κάποιον) έχω σχέσεις, συναλλαγές κ.λπ. (µε κάποιον): 
δεν θέλω παρτίδες µαζί τους, δεν είναι καλοί άνθρωποι || είχε παρέ-
δωσε µε κάτι ύποπτους τύπους 5. σε φρ. για τη δήλωση των (θετικών 
ή αρνητικών) συναισθηµάτων (για κάποιον) ή τής συµπεριφοράς του, 
π.χ. τον έχω στην καρδιά µου τον αγαπώ πολύ, τον λατρεύω, τον έχω 
στη µπούκα τού κανονιού τον αντιµετωπίζω εχθρικά, τον έχω περί 
πολλού τον εκτιµώ ιδιαιτέρως, τον θεωρώ σπουδαίο, τον έχω στα 
όπα-όπα | µη βρέξει και µη στάξει τον προσέχω, τον περιποιούµαι πο-
λύ, έχω κάποιον | κάτι στο µάτι βλ. λ. µάτι 6. για γνώρισµα, ιδιότητα· 
ΦΡ. (α) (κάτι | κάποιος) έχει γούστο | πλάκα (κάτι/κάποιος) είναι χα-
ριτωµένο^) | αστείο)ς): έχει γούστο ο φίλος σου! || το έργο είχε πολλή 
πλάκα! (β) έχω πέραση βλ. λ. πέραση!, για γνώρισµα, διαφοροποιη-
τικό στοιχείο µου: µόνο τα αρσενικά λιοντάρια έχουν χαίτη 8. για χα-
ρακτηριστικό τής εµφάνισης µου: ~ γένια | µακριά µαλλιά | ωραία 
πόδια | µυωπία 9. για τυπικό, απαραίτητο στοιχείο: η αίτηση πρέπει 
να έχει χαρτόσηµο || αυτό το γραπτό δεν έχει όνοµα ΣΥΝ. φέρω 10. πά-
σχω (από κάτι), υποφέρω (από αρρώστια): ~ πυρετό | πονοκέφαλο | 
πνευµονία | βήχα 11. σε φρ. που δηλώνουν οικονοµική άνεση ή ότι 
κάποιος στηρίζεται σε ισχυρά συµφέροντα, π.χ. έχω τον τρόπο µου 
τα βγάζω πέρα µε διάφορα µέσα, τα βολεύω, τα φέρνω βόλτα, έχω τα 
µέσα γνωστούς που µε εξυπηρετούν, έχω µπάρµπα στην Κορώνη | 
(γερές) πλάτες | δόντι δηλ. γερή υποστήριξη, ισχυρά πολιτικά µέσα 
12. σε φρ. για τη δήλωση τού ελέγχου ή τής επιρροής που µπορεί να 
ασκήσει κανείς (σε κάποιον), π.χ. έχω (κάποιον) τού χεριού µου | στο 
χέρι µπορώ να τον κάνω ό,τι θέλω, έχω (κάποιον) δεµένο έχω δε-
σµεύσει κάποιον και τον ελέγχω πλήρως: τον έχω δεµένο µε ισχυρό 
συµβόλαιο- θα κάνει ό,τι του λέω εγώ! || (εµφατ.) τον έχω δεµένο χει-
ροπόδαρα!, τον έχω στο τσεπάκι µου! τον ελέγχω πλήρως: Αυτός, να 
µη σε απασχολεί- ~! Θα κάνει ό,τι του πω εγώ!, τον έχω σήκω σήκω, 
κάτσε κάτσε κάνει ό,τι του πω, µε υπακούει τυφλά, τον κάνω ό,τι θέ-
λω 13. περιλαµβάνω, αποτελούµαι από: ο χρόνος έχει δώδεκα µήνες || 
το βιβλίο δεν έχει καθόλου δράση || απ' όλα έχει ο µπαξές (βλ. λ. 
µπαξές) ΣΥΝ. περιέχω 14. σε φρ. για τη δήλωση συγκεκριµένου χρο-
νικού σηµείου: ο µήνας έχει 13 || πόσο τού µηνός έχουµε σήµερα; || 
έχουµε άνοιξη | καλοκαίρι | ∆εκέµβριο | ΠάσχαΛδ. (+για | +σαν) θε-
ωρώ, εκτιµώ ή αξιολογώ (ως), αποδίδω (σε κάποιον/κάτι) συγκεκρι-
µένες ιδιότητες, που µπορούν να αµφισβητηθούν: τον είχα σαν αδελ-
φό, αλλ' αυτός µε πρόδωσε! || όλοι τον έχουν για έξυπνο ΣΥΝ. εκλαµ-
βάνω, νοµίζω, πιστεύω 16. σε φρ. για τη δήλωση τού τρόπου µε τον 
οποίο αντιλαµβάνεται κανείς µια κατάσταση, π.χ. δεν το έχω σε τί-
ποτα να... δεν µου είναι δύσκολο να.., το έχω σε καλό | κακό το θεω-
ρώ καλό | κακό σηµάδι, το έχω καλύτερα να... προτιµώ να... 17. σε 
φρ. που δηλώνουν την καλή ή κακή θέση στην οποία βρίσκεται κα-
νείς, τον επιτυχή ή ανεπιτυχή τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει µια 
κατάσταση κ.λπ., π.χ. τα έχω χαµένα είµαι σε αµηχανία, έχω σαστί-
σει, την έχω καλά | άσχηµα είµαι σε καλή | άσχηµη θέση 18. ειδικότ. 
σε φρ. γχα τη δήλωση δυσάρεστης ψυχικής διάθεσης, π.χ. έχω τα χά-
λια µου | τις µαύρες µου | τις παραξενιές µου (συµπεριφέροµαι ιδιό-
τροπα), έχω ιστορίες | φασαρίες | µπλεξίµατα | µπελάδες | τραβήγ-
µατα | ντράβαλα (µε κάποιον/κάτι) για ανεπιθύµητες υποθέσεις που 
ταλαιπωρούν κάποιον, έχω µαύρα µεσάνυχτα (για κάτι) δεν ξέρω 
απολύτως τίποτε, είµαι παντελώς άσχετος 19. σε φρ. που δηλώνουν 
νοητική διεργασία, τι σκέφτεται ή σχεδιάζει κανείς, π.χ. πού έχεις το 
µυαλό σου | τον νου σου | τα µάτια σου | τη σκέψη σου; τι σκέφτε-
σαι, τι σε απασχολεί, τι προσέχεις; έχω κατά νουν | στον νου µου | 
στα σκαριά να... σχεδιάζω, σκοπεύω να κάνω κάτι 20. ειδικότ. σε φρ. 
για τη δήλωση τής απόλυτης επίγνωσης που έχει κανείς ως προς συ-
γκεκριµένη κατάσταση, π.χ. έχω τα µάτια µου δεκατέσσερα | τα έχω 
τετρακόσια προσέχω πάρα πολύ, συνήθ. για ηλικιωµένο, διατηρώ στο 
ακέραιο τις διανοητικές µου ικανότητες, τις πνευµατικές µου δυνά-
µεις 21. (δεν έχω + πλάγια ερώτηση) δεν ξέρω, δεν είµαι σε θέση, δεν 
γνωρίζω: δεν έχω τι να κάνω | τι να πω | πού να πάω 22. (+να) (α) αι-
σθάνοµαι την υποχρέωση (να κάνω κάτι), πρέπει: δεν µπορώ να έρθω 
µαζί σας, γιατί ~ να διαβάσω ΣΥΝ. οφείλω, προτίθεµαν  ΦΡ. έχω να 
κάνω (µε)... (i) έρχοµαι σε επαφή, σχέση, συναλλαγή κ.λπ. µε (κάποι-
ον/κάτι): εδώ έχετε να κάνετε µε τίµιους ανθρώπους || πρόσεχε τα λό- 

για σου, γιατί δεν έχεις να κάνεις µε κανέναν άσχετο! (ii) σχετίζοµαι 
(µε), αφορώ (σε): η δουλειά του έχει να κάνει µε ηλεκτρονικά συστή-
µατα || αυτό που λες δεν έχει να κάνει µε το συγκεκριµένο κείµενο (β) 
για µελλοντική εξέλιξη, ενέργεια κ.λπ.· πρόκειται: τι έχω να κερδίσω 
απ' αυτή την υπόθεση; || το τι έχει να γίνει απόψε δεν περιγράφεται! 
23. συνηθίζω, διατηρώ ως παράδοση: εδώ το έχουµε ακόµη αυτό το 
έθιµο || έτσι το 'χουµε στο σπίτι, να τρώµε µαζί τις Κυριακές 24. σε 
ρηµατικές περιφράσεις αντί τού ρήµατος (απολεξνκοποιηµένα 
ρήµατα), π.χ. έχω πείσµα πεισµώνω, έχω σκοπό σκοπεύω, έχω πέν-
θος πενθώ, έχω νιορτή γιορτάζω, έχω ευθύνη ευθύνοµαι, έχω εµπι-
στοσύνη εµπιστεύοµαι 25. σε φρ. που δηλώνουν στέρηση ελευθερίας 
ή περιορισµό, π.χ. τον έχουν υπό περιορισµό | υπό κράτηση | µέσα 
(ενν. στη φυλακή) ♦ (αµετβ.) 26. (σε ερώτηση) (σπάν.) βρίσκοµαι σε 
ορισµένη ψυχική κατάσταση: πώς έχετε; (τι κάνετε;) 27. (για τιµές) 
αξίζω, κοστίζω: πόσο έχει το εισιτήριο; 28. υπάρχει: ~ θέση εκεί και 
για µένα; ΦΡ. έχει ψωµί | φαΐ (η υπόθεση) για υπόθεση, εγχείρηµα, 
έργο κ.λπ. που µπορεί να αποφέρει µεγάλα κέρδη, από όπου µπορεί 
κανείς να βγάλει πολλά λεφτά ♦ 29. (απρόσ. έχει) σε φρ. όπως (α) 
έχει γούστο | πλάκα να... για φαντάσου να... (για ανεπιθύµητη εξέλι-
ξη): Του έδωσα τα λεφτά, για να πληρώσει τους λογαριασµούς. Έχει 
γούστο να τα έφαγε! (β) για την περιγραφή των καιρικών συνθηκών: 
~ κρύο | ζέστη | καταιγίδα | αέρα (φυσάει) | ήλιο | λιακάδα | κύµα (η 
θάλασσα) | βροχή (βρέχει) | χιόνι (χιονίζει)· ΦΡ. δεν έχει γιατί για κάτι 
που θεωρείται αυτονόητο ή λαµβάνεται ως δεδοµένο: ~! Αυτό λέει η 
διαταγή, αυτό θα κάνουµε! 30. ως βοηθητικό για τον σχηµατισµό των 
περιφραστικών χρόνων: ~ γράψει || είχα ήδη πεισθεί 31. έχει (το) βλ.λ. 
· ΦΡ. (α) έχει ο Θεός.' ως έκφραση ελπίδας για ευτυχή έκβαση: κάνε 
εσύ την προσπάθεια σου και µη σε νοιάζει- ~! (β) ως έχει όπως 
ακριβώς είναι, χωρίς να αλλάξει: αφήστε την υπόθεση - και µην 
ψάχνετε άλλο! (γ) έχουµε και λέµε για περιπτώσεις στις οποίες ανα-
κεφαλαιώνουµε ή ξεκινούµε µια συζήτηση: λοιπόν, ~: τόσα τα έσοδα, 
τόσα τα έξοδα... (δ) έχει καλώς εντάξει, όλα καλά: ~ ώς εδώ (ε) είχε 
δεν είχε... για κάτι που γίνεται συστηµατικά από κάποιον ενώ δεν θα 
έπρεπε: ~ την είπε πάλι την κακία της! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < */ιέχω (µε ανοµοίωση τού δασέος) < I.E. *segh- «κρατώ, 
αποκτώ», πβ. σανσκρ. sanate «κατακτώ, νικώ», sâhas- «νίκη», γοτθ. 
sigis κ.ά. Οµόρρ. έξ-ις (-η), σχέ-σις (-η), σχή-µα, δχη-µα, όχυ-ρός κ.ά. 
Η φρ. τα έχω τετρακόσια οφείλεται στο γεγονός ότι η οκά, παλαιότε-
ρη µονάδα βάρους, είχε 400 δράµια]. 

έχω: σύνθετα - παράγωγα. Το ρ. έχω, βασικό ρήµα τής Ελληνικής 
(και όλων σχεδόν των γλωσσών), δεν χρησιµοποιήθηκε µόνο στον 
σχηµατισµό των συνολικών χρόνων τού ρήµατος (έχω γράψει - εί-
χα γράψει - θα έχω γράψει), αλλά έδωσε και πλήθος συνθέτων και 
παραγώγων που συναποτελούν κύριο λεξιλογικό πεδίο τής Ελλη-
νικής. Σύνθετα (µε τα παράγωγα τους): αν-έχοµαι - ανοχή, αντέχω 
- αντοχή, απ-αντέχω - απαντοχή, απ-έχω - αποχή, εν-έχοµαι -εν-
οχή, εισ-έχω - εσοχή, εξ-έχω - εξοχή, προ-εξέχω - προεξοχή, επέχω 
- εποχή, (δια-) κατ-έχω - κατοχή, µετ-έχω - µετοχή, συµ-µετέ-χω - 
συµµετοχή, παρ-έχω - παροχή, αντι-παρέχω - αντιπαροχή, περι-
έχω - περιοχή, εµ-περιέχω, συµ-περιέχω, προ-έχω, προσ-έχω -
προσοχή, υπ-έχω, υπερ-έχω - υπεροχή, συν-έχω - συνοχή. Το έχω 
ως α' συνθετικό (εχε-) έδωσε τα: εχέ-µυθος (εχεµυθία/εχεµύθεια), 
(εχεφροσύνη) εχέ-φρων, εχ-έγγυος. Ως β' συνθετικό (-εχής) τα: 
νουν-εχής, προσ-εχής, συν-εχής (συνέχεια), α-συνεχής. Παράγωγα 
τού έχω: (α) από το θέµα εχ-: έξη (έξις) «συνήθεια», εξής | εφεξής 
| καθεξής, -έκτος (ακάθεκτος, ανεκτός, απρόσεκτος), εκτικός (εκτι-
κή νόσος > χτικιό), καχεκτικός - καχεξία, εφεκτικός, ευεξία, πλεο-
νέκτης (πλεονεξία) κ.ά. (β) από το θέµα -αχ-: µετ-έσχον | µετά-σχω 
κ.λπ., σχέση (σχετικός | άσχετος, ακατάσχετος), σχήµα, υπόσχοµαι, 
σχεδόν, ϊσχω (ισχ-αιµία) ίσως και σχολή (γ) από θέµα οχ-: αν-οχή, 
κατ-οχή, παρ-οχή κ.τ.ό., ηνί-οχος, έν-οχος, κάτ-οχος, µέτ-οχος κ.λπ. 
και τα πολλά σε -ούχος (πολι-ούχος, αξιωµατ-ούχος κ.λπ.), ευ-
ωχία, αρχ. άνοκωχή (> ανακωχή). 
έχω: σχηµατισµός χρόνων. Τα σύνθετα τού έχω θα µπορούσαν να 
διακριθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που σχηµατίζουν τον αό-
ριστο αρχαϊκά σε -έσχον (τύπος: µετ-έσχον) και σε αυτά που σχη-
µατίζουν τον αόριστο όµοιο µε τον παρατατικό σε -είχα (τύπος: εξ-
είχα). Με αόριστο σε -έσχον σχηµατίζονται τα σύνθετα: (συµ)µετ-
έχω (µετ-έσχε, να µετά-σχει, µετάσχων - µετάσχουσα - µετασχόν, 
πληθ. µετάσχοντες), απ-έχω (απ-έσχε, να από-σχει, αποσχών - απο-
σχούσα - αποσχόν, πληθ. αποσχόντες), επ-έχω (επ-έσχε, να επί-
σχει, επισχών - επισχούσα - επισχόν, πληθ. επισχόντες), παρ-έχω 
(παρ-έσχε, να παρά-σχει, παράσχων - παράσχουσα - παρασχόν, 
πληθ. παράσχοντες). Με αόριστο σε -είχα σχηµατίζονται τα υπό-
λοιπα σύνθετα: περι-έχω (περι-είχε = παρατ. + αόρ., να περι-έχει = 
ενεστ. + αόρ., περιέχων, περιέχουσα, περιέχον ■ ενεστ. + αόρ.), 
εµπερι-έχω, εν-έχω, συν-έχω, εξ-έχω, προεξ-έχω, προ-έχω, υπ-έχω, 
υπερ-έχω, κατ-έχω, διακατ-έχω. 
Τα ρήµατα µε αόρ. σε -έσχον σχηµατίζονται συχνά και µε τον 
απλούστερο τρόπο σε -είχα: «∆εν µετείχε στο συµβούλιο χθες» 
αντί «∆εν µετέσχε στο συµβούλιο χθες». 
Τα ρήµατα προσέχω και αντέχω σχηµατίζονται σαν να ήταν 
απλά: προσέχω - (παρατ.) πρόσεχα - (αόρ.) πρόσεξα- αντέχω -
(παρατ.) άντεχα - (αόρ.) άντεξα. 

έψαλα ρ. → ψάλλω, ψέλνω 
Ε.Ψ.Ε. (η) 1. Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία 2. Ελληνική Ψυχαναλυ-
τική Εταιρεία. 



εψές 704 Εωσφόρος 
 

εψές κ. ψες επίρρ. (λαϊκ.-διαλεκτ.) 1. χθες βράδυ 2. χθες. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < όψές < αρχ. όψέ «αργά το βράδυ», κατ' αναλογίαν προς το 
επίρρ. (έ)χθές]. 

έψιλον (το) {άκλ.} Ε, ε- το πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ε ψιλόν, προκειµένου να διακρίνεται από τη δίφθογγο 
αι, µε την οποία αργότερα συνέπιπτε φωνητικά]. 

Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. (η) Εταιρεία Ψυχολογική και Ψυχιατρική Ενηλίκων και 
Παιδιών. 

εωθινός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που γίνεται την αυγή 2. ΕΚΚΛΗΣ. για 
κείµενα που ψάλλονται ή διαβάζονται κατά τον όρθρο: ~ τροπάρια | 
ευαγγέλιο ΣΥΝ. ορθρινός · 3. ΣΤΡΑΤ. εωθινό (το) το πρωινό σάλπισµα 
για την έγερση των στρατιωτών, το εγερτήριο σάλπισµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έωθινός < εωθεν< εως (ή) «χάραµα, αυγή». Το αρχ. έως | άΕώς < 
I.E. *ausos «αυγή», πβ. σανσκρ. usäh, λατ. aurora, aus-ter, «νότιος 
(άνεµος)», αρχ. γερµ. ostar «ανατολικός» (> γερµ. Ost, αγγλ. east, γαλλ. 
est, ισπ. este) κ.ά. Οµόρρ. αϋριο(ν), εω-λος, έωσ-φόρος κ.ά.]. 

έωλος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. (συνήθ. για τρόφιµα) που έχουν απο-
µείνει από την προηγούµενη µέρα ΣΥΝ. µπαγιάτικος, µουχλιασµένος 
ANT. φρέσκος, νωπός · 2. εσφαλµ. γραφή αντί τού αίολος (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίολος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έωλος < εως «χάραµα, αυγή» + 
παραγ. επίθηµα -λος]. 

έως κ. ώς πρόθ.· δηλώνει: 1. τόπο: το έσχατο όριο κίνησης ή έκτασης 
(+αιτ., +επίρρ.): έφτασαν ~ την κορυφή || έφτασαν ~ εκεί || το χωρά-
φι εκτείνεται ~ την άλλη µεριά τού λόφου, ~ απέναντι ΣΥΝ. µέχρι 2. 
χρόνο: το όριο χρονικού διαστήµατος (+αιτ., +επίρρ. ή ως περιφρα-
στικός σύνδεσµος έως ότου): ~ το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχουµε 
παραδώσει τις εργασίες µας || - αύριο θα έχει έρθει || ~ ότου έρθει, 
δεν θα κάνω τίποτα ΣΥΝ. µέχρι 3. προσέγγιση ή ανώτατο όριο ποσού 
(περίπου) (+αριθµητ.): ένα διαµέρισµα σε αυτή την περιοχή κοστίζει 
~ 100 εκ. δρχ. || απέχει ~ 500 µέτρα από 'δώ || παρακολούθησαν τη συ-
ναυλία ~ 10.000 άνθρωποι ΦΡ. (α) ώς εδώ και µη παρέκει! µέχρι εδώ 
και όχι παραπέρα, για να δείξουµε σε κάποιον ότι εξαντλήθηκε η 
υποµονή ή η ανοχή µας ή ότι πρέπει να σταµατήσει αµέσως κάτι 
ενοχλητικό (β) έως τής συντέλειας τού αιώνος ώς το τέλος τού κό-
σµου, για πάντα. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εως < *aF-oç, που συνδ. µε σανσκρ. yâvat «τόσο µακριά, 
για τόσον καιρό», o παράλληλος τ. ώς οφείλεται στην επίδρ. τού συν-
δέσµου ώς. Η σύγχυση τής χρήσεως των δύο λ. µαρτυρείται ήδη στην 
Αρχ. σε χρονικές προτάσεις που δηλώνουν το υστερόχρονο (πβ. Σο-
φοκλ. Φιλοκτήτης 1330: ώς αν αυτός ήλιος... αϊρη), κανονικώς δε 
στην ελληνιστική (µτγν.) εποχή (πβ. Κ.∆. Ιωάνν. 12, 35: περιπατείτε 
ώς το φως έχετε)}. 

έως - ώς - µέχρι - ίσαµε. Οι λέξεις αυτές λειτουργούν σήµερα ως 
προθέσεις (δηλ. µε ονόµατα) και ως σύνδεσµο! (δηλ. µε ρήµατα). 

Κακώς χαρακτηρίζονται ενίοτε ως επιρρήµατα. Ως προθέσεις ανή-
κουν στις λεγόµενες «καταχρηστικές προθέσεις», αυτές που έγι-
ναν εκ των υστέρων προθέσεις και δεν σχηµατίζουν σύνθετα όπως 
οι λοιπές (κύριες) προθέσεις (µεταφέρω, µετάδοση, µετακλασικός, 
µετεπιβιβάζοµαι κ.τ.ό.). Όταν λειτουργούν ως σύνδεσµοι, τα έως 
και ώς ακολουθούνται από αναφορικές λέξεις: ώς ότου (ωσότου) - 
ώς που (ώσπου): µέχρις (ότου) | έως ότου | ώσπου | ίσαµε να έλθει, 
θα σου εξηγήσω τι ακριβώς συµβαίνει. Στην πραγµατικότητα, οι 
λέξεις αυτές δηλώνουν òpra χρόνου και τόπου και, κατ' επέκταση, 
χρονική ή τοπική προσέγγιση: (α) Χρόνο: Έως τον επόµενο χρόνο 
θα έχει τελειώσει τις σπουδές του - Ώς την Κυριακή θα βρίσκοµαι 
εδώ - Μέχρι την Τρίτη θα είµαι ελεύθερος - Ίσαµε το µεσηµέρι θα 
έχει δείξει (β) Τόπο: Θα καλύψουν τις ευρωπαϊκές χώρες εως την 
απόµακρη Ισλανδία - Οι φωνές της ακούστηκαν ώς έξω στον 
δρόµο - Θα ταξιδέψουµε µέχρι τη Θεσσαλονίκη οδικώς κι από 'κεί 
µέχρι το Μόναχο αεροπορικώς - Μας συνόδεψε ίσαµε τη στάση 
του λεωφορείου (γ) Προσέγγιση: Συγκεντρώθηκαν στο Ηρώδειο, για 
να παρακολουθήσουν την παράσταση έως | ώς | µέχρι | ίσαµε δύο 
χιλιάδες άτοµα. Συχνά η δήλωση των ορίων συνοδεύεται και από 
δήλωση τής αφετηρίας (χρονικής/τοπικής): Θα εργαστεί εκεί από 
τον Φεβρουάριο έως | ώς | µέχρι | ίσαµε τον ∆εκέµβριο - Ταξίδεψε 
σε πολλές χώρες, από την Ελλάδα έως τη Σουηδία, από την 
Ισπανία µέχρι την Τουρκία και από την Αφρική ίσαµε την Αµερική. 
Το ώς στη χρήση αυτή έχει προέλθει από το έως και γράφεται µε 
τόνο, για να διακρίνεται από το συγκριτικό ως: Θα σε συνοδέψω 
ώς την πόρτα - Εργάζεται ως νοµικός σύµβουλος. Το µέχρι (που 
προ φωνήεντος εµφανίζεται και ως µέχρις) συντάσσεται συχνά µε 
γενική, ιδίως σε παγιωµένες εκφράσεις: µέχρι θανάτου, µέχρις 
εσχάτων, µέχρι κεραίας, µέχρις ενός, µέχρι τινός, µέχρι στιγµής, 
µέχρι ενός σηµείου, µέχρι τρέλας, µέχρι µυελού οστέ-ων, µέχρι 
τελευταίας ρανίδος τού αίµατος του. Ωστόσο, στην καθηµερινή 
γενικότερη χρήση του συντάσσεται επίσης µε αιτιατική. Το ίσαµε 
έχει κυρίως τοπική σηµασία, έχει επεκταθεί όµως -αναλογικά και 
προς τις λοιπές λέξεις- και σε χρονική σηµασία. 

εωσφορικός, -ή, -ό [1797] αυτός που σχετίζεται µε τον Εωσφόρο 
(βλ.λ.), τον ∆ιάβολο ΣΥΝ. σατανικός, διαβολικός. 

Εωσφόρος (ο) 1. το άστρο τής αυγής, ο Αυγερινός · 2. ο αρχηγός των 
αγγέλων που εξέπεσαν, ο Σατανάς, ο ∆ιάβολος ΣΥΝ. Βεελζεβούλ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εωσφόρος < εως «χάραµα, αυγή» (βλ. κ. εωθινός) + -
φόρος < φέρω. Η χρήση τής λ. ως προσδιορισµού τού ∆ιαβόλου, πριν 
αυτός εκπέσει στην αµαρτία, ανάγεται στην Π.∆. (πβ. Ησαΐας 14, 12: 
πώς εξέπεσεν εκτοῦουρανού ό εωσφόρος ό πρωί ανατέλλων;), όπου 
η λ. εωσφόρος αποδίδει το εβρ. hslél «λαµπρός»]. 



 

Ζ, ζ: ζήτα, το έκτο γράµµα τού νεότερου ελληνικού αλφαβήτου. Στο αρχαίο ελληνικό αλφάβητο και στο σύστηµα τής ελληνικής αρίθµησης µε γράµµατα, το ζ' 
ήταν το έβδοµο γράµµα και µαζί ο αριθµός 7, αφού έκτο γράµµα ήταν το δίγαµµα (F), το οποίο εξελίχθηκε µορφικώς στο λεγόµενο στίγµα (ς), που δήλωνε τον 
αριθµό & ήτοι α'= 1, β'=2, γ'=3, δ'=4, ε'=5, ς'=6, ζ'=7, η'=8, θ'=9, ι'= 10.Όπως δείχνει η µελέτη τής φωνολογίας τής αρχαίας γλώσσας, το ζ προφερόταν ως [zd], 
ήτοι ως διπλό σύµφωνο (ή συµφωνικό σύµπλεγµα) από το συριστικό ζ και το οδοντικό d (πβ. 'Αθήνας δε > Άθήναζε, *si-sd-o > ί'-ζ-ω [καθ-ίζω, από p. *sed- εδ-
ρα], ή, κατ' άλλους, ως [dz] [όπως το σηµερινό τζάµι]). Η σηµερινή προφορά τού ζ ως [ζ] ανάγεται στα τέλη τού 4ου-αρχές τού 3ου αι. π.Χ. Μέχρι τότε προφερό-
ταν ως [ζ] µόνο µπροστά από ηχηρά σύµφωνα (µ, ν, λ, ρ κ.λπ.) (πβ. σµήνος, πρέσβυς). Έτσι, το φωνολογικό σύστηµα τής ελληνικής γλώσσας, από τους χρόνους 
τής Αλεξανδρινής Κοινής, διαθέτει ιδιαίτερο ηχηρό συριστικό φθόγγο [ζ] (από το κληρονοµηµένο ζ· π.χ. ζω ΙτάοοΙ στην Αρχαία, /ζό/ στη µετέπειτα Ελληνική από 
τους αλεξανδρινούς χρόνους και εξής) παράλληλα προς τον άηχο συριστικό φθόγγο [s]. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα ζήτα είτε στο 
βορειοσηµιτικό zayin, οπότε η ονοµασία ζήτα προήλθε αναλογικά προς τα βήτα, ήτα, θήτα, είτε στο αραµαϊκό zayit (που είχε το -τ-) µε κατάληξη -α. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Ζ, ζ ζήτα· το έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. ζήτα, 
αριθµός). ζαβά δα (η) 

→ ζαβός 
ζαβλακώνω ρ. µετβ. {ζαβλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) κάνω (κάποιον) να 

περιέλθει σε κατάσταση αποχαύνωσης, ώστε να αντιδρά υποτονικά, µε 
µειωµένα αντανακλαστικά: τον έχει ζαβλακώσει η πολλή τηλεόραση || είναι 
ζαβλακωµένος από τον ύπνο. — ζαβλάκω-µα (το) κ. ζαβλακωµάρα (η). 

[ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των ρ. ζαβώνω (< ζαβός) και βλακώνω]. ζαβολιά (η) 1. 
η παράβαση των κανόνων που ισχύουν σε παιχνίδι, κυρ. σε παιδικό: κάνω 
ζαβολιές || νίκησε µε ~ ΣΥΝ. απάτη, ξεγέλασµα 2. (γενικότ.) κάθε µορφής 
αταξία: σκαρώνω | κάνω ~. [ΕΤΥΜ. < διαβολιά, µε τροπή τού δι- σε ζ-]. 
ζαβολιάρης, -α, -ικο αυτός που κάνει ζαβολιές.   — ζαβολιάρικα 
επίρρ. ζαβός, -ή, -ό (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. στραβός, αυτός που δεν είναι ίσιος 2. 
(µτφ. για πρόσ.) ιδιότροπος, παράξενος 3. πνευµατικά ή σωµατικά ανάπηρος. — 
ζαβά επίρρ., ζαβάδα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός, τρελός. [ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. 
ετύµου. Κατά µίαν άποψη, προέρχεται από το µτγν. Σάβος/ Σαβός «τρελός, 
βακχεύων» (ίσως συνδ. µε όνοµα φρυγικής θεότητας). Κατ' άλλη άποψη, ζαβός 
< ζαβία (υποχωρητ.) < αραβ. zäwiyah «γωνία», οπότε η λ. θα σήµαινε αρχικώς 
«στρεβλός, αγκύλος», άρα και «ανόητος». Έχει διατυπωθεί ακόµη η υπόθεση 
ότι η λ. αποσπάστηκε από µεσν σύνθετα µε ά συνθ. ζαβό-1 ζαβολο- και ανά-
γεται στη λ. διάβολος]. ζαβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζάβω-σα, -θηκα, -µέ\Ός} 
(λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) ζαβό 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) να στραβώσει, να 
χαλάσει: ~ µια δουλειά ♦ 3. (αµετβ.) (α) γίνοµαι στραβός: το ξύλο ζάβωσε από 
την υγρασία (β) (µτφ.) παίρνω κακή τροπή, αντίθετα προς το επιθυµητό: η 
δουλειά ζάβωσε. — ζαβωµάρα (η). ζαγάρι (το) {ζαγαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το 
κυνηγετικό σκυλί 2. (υβρι-στ. για πρόσ.) άξεστος, αδαής: φύγε από εδώ, βρε ~! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζαγάριον < τουρκ. zagar «κυνηγόσκυλο, λαγωνικό» < αραβ. 
sakar]. Ζάγκρεµπ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Κροατίας. [ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. 
Zagreb, ονοµασία που δόθηκε στην πόλη Gradée (= «φρούριο») το 1241-42 από 
τους Μογγόλους επιδροµείς. Το τόπων, ανάγεται στην πρόθ. za «πέρα από» και 
το ουσ. grebom, οργανική πτώση τού greb «όχθη, µόλος»]. Ζαγορά (η) 
κωµόπολη τής ΝΑ. Θεσσαλίας στον νοµό Μαγνησίας, στις Α. πλαγιές τού 
Πηλίου. — Ζαγοραίος κ. (λαϊκ.) Ζαγοριανός (ο), Ζαγοραία κ. (λαϊκ.) 
Ζαγοριανή (η). 
[ΕΤΥΜ < σλαβ. zad gora «πέρα από το βουνό», ονοµασία που µαρτυ-ρείται από 
τον 17ο αι.]. ζαϊνισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ.-ΦΙΛΟΣ. (µαζί µε τον 
ινδουισµό και τον βουδισµό) µία από τις τρεις µεγάλες θρησκείες που 
αναπτύχθηκαν στους κόλπους τού αρχαίου ινδικού πολιτισµού- εµφανίστηκε 
γύρω στον 6ο αι. π.Χ. ως διαµαρτυρία και αντίδραση κατά τής βεδικής 
τελετουργικής λατρείας τής εποχής εκείνης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Jainism < χίντι Jain < σανσκρ. Jaina < jina 
«νικηφόρος - κατακτητής», όρος που αποδίδεται στους 24 ιδρυτές τής 
θρησκείας]. Ζαΐρ (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Zaïre = ∆ηµοκρατία τού 
Ζαΐρ) (προσφάτως µετονοµάσθηκε πάλι σε ∆ηµοκρατία τού Κονγκό, γαλλ. 
République démocratique du Congo) κράτος τής Κ. Αφρικής µε πρωτεύουσα 
την Κινσάσα, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Κονγκό. — 
Ζαίρινός (ο), Ζαίρινή (η), ζαίρινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Zaïre, αρχαιότερη 
ονοµασία τού ποταµού Congo, ο οποίος διαρρέει ολόκληρη τη χώρα. Το όν. 
τού ποταµού ανάγεται σε τ. nzai (γλώσσα κικόνγκο), διαλεκτ. τ. τού nazdi 
«ποταµός». Βλ. κ. Κονγκό]. 

ζακάρ (το) {άκλ.} 1. τρόπος πλεξίµατος µε νήµατα διαφόρων χρωµάτων, που 
σχηµατίζουν ποικίλα, συνήθ. γεωµετρικά σχέδια: πλέξη ~ 2. (συνεκδ. κ. ως 
επίθ.) το ρούχο που είναι πλεγµένο µε τον συγκεκριµένο τρόπο: πουλόβερ | 
ζακέτα ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Jacquard, από το όνοµα τού Γάλλου µηχανικού και σχε-
διαστή J.-M. Jacquard (1752-1834)]. 

ζακέτα (η) {ζακέτων} εξωτερικό ένδυµα µε µανίκια, που περιβάλλει το πάνω 
µέρος τού σώµατος µέχρι τη µέση ή λίγο κάτω από αυτήν και κλείνει µπροστά 
µε ή χωρίς κουµπιά (ή και φερµουάρ): ανδρική | γυναικεία | παιδική | µάλλινη | 
χειµωνιάτικη | ανοιξιάτικη | χοντρή | πλεχτή ~. Επίσης ζακέτο (το). — (υποκ.) 
ζακετίτσα κ. ζακετούλα (η) κ. ζακετάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. jaquette, υποκ. τού jaque, αβεβ. ετύµου, πιθ. < Jacques 
«χωρικός» < κύρ. όν. Jacques «Ιάκωβος» (που θεωρήθηκε χαρακτηριστικό 
των χωρικών) ή jaque < αραβ. Sakk «σάκος»]. 

ζακόνι (το) {χωρ. γεν. και πληθ.} (λαϊκ.) συνήθεια, έθιµο- ΦΡ. (παροιµ.) κάθε 
τόπος και ζακόνι, κάθε µαχαλάς και τάξη το κάθε µέρος έχει τις δικές του 
συνήθειες. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζακόνιν < σλαβ. zakon(ü)]. 

Ζακχαίος (ο) όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. Ζακχαϊος < εβρ. Zakkai «αθώος, αγνός»]. 

Ζάκυνθος κ. (λαϊκότ.) Ζάκυθος (η) {Ζακύνθου} 1. νησί των Επτα-νήσων Ν. τής 
Κεφαλλονιάς· αλλιώς (διαλεκτ.) Τζάντε (το) 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νησιού και νοµού (νοµός Ζακύνθου). — Ζακυνθινός κ. (λόγ.) Ζακύνθιος (ο), 
Ζακυ(ν)θινή κ. Ζακυ(ν)θινιά κ. (λόγ.) Ζακύνθια κ. Ζακυνθία (η), 
ζακυ(ν)θινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. προελλην. τοπωνύµιο (πβ. Κόρινθος, 
Λαβύρινθος κ.ά.), αγν. ετύµου. Στον Όµηρο η Ζάκυνθος αποκαλείται ύλήεσσα 
«δασώδης», πράγµα που ακολουθεί και ο Βιργίλιος (nemorosa «αλσώδης»). 
Κατά µία παράδοση (που µνηµονεύει ο Παυσανίας), το νησί έλαβε το όνοµα 
του τον 15ο αι. π.Χ. έπειτα από τον εποικισµό του από τον Ζάκυνθο, γυιο τού 
βασιλιά τής Τροίας ∆αρδάνου. o Θουκυδίδης, εντούτοις, θεωρεί αχαϊκή την 
καταγωγή των κατοίκων τής Ζακύνθου]. 

ζαλάδα (η) 1. ζάλη, σκοτοδίνη: µε έπιασε ξαφνική ~ || υποφέρω από ζαλάδες 2. 
(µτφ.) ζαλάδες (οι) οι έγνοιες, τα προβλήµατα, που δεν µας αφήνουν να 
ησυχάσουµε: έχω πολλές ~ στο κεφάλι µου ΣΥΝ. σκοτούρες, µπελάδες. 
[ΕΤΥΜ. < ζάλη + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

Ζάλευκος (ο) {-ου κ. -εύκου} αρχαίος πυθαγόρειος φιλόσοφος και νοµοθέτης 
(7ος αι. π.Χ.)· οι νόµοι του, τους οποίους εφάρµοσαν οι Λο-κροί, ήταν 
αυστηροί και αφορούσαν τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ζά (αιολ. τ. τού διά, βλ. κ. ζά-πλουτος) + λευκός, 
οπότε το όν. θα είχε τη σηµ. «ολόλευκος»]. 

ζάλη (η) 1. παροδική εξασθένηση τής αίσθησης τής ισορροπίας: µου ήρθε ~ και 
παραλίγο να πέσω κάτω ΣΥΝ. ζαλάδα (πβ. ίλιγγος, σκοτοδίνη) 2. (κατ' επέκτ.) 
(α) σύγχυση τού νου: οι αριθµοί µού φέρνουν ~ (β) κατάσταση που προκαλεί 
αναστάτωση: µέσα στη ~ τον έχασα. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «θύελλα, 
καταιγίδα», αγν. ετύµου]. 

ζαλίζω ρ. µετβ. {ζάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ (σε κάποιον) ζάλη: το 
αυτοκίνητο | το πλοίο | το αεροπλάνο µε ζαλίζει || µε ζάλισε το κρασί | το ύψος || 
(µεσοπαθ.) ζαλίστηκα από τις πολλές στροφές τού δρόµου || δεν µπορώ τα ύψη, 
ζαλίζοµαι 2. (µτφ.) ενοχλώ (κάποιον), δεν τον αφήνω να ησυχάσει: πάψε να 
πηγαίνεις πέρα-δώθε, µας ζάλισες || - το µυαλό µου µε έγνοιες 3. (µεσοπαθ. 
ζαλίζοµαι) (µτφ.) τα χάνω: µόλις την είδα, ζαλίστηκα. — ζάλισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ζάλη]. 

ζαλίκα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. φορτίο από ξύλα, που παίρνει κανείς στους 
ώµους του: κουβάλησε µια - ξύλα || παίρνω | φορτώνοµαι (κάποιον/κάτι) ~2. 
(ως επίρρ.) φορτώνοντας κάτι | κάποιον στους ώµους: πήρα το δεµάτι ~. 
Επίσης ζαλίκι (το). — ζαλικώνοµαι ρ. 



ζάλο 706 ζάχαρη 
 

[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < βουλγ. zalük «δυστυχής» ή υποκ. τού ζα-
λιά < ζαλώνω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

ζάλο (το) (διαλεκτ.) βήµα στον αέρα, πήδηµα: ρίξε ένα ~ (πβ. λ. πε-
ντοζάλης). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζάλον < αρχ. σάλος «ταρακούνηµα, αναταραχή» 
(βλ.λ.)]. 

Ζάλογγο (το) (ορθότ. Ζάλογκό) {Ζαλόγγου} 1. βουνό και χωριό τής 
Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων 2. χορός τού Ζαλόγγου η ηρωική πρά-
ξη αυτοθυσίας εξήντα Σουλιωτισσών τον ∆εκέµβριο τού 1803, οι 
οποίες προτίµησαν να πέσουν µαζί µε τα παιδιά τους από τον βράχο 
τού Ζαλόγγου στον γκρεµό παρά να συλληφθούν από τους Τούρκους· 
σύµφωνα µε την παράδοση, η πράξη αυτή έγινε τελετουργικά µε τη 
µορφή κυκλικού χορού. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. Zalog'b «πίσω από 
δάσος»]. 

ζαλώνω ρ. µετβ. {ζάλω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) φορτώνω (κάτι) στην 
πλάτη ή στους ώµους κάποιου ANT. ξεζαλώνω· (συνήθ. το µεσοπαθ. 
ζαλώνοµαι): στον πόλεµο τού '40, οι γυναίκες τής Πίνδου ζαλώνονταν 
πολεµοφόδια και τα µετέφεραν στο πεδίο τής µάχης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ζάλον < σάλος]. 

ζαµάνι (το) στη ΦΡ. χρόνια | καιρούς και ζαµάνια πολύ µεγάλο χρονικό 
διάστηµα: ~ έχουµε να σε δούµε, πού χάθηκες; [ΕΤΥΜ. < τρυρκ. 
zaman]. 

ζαµανφού κ. ζεµανφού επίρρ. κ. επίθ. {άκλ.} πρόσωπο που εκφράζει 
συνειδητή αδιαφορία για οτιδήποτε συµβαίνει γύρω του· ΦΡ. ζα-
µανφού κι απάνω τούρλα (εµφατ.) για πλήρη αδιαφορία. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. je m'en fous «αδιαφορώ, σκοτίστηκα»]. 

ζαµανφουτισµός κ. ζεµανφουτισµός (ο) η συνειδητή αδιαφορία προς 
καθετί που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει και να απασχολεί 
(κάποιον) (πβ. οχαδερφισµός). — ζαµανφουτίστας (ο), ζαµαν-
φουτίστρια (η), ζαµανφουτίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. je-m'en-foutisme]. 

Ζαµβέζης (ο) ποταµός τής ΝΑ. Αφρικής που πηγάζει από τα όρη τής 
Κ. Αφρικής και εκβάλλει στον Ινδικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Zambezi, ίσως από θ. za «ποταµός» (τοπικής γλώσ-
σας)]. 

ζαµπάκι (το) {ζαµπακ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ποικιλία τού φυτού νάρκισ-
σος, µε µικρότερα άνθη ΣΥΝ. µανουσάκι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. zambak]. 

Ζάµπια (η) (αγγλ. Republic of Zambia = ∆ηµοκρατία τής Ζάµπιας) 
κράτος τής Ν. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Λουσάκα, επίσηµη γλώσσα 
την Αγγλική και νόµισµα το κουάτσα Ζάµπιας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Zambia. Από το 1890, οπότε ανέλαβε την εκµετάλλευση τής περιοχής η 
Βρετανική Εταιρεία τής Ν. Αφρικής (British South Africa Company), 
η χώρα αποτελούσε αποικία και ονοµαζόταν Βόρεια Ροδεσία. Κατά 
τη δεκαετία 1953-63 η χώρα ήταν µέλος τής Κε-ντροαφρικανικής 
Οµοσπονδίας, ώσπου το 1964 απέκτησε την ανεξαρτησία της και 
έλαβε το όνοµα Ζάµπια, το οποίο ανάγεται στον ποταµό Ζαµβέζη 
(αγγλ. Zambezi(]. 

ζάµπλουτος, -η, -ο → ζάπλουτος 
ζαµπόν (το) {άκλ.} παστό κοµµάτι χοιρινού κρέατος από τον µηρό ή 

την πλάτη τού ζώου: φέτες ~ || σάντουιτς | οµελέτα | πίτσα µε ~. — 
(υποκ.) ζαµπονάκι (το) (συνήθ. για χοιρινό συσκευασµένο σε κονσέρ-
βες). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καµπή. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. jambon < jambe «κνήµη» < µτγν. λατ. gamba 
< αρχ. δωρ. καµπά «καµπή»]. 

ζαµπονοτυροπιτα (η) {δύσχρ. ζαµπονοτυροπιτών} µικρή πίτα µε γέ-
µιση από αλλεπάλληλες στρώσεις ζαµπόν και τυριού. 

ζάντα (η) {ζαντών} ελλην. σώτρο- η µεταλλική στεφάνη τού τροχού 
τού αυτοκινήτου, που περιβάλλεται από το λάστιχο: αυτοκίνητο µε 
ζάντες αλουµινίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καµπή. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. jante < δηµώδ. λατ. *cambita «καµπύλη» < 
λατ. gamba | camba < αρχ. δωρ. καµπά «καµπή». Ορισµένοι λεξικο-
γράφοι θεωρούν ότι το γαλλ. jante < δηµώδ. λατ. *cambita ανάγεται σε 
κελτ. *cambo- «καµπύλη»]. 

ζαντολάστιχο (το) (λαϊκ.) η αλουµινένια ζάντα ενός τροχού µαζί µε 
το ελαστικό του. 

ζάπι (το) → ζάφτι 
ζάπιννκ (το) {άκλ.} ελλην. εναλλαγή σταθµών η συνεχής αλλαγή κα-

ναλιών στην τηλεόραση µε το πάτηµα των πλήκτρων τού τηλεχειρι-
στηρίου: κάνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγ. zapping, ηχοποίητη λ., < z(ip sl)ap, γραπτή απόδοση ήχων 
στα κόµικς]. 

ζάπλουτος, -η, -ο κ. (εσφαλµ.) ζάµπλουτος αυτός που έχει πάρα 
πολλά πλούτη ΣΥΝ. βαθύπλουτος, πάµπλουτος ΑΝΤ. πάµφτωχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτατ. µόριο ζα- (< δια-) + πλούτος]. 

ζαπονέ επίθ. {άκλ.} 1. είδος µανικιού που ξεκινά από τον λαιµό και 
είναι ριχτό, χωρίς µανικοκόλληση · 2. είδος µαργαριταριού τού οποί-
ου η µία πλευρά είναι επίπεδη και η άλλη καµπυλωτή. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. (costume) japonais «ιαπωνικό (ένδυµα)», επειδή ράβεται όπως το 
κιµονό (µε µανίκια χωρίς ραφή)]. 

ζάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. τσαλάκωµα: το ύφασµα κάνει ζάρες ΣΥΝ. 
τσαλάκα 2. (µτφ.) ρυτίδα τού δέρµατος: πρόσωπο γεµάτο ζάρες.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ < ζαρώνω (υποχωρητ.)]. 

ζαργανα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ψάρι µε µακρύ, λεπτό, σχεδόν 
κυλινδρικό σώµα, µε κυανοπράσινο χρώµα στη ράχη, που ξεχωρίζει 
για το στενό, επίµηκες ρύγχος του 2. (µτφ.) κοπέλα µε ωραίο σώµα 
και παράστηµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ζαργάνη, πιθ. < αρχ. σαργάνη «πλεγµένο καλά-
θι», αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

ζαργκόν (η/το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. συνθηµατική γλώσσα µε ειδικό λεξιλό-
γιο, που χρησιµοποιείται για την πιο εύκολη και γρήγορη επικοινω-
νία µεταξύ επιστηµόνων ή επαγγελµατιών τού ίδιου χώρου. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. jargon, ονοµατοποιηµ. λ., από ρίζα garg- «βήχω, καθαρίζω τον 
λάρυγγα»]. 

ζαρζαβατικό (το) (συνήθ. στον πληθ.) λαχανικό και χορταρικό κάθε 
είδους, που τρώγεται συνήθ. µαγειρεµένο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zerzevat]. 

ζάρι (το) {ζαρ-ιού | -ιών} 1. µικρός κύβος που καθεµιά από τις έδρες 
του έχει από µία έως έξι κουκκίδες και χρησιµοποιείται σε τυχερά 
παιχνίδια: έριξα τα - µου κι έφερα εξάρες 2. (συνεκδ.) ζάρια (τα) τυ-
χερό παιχνίδι που παίζεται µε τους παραπάνω κύβους: έχασε το σπίτι 
του στα ~ || παίζω - ΣΥΝ. µπαρµπούτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. ζάριν< άζάριον< αραβ. az-zahr «τα ζάρια», εξού και γαλλ. 
hazard «τύχη - κίνδυνος»]. 

ζαριά (η) το ρίξιµο ενός ή δύο ζαριών µαζί και ο συνδυασµός των 
αριθµών που δείχνουν οι επάνω έδρες τους, όταν σταθεροποιηθούν: 
καλή | κακή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 

ζαρκαδήσιος, -ια, -ιο αυτός που ταιριάζει σε ζαρκάδι: -βήµαΙ κορµί. 
ζαρκάδι (το) {ζαρκαδ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. 

ζώο) µηρυκαστικό θηλαστικό, που ζει στα δάση, πιο µικρόσωµο από 
το ελάφι, µε καστανοκόκκινο τρίχωµα, που αλλάζει χρώµα ανάλογα 
µε τις εποχές· χαρακτηρίζεται από το γρήγορο τρέξιµο του. — (υποκ.) 
ζαρκαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < *ζαρκάδιον, υποκ. τού αρχ. ζορκάς | 
δορκάς (βλ.λ.)]. 

ζαρντινιέρα  (η)  {δύσχρ. ζαρντινιέρων}  (τσιµεντένια, µεταλλική 
κ.λπ.) κατασκευή µέσα στην οποία τοποθετούνται γλάστρες ή φυ-
τεύονται απευθείας καλλωπιστικά φυτά: γέµισα τις - µε χώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. jardinière < jardin «κήπος» < φρανκον. gardo, πβ. γερµ. 
Garten, αγγλ. garden κ.ά.]. 

ζαρτιέρα (η) {ζαρτιερών} ζώνη που φοριέται πάνω ή κάτω από το γυ-
ναικείο εσώρουχο, µε εξαρτήµατα από τα οποία συγκρατούνται οι 
ψηλές κάλτσες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. jarretière < jarret «µηρός» < κελτ. 
garra]. 

ζαρωµατιά (η) µικρή πτυχή σε ύφασµα ή δέρµα ΣΥΝ. ζάρα, πτύχωση, 
ρυτίδα. 

ζαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(µια επιφάνεια) να γεµίσει ζάρες: ~ ένα φόρεµα | ένα παντελόνι | ένα 
πουκάµισο ΣΥΝ. τσαλακώνω 2. µαζεύω, ώστε να σχηµατιστούν ρυτί-
δες: ~ το µέτωπο µου | τα φρύδια µου | τα χείλη µου ΣΥΝ. ρυτιδώνω 
♦ (αµετβ.) 3. αποκτώ ζάρες: το φόρεµα ζάρωσε 4. αποκτώ ρυτίδες: το 
πρόσωπο του ζάρωσε από τα χρόνια και τις ταλαιπωρίες ΣΥΝ. ρυτι-
δώνοµαι 5. (α) µαζεύω το σώµα µου, ώστε να καταλαµβάνω όσο γί-
νεται λιγότερο χώρο: ~ από φόβο | ντροπή | κρύο ΣΥΝ. διπλώνοµαι 
ΑΝΤ. απλώνοµαι, τεντώνοµαι (β) µικραίνω σε όγκο, αδυνατίζω: ζάρω-
σε από την αρρώστια. — ζάρωµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
*όζαρώνω < *όζάριον, υποκ. τού αρχ. όζος «κλαδί» (βλ.λ.)]. 

ζατρίκιο (το) {ζατρικίου} (λόγ.) το σκάκι: «η ήττα τού µετρ των µετρ 
Γκάρι Κασπάροβ µελαγχόλησε τους φίλους τού ζατρικίου» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ζατρίκιονκ αρχ. περσ. Satranj «βασιλικό παιχνίδι»]. 

ζαφειρένιος, -ια, -ιο 1. (κόσµηµα) που είναι κατασκευασµένο ή στο-
λισµένο µε ζαφειρόπετρες: ~ βραχιόλι | δαχτυλίδι 2. αυτός που έχει το 
βαθύ^ γαλανό χρώµα τού ζαφειριού: ~ µάτια | θάλασσα. 

ζαφείρι (το) {ζαφειρ-ιού | -ιών} 1. πολύτιµος λίθος µε όλες τις α-
ποχρώσεις τού γαλανού, από το ανοιχτό ώς το σκούρο: δαχτυλίδι µε 
πέτρα από ~ 2. καθετί που έχει το χρώµα τού ζαφειριού: µάτια ~. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. ζαφείριν < ιταλ. zaffiro < λατ. sapphirus < 
µτγν. σάπφειρος (βλ.λ.)]. 

Ζαφειρία (η) γυναικείο όνοµα. 
Ζαφείριος (ο) ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ζαφείρης. 

[ΕΤΥΜ Από το ουσ. ζαφείρι (βλ.λ.)]. 
ζαφειρόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κατεργασµένο ζαφείρι, που χρη-

σιµοποιείται σε κοσµήµατα. 
ζαφορά (η) το φυτό κρόκος και ειδικότ. η κίτρινη σκόνη που προέρ-

χεται από τα στίγµατα τού φυτού και χρησιµοποιείται ως αρτυµατι-
κό ΣΥΝ. σαφράν. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. zafran < αραβ. zafaran]. 

ζαφράν (το) {άκλ.} (λαϊκ.) το σαφράν, η ζαφορά (βλ.λ.). 
ζάφτι κ. ζάπι (το) (λαϊκ.) περιορισµός, έλεγχος· κυρ. στη ΦΡ. κάνω ζά-

φτι επιβάλλοµαι (σε κάποιον) υποτάσσοντας τον στη δική µου θέλη-
ση και δύναµη, τον κατανικώ, «τον κάνω καλά», χαλιναγωγώ: δεν 
µπορεί να κάνει ζάφτι τα παιδιά του || τον έπιασαν τρεις µαζί και πάλι 
δεν µπόρεσαν να τον κάνουν ζάφτι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. zapt 
«κατάκτηση, σύλληψη»]. 

ζαχαράτος, -η, -ο → ζαχαρωτός 
ζαχαρένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί από 

ζάχαρη, που περιέχει ζάχαρη 2. (µτφ.) πολύ γλυκός: ~ χείλη | λόγια 3. 
ζαχαρένια (η) {χωρ. πληθ.} (συνήθ. σε εκφράσεις µε ειρωνική σηµα-
σία) η καλή ψυχική διάθεση και ισορροπία (κάποιου): δεν χαλάω τη 
~ µου (δηλ. δεν στενοχωριέµαι, αδιαφορώ). 

ζάχαρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. γλυκιά ουσία σε κρυσταλλική µορφή, 
που εξάγεται από τα ζαχαρότευτλα ή το ζαχαροκάλαµο και χρησι-
µοποιείται κυρ. στη ζαχαροπλαστική: χοντρή | ψιλή | λευκή | µαύρη 
~ || ένας κύβος ~ 2. σε φρ. που δηλώνουν ευχάριστη κατάσταση ή 
συµφωνία, αρµονική σχέση, π.χ. περνάω ζάχαρη µε κάποιον, τα πάµε 
ζάχαρη οι δυο µας (πβ. µέλι-γάλα) 3. (µτφ.) για καθετί που δηλώνει 
ιδιαίτερη τρυφερότητα και γλυκύτητα: λόγια όλο ~ || το στόµα της 
ήταν όλο ~ 4. (ειρων.) για ανθρώπους πάρα πολύ ευαίσθητους: 
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έλα κι ας βρέχει- δεν είσαι από ~, για να φοβάσαι µη λειώσεις. Επί-
σης (λόγ.) ζάχαρις {ζαχάρεως}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζάχαριν/ ζάχαρ | σάχαρ < µτγν. σάκχαρ | σάκχαρις, βλ. 
κ. σάκχαρο}. 

ζαχαριάζω ρ. → ζαχαρώνω 
Ζαχαρίας (ο) 1. προφήτης τής Π.∆. 2. ο πατέρας τού Ιωάννη τού Προ-

δρόµου 3. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Zekharyâh «ο Γιαχ (ο Θεός) έχει θυµηθεί», όπου 
Γιαχ (-yah) είναι η συντετµηµένη µορφή τού ονόµατος Γιαχβέ]. 

ζαχαριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο δοχείο για ζάχαρη: πορ-
σελάνινη | γυάλινη | µεταλλική ~. [ΕΤΥΜ. < ζάχαρη + παραγ. 
επίθηµα -ιέρα]. 

ζαχαρίνη (η) [1847] {ζαχαρινών} ΧΗΜ. υποκατάστατο τής ζάχαρης, 
που χρησιµοποιείται για δίαιτα ή από όσους πάσχουν από σακχαρο-
διαβήτη. [ΕΤΥΜ. < λόγ. σακχαρίνη, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sac-
charine]. 

ζάχαρο (το) ΙΑΤΡ. (λαϊκ.-προφορ.) 1. η περιεκτικότητα τού αίµατος σε 
σακχαρώδεις ουσίες, γλυκίδια: υψηλό | χαµηλό | φυσιολογικό ~ || µε-
τρώ | ρυθµίζω το ~ µου 2. η ασθένεια τού σακχαρώδους διαβήτη: πά-
σχω από ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζάχαρ < µτγν. σάκχαρον (βλ.λ.)]. 

ζαχαροδιαβήτης κ. (λόγ.) σακχαροδιαβήτης (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο 
σακχαρώδης διαβήτης, που οφείλεται σε µεγαλύτερη από το 
φυσιολογικό συγκέντρωση ζάχαρου στο αίµα- αλλιώς διαβήτης, ζά-
χαρο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. diabète sucré]. 

ζαχαροκάλαµο [1810] κ. σακχαροκάλαµο (το) [1859] {-ου κ. 
-άµου | -ων κ. -άµων) φυτό που ευδοκιµεί κυρ. σε τροπικά κλίµατα, 
από τον χυµό τού οποίου παράγεται η ζάχαρη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Zuckerrohr]. 

ζαχαροµύκητας (ο) → σακχαροµύκητας 
ζαχαροπλαστείο (το) [1811] κατάστηµα στο οποίο παρασκευάζονται, 

πωλούνται ή σερβίρονται γλυκά. 
ζαχαροπλάστης (ο) [1834] {ζαχαροπλαστών}, ζαχαροπλάστρια (η) 

{ζαχαροπλαστριών} επαγγελµατίας που παρασκευάζει και πωλεί 
γλυκύσµατα ή ο ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου· ΦΡ. ζαχαροπλάστης 
ήταν ο µπαµπάς σου; ως πείραγµα από άντρα σε καλοφτειαγµένη κο-
πέλα. Επίσης ζαχαροπλάστισσα (η) {δύσχρ. ζαχαροπλαστισσών}. 

ζαχαροπλαστική (η) [1856] η τέχνη παρασκευής γλυκυσµάτων: οδη-
γός | συνταγές | εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 

ζαχαροποιια (η) [1897] κ. (λόγ.) σακχαροποιία {χωρ. γεν. πληθ.} 
βιοµηχανία παραγωγής ζάχαρης. 

ζαχαρότευτλο κ. (λόγ.) σακχαρότευτλο (το) {ζαχαροτεύτλ-ου | -ων} 
ποώδες φυτό (τεύτλο), από το οποίο παράγεται η ζάχαρη. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Zuckerrübe]. 

ζαχαρούχος, -α, -ο [1849] κ. (λόγ.) σακχαρούχος αυτός που περιέχει 
ζάχαρη: ~ γάλα. 

ζαχαρώδης, -ης, -ες [1856] κ. (λόγ.) σακχαρώδης {ζαχαρώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που περιέχει ή έχει παρασκευαστεί από 
ζάχαρη: ~ είδη 2. ΙΑΤΡ. σακχαρώδης διαβήτης ο διαβήτης (βλ. λ. ζά-
χαρο). #* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ζαχαρώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ζαχάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(για µέλι, γλυκά, καρπούς κ.λπ.) εµφανίζω σε κρυσταλλική µορφή τη 
ζάχαρη που περιέχεται στη σύσταση µου, κρυσταλλώνω: ζαχάρωσε 
το σιρόπι | το µέλι | η µαρµελάδα | το σύκο ♦ (µετβ.) 2. πασπαλίζω µε 
ζάχαρη ή βουτώ µέσα σε ζαχαρωµένο διάλυµα: - τα αµύγδαλα 3. 
(µτφ.-εκφραστ.) (i) επιθυµώ κάτι πολύ (ii) (ειδικότ.) φλερτάρω, προ-
σεγγίζω ερωτικά: ζαχάρωνε µια νεαρή απέναντι. Επίσης ζαχαριάζω 
(σηµ. 1, 2). — ζαχάρωµα (το). 

ζαχαρωτός, -ή, -ό 1. αυτός που περιέχει ή είναι πασπαλισµένος µε 
ζάχαρη ΣΥΝ. ζαχαράτος 2. ζαχαρωτό (το) [1856] µικρό γλύκυσµα από 
ζάχαρη. Επίσης ζαχαράτος, -η, -ο [µεσν.]. 

ζεβζεκης, -α/-ισσα, -ικο (λαϊκ. ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος επιπό-
λαιος και ελαφρόµυαλος, που κάνει συνέχεια αταξίες, που δεν κάθε-
ται ήσυχα. — ζεβζεκιά (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zevzek]. 

ζέβρα (η) {ζεβρών} θηλαστικό ζώο τής Αφρικής µε χαρακτηριστικές 
µαύρες ή καφέ ραβδώσεις σε όλο του το σώµα, που µοιάζει µε τον 
γάιδαρο και το άλογο· αλλιώς (επιστ.) όναγρος. — ζέβρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. zebra (πβ. ισπ. cebra), πιθ. < λατ. equiferus «άγριο άλο-
γο»]. 

ζείδωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δίνει ζωή, ο ζωογόνος: ~ πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ζει- (< αρχ. ζειαί «είδος σιταριού» < *ζεΡ-ια, που συνδ. 
µε σανσκρ. yâva-, λιθ. java! «σιτάρι») + -δωρος < δώρον. Η λ. παρετυ-
µολογήθηκε ήδη από τους µτγν. συγγραφείς προς το ρ. ζώ και θεωρή-
θηκε ότι έχει τη σηµ. «αυτός που δωρίζει ζωή»]. 

ζεϊµπέκης (ο) {ζεϊµπέκηδες} (παλαιότ.) χωροφύλακας ή επαγγελµα-
τίας στρατιώτης τής Οθωµανικής Τουρκίας, που προερχόταν από εξι-
σλαµισθέντες Έλληνες τής Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
zeybek]. 

ζεϊµπεκιά κ. ζεµπεκιά (η) (λαϊκ.) ο ζεϊµπέκικος χορός, σύντοµη φι-
γούρα από ζεϊµπέκικο χορό: χόρεψε | ρίξε µια ~ || έριξε τις ~ του. 

ζεϊµπέκικος, -η, -ο κ. ζεµπεκικος 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
ζεϊµπέκη 2. ζεϊµπέκικος (ο) | ζεϊµπέκικο (το) λαϊκός αυτοσχεδιαστι-
κός χορός, πιθ. µικρασιατικής προέλευσης, που χορεύεται συνήθ. από 
ένα άτοµο· επίσης η αντίστοιχη µουσική. 

ζελατίνα (η) {ζελατινών} διαφανές φύλλο πλαστικού, που χρησιµο-
ποιείται ως κάλυµµα βιβλίων, τετραδίων ή ως περιτύλιγµα. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. gélatine < ιταλ. gelatina < λατ. gelatus «παγωµένος»]. 

ζελατίνη (η) {ζελατινών} 1. κολλώδης ουσία ζωικής προέλευσης, που 
χρησιµοποιείται και ως προσθετικό κυρ. σε προϊόντα διατροφής στη 
µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική και έχει επίσης πολλές χρήσεις στη 
βιοµηχανία: φύλλα ζελατίνης 2. (λόγ.) η ζελατίνα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. 
ζελατίνα]. 

ζελέ (το) {άκλ.} 1. (α) γλύκυσµα που παράγεται µε βάση µείγµα από 
χυµό φρούτων και ζάχαρη που πήζει µε ψύξη (β) ζουµί από βρασµένο 
κρέας, που έχει διαλυθεί και έχει πήξει µε ψύξη 2. το τζελ (βλ.λ.). 
Επίσης (λαϊκ.) ζελές (ο). — (υποκ.) ζελεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gelé(e) < geler «παγώνω» < λατ. gelo]. 

ζεµανφού επίρρ. κ. επίθ. → ζαµανφού 
ζεµανφουτισµός (ο) → ζαµανφουτισµός 
ζεµατίζω ρ. µετβ. {ζεµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περιχύνω (κάτι) µε ζε-

µατιστό υγρό ή βυθίζω µέσα σε βραστό υγρό: ~ τα µακαρόνια µε λει-
ωµένο βούτυρο | τα χόρτα | τα ρούχα 2. προκαλώ έγκαυµα ή έντονο 
αίσθηµα από κάψιµο: ζεµάτισα τη γλώσσα µου από το τσάι 3. (µτφ.) 
προκαλώ (σε κάποιον) µεγάλη στενοχώρια: µε ζεµάτισε η εφορία || 
τον ζεµάτισαν τα λόγια σου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζεµατώ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. ζέµα, -ατός «βράσιµο, βρασµός» < αρχ. ζέω «βράζω» (βλ.λ.)]. 

ζεµάτισµα (το) {ζεµατίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η περίχυση µε ζεµα-
τιστό υγρό ή η βύθιση µέσα σε βραστό υγρό: το ~ των µακαρονιών µε 
λειωµένο βούτυρο 2. (καθηµ.) η πρόκληση εγκαύµατος: το - τής 
γλώσσας από τον καφέ 3. (µτφ.) η πρόκληση µεγάλης στενοχώριας: 
τέτοιο ~ από την εφορία δεν το περίµενα! 

ζεµατιστός, -ή, -ό [µεσν.] (για υγρό ή φαγητό) πάρα πολύ καυτός: ~ 
λάδι | νερό | ψωµί (που µόλις βγήκε από τον φούρνο). 

ζεµατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζεµατάς... | ζεµάτησα} ♦ 1. (µετβ.) 
ζεµατίζω (βλ.λ.) ♦ (αµετβ.) 2. είµαι πάρα πολύ καυτός, καίω πολύ: ζε-
µατάει το σίδερο | το νερό | το λάδι 3. (για πρόσ.) έχω πυρετό: ζεµα-
τάς ολόκληρος- βάλε θερµόµετρο ΣΥΝ. καίω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζεµατίζω (βλ.λ.), από τον αόρ. ζεµάτισα, που συνέπιπτε 
φωνητικά µε εκείνον των ρηµάτων σε -ώ (λ.χ. παράτησα - παρατώ, 
ζήτησα - ζητώ)}. 

ζεµατώ - ζεµατίζω. Χαρακτηριστική περίπτωση αντίθεσης µεταξύ 
ενός µεταβατικού (ζεµατίζω) και ενός αµετάβατου (ζεµατώ) ρήµα-
τος: Συνηθίζει να ζεµατίζει τα µακαρόνια µε βούτυρο - Μην πιά-
σεις την κατσαρόλα, ζεµατάει. Όπως συµβαίνει µε τέτοια ρήµατα, 
το αµετάβατο ρ. ζεµατώ χρησιµοποιείται ενίοτε και ως µεταβατι-
κό: Κάθε φορά που µαγειρεύει στον φούρνο, ζεµατάει το χέρι της. 

ζεµένος, -η, -ο (για ζώο) αυτός που έχει ζευτεί στον ζυγό. 
ζεµπίλι (το) {ζεµπιλ-ιού | -ιών) µεγάλος ανοιχτός σάκος από ψάθα, 

χοντρό ύφασµα, δέρµα ή δίχτυ µε δύο λαβές στα πλάγια, που χρησι-
µοποιείται για τη µεταφορά διαφόρων οικοδοµικών υλικών ή και για 
ψώνια· επίσης, καλάθι σε αναβατόριο οικοδοµών. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
zembil < αραβ. zaninl]. 

ζεν (το) {άκλ.} µορφή τού βουδισµού, που εµφανίστηκε στην Κίνα τον 
6ο αι. και διαδόθηκε στην Ιαπωνία τον 12ο αι., σύµφωνα µε την 
οποία µπορεί να φτάσει κανείς στον φωτισµό µέσω τού διαλογισµού 
και των έµφυτων δυνάµεων του και όχι µέσω τής µελέτης των γρα-
φών κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. zen < κινεζ. chân < σανσκρ. dyana «σκέψη που εστιά-
ζεται σε ένα µόνο αντικείµενο»]. 

ζενερίκ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜΑΤ. το σύνολο των στοιχείων ενός κινηµα-
τογραφικού έργου (τίτλος, ονόµατα ηθοποιών, σκηνοθέτη, συντελε-
στών) που προβάλλεται συνήθ. στην αρχή τής ταινίας. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. générique < λατ. genus, -eris «γένος»]. 

ζενίo (το) [1856] {άκλ.} 1. ΑΣΤΡΟΝ. το νοητό σηµείο τού ουρανού, που 
βρίσκεται κατακόρυφα και ακριβώς πάνω από τον παρατηρητή ΑΝΤ. 
ναδίρ 2. (µτφ.) το ανώτατο σηµείο, στο οποίο µπορεί να φτάσει κα-
νείς: το ~ τής δόξας/ τής ακµής ΣΥΝ. µεσουράνηµα, Κολοφώνας, απο-
κορύφωµα ΑΝΤ. ναδίρ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. zénith < παλαιότ. ισπ. zenit < αραβ. samt (ar-ra's) «δρό-
µος (πάνω από το κεφάλι)»]. 

ζενιθι)α)κός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε το ζενίθ: ~ από-
σταση ενός άστρου (η γωνία µε την οποία µετρούν την απόσταση 
του από το ζενίθ). 

ζεν-πρεµιέ (ο) {άκλ.} νεαρός άνδρας, ανερχόµενο αστέρι τού θεά-
τρου ή τού κινηµατογράφου (που έχει συνήθ. µεγάλη απήχηση στο 
γυναικείο φύλο). [ΕΤΥΜ < γαλλ. jeune premier]. 

ζέον (το) ΕΚΚΛΗΣ. (ενν. ύδωρ) 1. το ζεστό νερό που ρίχνει ο ιερέας στο 
Άγιο Ποτήριο πριν από τη θεία Κοινωνία 2. (συνεκδ.) το σκεύος στο 
οποίο βάζει ο ιερέας το ζεστό νερό. [ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. 
ζέω «βράζω» (βλ.λ.)]. 

ζέπελιν (το) {άκλ.} µεγάλων διαστάσεων αερόπλοιο, που αποτελείται 
από µακρύ κυλινδρικό µεταλλικό κορµό, κάτω από τον οποίο αιωρεί-
ται ένα στεγανό τµήµα για τις µηχανές και τους επιβαίνοντες. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Zeppelin (προφέρεται Τσέπελιν), από το όνοµα τού Γερ-
µανού αξιωµατικού F. G. von Zeppelin, ο οποίος πραγµατοποίησε την 
πρώτη πτήση µε αερόπλοιο το 1900]. 

ζερβής,-ιά,-ί-> ζερβός 
ζερβοδεξα επίρρ. (λαϊκ.) αριστερά και δεξιά. 
ζερβόδεξος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που µπορεί να χρησιµοποιεί εξίσου 

και το δεξί και το αριστερό του χέρι ΣΥΝ. (λόγ.) αµφιδέξιος. 
ζερβοκουτάλας (ο) (λαϊκ.-σκωπτ.) ο αριστερόχειρας (βλ.λ.) ΣΥΝ. 

ζερβοχέρης. 
ζερβός, -ή, -ό/-ί (λαϊκ.) 1. αυτός που βρίσκεται αριστερά 2. ζερβός 
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(ο), ζερβή (η) αριστερόχειρας ΑΝΤ. δεξιόχειρας. Επίσης ζερβής, -ιά, -ί. — 
ζερβά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *ζαρβός | *ζαβρός (η προσθήκη τού -ρ- ίσως κατά το 
αριστερός) < ζαβός (βλ.λ.)]. 

ζερβοχέρης, -α, -ικο αριστερόχειρας (βλ.λ.). 
ζερό (το) {άκλ.} (σπάν.) το µηδέν. {ETYM. < γαλλ. zéro < ιταλ. zero < zefiro < 

µτγν. λατ. zephirum < αραβ. sifr «κενός»]. 
ζέρσει (το) {άκλ.} 1. λεπτό ελαστικό ύφασµα: µεταξωτό | λεπτό | µαλακό ~ 2. 

(ως επίθ.) αυτός που αποτελείται από το ύφασµα αυτό: µπλούζα | φόρεµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Jersey, όνοµα βρετανικού νησιού, όπου κατασκευάστηκε για 
πρώτη φορά αυτό το είδος υφάσµατος]. 

ζεσεοσκοπία (η) {ζεσεοσκοπιών} ΦΥΣ. µέθοδος προσδιορισµού τού µοριακού 
βάρους µιας ουσίας µέσω τής µέτρησης τού σηµείου βρασµού διαλύµατος 
της. 
[ETYM. < ζέση + -σκοπιά < σκοπώ, απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. ébuillio-
scopie | ébuilliométrie (νόθα συνθ.)]. 

ζεσεοσκόπιο (το) {ζεσεοσκοπί-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο που χρησιµοποιείται για 
τον υπολογισµό τού σηµείου βρασµού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. 
ébuilloscope]. 

ζέση (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ο βρασµός 2. (συνήθ. µτφ.) 
εξαιρετικά µεγάλος ζήλος, επιθυµία για την πραγµατοποίηση σκοπού: 
αγωνίζεται µε - για το κοινό καλό ΣΥΝ. θέρµη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζέσις < ζέω 
«βράζω»]. 

ζέστα (η) → ζέστη 
ζεσταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ζέστα-να, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 

(κάτι) να γίνει ζεστό, του αυξάνω τη θερµοκρασία: ~ το φαγητό | τα χέρια µου 
στο τζάκι | το δωµάτιο 2. (µτφ.) (α) δηµιουργώ οικείο και φιλικό κλίµα: µε τα 
λόγια του ζέστανε την ατµόσφαιρα (β) κάνω (κάτι) περισσότερο ζωηρό και 
ενδιαφέρον: η κόντρα δηµοσιογράφων και πολιτικών ζέστανε τη συζήτηση ♦ 3. 
(αµετβ.) γίνοµαι ζεστός, θερµαίνοµαι: σιγά-σιγά ο καιρός άρχισε να ζεσταίνει· 
(µεσο-παθ. ζεσταίνοµαι) 4. αισθάνοµαι ζέστη: άνοιξε το παράθυρο, γιατί ~ 5. 
(ειδικότ.) προετοιµάζοµαι (για αθλητική δραστηριότητα, κάνοντας τις 
απαραίτητες προκαταρκτικές ασκήσεις), προθερµαίνοµαι: έβαλε τους αθλητές 
να τρέξουν πέντε γύρους, για να ζεσταθούν 6. (µτφ.) αποκτώ ενδιαφέρον: το 
παιχνίδι άρχισε να ζεσταίνεται µετά την ισοφάριση ΣΥΝ. θερµαίνω ΑΝΤ. 
κρυώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

ζέσταµα (το) {ζεστάµατος | χωρ. πληθ.} 1. η άνοδος τής θερµοκρασίας 
(σώµατος ή χώρου): το ~ τού φαγητού | τού νερού | τού δωµατίου ΣΥΝ. 
θέρµανση ΑΝΤ. κρύωµα 2. η προθέρµανση (βλ.λ.) χορευτή ή αθλητή: κάνω ~ || 
~ µε τροχαδάκι | µε µικρά επιτόπια πηδηµατάκια. 

ζεστασιά (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η ευχάριστη υψηλή θερµοκρασία (σε 
εσωτερικό ή προφυλαγµένο χώρο): αναζήτησε λίγη ~ κοντά στο τζάκι || µετά 
την κούραση τής ηµέρας χαλάρωνε στη ~ τού κρεβατιού ΣΥΝ. ζέστα ΑΝΤ. 
παγωνιά 2. (λόγ.-µτφ.) το ευχάριστο και οικείο περιβάλλον, η φιλική και 
εγκάρδια ατµόσφαιρα: η ~ τής οικογένειας || έχει χαθεί η ~ απ' τις ανθρώπινες 
σχέσεις ΣΥΝ. θαλπωρή ΑΝΤ. παγωµάρα. 

ζέστη (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κατάσταση στην οποία επικρατεί 
σχετικά υψηλή θερµοκρασία: η ~ τού καλοκαιριού || στο δωµάτιο έχει ~ ΣΥΝ. 
ζεστασιά ΑΝΤ. κρύο· ΦΡ. (καθηµ.) (δεν µου κάνει) ούτε κρύο ούτε ζέστη µου 
είναι αδιάφορο, δεν µε επηρεάζει: το αποτέλεσµα των εκλογών δεν του κάνει ~ 
ΣΥΝ. το ίδιο µού κάνει, δεν δίνω δεκάρα 2. ζέστες (οι) η περίοδος τού χρόνου 
µε υψηλές θερµοκρασίες- ΦΡ. (α) πιάνουν οι ζέστες αρχίζει να κάνει ζέστη (β) 
σφίγγουν οι ζέστες βλ. λ. σφίγγω. Επίσης (λαϊκ.) ζέστα. — (υποκ.) ζε-στούλα 
(η). 

ζεστοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ζεστοκοπάς...} (λαϊκ., συνήθ. τριτο-πρόσ. για τον 
καιρό) είµαι πολύ ζεστός, έχω υψηλή θερµοκρασία. — ζεστοκόπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ζεστός + επίθηµα -κοπώ < κόπτω]. 

ζεστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει υψηλή θερµοκρασία: το µέτωπο του ήταν -■ είχε 
πυρετό || οι ~ ηµέρες τού καλοκαιριού || ~ µπάνιο | νερό | καιρός | χώρα | 
δωµάτιο | φαγητό | µάτι κουζίνας | µηχανή ΣΥΝ. θερµός ΑΝΤ. κρύος, 
δροσερός, παγωµένος (πβ. λ. καυτός, χλιαρός)- ΦΡ. (α) (καθηµ.) ζεστό | θερµό 
χρήµα (i) χρήµα δανειζόµενο µε υψηλό τόκο (ii) διεθνώς περιπλανώµενο 
χρήµα (λ.χ. σε ανώνυµους λογαριασµούς), το οποίο ανάλογα µε την 
περίπτωση µεταφέρεται στη χώρα που έχει το σταθερότερο νόµισµα (iii) 
εισόδηµα που αποκτήθηκε από παράνοµη πράξη και διατίθεται γρήγορα λόγω 
των κινδύνων µε τους οποίους συνδέεται (iv) το χρήµα που εισπράττεται 
αµέσως και χωρίς επιβαρύνσεις, κρατήσεις- το ρευστό (χρήµα) (β) (καθηµ.) 
παίρνω (κάτι) στα ζεστά ασχολούµαι µε (κάτι) διαθέτοντας όλη µου την 
ενεργητικότητα, µε µεγάλη όρεξη: έχει πάρει στα ζεστά την όλη προσπάθεια 
και δουλεύει µε πολύ µεράκι 2. (για υφάσµατα, είδη ρουχισµού) κατάλληλος 
για τη διατήρηση ή την αύξηση τής θερµοκρασίας, κυρ. τού σώµατος: ~ 
πουλόβερ | κουβέρτα 3. (χρώµα) που κυµαίνεται στις αποχρώσεις τού 
κόκκινου και τού πορτοκαλί, κατ' αντιδιαστολή προς τα ψυχρά χρώµατα των 
αποχρώσεων τού µπλε και τού πράσινου: στα µέρη τού σπιτιού που είχαν 
αδύνατο φωτισµό, οι διακοσµητές προτίµησαν τα ζεστά ~ ΣΥΝ. θερµός 4. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από εγκάρδια και φιλική διάθεση, που 
εκδηλώνει συµπάθεια και ευγένεια ή στοργή: το ~ της χαµόγελο του έδωσε 
κουράγιο || ~ ατµόσφαιρα || ~ άνθρωπος ΣΥΝ. εγκάρδιος, πρόσχαρος 5. αυτός 
που µεταδίδει ένα συναίσθηµα άνεσης και οικειότητας: το στέκι αυτό είναι µια 
~ γωνιά στο κέντρο τής Αθήνας ΣΥΝ. ανθρώπινος 6. ζεστό (το) το ρόφηµα που 
πίνεται ως θερµαντικό και συνήθ. έχει καταπραϋντικές ή θεραπευτικές 
ιδιότητες, π.χ. τσάι, χαµοµήλι, τίλιο, φασκόµηλο κ.ά. 

ΣΥΝ. αφέψηµα.   — ζεστά επίρρ., (υποκ.) ζεστούλης, -α, -ικο κ. ζε-
στούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζέω «βράζω» 
(βλ.λ.), από θ. ζεσ- και παραγ. επίθηµα -τός, πβ. κ. βρασ-τός]. 

ζετε (το) {άκλ.} 1. χορευτική κίνηση τού µπαλλέτου στην οποία ο χορευτής | η 
χορεύτρια πηδά µεταφέροντας το βάρος τού σώµατος του/της από το ένα πόδι 
στο άλλο · 2. ΑΘΛ. (στην άρση βαρών) κίνηση που περιλαµβάνει δύο φάσεις, 
κατά τις οποίες ο αρσιβαρίστας φέρνει τη µπάρα µε τα βάρη πρώτα στο ύψος 
τού στήθους και στη συνέχεια την ανυψώνει πάνω από το κεφάλι 
προσπαθώντας να την κρατήσει για ορισµένο χρόνο σε αυτή τη θέση (πβ. λ. 
αρασέ). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. jeté < jeter «ρίχνω» < λατ. jacto]. 

ζευγαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ζευγάρι ερωτευµένων που δεν έχει ακόµη 
δεσµευτεί µε γάµο 2. νεαρό ζευγάρι. 

ζευγάρι (το) {ζευγαρ-ιού | -ιών} 1. δύο όµοια ή παρόµοια ή αλληλο-
συµπληρωνόµενα πράγµατα, που συνταιριάζονται για κοινή χρήση ή 
συναποτελούν αντικείµενο µε δύο ξεχωριστά µέρη ή κοµµάτια, τα οποία 
ενώνονται µεταξύ τους: ένα - γάντια | παπούτσια | παντόφλες | γυαλιά | 
σκουλαρίκια ΣΥΝ. ζεύγος, δυάδα 2. (ειδικότ. για πρόσ.) δύο άτοµα µεταξύ των 
οποίων έχει αναπτυχθεί σχέση έγγαµου βίου, ερωτική σχέση ή σχέση 
επαγγελµατικής συνεργασίας (π.χ. στα χορευτικά ντουέτα): ο Νουρέγεφ και η 
Φονταίην ήταν από τα πιο γνωστά ~ τής σύγχρονης χορευτικής σκηνής || έχω 
καλέσει δύο φιλικά ~ για δείπνο || παράνοµο | διάσηµο | αταίριαστο ~ || έγιναν ~ 
από την πρώτη µέρα ΣΥΝ. (για επαγγελµατική σχέση) ντουέτο 3. (λαϊκ.) δύο 
ζώα ζεµένα στο ίδιο άροτρο (βόδια ή άλογα)· (συνεκδ.) το όργωµα µε αλέτρι 
που το σέρνουν δύο ζώα: κάνω ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζευγάριον, υποκ. τού 
ζεύγος]. 

ζευγαρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ζευγάρισα} (λαϊκ.) οργώνω µε αλέτρι που το 
σέρνουν δύο ζώα: ~ το χωράφι. — ζευνάρισµα (το). 

ζευγαρόπλεχτος, -η, -ο ΜΕΤΡ. (οµοιοκαταληξία εξάστιχου) στην οποία ο πρώτος 
στίχος οµοιοκαταληκτεί µε τον δεύτερο, ο τρίτος µε τον έκτο και ο τέταρτος 
µε τον πέµπτο. 

ζευγαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ζευγάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 
1. (για πρόσ.) αναπτύσσω ερωτική σχέση (µε κάποιον/κάποια), γινόµαστε 
ζευγάρι 2. (για ζώα) εκτελώ τη διαδικασία τής αναπαραγωγής: είναι η εποχή 
που ζευγαρώνουν οι γάτες ΣΥΝ. αναπαράγοµαι ♦ (µετβ.) 3. φέρνω σε επαφή 
ζώα αντίθετου φύλου για επιλεγµένη γονιµοποίηση: αγόρασε ταύρο, για να 
ζευγαρώσει τις αγελάδες του · 4. βρίσκω αντικείµενο πανοµοιότυπο ή 
αντίστοιχο µε άλλο που έχω ήδη, ώστε να αποτελούν ζευγάρι: έχει ήδη ένα 
φωτιστικό, αλλά θέλει και το ταίρι του, να το ζευγαρώσει ΣΥΝ. ταιριάζω, 
συνδυάζω. — ζευγάρωµα (το). 

ζευγάρωτός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει ζευγαρώσει, που έχει γίνει 
ζευγάρι: πουλάκι ~ ΣΥΝ. ζευγαρωµένος 2. ΜΕΤΡ. ζευγορω-τή 
οµοιοκαταληξία η οµοιοκαταληξία κατά την οποία ο πρώτος στίχος 
οµοιοκαταληκτεί µε τον δεύτερο, ο τρίτος µε τον τέταρτο κ.λπ. (βλ. κ. λ. 
ζευγαρόπλεχτος). — ζευγορωτά επίρρ. 

ζευγάς (ο) (λαϊκ.) {ζευγάδες} ο ζευγολάτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. ζευγίτης· ΦΡ. 
(παροιµ.) ή παππάς-παππάς ή ζευγάς-ζευγάς καθένας πρέπει να αφοσιώνεται 
στο έργο του (να µην περισπάται σε πράγµατα που δεν σχετίζονται µε την 
ειδικότητα του, γιατί στο τέλος δεν θα κάνει τίποτε σωστά). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. ζεύγος «ζευγάρι βόδια»]. 

ζευγίτης (ο) {ζευγιτών} 1.ο ζευγολάτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. ζευγάς · 2. ΙΣΤ. ο 
διακοσιοµέδιµνος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < ζεύγος]. 

ζεύνλα κ. ζευλα (η) {ζευγλών} (παλαιότ.) το εξάρτηµα που χρησιµοποιούσαν 
για τη ζεύξη στο αλέτρι δύο ζώων, κυρ. βοδιών, και που συνήθ. περιελάµβανε 
δύο συνδεόµενα καµπυλωτά, τοξωτά κοµµάτια, τα οποία προσαρµόζονταν 
στον λαιµό των ζώων ξεχωριστά, επιτρέποντας τη µεταφορά φορτίου, 
αλετριού· (ειδικότ.) καθένα από τα καµπυλωτά τµήµατα τού ζυγού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζεύγλη < ζεύγ-νυ-µι «ζεύω» + παραγ. επίθηµα -λη (πβ. κ. τρώγ-
λη)]. 

ζείιγµα (το) (ζεύγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) οτιδήποτε µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη σύνδεση, την ένωση ξεχωριστών µερών, τµηµάτων ΣΥΝ. 
σύνδεσµος 2. (παλαιότ.) ΝΑΥΤ. η αλυσίδα που εκτεινόταν οριζόντια κατά 
µήκος τής εισόδου λιµανιού αποκλείοντας την είσοδο ανεπιθύµητων ή 
εχθρικών πλοίων · 3. ΦΙΛΟΛ. το γλωσσικό σχήµα βραχυ-λογίας που επιτρέπει 
την παράλειψη ενός ρήµατος συγγενικού στη σηµασία µε το αµέσως 
προηγούµενο του αλλά µε διαφορετικό αντικείµενο· π.χ. στους στίχους: 
«παίρνω κι εγώ τον µαύρο µου να πάω να τον ποτίσω' να τον ποτίσω κρύο νερό 
και (ενν. ταΐσω) δροσερό χορτάρι» 4. ΦΙΛΟΛ. βραχυλογικό σχήµα, κατά το 
οποίο ένα ρήµα αναφέρεται σε δύο ή περισσότερα υποκείµενα ή αντικείµενα ή 
κατηγορούµενα, ενώ αρµόζει σε ένα µόνο από αυτά· π.χ. ούτε φωνή ανθρώπου 
(ενν. ν' ακούσεις) ούτε ανθρώπινη µορφή να δεις 5. ΜΕΤΡ. το σηµείο στίχου, το 
οποίο, σύµφωνα µε τους κανόνες τής αρχαιοελληνικής και λατινικής µετρικής, 
απαγορεύεται να συµπίπτει µε το τέλος λέξης. [ΕΤΥΜ < αρχ. ζεϋγµα < ζεύγ-νυ-
µι «ζεύω»]. 

ζευγνόω ρ. µετβ. {έζευξα, ζεύχθηκα, ζευγµένος} 1. συνδέω δύο σηµεία που 
απέχουν αρκετά µεταξύ τους (λ.χ. µε γέφυρα, βλ. κ. λ. ζεύξη) 2. συνδέω δύο 
αντικείµενα µεταξύ τους 3. ζεύω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ζεύγνυµι, 
βλ. λ. ζεύω]. 

ζευγολατειό (το) [µεσν.] (παλαιότ.) 1. το χωράφι που έχει οργωθεί ή 
προσφέρεται για όργωµα 2. η αγροικία, το υποστατικό. 

ζευγολάτης (ο) {ζευγολατών} (παλαιότ.) ο γεωργός· αυτός που οργώνει µε 
αλέτρι που το σέρνουν δύο ζώα (άλογα ή βόδια) ΣΥΝ. ζευγάς, ζευγίτης. 



ζευγόλουρο 709 ζηµιά 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ζευγηλάτης (µε τροπή τού -η- σε -ο- κατ' αναλο- 
γίαν προς τα συνθ. µε -ο-) < ζεϋγος + -ηλάτης (µε έκταση φωνήεντος 
εν συνθέσει) < έλαύνω]. ζευγόλουρο (το) {-ου κ. -ιού | -ιών} (λαϊκ.) το λουρί, ο 

ιµάντας, µε 
τον οποίο το υποζύγιο, κυρ. το βόδι, δένεται στον ζυγό ΣΥΝ. (λόγ.) ζευ- 

κτήρας. ζεύγος (το) {ζεύγ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. (για πρόσ.) τα δύο πρόσωπα 
που αποτελούν ζευγάρι (βλ.λ., σηµ. 2): το ~ Παπαδοπούλου || το πρωθυπουργικό 
~ || ~ νεόνυµφων 2. (για ζώα) δύο υποζύγια ζεµένα στο ίδιο άροτρο για το 
όργωµα τού χωραφιού: ~ βοδιών 3. (για πράγµ.) δύο οµοειδή ή 
αλληλοσυµπληρούµενα αντικείµενα, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν 
µαζί: ~ υποδηµάτων | τροχών | αγωγών || θερµοηλεκτρικό ~ ΣΥΝ. ζευγάρι, δυάδα- 
ΦΡ. ανά | κατά ζεύγη (για τη διάταξη προσώπων | πραγµάτων) ανά δύο: 
στοιχηθείτε ~ || το τανγκό και το βαλς χορεύονται ~ ΣΥΝ. σε δυάδες. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ζεύγος < ζεύγνυµι «ζεύω», βλ.κ. ζεύω]. ζευκτήρας (ο) (λόγ.) το ζευγόλουρο 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ζευκτήρ, -ηρος < αρχ. ζεύγνυµι «ζεύω»]. ζευκτήριος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που είναι κατάλληλος για ζεύξη, που επιτρέπει τη 
σύνδεση, που συνδέει: ~ ίππος 2. ΝΑΥΤ. ζευ-κτηρία (η) καθένα από τα δύο 
τµήµατα τής αλυσίδας που συγκρατεί το πλοίο, για να µην αποσυνδεθεί από τις 
αρθρώσεις του, και συνδέει το πηδάλιο µε τα πλευρά του. 
ζευκτός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να ζευχθεί (βλ. λ. ζευγνύώ) 2. αυτός που 

έχει συνδεθεί µε άλλον (κυρ. για τεχνικά έργα) 3. ζευκτό(ν) (το) τριγωνικός 
σκελετός στέγης, από συναρµογή ξύλινων ή µετάλλι-νων στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ζευκ- (< ρ. ζεύγνυµι, βλ. λ. ζεύω) + παραγ. επίθηµα 
ρηµατικών επιθ. -τός]. 

ζεύλα (η) → ζεύγλα 
ζεύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. η σύνδεση δύο σηµείων (λ.χ. µε 

γέφυρα): η ~ Ρίου-Αντιρρίου ΣΥΝ. γεφύρωµα, γεφύρωση, σύνδεση 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. σύνδεση δύο µηχανικών διατάξεων, εξαρτηµάτων, οχηµάτων, 
προκειµένου να λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες ΣΥΝ. σύζευξη 3. η 
τοποθέτηση ζώων κάτω από τον ίδιο ζυγό, κυρ. βοδιών ή αλόγων για τη 
µεταφορά φορτίων ΣΥΝ. ζέψιµο ΑΝΤ. ξέζεµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζεϋξις < 
ζεύγνυµι «ζεύω», βλ. κ. ζεύω]. 

ζεόξιµος, -η, -ο (κυρ. για ζώα) αυτός που µπορεί να µπει στον ζυγό, να ζευχθεί. 
[ΕΤΥΜ < θ. ζευξ- (ρ. ζεύω) + παραγ. επίθηµα -ιµος]. 

Ζευς (ο) {∆ι-ός, -α} ΜΥΘΟΛ. Ο ∆ίας (βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ζευς | ∆εύς 
(ήδη µυκ. Di-we). o Ζευς, τού οποίου τη λατρεία εισήγαγαν τα πρώτα 
ελληνικά φύλα, ήταν αρχικώς ο θεός τού ουρανού και τού φωτός. Θεωρείται 
γενικά ότι ανάγεται σε αρχικό I.E. τ. *Djèus, ο οποίος απαντά σε πολλές I.E. 
γλώσσες, πβ. σανσκρ. dyâuh, χεττ. siun(i)-, λατ. Jupiter (= αρχ. Ζεϋ πάτερ) 
κ.ά. Αν δεχθούµε ότι το θ. τής λ. Ζευς ανάγεται σε αρχαιότατη I.E. λ. για την 
ηµέρα, τότε πιθ. συνδ. και µε λατ. dies «ηµέρα», σανσκρ. deva-, βλ. κ. ευ-δία. 
Η αρχ. γεν. ∆ιός εµφανίζει τη µηδενισµ. βαθµ. τού θ. και ανάγεται σε τ. *∆ιΕ-
ός. Από την αιτ. ∆ία προήλθε η νεοελληνική ονοµαστική ∆ίας]. 

ζεύω ρ. µετβ. {έζεψα, ζεύτηκα, ζεµένος} (λαϊκ.) τοποθετώ ζώα (κυρ. βόδια, 
άλογα) κάτω από τον ίδιο ζυγό, για να σύρουν φορτίο, βάρος: ~ τα βόδια στο 
αλέτρι || ~ σε κάρρο | άµαξα ΑΝΤ. ξεζεύω, λύνω· ΦΡ. ζεύοµαι στη δουλειά 
δουλεύω πολύ και εντατικά ΣΥΝ. στρώνοµαι στη δουλειά. — ζέψιµο (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ζεύγω, πβ. αόρ. έ-ζευξ-α τού αρχ. ζεύγνυµι. Το αρχ. ζεύγ-νυ-µι 
< I.E. *yeu-g- «συνδέω, συνάπτω», πβ. σανσκρ. yunâk-ti, yuga- «ζυγός», λατ. 
jungo «συνδέω», γαλλ. joindre, ισπ. yugo «ζυγός», αγγλ. yoke, γερµ. Joch κ.ά. 
Οµόρρ. ζεΰξ-ις (-η), ζεϋγ-ος, ζυγ-ός, ζεϋγ-µα κ.ά.]. 

ζέφυρος (ο) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) άνεµος που πνέει από τα δυτικά (βλ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) πουνέντες. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. < *ζέφος, που συνδ. µε τη λ. ζόφος «βαθύ σκοτάδι» (βλ.λ.), 
η οποία χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµ. «ανατολή»]. 

ζεχνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} αναδίδω πολύ δυσάρεστη οσµή, µυρίζω πολύ 
άσχηµα, αποκρουστικά- συνήθ. στη ΦΡ. βροµάει και ζέχνει ΣΥΝ. βροµοκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζενω, µεταπλ. ενεστ. βάσει τού µτγν. αορ. ώζεσα τού αρχ. ρ. 
όζω «βροµώ» (βλ.λ.), κατά το σχήµα έσπρωξα - σπρώχνω]. 

ζέψιµο (το) → ζεύω 
ζέω ρ. αµετβ. (λόγ.) {ευχρ. κυρ. στη µτχ. ενεστ. ζέων, ζέουσα, ζέον} (για υγρά) 

βρίσκοµαι στο σηµείο βρασµού, κοχλάζω ΣΥΝ. βράζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *ζέσ-ω < I.E. *yes- «βράζω», πβ. σανσκρ. yasati, αρχ. γερµ. 
jesan «αφρίζω», γερµ. Gischt «αφρός», αλβ. ziej (< I.E. *yes-ejö) κ.ά. Ojiópp. 
ζεσ-τός, ζέσ-ις (-η) κ.ά.]. 

ζηλαδέλφια (τα) (λαϊκ.) τα αδέλφια από διαφορετικό γονέα (πατέρα ή µητέρα), 
τα ετεροθαλή αδέλφια (κυρ. αρσενικού φύλου). [ΕΤΥΜ. < µηλαδέλφια < 
αλληλαδέλφια, µε παρετυµολ. προς το ρ. ζηλεύω]. 

Ζηλανδία (η) → Νέα Ζηλανδία 
ζήλεια (η) → ζήλια 
ζηλεµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που τον ζηλεύουν, τον επιθυµούν πολλοί' 

(γενικότ.) πολύ ωραίος: ~ µάτια | οµορφιά. — ζηλεµένα επίρρ. 
ζηλευτός, -ή, -ό αυτός που επάξια γίνεται αντικείµενο επιθυµίας και 

θαυµασµού: ~ θέση εργασίας | γάµος | χάρη | επιτυχία ΣΥΝ. αξιοζήλευτος, 
επίζηλος, ζηλεµένος. — ζηλευτά επίρρ. 

ζηλεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [ζήλε-ψα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. επιθυµώ για τον εαυτό 
µου (αγαθό που έχει άλλος): ζήλεψε την επιτυχία των άλ- 

λων || ~ τα νιάτα και την ανεµελιά της 2. βλέπω (κάποιον) µε δυσφορία ή 
θαυµασµό (επειδή πλεονεκτεί, επειδή καταφέρνει ή έχει κάτι που δεν έχω): ~ 
τον πλούσιο αδερφό του || σε ~ που είσαι τόσο ψύχραιµος ΣΥΝ. (λόγ.) φθονώ, 
εποφθαλµιώ 3. (ειδικότ. για σύζυγο ή ερωτικό σύντροφο) αισθάνοµαι 
δυσάρεστα, επειδή ανησυχώ ή φοβούµαι για πιθανή απιστία· εκδηλώνω 
ζηλοτυπία (βλ.λ.): ζηλεύει τη γυναίκα του' δεν την αφήνει ποτέ µόνη µε άλλον ♦ 
4. (αµετβ.) επιθυµώ να έχω κάτι που έχει άλλος, αισθάνοµαι δυσφορία ή 
θαυµασµό για κάτι που καταφέρνει ή έχει άλλος: Αχ, ~! Τι ωραίο σπίτι! || 
ζήλεψαν µε την επιτυχία του. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ζήλος]. ζήλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το δυσάρεστο 
συναίσθηµα που νιώθει κανείς απέναντι σε κάποιον ο οποίος πλεονεκτεί ή 
επιτυγχάνει (κάτι αξιόλογο) ή κατέχει κάτι που δεν έχει ο ίδιος: τον τύφλωσε η 
~ για την επιτυχία τού ανταγωνιστή του || νιώθω | προκαλώ | µε τρώει η -· ΦΡ. 
(α) κάνω ζήλιες εκδηλώνω ζηλοτυπία ΣΥΝ. κάνω σκηνή (β) ζήλια-ψώρα βλ. λ. 
ψώρα (γ) (παροιµ.) αν ήτανε η ζήλια ψώρα, θα την είχε | θα κολλάνε όλη η 
χώρα ως σχόλιο για κάποιον που ζηλεύει πολύ, για να δείξουµε ότι όλοι οι 
άνθρωποι ζηλεύουν 2. (ειδικότ.) το δυσάρεστο συναίσθηµα που προκαλεί ο 
φόβος ή η ανησυχία για πιθανή απιστία αγαπηµένου προσώπου: όταν τον είδε 
να χορεύει µε άλλη, ένιωσε έντονη ~ ΣΥΝ. ζηλοτυπία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζήλια | ζηλία < µτγν. ζηλεύω, υποχωρητ. κατά το σχήµα 
φτωχός - φτωχαίνω - φτώχια, περήφανος - περηφανεύοµαι - περηφάνια]. 

ζήλια - φθόνος - ζηλοφθονία - ζηλοτυπία. Η λ. ζήλια δηλώνει είτε την 
επιθυµία που γεννάται σε κάποιον να αποκτήσει κάτι καλύτερο ή 
πλεονεκτικότερο που διαθέτει ένας άλλος είτε το δυσάρεστο συναίσθηµα 
που νιώθει κανείς απέναντι σε κάποιον που υπερέχει: Το κοφτερό µυαλό της 
και το αθλητικό σώµα της προκαλούσαν τη ζήλια στις συµµαθήτριες της. Το 
φθόνος είναι κα-κόσηµη λ. ∆ηλώνει το µίσος που γεννάται στην ψυχή 
κάποιου για τα πλεονεκτήµατα ή τα αγαθά που έχει κάποιος άλλος: Ο 
φθόνος µερικών γύρω του για τη νέα θέση του τον πίκρανε πολύ. Η ζήλια 
µπορεί να οδηγήσει στην άµιλλα «έπί καλώ», ενώ ο φθόνος λειτουργεί «έπί 
κακφ», εις βάρος κάποιου. Αν οδηγήσει σε φθόνο, τότε χαρακτηρίζεται ως 
ζηλοφθονία, ενώ η ζήλια µε ερωτικά κίνητρα καταντά στη ζηλοτυπία. 

ζηλιάρης, -α, -ικο [µεσν.] 1. αυτός που ζηλεύει εύκολα: είναι πολύ ~· αν δει ότι 
ο γείτονας του αγόρασε κάτι που δεν έχει κι αυτός, θα τρέξει να το αγοράσει 2. 
(ειδικότ.) αυτός που αισθάνεται συχνά έντονη ζήλια για σύζυγο ή ερωτικό 
σύντροφο, για πιθανή απιστία αγαπηµένου προσώπου: ~ σύζυγος ΣΥΝ. 
ζηλότυπος, (εκφραστ.) ζηλιαρόγατος. 

ζηλιάρικος, -η, -ο αυτός που εκφράζει ζήλια: ~ µατιά | αντίδραση. — ζηλιάρικα 
επίρρ. 

ζηλιαρόγατος (ο), ζηλιαρόγατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-σκωπτ.) 
πρόσωπο που αισθάνεται συχνά και έντονα κυρ. ερωτική ζήλια, που ζηλεύει 
παράφορα ΣΥΝ. ζηλιάρης, ζηλότυπος. 

ζήλος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η έντονη επιθυµία ή προσπάθεια (για την 
επίτευξη σκοπού), η ενθουσιώδης εργατικότητα και αφοσίωση (σε κάτι): έχω 
~ για µάθηση || έδειξε υπερβολικό | υπερβάλλοντα ~ κατά την εκτέλεση τής 
αποστολής του ΣΥΝ. ενθουσιασµός, θέρµη, προθυµία 2. απεργία ζήλου βλ. λ. 
απεργία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ζήλος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. ζητώ, ίσως και µε τη 
λ. ζηµία (βλ.λ.)]. 

ζηλοτυπία (η) [αρχ.] {ζηλοτυπιών} η εκδήλωση ερωτικής ζήλιας- η παθολογική 
προσήλωση στο αγαπηµένο πρόσωπο κατά απόλυτα κτητικό τρόπο σε 
συνδυασµό µε τον διαρκή φόβο απώλειας του ή ύπαρξης αντεραστή | 
αντεράστριας: µου έκανε ολόκληρη σκηνή ζηλοτυπίας, επειδή µε βρήκε να 
µιλάω µε τον γείτονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήλια. 

ζηλότυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ζήλια (ερωτική), που 
παθολογικά επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή τού αγαπηµένου προσώπου 
φοβούµενος την απώλεια του και την ύπαρξη αντεραστή | αντεράστριας: ~ 
σύζυγος | φίλος. — ζηλότυπα | ζηλο-τύπως [αρχ.] επίρρ., ζηλοτυπώ ρ. [αρχ.] {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζήλος + τύπος < τύπτω «χτυπώ», οπότε η λ. ζηλότυπος 
θα δήλωνε εκείνον που έχει χτυπηθεί από ζήλια]. 

ζηλόφθονος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αισθάνεται ζήλια η οποία οδηγεί σε 
φθόνο (για αγαθά, επιτυχίες ή την ευτυχία άλλων). — ζηλό-φθονα | 
ζηλοφθόνως επίρρ., ζηλοφθονία (η) [µεσν.], ζηλοφθονώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήλια. 

ζηλώ ρ. µετβ. {ζηλοίς... | εζήλωσα} (αρχαιοπρ.) επιθυµώ (κάτι που θεωρώ 
αξιόλογο), ζηλεύοντας ή µιµούµενος αντίστοιχο πρότυπο: εζή-λωσε τη δόξα 
των προκατόχων του. [ΕΤΥΜ#< αρχ. ζηλώ (-όω) < ζήλος]. 

ζηλωτής (ο) 1. (α) ΘΡΗΣΚ. Ο οπαδός ακραίας, φιλοπόλεµης αίρεσης Εβραίων 
στην Ιουδαία κατά τον Ιο αι. µ.Χ., που αποσκοπούσε στην εκδίωξη των 
Ρωµαίων κατακτητών και τόνιζε την πίστη στην παράδοση και την εθνική 
καθαρότητα (β) ΙΣΤ. ο οπαδός θρησκευτικής και πολιτικής τάσης στη 
βυζαντινή κοινωνία, η οποία εµφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη τον 14ο µ.Χ. αι., 
έµενε πιστή στην παράδοση και αντιδρούσε σε καινοτοµίες 2. (µτφ.-κακόσ.) 
πρόσωπο που ακολουθεί χωρίς παρεκκλίσεις το θρησκευτικό δόγµα στο οποίο 
ανήκει, ο φανατικός στη θρησκευτική του πίστη ΣΥΝ. φονταµενταλιστής 3. 
πρόσωπο που αγωνίζεται µε ζήλο για συγκεκριµένο ιδανικό, που αφοσιώνεται 
µε πάθος σε αυτό: ~ τής παράδοσης ΣΥΝ. θιασώτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζηλώ]. 

ζηµιά κ. (λόγ.) ζηµία (κυρ. στη σηµ. 3) (η) 1. κάθε φθορά, οποιαδήπο- 



ζηµιάρης 710 ζητιάνος 
 

τε βλάβη ή απώλεια η οποία µειώνει την αξία, την ποιότητα ή τη λει-
τουργικότητα αυτού που την υφίσταται: η κακοκαιρία προκάλεσε 
φοβερή - στις καλλιέργειες || αποκαθιστώ τη ~ || αν δεν κόψεις το κά-
πνισµα, θα πάθεις µεγάλη ~! ΦΡ. τώρα έγινε η ζηµιά τώρα έγινε το 
κακό, δεν επανορθώνεται: ~, ας δούµε από 'δω και µπρος τι θα κά-
νουµε 2. (συνεκδ.) το κόστος τής βλάβης που υπέστη (κάποιος/κάτι): 
η ~ που έπαθε το αυτοκίνητο ανέρχεται σε 700.000 δρχ. ANT. όφελος, 
ωφέλεια, καλό 3. (ειδικότ.) η οικονοµική απώλεια, το να είναι τα έξο-
δα περισσότερα από τα έσοδα: η ~ που υπέστη η επιχείρηση ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) χασούρα, ANT. κέρδος, όφελος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζηµία, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τις λ. ζήλος, ζητώ]. 

ζηµιάρης, -α, -ικο {ζηµιάρηδες} αυτός που προκαλεί συχνά ζηµιές 
(κυρ. λόγω απροσεξίας ή αδεξιότητας): ~ γάτα | παιδί ΣΥΝ. απρόσε-
κτος, (λαϊκ.) ατζαµής. Επίσης ζηµιάρικος, -η, -ο. 

ζηµιαρόγατος (ο), ζηµιαρόγατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (κυριολ.) 
γάτος που κάνει ζηµιές 2. (συνήθ. µτφ. για πρόσ.) πρόσωπο που κάνει 
ζηµιές ΣΥΝ. ζηµιάρης. 

ζηµιογόνος, -ος, -ο (λόγ. κυρ. για επιχείρηση) αυτός που εµφανίζει 
ζηµία. [ΕΤΥΜ. < ζηµία + -γόνος (πβ. κ. παραισθησιο-γόνος)]. 

ζηµιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζηµίω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) προ-
καλώ (σε κάποιον) ζηµιά, κυρ. οικονοµική: η αποτυχία τού προϊόντος 
αναµένεται να ζηµιώσει την εταιρεία (κατά) 10.000.000 || (κ. µεσο-
παθ.) τελικά όλοι βγήκαν ζηµιωµένοι από αυτή τη δουλειά ΣΥΝ. βλά-
πτω ANT. αποφέρω κέρδος ♦ 2. (αµετβ.) έχω ζηµία, έσοδα λιγότερα 
από τα έξοδα: έχω ζηµιώσει από αυτή την επένδυση. — ζηµίωµα (το) 
[αρχ.] κ. ζηµίωση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζηµιώ (-όω) < ζηµία]. 

ζην (το) {άκλ.} (αρχαιοπρ.) η ζωή· κυρ. στις ΦΡ. (α) τα προς το ζην το 
σύνολο των υλικών αγαθών που επιτρέπουν την επιβίωση, τα ανα-
γκαία αγαθά: προσπάθησε να βγάλει - κάνοντας τις πιο απίθανες 
δουλειές ΣΥΝ. τα απαραίτητα, τα στοιχειώδη (β) το ευ ζην (i) η ζωή 
που χαρακτηρίζεται από ηθικές και πνευµατικές αξίες: στους φυσι-
κούς γονείς χρωστούµε το ζην και στους διδασκάλους το ~ ΣΥΝ. ενά-
ρετη ζωή (ii) η ευχάριστη και ποιοτική ζωή (συχνά και η πολυτελής 
και γεµάτη απολαύσεις) (γ) προσµετρώ το ζην βαδίζω προς το τέλος 
τής ζωής µου (δ) εξεµέτρησε το ζην πέθανε (ε) το ζην επικινδύνως 
(βίβερε περικολοζαµέντε) το να ζει κανείς µε επικίνδυνο τρόπο. 
{ETYM. < αρχ. ζην, απρφ. ενεστ. τού ρ. ζώ (-ήω)]. 

Ζηνοβία (η) 1. Σεπτιµία Ζηνοβία· βασίλισσα τής αρχαίας πόλης Παλ-
µύρας στη Συρία (267-273 µ.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Ζηνόβιος 
(βλ.λ.)]. 

Ζηνόβιος (ο) {-ου κ. -ίου} µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < Ζευς (επική γεν. Ζηνός) + βίος]. 

Ζηνόδοτος (ο) {-ου κ. -ότου) αρχαίος γραµµατικός από την Έφεσο 
(3ος αι. π.Χ.), πρώτος διευθυντής τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < Ζευς (επική γεν. Ζηνός) + -δοτός < ρ. δίδωµι]. 

Ζήνων (ο) {Ζήνων-ος, -α} 1. (α) ο Ελεάτης· αρχαίος Έλληνας φιλόσο-
φος (495/490-430 π.Χ.), που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη 
τής Λογικής και των µαθηµατικών, πολέµιος των Πυθαγορείων (β) ο 
Κιτιεύς- αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (335-263 π.Χ.), ιδρυτής τής 
Στωικής Σχολής 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης Ζήνωνας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Ζευς (επική γεν. 
Ζηνός)]. 

Ζήρεια (η) το όρος Κυλλήνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως 
οµόρρ. τής αρχ. Ζηρίνθου, πόλεως και σπηλαίου τής Θράκης (θρακ. 
προελ., αγν. ετύµου). Κατ' άλλους, το τοπωνύµιο είναι σλαβ. αρχής]. 

ζήση (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η ζωή: «αυτός οπού 'δε πράµατα στη ~ του 
φριχτά» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. βίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ζήσις < αρχ. ζώ (-ήω)]. 

Ζήοης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΓΎΜ. Κύρ. όν. που βασίζεται στην ευχή 
να ζήσει!, η οποία αφορούσε στο νεογέννητο παιδί]. 

Ζήοιµος (ο) {-ου κ. -ίµου) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < Ζήσης, µε 
προσθήκη τού επιθήµατος -ιµος, το οποίο έδινε λογιότερο χαρακτήρα 
στο όνοµα]. 

ζήτα (το) (άκλ.) 1. Ζ, ζ το έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 2. 
οµάδα «Ζήτα» ειδική οµάδα τής Αστυνοµίας από αστυνοµικούς µε 
µοτοσυκλέτες για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών. (Βλ. 
κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < αρχ- ζήτα < αραµ. zeta (πβ. εβρ. zayin)]. 

ζήτα (η) [χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ζητιανιά: το 'ρίξε στη ~. 
[ΕΤΥΜ < ζητώ (υποχωρητ.)]. 

ζητακισµός (ο) η διαταραχή τής οµιλίας, που χαρακτηρίζεται από 
τραυλισµό των συµφώνων, και κυρ. τού ζ. 

ζητάς (ο) {ζητάδες} (αργκό) ο αστυνοµικός που ανήκει στην οµάδα 
«Ζήτα» (βλ. λ. ζήτα). 

ζητείτε και ευρήσετε → ζητώ 
ζήτηµα (το) {ζητήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε τίθεται ως θέµα 

διαπραγµάτευσης ή διερεύνησης: η κυβέρνηση οφείλει να ασχοληθεί 
σοβαρά µε το ~ των ναρκωτικών || προέκυψε ~ από το πλήθος των κα-
ταγγελιών χρηµατισµού || το ~ τίθεται επί τάπητος || θα ήθελα να σας 
απασχολήσω για το ~ µου (για την προσωπική µου υπόθεση) ΣΥΝ. θέ-
µα, πρόβληµα, υπόθεση 2. οτιδήποτε προκαλεί ή αποτελεί λόγο διέ-
νεξης, διαφοροποίησης και αντιπαράθεσης: δηµιουργεί ~ εκ τού µη-
δενός || λύση των εκκρεµών - ΣΥΝ. πρόβληµα· ΦΡ. (α) δεν υπάρχει | τί-
θεται | υφίσταται ζήτηµα δεν αποτελεί καν αντικείµενο προς συζή-
τηση (είτε επειδή δεν υπάρχει αντικείµενο είτε επειδή είναι ασήµα- 

ντο): τόνισε πως ~ παραίτησης τού υπουργού || εφόσον δόθηκαν οι 
εξηγήσεις, ~ κλιµάκωσης των αντιδράσεων ΣΥΝ. δεν συζητείται, δεν 
υπάρχει πρόβληµα (β) δηµιουργώ | κάνω (κάτι) ζήτηµα αποδίδω (σε 
κάτι) αυξηµένη σπουδαιότητα και σοβαρότητα: αυτά είναι συνηθι-
σµένα πράγµατα, ας µην τα κάνουµε ζήτηµα κάθε φορά ΣΥΝ. µεγεθύνω, 
µεγαλοποιώ, κάνω (κάτι) θέµα (γ) είναι δικό µου ζήτηµα είναι δική 
µου επιλογή, είναι απόφαση που εξαρτάται αποκλειστικά από εµένα: 
αν θα πάρεις µέρος στον διαγωνισµό, είναι καθαρά δικό σου ζήτηµα (δ) 
(εκφραστ.) ζήτηµα ζωής και θανάτου για κάτι εξαιρετικά σοβαρό και 
επείγον: είναι - να επικοινωνήσει αµέσως µαζί µου! (ε) γλωσσικό 
ζήτηµα βλ. λ. γλωσσικός (στ) Ανατολικό Ζήτηµα βλ. λ. ανατολικός (ζ) 
είναι ζήτηµα (+γεν.) αφορά σε, έχει σχέση µε: άλλοι το βρίσκουν 
ωραίο, άλλοι άσχηµο- είναι - γούστου || ~ τύχης | χρηµάτων | αρχών 
ΣΥΝ. είναι θέµα, απαιτείται (η) είναι ζήτηµα... το πολύ...: όλα αυτά τα 
χρόνια ~ αν ήρθε µια-δυο φορές να µε δει (δεν ήρθε παραπάνω από 
µία-δύο φορές). — (υποκ.) ζητηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζητώ (-
έω)]. ζήτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η διαδικασία 
αναζήτησης, η επιδίωξη εύρεσης: η ~ τής αλήθειας· ΦΡ. σε πρώτη 
ζήτηση αµέσως µόλις ζητηθεί (i) για την άµεση πληρωµή χρέους ή 
δανείου από τον υπόχρεο, όταν απαιτηθεί κάτι τέτοιο: υποσχέθηκε να 
έχω πίσω τα λεφτά µου ~! ΣΥΝ. χωρίς καθυστέρηση (ii) για την άµεση 
παροχή οποιουδήποτε αγαθού βάσει συµφωνίας: οι υπηρεσίες µας θα 
είναι στη διάθεση σας ~! 2. ΟΙΚΟΝ. (α) η γενική εκδήλωση αγοραστι-
κού ενδιαφέροντος για την απόκτηση (µε αγορά) αγαθού: η ~ πετρε-
λαίου τον χειµώνα εµφανίζεται αυξηµένη || περιορισµένη | έντονη | 
ξαφνική | διαρκής | µεγάλη | εποχική ~ ΑΝΤ. προσφορά (β) νόµος τής 
προσφοράς και της ζήτησης νόµος τής αγοράς (βλ. λ. αγορά, σηµ. 4), 
σύµφωνα µε τον οποίο η σχέση τού ενδιαφέροντος που εκδηλώνει το 
καταναλωτικό κοινό για την αγορά ενός προϊόντος (ζήτηση) και τής 
τιµής του είναι ανάλογη, ενώ η σχέση τής προσφοράς τού προϊόντος 
και τής τιµής του είναι αντιστρόφως ανάλογη, δηλ. όταν το αγορα-
στικό ενδιαφέρον (η ζήτηση) αυξηθεί (ή ελαττωθεί), η τιµή τού προϊ-
όντος αυξάνεται (ή µειώνεται αντίστοιχα), ενώ όταν η προσφορά αυ-
ξηθεί (ή ελαττωθεί), η τιµή µειώνεται (ή αυξάνεται) (γ) ενεργός ζή-
τηση η ανάγκη ή η επιθυµία για την αγορά προϊόντος, η οποία µπορεί 
να ικανοποιηθεί, εφόσον ο πιθανός αγοραστής διαθέτει τα αναγκαία 
χρήµατα για την αγορά (δ) καµπύλη ζήτησης η γραφική απεικόνιση 
τής σχέσης τής τιµής ενός προϊόντος και τής ζητούµενης ποσότητας 
αυτού τού προϊόντος ανά χρονική περίοδο. [ΕΤΥΜ < ~Ρλ· ζήτησις < 
ζητώ. Οι οικον. όροι είναι µετάφρ. δάνεια: νόµος τής προσφοράς και 
τής ζήτησης (< αγγλ. law of supply and demand), ενεργός ζήτηση (< 
αγγλ. active demand), σε πρώτη ζήτηση (< αγγλ. on first demand)], 
ζητητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αρέσκεται στις πνευµατικές 
αναζητήσεις, που αναπτύσσει µε ευχαρίστηση και αφοσίωση πνευ-
µατικά ενδιαφέροντα: ~ φιλοσοφία | φιλόσοφος 2. ζητητική (η) το σύ-
στηµα θέσεων και ιδεών των σκεπτικών φιλοσόφων, το γνωσιολογικό 
πλαίσιο τής φιλοσοφίας που ανέπτυξαν, αρνούµενοι το κύρος κάθε 
αλήθειας ως ανέφικτης. — ζητητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ζητιανεύω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {ζητιάνεψα} ♦ 1. (αµετβ.) ζητώ χρήµατα, υλική 
βοήθεια, απευθυνόµενος στον οίκτο των άλλων, είµαι ζητιάνος: 
κατάντησε να ζητιανεύει στους δρόµους ΣΥΝ. ζητώ ελεηµοσύνη, (λόγ.) 
επαιτώ, (λαϊκ.) διακονεύω, ψωµοζητώ, βγαίνω στη γύρα ♦ 2. (µετβ.) 
(συχνά +για) εκλιπαρώ για κάτι µε αναξιοπρεπή τρόπο: ~ φι-
λοφρονήσεις | τη συγγνώµη κάποιου || ζητιανεύει για µια θεσούλα στο 
∆ηµόσιο ΣΥΝ. ικετεύω. ζητιανιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πράξη τού 
να ζητιανεύει κανείς, η κατάσταση τού να ζει κανείς ζητιανεύοντας: 
έµεινε άνεργος κι άστεγος και το 'ρίξε | βγήκε στη - ΣΥΝ. (λόγ.) 
επαιτεία, (λαϊκ.) διακονιά, ζήτα 2. (µτφ.) η έντονη και κυρ. 
αναξιοπρεπής ικεσία (για κάτι): δεν µου αρέσουν οι ~ για να πετύχω 
µια λογική προσφορά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. ζητιάνος (ο), ζητιάνα (η) 
1. πρόσωπο που ζει από ελεηµοσύνες, ζητώντας χρήµατα, υλική 
ενίσχυση ΣΥΝ. (λόγ.) επαίτης, (λαϊκ.) διακο-νιάρης, ζήτουλας 2. (µτφ.-
µειωτ.) πρόσωπο που εκλιπαρεί (για κάτι, συχνά αναξιοπρεπώς). — 
ζητιανάκι (το), ζητιάνικος, -η, -ο κ. ζητια νί-στικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φτώχια. 

[ΕΤΥΜ. < ζήτια | ζητιά < ζήτης (πβ. επαιτώ - επαίτης) < ζητώ + παραγ. 
επίθηµα, -ιάνος, πβ. πρωτευουσ-ιάνος, καθαρευουσ-ιάνος κ.ά.]. 

ζητιάνος: συνώνυµα. Η λέξη που δηλώνει ουδέτερα, χωρίς σηµα-
σιολογικές αποχρώσεις, αυτόν που ζητάει από τους άλλους ελεη-
µοσύνη (σε χρήµατα ή και σε είδος) λόγω ανέχειας και αδυναµίας 
να αντιµετωπίσει τις στοιχειώδεις ανάγκες τής ζωής (φαγητό -
στέγη) είναι η λ. ζητιάνος, από το ζήτη (< ζητώ) και την κατάλ. -ιά-
νος, που έχει υποτιµητική χροιά (πβ. πρωτευουσ-ιάνος, καθαρευ-
ουσ-ιάνος). Στους µεσαιωνικούς χρόνους ζήτη (η) και ζητούλι (το) 
ήταν «τα χρήµατα που κατέβαλλαν οι πιστοί κατά εποχές για να 
ζήσουν οι ιερείς», ενώ στα έγγραφα τού Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως αναφέρεται (από το 1659) και η λ. ζητεία (η) µε τη σηµ. 
«ζητιανιά, επαιτεία». Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν µε τη σηµ. τού 
«ζητιάνος» τις λέξεις από το ρ. αιτούµαι: προσαίτης, µεταίτης και, 
λιγότερο, επαίτης· το τελευταίο επιβίωσε και αποτέλεσε την κύρια 
λόγια και επίσηµη λέξη που δήλωσε το «ζητιάνος», µε παράγωγο 
το επαιτεία (ή ορθότερα επαιτία, όπως παρατηρεί ο Κ. Κόντος). 
Από το ζήτης και την εκφραστική κατάληξη -ουλας (ή, λιγότερο 
πιθανόν, από το ζητούλι και την κατάλ. -ας µε αναβιβασµό τού τό-
νου) σχηµατίστηκε η λ. ζήτουλας µε επιτατική και µειωτική ση-
µασία (αυτός που µε αναξιοπρεπή και φορτικό τρόπο ζητάει βοή- 
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θεια από τους άλλους) και το σύνθετο ψωµοζήτης Ως ισχυρότεροι 
και εκφραστικότεροι τύποι σχηµατίστηκαν το σύνθετο ψωµοζή-
τουλας και το (παράγωγο) ζητουλιάρης. Από την ανάγκη των µο-
ναχών να επιτελούν (στα µεσαιωνικά και νεότερα χρόνια) τη «δια-
κονία» ή το «διακόνηµα» τής επαιτείας, δηλ. τής συγκέντρωσης 
χρηµάτων και τροφίµων από τους πιστούς για τα µοναστήρια, 
προήλθε η λ. διακονιάρης (< διακονιά < διακονία). 

ζήτουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) αυτός που ζητάει διαρκώς και 
αναξιοπρεπώς από τους άλλους. Επίσης (εµφατ.) ζητουλιάρης ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ζητιάνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ζητώ + παραγ. επίθηµα -ουλας, πβ. δράκ-ουλας, 
ρούφ-ουλας], 

ζητούµενο (το) {ζητουµέν-ου | -ων} 1. οτιδήποτε προκύπτει ή τίθεται 
ως ζήτηµα, αντικείµενο έρευνας ή αναζήτησης: η µείωση τής ανερ-
γίας είναι το ~ τής πολιτικής µας 2. αυτό που επιθυµώ να αποκτήσω, 
γιατί αισθάνοµαι ότι µου λείπει: τα πάντα εξαρτώνται από την ποι-
οτική παιδεία- αυτό είναι το ~ στη χώρα µας ΣΥΝ. αίτηµα 3. το προς 
απάντηση ερώτηµα ή θέµα: στο θέµα τής έκθεσης ιδεών διακρίνουµε 
δεδοµένα και ζητούµενα || τα ~ στο πρόβληµα τής άλγεβρας. [ΕΤΥΜ 
Ουδ. µτχ. παθ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ζητώ]. 

ζητώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζητ-είς κ. -άς... | ζήτ-ησα, -ιέµαι (λόγ. -
ούµαι, -είσαι...), -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ψάχνω να βρω, έχω 
ανάγκη (από κάτι): ζητούσε ένα πρόχειρο καταφύγιο από τη βροχή || 
ζητούνται πωλήτριες µε πείρα || ζητείται γκαρσονιέρα επιπλωµένη || (κ. 
µεσοπαθ. τριτοπρόσ.) ζητείται τηλεφωνήτρια (αγγελία) || ζητούνται 
εργάτες για βραδινή βάρδια ΣΥΝ. αναζητώ, ψάχνω, γυρεύω- ΦΡ. ΤΙ ζη-
τάει | γυρεύει (κάποιος κάπου); για να δηλώσουµε ότι κακώς, κατά 
τον οµιλητή, κάποιος βρίσκεται ή ενεργεί κάπου 2. θέλω να συνα-
ντήσω (κάποιον) ή να µιλήσω (σε κάποιον): από το πρωί σε ζητάει σε 
όλα τα γραφεία || ποιον ζητάτε ακριβώς; || κάποιος σε ζήτησε στο τη-
λέφωνο, αλλά δεν άφησε όνοµα 3. εκφράζω (σε κάποιον) την ανάγκη 
µου (για κάτι), µε σκοπό να µου το δώσει: ζήτησε τη βοήθεια των φί-
λων || ζητούσε το έλεος των δικαστών || τα κόµµατα ζητούν την ψήφο 
σας || πολλά ζητάς! (έχεις πολλές απαιτήσεις) || ζήτησε το τηλέφωνο 
του (τον ρώτησε ποιος είναι ο αριθµός τού τηλεφώνου του) || ~ την 
άδεια του | µια χάρη | το χέρι κάποιας (κάνω πρόταση γάµου σε γυ-
ναίκα) ΣΥΝ. επιζητώ, (λόγ.) αιτούµαι· ΦΡ. ζητώ σε γάµο κάνω πρότα-
ση γάµου, εκφράζω την επιθυµία (σε γυναίκα ή στον κηδεµόνα της) 
να παντρευτώ (κάποια): τη ζήτησε (σε γάµο) από τους γονείς της 4. 
επιδιώκω (κάτι): ζητούσε τ'αδύνατα || ό,τι κι αν ζητήσει στη ζωή του 
θα το πετύχεν ΦΡ. (λόγ.) ζητείτε και ευρήσετε (ζητείτε και εύρήσε-τε, 
Κ.∆. Ματθ. 7, 7) ζητάτε (κάτι) µε επιµονή και θα το βρείτε· για την 
αξία τής επίµονης αναζήτησης, αυτός που επιµένει ανταµείβεται για 
την προσπάθεια του 5. (ειδικότ.) απαιτώ, προβάλλω αξίωση βάσει φυ-
σικού, ηθικού ή νοµικού δικαιώµατος µου: οι εργαζόµενοι ζητούν την 
άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων τους || ζήτησε την επέµβαση τού 
εισαγγελέα για τα έκτροπα || ~ αποζηµίωση | διαζύγιο | µια καθαρή και 
έντιµη εξήγηση | την αλήθεια | το δίκιο µου ΣΥΝ. αξιώνω- ΦΡ. (α) ζητώ 
τον λόγο (από κάποιον) βλ. λ. λόγος (β) ζητώ την κεφαλή (κάποιου) 
επί π'ινακι (από την απαίτηση τής Σαλώµης για τον αποκεφαλισµό 
τού Ιωάννη τού Προδρόµου) ζητώ την αυστηρή τιµωρία ή την 
αποποµπή κάποιου 6. (+να) εκφράζω (σε κάποιον) την επιθυµία (να 
κάνει | να γίνει κάτι): του ζήτησα να είναι σύντοµος || τους ζήτησα να 
µου δοθεί άδεια να λείψω για λίγες µέρες 7. επιθυµώ έντονα, επι-
διώκω: ~ να µάθω την αλήθεια ♦ (αµετβ.) 8. διατυπώνω την επιθυµία 
να αποκτήσω ή να πετύχω κάτι, κυρ. να µου δοθεί κάτι, επιδιώκω να 
καρπωθώ, να κερδίσω από τους άλλους: στη ζωή δεν πρέπει µόνο να 
ζητάς- πρέπει και να δίνεις 9. (µτφ.) έχω ανάγκες, απαιτήσεις, χρειά-
ζοµαι πράγµατα: το σπίτι ζητάει συνεχώς- πρέπει να ξοδεύεις συνέ-
χεια χρήµατα || τα παιδιά µεγαλώνουν και ζητάνε (έχουν ανάγκες, που 
πρέπει να καλύψουν οι γονείς τους) 10. ζητιανεύω: δεν ντρέπεται να 
ζητά από δεξιά κι αριστερά || το έχει πιο εύκολο να ζητά από το να 
δουλεύει 11. (µτφ.) αισθάνοµαι έντονη ανάγκη, ειδ. βιολογική· κα-
τέχοµαι από σφοδρή επιθυµία (για κάτι): και το σώµα ζητεί µαζί µε το 
πνεύµα 12. (µεσοπαθ. ζητούµαι | ζητιέµαι) έχω ζήτηση: το µπεζ ζητιέται 
πολύ φέτος στα ρούχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζητώ (-έω), αβεβ. ετύµου. Έχει υποστηριχθεί ότι τόσο το 
ρ. ζητώ όσο και οι λ. ζηµία, ζήλος εµφανίζουν κοινό θ. ζη-, το οποίο πα-
ρουσιάζεται επίσης στο ρ. δίζηµαι «αναζητώ, ψάχνω, ερευνώ» < *δί-
öjä-µαι (µε ενεστωτικό αναδιπλασιασµό(]. ζήτω επιφών. 1. να ζήσει | 
να ζήσουν ως έκφραση έντονης επιδοκιµασίας και αποδοχής ή 
ενθουσιασµού: η εορταστική εκδήλωση τελείωσε µέσα σε 
χειροκροτήµατα και µε τη φράση: «~ η Ελλάδα» || «~! Τα 
καταφέραµε!» ΑΝΤ. ου, γιούχα- ΦΡ. (α) (για πρόσ.) δεν κάνω ούτε για 
ζήτω είµαι εντελώς ανίκανος, άχρηστος: τι τον µάζεψες αυτό τον 
άχρηστο, αυτός δεν κάνει ούτε για ζήτω! (β) ούτε για ζήτω για κάτι 
εντελώς ανεπαρκές: τα λεφτά δεν φτάνουν ~ (γ) (ειρων.) ζήτω που 
καήκαµε για κατάσταση που θεωρείται καταστροφική, αδιέξοδη: έτσι 
κι αληθεύουν οι φήµες, ~!2. ζήτω (το) {άκλ.} η επιδοκιµασία µε 
ζητωκραυγές: τα ~ και τα χειροκροτήµατα τού πλήθους ΣΥΝ. 
ζητωκραυγή 3. (κατ' επέκτ.) η ευρεία αποδοχή, η έντονη επιδοκιµα-
σία: µια ζωή τη συντρόφευαν τα ~ τού κοινού ΣΥΝ. εκτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. Γ πρόσ. προστακτικής ενεστ. τού αρχ. ρ. ζώ (-ήω), που χρησι-
µοποιήθηκε επιφωνηµατικώς, ξεκινώντας από τους Εβδοµήκοντα ως 
απόδ. τού εβρ. jehi]. 

ζήτω - ζητωκραυγές - τραγιάσκα. Το ζήτω αρχίζει να χρησιµο-
ποιείται ευρύτερα από τους χρόνους τής Κοινής. Στην Π. ∆ιαθήκη 
βρίσκουµε συχνά τη φράση «ζήτω ό βασιλεύς» (Α Βασιλειών 10, 

24- Β'Βασιλειών 16,16 κ.ά.). Στην πραγµατικότητα είναι τύπος προ-
στακτικής (γ' εν.) τού ρ. ζώ (ζήθι, ζήτω - ζήτε, ζώντων | ζήτωσαν), 
που εξελίχθηκε βαθµηδόν σε επιφώνηµα (πβ. αγγλ. long live the 
King «ζήτω ο βασιλεύς»). Από τη φράση «κραυγάζω ζήτω» σχηµα-
τίστηκε στα χρόνια αµέσως µετά την Επανάσταση τού '21 το ρ. ζη-
τωκραιιγώ µε τη σηµ. «επευφηµώ» (αργότερα -το 1870- πλάστηκε 
και επικράτησε τελικά ο τ. ζητωκραυγάζω) και το ουσ. ζητωκραυ-
γές «επευφηµίες» (και τα δύο µαρτυρούνται στα Πρακτικά τής 
Εθνοσυνέλευσης το 1843-44). o Στέφ. Κουµανούδης, πνευµατώδης 
µελετητής τής Ελληνικής, παρατηρεί λογοπαίζοντας και σε γλα-
φυρό ύφος τα εξής περί τής λέξεως: «Ό Σκαρλάτος Βυζάντιος 
[γνωστός λεξικογράφος] τω 1835 κατέκρινε την λέξιν, αλλ' αύτη 
κραυγαστική ούσα φύσει κραυγάζει µέχρι σήµερον [1900!], και 
αδύνατον νά ύπερκραυγασθή υπό τών δυσχεραινόντων προς την 
έλευθέραν κίνησιν τής γλώσσηςτοῦλάρυγγος, τών πνευµόνων 
καιτοῦνοϋ τα πάντα τ' ανθρώπινα κινούντος». (Συναγωγή νέων 
λέξεων...). Αξίζει επίσης να αναφερθεί συναφώς ότι η τραγιάσκα, 
το γνωστό είδος καπέλου, συνδέεται άµεσα µε το ζήτω! Προήλθε 
από παρανόηση των λόγων Ρουµάνων εκδροµέων στην Αθήνα, που 
φωνάζοντας «ζήτω η Ελλάδα» (träi'ascä Grecia) πετούσαν στον αέρα 
τις «τραγιάσκες» τους, δηλ. τα καπέλα τους (είδος κασκέτου). 

ζητωκραυγάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1870] {ζητωκραύγασα} ♦ 1. 
(αµετβ.) επευφηµώ φωνάζοντας «ζήτω», κραυγάζω υπέρ (κάποιου), 
εκδηλώνω ζωηρό θαυµασµό και ενθουσιασµό (για κάτι): τα πλήθη 
τον ζητωκραύγαζαν ΣΥΝ. (λόγ.) αλαλάζω ΑΝΤ. αποδοκιµάζω, γιουχά-
ρω, γιουχαϊζω ♦ 2. (µετβ.) επευφηµώ (κάποιον), εκδηλώνω (σε κάποι-
ον) την επιδοκιµασία και τον ενθουσιασµό µου: όλο το στάδιο ζητω-
κραύγαζε τον νικητή || όρθιοι ζητωκραύγαζαν την έξοχη ενέργεια τού 
παίκτη ΣΥΝ. επευφηµώ ΑΝΤ. αποδοκιµάζω, γιουχάρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζή-
τω. 

ζητωκραυγή (η) [1843] η επευφηµία, η κραυγή «ζήτω»: όλο το γήπε-
δο σειόταν από τις ~. 

ζιβάγκο (το) {άκλ.} 1. ο κλειστός ανυψωµένος λαιµός χειµωνιάτικης 
κυρ. µπλούζας, που καλύπτει, εφαπτόµενος, τον λαιµό αυτού που τη 
φορά: αυτό το πουλόβερ έχει ψηλό | χαµηλό | χαλαρό | σφιχτό ~ 2. 
(συνεκδ.) κάθε µπλούζα που έχει τέτοιο λαιµό: µάλλινο | άσπρο | χο-
ντρό | εφαρµοστό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. zhivago, τίτλος κινηµατογραφικής ταινίας, στην 
οποία ο κεντρικός ήρωας (∆ρ Ζιβάγκο) φορούσε πουλόβερ µε γυριστό 
γιακά, < ρωσ. Zhivago, όνοµα ήρωα τού µυθιστορήµατος Doctor 
Zhivago (1955) τού B.L. Pasternak]. 

ζιγκ-ζάγκ κ. ζικ-ζάκ επίρρ. 1. µε συνεχείς ελιγµούς: η µηχανή ράβει το 
γαζί ~ 2. ζιγκ-ζάγκ (το) (α) η κίνηση που χαρακτηρίζεται από συ-
νεχείς ελιγµούς: έκανε συνέχεια ~, προσπερνώντας τα αυτοκίνητα που 
βρίσκονταν στον δρόµο του (β) (συνεκδ.) τµήµα δρόµου ή πορείας, 
που εξαναγκάζει σε τέτοια κίνηση: ο δρόµος έχει πολλά ~. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. zigzag, πιθ. < γερµ. Zickzack, µάλλον ηχοµιµητική λ., κατ' άλλους 
όµως ανάγεται στη γερµ. λ. Zacke «αιχµή»]. 

ζιγκολο (ο) {άκλ.} άνδρας που επί πληρωµή συνάπτει σεξουαλικές 
σχέσεις, κυρ. µε γυναίκες µεγάλης ηλικίας ΣΥΝ. πόρνος. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. gigolo < µεσν. γαλλ. giguer «χορεύω» < αρχ. γαλλ. gigue 
«µουσικό όργανο»]. 

ζιγκουρατ (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. γιγαντιαίος πύργος-ναός σε σχήµα 
βαθµιδωτής πυραµίδας µε ιερό στην κορυφή, χαρακτηριστικός τής 
αρχιτεκτονικής τής αρχαίας Μεσοποταµίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. ziggurat < 
ακκαδ. zigguratu «διακοσµητικός πύργος»]. 

ζιζάνιο (το) {ζιζανί-ου | -ων} 1. κάθε φυτό, κυρ. αγριόχορτο, που φυ-
τρώνει σε εδάφη καλλιεργειών, παρεµποδίζοντας την ανάπτυξη των 
καλλιεργούµενων φυτών ΣΥΝ. τριβόλι, παράσιτο 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που κάνει αταξίες, προκαλώντας αναστάτωση στους υπολοί-
πους: σκέτο ~ αυτό το παιδί- δεν αφήνει άνθρωπο σε ησυχία ΣΥΝ. τα-
ραχοποιός, ταραξίας, άτακτος, διαβολάκι, σκανταλιάρης 3. (µτφ.) το 
στοιχείο που επιφέρει σταδιακή αποσύνθεση και διάλυση, τροποποι-
ώντας τα ισχύοντα δεδοµένα: το ~ τής αµφισβήτησης | τού ατοµικι-
σµού ΣΥΝ. (µτφ.) µικρόβιο· ΦΡ. (µτφ.) ενσπείρω | σπέρνω ζιζάνια προ-
καλώ έριδες, διχόνοιες: προσπαθούν µε δηλώσεις να ενσπείρουν ζι-
ζάνια στο εσωτερικό τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ζιζάνιον, πιθ. < σουµερ. zizän «σιτάρι» (πβ. κ. εβρ. 
zunéh). Η λ. απαντά για πρώτη φορά στην Κ.∆. (πβ. Ματθ. 13, 25 
...ηλθεν (...) ό έχθρας και έπέσπειρεν ζιζάνια ανά µέσοντοῦσίτου και 
άπήλθεν), όπου χρησιµοποιείται πάντοτε µε αρνητική σηµ. κατ' 
αντιδιαστολή προς το σιτάρι]. 

ζιζανιοκτόνο (το) φάρµακο για την εξολόθρευση των ζιζανίων.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. < ζιζάνιο + -κτόνο < αρχ. κτείνω 
«φονεύω», βλ. κ. -κτονία]. 

ζΐλέ (το) {άκλ.} το ανδρικό ή γυναικείο ελαφρύ γιλέκο, που φοριέται 
πάνω από το πουκάµισο. Επίσης ζιλές (ο). — (υποκ.) ζιλεδάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gilet < ισπ. jileco, βλ. κ. 
γιλέκο]. 

ζίλι (το) {χωρ. γεν.} 1. το ταµπούρλο 2. ζίλια (τα) µεταλλικά κρόταλα 
σε σχήµα µικρών δίσκων για συνοδία λαϊκού χορού ή τραγουδιού 
(συχνά στα κάλαντα). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zil, πιθ. περσ. προελ.]. 
Ζιµπάµπουε (η) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Zimbabwe = ∆ηµοκρατία 
τής Ζιµπάµπουε) κράτος τής Ν. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Χαράρε, 
επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Ζιµπάµπουε. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Zimbabwe < (γλ. Μπαντού) zimba we bah we «πέτρινα 
σπίτια», όν. αρχαιολογικής περιοχής στα ΝΑ. τής χώρας, η οποία ώς 
το 1979 ήταν γνωστή µε το όν. Ροδεσία (αγγλ. Rhodesia), από τον Βρε- 
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τανό πολιτικό και οικο\Όµολόγο C. Rhodes (1853-1902)]. 
ζιµπελίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κουνάβι που ζει σε δάση τής Β. Αµερικής και 

τής Ευρασίας (βλ.λ.), γνωστό για την απαλή, ζεστή και ακριβή γούνα του 2. 
(συνεκδ.) η ίδια η γούνα τού παραπάνω ζώου. [EJYM Μεταφορά τού γαλλ. 
zibeline < ιταλ. zibellino, σλαβ. προελ., πβ. ρωσ. sobol' «κουνάβι»]. 

ζιµπούλι (το) → ζουµπούλι 
ζίνια (η) ποώδες διακοσµητικό φυτό µε µεγάλα πολύχρωµα άνθη σε ταξιανθίες 

(που ονοµάζονται κεφάλια). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. zinnia, από το όν. τού Γερµανού βοτανολόγου J. Zinn 
(1727-59)]. 

ζίου-ζίτσου (το) {άκλ.} ΑΘΛ. ιαπωνική τεχνική προσωπικής άµυνας χωρίς 
όπλα, µε βίαιες λαβές σε συγκεκριµένα αδύνατα σηµεία τού σώµατος τού 
επιτιθεµένου, κατά την οποία χρησιµοποιείται η δύναµη και το βάρος τού 
ίδιου τού αντιπάλου για την εξουδετέρωση του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. jiu-jitsu < 
ιαπ. jujitsu < jû «ευγένεια» + jitsu «τέχνη»]. 

ζιπ (το) {άκλ.} Η/Υ 1. συσκευή για την αποθήκευση συµπιεσµένων αρχείων σε 
µεγάλης χωρητικότητας δισκέτες 2. (συνεκδ.) η ίδια η δισκέτα που 
χρησιµοποιείται στην παραπάνω συσκευή 3. (ως επίθ.) για αρχείο 
συµπιεσµένο µε το σύστηµα τής παραπάνω συσκευής. — (υποκ.) ζιπάκι (το) 
(σηµ. 2). [ΕΤΥΜ < αγγλ. zip]. 

ζιπ-κιλΟτ (η/το) {άκλ.} το φαρδύ γυναικείο παντελόνι, που συνήθ. σταµατά 
στο ύψος τού γονάτου και δίνει την εντύπωση φούστας: µάλλινη | σπορ | 
µονόχρωµη | καρό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. jupe-culotte < jupe «φούστα» (< αραβ. djubbah) + culotte 
(βλ. λ. κιλότα)]. 

ζιπουνακι (το) {χωρ. γεν.} παιδικό κοντοµάνικο εσώρουχο, που φοριέται από 
τη µέση και πάνω κατάσαρκα ως φανέλα. 

ζιπούνι (το) (ζιπουν-ιού | -ιών} πανωφόρι µε µήκος ώς τη µέση, συνήθ. 
εφαρµοστό και µε µακριά µανίκια: δερµάτινο ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζιπούνιν< 
ζιπόνιν< βεν. zipon]. 

ζιρκόνιο (το) {ζιρκονίου | χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο 
Zr) αργυρόλευκου χρώµατος, που έχει ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα των 
εφαρµογών τής πυρηνικής ενέργειας (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) 2. ΟΡΥΚΤ. το 
πυριτικό ορυκτό τού παραπάνω στοιχείου, µε µεγάλο δείκτη διάθλασης και 
έντονη διάχυση φωτός- είναι ευρέως διαδεδοµένο στην κοσµηµατοποιία λόγω 
των ελκυστικών ιδιοτήτων του και τής ασύγκριτα χαµηλής τιµής του σε σχέση 
µε τους πολύτιµους λίθους. Επίσης ζιργκόν {άκλ.} (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Zirkon < γαλλ. jargon < ιταλ. giargone < περσ. 
zargûn «χρυσαφής»]. 

ζο (το) → ζώο 
ζογκλέρ (ο) {άκλ.} 1. επαγγελµατίας τού θεάµατος που εκτελεί κυρ. 

ταχυδακτυλουργικές ή ακροβατικές ασκήσεις, ψυχαγωγώντας το κοινό, 
συνήθ. στο τσίρκο 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για αθλητή ή συνήθ. σε 
οµαδικό άθληµα (ποδόσφαιρο, µπάσκετ κ.λπ.) που διακρίνεται για το 
θεαµατικό του παιχνίδι: ~ των γηπέδων. — ζογκλερικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. jongleur < λατ. joculator < p. joculor «παίζω, χαριεντί-
ζοµαι»]. 

ζοµπι (το) {άκλ.} 1. (στο βουντού) το σώµα νεκρού που «επαναφέρεται» από 
κάποιον στη ζωή µε υπερφυσικό τρόπο, για να τον υπηρετήσει ως άβουλο και 
άφωνο όργανο του· (µτφ.-µειωτ.) 2. άνθρωπος µε ιδιαίτερα εκκεντρική και 
παράξενη εµφάνιση ή µε κινήσεις και αντιδράσεις αφύσικες και µηχανικές 3. 
εξαιρετικά άσχηµος άνθρωπος ή και πολύ ρυτιδωµένος και καταβεβληµένος 
λόγω προχωρηµένης ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. zombie, πιθ. συνδ. µε την κονγκολέζικη λ. nzambi «θεός»]., 

ζορζέτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ λεπτό µεταξωτό ή µάλλινο ύφασµα. 
[ΕΤΥΜ. < Georgette, επωνυµία αγγλ. εµπορικού οίκου, που διαβάστηκε µε 
γαλλ. προφορά]. 

ζόρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.-λαϊκ.) 1. η καταναγκαστική πίεση που ασκείται 
σε κάποιον για πράξη ή στάση, για την οποία εκδηλώνει απροθυµία, 
αδιαφορία ή αντίθεση ΣΥΝ. βία, εξαναγκασµός, στανιό-ΦΡ. µε το ζόρι (ί) µε 
τη βία, µε το στανιό: δεν ήθελε να έρθει- τον φέραµε ώς εδώ ΣΥΝ. µε 
εξαναγκασµό, µε πίεση (ii) µε µεγάλη δυσκολία, προσπάθεια: - κρατήθηκα να 
µη σκάσω στα γέλια 2. η δυσκολία που αντιµετωπίζει κανείς, οτιδήποτε 
δυσχεραίνει και παρεµποδίζει: αυτή η άσκηση είναι µεγάλο - || έχει πολλά ~ να 
περάσει! ΣΥΝ. δυσκολία, δυσχέρεια- ΦΡ. τραβάω ζόρι βλ. λ. τραβώ. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. ΖΟΓ]. 

ζορίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζόρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. 
εξαναγκάζω (κάποιον να καταβάλει έντονες προσπάθειες), ασκώ πίεση 
(εκβιάζοντας συγκεκριµένη εξέλιξη ή αποτέλεσµα): έπρεπε να τον ζορίσω, για 
να µου δώσει απάντηση || τον ζορίζουν απ'όλες τις πλευρές, αλλά αυτός δεν 
υποχωρεί! ΣΥΝ. πιέζω, στρυµώχνω 2. χρησιµοποιώ (κάτι) κατά εξαντλητικό 
τρόπο, οδηγώντας το στα όρια των δυνατοτήτων του (συσκευής ή µηχανής): 
µην τη ζορίζεις άλλο τη µηχανή, γιατί θα χαλάσει 3. φέρνω (κάποιον) σε 
δυσχερή θέση: ο ρεπόρτερ ήθελε να ζορίσει τον καλεσµένο του µε επιθετικές 
ερωτήσεις ΣΥΝ. στρυµώχνω ♦ 4. (αµετβ.) γίνοµαι δυσκολότερος- ΦΡ. 
ζορίζουν τα πράγµατα η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη: αν δει ότι ~, θα τα 
παρατήσει ΣΥΝ. σκούρα τα πράγµατα 5. (µεσοπαθ. ζορίζοµαι) δυσκολεύοµαι 
σε κάτι, αισθάνοµαι να µε πιέζουν: ~ οικονοµικά | επαγγελµατικά || όταν 
ζορίζεται, αντιδρά απότοµα ΣΥΝ. πιέζοµαι, (λαϊκ.) τα βρίσκω σκούρα, τα 
βρίσκω µπαστούνια. — ζόρισµα (το), (υποκ.) ζο-ρισµατάκι (το). 

ζόρικος, -η/-ια, -ο (εκφραστ.) 1. αυτός που δύσκολα αποδέχεται ή υποτάσσεται 
σε απαιτήσεις άλλων: είναι πολύ ~ στις διαπραγµατεύσεις ΣΥΝ. σκληρός ΑΝΤ. 
υποχωρητικός, συµβιβαστικός, βολικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
επιθετικότητα, σκληρότητα ή απειλητι-κότητα: είναι πολύ ~ δεν µπορώ να του 
επιβληθώ- ΦΡ. (α) κάνω τον ζόρικο (σε κάποιον) συµπεριφέροµαι µε 
επιθετικό, άγριο τρόπο (σε κάποιον), χρησιµοποιώ απειλές ή έχω απειλητικό 
ύφος (β) ζόρικο αντράκι (ειρων.) για άντρα που παριστάνει τον σκληρό, χωρίς 
να πείθει γι' αυτό 3. (ενέργεια ή εργασία) που έχει µεγάλη δυσκολία: ~ άσκηση 
| δουλειά | υπόθεση || ζόρικα τα πράγµατα στην οικονοµία µε τα νέα µέτρα! — 
ζόρικα επίρρ. 

ζοριλήδικός, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα ΣΥΝ. 
ζόρικος 2. αυτός που προκαλεί δυσκολία κατά την εκτέλεση του: είναι πολύ ~ 
αυτή η δουλειά ΣΥΝ. ζόρικος. 

ζοριλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) η προκλητική επίδειξη δύναµης, η επιθετική, 
απειλητική συµπεριφορά: αρχίζω τα ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) νταηλίκι, µαγκιά, 
τσαµπουκάς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zorluk]. 

ζορµπαλίκι κ. ζορµπαδιλίκι (το) (λαϊκ.) η προκλητική, επιθετική και απειλητική 
συµπεριφορά ή ενέργεια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zorbalik]. 

ζορµπάς (ο) {ζορµπάδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που έχει επιθετική, βίαιη 
συµπεριφορά 2. άνθρωπος ανέµελος, που ζει έντονα και µε τρόπο 
αντισυµβατικό 3. (παλαιότ.) το ένοπλο µέλος άτακτου στρατού, που 
ακολουθούσε τη ζωή τής παρανοµίας µε αρπαγές, βιασµούς, καταστροφές 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zorba]. 

Zoppò (ο) {άκλ.} κινηµατογραφικός και τηλεοπτικός ήρωας, δεινός ξιφοµάχος 
και σκοπευτής, που έκρυβε την πραγµατική του ταυτότητα και παρενέβαινε 
µασκοφόρος και ντυµένος στα µαύρα, για να υπερασπιστεί το δίκαιο και τους 
αδυνάτους· ΦΡ. (ειρων.) κάνω τον Zoppò παριστάνω τον προστάτη, τον 
σωτήρα άλλων, εµφανίζοµαι αυτόκλητα ως τιµωρός των κακών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Zorro < ισπ. zorro «αλεπού», πράγµα που συµβαδίζει µε τον 
χαρακτήρα τού προσώπου, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1920 στην 
ταινία The mark of Zorro (To σηµάδι τού Zoppò), όπου τον Zoppò υποδύθηκε 
ο Douglas Fairbanks]. 

ζούγκλα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. τροπικό δάσος, συχνά αδιαπέραστο, µε 
πλουσιότατη άγρια πανίδα και χλωρίδα: η ~ τού Αµαζονίου· ΦΡ. (κακόσ.) 
νόµος τής ζούγκλας (i) ο νόµος τής φυσικής επικράτησης τού ισχυρότερου εις 
βάρος τού πιο αδύνατου (ii) η χρήση οποιουδήποτε διαθέσιµου µέσου από την 
πλευρά τού ισχυρότερου για την επικράτηση του σε ανταγωνισµό ΣΥΝ. Ο 
νόµος | το δίκαιο τού ισχυρότερου 2. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο κυριαρχεί 
η βία, η έλλειψη ασφάλειας ή ο απάνθρωπος ανταγωνισµός: η σύγχρονη ~ τής 
κοινωνίας µας || - καταντήσαµε! Κινδυνεύεις ακόµη και µέσα στο σπίτι σου! 3. 
(µτφ.) η χαώδης κατάσταση : η ~ των διατάξεων και των ρυθµίσεων τού 
φορολογικού συστήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jungle < αγγλ. jungle < χίντι jangal «δάσος» < 
σανσκρ. jângala]. 

ζούδι (το) [χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το ζωύφιο, το έντοµο ΣΥΝ. ζουζούνι, µαµούνι 
2. (µτφ.-χαϊδευτ.) ο εξαιρετικά µικρόσωµος ή ο πολύ µικρός στην ηλικία. — 
(υποκ.) ζουδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζούδιον < αρχ. ζώδιον, υποκ. τής λ. 
ζωον]. 

ζούζουλο (το) (λαϊκ.) 1. ζωύφιο, ζουζούνι 2. (µτφ.-χαϊδευτ.) ζωηρό και άτακτο 
µικρό. [ΕΤΥΜ. Αλλος τ. τού ζούζουνο < ζουζούνι]. 

ζουζούνα (η) ως προσφώνηση σε ζωηρή και χαριτωµένη κοπέλα. — (υποκ.) 
ζουζουνίτσα (η). 

ζουζούνι (το) {ζουζουν-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. έντοµο µικρών διαστάσεων, κυρ. 
αυτό που πετά παράγοντας έναν χαρακτηριστικό βόµβο ΣΥΝ. ζωύφιο 2. (ως 
χαρακτηρισµός) για ζωηρό, άτακτο παιδί. — (υποκ.) ζουζουνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ. (από τον ήχο ζου-ζου) + παραγ. επίθηµα -ούνι, κατά 
το µαµούνν πβ. κ. βουλγ. zuzukam «ζουζουνίζω»]. 

ζουζούνια (η) (χαϊδευτ.-οικ.) πείραγµα ή αταξία. 
ζουζουνίζω ρ. αµετβ. (ζουζούνισα} (για έντοµα) παράγω τον χαρακτηριστικό 

βόµβο τού εντόµου που πετά ΣΥΝ. βουίζω. — ζουζοΰνι-σµα (το). 
ζούλα (η) (χωρ. πληθ.} (αργκό) η µυστικότητα- ΦΡ. (οικ.) στη ζούλα στα κρυφά, 

χωρίς να γίνοµαι αντιληπτός: ο γιατρός τού απαγόρευσε τελείως το κρασί, αλλά 
~ πίνει κανένα ποτηράκι || πέρασε τα λαθραία ~ ΣΥΝ. στα κλεφτά, µυστικά, στα 
µουλλωχτά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. < ζουλώ (υποχωρητ.)]. 

ζουλάπι (το) [χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το άγριο ζώο ΣΥΝ. αγρίµι 2. (µτφ.-υβριστ.) 
βλάκας, ηλίθιος, αγαθός. 
[ΕΤΥΜ; < µεσν. ζουλάπιν, πιθ. < αλβ. zullap «άγριο ζώο», πβ. κ. ρουµ. 
zulape]. 

ζούληγµα κ. ζούληµα κ. ζούλισµα (το) (ζουλήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να 
πιέζει δυνατά κανείς, συνήθ. µε τα δάχτυλα, κάτι 2. το σηµάδι που µένει όταν 
ζουλήξει κανείς κάποιον. 

ζούληξα ρ. → ζουλώ 
Ζουλού (οι) [1897] (άκλ.) 1. έθνος τής επαρχίας Νατάλ τής Ν. Αφρικής 2. 

Ζουλού (η | τα) η γλώσσα των Ζουλού, που ανήκει στη γλωσσική οµάδα 
Μπαντού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Zulu, λ. τής γλ. Μπαντού, αγν. 
ετύµου]. 

ζουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. (ζουλάς... | ζούλη-σα κ. -ξα, -ιέµαι, -χτηκα, -γµένος} 
(καθηµ.) προκαλώ πιέζοντας ελαστική ή µόνιµη παραµόρφωση σε επιφάνεια 
ή αντικείµενο: του - το µάγουλο || ~ το σωληνά- 



ζουµ 713 ζυγίζω 
 

pio τής οδοντόπαστας ΣΥΝ. πιέζω, (λαϊκ.) ζουπώ. Επίσης ζουλίζω 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζουλίζω < αρχ. διυλίζω, µε τροπή δι- > ζ-, πβ. διαβολιά 
- ζαβολιά]. 

ζουµ (το) {άκλ.} 1. φακός ή σύστηµα φακών µεταβλητής εστιακής απόστασης 
που χρησιµοποιούνται για τη λήψη φωτογραφικής ή κινηµατογραφικής 
σκηνής, κατά τρόπον ώστε να φαίνεται πως ο φακός το προσεγγίζει (ή 
αποµακρύνεται από αυτό): φακός ~ || βιντεοκάµερα µε ~ 2. η λήψη 
(φωτογραφική | κινηµατογραφική) µε τέτοιο σύστηµα φακών: ο σκηνοθέτης 
άρχισε µε ένα αργό ~ στο πρόσωπο τού παιδιού || κάνω ~ σε κάτι ΣΥΝ. 
εστίαση. [ΕΤΥΜ < αγγλ. zoom, ηχοµιµητική λ.]. 

ζουµάρω ρ. αµετβ. {ζουµάρισα κ. ζούµαρα) κάνω ζουµ (βλ.λ.): ο φακός 
ζούµαρε στο πρόσωπο τού πρωταγωνιστή. 

ζουµερός, -ή, -ό [µεσν.] (καθηµ.) 1. (κυρ. για καρπούς, φαγώσιµα κ.λπ.) αυτός 
που έχει χυµό, ζουµί: ~ πορτοκάλι || τα ~ φρούτα τού καλοκαιριού ΣΥΝ. (λόγ.) 
χυµώδης, εύχυµος ΑΝΤ. ξερός, στεγνός 2. (µτφ.) (α) αυτός που έχει ουσία, 
που έχει περιεχόµενο: ~ άρθρο | συζήτηση | λόγια ΣΥΝ. µεστός, ουσιαστικός, 
ουσιώδης ΑΝΤ. ανούσιος, αδιάφορος φ) (για γυναίκα) αυτή που έχει πλούσιες 
καµπύλες. 

ζουµί (το) {ζουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κάθε φυσικό υγρό που περιέχεται ή 
παράγεται από ζωντανό οργανισµό, κυρ. φυτικό, ή από τµήµα τού οργανισµού 
αυτού: αυτό το φρούτο έχει πολύ ~ || το ~ τού κρέατος ΣΥΝ. χυµός 2. ο ζωµός 
(από βρασµένο κρέας, λαχανικά κ.λπ.): το φαγητό έχει πολύ ~· ΦΡ. (α) 
(εκφραστ.-σκωπτ.) µε παίρνουν τα ζουµιά δακρύζω, βάζω τα κλάµατα από 
συγκίνηση (β) (εκφραστ.) βράζω στο ζουµί µου κυριαρχούµαι από δυσάρεστα 
συναισθήµατα (φθόνου, οργής κ.λπ.) και δεν τα εκδηλώνω: µην κοιτάς που 
δεν αντέδρασε, βράζει στο ζουµί του (γ) (εκφραστ.-σκωπτ.) η γριά (η) κότα 
έχει το ζουµί βλ. λ. κότα 3. (µτφ.) οτιδήποτε αποτελεί την ουσία, το σηµαντικό 
περιεχόµενο ενός πράγµατος: αυτή η είδηση έχει πολύ ~|| το ~ τού έργου 
συνοψίζεται στο εξής... ΣΥΝ. νόηµα, ενδιαφέρον, ουσία, (λαϊκ.) ψητό 4. (µτφ.-
οικ.) το οικονοµικό κέρδος: αυτές οι δουλειές δεν έχουν ζουµί. — (υποκ.) 
ζουµάκι (το). [ΕΤΥΜ· < µεσν. ζουµίνκ ζωµίν< µτγν. ζωµίον, υποκ. τού αρχ. 
ζωµός]. 

ζουµπάς κ. ζουπάς (ο) {ζουµπάδες} 1.το εργαλείο (κυρ. από χάλυβα) που 
χρησιµοποιείται για να τρυπάει µέταλλα ή για να σπρώχνει τα καρφιά 
βαθύτερα, ώστε να µην προεξέχουν οι κεφαλές τους 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
εξαιρετικά κοντός, µικρόσωµος άνθρωπος ΣΥΝ. κοντός, νάνος ANT. ψηλός, 
(λαϊκ.) λελέκι, ντερέκι. [ΕΤΥΜ; < τουρκ. zimba]. 

ζούµπερο (το) 1. το µικρό έντοµο ΣΥΝ. ζωύφιο, ζούζουλο, ζουζούνι 2. (µτφ.-
µειωτ.) άνθρωπος µε καχεκτική και άσχηµη εµφάνιση ΣΥΝ. κα-
κοφτειαγµένος. [ΕΤΥΜ < σλαβ. zonbrü]. 

ζουµπούλι κ. ζιµπούλι (το) {ζουµπουλ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ο υάκινθος και 
συνεκδ. το άνθος του. — (υποκ.) ζουµπουλάκι κ. ζιµπουλάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. sümbül]. 

ζουµπουρλούδικος, -η, -ο (εκφραστ.-προφορ.) παχουλός, στρουµπουλός. 
[ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

ζουπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ζουπάς... | ζούπη-σα κ. -ξα, -χτηκα, -γµένος} (καθηµ.) 
ασκώ πίεση µε τα δάχτυλα σε κάτι προς τα κάτω ΣΥΝ. ζουλώ. Επίσης 
ζουπίζω. — ζούπισµα κ. ζούπηγµα (το). [ΕΤΥΜ < ζουπίζω (µε µεταπλασµό 
κατά το συνώνυµο ζουλώ) < *διο-πίζω «αποχυµώνω, βγάζω τον χυµό» < 
δι)α)- + αρχ. όπίζω < οπός «χυµός». Το αρχ. οπός < I.E. *sokw-os «χυµός», 
πβ. αρχ. σλαβ. sokn, λιθ. svekas, πιθ. κ. λατ. sucus (> γαλλ. suc) κ.ά.]. 

ζούρλα (η) (λαϊκ.) η τρέλα. Επίσης ζούρλια κ. ζουρλαµάρα. 
ζουρλαίνω ρ. µετβ. {ζούρλα-να, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τρελαίνω, κάνω 

(κάποιον) να χάσει τα λογικά του: θα µε ζουρλάνουν αυτά τα παιδιά µε τις 
φωνές τους ΣΥΝ. παλαβώνω, (λαϊκ.) µουρλαίνω, λωλαί-νω, βουρλίζω 2. 
ξεµυαλίζω, προκαλώ µεγάλη χαρά ή επιθυµία (σε κάποιον): τον ζούρλανε µε 
την οµορφιά της || ζουρλάθηκε µε τα καλά νέα ΣΥΝ. ξετρελαίνω. 

ζουρλαµάρα (η) → ζούρλα 
ζουρλοµανδύας (ο) [1893] {χωρ. γεν. πληθ.} ρούχο από ανθεκτικό, σκληρό 

υλικό µε µακριά µανίκια, που περνούν από µπροστά και δένονται πίσω από 
την πλάτη, ώστε να δεσµεύονται τα χέρια αυτού που το φορά (κυρ. για 
βίαιους και επικίνδυνους φρενοβλαβείς)· ΦΡ. (α) του φόρεσαν ζουρλοµανδύα 
τον έκλεισαν σε φρενοκοµείο (β) του χρειάζεται ζουρλοµανδύας πρέπει να 
τον κλείσουν σε φρενοκοµείο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. camisole de force]. 

ζουρλοπαντιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. πρόσωπο που 
εκδηλώνει την τρέλα του, ζουρλός ΣΥΝ. τρελός, µουρλός 2. πρόσωπο που 
είναι εκκεντρικό, πολύ ζωηρό: κοίτα τη ~, τι φοράει πάλι! ΣΥΝ. ψώνιο, 
τρελάρα | τρελάρας, (αργκό) περίπτωση. [ΕΤΥΜ; < ζουρλός + παντιέρα 
«σηµαία», οπότε η λ. θα δήλωνε αυτόν που εκδηλώνει την τρέλα του, που την 
κάνει «σηµαία»· πβ. κ. βλάκας µε πατέντα]. 

ζουρλός, -ή, -ό (λαϊκ.) τρελός ΣΥΝ. µουρλός, ανισόρροπος, παλαβός, 
κουζουλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµολογήσεις: (α) < 
ζερβός + τρελός (µε συµφυρµό) (β) < (σ)βουρλός < σβουρίζοµαι «γυρίζω σαν 
σβούρα, σαν τρελός» (γ) < βεν. zurlo «άστατος, ελαφρόµυαλος»]. 

ζουρνάς (ο) {ζουρνάδες} λαϊκό ξύλινο πνευστό όργανο, που παράγει οξύ και 
διαπεραστικό ήχο και αποτελούσε παλαιότ. το κατεξοχήν όργανο υπαίθριων 
εορταστικών συγκεντρώσεων ΦΡ. η τελευταία τρύ- 

πα τού ζουρνά για πρόσωπο που είναι τελευταίο σε µια ιεραρχία, που δεν έχει 
την παραµικρή ισχύ ή δυνατότητα λήψεως αποφάσεων ΣΥΝ. ο τελευταίος 
τροχός τής αµάξης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. zuma < περσ. sürna «είδος τροµπέτας (που τη 
χρησιµοποιούσαν σε εορταστικές εκδηλώσεις)» < sûr «εορτή» + nâ(y) 
«καλάµι»]. 

ζουρνατζής (ο) {ζουρνατζήδες} ο οργανοπαίκτης τού ζουρνά. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. zumaci]. 

ζούφιος, -α, -ο → τζούφιος 
ζοφερός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει καθόλου φως, ο εξαιρετικά 

σκοτεινός, ώστε να προκαλεί φόβο: ~ σκότος | νύχτα || ~ υπόγεια ΣΥΝ. 
θεοσκότεινος, κατασκότεινος, (λόγ.) ερεβώδης ΑΝΤ. φωτεινός, λαµπρός 2. 
(µτφ.) αυτός που προκαλεί απαισιοδοξία και ανασφάλεια, που εµπνέει φόβο 
και απελπισία: ζούµε σε ~ καιρούς || ύστερα από αυτή την αποτυχία, το µέλλον 
του διαγράφεται ~||~ ύφος | έκφραση ΣΥΝ. δυσοίωνος, µαύρος. — ζοφερά 
επίρρ., ζοφερότητα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ζόφος]. 

ζόφος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το βαθύ και απειλητικό ή τροµακτικό σκοτάδι 
ΣΥΝ. (λόγ.) έρεβος, (καθηµ.) σκοτεινιά, µαυρίλα ΑΝΤ. φως, λάµψη, (λόγ.) 
φέγγος 2. (µτφ.) η κατάσταση βαθιάς απογοήτευσης ή µελαγχολίας, 
παντελούς έλλειψης αισιόδοξων προοπτικών. — ζοφώ-δης, -ης, -ες [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., προφανώς συνδ. µε τη λ. ζέφυρος (βλ.λ.), αν θεωρηθεί ότι η 
ονοµασία τού ανέµου ανάγεται σε θ. *ζέφος. Η λ. ζόφος παρουσιάζει όµοιο 
επίθηµα µε τα συνώνυµα δνόφος, γνόφος (βλ.λ.)]. 

ζοχάδα (η) (λαϊκ.) 1. η αιµορροΐδα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) (συνήθ. σε πληθ.) η 
κακόκεφη και δύστροπη διάθεση: ασ' τον, γιατί έχει πάλι τις ~ του σήµερα || 
είναι στις ~ του ΣΥΝ. τσαντίλα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *σοχάδα < µτγν. έσοχάς (συνήθ. πληθ. έσοχάδες) < είσοχή < 
αρχ. είσέχω]. 

ζοχάδας (ο) (λαϊκ.) αυτός που είναι συνεχώς νευριασµένος, δύστροπος. 
ζοχαδιάζω ρ. µετβ. {ζοχάδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) προκαλώ εκνευρισµό 

(σε κάποιον), (του) χαλάω τη διάθεση: µη µε ζοχαδιάζεις πρωινιάτικα! || 
ζοχαδιάστηκε επειδή του πήγα κόντρα! ΣΥΝ. εκνευρίζω, (λαϊκ.) τσαντίζω. 

ζοχαδιάρης, -α, -ικο 1. (κυριολ.) αυτός που υποφέρει συχνά από αιµορροΐδες 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει δύστροπη, ιδιότροπη συµπεριφορά, που συµπεριφέρεται 
πολύ νευρικά ΣΥΝ. ζοχάδας, δύστροπος. Επίσης ζοχαδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
ζοχάδα + παραγ. επίθηµα -ιάρης]. 

ζοχός (ο) (παλαιότ. ορθ. ζωχός) αγκαθωτό, ποώδες ζιζάνιο που χρησιµοποιείται 
ως ζωοτροφή ή τρώγεται βραστό ως λαχανικό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζοχός | ζόχος 
< µτγν. σόγχος, αγν. ετύµου]. 

ζύγαινα (η) {ζυγαινών} είδος καρχαρία των τροπικών θαλασσών. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< ζυγόν | ζυγός, λόγω τού σχήµατος τής κεφαλής αυτού τού είδους καρχαρία]. 

ζυγαριά (η) 1. όργανο µε το οποίο µετριέται το βάρος αντικειµένων σύµφωνα 
µε τη θέση στην οποία ισορροπεί µία ράβδος, από τα άκρα τής οποίας 
κρέµονται δύο πανοµοιότυποι δίσκοι, στον έναν από τους οποίους 
τοποθετείται το αντικείµενο που ζυγίζουµε και στον άλλο ζύγια: ~ 
παραδοσιακή ΣΥΝ. (λόγ.) πλάστιγγα, ζυγός, (λαϊκ.) παλάντζα 2. (γενικότ.) 
οποιοδήποτε όργανο µετρήσεως βάρους: χάλασε η βελόνα τής ~ || ~ ακριβείας | 
µπάνιου | κουζίνας | ηλεκτρονική. [ΕΤΥΜ < µεσν. ζυγαρέα < *ζυγάριον, υποκ. 
τού αρχ. ζυγός]. 

ζύγι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. καθένα από τα διαφορετικού βάρους βαρίδια, 
που χρησιµοποιούνται κατά το ζύγισµα: αυτός ο σάκος θέλει ζύγια των δύο 
οκάδων ΣΥΝ. (στον πληθ.) σταθµά 2. ο υπολογισµός τού βάρους µε ζυγαριά, 
το ζύγισµα: κλέβει στο ~ || πουλάει µε το ~ ΣΥΝ. ζύγιση, µέτρηµα, ζύγιασµα 3. 
(συνεκδ.) η ποσότητα οµοειδών υλικών που αντιστοιχεί σε κάθε ζύγισµα: 
παράγγειλα ένα ~ κάρβουνα | σταφίδα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζύγιν < µτγν. ζύγιον, υποκ. τού αρχ. ζυγόν (τό) | ζυγός (ο)1 

ζύγια (η) (λαϊκ.) 1. το ζευγάρι 2. ζευγάρι µουσικών οργάνων (βιολί -λαούτο, 
ζουρνάς - νταούλι, κλαρίνο - λαούτο κ.λπ.): στον γάµο ήταν δυο ζυγιές όργανα. 

ζυγιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ζύγ-ιασα, -ιάζοµαι κ. -ιέµαι, -ιάστηκα, -ια-σµένος} 1. 
υπολογίζω βάρος µε ζυγαριά ΣΥΝ. ζυγίζω 2. (µτφ.) συγκρίνω (υπολογίζοντας 
τα θετικά και τα αρνητικά) πριν φτάσω στο τελικό συµπέρασµα, απόφαση: για 
κάθε σου βήµα πρέπει να ζυγιάζεις όλα τα ενδεχόµενα || «την ξενιτειά, την 
ορφάνια, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είν' τα ξένα» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. σταθµίζω· (µεσοπαθ. ζυγιάζοµαι κ. ζυγιέµαι) 3. 
ισορροπώ, κανονίζω τη θέση τού κέντρου βάρους µου, ώστε να εξασφαλίζεται 
η ισορροπία µου: ζυγιάστηκε στο ένα πόδι 4. αιωρούµαι πάνω από ένα σηµείο, 
µετεωρίζοµαι ισορροπώντας: το γεράκι ζυγιάστηκε πάνω από το υποψήφιο 
θύµα του και έκανε κάθετη εφόρµηση. — ζύγιασµα (το). 

ζυγίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ζύγισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (αµετβ.) 1. έχω συνολικό 
βάρος (αντίστοιχο προς ορισµένα κιλά ή άλλη µονάδα µετρήσεως τού 
βάρους): είναι πολύ χοντρός- πρέπει να ζυγίζει πάνω από εκατό κιλά || πόσο 
ζυγίζει ένα αυτοκίνητο σε τόνους; 2. (για ζυγαριές, άλλα όργανα µετρήσεως 
βάρους) δείχνω το βάρος: οι ζυγαριές ακριβείας ζυγίζουν καλύτερα 3. 
προσδιορίζω το βάρος (κάποιου πράγµατος) κυρ. µε ζυγαριά: έδωσε στον 
µανάβη τα ψώνια, να τα ζυγίσει || ζυγίζεται κάθε πρωί, για να παρακολουθεί το 
βάρος της ΣΥΝ. σταθµίζω, ζυγιάζω ♦ (µετβ.) 4. (µτφ.) εκτιµώ, αποδίδω 
ορισµένη αξία σε (κάποιον/κάτι): εγώ τον άνθρωπο δεν τον ~ από τα λεφτά, µα 
απ' την καρδιά του || τον ζύγισα µε το µάτι τι χαρακτήρας είναι ΣΥΝ. κα-
ταλαβαίνω, κρίνω, αξιολογώ 5. (µτφ.) συνυπολογίζω τον θετικό και 
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αρνητικό αντίκτυπο (σε κάτι): να ζυγίζεις τις κουβέντες σου (να µι-
λάς προσεκτικά), γιατί δεν ξέρεις πάντα ποιος σε ακούει ΣΥΝ. υπο-
λογίζω, αναµετρώ · 6. παρατάσσω κατά ευθύγραµµες σειρές: ο κα-
θένας να ζυγιστεί µε τον µπροστινό του || ο λοχίας ζύγισε τους στρα-
τιώτες του για την παρέλαση ΣΥΝ. ευθυγραµµίζω 7. ΝΑΥΤ. επιτυγχά-
νω τη σύµπτωση τού διαµήκους άξονα τού πλοίου µε τον άξονα τού 
στενού ή τής διώρυγας που θα διαπλεύσει: ~ πλοίο. — ζύγισµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. [ΕΓΎΜ, µεσν. < αρχ. ζυγός]. 

ζύγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. ο υπολογισµός βάρους µε 
ζυγαριά: καθηµερινή ~ τού βρέφους ΣΥΝ. ζύγισµα, στάθµιση · 2. η 
κατά ευθύγραµµες σειρές παράταξη οµάδας, συνόλου: ~ επί δεξιά | 
αριστερά. 

ζυγιστής κ. ζυγιαστής (ο) ο υπάλληλος τελωνείου που ζυγίζει τα προς 
έλεγχο εµπορεύµατα, κυρ. για να εξακριβωθεί το δηλωθέν βάρος 
τους. 

ζυγιστικά (τα) τα τέλη που καταβάλλονται για τη ζύγιση προϊόντων 
ως αµοιβή τού ζυγιστή. 

ζυγολόγιο (το) {ζυγολογί-ου | -ων} το εµπορικό βιβλίο ή οποιαδήπο-
τε κατάσταση, στην οποία αναγράφονται τα βάρη των ζυγισµένων 
εµπορευµάτων. 

ζυνολουρι (το) {ζυγολουρ-ιού | -ιών} (παλαιότ.) ο συνήθ. µακρύς 
ιµάντας που χρησιµοποιούσαν για την πρόσδεση τού ζυγού στο τι-
µόνι (αλετριού ή κάρου). Επίσης ζυγόλουρο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ζυγόλουρον< αρχ. ζυγόλωρονκ ζυγός + λώρος (βλ.λ.)]. 

ζυγός (ο) (λόγ.) 1. η παραδοσιακή κυρ. ζυγαριά, ως όργανο υπολογι-
σµού τού βάρους σωµάτων: ο ~ τού φαρµακοποιού || ~ ακριβείας ΣΥΝ. 
ζυγαριά, (λόγ.) πλάστιγγα, (λαϊκ.) παλάντζα 2. (ειδικότ.) το οριζόντιο 
τµήµα, στέλεχος τής παραδοσιακής ζυγαριάς, από τις άκρες τού 
οποίου αναρτώνται οι δύο πλάστιγγα : ο ~ κλίνει προς τα δεξιά ΣΥΝ. 
φάλαγγα · 3. Ζυγός (ο) (α) ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Β. 
Ηµισφαιρίου (β) ΑΣΤΡΟΛ. το έβδοµο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που 
συµβολίζεται µε τη ζυγαριά και που θεωρείται ότι κυριαρχεί την πε-
ρίοδο 23/9-23/10 (γ) (συνεκδ.) κάθε άτοµο που είναι γεννηµένο κατά 
τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου · 4. το εγκάρσιο εξάρτηµα σε 
άροτρα ή άµαξες, στο οποίο ζεύονται τα υποζύγια 5. (µτφ.) (α) κάθε 
είδους καταπίεση, τυραννικό καθεστώς: ο ελληνισµός αποτίναξε τον 
βαρύ ~ τού κατακτητή || αβάσταχτος | ατιµωτικός ~ || «τού Έλληνος ο 
τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει» || ο ~ των προκαταλήψεων | τής 
αµορφωσιάς ΣΥΝ. σκλαβιά, υποταγή (β) η βαριά εργασία- ΦΡ. είµαι | 
µπαίνω στον ζυγό εργάζοµαι, στρώνοµαι στη δουλειά · 6. η στοίχι-
ση σε ευθεία γραµµή κατά µέτωπο, καθώς και καθεµιά από τις γραµ-
µές αυτές: (στον στρατό) παράταξη εφ'ενός ζυγού || (γυµναστικό πρό-
σταγµα) πυκνώστε τους ~! ΣΥΝ. γραµµή" ΦΡ. (παράγγελµα) τους ζυ-
γούς λύσατε! για τη διάλυση παράταξης, που ισοδυναµεί µε άδεια 
αποχώρησης: ο λοχίας φώναξε: -,'ΣΥΝ. διαλυθείτε · 7. ΗΛΕΚΤΡ. η χάλ-
κινη ή αλουµινένια ράβδος, µέσω τής οποίας το ρεύµα υψηλής τά-
σεως διαµοιράζεται στους επιµέρους αγωγούς: ~ εξισορρόπησης · 8. 
ΑΘΛ. ασύµµετροι ζυγοί (α) ζεύγος παράλληλων ξύλινων δοκών µε δια-
φορά ύψους µεταξύ τους, οι οποίοι στηρίζονται συνήθ. σε κοινή βά-
ση, και χρησιµοποιούνται σε ιδιαίτερο αγώνισµα τής ενόργανης γυ-
µναστικής γυναικών και από τους άνδρες ως δίζυγο µε παράλληλους 
και ισοϋψείς ζυγούς (β) (συνεκδ.) το αγώνισµα γυµναστικής στο 
οποίο χρησιµοποιείται το παραπάνω όργανο. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. ζυγ-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. ζεύγ-νυ-µι, βλ. κ. ζεύω]. 

ζυγός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συγκροτείται από δύο οµοειδή µέρη 
2. (αριθµός) που διαιρείται ακριβώς διά τού δύο, αφήνοντας υπόλοι-
πο µηδέν ΣΥΝ. άρτιος, στρογγυλός ΑΝΤ. µονός, περιττός 3. αυτός που 
κατά σύµβαση αριθµείται, συµβολίζεται ή παρουσιάζεται µε άρτιο 
αριθµό: οι ~ µέρες τού µήνα· ΦΡ. µονά-ζυγά βλ. λ. µονός. 

ζυγοστάθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} εργασία που γίνεται 
πάνω σε περιστρεφόµενους άξονες (λ.χ. των µηχανών εργοστασίου, 
τής έλικας πλοίου, των τροχών αυτοκινήτου κ.λπ.) για να αποτραπεί 
η καταπόνηση τους από τη φυγόκεντρο δύναµη και να διατηρηθεί η 
ισορροπία τού βάρους των περιστρεφόµενων σωµάτων ως προς τον 
άξονα περιστροφής τους. — ζυγοσταθµίζω ρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. équilibrage]. 

ζυγούρι (το) {ζυγουρι-ού | -ιών} (λαϊκ.) το αρνί που βρίσκεται στον 
δεύτερο χρόνο τής ζωής του. — ζυγουρήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ζυγούριν, υποκ. τού αρχ. ζυγός]. 

ζύγωµα (το) [µτγν.] {ζυγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πλησίασµα, η 
προσέγγιση · 2. ΑΝΑΤ. η οστέινη καµάρα στην εξωτερική άκρη τής 
κόγχης τού µατιού, που σχηµατίζεται από την ένωση των µήλων και 
των ζυγωµατικών αποφύσεων τού κροταφικού οστού 3. ΗΛΕΚΤΡ. το σι-
δερένιο κοµµάτι ή το σύνολο σιδερένιων κοµµατιών που αποτελούν 
τον σκελετό µιας ηλεκτρικής µηχανής, συγκρατώντας τα κινητά της 
µέρη. 

ζυγωµατικός, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ση-
µεία τού κρανίου δίπλα στο ζύγωµα (βλ.λ.): ~ οστό | µυς | νεύρο | 
απόφυση 2. ζυγωµατικό (το) καθένα από τα οστά από την κάθε πλευ-
ρά τού προσώπου, που βρίσκονται κάτω από τα µάτια σχηµατίζοντας 
την προεξοχή των µήλων: το πρόσωπο των Μογγόλων διακρίνεται για 
τα έντονα ~ του. 

[ΕΤΥΜ < ζύγωµα < αρχ. ζυγώ «συνδέω, συναρµόζω» (βλ. λ. ζυγώνω), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zygomatique]. ζυγώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{ζύγω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) προσεγγίζω, έρχοµαι 
κοντύτερα: τι φοβάσαι και δεν ζυγώνεις; ΣΥΝ. πλησιάζω, σιµώνω 
ΑΝΤ. µακραίνω, αποµακρύνοµαι ♦ 2. (µετβ.) πλησιάζω, προχωρώ προς 
το σηµείο όπου βρίσκεται (κάποιος/κάτι): δεν τον ζυγώνει, µην τον 
κολλήσει κι αυτόν γρίπη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζυγώ (-όω) «συνδέω υπό τον ίδιο ζυγό, συναρµόζω» < 
ζυγός. Η σηµ. «πλησιάζω» είναι µεσν., όπως συµβαίνει και µε το πα-
ράγωγο ουσ. ζύγωµα]. 

ζυγιότης (ο) {ζυγωτών} ΒΙΟΛ. ζυγωτό κύτταρο. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. zygote]. 

ζυγωτό (το) ΒΙΟΛ. το γονιµοποιηµένο ωάριο που προέρχεται από τη 
σύζευξη δύο ετερόφυλων γαµετών. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. 
zygote < αρχ. ζυγωτός]. 

ζυθεστιατόριο (το) {ζυθεστιατορί-ου |-ων} (επίσ.) το εστιατόριο στο 
οποίο εκτός από φαγητό σερβίρεται και µπίρα ΣΥΝ. µπιραρία. 

ζυθοζύµη (η) {χωρ. πληθ.} η µαγιά τής µπίρας, που προέρχεται από 
έναν σακχαροµύκητα, ο οποίος χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
ζύθου αλλά και άλλων αλκοολούχων ποτών (κρασιού, λικέρ), καθώς 
και ψωµιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Bierhefe]. 

ζυθοποιείο (το) [1833] το εργοστάσιο στο οποίο παρασκευάζεται ζύ-
θος (µπίοα) ΣΥΝ. ζυθοποιία. — ζυθοποιός (ο/η) [1807]. 

ζυθοποιία (η) [1871] 1. η βιοµηχανική παραγωγή ζύθου (µπίρας) 2. 
(συνεκδ.) ο τόπος παραγωγής µπίρας, το εργοστάσιο µπίρας ΣΥΝ. ζυ-
θοποιείο. 

ζυθοποσία (η) [1871] η κατανάλωση ζύθου. — ζυθοπότης (ο) [1839], 
ζυθοπότρια (η). 

ζυθοπωλείο (το) [1837] (επίσ.) το κατάστηµα στο οποίο διατίθεται, 
πωλείται µπίρα ΣΥΝ. µπιραρία. — ζυθοπώλης (ο) [µτγν.], ζυθοπώ-
λισσα (η). 

ζύθος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-επίσ.) η µπίρα, το αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται µε ζύµωση ειδικά επεξεργασµένου κριθαριού, βύνης (πβ. 
λ. µπίρα). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ζύθος | ζϋτος, αβεβ. ετύµου. Το γεγονός ότι ο ζύθος 
αποτελούσε εθνικό ποτό των Αιγυπτίων οδηγεί στην εκδοχή ενός δα-
νείου αιγυπτ. προελ., αλλά δεν έχει προσδιοριστεί η αντίστοιχη αι-
γυπτιακή λ. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ζύθος συνδ. µε το αρχ. ζύµη 
(βλ.λ.)]. 

ζυµάρι (το) {ζυµαρ-ιού | -ιών} 1. η παχιά και εύπλαστη µάζα, µείγµα 
αλευριού µε νερό, ενδεχοµένως και µε άλλα συστατικά (γάλα, αβγά, 
µαγιά κ.λπ.), που αποτελεί την πρώτη ύλη στην παρασκευή ψωµιού, 
γλυκυσµάτων κ.λπ. ΣΥΝ. ζύµη 2. (µτφ.) κάθε µάζα µε µαλακή και εύ-
πλαστη υφή, που δεν είναι σκληρή, τραγανή: ~ γίνανε τα µακαρόνια-
πόση ώρα τα 'βραζες; — (υποκ.) ζύµαράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ζυµάριον, υποκ. τού αρχ. ζύµη]. 

ζυµαρικό (το) (συνήθ. στον πληθ.) αµυλούχο προϊόν διατροφής, όπως 
είναι τα µακαρόνια, ο φιδές και οι χυλοπίτες· παρασκευάζεται από 
σιµιγδάλι (συνήθ. από σκληρό σιτάρι), συχνά µε την προσθήκη 
αβγών, και σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα- µαγειρεύεται σε βραστό 
νερό και συνοδεύεται από σάλτσα, τυρί τριµµένο κ.ά. ΣΥΝ. πάστα. 

ζυµάση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΒΙΟΛ. ένζυµο που εκκρίνεται από ζυµο-
µύκητες και που προκαλεί αλκοολική ζύµωση σε ζαχαρούχα υγρά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zymase]. 

ζύµη (η) {ζυµών} 1. κάθε µείγµα από αλεύρι και νερό, το ζυµάρι: ανοί-
γω φύλλο ζύµης για τυρόπιτα || η ~ είναι σκληρή· θέλει κι άλλο δού-
λεµα || εύπλαστη ~ || η ~ πρέπει ν'απλώνει καλά 2. (ειδικότ.) κάθε ου-
σία, όπως µαγιά ή σκόνη, που προκαλεί ζύµωση και αύξηση, φού-
σκωµα τού ζυµαριού ΣΥΝ. προζύµι, µαγιά 3. ο ζυµοµύκητας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *yüs-mä «ανακατεύω, αναµειγνύω», πβ. σανσκρ. 
yuvati, λατ. jus «ζωµός» (> γαλλ. jus) κ.ά. Ίσως συνδ. και µε τη λ. 
ζύθος (βλ.λ.)]. 

ζυ µ o γόνο (το) [1889] ΒΙΟΛ. το προένζυµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zymogène]. 

ζυµοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ζυµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε ζύµη. 

ζυµοµύκητας (ο) {ζυµοµυκήτων} µονοκύτταρος κατά κανόνα οργα-
νισµός, µε την επίδραση τού οποίου επιτυγχάνεται η αλκοολική ζύ-
µωση στη µπίρα, στο κρασί, στον µηλίτη, στο λικέρ, καθώς και η δη-
µιουργία µαγιάς για την αρτοποιία ΣΥΝ. ζύµη (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Hefepilz]. 

ζυµοµυκητίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. µυκητίαση 
που προκαλείται στο δέρµα από την ανάπτυξη ζυµοµυκήτων. 

ζυµοτεχνία (η) [1809] {ζυµοτεχνιών} ο κλάδος τής µικροβιολογίας 
που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των ζυµώσεων για χρήση στη βιο-
µηχανία ποτών, τροφίµων κ.λπ. — ζυµοτεχνικός, -ή, -ό [1894]. ζύµωµα 
(το) [αρχ.] {ζυµώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ζυµώνει κανείς, η 
παρασκευή ζύµης: το ~ τού ψωµιού ΣΥΝ. ζύµωση, µάλαξη 2. (µτφ.) το 
να διαµορφώνεται (κάποιος/κάτι) µέσα από την αλληλεπίδραση, 
συνένωση ή σύνθεση στοιχείων: το ~ των ανθρώπων µέσα στην 
καθηµερινότητα || το ~ ενός νέου µε τη σκληρή δουλειά τον κάνει 
ανθεκτικότερο στις δυσκολίες · 3. το ένζυµο (βλ.λ.). ζυµώνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {ζύµω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αναµειγνύω αλεύρι ή 
άλλο αµυλώδες υλικό µε νερό και δουλεύω (τη ζύµη) µε τα χέρια ή σε 
µηχάνηµα, ώστε να γίνει εντελώς οµοιογενής και έτοιµη για ψήσιµο: 
~ το ψωµί/ το τσουρέκι | τα κουλλούρια ΣΥΝ. µαλάσσω, ανακατώνω, 
πλάθω 2. ανακατεύω (οποιαδήποτε ύλη) µε νερό δηµιουργώντας 
πολτώδες οµοιογενές µείγµα ή γενικότ. παρασκευάζω µείγµα, 
σύµµειξη διαφορετικών υλών: - λάσπη | πηλό | γύψο- (µεσοπαθ. 
ζυµώνοµαι) 3. (µτφ.) διαµορφώνοµαι δεχόµενος ερεθίσµατα και 
επιδράσεις που καθορίζουν την προσωπικότητα µου και τις επιλογές 
µου: από τη νεαρή τους ηλικία ζυµώθηκαν µε τις φιλελεύθερες ιδέες 
ΣΥΝ. πλάθοµαι, διαπλάθοµαι, διαµορφώνοµαι 4. (κυ-ριολ.) (για ποτά 
και άλλες χηµ. ενώσεις) υφίσταµαι τη διαδικασία τής ζύµωσης: ο 
µούστος ζυµώνεται σε βαρέλια ΣΥΝ. βράζω ♦ 5. 
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(αµετβ.) ασχολούµαι µε το ζύµωµα: για τα γλυκά των Χριστουγέννων 
δύο µέρες ζύµωνε- ΦΡ. (παροιµ.) (α) όποιος δεν θέλει | βαριέται να 
ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκινίζει αυτός που δεν θέλει να εκτελέσει 
µια εργασία, χρονοτριβεί, προσποιούµενος ότι δήθεν ασχολείται µε 
την προετοιµασία της: για να διαβάσει ένα µάθηµα, χίλιες φορές θα 
σηκωθεί να πιει νερό και να ξύσει το µολύβι- ~ (β) αν θα ζυµώσεις το 
ταχύ, αποβραδίς κοσκινά ως προτροπή σε κάποιον να προετοιµαστεί 
εγκαίρως για κάτι που πρόκειται να κάνει. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζυµώ (-όω) (απαντά ως όρος τής πέψης στον Ιπποκράτη- 
η σηµερινή σηµ. ήδη στον Αριστοτέλη) < ζύµη]. 

ζύµωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να ζυµώνει 
κανείς, το ζύµωµα · 2. ΧΗΜ. η βιοχηµική µετατροπή οργανικών ενώ-
σεων που γίνεται µε την επενέργεια µικροοργανισµών: αλκοολική | 
οξική ~ 3. (µτφ. κυρ. στον πληθ.) οι εσωτερικές διεργασίες: έχουν ήδη 
αρχίσει οι ~ στο εσωτερικό των κοµµάτων εν όψει των εκλογών. 

ζυµωσιογόνος, -ος/-α, -ο [1881] 1. αυτός που είναι κατάλληλος να 
προκαλέσει ζύµωση 2. ζυµωσιονόνος δύναµη ο βαθµός τής ικανότη-
τας ενός µικροοργανισµού να προκαλεί ζύµωση: η ~ των µικροβίων. 

ζυµωτήριο (το) [1883] {ζυµωτηρί-ου | -ων} 1. η µηχανή που χρησιµο-
ποιείται για την ανάµειξη και µάλαξη ζύµης ή ζυµοειδούς µάζας 2. η 
εργοστασιακή µονάδα ή το τµήµα εργοστασίου, στο οποίο γίνεται η 
ζύµωση αλεύρων. 

ζυµωτής (ο) [µεσν.], ζυµώτρια (η) {ζυµωτριών} πρόσωπο που επαγ-
γελµατικά αναλαµβάνε το ζύµωµα ή την επίβλεψη τού αυτόµατου 
ζυµώµατος (π.χ. σε ζυµωτήριο). Επίσης (λαϊκ.) ζυµώτρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.}. 

ζυµωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί στη ζύµωση ΣΥΝ. ζυ-
µωσιογόνος 2. αυτός που χρησιµεύει για το ζύµωµα: ~ µηχανή 3. ΙΑΤΡ. 
(κατάσταση) που προκαλείται από αύξηση των ζυµώσεων 4. ζυµωτι-
κά (τα) η πληρωµή τού ζυµωτή για την εργασία του. 

ζυµωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται µε ζύµωµα, που έχει ζυ-
µωθεί µε τα χέρια: ~ κουλλουράκι | ψωµί ΣΥΝ. τού χεριού, χειροποί-
ητος, σπιτικός · 2. ΧΗΜ. αυτός που έχει υποστεί ή διαµορφωθεί µε 
ζύµωση. 

Ζυρίχη (η) η µεγαλύτερη πόλη τής Ελβετίας (στο γερµανόφωνο κα-
ντόνι), χτισµένη στις Β. όχθες τής οµώνυµης λίµνης. [ETYM. < γαλλ. 
Zurich < µτγν. λατ. Turicum, ονοµασία που δόθηκε στην πόλη κατά 
τον 6ο αι. µ.Χ. από τους Ρωµαίους επιδροµείς- ίσως ανάγεται σε 
κελτ. dur «νερό», µε αναφορά στην τοποθεσία της κοντά στην 
οµώνυµη λίµνη. Η γερµ. ονοµ. είναι Zürich και η ιταλ. Zurigo]. 

ζω1 (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντι-
στοιχεί στο σι τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΎΜ. Βλ. λ. πα]. 

ζω^ρΤαµετβ. κ. µετβ. [ζεις..., µτχ. ζων, ζώσα, ζων (βλ.λ.) | έζησα} ♦ 
(αµετβ.) 1. βρίσκοµαι στη ζωή, διατηρούµαι στη ζωή: αυτό το φυτό 
δεν ζει χωρίς συχνό πότισµα || κανείς δεν ζει χωρίς νερό και τροφή || 
έζησε µέχρι τα εκατό (ενν. χρόνια) || «Να ζει κανείς ή να µη ζει;» 
(αγγλ. To be or not to be? από τον Άµλετ τού Σαίξπηρ) ΑΝΤ. πεθαίνω, 
είµαι νεκρός- ΦΡ. (α) ζω και βασιλεύω (i) (για πρόσ.) βρίσκοµαι στη 
ζωή και χαίρω άκρας υγείας (κυρ. παρά τα όσα διαδίδονται ή πι-
στεύονται): Αν ζει λέει! Ζει και βασιλεύει! || -Ζει ο βασιλιάς Αλέ-
ξανδρος; -Ζει και βασιλεύει και τον κόσµο κυριεύει! (από τον λαϊκό 
θρύλο τής γοργόνας) (ii) (για φαινόµενα, καταστάσεις) εξακολουθώ 
να υπάρχω και µάλιστα πέρα από αµφισβητήσεις, ως κυρίαρχο χα-
ρακτηριστικό: το ρουσφέτι ακόµα ζει και βασιλεύει (β) να (µου) ζή-
σεις για κάποιον που έκανε κάτι που µας ευχαριστεί: ~ λεβέντη µου! 
|| πες µου, ~, αυτό το τραγούδι που µ'αρέσει! ΣΥΝ. να σε χαρώ (γ) να 
ζήσεις ευχή προς εορτάζοντα: ~ να σε χαιρόµαστε || ~ χιλιόχρονος 
και ευτυχισµένος || ~ και ό,τι επιθυµείς! ΣΥΝ. χρόνια πολλά (δ) να ζή-
σετε/ (ευχή προς νεόνυµφους) να έχετε µακροχρόνια και ευτυχισµένη 
κοινή ζωή: ~ και καλούς απογόνους! ΣΥΝ. βίον ανθόσπαρτον (ε) και 
ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα η τυποποιηµένη φράση µε την 
οποία τελειώνει ένα παραµύθι (στ) (λαϊκ.-εκφραστ.) που να µη ζήσω 
για απόλυτη επιβεβαίωση τής ακρίβειας ή τής ειλικρίνειας των 
λεγοµένων (κάποιου): σου λέω επιβεβαιωµένα πράγµατα, ~ πια, τι 
άλλο θες! (ζ) (παροιµ.-σκωπτ.) ζήσε Μάη (µου) να φας τριφύλλι βλ. λ. 
Μάης (η) ουκ επ' άρτω µόνω ζήσεται άνθρωπος βλ. λ. άρτος 2. (µτφ.) 
συνεχίζω να υπάρχω, διαρκώ: η µορφή της θα ζει για πάντα στην ψυ-
χή µας || οι σκηνές αυτές θα ζουν πάντα χαραγµένες στη µνήµη όσων 
τις έζησαν! ΣΥΝ. υπάρχω, εξακουλουθώ, µένω 3. κατοικώ, διαµένω: ~ 
στην πόλη | σε διαµέρισµα | µόνος µου | µέσα στο καυσαέριο (ενν. σε 
περιοχή µε ατµοσφαιρική µόλυνση) 4. (µε κάποιον) συγκατοικώ (κυρ. 
µε ερωτικό σύντροφο), έχω κοινή ζωή ως ζευγάρι: πριν παντρευτούν, 
ζούσαν µαζί για δύο χρόνια ΣΥΝ. συζώ, συµβιώνω, συγκατοικώ 5. (α) 
(+µε | +από) εξοικονοµώ τα µέσα συντήρησης µου: µε | από έναν µι-
σθό περιµένει ολόκληρη η οικογένεια να ζήσει || τα νησιά µας ζουν 
από τον τουρισµό (β) έχω συγκεκριµένο τρόπο ζωής, περνώ τη ζωή 
υπό συγκεκριµένες συνθήκες: ~ άνετα | έντονα | µοναχικά | σαν πα-
σάς | σαν µπέης | όπως-όπως | µέσα στη φτώχια ΣΥΝ. διάγω (τον βίο), 
περνώ- ΦΡ. ξέρω να ζω ξέρω να απολαµβάνω τη ζωή και τις χαρές 
της, ζω χωρίς να σκέφτοµαι τα έξοδα ή τις κοινωνικές δεσµεύσεις: 
δεν πολυσκοτίζεται κι είναι όλο ταξίδια, γλέντια, εξόδους...-ξέρει να 
ζει ο άνθρωπος! 6. (+σε) κινούµαι στο πλαίσιο συγκεκριµένης πραγ-
µατικότητας, επιµένω σε συγκεκριµένα πρότυπα ή νοοτροπίες- ΦΡ. 
(α) (ειρων.) πού ζεις; (i) σε κάποιον που εκφράζει ξεπερασµένες θέ-
σεις ή συµπεριφέρεται µε παρωχηµένο τρόπο: Καλά, ~; ∆εν κατάλα-
βες πια ότι έχει αλλάξει ο κόσµος; (ii) σε κάποιον που δεν έχει ενη-
µερωθεί για τις συζητούµενες, τρέχουσες εξελίξεις: ~ βρε παιδί µου, 
τίποτα δεν άκουσες; Εδώ χαλά ο κόσµος! (β) ζω στον κόσµο µου δεν 
έχω επαφή µε την πραγµατικότητα, υπάρχω και ενεργώ σύµφωνα µε 

ιδέες που έχω στο µυαλό µου (και που δεν συµφωνούν µε την πραγ-
µατικότητα) ♦ (µετβ.) 7. περνώ τη ζωή µου µε συγκεκριµένο τρόπο, 
έχω συγκεκριµένες εµπειρίες: ~ µια ζωή ήρεµη || πώς έζησες την Κα-
τοχή; 8. βιώνω, αποκτώ ουσιαστική γνώση για (κάτι) µέσω τής άµε-
σης εµπειρίας: αυτός ζει τη ζωή του || έζησε και τον έρωτα και τον 
πόνο του || ζει τα γεγονότα, δεν είναι παθητικός δέκτης || θέλει να τα 
ζήσει όλα! || έζησε µεγαλεία και πλούτη || ~ την ένταση | το πάθος | τη 
δυστυχία τού άλλου | τον ρόλο (έχω µπει στο πετσί τού ρόλου) 9. 
(καθηµ.) συντηρώ κάποιον προσφέροντας του τα προς το ζην, ενι-
σχύω, στηρίζω οικονοµικά: µε τέτοιο µισθό πώς να ζήσει την οικογέ-
νεια του ΣΥΝ. συντηρώ, τρέφω, φροντίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήτω. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ζώ (-ώω | -ήω) < I.E. *gwyö «ζω», µεταπτωτ. βαθµ. του θ. *gwiy-ö- > 
βίος (βλ.λ.). Οµόρρ. ζωή, ζωο(ν), ζφδιο(ν), ζω-τικός κ.ά.]. 

ζω: ζεις ή ζης, ζει ή ζη...; Πώς γράφεται το β', το γ' κ.λπ. πρόσωπα 
τού ζω; Ζεις ή ζης, ζει ή ζη; Το ζω ανήκει σ' έναν µικρό αριθµό ρη-
µάτων τής Αρχαίας Ελληνικής (ζώ, πεινώ, διψώ και χρώµαι) που 
σχηµατίζονται µε -η-: ζώ, ζής, ζή, ζώµεν, ζήτε, ζώσι. Όσοι, λοιπόν, 
γράφουν ζης, ζη, ζήτε (µε -η-) χρησιµοποιούν υπαρκτούς (και κα-
νονικούς) τύπους τής Ελληνικής, οι οποίοι δεν µπορεί να εκλη-
φθούν ως λανθασµένοι. Από την άλλη µεριά, τα ρήµατα σε -ώ τής 
Ν. Ελληνικής (πβ. µιλώ, ζητώ, αργώ, µπορώ κ.τ.ό.) κλίνονται κανο-
νικά µε τις καταλήξεις -ώ, -είς, -ει, -ούµε, -είτε, -ούν. Όσοι, άρα, 
γράφουν ζω, ζεις, ζει, ζούµε, ζείτε, ζουν συµµορφώνουν την κλίση 
τού ρ. ζω προς τη γενικότερη κλίση των ρηµάτων σε -ώ. Για να µην 
πολλαπλασιάζονται οι εξαιρέσεις, είναι προτιµότερο να χρησιµο-
ποιούνται οι «οµαλότεροι» αυτοί τύποι. Είναι καλά, όµως, να γνω-
ρίζουµε ότι οι οµιλητές τής Ελληνικής που προτιµούν στον γραπτό 
λόγο τους τύπους µε το -η- δεν είναι καθόλου άµοιροι τής Ελληνι-
κής, αλλά επιλέγουν τους τύπους γραφής που είναι πιο κοντά στη 
γραπτή παράδοση παρά στη γραπτή εξοµάλυνση τού ζω. Βεβαίως, 
προκειµένου για το αρχ. απαρέµφατο ζην, λ.χ. στη φράση ευ ζην, 
δεν υπάρχει καµία δικαιολογία να γραφεί «ευ ζειν»\, αφού είναι 
αυτούσιο το αρχ. απαρέµφατο. 

ζωαγορά (η) [1886] ο καθιερωµένος τόπος αγοραπωλησιών ζώων, η 
αγορά ζώων. 

ζωάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. το µικρό ζώο, αυτό που έχει µικρό µέγεθος λό-
γω είδους ή ηλικίας 2. η µικρού µεγέθους αποµίµηση ζώου, που δια-
τίθεται ως παιχνίδι. 

ζωαλευρο (το) {-ου κ. -εύρου | -ων κ. -εύρων) σκόνη που προέρχεται, 
µετά από επεξεργασία, από τα µη βρώσιµα µέρη ζώων και χρησιµο-
ποιείται ως ζωοτροφή. 

ζωανθρωπια (η) [1861] {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. η πνευµατική διαταραχή 
κατά την οποία κάποιος πιστεύει πως έχει µεταµορφωθεί σε ζώο, υι-
οθετώντας ανάλογη συµπεριφορά. — ζωάνθρωπος (ο) [1893]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. zoanthropy]. 

ζωανθρωπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ζωανθρωπια ή τον 
ζωάνθρωπο: ~ παραλήρηµα. 

ζωάριο (το) {ζωαρί-ου | -ων) (λόγ.) το µικρό λόγω ηλικίας ή σωµατι-
κής κατασκευής ζώο ΣΥΝ. ζωάκι. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ζωάριον, υποκ. 
τού αρχ. ζφον]. 

ζωγραφιά (η) [αρχ.] 1. καθετί που έχει ζωγραφίσει κάποιος: παιδική ~ 
|| ~ µε νεροµπογιές | λαδοµπογιές ΣΥΝ. εικόνα 2. (ειδικότ.) έγχρωµο ή 
µαυρόασπρο σχεδίασµα, εικόνα βιβλίου και γενικότ. έντυπης έκδο-
σης: βιβλίο µε ζωγραφιές ΣΥΝ. σχέδιο ΑΝΤ. γράµµατα 3. (µτφ.) ωραίο 
θέαµα- κυρ. στη ΦΡ. µια | σκέτη | σωστή | ζωγραφιά: την άνοιξη οι αν-
θισµένοι κήποι τής περιοχής ήταν ~ || το µικρό λιµανάκι µε τα καϊ-
κάκια ήταν ~. — (υποκ.) ζωνραφίτσα (η). 

Ζωγραφιά (η) γυναικείο όνοµα. 
ζωγραφίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ζωγράφισ-α, -τηκα -µένος} 

♦ (µετβ.) 1. αναπαριστώ µε χρώµατα ή µε απλό σχέδιο: ~ πορτρέτα | 
αφηρηµένα σχήµατα | τοπία ΣΥΝ. αναπαριστάνω, απεικονίζω 2. (συ-
νεκδ.) διακοσµώ µε σχέδια ή χρώµατα: οι αρχαίοι ζωγράφιζαν τα 
αγάλµατα και τα αγγεία τους || τα παιδιά ζωγράφισαν τους τοίχους τού 
κτηρίου! ΣΥΝ. εικονογραφώ 3. (µτφ.) αποδίδω µε µεγάλη σαφήνεια, 
ευκρίνεια: η έρευνα ζωγραφίζει µε τα µελανότερα χρώµατα την 
κατάσταση τής οικονοµίας || η απογοήτευση ήταν ζωγραφισµένη στο 
πρόσωπο του ΣΥΝ. σκιαγραφώ, αποδίδω, καταγράφω, αποτυπώνω 
♦ (αµετβ.) 4. ασχολούµαι µε τη ζωγραφική: ~ στις ελεύθερες ώρες µου 
| ερασιτεχνικά | για χόµπι 5. (ειδικότ.) ασχολούµαι συστηµατικά µε 
τη ζωγραφική, είµαι ζωγράφος 6. (µτφ.-εκφραστ.) κάνω (κάτι) µε τρόπο 
εξαιρετικά επιδέξιο, αξιοθαύµαστο, θεαµατικό: ∆ες τον πώς ντρι-
πλάρει τους αντιπάλους! Ο άνθρωπος ζωγραφίζει! — ζωγράφισµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο. 

ζωγραφική (η) [µτγν.] 1. η εικαστική τέχνη τής αναπαράστασης µορ-
φών και σχηµάτων µε τη βοήθεια χρωµάτων, χρωστικών υλών: παρα-
δοσιακή | αναγεννησιακή | αφηρηµένη | λαϊκή | σουρεαλιστική ~||~ σε 
µουσαµά | ξύλο | ελεφαντόδοντο 2. το ιδιαίτερο ύφος, η τεχνοτροπία: 
η ~ τού Θεοτοκόπουλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο. 

ζωγραφική. Η τέχνη τής ζωγραφικής, κατεξοχήν µορφή εικαστικής 
τέχνης σύνθετου χαρακτήρα, συνδέεται µε ένα πλούσιο λεξιλόγιο 
που αφορά, µεταξύ άλλων, στα µέσα και τα είδη τής ζωγραφικής. 
Τα µέσα αναφέρονται στις διάφορες χρωστικές ουσίες, στα εργα-
λεία και γενικά στο τεχνικό µέρος τής δηµιουργίας ενός έργου ζω-
γραφικής. Στα µέσα τής ζωγραφικής ανήκουν: η τέµπερα (< ιταλ. 
tempera), η νωπογραφία, γνωστή ως φρέσκο (< ιταλ. fresco), το 
σγκραφίτο (< ιταλ. sgraffito < graffiare «ξύνω»), η ελαιογραφία, η 
υδατογραφία, γνωστή ως ακουαρέλα (ιταλ. acquarella), το µελάνι. 
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το γκουάς (< γαλλ. gouache < ιταλ. guazzo < λατ. aquatio βρέξιµο, 
ράντισµα), η ενκαυσπκή, η καζεΐνη (< γαλλ. caseine < λατ. caseus 
«τυρί»), το γαλλικό παστέλ (< γαλλ. pastel < ιταλ. pastello), το λα-
δοπαστέλ, η χαρτεπικόλληση, γνωστή ως κολάζ (< γαλλ. collage < 
γαλλ. colle < λατ. colla < ελλην. κόλλα), κ.ά. Ως προς τα είδη και τα 
θέµατα τής ζωγραφικής αναφέρουµε τα εξής: τοιχογραφία, µικρο-
γραφία, γνωστό και ως µινιατούρα (< ιταλ. miniatura), προσωπο-
γραφία, γνωστή και ως πορτρέτο (γαλλ. portrait), ρωπογραφία (< 
αρχ. ρωπογράφος < αρχ. ρώπος «καθηµερινά, ευτελή πράγµατα») ή 
ηθογραφία, τοπιογραφία, νεκρή φύση (< γαλλ. nature morte) κ.ά. 

ζωγραφικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον ζωγράφο ή/και 
το έργο του. — ζωγραφικά επίρρ. 

ζωγραφιστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει ζωγραφιστεί ΣΥΝ. ζω-
γραφισµένος 2. αυτός που έχει διακοσµηθεί µε ζωγραφιές: ~ αβγά 
ΣΥΝ. ζωγραφισµένος ΑΝΤ. αζωγράφιστος 3. αυτός που είναι 
εξαιρετικά όµορφος, που διαγράφεται όµορφα (κυρ. για τα χαρακτη-
ριστικά τού προσώπου): ~ χαµόγελο | πρόσωπο- ΦΡ. (εκφραστ.) ούτε 
ζωγραφιστό (δεν θέλω) να (τον | την | το) βλέπω για πρόσωπο εξαι-
ρετικά ανεπιθύµητο, δυσάρεστο: µετά από τόσα που της είχε κάνει, 
ούτε ζωγραφιστό δεν ήθελε να τον δει. — ζωγραφιστά επίρρ. 

ζωγράφος (ο/η) καλλιτέχνης που ασχολείται µε τη ζωγραφική: λαϊκός 
| µοντέρνος | αναγεννησιακός | ερασιτέχνης ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ζω)ο)- (< ζωή ή ζωός «ζωντανός») + -γράφος < γράφω]. 

ζωδιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ζώδια: ~ ηµε-
ρολόγιο | πρόβλεψη 2. ΑΣΤΡΟΝ. ζωδιακός (κύκλος) | ζωδιακή ζώνη η 
νοητή ουράνια ζώνη, που περιέχει τις φαινόµενες τροχιές τού Ηλίου, 
τής Σελήνης και των πλανητών, εκτός τού Πλούτωνα, ως προς τη Γη· 
υποδιαιρείται σε 12 αστερισµούς και κατά τη διάρκεια τού έτους ο 
Ήλιος φαίνεται να περνά διαδοχικά κοντά από τους αστερισµούς αυ-
τούς (ζώδια). 

ζώδΓο (το) (ζωδί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. 1. καθένας από τους 12 αστερι-
σµούς τού ζωδιακού κύκλου: ~ των ∆ιδύµων | τού Κριού 2. (ειδικότ.) 
καθεµιά από τις δώδεκα υποδιαιρέσεις τού ζωδιακού κύκλου 3. κα-
θένας από τους παραπάνω 12 αστερισµούς σε αντιστοιχία προς συ-
γκεκριµένη περίοδο τού ηµερολογιακού έτους 4. (συνεκδ.) το σύµβο-
λο καθενός από τους παραπάνω αστερισµούς: αγόρασε ένα µενταγιόν 
µε το ~ της · ΑΣΤΡΟΛ. 5. (συνεκδ.) ο άνθρωπος που έχει γεννηθεί στην 
περίοδο που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο αστερισµό: -Τι ~ είσαι; -
Ζυγός 6. (συνεκδ.) το σύνολο των ιδιοτήτων, των ψυχοπνευµα-τικών 
χαρακτηριστικών που (χωρίς επιστηµονική βάση) αποδίδονται από 
κάποιους στα άτοµα που έχουν γεννηθεί στα χρονικά όρια, τα οποία 
αντιστοιχούν στους παραπάνω αστερισµούς: αυτό το ~ έχει θετικά 
χαρακτηριστικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζφδιον, αρχική σηµ. «µικρή εικόνα», υποκ. τού ζφον. 
Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ζώδιο - ζωγραφική. Και τις δύο λέξεις συνδέει µία κοινή έννοια, η 
έννοια τού ζώου και τής ζωής. Ζώδιο είναι «το µικρό ζωντανό ον, 
το µικρό ζώο» (*ζω-ίδιον> ζφδιον), το υποκοριστικό τού ζώο. Ήδη 
στην Αρχαία όµως σήµανε τη µικρή εικόνα, τη µινιατούρα, τη ζω-
γραφισµένη ή τη χαραγµένη. Επειδή δε οι απεικονίσεις ζώων σε 
µικρό µέγεθος αποτέλεσαν τα σηµεία µε τα οποία δηλώθηκαν οι 
12 αστερισµοί τού ζωδιακού κύκλου (αιγόκερως, ιχθύς, κριός, ταύ-
ρος, λέων, σκορπιός, καρκίνος κ.ά.), το ζώδιο έφτασε να σηµαίνει 
τον αστερισµό. Η άλλη λ. που συνδέεται µε ζωή και ζώα είναι η 
ζωγραφική. Ζωγράφος ξεκίνησε να είναι αυτός που «γράφει» 
(«απεικονίζει») τον κόσµο τής ζωής, τον κόσµο ανθρώπων, ζώων, 
φυτών. Από το ζωγράφος παρήχθη το ζωγρα<ρώ, το οποίο µεταπλά-
στηκε σε ζωγραφίζω στους µεσαιωνικούς χρόνους. 

ζωεµπορία (η) {χωρ. πληθ.} το εµπόριο ζώων: έσοδα από ~. Επίσης 
ζωεµπόριο (το). — ζωέµπορος [1876] κ. (λαϊκ.) ζωέµπορας (ο), ζωε-
µπορικός, -ή, -ό. 

Ζωή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναι-
κείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. ΤΟ αρχ. ουσ. ζωή, που χρησιµοποιήθηκε ως κύριο 
όνοµα]. 

ζωή (η) 1. η γενική κατάσταση που χαρακτηρίζει τα ενόργανα όντα, 
διαφοροποιώντας τα από τα άψυχα αντικείµενα και τους νεκρούς 
οργανισµούς και η οποία εκδηλώνεται µε επιµέρους λειτουργίες, 
όπως η ανάπτυξη µέσω τού µεταβολισµού, η αναπαραγωγή και η 
προσαρµογή στα ερεθίσµατα τού περιβάλλοντος: προσπαθούν να 
εντοπίσουν µορφές ζωής σε άλλους πλανήτες || ο Θεός έδωσε στον 
άνθρωπο ~ || κάνω κάτι µε κίνδυνο τής ~ µου || µε τίµηµα την ίδια του 
τη ~ || θυσίασαν τη ~ τους, για να είµαστε ελεύθεροι || διακινδυνεύω τη 
~ µου || νοιάζοµαι µόνο για τη ~ µου || αφιέρωσε τη ~ της στον αγώνα 
|| δικαίωµα στη - || (απειλή ληστών) τα λεφτά σου ή τη ~ σου! || δεν 
έχει δώσει σηµεία ζωής από τότε που έφυγε || «καλύτερα µιας ώρας 
ελεύθερη ζωή | παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» (από τον 
"Θούριο" τού Ρήγα Βελεστινλής ΦΡ. (α) φέρνω στη ζωή (για γυναίκες) 
γεννώ: έφερε στη ~ ένα υγιέστατο κοριτσάκι ΣΥΝ. τίκτω, φέρνω στον 
κόσµο (β) δίνω ζωή (σε κάποιον | κάπου) (µεσν. φρ.-µτφ.) προσδίδω 
ζωντάνια, δηµιουργώ πιο έντονη και αισιόδοξη διάθεση ή 
ατµόσφαιρα: µε πειράγµατα και προτροπές κατάφερνε πάντα να δίνει 
ζωή στην παρέα || ήρθαν τα παιδιά κι έδωσαν ζωή στο σπίτι µε την 
παρουσία τους ΣΥΝ. αναζωογονώ, ζωντανεύω, ζωηρεύω (γ) επα-
ναφέρω | ξαναφέρνω στη ζωή επιτυγχάνω µε τεχνικά κυρ. µέσα την 
επαναφορά οργανισµού στους φυσιολογικούς, απαραίτητους βιολο-
γικούς ρυθµούς και λειτουργίες, π.χ. λειτουργία καρδιάς, ώστε να 

εξακολουθεί να ζει: κατά την εγχείρηση σταµάτησε η καρδιά του, αλλά 
οι γιατροί µε µαλάξεις τον επανέφεραν στη ζωή (δ) παίρνω | αφαιρώ 
τη ζωή (κάποιου | από κάποιον) (µεσν. φρ.) (ευφηµ.) σκοτώνω 
(κάποιον) (ε) (εκφραστ.) ζήτηµα ζωής και θανάτου βλ. λ. ζήτηµα (στ) 
στη ζωή µου | των παιδιών (µου | µας) για όρκους σε ό,τι πιο ιερό 
έχει κάποιος, για την πιστοποίηση τής ακρίβειας των λεγοµένων του: 
έτσι ακριβώς έγινε, στη ζωή µου, σου λέω! ΣΥΝ. σε ό,τι έχω ιερό, µα 
την πίστη µου (ζ) ζωή σε λόγου σας | ζωή σε σας! συλλυπητήρια 
ευχή στους συγγενείς και οικείους προσώπου που πέθανε (η) δίνω τη 
ζωή µου (i) πεθαίνω (για συγκεκριµένο σκοπό, προσωπικό ιδανικό): 
έδωσε τη ζωή της, για να σώσει τα παιδιά της (ii) αφιερώνοµαι 
ολοκληρωτικά στην εξυπηρέτηση σκοπού, ιδανικού: έδωσε τη ζωή 
του στην έρευνα για την καταπολέµηση τού καρκίνου (θ) χρωστώ τη 
ζωή µου σε (κάποιον) αναγνωρίζω (κάποιον) ως σωτήρα µου, του 
αναγνωρίζω ότι µε έσωσε από βέβαιο θάνατο (ι) φεύνω από τη ζωή 
πεθαίνω (ια) δίνω (ένα) τέλος στη ζωή µου αυτοκτονώ ή οδηγώ τον 
εαυτό µου στον θάνατο: µε την αυτοκτονία του έδωσε τέλος στη µί-
ζερη ζωή του 2. η ανθρώπινη ύπαρξη (ως χρονική διάρκεια), το χρο-
νικό διάστηµα κατά το οποίο ένας οργανισµός υπάρχει βιολογικώς, 
από τη γέννηση ώς τον θάνατο του· (ειδικότ. για ανθρώπους) το χρο-
νικό διάστηµα που κάποιος έχει ζήσει από τη γέννηση του ή θα ζήσει 
ώς τον θάνατο του: το υπόλοιπο τής - του το πέρασε στο νησί || ποτέ 
στη ~ µου δεν ξανάδα τόσο ωραίο πρόσωπο || αυτό που έκανε για µένα 
θα το θυµούµαι σ' όλη µου τη ~ || πώς περνάς τη ~ σου; ΦΡ. (α) αιώνια 
| µεταθανάτια | άλλη | µέλλουσα ζωή η ζωή που ακολουθεί µετά τον 
θάνατο, σύµφωνα µε µεταφυσικές αντιλήψεις (β) η προηγούµενη 
ζωή η ζωή που έζησε κάποιος σύµφωνα µε τη θεωρία τής 
µετεµψύχωσης: έλεγε πως στην ~ του ήταν πρίγκιπας (γ) µέγιστη 
διάρκεια ζωής η στατιστικά καταγεγραµµένη µακρότερη διάρκεια 
βιολογικής υπάρξεως οργανισµού: η ~ τής γάτας είναι 21 έτη (ο) µέ-
σος όρος ζωής ο αναγνωρισµένος µέσος όρος ανώτατης ηλικίας των 
µελών ανθρώπινης κοινότητας µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα: οι 
Έλληνες είναι ο λαός µε τον µεγαλύτερο ~ στην Ευρώπη στις γυναίκες 
|| (κατ' επέκτ. για ζώα και αντικείµενα) ο - µιας µπαταρίας (ε) εφ' 
όρου ζωής ισοβίως, για όλη τη διάρκεια τού βίου: κανονικά οι βασι-
λείς διατηρούν το αξίωµα τους ~ (στ) εν ζωή (εν ζωή, µτγν.) στη ζωή, 
ενώ είναι (κάποιος) ζωντανός: οι γονείς του βρίσκονταν ακόµα - || τι-
µούν σπουδαίους ανθρώπους ~ || δωρεά ~ ΑΝΤ. µετά θάνατον 3. (µτφ.) 
(α) (για πρόσ.) η ζωντάνια: ένας ωραίος, γελαστός άνθρωπος, που ξε-
χείλιζε από ~ και αισιοδοξία || γεµάτος ~ ΣΥΝ. ζωτικότητα, ενεργητι-
κότητα (β) η κίνηση (εµπορική, κοινωνική), η δραστηριότητα και η 
διασκέδαση που προσφέρει ένα µέρος: νέος άνθρωπος, τι να κάνει σ' 
ένα χωριό χωρίς ~ || οι Κυκλάδες έχουν πολλή ~ το καλοκαίρι, αλλά 
τον χειµώνα πέφτει νέκρα ΑΝΤ. νέκρα 4. η συνολική διάρκεια ύπαρ-
ξης, λειτουργίας (µηχανής, συστήµατος, οργανισµού κλπ.): η µέχρι 
σήµερα ~ τής εφηµερίδας χαρακτηρίστηκε από µαχητικότητα και 
αξιοπρέπεια || η ~ τής κυβέρνησης | µιας µηχανής 5. (ειδικότ.) (για 
εθνικούς, κοινωνικούς θεσµούς κ.λπ.) η συνολική διάρκεια ύπαρξης 
στο πλαίσιο τής ιστορικής συνέχειας: ο νόµος αυτός στη σύντοµη ~ 
του προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις 6. (εκφραστ.) ο άνθρωπος ως ζω-
ντανό ον: στον τελευταίο πόλεµο χάθηκαν χιλιάδες -ΣΥΝ. ψυχή, άν-
θρωπος 7. το σύνολο των εµπειριών και βιωµάτων που αποκτά κανείς 
ενόσω ζει, τα γεγονότα που έχει ζήσει κανείς: γράφω την ιστορία τής 
~ µου || η ~ µου ήταν γεµάτη πίκρες || µια φορά στη ~ του πήγε κι αυτός 
θέατρο και ακόµα το λέει- ΦΡ. (α) κάνω τη ζωή µου ζω µε βάση τις 
προσωπικές µου επιλογές, χωρίς να δεσµεύοµαι από γνώµες ή κανόνες 
άλλων (β) αλλάζω ζωή | πορεία βλ. λ. αλλάζω 8. η πραγµατικότητα (α) 
το τι όντως ισχύει στα ανθρώπινα πράγµατα: έµαθε τη ~ από νωρίς 
δουλεύοντας από τα δώδεκα του || αυτά έχει η ~! (συµβαίνουν αυτά) || 
στη ~ τα πράγµατα δεν είναι όπως στα παραµύθια || είσαι νέος ακόµη, 
τι ξέρεις απ' τη ~; (β) προσωπική ενασχόληση µε θέµατα επιβίωσης 
και κοινωνικών σχέσεων και η πείρα που προκύπτει από αυτά: η ~ 
τον δίδαξε να προσέχει τις κουβέντες του || µπασµένος στη - || 
απέκτησε πολλές εµπειρίες στο σχολείο τής ~ || ιστορίες βγαλµένες από 
την καθηµερινή ~ 9. ο τρόπος µε τον οποίο ζει κανείς, οι συνθήκες 
στις οποίες ζει: κάνω άστατη ~ || είχε µια δύσκολη ~ || η ~ δεν είναι 
πάντα ρόδινη || η νυχτερινή ~ του || η πνευµατική | κοινωνική | 
οικονοµική ~ τής χώρας || αλλάζω ~ || φτωχική ~· ΦΡ. (εκφραστ.) (α) δεν 
είναι ζωή αυτή για εκδήλωση δυσανασχέτησης ή απογοήτευσης από 
την καθηµερινή πορεία των πραγµάτων: ~, όλο δουλειά και κούραση! 
(β) µεγάλη ζωή η πολυτελής διαβίωση σύµφωνα µε τα πρότυπα τής 
υψηλής κοινωνίας: παντρεύτηκε έναν εφοπλιστή και άρχισε να κάνει 
τη ~: ταξίδια, δεξιώσεις, χοροί (γ) ζωή χαρισάµενη ευτυχισµένη ζωή, 
γεµάτη απολαύσεις: περνώ | κάνω ~ ΣΥΝ. καλοπέραση (δ) σκυλήσια 
ζωή σκληρή, γεµάτη ταλαιπωρίες ζωή (ε) (καθηµ.) (περνώ) ζωή και 
κότα βλ. λ. κότα (στ) γλυκιά ζωή η ντόλτσε βίτα (βλ.λ.) (ζ) κάνω τη ζωή 
(κάποιου) δύσκολη | µαύρη | πατίνι | ποδήλατο | κόλαση | µαρτύριο κ.ά. 
καταταλαιπωρώ (κάποιον), συνήθ. καθηµερινά: ο άντρας µου όλο 
φωνάζει και βρίζεν µου 'χει κάνει τη ζωή κόλαση! 10. τα προς το ζην, 
τα µέσα µε τα οποία καλύπτει κανείς τις ανάγκες του: η ~ έχει 
ακριβύνει πολύ || η ~ στην Αγγλία είναι πιο ακριβή απ' ό,τι στην 
Ελλάδα- ΦΡ. (α) κόστος ζωής ο µέσος όρος χρηµάτων που ένα 
πρόσωπο ή µια οικογένεια δαπανά για την αγορά των απαραίτητων 
αγαθών (τροφίµων, ρούχων, για στέγη κ.λπ.): το ~ ανεβαίνει συνεχώς (β) 
(καθηµ.) κερδίζω τη ζωή µου εξασφαλίζω τα προς το ζην, κερδίζω 
τόσα όσα ο ίδιος θέτω ως επιδιωκόµενο επίπεδο διαβίωσης: κι αν δεν 
βγάζει πολλά, ωστόσο κερδίζει τη ζωή του ΣΥΝ. βγάζω το ψωµί µου 
11. (ως προσφώνηση) ζωή µου! για πολύ οικεία, αγαπηµένα πρόσωπα. 
— (υποκ.) ζωίτσα κ. ζωούλα (η) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βίος. 



ζωηράδα 717 ζωντανός 
 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ζώ (βλ.λ.)]. 
ζωηράδα (η) → ζωηρός 
ζωηρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1884] {ζωήρεψα} ♦ 1. (µετβ.) προσδίδω ζω-
ντάνια σε (κάτι), κάνω (κάτι) εντονότερο, πιο αισθητό: µε αστεία και 
πειράγµατα ζωήρευε πάντα το κέφι τής παρέας ΣΥΝ. διεγείρω, ζωογο-
νώ, τονώνω, ξυπνώ, ζωντανεύω ♦ (αµετβ.) 2. αποκτώ περισσότερη ζωή, 
ζωτικότητα: πότισε το λουλούδι, να ζωηρέψει λίγο ΣΥΝ. τονώνοµαι 3. 
(για πρόσ.) γίνοµαι ζωηρός: ο µικρός έχει ζωηρέψει- όλο σκανταλιές 
κάνει 4. (ειδικότ.) εκδηλώνω ερωτική διάθεση µε εντονότερο τρόπο (από 
πριν): Έχει ζωηρέψει πολύ τώρα τελευταία! ∆εν αφήνει θηλυκό για 
θηλυκό! 5. εκδηλώνοµαι µε πιο έντονο και φανερό τρόπο: η συζήτηση 
ζωήρεψε ύστερα από την τοποθέτηση του ΣΥΝ. αυξάνοµαι, εντείνοµαι, 
ενισχύοµαι. ζωηρός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ζωντάνια, σβελτάδα, κινητικότητα: ~ βήµα | κίνηση | βλέµµα ΣΥΝ. 
αλέγρος, πεταχτός ΑΝΤ. αργός, κουρασµένος, νωχελικός 2. (κυρ. για 
παιδιά) αυτός που συµπεριφέρεται απείθαρχα, που είναι άτακτος ΣΥΝ. 
ανήσυχος, απειθάρχητος, σκανταλιάρης, ανυπάκουος ΑΝΤ. 
πειθαρχηµένος, µαζεµένος, φρόνιµος 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ενθουσιασµό: ~ φωνές | γέλια 4. (ειδικότ.-σκωπτ.) αυτός που 
εκδηλώνει έντονη ερωτική διάθεση: παρά την ηλικία του, είναι πολύ ~ 
5. (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ένταση: ~ ενδιαφέρον 
| συζήτηση | φαντασία | περιγραφή | ανάµνηση | διαµαρτυρίες (β) 
ειδικότ. (για χρώµα) αυτός που είναι πολύ έντονος, φωτεινός ή 
χτυπητός: - κόκκινο || το ~ πράσινο των µατιών της. — (υποκ.) 
ζωηρούλης, -α, -ικο κ. ζωηρούτσι-κος, -η/-ια, -ο, ζωηρ-ά | -ώς επίρρ., 
ζωηρότητα κ. ζωηράδα (η). [ΕΤΥΜ; µτγν. < αρχ. ζωή]. ζωηρόχρωµος, 
-η, -ο [1888] αυτός που έχει έντονο, χτυπητό χρώµα: 

~ εξώφυλλο. Ζώης  ̂(ο) 
→ Πολυζώης 
ζωικός1, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τα ζώα, που παράγεται 
ή προέρχεται από αυτά- κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς τον φυτικό: ~ 
βασίλειο || ~ λίπος | παραγωγή || προϊόντα ~ προέλευσης || ο ~ άνθρα-
κας προέρχεται από τα οστά των ζώων. — ζωικ-ά | -ώς επίρρ. ζωικός2, 
-ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα έµβια όντα, µε τη ζωή: ~ δύναµη | 
θερµότητα | ορµή. — ζωικ-ά | -ώς επίρρ., ζωικότητα (η) [1897]. ζωµός 
(ο) το εκχύλισµα από το βράσιµο κρέατος, ψαριού ή χόρτων, 
λαχανικών, πλούσιο σε θρεπτικές, ζωικές ή φυτικές ουσίες: -βοδινού | 
µοσχαριού || ο άρρωστος έπρεπε να πίνει µόνο ~ µέχρι να δυναµώσει 
ΣΥΝ. ζουµί· ΦΡ. µέλας ζωµός το εκχύλισµα από ωµό χοιρινό κρέας 
βρασµένο µε αίµα, που έτρωγαν οι ενήλικοι αρχαίοι Σπαρτιάτες στα 
κοινά τους συσσίτια. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση του µε τη λ. ζύµη παρουσιάζει 
φωνητικές δυσκολίες]. ζων, ζώσα, ζων [αρχ.] µτχ. ενεστ. τού ρ. ζω 
(λόγ.) 1. αυτός που ζει, που βρίσκεται στη ζωή: οι ζώντες και οι 
τεθνεώτες || στον δρόµο δεν υπήρχε ψυχή ζώσα || οι ζώντες οργανισµοί 
ΣΥΝ. ζωντανός ΑΝΤ. νεκρός, πεθαµένος- ΦΡ. (α) (λόγ.) διό ζώσης 
(ενν. οµιλίας | επικοινωνίας) από κοντά, πρόσωπο µε πρόσωπο: αυτά 
θα τα πούµε και ~ καλύτερα! (β) (λόγ.) ζώντος µου | σου κ.λπ. (µεσν. 
φρ.) όσο βρίσκοµαι, βρίσκεσαι κ.λπ. στη ζωή 2. ζώσα Εκκλησία (i) το 
σύνολο των ζωντανών χριστιανών, µελών τής Εκκλησίας, κυρ. κατ' 
αντιδιαστολή προς τη θριαµβεύουσα Εκκλησία (βλ. λ. θριαµβεύω) (ii) 
κίνηµα κληρικών και λαϊκών, που εκδηλώθηκε στη Ρωσία µετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) για τη συνεργασία µε το νέο 
καθεστώς. ζωνάρι (το) {ζωναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η φαρδιά υφασµάτινη 
ζώνη, που σφίγγει τη µέση συγκρατώντας το ρούχο· (γενικότ.) κάθε 
ζώνη· ΦΡ. (α) (καθηµ.) σφίγγω το ζωνάρι βλ. λ. σφίγγω (β) Λύνω | έχω 
λυτό | αµολάω | απλώνω | κρεµάω το ζωνάρι µου για καβγά έχω 
εριστική διάθεση, είµαι έτοιµος για καβγά ΣΥΝ. αρπάζοµαι εύκολα (γ) 
(λαϊκ.-εκφραστ.) το ζωνάρι τής Παναγιάς | τής κυράς | τού ουρανού το 
ουράνιο τόξο (δ) (λαϊκ.) το ζωνάρι τής καλογριάς ο γαλαξίας, όπως γί-
νεται ορατός από τη Γη ως υπόλευκη ζώνη αστέρων. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. ζωνάριον, υποκ. τού αρχ. ζώνη]. ζώνη (η) {ζωνών} 1. κάθε ταινία, 
συνήθ. από ευλύγιστο υλικό, κυρ. ύφασµα ή δέρµα, που περισφίγγει 
το ρούχο στο ύψος τής µέσης, για να το συγκρατήσει σε επιθυµητή 
θέση: ~ παντελονιού | φούστας | παλτού Ικαµπαρντίνας || δερµάτινη | 
στενή ~ ΣΥΝ. ζωνάρι, ζωστήρας, λουρίδα· ΦΡ. χτύπηµα κάτω από τη 
ζώνη | µέση (i) (κυριολ. στην πυγµαχία) απαγορευµένο χτύπηµα σε 
ευαίσθητη περιοχή τού σώµατος (ii) (µτφ.) αθέµιτη, ύπουλη ενέργεια 
(εις βάρος κάποιου), ενέργεια που υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια 
τού ανταγωνισµού: στη συζήτηση έπεσαν πολλά χτυπήµατα κάτω από 
τη ζώνη 2. οποιαδήποτε ανάλογη ταινία ανθεκτικού και ευλύγιστου 
υλικού, που χρησιµοποιείται για την πρόσδεση, τη σταθεροποίηση 
(πράγµατος), π.χ. για λόγους ασφαλείας: πριν από την απογείωση οι 
επιβάτες καλούνται να δέσουν τις - τους κατά τις υποδείξεις των 
αεροσυνοδών || στερεώστε τη ~ στο κάθισµα- ΦΡ. ζώνη ασφαλείας 
(κυρ. για αυτοκίνητα) ο ιµάντας που χρησιµοποιείται για την ατοµική 
ασφάλεια τού επιβάτη ενός αυτοκινήτου, συγκρατώντας το σώµα του 
στη σωστή του θέση και αποτρέποντας την απότοµη µετατόπιση ή και 
εκτόξευση του εκτός αυτοκινήτου σε περιπτώσεις σύγκρουσης, 
φρεναρίσµατος ή απότοµης στροφής 3. (συνεκδ.) η οσφυϊκή χώρα ΣΥΝ. 
µέση 4. ΕΚΚΛΗΣ. το άµφιο πρεσβυτέρων και επισκόπων, που φοριέται 
στη µέση συµβολίζοντας την ετοιµότητα για συµµετοχή στη θεία 
Λειτουργία· ΦΡ. ζώνη αγνότητας | αγνείας το σιδερένιο πλέγµα που 
κατά τον Μεσαίωνα προσάρµοζαν στη λεκάνη γυναίκας τής οποίας ο 
σύζυγος θα απουσίαζε για µεγάλο χρονικό διάστηµα (λ.χ. σε 
σταυροφορίες), ώστε να µη µπορεί να έλθει σε σεξουαλική επαφή µε 
άλλον άντρα 5. ΙΑΤΡ. ειδική κατασκευή που φοριέται κατόπιν 
υποδείξεως ιατρού για στήριξη, συ- 

γκράτηση περιοχών ή οργάνων τού σώµατος προς αποφυγή εκδήλω-
σης ή επιδείνωσης παθήσεων και επιπλοκών που αυτές δηµιουργούν: 
ορθοπεδική | µετεγχειρητική ~||~ λοχείας | εγκυµοσύνης | κοιλίας 6. 
(στο καράτε) υφασµάτινη ταινία που φοριέται στη µέση και που 
δηλώνει το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ο καρατέκα (µετά από 
εξετάσεις): έχει µαύρη ~ στο καράτε 7. οποιαδήποτε οριοθετηµένη 
περιφέρεια γης, χώρος που εντοπίζεται µεταξύ δύο νοητών παραλλή-
λων βάσει τής οµοιοµορφίας που παρατηρείται σε αυτόν ή βάσει τής 
αξιοποίησης του για την εκτέλεση µιας σειράς επιχειρήσεων κοινού 
χαρακτήρα: προτείνεται η δηµιουργία ζωνών πρασίνου εντός τού λε-
κανοπεδίου || το πλήθος είχε σχηµατίσει µια ασφυκτική ~ γύρω της 
ΣΥΝ. περιοχή, σφαίρα, χώρος 8. ΒΟΤ.-ΟΙΚΟΛ. ζώνη βλάστησης η περιοχή 
που προσδιορίζεται στη γήινη σφαίρα παραλλήλως τού Ισηµερινού 
ανάλογα µε τη µεταβολή τής βλάστησης κατά γεωγραφικό πλάτος: 
τροπική | ισηµερινή | εύκρατη | ψυχρή ~ 9. υγειονοµική ζώνη (σε 
περιπτώσεις επιδηµιών) διαδοχικά φυλάκια που παρεµποδίζουν την 
επικοινωνία µε µια χώρα προς αποφυγήν µεταδόσεως τής επιδηµίας 
10. ΣΤΡΑΤ. (α) ζώνη επιχειρήσεων η περιοχή διεξαγωγής πολεµικών 
επιχειρήσεων: η µεταφορά τής ~ προς τα νότια (β) στρατιωτική ζώνη 
η κατεχόµενη από στρατιωτικές δυνάµεις περιοχή (γ) ουδέτερη ζώνη 
βλ. λ. ουδέτερος (δ) µεθοριακή ζώνη η περιοχή κατά µήκος και 
εκατέρωθεν των συνόρων που εκτείνεται σε σταθερό πλάτος ορι-
σµένων χιλιοµέτρων (ε) νεκρή ζώνη βλ. λ. νεκρός 11. (α) ελεύθερη 
ζώνη βλ. λ. ελεύθερος (β) Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (Ζ.Ε.Σ.) | 
Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου σύνολο κρατών στα οποία έχουν καταρ-
γηθεί όλοι οι δασµοί ή όλα τα µέτρα που περιορίζουν το εµπόριο µε-
ταξύ τους, διατηρούνται όµως τα εθνικά τους δασµολόγια όσον αφο-
ρά στο εµπόριο µε τρίτες χώρες: η Ευρωπαϊκή ~ (Ε.Ζ.Ε.Σ. I E.F.T.A.) 
(πβ. τελωνειακή ένωση, λ. τελωνειακός) (γ) τελωνειακή ζώνη η πε-
ριοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία των τελωνείων µιας χώρας (δ) νο-
µισµατική ζώνη το σύνολο χωρών µε αµοιβαίως µετατρέψιµα, σταθε-
ρής ή κυµαινόµενης ισοτιµίας νοµίσµατα και µε σύναψη προνοµια-
κών σχέσεων µεταξύ τους ή µε σύνδεση βάσει τής κυριαρχίας τού 
νοµίσµατος µιας χώρας στις υπόλοιπες: ~ τού δολαρίου | τού φράγκου 
| τού ρουβλίου || η ~ των χωρών που µετέχουν στο ευρωπαϊκό νο-
µισµατικό σύστηµα 12. (α) αιγιαλίτις ζώνη βλ. λ. αιγιαλίτις (β) ζώνη 
επιρροής το σύνολο των γεωγραφικών περιοχών (κρατών), στις οποίες 
ένα ισχυρότερο κράτος ασκεί την επιρροή του ΣΥΝ. σφαίρα επιρροής 
13. καθεµιά από τις πέντε υποδιαιρέσεις τής γήινης σφαίρας, όπως 
ορίζονται από τους πόλους, τους πολικούς κύκλους και τον Ισηµερινό 
(δύο εύκρατες, δύο πολικές και διακεκαυµένη) 14. ΑΣΤΡΟΝ. η 
διαφορετικού χρώµατος ταινία που εµφανίζεται στις επιφάνειες των 
πλανητών: ~ τού ∆ία | τού Κρόνου 15. ΙΑΤΡ. ο έρπης ζωστήρ, η δερµα-
τική ασθένεια που ακολουθώντας τη διαδροµή ενός νεύρου εµφανί-
ζεται ως ταινία που περιβάλλει το σώµα τού ασθενούς 16. ΑΘΛ. αµυ-
ντική τακτική οµάδας κατά την οποία οι αµυντικοί της παρατάσσο-
νται σε γραµµή (ή παράλληλες γραµµές) απέναντι στους αντίπαλους 
επιθετικούς, µε σκοπό να τους εµποδίσουν να εισχωρήσουν κατ' αντι-
διαστολή προς την άµυνα µαν-του-µαν: η οµάδα αυτή παίζει ~ || σύ-
στηµα | άµυνα ζώνης. — (υποκ.) ζωνούλα κ. ζωνίτσα (η), (µεγεθ.) ζω-
ναρά (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *jös-na < ζών-νυ-µι «ζώνω». Βλ. κ. ζώνω. Η λ. πέρασε 
και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. zone, γαλλ. zone, γερµ. Zone κ.ά. Οι 
σηµ. των ζωνών τής γήινης σφαίρας απαντούν ήδη στους Στωικούς 
φιλοσόφους (διακεκαυµένη | εύκρατος ζώνη). Πολλές σύγχρονες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια: ζώνη επιχειρήσεων (< γαλλ. zone d'opérations), 
ζώνη επιρροής (< γαλλ. zone d'in-fluence), υγειονοµική ζώνη (< γαλλ. 
cordon sanitaire), νοµισµατική ζώνη (< γαλλ. zone monétaire), ζώνη 
αγνότητας (< γαλλ. ceinture de chasteté), χτύπηµα κάτω από τη ζώνη 
(< αγγλ. hit below the belt) κ.ά.]. ζωντανεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{ζωντάνε-ψα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. επαναφέρω στη ζωή, αποκαθιστώ 
τις ζωτικές λειτουργίες (ζωντανού οργανισµού): ούτε µε φωνές, ούτε 
µε θρήνους θα ζωντανέψετε τον νεκρό ΣΥΝ. αναζωογονώ, ανασταίνω, 
νεκρανασταίνω, ξαναζωντανεύω 2. (µτφ.) προσδίδω ζωηρότητα, 
ένταση: ένα χαµόγελο αισιοδοξίας ζωντάνεψε το πρόσωπο της || ο 
µικρός περίπατος στην παραλία θα σε ζωντανέψει λιγάκι ΣΥΝ. 
ζωηρεύω 3. (µτφ.) αποδίδω µε παραστατικότητα, αναπαριστώ: τα 
τραγούδια ζωντάνεψαν τις µέρες τής νιότης τους || τα πρόσφατα 
αιµατηρά γεγονότα ζωντανεύουν άσχηµες µνήµες ♦ (αµετβ.) 4. 
επανέρχοµαι στη ζωή ή εµφανίζω επίταση, ένταση των λειτουργιών 
µου: είδες µε λίγο πότισµα πώς ζωντάνεψε ο κήπος! ΣΥΝ. 
ξαναγεννιέµαι 5. (µτφ.) αποκτώ αυξηµένη ζωηρότητα, γίνοµαι πιο 
έντονος: µε την επιθετική του παρέµβαση ζωντάνεψε η συζήτηση ΣΥΝ. 
τονώνοµαι 6. αναβιώνω: ζωντάνεψε ένα παλιό έθιµο. — ζωντάνεµα 
(το). ζωντάνια (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ζωηρή και ενεργητική διάθεση, η 
εκδηλωτική και έντονη, ευχάριστη συµπεριφορά: είχε µέσα του πολλή 
~ και δίψα για ζωή || νέος µε ~ και κέφι για δουλειά ΣΥΝ. ζωηρότητα, 
ενεργητικότητα, σφριγηλότητα ΑΝΤ. νωχελικότητα, παθητικότητα, χα-
λαρότητα 2. η ζωντανή και παραστατική απόδοση, η ευκρινής απο-
τύπωση: ~ στην αφήγηση || περιέγραφε µε ~ ό,τι περίεργο τού συνέ-
βαινε! ΣΥΝ. παραστατικότητα, πιστότητα, ευκρίνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ. < ζωντανός (υποχωρητ.)]. ζωντανό (το) [µεσν.] 1. κάθε ζώο, 
κυρίως το υποζύγιο ή το κατοικίδιο ζώο 2. (σκωπτ.) ο χαζός, ο ανόητος 
άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. ζωντανός, -ή, -ό 1. (για φυτικούς, 
ζωικούς οργανισµούς) αυτός που βρίσκεται εν ζωή: όταν τον έβγαλαν 
από το αυτοκίνητο, ήταν ακόµα ~, αλλά ξεψύχησε στον δρόµο για το 
νοσοκοµείο ΣΥΝ. ζων ΑΝΤ. πεθαµένος, νεκρός, (για ζώο) ψόφιος· 
(µτφ.) 2. αυτός που συνεχίζει να υπάρχει, να βιώνεται: πρέπει να 
κρατήσουµε τα ~ στοιχεία τής πα- 
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ράδοσης ANT. νεκρός, νεκρωµένος 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωηρή 
διάθεση και ενεργητικότητα: είναι ~ γυναίκα, πάντα µέσα σε όλα! || ~ 
άνθρωπος, γεµάτος πίστη και φλόγα για ζωή! ΣΥΝ. δραστήριος, ενεργητικός, 
ζωηρός, σφριγηλός ΑΝΤ. νωχελικός, (οικ.) κοιµισµένος 4. αυτός που 
προκαλεί έντονη αίσθηση, που γίνεται αντιληπτός ως λαµπερός: ~ κόκκινο τής 
φωτιάς ΣΥΝ. λαµπρός, φωτεινός ΑΝΤ. ξεθωριασµένος, αχνός 5. (για 
περιγραφές, εικόνες κ.λπ.) αυτός που αναπαριστά µε εξαιρετική πιστότητα, 
παραστατικότητα, που αποδίδει (κάτι) µε ευκρίνεια: ~ αφήγηση ΣΥΝ. 
ανάγλυφος, παραστατικός, σπαρταριστός, εναργής 6. ζωντανό (το) βλ.λ. 7. 
ζωντανοί (οι) οι άνθρωποι που βρίσκονται στη ζωή: ∆εν θα τον κλαις µια ζωή 
τον µακαρίτη! Οι - µε τους ~ κι οι πεθαµένοι µε τους πεθαµένους! — ζωντανά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. ζωντ- τού αρχ. ζών (γεν. ζώντ-ος), µτχ. ενεστ. τού ρ. ζώ, + 
παραγ. επίθηµα -ανός, κατά τα επίθ. σε -ανός, π.χ. µελ-ανός, πιθ-ανός κ.ά.]. 

ζωντόβολο (το) (µτφ.-υβριστ.) ο χαζός άνθρωπος, αυτός που η συµπεριφορά 
του χαράκτηρίζεται από ζωώδη αδεξιότητα και έλλειψη ευστροφίας ΣΥΝ. 
βλάκας, (λαϊκ.) µπουνταλάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
ζωντόβολον, αρχική σηµ. «το σύνολο των κατοικίδιων ζώων», < θ. ζωντ- (βλ. 
λ. ζωντανός) + -βόλον < βάλλω], 

ζωντοχήρος (ο), ζωντόχήρα (η) πρόσωπο που έχει πάρει διαζύγιο από τη/τον 
σύζυγο του/της, η οποία/ο οποίος ζει. 

ζώνω ρ. µετβ. {έζωσα, ζώσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φοράω στη µέση (κάτι), 
κρεµώντας το ή περνώντας το στη ζώνη· (γενικότ.) περισφίγγω (τη µέση µου ή 
ρούχο στο ύψος τής µέσης µου) µε ζώνη: έζωσε το σπαθί του || έζωσε σφιχτά 
την καµπαρντίνα και σήκωσε τον γιακά για το κρύο ΣΥΝ. φοράω, περιζώνω 2. 
σφίγγω (κάτι) γύρω από ένα σώµα (κυρ. ζώου) στερεώνοντας το: έζωσε τη 
σέλα στο άλογο ΣΥΝ. σφίγγω, στερεώνω, δένω 3. (µτφ.) προσεγγίζω κυκλικά, 
περικυκλώνω, βρίσκοµαι γύρω-γύρω: ο εχθρός είχε ζώσει το στρατόπεδο από 
παντού ΣΥΝ. κυκλώνω, περιβάλλω 4. (καθηµ.) µε ζώνουν τα φίδια κα-
ταλαµβάνοµαι από υποψίες ή από ανησυχία: όταν πέρασαν δύο ώρες και δεν 
είχε έρθει ακόµη, µε ζώσανε τα φίδια 5. (µεσοπαθ. ζώνοµαι) περνώ στη ζώνη 
µου (όπλο, άρµατα): από µικρός ζώστηκε τ' άρµατα | το σπαθί. — ζώσιµο (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έ-ζωσ-α τού αρχ. ζώννυµι. Το 
αρχ. ζώννυ-µι < *ζώσ-νυ-µι < I.E. *yös- «ζώνω», πβ. σανσκρ. räsnä «ζώνη» 
(< I.E. *jös-nä), αρχ. σλαβ. po-jaäo «περιζώνω» κ.ά. Οµόρρ. ζώνη, ζωσ-
τήρ(ας) κ.ά.]. 

ζώο (το) 1. κάθε έµβιο ον, εκτός από τα φυτά, κάθε οργανισµός µε την 
ικανότητα τής συναίσθησης και τής κίνησης, κυρ. θηλαστικό και κατά 
δεύτερο λόγο έντοµο, πτηνό, ψάρι ή ερπετό: ο άνθρωπος είναι κοινωνικό | 
πολιτικό ~ ΣΥΝ. έµβιο ον 2. (καθηµ.) κάθε έµβιο ον που στερείται λογικής, 
κατ' αντιδιαστολή προς τον άνθρωπο: ~ τής ζούγκλας || ~ στο κλουβί || 
κατοικίδια | άγρια - ΣΥΝ. (λαϊκ.) ζωντανό 3. (µτφ.-υβριστ.) βλ. λ. ζώον ΦΡ. 
(ειρων.-µειωτ.) τα ζώα µου αργά βλ. λ. αργά. Επίσης ζο [µεσν.] {τα ζα). — 
(υποκ.) ζωάκι (το) (βλ.λ.) κ. (λόγ.) ζωά-ριο (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο, 
ανόητος. 
[ETYM. < αρχ. ζώον < ζώ (ζήω). Η λ. δήλωνε εξαρχής κάθε ζωντανό 
πλάσµα, περιλαµβανοµένου και τού ανθρώπου, αλλά ήδη από την αρχαιότητα 
περιορίστηκε στη σηµ. «κτήνος». Σε αρχ. συγγραφείς απαντά επίσης η πιο 
εξειδικευµένη σηµ. «εικόνα, ζωγραφιά», η οποία χρησιµοποιήθηκε στο 
λεξιλόγιο τής τέχνης]. 

ζωο- κ. ζωό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. σχέση µε τα ζώα: ζωο-
κλοπή, ζωό-µορφος · 2. σχέση µε τη ζωή: ζωοδόχος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. το 
οποίο στη σηµ. 1 προέρχεται από τη λ. ζώο, ενώ στη σηµ. 2 από τη λ. ζωή. 
Μερικά από τα σύνθετα και των δύο κατηγοριών είναι ήδη αρχ. (λ.χ. ζφο-
τροφία - ζωο-γόνος), ενώ άλλα είναι ελληνογενείς ξέν. όροι (λ.χ. αγγλ. zo-
anthropy - γαλλ. zoo-gamète)]. 

ζωογεωγραφία (η) {χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής βιογεωγραφίας που µελετά τη 
γεωγραφική κατανοµή των ειδών στη γη. — ζωονεωνρα-φικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoogéographie]. 

ζωογλοια (η) [1881] υµενοειδές άθροισµα βακτηρίων ή µυκήτων, που 
σχηµατίζεται σε επιφάνεια υγρών (ξιδιού, στάσιµων υδάτων κ.λπ.) µε δράση 
γλοιώδους ουσίας που τα συγκρατεί. [ΕΤΥΜ. < ζωο- + -γλοια < γλοιός]. 

ζωογόνος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που ζωογονεί, που συµβάλλει στη 
δηµιουργία, στην ανάπτυξη ζωής: ο ~ αέρας τού πελάγους ΣΥΝ. ζωοποιός 2. 
(µτφ.) αυτός που προσφέρει τόνωση και ενίσχυση, κυρ. σε ψυχικό ή ηθικό 
επίπεδο: ~ πίστη | ελευθερία | µάθηση ΣΥΝ. αναζωογονητικός, εµψυχωτικός, 
ενθαρρυντικός. Επίσης ζωο-Υονητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ζωογονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ζωογονείς... | ζωογόνη-σα, -θηκα, -µένος} 1. ενισχύω 
τις ζωτικές λειτουργίες (σε οργανισµό), παρέχω τόνωση και ενδυνάµωση: ο 
ήλιος ζωογονεί τη φύση ΣΥΝ. ζωντανεύω, ενδυναµώνω 2. (µτφ.) προσφέρω 
ηθική, ψυχική τόνωση, υποστηρίζω συναισθηµατικά: η επαφή µε τους 
ανθρώπους τού χωριού τον ζωογονεί πάντα ΣΥΝ. τονώνω. — ζωογόνηση (η) 
[µτγν.]. 

ζωοδότης (ο) [µτγν.] {ζωοδοτών}, ζωοδότρια κ. ζωοδότρα (η) {ζωοδοτριών} 
αυτός που παρέχει ζωή, που ζωογονεί, ενισχύει τις εκδηλώσεις, λειτουργίες 
τής ζωής: ο ~ ήλιος ΣΥΝ. ζωοποιός. 

ζωοδόχος, -ος, -ο ΕΚΚΛΗΣ. 1. (κυρ. για τον ουρανό ή για τον επίγειο τάφο τού 
Ιησού) αυτός που έχει δεχθεί µέσα του τον Χριστό ως πηγή ζωής 2. 
Ζωοδόχος Πηγή (α) άγιασµα τής Θεοτόκου έξω από τα τείχη τής 
Κωνσταντινουπόλεως, όπου τον 5ο αι. ανοικοδοµήθηκε ναός τής Θεοτόκου 
(β) προσωνυµία τής Παναγίας (γ) (συνεκδ.) ονοµασία ναών και µονών 
αφιερωµένων στην Παναγία (δ) εικονογραφικό θέµα στο οποίο παριστάνεται 
η Θεοτόκος βρεφοκρατούσα πάνω σε µία πη- 

γή. 
[ETYM. µτγν. < ζωο- + -δόχος < δέχοµαι]. 

ζωοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ζωοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει τη 
µορφή ζώου, που µοιάζει µε ζώο ΣΥΝ. ζωόµορφος. — ζωοει-δώς επίρρ. 

ζωοθεϊσµός (ο) η ζωολατρία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. zootheism]. 

ζωοθυσία (η) [µτγν.] {ζωοθυσιών} η δηµόσια ή ιδιωτική θυσία ζώου για 
λατρευτικούς σκοπούς ή ως µέρος µαγικής τελετής: οι ~ εξακολουθούν να 
τελούνται σε κτηνοτροφικές κυρ. περιοχές τού βορειοελλαδικού χώρου την 
ηµέρα τού Αγίου Γεωργίου. 

ζωοκλέφτης (ο) [1839] {ζωοκλεφτών} αυτός που διαπράττει κλοπές ζώων. 
ζωοκλοπή (η) [1833] η κλοπή ζώου κυρ. από κοπάδι ή µαντρί, η κλοπή 

βοσκηµάτων. Επίσης ζωοκλοπία [1848]. 
ζωοκοµία (η) [1826] {χωρ. πληθ.} η κατά επιστηµονικό τρόπο εκτροφή και 

συντήρηση ζώων για κτηνοτροφικούς σκοπούς ΣΥΝ. ζωοτροφία. — ζωοκόµος 
(ο). [ΕΤΥΜ. < ζωο- + -κοµία (βλ.λ.) < αρχ. κοµώ «φροντίζω»]. 

ζωοκτονία (η) {ζωοκτονιών} η παράνοµη θανάτωση ζώου ή ζώων κυρ. χωρίς τη 
συγκατάθεση τού ιδιοκτήτη, πράγµα που συνιστά φθορά ξένης ιδιοκτησίας και 
τιµωρείται ποινικά. — ζωοκτόνος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΙΪΥΜ µτγν. < 
ζφο- + -κτονία (βλ.λ.) < αρχ. κτείνω «φονεύω»]. 

ζωολατρία (η) [1809] {χωρ. πληθ.} η θεοποίηση και λατρεία ζώων ως 
προσωποποιηµένων θείων στοιχείων, δυνάµεων ή φορέων προγονικών ψυχών 
ΣΥΝ. ζωοθεϊσµός. — ζωολάτρης (ο) [1897], ζωολάτρισσα (η), ζωολατρικός, -ή, 
-ό [1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoolatrie]. 

ζωολογία (η) [1766] {ζωολογιών} ο κλάδος τής βιολογίας που έχει ως 
αντικείµενο του τη µελέτη των ζωικών οργανισµών ως προς τη µορφή, την 
ανατοµία και τη λειτουργία τους, καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις ή τις 
σχέσεις τους µε τα φυτά και γενικότ. το περιβάλλον. — ζωολόγος (ο/η) 
[1819]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoologie]. 

ζωολογικός, -ή, -ό [1819] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωολογία ή τον 
ζωολόγο: ~ πραγµατεία | ενδιαφέρον 2. αυτός που περιλαµβάνει και 
παρουσιάζει ζωικά είδη κατά οργανωµένο τρόπο, συντηρώντας τα ζωντανά ή 
ταριχευµένα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες: -µουσείο- ΦΡ. (α) ζωολογικός 
κήπος ειδικά διαµορφωµένος και επιστηµονικά επιβλεπόµενος χώρος στον 
οποίο άγρια ή σπάνια ζώα εκτίθενται σε δηµόσια θέα µέσα σε ειδικά κλουβιά 
ή περιφραγµένους τόπους (β) ζωολογικό πάρκο προστατευόµενη φυσική 
έκταση, µέσα στην οποία οι επισκέπτες µπορούν να παρατηρήσουν τα άγρια 
ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. — ζωολογικ-ά | -ώς [1882] επίρρ. 

ζωοµορφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η παράσταση (συνήθ. θεότητας) µε µορφή ή 
µε ορισµένα χαρακτηριστικά ζώου 2. η θρησκευτική δοξασία για την 
αντίληψη και λατρεία τού θείου µε µορφή ή µε ορισµένα χαρακτηριστικά 
ζώου: ο τραγόµορφος θεός Παν είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα 
ζωοµορφισµού τής αρχαιοελληνικής θρησκείας. — ζωοµορφικός, -ή, -ό, 
ζωοµορφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
zoomorphism]. 

ζωόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει µορφή ή χαρακτηριστικά ζώου: ~ 
θεός | παράσταση | σύµβολο ΣΥΝ. ζωοειδής. 

ζωον (το) 1. (λόγ.) το ζώο 2. (υβριστ.) ο ανόητος άνθρωπος: Καλά ~ είσαι; Τόση 
ώρα σού εξηγώ και δεν καταλαβαίνεις; ΣΥΝ. βλάκας, χαζός, ηλίθιος, (οικ.) 
µπούφος 3. ο άνθρωπος που δεν έχει σωστή κοινωνική συµπεριφορά: είναι 
ένα ~· δεν µπορεί να συµπεριφερθεί σαν άνθρωπος! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζώον, βλ. κ. ζώο]. 

ζωονοµία (η) [1811] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της τους 
νόµους οι οποίοι διέπουν ρυθµιστικά τη ζωή και τη φυσιολογία των 
ενόργανων όντων. — ζωονόµος (ο/η), ζωονοµικός, -ή, -ό, ζωονοµικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

ζωονόσος (η) ΙΑΤΡ. νόσος που προσβάλλει ζώα (σε πολλές ξένες γλώσσες η 
λέξη έχει τη σηµασία τής ανθρωποζωονόσου, βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. zoonosis]. 

ζωοπάζαρο (το) η ζωοπανήγυρη. 
ζωοπανήγυρη (η) [1888] {-ης κ. -ύρεως | -ύρεις, -ύρεων} εµπορικό πανηγύρι, 

κατά το οποίο εκτίθεται και πωλούνται ζώα (π.χ. άλογα, αγελάδες κ.λπ.) ΣΥΝ. 
ζωοπάζαρο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού τουρκ. hayvan panayir (νόθο συνθ.)]. 

ζωοπάροχος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που παρέχει ζωή, ζωοδότης. 
ζωοπλαγκτόν (το) {ζωοπλαγκτού | χωρ. πληθ.} πλαγκτόν που αποτε-λείται από 

µικροσκοπικούς ζωικούς οργανισµούς, κατ' αντιδιαστολή προς το 
φυτοπλαγκτόν. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zooplancton]. ζωοποιός, -ός, -ό [µτγν.] 
(λόγ.) αυτός που ζωοποιεί, που δηµιουργεί ζωή: η ~ δύναµη τού ηλίου ΑΝΤ. 
φθοροποιός, καταστροφικός-   ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. Ζωοποιό Πνεύµα (ως 
τυποποιηµένο επίθετο) το Αγιο Πνεύµα. ζωοποιω ρ. µετβ. [αρχ.] {ζωοποιείς... | 
ζωοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ ζωή, δίνω ζωή 2. (µτφ.) 
ενισχύω ηθικά και ψυχικά, προσφέρω συναισθηµατική υποστήριξη ΣΥΝ. 
ενδυναµώνω, εµψυχώνω, υποστηρίζω. — ζωοποίηση (η) [µτγν.]. ζωοτεχνία (η) 
[1861] {χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που εξειδικεύεται στη 
µελέτη των µεθόδων και των συνθηκών εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων 
χρήσιµων κυρ. για τη διατροφή τού ανθρώπου. — ζωοτέχνης (ο), ζωοτεχνικός, 
-ή, -ό [1887], ζωοτεχνικ-ά | -ώς 
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[1898] επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zootechnie]. 

ζωοτόκος, -ος, -ο ΖΩΟΛ. (για ζώο) αυτός που γεννά ζώα (κατ' αντι-
διαστολή προς τον ωοτόκο), τού οποίου το έµβρυο αναπτύσσεται µέσα 
στη µήτρα τού θηλυκού και τρέφεται από τον πλακούντα ANT. ωο-
τόκος. — ζωοτοκία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζωο- + -τόκος < τίκτω 
(βλ.λ.)]. 

ζωοτοµία (η) [1809] ΙΑΤΡ. η ανατοµή ζωντανού ζώου για πειραµατι-
κούς, ερευνητικούς λόγους. — ζωοτοµικός, -ή, -ό [1891]. (ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zootomie]. 

ζωοτοξίνη (η) {ζωοτοξινών} ΒΙΟΛ. η τοξική ουσία που παράγουν ορι-
σµένα ζώα, κυρ. ερπετά ή έντοµα, για λόγους άµυνας, π.χ. το δηλη-
τήριο τής µέλισσας ή πολλών φιδιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. zootoxin]. 

ζωοτροφείο (το) [µτγν.] το σύνολο των εγκαταστάσεων όπου γίνεται 
εκτροφή ζώων. 

ζωοτροφή (η) [µεσν.] η καλλιεργούµενη ή βιοµηχανικώς παρασκευ-
αζόµενη τροφή ζώων, που χρησιµοποιείται κυρ. στην κτηνοτροφία: ~ 
αγελάδων. 

ζωοτροφία (η) [αρχ.] η κατά συστηµατικό, ελεγχόµενο τρόπο εκτρο-
φή ζώων ΣΥΝ. ζωοκοµία. — ζωοτροφικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

ζωοτρόφος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που ασχολείται µε τη ζωοτροφία. 
ζωούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ζωή ανθρώπου ή γενικότ. έµβιου 

όντος µικρής ηλικίας: µια ~ ενός έτους 2. (χαϊδευτ., συνήθ. σε προ-
σφωνήσεις) τρυφερή, αγαπηµένη ύπαρξη: τι είναι ~ µου; 3. (ειρων.) η 
ευχάριστη διαβίωση (όταν αγνοεί κανείς ξένα προβλήµατα και έχει 
καθαρά εγωκεντρικό προσανατολισµό): αυτός τη ~ του κοιτά και ας 
υποφέρουν οι άλλοι! 

ζωόφιλος, -η, -ο [1889] 1. αυτός που αγαπά τα ζώα: ζητείται οικογέ-
νεια ζωόφιλων, για να υιοθετήσει τρία γατάκια 2. αυτός που συντηρεί 
ζώα (π.χ. σκύλους, γάτες, σπάνια ζώα) όχι για βιοποριστικούς 
σκοπούς. — ζωοφιλία (η), ζωοφιλικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoophile]. 

ζωοφοβία (η) ΙΑΤΡ. η παθολογική φοβία που προκαλείται στη θέα ζώ-
ων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoophobie]. 

ζωοφόρος (η) → ζωφόρος 
ζωοφυσικη (η) {χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ερευ-

νά τις φυσικές ιδιότητες των ζώων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. zoophysics]. 

ζωόφυτο (το) [µεσν.] {-ου κ. -ύτου | -ων κ. -ύτων} ΖΩΟΛ. καθένα από 
τα πολυάριθµα ασπόνδυλα ζώα που µοιάζουν µε φυτά ως προς την 
εµφάνιση ή τον τρόπο αύξησης τους. 

ζωοψία (η) {ζωοψιών} ΙΑΤΡ. η δηµιουργία οπτικών ψευδαισθήσεων µε 
παραστάσεις ζώων από ασθενή που βρίσκεται υπό την επήρεια τοξι-
κών ουσιών, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών κ.λπ. ή σε παραλήρηµα, 
π.χ. λόγω οινοποσίας, µέθης. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
zoopsia]. 

ζώπυρο (το) 1. το κοµµάτι αναµµένου κάρβουνου, που χρησιµοποιεί-
ται για το άναµµα φωτιάς ΣΥΝ. σπινθήρας, σπίθα 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται ως µέσο µετάδοσης έντονου συναισθήµατος, ένθερ-
µης πίστης. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ζώπυρον< ζω)ο)- + -πυρον< πϋρ, πβ. κ. 
άνα-ζωπυρώ]. 

ζωροαστρισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} η σηµαντικότερη θρησκεία 

τής αρχαίας Περσίας πριν από τον ισλαµισµό, ιδρυτής τής οποίας 
υπήρξε ο Ζωροάστρης (Ζαρατούστρα)- χαρακτηρίζεται από µονοθεϊ-
στική αντίληψη καθώς και από µια δυϊστική άποψη τού κόσµου και 
τής µοίρας, στη βάση τής αιώνιας αντιπαλότητας καλού και κακού, 
µε αισιόδοξη προοπτική ότι το καλό τελικά επικρατεί. — ζωροα-
στρικός, -ή, -ό [1817]. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. zoroastrisme < Zoroastre < λατ. Zoroastres 
< αρχ. Ζωροάστρης < αρχ. περσ. Zarathustra, όνοµα τού ιδρυτή τού 
ζωροαστρισµού, ο οποίος έζησε στην Περσία (περ. 628-551 π.Χ.)]. 

ζώσα → ζων 
ζώσιµο (το) → ζώνω 
ζωστήρας (ο) η ζώνη. Επίσης ζωστήρα κ. (λαϊκ.) ζώστρα (η). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζωστήρ, -ήρος < ζώννυµι «ζώνω»]. 
ζωστός, -ή, -ό 1. (για πράγµ.) αυτός που είναι περασµένος στη ζώνη: ~ 

ξίφος 2. (ειδικότ.) ζωστή (η) (στο Βυζάντιο) κυρία τής Αυλής που είχε 
ως έργο τον καλλωπισµό τής βασίλισσας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζών-νυ-µι 
(βλ. κ. ζώνω), πβ. αόρ. έ-ζωσ-α]. 

ζωτικοκρατία (η) → βιταλισµός 
ζωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωή, ο απαραίτη-

τος για τη ζωή: ~ όργανο | λειτουργία | ενέργεια | δύναµη 2. αυτός 
που έχει καθοριστική σηµασία για τη λειτουργία ζωντανού οργανι-
σµού: η σφαίρα τον έπληξε σε ~ σηµείο επιφέροντας ακαριαίο θάνα-
το! 3. (µτφ.) (α) αυτός που είναι θεµελιώδους σηµασίας, που έχει αυ-
ξηµένη και καθοριστική σηµασία: ~ συµφέροντα µιας χώρας || το θέ-
µα είναι ~ σηµασίας για την οικονοµία τής χώρας- (β) ζωτικός χώ-
ρος (θεωρία τού ζωτικού χώρου) (i) (γερµ. Lebensraum) η πολιτικοοι-
κονοµική θεωρία, όπως αποκρυσταλλώθηκε από τους θεωρητικούς 
τού εθνικοσοσιαλισµού στη µεσοπολεµική Γερµανία ως βάση τού να-
ζιστικού επεκτατισµού, που κατοχυρώνει το δικαίωµα επέκτασης 
ενός λαού σε εδάφη και εκτός των συνόρων του, όταν το απαιτεί η 
δηµογραφική του αύξηση και ο οικονοµικός του δυναµισµός (ii) 
ΣΤΡΑΤ. στρατηγικής σηµασίας εδαφική έκταση, όπως αεροδρόµια, 
βιοµηχανικά ή αστικά κέντρα. — ζωτικ-ά | -ως [αρχ.] επίρρ., ζωτικό-
τητα (η) [1845]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. 

ζωύφιο (το) {ζωυφί-ου | -ων} ο πολύ µικρός ζωικός οργανισµός, κυρ. 
το έντοµο: ο ψύλλος είναι από τα πιο ενοχλητικά ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.-εκ-
φραστ.) ζούδι, µαµούνι, ζουζούνι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ζωύφιον, υποκ. 
τού αρχ. ζώο ν]. 

ζωφόρος κ. ζωοφόρος (η) ΑΡΧΓΓ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. συνεχής εικονιστική πα-
ράσταση σε επιµήκη ζώνη- κυρ. το τµήµα τού θριγκού που µεσολαβεί 
µεταξύ επιστυλίου και γείσου στους αρχαίους ναούς και καλύπτεται 
από ανάγλυφες διακοσµήσεις µε παραστάσεις ζώων ή ανθρώπων σε 
συνεχείς σκηνές: στη ~ τού Παρθενώνα υπάρχει παράσταση τής πο-
µπής των Παναθηναίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζωφόρος < ζω)ο)- + -
φόρος < φέρω]. 

ζωώδης, -ης, -ες [µτγν] {ζωώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζει τα ζώα: ~ δύναµη ! χαρακτηριστικά | όψη | κίνηση ΣΥΝ. 
κτηνώδης, θηριώδης 2. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλ-
λειψη ανθρωπιάς ή πνευµατικής καλλιέργειας: ~ ένστικτα | βλακεία || 
η ~ εγκατάλειψη στις υλικές απολαύσεις ΣΥΝ. κτηνώδης. — ζωω-
δώς επίρρ. [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ζωωνύµιο (το) {ζωωνυµί-ου | -ων} το Ονοµα ζώου. [ΕΤΥΜ < ζώο + -
ωνύµιο < αρχ. δνυµα (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει), 
αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα, πβ. κ. τοπ-ωνύµιο]. 



H 

Η, η: ήτα, το έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Η ιστορία τού γράµµατος είναι περιπετειώδης όσο και σηµαντική για την ιστορία 
τής ελληνικής γραφής. Στις δασυντικές διαλέκτους (σε αυτές που προέφεραν κανονικά έναν ιδιαίτερο δασύ φθόγγο, όπως η αττική και οι 
περισσότερες από τις αρχαίες διαλέκτους) το γράµµα Η δήλωσε τον δασύ φθόγγο που υπήρχε στα Αρχαία Ελληνικά-πβ. Ελλάς = ΗΕΛΛΑΣ, 
ήρως = ΗΕΡΟΣ. Στις ψιλωτικές διαλέκτους (αυτές που δεν είχαν τον δασύ φθόγγο, όπως η ιωνική διάλεκτος, η λεσβιακή, η ηλειακή, η 
κυπριακή και η κρητική), ιδίως στην ιωνική τής Μ. Ασίας, το Η χρησιµοποιήθηκε νωρίς για να δηλώσει το µακρό ε (§), το οποίο στις 
δασυντικές διαλέκτους δηλωνόταν µε το Ε (σε αυτές Ε = ε, η και ει). Ωστόσο, ήδη από τα µέσα τού 5ου αι. π.Χ. τόσο στην αττική όσο και 
αλλού χρησιµοποιούσαν, σποραδικά και ανεπίσηµα, το ιωνικό αλφάβητο (και µάλιστα τής Μιλήτου), που τελικά υιοθετήθηκε και επίσηµα το 
403 π.Χ. Συγκεκριµένα για το Η λέγεται ότι ο Ευριπίδης το χρησιµοποιούσε συστηµατικά στα έργα του (αντί τού Ε). Γενικά, το Η (από τις 
ψιλωτικές διαλέκτους και, αργότερα, από την υιοθέτηση τού ιωνικού αλφαβήτου στην αττική) συνδέθηκε µε την προφορά τού ç (µακρού 
ανοιχτού ε) τόσο πολύ, που ολόκληρη η αρχαία προφορά τής Ελληνικής ονοµάστηκε ητακιστική. σε αντίθεση µε τη νεότερη προφορά (από 
των αλεξανδρινών χρόνων και εξής) τού γράµµατος Η ως ιώτα (i), που χαρακτηρίζεται ως ιωτακιστική. Από τη χρήση τού Η για να δηλώνει 
στην αττική τον δασύ φθόγγο, το γράµµα Η άρχισε από το 200 π.Χ. να χρησιµοποιείται σε παραλλαγµένες µορφές τόσο για τη δήλωση 
δασέος φθόγγου (ή δασέος πνεύµατος) όσο και -πολύ σχολαστικά- για την απουσία δασέος πνεύµατος («ψιλή»). Η γραφική εξέλιξη είχε ως 
εξής: H E - '  (δασεία) -H-}J! (ψιλή). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής συνδέουν το γράµµα ήτα µε το βορειοσηµιτικό γράµµα hêth, από 
όπου ακροφωνικώς (h-êth) θεωρείται ότι προήλθε το γράµµα που δήλωνε τον δασύ φθόγγο τής Ελληνικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Η, η ήτα- το έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. ήτα, 
αριθµός). 

η θηλ. τού οριστικού άρθρου ο, η, το (βλ. κ. λ. ο, η, το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρ-
θρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ή < I.E. *sä, πβ. σανσκρ. sä, γοτθ. so, τοχ. Β' sa, λιθ. ta, αρχ. 
σλαβ. ta κ.ά. Οµόρρ. ό, τό (βλ.λ.)]. 

ή σύνδ. διαζευκτικός 1. για σύνδεση αλληλοαποκλειόµενων εννοιών, 
για παρουσίαση ζεύγους αλληλοαναιρούµενων εκδοχών: θα είναι 
στο σχολείο ~ στο σπίτι || µπορείς να διαλέξεις κόκκινο ~ µαύρο- και 
τα δύο µαζί δεν γίνεται! || συµφωνείς, ναι ~ όχι; || σε µένα µιλάς ~ µο-
νολογείς; 2. (επαναλαµβανόµενο τουλάχιστον δύο φορές) για εναλ-
λακτικές εκδοχές, ενδεχόµενα: ~ θα πίνει ~ θα καπνίζει ~ θα ξενυχτά, 
δεν κάνει και τίποτα χρήσιµο στη ζωή του! || αυτό θα πει ζωή- όλη µέ-
ρα ~ θα κάνει ηλιοθεραπεία ~ θα ψωνίζει ρούχα ~ θα κάνει βόλτες-
ΦΡ. ή τσν ή επί τας (ή τάν ή επί τάς, Πλουτάρχου Λακ. άποφθ. 16) «ή 
να τη φέρεις νικητής ή να σε φέρουν πάνω της νεκρό» φράση που 
έλεγαν οι Σπαρτιάτισσες στους γυιους τους, όταν τους παρέδιδαν 
την ασπίδα για τη µάχη- λέγεται και για να εκφράσουµε τη σταθερή 
απόφαση να τελειώσουµε µε κάθε θυσία ένα έργο 3. στην αντίθετη, 
σε διαφορετική περίπτωση: θα κάνεις ό,τι σου πω - θα µε αναγκάσεις 
να χρησιµοποιήσω βία! || να φερθείς σαν άνθρωπος εκεί που θα πάµε 
~ να µην έρθεις καθόλου! ΣΥΝ. ειδεµή, αλλιώς, ειδάλλως 4. (κυρ. µε 
συγκριτικά επιρρ.) για την τροποποίηση µιας διατύπωσης µε άλλη 
παραπλήσια, οµόλογη, περισσότερο ταιριαστή στις (προθέσεις κά-
ποιου): θα πάρω παγωτό - µάλλον έναν χυµό || θα περάσω να σε πά-
ρω ~, καλύτερα, θα σε πάρω τηλέφωνο 5. για την παρουσίαση, υπό 
µορφήν ερωτήσεως, τής αιτίας πιθανής απόρριψης, διάψευσης µιας 
ήδη διατυπωµένης πρότασης, αρχικής ερώτησης: θα έρθεις για µπά-
νιο ~ είσαι κουρασµένη; || συµφωνείς µε τα νέα µέτρα ~ τα βρίσκεις 
ανεφάρµοστα; || θα το αγοράσεις ~ το θεωρείς ακριβό; 6. για τη σύν-
δεση µιας ερώτησης µε άλλη ερωτηµατική διατύπωση προς εκµαίευ-
ση, εξακρίβωση τής αιτίας, που ήδη υποτίθεται ως απάντηση στην 
αρχική ερώτηση: Τι πάθατε; Βαρεθήκατε ~ είναι ώρα να πηγαίνετε; || 
γιατί ντύθηκες έτσι, φοβάσαι µήπως αρρωστήσεις ~ κρυώνεις; 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ή | ήε | ήε < *η-Ρε < ή" «πράγµατι, αληθώς», καταφατικό 
µόριο, αγν. ετύµου, + *Ρε, εγκλιτικό µόρφηµα. Βλ. κ. ήτοι]. 

Η.Α.Ε. (τα) Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (βλ.λ.). 
Ήβη (η) [αρχ.] 1. ΜΥΘΟΛ. αρχαιοελληνική θεότητα, κόρη τού ∆ία και 

τής Ήρας, προσωποποίηση τής αιώνιας θηλυκής νιότης 2. γυναικείο 
όνοµα. 

ήβη (η) (χωρ. πληθ.} 1. η ηλικιακή περίοδος τής βιολογικής ωρίµασης, 
κατά την οποία ο άνθρωπος αποκτά την αναπαραγωγική ικανότητα 
(κυρ. µεταξύ δώδεκα και είκοσι ετών), εγκαταλείποντας την παιδική 
ηλικία: πρωτογενή | δευτερογενή χαρακτηριστικά τής - || φυσιολογική 
| καθυστερηµένη | πρόωρη ~ || η εµφάνιση ακµής είναι από τα χα-
ρακτηριστικά σηµάδια τής ~ ΣΥΝ. εφηβεία 2. (γενικά) η περίοδος νεό-
τητας: τα γλυκά σκιρτήµατα τής ~ΣΥΝ. νιότη 3. (συνεκδ.) η ηβική χώ-
ρα, το τριχωτό µέρος τού σώµατος κάτω από το υπογάστριο, που κα-
λύπτει την περιοχή των γεννητικών οργάνων (γυναικών και ανδρών) 
ΣΥΝ. εφηβαίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ήβη < I.E. *jêgw-â, πβ. λιθ. jegà «ισχύς, δύναµη» κ.ά. Πα-
ράγ. εφ-ηβος (βλ.λ.)]. 

ηβικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την ήβη (βλ.λ., 
σηµ. 3): ~ οστό | σύµφυση 2. ηβική χώρα το εφηβαίο (βλ.λ.). 

ήγογα ρ. → άγω 

ήγγειλα ρ. -> αγγέλλω 
ήγγικεν η ώρα (ήγγικεν ή ώρα, Κ.∆. Ματθ. 26, 45) έφτασε η ώρα-για 
κάτι που αναµένουµε µε βεβαιότητα να συµβεί πολύ σύντοµα. 

ηγεµόνας (ο), ηγεµονίδα (η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που κατέχει την 
εξουσία και κυβερνά επιβάλλοντας τη θέληση του: οι ηγεµόνες των 
µεσαιωνικών κρατιδίων απέκτησαν σηµαντικά προνόµια µε την ει-
ρήνη τής Αυγούστας 2. (κατ' επέκτ.) η αρχηγική φυσιογνωµία, ο ηγέ-
της, αυτός που επιβάλλεται στους άλλους ως φυσικός κυρίαρχος: το 
πρότυπο ηγεµόνα που δηµιούργησε ο Μακιαβέλλι, χαρακτηρίζεται από 
κυνικότητα ΣΥΝ. κυρίαρχος, αρχηγός. Επίσης (λόγ.) ηνεµών (ο) [αρχ.] 
{ηγεµόνος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήγεµών < 
ηγούµαι]. 

ηγεµονεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ηγεµόνευσα} 1. ασκώ την εξουσία ως 
ηγεµόνας: στη Ρωσία εκείνη την εποχή ηγεµόνευε ο τσάρος Αλέξαν-
δρος ΣΥΝ. βασιλεύω, κυβερνώ 2. (µτφ.) κατέχω κυρίαρχη θέση σε σύ-
νολο: ο βιοµηχανικός αυτός κολοσσός χρόνια ηγεµονεύει στον χώρο 
τής εφαρµογής νέων τεχνολογιών ΣΥΝ. δεσπόζω, κυριαρχώ. — ηγε-
µόνευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγεµονία (η) [αρχ.] {ηγεµονιών} 1. (α) η άσκηση εξουσίας µε την 
ιδιότητα τού ηγεµόνα (β) η πολιτική, οικονοµική ή στρατιωτική επι-
βολή ελέγχου από ένα κράτος πάνω σε άλλα κράτη (γ) (συνεκδ.) η 
χρονική περίοδος κατά την οποία ασκείται η παραπάνω εξουσία: επί 
τής ~ του η αυτοκρατορία εξασφάλισε ειρήνη και ευηµερία ΣΥΝ. ηγε-
σία 2. (συνεκδ.) η χώρα ή περιοχή αυτοκρατορίας που διοικείται από 
ηγεµόνα: οι παραδουνάβιες ~ 3. η κυριαρχία σε ένα σύνολο, η πρώτη 
θέση: η πολιτιστική ~ τής Ευρώπης στη διανόηση τού 20ού αιώνα || η 
~ τής Αγγλίας στις χώρες τής Κοινοπολιτείας ΣΥΝ. πρωτιά, επικράτη-
ση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγεµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ηγεµόνα ή ηγε-
µονία: ~ θρόνος | ανάκτορο | παρέµβαση | απόφαση | ρόλος | θέση 
ΣΥΝ. αρχηγικός, εξουσιαστικός, ηγετικός, βασιλικός, αυτοκρατορικός, 
πριγκιπικός 2. αυτός που διαθέτει τη µεγαλοπρέπεια και το κύρος 
που αρµόζουν σε ηγεµόνα: ~ τρόπος | παρουσιαστικό | πολυτέλεια | 
µεγαλοψυχία | παράστηµα | περιποίηση | υποδοχή ΣΥΝ. αρχοντικός, 
µεγαλοπρεπής, επιβλητικός, µεγαλειώδης ΑΝΤ. ταπεινός, ευτελής 3. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από πλούτο και γενναιοδωρία ανά-
λογη ηγεµόνα, πλουσιοπάροχος: ~ δώρα | δείπνο | αµοιβή | µισθός | 
παροχές ANT. φτωχός, φειδωλός, µίζερος. — ηγεµονικ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ., ηγεµονικότητα (η) [1896]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγεµονίσκος (ο) [1815] 1. ηγεµόνας µικρής ή ασήµαντης χώρας ή πε-
ριοχής: στη θέση τής παλιάς κεντρικής εξουσίας ξεπήδησαν δεκάδες 
αυτόνοµες περιοχές µε εκατοντάδες υποψηφίους ~ 2. ο ηγεµόνας νεα-
ρής ηλικίας 3. ηγεµόνας ανάξιος στην άσκηση των καθηκόντων του ή 
στη διαφύλαξη τού κύρους που επιβάλλει η θέση του 4. (µτφ.) ανώτε-
ρος ιεραρχικά υπάλληλος, που συµπεριφέρεται µε αυθαίρετο και αυ-
ταρχικό τρόπο: οι ενοχλητικοί ~ τού ∆ηµοσίου που ταλαιπωρούν τους 
πολίτες ΣΥΝ. δικτατορίσκος. 

ηγεµονισµός (ο) 1. η επιθυµία και η προσπάθεια για επικράτηση και 
άσκηση κυριαρχικού ελέγχου στους άλλους 2. (για κράτη, συνα-
σπισµούς χωρών κ.λπ.) η τάση ισχυρού κράτους να επεκτείνει τη 
σφαίρα επιρροής του σε άλλα κράτη, ασκώντας πολιτική έµµεσου 
εξουσιασµού και ελέγχου, κυρ. κατά τρόπο αυταρχικό 3. (ειδικότ. 
στην πολιτική) η επιδίωξη κοινωνικής οµάδας ή ιδεολογικοπολιτικού 
χώρου να ελέγξει την εξουσία και τις εξελίξεις µονοπωλιακά, απο-
κλείοντας συνεργασίες και πιθανούς συνδιεκδικητές.   — ηγεµονι- 
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στικός, -ή, -ό, ηγεµονιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., 
< αγγλ. hegemony < αρχ. ηγεµονία, µε αλλαγή επιθήµατος, ώστε να διακρίνεται 
από την αρχ. λ. (φαινόµενο προφύλαξης)]; 

ηγερια (η) {ηγεριών} η γυναίκα που συντροφεύει έναν συνήθ. µεγάλο 
καλλιτέχνη, ποιητή, διανοητή ή πολιτικό εµπνέοντάς τον: η Τζου-λιέτα 
Μασίνα ήταν η ~ τού Φελλίνι. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Egeria, αγν. ετύµου, ονοµασία νύµφης τής ρωµαϊκής 
θρησκείας, που, κατά την παράδοση, ήταν γυναίκα ή ερωµένη τού βασιλιά 
Νουµά Ποµπιλίου. o βασιλιάς, επιδιώκοντας να προσδώσει κύρος στους 
νόµους που θέσπιζε, ισχυριζόταν ότι τους έγραφε καθ' υπαγόρευσιν τής 
νύµφης Ηγερίας, την οποία κρυφά συναντούσε στο δάσος]. 

ηγεσία (η) [µτγν.] {ηγεσιών} 1. η κορυφή τής εξουσίας και η άσκηση ανώτατης 
εξουσίας: αναλαµβάνω την ~ κόµµατος | τού στρατεύµατος ΣΥΝ. αρχηγία, 
ηγεµονία 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ασκούν ανώτατη 
εξουσία ή πρωτοστατούν σε χώρο δράσης, σε ορισµένο τοµέα ανθρώπινης 
δραστηριότητας: η πνευµατική - τού τόπου | τού κράτους | τής Εκκλησίας | τού 
κόµµατος ΣΥΝ. (µτφ.) κορυφή, κεφαλή ANT. (για πολιτικά κόµµατα) βάση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγέτης (ο) {ηγετών}, ηγέτιδα (η) [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται στην κορυφή 
τής εξουσίας ή γενικότ. επηρεάζει και ελέγχει ένα σύνολο (σε πολιτικό, 
κοινωνικό, ιδεολογικό επίπεδο): πολιτικός | θρησκευτικός —1| οι — των 
χωρών-µελών τής Ε.Ε. συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες || υπεύθυνος | άξιος | 
χαρισµατικός | λαοφιλής | αγαπητός ~ ΣΥΝ. αρχηγός, ηγεµόνας 2. (καθηµ.) 
αυτός που θεωρείται κορυφαίος σε έναν χώρο: πνευµατικός ~ µιας γενιάς || 
αναδείχθηκε σε ~ τής οµάδας του 3. (µτφ.) πρόσωπο που έχει αρχηγικά 
προσόντα: γεννηµένος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηγέτης < 
ηγούµαι]. 

ηγετικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε τον ηγέτη ή την ηγεσία: ~ 
στέλεχος | θέση | ρόλος | οµιλία | εµφάνιση | ικανότητες | φιλοδοξίες | 
χαρίσµατα | φυσιογνωµία. — ηγετικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

Ηγησω (η) {-ώς κ. -ούς} γυναικείο όνοµα γνωστό από την οµώνυµη επιτύµβια 
στήλη που βρέθηκε στον Κεραµεικό. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. ήγησ- τού ρ. 
ηγούµαι (αόρ. ήγησάµην), που απαντά και σε άλλα κύρ. ον. (λ.χ. Άγησί-λαος, 
Ήγησ-ίας) και ίσως αποτελεί συγκεκοµµ. τ. συνθέτων ονοµάτων (λ.χ. Ήγησι-
βούλη, Ήγη-σι-στράτη)]. 

ηγήτορας (ο) (λόγ.) {ηγητόρων} πρόσωπο που έχει αρχηγικό ρόλο, που 
αναγνωρίζεται ως ηγέτης: πεφωτισµένος | άξιος ~||~ τού έθνους | τής φυλής | 
τού στρατεύµατος ΣΥΝ. αρχηγός, καθοδηγητής, αρχηγέ-της, κεφαλή, ταγός 
ANT. ακόλουθος, οπαδός. Επίσης (λογιότ.) ηγήτ(ορ [αρχ.] {ηγήτορος}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήγήτωρ, -ορος< ηγούµαι]. 

ηγΐασµένος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει αγιασθεί, που είναι άγιος: Σάββας ο ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

ηγούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ηγείσαι... | ηγήθηκα} (λόγ.) (+γεν.) 1. προπορεύοµαι 
ως οδηγός: τού αποσπάσµατος ηγείται αξιωµατικός || τής παρελάσεως ηγείται η 
µπάντα τού ∆ήµου ΣΥΝ. προηγούµαι, προπορεύοµαι ANT. έποµαι, ακολουθώ · 
2. τίθεµαι αρχηγός, επί κεφαλής, αναλαµβάνω την ηγεσία: ~ κόµµατος | 
στρατού | κινήµατος | ανταρσίας || έγκυρες πληροφορίες τον φέρουν να ηγείται 
οµάδας διαφωνούντων || ηγείται τού αγώνος για την αποκατάσταση τής 
δηµοκρατίας ΣΥΝ. διευθύνω, άρχω, πρόί'σταµαι, πρωτοστατώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηγούµαι < ήγ-έοµαι < I.E. *sâg- «ιχνηλατώ», πβ. 
λατ. sägio «αισθάνοµαι, αντιλαµβάνοµαι», γαλλ. pré-sage «προαίσθηµα», 
γοτθ. sokjan «ψάχνω, ερευνώ», αγγλ. seek, γερµ. suchen κ.ά. Οµόρρ. άγηµα 
(βλ.λ.), ήγε-µών, ήγή-τωρ, ήγέ-της κ.ά. Μετά τον Όµηρο το ρ. ηγούµαι 
προσέλαβε επίσης τη σηµ. «νοµίζω, έχω τη γνώµη», η οποία διατηρήθηκε 
ευρέως στα σύνθετα, π.χ. άφ-ηγοϋµαι, δι-ηγοϋµαι, εξηγούµαι, είσ-ηγοϋµαί]. 

ηγούµαι: παράγωγα - σύνθετα. Μία από τις πιο παραγωγικές και 
πολυδηλωτικές λέξεις τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής. Βασική σηµ. 
«προηγούµαι, βαδίζω µπροστά», άρα «είµαι οδηγός» και, κατ' επέκταση, 
«είµαι αρχηγός, ηγεµόνας». Υστερογενής (µεθοµηρική ήδη) σηµ. «θεωρώ, 
νοµίζω, σκέπτοµαι». Παράγωγα: ηγεµόνας (ηγεµονία, ηγεµονικός, 
ηγεµονεύω, ηγεµονισµός κ.ά.), ηγήτορας, ηγέτης (ηγετικός, ηγεσία, 
αρχηγέτης, ποδηγετώ, ποδηγέτηση), ηγούµενος, άγηµα. Σύνθετα: αφ-ηγούµαι 
(αφηγητής, αφήγηση, αφήγηµα, αφηγηµατικός), εξ-ηγούµαι | εξ-ηγώ 
(εξήγηση, εξηγητής, ανεξήγητος, εξηγητικός), επ-εξηγώ (επεξήγηση, 
επεξηγηµατικός), δι-ηγούµαι (διήγηση, διήγηµα, ανεκδιήγητος, 
διηγηµατικός), προ-ηγούµαι (προηγούµενος, προηγουµένως), περι-ηγούµαι 
(περιήγηση, περιηγητής), *καθ-ηγούµαι (καθηγητής, καθηγεσία, 
καθηγητικός), *υφ-ηγούµαι (υφηγητής, υφηγεσία), εισ-ηγούµαι (εισήγηση, 
εισηγητής, εισηγητικός). 

ηγουµενείo (το) [µεσν.] το κελλί ηγουµένου ή ηγουµένης σε µοναστήρι- το 
ιδιαίτερο γραφείο και διαµέρισµα του/της. 

ηγουµενείιω ρ. αµετβ. {ηγουµένευσα} εκτελώ χρέη ηγουµένου ή ηγουµένης 
µοναστηρίου· είµαι ηγούµενος ή ηγουµένη. 

ηγουµένη [µεσν.] κ. (λαϊκ.) γουµένη κ. γούµενη (η) [µεσν.] η προϊσταµένη σε 
γυναικεία µονή. Επίσης ηγουµένισσα κ. (λαϊκ.) γουµένισσα. — ηγουµενικός,-
ή, -ό [µεσν], ηγουµενικ-ά /-ώς επίρρ. 

ηγουµενία (η) [µεσν.] {ηγουµενιών} 1. το αξίωµα τού ηγουµένου ή τής 
ηγουµένης 2. (συνεκδ.) η θητεία ηγουµένου ή ηγουµένης. 

Ηγουµενίτσα (η) πόλη τής Ηπείρου, πρωτεύουσα τού νοµού Θε- 

σπρωτίας. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού τ. ηγουµένη. Η πόλη ήταν αρχικώς ένα µικρό χωριό, 
µέχρις ότου το 1936 έγινε πρωτεύουσα τού νοµού. Ανοικοδοµήθηκε ριζικά 
µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο]. 

ηγούµενος κ. (λαϊκ.) γούµενος (ο) {ηγουµέν-ου | -ων, -ους} ο προϊστάµενος 
ανδρικής µονής· ΦΡ. (παροιµ.) όποιος έκανε γούµενος, έκανε και κελλάρης 
όποιος έχει φτάσει στην κορυφή ιεραρχίας, γνωρίζει τις δυσκολίες αλλά και 
τις παρατυπίες που συνηθίζονται στα κατώτερα στάδια αυτής τής ιεραρχίας, 
ώστε να µην εξαπατάται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ηγούµαι. Η χρήση τής µτχ. ως τίτλου τού 
προϊσταµένου (ή τής προϊσταµένης) µονής είναι µεσν.]. 

ηγουµενοσυµβούλιο (το) [1896] {ηγουµενοσυµβουλί-ου | -ων) το συµβούλιο 
που ανάλογα µε το τυπικό κάθε µονής ασκεί τη διοίκηση τής µονής και 
αποτελείται συνήθ. από τον ηγούµενο ή την ηγουµένη και δύο εκλεγµένα 
µέλη (µοναχούς | µοναχές). — ηγουµενοσύµβου-λος (ο/η) [1898]. 

ήγουν σύνδ. (αρχαιοπρ.) δηλαδή, ή µάλλον: ο υπουργός υπέγραψε εσπευσµένως 
τη µετάθεση του, ~ τον εκπαραθύρωσε τεχνηέντως ΣΥΝ. ήτοι, τουτέστιν, 
δηλονότι, κατά το δη λεγόµενον, µε άλλα λόγια, αλλιώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. η γε ούν]. 

ήδη επίρρ. 1. (πάντα σε αναφορά µε δεδοµένο χρονικό σηµείο) για τον 
προσδιορισµό: (α) προγενέστερου χρονικού σηµείου: έχω ~ διαβάσει την 
ιστορία, τώρα µου µένει η φυσική || εµείς έχουµε ~ φάει για βράδυ ΣΥΝ. τώρα 
πια, πλέον (β) γεγονότος που έχει συντελεστεί παλαιότερα (και δεν χρειάζεται, 
λ.χ., να ξανασυµβεί): τον είχα προειδοποιήσει ~ από τον πρώτο µας καβγά 
ΣΥΝ. κιόλας (γ) χρονικής περιόδου (i) µε αρχή προγενέστερη τού σηµείου 
αυτού: την εποχή εκείνη είχαν ~ αρχίσει οι διεργασίες στο εσωτερικό τού 
κόµµατος || τα µέτρα ήρθαν σε εποχή που η οικονοµία αντιµετώπιζε ~ πυλλά 
προβλήµατα (ii) µε αρχή που συµπίπτει χρονικά µε αυτό, σύγχρονη τού 
χρονικού αυτού σηµείου: ~ από την άνοιξη αρχίζει η τουριστική κίνηση || οι 
διαµαρτυρίες άρχισαν ~ µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων || διαφωνίες 
και αµφισβήτηση υπήρξαν ~ από την εκλογή του 2. για την έµφαση, την 
επίταση νοήµατος κατά τον χρονικό προσδιορισµό περιόδου ή χρονικής 
στιγµής: µα ~ υπάρχει πρόβληµα! || αύριο ~ δεν θα θυµάσαι τίποτε απ' όλα 
αυτά! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ή «πράγµατι» (καταφατικό µόριο) + δη. Βλ. κ. ή δια-ζευκτ.]. 

ήδη: χρονικά επιρρήµατα. Τα χρονικά επιρρήµατα που ακολουθούν, 
χρησιµοποιούνται όχι απλώς για να αναφερθεί κανείς στον χρόνο, αλλά για 
να σχολιάσει µια χρονική σχέση θετικά ή αρνητικά (µε έκπληξη ή 
κατάπληξη, µε προσδοκία ή ειρωνεία, µε απορία ή έµφαση κ.λπ.). Το ήδη 
δηλώνει µια χρονική σχέση µε ιδιαίτερη έµφαση· το ίδιο και το επίρρ. 
κιόλας: Ήδη εργάζεται εκεί - Ταξιδεύει ήδη για το Σικάγο - Βρίσκεται ήδη 
στη σύσκεψη - Το υποστηρίζει ήδη - Πέτυχε κιόλας στο πανεπιστήµιο - 
Μιλάει κιόλας τη γλώσσα - Ήλθες κιόλας; Το ακόµη σχολιάζει χρονικώς τα 
λεγόµενα υποδηλώνοντας έκπληξη ή κατάπληξη: Ακόµη δεν έχει ξεκινήσει 
για τη δουλειά του - Ακόµη εδώ είναι - Ακόµη ψάχνει για δουλειά; - Ακόµη 
τρέχει... -Ακόµη δουλεύει στο ίδιο κατάστηµα -Κανείς δεν ξέρει τι µας 
περιµένει ακόµη - ∆εν έφτασε ακόµη · είναι πολύ νωρίς - ∆εν έχει 
αποφασίσει ακόµη. Τα χρονικά επιρρήµατα πια (σπανιότερα πλέον) και 
άλλο δηλώνουν εµφατικά το τέλος ή τη διακοπή τής διάρκειας µιας πράξης, 
ενέργειας ή κατάστασης: ∆εν δουλεύει ma εδώ - ∆εν θα συνεχίσει άλλο τα 
Αγγλικά - ∆εν τους µπορώ άλλο πια - Φτάνει πια. ∆εν πάει άλλο. Το επίρρ. 
µέχρι στιγµής | τώρα | σήµερα σχολιάζει αρνητικά τον χρόνο σε σχέση µε 
το παρόν: Μέχρι στιγµής | τώρα δεν έχει δώσει σηµεία ζωής - ∆εν πέτυχε 
µέχρι τώρα | σήµερα να πείσει κανέναν. 

-ήδικο (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει επαγγελµατικό χώρο: 
σουβλατζ-ήδικο, παλιατζ-ήδικο. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τον πληθ. 
ουσ. σε -ης, -ηδες και το επίθηµα -ικο, λ.χ. παλιατζ-ήδ-ες > πα-λιατζ-ήδ-ικο, 
προποτζ-ήδ-ες > προποτζ-ήδ-ικο]. 

-ηδόν αρχαιοπρ. επίθηµα επιρρηµάτων που δηλώνει τον τρόπο µε τον οποίο 
γίνεται κάτι: κρουν-ηδόν, πρην-ηδόν, βαθµ-ηδόν, σωρ-ηδόν. [ΕΤΥΜ. Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, παρεκτεταµένος τ. τού επιθήµατος -δόν 
(πβ. σχε-δόν, άνα-φαν-δόν), που συνδ. µε σαν-σκρ. -am. Οι παρεκτεταµ. τύποι 
ξεκίνησαν αρχικώς από επιρρ., όπου το ά συνθ. είναι θηλυκό (πβ. αγέλη - 
άγεληδόν) ή κατ' αναλογίαν προς τα αρχαία έλκη-δόν, πετρη-δόν (Ησίοδος)]. 

ηδονή (η) 1. το συναίσθηµα ευχαρίστησης που δηµιουργεί η ικανοποίηση των 
φυσικών, βιολογικών επιθυµιών, αναγκών, ενστίκτων ή ορµών ενός ατόµου 
ΣΥΝ. απόλαυση 2. (ειδικότ.) η έντονη σωµατική απόλαυση που προκαλείται 
κατά την εκπλήρωση τής γενετήσιας ορµής: οι ~ τής σάρκας || είχε παραδοθεί 
στην αναζήτηση τής - 3. (µτφ.) οποιοδήποτε συναίσθηµα έντονης 
ευχαρίστησης: η ~ τής πνευµατικής δηµιουργίας | τής εξουσίας ΣΥΝ. 
ευχαρίστηση, τέρψη, ικανοποίηση ΑΝΤ. θλίψη, λύπη, πίκρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ηδονή < ήδοµαι < I.E. *swad- «γλυκός», πβ. σανσκρ. svâdate, 
λατ. suavis (> γαλλ. suave «τερπνός»), αγγλ. sweet «γλυκός», γερµ. süß κ.ά. 
Οµόρρ. ηδύς, άσµενος (βλ. λ. ασµένως), à-ηδής κ.ά.]. 

ηδονή: συνώνυµα. ∆ιάφοροι βαθµοί και είδη ευχαρίστησης δηλώνονται 
από τις αντίστοιχες λέξεις τής Ελληνικής: η λ. ευχαρίστηση είναι ο πιο 
γενικός όρος που χρησιµοποιείται για να δηλώσει 
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ότι κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση ευδιαθεσίας, ότι αισθάνεται 
ωραία σε σχέση µε πρόσωπα ή πράγµατα. Συγκρατηµένη ευχαρί-
στηση δηλώνει η λ. ικανοποίηση, ενώ µεγάλη ευχαρίστηση δηλώ-
νεται µε τη λ. τέρψη. Η λ. απόλαυση έχει επιτατική σηµασία, δη-
λώ\Όντας µεγάλη, συνεχή, παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη ευ-
χαρίστηση. Τέλος, η λ. ηδονή, συνδεόµενη περισσότερο µε την 
ερωτική απόλαυση, χρησιµοποιείται κατ' επέκτασιν για έντονες 
µορφές ευχαρίστησης και ισχυρές συγκινήσεις. 

ηδονίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {ηδονίστηκα} ♦ 1. (αµετβ.) αι-
σθάνοµαι ηδονή, έντονη σωµατική απόλαυση: ηδονίζεται βλέποντας 
ερωτικές εικόνες ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) αισθάνοµαι ηδονή (µε κάτι): ηδο-
νίζεται ν' ακούει επαίνους ΣΥΝ. ευχαριστιέµαι, ικανοποιούµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ηδονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί ή προσφέρει ηδονή, 
ερωτική απόλαυση: ~ κορµί | χείλη | βλέµµα || ~ περιγραφή | ανάµνηση 
ΣΥΝ. απολαυστικός, επιθυµητός, ερωτικός 2. (γενικότ.) αυτός που 
ενεργοποιεί τις αισθήσεις, επιτυγχάνοντας κυρ. ερωτική διέγερση: ~ 
άρωµα | φωτισµός | άγγιγµα | λίκνισµα || «~ µυρωδικά κάθε λογής» 
(Κ. Π. Καβάφης) ΣΥΝ. αισθησιακός, διεγερτικός, µεθυστικός 3. αυτός 
που σχετίζεται µε την ηδονή, που περιέχει απολαύσεις: ~ νιότη | ζωή. 
— ηδονικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ηδονισµός (ο) [1880] 1. η επιδίωξη τής ηδονής, η διαρκής αναζήτηση 
τής σαρκικής απόλαυσης: ο ~ είναι το κυρίαρχο µήνυµα πολλών 
σύγχρονων διαφηµίσεων 2. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα που απο-
δέχεται την ηδονή ως ύψιστο αγαθό, κίνητρο και σκοπό τού ανθρώ-
που, που ορίζει την κατάκτηση της ως ανώτατο ηθικό ιδεώδες 3. 
ΟΙΚΟΝ. η αρχή που, σύµφωνα µε την αντίστοιχη θεωρητική σχολή των 
ηδονιστών, αναγνωρίζει ως σκοπό κάθε οικονοµικής ενέργειας την 
κατά το δυνατόν µεγιστοποίηση τής ικανοποίησης ΣΥΝ. ηδονιστική 
αρχή 4. ΨΥΧΟΛ. η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
έντονη αναζήτηση τής ευχαρίστησης. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hedonism]. 

ηδονιστής (ο) [1894], ηδονίστρια (η) {ηδονιστριών} 1. (για πρόσ.) 
πρόσωπο που έχει παραδοθεί στις σαρκικές απολαύσεις, στην επι-
δίωξη τής ηδονής ΣΥΝ. φιλήδονος 2. ΦΙΛΟΣ, οπαδός τού συστήµατος 
τού ηδονισµού, που πιστεύει στην ηδονή ως ύψιστο αγαθό: οι Κυρη-
ναίοι -1| ηδονιστές θεωρούνται και οι Γάλλοι υλιστές φιλόσοφοι τού 
∆ιαφωτισµού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hedonist]. 

ηδονιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ηδονισµό ή τον 
ηδονιστή: - φιλοσοφία | αντίληψη | πρότυπο | συµπεριφορά | στάση | 
αντιµετώπιση | µήνυµα ΣΥΝ. ηδονικός 2. αυτός που προκαλεί ηδονή, 
που στοχεύει στην πρόκληση κυρ. τής σαρκικής απόλαυσης: ~ κάλε-
σµα. — ηδονιστικ-ά | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hedonistic]. 

ηδονοβλεψία (η) {χωρ. πληθ.} οι ενέργειες τού ηδονοβλεψία και η 
ηδονή που αντλεί από αυτές. 

ηδονοβλεψίας (ο/η) {ηδονοβλεψιών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που αισθά-
νεται ηδονή παρακολουθώντας κρυφά άλλους ανθρώπους (συνήθ. 
τού αντίθετου φύλου) σε στιγµές τού ιδιωτικού τους βίου, που σχετί-
ζονται άµεσα ή έµµεσα µε το ερωτικό στοιχείο (π.χ. στις ερωτικές 
τους επαφές, στο λουτρό, στην ένδυση | έκδυση κ.α.) ΣΥΝ. (λόγ.) 
οφθαλµοπόρνος, (λαϊκ.-µειωτ.) µατάκιας, µπανιστιρτζής 2. (γενικότ.) 
πρόσωπο που παρακολουθεί µε ευχαρίστηση ερωτικά θεάµατα: τα 
τηλεοπτικά θεάµατα έχουν γίνει τόσο τολµηρά, ώστε µεταβάλλουν 
συχνά τον τηλεθεατή σε -! — ηδονοβλεπτικός, -ή, -ό, ηδονοβλεπτι-κά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ηδονή + -βλεψίας < βλέπω, απόδ. τού γαλλ. voyeur]. 

ηδονοθήρας (ο) [1892] {ηδονοθηρών} (λόγ.) πρόσωπο που επιζητεί 
την ηδονή, που επιδιώκει επίµονα τις ερωτικές απολαύσεις ΣΥΝ. ηδο-
νιστής, φιλήδονος, ηδονολάτρης. — ηδονοθηρία (η), ηδονοθηρικός, -
ή, -ό, ηδονοθηρικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. < 
ηδονή + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

ηδονολάτρης (ο) {ηδονολατρών}, ηδονολάτρισσα (η) {ηδονολα-
τρισσών} πρόσωπο που επιδιώκει την ηδονή και γενικότ. τη φιλήδο-
νη ζωή ΣΥΝ. φιλήδονος, ηδονιστής. — ηδονολατρία (η). 

ηδονόπληκτος, -η, -ο [1894] (λόγ.) αυτός που έχει πάθος µε την ηδο-
νή, που σκέφτεται και ενεργεί µε κριτήριο την ηδονή. [ΕΤΥΜ. < 
ηδονή + -πληκτος < πλήττω]. 

ηδονόχαρος, -η, -ο αυτός που χαίρεται τις ηδονές, που δίνεται µε 
θέρµη στις σαρκικές απολαύσεις. 

ηδυ- κ. ηδύ- (λόγ.) ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. γλυκιά γεύ-
ση: ηδύ-ποτο 2. (µτφ.) κάτι ευχάριστο, απολαυστικό: ηδύ-γλωσσος, 
ηδύ-φωνος, ηδυ-λογία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ηδύς (βλ.λ.)). 

ηδύγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που µιλά µε γλυκύτητα, που 
διακρίνεται από εκφραστική λεπτότητα και χάρη, τού οποίου τα λό-
για προκαλούν ευχαρίστηση: ~ παρηγορητής στις ώρες τής πίκρας 
ΣΥΝ. γλυκοµίλητος, ευπροσήγορος. — ηδιιγλωσσία (η) [µτγν.]. 

ηδυλογία (η) [µτγν.] {ηδυλογιών} (λόγ.) η ευχάριστη οµιλία, τα γλυκά 
λόγια ΣΥΝ. γλυκόλογα. — ηδυλόγος (ο/η) [αρχ.]. 

ηδύνοµαι ρ. αµετβ. {εύχρ. µόνο στον ενεστ.} (σπάν.-αρχαιοπρ.) τέρ-
ποµαι, ευφραίνοµαι, ευχαριστιέµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήδύνω | -οµαι < 
ηδύς (βλ.λ.)]. 

ηδυντικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που χρησιµοποιείται για να 
κάνει κάτι πιο νόστιµο, πιο ευχάριστο στη γεύση, κυρ. προσδίδοντας 
γλυκύτητα: - ουσία | µείγµα | προσθήκη ΣΥΝ. γλυκαντικός, γευστικός 
2. ηδυντικό (το) κάθε είδους καρύκευµα. — ηδυντικώς επίρρ. 

ηδύνω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) 1. νοστιµίζω 2. κάνω κάτι ευχάριστο: µε 
τα σχήµατα λόγου ηδύνεται η γλώσσα τού κειµένου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ήδύνω < ηδύς (βλ.λ.)]. 

ηδύοσµος (ο) (λόγ.) ο δυόσµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ήδύοσµος < ήδυ- + -οσµος < οσµή]. 

ηδυπαθής, -ής, -ές {ηδυπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | ηδυπαθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που εκπέµπει ερωτισµό, που προκαλεί ερωτικό πόθο: ~ 
βλέµµα || το ~ άγγιγµα των εραστών ΣΥΝ. ηδονικός. — ηδυπαθώς 
επίρρ., ηδυπάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
ήδυ- + -παθής < θ. παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω]. 

ηδύποτο (το) [αρχ.] κάθε αλκοολούχο ποτό µε γλυκιά γεύση, που πα-
ρασκευάζεται µε ανάµειξη αρωµατικών χόρτων και γλυκαντικής ου-
σίας και σερβίρεται κυρ. µετά το δείπνο ΣΥΝ. λικέρ. 

ηδύς, -εία, -ύ {ηδ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών) | ηδύτερος, ήδι-
στος} (αρχαιοπρ.) αυτός που γίνεται αντιληπτός από τις αισθήσεις 
ως ευχάριστος, γλυκός και, κατ' επέκτ., αυτός που προσφέρει ευχαρί-
στηση, απόλαυση: ~ πόθος ΣΥΝ. ευχάριστος, απολαυστικός, ευφρα-
ντικός, ηδονικός, θελκτικός. — ηδέως επίρρ. [αρχ.], ηδύτητα (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ηδύς < Faô-ύς < I.E. *swad- «γλυκός», πβ. σανσκρ. 
svâduh, λατ. suavis (> γαλλ. suave «τερπνός»), αγγλ. sweet «γλυκός», 
γερµ. süß κ.ά. Οµόρρ. ήδ-οµαι, ήδ-ονή κ.ά.]. 

ήδυσµα (το) [αρχ.] {ηδύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) κάθε ουσία που 
προστίθεται στο φαγητό ή σε ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα, για 
να το κάνει πιο νόστιµο, πιο γλυκό ΣΥΝ. άρτυµα, (καθηµ.) καρύκευµα. 

ηδύφωνος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει γλυκιά, ευχάριστη στο 
άκουσµα φωνή: ~ αοιδός ΣΥΝ. γλυκύφωνος, γλυκόλαλος. — ηδυφώ-
νως επίρρ. [µτγν.], ηδυφωνία (η) [µτγν.]. 

Η.Ε. (τα) Ηνωµένα Έθνη. 
ήθελα ρ.→θέλω 
ηθεληµένος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε πρόθεση, σκόπιµα: ~ πα-
ράλειψη | λάθος | παραποίηση | σφάλµα ΣΥΝ. σκόπιµος, εσκεµµένος 
ΑΝΤ. αθέλητος. — ηθεληµένα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Εσφαλµ. µεταπλ. (κατά τις µτχ. παθ. παρακ. σε -µένος) τού 
αρχ. ρ. έθέλω, το οποίο, ωστόσο, δεν έχει µέση φωνή]. 

ήθη (τα) -· ήθος 
ηθική (η) {χωρ. πληθ.} 1. κλάδος τής φιλοσοφίας που πραγµατεύεται 
τις αξιολογικές κρίσεις µε θέµα τη διάκριση τού αγαθού από το κακό 
και επιδιώκει να προσδιορίσει τον σκοπό τής ζωής τού ανθρώπου, κα-
θώς και τα µέσα για την επίτευξη τού σκοπού αυτού 2. (µε κεφ.) το 
επιστηµονικό, φιλοσοφικό σύγγραµµα, στο οποίο εξετάζονται συστη-
µατικά οι ανθρώπινες πράξεις µε µεθόδους τού παραπάνω κλάδου: ο 
Σπινόζα στην ~ του επιχειρεί την απελευθέρωση τού ανθρώπου από το 
κράτος τής ανάγκης 3. κάθε διδασκαλία θρησκείας, ιδεολογίας κ.λπ., 
η οποία καθορίζει, συνήθ. µε τη µορφή δόγµατος, τι είναι καλό και τι 
κακό, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, τι είναι θεµιτό και τι 
ανεπίτρεπτο: χριστιανική | προτεσταντική - 4. (γενικότ.-περιληπτ.) το 
σύστηµα κανόνων συµπεριφοράς, που χαρακτηρίζει µια εποχή, κοι-
νωνική οµάδα κ.λπ.: κώδικας ηθικής || επαγγελµατική | κοινωνική | 
επικρατούσα | τρέχουσα | αστική | ξεπερασµένη | µοντέρνα | σύγχρονη 
| παραδοσιακή | κανονιστική | τυπική | επαναστατική | ανατρεπτική | 
βικτωριανή ~ 5. (περιληπτ.) το σύνολο των αρχών και των αξιών που 
έχει διαµορφώσει και τηρεί ένα πρόσωπο στην καθηµερινή του ζωή: 
η ~ µου δεν µου επιτρέπει να ασχοληθώ µε τα προσωπικά τρίτων 6. 
(ειδικότ.) η κοίλη συµπεριφορά, η ενάρετη διαγωγή, η χρηστότητα των 
ηθών: δεν ξέρει τι θα πει ~|| ο χλευασµός τής ~ από αµφισβητίες 7. η 
ποιότητα τού χαρακτήρα, το ποιόν τού ανθρώπου µε βάση τα 
κίνητρα, τις πράξεις και τις πεποιθήσεις του: άτοµο ύποπτης | 
αµφίβολης ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήθος. [ΕΤΥΜ Θηλ. τού αρχ.επιθ. 
ηθικός (βλ.λ.)]. 

ηθικιστής (ο), ηθικίστρια (η) {ηθικιστριών} πρόσωπο που ελέγχει τα 
ήθη των άλλων, που επιδιώκει ή πρεσβεύει την αυστηρή τήρηση 
ηθικών κανόνων, λ.χ. µε την εφαρµογή περιορισµών, λογοκρισίας 
κ.λπ. ΣΥΝ. ηθικολόγος, σεµνότυφος. — ηθικισµός (ο), ηθικιστικός, -ή, 
-ό, ηθικιστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
moralist]. 

ηθικό (το) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των συναισθηµατικών και πνευµα-
τικών δυνάµεων τού ανθρώπου, που εκδηλώνονται ως ευδιαθεσία, 
αυτοπεποίθηση, ζήλος, προθυµία ή ενθουσιασµός, κυρ. σε περιπτώ-
σεις συγκρούσεων, δοκιµασιών και ταλαιπωρίας ή στερήσεων: πε-
σµένο | ενισχυµένο | αναπτερωµένο | τονωµένο | χαµένο - || κατα-
φέρνει να διατηρεί το ~ του παρά τα δυσµενή σχόλια || το ~ τού στρα-
τού είναι υψηλό || ηθικόν ακµαιότατον ΣΥΝ. φρόνηµα, θάρρος, σθένος, 
ευψυχία, αυτοπεποίθηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήθος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. moral]. 

ηθικοδιδακτικός, -ή, -ό αυτός που διδάσκει ηθική, που συµβάλλει 
στην ηθική διάπλαση τού ατόµου: -βιβλία. — ηθικοδιδακτικά επίρρ. 

ηθικοδιδάσκαλος (ο) [1889] {ηθικοδιδασκάλ-ου | -ων,-ους} πρόσωπο 
που καθοδηγεί ηθικά είτε ως ηθικός φιλόσοφος είτε ως απλός 
σύµβουλος. 

ηθικοθρησκευτικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται συγχρόνως µε 
την ηθική και τη θρησκεία, αυτός που σχετίζεται µε τη θρησκευτική 
ηθική: ~ οµιλίες | κηρύγµατα | κατηχήσεις. 

ηθικοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} το ηθικό σύστηµα που αποδέχεται ως 
βασική φιλοσοφική αρχή την πράξη, καθορίζοντας ως νόηµα τής αν-
θρώπινης ζωής και ύψιστο αγαθό τη σύµπτωση τού ηθικού νόµου και 
τής προσωπικής βούλησης και επιθυµίας. — ηθικοκρατικός, -ή, -ό, 
ηθικοκρατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. moralisme]. 
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ηθικολογία (η) [1871] {ηθικολογιών} 1. η ηθική διδασκαλία, το φιλο-
σοφικό κήρυγµα περί σωστού και λάθους, αγαθού και κακού 2. (ει-
ρων.) κάθε κριτική περί τού σωστού ή λάθους µιας συµπεριφοράς, 
κάθε ηθική αξιολόγηση που διατυπώνεται µε κατακριτική κυρ. διά-
θεση, ιδίως όταν αυτή απορρέει από µια περιορισµένη αντίληψη και 
οπτική: στείρα ~ ΣΥΝ. κήρυγµα. — ηθικολογικός, -ή, -ό [1858], ηθι-
κολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. moralisation]. 

ηθικολόγος (ο/η) [1825] πρόσωπο που κάνει κήρυγµα περί ηθικής, 
που ασκεί συχνή και συνήθ. υπερβολική κριτική για ηθικά ζητήµατα 
(και που συχνά χαρακτηρίζεται από αδιαλλαξία, δογµατισµό και 
στενότητα πνεύµατος): ένας παιδαγωγός οφείλει να αποφεύγει πρα-
κτικές και κηρύγµατα ηθικολόγου || ένας ~ τής πολιτικής ζωής ΣΥΝ. 
ηθικιστής. —ηθικολογώ ρ. [1851] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. moralisateur]. 

ηθικοπλαστικός, -ή,-ό [1890] αυτός που συµβάλλει στην ηθική διά-
πλαση, ηθοπλαστικός (βλ.λ.): ~ διηγήµατα | λόγος || (συχνά ειρων.) ~ 
κηρύγµατα | περιεχόµενο βιβλίου. — ηθικοπλαστικά επίρρ. 

ηθικοποιώ ρ. µετβ. [1831] {ηθικοποιείς... | ηθικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} επιδιώκω την ηθική αναµόρφωση προσώπου ή συνόλου. 
— ηθικοποίηση (η) [1831], ηθικοποιητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. moraliser]. 

ηθικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ήθος, που διαµορφώνει ή 
χαρακτηρίζει την ποιότητα τού ήθους (κάποιου): από - πλευράς είναι 
έντιµος και ειλικρινής || ~ κατάπτωση | εξευτελισµός || ~ προτερήµατα 
| χαρίσµατα | αρετές || απέναντι στην προσβλητική του συµπεριφορά, 
εκείνος έδειξε ~ ανωτερότητα και δεν ανταπέδωσε τις ύβρεις· ΦΡ. (α) 
ηθικός νόµος ο κατά παράδοση αποδεκτός και καθιερωµένος 
άγραφος νόµος, που ισχύει σε µια κοινωνία: η συµπεριφορά του 
µπορεί να είναι νόµιµη, αντίκειται όµως στον ~ τής περιοχής (β) 
ΝΟΜ. ηθική βλάβη ζηµία η οποία δεν είναι αποτιµητή σε χρήµα και 
την οποία υφίσταται κάποιος από την προσβολή των εννόµων αγαθών 
του είτε περιουσιακών είτε και µη περιουσιακών για την ηθική 
βλάβη το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση 
(γ) ηθικός αυτουργός βλ. λ. αυτουργός (δ) ηθικό δίδαγµα το 
συµπέρασµα από ένα έργο ή µια υπόθεση, που µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για να διδάξει, να παραδειγµατίσει ηθικά τον αναγνώστη | 
θεατή | ακροατή: το ~ τού παραµυθιού είναι ότι όποιος βιάζεται να 
επιτύχει κάτι, συχνά αποτυγχάνει 2. (ειδικότ.) αυτός που αναφέρεται 
στον ψυχικό κόσµο τού ανθρώπου πέρα από οποιαδήποτε επίδραση 
ή εξάρτηση από υλικά δεδοµένα: - προσβολή | αµοιβή | αποζηµίωση | 
ευθύνη || από τη δουλειά αυτή δεν είχε οικονοµικό όφελος αλλά την ~ 
ικανοποίηση τής αναγνώρισης του || στις δύσκολες ώρες που πέρασα, 
µου πρόσφερε σηµαντική ~ υποστήριξη 3. αυτός που βρίσκεται σε 
συµφωνία µε τα αποδεκτά πρότυπα ή τους κανόνες ηθικής: έζησε µια 
~ ζωή χωρίς προκλήσεις και σκάνδαλα || ~ επιταγή | νόµος | τάξη || ΤΟ 
~ χρέος τής διαφύλαξης τής οικογενειακής τιµής || είχες την ~ 
υποχρέωση να µε υπερασπιστείς ΣΥΝ. χρηστοήθης, χρηστός, ενάρε-
τος, ακέραιος, έντιµος, αδιάφθορος ΑΝΤ. ανήθικος, διεφθαρµένος, 
ανέντιµος· ΦΡ. (α) ΦΙΛΟΣ, ηθικός κώδικας το σύνολο των κανόνων συ-
µπεριφοράς, που υπαγορεύεται από ένα σύστηµα ηθικής και το οποίο 
προσδιορίζει τα όρια εντός των οποίων το άτοµο µπορεί να κινηθεί, 
να δράσει (β) ηθικό ανάστηµα βλ. λ. ανάστηµα 4. (για πρόσ.) αυτός 
που συµπεριφέρεται κατά τρόπο σύµφωνο προς τα πρότυπα ηθικής: ~ 
πολιτικός | γυναίκα | οικογένεια- ΦΡ. ηθικό στοιχείο (ως χαρακτηρι-
σµός) ηθικός άνθρωπος: είναι -, µπορείς να τον εµπιστευθείς. — 
ηθικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ηθικότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ήθος. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ηθική υποστήριξη | 
υποχρέωση | ικανοποίηση (πβ. αγγλ. moral support | obligation | 
satisfaction), ηθικός κώδικας (πβ. γαλλ. code moral), ηθική 
ανωτερότητα (πβ. αγγλ. moral superiority) κ.ά.]. 

ηθµοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ηθµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
µοιάζει µε ηθµό (βλ.λ.), σπογγώδης: ~ κυψέλες | αρτηρίες 2. ΑΝΑΤ. ηθ-
µοειδές (το) οστό τού προσώπου από το οποίο περνούν τα οσφρητικά 
νηµάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ µτγν. (όρ. τού γιατρού Γαληνού), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. 
ήθµοειδής < ηθµός + -ειδής]. ηθµός (ο) (λόγ.) οποιοδήποτε µέσο 
(συνήθ. πορώδες) που κατακρατεί στερεά σώµατα τα οποία 
αιωρούνται σε ρευστό (υγρό ή αέριο) επιτρέποντας να το διαπερνά 
µόνο το καθαρό ρευστό ΣΥΝ. φίλτρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ήθώ (-έω) «διυλίζω, 
φιλτράρω» < *ή-θω < I.E. *s6-j- «διυλίζω, κοσκινίζω», πβ. αρχ. σλαβ. 
pro-sëjo, ρωσ. sito «κόσκινο», αρχ. σκανδ. said κ.ά. Οµόρρ. δι-ηθώ 
(βλ.λ.). Το αρχ. ήθώ δεν παρουσιάζει δασύτητα λόγω ανοµοιώσεως 
προς το -θ-]. ηθµοσωλήνας (ο) BOT. σωληνωτός αγωγός που 
µεταφέρει οργανικές ουσίες (κυρ. σάκχαρα) από τα φύλλα σε άλλα 
τµήµατα τού φυτού: ο ~ αποτελείται από µια κατακόρυφη σειρά 
ηθµωδών κυττάρων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sieve-tube]. 
ηθµώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ηθµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
µοιάζει µε ηθµό (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ηθογράφηµα (το) 
{ηθογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} λογοτεχνικό έργο, που δίνει έµφαση 
στην περιγραφή των επικρατούντων εθίµων και των καθηµερινών 
ασχολιών και περιγράφει όσο γίνεται πληρέστερα και 
παραστατικότερα συγκεκριµένους αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες ή 
τη γενική εικόνα | ατµόσφαιρα µιας κοινωνίας σε συγκεκριµένη 
χωροχρονική ενότητα. ηθογραφία (η) {ηθογραφιών} 1. (α) η 
αφηγηµατική παρουσίαση των ηθών και εθίµων που χαρακτηρίζουν 
την κοινωνική ζωή ενός συνόλου (λαού, τοπικής κοινότητας κ.λπ.) σε 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο (β) το αντίστοιχο λογοτεχνικό είδος 2. 
(ειδικότ.) η σύνθεση ηθο- 

γραφηµάτων: η ~ εντάσσεται στο ρεύµα τού ρεαλισµού || η ~ επικρά-
τησε κατά το δεύτερο µισό τού 19ου αι. — ηθογραφώ ρ. [µτγν.] {-
είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. éthographie < αρχ. ήθογράφος «αυτός που 
περιγράφει χαρακτήρες»]. 

ηθογραφικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε την ηθογραφία: ~ 
µελέτη | έρευνα | προσέγγιση || ~ διήγηµα | µυθιστόρηµα | έργο. — 
ηθογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

ηθογράφος (ο/η) [αρχ.] ο συγγραφέας ηθογραφηµάτων. 
ηθολογία (η) [µτγν.] {ηθολογιών} 1. (γενικά) ο λόγος, η συζήτηση πε-

ρί ηθών και χαρακτήρων 2. ΦΙΛΟΣ, (κατά τον J.S. Mill) η επιστήµη η 
οποία συνάγει τους νόµους που συντελούν στη διαµόρφωση τού χα-
ρακτήρα 3. (συνεκδ.) το επιστηµονικό έργο, η πραγµατεία για τη δια-
µόρφωση, τον καθορισµό τού χαρακτήρα 4. ΒΙΟΛ.-ΨΥΧΟΛ. η εθολογία 
(βλ.λ.). — ηθολάγος (ο/η) [µτγν.], ηθολογικός, -ή, -ό [1808], ηθολογώ 
ρ. [µτγν.] {-είς...}, ηθολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

ηθοπλαστικός, -ή, -ό [1881] αυτός που επιχειρεί τη διαµόρφωση, τη 
διάπλαση χαρακτήρων σύµφωνα µε δεδοµένα πρότυπα ηθικής, που 
καθοδηγεί την ανάπτυξη τού ήθους, τού χαρακτήρα ενός ατόµου 
προς την επιθυµητή κατεύθυνση: ~ βιβλίο | έργο | ιστορία | ανάγνω-
σµα. — ηθοπλαστικ-ά | -ώς [1893] επίρρ. 

ηθοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη και το επάγγελµα τού 
ηθοποιού, η µίµηση και η απόδοση (µε λόγο και κινήσεις) των δια-
νοηµάτων ή των συναισθηµάτων ενός προσώπου ΣΥΝ. υποκριτική τέ-
χνη 2. (ειδικότ.) η ερµηνεία ενός ρόλου: µοναδική | συγκλονιστική -
ΣΥΝ. υποκριτική 3. (µτφ.) η σκόπιµη εκδήλωση συναισθηµάτων, που 
στοχεύει στη δηµιουργία παραπλανητικών, ψεύτικων εντυπώσεων η 
προσποίηση, η υποκρισία: Από ~ άλλο τίποτε! ∆εν ξέρεις πότε λέει 
αλήθεια και πότε ψέµατα! 4. η ακριβής και παραστατική απόδοση 
των χαρακτηριστικών, τής συµπεριφοράς ή των ιδιοτήτων ενός προ-
σώπου, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη φυσικότητα 
και πιστότητα στην περιγραφή- η ανάγλυφη και ζωντανή παρουσία-
ση: η εξαιρετική ~ των έργων του τον κατέταξε στους µεγάλους ανα-
τόµους τής ανθρώπινης συµπεριφοράς, στους πιο συναρπαστικούς 
συγγραφείς ΣΥΝ. παραστατικότητα. 

ηθοποιός (ο/η) καλλιτέχνης που επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά υπο-
δύεται πρόσωπο θεατρικού, κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, 
αποδίδοντας τα διανοήµατα, τα συναισθήµατα και τον χαρακτήρα 
του: διάσηµος | κωµικός | τραγικός ~ || ~ τού κλασικού ρεπερτορίου | 
τής επιθεώρησης | τής τηλεόρασης ΣΥΝ. (κακόσ.) θεατρίνος. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που διαπλάθει χαρακτήρα», < ήθος + -
ποιος < ποιώ. Η λ. έλαβε βαθµηδόν τη σηµ. «αυτός που αναπαρι-
στάνει χαρακτήρα», αντικαθιστώντας σε αυτή τη χρήση την αρχ. λ. 
υποκριτής]. 

ήθος (το) {ήθ-ους | -η, -ών} 1. το σύνολο των ψυχικών στοιχείων που 
συναποτελούν τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, όπως εκδηλώνεται 
στη συµπεριφορά του: πολιτικό | δηµοκρατικό | ανθρωπιστικό ~ ΣΥΝ. 
ποιόν ΦΡ. φθείρουσιν ήθη χρηστά οµιλίαι κακα'ι (φθείρουσιν ήθη 
χρηστά οµιλίαι κακαί, Κ.∆. Α' Κορινθ. 15, 33) οι κακές συναναστρο-
φές επηρεάζουν αρνητικά το ήθος 2. το σύνολο των ψυχικών και 
πνευµατικών χαρακτηριστικών ενός καλλιεργηµένου και αξιοπρε-
πούς ανθρώπου, τα οποία είναι σύµφωνα µε τις επικρατούσες ηθικές 
αξίες και καθορίζουν τη συµπεριφορά του: έχει λείψει πια το ~ από 
τον σύγχρονο πολιτικό κόσµο || ένας εκβιαστής δεν µπορεί να έχει ~! 
3. ήθη (τα) καθιερωµένα πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς που επι-
κρατούν σε ένα σύνολο ή το καθορίζουν ως χαρακτηριστικά τής φύ-
σης, τής ιδιοσυγκρασίας ή τής πολιτισµικής ταυτότητας των µελών 
του: βάρβαρα | αυστηρά | ευγενή | χαλαρά -1| άλλοι καιροί τώρα, άλ-
λα ~! || ω καιροί! ω ήθη! (λατ. ο tempora, ο mores!) ΣΥΝ. έθιµα, θεσµοί, 
άγραφος νόµος, ηθικός νόµος· ΦΡ. (α) ήθη και έθιµα βλ. λ. έθιµο (β) 
ΝΟΜ. χρηστά ήθη οι ιδέες τού κοινωνικού ανθρώπου ο οποίος, κατά 
τη γενική αντίληψη, σκέπτεται χρηστώς και εµφρόνως (σωστά και 
λογικά): µια πράξη που αντίκειται στα ~ || προσβολή των ~ (γ) (Τµή-
µα) Ηθών υπηρεσία τής αστυνοµίας, που ασχολείται µε τη δίωξη 
προσώπων, τα οποία δρουν εκτός τού νόµιµου πλαισίου των χρηστών 
ηθών, έξω από τα καθιερωµένα ηθικά πρότυπα τής κοινωνίας (λ.χ. 
πόρνες, παιδεραστές κ.λπ.) (δ) ελαφρών ηθών βλ. λ. ελαφρός (ε) συ-
ναλλακτικά ήθη βλ. λ. συναλλακτικός · 4. ΦΙΛΟΛ. ένα από τα κατά 
ποιόν µέρη τής τραγωδίας, το οποίο δηλώνει τον ξεχωριστό, προσω-
πικό τρόπο συµπεριφοράς, την ποιότητα τού χαρακτήρα τού προσώ-
που που υποδύεται ο υποκριτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, ελεύθερος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήθος, τού οποίου η συνεσταλµ. βαθµ. απαντά στο ουσ. 
εθος (βλ.λ. για τις I.E. αναγωγές). Ήδη αρχ. είναι η διάκριση σηµα-
σιών µεταξύ των λ. ήθος «χαρακτήρας» και εθος «συνήθεια, έθιµο»]. 

ήθη: οµόρριζα. Οµόρριζες λέξεις µε διαφορετική σηµασία και χρή-
ση. Ήθος είναι η βαθύτερη διαµόρφωση και καλλιέργεια τού χα-
ρακτήρα τού ανθρώπου, ώστε να συµπεριφέρεται λελογισµένα, µε 
µέτρο και αξιοπρέπεια, σεβόµενος τον εαυτό του και τους άλλους. 
Ήθη είναι οι µορφές συµπεριφοράς που αναπτύσσονται σε οµάδες 
ανθρώπων (κοινωνίες, λαούς, έθνη) µέσα από τον τρόπο ζωής, τις 
αντιλήψεις, τις αξίες, την ιστορία και την καλλιέργεια τους σε µα-
κρότερες περιόδους χρόνου. Τα ήθη συνοδεύονται συχνά και από 
τα έθιµα, τις πάγιες συνήθειες και παραδόσεις ενός λαού, που 
συµβαδίζουν µε τη διαµόρφωση των ηθών του. o όρος ηθική, ξεκι-
νώντας από τη φιλοσοφία, δήλωσε «τη µελέτη των ηθών (αξιών, 
αντιλήψεων, συµπεριφοράς κ.λπ.) µιας κοινωνίας και, κατ' επέκτ., 
το σύστηµα των κανόνων σκέψης και συµπεριφοράς που ρυθµίζει 
τις πράξεις και τις στάσεις µιας κοινωνίας σε ορισµένο τόπο και 
χρόνο». ∆ιαφορετική είναι η σηµ. τής λ. ηθικό δηλώνει το φρόνη- 
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µα, την πνευµατική, ηθική και ψυχική δύναµη τού ανθρώπου ιδίως | σε 
στιγµές δοκιµασίας και σε δύσκολες γενικά περιστάσεις. 

-ήθρα παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει: 1. το κάλυµµα αυτού που σηµαίνει το 
α' συνθετικό: δαχτυλ-ήθρα 2. το όργανο µε το οποίο γίνεται η πράξη που 
σηµαίνει το α' συνθετικό: ουρ-ήθρα 3. το πλαίσιο ή το αντικείµενο στο οποίο 
γίνεται αυτό που σηµαίνει το ά συνθετικό: τσουλ-ήθρα, κολυµβ-ήθρα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
ανάγεται σε -θρα (< I.E. *-thra) µε την προσθήκη τού -η- από συνηρηµένα 
ρήµατα (λ.χ. κολυµβώ - κολυµβ-ήθρα, ουρώ - ούρ-ήθρα)]. 

ήκιστα επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ελάχιστα, κατά τρόπο µόλις αισθητό: εφάνη - 
συγκινηµένος ΣΥΝ. µόλις, ανεπαίσθητα 2. καθόλου, κατ' ου-δένα τρόπο: ~ 
αξιόπιστος λόγω και των καταδικών εις βάρος του || τυγχάνει - συµπαθής στους 
δηµοσιογραφικούς κύκλους ΣΥΝ. όλως διόλου, ουδόλως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήκιστα, υπερθ. τού επιρρ. ηκα «ελαφρώς, λίγο». Βλ. λ. 
ήσσων]. 

ηλακάτη (η) {ηλακατών} (επίσ.) η ρόκα (βλ.λ.) τού αργαλειού. [ΕΤΥΜ·. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε λιθ. lenktùvas, lanktis «ανέµη, τυλιγάδι» 
παρουσιάζει σηµαντικές µορφολ. δυσχέρειες, ενώ η υπόθεση ότι πρόκειται για 
µικρασιατικό δάνειο δεν εξηγεί το µυκ. a-ra-ka-te-ja «κλώστριες (;)»]. 

-ηλάτης λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστικών που 
δηλώνουν το πρόσωπο που οδηγεί (κάτι): αµαξ-ηλάτης, αρ-µατ-ηλάτης, κωπ-
ηλάτης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. στρατηλάτης, 
µτγν. κωπ-ηλάτης), που προέρχεται από το ρ. έλαύνω (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει). Βλ. κ. ελατός]. 

Πλεγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει ελεγχθεί (πβ. λ. ελέγχω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ελέγχω (αρχ. έλ-ηλεγµένος)]. 

Ηλεία (η) περιοχή και νοµός τής ∆. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα τον Πύργο. 
— Ηλείος (ο) [αρχ.], Ηλεία (η), ηλειακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Ήλις, 
ονοµασία τής πρωτεύουσας των Ηλείων στην αρχαιότητα, < δωρ. Εάλις 
«κοιλάδα», πβ. λατ. vallis]. 

Ηλεκτρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η κόρη τού Αγαµέµνονα και τής Κλυταιµνήστρας 2. 
ΨΥΧΟΛ. σύµπλεγµα τής Ηλέκτρας (κατά τη φροϊδική θεωρία) σύµπλεγµα 
ανάλογο µε το οιδιπόδειο, που εκδηλώνεται ως ερωτική έλξη τής κόρης προς 
τον πατέρα και αντίζηλο µίσος προς τη µητέρα και το οποίο οριστικά 
ξεπερνιέται κατά την εφηβεία 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λαµπρή, φωτεινή», < ήλεκτρον (βλ.λ.). o επιστ. 
όρ. σύµπλεγµα τής Ηλέκτρας αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Electraskomplex (όρος τού C. Jung)]. 

ηλεκτραγωγός, -ός, -ό [1812] (για σώµατα) αυτός που λειτουργεί ως καλός 
αγωγός τού ηλεκτρισµού, διά µέσου τού οποίου περνά εύκολα ηλεκτρικό 
ρεύµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conducteur électrique]. 

ηλεκτράµαξα (η) [1898] {ηλεκτραµαξών} το σιδηροδροµικό όχηµα που 
κινείται µε ηλεκτρική ενέργεια µέσω εναέριου αγωγού ή τρίτης ηλεκτροφόρας 
σιδηροτροχιάς και επιτυγχάνει την ενεργειακή τροφοδότηση ολόκληρου τού 
σιδηροδρόµου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. electric locomotive]. 

ηλεκτραρνητικός, -ή, -ό [1885] ΧΗΜ. (για χηµικό στοιχείο) αυτός που τα άτοµα 
του εµφανίζουν την τάση να προσλαµβάνουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους 
στιβάδα ANT. ηλεκτροθετικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
électronégatif (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτρεγερτικός, -ή, -ό [1861] αυτός που προκαλεί την ανάπτυξη ηλεκτρικού 
ρεύµατος: ~ δύναµη | δυναµική | πεδίο. [ΕΤΥΜ. < ηλεκτρ(ο)- + -εγερτικός < 
εγείρω, απόδ. τού γαλλ. excitateur électrique], 

ηλεκτρίζω ρ. µετβ. [1766] {ηλέκτρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δηµιουργώ ηλεκτρική 
φόρτιση σε ένα σώµα, µεταδίδοντας ηλεκτρισµό από άλλο σώµα ή 
διοχετεύοντας σε αυτό ηλεκτρισµό και αναπτύσσοντας στην επιφάνεια του 
ηλεκτρικά φορτία: πολλές φορές τα µαλλιά ηλεκτρίζονται µε το βούρτισµα || 
δύο θετικά ηλεκτρισµένα σώµατα απωθούνται 2. επιφέρω ηλεκτρικό κλονισµό, 
ηλεκτροπληξία (σε κάποιον) 3. (µτφ.) µεταδίδω ή προκαλώ φόρτιση, διέγερση 
ή έξαψη: η παρουσία του πάντα ηλέκτριζε τα πλήθη || η ατµόσφαιρα ήταν 
σαφώς ηλεκτρισµένη ύστερα από τις δηλώσεις και τις συµπλοκές των 
τελευταίων ηµερών ΣΥΝ. διεγείρω, εξάπτω, ερεθίζω, (λαϊκ.) ξανάβω, 
ξεσηκώνω, (λόγ.) οιστρηλατώ. — ηλέκτριση (η) [1861]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. électriser]. 

ηλεκτρικός, -ή, -ό [1766] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον ηλεκτρισµό: ~ ροή 
| µέτρηση | δύναµη | ισχύς | πεδίο (β) ηλεκτρική ενέργεια η µορφή ενέργειας 
που στηρίζεται στην αξιοποίηση τού ηλεκτρισµού: παραγωγή | κατανάλωση 
τής ~ (γ) ηλεκτρικό φορτίο βλ. λ. φορτίο (δ) ηλεκτρικό ρεύµα η κίνηση, η ροή 
ηλεκτρικών φορτίων: εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος (ε) 
ηλεκτρικό κύκλωµα ο πλήρης (κλειστός) αγώγιµος δρόµος, από τον οποίο 
διέρχεται το ηλεκτρικό ρεύµα- ολόκληρο το σύστηµα που περιλαµβάνει µία 
γεννήτρια (πηγή(, αντιστάσεις ή πυκνωτές: εξωτερικό | εσωτερικό | ανοικτό | 
κλειστό ~ (στ) ηλεκτρική µηχανή κάθε µηχανή που µπορεί να µετατρέπει τη 
µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική (γεννήτρια) ή το αντίστροφο 
(ηλετροκινητήρας) ή να µετασχηµατίζει ηλεκτρική ενέργεια από µία µορφή 
της σε άλλη: ~ συνεχούς | εναλλασσοµένου ρεύµατος (ζ) ηλεκτρική 
εγκατάσταση (περιληπτ.) το σύνολο των συστηµάτων που διαθέτει ένας 
χώρος κατανάλωσης και µε τα οποία επιτυγχάνεται η παραγωγή, ο 
µετασχηµατισµός και γενικότ. η αξιοποίηση τής 

ηλεκτρικής ενέργειας: οι ολοκληρωµένες | κλειστές | αυτόνοµες ~ πλοίων, 
αεροπλάνων και αυτοκινήτων (η) ηλεκτρικό στοιχείο βλ. λ. στοιχείο 2. (για 
συσκευές, µηχανές, εξαρτήµατα κ.λπ.) αυτός που λειτουργεί µε ηλεκτρισµό: ~ 
αυτοκίνητο (τρόλεϊ) | κάµινος | κλίβανος | οικιακή συσκευή | πλυντήριο | κουζίνα 
| ψυγείο- ΦΡ. ηλεκτρική καρέκλα (ί) η καρέκλα που χρησιµοποιείται για 
θανάτωση µε ηλεκτροπληξία εγκληµατιών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο 
(ii) (συνεκδ.) η ποινή τής θανάτωσης µε τον παραπάνω τρόπο: του αξίζει ~ 3. 
(ει-δικότ. για µουσικά όργανα) αυτός που παράγει ηλεκτρικό, µη φυσικό ήχο ή 
που ενισχύει τον φυσικό του ήχο µε τη χρήση ηλεκτρισµού, κατ' αντιδιαστολή 
προς αυτόν που παράγει φυσικό ήχο: ~ βιολί | κιθάρα | µπουζούκι | 
κοντραµπάσο 4. ηλεκτρικό (το) {χωρ. πληθ.} (α) κάθε εγκατάσταση παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος για οικιακή ή δηµόσια χρήση: το χωριό ήταν τόσο 
αποµακρυσµένο, ώστε δεν είχε ακόµη ~ || µόλις χθες µας έβαλαν το ~ (β) 
(συνεκδ.) η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω αυτής τής εγκατάστασης: 
έχουµε διακοπή τού ~ || αν δεν πληρώσετε, θα σας κόψουν το ~ (γ) (συνεκδ.) το 
ποσό που καταβάλλεται ως συνδροµή από κάθε καταναλωτή προς τη ∆.Ε.Η. 
και εξαρτάται από το ύψος τής κατανάλωσης ρεύµατος: αυξήσεις στο ~ και το 
νερό από τον άλλο µήνα 5. ηλεκτρικά (τα) (κα-θηµ.) οι καλωδιώσεις για την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και οι συσκευές που συνδέονται µε αυτές: 
τα ~ παρουσίασαν βλάβη και φώναξαν τον ηλεκτρολόγο 6. ηλεκτρικός (ο) (α) ο 
ηλεκτροκίνητος σιδηρόδροµος Κηφισιάς - Πειραιώς: παίρνω τον ~ || κινούµαι 
µε τον ~ (β) (συνεκδ.) κάθε σταθµός επιβίβασης-αποβίβασης τού παραπάνω 
σιδηροδρόµου: είχαν ραντεβού έξω από τον ~, στα φανάρια. — ηλε-κτρικ-ά | -
ώς [1766] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electric]. ηλέκτριση 
(η) [1861] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η φόρτιση σώµατος µε ηλεκτρισµό, 
η µετάδοση ηλεκτρισµού: ~ εξ επαφής | εξ επιδράσεως ΣΥΝ. φόρτιση 2. (µτφ.) 
η µεταβίβαση ή η δηµιουργία συναισθηµατικής έντασης, έξαψης: επιτύγχανε τη 
διαρκή ~ πνευµάτων και ψυχών, τη µετάδοση πίστης και ελπίδας στους νέους 
ΣΥΝ. διέγερση, έξαψη. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrisation]. ηλεκτρισµός (ο) [1811] 1. 
µορφή ενέργειας που οφείλεται σε κίνηση ηλεκτρονίων (γενικότ.) κάθε 
φαινόµενο που είναι αποτέλεσµα τής ύπαρξης στατικών ή κινητών ηλεκτρικών 
φορτίων: στατικός (βλ.λ.) | δυναµικός ~ 2. (συνεκδ.) κάθε συγκεκριµένη 
εκδήλωση αυτής τής µορφής ενέργειας: τον χτύπησε ο ~ (έπαθε ηλεκτροπληξία) 
3. (συνεκδ.) η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (για φωτισµό, θέρµανση κ.λπ.): ο ~ 
δεν έχει φτάσει ακόµη σε µερικές ορεινές περιοχές τής χώρας ΣΥΝ. ηλεκτρικό 4. 
(καθηµ.) το ηλεκτρικό φορτίο (βλ. λ. φορτίο) 5. ο αντίστοιχος κλάδος τής 
φυσικής, που έχει ως αντικείµενο του την καταγραφή και τη µελέτη 
φαινοµένων µαγνητικής και ηλεκτρικής ενέργειας, διαχωριζόµενος αναλόγως 
σε ηλεκτροδυναµική και ηλεκτροστατική. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electricity (βλ. λ. ήλεκτρο)]. ήλεκτρο 
(το) (ηλέκτρ-ου | -ων} 1. η κίτρινη, κιτρινοκόκκινη ή ερυ-θροκαστανή 
ηµιδιαφανής, απολιθωµένη ρητίνη κωνοφόρων δέντρων, η οποία έχει την 
ιδιότητα να φορτίζεται µε τριβή εύκολα µε στατικό ηλεκτρισµό και 
χρησιµοποιείται συχνά στην κοσµηµατοποιία· το κεχριµπάρι 2. ΧΗΜ. 
εξαιρετικά ελαφρύ κράµα µαγνησίου µε προσµείξεις αλουµινίου και 
ψευδαργύρου 3. ΟΡΥΚΤ. φυσικό κράµα χαλκού, σιδήρου, παλλαδίου και άλλων 
µετάλλων µε χρυσαφί ώς µπρούντζινο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ήλεκ-τρον < ήλέκ-τωρ «λαµπρός, φωτεινός», αγν. ετύµου]. 
ήλεκτρο- κ. ήλεκτρο- α' συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει 
το β' συνθετικό: 1. παράγεται ή γίνεται µε ηλεκτρισµό: ηλεκτρο-θεραπεία, 
ηλεκτρο-σόκ 2. χρησιµοποιεί, λειτουργεί, κινείται ή συντελείται µε ηλεκτρισµό: 
ηλεκτρό-λυση, ηλεκτρο-συγκόλληση 3. παράγει ηλεκτρισµό: ηλεκτρο-γεννήτρια 
4. (γενικότ.) σχετίζεται µε τον ηλεκτρισµό: ηλεκτρο-λόγος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στο αρχ. ήλεκτρον, µέσω 
ελληνογενών ξένων όρων (λ.χ. γαλλ. électro-lyse, électro-logie) ή νόθων 
συνθέτων (λ.χ. γαλλ. électro-moteur)]. ηλεκτροακουστικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε µετατροπή ακουστικής ενέργειας | ακουστικών κυµάτων σε 
ηλεκτρική ενέργεια | ηλεκτρικά κύµατα και αντιστρόφως 2. ηλεκτροακουστική 
(η) η επιστήµη που ασχολείται µε τη µετατροπή ηχητικού σήµατος σε ηλε-
κτρικό Kat αντιστρόφως. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electroacoustic]. ηλεκτροακτινολογία 
(η) {χωρ. πληθ.) η ιατρική ειδικότητα που ερευνά τις εφαρµογές τού 
ηλεκτρισµού και τής ακτινοβολίας στον τοµέα τής διάγνωσης και τής θεραπείας 
παθήσεων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. électroradiologie (νόθο συνθ.)]. 
ηλεκτροβιογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η παραγωγή 
ηλεκτρισµού από ζωντανούς οργανισµούς ΣΥΝ. βιοηλεκτρισµός. 
ηλεκτροβιθλογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη τής 
παραγωγής ηλεκτρισµού από τους ζωντανούς οργανισµούς· η χρήση τού 
ηλεκτρισµού για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε την προώθηση των 
βιολογικών ερευνών (λ.χ. για τις αντιδράσεις των αισθητικών και κινητικών 
νεύρων). — ηλεκτροβιολογικός, -ή, -ό, ηλε-κτροβιολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrobiologie]. ηλεκτροβόρος, -ος, -ο 
(για συσκευές, µηχανήµατα κ.λπ.) αυτός που καταναλώνει µεγάλη ποσότητα 
ηλεκτρικού ρεύµατος. [ΕΤΥΜ < ήλεκτρο- + -βόρος < βορά]. ηλεκτρογεννήτρια 
(η) {ηλεκτρογεννητριών} µηχανή που µετατρέ- 
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πει τη µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. 
[ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. électrogénérateur (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτρογόνος, -ος, -ο [1840] αυτός που παράγει ηλεκτρικό ρεύµα, που 
δηµιουργεί ηλεκτρισµό. 

ηλεκτροδηγός (ο/η) οδηγός ηλεκτρικού σιδηροδρόµου. 
ηλεκτροδιάγνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η ηλεκτρο-διαγνωστική 

(βλ.λ.). 
ηλεκτροδιαγνωστική (η) [1890] ΙΑΤΡ. η χρήση ηλεκτρισµού για τη διάγνωση 

ασθενειών, κυρ. για την εξέταση των νεύρων σε νευροπάθειες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrodiagnostique]. 

ηλεκτρόδιο (το) [1870] {ηλεκτροδί-ου | ων} 1. κάθε αγωγός, διά µέσου τού 
οποίου το ηλεκτρικό ρεύµα εισέρχεται ή εξέρχεται από µη µεταλλικό τµήµα 
κυκλώµατος, όπως από ηλεκτρολύτη 2. (ειδικότ.) παρόµοιος αγωγός, που 
χρησιµοποιείται για τη σύνδεση τού ανθρώπινου σώµατος µε ειδικές 
ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής και µέτρησης των βιολογικών λειτουργιών 
τού ανθρώπου για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. — 
ηλεκτροδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. electrode < ήλεκτρο- + -ode 
< οδός]. 

ηλεκτροδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εγκατάσταση δικτύου 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για κοινόχρηστους ή οικιακούς σκοπούς, η 
σύνδεση κατοικηµένης περιοχής, και γενικότ. έκτασης, µε το κεντρικό δίκτυο 
παραγωγής ρεύµατος: πρόγραµµα ηλεκτροδότησης των αποµακρυσµένων 
χωριών ΣΥΝ. εξηλεκτρισµός 2. (συνεκδ.) η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, η 
απόδοση, ο τρόπος λειτουργίας τού συστήµατος παροχής ηλεκτρισµού, 
διανοµής ρεύµατος: η ~ έχει σηµαντικά προβλήµατα- κάθε λίγο πέφτει η τάση 
και έχουµε διακοπές! — ηλεκτροδοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ηλεκτροδοτώ < 
ήλεκτρο- + -δοτώ < δότης]. 

ηλεκτροδοτώ ρ. µετβ. {-είς... | ηλεκτροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
εγκαθιστώ δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος: η ∆.Ε.Η. πρόκειται να 
ηλεκτροδοτήσει τρεις νέες περιοχές τού νοµού. [ΕΤΥΜ. < ήλεκτρο- (< αγγλ. 
electro-) + -δοτώ < δότης]. 

ηλεκτροδυναµική (η) [1854] ΦΥΣ. Ο κλάδος που ασχολείται µε την 
αλληλεπίδραση ηλεκτρικών, µαγνητικών και µηχανικών φαινοµένων, κυρ. 
κατά τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος από αγωγό.   — ηλεκτροδυναµικός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrodynamics]. 

ηλεκτροδυναµόµετρο (το) {-ου κ. -έτρου | -ων κ. -έτρων} ειδικό όργανο για τη 
µέτρηση τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. electrodynamometer]. 

ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (το) {ηλεκτροεγκεφαλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
το εγκεφαλογράφηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electroencephalogram]. 

ηλεκτροεγκεφαλογραφία (η) {ηλεκτροεγκεφαλογραφιών} ΙΑΤΡ. η καταγραφή 
µε ειδικό όργανο των ηλεκτρικών δυναµικών που παράγονται από τον 
εγκέφαλο, δηλ. η καταγραφή τής ηλεκτρικής δραστηριότητας τού εγκεφάλου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electroencephalography]. 

ηλεκτροεγκεφαλογράφος (ο) ΙΑΤΡ. όργανο για τη µέτρηση και την καταγραφή 
τής ηλεκτρικής δραστηριότητας τού εγκεφάλου για την παραγωγή 
εγκεφαλογραφηµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electroencephalograph]. 

ηλεκτροθεραπεία (η) [1888] {ηλεκτροθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία παθήσεων 
µε τη χρήση ηλεκτρισµού, η ιατρική αξιοποίηση τού ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
χρήση ειδικών συσκευών, εργαλείων κ.λπ.   — ηλεκτροθεραπευτικός, -ή. -ό 
[1888]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrothérapie]. 

ηλεκτροθερµία (η) {ηλεκτροθερµιών} ΦΥΣ. κλάδος που ασχολείται µε τη 
µετατροπή τής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. électrothermie]. 

ηλεκτροθετικός, -ή, -ό [1840] ΧΗΜ. (για χηµικό στοιχείο) αυτός που τα άτοµα 
του εµφανίζουν την τάση να παραχωρούν ηλεκτρόνια κατά τον σχηµατισµό 
χηµικών ενώσεων ANT. ηλεκτραρνητικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
électropositif (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα (το) {ηλεκτροκαρδιογραφήµ-ατος |-ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 
το καρδιογράφηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electrocardiogram]. 

ηλεκτροκαρδΐογραφία (η) {ηλεκτροκαρδιογραφιών} ΙΑΤΡ. η καταγραφή µε 
καρδιογράφηµα τής δραστηριότητας τού µυοκαρδίου µε βάση τις διαφορές 
δυναµικού που εµφανίζονται κατά τις συστολές τής µυϊκής ίνας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrocardiography]. 

ηλεκτροκαρδιογραφος (ο) ΙΑΤΡ. συσκευή που χρησιµοποιείται για τη συλλογή, 
ενίσχυση και καταγραφή των ρευµάτων ενέργειας τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrocardiograph]. 

ηλεκτροκαυτήρας (ο) ΙΑΤΡ. όργανο που χρησιµοποιείται για την καυτηρίαση 
διαφόρων, δερµατικών κυρίως, µορφωµάτων. 

ηλεκτροκαυτηρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η καταστροφή 
µορφώµατος στο δέρµα, τον δακτύλιο και άλλες προσιτές περιοχές µε ειδικό 
όργανο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrocauterisation]. 

ηλεκτροκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ποικίλες εφαρµογές κινήσεως (κυρ. γεωργικών, 
βιοµηχανικών ή και οικιακών εργαλείων, µηχανών κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromotion (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτροκινητήρας (ο) [1895] ΤΕΧΝΟΛ. κάθε µηχανή που χρησιµοποιείται για τη 
µετατροπή τής ηλεκτρικής ενέργειας σε µηχανική, που αποδίδει µηχανικό 
έργο καταναλώνοντας ηλεκτρικό ρεύµα. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. électromoteur (νόθο συνθ.)]. 
ηλεκτροκίνητική (η) [1861] ΦΥΣ. Ο κλάδος που µελετά τον ηλεκτρισµό ως προς 

την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrocinétique]. 

ηλεκτροκίνητος, -η, -ο [1886] αυτός που κινείται µε ηλεκτρική ενέργεια: ~ 
όχηµα | σιδηρόδροµος | λεωφορείο (τρόλεϊ). 

ηλεκτροκόλληση (η) → ηλεκτροσυγκόλληση 
ηλεκτρολογία (η) [1805] {χωρ. πληθ.) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της 

τη µελέτη και την πρακτική αξιοποίηση των αρχών που διέπουν τα ηλεκτρικά 
φαινόµενα, κυρ. µε την πρακτική εφαρµογή τού ηλεκτρισµού. — 
ηλεκτρολογικός, -ή, -ό, ηλεκτρολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. électrologie]. 

ηλεκτρολόγος (ο/η) [1886] 1. ο φυσικός επιστήµονας που έχει εξειδικευθεί 
στην αξιοποίηση των πρακτικών εφαρµογών τού ηλεκτρισµού: ~ µηχανικός | 
µηχανολόγος 2. (καθηµ.) αυτός που, συχνά εµπειρικά, ασχολείται µε τις 
επισκευές, κατασκευές ή τοποθετήσεις ηλεκτρικών συσκευών ή 
εγκαταστάσεων, ο ηλεκτροτεχνίτης: κάθε λίγο και λιγάκι φωνάζουν τον ~ για 
επισκευές 3. (λαϊκ.-καταχρ.) ο καταµετρητής τής κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος: ήρθε ο - να µετρήσει το ρεύµα (δηλ. ο καταµετρητής). 

ηλεκτρόλυση (η) [1884] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η διάσπαση 
ηλεκτρολύτη κατά τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος διά µέσου διαλύµατος 
του. — ηλεκτρολύω ρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrolyse]. 

ηλεκτρολύτης (ο) [1890] {ηλεκτρολυτών} ΧΗΜ. κάθε ουσία που διί-σταται σε 
ιόντα, όταν διαλύεται σε κατάλληλο µέσο ή λειώνει, επιτρέποντας να περάσει 
µέσα από τη µάζα της ηλεκτρικό ρεύµα: τα οξέα και οι βάσεις είναι από τους 
πιο γνωστούς ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrolyte]. 

ηλεκτρολυτικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ηλεκτρόλυση: ~ 
διάσπαση | καθαρισµός | στίλβωση 2. (α) ηλεκτρολυτική συσκευή κάθε 
συσκευή που χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση ηλεκτρόλυσης (β) 
ηλεκτρολυτική κυψελίδα το δοχείο όπου τοποθετείται το διάλυµα ή το τήγµα 
τού ηλεκτρολύτη κατά την ηλεκτρόλυση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. électrolytique]. 

ηλεκτροµαγνήτης (ο) [1858] {ηλεκτροµαγνητών} ΦΥΣ. η διάταξη που 
αποτελείται από έναν πυρήνα από µαλακό σίδηρο, ο οποίος µαγνητίζεται από 
το ηλεκτρικό ρεύµα τού πηνίου που τον περιβάλλει. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. electromagnet]. 

ηλεκτροµαγνητικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται µε τον ηλε-
κτροµαγνητισµό ή τον ηλεκτροµαγνήτη: ~ ακτινοβολία | κύµα | αλληλεπίδραση 
| επαγωγή | σύζευξη | ταλάντωση | πεδίο | σύνδεσµος | σύστηµα | φάσµα | 
φαινόµενο | κλειδαριά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromagnetic]. 

ηλεκτροµαγνητισµός (ο) [1861] 1. το σύνολο των φαινοµένων που συνδέονται 
µε τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, καθώς και µε τις αλληλεπιδράσεις τους 
ή τις επιδράσεις αυτών των πεδίων στα ηλεκτρικά φορτία και ρεύµατα 2. (στο 
µάθηµα τής φυσικής) το αντίστοιχο (διδακτικό) κεφάλαιο τού ηλεκτρισµού, 
που περιγράφει, µελετά αυτά τα φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. electromagnetism]. 

ηλεκτροµεταλλουργια (η) [1882] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος τής 
παραγωγής και τής επεξεργασίας των µετάλλων µέσω τού ηλεκτρισµού (κυρ. 
βάσει τής αξιοποίησης των ηλεκτρολυτικών και θερµικών ιδιοτήτων του), 
καθώς και η τεχνική εφαρµογή ή εκµετάλλευση αυτών των ιδιοτήτων. — 
ηλεκτροµεταλλουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrométallurgie]. 

ηλεκτροµετρία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το σύνολο των µεθόδων µέτρησης 
ηλεκτρικών µεγεθών µέσω ηλεκτροµέτρου. — ηλεκτροµε-τρικός, -ή, -ό 
[1895], ηλεκτροµετρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrométrie]. 

ηλεκτρόµετρο (το) [1812] {ηλεκτροµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο µέτρησης 
ηλεκτρικού φορτίου και ειδικότ. η ηλεκτροστατική συσκευή που 
χρησιµοποιείται για τη µέτρηση εξαιρετικά χαµηλών ηλεκτρικών τάσεων ή 
ηλεκτρικών φορτίων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électromètre]. 

ηλεκτροµηχανή (η) [1889] κάθε µηχανή που καταναλώνει ή παράγει 
ηλεκτρισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électromachine]. 

ηλεκτροµηχανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε µηχανική διάταξη, τής 
οποίας ο χειρισµός και ο έλεγχος λειτουργίας επιτυγχάνεται µε ηλεκτρικά 
µέσα, όργανα: ~ επιλογέας || ~ διατάξεις χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τής 
σηµατοδότησης στους σιδηροδροµικούς σταθµούς 2. ηλεκτροµηχανική (η) ο 
επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη µηχανικών διατάξεων, 
αξιοποιώντας πρακτικά µε εφαρµογές τα πορίσµατα αυτής τής µελέτης 3. 
ηλεκτροµηχανικός (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στον κλάδο αυτό, ο 
µηχανικός ηλεκτρολόγος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electromechanical]. 

ηλεκτροµυονράφηµα (το) {ηλεκτροµυογραφήµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. η 
γραφική παράσταση τής ηλεκτρικής δραστηριότητας των µυϊκών ινών, η 
οποία παράγεται από τους µυς, όταν λειτουργούν (κινούνται, συστέλλονται 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromyogram]. 

ηλεκτροµυογραφία (η) {ηλεκτροµυογραφιών} ΙΑΤΡ. η καταγραφή τής 
ηλεκτρικής δραστηριότητας των µυϊκών ιστών µέσω ηλεκτροδίων µε τη 
µορφή καµπύλης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromyography]. 
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ηλεκτρονική (η) ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την 
ανάπτυξη και την εφαρµογή συσκευών και συστηµάτων που απαι-
τούν τη ροή ηλεκτρονίων σε κενό, σε αεριώδες µέσο και σε ηµιαγω-
γούς. Επίσης (καθηµ.) ηλεκτρονικά (τα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. electronics]. 

ηλεκτρονικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τα ηλεκτρόνια ή µε 
κάθε ηλεκτρόνιο ξεχωριστά: ~ ρεύµα | τροχιά | δέσµη (β) ΗΛΕΚΤΡ. 
ηλεκτρονικό νέφος βλ. λ. νέφος 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε την 
ηλεκτρονική ή τις συσκευές, τα συστήµατα ή τα κυκλώµατα, που κα-
τασκευάζονται µέσω τής ηλεκτρονικής: ~ λυχνία | κύκλωµα | φακός | 
φωτογραφία | παρακολούθηση | πόλεµος | πυροβόλο όπλο | φίλτρο || ο 
αυτοµατοποιηµένος και - κόσµος των σύγχρονων κινηµατογραφικών 
ταινιών τύπου «Σταρ Τρεκ» (β) ηλεκτρονικά παιχνίδια προγράµµατα 
παιχνιδιών που χρησιµοποιούν ηχητικά µηνύµατα και κινούµενες 
οπτικές παραστάσεις, για να αποδώσουν την εξέλιξη εικονικής 
πραγµατικότητας, που διαµορφώνει ο παίκτης µε βάση τις επιλογές 
του και τους κανόνες τού παιχνιδιού και που κυκλοφορούν µε τη 
µορφή δισκετών, κασετών ή ψηφιακών δίσκων (συνεκδ.) οι µικρές 
ατοµικές ή µεγάλες επαγγελµατικές συσκευές µε οθόνη για τη λει-
τουργία τέτοιων προγραµµάτων (γ) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) 
η ηλεκτρονική συσκευή, µε την οποία χειρίζεται και επεξεργάζεται 
κανείς πληροφορίες και δεδοµένα µε υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια, 
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα κάθε φορά προγράµµατα, και η 
οποία συνδέεται µε άλλες συσκευές (λ.χ. οθόνη, εκτυπωτή) για την 
εισαγωγή, αποθήκευση, ανάκληση και απεικόνιση δεδοµένων: συµ-
βατός | µη συµβατός | προσωπικός (P.C.) | κεντρικός | φορητός ~ ΣΥΝ. 
κοµπιούτερ (δ) ηλεκτρονική δηµοσιογραφία τα ραδιοτηλεοπτικά µέ-
σα ενηµέρωσης, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς την έντυπη δηµοσιο-
γραφία (ε) ηλεκτρονική εφηµερίδα βλ. λ. εφηµερίδα (στ) αντίµετρα 
ηλεκτρονικά βλ. λ. αντίµετρο (ζ) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο | αλλη-
λογραφία (electronic mail ή e-mail) ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ 
ανθρώπων, µε τη βοήθεια Η/Υ, που διασυνδέονται µέσω δικτύου (η) 
ηλεκτρονικό εµπόριο (electronic commerce ή e-commerce) το εµπό-
ριο που διεξάγεται µέσω ∆ιαδικτύου (θ) ηλεκτρονικό κατάστηµα 
(electronic shop ή e-shop) το εµπορικό κατάστηµα που λειτουργεί µόνο 
ή/και στο διαδίκτυο (ι) ΠΛΗΡΟΦ.ΟΙΚΟΝ. ηλεκτρονικές τραπεζικές 
συναλλαγές (electronic banking ή e-banking) η πραγµατοποίηση τρα-
πεζικών συναλλαγών µέσω τού ∆ιαδικτύου 3. (ειδικότ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τους υπολογιστές, αυτός που ελέγχεται από υπολογι-
στές: - επεξεργασία πληροφοριών 4. (α) (για µουσικά όργανα) αυτό 
που χρησιµοποιεί ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά µέσα για την παραγωγή 
ή την αλλοίωση τού ήχου, όπως η ηλεκτρική κιθάρα, το ηλεκτρικό 
βιολί κ.λπ. (β) ηλεκτρονική µουσική το σύγχρονο είδος µουσικής, στο 
οποίο ο συνθέτης αξιοποιεί ηλεκτρονικά µέσα, ακόµα και υπολογι-
στές, για τη σύνθεση και την εκτέλεση µουσικών θεµάτων: συγκρό-
τηµα | συναυλία ~ µουσικής 5. ηλεκτρονική (η) βλ.λ. 6. ηλεκτρονικός 
(ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην ηλεκτρονική 7. ηλεκτρο-
νικά (τα) (α) τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (βλ. παραπάνω) (β) (συνεκδ.) 
το κατάστηµα στο οποίο µπορεί να παίξει κανείς µε τα παραπάνω 
παιχνίδια· εντευκτήριο: πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, όλο στα ~ 
πηγαίνει! (γ) η επιστήµη τής ηλεκτρονικής και όσα έχουν σχέση µε 
τις εφαρµογές της: ασχολείται µε τα -1| στο κατάστηµα του θα βρεις 
ό,τι έχει σχέση µε ~. — ηλεκτρονικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electronic]. 

ηλεκτρόνιο (το) {ηλεκτρονί-ου | -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. 1.το στοιχειώδες σω-
µατίδιο που έχει αρνητικό φορτίο και κινείται σε τροχιές γύρω από 
τον πυρήνα τού ατόµου: ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι ίσος µε τον 
αριθµό των πρωτονίων τού πυρήνα 2. ηλεκτρόνιο σθένους το παρα-
πάνω στοιχειώδες σωµατίδιο, που βρίσκεται στην εξώτατη στιβάδα 
τού ατόµου και µετέχει στη δηµιουργία χηµικών δεσµών. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electron]. 

ηλεκτρονόµος (ο) [1861] η ηλεκτρική συσκευή στην οποία ένας 
διακόπτης που δέχεται ασθενές ηλεκτρικό ρεύµα ενεργοποιεί ηλε-
κτροµαγνήτη, ο οποίος ανοιγοκλείνει το κύκλωµα µε ισχυρό ηλε-
κτρικό ρεύµα, επιτρέποντας τον ασφαλή ηλεκτρικό έλεγχο ΣΥΝ. ρε-
λέ(ς). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. relais]. 

ηλεκτροοπτική (η) → ηλεκτροπτική 
ηλεκτροπαραγωγή (η) η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, η δηµι-

ουργία ηλεκτρισµού. — ηλεκτροπαραγωγός, -ός, -ό [1895], ηλεκτρο-
παραγωγικός, -ή, -ό [1895]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
electrical production]. 

ηλεκτροπληξία (η) {ηλεκτροπληξιών} το έντονο φυσικό αποτέλεσµα, 
ο σφοδρός κλονισµός τον οποίο επιφέρει η διέλευση ισχυρού 
ηλεκτρικού ρεύµατος από ζωντανό οργανισµό, που µπορεί να επιφέ-
ρει και θανατηφόρα αποτελέσµατα: οι θάνατοι από - οφείλονται συ-
χνά στην απρόσεκτη χρήση οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων || 
Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

[ΕΤΥΜ < ήλεκτρο- + -πληξία < πλήττω, απόδ. τού γαλλ. électrochoc]. 
ηλεκτροπόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ηλεκτρικό εργαλείο συγκόλλη-
σης µεταλλικών αντικειµένων (π.χ. ελασµάτων). ηλεκτροπτική κ. 
ηλεκτροοπτική (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο κλάδος που µελετά τη σχέση 
φωτεινότητας και ηλεκτρισµού και ειδικότ. τις επιδράσεις 
ηλεκτρικών πεδίων σε συγκεκριµένα διαφανή υλικά ως προς τον 
τρόπο απορρόφησης, εκποµπής ή διάδοσης τού φωτός µέσα από τη 
µάζα τους. — ηλεκτροπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. électro-optique]. ηλεκτροσκόπιο (το) [1861] {ηλεκτροσκοπί-ου | 
-ων} η συσκευή ανίχνευσης τής παρουσίας και προσδιορισµού των 
ενδείξεων ηλεκτρικού φορτίου µε βάση την ηλεκτροστατική έλξη και 
απώθηση δύο λε- 

πτών µεταλλικών φύλλων (συνήθως χρυσού ή αλουµινίου), που απο-
λήγουν στο εσωτερικό γυάλινου µονωµένου δοχείου. — ηλεκτρο-
σκοπικός, -ή, -ό [1884]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electroscope]. ηλεκτροσόκ 

(το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. η ηλεκτροσπασµοθεραπεία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. electroshock (νόθο συνθ.)]. 
ηλεκτροσπασµοθεραπεία (η) ΨΥΧΙΑΤΡ. η πρόκληση σπασµών µε 
ηλεκτρικό ρεύµα για θεραπεία ψυχικών παθήσεων ΣΥΝ. ηλεκτροσόκ. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. electroconvulsive therapy]. 
ηλεκτροστατική (η) ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά ηλε-
κτρικά φαινόµενα ισορροπίας, δηλ. ακινησίας ηλεκτρισµένων σωµά-
των ΣΥΝ. στατικός ηλεκτρισµός. — ηλεκτροστατικός, -ή, -ό [1896]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrostatique]. 
ηλεκτροσυγκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η συ-
γκόλληση µετάλλων µε τη χρήση ειδικής ηλεκτρικής συσκευής (βλ. λ. 
συγκόλληση). Επίσης ηλεκτροκόλληση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
electric welding]. ηλεκτροτεχνία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ο 
επιστηµονικός και τεχνολογικός κλάδος που µελετά τις τεχνικές 
εφαρµογές τού ηλεκτρισµού και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 
την εφαρµογή του σε κατασκευές και εγκαταστάσεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrotechnie]. ηλεκτροτεχνικής 
(ο) [1887] {ηλεκτροτεχνιτών} ο τεχνίτης που έχει ειδικευθεί στην 
εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση ηλεκτρικών 
συσκευών και καλωδιώσεων. ηλεκτροφόρος, -α/-ος, -ο [1799] 1. 
αυτός που λειτουργεί ως αγωγός ηλεκτρισµού, που διαρρέεται από 
ηλεκτρικό ρεύµα: ~ καλώδιο | σύρµα | γραµµές τού σιδηροδρόµου 2. 
αυτός που παράγει ηλεκτρισµό: ~ µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. < ήλεκτρο- -+· -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electrophore], ηλεκτροφυσιολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. τοµέας τής 
φυσιολογίας που ασχολείται µε την εξέταση τής (βιο)ηλεκτρικής 
δραστηριότητας τού νευρικού και µυϊκού ιστού και γενικότ. κάθε 
ζωντανού ιστού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrophysiologie]. ηλεκτρόφωνο (το) [1896] {ηλεκτροφών-ου | -ων} 
συσκευή ή σύστηµα αναπαραγωγής ήχου που έχει εγγραφεί σε 
δίσκους και το οποίο περιλαµβάνει συσκευή περιστροφής τού δίσκου 
ή ανάγνωσης του, ενισχυτή και µεγάφωνα ενσωµατωµένα ή 
αποσπώµενα από τη συσκευή. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrophone]. ηλεκτροφωταύγεια 
(η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το φαινόµενο τής παραγωγής φωτός χωρίς 
παράλληλη παραγωγή θερµότητας: καθαρή | ενδογενής ~ || κύτταρο 
ηλεκτροφωταύγειας. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. electroluminescence (νόθο 
συνθ.)]. ηλεκτροφωτίζω ρ. µετβ. [1892] {ηλεκτροφώτισ-α, -τηκα, -
µένος} φωτίζω εγκαθιστώντας δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος: 
ζήτησαν να ηλεκτροφωτιστούν τα στενά κοντά στο σχολείο για 
µεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών ΣΥΝ. ηλεκτροδοτώ. — 
ηλεκτροφώτιση (η) κ. ηλεκτροφωτισµός (ο) [1891]. ηλεκτροφώτιστος, 
-η, -ο [1890] αυτός που φωτίζεται µε ηλεκτρικό, 
που έχει ηλεκτροφωτιστεί: ~ χωριό | δρόµος | πάρκο | περιοχή. 
ηλεκτροχειρουργική (η) {χωρ. πληθ.} η χρησιµοποίηση των ιδιο-
τήτων τού ηλεκτρικού ρεύµατος στη χειρουργική. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrochirurgie]. ηλεκτροχηµεία (η) 
[1858] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο κλάδος που µελετά τις χηµικές 
αντιδράσεις που προκαλεί ο ηλεκτρισµός ή την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύµατος κατά τις διάφορες χηµικές αντιδράσεις, καθώς και 
γενικότερα την επίδραση τού ηλεκτρισµού στα χηµικά φαινόµενα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrochimie]. ηλεκτροχηµικός, -
ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ηλεκτροχηµεία: ~ µελέτη | 
αντίδραση | ισορροπία 2. ηλεκτροχηµικός (ο/η) επιστήµονας που έχει 
ειδικευθεί στην ηλεκτροχηµεία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrochimique]. ήλθα ρ. → έρχοµαι 
Ηλιαία (η) ΙΣΤ. το ανώτατο λαϊκό δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα, το 
οποίο ιδρύθηκε από τον Σόλωνα τον 6ο αι. π.Χ., έφτασε στην ύψιστη 
ισχύ τής δικαιοδοσίας του κατά τον 5ο αι. π.Χ.· το αποτελούσαν 6.000 
πολίτες-δικαστές (ηλιαστές), οι οποίοι εκλέγονταν µε κλήρο, και συ-
νεδρίαζε κατά τµήµατα (των 500 µελών). 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. 'Ηλιαία (το ή- πιθ. από παρετυµολογία προς το ήλιος) < 
θ. ήλι- < άλής «συγκεντρωµένος, συναθροισµένος» *ά-Ε1-νής < ά-
αθροιστ. + θ. *Εελ- (βλ. λ. απειλώ)]. ηλιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε τον Ήλιο (ενν. ως αστέρα): ~ µάζα | 
ατµόσφαιρα | έκλειψη | ακτίνα | φως | ακτινοβολία | έκλαµψη (η 
σύντοµη και αιφνίδια αύξηση τής λαµπρότητας τού Ηλίου, που 
συνοδεύει την έκρηξη ακτινοβολίας από κηλίδα) | ενέργεια (που 
εκπέµπεται από τον Ήλιο ως ακτινοβολία) | λατρεία | θεότητα | 
σύµβολο (β) ηλιακό σύστηµα ο Ήλιος µαζί µε όλους τους πλανήτες 
και τα άλλα σώµατα που περιστρέφονται γύρω από αυτόν (γ) ηλιακό 
ηµερολόγιο το σύστηµα χρονολόγησης που στηρίζεται στον χρόνο 
µιας πλήρους περιφοράς τής Γης γύρω από τον Ήλιο, δηλ. στις 365 
ηµέρες, καθώς και στη διάκριση των τεσσάρων εποχών (δ) ηλιακές 
κηλίδες τα συγκριτικώς σκοτεινά τµήµατα που εµφανίζονται 
περιοδικά στην επιφάνεια τού Ηλίου επηρεάζοντας τον µαγνητισµό 
τής Γης και προκαλώντας άλλα φαινόµενα στη γήινη επιφάνεια 2. (α) 
αυτός που λειτουργεί µε βάση την ενέργεια που εκπέµπει ο Ήλιος, 
που εξαρτάται από την αξιοποίηση της, την εκµετάλλευση τού Ηλίου 
ως πηγής φωτός ή θερµότητας: ~ ενεργειακός σταθµός (β( 



ηλίανθος 727 ηλιολατρία 
 

ηλιακός συσσωρευτής | συλλέκτης βλ. λ. συλλέκτης (γ) ηλιακός 
(Θερµοσίφωνας) συσκευή που αξιοποιεί την ενέργεια τού Ηλίου για 
τη θέρµανση νερού, προορισµένου κυρ. για οικιακή χρήση ή για εξυ-
πηρέτηση µεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικών, ξενο-
δοχειακών µονάδων κ.λπ.): ο ~ βοηθεί στην εξοικονόµηση χρηµάτων 
και ηλεκτρικής ενέργειας (δ) ηλιακό ρολόι όργανο µε το οποίο προσ-
διορίζεται η ώρα τής ηµέρας ανάλογα µε τη µετατόπιση τής σκιάς 
ενός γνώµονα πάνω στον ειδικά διαβαθµισµένο επίπεδο δίσκο ή σε 
ανάλογη επιφάνεια πάνω στην οποία είναι στερεωµένος κατά τη µε-
τακίνηση τού Ηλίου από την ανατολή ώς τη δύση (ε) ηλιακό πάρκο 
χώρος µε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
µατος 3. αυτός που οφείλεται στην επίδραση τού Ηλίου στους ζω-
ντανούς οργανισµούς: ~ ερύθηµα · 4. ΑΝΑΤ. ηλιακό πλέγµα το πλέγµα 
των νεύρων που βρίσκεται στο ανώτερο τµήµα τής κοιλίας, µεταξύ 
στοµαχιού και σπονδυλικής στήλης. — ηλιακ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµικός. 

ηλίανθος (ο) {ηλιάνθ-ου | -ων, -ους} πολυετές ή µονοετές ποώδες φυ-
τό των εύκρατων χωρών, µε κεφαλές σαν µεγάλες κίτρινες µαργαρί-
τες, που ακολουθούν τον ήλιο κατά τη διάρκεια τής ηµέρας- καλ-
λιεργείται για καλλωπιστικούς λόγους, αλλά και για τους εδώδιµους 
καρπούς του (ηλιόσπορους), από τους οποίους παράγεται και λάδι 
(ηλιέλαιο) ΣΥΝ. ήλιος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. helianthus < λατ. hélianthes < µτγν. ήλιαν-
θές < ήλι)ο)- + -ανθές < άνθος]. 

Ηλίας (ο) 1. προφήτης τής Π.∆., αυστηρή και ασκητική µορφή, που 
κήρυξε µε ζήλο τον λόγο τού Θεού 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών και 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < εβρ. Eliyâhu «θεός µου (είναι) ο Γιαχ»]. 

ηλίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. η ξαφνική και 
µερικές φορές θανατηφόρος υπεραιµία τού εγκεφάλου, που προκα-
λείται από υπερβολική έκθεση στις ηλιακές ακτίνες· χαρακτηρίζεται 
από πλήρη σωµατική εξάντληση µε ή χωρίς πυρετό, πονοκέφαλο, ιλίγ-
γους, εµετούς, σπασµούς ή και κώµα ΣΥΝ. ηλιοπληξία. 

ηλιαστήριο (το) [µτγν.] {ηλιαστηρί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ο ειδικά διαµορ-
φωµένος χώρος νοσοκοµείου και γενικότ. θεραπευτηρίου, κυρ. σανα-
τορίων, ο οποίος διατίθεται σε ασθενείς που έχουν ανάγκη ηλιοθερα-
πείας, συστηµατικής έκθεσης στο ηλιακό φως (για θεραπευτικούς 
λόγους ή ως συµπλήρωση εφαρµοζόµενης θεραπείας). 

ηλιαστής (ο) [αρχ.] (στην αρχαία Αθήνα) µέλος τού δικαστηρίου τής 
Ηλιαίας. 

ηλιαχτίδα (η) (λογοτ.-καθηµ.) η ακτίνα ηλιακού φωτός: οι πρώτες ~ 
τής ανατολής τρύπωναν δειλά στο σκοτεινό δωµάτιο ΣΥΝ. ακτίνα. 

ηλιέλαιο (το) {ηλιελαί-ου | -ων} το φυτικό, εδώδιµο λάδι που παρά-
γεται από τους καρπούς τού ηλιάνθου, τους ηλιόσπορους. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. sunflower oil]. 

ηλίθιος, -α, -ο (µειωτ.) 1. (α) (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µειωµένη διανοητική ικανότητα (β) (για πράξεις, σκέψεις, κατα-
στάσεις κ.λπ.) αυτός που φανερώνει έλλειψη εξυπνάδας, πνευµατι-
κής ζωντάνιας: µε κοίταζε µ' ένα ~ βλέµµα, λες και του µιλούσα σε 
άλλη γλώσσα! ΣΥΝ. ανόητος, κουτός, βλάκας, χαζός, κρετίνος, (λόγ.) 
ευήθης, µωρός ANT. έξυπνος 2. αυτός που δεν στηρίζεται στη λογική, 
που χαρακτηρίζεται από λογική ανεπάρκεια ή ασυνέχεια: τέτοιους ~ 
συλλογισµούς µόνο από αυτόν µπορούσες ν' ακούσεις || ένα ολότελα ~ 
συµπέρασµα ΑΝΤ. λογικός, διεισδυτικός, βαθυστόχαστος 3. αυτός 
που δεν ταιριάζει στις περιστάσεις, άκαιρος, ακατάλληλος: ήταν µια 
~ ενέργεια που έβλαψε και τον ίδιο και τους οµοϊδεάτες του || είχε 
κάτι - παπούτσια | ρούχα || τέτοιες ~ χειρονοµίες εξάπτουν κάθε τόσο 
τα πνεύµατα ΑΝΤ. κατάλληλος.  — ηλίθια | ηλιθίως [αρχ.] επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επίρρ. ήλιθα < *ήλι-θος < ήλεός «ανόητος, µωρός», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τα ρ. ήλάσκω, άλάοµαι «περιφέροµαι, πε-
ριπλανώµαι»]. 

ηλιθιότητα (η) [αρχ.] {ηλιθιοτήτων} 1. η πνευµατική υστέρηση, η 
µειωµένη αντιληπτική και αναλυτική ικανότητα, η χαµηλή διανοητι-
κή ανάπτυξη (κάποιου) ΣΥΝ. βλακεία, ανοησία, κρετννισµός, µωρία 
ANT. εξυπνάδα, πνευµατικότητα, ευφυία, οξύνοια 2. (συνεκδ.) οποια-
δήποτε άκαιρη, αστόχαστη πράξη: τέτοιες ~ έχουν δυσφηµήσει τον 
αθλητισµό 3. (συνηθ. στον πληθ.) κάθε πράξη ή λόγος που στερείται 
νοήµατος, που δεν συµφωνεί µε τη λογική: άρχισε να λέει πάλι ηλι-
θιότητες ΣΥΝ. χαζοµάρα, κουταµάρα, µπούρδα, αερολογία, παλαβο-
µάρα,# ασυναρτησία ANT. εξυπνάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ηλιθιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ηλιθιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που ταιριάζει σε ηλίθιο, που εκφράζει ηλιθιότητα: ~ έκφραση | χαµό-
γελο | σχόλιο ΣΥΝ. ηλίθιος ΑΝΤ. πνευµατώδης, έξυπνος. — ηλιθιωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ηλικία (η) {ηλικιών} 1. η χρονική διάρκεια κατά την οποία (κά-
ποιος/κάτι) έχει υπάρξει, η καταµετρηµένη µε έτη διάρκεια ζωής 
(προκειµένου για έµβια όντα, κυρ. ανθρώπους) ή ύπαρξης (προκειµέ-
νου για άψυχα πράγµατα και αφηρηµένες έννοιες): η δηµοκρατία 
έχει ~ 2.400 χρόνων || έχουν την ίδια ~, αφού γεννήθηκαν την ίδια 
χρονιά || τι ~ έχει; || ξενιτεύτηκε σε ~ δεκαεπτά ετών || στην ~ των 
τριάντα πρέπει πια να έχει ωριµάσει- ΦΡ. (α) (πάνω) στο άνθος τής 
ηλικίας (κάποιου) βλ. λ. άνθος (β) µέση ηλικία (i) τα χρόνια στη ζωή 
κάποιου, κατά τα οποία θεωρείται µεσήλικας (ii) ο µέσος όρος ηλι-
κίας ενός συνόλου (γ) τρίτη ηλικία (ι) τα χρόνια στη ζωή κάποιου, 
κατά τα οποία θεωρείται ηλικιωµένος, γέρος: στο κατώφλι τής - κά-
νει τον απολογισµό του || µπήκε στην ~ (ii) (περιληπτ.) το σύνολο των 
ηλικιωµένων µελών µιας κοινωνίας, οι ηλικιωµένοι: τα αιτήµατα τής 
~ || µεγαλύτερες παροχές στην ~! (δ) (ευφηµ.) µεγάλης | προχωρηµέ-
νης ηλικίας για ηλικιωµένο άνθρωπο (ε) (αρχαιοπρ.) προβεβηκ-ώς Ι 

-υία τη ηλικία βλ. λ. προβεβηκώς (στ) (ευφηµ.) (µιας) κάποιας ηλικίας 
για πρόσωπο που δεν θεωρείται πια νέο, που έχει υπερβεί το στάδιο 
τής νεότητας (ζ) µικρής | νεαρής ηλικίας για νεαρό άτοµο: δύο άτοµα 
νεαρής ηλικίας κρατούνται ως ύποπτοι για τη ληστεία στην τράπεζα 
(η) χωρίς ηλικία για πρόσωπα που διατηρούν τη ζωντάνια και την 
ενεργητικότητα τους παρότι έχουν µεγαλώσει ηλικιακά αρκετά: ένας 
καλλιτέχνης ~ (θ) µε την ηλικία µε την πάροδο τού χρόνου, όσο 
µεγαλώνει κανείς: είναι βέβαια ατίθασος, αλλά ~ θα διορθωθεί! 2. 
καθεµιά από τις περιόδους ή τα στάδια τής ανθρώπινης ζωής: νεανι-
κή | παιδική | βρεφική | νηπιακή | εφηβική | ώριµη | µετεφηβική | γε-
ροντική | προχωρηµένη | πρώιµη | τρυφερή ~ 3. το χρονικό σηµείο, η 
περίοδος τής ζωής κατά την οποία θεωρείται κανείς κατάλληλος ή 
ικανός για (κάτι): δεν έχει ακόµα την ~ για να βγάλει δίπλωµα οδή-
γησης || ~ στράτευσης | συνταξιοδότησης || βρίσκεται στην ~ τής αµ-
φισβήτησης· ΦΡ. (α) (είµαι) σε ηλικία γάµου είµαι έτοιµος να επιλέξω 
τον | τη σύντροφο µου και να αναλάβω τις ευθύνες τού έγγαµου βίου 
(β) όριο ηλικίας η ηλικία η οποία καθορίζεται ως όριο που σύµφωνα 
µε τον νόµο επιτρέπει τη συνταξιοδότηση εργαζοµένου ύστερα από 
τη συµπλήρωση καθορισµένου αριθµού ετών εργασίας: έχει συ-
µπληρώσει τα εργάσιµα χρόνια, αλλά δεν τον πιάνει το ~, για να βγει 
στη σύνταξη 4. (συνεκδ.) το σύνολο ατόµων που θεωρούνται συνοµή-
λικοι και οι αντίστοιχες κατηγορίες ως υποδιαιρέσεις ενός κοινωνι-
κού συνόλου: το µήνυµα τής πολιτικής µας απευθύνεται σε όλες τις 
~ || µόδα για τις νεαρές ~ 5. ΓΕΩΛ. το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
υπήρξε απόθεση συγκεκριµένων πετρωµάτων και µπορεί να περι-
λαµβάνει έναν ή περισσότερους γεωλογικούς χρόνους 6. ΣΤΡΑΤ. η 
κλάση (βλ.λ.). — ηλικιακός, -ή, -ό, ηλικιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ηλικία < ήλιξ «συνοµήλικος» < *σΡάλικ-ς < I.E. *swe-«ιδιαίτερος, 
κατάλληλος (για ένα πρόσωπο)», από όπου προέρχονται οι 
αντωνυµίες ό'ς - ή - δ, έκαστος (βλ.λ.) κ.ά. o µορφολογικός σχη-
µατισµός *sw-ali-k(o) (αρχ. ήλίκος) απαντά επίσης στα λατ. talis «τέ-
τοιος» (> γαλλ. tel), quälis «οποίος» (> ισπ. cual), αρχ. σλαβ. jelikù «πό-
σος», tolikü «τόσος» κ.ά. Οµόρρ. πηλίκο(ν) (βλ.λ.). Η φρ. στο άνθος 
τής ηλικίας αποδίδει το γαλλ. dans la fleur de l'âge]. 

ηλικιωµένος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στη γεροντική ηλικία, που 
είναι προχωρηµένης ηλικίας: ~ πολιτικός | γείτονας | κυρία | ζευγάρι 
ΣΥΝ. γέρος, γηραιός ΑΝΤ. νέος 2. ηλικιωµένος (ο), ηλικιωµένη (η) 
πρόσωπο µεγάλης ηλικίας: µιλούσε µε έναν ~ || δύο ~ µπήκαν στο τα-
ξί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
âgé].       \ 

ήλιο (το) → ήλιον 
ήλιο- κ. ήλιο- κ. ηλι- ά συνθετικό που δηλώνει ότι το β' συνθετικό 

σχετίζεται µε τον ήλιο: ηλιο-θεραπεία, ηλιο-πληξία, ηλιο-συσσωρευ-
τής, ηλιο-βασίλεµα, ηλι-αχτίδα, ηλιό-σκονη, ηλιό-λουστος, ηλιο-γέν-
νητος, ηλιο-στολισµένος, ηλιο-φώτιστος, ηλιό-χρυσος. [ΕΤΥΜ Α 
συνθ. τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. ήλιος 
(βλ.λ.) και σχηµατίζει πλήθος ελληνογενών ξέν. όρων, πβ. αγγλ. helio-
graphy, γαλλ. hélio-thérapie κ.τ.λ.]. 

ηλιοβασίλεµα (το) [µεσν.] {ηλιοβασιλέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το 
οπτικό φαινόµενο τής δύσης τού ηλίου: το πορφυρό χρώµα τού ~ || το 
~ τής Οίας στη Σαντορίνη θεωρείται το ωραιότερο στο Αιγαίο ΣΥΝ. 
ηλιόγερµα, βασίλεµα ΑΝΤ. ανατολή 2. (συνεκδ.) η ώρα τής ηµέρας κα-
τά την οποία δύει ο ήλιος: προς το ~ φάνηκαν δύο πλοία στον ορίζο-
ντα || συναντήθηκαν το - (βλ. κ. λ. βασιλεύω). 

ηλιοβολία κ. (λαϊκ.) λιοβολιά (η) {ηλιοβολιών} η ακτινοβολία φωτός 
από τον ήλιο. Επίσης ηλιοβολή [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. ηλιοβολία < 
ήλιο- + -βολία < βάλλω (πβ. κ. βολή)]. 

ηλιογέννητος, -η, -ο [µεσν.] (λογοτ.) αυτός που έχει την ωραιότητα 
και τη λαµπρότητα που ταιριάζω στον ήλιο: ~ κόρη. 

ηλιονραφία (η) [1799] {ηλιογραφιών} η ηλιοτυπία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héliographie]. 

ηλΐογράφος (ο) ΑΓΓΡΟΝ. όργανο για τη µέτρηση τής ηλιοφάνειας. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héliographe]. 

Ηλιόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} 1. ο Εµεσηνός· αρχαίος Έλληνας ιστο-
ριογράφος (3ος αι. µ.Χ.) και συγγραφέας τού εκτενέστερου αρχαίου 
µυθιστορήµατος Σύνταγµα των περί Θεαγένη και Χαρίκλειαν Αιθιο-
πικών (γνωστού ως Αιθιοπικ"ά) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < ήλιος + -δωρος < δώρον]. 

ηλιοθεραπεία (η) [1896] {ηλιοθεραπειών} 1. η σκόπιµη έκθεση τού 
σώµατος απευθείας στις ηλιακές ακτίνες, ώστε να αποκτήσει πιο 
σκούρο χρώµα η επιδερµίδα: η πολύωρη ~ είναι επικίνδυνη χωρίς τη 
χρήση αντηλιακών 2. ΙΑΤΡ. η θεραπεία πάθησης, ασθένειας (λ.χ. τής 
φυµατίωσης) µέσω τής έκθεσης στις ηλιακές ακτίνες ΣΥΝ. ηλιόλου-
τρο. — ηλιοθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. héliothérapie]. 

ηλιοκαµένος, -η, -ο αυτός που έχει αποκτήσει σκούρο ή ρόδινο χρώ-
µα δέρµατος λόγω τής έκθεσης του στις ακτίνες τού ηλίου: ~ πρόσω-
πο | µπράτσο. 

ήλιο κεντρικός, -ή, -ό [1874] 1. αυτός που υπολογίζεται µε βάση το 
κέντρο τού Ηλίου: το µήκος και το πλάτος των πλανητών υπολογίζε-
ται µε βάση τις ~ συντεταγµένες 2. αυτός που θέτει τον Ήλιο ως κέ-
ντρο του, κατ' αντιδιαστολή προς τον γεωκεντρικό: ~ θεωρία | σύστη-
µα | θρησκεία | ποίηση. — ηλιοκεντρικά επίρρ., ηλιοκεντρισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héliocentrique]. 

ηλιολατρία (η) [1885] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η απόδοση θεϊκών ιδιοτή-
των στον ήλιο και γενικότ. σε κάθε του απεικόνιση· η θρησκευτική 
λατρεία τού ηλίου ως χορηγού φωτός και ζωής: η ~ αποτέλεσε κοινό 
χαρακτηριστικό πολλών αρχαίων πολιτισµών. — ηλιολάτρης (ο) 
[µτγν.], ηλιολάτρισσα (η), ηλιολατρικός, -ή, -ό, ηλιολατρικά επίρρ. 



ηλιόλουστος 728 ήλος 
 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. heliolatry]. 
ηλιόλουστος, -η, -ο [1889] κ. (λογοτ.) λιόλουστος αυτός που φωτίζεται άπλετα 

από τον ήλιο, που χαρακτηρίζεται από έντονο φωτισµό, ηλιοφάνεια: ~ πρωινό | 
δωµάτιο | χώρα | παραλία ΣΥΝ. ευήλιος, κατάφωτος, ολόφωτος ΑΝΤ. 
ανήλιαγος. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. sunbathed]. 

ηλιόλουτρο (το) [1896] ΙΑΤΡ. η µερική ή ολική έκθεση τού σώµατος στην 
άµεση επίδραση των ηλιακών ακτινών για θεραπευτικούς λόγους ΣΥΝ. 
ηλιοθεραπεία. 

ηλιόµορφος, -η, -ο [µτγν.] κ. (λογοτ.) λιόµορφος αυτός που η µορφή του 
εκπέµπει την οµορφιά, τη ζεστασιά και τη λάµψη τού ηλίου, ο εξαιρετικά 
λαµπερός και ωραίος. 

ήλιον (το) [1895] {ηλίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αδρανές, µονοατοµικό, άχρωµο, 
αγευστο και άοσµο αέριο (σύµβολο He), που ανήκει στα ευγενή αέρια· 
βρίσκεται σε µικρές ποσότητες ελεύθερο στην ατµόσφαιρα και 
χρησιµοποιείται συχνά ως υποκατάστατο εύφλεκτων αερίων (π.χ. τού 
υδρογόνου στα αερόστατα) και σε µείγµατα του στις καταδύσεις (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. helium, που ονοµάστηκε έτσι, 
επειδή θεωρήθηκε ότι βρίσκεται ειδικά στον ήλιο]. 

ηλιόπληκτος, -η, -ο [1878] αυτός που λόγω υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο 
έχει πάθει ηλίαση ή έχει υποστεί εγκαύµατα. 

ηλιοπληξία (η) [1881] {ηλιοπληξιών} η ηλίαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< ήλιο- + -πληξία < πλήττω]. 

ηλιοπροστασια (η) {ηλιοπροστασιών χωρ. πληθ. στη σηµ. 1} 1. η προστασία 
από την ηλιακή ακτινοβολία: αντηλιακή κρέµα για ~ || υλικό | κάλυµµα για ~ 
τού οχήµατος 2. (συνεκδ.) το κάλυµµα που τοποθετείται στο παρµπρίζ τού 
αυτοκινήτου, για να προστατεύει από τον ήλιο το εσωτερικό του. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sun protection]. 

ηλιοροφή (η) 1. (σε όχηµα) συρόµενο τµήµα τής οροφής που ανοίγει και 
επιτρέπει την είσοδο αέρα και ηλιακού φωτός 2. (σε κτήριο) ειδικά 
κατασκευασµένη διαφανής οροφή που επιτρέπει την είσοδο τού ηλιακού 
φωτός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sunroof (σηµ. 1) και skylight (σηµ. 

,2)]. 
ήλιος (ο) {ήλ-ιου κ. (λόγ.) -ίου | -ιων κ. (λόγ.) -ίων, -ιούς κ. (λόγ.) -ίους) 1. 

(συνήθ. µε κεφ.) ο αστέρας που αποτελεί το κέντρο τού ηλιακού συστήµατος, 
γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι πλανήτες και από τον οποίο παίρνουν 
φως και θερµότητα: φάσµα | ακτινοβολία | περιστροφή | πυκνότητα | 
θερµοκρασία τού ~ 2. αυτός ο αστέρας, όπως γίνεται αντιληπτός στη Γη, σε 
σχέση µε τη θέση του στον ουρανό, τη θερµότητα που παράγει, τον χρόνο 
κατά τον οποίο γίνεται ορατός κ.λπ.: ο ~ δεν έχει ανατείλει ακόµα || δεν 
µπορούσε να κοιτάξει τον ~ χωρίς γυαλιά || ο ~ τής Ελλάδας || έκλειψη ηλίου 
(βλ. λ. έκλειψη)· ΦΡ. (α) βγαίνει ο ήλιος ανατέλλει, ξεκινά η µέρα: µόλις βγει ο 
ήλιος, θα ξεκινήσουµε (β) η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου η Ιαπωνία (γ) υπό 
τον ήλιο (υπό τον ήλιον, ∆ηµοσθένης - πολλές φορές στην Π.∆.) στη γη, στον 
επίγειο κόσµο: όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ~ (δ) ήλιος τού µεσονυκτίου το 
άστρο όπως γίνεται ορατό τα µεσάνυκτα τού καλοκαιριού στις αρκτικές και 
ανταρκτικές περιοχές (ε) (λόγ.) ουδέν κρυτττόν υπό τόν ήλιον (ουδέν κρυπτον 
υπό τον ήλιον, παρανόηση τής φρ. ούκ εστίν πάν πρόσφατον υπό τόν ήλιον, 
Π.∆. Εκκλ. 1,9) όλα αποκαλύπτονται, τίποτα δεν µένει µυστικό για πάντα: 
πήγαν να αποκρύψουν τι συνέβη, αλλά ~! (στ) (λόγ.) ηλίου φαεινό-τερον (ηλίου 
φαεινότερον) για πράγµατα αυταπόδεικτα, που δεν αµφισβητούνται, που είναι 
απολύτως αυτονόητα: είναι - ότι η σύµπτωση των θέσεων τους οφείλεται σε 
προσυνεννόηση (ζ) δεν έχω στον ήλιο µοίρα είµαι σε εξαιρετικά δυσχερή 
κατάσταση, στερούµαι παντελώς ερεισµάτων (οικονοµικών, κοινωνικών 
κ.λπ.), προοπτικών και δυνατοτήτων: ορφανά και απροστάτευτα' δεν έχουν στον 
ήλιο µοίρα (η) (παροιµ.) ήλιος και βροχή, παντρεύονται οι φτωχοί για τα 
θλιβερά επακόλουθα τής φτώχιας, την ατυχία και τη δυσµενή µεταχείριση 
όσων στερούνται οικονοµικών µέσων ΣΥΝ. όπου φτωχός κι η µοίρα του (θ) 
(παροιµ.) µε τον ήλιο τα µπάζω, µε τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τα έρµα και 
ψοφάνε; (ενν. τα πρόβατα) για την εύλογη και αναµενόµενη αποτυχία όσων 
ξεκινούν µε καθυστέρηση και σταµατούν νωρίς την εργασία τους· αυτοί που 
δεν εργάζονται µε ζήλο και σύστηµα δεν προκόβουν 3. (συνεκδ.) το φως και η 
θερµότητα που εκπέµπει αυτός ο αστέρας: ο εκτυφλωτικός ~ τού µεσηµεριού || 
ο ~ έµπαινε γλυκά από το ανοικτό παράθυρο || βγήκε να ζεσταθεί λιγάκι στον ~ || 
η άµµος έκαιγε από τον ~! ΦΡ. (α) µε πιάνει ο ήλιος (µεσν. φρ.) µαυρίζω από 
την επίδραση των ηλιακών ακτίνων, σκουραίνει εύκολα η επιδερµίδα µου µε 
την έκθεση στον ήλιο: είναι µελαχρινός και τον πιάνει εύκολα ο ήλιος (β) 
(καθηµ.) κάθοµαι στον ήλιο κάνω ηλιοθεραπεία, εκτίθεµαι στις ηλιακές 
ακτίνες: κάθεται µε τις ώρες στον ήλιο, για να µαυρίσει (γ) (εκφραστ.) ήλιος µε 
δόντια για µέρα που συνδυάζει ηλιοφάνεια και κρύο (δ) το βλέπει ο ήλιος (για 
σπίτια, χώρους) λιάζεται, είναι εκτεθειµένο στον ήλιο: το σπίτι µας ~ από όλες 
τις πλευρές 4. (συνεκδ.) ο ωραίος, ηλιόλουστος καιρός: σήµερα έχει ~, είναι 
χαρά θεού έξω 5. κάθε αυτόφωτο ουράνιο σώµα, που αποτελεί κέντρο ηλιακού 
συστήµατος: τα άστρα τής νύχτας είναι οι - άλλων πλανητικών συστηµάτων 6. 
σχέδιο ή συµβολική αναπαράσταση τού αστέρα αυτού, π.χ. ως κύκλου 
περιβεβληµένου µε ακτίνες ή ζωγραφισµένου µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά 
προσώπου (µάτια, στόµα κ.λπ.): ζωγράφισε έναν ~ στην άκρη τού τετραδίου της 
|| ο ~ τής Βεργίνας 7. (µτφ.) (α) οτιδήποτε προσεγγίζει τη λάµψη και την αίγλη 
τού αστέρα αυτού: ο - τής δικαιοσύνης (ο Χριστός) (β) (συχνά και ως 
προσφώνηση αγαπηµένου προσώπου): ήλιε µου! · 8. το φυτό ηλίανθος και το 
άνθος του (η κεφαλή του).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνί- 

ζηση, καινός. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. ήλιος | άέλιος < *σαΕέλιος < I.E. *säwel- «ήλιος», πβ. σανσκρ. 
sura-, λατ. sol, γαλλ. soleil, ισπ. sol, ιρλ. sûil, γερµ. Sonne, αγγλ. sun κ.ά. Παράγ. 
άπηλιώτης (βλ.λ.)]. ηλίοσκονη (η) [1894] {χωρ. πληθ.) (λογοτ.) 1. τα 
αιωρούµενα µόρια σκόνης που διακρίνονται σε µια ακτίνα φωτός, η οποία 
διαπερνά σκοτεινό χώρο 2. (µτφ.) ο γαλαξίας ως σύνολο αυτοτελών άστρων. 
ηλιοσκοπια (η) {χωρ. πληθ.} η παρατήρηση τού ηλίου κατά συστηµατικό, 
επιστηµονικό τρόπο και µε τη χρήση ειδικών τηλεσκοπικών οργάνων. — 
ηλιοσκοπικός, -ή, -ό, ηλιοσκοπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ < ήλιο- + σκοπία < σκοπώ]. 
ηλιοοκόπιο (το) {ηλιοσκοπί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. εξάρτηµα τού τηλεσκοπίου που 
χρησιµοποιείται κατά την παρατήρηση τού Ηλίου µε στόχο τον περιορισµό τής 
εκτυφλωτικής λαµπρότητας του για τη διευκόλυνση τής παρατήρησης τής 
επιφάνειας του- αποτελείται από µία µαύρη γυάλινη πλάκα, που στα σύγχρονα 
τηλεσκόπια αντικαθίσταται από απορροφητικά φίλτρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Helioskop, άσχετο προς το µτγν. 
ήλιοσκόπιος «είδος ηλιοτροπίου»]. ηλιόσπορος κ. (λαϊκ.) λιόσπορος (ο) ο 
σπόρος τού ηλιάνθου, που χρησιµοποιείται κυρ. ως συστατικό κτηνοτροφών 
και πτηνοτροφων και τρώγεται αποξηραµµένος ή καβουρντισµένος ως ξηρός 
καρπός: αλατισµένοι ~. ηλιοστάσιο (το) {ηλιοστασί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. 
καθεµιά από τις δύο ηµέρες στη διάρκεια τού έτους, κατά τις οποίες η ηµέρα 
έχει µέγιστη ή ελάχιστη διάρκεια ανάλογα µε τη θέση τού Ήλιου ως προς τη 
Γη: θερινό ~ (21-22 Ιουνίου) και χειµερινό ~ (21-22 ∆εκεµβρίου) αντίστοιχα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ήλιοστάσιον< ήλιο- + -στάσιον> στάσις]. ηλιοστάτης (ο) 
[1873] {ηλιοστατών} ΑΣΤΡΟΝ. όργανο που αποτελείται από καθρέπτη κινούµενο 
µε ωρολογιακό µηχανισµό, ο οποίος αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες προς 
καθορισµένη κατεύθυνση. [ΕΤΥΜ < ήλιο- + -στάτης < θ. στα- (πβ. αρχ. ϊ-στα-
µαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heliostat]. ηλιοσυσσωρευτής (ο) η ηλιακός 
συσσωρευτής (βλ. λ. ηλιακός). ηλιοτρόπιο (το) {ηλιοτροπί-ου | -ων} 1. φυτό των 
εύκρατων και τροπικών περιοχών, που χαρακτηρίζεται από τη συνεχή στροφή 
των ανθέων του προς την κατεύθυνση τού ηλίου- ο ηλίανθος (βλ.λ.) · 2. ΧΗΜ. η 
µπλε χρωστική ύλη που λαµβάνεται από συγκεκριµένους λει-χήνες, παίρνοντας 
µπλε χρώµα σε αλκαλικό διάλυµα και κόκκινο σε όξινο διάλυµα και η οποία 
χρησιµοποείται ευρύτατα ως χηµικός δείκτης: βάµµα ηλιοτροπίου. Επίσης 
(λαϊκ.) λιοτρόπι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ήλιοτρόπιον< ήλιο- + -τρόπιον< τρέπω]. 
ηλιοτροπισµός (ο) [1891] η χαρακτηριστική ιδιότητα συγκεκριµένων φυτών να 
στρέφουν τα φύλλα τους προς την κατεύθυνση τού ηλίου και κάθετα προς τη 
ροή τής ηλιακής ακτινοβολίας ΣΥΝ. φωτο-τροπισµός. Επίσης ηλιοτροπία (η). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heliotropism]. ηλιοτυπία (η) [1850] 
{ηλιοτυπιών} 1.(παλαιότ.) µέθοδος φωτογραφικής εκτύπωσης για την 
αναπαραγωγή αντιγράφων, κατά την οποία πάνω σε µια πλάκα από ψευδάργυρο 
ή σε µια λιθογραφική πλάκα απλώνεται ένα στρώµα από ειδικό υλικό και 
κατόπιν αυτή εκτίθεται στον ήλιο, ώστε η πλάκα αυτή να είναι έτοιµη για 
λιθογραφικές εργασίες ΣΥΝ. ηλιογραφία 2. αντίστοιχη µε την παραπάνω 
µέθοδος παραγωγής αντιτύπων, κατά την οποία η πλάκα εκτίθεται σε τεχνητό 
φωτισµό. — ηλιοτυπικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ^ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
héliotypie]. ηλιοφάνεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη ηλίου σε ουρανό χωρίς 
σύννεφα: ο καιρός θα είναι βροχερός και συννεφιασµένος µε διαστήµατα 
ηλιοφάνειας 2. ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ τής ανατολής και τής δύσης τού 
ηλίου και ο οποίος είναι διαφορετικός κατά γεωγραφικά µήκη: το καλοκαίρι 
υπάρχει µεγαλύτερη ~, καθώς οι µέρες µεγαλώνουν. 
[ΕΤΥΜ < ήλιο- + φάνεια < φαίνοµαι, απόδ. τού γαλλ. ensoleillement]. 
ηλιόφιλος, -η, -ο [1891] αυτός που ευδοκιµεί και αναπτύσσεται σε συνθήκες 
έντονης ηλιοφάνειας, υψηλών θερµοκρασιών ΣΥΝ. ηλιοχα-ρής, φωτόφιλος. 
ηλιοφοβία (η) [1898] {χωρ. πληθ.} ο παθολογικός φόβος τής έκθεσης στο 
ηλιακό φως. — ηλιόφοβος, -η, -ο κ. ηλιοφοβικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. heliophobia]. ηλιόφως κ. (λογοτ.) λιόφως (το) {ηλιόφωτος | 
χωρ. πληθ.} το φως τού ηλίου, το σύνολο τής φωτεινής ενέργειας που εκπέµπει 
ο ήλιος. ηλιοφώτιστος, -η, -ο [1853] αυτός που φωτίζεται από τον ήλιο: ~ τοπίο 
| δωµάτιο | χωριό ΣΥΝ. ηλιόλουστος, κατάφωτος, φωτόλουστος, ολόφωτος. 
Επίσης ηλιόφωτος [1854] κ. (λογοτ.) λιόφωτος. ηλιόχαρος, -η, -ο κ. (λογοτ.) 
λιόχαρος αυτός που δηµιουργεί την αίσθηση ότι δέχεται µε χαρά το φως και τη 
ζεστασιά τού ήλιου, ότι παραδίδεται µε ευχαρίστηση στο φως τής ηµέρας: ~ 
ακρογιαλιά/ νησί | θάλασσα. Επίσης ηλιοχαρής, -ής, -ές. ηλιοψηµένος, -η, -ο 
(λογοτ.) ηλιοκαµένος, µαυρισµένος από τον 
ήλιο. ήλος (ο) (αρ^αιοπρ.) 1. το καρφί· συνήθ. στη ΦΡ. επί (εις) τον τύπον των 
ήλων (εις τόν τύπον των ήλων, Κ.∆. Ιωάνν. 20,25) στο αποτύπωµα των καρφιών 
(πάνω στο σώµα τού Χριστού)· (µτφ.) στο σηµείο, θέµα κ.λπ. που κυρίως 
ενοχλεί, που µαρτυρεί µια δυσάρεστη ή οδυνηρή κατάσταση: πρέπει να βάλουµε 
το δάκτυλο -, αντικρίζοντας κατάµατα το πρόβληµα των ναρκωτικών 2. ΙΑΤΡ. το 
ειδικό µεταλλικό καρφί που χρησιµοποιείται για την αποκατάσταση 
καταγµάτων µακρών οστών. [ΕΤΥΜ < αρχ. ήλος < *Ράλ-νος | *Εάλ-σος, που 
πιθ. συνδ. µε λατ. vallus 
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«πάσσαλος», vallum «χαράκωµα (µε πασσάλους)»]. 

ήλος: παράγωγα. Στην Αρχ. Ελληνική η λ. που χρησιµοποιείται για το 
καρφί είναι η λ. ήλος (ο). Η λ. αυτή σε νεότερους χρόνους (τού Μεσαίωνα) 
αντικαθίσταται από το καρφί (< καρφ-ίον), υποκοριστικό τού αρχ. κάρφος 
«σχίζα, ξυλάκι, ξερό άχυρο, αγκίθα». Από τη γλώσσα τού Ευαγγελίου είναι 
γνωστή η φράση τού Χριστού: «Μη κρίνετε, ϊνα µη κριθήτε [...] τί δέ 
βλέπεις το κάρφος το εν τω όφθαλµωτοῦαδελφού σου, τήν δέ εν τφ σω 
όφθαλµω δοκόν ου κατανοείς;» (Ματθ. 7, 1-4). Στη λόγια γλώσσα, 
εντούτοις, το ήλος χρησιµοποιείται ευρύτερα· έτσι το βρίσκουµε συχνά 
στην υµνο-γραφία των Παθ(ί>ν τού Χριστού, στα τροπάρια που ψάλλονται 
τη Μ. Εβδοµάδα (πβ. το αντίφωνο τής Μ. Πέµπτης: «Σήµερον κρεµάται επί 
ξύλου ό εν ϋδασι τήν γήν κρεµάσας [...]. "Ηλοις προ-σηλώθη ό νυµφίος τής 
'Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ό Υιός τής Παρθένου [...]). 
Σύνθετα τού ήλος: καθ-ηλώνω (< κατά + ήλώ), καθήλωση, καθηλωτικός- 
προσ-ηλώνω (< προς + ήλώ), προσήλωση, προσηλωµένος-ξ-ηλώνω (< εξ-
ηλώνω), ξήλωµα (το ξηλώνω θεωρήθηκε παλιότερα ότι παράγεται από το 
ξύλο και γράφτηκε λανθασµένα ως ξυλώ-νω!). 
Η φράση έπί τον τύπον των ήλων τού Ευαγγελίου, που σήµερα 
χρησιµοποιείται µεταφορικά, για να δηλώσει την πρόθεση των οµιλητών να 
µπουν στην ουσία ενός ζητήµατος, να αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα 
άµεσα και ευθέως, είναι εσφαλµένη. Η ορθή φράση (αυτή που απευθύνει 
στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Θωµάς στους λοιπούς Αποστόλους, όταν 
του αναγγέλλουν ότι είδαν τον Χριστό, ο οποίος τους φανερώθηκε µετά τη 
σταύρωση και την ταφή του) είναι: «εάν µή ίδω εν ταϊς χερσίν αυτού τον 
τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον τών ήλων» και 
όχι «έπί τον τύπον τών ήλων». 

-ηλός, -ή, -ό κατάληξη επιθέτων που δηλώνει ιδιότητα: απατ-ηλός, σιωπ-ηλός, 
σφριγ-ηλός. 

[ΕΤΥΜ αρχ. καταλ. επίθηµα, που προέρχεται από το αντίστοιχο I.E. *1ο-, 
επαυξηµένο συνήθ. µε τα φωνήεντα -ε-, -ο- και -α-. Τα επίθ. σε -ηλός 
προέρχονταν αρχικώς από συνηρηµένα ρήµατα, πράγµα που εξηγεί το µακρό -
η- ως αποτέλεσµα συναιρέσεως (π.χ σιωπά-ω > *σιωπα-αλό-ς > σιωπηλός, 
νοσέ-ω > *νοσε-ελό-ς > νοσηλός), αργότερα όµως επεκτάθηκαν αναλογικώς 
και σε µετονοµατικά ή άλλα παράγωγα (π.χ. χαµαί > χαµηλός, ύψος > υψηλός]. 
Η.Λ.Π.Α.Π. (τα) Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθήνας-Πει- 
ραιά. Ηλύσια Πεδία (τα) {Ηλυσίων Πεδίων} 1. ΜΥΘΟΛ. το έσχατο άκρο τής 
Γης, όπου διέµεναν οι ήρωες µετά τον θάνατο τους σε συνθήκες απόλυτης 
ευτυχίας 2. (γενικότ.) κάθε τόπος που προσφέρει ευχαρίστηση, µακαριότητα 
και απολαύσεις 3. παγκοσµίως γνωστή κεντρική λεωφόρος τού Παρισιού, που 
ενώνει την πλατεία Οµονοίας µε την Αψίδα τού Θριάµβου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήλυσιον (πεδίον), αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, πρόκειται για 
προελλην. λ., αν ο τ. Ήλύσιον θεωρηθεί αρχαϊκό τοπωνύµιο. Κατ' άλλη άποψη, 
η λ. αποκόπηκε από το επίθ. έν-ηλύσιος «χτυπηµένος από κεραυνό» (<έν- + -
ηλύσιος<θ. -ελυ-, µεταπτωτ. βαθµ. θ. που απαντά στον µέλλ. έλεύσοµαι, βλ. λ. 
ελευσις), άποψη που ενισχύεται από το γεγονός ότι οι αρχαίοι θεωρούσαν 
ευτυχισµένους όσους πέθαιναν από χτύπηµα κεραυνού]. ήλωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η στερέωση µε ειδικό καρφί κατάγµατος ενός 
µακρού οστού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. nailing]. -ηµα παραγωγική κατάληξη 
(λεξικό επίθηµα) που χρησιµοποιείται στη γλωσσολογία για να δηλωθούν οι 
διάφορες µονάδες στην ανάλυση τής δοµής τής γλώσσας: φών-ηµα (βλ.λ.), 
µόρφ-ηµα (βλ.λ.), λέξ-ηµα (βλ.λ.), γράφ-ηµα (βλ.λ.), µόν-ηµα (βλ.λ.), σήµ-ηµα 
(βλ.λ.), γλώσσ-ηµα (βλ.λ.). Ηµαθία (η) περιοχή και νοµός τής Κ. Μακεδονίας µε 
πρωτεύουσα τη Βέροια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άµαθος «άµµος», πβ. αρχ. ψάµαθος «η άµµος τής θαλάσσιας 
παραλίας», βλ. κ. άµµος]. ή µα ρ (το) (αρχαιοπρ.) η ηµέρα· µόνο στις ΦΡ. (α) 
νόστιµο ν ήµαρ (νό-στιµον ήµαρ, Οµήρ. Οδ. α 9, 168) η µέρα τής επιστροφής 
στην πατρίδα: για τους ξενιτεµένους το πιο γλυκό όνειρο είναι το ~ (β) µόρσιµον 
| ολέθριο ν | αίσιµον | νηλεές ήµαρ (µόρσιµον | όλέθριον | αϊσιµον | νηλεές 
ήµαρ) η µοιραία µέρα, η µέρα τού θανάτου: θλιβερό, αλλά και αναπόδραστο το ~ 
(γ) έσσετ' ήµαρ (έσσετ' ήµαρ, όταν ποτ' όλώλη "Ιλιος Ίρή, Οµήρ. ίλ. ∆ 164: θα 
έρθει η ηµέρα που θα χαθεί η ιερή Τροία) θα έρθει µέρα...! (κυρ. ως απειλή ή 
προειδοποίηση): Όλα όσα επιχειρείτε να αποκρύψετε, θα αποκαλυφθούν! ~! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ήµαρ | αµαρ (< I.E. *ämör), που συνδ. µε αρµ. awr «ηµέρα». Βλ. 
Κ. ηµέρα]. ηµαρτηµένος, -η, -ο (λόγ.) εσφαλµένος, λανθασµένος: διόρθωση 
ηµαρτηµένων. — ηµαρτηµένως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ- 
αµαρτηµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. άµαρτάνω]. ήµαρτον επιφών. 1. έλεος! 
συγχώρησε µε! κυρ. στις ΦΡ. (α) ήµαρτον, Θεέ µου | Παναγία µου | Χριστέ 
µου! (i) για περιπτώσεις παραδοχής σφάλµατος, ατοπήµατος, αµαρτίας και 
µετάνοιας γι' αυτό (ii) για την έκφραση αγανάκτησης ή απελπισίας: ~! Μα 
αυτός ο άνθρωπος σε βγάζει από τα ρούχα σου! (β) κάνω (κάποιον) να πει 
«ήµαρτον» βασανίζω, κάνω (κάποιον) να ζητήσει έλεος 2. (για έκφραση αγανά-
κτησης και εντονότατης δυσανασχέτησης, κυρ. για κατάσταση που ταλαιπωρεί 
τον οµιλούντα) έσφαλα, φτάνει! ώς εδώ! αρκεί! αλίµονο!, 

αµάν πια!: ~! Τι έχω κάνει και βασανίζοµαι έτσι! (βλ. λ. άµαρτάνω). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ήµαρτον, αόρ. β' τού ρ. άµαρτάνω, που χρησιµοποιήθηκε 
επιφωνηµατικώς από τον Μεσν., προφανώς µέσω τής γλώσσας τής Κ.∆. (π.χ. 
Λουκ. 15,21: ...πάτερ, ήµαρτον εις τον ούρανόν και ενώπιον σου...)]. 

ηµεδαπός, -ή, -ό 1. (λόγ.) αυτός που η προέλευση, η καταγωγή του είναι από το 
εσωτερικό µιας χώρας ΣΥΝ. ιθαγενής, ντόπιος ANT. αλλοδαπός, ξένος 2. 
ηµεδαπός (ο), ηµεδαπή (η) αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική 
ιθαγένεια: οι σύζυγοι Ελλήνων θεωρούνται ηµεδαπές 3. ηµεδαπή (η) η χώρα 
στην οποία ανήκουµε, η χώρα µας: µεγάλωσε και σπούδασε στην ~ ΣΥΝ. 
αλλοδαπή, εξωτερικό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηµεδαπός < ήµε-δ-απός < θ. ήµε- (< 
ηµείς) + πρόσφυµα -δ- (κατ' αναλογίαν προς το αντώνυµο αλλοδαπός, βλ.λ.) + 
-απός (< I.E. *-nkwos)]. 

ηµείς προσ. αντων. {ηµών, ηµίν, ηµάς} (αρχαιοπρ.) εµείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· ηµείς | άµµες | άµές < *άσµε (µε δασύτητα οφειλόµενη σε 
αναλογία προς το ύµεϊς ή σε πρόληψη τού -σ- στο σύµπλεγµα -σµ-τού *άσµε) 
< I.E. *ns-sme «εµείς», πβ. σανσκρ. asmän, λατ. nos, γαλλ. nous, γοτθ. uns 
«εµάς», αγγλ. us, γερµ. uns κ.ά. Οµόρρ. ήµε-δαπός, ηµέτερος (βλ.λ.)]. 

ηµέρα κ. µέρα (η) {ηµερών} 1. το χρονικό διάστηµα που διαρκεί από την 
ανατολή ώς τη δύση τού ηλίου, το διάστηµα ηλιοφάνειας που µεσολαβεί 
ανάµεσα σε δύο νύχτες: εργάζεται πάντα την ~ || οι µεγάλες ~ τού καλοκαιριού 
ANT. νύχτα, βράδυ- ΦΡ. (α) µέρα-νύχτα | νύχτα-µέρα (µεσν. φρ.) συνεχώς, καθ' 
όλο το εικοσιτετράωρο, χωρίς διακοπή: ~ δούλεψε, για να τελειώσει εγκαίρως || 
~ προσεύχεται (β) η µέρα µε τη νύχτα για εντελώς ανόµοια, διαφορετικά 
µεταξύ τους πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις: τα δύο αδέλφια είναι ~, ο ένας 
εργατικός ο άλλος τεµπέλης ΣΥΝ. καµία σχέση (γ) πήρε | βρήκε η µέρα 
(κάποιον) ξηµέρωσε: µας ~ στους δρόµους (δ) άστρο τής ηµέρας ο Ήλιος (ε) 
φτειάχνω την ηµέρα (κάποιου) βλ. λ. φτειάχνω 2. (συνεκδ.) η ηλιοφάνεια, το 
φως τού ηλίου κατά τη διάρκεια αυτού τού χρονικού διαστήµατος: έξω έχει 
ακόµα ~, γιατί άναψες φως; 3. το σύνολο των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου: ηλιόλουστη | βροχερή | 
κρύα | ζεστή | συννεφιασµένη ~ 4. ΑΣΤΡΟΝ. ο χρόνος που χρειάζεται 
οποιοδήποτε ουράνιο σώµα, για να επιτελέσει µια πλήρη περιστροφή γύρω από 
τον άξονα του: η ~ τού Άρη 5. (ειδικότ.) το χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων 
ωρών, ένα εικοσιτετράωρο: η εβδοµάδα έχει εφτά ~|| ο µήνας έχει 31 ~· ΦΡ. (α) 
µέρα παρά µέρα κάθε δύο εικοσιτετράωρα: τον επισκέπτονταν ~ πέντε φορές το 
δεκαήµερο (β) µέρα µε τη µέρα | ηµέρα την ηµέρα (µεσν. φρ.) | από µέρα σε 
µέρα µε την πάροδο τού χρόνου, καθώς περνά ο καιρός: ακολουθούσε αυστηρή 
θεραπευτική αγωγή και ~ έβλεπε βελτίωση || ~ τα πράγµατα γίνονται πιο 
απειλητικά στα σύνορα µας ΣΥΝ. βαθµηδόν (γ) κάθε µέρα συνέχεια: ~ το ίδιο 
βιολί, σε βαρέθηκα πια! || ~ τα ίδια και τα ίδια (δ) από τη µια µέρα στην άλλη 
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, ξαφνικά: ~ έγινε πλούσιος και διάσηµος 
ΣΥΝ. από τη µια στιγµή στην άλλη (ε) τής ηµέρας τής επικαιρότητας: έγινε µε 
την πράξη του το πρόσωπο ~ || το θέµα ~, η ληστεία τής τράπεζας, προκάλεσε 
έντονες συζητήσεις || το πιάτο ~ (αυτό που σερβίρεται ως σπεσιαλιτέ σε 
εστιατόριο για ένα εικοσιτετράωρο) (στ) βλέπω το φως τής ηµέρας (i) (µτφ.) 
έρχοµαι στη ζωή, γεννιέµαι: είδε το φως τής ηµέρας στις 21 Νοεµβρίου τού 
1990 (ii) κοινοποιούµαι, έρχοµαι στη δηµοσιότητα, αποκαλύπτοµαι, γίνοµαι 
γνωστός: ένα νέο σκάνδαλο βλέπει σήµερα το φως τής ηµέρας (ζ) σώθηκαν οι 
µέρες του έφτασε στο τέλος τής ζωής του: ενενήντα χρονών είναι πια ο άν-
θρωπος- ~! (η) (λόγ.) προ ηµερών πριν από κάποιες ηµέρες: ~ δέχθηκα ένα 
περίεργο τηλεφώνηµα 6. (η γεν. ηµέρας ως προσδιορισµός) φρέσκος: αβγά ~ 7. 
το χρονικό διάστηµα που υπολογίζεται ως χρόνος ηµερήσιας επαγγελµατικής 
απασχόλησης και αντιστοιχεί σε ένα ηµεροµίσθιο: δούλεψε είκοσι ~ αυτό τον 
µήνα || πήρε δέκα - άδεια-ΦΡ. (α) εργάσιµη µέρα αυτή που έχει συµφωνηθεί ως 
κατάλληλη για επαγγελµατική απασχόληση, κατά τη διάρκεια τής οποίας ο 
εργαζόµενος οφείλει να αποδώσει έργο, να εργαστεί: οι επέτειοι σηµαντικών 
ιστορικών γεγονότων δεν είναι συνήθως εργάσιµες ~ || η Λεύτερα είναι η πρώτη 
~ τής εβδοµάδας ANT. αργία (β) τρώω | χάνω την ηµέρα µου χάνω τον χρόνο 
µου, διαθέτω τον χρόνο µου κατά µη αποδοτικό τρόπο: έχασα την ηµέρα µου µε 
το κυκλοφοριακό! (γ) (πα-ροιµ.) τής νύχτας τα καµώµατα τα βλέπει η µέρα 
και γελά βλ. λ. νύχτα 8. εικοσιτετράωρο που αφιερώνεται σε συγκεκριµένο 
σκοπό (δραστηριότητα, εορτασµό, λατρεία κ.λπ.): σήµερα είναι ~ ξεκούρασης 
και χαλάρωσης || έφτασε και η ~ των εκλογών || ~ τού Πάσχα | των 
Χριστουγέννων | τής 25ης Μαρτίου | τής επετείου τού ΟΧΙ | τού Πολυτεχνείου | 
τής Καθαράς ∆ευτέρας || ~ τού παιδιού | τής γυναίκας | των ζώων 9. κάθε 
εικοσιτετράωρο ως σύνολο δραστηριοτήτων, όπως το ζει κανείς µε βάση τα 
γεγονότα που συµβαίνουν: απλή | τυπική | σηµαντική | κρίσιµη | ξεχωριστή -· 
ΦΡ. (α) µια µέρα (συνήθ. ως απει-λή) κάποτε στο µέλλον: ~ θα σου πω εγώ | 
θα σου δείξω (β) είµαι σε καλή | κακή | σπουδαία κ.λπ. ηµέρα βρίσκοµαι σε 
καλή | κακή | σπουδαία κ.λπ. κατάσταση, αποδίδω καλά | άσχηµα | σπουδαία 
κ.λπ. (γ) είναι η µέρα µου για αλλεπάλληλες επιτυχίες ή ατυχίες, που ακο-
λουθούν η µία την άλλη: όλα µου πάνε στραβά σήµερα, θα 'ναι η µέρα µου! (δ) 
(για γυναίκες) είµαι στις µέρες µου περιµένω να γεννήσω, είµαι στον ένατο 
µήνα (ε) µέρα σου και µέρα µου σειρά σου και σειρά µου, µία σου και µία 
µου: δεν γίνεται κάθε φορά να µε νικάς, ~! (στ) αποφράδα ηµέρα βλ. λ. 
αποφράδα (ζ) (µτφ.) άσπρη µέρα ευνοϊκή και αίσια στιγµή: θα 'ρθει µια ~ και 
για µας, δεν µπορεί! || µια ζωή στα βάσανα και στις ταλαιπωρίες- µια ~ δεν είδε! 
(η) την κακή σου µέρα | την κακή και ψυχρή σου µέρα | κακή µέρα να 'χεις! 
ως κα- 
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τάρα και βρισιά εναντίον κάποιου: ~, παλιάνθρωπε! (θ) (παροιµ.) κάθε 
µέρα δεν είναι τ' Αϊ-Γιαννιου | Πασχαλιά τα ευχάριστα γεγονότα δεν 
µπορούν να επαναλαµβάνονται συχνά: κέρδισε µια φορά στο ΛΟΤΤΟ, 
αλλά δεν θα κερδίζει συνέχεια- ~! (ι) (παροιµ.) όλες οι µέρες είναι τού 
Θεού δεν υπάρχουν γρουσούζικες ηµέρες (ια) (παροιµ.) η καλή µέρα 
από το πρωί φαίνεται η θετική έκβαση µιας προσπάθειας φαίνεται 
από την αρχή, από το ξεκίνηµα της 10. ηµέρες (οι) διάστηµα κατά το 
οποίο έζησε κάποιος, κάθε οµοιογενής ιστορική περίοδος: οι χρυσές ~ 
τού '601| αγωνιζόµαστε µε την ελπίδα καλύτερων -|| έχει περάσει 
δύσκολες ~, για να φτάσει ώς εδώ || ~ δόξας και µεγαλείου ΣΥΝ. εποχή· 
ΦΡ. (λόγ.) επί των ηµερών (κάποιου) κατά την περίοδο που 
κυβερνούσε, διοικούσε κάποιος: επί των ηµερών του εκσυγχρονίστηκε 
η δηµόσια διοίκηση 11. (ως επίρρ.) κατά τη διάρκεια τής ηµέρας, µε 
το φως τού ήλιου: ξεκινήσαµε - και φτάσαµε βράδυ· ΦΡ. (εµφατ.) µέρα 
µεσηµέρι όταν υπάρχει άπλετο φως (δηλ. το µεσηµέρι)- (µτφ.) 
ολοφάνερα, µπροστά στα µάτια όλων: τώρα πια ληστείες γίνονται ~. 
— (υποκ.) µερούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, ενήµερος. [ETYM. < 
αρχ. ηµέρα (η δασύτητα οφείλεται σε αναλογία προς το ουσ. εσπέρα), 
παρεκτεταµένος τ. τού ουσ. ήµαρ (βλ.λ.). Η λ. ηµέρα 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει το διάστηµα µεταξύ ανατολής και 
δύσης, ενώ ήδη µεσν. είναι πολλές χρήσεις τής λ., όπως η δήλωση τού 
εικοσιτετραώρου, η σηµ. τής συγκεκριµένης χρονικής περιόδου κατά 
την οποία συµβαίνει κάτι κ.ά. Με σίγηση τού αρκτικού φωνήεντος -
η- προήλθε ο τύπος µέρα (πβ. ελεύθερος > λεύτερος, αιγιαλός > για-
λός, υγεία > γεια κ.ά.). Η φρ. (δεν) είναι η µέρα µου είναι απόδ. τού 
αγγλ. it isn't my day today]. ηµεράδα (η) → ήµερος 
ηµεραλωπια (η) [1844] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογικό σύµπτωµα, κατά 
το οποίο την ελάττωση τού ηλιακού φωτός (όταν σκοτεινιάζει) 
ακολουθεί δυσανάλογη ελάττωση τής όρασης και το οποίο οφείλεται 
κυρ. σε αβιταµίνωση ANT. νυκταλωπία. — ηµεράλωψ (ο/η) [µτγν.] 
{ηµεράλωπος}. 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. héméralopie < µτγν. ηµεράλωψ < ηµέρα + 
αρχ. άλ(αός) «τυφλός» + ώψ «όψη, βλέµµα»]. ηµεραργια (η) [1871] 
{ηµεραργιών} (λόγ.) 1. η εργάσιµη µέρα που συµφωνείται ή 
επιβάλλεται ως αργία: η αυριανή µέρα αποφασίστηκε - εις ένδειξη 
πένθους 2. (συνεκδ.) η χρηµατική αποζηµίωση που καταβάλλεται σε 
εργαζόµενο για την απασχόληση του σε ηµέρα υποχρεωτικής αργίας. 
ηµερεύω κ. µερεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ηµέρεψα} ♦ (µετβ.) 1. 
καθιστώ (κάποιον) ήµερο, εξηµερώνω (κάποιον/κάτι) άγριο, ατίθασο: 
~ ένα λιοντάρι | άγριο άλογο | αδέσποτο σκυλί ΣΥΝ. εξηµερώνω, τι-
θασεύω ANT. εξαγριώνω 2. (µτφ.) βοηθώ κάποιον να ηρεµήσει, τον κα-
θησυχάζω: προσπάθησε µε γλυκόλογα να τον ηµερέψει, αλλά µάταια 
ΣΥΝ. καθησυχάζω, ηρεµώ, µαλακώνω ANT. αγριεύω, θυµώνω, προκα-
λώ, εκνευρίζω, κεντρίζω ♦ (αµετβ.) 3. (µτφ., για πρόσ.) γίνοµαι ηπιό-
τερος στις εκδηλώσεις, στις αντιδράσεις µου, αποβάλλω την αγριό-
τητα µου: δεν ηµέρευε, αν δεν έπαιρνε εκδίκηση ΣΥΝ. ηρεµώ 4. (µτφ.) 
γίνοµαι λιγότερο έντονος, άγριος, τραχύς ή απότοµος: δεν ηµερεύει ο 
θυµός του || σταµάτησε ο άνεµος και ηµέρεψε η θάλασσα ΣΥΝ. ξεθυ-
µαίνω, γαληνεύω, ησυχάζω. — ηµέρευση (η). ηµερήσιος, -α (λόγ. -
ία), -ο [αρχ.] {-ου κ. -ίου (θηλ. -ίας) | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. αυτός 
που σχετίζεται µε την ηµέρα, που εξελίσσεται, διαµορφώνεται κατά τη 
διάρκεια τής ηµέρας: ~ εξερεύνηση || εκτός από τη νυχτερινή δουλειά 
ψάχνει και για ~ απασχόληση ANT. νυχτερινός 2. αυτός που 
ολοκληρώνεται µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο: ~ εκδροµή | διαδροµή | 
ταξίδι ΣΥΝ. τής µιας ηµέρας 3. αυτός που επαναλαµβάνεται κάθε µέρα, 
που συµβαίνει σε καθηµερινή βάση: ~ πρόγραµµα | έξοδα | ανάγκες || ~ 
τροφοδοσία των καταστηµάτων ΣΥΝ. καθηµερινός 4. (α) (ειδικότ. για 
έντυπα) αυτός που εκδίδεται κάθε µέρα, που κυκλοφορεί καθηµερινά: 
~ έντυπο | εφηµερίδα | φυλλάδιο | Τύπος ANT. περιοδικός, µηνιαίος, 
ετήσιος (β) ΣΤΡΑΤ. ηµερήσια διαταγή το ειδικό βιβλίο επιτελείου ή 
µονάδας, στο οποίο καταχωρίζονται οι δραστηριότητες τής µονάδας 
και (συνεκδ.) κάθε εγκύκλιος που καταχωρίζεται στο βιβλίο αυτό: ο 
επιλοχίας πήγε στον λοχαγό την ηµερήσια διαταγή, για να την 
υπογράψει (γ) ηµερήσια διάταξη (i) το πρόγραµµα θεµάτων που 
τίθενται προς συζήτηση σε συνεδρία, συνέλευση κ.λπ.: «η προ 
ηµερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων για τους 
σεισµούς µετατέθηκε για την Παρασκευή...» (εφηµ.) (ii) (καθηµ.-µτφ.) 
κάθε µέρα, καθηµερινά: τους καβγάδες τους έχουν στην ~. — 
ηµερησίως επίρρ. [µτγν.]. ηµερίδα (η) [1894] εκδήλωση που 
εκτείνεται χρονικά σε διάστηµα µιας ηµέρας: ~ αφιερωµένη στην 
ελληνική ποίηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέδριο. 
[ΕΤΥΜ < Απόδ. τού γαλλ. matinée, άσχετο προς το αρχ. ήµερίς «ήµε-
ρο κλήµα»]. ηµερόβιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (για ζώα) αυτός που 
ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια τής ηµέρας µόνο και ηρεµεί, 
ξεκουράζεται, συγκεντρώνει δυνάµεις κατά τη διάρκεια τής νύχτας: ~ 
έντοµο ΑΝΤ. νυκτόβιος 2. ηµερόβιο (το) έντοµο ωφέλιµο στη 
γεωργία, µε πλατιά διαφανή φτερά και σκούρο χρώµα. ηµεροδείκτης 
(ο) [1879] {ηµεροδεικτών} 1. το ηµερολόγιο που διαθέτει αριθµό 
έντυπων φύλλων ίσο µε τον αριθµό των ηµερών ενός έτους και που 
παρέχει στην κάθε σελίδα πληροφορίες για την αντίστοιχη ηµέρα· 
(γενικότ) κάθε ηµερολόγιο: επιτραπέζιος ~ 2. (κατ' επέ-κτ.) 
ηλεκτρονικό ηµερολόγιο µε αντίστοιχη οργάνωση και πληροφορίες 3. 
(γενικότ;) το ηµερολόγιο. ηµερολογιακός, -ή, -ό [1894] αυτός που 
σχετίζεται µε το ηµερολόγιο: ~ έτος. ηµερολόγιο (το) [µτγν.] 
{ηµερολογί-ου | -ων) 1. κάθε σύστηµα υπο- 

λογισµού τού χρόνου, κατά το οποίο αυτός διαιρείται σε ηµέρες, µή-
νες, έτη µε βάση τα σταθερά, περιοδικά αστρονοµικά φαινόµενα τής 
περιστροφής τής Γης γύρω από τον άξονα της, τής περιστροφής της 
γύρω από τον Ήλιο και τής περιστροφής τής Σελήνης γύρω από τη 
Γη, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η οργάνωση τής δηµόσιας 
και θρησκευτικής ζωής, καθώς και η εξυπηρέτηση των κάθε είδους 
επιστηµονικών και ιστορικών σκοπών: σεληνιακό | ηλιακό | αρχαιο-
ελληνικό | κινεζικό | αραβικό ~· ΦΡ. (α) ιουλιανό | παλιό ηµερολόγιο 
βλ. λ. ιουλιανός (β) γρηγοριανό | νέο ηµερολόγιο βλ. λ. γρηγοριανός 
2. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε πίνακας ή βιβλίο που παρουσιάζει τις ηµέ-
ρες, τις εβδοµάδες, τους µήνες και τα έτη κατ' απόλυτη ηµεροµηνια-
κή σειρά, σηµειώνοντας συνήθ. ξεχωριστά και τις κάθε είδους γιορ-
τές, τις φάσεις τής Σελήνης κ.λπ.: κοιτάζω το ~, για να κανονίσω το 
πρόγραµµα µου || σηµειώνω τις δουλειές µου στο ~ ΣΥΝ ηµεροδείκτης 
3. (ειδικότ.) σηµειωµατάριο σε κάθε σελίδα τού οποίου αναγράφεται 
ηµεροµηνιακή ένδειξη, αφήνοντας λευκό χώρο για σηµειώσεις, υπο-
µνήσεις προγραµµατισµένων ενεργειών, συναντήσεων κ.λπ.: σηµείωσε 
βιαστικά την ώρα τού ραντεβού στο ~ || συµβουλεύτηκε το ~ του, αλλά 
δεν µπορούσε να βρει µέρα ελεύθερη για τη συνάντηση ΣΥΝ. ατζέντα, 
ηµεροδείκτης 4. (λογοτ.) είδος αυτοβιογραφίας που στηρίζεται στη 
χρονολογική καταγραφή προσωπικών βιωµάτων, καθώς και κρίσεων, 
παρατηρήσεων στα καθηµερινά γεγονότα: κρατώ ~ 5. επίσηµο και 
υποχρεωτικώς τηρούµενο βιβλίο που αφορά στην καταγραφή 
λεπτοµερειών µιας διαδικασίας, κυρ. ταξιδιού µε πλοίο ή αερο-
πλάνο: ~ αεροπλάνου | πλοίου || ~ γέφυρας | καταστρώµατος 6. λογι-
στικό βιβλίο στο οποίο γίνονται οι διπλογραφικές καταχωρίσεις για 
τις εµπορικές δοσοληψίες. — (υποκ.) ηµερολογιάκι (το). 

ηµεροµηνία (η) [1833] {ηµεροµηνιών} 1. συγκεκριµένη χρονική στιγ-
µή, προσδιορισµένη ως προς την ηµέρα και τον µήνα, κατά τα οποία 
συνέβη ή θα συµβεί κάποιο γεγονός: ~ και έτος γεννήσεως | θανάτου 
| διεξαγωγής συνάντησης || Ποια ~ είχαµε τότε; Ήταν στις δέκα τού 
µηνός ή αργότερα; 2. (ειδικότ.) η αριθµητική ή ολόγραφη ένδειξη που 
αναγράφεται συνήθ. σε προϊόν και καταδεικνύει τον χρόνο και συ-
χνά τον τόπο παραγωγής, παράδοσης του- (γενικότ.) η ένδειξη που 
αναγράφεται σε έγγραφο, νόµισµα, εµπόρευµα πληροφορώντας αντί-
στοιχα για τον χρόνο σύνταξης, κοπής, συσκευασίας του κ.λπ.: η ~ 
στα κουτιά τού γάλακτος είχε σβηστεί || το γράµµα είχε περσινή ~· ΦΡ. 
ηµεροµηνία λήξεως η ηµέρα, ο µήνας και το έτος που αναγράφονται 
στα προϊόντα άµεσης κατανάλωσης | χρήσης, πληροφορώντας για το 
χρονικό όριο, πέρα από το οποίο η κατανάλωση | χρήση τους είναι 
επικίνδυνη για τον καταναλωτή. — ηµεροµηνιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρονολογία. 

ηµεροµίσθιο (το) [1821] {ηµεροµισθί-ου | -ων} 1. η χρηµατική αµοιβή 
που αντιστοιχεί στην πληρωµή ηµερήσιας εργασιακής απασχόλησης 
και αναλογεί σε συγκεκριµένο αριθµό ωρών (ωράριο): υψηλό | 
χαµηλό | αυξηµένο ~ || αύξηση | µείωση των - || το κατώτατο ~ των µι-
σθωτών καθορίζεται από συµβάσεις || ~ ανειδίκευτου εργάτη ΣΥΝ. µε-
ροκάµατο, µεροδούλι 2. (συνεκδ.) η εργασία που αντιστοιχεί στο 
ωράριο, στην απασχόληση µίας ηµέρας, το έργο που παράγεται κατά 
την ηµερήσια απασχόληση: υπολόγιζε δέκα ~ ΣΥΝ. µεροκάµατο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Tagelohn]. 

ηµεροµίσθιος, -α, -ο [1834] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ηµεροµί-
σθιο: ~ εργασία | πληρωµή 2. (για πρόσ.) αυτός που απασχολείται 
επαγγελµατικά µε ηµερήσιο µισθό: ~ εργάτης ΣΥΝ. µεροκαµατιάρης 
ΑΝΤ. µισθωτός, ωροµίσθιος 3. ηµεροµίσθιο (το) βλ.λ. 

ηµερονύκτιο (το) [µτγν.] {ηµερονυκτί-ου | -ων} το χρονικό διάστηµα 
µίας νύχτας και µίας ηµέρας, ένα εικοσιτετράωρο ΣΥΝ. µερόνυχτο. 

ήµερος, -η, -ο 1. (για ζώα) αυτός που έχει εξηµερωθεί, κατοικίδιος: ~ 
σκύλος | γατί ΣΥΝ. εξηµερωµένος, τιθασευµένος, δαµασµένος 2. (για 
φυτό) (α) αυτός που δεν φυτρώνει ούτε αναπτύσσεται σε άγρια κα-
τάσταση, αλλά καλλιεργείται από τον άνθρωπο: ~ τριαντάφυλλο | 
ελιά ΣΥΝ. κηπευτός ΑΝΤ. άγριος (β) αυτός που µπορεί να καταναλω-
θεί από άνθρωπο ή ζώο ως τροφή: ~ ραδίκι | µανιτάρι 3. (για τόπο) 
αυτός που έχει καλλιεργηθεί, που έχει δεχθεί την επέµβαση τού αν-
θρώπου: ~ αγρός | χωράφι ΣΥΝ. ξεχερσωµένος, οργωµένος, καλλιερ-
γηµένος, δουλεµένος ΑΝΤ. ακαλλιέργητος 4. αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από πραότητα, ηπιότητα, απουσία βίας ή µεγάλης έντασης: ~ 
τρόποι | λόγια | φωνή | λαός | χαρακτήρας ΑΝΤ. βίαιος, σκληρός, έντο-
νος, δυνατός· ΦΡ. (παροιµ.) ήρθαν τ' άγρια, να διώξουν τα ήµερα βλ. 
λ. άγριος. — ήµερα επίρρ., ηµερότητα [αρχ.] κ. ηµεράδα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, < αρχ. ήµερος, αγν. ετύµου]. 

-ήµερος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει διάρκεια συγκεκριµένου 
αριθµού ηµερών: τριήµερη εκδροµή || (το ουδ. ως ουσ.) το πενθήµερο 
των εργαζοµένων || έλειψε για ένα διήµερο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τετρα-ήµερος, τρι-
ήµερον), το οποίο προέρχεται από τη λ. ηµέρα]. 

ηµεροσκόπος (ο) [αρχ.] αυτός που φρουρεί σε σκοπιά κατά τη 
διάρκεια τής ηµέρας. 

ηµερώνω κ. (λαϊκ.) µερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ηµέρω-σα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. (για ζώο) εξηµερώνω, τιθασεύω, µαθαίνω να κάνει 
(κάτι) υπάκουα: ηµέρωσε το άλογο και το έµαθε στον ζυγό ΣΥΝ. 
µερεύω, ηµερεύω 2. (µτφ.) διδάσκω ηπιότερους και πιο εξευγενισµέ-
νους τρόπους έκφρασης, συµπεριφοράς, προσδίδω πιο ήρεµη µορφή: 
η τέχνη ηµερώνει τον άνθρωπο || η µουσική µερώνει και τ' αγρίµια 
ΣΥΝ. εκπολιτίζω, εξηµερώνω ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι ήµερος, γαληνεύω: 
ο πόνος του δεν ηµερώνει || «κλαίει η καρδιά και δεν µερώνει» (δη-
µοτ. τραγ.) ΣΥΝ. καταπραύνοµαι, µαλακώνω, κατευνάζοµαι, ησυχάζω, 
καταλαγιάζω ANT. αγριεύω. — ηµέρωµα [µτγν.] κ. (λαϊκ.) µέρωµα 
[µεσν.] (το), ηµέρωση (η) [µτγν.]. 
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[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήµερώ (-όω) < ήµερος]. ηµέτερος, -έρα, -ερο {ηµετέρ-
ου | -ων, -ους} 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που προέρχεται από εµάς ή ανήκει 
σε µας ΣΥΝ. δικός µας ΑΝΤ. ξένος 2. (ειρων.) ηµέτεροι (οι) {ηµετέρ-
ων, -ους} αυτοί που µας υποστηρίζουν ή τους υποστηρίζουµε, αυτοί 
µε τους οποίους ανήκουµε στην ίδια οµάδα: κάθε κόµµα που ελέγχει 
τον κρατικό µηχανισµό επιδιώκει να προωθήσει τους ηµετέρους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ηµέτερος < θ. ήµε- (< ηµείς, βλ.λ.) + -τερος]. η µ ι- κ. ηµί- 
(λόγ.) λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι είναι µισό ή δεν έχει 
ολοκληρωθεί: ηµι-επίσηµος, ηµι-αναίσθητος, ηµι-παράφρων, ηµι-
βάρβαρος, ηµί-µετρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήµι- < I.E. *sem-i- (< *sem- «ένας»), πβ. σανσκρ. sämi, 
λατ. semi, αρχ. γερµ. sämi- κ.ά. Βλ. κ. ήµισυς]. ηµιάγριος, -α, -ο 
[1812] αυτός που βρίσκεται σε σχεδόν άγρια κατάσταση, που δεν έχει 
απολίτιστα πλήρως: ~ φυλή ΣΥΝ. απολίτιστος. — ηµιάγρια | 
ηµιαγρίως [1889] επίρρ. ηµιαγώγιµος, -η, -ο ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που 
επιτρέπει τη µεταφορά ηλεκτρικών φορτίων, όταν βρίσκεται σε υψηλή 
θερµοκρασία. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semiconductive]. 
ηµιαγωγός (ο) [1888] ΗΛΕΚΤΡ.-ΧΗΜ. ύλη (µε βάση το πυρίτιο, το γερ-
µάνιο κ.ά.) που έχει µεταβλητή ηλεκτρική αγωγιµότητα, που είναι µι-
κρότερη από εκείνη των µετάλλων και υψηλότερη από αυτή των µο-
νωτών, η οποία µεταφέρει ηλεκτρικά φορτία µόνο όταν προσλάβει 
ενέργεια (συνήθ. θερµική) εξωτερικά· χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή τρανζίστορ και σε άλλες ηλεκτρονικές εφαρµογές. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semiconductor]. ηµίαιµος, -η, -ο 1. (ζώο, 
κυρ. σκύλος) που δεν είναι ράτσας 2. ηµίαι-µος (ο) ο σκύλος που δεν 
είναι ράτσας: «δύο ~ (διασταύρωση γκρι-φόν µε µπόξερ) χαρίζονται σε 
φιλόζωους» (από αγγελία) ΣΥΝ. µπά-σταρδος ΑΝΤ. καθαρόαιµος. 
ηµιανάπαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} η στάση τού 
σώµατος κατά την οποία το άτοµο που βρίσκεται σε στάση προσοχής, 
µετακινεί το πόδι του προς τα αριστερά ή ελαφρά µπροστά, ώστε να 
βρίσκεται σε πιο ξεκούραστη θέση: (ως γυµναστικό παράγγελµα) 
άνδρες, ~! ΑΝΤ. προσοχή. ηµιανάταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -
άσεων} ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκηση κατά την οποία σηκώνεται το ένα χέρι 
κατακόρυφα και παράλληλα προς το σώµα (βλ. κ. λ. ανάταση). 
ηµίαντοχή (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. Ο αγώνας δρόµου 800 έως 1.500 µέ-
τρων: δρόµος ηµιαντοχής. ηµίαξόνιο (το) {ηµιαξονί-ου | -ων} 1. 
καθένα από τα δύο µέρη άξονα µε σχετικώς αυτόνοµη ή έστω 
διαφοροποιηµένη λειτουργία: ~ µηχανής 2. (ειδικότ.) καθένας από 
τους δύο άξονες που µεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στον 
κινητήριο τροχό αυτοκινήτου: στραβωµένο | σπασµένο ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-axe]. ηµιαπασχόληση (η) {-
ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η απασχόληση µε µειωµένο ωράριο ΣΥΝ. 
µερική απασχόληση. — ηµιαπασχολούµενος (ο), ηµιαπασχολούµενη 
(η). η µ m ρ για (η) {ηµιαργιών} η ηµέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι 
εργάζονται µε µειωµένο ωράριο, επειδή εορτάζεται επέτειος ή έχει 
συµβεί σηµαντικό έκτακτο γεγονός: η Μεγάλη Πέµπτη είναι ~ για τους 
δηµοσίους υπαλλήλους. ηµιαστέρας (ο) ΑΣΤΡΟΝ. εξωγαλαξιακό 
αντικείµενο που εκπέµπει τεράστια ποσά ενέργειας και πιστεύεται ότι 
αποτελείται από µια εξαιρετικά µεγάλης µάζας µαύρη τρύπα, γύρω 
από την οποία έχει σχηµατισθεί ένας δίσκος υπέρθερµης ύλης· αλλιώς 
κβάζαρ (το). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού διεθνούς αγγλ. ακρωνυµίου 
QUA.S.A.R. (κβάζαρ) < Quasi Stellar Astronomical Radiosource 
«Ηµιαστρική Αστρονοµική Πηγή Ραδιοκυµάτων»]. ηµιαστικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε κωµοπόλεις· (για αστική περιοχή) αυτός που 
διατηρεί πολλά από τα αγροτικά χαρακτηριστικά του: ~ περιοχή | 
οικισµός | πληθυσµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semi-
urban]. ηµιαυτόµατος, -η, -ο (για µηχανήµατα, συσκευές κ.λπ.) αυτός 
που λειτουργεί µε τον συνδυασµό τού δικού του αυτόµατου 
µηχανισµού και εξωτερικού χειρισµού: ~ όπλο. — ηµιαυτόµατα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. semi-automatique (νόθο 
συνθ.)]. ηµιαυτόνοµος, -η, -ο [1840] (για περιοχές, κράτη, περιφέρειες 
κ.λπ.) αυτός που δεν είναι εντελώς αυτόνοµος: ~ καθεστώς (βλ. κ. λ. 
αυτόνοµος). — ηµιαυτόνοµα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. semiautonomous], ηµίγλυκος, -η, 
-ο (για κρασί) αυτός τού οποίου η γεύση είναι σχεδόν γλυκιά: ~ 
ερυθρός οίνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. halbsüß]. 
ηµίγυµνος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που το σώµα του δεν καλύπτεται 
πλήρως από ρούχα, που είναι γυµνός, συνήθ. από τη µέση και πάνω 
ΣΥΝ. µισόγυµνος 2. αυτός που φορά ελάχιστα και κυρ. αποκαλυπτικά 
ρούχα: ~ χορεύτριες 3. αυτός που αφήνει εκτεθειµένο µεγάλο µέρος 
τού σώµατος: ~ εµφάνιση. ηµιδηµόσιός, -α, -ο ο ηµικρατικός (βλ.λ.). 
ηµιδιάµετρος (η) [1766] {ηµιδιαµέτρ-ου | -ων, -ους} ΓΕΩΜ. το µισό 
τής διαµέτρου τού κύκλου, η ακτίνα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-diamètre (νόθο συνθ.)]. 
ηµιδιαµονή (η) {χωρ. πληθ.) η διαµονή σε τουριστικό κατάλυµα για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των εικοσιτεσσάρων ωρών. 

ηµιδιατροφή (η) {χωρ. πληθ.) η παροχή πρωινού και ενός ακόµη γεύ-
µατος ηµερησίως στους πελάτες ξενοδοχείου, κρουαζιερόπλοιου κ.λπ., 
η οποία περιλαµβάνεται στις προσυµφωνηµένες παροχές που 
εξασφαλίζει ο πελάτης µε το ποσό που καταβάλλει: στην τιµή τού 
ταξιδιού περιλαµβάνεται και ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
demi-pension]. ηµιδιαφανής, -ής, -ές [1766] {ηµιδιαφαν-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} αυτός που επιτρέπει στο φως να τον διαπεράσει µόνον ώς 
έναν βαθµό, έτσι ώστε τα σώµατα πίσω από αυτόν να διακρίνονται 
θαµπά: ~ υφάσµατα | κρύσταλλο | τζάµι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-transparent]. ηµιδιάφραγµα 
(το) {ηµιδιαφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο 
τµήµατα που αποτελούν το διάφραγµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από νεολατ. semiseptum]. ηµίδιπλος, -η, -ο (για κρεβάτια, σεντόνια, 
παπλώµατα κ.λπ.) αυτός που έχει πλάτος µεγαλύτερο από τον µονό και 
µικρότερο από τον διπλό. ηµιέκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -
άσεων} ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκηση κατά την οποία το ένα χέρι σηκώνεται 
οριζόντια προς το έδαφος, στο ύψος τού ώµου, πλαγίως και κάθετα 
προς το σώµα. ηµιεπίπεδο (το) {ηµιεπιπέδ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. καθένα 
από τα δύο ση-µειοσύνολα, στα οποία χωρίζει ένα επίπεδο µία ευθεία 
και η ευθεία αυτή. ηµιέρηµος (η) [1898] {ηµιερήµ-ου | -ων, -ους) 
περιοχή τής οποίας το κλίµα προσεγγίζει αυτό τής ερήµου. — 
ηµιερηµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semi-desert]. 
ηµιευθεια (η) [1890] {ηµιευθειών} ΓΕΩΜ. καθένα από τα δύο σύνολα 
σηµείων, στα οποία χωρίζεται µία ευθεία από συγκεκριµένο σηµείο 
της και το σηµείο αυτό. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-
droite]. ηµιθανής, -ής, -ές {ηµιθαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που βρίσκεται µεταξύ ζωής και θανάτου, που πλησιάζει στον θάνατο: 
ο ληστής τραυµάτισε τον φρουρό και τον εγκατέλειψε ηµιθανή ΣΥΝ. 
µισοπεθαµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ήµιθανής < ήµι- + -θανής, πβ. αόρ. β' ε-θαν-ον τού ρ. 
θνήσκω «πεθαίνω»]. ηµίθεος (ο) [αρχ.] {-ου κ. -έου | -ων κ. -έων, -ους 
κ. -έους) 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας τού οποίου ο ένας γονέας ήταν θεός και ο 
άλλος κοινός θνητός· ο ίδιος αποτελούσε αντικείµενο θρησκευτικής 
λατρείας, όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Αχιλλέας κ.ά. 2. (ως 
χαρακτηρισµός) για πρόσωπο που πέτυχε σπουδαίο κατόρθωµα: οι - 
τής Επανάστασης τού '21 || οι αθλητικές εφηµερίδες χαρακτήρισαν τους 
παίκτες που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό κύπελλο ηµίθεους. ηµικίονας (ο) 
[1843] {ηµικιόνων} το ηµιστύλιο (βλ.λ.). ηµίκλαστος, -η, -ο (λόγ.) 
αυτός που έχει τσάκιση στη µέση: οι αιτήσεις συντάσσονται επί 
ηµικλάστου χάρτου. 

[ΕΤΎΜ. < µτγν. ήµίκλαστος < ήµι- + -κλαστος < κλώ (-άω) «σπάζω»]. 
ηµίκλειστος, -η, -ο [1851] 1. µισόκλειστος, όχι τελείως κλειστός 2. 
(ειδικότ.) αυτός που δεν είναι κλειστός από όλες τις πλευρές. 
ηµικρανία (η) [µτγν.] {ηµικρανιών} ΙΑΤΡ. ο σφοδρός πόνος που εντο-
πίζεται στο ένα από τα ηµισφαίρια τού κρανίου: υποφέρει από | έχει 
ηµικρανίες. ηµικρατικός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι εξ ολοκλήρου 
κρατικός: ~ 
σχολείο | θέατρο || εταιρείες που λειτουργούν σε ~ καθεστώς. 
ηµικύκλιο (το) [µτγν.] {ηµικυκλί-ου | -ων} 1. ΓΕΩΜ. καθένα από τα 
δύο µέρη, στα οποία χωρίζει τον κύκλο µία διάµετρος του ΣΥΝ. ηµι-
περιφέρεια 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει το σχήµα µισού κύκλου: οι 
στρατιώτες παρατάχθηκαν σε ~ || οι θεατές κάθισαν στο ~ τού θεάτρου. 
— ηµικυκλικός, -ή, -ό [µτγν.], ηµικυκλικά επίρρ. ηµιλιπόθυµος, -η, -ο 
[1891] αυτός που σχεδόν έχει χάσει τις αισθήσεις του ΣΥΝ. 
µισολιπόθυµος. ηµιµαθής, -ής, -ές {ηµιµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για 
πρόσ.) αυτός που έχει ελλιπή µόρφωση και συγκεχυµένες γνώσεις: ~ 
κοινό || (κ. ως ουσ.) οι ~ είναι πιο επικίνδυνοι από τους αµαθείς. — 
ηµιµάθεια (η) [1819]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης,-ες. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. ηµιµαθής < ήµι- + -µαθής, πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον τού ρ. 
µανθάνω]. ηµίµαυρος, -η, -ο [1812] ΤΥΠΟΓΡ. (για στοιχεία τού 
αλφαβήτου) αυτός που είναι µεσαίας χρωµατικής έντασης· κατ' 
αντιδιαστολή προς τα λευκά ή τα µαύρα. ηµίµετρο (το) [1849] 1. 
{ηµιµέτρ-ου | -ων} (συνήθ. σε πληθ.) ανεπαρκής, πρόχειρη ενέργεια 
για την επίλυση προβλήµατος, µέτρο χωρίς µακροπρόθεσµη 
προοπτική: το νέφος δεν αντιµετωπίζεται µε ηµίµετρα, αλλά µε σοβαρό 
και συγκροτηµένο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό 2. το µισό από µία 
µονάδα µέτρησης. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-mesure]. 
ηµιµόριο (το) [αρχ.] {ηµιµορί-ου | -ων} 1. η µισή µοίρα κύκλου 2. το 
µισό οποιουδήποτε συνόλου, που είναι ίδιο µε το άλλο µισό: τα ~ τού 
εγκεφάλου. ηµίξηρος, -η, -ο [µτγν.] (για κρασί) αυτός τού οποίου η 
γεύση είναι 
σχεδόν ξηρή: ~ λευκός οίνος. ηµίολία (η) {ηµιολιών} (επίσ.) η γολέτα 
(βλ.λ.) [ΕΤΎΜ. θηλ. τού αρχ. επιθ. ήµιόλιος < ήµι- + όλιος < όλος. Η 
ήµιολία ναϋς ονοµάστηκε έτσι, επειδή είχε µιάµιση σειρά κουπιών]. 
ηµιονηγος (ο) ΣΤΡΑΤ. (παλαιότ.) ο στρατιώτης που είναι επιφορτι-
σµένος µε την καθοδήγηση των υποζυγίων ΣΥΝ. (καθηµ.) µουλαράς. 

 

ηµι- λεξικό πρόθηµα 

ηµι-αναίσθητος, -η, -ο 
ηµι-αυτόµατος, -η, -ο 

ηµι-αυτόνοµος, -η, -ο 
ηµι-βάρβαρος, -η, -ο 

ηµι-διώροφος, -η, -ο 
ηµι-εττίσηµος, -η, -ο 

ηµι-παράφρων, -ων, -ον 
ηµι-πολύτιµος, -η, -ο 

ηµι-ώροφος (ο) 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. ήµιονηγός < ήµίονος + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άγω]. 

ηµίονος (ο/η) {ηµιόν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το µουλάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< αρχ. ήµίονος < ήµι- + όνος]. 

ηµιορεινός, -ή, -ό αυτός που δεν βρίσκεται στην πεδιάδα, αλλά ούτε και ψηλά 
στο βουνό: ~ πληθυσµός | κτήµατα | χωριά. 

ηµιόροφος (ο) → ηµιώροφος 
ηµίπαλτο (το) το κοντό παλτό που φτάνει συνήθως µέχρι το γόνατο. 
ηµιπαράλυτος, -η, -ο [1863] ΙΑΤΡ. αυτός που έχει µερική παράλυση ή είναι 

σχεδόν παράλυτος. — ηµιπαραλυσία (η). 
ηµιπαραµονή (η) {χωρ. πληθ.} η ηµιδιαµονή (βλ.λ.). 
ηµιπάρεση (η) [1879] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΙΑΤΡ. η ελαφρά 

παράλυση τού µισού σώµατος (ενός χεριού και ενός ποδιού). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hémiparésie]. 

ηµιπερίοδος (η) {ηµιπεριόδ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. το τµήµα περιόδου (βλ.λ.) 
που ξεκινά ή τελειώνει σε άνω τελεία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
semi-colon (νόθο συνθ.)]. 

ηµιπεριφέρεια (η) [1761] {ηµιπεριφερειών} ΓΕΩΜ. καθένα από τα ίσα τµήµατα, 
τόξα τής περιφέρειας κύκλου, στα οποία τον χωρίζει µία διάµετρος του. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-circonférence]. 

ηµιπληγία (η) [µεσν.] {ηµιπληγιών} η παράλυση τής µιας πλευράς (ηµιµορίου) 
τού σώµατος ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο (βλ. κ. λ. ηµιπαράλυτος). 

ηµιπληγικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ηµιπληγία ΣΥΝ. 
ηµίπληκτος 2. ηµιπληγικός (ο), ηµιπληγική (η) πρόσωπο που πάσχει από 
ηµιπληγία. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. hémiplégique < µεσν. ηµιπληγία]. 

ηµίπληκτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που πάσχει από ηµιπληγία ΣΥΝ. ηµιπληγικός. 
ηµιπολύτιµος, -η, -ο [1890] (για ορυκτά) αυτός που αξίζει λιγότερο από έναν 

πολύτιµο λίθο, διότι έχει λιγότερη λάµψη, αλλά µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
(π.χ. αχάτης): ~ λίθος | πετράδι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. (pierre) 
demi-précieuse]. 

ηµίρρευστος, -η, -ο [1766] αυτός που είναι ρευστός, αλλά έχει πολύ µεγάλη 
πυκνότητα: η µελέτη των ~ υλικών αποτελεί ξεχωριστό κλάδο τής φυσικής 
ΣΥΝ. παχύρρευστος, πυκνόρρευστος. 

ηµισεληνοειδής, -ής, -ές [1880] {ηµισεληνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει το σχήµα τής ηµισελήνου (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ( 

ηµισέληνος (η) [1856] {ηµισελήν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. η σελήνη, όπως 
εµφανίζεται πριν από το πρώτο ή µετά το τελευταίο τέταρτο τού κύκλου της 
σε δρεπανοειδές σχήµα ΣΥΝ. µισοφέγγαρο ΑΝΤ. πανσέληνος 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε έχει το παραπάνω δρεπανοειδές σχήµα, το σχέδιο που έχει το σχήµα 
αυτό: στο ύφασµα ήταν κεντηµένες ασηµένιες ~ ΣΥΝ. µισοφέγγαρο 3. (α) το 
παραπάνω σχήµα ως σύµβολο τού µουσουλµανικού κόσµου, τής Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και πολλών σύγχρονων µουσουλµανικών κρατών (Τουρκίας, 
Αλγερίας, Πακιστάν, Τυνησίας, Μαλαισίας κ.ά.) (β) Ερυθρά Ηµισέληνος αν-
θρωπιστικός οργανισµός που έχει ως στόχο του την παροχή βοήθειας σε 
θύµατα πολέµου και θεοµηνιών, το µουσουλµανικό αντίστοιχο τού Ερυθρού 
Σταυρού. — ηµισεληνοειδής, -ής, -ές [1880]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού τουρκ. 
yanmay, σύµβολο που εµφανίζεται στον µουσουλµανικό κόσµο από τον 13ο 
αι.]. 

ηµιστίχιο (το) [µτγν.] {ηµιστιχί-ου | -ων} ΜΕΤΡ. το µισό ενός µετρικού στίχου: ο 
δεκαπεντασύλλαβος χωρίζεται σε δύο -· ένα των οκτώ και ένα των επτά 
συλλαβών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

ηµιστύλιο (το) {ηµιστυλί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το µισό ενός στύλου κάθετα 
διχοτοµηµένου, που χρησιµοποιείται ως παραστάδα σε πόρτα ή παράθυρο 
ΣΥΝ. ηµικίονας. 

-ήµισι κ. -µισι β' συνθετικό αριθµητικών, που δείχνει ότι στις µονάδες που 
δηλώνει το α' συνθετικό προστίθεται ακόµη µισή µονάδα: δυό-µι-σι, τρεισ-
ήµισι, πεντέ-µισι. 

ήµισυς, ηµίσεια, ήµισυ {ηµίσ-εος (θηλ. -είας) | -εις (ουδ. -εα κ. -ίση), -εων (θηλ. 
-ειών)) 1. (αρχαιοπρ.) µισός- ΦΡ. εξ ηµισείας από µισό (ο καθένας): το οίκηµα 
κληροδοτήθηκε ~ στα δύο αδέλφια ΑΝΤ. όλος, ολόκληρος 2. ήµισυ (το) το 
µισό, το ένα από τα δύο ίσα µέρη ενός όλου: το - τού συνόλου· ΦΡ. (α) η αρχή 
είναι το ήµισυ τού παντός βλ. λ. αρχή (β) κατά το ήµισυ ως προς τα µισά: 
πέτυχε τους σκοπούς του ~ (γ) το έτερον ήµισυ καθένας από τους δύο 
συζύγους ως προς τον άλλο ΣΥΝ. ταίρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ήµισυς < ήµι- + -συς | -τυς (καταλ. επίθηµα)]. 

ηµισφαίριο (το) [αρχ.] {ηµισφαιρί-ου | -ων} 1. το µισό µέρος µιας σφαίρας 2. 
(συνήθ. ειδικότ.) καθένα από τα δύο µισά τής γήινης σφαίρας: Βόρειο | Νότιο 
~ 3. (κατ' επέκτ.) καθένα από τα δύο µέρη ενός σφαιρικού ή σφαιροειδούς 
σχήµατος 4. ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο τµήµατα τού εγκεφάλου (δεξιό και 
αριστερό) και τής παρεγκεφαλίδας. — ηµισφαιρικός, -ή, -ό [1871], 
ηµισφαιρικά επίρρ. 

ηµιτελής, -ής, -ές {ηµιτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που δεν έχει 
τελειώσει, τού οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή, η δηµιουργία: ~ 
κτήριο | (µουσική) συµφωνία (λ.χ. η ογδόη τού Φ. Σού-µπερτ) | µυθιστόρηµα 
ΣΥΝ. µισοτελειωµένος ANT. τελειωµένος, ολοκληρωµένος. — ηµιτελώς^ 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης,-ης,-ες. [ΕΤΥΜ < αρχ. ηµιτελής < ήµι- + -
τελής < τέλος]. 

ηµιτελικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται πριν από τον τελικό: ~ αγώνες | φάση | 
γύρος πρωταθλήµατος 2. ΑΘΛ. ηµιτελικοί (οι) κ. ηµιτελικά (τα) οι αγώνες που 
αναδεικνύουν αυτούς που θα διαγωνιστούν στην τελική φάση διοργάνωσης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semifinal]. 

ηµίτοµος, -ος, -ον [αρχ.] 1. (λόγ.) ο µισός τόµος ή γενικότ. τµήµα ενός 

τόµου 2. (αρχαιοπρ.) καθένα από τα δύο µέρη ενός όλου, το οποίο έχει κοπεί 
στη µέση. 

ηµιτόνιο (το) [µτγν.] {ηµιτονί-ου | -ων} ΜΟΥΣ. το µικρότερο µουσικό 
διάστηµα ανάµεσα σε δυο διαδοχικούς φθόγγους µιας κλίµακας, φυσικής ή 
συγκερασµένης, τού διατονικού ή τού χρωµατικού γένους· στο συγκερασµένο 
σύστηµα, ο τόνος διαιρείται σε δύο ίσα µεταξύ τους ηµιτόνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

ηµιτονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η χρήση ενδιάµεσων χρωµατικών αποχρώσεων, 
ιδ. στη ζωγραφική και τη φωτογραφία. 

ηµίτονος, -η, -ο 1. (για πίνακα, φωτογραφία κ.λπ.) αυτός στον οποίο έχουν 
χρησιµοποιηθεί ή αποδίδονται χρώµατα ενδιαµέσων αποχρώσεων 2. ΜΟΥΣ. 
αυτός που σχετίζεται µε ή αποτελείται από ηµιτόνια 3. ΜΑΘ. (α) ηµίτονο (το) 
[1871] {ηµιτόν-ου | -ων} τριγωνοµετρικός αριθµός (συµβολίζεται ηµχ) (β) 
ηµίτονο τόξου η αλγεβρική τιµή τού διανύσµατος που ορίζεται από το κέντρο 
τού τριγωνοµετρικού κύκλου και τής προβολής τού πέρατος τού τόξου, είναι 
πάντοτε -η ^ ηµχ + 1 (γ) ηµίτονο γωνίας σε ορθογώνιο τρίγωνο, ο αριθµός 
που ισούται µε το πηλίκο τής κάθετης πλευράς που είναι απέναντι από τη 
γωνία αυτή, διά την υποτείνουσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < ηµι- 
+ τόνος < τείνω, άσχετο προς το µεσν. ηµίτονος «αδύναµος σωµατικά», o µαθ. 
όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. sinus (< λατ. sinus «καµπύλη»), που αποτελεί 
µετάφρ. τού αραβ. djaub «πτυχή»]. 

ηµιυπόγειος, -α, -ο 1. αυτός τού οποίου ένα τµήµα βρίσκεται κάτω από την 
επιφάνεια τού εδάφους: ~ µαγαζί | διαµέρισµα 2. ηµιυπόγειο (το) [1888] 
{ηµιυπογεί-ου | -ων} κατάστηµα, διαµέρισµα, αποθήκη κ.λπ., που το πάτωµα 
του βρίσκεται λίγο κάτω από την επιφάνεια τού εδάφους και συνεκδ. ο 
αντίστοιχος όροφος κτηρίου. 

ηµιφορτηγό (το) µικρό φορτηγό όχηµα που χρησιµοποιείται κυρ. για τη 
µεταφορά προϊόντων, επίπλων, προσώπων κ.λπ.: κλειστό | ανοιχτό ~ ΣΥΝ. 
φορτηγάκι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. half track]. 

ηµιφωνία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανικανότητα να µιλά κανείς δυνατά. 
ηµίφωνο (το) [αρχ.] {ηµιφών-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. Ο φθόγγος που λειτουρ-γεί ως 

σύµφωνο ή φωνήεν ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο απαντά: φωνηεντικό 
| συµφωνικό ~. — ηµιφωνικός, -ή, -ό, ηµιφωνικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. 

ηµιφωνοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η τροπή φθόγγου 
σε ηµίφωνο: το για προήλθε από το διά µε συµπροφορά τού -ι- µε το -α- και ~ 
τού δια > δγια > για. 

ηµίφως (το) [1877] {ηµίφωτος | χωρ. πληθ.} το χαµηλό και άτονο φως, το 
οποίο υπάρχει είτε φυσικά, λ.χ. κατά το σούρουπο, είτε από τον χαµηλό 
φωτισµό ενός δωµατίου: µέσα στο ~ δεν µπορούσα να διακρίνω καθαρά το 
πρόσωπο του. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Halblicht]. 

ηµιχόριο (το) [µτγν.] {ηµιχορί-ου | -ων} οι µισοί από τους ηθοποιούς που 
αποτελούν τον χορό τού αρχαίου δράµατος. 

ηµίχρονο (το) {ηµιχρόν-ου | -ων} ΑΘΛ. 1. το καθένα από τα δύο χρονικώς ίσα 
µέρη αθλητικής συνάντησης: ο αγώνας κρίθηκε ήδη από τα πρώτα λεπτά τού 
δεύτερου ~ 2. (συνεκδ.) διάλειµµα που µεσολαβεί ανάµεσα στα δύο ίσα µέρη 
τού αγώνα, ώστε να αναπαυθούν οι παίκτες: στο ~ ο προπονητής έδωσε νέες 
οδηγίες στους παίκτες. Επίσης ηµιχρόνιο [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
half -time]. 

ηµιχωνιο (το) {ηµιχωνί-ου | -ων} (στη βυζαντινή ναοδοµία) τµήµα τού θόλου 
που υποστηρίζει γωνία που προεξέχει. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. µεσν. (πβ. µτγν. ήµιχώνη) < ήµι- (βλ.λ.) + -χώνιον< χώνη (< 
συνηρηµ. τού χοάνη, βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -ιον]. 

ηµίψηλο (το) καπέλο µε κυλινδρικό σχήµα, που παλαιότερα αποτελούσε µέρος 
τής επίσηµης ανδρικής ενδυµασίας. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού επιθ. ηµύψηλος (πβ. 
επίθ. ηµυψηλοφόρα πρόσωπα, 1892) < ηµι- + υψηλός, που ορθογραφήθηκε 
κατά τα συνθ. τού ηµι-]. 

ηµίωρος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί µισή ώρα: ~ παράταση/ 
αναµονή/ πρόγραµµα ΣΥΝ. µισάωρος 2. ηµίωρο (το) {ηµιώρ-ου | -ων} χρονικό 
διάστηµα µισής ώρας: το ~ τής αναµονής τελείωσε ΣΥΝ. µισάωρο. 

ηµιώροφος (ο) {ηµιωρόφ-ου | -ων, -ους} όροφος που βρίσκεται συνήθ. 
ανάµεσα στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο: εγκαταστάθηκε στον ~ ΣΥΝ. 
µεσοπάτωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < ηµί- + όροφος (µε έκταση τού -
ο- εν συνθέσει), µετάφρ. δάνειο από γερµ. Halbgeschoß]. 

ηµπορώ ρ. µετβ. [µεσν.] {ηµπορείς... | ηµπόρεσα} (παλαιότ.) µπορώ. 
ηνίο (το) 1. καθένα από τα δύο δερµάτινα ή σχοινένια λουριά, που 

στερεώνονται στα χαλινάρια ενός αλόγου και µε τις άκρες τους ο αναβάτης 
ελέγχει το ζώο ΣΥΝ. γκέµι 2. (µτφ.) (συνήθ. στον πληθ.) ο έλεγχος, η 
διακυβέρνηση: αναλαµβάνω | κρατώ | έχω τα ~|| τα ~ τού κράτους | τού 
κόµµατος | τής εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πληθ. ηνία < *άνσία, που συνδ. µε µέσ. ιρλ. ë(i)si «ηνία», λατ. 
ansa «λαβή» κ.ά. ∆υσερµήνευτη παραµένει η δασύτητα τής λ. ηνία, η οποία 
ωστόσο θεωρείται υστερογενής. Οµόρρ. ηνίοχος]. 

ηνίοχος (ο) {ηνιόχ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ο οδηγός ιππήλατου άρµατος, ο οποίος 
κρατά τα ηνία: ο ~ των ∆ελφών (το γνωστό άγαλµα τού 5ου αι. π.Χ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηνίοχος (ήδη µυκ. a-ni-o-ko) < ηνία + -οχος < 
έχω]. 

ήντα (τα) {άκλ.} οι ηλικίες µετά τα πενήντα, τα χρόνια κατά τα οποία κάποιος 
θεωρείται αρχικά µεσήλικας και αργότερα υπερήλικας: µπαίνω | είµαι στα ~ || 
είναι ~ και κάτι ΦΡ. τα πρώτα ήντα η πέµπτη δεκαετία τής ζωής ενός 
ανθρώπου. [ΕΤΥΜ. Καταλ. τέρµα που αποσπάστηκε από τα αριθµ. πεν-ήντα, 
εξ- 
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ήντα κ.τ.ό.]. 
ήνυστρο (το) {ηνύστρ-ου | -ων} 1. ΖΩΟΛ. το τέταρτο στοµάχι των µη-

ρυκαστικών, στο οποίο συντελείται τελικά η χώνευση 2. (λόγ.) ο πατσάς 
(βλ.λ.) 
[ΕΤΥΜ < ΟφΧ- ηνυστρον < *Εήνυ-στρον (όπου το -υ- κατ' αναλογίαν προς 
το υστέρα «µήτρα») < I.E. *wenes-tro-, πβ. σανσκρ. vanisthu-«παχύ έντερο», 
αρχ. γερµ. wanast «κοιλιά» κ.ά.]. 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (τα) (συντοµ. Η.Α.Ε.) (αραβ. Al imarat al 
Arabïyah al Muttahidah) κράτος τής Α. Αραβίας µε πρωτεύουσα το Άµπου 
Ντάµπι, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ντιράµ Εµιράτων. 
[ΕΤΥΜ. Η χώρα ονοµάστηκε έτσι µετά τη συνένωση επτά αραβικών 
εµιράτων και την αποδέσµευση τους από τη βρετανική προστασία το 1971]. 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (οι) (συντοµ. Η.Π.Α.) κ. Ενωµένες Πολιτείες 
Αµερικής (συντοµ. Ε.Π.Α.) (αγγλ. United States of America) οµοσπονδιακό 
κράτος τής Β. Αµερικής µε πρωτεύουσα την Ουάσιγκτον, επίσηµη γλώσσα 
την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Η.Π.Α.· αλλιώς (καταχρ.) Αµερική (η). 
Επίσης Ηνωµέχιες Πολιτείες. [ΕΤΥΜ. Μετά τη συνθήκη τού Παρισιού το 
1782, οπότε η Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισε την ανεξαρτησία δεκατριών 
πολιτειών, ώς το τέλος τού 19ου αι. στην οµοσπονδία προσεχώρησαν ή 
προσαρτήθηκαν και άλλα εδαφικά διαµερίσµατα]. 

Ηνωµένο Βασίλειο (το) {Ηνωµένου Βασιλείου} (αγγλ. United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland = Ηνωµένο Βασίλειο τής Μεγάλης 
Βρετανίας και τής Β. Ιρλανδίας) νησιωτικό κράτος τής Β∆. Ευρώπης, που 
περιλαµβάνει τη Μεγάλη Βρετανία και τη Β. Ιρλανδία, µε πρωτεύουσα το 
Λονδίνο, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα τη λίρα Αγγλίας 
(στερλίνα)· αλλιώς (Μεγάλη) Βρετανία, Αγγλία 
(η). 
[ΕΤΥΜ Βλ. λ. Μεγάλη Βρετανία, Αγγλία]. 

ηνωµένος, -η, -ο(ν) → ενώνω 
ηξεις αφήξεις (λόγ.) για κάτι διφορούµενο, που στερείται σαφήνειας: οι 

δηλώσεις του ήταν ~ || οι χρησµοί τής Πυθίας ήταν ~. [ΕΤΥΜ. Οι λ. αποτελούν 
τµήµα πασίγνωστου χρησµού τού ∆ελφικού µαντείου, ο οποίος µπορούσε να 
ερµηνευθεί διττώς (ανάλογα µε τη θέση τού κόµµατος) ως εξής: (α) ήξεις, 
άφήξεις, ού θνήξεις εν πο-λέµφ = θα φθάσεις, θα επιστρέψεις, δεν θα πεθάνεις 
στον πόλεµο (β) ήξεις, άφήξεις ού, θνήξεις εν πολέµφ = θα φθάσεις, δεν θα 
επιστρέψεις, θα πεθάνεις στον πόλεµο]. 

ήξερα ρ. → ξέρω 
Η.Π.Α. (οι) οι Ηνωµένες Πολιτείες τής Αµερικής (βλ.λ.). 
ήπαρ (το) {ήπ-ατος | -ατα} ΑΝΑΤ. το συκώτι: ανεπάρκεια | κίρρωση | φλεγµονή 

ήπατος- ΦΡ. µου κόπηκαν τα ήπατα φοβήθηκα πολύ: έτσι όπως τον είδα 
απότοµα µες στο σκοτάδι, ~! ΣΥΝ. τα χρειάστηκα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήπαρ, -ατός 
< I.E. *yekwr(t) «ήπαρ», πβ. σανσκρ. yakrt, λατ. jecur, περσ. jigar, πιθ. κ. αρχ. 
γερµ. libara (> γερµ. Leber, αγγλ. liver), αρµ. leard κ.ά.]. 

ηπαρίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. αντισηπτικό τού αίµατος, που περιέχεται στο 
ήπαρ των θηλαστικών ζώων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héparine]. 

ηπαταλγια (η) [1845] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πόνος στο συκώτι. [ΕΤΥΜ- 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatalgie]. 

ηπατεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση µε την οποία αφαιρείται µέρος τού 
ήπατος (πβ. λ. ηπατοτοµίά). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hepatectomy]. 

ηπατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το συκώτι: ~ αρτηρία | 
πάθηση | φάρµακο | νόσηµα | εξέταση. 

ηπατίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρόνια φλεγµονώδης νόσος τού 
ήπατος, η οποία προκαλείται από ιό, από µερικά φάρµακα ή από δηλητήριο 
και που απαντά σε διαφόρους τύπους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήπατϊτις < ήπαρ, -ατός]. 

ηπατοκυτταρικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που αποτελείται από ηπατικά κύτταρα: ~ 
καρκίνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hepatocellular (νόθο συνθ.)]. 

ηπατολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης το ήπαρ και τις παθήσεις του. — ηπατολόγος (ο/η), ηπατολονικός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatologie]. 

ηπατοµεγαλία (η) ΙΑΤΡ. η πέραν τού φυσιολογικού αύξηση τού όγκου τού 
ήπατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatomégalie]. 

ηπατονεφρικός, -ή, -ό 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το συκώτι και τα νεφρά 
2. ΙΑΤΡ. ηπατονεφρικό σύνδροµο βαριά πάθηση που οφείλεται σε συνδυασµό 
βλαβών στο συκώτι και στα νεφρά ΣΥΝ. ηπατονεφρίτιδα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. hepatorenal (νόθο συνθ.)]. 

ηπατοπάγκρεας (το) {ηπατοπαγκρέατος | χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. αδένας τού 
πεπτικού συστήµατος των µαλακίων, των αρθροπόδων και ορισµένων ιχθύων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatopancréas]. 

ηπατοπάθεια (η) {ηπατοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση τού ήπατος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatopathie]. 

ηπατόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η µετατόπιση τού ήπατος προς τα 
κάτω εξαιτίας τής χαλάρωσης των συνδέσµων που το συγκρατούν. Επίσης 
ηπατοπτωσία [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatoptose]. 

ηπατορραγία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού ήπατος. [ΕΤΥΜ < 
ηπατο- (< ήπαρ) + -ραγία (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού 

αρχ. ρ. ρήγ-νυ-µι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépator-ragié]. 
ηπατορραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ραφή τού ήπατος σε περίπτωση 

τραυµατισµού ή ηπατόπτωσης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hepatorrhaphy]. 

ηπατοσάκχαρο (το) {ηπατοσακχάρου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. η οργανική ένωση 
που αποτελεί το ζωικό άµυλο ΣΥΝ. γλυκογόνο. 

ηπατοτοµίά (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή για την αφαίρεση 
αποστήµατος ή πέτρας από το ήπαρ (πβ. λ. ηπατεκτοµή). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hépatotomie]. 

ηπάτωµα (το) {ηπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καρκινικός όγκος τού ήπατος 
που συνήθ. παρουσιάζεται σε ανθρώπους µε   ηπατίτιδα ή κίρρωση τού ήπατος 
ΣΥΝ. πρωτοπαθής ηπατοκυτταρικός καρκίνος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. hépatome]. 

ηπειρογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΕΩΛ. το σύνολο των αργών 
κινήσεων, οι οποίες σηµειώνονται σε εκτεταµένες ζώνες τού φλοιού τής Γης, 
εξαιτίας των οποίων προκαλούνται εξάρσεις ή καθιζήσεις, οι οποίες δεν 
συνοδεύονται από διαταραχή τού τεκτονικού ιστού των πετρωµάτων και 
προκαλούν µορφολογικές εξελίξεις, όπως λ.χ. δηµιουργούν πελάγη, 
θάλασσες, επιφέρουν αποµάκρυνση ηπείρων κ.λπ. — ηπειρογενετικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epeirogenesis]. 

Ήπειρος (η) {Ηπείρου} 1. ορεινό γεωγραφικό διαµέρισµα τής Β∆. Ελλάδας, 
που περιλαµβάνει τους νοµούς Αρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας 
2. ΙΣΤ. περιοχή τής Β∆. Ελλάδας, που κατά την αρχαιότητα εκτεινόταν από 
τον Αµβρακικό Κόλπο µέχρι την Ιλλυρία, περιελάµβανε τη σηµερινή Ν. 
Αλβανία και συνόρευε στα Α. µε τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία 3. ΙΣΤ. 
∆εσποτάτο τής Ηπείρου ανεξάρτητο κράτος που ιδρύθηκε στην περιοχή τής 
Ηπείρου από τον Βυζαντινό άρχοντα Μιχαήλ Άγγελο ∆ούκα Κοµνηνό µετά 
την άλωση τής Κωνσταντινούπολης από τους δυτικούς σταυροφόρους (ΐ204) 
και τον κατακερµατισµό τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 4. Βόρειος Ήπειρος 
βλ.λ. — Ηπειρώτης (ο) [αρχ.], Ηπειρώτισσα (η), ηπειρώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ 
αρχ. ονοµασία (< ήπειρος, βλ.λ.), η οποία προσδιόριζε από τον 4ο αι. π.Χ. την 
περιοχή που περικλείεται µεταξύ τής οροσειράς τής Πίνδου, τού Ιονίου 
Πελάγους και τής Πρέβεζας]. 

ήπειρος (η) {ηπείρ-ου | -ων, -ους} 1. η στερεά γη, κατ' αντιδιαστολή προς τη 
θάλασσα ΣΥΝ. στεριά, ξηρά 2. καθεµιά από τις έξι µεγάλες γεωγραφικές 
περιοχές τής Γης, που συνήθ. περιλαµβάνουν περισσότερες από µία χώρες 
(Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αµερική, Ωκεανία και Ανταρκτική)· ΦΡ. (α) µαύρη 
ήπειρος η Αφρική (β) γηραιά ήπειρος η Ευρώπη. 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αρχική σηµ. «ξηρά γη», < *απερ-jος < I.E. *apero- «όχθη», πβ. 
αρχ. αγγλ. öfer, γερµ. Ufer κ.ά.]. 

ηπειρωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη στεριά, που είναι 
µακριά από τη θάλασσα: η ~ Ελλάδα (κατ' αντιδιαστολή προς τα ελληνικά 
νησιά) ΣΥΝ. στεριανός ANT. θαλάσσιος, νησιωτικός (β) ηπειρωτικό κλίµα 
το κλίµα που επικρατεί µακριά από τη θάλασσα, στο εσωτερικό µιας χώρας ή 
περιοχής και χαρακτηρίζεται από πολύ ψυχρούς χειµώνες και πολύ θερµά 
καλοκαίρια 2. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την Ήπειρο ΣΥΝ. ηπειρώτικος. 
— ηπειρωτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

ήπια ρ. → πίνω 
ήπιος, -α, -ο 1. (α) (για πρόσ.) αυτός που τον διακρίνει η πραότητα: ~ 
χαρακτήρας | αντίδραση | βλέµµα | φωνή | στάση | διαµαρτυρία | τόνος | κριτική 
ΣΥΝ. ήρεµος, πράος (β) αυτός που δεν είναι οξύς, έντονος: ~ µορφές ενέργειας 
(που δεν µολύνουν το περιβάλλον, π.χ. η ηλιακή, η αιολική κ.λπ.) || ~ τουρισµός 
ΑΝΤ. οξύς, σφοδρός, έντονος· ΦΡ. (µτφ.) ήπιο κλίµα η έλλειψη έντονων 
διενέξεων και ακροτητών: η υβριστική επίθεση εναντίον τού αντίπαλου κόµµατος 
διατάραξε το -τής προεκλογικής περιόδου 2. (ειδικότ.) αυτός τού οποίου οι 
κλιµατικές συνθήκες δεν είναι ακραίες (έντονο κρύο ή αφόρητη ζέστη): ~ κλίµα 
| χειµώνας 3. (ειδικότ. για ασθένεια) αυτός που δεν είναι σοβαρός, επικίνδυνος: 
~ βήχας | εκδήλωση τής ασθένειας ANT. οξύς. — ήπια | ηπίως [αρχ.] επίρρ., 
ηπιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. àpi- 
«φίλος», ενώ έχει προταθεί η σύνδεση µε το αρχ. νήπιος (βλ.λ.) µέσω 
παροιµιακών φράσεων, λ.χ. πατήρ ως ήπιος ήν (όπου αντιδιαστέλλονται οι δύο 
λ., βάσει τής παραδοσιακής ανάλυσης νήπιος < *νε-έπιος «αυτός που δεν 
µπορεί να µιλήσει - παιδαριώδης, χαζός, ανόητος», οπότε το επίθ, ήπιος 
εξελήφθη ως αντώνυµο τού νήπιος). Η πρόταση για αναγωγή στο ρ. άπτω 
προσκρούει στην έλλειψη δασύτητας τού επιθ. Ορισµένοι σύγχρονοι όροι είναι 
µετάφρ. δάνεια: λ.χ. ήπιες µορφές ενέργειας (< αγγλ. soft energy), ήπιος 
τουρισµός (< γερµ. sanfter Tourismus)]. Ή ρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις 
δώδεκα θεότητες τού Ολύµπου, σύζυγος τού ∆ία και προστάτιδα τού γάµου 2. 
γυναικείο όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Ηρα, αβεβ. ετύµου. Η λ. θεωρείται συγγενής ετυµολογικά µε 
το ουσ. ήρως (βλ.λ.), αν υποτεθεί ότι "Ηρα < *Ήρ- Εα, κάτι που προσκρούει 
στο µυκ. E-ra. Έχει προταθεί επίσης η σύνδεση µε τη λ. "Ωρα (< I.E. *yër-, 
αρχαιότατη λ. για το έτος, βλ. κ. ώρα), το οποίο συµφωνεί µε τα µυθολογικά 
δεδοµένα και βάσει αυτού η Ήρα θα προσδιοριζόταν ως «η θεά τού έτους», 
αλλά και αυτή η άποψη δεν ικανοποιεί µορφολογικώς. Ίσως και το θεωνύµιο 
αυτό να αποτελεί, τελικά, προελλην. δάνειο]. ήρα (η) ζιζάνιο των σιτηρών ΦΡ. 
ξεχωρίζω την ήρα από το στάρι αποµονώνω τα αρνητικά στοιχεία από τα 
θετικά, τα άχρηστα από τα χρήσιµα, τους ανάξιους από τους άξιους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ήρα < αρχ. αϊρα (κατ' αναλογίαν προς το ψείρα;), 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το συνώνυµο σανσκρ. erakä-]. ήρα ρ. → αίρω 
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Ηραίο (το) ναός αφιερωµένος στη θεά Ήρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήραΐον (ιερόν) < Ήρα]. Ηράκλεια κ. Ηράκλεια (η) νησί των 
Κυκλάδων ΒΑ. τής'Ιου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ηράκλεια, προς τιµήν τού ήρωα Ηρακλή. 
Το νησί ονοµαζόταν επίσης και Όνος λόγω σχήµατος]. Ηράκλειες Στήλες (οι) 
{Ηρακλείων Στηλών} (αρχ.) τα Στενά τού Γιβραλτάρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ήράκλειαι στήλαι (ήδη στον Ηρόδοτο), επειδή, σύµφωνα µε τη 
µυθολογία, ο Ηρακλής έφθασε µέχρι το σηµερινό Γιβραλτάρ και τοποθέτησε 
µνηµειακές στήλες, καθώς πίστεψε ότι εκεί ήταν η άκρη τού κόσµου]. Ηράκλειο 
(το) {Ηρακλείου} πόλη τής Κρήτης, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός 
Ηρακλείου) ΣΥΝ. (παλαιότ.) Χάνδακας. — Ηρα-κλειώτης (ο), Ηρακλειώτισσα 
(η), ηρακλειώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. Ήράκλειον < Ηρακλής (βλ.λ.), επειδή 
ο ήρωας Ηρακλής λατρευόταν στην Κρήτη µε ιδιαίτερη µεγαλοπρέπεια. Μετά 
την αραβική κατάκτηση τού νησιού (824 µ.Χ.) η πόλη ονοµάστηκε Χάν-δαξ (< 
αραβ. Khandak «τάφρος, χαντάκι») λόγω τής τάφρου µε την οποία οι Αραβες 
περιχαράκωσαν την πόλη. Οι Βενετοί, που κατέλαβαν την πόλη το 1204, την 
αποκαλούσαν Candia (παραφθορά τού Χάνδαξ > Candiga > Candia), όνοµα που 
διατήρησαν αργότερα και οι Τούρκοι κατακτητές (Kandiye). To 1822 επανήλθε 
η αρχ. ονοµασία Ήράκλειον]. Ηράκλειος (ο) {-ου κ. -είου) 1. αυτοκράτορας τού 
Βυζαντίου (610-641) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. Ηράκλειος < αρχ. επίθ. ηράκλειος < Ηρακλής (βλ.λ.)]. ηράκλειος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στον Ηρακλή: ~ άθλος 2. (για σωµατική δύναµη, 
διαστάσεις ή ενέργειες) πολύ µεγάλος: ~ δύναµη ΣΥΝ. τιτάνιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ιος. ηρακλείτειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ηράκλειτο: ~ 
φιλοσοφία | σύλληψη τού κόσµου 2. Ηρακλείτειοι (οι) οι µαθητές και οι οπαδοί 
τής θεωρίας τού Ηράκλειτου. Ηράκλειτος (ο) {-ου κ. -είτου} αρχαίος Έλληνας 
προσωκρατικός φιλόσοφος (6ος-5ος αι. π.Χ.), που θεωρούσε ως αρχή των 
πάντων τη φωτιά, καθώς και ότι τα πάντα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση και 
µεταβολή- θεωρείται ο θεµελιωτής τής διαλεκτικής µεθόδου. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
'Ηράκλειτος < Ήρα + κλειτός «ένδοξος» < κλέος]. Ηρακλής (ο) {-ή κ. -έους | -
είς, -έων) 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας µε τεράστια σωµατική δύναµη, που πραγµατοποίησε 
12 άθλους για να καθαρθεί από τον φόνο των παιδιών του και µε τον θάνατο του 
έγινε δεκτός στον Όλυµπο από τους θεούς: οι άθλοι τού Ηρακλή 2. (µετωνυµ.) 
εξαιρετικά δυνατός άνδρας 3. ανδρικό όνοµα · 4. αθλητικό σωµατείο τής 
Θεσσαλονίκης. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ηρακλής < Ήρα + -κλής < κλέος «δόξα»]. η ρέµα επίρρ. [αρχ.] 
(σπάν.) ΝΑΥΤ. σιγά-σιγά, ήρεµα, αργά: πρόσω ~ (παράγγελµα) ΑΝΤ. γρήγορα, 
ταχέως. [ΕΤΥΜ; αρχ., βλ. λ. ηρεµώ]. ηρεµία (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το 
να είναι κάτι ακίνητο και ήσυχο, να µην ταράσσεται από τίποτα: ~ επικρατούσε 
στα πελάγη σήµερα || η ~ τής φύσης µε ξεκουράζει || ~ θανάτου ΣΥΝ. ησυχία, 
αταραξία, γαλήνη, ακινησία 2. η έλλειψη εσωτερικών εντάσεων: δεν αφήνει 
τίποτα να της καταστρέφει την ψυχική της ~ ΣΥΝ. γαλήνη, αταραξία ΑΝΤ. 
ένταση, ταραχή, αναστάτωση 3. η έλλειψη δράσης: ~ επικρατούσε σε όλα τα 
µέτωπα ΣΥΝ. ησυχία ΑΝΤ. ένταση, κίνηση. ηρεµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] 
{ηρέµισα} καθησυχάζω ΣΥΝ. γαληνεύω, καλµάρω ΑΝΤ. ταράζω. ηρεµιστικός, -
ή, -ό 1. αυτός που προσφέρει, δηµιουργεί ηρεµία: ~ φάρµακα 2. ΦΑΡΜ. 
ηρεµιστικό (το) το φάρµακο που καταπραΰνει τις ψυχικές εντάσεις: παίρνει 
ηρεµιστικά, για να κοιµηθεί. — ηρεµιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. tranquillisant]. ήρεµος, -η, -ο 1. αυτός που 
δεν βρίσκεται σε ή δεν χαρακτηρίζεται από κίνηση, κινητικότητα ή ταραχή: ~ 
θάλασσα | ύπνος | (µτφ.) ζωή ΣΥΝ. ήσυχος, γαλήνιος, ατάραχος ΑΝΤ. 
ταραγµένος, έντονος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει ήπιο χαρακτήρα, που δεν 
αντιδρά έντονα στα ερεθίσµατα: ~ άνθρωπος | παιδί | χαρακτήρας ΣΥΝ. πράος, 
ήσυχος, νηφάλιος ΑΝΤ. εκδηλωτικός, έντονος 3. αυτός που µπορεί να επιφέρει 
ηρεµία: ~ ατµόσφαιρα | µουσική. — ήρεµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ηρεµώ (βλ.λ.)]. ηρεµώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ηρεµείς... | 
ηρέµησα} ♦ 1. (αµετβ.) βρίσκοµαι ή περνώ σε κατάσταση αταραξίας, γαλήνης: 
µε την επέµβαση τού διαιτητή τα πνεύµατα ηρέµησαν || ~ ακούγοντας µουσική 
ΣΥΝ. ησυχάζω, καταλαγιάζω, γαληνεύω, καλµάρω ΑΝΤ. αναστατώνοµαι, 
ταράζοµαι ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) ήρεµο, εξουδετερώνω την ταραχή 
του: του µιλούσε γλυκά προσπαθώντας να τον ηρεµήσει. [ΕΤΥΜ < apX· ηρεµώ 
(-έω) < επίρρ. ήρεµα. Αν το αρχικό ή- θεωρηθεί προθεµατικό, τότε η λ. συνδ. 
µε σανσκρ. ramate «ηρεµώ», γοτθ. rimis «ηρεµία» κ.ά.]. -ήρης, -ήρης, -ήρες 
(λόγ.) παραγωγικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που δηλώνει: 1. ότι 
κάποιος είναι εφοδιασµένος µε κάτι: ξιφ-ήρης 2. ιδιότητα: µον-ήρης, φρεν-ήρης, 
κλιν-ήρης, ποδ-ήρης. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το θ. τού αρχ. άρ-αρ-ίσκω «συνδέω, τακτοποιώ - εφοδιάζω» 
(για το οποίο βλ. λ. αρ-µός, άρ-µα), µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει. Η σηµ. τού τέρµατος γενικεύθηκε, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται 
ως δηλωτικό ιδιότητας ή χαρακτηριστικού]. ήρθα ρ. → έρχοµαι ηρθην ρ. → 
αίρω ηρκεσα ρ. → αρκώ 

ήρξατο χειρών αδίκων → άδικος 
Ηρόδοτος (ο) {-ου κ. -ότου} αρχαίος Έλληνας ιστορικός (5ος αι. π.Χ.), που 

εξιστόρησε τους Περσικούς Πολέµους, ο επονοµαζόµενος και «πατέρας τής 
Ιστορίας». — ηροδότειος, -α,-ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ηρόδοτος < Ήρα + δοτός < 
δίδωµι, πβ. Θεό-δοτος, Ζη-νό-δοτος]. 

-ηρός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
φανερώνουν ένα έντονο χαρακτηριστικό: αιχµ-ηρός, αιµατ-ηρός, δα-παν-ηρός, 
λυπ-ηρός, ηχ-ηρός, οδυν-ηρός, τολµ-ηρός. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αυστηρός, πον-ηρός), που προέρχεται από το I.E. 
επίθηµα *-ro- µε επαύξηση -η- (βλ. κ. -αρός, -ερός)]. 

ηροστράτειος, -α, -ο [1894] αυτός που αναφέρεται στον Ηρόστρατο-ΦΡ. (α) 
ηροστράτειος δόξα η φήµη που κατακτά κάποιος από καταστροφική του 
πράξη (β) ηροστράτειο έργο µάταιο έργο. 

Ηρόστρατος (ο) {-ου κ. -άτου} 1. Εφέσιος που πυρπόλησε τον ναό τής 
Αρτέµιδος στην Έφεσο το 365 π.Χ., προκειµένου να µείνει το όνοµα του στην 
Ιστορία 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε διακατέχεται από τη µανία να γίνει γνωστός, 
έστω και διαπράττοντας κάτι κατακριτέο, καταστροφικό. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
'Ηρόστρατος < Ήρα + στρατός]. 

Ηρώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. νεαρή ιέρεια τής Αφροδίτης, που παραβίασε 
τον όρκο παρθενίας της εξαιτίας τού έρωτα της για τον Λέανδρο, έρωτα που 
είχε τραγικό τέλος 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ, < µτγν. Ήρώ, παράλλ. τ. τού 
αρχ. Ήρα (βλ.λ.)]. 

ήρωας (ο) {ηρώων}, ηρωίδα (η) [αρχ.] 1. ο άνθρωπος που προβαίνει σε 
γενναία πράξη, συχνά µέχρι σηµείου αυτοθυσίας: αφανής | εθνικός | χάρτινος 
(ψεύτικος) ~ || οι ~ των αγώνων τού έθνους || η παρασηµοφόρηση | το µνηµείο 
των ~ 2. (γενικότ. ως χαρακτηρισµός) (α) ο γενναίος (β) αυτός που 
κατορθώνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: είναι ~· φρόντιζε τόσα χρόνια την 
κατάκοιτη γυναίκα του και µεγάλωσε µόνος του τρία παιδιά 3. ο άνθρωπος που 
οι άλλοι θαυµάζουν και µιµούνται: οι ~ των σηµερινών παιδιών διαφέρουν από 
αυτούς τού παρελθόντος ΣΥΝ. πρότυπο, ίνδαλµα 4. (στην αρχαιότητα) το 
µυθολογικό πρόσωπο που δεν είναι θεός και συνήθ. ξεχωρίζει για την αρετή, 
την ανδρεία του κ.λπ. (π.χ. Αγαµέµνων, Ιάσων κ.ά.): οµηρικός | µυθολογικός 
— || ο Θησέας ήταν τοπικός ~ τής Αθήνας 5. ο χαρακτήρας που παίζει 
συγκεκριµένο και κεντρικό ρόλο σε αφήγηση (λογοτεχνική, θεατρική, 
κινηµατογραφική): οι ~ τού βιβλίου | τού δράµατος | τού Παπαδιαµάντη ΣΥΝ. 
πρωταγωνιστής ΑΝΤ. δευτεραγωνιστής, κοµπάρσος 6. το άτοµο που 
βρίσκεται στο επίκεντρο ενός γεγονότος ή το προκαλεί: (ειρων.) οι ~ των 
χθεσινών συµπλοκών παραµένουν... αφανείς και άφαντοι! ΣΥΝ. 
πρωταγωνιστής, δράστης, πρωταίτιος. — ηρωικός, -ή, -ό [αρχ.], ηρωικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, εγωισµός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήρως, -ωος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε I.E. *ser- «προ-
στατεύω, προφυλάσσω» (βλ. κ. όραση), ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί η 
σύνδεση µε το θεωνύµιο Ήρα (βλ.λ.). Η λ. ήρως αναφερόταν τόσο στους 
θεούς όσο και στους ανθρώπους ευγενούς καταγωγής, ενώ µεθοµηρική είναι η 
χρήση τής λ. µε τη σηµ. «ηµίθεος»]. 

Ηρώδης (ο) {-η κ. -ου} 1. ο Μέγας- ο διορισµένος από τους Ρωµαίους βασιλιάς 
τής Ιουδαίας, κατά τη διάρκεια τής βασιλείας τού οποίου γεννήθηκε ο 
Χριστός και που, όπως αναφέρεται στην Κ.∆., διέταξε τη σφαγή των νηπίων 
τής Βηθλεέµ 2. (µετωνυµ.) αυτός που φέρεται βάναυσα στα παιδιά 3. Αντίπας- 
γυιος τού Ηρώδη τού Μεγάλου, κυβερνήτης τής Γαλιλαίας, ο οποίος διέταξε 
τον αποκεφαλισµό τού Ιωάννη τού Προδρόµου 4. ο Αττικός- Αθηναίος 
ρήτορας και σοφιστής (2ος αι. µ.Χ.), που από την τεράστια περιουσία του 
χρηµατοδότησε την κατασκευή πολλών έργων στην Αθήνα, όπως το Ωδείο 
και το Παναθηναϊκό Στάδιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ήρφδης, πιθ. < ήρως]. 

ηρωίνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ισχυρό ναρκωτικό που προέρχεται από τη µορφίνη 
και προκαλεί έντονο εθισµό, σωµατικό και ψυχικό: καθαρή | νοθευµένη - || 
υπερβολική δόση ηρωίνης || παίρνω ~ ΣΥΝ. λευκός θάνατος, (αργκό) άσπρη 2. 
(συνεκδ.) η χρήση τού παραπάνω ναρκωτικού: δύο ακόµα νέοι νεκροί από ~. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. γαλλ. heroine < γερµ. εµπορική ονοµ. 
Heroin) < µτγν. ηρωίνη «ηρωίδα», θηλ. τού αρχ. ήρως. Το ναρκωτικό 
ονοµάστηκε έτσι λόγω τής ισχυρής επίδρασης και των έντονων ψευ-
δαισθήσεων που προκαλεί στους χρήστες]. 

ηρωινοµανής (ο/η) {ηρωινοµαν-ούς | -είς} πρόσωπο που είναι εθισµένο στη 
χρήση ηρωίνης. — ηρωινοµανία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
héroïnomane]. ηρωισµός (ο) [1797] 1. η ιδιότητα τού ήρωα (βλ.λ., σηµ. 1): οι 
υπερασπιστές τής πόλης επέδειξαν απαράµιλλο - || υποφέρω τα µαρτύρια µε ~ || 
πράξεις | πνεύµα | δείγµατα υψηλού ~ ΣΥΝ. ανδρεία 2. (συνεκδ.) κάθε 
εκδήλωση γενναιότητας και θάρρους, ενδεχοµένως µέχρι σηµείου αυτοθυσίας: 
δεν χρειάζονται ~· αυτό που µετράει εδώ είναι η σύνεση και η µεγάλη προσοχή 
ΣΥΝ. ανδραγάθηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγωισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héroïsme, άσχετο προς το µτγν. 
ηρωισµός «λατρεία, θαυµασµός των ηρώων»]. ηρώο (το) 1. µνηµείο για 
εθνικούς ήρωες: κατάθεση στεφάνου στο ~ τής πόλης || ro ~ των πεσόντων 2. 
(στην αρχαιότητα) µικρός ναός αφιερωµένος στη λατρεία τοπικού ήρωα. 
[ΕΤΥΜ. < appc- ήρώον (ιερόν) < ήρως]. ηρωολατρία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) 
ο υπερβολικός θαυµασµός προς 
τους ήρωες ή προς συγκεκριµένο ήρωα. ηρωοποιώ ρ. µετβ. {ηρωοποιείς... | 
ηρωοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -η-µένος} µετατρέπω (κάποιον) σε ήρωα, θεωρώ 
(κάποιον) ήρωα, συνήθ. 



-ης 735 ησυχασµός 
 

χωρίς να διαθέτει τα ανάλογα προσόντα: η κοινωνία συχνά ηρωο-
ποιεί άτοµα, µόνο και µόνο επειδή είχαν µαρτυρικό τέλος. — ηρωο-
ποίηση (η). 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. héroïser]. -ης, -ης, -ες [αρχ.] 

κατάληξη τριγενών και δικαταλήκτων επιθέτων. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα επίθετα τής κατηγορίας αυτής (λέγονται και «τριτόκλι-
τα») είναι λόγιας προελεύσεως και χρησιµοποιούνται συχνά σε 
απαιτητικότερες µορφές οµιλίας. Η κλίση των επιθέτων αυτών εµ-
φανίζει ιδιαιτερότητες στο γένος, στις καταλήξεις και στον τονι-
σµό. 

ασφαλ-ής ασφαλ-ές     συνήθ-ης σύνηθ-ες 
ασφαλ-ούς συνήθ-ους 

ασφαλή συνήθ-η 
ασφαλ-είς ασφαλ-ή      συνήθ-εις συνήθ-η 

ασφαλ-ών συνήθ-ων 

Παρατηρήσεις: (α) Το αρσενικό και θηλυκό γένος συµπίπτουν πλή-
ρως (β) Οι κατάληξες αρσ.-θηλ. που διαφέρουν στον ενικό είναι 
τρεις· σε όλο το ουδ. και στον πληθ. αριθµό είναι δύο (γ) Τα επίθ. 
σε -ώδης (στοιχειώδης, δηλητηριώδης) στη γεν. πληθ. τονίζονται 
στη λήγουσα (στοιχειωδών, δηλητηριωδών) (δ) Τα επίθ. σε -ήθης 
(συνήθης) και τα λοιπά επίθ. σε -ης (επιµήκης, αυτάρκης), πλην 
των επιθ. σε -ώδης, στο ουδ. ενικού αναβιβάζουν τον τόνο στην 
προπαραλήγουσα (το σύνηθες, το επίµηκες, το αύταρκες, αλλά το 
στοιχειώδες) (ε) Τα επίθετα σε -ής, -ής, -ές και τα σε -ώδης σχη-
µατίζουν τα επιρρήµατα τους σε -ώς (ασφαλής - ασφαλώς, στοι-
χειώδης - στοιχειωδώς), ενώ τα επίθ. σε -ης, -ης, -ες σχηµατίζουν 
επιρρήµατα σε -ως (συνήθης - συνήθως, πλήρης - πλήρως) (στ) 
Στα ουσιαστικοποιηµένα επίθετα αρσενικού γένους αυτής τής κα-
τηγορίας συνηθίζεται ο σχηµατισµός γενικής ενικού σε -η (π.χ. 
τού συγγενή µου αντί τού συγγενούς µου). Η τάση για σχηµατισµό 
τέτοιας γενικής εµφανίζεται συχνά και όταν το επίθετο δεν είναι 
ουσιαστικοποιηµένο (π.χ. ενός στοιχειώδη τρόπου αντί ενός 
στοιχειώδους τρόπου), πράγµα που πρέπει να αποφεύγεται. 
Παραδείγµατα: (α) σε -ής: ακραιφνής, αµαθής, ανεπαρκής, απα-
θής, απρεπής, ασαφής, ασθενής, διαρκής, διεθνής, δυσχερής, 
εγκρατής, ειλικρινής, ελλιπής, επαρκής, επιεικής, επιµελής, ευκρι-
νής, ευφυής, ευχερής, ηττοπαθής, ιδιοτελής, κοινωφελής, λαοφιλής, 
µακροσκελής, ολοσχερής, οξυδερκής, πολυµελής, πολυπληθής, πο-
λυτελής, προσεχής, πρωτοφανής, συνεπής, συνεχής, χονδροειδής, 
ωοειδής κ.ά. (β) σε -ώδης: αλµατώδης, αµµώδης, βραχώδης, δασώ-
δης, δηλητηριώδης, θορυβώδης, ιδεώδης, ιλιγγιώδης, µανιώδης, µε-
γαλειώδης, µυστηριώδης, ουσιώδης, παιδαριώδης, περιπετειώδης, 
στοιχειώδης κ.ά. (γ) διάφορα σε -ης: αήθης, ασυνήθης, κακοήθης, 
καλοήθης, συνήθης, επιµήκης, ουρανοµήκης, κλινήρης, µονήρης, 
πλήρης, αυτάρκης, ισοµεγέθης, υπερµεγέθης, φιλαλήθης κ.ά. Στη Ν. 
Ελληνική παρατηρείται µια τάση (που ξεκίνησε από την 
παλαιότερη δηµοτική) να αποφεύγονται τα (τριτόκλιτα) επίθετα σε -
ης, -ης, -ες (αηδής, συµπαθής, αντιπαθής, διεθνής, διαφανής, µε-
γαλοπρεπής, συνήθης κ.τ.ό.) και να χρησιµοποιούνται στη θέση 
τους (δευτερόκλιτα) επίθετα σε -ος, -η, -ο είτε από παράγωγα αντί-
στοιχων ρηµάτων (αηδιαστικός < αηδιάζω, συµπαθητικός < συ-
µπαθώ, άπρεπος < πρέπει, άτυχος < τυχαίνω, αντιπαθητικός < αντι-
παθώ, συνηθισµένος < συνηθίζω) είτε µε απλό µορφολογικό µετα-
πλασµό από -ης... σε -ος...: διεθνής > διεθνικός. Η τάση αυτή δεν 
επικράτησε πάντοτε (το διεθνικός δεν αντικατέστησε το διεθνής), 
αλλά πέτυχε να δηµιουργήσει υφολογικές ποικιλίες: απρεπής -
άπρεπος, ατυχής - άτυχος κ.ο.κ. 

Ησαΐας (ο) προφήτης, που προφήτευσε την έλευση τού Μεσσία, συγ-
γραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆.· ΦΡ. (καθηµ.) χορεύω τον 
χορό τού Ησαΐα παντρεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yesaeyâh, συντετµηµένος τ. τού ονόµατος 
YeSaeyâhu «σωτηρία τού Γιαχ (τού θεού)»]. 

Η.Σ.Α.Π. (οι) Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθήνας-Πειραιά. 
Ησίοδος (ο) {Ησιόδου} αρχαίος Έλληνας ποιητής (8ος αι. π.Χ.) από 

τη Βοιωτία- σηµαντικότερα έργα του το αφηγηµατικό ποίηµα Έργα 
και Ηµέραι και το έπος Θεογονία. — ησιόδειος, -α, -ο [αρχ.], [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Ησίοδος < ήσι- (< ρ. ΐηµι «ρίχνω, εκτοξεύω», βλ. κ. αφήνω) -Ι- -
οδός < *Εοδή «φωνή, ωδή» (βλ. κ. άδω)]. 

-ήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. -ίσιος) παραγωγικό επίθηµα για τον σχη-
µατισµό επιθέτων, που δηλώνουν την καταγωγή, την προέλευση αυ-
τού που δηλώνει το θέµα: βουν-ήσιος, κατσικ-ήσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βουνό, αετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθηµα (ήµερ-ήσιος, Ίθακ-ήσιος), που επεκτάθηκε στη 
Ν. Ελληνική µε τη συνδροµή τού λατινογενούς -êsis < -ensis (κυρ. για 
παράγωγα τοπωνυµίων)]. 

-ήσιος ή -ίσιος; Η κατάλ. -ήσιος θεωρείται ότι προήλθε είτε από 
την αρχ. ελληνική -ήσιος (ετήσιος, ηµερήσιος, Ιθακήσιος, Μιλή-
σιος κ.ά.) µε συνίζηση (συµπροφορά τού -ιος σε µία συλλαβή) είτε 
από τη λατ. -esis < -ensis είτε και από τις δύο. Στην ά περίπτωση η 
κατάληξη πρέπει να γράφεται µε -η- (-ήσιος)· στη β' περίπτωση 
πρέπει να γράφεται µε -ι- (-ίσιος), αφού η λατ. κατάληξη e- δεν 
δεσµεύει την ελληνική απόδοση· στη γ' περίπτωση ορισµένα πα-
ράγωγα πρέπει να γράφονται µε -ι- (-ίσιος) και άλλα µε -η-(-
ήσιος). Η ά άποψη έχει υποστηριχθεί από τον Γ. Χατζιδάκν η β' 
(από τη Λατινική) από τον Ν. Ανδριώτη, µολονότι -ίσως λόγω τής 

µεσαιωνικής ορθογραφίας της σε -ήσιος- υποστηρίζει τη γραφή 
σε -ήσιος- η γ' άποψη (µε διαφορετικό σκεπτικό) υποστηρίζεται 
από τους Μ. Τριανταφυλλίδη και Α. Τσοπανάκη. Κατά τη γνώµη 
µας -και για διευκόλυνση τής ορθογραφίας- είναι προτιµότερο να 
τηρήσουµε έναν µόνο τύπο ορθογραφίας (αντί δύο), που δεν µπο-
ρεί να είναι άλλος από το -ήσιος, µια που από κανέναν δεν αµφι-
σβητείται ότι τα ηµερήσιος, ετήσιος, γενετήσιος, παραπλήσιος κ.ά. 
και τα πολλά δηλωτικά τόπου καταγωγής (Ιθακήσιος, Μιλήσιος, 
Πελοποννήσιος, ∆ωδεκανήσιος, Επτανήσιος κ.ά.) υπήρξαν η βάση 
τού συστήµατος. Η Ελληνική (ιδίως των ελληνιστικών και βυζα-
ντινών χρόνων) σχηµάτισε αρκετά ονόµατα σε -ήσιος (ποικίλης 
παραγωγικής προελεύσεως): ακακήσιος (άκακος, ακακία), φιλή-
σιος-φιλοτήσιος («προσφιλής»), Λιµνήσιος, γυµνήσιος, πρυµνή-
σιος, νυκτερήσιος, πρωρήσιος, θανατήσιος, βροντήσιος, νεοτήσιος, 
χαρτήσιος, γναφήσιος, επετήσιος, βιοτήσιος κ.ά. Τα ονόµατα αυτά 
ενισχύθηκαν -δεν δηµιουργήθηκαν- από λατ. προελεύσεως επί-
θετα (που και οι Βυζαντινοί έγραφαν µε -η-): φαβρικήσιος (< 
fabricensis), κοµµενταρήσιος (< commentariensis), καστρήσιος (< 
castrensis). 
Παραδείγµατα παραγώγων σε -ήσΐΌς: αλογήσιος, αρκουδήσιος, 
αλεπουδήσιος, αµπελήσιος, αρνήσιος, βουνήσιος, βαρελήσιος, βα-
πορήσιος, γιδήσιος, γουρουνήσιος, γαϊδουρήσιος, γατήσιος, δαµα-
λήσιος, ελαφήσιος, θυµαρήσιος, καραβήσιος, καµπήσιος, καλογε-
ρήσιος, καλαµποκήσιος, κατσικήσιος, κοτήσιος, κεφαλήσιος, κρι-
θαρήσιος, κουνελήσιος, λιµνήσιος, λεονταρήσιος, µοναστηρήσιος, 
µαϊµουδήσιος, µουλαρήσιος, µοσχαρήσιος, νταµαρήσιος, πελαγή-
σιος, περιβολήσιος, παραπανήσιος, παλληκαρήσιος, περιστερή-
σιος, προβατήσιος, πανηγυρήσιος, παιδιακήσιος, ποταµήσιος, σκυ-
λήσιος, σπιτήσιος, τραγήσιος, τουλουµήσιος, φιδήσιος, χελωνή-
σιος, φεγγαρήσιος. 

ήσκιος (σχολ. ορθ. ίσκιος) (ο) 1. η σκοτεινή επιφάνεια που δηµιουρ-
γείται κοντά σε αδιαφανές σώµα, όταν το τελευταίο δέχεται τις ακτί-
νες τού φωτός, οι οποίες δεν µπορούν να το διαπεράσουν: παρατη-
ρούσαµε τους ~ µας πάνω στον τοίχο ΣΥΝ. σκιά 2. (στο σκοτάδι) µορ-
φή που δεν είναι ευδιάκριτη: ένας ~ πέρασε µέσα στο σκοτάδι και 
χάθηκε ΣΥΝ. σκιά 3. (συνεκδ.) µέρος στο οποίο δεν χτυπά κατευθείαν 
ο ήλιος: καθόµαστε στον ~, για να µη µας κάψει ο ήλιος ΣΥΝ. σκιά 4. 
(µτφ.) ανάµνηση ανθρώπου που έχει φύγει ή πεθάνει 5. (µτφ.) δηµι-
ούργηµα τής φαντασίας: παλεύει µε τους ~ ΣΥΝ. φάντασµα, αερικό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ήσκιος < αρχ. σκιά, όπου το αρχικό ή- υπό την επί-
δραση τού ήλιος. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για συνθ. εκ συναρπα-
γής από τη συνεκφορά ή σκιά > ήσκιά, µε αλλαγή γένους κατά το 
ήλιος. Η γρ. µε ί- (ίσκιος) είναι εσφαλµ., µη έχοντας ετυµολογική στή- 
,ρι-ξη]· 
ήσκιωµα (το) {ησκιώµ-ατος | -ατα, -άτων) ο τόπος που βρίσκεται στη 
σκιά. 

ησκιώνω ρ. µετβ. {ήσκιω-σα, -µένος} ρίχων τη σκιά µου: τα ψηλά δέ-
ντρα ήσκιωναν µεγάλο µέρος τού κήπου ΣΥΝ. σκιάζω. 

ήσσων, -ων, -ον κ. ήττων {ήσσ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.) µικρότερος, λιγότερος· (συνεκδ.) υποδεέστερος, δευτερεύ-
ων: αυτό το θέµα είναι ήσσονος σηµασίας ΣΥΝ. ελάσσων ΦΡ. (α) αρ-
χή τής ήσσονος προσπάθειας η πρακτική τού να καταβάλλει κανείς 
όσο µικρότερη προσπάθεια γίνεται, προκειµένου να επιτύχει κάτι (β) 
κατά το µάλλον ή ήττον βλ. λ. µάλλον (γ) ουχ ήττον (ούχ ήττον) 
εντούτοις, όµως: η άµυνα κατά των επιδροµέων δεν υπήρξε συστη-
µατικά οργανωµένη- ~ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσµατική. [ΕΤΥΜ < 
αρχ· ήσσων (αττ. ήττων), συγκρ. βαθµός τού επιρρ. ή~κα (µε επική 
ψίλωση), που συνδ. µε λατ. seg-nis «νωθρός, οκνηρός». Βλ. κ. 
ήκιστα, ήττα. Η αρχή τής ήσσονος προσπαθείας µεταφράζει το γαλλ. 
la loi du moindre effort]. 

ησυχάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ησύχασ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κά-
νω (κάποιον) να πάψει να ανησυχεί, οδηγώ ή επαναφέρω (κάποιον) 
σε κατάσταση ηρεµίας: µε ησύχασαν αυτά που µου είπες ΣΥΝ. καθη-
συχάζω, ηρεµώ, καταπραΰνω, καλµάρω, κατευνάζω, γαληνεύω ANT. 
αναστατώνω, ανησυχώ, ερεθίζω, ταράζω 2. (ειδικότ.) κάνω (κάποιον) 
να σταµατήσει να θορυβεί: µε πολύ κόπο ησύχασε τη µικρή που 
έκλαιγε || αν δεν ησυχάσετε τους ζωηρούς µαθητές, θα έχετε πρόβληµα 
στην τάξη ♦ (αµετβ.) 3. φθάνω σε κατάσταση ηρεµίας, παύω να είµαι 
σε ένταση, σε ταραχή: δεν ησυχάζω, αν δεν µου τηλεφωνήσουν ότι 
έφτασαν καλά || η θάλασσα ησύχασε ξαφνικά ΣΥΝ. ηρεµώ, γαληνεύω 
4. (ειδικότ.) παύω να θορυβώ: Ησυχάστε! Τι φασαρία είναι αυτή; 
ΣΥΝ. παύω, ηρεµώ, σιωπώ ANT. θορυβώ 5. παύω να ενοχλούµαι: 
πότε θα ησυχάσουµε από τις απροειδοποίητες επισκέψεις του; || φύγε 
να ησυχάσουµε! ΣΥΝ. απαλλάσσοµαι 6. παύω να έχω ασχολίες, 
δραστηριότητες, να βρίσκοµαι σε κίνηση· συνήθ. µε άρνηση: ∆εν 
ησυχάζει λεπτό! Όλη µέρα τρέχει δεξιά και αριστερά! || αυτό το παιδί 
δεν µ'αφήνει να ησυχάσω! ANT. δραστηριοποιούµαι 7. (σπάν.) ξα-
πλώνω και κοιµάµαι, αναπαύοµαι: το µεσηµέρι ησυχάζει µια-δυο 
ωρίτσες · 8. ζω µοναστική ζωή, είµαι ησυχαστής ΣΥΝ. µονάζω. 

ησυχασµός (ο) [1861] 1. (λαϊκ.) το να ησυχάζει κανείς, η ησυχία 2. 
ΘΡΗΣΚ. τρόπος ζωής των ασκητών κυρ. τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που 
χαρακτηρίζεται από την αδιάλειπτη προσευχή και την τάση προς πλή-
ρη απαλλαγή από τα ανθροοπινα πάθη 3. (ειδικότ.) τάση που εµφανί-
στηκε στο Αγιον Όρος κατά τον 14ο αι. και σύµφωνα µε την οποία οι 
µοναχοί µέσω τής συνεχούς προσευχής και σε κατάσταση απόλυτης η-
συχίας µπορούσαν να προσεγγίσουν συνειδητά το θείο και να απο-
κτήσουν θεοπτία, δηλ. νοερή θέα τού ακτίστου θείου φωτός. — ησυ-
χαστής (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hesychasm]. 
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ησυχαστήριο (το) [µεσν.] {ησυχαστηρί-ου | -ων} 1. µέρος στο οποίο 
αποµονώνεται ο µοναχός ησυχαστής ΣΥΝ. ερηµητήριο, ασκητήριο, 
ασκηταρειό 2. (γενικότ.) το µέρος στο οποίο µπορεί κανείς να απο-
µονωθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 

ησυχαστής (ο) → ησυχασµός 
η συ χαοτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ησυχα-
σµό 2. ΙΣΤ.-ΕΚΚΛΗΣ. ησυχαστική έριδα οι θεολογικές συγκρούσεις που 
σηµειώθηκαν στο Βυζάντιο τον 14ο αι., όταν αµφισβητήθηκε η πρα-
κτική τού ησυχασµού (βλ.λ.). 

ησυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη ταραχής, αναστατώσεων, 
εντάσεων ΣΥΝ. ηρεµία, αταραξία, γαλήνη· ΦΡ. ησυχία, τάξις και 
ασφάλεια (από προπαγανδιστικό σύνθηµα τής απριλιανής δικτατο-
ρίας) (i) η κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχει καµιά δραστη-
ριότητα και κοινωνική διεκδίκηση, συνήθ. εξαιτίας τής επιβολής 
απολυταρχικής διακυβέρνησης (ii) για να δηλωθεί ότι δεν συµβαίνει 
τίποτε άξιο λόγου: -Τρέχει τίποτα; -Μπα, ~! 2. το να είναι κανείς 
ήσυχος, ήρεµος- κυρ. σε φράσεις όπως: ~ δεν έχει αυτό το παδί! || Μη 
µε ανακατεύετε σε τέτοιες ιστορίες! Εγώ θέλω την ~ µου! 3. η έλλει-
ψη θορύβων: προηγουµένως άκουγα οµιλίες, αλλά εδώ και δύο ώρες 
βασιλεύει απόλυτη ~ || κάντε ~! || (ως προσταγή) ~! Θέλω να 
κοιµηθώ! || περίεργη | ύποπτη - ΣΥΝ. σιωπή, σιγή, γαλήνη ΑΝΤ. 
φασαρία, ταραχή 4. ΝΟΜ. διατάραξη κοινής ησυχίας πταίσµα κατά το 
οποίο ο δράστης διαταράσσει δηµόσια τις ασχολίες ή τη νυχτερινή 
ησυχία των κατοίκων κυρ. µε υπερβολικούς θορύβους 5. ΘΕΟΛ. η 
υλική και πνευµατική εγκράτεια (νήψη) που βοηθούν στην κατάνυξη 
και την εσωτερική γαλήνη τής ψυχής· βασική επιδίωξη τού 
ησυχασµού (βλ.λ.). 

Ησύχιος (ο) {Ησυχίου} 1. Έλληνας γραµµατικός από την Αλεξάν-
δρεια (5ος αι. µ.Χ.), από τους σηµαντικότερους λεξικογράφους· το λε-
ξικό του εκτός από πλήθος λέξεων περιέχει ερµηνεία δύσκολων χω-
ρίων, παροιµιών και διαλεκτικών λέξεων που δεν έχουν παραδοθεί 
από κείµενα 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ETYM. < 
µτγν. 'Ησύχιος < αρχ. επίθ. ήσύχιος < ήσυχος]. 

ήσυχος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας, γαλή-
νης: - θάλασσα ΣΥΝ. ήρεµος, γαλήνιος, ατάραχος ΑΝΤ. ανήσυχος, τα-
ραγµένος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη θορύβου, που 
δεν θορυβεί: ~ βραδιά | δάσος | βήµατα | δωµάτιο ΣΥΝ. σιωπηλός, 
αθόρυβος, σιγαλός ΑΝΤ. θορυβώδης 3. (α) αυτός που σιωπά, που δεν 
µιλά: το παιδί καθόταν ~ κι έπαιζε ΣΥΝ. σιωπηλός ΑΝΤ. θορυβώδης, 
οµιλητικός (β) (συνεκδ.) αυτός που δεν ενοχλεί: καθόταν ~ στη γωνιά 
του και δεν πείραζε κανέναν ΑΝΤ. ενοχλητικός, φασαριόζος 4. αυτός 
που είναι απερίσπαστος από έγνοιες: Μείνε ήσυχος. Θα φροντίσω 
την υπόθεση σου || άσε µε ήσυχο να δουλέψω! || ∆εν ανακατεύοµαι σε 
τέτοιες δουλειές. Εγώ θέλω να έχω το κεφάλι µου ~ || ~ γεράµατα | 
συνείδηση (χωρίς ενοχές) ΣΥΝ. αµέριµνος, ανενόχλητος, ατάραχος, 
ξένοιαστος ΑΝΤ. προβληµατισµένος 5. (α) αυτός που δεν έχει απότο-
µες ή βίαιες αντιδράσεις, που δεν παραφέρεται: είναι ~ ανθρωπάκι || 
~ χαρακτήρας ΑΝΤ. απότοµος, βίαιος (β) (συνεκδ.) αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από ηπιότητα και ευγένεια: ~ κουβεντούλα | τρόποι ΣΥΝ. 
ήρεµος, ήπιος 6. αυτός που δεν παρουσιάζει µεταβολές, αναστατώ-
σεις ή ενοχλήσεις: κάνει ~ ζωή || περάσαµε µια -χρονιά ΑΝΤ. ανήσυ-
χος. — ήσυχα | ησύχως [αρχ.] επίρρ. [ETYM. < αρχ. ήσυχος, αγν. 
ετύµου]. 

ήτα (το) {άκλ.} Η, η· το έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. αριθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. Γ ETYM. < αρχ. ήτα < εβρ. hëth 
«φράκτης, περίβολος»]. 

ητακισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. 1. (σύµφωνα µε την ερασµική προ-
φορά) η προφορά τού γράµµατος ε (έψιλον) από τους αρχαίους Έλλη-
νες ως ε µακρού ΑΝΤ. ιωτακισµός 2. (γενικότ.) η προφορά που επιχει-
ρεί να ανασυνθέσει επιστηµονικά τον τρόπο µε τον οποίο προφερόταν 
η Ελληνική στους κλασικούς χρόνους· η προφορά αυτή συγκλίνει, χω-
ρίς να ταυτίζεται, µε την ερασµική προφορά ΑΝΤ. ιωτακισµός. — η-
τακίΌτής (ο) [1854]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γερµ. Etazismus], 

ήτις αντων. → όστις 
ητθ! µόριο (αρχαιοπρ.) δηλαδή: κατά την οριζόµενη εκ τού νόµου προ-

θεσµία, ~ µετά παρέλευση πέντε ηµερών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή, οµόη- 

[ΕΤΥΜ αρχ- < η τοκ η «πράγµατι, αληθώς» (αγν. ετύµου, βλ. κ. ήδη) 
+ -τοι, άτονος τ. δοτ. τού β' προσώπου (σύ, δωρ. τύ), που χρησιµοποι-
ήθηκε στην αττ. διάλεκτο ως επίθηµα, πβ. µέν-τοι, καί-τοι]. 

ήττα (η) {ηττών} η αρνητική έκβαση σε αγώνα, µάχη, σύγκρουση, αλ-
λά και σε κάθε είδους ανταγωνισµό ή συναγωνισµό, η αποτυχία 
στην επίτευξη στόχου: το στράτευµα υπέστη συντριπτική ~ || εκλογική 
| σοβαρή | απροσδόκητη | βαριά | διπλωµατική | οδυνηρή | προσωπική 
~ || παραδέχοµαι | διαπιστώνω την ~ µου ΣΥΝ. αποτυχία ΑΝΤ. νίκη, 
επιτυχίαν ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός, οµόηχα. [ΕΤΥΜ.< αρχ. ήττα < 
ήττώµαι (υποχωρητ.)]. 

ηττοπάθεια (η) {χωρ. πληθ.} η εκ των προτέρων πεποίθησης κάποιου 
για αρνητική εξέλιξη: η ~ του δεν τον αφήνει να προχωρήσει στην 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία || πνεύµα | κλίµα ηττοπάθειας || κα-
ταλαµβάνοµαι από ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. défaitisme]. 

ηττοπαθής, -ής, -ές αυτός που διακατέχεται από τον φόβο τής ήττας, 
που δεν πιστεύει ότι µπορεί να πετύχει κάτι: ~ στάση | άνθρωπος | 
χαρακτήρας. — ηττοπαθώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. défaitiste]. 

ηττώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ηττάσαι... | ηττή-θηκα, -µένος} υφίσταµαι 
ήττα, αποτυγχάνω (στην προσπάθεια µου, στον αγώνα µου, σε σύ-
γκρουση): η εθνική µας οµάδα ηττήθηκε από την αντίστοιχη αγγλική || 
~ ολοσχερώς | άδοξα | κατά κράτος (εντελώς) ΣΥΝ. νικιέµαι, χά- 

νω ΑΝΤ. νικώ, κερδίζω·   ΦΡ. ουαί τοις ηττηµένοις βλ. λ. ουαί.   * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήττώµαι (-άο-) < ήττων «λιγότερος, κατώτερος» (βλ. λ. 
ήσσων), κατ' αναλογίαν προς το συνώνυµο νικώµαι]. 

ήττων, -ων, -ον -· ήσσων 
ηφαίστειο (το) [1812] {ηφαιστεί-ου | -ων} 1. ΓΕΩΛ. άνοιγµα ή ρήγµα 
στον φλοιό τής Γης (και άλλων πλανητών), από το οποίο αναβλύζουν 
κατά καιρούς λειωµένα ή καυτά πετρώµατα και ατµός: έκρηξη | λά-
βα | κρατήρας ηφαιστείου || ενεργό | σβησµένο | εν δράσει | εν ηρεµία 
~ (βλ. λ. ηρεµία) 2. (συνεκδ.) το βουνό ή ο λόφος που βρίσκεται γύρω 
από το παραπάνω άνοιγµα ή ρήγµα και αποτελείται κυρ. από 
στερεοποιηµένο υλικό από τα βάθη τής γης, π.χ. ο Βεζούβιος και η 
Αίτνα 3. (µτφ.) τόπος ή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ταραχές, 
συγκρούσεις: το ~ των Βαλκανίων. — ηφαιστειακός, -ή, -ό [1861]. 
[ΕΤΥΜ. < Ήφαιστος, θεός τής φωτιάς. Η λ. απέκτησε τη σηµ. αυτή ως 
απόδ. λατινογενών ξέν. όρων, πβ. γαλλ. vulcan < λατ. Vulcanus, επίθ. 
τού Ηφαίστου, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. για την ονοµασία τού νη-
σιού όπου βρίσκεται το ηφαίστειο Αίτνα, το οποίο θεωρείται ως το 
«εργαστήριο τού Ηφαίστου»]. 

ηφαιστειογενής, -ής, -ές [1867] {ηφαιστειογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που προέρχεται ή σχηµατίστηκε από ηφαίστειο, από τα καυτά 
υλικά που αναβλύζουν από αυτό: ~ εδάφη | πετρώµατα | νησιά.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. volcanique]. 

ηφαιστειολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τη µελέτη των ηφαιστείων και των συναφών φαινοµένων. — 
ηφαιστειολόγος (ο/η) [1877]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
vulcanologie (νόθο συνθ.)]. 

ηφαιστειότητα (η) [1883] {χωρ. πληθ.} η ηφαιστειακή δράση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volcanisme]. 

ηφαιστειώδης, -ης, -ες [1861] {ηφαιστειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που θυµίζει ηφαίστειο 2. (µτφ.) εκρηκτικός: ~ ιδιοσυγκρασία. 

Ηφαιστίων (ο) {Ηφαιστίων-ος, -α} 1. παιδικός φίλος τού Μ. Αλεξάν-
δρου, που τον ακολούθησε ως στρατιωτικός αρχηγός στην εκστρατεία 
τής Μ. Ασίας 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης Ηφαι-
στίωνας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ηφαιστίων, -ωνος < αρχ. "Ηφαιστος (βλ.λ.)]. 

Ήφαιστος (ο) {-ου κ. -αίστου} ΜΥΘΟΛ. ένας από τους δώδεκα θεούς 
τού Ολύµπου, σύζυγος τής Αφροδίτης, ο οποίος λατρευόταν ως κύ-
ριος τής φωτιάς και τής µεταλλουργίας και προστάτης των τεχνιτών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Ηφαιστος, προελλην. θεωνύµιο, αγν. ετύµου]. 

ηχαγωγός, -ός, -ό [1888] ΦΥΣ. αυτός που χρησιµεύει για τη µετάδοση 
τού ήχου: ~ σωλήνας. [ΕΤΥΜ. < ηχ(ο)- + αγωγός (< άγω)]. 

ηχείο (το) 1. η συσκευή που χρησιµοποιείται για την ενίσχυση ή τη 
µετάδοση τού ήχου 2. το κοίλωµα των έγχορδων µουσικών οργάνων, 
όπου παράγεται ο µουσικός ήχος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ήχεϊον «κύµβαλο, τύµπανο» < αρχ. ήχος. Η σηµερινή 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. (sound-box) resonator]. 

ηχηρός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που παράγει έντονο ήχο: -χειροκρότη-
µα | κουδούνι | φωνές | χαστούκι | γέλιο | φιλί ΣΥΝ. δυνατός, έντονος, 
βροντερός ΑΝΤ. αθόρυβος, σιγανός 2. (συνεκδ.) αυτός που προσελκύει 
την προσοχή, που προκαλεί εντύπωση: δεν χρειαζόµαστε ~ ονόµατα, 
αλλά γνώστες τού αντικειµένου, έστω κι αν δεν είναι γνωστοί 3. 
ΓΛΩΣΣ. ηχηρό σύµφωνο κάθε σύµφωνο που παράγεται, όταν πάλλο-
νται οι φωνητικές χορδές: τα ~ σύµφωνα τής Ν. Ελληνικής είναι τα 
µπ, ντ, γκ (γγ), β, δ, γ, µ, ν, λ, ρ, ζ ΑΝΤ. άηχος. — ηχηρότητα (η) [1894]. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. sonore]. 

ηχηροποίηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η τρο-
πή ενός άηχου συµφώνου στο αντίστοιχο ηχηρό: η ~ τού «σ» σε «ζ». 
— ηχηροποιούµαι ρ. [1891] {-είται...}. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. sonorisation]. 

ηχητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που παράγει ή αναπαράγει ήχο, αυ-
τός που σχετίζεται µε τον ήχο: ~ παρεµβολή | διαβαθµίσεις | από-
χρωση | κύµατα | ποιότητα 2. ΦΥΣ. ηχητική (η) ο κλάδος τής ακου-
στικής και τής µηχανικής των ρευστών, που ασχολείται µε τη µελέτη 
τής ταχύτητας και τού ήχου και µε τα συναφή φαινόµενα. — ηχη-
τικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ηχητικότητα (η) το γνώρισµα µουσικού οργάνου που αποδίδει το 
πόσο ικανοποιητικά (από την άποψη τής έντασης, τής καθαρότητας 
τού ήχου κ.λπ.) ακούγεται το όργανο αυτό σε κάθε περιοχή τής έκτα-
σης του. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sonorité]. 

ήχθην ρ.→άγω 
ηχοαίσθηµα (το) {ηχοαισθήµατος | χωρ. πληθ.} η αίσθηση τού ήχου, 
η ιδιότητα τού ήχου να γίνεται αντιληπτός µέσω τής ακοής. [ETYM. 
Απόδ. τού αγγλ. audibility]. 

ηχοαπορροφητικος, -ή, -ό αυτός που απορροφά τους ήχους: ~ οδό-
στρωµα. 

ηχοβολίδα (η) η συσκευή που, µε τη χρήση ηχητικών κυµάτων, 
προσδιορίζει το βάθος τού ωκεανού ή την ύπαρξη σώµατος ή εµπο-
δίου µέσα στη θάλασσα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. echo sounder]. 

ηχοβολισµός (ο) η µέτρηση τού βάθους τής θάλασσας ή η εξακρί-
βωση τής ύπαρξης αντικειµένου ή εµποδίου µέσα σε αυτήν µε την 
εκποµπή ηχητικών κυµάτων, που αντανακλώνται στην επιφάνεια τού 
βυθού και επιστρέφουν στη συσκευή (ηχοβολίδα). Επίσης ηχοβόλιση 
(η)· — ηχοβολιστικός, -ή, -ό, ηχοβολίζω ρ. 

ηχοβολιστικό (το) ΝΑΥΤ. συσκευή η οποία µετράει το βάθος τής θά-
λασσας µε τη βοήθεια υπερήχων. 



ηχογράφος 737 ηώς 
 

ηχογράφος (ο) η συσκευή µε την οποία καταγράφεται ο ήχος. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. sound recorder]. 

ηχογραφώ ρ. µετβ. {ηχογραφείς... | ηχογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καταγράφω (ήχο) σε ειδικό υλικό, µε τρόπο ώστε να διατηρηθεί και να µπορεί 
να αναπαράγεται µε τα κατάλληλα µέσα: ηχογράφησαν πρώτα τα όργανα και 
µετά τη φωνή || ~ ψηφιακά | πιστά | επιτυχηµένα. — ηχογράφηση (η). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. record]. 

ηχοεντοπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. µέθοδος εντοπισµού αντικειµένων µε 
προσδιορισµό τού χρόνου που χρειάζεται η ηχώ για να επιστρέψει στο σηµείο 
εκποµπής τού ήχου, καθώς και τής κατεύθυνσης από την οποία αυτή 
επιστρέφει, λ.χ. από ένα ραντάρ ή ανιχνευτή υποθαλάσσιων αντικειµένων 2. 
ΒΙΟΛ. µηχανισµός ανίχνευσης αντικειµένων που ενεργοποιούν δελφίνια, 
νυχτερίδες και άλλα ζώα εκπέµποντας υψηλής συχνότητας ήχους οι οποίοι 
ανακλώνται στο αντικείµενο και επιστρέφουν πίσω στα αφτιά ή σε άλλα 
ακουστικά όργανα. 
[ΕΤΥΜ. o βιολογικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. echo-location (νόθο 
συνθ.), ενώ ο φυσ. όρ. αποδίδει το αγγλ. sonar (βλ. κ. σόναρ)]. 

ηχοκαρδιογράφηµα (το) {ηχοκαρδιογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η διάγνωση για 
την κατάσταση τής καρδιάς, που γίνεται µε τη βοήθεια υπερήχων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. échocardiogramme]. 

ηχοκαταστολή (η) η παύση ή η αποµάκρυνση τού θορύβου που προέρχεται από 
ηχητικό σύστηµα ΣΥΝ. αποθορυβοποίηση. 

ηχοκινησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική και αυτόµατη µίµηση 
κινήσεως που ο ασθενής είδε άλλους να εκτελούν ή εκτέλεσε ο ίδιος µία φορά 
ΣΥΝ. ηχοπραξία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. échokinésie]. 

ηχολαλία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική τάση για µηχανική 
επανάληψη λέξεων και φράσεων που ο ασθενής άκουσε άλλους να 
προφέρουν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. echolalia]. 

ηχολήπτης (ο) {ηχοληπτών}, ηχολήπτρια (η) {ηχοληπτριών} τεχνικός που 
είναι υπεύθυνος για την εγγραφή τού ήχου κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής 
εκποµπής, ταινίας κ.λπ. 

ηχοληψία (η) {ηχοληψιών} η τεχνική διαδικασία για την εγγραφή ήχου σε 
ειδικό υλικό, ιδ. για κινηµατογραφική ή τηλεοπτική χρήση. — ηχοληπτικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ήχος + -ληψία < λήψη, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Tonaufnahme]. 

ηχολογώ ρ. αµετβ. [1871] {ηχολογείς... | ηχολόγ-ησα} δηµιουργώ ήχο, 
αχολογώ (βλ.λ.). 

ηχοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η µέθοδος µέτρησης τού ήχου 2. η µελέτη τού 
ήχου ως προς τη διάρκεια, την ένταση, το ύψος ή την προέλευση µε τη 
βοήθεια ειδικού µηχανήµατος. — ηχοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sonométrie (νόθο συνθ.)]. 

ηχόµετρο (το) [1861] {ηχοµέτρ-ου | -ων} το ειδικό όργανο µε το οποίο 
υπολογίζεται η ένταση, το ύψος και η διάρκεια τού ήχου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sonomètre (νόθο συνθ.)]. 

ηχοµψητικος, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που µιµείται φυσικό ήχο: ~ λέξη ΣΥΝ. 
ηχοποίητος 2. ΓΛΩΣΣ. ηχοµιµητική (η) η διαδικασία κατά την οποία 
σχηµατίζονται λέξεις που ακουστικά θυµίζουν φυσικούς ήχους και 
παρουσιάζουν αιτιολογική σχέση µεταξύ σηµασίας και µορφής ΣΥΝ. 
ονοµατοποιία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. lautnachahmend]. 

ηχοµόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η αποµόνωση και η 
προστασία ενός χώρου από τους εξωτερικούς θορύβους: σε όλα τα στούντιο 
ηχογραφήσεων είναι απαραίτητη η ~ 2. (συνεκδ.) το υλικό µε το οποίο 
ηχοµονώνεται ένας χώρος και γενικότ. ο τρόπος µε τον οποίο ενισχύεται η 
κατασκευή κτηρίου γι' αυτό τον λόγο: το διαµέρισµα δεν έχει καλή ~ || δεν 
έχουν βάλει την ~ ακόµα. — ηχοµονω-τικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
sound-isolation]. 

ηχοπέτασµα (το) {ηχοπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων) φράγµα, φυσικό (π.χ. από 
χώµα, δενδροστοιχία) ή τεχνητό (π.χ. πανό από ηχοµονωτι-κό υλικό), που 
εµποδίζει τη µετάδοση τού ήχου. 

ηχοποίητος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που παράγεται κατά την προσπάθεια των 
οµιλητών µιας γλώσσας να µιµηθούν φωνητικά φυσικό ήχο: η λέξη 
«νιαούρισµα» είναι ~ (από το «νιάου», που αποτελεί φωνητική απόδοση τής 
φωνής τής γάτας). [ΕΤΥΜ < ηχο- + -ποίητος (< ποιώ), κατά το χειρο-ποίητος]. 

ηχοπραξία (η) (χωρ. πληθ.} η ηχοκινησία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. echopraxia]. 

ηχο ρ ρύπανση (η) {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.) 1. η µορφή υποβάθµισης τού 
περιβάλλοντος και τής ποιότητας ζωής, που οφείλεται στους υπερβολικούς σε 
αριθµό και ένταση θορύβους: την ~ στην πόλη την προκαλούν τα αυτοκίνητα, 
τα κοµπρεσέρ κ.ά. || στην ~ αποδίδουν πολλοί τη νευρικότητα των ανθρώπων 
τής πόλης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των θορύβων που υποβαθµίζουν το 
περιβάλλον ή προκαλούν ενόχληση σε όποιον τους ακούει: (σκωπτ.) αυτό δεν 
είναι τραγούδι, είναι σκέτη ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sound 
pollution]. 

ήχος (ο) 1. οτιδήποτε γίνεται ή µπορεί να γίνει αντιληπτό µε τη βοήθεια τής 
ακοής: ανεπαίσθητος | δυνατός | ρυθµικός | υπόκωφος | πένθιµος | µελωδικός | 
ευχάριστος ~|| ο ~ τής φωνής | τής θάλασσας | τής καµπάνας || το φράγµα τού 
ήχου (βλ. λ. φράγµα) 2. (εκφραστ.) χαρακτηριστικό άκουσµα: ήχοι από την 
Αφρική (µουσική ή οµιλία) 3. (για ηλεκτρονική συσκευή) η ένταση τού ήχου: 
χαµηλώνω | δυναµώνω τον ~ του ραδιοφώνου | τής τηλεόρασης 4. ΜΟΥΣ. 
καθένας από τους οκτώ τρόπους τής βυζαντινής µουσικής: ~ πλάγιος. Επίσης 
(λαϊκ.) αχός (σηµ. 1) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήχος, παράλλ. τ. τού αρχαιότερου ουσ. ήχή (ήδη οµηρικού) < 
*Εάχά, που απαντά αναδιπλασιασµένο στο ρ. ίάχω < *Ει-Εά-χω (βλ. λ. ιαχή). 
Η λ. ήχή συνδ. µε λατ. vagio «κλαυθµυρίζω», αρχ. αγγλ. swögan κ.ά.]. 

-ηχος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν αυτόν που 
αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό ήχων ή ψάλλεται κατά συγκεκριµένο 
αριθµό ήχων: οκτά-ηχος, οκτώ-ηχος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. µεσν. οκτώ-ηχος), το οποίο προέρχεται από το αρχ. ηχος}. 

ηχόχρωµα (το) [ηχοχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ξεχωριστή ποιότητα τού ήχου, η 
οποία εξαρτάται από τις µεταβολές τής πίεσης (κυµατο-µορφή) στο ηχητικό 
κύµα, κατά τρόπο ώστε οι οµαλές διακυµάνσεις της να αντιστοιχούν σε 
µελωδικούς ήχους και οι απότοµες σε σκληρούς ήχους: το φλάουτο έχει 
µαλακό ~, ενώ το τύµπανο σκληρό ΣΥΝ. χροιά. 

ηχώ (η) {ηχούς | χωρ. πληθ.} 1. η επανάληψη τού ήχου λόγω ανακλάσεως των 
ηχητικών κυµάτων σε µακρινό εµπόδιο, µε αποτέλεσµα να φτάνουν στα αφτιά 
µας πιο αργά από τα κανονικά ηχητικά κύµατα (που εκπέµπονται κατευθείαν): 
η ~ τής φωνής του αντήχησε στη σπηλιά ΣΥΝ. αντίλαλος, αντήχηση, 
αντιβούισµα 2. (µτφ.) αυτός που απλώς αναπαράγει λόγους και ιδέες άλλου, 
χωρίς να αλλοιώνει ή να τροποποιεί όσα µεταφέρει: η εφηµερίδα έχει 
µεταβληθεί σε ~ τής κυβερνητικής πολιτικής (υποστηρίζει άκριτα την 
κυβερνητική πολιτική) ΣΥΝ. φερέφωνο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ήχή, βλ. κ. ήχος]. 

ηχώ ρ. αµετβ. {ηχείς... | ήχησα} 1. βγάζω ήχο: οι καµπάνες ηχούν 2. γίνοµαι 
αντιληπτός, ακούγοµαι (συνήθ. δίνοντας συγκεκριµένη εντύπωση): τα λόγια 
του ήχησαν παράξενα στ'αφτιά µου. [ΕΤΥΜ < αρχ- ήχώ (-έω) < ήχή (βλ. λ. 
ήχος)]. 

ηωζωικός, -ή, -ό ΓΕΩΛ. αυτός που σχετίζεται µε την πρώτη περίοδο εµφάνισης 
ζωικών όντων στη Γη: ~ αιώνας | όντα. [ΕΤΥΜ. < ηω- (< ηώς «αυγή», βλ.λ.) 
+ ζωικός, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. eozoic]. 

Ηώκαινο (το) [1873] {Ηωκαίνου} ΓΕΩΛ. γεωλογική περίοδος που θεωρείται ότι 
άρχισε πριν από 54 εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε περίπου 16 
εκατοµµύρια χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < ηω- (< ηώς «αυγή») + καινός «καινούργιος», ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. eocene]. 

Ηώς (η) [αρχ.] {Ηούς} ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Υπερίονος, αδελφή τού Ηλίου και τής 
Σελήνης, η προσωποποίηση τής αυγής. 

ηώς (η) {ηούς, ηώ | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η αυγή. [ΕΤΥΜ. αρχ., ιων. τύπος 
τής λ. έως «χάραµα, αυγή», βλ. λ. εωθινός]. 



Θ 

Θ, θ: θήτα, το όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Το γράµµα O αντιπροσώπευε στην Αρχαία Ελληνική ένα οδοντικό κλειστό δασύ 
σύµφωνο (π.χ. θέµα = /théma/, από όπου λατ. thema, γαλλ. thème, αγγλ. theme κ.λπ.), ενώ από πολύ νωρίς µε απώλεια τής δασύτητάς του 
άρχισε να προσλαµβάνει τη φωνητική αξία οδοντικού διαρκούς συµφώνου, όπως προφέρεται και σήµερα (πβ. θέµα = /Géma/). Η δήλωση τής 
δασύτητας στο φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας ήταν πολύ σηµαντική, τόσο που προσδιόρισε την ονοµασία όλων των κλειστών συµφώνων 
τής Ελληνικής (δασέα σύµφωνα: χ, φ, θ- µη δασέα ή ψιλά: κ, π, τ - µέσα σύµφωνα, τα µεταξύ δα-σέων και µη δασέων ευρισκόµενα: γ, β, δ). 
Ήταν τόσο σηµαντική, που το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο αρχικά διέθετε µόνο το O (th), ενώ τα άλλα δύο δασέα σύµφωνα τα δήλωνε ως 
ΠΗ (Π µε το δασύ Η) και ΚΗ (Κ µε το δασύ Η), δηµιούργησε δύο νέα γράµµατα, το Φ (= ph) και το Χ (= kh), για να δηλώσει 
µονογραµµατικά (όπως το Θ) και τα δύο άλλα δασέα. Τη δασύτητα τής αρχαίας προφοράς τού O βρίσκουµε και στις (αρχαίες) λέξεις που 
έχουν περάσει σε ξένες γλώσσες ως δάνεια από την Ελληνική, πβ. λ.χ. αγγλ. theatre, ethnic, therapy, theology, theory, thermometer, athletic, 
atheism κ.λπ. Οι ειδικοί µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής ανάγουν το ελληνικό γράµµα θήτα στο αντίστοιχο βορειοσηµιτικό 
γράµµα tëth (εµφατικό οδοντικό), ενώ το γράµµα ταυ το ανάγουν στο (µη εµφατικό οδοντικό) γράµµα tâw τής βορειοσηµιτικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Θ, o θήτα· το όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. θήτα, 
αριθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

θα µόριο 1. για τον σχηµατισµό των µελλοντικών ρηµατικών χρόνων 
(στιγµιαίου, διαρκείας και συντελεσµένου µέλλοντα): θα πάω σε µία 
ώρα στην αγορά || θα πηγαίνω κάθε απόγευµα στην αγορά || όταν επι-
στρέψεις, θα έχω ήδη πάει στην αγορά 2. για τον σχηµατισµό των δυ-
νητικών εγκλίσεων, κυρ. στη δήλωση τού µη πραγµατικού: θα πήγαι-
να στην αγορά, αλλά δεν έχω χρήµατα || θα είχα πάει στην αγορά, αν 
δεν ήµουν κατάκοπος || θα µπορούσατε να µου φέρετε ένα ποτήρι νε-
ρό; 3. για τη δήλωση τού πιθανού ή τού ενδεχοµένου: δεν µου µιλάει 
φαίνεται θα είναι θυµωµένος || θα ήµουν στην αγορά και γι'αυτό δεν 
µε βρήκες · 4. θα (τα) οι υποσχέσεις: ο λαός κουράστηκε από τα 
προεκλογικά ~< θέλει έργα. Επίσης (λαϊκ.) θενά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
θανά < 0ε' να (µε προληπτική αφοµοίωση) < θελ'να (µε απλοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος -λν-) < θέλω νά < θέλω ίνά < θέλω ίνα, 
τρόπος περιφραστικής δηλώσεως τού µέλλοντα, που χρησιµοποιήθηκε -
ακολουθούµενος από υποτακτική- στους όψιµους µεσν. 5ςρόνους]. 

θάβω κ. (λόγ.) θάπτω κ. (λαϊκ.) θάφτω ρ. µετβ. {έθαψα, θάφτηκα 
(λόγ. ετάφην, -ης, -η..., µτχ. ταφείς, -είσα, -έν), θαµµένος} 1. τοποθετώ 
µέσα στη γη και σκεπάζω µε χώµα: θαµµένος θησαυρός ΣΥΝ. χώνω, 
κρύβω ANT. ξεθάβω, βγάζω 2. (ειδικότ.) τοποθετώ (νεκρό) σε τάφο και 
τον σκεπάζω µε χώµα: τον έθαψαν στον οικογενειακό τάφο ΣΥΝ. ε-
νταφιάζω, (µειωτ.) χώνω 3. καταπλακώνω, σκεπάζω παγιδεύοντας, χω-
ρίς να αφήνω δυνατότητα διαφυγής: εξαιτίας τού σεισµού πολλοί 
θάφτηκαν στα ερείπια των σπιτιών τους ΣΥΝ. πλακώνω ΑΝΤ. ξεπλα-
κώνω 4. σκεπάζω (κάτι) εντελώς, ώστε να µη φαίνεται: οι σηµειώσεις 
του είχαν θαφτεί κάτω από τον σωρό των βιβλίων και των εγγράφων 
5. (µτφ.) δεν αφήνω (κάτι) να γίνει γνωστό, να έρθει στο φως τής δη-
µοσιότητας: προσπάθησαν να θάψουν την υπόθεση δωροδοκίας ΣΥΝ. 
κουκουλώνω ANT. φανερώνω, φέρνω στο φως 6. (µτφ.) προκαλώ µεγά-
λη ζηµιά (σε κάποιον/κάτι): τον έθαψε αυτή η γκάφα παραµονές ε-
κλογών ΣΥΝ. (καθηµ.) χαντακώνω 7. (µτφ.-οικ.) µιλώ άσχηµα για (κά-
ποιον) ΣΥΝ. κακολογώ, κουτσοµπολεύω ΑΝΤ. εκθειάζω, υµνολογώ, ε-
παινώ 8. θίγω το φιλότιµο (κάποιου), µειώνω: τώρα µε θάβεις, µ'αυτό 
που λες 9. (µεσοπαθ. θάβοµαι) (µτφ.) µένω στάσιµος, δεν εξελίσσο-
µαι: θάφτηκε στη θέση τού ταµία τόσα χρόνια χωρίς προαγωγή. — 
θάψιµο (το) [µεσν.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. θάπτω (από τον αόρ. ε-θαψα, κατά το σχήµα άναψα 
- ανάβω, έκοψα - κόβω κ.ά.) < *θάφ-τω (µε ανοµοίωση τού -φ, πβ. παθ. 
αόρ. β' ε-τάφ-ην) < I.E. *dhmbh- «σκάβω», πβ. αρµ. damb-an «τάφος». 
Οµόρρ. τάφ-ος, τάφ-ρ-ος (βλ.λ)]. 

θαλαµάρχης (ο/η) [1886] {(θηλ. θαλαµάρχου) | θαλαµαρχών} υπεύ-
θυνος για την τήρηση τής τάξης και τής καθαριότητας σε θάλαµο 
(κυρ. στρατώνα ή νοσοκοµείου). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. chef de 
chambrée]. 

θαλάµη (η) {θαλαµών} 1. η τρύπα όπου φωλιάζει υδρόβιο ζώο: η ~ 
τού χταποδιού · 2. το κοίλο τµήµα όπλου, στο οποίο τοποθετείται το 
βλήµα. Επίσης θαλάµι (το) [µεσν.] (σηµ. 1).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρ^., παράλλ. τ. τού ουσ. θάλαµος 
(βλ.λ.)]. 

θαλαµηγός (η) πολυτελές σκάφος µικρής σχετικά ισχύος και µεγέ-
θους µε χαρακτηριστική µυτερή πλώρη, που χρησιµοποιείται σε 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή για ταξίδια αναψυχής ΣΥΝ. γιοτ. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. θαλαµηγός (ενν. ναΰς) < θάλαµος + -ηγός < άγω. Η λ. απαντά 
στους ελληνιστικούς παπύρους προσδιορίζοντας ένα είδος 
αιγυπτιακού πλοίου, ενώ η σηµερινή σηµ. αποδίδει το αγγλ. yacht (βλ. 
κ. γιοτ)]. θαλαµηπόλος (ο/η) 1. πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 
φροντίδα ενός δωµατίου σε ξενώνα | ξενοδοχείο ΣΥΝ. καµαριέρης 2. 
πρόσω- 

πο που φροντίζει τις καµπίνες σε επιβατηγά πλοία ΣΥΝ. καµαρότος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θάλαµος + -πόλος < πέλω | -οµαι (βλ. κ. πόλος)]. 

θαλάµι (το) → θαλάµη 
θαλαµίσκος (ο) [1851] µικρός κλειστός χώρος, συνήθ. µε ένα µόνο ά-
νοιγµα: ~ αεροπλάνου | πλοίου | διαστηµοπλοίου ΣΥΝ. καµπίνα. 

θαλαµοειδης, -ής, -ές [1807] {θαλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που θυµίζει θάλαµο ΣΥΝ. θαλαµωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θάλαµος (ο) {θαλάµ-ου | -ων, -ους} 1. το δωµάτιο: νυφικός ~ (όπου 
µένουν οι νεόνυµφοι) || νεκρικός - ΣΥΝ. δωµάτιο, κάµαρα 2. (α) το δω-
µάτιο που προορίζεται για διαµονή και ύπνο πολλών ατόµων: νοσο-
κοµειακός | στρατιωτικός ~ ΣΥΝ. κοιτώνας (β) (συνεκδ.) τα πρόσωπα 
που βρίσκονται σε δωµάτιο: όλος ο - αναστατώθηκε από τις φωνές 
του 3. (α) κλειστός εσωτερικός χώρος που προορίζεται για συγκεκρι-
µένη χρήση: ~ διαστηµοπλοίου | ανελκυστήρα | διακυβέρνησης | 
πλοήγησης | δοκιµών || χειρουργικός ~ (β) θάλαµος αποσυµπίεσης 
βλ. λ. αποσυµπίεση 4. (α) αυτόνοµο, κλειστό και συνήθ. µικρό κτίσµα 
ή κατασκευή που προορίζεται για συγκεκριµένη χρήση: τηλεφωνικός 
~ (β) ψυκτικός θάλαµος ο ειδικός χώρος στον οποίο επικρατεί πολύ 
χαµηλή θερµοκρασία χάρη στη χρήση ηλεκτρισµού και χρησιµεύει 
στη συντήρηση των τροφίµων (γ) θάλαµος αερίων (i) χώρος θα-
νάτωσης µε δηλητηριώδη αέρια: οι ~ τού Άουσβιτς | Ράβενσµπρικ (ii) 
(µτφ.) δωµάτιο ή κλειστός χώρος µε αποπνικτική ατµόσφαιρα (δ) 
σκοτεινός θάλαµος (i) το τµήµα τής φωτογραφικής µηχανής που 
µοιάζει µε µικρό κουτί µε µία οπή από την οποία διέρχεται το φως, 
µε αποτέλεσµα να σχηµατίζει το ανεστραµµένο είδωλο των αντικει-
µένων στην εσωτερική πλευρά τού κουτιού απέναντι από την οπή 
(ii) χώρος που µπορεί να συσκοτιστεί πλήρως, ώστε να είναι δυνατή 
η επεξεργασία φωτογραφιών ή κινηµατογραφικής ταινίας µέσα σε 
αυτόν · 5. ΑΝΑΤ. (α) καθένας από τους χώρους τού µατιού, που πε-
ριέχουν υδατοειδές υγρό και βρίσκονται µεταξύ τού κερατοειδούς χι-
τώνα και τής ίριδας και µεταξύ τής ίριδας και τού φακού (β) καθένας 
από τους συµµετρικούς χώρους στον εγκέφαλο που περιέχουν φαιά 
νευρική ουσία · 6. BOT. το άκρο τού µίσχου, από όπου φύονται όλα 
τα µόρια τού άνθους ΣΥΝ. ανθοδόχη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. θόλος, η οποία προσδιόριζε ένα 
µνηµείο στρογγυλού σχήµατος. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. θάλαµος αερίων (< γερµ. Gaskammer), σκοτεινός θάλαµος (< 
γαλλ. chambre noire), θάλαµος οφθαλµού (< γαλλ. chambre de l'oeil), 
θάλαµος δοκιµών (< αγγλ. test chamber) κ.ά.]. 

θαλαµοφύλακας (ο) [1893] {θαλαµοφυλάκων} ο υπεύθυνος για την 
ασφάλεια και φύλαξη κοιτώνα στον στρατό ή σε νοσοκοµείο. 

θαλαµωτός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που θυµίζει θάλαµο: ~ τάφος ΣΥΝ. 
θαλαµοειδής 2. αυτός που απαρτίζεται από θαλάµους: - κατασκευή | 
κτήριο. 

θάλασσα (η) {-ας κ. (λόγ.) -άσσης | -ασσών} 1. η υδάτινη αλµυρή έ-
κταση που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος τής επιφάνειας τής Γης: µα-
νιασµένη | ακύµαντη | αγριεµένη | ζεστή | γαλανή | γαλήνια | σκοτεινή 
| αφιλόξενη ~ || αθλήµατα τής ~ || επίθεση από αέρος και θαλάσσης || η 
~ φουρτουνιάζει | φουσκώνει | βουίζει | λυσσοµανάει | αγριεύει | 
γαληνεύει || ταξιδεύω | κολυµπώ | ψαρεύω | αρµενίζω | πέφτω | 
ανοίγοµαι στη ~ ANT. ξηρά, στεριά· ΦΡ. (α) παλεύω µε τη θάλασσα 
(i) αγωνίζοµαι να κρατηθώ στην επιφάνεια τής θάλασσας: οι ναυαγοί 
πάλευαν για ώρες µε τη θάλασσα (ii) δουλεύω, µοχθώ στη θάλασσα 
(λ.χ. ως ναυτικός) (β) έχω φάει τη θάλασσα µε το κουτάλι έχω µεγάλη 
πείρα στη θάλασσα, έζησα όλη µου τη ζωή ταξιδεύοντας στη 
θάλασσα ΣΥΝ. είµαι θαλασσόλυκος (γ) ανοιχτή θάλασσα βλ. λ. ανοι-
χτός (δ) κλειστή θάλασσα βλ. λ. κλειστός (ε) νεκρή θάλασσα βλ. λ. νε-
κρός (στ) οργώνω τις θάλασσες ταξιδεύω συνεχώς στη θάλασσα (ζ) 
επτά θάλασσες το σύνολο των ωκεανών: πειρατής των επτά θαλασ-
σών (η) τα κάνω θάλασσα αποτυγχάνω παταγωδώς, µε χαρακτηριστι- 



θαλασσαετός 739 θαλασσοφοβια 
 

κή αδεξιότητα: πάλι θάλασσα τα έκανε: πήγε να µε βοηθήσει στο µα-
γείρεµα και έκαψε το φαγητό ΣΥΝ. τα κάνω µούσκεµα, τα θαλασσώ-
νω, τα κάνω µαντάρα ANT. τα καταφέρνω (θ) πυρ, γυνή και θάλασσα 
βλ. λ. γυνή 2. (συνεκδ.) έκταση µε αλµυρό νερό, µικρότερη από ωκεα-
νό, που περιβάλλεται από στεριά και επικοινωνεί µε τον ωκεανό µέσα 
από στενή δίοδο: Μεσόγειος | Μαύρη | Ερυθρά | Βόρεια ~ 3. η επι-
φάνεια τής θάλασσας: το χωριό είναι 500 µ. πάνω από τη ~ || «20.000 
λεύγες υπό τη ~» (µυθιστόρηµα τού Ιουλ. Βερν) 4. περιοχή που βρέχε-
ται από θάλασσα: κάνω διακοπές στο βουνό και στη ~ || τώρα µε τις 
ζέστες, πάνε όλοι στη ~ 5. (συνεκδ.) το αλµυρό νερό: σκάβοντας βα-
θιά για το πηγάδι, βρήκε ~ || ήπιε ~, καθώς πάλευε µε τα κύµατα 6. 
(συνεκδ.) η αναστατωµένη θάλασσα, η φουρτούνα: στον γυρισµό βρή-
καµε ~ και ταλαιπωρηθήκαµε || µε πιάνει η θάλασσα (µε πιάνει ναυ-
τία) || σήµερα έχει ~ (φουρτούνα) ΣΥΝ. θαλασσοταραχή, τρικυµία ANT. 
γαλήνη, νηνεµία 7. (συνεκδ.) µεγάλη λίµνη µε αλµυρό νερό: Κασπία ~. 
— (υποκ.) θαλασσίτσα (η) κ. θαλασσάκι (το). (Βλ. κ. λ. θάλαττα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη µακεδόνικη ιδιωµατική λέ-
ξη (« γλώσσα ») δαλάγχαν και είναι προελλην. λ. Το I.E. θέµα *mar-
«θάλασσα», από όπου λατ. mare, γαλλ. mer, ιρλ. muir, γερµ. Meer κ.ά., 
δεν απαντά στην Ελληνική, όπου αντιθέτως χρησιµοποιείται µε γενι-
κή σηµ. η λ. θάλασσα και οι ποιητικές λ. άλς, πόντος και πέλαγος 
(βλ.λ.)]. 

θάλασσα: συνώνυµα. Η γενική λέξη που χρησιµοποιείται στην 
Ελληνική, για να δηλώσει το υγρό στοιχείο σε αντίθεση µε το στε-
ρεό (στεριά, ξηρά), είναι η θάλασσα. Πρόκειται για λέξη πανάρ-
χαιη, πιθανότατα προελληνική, αφού δεν απαντά σε άλλη συγγενή 
(ινδοευρωπαϊκή) γλώσσα. Η λ. δηλώνει συνήθως µεγάλη υδάτινη ε-
πιφάνεια (πβ. Μεσόγειος Θάλασσα) µε αλµυρό νερό. Ακόµη µεγα-
λύτερη υδάτινη επιφάνεια, τόση που να χωρίζει ηπείρους µεταξύ 
τους, δηλώνει η λ. ωκεανός (πβ. Ατλαντικός Ωκεανός). Ανοιχτή θά-
λασσα (όπως η θάλασσα και ο ωκεανός), µικρότερη συνήθως από 
αυτήν που δηλώνει η λ. θάλασσα, είναι το πέλαγος (πβ. Αιγαίο Πέ-
λαγος). Η ετυµολογική προέλευση τής λ. (συγγενής µε τις λ. πλάγ· 
ιος, πλάξ | πλάκα, παλά-µη και, πιθανότατα, µε τη λ. Πελασγοί) τη 
συνδέει µε τη σηµ. «επίπεδη επιφάνεια» (οπότε και Πελασγοί, από 
*Πελαγισ-κοί, θα ήταν «οι κάτοικοι επίπεδων, πεδινών χωρών») και 
µε την έννοια τής ανοιχτής, αναπεπταµένης υγρής επιφάνειας (α-
νοιχτές, αναπεπταµένες υδάτινες επιφάνειες είναι και η θάλασσα 
και ο ωκεανός). Αντιθέτως, ο πόντος (που αρχικά σήµαινε «θα-
λάσσιο πέρασµα», πβ. και λατ. pons, pontis «γέφυρα») είναι η κλει-
στή διαπλεύσιµη θάλασσα (πβ. Εύξεινος Πόντος) ή θαλάσσια δίο-
δος (πβ. Ελλήσποντος). Ενώ ο (αι)γιαλός. από την αρχική σηµ. τής 
ακτής, τής παραλίας, δήλωσε την παράπλευρη προς την ακτή θά-
λασσα, τα αβαθή νερά, όπου παραπλέουν µικρότερα σκάφη. 
θάλασσα - αλς. Η αρχαία λ. αλς σήµαινε τη θάλασσα (ιδίως -στον 
Όµηρο- όπως τη βλέπει κανείς από τη στεριά). Η λέξη θάλασσα ε-
πηρέασε αναλογικά το γένος τής λέξης άλς, που ως θηλυκό (ή άλς) 
δήλωσε τη θάλασσα, ενώ ως αρσενικό (ό άλς) το «αλάτι». Από το 
άλς παρήχθησαν πολλές λέξεις τής Ελληνικής, που συνδέονται µε 
τη θάλασσα: εν αίγί αλός («στο κύµα τής θάλασσας») > αρχ. 
αιγιαλός > µεσν. γιαλός· παρά + αλς > παράλιος, παραλία (ενν. γη)· 
ενάλιος, αλιεύς, αλιεύω, αλιεία· Άλ-ιµος, ύφ-αλος, Αγχί-αλος κ.ά. 
πιθ. και 'Αλόννησος < *Αλοσ-νησος. 

θαλασσαετός κ. θαλασσαϊτός (ο) µεγάλος αετός µε σκούρο καστανό 
χρώµα και άσπρη ουρά. 

θαλασσαιµία (η) η µεσογειακή αναιµία (βλ. λ. µεσογειακός). — θα-
λασσαιµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
thalassaemia]. 

Θάλασσα (τής) Ανατολικής Κίνας (η) η Ανατολική Σινική Θάλασσα 
(βλ.λ.). 

Θάλασσα (τής) Νότιας Κίνας (η) η Νότια Σινική Θάλασσα (βλ.λ.). 
Θάλασσα των Σαργασσων (η) τµήµα τού Ατλαντικού Ωκεανού 

µεταξύ των Μεγάλων Αντιλλών και των Α. ακτών τής Β. Αµερικής. 
[ETYM. Ξέν. ονοµασία (πβ. αγγλ. Saragasso Sea), που ανάγεται στο 
πορτ. sargaço «είδος φυκών»]. 

θαλασσασφάλεια (η) [1894] {θαλασσασφαλειών} η ασφάλεια κατά 
ατυχηµάτων και κινδύνων που προέρχονται από τη θάλασσα ΣΥΝ. 
ναυτασφάλεια. Επίσης θαλασσασφάλιση. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Seeversicherung]. 

Θάλασσα των Κοραλλιών (η) τµήµα τού Ειρηνικού Ωκεανού ΒΑ. 
τής Αυστραλίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. Coral Sea, που αναφέρεται στην κοραλλιογε-
νή ΒΑ. Αυστραλία]. 

θαλάσσερµα (το) {θαλασσέρµ-ατος | -ατα, -άτων} ΝΑΥΤ. 1. το θα-
λασσινό νερό που τοποθετείται στη δεξαµενή πλοίου ή υποβρυχίου, 
για να διατηρηθεί η σταθερότητα τού πλοίου ή για να µπορεί να κα-
ταδυθεί το υποβρύχιο (βλ. κ. λ. έρµα) 2. η δεξαµενή που προορίζεται 
για το παραπάνω θαλασσινό νερό. [ΕΤΥΜ. < θάλασσα + έρµα 
(βλ.λ.)]. 

θαλασσής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το ανοιχτό µπλε χρώµα τής ήρε-
µης, ζεστής θάλασσας: ~ πουκάµισο | χάντρες ΣΥΝ. γαλάζιος, γαλα-
νός, γλαυκός 2. θαλασσί (το) το ίδιο το ανοιχτό µπλε χρώµα τής ήρε-
µης, ζεστής θάλασσας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

QaKaaaïka (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η χαρακτηριστική µυρωδιά 
τής θάλασσας 2. η αλµυρή και πικρή γεύση τού θαλασσινού νερού. 

θαλασσινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προέρχεται από τη θάλασσα: 
~ νερό | αέρας | αύρα | µυρωδιές || «ένα είν' πουλί ~ κι άλλο είν' που- 

λί βουνήσιο» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. (λόγ.) θαλάσσιος 2. αυτός που συ-
ντελείται στη θάλασσα: ~ εµπόριο | µπάνιο | ταξίδι | ιστορία | ζωή | 
σπορ ΣΥΝ. θαλάσσιος 3. θαλασσινός (ο), θαλασσινή (η) (α) κάτοικος 
παραθαλάσσιας περιοχής ή νησιού ΑΝΤ. µεσογειακός, ηπειρώτης, 
στεριανός (β) άνθρωπος που απασχολείται επαγγελµατικά στη θά-
λασσα (ψαράς, ναυτικός κ.λπ.): «θάλασσα, τους θαλασσινούς µην τους 
θαλασσοδέρνεις» (δηµοτ. τραγ.) 4. θαλασσινά (τα) τα εδέσµατα που 
προέρχονται από τη θάλασσα (ψάρια, µαλάκια, οστρακόδερµα κ.λπ.): 
φρέσκα | νόστιµα ~. θαλάσσιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που 
βρίσκεται στη θάλασσα: ~ κήτος | πανίδα | αρτηρίες | ανεµώνη | 
ελέφαντας || µόλυνση τού ~ περιβάλλοντος ΣΥΝ. θαλασσινός 2. αυτός 
που συντελείται στη θάλασσα: ~ εξερευνήσεις | συγκοινωνία | 
µεταφορές | έρευνα ΑΝΤ. χερσαίος. θαλασσοβρεγµένος, -η, -ο κ. 
θαλασσοβρεµένος (εκφραστ.) 
αυτός που έχει βραχεί από τη θάλασσα. Επίσης θαλασσόβρεχτος. 
θαλασσογραφία (η) [1852] {θαλασσογραφιών} 1.η ζωγραφική µε 
θέµατα από τη θάλασσα και τη ναυτική ζωή 2. (συνεκδ.) ο πίνακας 
που απεικονίζει θαλασσινά θέµατα: αγόρασα δύο ~.   — θαλασσο-
Υράφος (ο/η), θαλασσογραφικός, -ή, -ό [1888]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. thalassography]. θαλασσοδάνειο (το) [1817] 
{θαλασσοδανεί-ου | -ων} 1. δάνειο µε πολύ υψηλό τόκο, που δίνεται 
στον ιδιοκτήτη πλοίου ή τον υπεύθυνο για τη φόρτωση εµπορεύµατος 
και τού οποίου η επιστροφή εξαρτάται από το αν το προϊόν θα φθάσει 
σώο στον προορισµό του ή όχι • 2. (σκωπτ.) δάνειο τού οποίου η 
εξόφληση δεν γίνεται εξαιτίας τής αφερεγγυότηταςτού δανειζόµενου. 
θαλασσοδαρµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον χτυπούν συνεχώς τα 
κύµατα τής θάλασσας: ~ βράχοι 2. αυτός που έχει διατρέξει κινδύνους 
στη θάλασσα: «µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή έφτασαν 
θαλασσοδαρµένοι στα χώµατα τής Μακεδονίας» (εφηµ.). Επίσης θα-
λασσόδαρτος [1880]. θαλασσοδέρνω ρ. µετβ. {θαλασσοδάρ-θηκα, -
µένος} 1. (για τη θάλασσα) χτυπώ µε δύναµη µε τα κύµατα: 
«θάλασσα, τους θαλασσινούς... µην τους θαλασσοδέρνεις» (δηµοτ. 
τραγ.)· (µεσοπαθ. θαλασ-σοδέρνοµαι) 2. (εκφραστ.) παλεύω µε τη 
θάλασσα, µε τα κύµατα: αφού θαλασσοδάρθηκαν για έξι ώρες, 
διασώθηκαν από την ακτοφυλακή ΣΥΝ. θαλασσοπνίγοµαι, παραδέρνω 
3. (συνεκδ.) ταλαιπωρούµαι, βασανίζοµαι δουλεύοντας στη θάλασσα: 
θαλασσοδαρµένο πρόσωπο | καΐκι | ναυτικός 4. (µτφ.) αντιµετωπίζω 
δύσκολες καταστάσεις: 0α-λασσοδέρνονται για να βγάλουν το ψωµί 
τους ΣΥΝ. υποφέρω, ταλαιπωρούµαι. — θαλασσοδαρµός (ο). 
θαλασσοθεραπεία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. θεραπευτική αγωγή για 
ορισµένες παθήσεις µε θαλάσσια λουτρά ή διαµονή σε παραθαλάσσιες 
περιοχές 2. (ειδικότ.) η περιποίηση τού σώµατος (σε ειδικό κέντρο 
αισθητικής) µε τη χρήση θαλασσινού νερού και προϊόντων µε βάση τα 
φύκια και το νερό τής θάλασσας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thalassothérapie]. θαλασσοκράτορας (ο) {θαλασσοκρατόρων}, 
θαλασσοκράτειρα (η) [1863] {θαλασσοκράτειρων} πρόσωπο που έχει 
ηγεµονικό ρόλο στη ναυτιλία, που κυριαρχεί µε τον στόλο του στις 
θάλασσες: η µινωική Κρήτη ήταν από τις πρώτες ~|| η Μ. Βρετανία 
ήταν ~ κατά τον 19ο αι. Επίσης (λόγ.) θαλασσοκράτωρ (ο) 
{θαλασσοκράτορος}, θαλασσοκρα-τόρισσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θαλασσοκράτωρ, -ορός < θάλασσα + -κράτωρ < κρατώ, 
πβ. κ. αυτοκράτωρ - αυτοκράτειρα]. θαλασσοκρατορία [1863] κ. 
θαλασσοκρατία [µτγν.] (η) {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία µιας δύναµης, 
ενός κράτους στη θάλασσα, η υπεροχή στη ναυτική δύναµη: η ~ τής 
αρχαίας Αθήνας | τής Βενετίας. — θαλασσοκρατώ ρ. [αρχ.] {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θαλασσοκράτωρ < θάλασσα + -κράτωρ < κρατώ]. 
θαλασσόλυκος (ο) (εκφραστ.) ο παλαίµαχος και έµπειρος ναυτικός. 
θαλασσοµαχώ ρ. µετβ. [µτγν.] {θαλασσοµαχείς... | θαλασσοµάχησα} 
1. διεξάγω πόλεµο ή µάχη στη θάλασσα ΣΥΝ. ναυµαχώ 2. παλεύω µε 
τα κύµατα τής θάλασσας: οι ναυαγοί θαλασσοµαχούσαν επί ώρες ΣΥΝ. 
θαλασσοδέρνοµαι.  — θαλασσοµαχία (η) (σηµ. 1), θαλασσοµα-χητό 
(το) (σηµ. 2), θαλασσοµάχος (ο/η) [µτγν.]. θαλασσόνερο (το) το νερό 
που προέρχεται από τη θάλασσα. θαλασσοπλοΐα (η) [1826] {χωρ. 
πληθ.) η κίνηση µε πλοίο στη θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < θάλασσα + -πλοία < πλους, απόδ. τού γερµ. Seefahrt]. 
θαλασσοπνίγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (θαλασσοπνίγ-ηκα, -µένος} (εκ-
φραστ.) 1. κοντεύω να πνιγώ µέσα στη θάλασσα: θαλασσοπνιγµένοι 
και εξαντληµένοι βγήκαν στην ακτή ΣΥΝ. θαλασσοδέρνοµαι 2. ταξι-
δεύω, δουλεύω πολύ καιρό στη θάλασσα 3. (µτφ.) βασανίζοµαι, τα-
λαιπωρούµαι. — θαλασσοπνίξιµο (το). θαλασσοπνίχτης (ο) {δύσχρ. 
θαλασσοπνιχτών) (λαϊκ.-εκφραστ.) 
(πλοίο) σε κακή κατάσταση, που είναι επικίνδυνο για ταξίδι. 
θαλασσοπόρος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που διασχίζει τη θάλασσα µε 
πλοίο 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που εξερευνά νέους θαλάσσιους δρό-
µους: οι µεγάλοι ~ τού 15ου αι., όπως ο Μαγγελάνος, ο Κολόµβος κ.ά. 
ΣΥΝ. ποντοπόρος. — θαλασσοπορία (η) [1840] (σηµ. 1). θαλασσοπούλι 
(το) {θαλασσοπουλ-ιού | -ιών} το πουλί που ζει σε 
παράκτιες περιοχές ή σε ακατοίκητα από ανθρώπους νησιά. 
θαλασσοσπηλιά (η) η σπηλιά που βρίσκεται σε ακτή. 
θαλασσοταραχή (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την 
οποία η θάλασσα είναι ταραγµένη: σφοδρή ~ || η ~ κοπάζει | µαίνεται 
ΣΥΝ. τρικυµία, φουρτούνα ΑΝΤ. γαλήνη, νηνεµία. θαλασσοφοβια 
(η) [1881] {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. Ο παθολογικός φόβος για τη θάλασσα. 
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θαλασσόχορτο (το) 1. φυτό που φυτρώνει κοντά στη θάλασσα 2. (ειδικότ.) η 
αρµυρήθρα. 

θαλασσόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει το χρώµα τής θάλασσας ΣΥΝ. 
θαλασσής. 

θαλασσώνω ρ. µετβ. {θαλάσσω-σα, -µένος} στη ΦΡ. τα θαλασσώνω κάνω 
γκάφα ή αποτυγχάνω εντελώς: τα θαλάσσωσε στη νέα του δουλειά: χωρίς να 
το καταλάβει, προσέβαλε τον διευθυντή ΣΥΝ. τα κάνω θάλασσα. — 
θαλάσσωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < θάλασσα, άσχετο µε το αρχ. θαλασσώ (-όω) «µετατρέπω σε 
θάλασσα»]. 

θάλαττα (η) (αρχαιοπρ.) η θάλασσα- ΦΡ. θάλαττα! θάλαττα! (Ξενοφ. Κύρου 
Ανάβασις 4.7.24) ως επιφώνηµα όταν αντικρίζει κανείς τη θάλασσα µετά από 
µεγάλο ταξίδι ή όταν παρουσιάζεται κάποιο αίσιο σηµάδι για το τέρµα µιας 
υπόθεσης µετά από µακρές και κοπιαστικές προσπάθειες. [ΕΤΥΜ αρχ. αττ. τ. 
τού θάλασσα (βλ.λ.)]. 

Θάλεια (η) 1. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα Μούσες, 
προστάτιδα τής κωµωδίας και των συµποσίων 2. µία από τις τρεις Χάριτες 
(µαζί µε την Αγλαΐα και την Ευφροσύνη) 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*θαλύς (πβ. γλυκύς - γλυκεία) < θάλλω]. 

θαλερός, -ή, -ό 1. (για φυτά) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ανθοφορίας: ~ 
µυρτιά ΣΥΝ. ανθηρός ΑΝΤ. µαραµένος 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στην 
ακµή του: - πνεύµα | νιότη ΣΥΝ. ακµαίος ΑΝΤ. πα-ρηκµασµένος. — 
θολερότητα (η) [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αειθαλής, ποικίλος. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < *θαλύς < θάλλω «ανθίζω» (πβ. αόρ. β' έ-θαλ-ον) + πα-ραγ. 
επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός]. 

Θαλής (ο) Λ. ο Μιλήσιος- αρχαίος Έλληνας προσωκρατικός φιλόσοφος (7ος-
6ος αι. π.Χ.), ένας από τους επτά σοφούς, ο οποίος ασχολήθηκε µε τα 
µαθηµατικά, την αστρονοµία, τις φυσικές επιστήµες και θεωρούσε ως αρχή 
τού σύµπαντος το νερό 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Θαλής «ανθηρός, 
θαλερός» < θ. θαλ-, πβ. αόρ. β' έ-θαλ-ον, ρ. θάλλω]. 

θαλιδοµίδη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. ουσία µε ηρεµιστικές ιδιότητες, αλλά και 
τερατογόνους επιπτώσεις στο έµβρυο, όταν λαµβάνεται από εγκύους. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Thalidomid, συγκεκοµµένος τ. τού (ph)thal-
(im)ido-mid, στο οποίο το ά συνθ. phthal- προέρχεται από το ουσ. 
(na)phthalene «ναφθαλίνη», ενώ το β' συνθ. imido- ανάγεται σε imid < amid < 
am(monia) «αµµωνία» + κατάλ. -id]. 

θάλλιο (το) [1885] {θαλλίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο ΤΙ) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, um.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. thallium < αρχ. θαλλός (βλ.λ.)]. 

θαλλός (ο) (λόγ.) το νεαρό κλαδί φυτού, το φυτικό σώµα κατώτερων 
οργανισµών, όπως των φυκών, µυκήτων κ.ά. ΣΥΝ. (καθηµ.) βλαστάρι, 
φυντάνι. [ΕΤΥΜ; αρχ. < θάλλω]. 

θαλλοφόρος (ο) [αρχ.] ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) αυτός που κρατούσε θαλλούς 
ελιάς, νεαρά βλαστάρια, κατά την ποµπή των Παναθηναίων. 

θαλλόφυτα (τα) {θαλλοφύτων} BOT. (παλαιότ. όρ.) φυτά που αποτελούνται 
µόνο από θαλλό (βλ.λ.), όπως τα φύκια, οι µύκητες κ.ά. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < νεολατ. Thallophyta]. 

θάλλω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. βγάζω άνθη ΣΥΝ. ανθίζω, 
ανθοφορώ 2. (µτφ.) βρίσκοµαι στην ακµή µου: τα µεγάλα πνεύµατα θάλλουν 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ΣΥΝ. ακµάζω, ανθίζω, ευδοκιµώ ANT. 
παρακµάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αειθαλής, ποικίλος. [ΕΤΥΜ αρχ· < *θάλ-ίω /*θάλ-
νω < I.E. *dhal-nö «ανθώ, βλαστάνω», πβ. αρµ. dalar «χλωρός, πράσινος», 
αλβ. dal «βλαστάνω, προβάλλω» κ.ά. Οµόρρ. θαλ-ερός, Θαλ-ής, -Θαλής (π.χ. 
άµφι-θαλής, έτερο-θαλής)]. 

θαλπερός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που παρέχει θερµότητα, αυτός που ζεσταίνει 
ήπια ΣΥΝ. ζεστός, θερµός ΑΝΤ. ψυχρός, παγερός 2. (µτφ.) αυτός που 
µεταδίδει εσωτερική ζεστασιά, αίσθηµα τρυφερότητας, γλυκύτητας: ~ 
αγκαλιά | φιλιά ΣΥΝ. ζεστός ΑΝΤ. αποκαρδιωτικός. — θαλπερότητα (η) 
[1895]. [ΕΤΥΜ < θάλπος + παραγ. επίθηµα -ερός]. 

θάλπος (το) {θάλπους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αίσθηση τής ζεστασιάς και τής 
ασφάλειας ΣΥΝ. θαλπωρή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θάλπω]. 

θάλπω ρ. µετβ. {έθαλψα} (λόγ.) µεταδίδω ήπια και ευχάριστη ζέστη ΣΥΝ. 
ζεσταίνω, θερµαίνω ANT. ψυχραίνω, κρυώνω. [ΕΤΥΜ αρχ·, αβεβ. ετύµου. Αν 
το -πω (θάλ-πω) θεωρηθεί επίθηµα, τότε η λ. πιθ. συνδέεται µε το αρχ. επίθ. 
θαλυκρός «θερµός, φλέγων»]. 

θαλπωρή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ευχάριστη ζέστη: το τζάκι γέµιζε το δωµάτιο µε 
γλυκιά ~ ΣΥΝ. θάλπος, ζεστασιά ANT. ψύχρα, δροσιά 
2. (µτφ.) η ατµόσφαιρα ζεστασιάς και εγκαρδιότητας, τρυφερότητας: 
σπιτική | οικογενειακή ~ || έχω ανάγκη από ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θάλπω + παραγ. επίθηµα -ωρή]. 

θάµα (το) → θαύµα 
θαµβός, -ή, -ό → θαµπός 
θάµβος κ. (λαϊκ.) θάµπος (το) {θάµβους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η λάµψη, η 

ακτινοβολία: το ~ των άστρων 2. το γόητρο, η ακτινοβολία που εκπέµπει κάτι 
εντυπωσιακό: το ~ τής αρχαίας ελληνικής τέχνης 
3. ΙΑΤΡ. η απότοµη διαταραχή τής όρασης εξαιτίας ξαφνικής και έντο 
νης λάµψης ή από παθολογικά αίτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Ασφαλής θεωρείται η σύνδεση τού όρου µε 
τον αρχ. παρακ. τέ-θη-πα, τού οποίου µαρτυρείται η µτχ. αορ. β' ταφ 
ών «αυτός που εξεπλάγη, που θαµπώθηκε». Το θέµα ταφ- < *θαφ- 
απαντά στο ουσ. θά(µ)β-ος µε ηχηροποίηση (-φ- > -β-) έπειτα από έρ- 
ρινο σύµφωνο, πβ. τρέφοµαι - θρό(µ)βος, στρέφοµαι - στρό(µ)βος. Το 

θέµα αυτό συνδέθηκε επίσης µε το γοτθ. afdobn «σώπα!», που θα οδηγούσε σε 
I.E. *dhäbh-, από όπου και µέσ. αγγλ. dabben «χτυπώ απαλά», γερµ. tappen κ.ά. 
Κατ' άλλη άποψη, θάµβος< *θέµβ-ος<Ι.Ε. *dhembh- | *dhrnbh-, πβ. γοτθ. 
dumbs «σιωπηλός, άφωνος»]. θάµβωµα (το) → θαµπώνω θαµβώνω ρ. → 
θαµπώνω θαµβωτικος, -ή, -ό -§ θαµπωτικός 
θαµιστικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (ρήµα) που δηλώνει συχνή επανάληψη πράξης, λ.χ. 

επιχωριάζω, συχνάζω: στα Αρχαία Ελληνικά το ρήµα «φά-σκω» είναι 
θαµιστικό τού «φηµί». 

[ΕΤΥΜ < αρχ. θαµίζω < επίρρ. θάµα «συχνά, πολλές φορές», συνε-σταλµ. 
βαθµ. τού θ. θε-, που απαντά στο ρ. τί-θη-µι (πβ. α' πληθ. τί-θε-µεν). Οµόρρ. 
θάµ-voç, θη-µών (> θηµωνιά), θή-κη, θέ-σις (-η), θώ-κος, θε-σµός κ.ά.]. 
θαµνόβιος, -α, -ο [1886] αυτός που έχει την κατοικία του ή συχνάζει κοντά σε 
θάµνους: ~ πουλιά. θαµνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (θαµνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
θαµνώδης 

(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θαµνοκοπτικός, -ή, -ό αυτός που 
χρησιµοποιείται για την κοπή και 
τη σχηµατοποίηση θαµνωδών φυτών: ~ εργαλείο. θάµνος (ο) ξυλώδες πολυετές 
φυτό µε κλαδιά που φυτρώνουν χαµηλά στη βάση του: µέσα στους ~ και στα 
χαµόκλαδα φτειάχνει τη φωλιά της η πέρδικα || η βαλανιδιά υπάρχει και σε µορφή 
θάµνου και σε µορφή δέντρου (πβ. λ. πόα, δέντρο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. θαµά «συχνά» (πβ. πυκνός < πύκα), ίσως µέσω 
αµάρτυρου τύπου *θαµύς «συχνός, ευάριθµος». Βλ. κ. θαµιστικός]. 
θαµνοσκεπής, -ής, -ες [1891] {θαµνοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. ή)} (λόγ.) αυτός που 
τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν θάµνοι: ~ έκταση | βουνό ΣΥΝ. θαµνόφυτος 
ΑΝΤ. δενδρόφυτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θαµνότοπος (ο) έκταση γεµάτη 
θάµνους. θαµνόφυτος, -η, -ο [1894] αυτός που είναι σπαρµένος µε θάµνους 
ΣΥΝ. θαµνοσκεπής, θαµνώδης. θαµνώδης, -ης, -ες [µτγν.] {θαµνώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει µορφή θάµνου: ~ φυτό ΣΥΝ. θαµνοειδής 2. 
αυτός που καλύπτεται από θάµνους: ~ έκταση | περιοχή ΣΥΝ. θαµνόφυτος, 
θαµνοσκεπής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θαµπάδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη 
διαύγειας, στιλπνότητας, η ιδιότητα τού θαµπού: η ~ τού γυαλιού | των ασηµικών 
|| πρωινή ~ ΣΥΝ. θάµπωµα ΑΝΤ. διαύγεια 2. η προσωρινή συσκότιση τής 
όρασης. θαµπερός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν λάµπει: ~ επιφάνεια | γυαλί ΣΥΝ. 
αµαυρός ANT. λαµπερός 2. αυτός που προκαλεί συσκότιση τής όρασης ΣΥΝ. 
εκθαµβωτικός. θαµπίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} παύω να είµαι 
λαµπερός, στιλπνός- τείνω να γίνω θαµπός: το κρασί θαµπίζει ΣΥΝ. θολώνω, 
σκοτεινιάζω ΑΝΤ. λάµπω. θαµπόγυαλο (το) το γυαλί που δεν έχει διαύγεια. 
θαµπός, -ή, -ό κ. (λόγ.) θαµβός 1. αυτός που δεν είναι διαυγής, λαµπερός- αυτός 
που καλύπτεται από άχνα: τα τζάµια ήταν ~ από τους υδρατµούς || ~ καθρέφτης | 
χρώµα | φως ΣΥΝ. θολός 2. αυτός τού οποίου το περίγραµµα είναι ασαφές: ~ 
γραµµές τού ορίζοντα | κορφές | τοπίο ΣΥΝ. θολός, αµυδρός ΑΝΤ. σαφής, 
καθαρός 3. αυτός που έχει ξεθωριάσει, που δεν είναι έντονος: ~ χρώµατα µετά το 
πλύσιµο || χωρίς περιποίηση τα µαλλιά χάνουν τη φυσική τους λάµψη, γίνονται ~ 
ΣΥΝ. ξεθωριασµένος ΑΝΤ. έντονος, ζωηρός 4. (µτφ.) αυτός που στερείται 
σαφήνειας: ~ αναµνήσεις ΣΥΝ. θολός, αµυδρός ANT. ξεκάθαρος.   — θαµπά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µεσν. < θαµβός < αρχ. θάµβος (βλ.λ.)]. 
θάµπος (το) → θάµβος θαµποφέγγω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
εκπέµπω αµυδρό, 
θαµπό φως: λίγα φωτάκια θαµπόφεγγαν στην άκρη τού χωριού. θαµπώνω κ. 
(λόγ.) θαµβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {θάµπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) θαµπό: οι αναπνοές θάµπωσαν τα τζάµια || τα δάκρυα θάµπωσαν τα µάτια 
ΣΥΝ. θολώνω ANT. γυαλίζω, καθαρίζω 2. συσκοτίζω την όραση: ο οδηγός 
θαµπώθηκε από τα φώτα των αυτοκινήτων 3. (µτφ.-εκφραστ.) προκαλώ 
θαυµασµό, έντονη εντύπωση (σαν να εκπέµπω ακτινοβολία): τον θάµπωσε µε 
την οµορφιά της || θαµπώθηκε στη θέα των διαµαντιών ♦ (αµετβ.) 4. χάνω τη 
στιλπνότητα, τη διαύγεια µου: ο καθρέπτης θάµπωσε από την πολυ-καιρία 5. 
ελαττώνεται η όραση µου: θάµπωσαν τα µάτια µου από το απότοµο κρύο ΣΥΝ. 
θολώνω. — θάµπωµα κ. (λόγ.) θάµβωµα (το) [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. θαµβώ (-όω) < αρχ. θαµΒώ (-έω) < θάµβος]. 
θαµπωτικός, -ή, -ό κ. (λόγ.) θαµβωτικος [1812] εκθαµβωτικός 
(βλ.λ.). θαµώνας (ο/η) [1880] πρόσωπο που συχνάζει κάπου: οι ~ τού µπαρ | τής 
ταβέρνας | των νυχτερινών κέντρων | καφενείου. [ΕΤΥΜ. Νεόπλαστη λ., η 
οποία µαρτυρείται ως θαµώνης (< αρχ. θαµά «συχνά» + -ώνης < αρχ. ώνοϋµαι 
«αγοράζω») από το 1846 αποδίδοντας το γαλλ. fréquentant (πεπαλαιωµένο στη 
σύγχρονη Γαλλική). Η λ. πλάστηκε προς αντικατάσταση τού τουρκ. µουστερής 
(< mü§teri), αφού τότε η λ. πελάτης δεν είχε σηµειώσει ιδιαίτερη επίδοση]. 
Θανάσης (ο) 1. καθηµ. τ. τού Αθανάσιος (βλ.λ.) · 2. παιχνίδι µε την 
τράπουλα, το οποίο µοιάζει µε το κουµ-κάν. θανάσιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός 
που επιφέρει τον θάνατο: ~ τραυµατισµός | ενέδρα | παγίδα ΣΥΝ. θανατηφόρος, 
φονικός · 2. αυτός που δεν είναι δυνατόν να συγχωρηθεί, που πρέπει να 
καταδικαστεί: υπέπεσε σε ~ αµάρτηµα | σφάλµα || - προσβολή ΣΥΝ. σοβαρός, 
ασυγχώρητος ΦΡ. τα επτά θανάσιµα αµαρτήµατα βλ. λ. αµάρτηµα · 3. αυτός 
που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ή µισητός: ~ αντίπαλος | κίνδυνος | εχθρός. — 
θανάσιµα επίρρ. 



θανατάς 741 θαυµασµός 
 

θανατάς (ο) {χωρ. πληθ.} η απώλεια τής ζωής· συνήθ. στις ΦΡ. (α) είµαι τού 
θανατά πρόκειται σύντοµα να πεθάνω, έρχεται γρήγορα το τέλος µου: 
αρρώστησε η µάννα του κι είναι τού θανατά ΣΥΝ. είµαι ετοιµοθάνατος (β) 
πέφτω τού θανατά καταρρέω ψυχολογικά, λυπούµαι σε υπερβολικό βαθµό: 
µετά τον χωρισµό του έπεσε τού θανατά-βλέπεις, αγαπούσε πολύ τη γυναίκα 
του! ΣΥΝ. πάω να πεθάνω. [ΕΤΥΜ. Επιτατ. τ. τού ουσ. θάνατος, πιθ. από 
µεσν. γεν. *τοϋ θανατά σε φρ. όπως κείτοµαι | γίνοµαιτοῦθανάτου]. 

θανατερός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει ως συνέπεια τον θάνατο: ~ χτύπηµα 
ΣΥΝ. θανάσιµος. — θανατερά επίρρ. 

θανατηφόρος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που έχει ως αποτέλεσµα τον θάνατο: ~ 
ατύχηµα | φάρµακο | επιδηµία | δηλητήριο | ιός ΣΥΝ. θανάσιµος, 
καταστροφικός, φονικός. — θανατηφόρα επίρρ. 

θανατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θάνατο: ~ ποινή | 
καταδίκη (σε θάνατο) 2. θανατικό (το) (i) η επιδηµία τής πανούκλας: το ~ 
θέριζε κατά δεκάδες τον πληθυσµό (ii) σειρά από θανάτους: «έπεσε ~ στις 
τέχνες µε τους διαδοχικούς θανάτους τριών διακεκριµένων καλλιτεχνών τού 
θεάτρου» (εφηµ.). 

θανατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η οσµή πτώµατος ή η αίσθηση θανάτου που 
αποπνέει κάτι: το δωµάτιο µύριζε ~. 

θανατοποινίτης (ο) {θανατοποινιτών}, θανατοποινίτισσα (η) {δύσχρ. 
θανατοποινιτισσών} πρόσωπο που µε δικαστική απόφαση έχει καταδικαστεί 
σε θάνατο και πρόκειται να εκτελεστεί από στρατιωτικό απόσπασµα. 

θάνατος (ο) {θανάτ-ου | -ων, -ους} 1. ΒΙΟΛ. η οριστική διακοπή όλων των 
βιολογικών λειτουργιών ενός φυτικού ή ζωικού οργανισµού, το τέλος τής 
ζωής: άδικος | άδοξος | ακαριαίος | αναπάντεχος | ανώδυνος | αργός | αδόκητος 
| ατιµωτικός | βίαιος | ένδοξος | ηρωικός | µαρτυρικός | µυστηριώδης | πρόωρος 
| σταυρικός | ύποπτος | φυσικός ~ || ο ~ επήλθε ακαριαία || ο~ τον βρήκε στον 
ύπνο || ~ από ασιτία | πείνα | αιµορραγία | δηλητηρίαση | ασφυξία ΣΥΝ. χαµός, 
πεθαµός, θανή, αιώνιος ύπνος, αιώνια ανάπαυση, µοιραίο, κοίµηση, τελευτή, 
τέλος, µεγάλο ταξίδι ΑΝΤ. ζωή· ΦΡ. (α) (εµφατ.) µέχρι θανάτου στον 
υπέρτατο βαθµό, ώς το τέλος: τους υποσχέθηκε ότι θα αγωνιζόταν ~ για την ι-
κανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων τους ΣΥΝ. µέχρι τελικής πτώσεως (β) ο 
θάνατος σου η ζωή µου για περιπτώσεις σκληρού ανταγωνισµού, όπου η 
επιβίωση ή επικράτηση τού ενός συνεπάγεται την εξόντωση τού άλλου: η 
κοινωνία µας έγινε ζούγκλα- ~! (γ) ζήτηµα ζωής ή θανάτου πολύ επείγον, 
άµεση προτεραιότητα: δεν έχουµε περιθώρια καθυστερήσεως- πρόκειται για - 
(δ) άγγελος τού θανάτου ο χάρος (ε) µετά θάνατον ό,τι ακολουθεί τον θάνατο: 
η ~ ζωή || ~ αναγνωρίστηκε η προσφορά του ΑΝΤ. εν ζωή (στ) λευκός 
θάνατος τα ναρκωτικά, κυρίως η ηρωίνη: κι άλλος νέος θύµα τού ~ (ζ) µεταξύ 
ζωής και θανάτου (i) για κάποιον που πρόκειται να πεθάνει (ii) (µτφ.) για ο-
ριακή κατάσταση, µεταξύ επιβίωσης και καταστροφής (η) κίνδυνος-θάνατος 
(ως επιγραφή προειδοποιητική ή απαγορευτική) για κάτι πολύ επικίνδυνο που 
µπορεί να προκαλέσει τον θάνατο 2. (συνεκδ.) κάθε µεµονωµένη περίπτωση 
θανάτου (σηµ. 1): οι ~ ξεπέρασαν τις γεννήσεις 3. (µτφ.) ό,τι µας φαίνεται 
δυσάρεστο ή επιζήµιο, καταστρεπτικό: αυτό το φαγητό ήταν ~ για το στοµάχι || 
αυτό το ξύπνηµα µες τα χαράµατα ήταν ~ 4. (µτφ.) η εξάλειψη, υπονόµευση ή 
καταστροφή (λειτουργίας, στοιχείου κ.λπ.): τέτοια βιβλία οδηγούν στον ~ τής 
κριτικής ικανότητας των παιδιών || ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγεί στον ~ τού 
συναισθήµατος|| πνευµατικός/ ηθικός/ πολιτικός/ οικονοµικός ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοίρα, νεκρός, πεθαίνω. 
[ETYM. < αρχ. θάνά-τος (από δισύλλαβη ρίζα θανα-1 dhânâ-, πβ. και 0ν&-, 
θνη-τός, τέ-θνη-κα), που µαρτυρείται στα σανσκρ. â-dhvanï-t «εξαφανίστηκε, 
έσβησε», µτχ. dhvân-tâ- «σκοτεινός». Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. µεταξύ ζωής και θανάτου (< γαλλ. entre la vie et la mort), ζήτηµα ζωής ή 
θανάτου (< αγγλ. a matter of life or death)]. 

θανατοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. η παθολογική ενασχόληση µε το 
φαινόµενο τού θανάτου 2. επιθυµία θανάτου. 

θανατοφοβία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο υπερβολικός φόβος απέναντι 
στον θάνατο, που οδηγεί σε σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thanatophobia]. 

θανατώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {θανάτω-σα, -θηκα, -µένος} επιφέρω τον θάνατο, 
σκοτώνω, αφαιρώ τη ζωή (κάποιου) ΣΥΝ. φονεύω.  — θανάτωση (η) [αρχ.] κ. 
θανάτωµα (το). θανή (η) (λογοτ.) ο θάνατος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τό θανεϊν (έναρθρο 
απρφ. αορ. β' τού αρχ. ρ. θνήσκω «πεθαίνω»), κατά το ουσ. ταφή}. θάπτω 
ρ.→θάβω 
θαρραλέος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο θάρρος: ~ 
αγωνιστής | απόφαση | στάση ΣΥΝ. τολµηρός, γενναίος, παλληκα-ρήσιος, 
ευθαρσής, άφοβος, λιοντάρι ΑΝΤ. άνανδρος, φοβητσιάρης, πε-ριδεής, 
έντροµος. — θαρραλέα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θάρρος + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ)]. θαρρετός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που 
χαρακτηρίζεται από τόλµη ή παρρησία: ~ άνθρωπος | λόγια ΣΥΝ. τολµηρός, 
ευθαρσής.   — θαρρετά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. θαρρευω ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{θάρρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} αποκτώ τόλµη, γενναίο φρόνηµα: µε τα λόγια 
του θάρρεψαν κι οι υπόλοιποι και πήραν τα όπλα. θάρρητα (η) {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) το θάρρος. [ΕΤΥΜ < θάρρος + καταλ. -ητα των τριτοκλίτων, λ.χ. 
νεότητα, ωραιότητα]. θάρρος (το) {θάρρους | χωρ. πληθ.} 1. η απουσία φόβου, 
η τόλµη, η αποφασιστικότητα: έχω | παίρνω | αντλώ | ανακτώ | εµφυσώ | µετα-
δίδω | οπλίζοµαι µε | επιδεικνύω ~ || θαυµαστό | πατριωτικό | αντρί-κειο ~ ΣΥΝ. 
γενναιότητα, σθένος, κουράγιο, (λόγ.) ευτολµία ANT. δει- 

λία, φόβος, ατολµία- ΦΡ. (α) παίρνω θάρρος ξεπερνώ τον φόβο µου: όταν 
έµαθαν τα ευχάριστα µαντάτα, πήραν θάρρος κι όρµησαν στη µάχη (β) 
(προτρεπτικό) θάρρος! (δείξε) κουράγιο, σθένος, γενναιότητα!: ~! Είναι µια 
δύσκολη στιγµή, αλλά θα περάσει · 2. η άνεση λόγου, η παρρησία που έχει 
κανείς (λόγω τής οικειότητας του µε κάποιον}: είναι δικός µου άνθρωπος, έχω 
το ~ να του ζητήσω µια χάρη || µ' όλο το ~, θα σου πω κάτι που δεν θα σου 
αρέσει || δεν έχω το ~ τής γνώµης µαζί του, τον φοβάµαι || µην του δίνεις πολύ 
~, γιατί θα καβαλήσει το καλάµι ΣΥΝ. αέρας- ΦΡ. παραπαίρνω θάρρος αποκτώ 
υπερβολική οικειότητα, αρχίζω να συµπεριφέροµαι µε αυθάδεια ή αλαζονεία: 
µην τον καλοπιάνεις πολύ, γιατί παραπήρε θάρρος και δεν σέβεται κανέναν πια! 
ΣΥΝ. αυθαδιάζω, αλαζονεύοµαι, ξεθαρ-ρεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θάρρος | θάρσος < θέρ-σος (αιολ.) < I.E. *dher-s- «έχω 
θάρρος», πβ. σανσκρ. dhrsnu- «τολµηρός», γοτθ. ga-dars «τολµώ» κ.ά. 
Οµόρρ. θρά-σος (βλ.λ.), θρα-σύς, θαρ-ρώ κ.ά. Οι λ. θάρρος και θράσος, παρότι 
ανάγονται σε κοινό θέµα, διαφοροποιήθηκαν σηµασιολογικά (προφύλαξη), 
ώστε το µεν θάρρος να προσδιορίζει τη θετική ιδιότητα τής ανδρείας, το δε 
θράσος να συνδεθεί µε το επίθ. θρασύς, δηλώνοντας όχι απλώς τον τολµηρό, 
αλλά και εκείνον που ξεπερνά τα όρια, τον αυθάδη]. 

θαρρώ ρ. µετβ. {θαρρείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω τη γνώµη ή κάνω 
µια υπόθεση: ~ ότι σήµερα είχαµε πει να συναντηθούµε ΣΥΝ. νοµίζω, φρονώ, 
φαντάζοµαι, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· θαρρώ | θαρσώ (-έω), αρχική σηµ. «τολµώ, έχω θάρρος», < 
θάρρος | θάρσος. Η σηµερινή σηµ. (από αρχική σηµ. «τολµώ να νοµίζω») 
είναι µεσν.]. 

Θάσος (η) 1. νησί τού Β. Αιγαίου Πελάγους Ν. τής Καβάλας 2. η πρωτεύουσα 
τού οµώνυµου νησιού- αλλιώς Λιµένας (ο). — Θασίτης κ. (λόγ.) Θάσιος (ο), 
Θασίτισσα κ. (λόγ.) Θάσια (η), θασίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. 
προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο, αν ισχύει η άποψη ότι οι πρώτοι της κάτοικοι 
ήταν µια θρακική φυλή. Κατά την αρχαιότητα η Θάσος ήταν επίσης γνωστή 
και µε άλλα ονόµατα: Ώγυγία (το νησί τής Καλυψούς στον Όµηρο), Χρυσή 
(λόγω των πλούσιων µεταλλείων της), Αιθρία, Άερία κ.ά.]. 

θαύµα κ. (λαϊκ.-λογοτ.) θάµα (το) {θαύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) κάθε 
υπερφυσικό φαινόµενο, που δεν εξηγείται µε τη λογική και τη φυσική τάξη: 
Έπεσε από είκοσι µέτρα και δεν έπαθε τίποτε! Κάποιο ~ θα έγινε ! || στις µέρες 
µας δεν γίνονται ~ || δεν υποσχόµαστε ότι κάνουµε θαύµατα, αλλ' ό,τι είναι 
ανθρωπίνως δυνατό (β) ΘΡΗΣΚ. κάθε τέτοιο φαινόµενο που αποδίδεται σε 
έκτακτη θεϊκή επέµβαση: η ανάσταση τού Λαζάρου θεωρείται σπουδαίο ~||~ σε 
εκκλησία των Αθηνών µια εικόνα δακρύζει! || τα ~ τής Παναγίας τής Τήνου- ΦΡ. 
(α) ω τού θαύµατος! για µεγάλη έκπληξη λόγω παράδοξου ή εντυπωσιακού 
γεγονότος: προσευχήθηκε να βρέξει και, ~, άρχισε να βρέχει! (β) παιδί-θαύµα 
παιδί µε εξαιρετικές ικανότητες σε συγκεκριµένο τοµέα, ιδιοφυΐα: ο Σγουρός 
ήταν ένα ~ στη µουσική (γ) (λόγ.) ως εκ θαύµατος σαν από θαύµα, απρόσµενα, 
αναπάντεχα: σώθηκε από αυτοκινητικό δυστύχηµα ~ (δ) εν τω άµα (και το 
θάµα) βλ. λ. άµα (ε) αλλού το όνειρο κι αλλού το θαύµα βλ. λ. αλλού (στ) 
πράµατα και θάµατα! για περιπτώσεις στις οποίες συµβαίνουν εκπληκτικά ή 
εξωφρενικά πράγµατα: Πού να σ' τα περιγράφω! - γίνονται εκεί πέρα! (ζ) 
(εµφατ.) θαύµα θαυµάτων για πολύ µεγάλο θαύµα, που ξεπερνάει κάθε 
προηγούµενο 2. (+γεν. που δηλώνει ιδιότητα) για κάποιον/κάτι που έχει µια 
ιδιότητα σε εξαιρετικά υψηλό βαθµό: αυτός ο άνθρωπος είναι ~ υποµονής | 
αντοχής | οµορφιάς 3. οτιδήποτε προκαλεί µεγάλο θαυµασµό, καθετί το 
υπέροχο: «~ φαγητό θα γίνει» (διαφήµιση) || ένα σπίτι ~ ΣΥΝ. καταπληκτικό, 
εξαίσιο, µοναδικό, αριστούργηµα, φανταστικό' ΦΡ. θαύµα ιδέσθαι (θαύµα 
ΐδέσθαι, Οµήρ. Ιλ. Ε 725) υπέροχο, θαυµάσιο στην όψη: η φύση ήταν ~ ΣΥΝ. 
χάρµα οφθαλµών 4. κάθε σπουδαίο επίτευγµα: τα ~ τής επιστήµης | τής 
τεχνολογίας || οικονοµικό -1| το αρχιτεκτονικό ~ τής Ακρόπολης- ΦΡ. τα επτά 
θαύµατα τού κόσµου επτά κτίσµατα τής αρχαιότητας, που προκαλούσαν 
θαυµασµό: οι κρεµαστοί κήποι τής Βαβυλώνας, η πυραµίδα τού Χέοπος στην 
Αίγυπτο, το Μαυσωλείο τής Αλικαρνασσού, ο ναός τής Αρτέµιδος στην 
Έφεσο, ο Κολοσσός τής Ρόδου, ο Φάρος τής Αλεξάνδρειας και το 
χρυσελεφάντινο άγαλµα τού ∆ιός στην Ολυµπία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θαύµα < I.E. 
*dhau-mn (< *dhâu- «βλέπω, κοιτάζω»). Το I.E. θ. δεν απαντά σε καµία άλλη 
γλώσσα, υποστηρίζεται όµως ότι συνδ. µε τη λ. θέα (βλ.λ). Μετάφρ. δάνεια 
αποτελούν οι φρ. ως εκ θαύµατος (< γαλλ. comme par miracle), παιδί-θαύµα 
(< αγγλ. a wonder child), θαύµα οµορφιάς | υποµονής (< γαλλ. une merveille 
de beauté | de courage) κ.ά.]. 

θαυµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {θαύµασ-α, -τηκα} 1. παρατηρώ (κάποιον/κάτι) µε 
θαυµασµό: ~ τα µνηµεία τής πόλης- ΦΡ. (εµφατ.) απορώ και θαυµάζω για 
πολύ µεγάλη απορία, έκπληξη: Συνέβη τέτοιο πράγµα; ~! 2. αισθάνοµαι 
ξεχωριστή εκτίµηση για πρόσωπο: ~ έναν πολιτικό || ~ κάποιον απεριόριστα. 

θαυµάσιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί θαυµασµό· περίφηµος, 
καταπληκτικός: ~ άνθρωπος | συµπεριφορά | χαρακτήρας | επίδοση | ταλέντο 
ΣΥΝ. εξαίσιος, υπέροχος, µοναδικός, έκτακτος. — θαυµάσια | θαυµασίως 
[αρχ.] επίρρ. 

θαυµασµός (ο) [µτγν.] 1. η ισχυρή εντύπωση που προκαλεί (κά-ποιος/κάτι), η 
ευχάριστη απορία ή έκπληξη που αισθανόµαστε λόγω συγκεκριµένου 
ξεχωριστού ή υπερφυσικού γνωρίσµατος του: παρατηρούσαν µε έκδηλο ~ τον 
φηµισµένο πίνακα || ακούω κάποιον µε -|| «πως τα κατάφερναν να 
κατασκευάζουν τέτοια έργα εκείνη την εποχή;» ρώτησε µε - 2. η βαθιά εκτίµηση 
(για κάποιον/κάτι): ο ~ του για τον ελληνικό πολιτισµό είναι απεριόριστος. 
Επίσης (λαϊκ.) θαύ-µασµα κ. θάµασµα [µεσν.] (το). 



θαυµαστής 742 θεατρίνος 
 

θαυµαστής (ο) [αρχ.], θαυµάστρια (η) [1893] {θαυµαστριών} πρό-
σωπο που θαυµάζει, που εκτιµά βαθύτατα (κάποιον/κάτι): πολλοί -
της την περίµεναν µε λουλούδια στο αεροδρόµιο || έχω πολλούς ~ 
ANT. αντίπαλος, εχθρός. 

θαυµαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δηλώνει θαυµασµό 2. ΓΛΩΣΣ. 
θαυµαστικό (το) σχολιαστικό σηµείο στίξεως που τίθεται στο τέλος 
λέξης ή φράσης και εκφράζει ποικιλία συναισθηµάτων (απορία, έκ-
πληξη, αµφισβήτηση κ.λπ.) (βλ. κ. λ. στίξη). 

θαυµαστός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που είναι άξιος να τον θαυµάζει κα-
νείς: ~ πρόοδος | αποτελέσµατα | επιτεύγµατα | επιτυχίες ΣΥΝ. αξιο-
θαύµαστος, αξιέπαινος· ΦΡ. Μέγας είσαι | ει, Κύριε, και θαυµαστά τα 
έργα σου! (Μέγας ει, Κύριε, καί θαυµαστά τα έργα σου!, ευχή από 
την ακολουθία τού Αγ. Βαπτίσµατος) για τη δήλωση µεγάλου θαυµα-
σµού (για κάτι). 

θαυµατοποιός (ο) [αρχ.] αυτός που κάνει θαύµατα- (συνήθ. κακόσ.) 
αυτός που εξαπατά τους ανθρώπους µε ψεύτικα θαύµατα: κάποιος ~ 
παραπλανούσε τους θρησκόληπτους ΣΥΝ. τσαρλατάνος, αγύρτης, 
απατεώνας. — θαυµατοποιία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θαυµατουργός. 

θαυµατουργός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να κάνει θαύµατα: 
~ άγιος | εικόνα 2. (µτφ.) αυτός που επιφέρει άριστα αποτελέσµατα: 
- φάρµακο | συνταγή ΣΥΝ. καταπληκτικός, αποτελεσµατικός. Επίσης 
θαυµατουργικός, -ή, -ό [µεσν.]. — θαυµατουργικά επίρρ., 
θαυµατουργία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. 

θαυµατουργός - θαυµατοποιός. Το θαυµατουργός είναι εύσηµη 
λέξη και δηλώνει αυτόν που µπορεί να πραγµατοποιήσει ένα θαύ-
µα, ιδιότητα που αποδίδεται σε θεϊκές δυνάµεις και σε ανθρώπους 
που ενεργούν µε τη χάρη τού Θεού (θαυµατουργός Αγιος, θαυµα-
τουργή εικόνα). Αντιθέτως, το θαυµατοποιός είναι κακόσηµη λέξη 
και δηλώνει αυτόν που προσποιείται ότι µπορεί να κάνει θαύµατα 
εξαπατώντας τους ανθρώπους για χρηµατισµό ή άλλους λόγους. 

θαυµατουργώ ρ. αµετβ. {θαυµατουργείς... | θαυµατούργησα} 1. κάνω 
θαύµατα 2. (µτφ.) δηµιουργώ καταπληκτικά αποτελέσµατα: το ελ-
ληνικό δαιµόνιο θαυµατούργησε και πάλι ΣΥΝ. διαπρέπω, µεγαλουρ-
γώ · 3. (ειρων.) σηµειώνω αποτυχία σε κάτι: θαυµατούργησε και σ' 
αυτό το διαγώνισµα! [ΕΤΥΜ. < αρχ. θαυµατουργώ (-έω) < θαύµα, -
ατός + -ουργώ< έργον]. 

θάφτης (ο) {θαφτών} 1. (κυριολ.) αυτός που θάβει (κάποιον) 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που κάνει αρνητικά σχόλια για άλλους, κυρ. σε κουτσο-
µπολιό (βλ. κ. λ. θάβω). [ETYM. < θάπ-της < ρ. θάβω (αόρ. *έ-θαπ-σα 
> έ-θαψ-α)]. 

θάφτω ρ. → θάβω 
θάψιµο (το) [µεσν.] {θαψίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. (για νεκρούς) 
η ταφή, ο ενταφιασµός ANT. ξεθάψιµο, εκταφή 2. η τοποθέτηση κάτω 
από το χώµα, το χώσιµο στη γη: ~ σκουπιδιών (επιστ. υγειονοµική τα-
φή) | τόνων ρωδακίνων στις χωµατερές 3. (µτφ.) η διατύπωση κακε-
ντρεχών σχολίων: µόλις τέλειωσε η παράσταση οι κριτικοί άρχισαν το 
~· ΦΡ. πέφτει θάψιµο λέγονται κακά σχόλια: σ'αυτούς τους κύκλους 
πέφτει πολύ θάψιµο ΣΥΝ. κακολόγηση. 

-o ε κατάληξη τοπικών επιρρηµάτων, που δηλώνει προέλευση ή κίνηση 
από τόπο: πούθε ήρθες; || κείθε (από εκεί) (πβ. λ. -θεν). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. -θεν (βλ.λ.)]. 

θεά (η) [αρχ.] 1. θηλυκή θεότητα: η ~ τής οµορφιάς | τής γης | τού κυ-
νηγιού | τής εστίας || οι θεοί και οι θεές τού Ολύµπου 2. (µτφ.-αργκό) 
η γυναίκα που διακρίνεται για το σωµατικό της κάλλος ΣΥΝ. άγγε-
λος, κούκλα, ντίβα, καλλονή, αστέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

θέα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η άποψη ενός χώρου από ψηλό ή µακρινό ση-
µείο, η έκταση που βλέπει κανείς µπροστά του ή από ψηλά: δωµάτιο 
| βεράντα µε ~ || στο σπίτι µας στο βουνό έχουµε µαγευτική ~ || πα-
νοραµική ~ || εκτεθειµένος σε κοινή ~ (τον βλέπουν όλοι) · 2. η οπτική 
επαφή (µε κάτι/κάποιον): στη ~ τού αυστηρού προσώπου τού δα-
σκάλου του φοβήθηκε ΣΥΝ. κοίταγµα, αντίκρισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θήΕη < *θαΕΛ < I.E. *dhäu- «βλέπω, κοιτάζω», το οποίο 
δεν µαρτυρείται σε άλλες γλώσσες (βλ. λ. θαύµα). Παράγ. θέα-τρο(ν), 
θεα-τής, θεά-οµαι (> θεώµαι) κ.ά. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε 
I.E. *dhmsva- < *dhem-bh- (βλ. λ. θάµβος)]. 

Θεαγένης (ο) 1. ο Ρηγίνος- αρχαίος Έλληνας γραµµατικός (6ος αι. 
π.Χ.), ο οποίος επιχείρησε την αλληγορική ερµηνεία των θεών 2. όνο-
µα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θεά + -γένης < γένος (πβ. µτγν. επίθ. Θεαγένης 
«όσιος, θεοσεβής»)]. 

θεαθήναι (το) {άκλ.} (λόγ.) µόνο στη ΦΡ. προς | διό | για το θεαθήναι 
µόνο για επίδειξη, για τα µάτια τού κόσµου: έκανε µια γενναιόδωρη 
προσφορά - || η εξαγγελία µεταρρυθµιστικών µέτρων είναι για το ~ 
ΣΥΝ. για φιγούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θεαθήναι, απρφ. παθ. αορ. τού ρ. θεώµαι (-άο·) «κοιτά-
ζω, παρατηρώ». Η σηµερινή χρήση ανάγεται στην Κ.∆., όπου ο Ιησούς 
καταδίκασε τους Γραµµατείς και τους Φαρισαίους για την υποκρι-
σία και την επιδειξιοµανία τους (πβ. Ματθ. 23, 5: πάντα δε τά έργα 
αυτών ποιούσιν προς το θεαθήναι τοις άνθρώποις)]. 

θέαµα (το) {θεάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) ό,τι γίνεται αντικείµενο 
οπτικής εντύπωσης, ό,τι βλέπει κανείς: δεν άντεχε να βλέπει ένα τό-
σο φριχτό - µπροστά στα µάτια της || θλιβερό | µακάβριο | αισχρό | 
αποτρόπαιο | περίεργο | απολαυστικό | απερίγραπτο «·' ΦΡ. γίνοµαι 
θέαµα γίνοµαι αντικείµενο τής περιέργειας και των ειρωνικών ή 
χλευαστικών σχολίων των άλλων: έγινε θέαµα στους καλεσµένους µ ' 
αυτό το προκλητικό ντύσιµο (β) καθετί το οποίο βλέπει κανείς και 
του προσφέρει ευχαρίστηση: η οµάδα µε την απόδοση της προσφέρει 

σπουδαίο ~ || θυσιάζει την ουσία για το ~ · 2. ό,τι προβάλλεται ή πα-
ρουσιάζεται από την τηλεόραση, το θέατρο, τον κινηµατογράφο 
κ.λπ.: τους άρεσαν τα ~|| ο φόρος θεαµάτων αναγράφεται στο εισι-
τήριο- ΦΡ. (α) άρτος και θεάµατα βλ. λ. άρτος (β) άνθρωπος τού θε-
άµατος πρόσωπο που σχετίζεται µε τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, το θέ-
ατρο ή τον κινηµατογράφο, τη µόδα κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεώµαι < θέα. Η φρ. γίνοµαι θέαµα είναι µετάφρ. δά-
νειο, πβ. γαλλ. se donner en spectacle]. θεαµατικός, -ή, -ό [1883] 1. 
αυτός που προσφέρει ωραίο θέαµα: ~ εµφάνιση | άποψη ενός τοπίου | 
σκηνή · 2. αυτός που προξενεί εντύπωση: ~ άνοδος | πρόοδος | εξέλιξη 
| αποτέλεσµα | αύξηση τιµών | ενέργεια | ανάπτυξη | βουτιά | άλµα 
ΣΥΝ. εντυπωσιακός, καταπληκτικός. — θεαµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectaculaire]. θεαµατικότητα (η) [1825] 
{χωρ. πληθ.} 1. το ωραίο ή εντυπωσιακό θέαµα που προσφέρει 
(κάποιος/κάτι): η - µιας ακροβασίας · 2. το ποσοστό επί τού συνόλου 
των θεατών που παρακολούθησαν ένα θέαµα (συνήθ. στην 
τηλεόραση): υψηλή | µεγάλη | χαµηλή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ακροαµατικότητα. Θεάνθρωπος (ο) [µτγν.] {Θεανθρώπου} ΕΚΚΛΗΣ. ο 
Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν τέλειος θεός και έγινε τέλειος 
άνθρωπος κατά την ενανθρώπηση του. Θεανώ (η) {-ώς κ. -ούς) 1. 
ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Θράκης Κισ-σέα, σύζυγος τού Τρώα 
Αντήνορα 2. αρχαία Σπαρτιάτισσα, µητέρα τού Παυσανία 3. µάρτυρας 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < θεός, κατά τον σχηµατισµό των θηλ. (λ.χ. αρχ. 
θέ-αιναι «θεές») ή συγκεκοµµ. τ. κυρίων ονοµάτων (λ.χ. Θεάν-ειρα)]. 

θεάρεστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι ευπρόσδεκτος, αρεστός 
στον Θεό: ~ πράξη | έργο. — θεάρεστα επίρρ. θέαση (η) {-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η κατόπτευση ενός χώρου, το κοίταγµα 
προσώπου ή η παρατήρηση µιας δράσης σε εξέλιξη από ψηλό σηµείο 
ΣΥΝ. εποπτεία, θέα, παρατήρηση, αγνάντεµα, κατόπτευση 2. το να 
βλέπει κανείς (κάτι): η ~ τέτοιων προγραµµάτων προκαλεί δυσφορία 
στον θεατή ΣΥΝ. παρακολούθηση 3. το πρίσµα υπό το οποίο εξετάζει 
κανείς τα πράγµατα: η ~ τού κόσµου 4. η δυνατότητα να 
αντιλαµβάνεται κανείς εσωτερικά πνευµατικά γεγονότα: η ~ τού 
κάλλους προϋποθέτει αισθητική παιδεία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. θέασις < αρχ. 
θεώµαι < θέα]. θεατής (ο) 1. αυτός που βλέπει (κάτι): έγινε άθελα του 
~ ενός φόνου 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που κοιτάζει (κάτι) χωρίς να 
συµµετέχει ή χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να συµµετάσχει: ο 
σύγχρονος πολίτης έχει µετατραπεί σε - των γεγονότων || δεν πρέπει 
κανείς να µένει απλός ~ τής πραγµατικότητας, αλλά να συµβάλλει στη 
διαµόρφωση της · 3. αυτός που παρακολουθεί θέαµα το οποίο 
απευθύνεται σε κοινό: οι ~ έµειναν ενθουσιασµένοι από την παράσταση 
|| ~ τηλεοπτικών έργων | κινηµατογράφου | ποδοσφαιρικής συνάντησης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεώµαι < θέα]. θεατός, -ή, -ό (σπάν.) αυτός που 
µπορεί να γίνει ορατός από άλλους, να τον δουν: έµενε µόνο στη ~ 
όψη των πραγµάτων ΑΝΤ. αθέατος, αόρατος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεώµαι < θέα]. θεατράνθρωπος (ο) {θεατρανθρώπ-ου | 
-ων, -ους} αυτός που ασχολείται µε το θέατρο (είτε ως δηµιουργός ή 
συντελεστής παραστάσεων είτε ως ειδικός ή ενδιαφερόµενος) και έχει 
διακριθεί για την προσφορά του σε αυτό: ο Αλέξης Μινωτής ήταν ένας 
σπουδαίος ~. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Theatermann (νόθο 
συνθ.)]. θεατρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {θεατρίστηκα} (λόγ.) 
παρακολουθώ θεατρικές παραστάσεις, πηγαίνω στο θέατρο.    — 
θεατρισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «παίζω στη σκηνή - γίνοµαι θέαµα», < αρχ. 
θέατρον]. θεατρικογράφος (ο/η) [1886] δηµοσιογράφος που 
καταγράφει θεατρικές ειδήσεις ή επιδίδεται σε κριτική θεάτρου σε 
περιοδικό ή εφηµερίδα. θεατρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
αναφέρεται στο θέατρο ή στα θεατρικά έργα: ~ παράσταση | 
συγγραφέας | κείµενο | έργο | κοινό | κριτική | διάλογος | µονόλογος | 
διασκευή | χαρακτήρας | σχολή | ερµηνεία | κοστούµι | τέχνη · 2. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από ψέµα, υποκρισία, επίδειξη ή από ιδιαίτερη 
εκφραστικότητα: - χειρονοµία | κινήσεις | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
προσποιητός, επιδεικτικός, φανταχτερός. — θεατρικά επίρρ. 
θεατρικότητα (η) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. η συµφωνία ενός θεατρικού 
έργου προς τις αρχές που διέπουν µια θεατρική παράσταση, προς τις 
δραµατουργικές αρχές 2. η ύπαρξη θεατρικών στοιχείων σε ένα λο-
γοτεχνικό έργο 3. το να εκφράζεται κανείς µε ιδιαίτερα εκφραστικό 
τρόπο (όπως ένας ηθοποιός τού θεάτρου): η διδασκαλία του χαρα-
κτηρίζεται από ~ || ~ φωνής. θεατρίνα (η) → θεατρίνος 
θεατρινισµός (ο) (συνήθ. στον πληθ.) υποκριτική συµπεριφορά ή 
επιδεικτική ενέργεια που έχει όλα τα εξωτερικά γνωρίσµατα τής 
αληθινής, αυθεντικής συµπεριφοράς ή ενέργειας: αρχίζω τους - || σο-
βαροφανείς ~ µπροστά στις τηλεοπτικές κάµερες. — θεατρινίσηκος, -
η, -ο, θεατρινίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. θεατρίνος (ο) 
[1873], θεατρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (α) (συχνά µειωτ.) ηθοποιός 
τού θεάτρου: έλεγε πως δεν θα επέτρεπε ποτέ στην κόρη του να γίνει 
θεατρίνα (β) (εύσηµο) ηθοποιός µε σηµαντική παρουσία στο θέατρο 
2. (κακόσ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται υποκριτικά, ανειλικρινώς: 
πρόκειται για έναν φτηνό ~ τής πολιτικής ΣΥΝ. υποκριτής. — 
θεατρίνικος, -η, -ο. 
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θεατρισµός (ο) → θεατρίζοµαι 
θέατρο (το) {θεάτρ-ου | -ων) 1. η τέχνη τής παράστασης επί σκηνής 
µιας δραµατοποιηµένης υπόθεσης: επαγγελµατικό | ερασιτεχνικό ~ || η 
κλίση του ήταν το ~ || σπουδάζω ~ || κάνω ~ (ασχολούµαι µε το θέα-
τρο)· ΦΡ. (α) βγαίνω στο Θέατρο πρωτοεµφανίζοµαι σε θεατρική πα-
ράσταση ως ηθοποιός: βγήκε στο θέατρο σε ηλικία 17 ετών (β) είµαι 
στο θέατρο ασχολούµαι µε το θέατρο, παίζω σε θεατρικές παραστά-
σεις: ~ είκοσι συνεχή χρόνια (γ) παίζω θέατρο δεν φέροµαι µε φυσι-
κότητα ή υποκρίνοµαι κάτι που δεν είµαι: τόσα χρόνια έπαιζε θέατρο 
µαζί της προσποιούµενος ότι την αγαπούσε (δ) γίνοµαι θέατρο (Κ.∆., 
Α'Κορινθ. 4, 9 ... ό'τι θέατρον έγενήθηµεν τφ κόσµω ...) αυτοεξευτε-
λίζοµαι µπροστά στους άλλους, γίνοµαι ρεζίλι: µεθύσαµε και γίναµε 
θέατρο µ' αυτά που κάναµε! 2. το λογοτεχνικό είδος, τα έργα τού ο-
ποίου αναπτύσσουν ένα θέµα (υπόθεση) µε διαλογικό τρόπο και προ-
σαρµόζουν τη δράση στις ανάγκες τής παρουσίασης τού έργου αυτού 
επί σκηνής: γράφω | διαβάζω ~ || σκηνοθέτης | ηθοποιός θεάτρου 3. 
(συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο παρουσιάζονται θεατρικά έργα: ιδιο-
κτήτης θεάτρου || γκρεµίζεται ένα ιστορικό ~ 4. η οργανωµένη θεα-
τρική επιχείρηση: κρατικό | δηµοτικό | περιφερειακό - 5. (συνεκδ.) το 
σύνολο των θεατών µιας παράστασης: όλο το ~ χειροκροτούσε όρθιο 
6. (συνεκδ.) όλος ο κόσµος που ασχολείται µε το θέατρο ή ενδιαφέρε-
ται γι' αυτό: το ~ πενθεί τον χαµό τού µεγάλου ηθοποιού 7. (α) κάθε ι-
διαίτερο ρεύµα, τάση τού είδους αυτού: πρωτοποριακό ~||~ τού πα-
ραλόγου | ποικιλιών || µοντέρνο | κλασικό | λαϊκό ~ (β) θέατρο σκιών 
είδος θεάτρου, στο οποίο χρησιµοποιούνται επίπεδες (κυρ. χάρτινες ή 
ξύλινες φιγούρες), τις οποίες δεξιοτέχνες τού είδους αυτού κινούν πί-
σω από ένα πανί, ώστε οι θεατές να βλέπουν τις σκιές τους, και µι-
µούνται τις φωνές τους· χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγµα, ο 
Καραγκιόζης (γ) λυρικό θέατρο η όπερα 8. (µτφ.) το επίκεντρο σηµα-
ντικού γεγονότος, η περιοχή όπου εκτυλίσσεται σηµαντικό γεγονός: η 
Βοσνία έγινε - στρατιωτικών επιχειρήσεων || η Μακεδονία υπήρξε στο 
παρελθόν το ~ άγριων µαχών µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων ΦΡ. θέ-
ατρο πολέµου βλ. λ. πόλεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
θέατρον < θεώµαι < θέα. Η λ. πέρασε ευρέως σε ξέν. γλώσσες, πβ. 
αγγλ. theatre, γαλλ. théâtre, ιταλ. teatro, γερµ. Theater κ.ά. Ορισµένες 
φρ., αλλά και νεότερες σηµ. τής λέξεως, αποτελούν µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. θέατρο σκιών (< γαλλ. théâtre d'ombres), λυρικό θέατρο (< γαλλ. 
théâtre lyrique), θέατρο των (ενν. στρατιωτικών) επιχειρήσεων (< 
γαλλ. théâtre des operations), βγαίνω στο θεάτρο (πβ. αγγλ. go on the 
stage) κ.ά.]. θεατρολογία (η) [1883] {χωρ. πληθ.} η µελέτη τής 
θεατρικής τέχνης, των µορφών, τής εξέλιξης και των τάσεων της. — 
θεατρολάγος (ο/η) [1862], θεατρολογικός, -ή, -ό, θεατρολογικά επίρρ. 
θεατροµανής, -ής, -ές {θεατροµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
αγαπά υπερβολικά το θέατρο, που είναι ένθερµος θεατής θεατρικών 
παραστάσεων. — θεατροµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
θεατρόφιλος, -η, -ο [1890] αυτός που αγαπά το θέατρο, που παρα-
κολουθεί συχνά θεατρικές παραστάσεις: ~ κοινό. — θεατροφιλία (η), 
θεατροφιλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. theatrophil]. θεατρώνης (ο) 
{δύσχρ. θεατρωνών} πρόσωπο που ασχολείται µε το εµπορικό | 
επιχειρηµατικό µέρος µιας θεατρικής παράστασης, γενικά µε τα 
απαραίτητα για το ανέβασµα µιας θεατρικής παράστασης, ο θεατρικός 
επιχειρηµατίας. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < θέατρον + -ώνης < ώνοϋµαι «αγοράζω»]. θεία1 κ. 
(λαϊκ.) θεια (η) {θείες κ. θειάδες} 1. η αδελφή ή η εξαδέλφη των 
γονέων κάποιου ή η σύζυγος θείου του · 2. (ειρων.-λαϊκ.) γυναίκα 
προχωρηµένης ηλικίας: µια ~ τους κοίταζε περίεργα. — (υποκ.) θείτσα 
κ. θειούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά, συνίζηση, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; 
µτγν., θηλ. τού αρχ. θείος (βλ.λ.)]. θεία2 (τα) [αρχ.] όσα έχουν σχέση 
µε τον Θεό και τη θρησκεία: προσέβαλαν µε τη στάση τους τα ~ || 
βλασφηµεί τα ~ ΣΥΝ. ιερά, όσια, άγια. θειαφένιος, -ια, -ιο 1. αυτός 
που περιέχει θειάφι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
θειαφιού. θειάφι (το) {θειαφιού | χωρ. πληθ.} το θείο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. θειάφιον < θείον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άφιον (πβ. έδ-άφιον, 
ξυρ-άφιον κ.ά.)]. θειαφίζω ρ, µετβ. {θειάφισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
ρίχνω θειάφι σε φύλλα φυτού (για την πρόληψη ή καταπολέµηση 
αρρώστιας): θειάφιζε από το πρωί τις ντοµατιές 2. απολυµαίνω (κάτι) 
µε καπνό από θειάφι που καίγεται. — θειάφισµα (το). 
θειαφιστήρι (το) {θειαφιστηρ-ιού | -ιών} το εργαλείο µε το οποίο οι 
γεωργοί ρίχνουν θειάφι στις καλλιέργειες τους. θειαφοκέρι (το) 
{θειαφοκερ-ιού | -ιών} το κερί που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε 
θειάφι και χρησιµοποιείται για το άναµµα τής φωτιάς και την 
απολύµανση βαρελιών. θειικός, -ή, -ό [1802] ΧΗΜ. 1. αυτός που 
περιέχει τη θειική ρίζα (SOf): ~ άλατα | χαλκός 2. θειικό οξύ ισχυρό 
ανόργανο οξύ που περιέχει τη θειική ρίζα και έχει µεγάλη βιοµηχανική 
σηµασία ΣΥΝ. (καθηµ.) βι-τριόλι. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sulfurique]. θεϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε το θείο ή τον θεό: ~ διδασκαλία | 
αποκάλυψη | αλήθεια | παρέµβαση | αγάπη | δύναµη | τελειότητα 2. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από υψηλότητα και µεγαλοπρέπεια, 
που έχει ξεχωριστά, εξαιρετικά γνωρίσµατα: ~ οµορφιά | λάµψη | 
αντοχή | κορµί ΣΥΝ. καταπληκτικός, έξοχος, περίφηµος. — θεϊκά 
επίρρ. θείο1 (το) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αµέταλλο στερεό στοιχείο 
(σύµβολο S), χρώµατος κίτρινου, το οποίο απαντά και σε αυτοφυή 
µορφή ΣΥΝ. 

θειάφι (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θείον < θέειον (µε υφαίρεση) < *ΘΡέσ-ειον < *ΘΡέ-σος 
«καπνός» < θύω (βλ.λ.). Η λ. πέρασε ως α' συνθ. σε ξένα νόθα συνθ., 
πβ\ αγγλ. thio-cyanic, thio-phosphate κ.ά.]. θείθ(ν)2 (το) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} η ανώτατη αρχή που διέπει και κυβερνά τον κόσµο, ο Θεός: είχε 
κλίση προς το ~ ΣΥΝ. θεότητα. θειοπηγή (η) [1876] η πηγή, από την 
οποία αναβλύζει ιαµατικό νερό, 
που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. θείος*' κ. (λαϊκ.) θειος (ο) 
{λαϊκ. κλητ. κ. θείο} 1. ο αδελφός ή εξάδελφος των γονέων κάποιου 
ή ο σύζυγος θείας του: ο - του του συµπαραστεκόταν ψυχικά και 
οικονοµικά || ο ~ από την Αµερική (συνηθισµένη αναφορά παλαιότ. 
σε Έλληνα µετανάστη που είχε πλουτίσει στις Η.Π.Α.) ΣΥΝ. (οικ.-
λαϊκ.) µπάρµπας- ΦΡ. (α) (µετωνυµ.) ο θειος Σαµ (ειρων.-παλαιότ.) οι 
Ηνωµένες Πολιτείες τής Αµερικής (β) ο θείος Αλβέρτος βλ. λ. 
Αλβέρτος 2. (ειρων.-λαϊκ.) ο άνδρας µε προχωρηµένη ηλικία: ο - µάς 
έκανε παρατηρήσεις αφ' υψηλού || το ζη-τιανάκι έτρεχε ξοπίσω του 
φωνάζοντας «Θείο, θείο»... — (υποκ.) θει-ούλης (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θείος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *θή-ειος, όπου το θ. *θη- απα-
ντά στους αναδιπλασιασµένους τ. τήθη «γιαγιά» και τηθίς «θεία». Το 
αρχ. τήθη συνδ. πιθ. µε αρχ. σλαβ. dëdù «πρόγονος», ρωσ. ded 
«παππούς», λιθ. dedé «θείος» κ.ά. Από την ελλην. λ. προήλθαν τα 
αντίστοιχα ιταλ. zio, ισπ. tio. Η φρ. θείος Σαµ πρωτοεµφανίστηκε 
στην Αγγλική στις αρχές τού 19ου αι. ως περιπαικτική ανάγνωση των 
αρχικών U.S. ως Uncle Sam «θείος Σαµ» αντί τού κανονικού United 
States «Ηνωµένες Πολιτείες»]. θείος2 -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε τον Θεό: ~ διδασκαλία | δίδαγµα | κήρυγµα- ΦΡ. (α) θείο(ν) βρέφος 
ο µικρός Ιησούς (ειδικά στις αγιογραφίες ή σε αναφορές στην ηµέρα 
των Χριστουγέννων) (β) θείο δράµα τα Πάθη τού Χριστού (γ) ΕΚΚΛΗΣ. 
Θεία Ευχαριστία το θεµελιώδες µυστήριο τής Χριστιανικής 
Εκκλησίας, κατά το οποίο ο πιστός µεταλαµβάνει σώµατος και 
αίµατος Χριστού, στα οποία µεταβάλλεται ο προσφερόµενος άρτος 
και οίνος (βλ. κ. Θεία Κοινωνία, λ. κοινωνία) (δ) Θεία Λειτουργία βλ. 
λ. λειτουργία (ε) θείος νόµος βλ. λ. νόµος 2. αυτός που έχει ιερότητα: ~ 
απόστολος | τόπος 3. (µτφ.) αυτός που έχει εξαιρετικά γνωρίσµατα, 
σπάνια και σπουδαία χαρακτηριστικά: ~ αρετές | πράξεις | χάρισµα || η 
~ φωνή τής ερµηνεύτριας ΣΥΝ. έξοχος, καταπληκτικός. — θειότητα (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. θείος < *θέσ-}ος (πβ. µυκ. te-i-ja «θεία») < θεός (βλ.λ)]. 
θειότατος (ο) [µεσν.] προσφώνηση καθενός από τους προκαθηµένους 

των τεσσάρων πρεσβυγενών Πατριαρχείων (Κωνσταντινουπόλεως, 
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύµων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

θειούχος, -α (λόγ. -ος), -ο [1802] αυτός που περιέχει θείο: ~ ορυκτά Ι 
ύδατα J ενώσεις | χρώµατα | βάσεις. θεϊσµός (ο) [1766] {χωρ. πληθ.} η 
φιλοσοφική και θεολογική ταυτόχρονα άποψη, η οποία δέχεται την 
ύπαρξη ανώτατου όντος, αµφισβητεί όµως την παρέµβαση του στα 
ανθρώπινα πράγµατα. — θεϊ-στής (ο). 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. theism]. θείτσα (η) → θεία 
θειώδης, -ης, -ες [µτγν.] {θειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΧΗΜ. αυτός 
που περιέχει τη θειώδη ρίζα (SO,"): ~ άλας. θειωρυχειο (το) [1858] 
ορυχείο από το οποίο λαµβάνεται θείο. θείωση (η) [1838] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΧΗΜ. 1. η βελτίωση των ιδιοτήτων ουσίας 
µέσω τής επεξεργασίας της µε θείο · 2. η χρησιµοποίηση τού 
διοξιδίου τού θείου για απολυµάνσεις, αποχρωµατι-σµούς ή κατά τής 
οξίδωσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sulfurisation]. Θέκλα 
(η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., συγκεκοµµ. τ. τού ονόµατος Θεόκλεια «η δόξα 
τού Θεού» < Θεός + -κλεια < κλέος «δόξα»]. θέλγητρο (το) {θελγήτρ-
ου | -ων} κάθε µέσο που θέλγει, γοητεύει: τα ~ µιας γυναίκας || έγινε 
θύµα των - της || κοινωνικά | σωµατικά ~ || τα ~ τής πόλης | τής 
µουσικής | τής εξοχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
θέλγητρον < θέλγω + παραγ. επίθηµα -ητρον, πβ. κ. φόβ-ητρον]. θέλγω ρ. 
µετβ. {έθελξα} (λόγ.) ελκύω (κάποιον): τον έθελξε η θεϊκή οµορφιά 
της || µε θέλγει η ιδέα τής συνεργασίας µας ΣΥΝ. ελκύω, σαγηνεύω 
ΑΝΤ. απωθώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν η αρχική σηµ. τού ρ. ήταν «µαγεύω, 
γοητεύω», τότε θα µπορούσε να συνδεθεί µε λιθ. zvelgiù «κοιτάζω» 
(δηλ. «µατιάζω, µαγεύω µε το κακό µάτι»), ίσως και µε σανσκρ. 
hvârate «παραποιώ», αρχ. γερµ. tolc «πληγή, χτύπηµα». Οµόρρ. θέλγ-
ητρο^), θελξι- (α' συνθ.), ά-σελγ-ής (βλ.λ.)]. θέληµα (το) [αρχ.] 
{θελήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που θέλει, επιθυµεί κάποιος: ήταν 
~ θεού || «γιατί είναι ~ Θεού η πόλη να τουρκέψει» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
θέληση, βούληση, επιθυµία· ΦΡ. Υενηθήτω το θέληµα σου (Κ.∆., Ματθ. 
6, 10) ας γίνει αυτό που θέλεις, που ορίζεις • 2. θελήµατα (τα) η 
µικροαπασχόληση µε κάτι προς εξυπηρέτηση άλλου: έτρεχε για τα ~ 
τού αφεντικού του || παιδί για τα ~ ΣΥΝ. αγγαρεία, µικροδουλειές. 
θεληµατικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που γίνεται µε τη θέληση, τη 
συµφωνία ή τη συγκατάβαση (κάποιου): ~ ενέργεια | προσφορά ΣΥΝ. 
εκούσιος, αυτόβουλος, αυτοπροαίρετος ΑΝΤ. ακούσιος · 2. (κυρ. για 
χαρακτηριστικά τού προσώπου) αυτός που προδίδει αποφασιστικό-
τητα, ισχυρή θέληση: ~ ύφος | πιγούνι. — θεληµατικά επίρρ. [µεσν.], 
θεληµατικότητα (η) [1854]. θέλησα ρ. → θέλω 
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θέληση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η επιθυµία ενός 
ατόµου για την πραγµάτωση ορισµένου σκοπού: είχε µεγάλη ~ να µά-
θει γράµµατα 2. η ψυχική διάθεση (απέναντι σε κάτι/κάποιον): όταν 
υπάρχει καλή ~, όλα γίνονται || χειρονοµία καλής ~ || σε ένδειξη κα-
λής ~ 3. η αξίωση (που προβάλλει κάποιος): δεν γνώριζε τη ~ τού 
αντιδίκου ΣΥΝ. απαίτηση 4. ο δυναµισµός και η επιµονή τού χαρα-
κτήρα: οι άνθρωποι µε ~ στο τέλος πετυχαίνουν. 

θελιά (η) -> θηλιά 
θελκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που θέλγει, ελκυστικός ΣΥΝ. σαγηνευ-

τικός ANT. απωθητικός. — θελκπκά επίρρ., θελκτικότητα (η) [1854]. 
θελξικάρδιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που ευχαριστεί την καρδιά, που 
προκαλεί ψυχική ευχαρίστηση ΣΥΝ. ευφρόσυ\Ός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
θελξι- (< θέλγω) + -κάρδιος < καρδία]. 

θέλω ρ. µετβ. {θέλεις κ. θες, πληθ. λαϊκ. θέµε, θέτε, θένε | ήθελα, θέλη-
σα, ηθεληµένος} 1. έχω την επιθυµία, τη διάθεση, την πρόθεση (να 
πω ή να κάνω κάτι): το 'κάνα χωρίς να το ~ || τα 'θελες και τα 'παθες 
|| τα θέλει όλα δικά του || εσύ το θέλησες να χωρίσουµε || θα θέλατε να 
σας προσφέρω ένα αναψυκτικό; || τον κάνω ό,τι ~ || δεν ξέρει τι θέλει || 
~ ένα ποτήρι παγωµένο νερό || - να βοηθήσω, αλλά δεν µπορώ || θα 
θελα να 'µουν πλούσιος ΣΥΝ. επιθυµώ, ποθώ' ΦΡ. (α) δεν το ήθελα 
για κάτι που έγινε ακούσια: Σας πάτησα; Συγγνώµη, ~! (β) θέλοντας 
και µη εκών-άκων, µε το ζόρι: ~ αναγκάστηκε να τους ακολουθήσει (γ) 
(παροιµ.) όποιος δεν θέλει να ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκι-ν/ζει για 
κάτι που καθυστερεί, επειδή το κάνει κάποιος δίχως να το επιθυµεί (δ) 
ποιος στραβός δεν θέλει το φως του | τα µάτια του; βλ. λ. φως (ε) τα 
θέλει (για γυναίκα) επιθυµεί ερωτική επαφή, χωρίς όµως να το 
δείχνει φανερά (στ) λίγο ήθελε (ακόµα) παραλίγο: ~ και θα πέθαινα, 
αν δεν βρισκόταν κάποιος να µε µεταφέρει εγκαίρως στο νοσοκοµείο 
(ζ) µε το έτσι θέλω µε το ζόρι, µε το στανιό: προσπαθούσε ~ να 
περάσει τις απόψεις του (η) άλλο που δεν θέλω! για να δείξουµε ότι 
θέλουµε πάρα πολύ κάτι που µας προτείνουν: -Είναι καλή δουλειά, 
αλλά πρέπει να πηγαίνεις συχνά στην επαρχία. —! Θα γυρίσω όλη την 
Ελλάδα τζάµπα! (θ) εδώ σε θέλω (εδώ σε θέλω κάβουρα, να 
περπατάς στα κάρβουνα)! σ' αυτή τη δύσκολη περίπτωση να µου 
δείξεις τι αξίζεις, τι µπορείς να καταφέρεις: -Είναι πολύ δύσκολο 
αυτό το πρόβληµα. -Εδώ σε θέλω! Τα εύκολα τα λύνει ο καθένας! (ι) 
το καλό που σου θέλω για συµβουλή ή απειλή: ~, µην του λες 
προσωπικά σου θέµατα || -, µη µε ξαναενοχλήσεις! (ια) τι 'θελα (να | 
και...) για να δείξουµε ότι µετανιώσαµε για κάτι που κάναµε, είπαµε 
κ.λπ., επειδή είχε το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό για το οποίο έγι-
νε: ~ και µίλησα; Τώρα παρεξηγήθηκε! || ~ να πάω σ' αυτή τη συναυ-
λία; Πλήρωσα ένα σωρό λεφτά και στρυµώχτηκα σε µια γωνίτσα (ιβ) 
αν θέλετε (ει θέλεις, Σοφοκλ. Οίδ. Τύρ. 343) µετριαστική φράση χω-
ρίς ιδιαίτερο σηµασιολογικό περιεχόµενο (επαφικό στοιχείο), που 
χρησιµοποιείται παρενθετικά στον λόγο ως ευγενική παραχώρηση 
και συναίνεση τού οµιλητή σε σχέση προς τον συνοµιλητή του: θα 
προτιµούσαµε µια διατύπωση ουδέτερη ή, αν θέλετε, λιγότερο επιθε-
τική || θα µπορούσα, ~, να συµφωνήσω µαζί σας... (ιγ) θέλεις | τα θες 
και τα λες (ή σου ξεφεύγουν); (οικ.) ως ήπια έκφραση δυσαρέσκειας 
(συχνά µε ειρων. χροιά) για κάτι που είπε κάποιος: Τα θες και τα λες 
αυτά; Εδώ, είναι φως-φανάρι ότι σε εµπαίζουν! (ιδ) θέλω να πω (µ' 
αυτό) πως | ότι ως εισαγωγή σε επεξήγηση (ιε) θέλεις να µου πεις | 
να µας πεις | να πιστέψω πως | ότι... (ειρων.) για τη δήλωση δυσπι-
στίας ή δυσκολίας αποδοχής ως αληθών αυτών που λέει | ισχυρίζεται 
κάποιος: δηλαδή, θέλεις να µου πεις ότι δεν ήθελε να µε θίξει, αλλά 
κατά λάθος είπε ό,τι είπε! || και θέλεις τώρα να πιστέψω ότι στην 
πραγµατικότητα µε συµπαθεί παρά τα όσα έγιναν µεταξύ µας; (ιστ) 
θες, δε θες... είτε θέλεις είτε όχι: ~, θα πάµε στην εκδήλωση || θα ΤΟ 
φας το φαγητό σου ~! (ιζ) πώς το θες; (ειρων.) ως απάντηση σε 
υπερβολική απαίτηση ή σε κάτι εξωπραγµατικό: -Μέσα σε µία ώρα 
πρέπει να έχεις τελειώσει τα πάντα! —; (ιη) τα θέλει ο κώλος (κά-
ποιου) βλ. λ. κώλος 2. σκοπεύω, επιδιώκω: θέλει να προκόψω | να γί-
νω γιατρός || ~ να πω (εννοώ)... || δεν θέλουµε να σας κάνουµε κακό 
3. επιχειρώ, δοκιµάζω: ήθελε να µε κοροϊδέψει || ήθελαν να τον σκο-
τώσουν 4. δέχοµαι, συγκατατίθεµαι: δεν θέλει να λύσουµε ειρηνικά τη 
διαφορά µας || της ζήτησα να παντρευτούµε, αλλά δεν ήθελε 5. 
απαιτώ, αξιώνω: θέλει δύο νοίκια µπροστά || οι µεγάλες επιτυχίες θέ-
λουν µεγάλη προσπάθεια και υποµονή || «θέλει αρετήν και τόλµην η 
ελευθερία» (Α. Κάλβος)· ΦΡ. (α) θέλει και τα ρέστα έχει απαιτήσεις κι 
από πάνω! (β) θέλει σώνει και καλά να... αξιώνει µε το ζόρι: - να τον 
πιστέψουµε 6. ζητώ, γυρεύω: σας θέλουν στο τηλέφωνο || θέλω να µας 
δώσεις µόνο µιαν υπόσχεση | τον λόγο τής τιµής σου- ΦΡ. τι θέλει 
(κάποιος κάπου); για να δηλωθεί ότι κάποιος κακώς, κατά τον οµι-
λητή, βρίσκεται ή ενεργεί κάπου (πβ. τι γυρεύει η αλεπού στο παζά-
ρι;) 7. περιµένω: Τώρα, τι θέλεις να κάνω; Να σου πω και «µπράβο»; 
8. έχω ανάγκη, χρειάζοµαι, µου είναι απαραίτητο: ~ ξύρισµα || το αυ-
τοκίνητο θέλει πλύσιµο || το φαγητό θέλει αλάτι- ΦΡ. θέλει (και) ρώ-
τηµα; βλ. λ. ρώτηµα 9. (κυρ. τριτοπρόσ. θέλει, θέλουν) αξίζει σε κά-
ποιον κάτι: θέλει ένα γερό ξύλο || θέλουν να πάρουν το µάθηµα τους 
για να στρώσουν 10. οφείλω, χρωστώ: σου ~ τίποτε; 11. για κάτι µοι-
ραίο: έτσι το θέλησε ο Θεός | η µοίρα να γίνουν τα πράγµατα ΦΡ. Θε-
ού θέλοντος (και καιρού επιτρέποντος) (θεού θέλοντος, Μενάνδρ. 
Μονόστ. 671· Κ.∆. Πράξ. 18,21: πάλιν ανακάµψω προς υµάς τού θεού 
θέλοντος) | αν θέλει ο Θεός εάν επιθυµεί ο Θεός (να γίνει κάτι), αν 
επιτρέψουν οι περιστάσεις, αν έρθουν όλα βολικά, ευνοϊκά 12. υπο-
λείποµαι: θέλει εκατό γραµµάρια, για να γίνει ένα κιλό 13. παρου-
σιάζω (κάποιον/κάτι) να βρίσκεται σε ορισµένη κατάσταση, να ενερ-
γεί ή να προτίθεται να ενεργήσει µε ορισµένο τρόπο: ο Τύπος θέλει 
την κυβέρνηση να προκηρύσσει πρόωρες εκλογές || οι φήµες θέλουν 
τους δύο άνδρες να έχουν έλθει σε συµφωνία συνεργασίας || οι πλη- 

ροφορίες θέλουν την εταιρεία στα πρόθυρα διάλυσης 14. (στο β' 
πρόσ., κυρ. στον τ. θες σε διάζευξη) είτε, ή: θες γιατί κουράστηκε, θες 
γιατί βρήκε κάτι καλύτερο, αποφάσισε να εγκαταλείψει την εταιρεία 
15. (θα + παρατ.) για την έκφραση βαθύτερης επιθυµίας ή για να ζη-
τήσει κανείς (κάτι) ευγενικά: θα ήθελα ένα ποτήρι νερό || θα ήθελα 
να πάω διακοπές, αλλά δεν γίνεται! 16. ευνοώ: αν δεν σε θέλει η τύ-
χη, δεν γίνεται τίποτα! || τον θέλει το χαρτί και κερδίζει συνέχεια 
απόψε! 17. (η µτχ. ηθεληµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έθέλω, αβεβ. ετύµου. ∆υσεξήγητο παραµένει το αρχικό 
ε- (προθεµατικό;). Το θέµα θελ- θα µπορούσε να συνδεθεί µε αρχ. 
σλαβ. zélejq «επιθυµώ» και µε αρµ. gelj «ευχή, επιθυµία». Ήδη στον 
Ηρόδοτο απαντά η σύναψη θέλω να πω «εννοώ», λ.χ. το έπος τούτο 
εθέλει λέγειν ως ... (2,13)]. 

θέµα (το) {θέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το ζήτηµα, το αντικείµενο συζή-
τησης ή πραγµάτευσης: εθνικά | πολιτικά | οικονοµικά | εκπαιδευτικά 
~ || συζητήθηκε ευρύ φάσµα θεµάτων || το Κυπριακό ήταν το πρώτο | 
το κύριο ~ στην ηµερήσια διάταξη τής διάσκεψης || ανέκυψε συ-
νταγµατικό ~ || θέτω | παρουσιάζω | αναλύω | πραγµατεύοµαι ένα ~ || 
αλλάζω ~ || βγαίνω από το ~ || ξαναγυρίζω στο ~ || αυτό είναι άλλο ~ || 
ας µείνει εκεί το ~ || βάζω ~ σε ψηφοφορία | προς συζήτηση || το κυ-
ρίως ~ µιας έκθεσης ιδεών || το - που µας απασχολεί είναι η υγεία || η 
σεξουαλική ζωή έγινε απαγορευµένο ~ || δεν υποχωρεί σε θέµατα 
αρχής || αυτό είναι το όλο ~ || το εν λόγω ~|| το ~ οµιλίας | διάλεξης | 
συνεδρίου | συζήτησης | σχολιασµού | διατριβής | έρευνας- ΦΡ. (α) δεν 
είναι δικό σου θέµα δεν σε αφορά, δεν σου πέφτει λόγος, δεν είναι 
δική σου υπόθεση (β) δηµιουργώ θέµα προκαλώ προβλήµατα (γ) 
είναι θέµα (+γεν.) σχετίζεται µε, εξαρτάται από: ~ γούστου | γνώµης | 
συνήθειας | τιµής | χρόνου | χρηµάτων (δ) δεν υπάρχει | µπαίνει | τίθεται | 
γεννάται θέµα δεν ανακύπτει κάτι ως πρόβληµα ή ζητούµενο: ~ 
αναθεωρήσεως τού Συντάγµατος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος (ε) επί τού θέµατος σχετικά µε το θέµα που συζητείται, εντός 
τού θέµατος: έχετε να προσθέσετε κάτι ~, κύριε µάρτυς; ΑΝΤ. εκτός 
θέµατος (στ) θέµα τής ηµέρας το περιστατικό ή το γεγονός που λόγω 
τής βαρύτητας ή τού ενδιαφέροντος του µονοπωλεί το ενδιαφέρον 
τής κοινής γνώµης και προβάλλεται εµφατικά από τα Μ.Μ.Ε.: η πα-
ραίτηση τού υπουργού αποτελεί το ~ (ζ) πιάνω ένα θέµα αρχίζω να 
ασχολούµαι µε ένα ζήτηµα: ας πιάσουµε τώρα ένα άλλο θέµα που µας 
απασχολεί... 2. (λογοτ.) η περισσότερο ή λιγότερο εκτεταµένη, 
ολοκληρωµένη ιστορία συγκεκριµένου λογοτεχνικού κειµένου: ποιο 
είναι το ~ τού έργου; || ενδιαφέρον | πρωτότυπο | συνηθισµένο | συ-
ναρπαστικό | έξυπνο | ευφάνταστο | συµβολικό | υπαινικτικό | αµφι-
λεγόµενο | προπαγανδιστικό ~ βιβλίου 3. το προς ανάπτυξη ζήτηµα 
των εξετάσεων, που καλύπτει µέρος ή συνδυασµό µερών τής διδα-
κτέας ύλης: βατό | δυσνόητο | στρυφνό | απαιτητικό | κριτικό | απο-
µνηµονευτικό ~· ΦΡ. εκτός θέµατος έξω από το πλαίσιο και τα ζη-
τούµενα των εξεταζόµενων θεµάτων: ~ γραπτό | έκθεση | ανάπτυξη | 
στοιχεία ΑΝΤ. εντός τού θέµατος, επί τού θέµατος 4. (ειδικότ.) το αυ-
τοτελές κείµενο | απόσπασµα από την κλασική ελληνική γραµµατεία 
που δίνεται στους µαθητές για µετάφραση, γλωσσική επεξεργασία 
κ.λπ., µε στόχο την εξοικείωση τους µε την αρχαία ελληνική γλώσσα 
ΣΥΝ. άγνωστο, αδίδακτο- ΦΡ. αντίστροφο θέµα βλ. λ. αντίστροφος 5. 
ο τίτλος επιστηµονικής εργασίας που δηλώνει το πραγµατευόµενο 
επιστηµονικό πρόβληµα: ~ διδακτορικής διατριβής | επιστηµονικής 
ανακοίνωσης 6. το αντικείµενο διαφωνίας ή αντιπαράθεσης κ.λπ.· 
ΦΡ. κάνω (κάτι) θέµα δίνω σε κάτι που προέκυψε µεγάλες διαστάσεις: 
µια απλή διαφωνία είχαµε, µην το κάνεις θέµα! · 7. ΜΟΥΣ. (α) ανα-
γνωρίσιµη µουσική ενότητα, η οποία τίθεται ως αρχή τής οργάνωσης 
ενός µουσικού κοµµατιού είτε µε την «ανάπτυξη» της (η οποία συνί-
σταται στη συνέχιση της, τη συµπλήρωση της σε ευρύτερη µουσική 
ενότητα µε την προσθήκη άλλων µουσικών ενοτήτων) είτε µε την 
«επεξεργασία» της (η οποία συνίσταται στην πολλαπλή της επανα-
φορά κατά τη διάρκεια τού κοµµατιού, στις πολλαπλές µεταµορφώ-
σεις, παραλλαγές της κ.λπ.) (β) σύντοµη µελωδική γραµµή η οποία 
χρησιµεύει ως αφετηρία τής σύνθεσης τής τυπικής φόρµας τής φού-
γκας 8. ΝΟΜ. το αντικείµενο δικαστικής διερεύνησης και νοµικής 
απόδειξης · 9. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το αντικείµενο που αναπαριστά, εξεικονί-
ζει ο καλλιτέχνης (τοπίο, πρόσωπο, ανθρώπινη σκηνή κ.λπ.) · 10. 
ΓΛΩΣΣ. το τµήµα τής λέξεως που αποτελείται από τη ρίζα και τα προ-
σφύµατα, κατ' αντιδιαστολή προς την κατάληξη · 11. ΙΣΤ. διοικητική 
περιφέρεια τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 7ο και 8ο αι. κ.εξ. 
— (υποκ.) θεµατάκι (το) (σηµ. 3,4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. τίθηµι (πβ. α' πληθ. τί-θε-µεν). Βλ. λ. θέτω, τίθεµαι. Η λ. πέρασε 
και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. theme, γαλλ. thème, γερµ. Thema κ.ά. Η 
σηµ. τού αντικειµένου συζητήσεως είναι ήδη µτγν. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. είναι θέµα + γεν. (< αγγλ. if s a matter of...), 
εκτός θέµατος (πβ. αγγλ. off the point | subject(, επί τού θέµατος (πβ. 
αγγλ. to the point) κ.ά. o µουσ. όρ. είναι αντιδάν. από ιταλ. tema]. 

θεµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ένα θέµα, µε το 
αντικείµενο συζήτησης ή πραγµάτευσης: ~ υλικό | κατάταξη | πίνα-
κας || ~ πρόταση | περίοδος | πυρήνας µιας παραγράφου || το βιβλίο 
έχει πέντε ~ ενότητες 2. αυτός που σχετίζεται µε το θέµα µιας λέξης: 
~ φωνήεν 3. θεµατική (η) η θεµατολογία: η ~ τού συνεδρίου | τού βι-
βλίου || ποικίλη | πολύπλευρη | πολυεδρική ~ 4. ΓΛΩΣΣ, (για ρήµατα 
τής Αρχ. Ελληνικής) αυτός που σχηµατίζεται µε τη µεσολάβηση θε-
µατικού φωνήεντος µεταξύ θέµατος και καταλήξεως, π.χ. λύ-ο-µεν, 
βλάπτ-ε-τε ΑΝΤ. αθέµατος. — θεµατικ-ά | -ώς [1761] επίρρ. 

θεµατογραφία (η) [1761] {θεµατογραφιών} το σύνολο αποσπασµά-
των από αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, τα οποία επε-
ξεργάζονται γλωσσικά µαθητές ή φοιτητές: αρχαία ελληνική | λατι- 



θεµατολογία 745 Θεοδόσιος 
 

νική ~. — θεµατογραφίας, -ή, -ό [1761]. θεµατολογία (η) {θεµατολογιών} 1. το 
πλαίσιο των ζητηµάτων, µε τα οποία καταπιάνεται κανείς: ~ συζήτησης | 
επιστηµονικού συνεδρίου | ηµερίδας | εκποµπής (ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής) 
ΣΥΝ. θεµατική 2. το σύνολο των θεµάτων µε τα οποία ασχολείται κάποιος: η ~ 
του Ν. Καζαντζάκη || η ~ των ελληνικών τραγουδιών τού Μεσοπολέµου 3. 
(συνεκδ.) (α) βιβλίο που περιέχει αποσπάσµατα από την αρχαία ελληνική 
γραµµατεία για µελέτη και εξέταση (β) βιβλίο µε θέµατα (π.χ. σχολικών 
εκθέσεων) για µελέτη και εξέταση. Επίσης θεµατολόγιο (το) [1894] (σηµ. 3β). 
— θεµατολογικός, -ή, -ό, θεµατολογικά επίρρ. θεµατοφύλακας (ο/η) [1833] 
{(θηλ. γεν. θεµατοφύλακος) | θεµατοφυλάκων} 1. πρόσωπο που συντηρεί και 
διαφυλάσσει κάτι ιερό, σπουδαίο: ~ πολιτιστικής κληρονοµιάς | οσίων και ιερών 
τής φυλής | εθνικής ενότητας || «οι στρατιωτικοί θεωρούν το στράτευµα ως τον ~ 
τού κοσµικού χαρακτήρα τής τουρκικής δηµοκρατίας» (εφηµ.) 2. ο φύλακας 
ξένου κινητού πράγµατος. θεµελιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναφέρεται 
σε θεµέλια 2. (µτφ.) αυτός που είναι ή κρίνεται ως κύριος και σηµαντικός, που 
συνιστά προαπαιτούµενο και προϋπόθεση (για κάτι): ~ παρατήρηση | ερώτηµα | 
διαφορά | αίτηµα | γνώση | αντιστοιχία ΣΥΝ. θεµελιώδης, βασικός. θεµέλιο (το) 
{θεµελί-ου | -ων} 1. η υλική βάση (κτίσµατος): ~ σπιτιού | εργοστασίου ΣΥΝ. 
κρηπίδα- ΦΡ. (α) ρίχνω τα θεµέλια βάζω τις βάσεις (από οπλισµένο σκυρόδεµα), 
πάνω στις οποίες θα οικοδοµηθεί το κτήριο (β) εκ θεµελίων (εκ των θεµελίων, 
Θουκ. 3,68) από τη βάση, συθέµελα: το σπίτι σείστηκε ~ 2. (µτφ.) το ουσιαστικό 
στήριγµα, πάνω στο οποίο στηρίζεται (κάποιος/κάτι): ~ τής δηµοκρατίας είναι ο 
σεβασµός των νόµων || τρίζουν τα ~ τού καθεστώτος ΣΥΝ. βάση· ΦΡ. έχω γερά 
θεµέλια έχω γερές βάσεις (αρχές, γνώσεις, αξίες κ.λπ.) στη ζωή µου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοποιηµένο ουδ. τού αρχ. επιθ. θεµέλιος (βλ.λ.)]. θεµέλιος, -α 
(λόγ. -ος), -ο (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τα θεµέλια- ΦΡ. θεµέλιος λίθος (i) 
η πρώτη πέτρα που τοποθετείται στα θεµέλια οικοδοµής: τοποθέτησαν τον ~ τού 
νέου εργοστασίου (ii) (µτφ.) το βασικότερο στοιχείο ενός συστήµατος, µιας 
ιδεολογίας, µιας πολιτικής κ.λπ.: η συλλογικότητα είναι ο ~ τής πολιτικής µας || 
η αγάπη είναι ο ~ τού χριστιανισµού 2. θεµέλιος (η) (µιας συγχορδίας) (στην 
παραδοσιακή ευρωπαϊκή αρµονία τής µουσικής) η νότα (ο φθόγγος) πάνω στην 
οποία «χτίζεται» η συγχορδία (βλ.λ.), µε αλλεπάλληλα διαστήµατα (βλ.λ.) 
τρίτης 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεµο- (που απαντά σε σύνθετα ανθρωπωνύµια, καθώς και στη 
µτγν. «γλώσσα» θεµός) < *dhe-mo-, παράγ. τού ρ. τί-θη-µι (πβ. απρφ. τι-θέ-
ναι). Βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. θεµελιώδης, -ης, -ες [1766] {θεµελιώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} (λόγ.) θεµελιακός, ο πιο βασικός: ο ~ νόµος τής θερµοδυναµικής 
|| τα ~ δικαιώµατα τού πολίτη || ~ ερώτηµα | αρχές. — θεµελιωδώς επίρρ. 
[1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θεµελιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {θεµελίω-σα, -
θηκα, -µένος} 1. ρίχνω τα θεµέλια (σε οικοδοµή ή τεχνικό έργο): ~ γέφυρα | 
εργοστάσιο 2. (συνεκδ.) θέτω τον θεµέλιο λίθο σε ειδική επίσηµη εκδήλωση για 
έναρξη των εργασιών ανέγερσης κτηρίου: ο υπουργός δηµοσίων έργων θα θε-
µελιώσει αύριο το νέο εργοστάσιο 3. (µτφ.) τεκµηριώνω µε αποδείξεις, βασίζω 
(κάπου): θεµελίωσε µε λογικά επιχειρήµατα τις απόψεις του ΣΥΝ. στηρίζω 4. 
θέτω τις βάσεις για την ανάπτυξη: θεµελίωσε την επιστήµη τής κοινωνιολογίας | 
τη νεότερη γλωσσολογία. — θεµε-λίωµα (το) κ. θεµελίωση (η) [µτγν.]. 
θεµελιωτής (ο) [µτγν.], θεµελιώτρια (η) [1812] {θεµελιωτριών} 1. πρόσωπο 
που ρίχνει τα θεµέλια σε µιαν οικοδοµή: ~ έργου 2. (µτφ.) πρόσωπο που ιδρύει 
και στηρίζει κάτι πάνω σε ασφαλείς βάσεις: ~ τής δικαιοσύνης | τής 
δηµοκρατίας | τής νεότερης γλωσσολογίας. — θεµελιωτικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
Θέµις (η) {Θέµιδ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. θεά που προσωποποιούσε την έννοια τής 
πατροπαράδοτης τάξης και τού δικαίου 2. γυναικείο όνοµα 3. (µτφ.) η 
δικαιοσύνη: υπηρετούν τη ~ || σπάθη | ζυγός τής ~· ΦΡ. (α) λειτουργοί τής 
Θέµιδος οι δικαστές και οι δικηγόροι (β) ναός τής Θέµιδος ο χώρος τού 
δικαστηρίου (γ) Θέµιδος µέλαθρον το κτήριο τού Αρείου Πάγου. Επίσης 
(καθηµ.) Θέµιδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. te-mi) < θ. θε- < τί-θη-µι (πβ. απρφ. τι-θέ-ναι), οπότε η 
λ. θα προσδιόριζε αρχικώς τα νοµικά όρια, τους περιορισµούς που τίθενται από 
το θεϊκό δίκαιο (εξού και η οµώνυµη µυθολ. θεά). Βλ. κ. θε'τω, τίθεµαι, 
Θεµιστοκλής]. Θεµιστοκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. αρχαίος Αθηναίος 
στρατιωτικός και πολιτικός, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυµαχία 
τής Σαλαµίνας (480 π.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Θεµιστοκλής «η δόξα τής θέµιδος» < θέµις (γεν. θέµι-στος | 
θεµιτός | θέµιδος) + -κλής < κλέος «δόξα»]. θεµιστοπόλος (ο) (λόγ.) ο 
λειτουργός τής δικαιοσύνης (δικαστής, δικηγόρος, νοµικός). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θέµις + -πόλος < πέλω | -οµαι, βλ. λ. πόλος]. θεµιτός, -ή, -ό 
αυτός που επιτρέπεται από τις ανθρώπινες συµβάσεις και τους νόµους: ~ 
σκοπός | όφελος | κέρδος | συναγωνισµός ΣΥΝ. επιτρεπτός, νόµιµος, δίκαιος 
ANT. αθέµιτος. — θεµιτά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ· < θέµις]. -θε(ν) (αρχαιοπρ.) 
επίθηµα που δηλώνει προέλευση, κίνηση από τόπο ή χρονική αφετηρία: το 
πρόβληµα υπήρχε παλαιόθεν || πόθεν έσχες; (από πού απέκτησες, ενν. 
περιουσιακό στοιχείο;) || οι έξωθεν επεµβάσεις || είχε την κλίση προς το θέατρο 
παιδιόθεν (από παιδί). [ΕΤΥΜ. < αρχ. -θε(ν), όπου η παρέκταση σε -ν για 
ευφωνικούς λόγους, < I.E. *-dhe, πβ. λατ. un-de «πόθεν, από πού» (πβ. ισπ. 
dónde «πού;»), 

in-de «εκείθεν», σανσκρ. ku-ha «πού;» κ.ά. Το επίθηµα -θεν αποτελεί πιθ. 
κατάλοιπο αφαιρετικής ή γενικής πτώσεως, µε χρήση που εξέφραζε την 
αφετηρία τής κίνησης, την αποµάκρυνση από τόπο ή, τελικά, την προέλευση 
από αυτόν]. 

-θεν: αρχαιοπρεπή και λόγια παράγωγα. Με το παραγωγικό επίθηµα -θεν 
(που ξεκίνησε στην αρχαιότατη φάση τής Ελληνικής ως κατάληξη 
αφαιρετικής που δήλωνε προέλευση, κίνηση, αποµάκρυνση, π.χ. οϊκο-θεν = 
«από το σπίτι») σχηµατίστηκαν πολλές λέξεις τής Αρχαίας (κυρίως 
ονόµατα) που λειτούργησαν τελικά ως επιρρήµατα. Τέτοιες λέξεις είναι: 
ανέκαθεν «από παλιά έως σήµερα», δήθεν, πόθεν (έσχες) «από πού 
(είχες)», όπισθεν «από πίσω», έµπροσθεν «από εµπρός», άνωθεν «από 
πάνω», έξωθεν «από έξω», κάτωθεν «από κάτω», ένθεν κακείθεντ\ ένθεν 
και ένθεν «από εδώ κι από εκεί, και από τις δύο µεριές» (ένθεν και ένθεν 
τού κτηρίου τής Βουλής), εκείθεν «από εκεί» (εκείθεν οι επιθέσεις εναντίον 
του), ένδοθεν «από µέσα», όθεν «απ' όπου, άρα, λοιπόν», πανταχόθεν «από 
παντού», οίκοθεν «από το σπίτι, οικείως» (οίκοθεν νοείται «είναι 
αυτονόητο»), εντεύθεν «από το σηµείο αυτό και εδώ, προς το µέρος µας - 
όθεν, λοιπόν» (εντεύθεν τής Πανεπιστηµίου -εντεύθεν συνάγεται), 
εκατέρωθεν «από τη µια ή από την άλλη µεριά», θύραθεν «απ' έξω, 
εξωτερικός, άρα κοσµικός (ως αντίθεση τού εκκλησιαστικός)» (θύραθεν 
παιδεία | ποίηση, αντίθ. εκκλησιαστική παιδεία | ποίηση), έσωθεν «από 
µέσα» (αυτά δηµιουργούνται έσωθεν), ύπερθεν «από πάνω, ανωτέρω» (όλος 
ο χώρος φωτιζόταν ύπερθεν σαν από φως ηλίου), (τα) µετόπισθεν, πόρρω-
θεν «από µακριά». Σπανιότερα χρησιµοποιούνται σε αρχαιοπρεπές ύφος τα: 
παιδιόθεν«από παιδί», ουρανόθεν«από τον ουρανό», µακρόθεν «από µακριά 
(για τόπο)» (εσφαλµένα, δηλ. πλεοναστι-κά, λέγεται ενίοτε «εκ τού 
µακρόθεν», όπου η χρήση τού λόγιου στοιχείου εκ δεν χρειάζεται, αφού 
υπάρχει το -θεν το ίδιο ισχύει και στη φράση από ανέκαθεν αντί τού απλού 
ανέκαθεν), πολλαχό-θεν «από πολλά µέρη», εγγύθεν «από κοντά», 
αµφοτέρωθεν «κι από τις δύο πλευρές» (βάλλεται αµφοτέρωθεν), 
άλλοθεν«από αλλού» (άλλοθεν αρύεται τη δύναµη του), ουδαµόθεν «από 
πουθενά» (ουδαµόθεν προκύπτει ότι...). 

θενά µόριο (διαλεκτ.-λογοτ.) θα: ~ βρεθούµε µπλεγµένοι σ' αυτή την ιστορία || 
«εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός ~ πεθάνω» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
θέ νά, βλ. λ. θα]. 

θεο- κ. θεό- ά συνθετικό λέξεων (ονοµάτων και ρηµάτων) που δηλώνει ότι αυτό 
που σηµαίνει το β' συνθετικό: 1. γίνεται από τον Θεό ή χάρη στον Θεό ή 
σχετίζεται µε αυτόν: θεο-γνωσία, θεο-σοφία, θεο-πνευστία 2. υπάρχει σε πολύ 
µεγάλο βαθµό: θεό-κουφος, θεό-τρελος, θεο-νήστικος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από τη λ. 
θεός]. 

θεοβάδιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει περπατηθεί από τον Θεό: το ~ όρος 
Σινά. 

θεοβλαβούµενος, -η, -ο αυτός που δείχνει ευλάβεια, ευσέβεια προς τον Θεό 
ΣΥΝ. ευλαβής, όσιος. 

θεογενής, -ής, -ές [µτγν.] {θεογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει θεϊκή 
καταγωγή: ~ µυθικός ήρωας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες_. 

θεογεννήτορας (ο) [µεσν.] {θεογεννητόρων}, θεογεννητρια (η) [µεσν.] 
{θεογεννητριών} πρόσωπο που γέννησε θεό. 

θεογκόµενα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.-εκφραστ.) ως χαρακτηρισµός για πάρα 
πολύ όµορφη γυναίκα. 

Θέογνις (ο) {-ι κ. -όγνιδος} 1. ο Μεγαρεύς- αρχαίος Έλληνας λυρικός 
ελεγειακός ποιητής (όος αι. π.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θεός + θ. γν- (µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gen-, βλ. λ. 
γί-γν-οµαι, γέν-ος) + κατάλ. -ις]. 

θεογνωσία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η γνώση τής θεϊκής βούλησης και 
διδασκαλίας. 

θεογονία (η) {θεογονιών} 1. η γέννηση των θεών 2. (συνεκδ.) οι παραδόσεις 
που αναφέρονται στο µυθολογικό πλαίσιο θεϊκών γενεαλογιών: ησιόδεια ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεο- + -γονία < γόνος]. 

θεόγυµνος, -η, -ο αυτός που δεν φοράει τίποτε, ο εντελώς γυµνός: έκαναν 
µπάνιο στη θάλασσα ~ ΣΥΝ. τσίτσιδος, ολόγυµνος. 

θεοδίδακτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει διδαχθεί από τον ίδιο τον Θεό. 
θεοδικία (η) [1812] (θεοδικιών) 1.ΘΡΗΣΚ. η εκδήλωση θεϊκής εύνοιας ή 

τιµωρίας σε σχέση µε ανθρώπινες πράξεις µέσω υπερφυσικών σηµείων ΣΥΝ. 
θεοκρισία 2. ΦΙΛΟΣ, η δικαίωση τού Θεού για τη δηµιουργία και την ύπαρξη 
τού κακού στον κόσµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. théodicée]. 

θεοδόλιχος (ο) [1897] {θεοδολίχ-ου | -ων, -ους} ΤΟΠΟΓΡ. το όργανο µε το οποίο 
µετρούνται γωνίες ή το αζιµούθιο και το ζενίo αποστάσεων στην τοπογραφία. 
[ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. µεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. théodolite < thé-(< θέα) 
+ -odo- (< οδός) + -lite (< λίθος), κατά παρετυµολογία προς το αρχ. δόλιχος 
(βλ.λ)]. 

Θεοδοσία (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. 

Θεοδόθ!θς (ο) {Θεοδοσίου} 1. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου: ο Μέγας ~ 
2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Θεοδόσης. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αρχική 
σηµ. «ο δοσµένος από θεό», < θεο- + -δό-σιος < δόσις < δίδωµι]. 
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θεοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {θεοδροµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(σπάν.) ακολουθώ τρόπο ζωής σύµφωνο µε τις θείες επιταγές. 

Θεοδώρα (η) [µτγν] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. όνοµα ηγεµονίδων τού Βυζαντίου 3. γυναικείο όνοµα. 

Θεοδώρητος (ο) {-ου κ. -ήτου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. όνοµα επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο επίσκοπος 
Κύρου. 
[ΕΤΎΜ. µτγν κύρ. όν. (< θεός + -δώρητος < δωροϋµαι «δωρίζω»), απόδ. 
τού µτγν. λατ. Adeodatus, συνθ. από τη φρ. a deo datus «δοσµένος στον 
080»]. 

θεοδώρητος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει δωρηθεί από τον 
Θεό: διέθετε ~ χαρίσµατα. 

Θεόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ο ναός των Αγίων Θεοδώρων 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Θόδωρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. [ETYjyt 
αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «δώρο τού Θεού», < θεο- + -δωρος < 
δώρον]. 

θεοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {θεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· θεοειδέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που µοιάζει µε θεό 2. αυτός που έχει το κάλλος θεού: 
~ όψη ΣΥΝ. θεσπέσιος. — θεοειδώς επίρρ. [µτγν.], θεοείδεια (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θεόθεν επίρρ. (λόγ.) από τον Θεό, µε προέλευση θεϊκή. 
[ΕΤΥΜ αρΧ· < θεο- + -θεν (βλ.λ.)]. 

θεοκάπηλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εκµεταλλεύεται την πίστη των 
άλλων στον Θεό για δικό του όφελος: ήταν ένας ~, φιλοχρήµατος ιε-
ρέας ΣΥΝ. σιµωνιακός. — θεοκαπηλία (η) [1895]. 

θεοκατάρατος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που φέρει το βάρος τής κατάρας 
τού Θεού: ~ µίσος ΣΥΝ. τρισκατάρατος ΑΝΤ. ευλογηµένος · 2. αυτός 
που δεν δείχνει ευσέβεια και ευλάβεια ΣΥΝ. θεοµίσητος. 

θεόκλειστος, -η, -ο [1894] αυτός που είναι κλειστός από παντού: πα-
ρά τη ζέστη το σπίτι ήταν ~ ΣΥΝ. κατάκλειστος. 

Θεόκλητος (ο) {-ου κ. -ήτου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < µτγν. επίθ. θεόκλητος 
(βλ.λ.)]. 

θεόκλητος, -η, -ο αυτός που έχει επιλεγεί από τον Θεό για την εκτέ-
λεση θεάρεστης αποστολής. [ΕΤΥΜ µτγν. < θεο- + κλητός (< καλώ)]. 

θεόκουφος, -η, -ο αυτός που είναι τελείως κουφός: η γιαγιά του είναι 
~. 

θεοκρασία (η) {χωρ. πληθ.} η ανάµειξη θρησκευτικών αντιλήψεων 
και πρακτικών που προέρχονται από διαφορετικές θρησκείες ΣΥΝ. 
συγκρητισµός. [ΕΤΥΜ µτγν. < θεο- + -κρασία < κράσις «ανάµειξη» 
(βλ.λ.)]. 

θεοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η άσκηση τής πολιτικής εξουσίας και 
η ρύθµιση τής κοινωνικής ζωής από φορείς συγκεκριµένης θρησκεί-
ας ή µε επίκεντρο αυτούς, η ταύτιση τής πολιτικής εξουσίας µε τη 
θρησκευτική: στο Ιράν µετά την ισλαµική επανάσταση επεβλήθη - 2. 
κάθε καθεστώς όπου η εξουσία ασκείται µε αυτό τον τρόπο. — θε-
οκράτης (ο), θεοκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «η διακυβέρνηση από τον Θεό», < θεο- + -
κρατία < κρατώ]. 

θεοκρατικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τη θεοκρατία ή 
χαρακτηρίζεται από αυτήν: ~ καθεστώς | σύστηµα | κράτος | αντιλή-
ψεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. théocratique]. 

θεοκρισία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η θεοδικία (βλ.λ.). 
Θεόκριτος (ο) {-ου κ. -ίτου} αρχαίος Έλληνας ποιητής τής ελληνι-

στικής εποχής (3ος αι. π.Χ.)· έγραψε Ειδύλλια µε βουκολικό χαρα-
κτήρα. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < θεός + -κριτος < κρίνω]. 

θεόληπτος, -η, -ο 1. αυτός που εµπνέεται από τη θεία χάρη: ~ ποιητής 
ΣΥΝ. θεόπνευστος, ένθεος 2. αυτός που είναι παθολογικά προ-
σκολληµένος στα θεία, στη θρησκευτική πίστη ΣΥΝ. θρησκόληπτος, 
θρησκοµανής, φανατικός. — θεοληψία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρ,χ. < 
θεο- + -ληπτος < λήπτης]. 

θεολόγε ίο (το) [µτγν.] το σηµείο τής σκηνής από όπου παρουσιάζο-
νταν οι θεοί στο αρχαίο δράµα. 

Θεολογία (η) γυναικείο όνοµα. 
θεολογία (η) [αρχ.] 1. (α) η επιστήµη που µελετά ό,τι σχετίζεται µε 

τον Θεό, όπως αυτός παρουσιάζεται στις διάφορες θρησκείες: 
σπουδάζω ~ (β) µυσταγωγική θεολογία βλ. λ. µυσταγωγικός (γ) νη-
πτική θεολογία βλ. λ. νηπτικός (δ) θεολογία τής Απελευθέρωσης 
επαναστατική κοινωνικοπολιτική θεωρία και πράξη, που γεννήθηκε 
στους κόλπους τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Λατινική Αµε-
ρική και άνθησε κατά τις δεκαετίες τού 1960 και τού 1970· συνδύαζε 
χριστιανικές αρχές και νεοµαρξιστικές αντιλήψεις και υποστήριζε 
την ανάγκη ανατροπής των διεφθαρµένων και αντιδηµοκρατικών κα-
θεστώτων τής Κ. και Ν. Αµερικής 2. (ειδικότ.) (α) η επιστήµη που εξε-
τάζει συστηµατικά τη χριστιανική πίστη, όπως αυτή εκφράζεται 
στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση τής Εκκλησίας (β) συστη-
µατική θεολογία βλ. λ. συστηµατικός (γ) καταφατική θεολογία βλ. λ. 
καταφατικός (δ) αποφατική θεολογία βλ. λ. αποφατικός 3. οι συ-
γκροτηµένες αντιλήψεις, η θεωρία (κάποιου) περί τού Θεού: η ~ τού 
Σπινόζα 4. ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται το θείο στο έργο 
ενός δηµιουργού (πρόσωπα, αντιλήψεις, δοξασίες κ.λπ.): στη ~ του 
Οµήρου, πλήθος θεών συγκεντρώνονται γύρω από τον ισχυρότερο 
από αυτούς || η καβαφική ~. — θεολογικός, -ή, -ό [αρχ.], θεολογικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

Θεολόγος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. (από τον Ιωάννη 
τον Θεολόγο) < θεο- + λόγος]. 

θεολόγος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που εξηγεί τον λόγο τού Θεού: 
Γρηγόριος ο ~ 2. επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη θεολογία: χρι-
στιανός | ορθόδοξος | καθολικός | προτεστάντης ~· ΦΡ. νηπτικοί θεο-
λόγοι | πατέρες βλ. λ. νηπτικός. 

θεολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {θεολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µι-
λώ για τον Θεό ως θεολόγος, εξηγώ τον λόγο τού Θεού. 

θεοµαχία (η) [αρχ.] {θεοµαχιών} "Ι.ΜΥΘΟΛ. η διαµάχη, λεκτική ή πο-
λεµική, ανάµεσα σε θεούς: στο πολεµικό τοπίο τής «Ιλιάδας» συνα-
ντούµε συχνά και θεοµαχίες · 2. η µαχητική άρνηση κάθε θεολογικής 
ερµηνείας και αναγωγής τού ανθρώπινου κόσµου (σύµπαντος, 
κοινωνίας, ηθικής κ.λπ.) στον Θεό ΣΥΝ. αθεΐα, ασέβεια ΑΝΤ. θεοσέ-
βεια. 

θεοµάχος (ο) [µτγν.] πρόσωπο που αντιτίθεται µε κάθε τρόπο στην 
ιδέα περί Θεού, θεϊκής πρόνοιας και λατρείας ΣΥΝ. άθεος, άθρησκος. 
— θεοµαχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

θεοµηνία (η) {θεοµηνιών} 1. οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες που 
επιφέρουν µεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και κατασκευές 
(κτήρια, σπίτια, ειδικά διαµορφωµένους χώρους κ.λπ.): η ~ κατέστρε-
ψε την πόλη || τα θύµατα τής ~ ΣΥΝ. πληµύρα, νεροποντή · 2. η έκ-
φραση και εκδήλωση τής θεϊκής οργής µέσω καταστρεπτικών φαινο-
µένων (λ.χ. ασθενειών) που πλήττουν τους ανθρώπους. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< θεο- + -µηνία < µήνις «οργή» (βλ.λ.)]. 

Θεοµήτωρ (η) {Θεοµήτορ-ος, -α} η µητέρα τού Χριστού, η Παναγία. 
— θεοµητορικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θεοµήτωρ, -ορός «η Ολυµπιάδα (ως µητέρα τού Αλε-
ξάνδρου)» < θεο- + -µήτωρ < µήτηρ. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

θεοµίσητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που τον µισεί ο Θεός, που δεν είναι 
ευπρόσδεκτος από τον Θεό: ~ άνθρωπος | κακία | έχθρα | διχόνοια 
ΣΥΝ. θεοκατάρατος ΑΝΤ. θεοφίλητος, θεάρεστος. 

θεόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει τόση οµορφιά (σωµα-
τική ή/και ψυχική), ώστε να µοιάζει µε θεό: ~ πλάσµα ΣΥΝ. θεοειδής, 
αγγελικός. 

θεόµουρλος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς µουρλός: - άνθρωπος! 
φέρσιµο | οικογένεια ΣΥΝ. θεοπάλαβος, θεότρελος. 

θεοµπαίχτης (ο) {θεοµπαιχτών}, θεοµπαιχτρα (η) {θεοµπαιχτρών} 1. 
πρόσωπο που εξαπατά µε κάθε τρόπο τους άλλους: τους ξεγέλασε 
ένας έµπορος ~ ΣΥΝ. απατεώνας, τσαρλατάνος · 2. αυτός που προ-
σποιείται ότι είναι αφοσιωµένος στα θεία: έκανε ο ~ πολλούς σταυ-
ρούς, αλλά τον νου του τον είχε µόνο στο συµφέρον. [ΕΤΥΜ. < θεο- + 
-µπαίχτης < εµπαίκτης < εµπαίζω]. 

θεονήστικος, -η, -ο αυτός που δεν έχει φάει τίποτε, που έχει τελείως 
άδειο στοµάχι: από το πρωί είµαι ~. 

θεοπάλαβος, -η, -ο αυτός που είναι τελείως παλαβός ΣΥΝ. θεόµουρ-
λος, θεότρελος. 

θεόπεµπτος, -η, -ο αυτός που έχει αποσταλεί από τον Θεό: ~ άγγελος | 
µήνυµα | τιµωρία | συµφορά | ευλογία | ευτυχία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θεο- 
+ -πέµπτος < πέµπω]. 

θεοπνευστία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η θεία έµπνευση, το να γίνεται 
κάτι από θεϊκή έµπνευση (υπό την καθοδήγηση τού Αγίου Πνεύµα-
τος): η ~ των Γραφών | των Ευαγγελίων. 

θεόπνευστος, -η, -ο αυτός που εµπνέεται από τη θεία χάρη ή αυτός 
που γίνεται από θεία έµπνευση και φώτιση: ~ Απόστολοι | κείµενα τής 
Αγίας Γραφής | εκκλησιαστικοί συγγραφείς. [ΕΤΥΜ µ^τγν. < θεο- + 
πνευστός < πνέω]. 

θεοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {θεοποιείς... | θεοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) αποδίδω σε (κάποιον/κάτι) ιδιότητες και αξία που αρµόζουν 
στον Θεό, του προσδίδω διαστάσεις υψηλότερες από τις πραγµατι-
κές: ~ ΤΟ χρήµα | την πολιτική | την επιστήµη ΣΥΝ. µεγαλοποιώ, απο-
λυτοποιώ, αποθεώνω. — θεοποίηση (η) [µτγν.]. 

Θεόποµπος (ο) {-ου κ. -όµπου} αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος 
(378-323 π.Χ.)· κυριότερο έργο του τα Φιλιππικά, η ιστορία τού Φι-
λίππου Β'. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θεός + ποµπός < πέµπω]. 

θεόπτης (ο) {θεοπτών} αυτός που είδε ή βλέπει τον Θεό: ο ~ Μωυσής. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < θε)ο)- + -όπτης < θ. -οπ- τού παρακ. οπ-ωπ-α (ρ. ορώ), 
πβ. κ. έπ-όπτης. Βλ. κ. όψη]. 

θεοπτία κ. θεοψία (η) η νοερή θέαση τού Θεού από τους ησυχαστές 
(14ος αι.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < θεο- + οπτ-1 οψ- (< θ. τού αρχ. όψις) + -
ία]. 

θεόρατος, -η, -ο αυτός που έχει τεράστιες διαστάσεις: ~ παλληκάρι | 
βράχος | βουνό ΣΥΝ. πελώριος, πανύψηλος. 
[ΕΤΥΜ. < θε)ο)- + ορατός. Κατ' άλλη άποψη, προέρχεται από το αρχ. 
αθεώρητος κατά παρετυµολ. προς τα σύνθετα µε θεο-]. 

θεός (ο) "Ι.ΘΡΗΣΚ. το υπέρτατο προσωπικό ή µη προσωπικό (στις ανα-
τολικές θρησκείες) ον, στο οποίο αποδίδεται η δηµιουργία ή/και η 
λειτουργία τού κόσµου, τής ζωής και τού τελικού σκοπού τους: ο ~ 
των Αράβων είναι ο Αλλάχ || οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν σε πολλούς 
- || σε ποιον ~ πιστεύεις; 2. (ειδικότ.) καθένα από τα όντα που έχουν 
υπερφυσικές δυνάµεις και που θεωρούνται, ανάλογα µε τη 
θρησκεία, ότι ελέγχουν και επηρεάζουν συγκεκριµένο τοµέα τής αν-
θρώπινης ζωής ή τής φύσης: ο Ποσειδώνας ήταν ο ~ τής θάλασσας || 
ο Αρης ήταν ο ~ τού πολέµου- ΦΡ. (α) ανάγκα και θεοί πείθονται βλ. 
λ. ανάγκη (β) απειλώ θεούς και δαίµονες βλ. λ. απειλώ (γ) από µη-
χανής θεός βλ. λ. µηχανή (δ) άλλαι µεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε 
θεός κελεύει βλ. λ. βουλή 3. ΘΕΟΛ. (µε κεφ.) (ο) το ανώτατο προσωπικό 
ον στη χριστιανική πίστη, όπως περιγράφεται και στο ορθόδοξο 
δόγµα: η ευλογία | η χάρη | το έλεος τού — II ο — είναι άπειρος και 
άναρχος- ΦΡ. (α) άνθρωπος τού Θεού το πρόσωπο που χαρακτηρίζε-
ται από ευσέβεια και ζει σύµφωνα µε τις αρχές τού χριστιανισµού' 
(ειδικότ.) καλοκάγαθος άνθρωπος, άκακος και ηθικός ΣΥΝ. ευλαβής, 
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θεοσεβής, καλόψυχος (β) προς Θεού | για τον Θεό | για όνοµα τού 
Θεού (προς θεών, Ηροδ. 5,49) (i) για την έντονη έκφραση αποτροπής ή 
άρνησης: ~, δεν ήθελα να σας προσβάλω (ϋ) για την έντονη έκφραση 
παράκλησης ή αγανάκτησης: ~, λυπηθείτε µε! || «Πρέπει, λοιπόν, να γίνει το 
κακό και να θρηνήσουµε θύµατα, για να αναζητηθούν οι ευθύνες; Για όνοµα τού 
Θεού, είναι κράτος αυτό;» (εφηµ.) (γ) να δώσει ο Θεός ο Θεός να βοηθήσει, 
µακάρι, είθε: ~ να 'ρθεί πίσω ο γυιος µου και τότε να δείτε γλέντι που θα γίνει (δ) 
Θεός φυλάξοι (ί) µακάρι να µη γίνει (κάτι): -Φοβάµαι ότι πάµε για πόλεµο. —! 
(ii) για τη δήλωση έντονης αποδοκιµασίας ή απόρριψης: ~! Γι πράγµατα είναι 
αυτά που γίνονται! (ε) (και) ο Θεός βοηθός ο Θεός ας βοηθήσει, ας βάλει το 
χέρι του: πάµε να δώσουµε εξετάσεις και ~ (στ) δόξα σοι ο Θεός (µεσν. φρ.) 
ωραία, καλά, ευτυχώς: ~, τα καταφέραµε (ζ) δεν έχω τον Θεό µου (i) δεν 
σέβοµαι τίποτε, δεν υπακούω σε καµιά δέσµευση και σε κανέναν κανόνα (ii) 
είµαι παράτολµος (η) ελέω Θεού (λατ. Dei gratia) µε τη συγκατάθεση και την 
ευλογία τού Θεού: ~ µονάρχης | βασιλιάς (θ) έχει ο Θεός υπάρχει ελπίδα, κάτι 
(καλό) θα γίνει: µην απελπίζεσαι- ~! (ι) ένας Θεός ξέρει βλ. λ. ξέρω (ια) από το 
στόµα σου και ατού Θεού τ' αφτί! ευχετ. για ya γίνει κάτι (ιβ) κι άγιος ο Θεός/ 
για κάτι αρνητικό που επαναλαµβάνεται: όλη µέρα ξάπλα ~ (ιγ) ο Θεός µαζί 
σου! ως ευχή σε ταξιδιώτη ή σε κάποιον που ξεκινά δύσκολο έργο (ιδ) πρώτα ο 
Θεός αν θέλει πρώτα ο Θεός (ενν. όλα θα πάνε καλά) (ιε) απ' τον Θεό να το 
'βρεις βλ. λ. βρίσκω (ιστ) βλέπω Θεού πρόσωπο για θετική | προς το καλύτερο 
εξέλιξη: κάποτε θα δούµε κι εµείς Θεού πρόσωπο (ιζ) Θεός σχωρέσ' τον (για 
νεκρό) ο Θεός να τον συγχωρήσει (ιη) ο Θεός να βάλει το χέρι του! | να κάνει 
το θαύµα του! µακάρι να βοηθήσει ο Θεός: εδώ που φτάσαµε, ~! (ιθ) ποιος είδε 
τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε για τον φόβο που προκαλεί η έκρηξη οργής 
(κάποιου): µόλις έµαθε ότι τον κορόιδευαν, ~! (κ) ο Θεός και η ψυχή του! για 
να δηλώσουµε την αβεβαιότητα µας για την αλήθεια των λόγων κάποιου: µου 
είπε ότι τα ετοίµασε- τώρα, αν τα έχει ετοιµάσει όµως, ~! (κα) ο (ίδιος ο) Θεός 
να κατέβει κάτω για περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δείξουµε ότι κάτι δεν 
µπορεί να αποτραπεί οτιδήποτε και αν συµβεί: ∆εν πρόκειται να του κάνω το 
χατίρι κι ο ίδιος ο Θεός να κατέβει κάτω! ΣΥΝ. Ο κόσµος να χαλάσει (κβ) Θεέ 
µου! | Θε µου! ως επίκληση ή έκφραση αγωνίας, φόβου, έκπληξης κ.λπ.: ~, τι 
θ'απογίνω; || ~, τι ήταν αυτό που µε βρήκε! (κγ) έχω (κάποιον) σαν Θεό µου 
είµαι απόλυτα αφοσιωµένος σε κάποιον, τον πιστεύω και τον εµπιστεύοµαι 
απόλυτα: αυτή τον είχε σαν Θεό της και αυτός της συµπεριφερόταν µε τον 
χειρότερο τρόπο (κδ) ορνή Θεού βλ. λ. οργή (κε) φωνή λαού, οργή Θεού βλ. λ. 
φωνή 4. (µτφ.) το πρόσωπο που θαυµάζει κανείς σε απόλυτο βαθµό, είδωλο: 
της άρεσαν πολλοί ποιητές, αλλά ο Έλιοτ ήταν ο ~ της || ~ τού µπάσκετ | τής ροκ 
ΣΥΝ. ίνδαλµα, πρότυπο 5. καθετί που αποτελεί το ανώτατο ιδανικό (κάποιου): 
~ τους είναι το χρήµα | το σεξ | η εξουσία 6. (µτφ.) πρόσωπο που διακρίνεται για 
την οµορφιά του: ήταν ένας έφηβος ~||~ τής πασαρέλας ΣΥΝ. πανέµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Εκτός από τις πολυάριθµες παρετυµολογίες (λ.χ. 
συσχέτιση µε το συνώνυµο λατ. deus, µε τις αρχ. λ. θέα, θεώµαι, θέω «τρέχω» 
κ.τ.ό.), έχουν προταθεί δύο βασικές ετυµολογίες: (α) < *θΕεσ-ός, που συνδ. µε 
λιθ. dvasià «πνεύµα», µέσ. γερµ. getwâs «φάντασµα», αλλά η άποψη αυτή 
προσκρούει στην έλλειψη τού δίγαµµα από τον µυκ. τ. te-o, καθώς και στο 
γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν περισσότερο ανθρωποµορφική παρά 
πνευµατική αντίληψη για τους θεούς τους (β) < θ. θε- (< *dhe-, τού ρ. τί-θη-µι), 
που συνδ. µε αρµ. di-k' «θεοί», λατ. festus «εορταστικός», άποψη που εντούτοις 
δεν ερµηνεύει το ά συνθ. θεσ- (π.χ. θέσ-φατον, θεσ-πέσιος κ.ά.). Οµόρρ. έν-
θουσ-ιάζω (βλ.λ.). Με τη λ. θεός απέδωσαν συστηµατικά οι Εβδο-µήκοντα τις 
εβρ. λ. Elohâh, Elohim (πληθ. τής µεγαλοπρέπειας) στην Π.∆.]. θεοσεβής, -ής, -
ές {θεοσεβ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | θεοσεβέστ-ερος, -ατός} αυτός που δείχνει 
σεβασµό και ευλάβεια απέναντι στον Θεό ΣΥΝ. θεοσεβούµενος, ευλαβής ΑΝΤ. 
ασεβής, ανόσιος, άθεος. — θεοσέβεια (η) [αρχ.]. Επίσης θεοσεβούµενος, -η, -
ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < θεο- + -σεβής< σέβας]. θεοσκοταδο (το) το βαθύ σκοτάδι, µέσα 
στο οποίο δεν διακρίνεται 
απολύτως τίποτε. θεοσκότεινος, -η, -ο αυτός που είναι τελείως σκοτεινός: ~ 
δωµάτιο | κάµαρα. — θεοσκότεινα επίρρ. 
θεοσκοτωµένος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικής 
κόπωσης: γύρισε από τη δουλειά του ~ ΣΥΝ. κατάκοπος, τσακισµένος. θεοσοφία 
(η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η φιλοσοφία που εκφράζει τάσεις τής µυστικιστικής, 
εσωτερικής σκέψης. Επίσης θεοσοφισµός (ο). — θεοσοφιστής (ο) [1891], 
θεοσοφίστρια (η), Οεοσοφιστικός, -ή, -ό [1894]. θεοσοφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
(θεοσοφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. στοχάζοµαι φιλοσοφικά για τον Θεό 
· 2. ασχολούµαι µε τη θεοσοφία. θεόσταλτος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει 
σταλεί από τον Θεό: -µήνυµα | χάρη | ευλογία | ευτυχία | άτοµο | δώρο | αγαθό 
ΣΥΝ. θεόπε-µπτος. θεόστραβος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εντελώς ασθενική 
όραση, που δεν βλέπει καθόλου 2. (µτφ.) αυτός που είναι τελείως απρόσεκτος 
και αφηρηµένος: ήταν ~, δεν έβλεπε καθόλου µπροστά του 3. (µτφ.) αυτός που 
είναι εντελώς αµόρφωτος και ακαλλιέργητος ΣΥΝ. αµαθέστατος, στούσνος · 4. 
αυτός που δεν είναι ίσιος, εντελώς στραβός: ~ γραµµή. θεοσύστατος, -η, -ο 
αυτός που έχει συσταθεί, δηµιουργηθεί από τον Θεό. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < θεο- + -σύστατος < ρ. συν-ίστηµι | -ίσταµαι (πβ. κ. α-
σύστατος)]. 

θεότητα (η) [µτγν.] {θεοτήτων} 1.η αφηρηµένη έννοια και ουσία τού Θεού, το 
σύνολο των ιδιοτήτων τού Θεού: αδύνατο σε άνθρωπο να εισδύσει στο µυστικό 
βάθος τής ~ 2. (συνεκδ.) κάθε θεϊκή µορφή αρσενικού ή θηλυκού γένους: 
προχριστιανικές | ασιατικές ~. 

θεοτικός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Θεό, µε τα θεία 2. θεοτικά 
(τα) διάφορα ιερά αντικείµενα (εικόνες αγίων, ιερά βιβλία κ.λπ.) ή τελετές, 
φυλαχτά που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών: κάνω θεοτικά || το 
ρίχνω στα ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. θεότης, -ητος]. 

θεοτόκιο (το) [µεσν.] {θεοτοκί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το τροπάριο που είναι 
αφιερωµένο στη Θεοτόκο: ~ εγκωµιαστικό | ικετευτικό | κατανυκτικό | 
νεκρώσιµο. 

Θεοτόκος (η) 1. η µητέρα τού Χριστού, η Παναγία (βλ.λ.) 2. (α) ενσώµατη 
µετάσταση τής Θεοτόκου βλ. λ. ενσώµατος (β) Εισόδια τής Θεοτόκου βλ. λ. 
Εισόδια (γ) Υπαπαντή τής Θεοτόκου βλ. λ. Υπαπαντή (δ) Ευαγγελισµός τής 
Θεοτόκου βλ. λ. Ευαγγελισµός (ε) Κοίµηση τής Θεοτόκου βλ. λ. κοίµηση. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µτγν., αρχικώς ως µέρος τής φρ. Θεοτόκος γή, < θεο- + τόκ:ος 
(βλ.λ.). o όρ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στην Αλεξάνδρεια (Ωρι-γένης, αρχές 
3ου αι.) για να δηλώσει την κατά σάρκα γέννηση τού Υιού και Λόγου τού 
Θεού από την Παρθένο Μαρία· η Παναγία ονοµάστηκε «Θεοτόκος», γιατί 
σύµφωνα µε τη διδασκαλία τής Γ Οικουµενικής Συνόδου κυοφόρησε και 
γέννησε «Θεόν σεσαρκωµένον» και όχι απλώς τέλειο άνθρωπο, όπως 
υποστήριζε ο αιρετικός Νεστό-ριος, πβ. Ιωάνν. Χρυσ. Λόγος είς την 
Ύπαπαντήν 74, 29: Θεοτόκος δε τυγχάνει καθότι θεόν εξ αυτής σαρκωθέντα 
τέτοκε]. 

θεότρελος, -η, -ο 1. αυτός που είναι τελείως τρελός ΣΥΝ. θεοπάλα-βος, 
θεόµουρλος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωηράδα και αποκοτιά 
ΣΥΝ. ζωηρός, άτακτος. 

θεότυφλος, -η, -ο αυτός που έχει χάσει πλήρως την όραση του ΣΥΝ. 
θεόστραβος. 

θεούλης (ο) {χωρ. πληθ.} (υποκ.) ο θεός· στις ΦΡ. (α) θεούλη µου! επι-
φωνηµατικά για τη δήλωση τρόµου ή θαυµασµού: ~, τι τροµαχτικό που είναι 
αυτό το σπίτι! || ~, δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο πράγµα! (β) ο καλός ο θεούλης 
(i) συνοδευτικό ευχής: µακάρι να ακούσει τις προσευχές µας ο - ! (ii) ως σχόλιο 
για τη θεϊκή εύνοια: Πάλι τη γλύτωσες! είδες ~; [ΕΤΥΜ. < θεός + υποκ. 
επίθηµα -ούλης]. 

θεουρνός (ο) (λόγ.) πρόσωπο που ασχολείται µε τη µαγεία και παριστάνει ότι 
κάνει θαύµατα ΣΥΝ. τσαρλατάνος, θαυµατοποιός, αγύρτης. — θεουργία (η) 
[µτγν.], θεουρνικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θεο- + -εργός < έργον]. 

θεούσα (η) (µειωτ.) η θρησκόληπτη γυναίκα και, κατ' επέκτ., αυτή που δείχνει 
υποκριτική σεµνότητα. [ΕΤΥΜ. < Θεός + -ούσα (των ενεστ. µτχ.), πβ. κ. 
ξανθοµαλλ-ούσα]. 

Θεοφάνης (ο) {-η κ. -άνους} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. «η φανέρωση τού Θεού» < θεο- + -φάνης < φαίνω | -
οµαι. Το όνοµα γνώρισε ιδιαίτερη επίδοση λόγω τής εορτής των Θεοφανίων, 
που καθιερώθηκε τον 4ο αι. µ.Χ. Η αρχ. αντίστοιχη γιορτή στους ∆ελφούς 
περιελάµβανε τα αποκαλυπτήρια αγαλµάτων τού Απόλλωνα και άλλων θεών]. 

Θεοφάνια (η) γυναικείο όνοµα. 
Θεοφάνια (τα) (συνήθ. ορθ. Θεοφανεια) [µτγν.] {Θεοφανίων} η γιορτή τής 

βάπτισης τού Χριστού στον Ιορδάνη ποταµό που εορτάζεται στις 6 
Ιανουαρίου ΣΥΝ. Φώτα, Επιφάνια. 
[ΕΤΥΜ. Αρχικά η λ. σήµαινε γενικά τη φανέρωση τού Θεού µέσω τής 
ενανθρωπήσεως, πβ. Κ.∆. Α' Τιµόθ. 3, 16 (Θεός εφανερώθη εν σαρκί, 
εδικαιώθη εν πνεύµατι, ώφθη άγγέλοις, έκηρύχθη εν εθνεσιν, έπι-στεύθη εν 
κόσµω, άνελήφθη εν δόξη). Με αυτή την έννοια εξειδικεύτηκε στη δήλωση τής 
Γεννήσεως τού Χριστού (πβ. Βασιλ. Είς την Ίεράν Γέννησιν τού Χριστού, 31. 
1473. 3-5: όνοµα θώµεθα τη εορτή ηµών θεοφανεια- έορτάσωµεν τά σωτήρια 
τού κόσµου, την γενέ-θλιον ήµέραν τής άνθρωπότητος). Επίσης Γρηγορίου 
Θεολόγου Είς τά Θεοφανεια 36. 316. 34-44: Τά δε νυν Θεοφανεια, ή 
πανήγυρις, ήγουν Γενέθλια τού Σωτήρος- λέγεται γάρ αµφότερα, δύο κειµένων 
προσηγοριών ένί πράγµατι. Έφάνη γάρ Θεός άνθρώποις διά γεννήσεως. Αυτή η 
ταύτιση ευνοήθηκε και από το γεγονός ότι στην αρχαία Εκκλησία και οι δύο 
γιορτές εορτάζονταν την ίδια µέρα (6 Ιανουαρίου). Τον 4ο αι. οι δύο γιορτές 
χωρίστηκαν και η γέννηση µεταφέρθηκε στις 25 ∆εκεµβρίου, ηµέρα που οι 
εθνικοί γιόρταζαν τον θεό Ήλιο. Από τότε αρχίζει να χρησιµοποιείται η λ. 
Θεοφανεία | Θεοφάνια για τη Βάπτιση παράλληλα µε τη λ. Επιφάνια]. 

Θεοφάνια ή Θεοφανεια; Η εορτή των Θεοφανίων είναι προτιµότερο να 
γράφεται µε -ι-: τα Θεοφάνια. Εκτός από τη γνωστή χριστιανική γιορτή 
των Θεοφανίων, τής βάπτισης δηλ. τού Χριστού και τής φανέρωσης τού 
Θεού, Θεοφάνια (τα), ήταν και αρχαία εορτή στους ∆ελφούς, όπου 
έδειχναν στους λάτρεις τού Απόλλωνος το άγαλµα του. Η γραφή 
Θεοφανεια µε -ει- δικαιολογείται ως δήλωση τής πράξης και ιδιότητας τού 
επιθ. Θεοφάνης: Θεοφάνης - θεοφανεια, όπως διαφανής - διαφάνεια. 
Ωστόσο, προκειµένου για εορτή σε ουδέτερο γένος είναι προτιµότερο να 
τηρηθεί η γραφή σε -ια: τα Θεοφάνια- πβ. τα Πύθια, τα Ίσθµια, τα 
Επιφάνια, αλλά η επιφάνεια από το επιφανής. 

Θεοφανώ (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αυτοκρατειρών τού 
Βυζαντίου 3. γυναικείο όνοµα. 



Θεοφιλέστατος 748 θέρµανση 
 

[ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν. < µτγν. Θεοφάνης]. 
Θεοφιλέστατος, -η, -ο [αρχ.] προσφώνηση χωρεπισκόπου, βοηθού επισκόπου, 

τιτουλαρίου επισκόπου και αρχιµανδρίτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
θεοφιλής, -ής, -ές {θεοφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· θεοφιλέστ-ερος, -ατός} αυτός που 

είναι αγαπητός στον Θεό: ~ πράξεις ΣΥΝ. θεάρεστος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θεο- + -φιλής < φιλώ]. 

θεοφίλητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει την αγάπη τού Θεού ΣΥΝ. θεοφιλής 
ΑΝΤ. θεοµίσητος, θεοκατάρατος. 

Θεόφιλος (ο) {-ου κ. -ίλου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. αυτοκράτορας τού Βυζαντίου (829-842) 3. ανδρικό 
όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. [ΕΤΥΜ αρχ,- κύρ. όν. < θεο- + φίλος]. 

θεοφοβούµενος, -η, -ο αυτός που σέβεται τον Θεό: ~ οικογενειάρχης ΣΥΝ. 
θεοσεβής, πιστός, ευσεβής. 

θεοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] αυτός που εµπνέεται από τον Θεό, που φέρει µέσα του 
τον Θεό και αναδεικνύεται σε όργανο τής θείας οικονοµίας, σε «δοχείο» τής 
θείας χάριτος: ~ άγιοι Πατέρες τής Εκκλησίας. 

Θεόφραστος (ο) {-ου κ. -άστου} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (372-287 
π.Χ.), διάδοχος τού Αριστοτέλη στη διεύθυνση τής Σχολής του (τού 
Περιπάτου)- ασχολήθηκε µε τη φυτολογία, τη ζωολογία, την ηθική και τη 
λογική 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν. < θεός + -φραστος < φράζω (βλ. λ. φράση)]. 

θεόφτωχος, -η, -ο αυτός που στερείται κάθε υλικού µέσου, παντελώς φτωχός 
ΣΥΝ. πάµφτωχος ΑΝΤ. πάµπλουτος, κροίσος. 

Θεοφύλακτος (ο) {-ου κ. -άκτου} 1. Βυζαντινός ιστορικός τής εποχής τού 
αυτοκράτορα Ηρακλείου 2. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < θεός + -φύλακτος < 
φυλάσσω]. 

θεοφύλακτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που βρίσκεται κάτω από το προστατευτικό 
πέπλο τής θείας χάριτος, που τον φυλάει ο Θεός. 

θεοφώτιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δέχεται το φως τής θεϊκής παρουσίας, 
που τον φωτίζει ο Θεός. 

Θεοχάρης (ο) {-η κ. -άρους} ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. «αρεστός 
στον Θεό» < θεοχάρις < θεο- + χάρις]. 

θεοψία (η) → θεοπτία 
θεραπαινίδα (η) [αρχ.] 1. η γυναίκα που χρησιµοποιείται για τις οικιακές 

εργασίες ΣΥΝ. υπηρέτρια, παραδουλεύτρα, οικονόµος 2. (µτφ.) καθετί που 
έχει βοηθητικό ρόλο: η γλωσσολογία ήταν η ~ τής φιλολογίας || τον Μεσαίωνα 
η φιλοσοφία εθεωρείτο ~ τής θεολογίας (ancilla theologiae). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δούλος. 

θεραπεία (η) [αρχ.] {θεραπειών} 1. κάθε µέσο που αποσκοπεί στην ίαση µιας 
νόσου: αιτιολογική - (αντιµετωπίζει τα αίτια µιας νόσου) || συµπτωµατική - 
(αντιµετωπίζει τα συµπτώµατα) || αποτελεσµατική | ριζική | χρόνια ~ 2. 
ολοκληρωµένη αισθητική περιποίηση: - προσώπου | σώµατος. 

θεραπευσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να γιατρευτεί: ~ ασθένεια ΣΥΝ. ιάσιµος 
ANT. ανίατος, αγιάτρευτος. 

θεραπευτήρΐΌ (το) [1894] {θεραπευτηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο γίνεται 
η η νοσηλεία ασθενούς· το νοσοκοµείο: προηγµένο | δηµόσιο | ιδιωτικό ~. 

θεραπευτής (ο) [αρχ.], θεραπεύτρια (η) {θεραπευτριών} 1. πρόσωπο που 
θεραπεύει ασθενείς µέσω κατάλληλης ιατρικής αγωγής • 2. πρόσωπο µε 
ξεχωριστές θεραπευτικές ικανότητες, που θεραπεύει τους πάσχοντες χωρίς 
φάρµακα και ιατρικές µεθόδους: διάσηµοι είναι οι - τής ΝΑ. Ασίας, που λέγεται 
ότι κάνουν αναίµακτες εγχειρήσεις. 

θεραπευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αποσκοπεί στη θεραπεία: ~ αγωγή || ~ 
κοινότητα για χρήστες ναρκωτικών ουσιών 2. ΙΑΤΡ. θεραπευτική (η) ο κλάδος 
τής ιατρικής που ασχολείται µε τη θεραπεία των ασθενών. 

θεραπεύω ρ. µετβ. (θεράπευ-σα , -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 1. (για 
ασθένειες ή ασθενείς) κάνω (κάποιον) καλά, αποκαθιστώ την υγεία (κάποιου): 
~ καρκίνο | έλκος | τις πληγές ΣΥΝ. γιατρεύω 2. (µτφ.) αποκαθιστώ βλάβη ή 
ζηµία ΣΥΝ. επανορθώνω · 3. ικανοποιώ (κάτι): θεράπευαν τις µορφωτικές και 
ψυχαγωγικές ανάγκες τού κοινού · 4. ασχολούµαι δραστήρια (µε κάτι): ~ τα 
γράµµατα | τις τέχνες | την επιστήµη. [ΕΤΥΜ αρχ. < θέραψ, -πος, παράλλ. τ. 
τού θεράπων (βλ.λ.)]. 

θεράπων (ο) {θεράπ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων}, θεράπαινα (η) [αρχ.] 
{θεραπαινών} 1. πρόσωπο που χρησιµοποιείται ως υπηρέτης, οικονόµος · 2. 
πρόσωπο που ασχολείται εντατικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο: - των 
επιστηµών | τής µουσικής 3. θεράπων ιατρός ο γιατρός που ασχολείται µε τη 
νοσηλεία συγκεκριµένου ασθενούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί δύο βασικές ετυµολογίες: (α) < 
Θεράπνη «κατοικία»· αν αυτή η σηµ. θεωρηθεί αρχική, η λ. είναι µάλλον 
προελλην. αρχής και συνδέεται ίσως µε τον αρχ. πληθ. τέρα-µνα «σπίτι, 
κατοικία» (κατά το οΐκέτης < οίκος) και µε τα οµόρρ. λατ. trabs «δοκός», αρχ. 
γερµ. dorf «χωριό» κ.ά. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν ερµηνεύει την αρχική 
σηµ. «ακόλουθος, συνοδός (τού πολεµιστή)» τού τ. θεράπων (β) θεράπων | 
θέραψ < χεττ. tarpala-, άποψη που συµφωνεί µε τη χρήση τής λ. στον Όµηρο. 
Ενώ αρχικώς η λ. θεράπων αναφερόταν στον ακόλουθο τού πολεµιστή, σε 
εκείνον που συντηρούσε τα όπλα του, οδηγούσε το άρµα του και τον 
βοηθούσε να φορέσει την πανοπλία του, η ίδια λ. προσέλαβε αργότερα και 
θρησκευτική σηµ. περιγράφοντας τη φροντίδα που παρεχόταν σε θεό ή 

τιµώµενο πρόσωπο. Από την εποχή τού Θουκυδίδη, τέλος, ως θεράπων 
χαρακτηριζόταν επίσης, όπως και σήµερα, εκείνος που προσέφερε ιατρική 
περίθαλψη], 

θέρετρο (το) {θερέτρ-ου | -ων) 1. η περιοχή που προσφέρεται για αναψυχή την 
εποχή των θερινών διακοπών 2. η εξοχική κατοικία στην οποία παραθερίζει 
(κάποιος) ή συγκρότηµα εξοχικών, παραθεριστικών κατοικιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θέρετρον < θέρος (βλ.λ.) + επίθηµα -τρον (µε παρέκταση -ε-
)]^ 

θεριακή (η) 1. (παλαιότ.) φάρµακο το οποίο χρησιµοποιούσαν ως αντίδοτο σε 
δηλητηριώδη δήγµατα 2. το όπιο. [ΕΤΥΜ < µτγν. θηριακή < περσ. tiryâk 
«όπιο» (βλ. κ. θεριακλής)]. 

θερίακλης (ο) {θεριακλήδες), θεριακλού (η) {θεριακλούδες) πρόσωπο που 
επιδίδεται µε πάθος (σε κάτι, κυρ. στο κάπνισµα ή στην καφεποσία). — 
θεριακλίκι (το), θεριακλήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. tiryaki < περσ. tiryàk 
«όπιο», από όπου πιθ. και το µτγν. θηριακή (ενν. άντίδοτος ουσία) κατά 
παρετυµολ. προς το ουσ. θηρίον]. 

θεριεύω ρ. αµετβ. {θέρ-ιεψα, -ιεύτηκα, -ιε)υ)µένος) 1. γίνοµαι επιθετικός και 
άγριος, όπως τα θηρία ΣΥΝ. αγριεύω 2. (µτφ.) θυµώνω, εξοργίζοµαι: θέριεψε 
απ' το κακό του 3. αποκτώ υπέρτερες δυνάµεις, µοιάζοντας σε θηρίο: θέριεψαν 
τα παλληκάρια και ρίχτηκαν στον αγώνα || «να τη πετιέται αποξαρχής κι 
αντριεύει και θεριεύει» (Γ. Ρίτσος) ΣΥΝ. ενδυναµώνοµαι, κραταιώνοµαι, 
γιγαντώνοµαι 4. (για φυτά) αναπτύσσοµαι γρήγορα και αποκτώ µεγάλες 
διαστάσεις: τα χόρτα θέριεψαν στο πεζούλι 5. (για στοιχείο τής φύσης) γίνοµαι 
άγριος: θέριεψε το κύµα 6. (µτφ.) γνωρίζω ιδιαίτερη ανάπτυξη, κυρ. 
οικονοµική. — θέριεµα (το). {ΕΤΥΜ, < θεριό]. 

θεριζοαλωνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το θέρισµα και το αλώνισµα 
των σιτηρών: ~ µηχανή. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. moissoneuse-
batteuse]. 

θερίζω ρ. µετβ. {θέρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. κόβω στάχυα ή χόρτα µε δρεπάνι ή 
θεριστικές µηχανές 2. (µτφ.) αποκοµίζω εµπειρίες· (γενι-κότ.) απολαµβάνω τα 
αποτελέσµατα των κόπων και των προσπαθειών µου: ήταν ο καιρός να θερίσει 
τους καρπούς τής πολύχρονης εργασίας του ΣΥΝ. δρέπω· ΦΡ. (παροιµ.) ό,τι 
σπείρεις θα θερίσεις (ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει, Κ.∆. Γαλ. 
6,7) τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα των προσπαθειών µας ΣΥΝ. όπως 
στρώσεις θα κοιµηθείς · 3. φονεύω οµαδικά, αφανίζω: η επιδηµία θέρισε τον 
αγροτικό πληθυσµό ΣΥΝ. εξολοθρεύω, εξοντώνω · 4. προκαλώ ισχυρό πόνο: 
τον θέρισε ο πονόκοιλος ΣΥΝ. πονώ, βασανίζω 5. (ειδικότ.) προκαλώ 
διάρροια: ήταν χαλασµένο το κρέας και τον θέρισε. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θέρος 
(βλ.λ)]. 

θερινός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται το καλοκαίρι: ~ 
ωράριο | κινηµατογράφος | ηλιοστάσιο ΣΥΝ. καλοκαιρινός ANT. χειµερινός· 
ΦΡ. (α) ΑΣΤΡΟΝ. θερινή ώρα η ώρα που ισχύει κατά τη θερινή περίοδο (βλ. κ. 
λ. χειµερινή ώρα, λ. χειµερινός) (β) θερινή νάρκη βλ. λ. νάρκη 2. αυτός που 
είναι κατάλληλος για το καλοκαίρι: - κατοικία | κοστούµι ΣΥΝ. καλοκαιρινός 
ΑΝΤ χειµερινός. 

θεριό (το) 1. το άγριο ζώο, κυρ. το σαρκοβόρο 2. (µτφ.) ο άνθρωπος που έχει τη 
σωµατική δύναµη άγριου ζώου: ήταν ένας εργάτης ~ σωστό ΣΥΝ. πανίσχυρος, 
ατσάλι· ΦΡ. θεριό ανήµερο (i) θηριώδης, που δύσκολα τον αντιµετωπίζει 
κανείς: ήταν ένας αιµοβόρος πολεµιστής, ~! (ii) (µτφ.) για άνθρωπο που έχει 
οργιστεί και εκδηλώνει την οργή του: όταν έµαθε τι είχε συµβεί έγινε ~! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. θηρίον]. 

θέρισµα (το) [µεσν.] {θερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο θερισµός. 
θερισµός (ο) [αρχ.] 1. το να θερίζει κανείς ΣΥΝ. θέρισµα 2. (συνεκδ.) η χρονική 

περίοδος στην οποία θερίζονται τα σιτηρά και γενικότ. γίνεται η συγκοµιδή 
γεωργικών φυτών που διαθέτουν ταξιανθία που θυµίζει στάχυ ΣΥΝ. θέρος. 

θεριστής (ο) [αρχ.], θερίστρια (η) {θεριστριών) 1. πρόσωπο που ασχολείται µε 
τη γεωργική εργασία τού θερισµού · 2. (λαϊκ.) Θεριστής (ο) ο µήνας Ιούνιος, 
κατά τον οποίο γίνεται ο θερισµός. θεριστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το θέρισµα ή το υποβοηθεί: -µηχανή 2. θεριστικά (τα) το 
χρηµατικό ποσό που δίνεται στους εργάτες οι οποίοι βοηθούν στον θερισµό 
σιτηρών ή χόρτων. θερµαγωγός, -ός, -ό αυτός που µεταδίδει θερµότητα: ~ 
σώµατα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ.  δάνειο,  πβ.  γαλλ.  caloporteur  ή  conducteur  de 
chaleur]. Θερµαϊκός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τού κυρίως κορµού τής ∆. 
Μακεδονίας και τής Χαλκιδικής   ΦΡ. νύµφη τού Θερµαϊκού η Θεσσαλονίκη. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. τοπωνύµιο, που (κατά τον Ηρόδοτο) έλαβε αυτή την ονοµασία 
από την αρχ. πόλη Θέρµη, σηµαντικό κέντρο τής περιοχής, γνωστό για τα 
θερµά αλατούχα και θειούχα ιαµατικά νερά του]. θερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{θέρµα-να, -νθηκα, -σµένος) 1. κάνω κάτι θερµό, αυξάνω τη θερµοκρασία 
(κάποιου): το καλοριφέρ θέρµανε το σπίτι ΣΥΝ. ζεσταίνω ΑΝΤ. ψυχραίνω, 
ψύχω · 2. δίνω σε κάποιον θάρρος, αναπτερώνω το ηθικό του: µε τα κηρύγµατα 
του θέρµαινε τις ψυχές των πιστών ΣΥΝ. αναζωογονώ, εµψυχώνω, 
ενδυναµώνω, τονώνω · 3. κάνω κάτι πιο φιλικό, οικείο: µε τις ενέργειες του 
θερµάνθηκαν οι σχέσεις τους. θερµαισθησία (η) (χωρ. πληθ.} η ικανότητα να 
αισθάνεται κανείς τις µεταβολές τής θερµοκρασίας ΣΥΝ. θερµοαίσθηση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermesthesia]. θέρµανση (η) [αρχ.] {-
ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η αύξηση τής θερµότητας κλειστών χώρων 
µε ειδικές συσκευές (καλοριφέρ, σόµπες, αερόθερµα κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) (α) το 
σύστηµα παροχής θερµό- 
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τητας (λέβητας, σωληνώσεις, καλοριφέρ κ.λπ.): σπίτι χωρίς ~ (β) κεντρική 
θέρµανση σύστηµα συλλογικής θέρµανσης κτηρίων ή συγκροτηµάτων που 
αποτελείται από διάφορα µέρη (το κεντρικό λεβητοστάσιο, τον καυστήρα 
κ.λπ.) (γ) αυτόνοµη θέρµανση σύστηµα θέρµανσης που επιτρέπει σε κάθε 
ανεξάρτητο διαµέρισµα να θερµαίνεται χωριστά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

θερµαντήρας (ο) [µτγν.] ειδικό σκεύος όπου θερµαίνουν ένα υγρό, αέριο κ.λπ. 
θερµαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που παράγει θερµότητα, που θερµαίνει: ~ 

συσκευή || ~ ικανότητα 2. θερµαντικό (το) ζεστό ρόφηµα µε ευεργετικές 
ιδιότητες για τον οργανισµό ΣΥΝ. ζεστό. — θερµα-ντικ-ά | -ώς επίρρ., 
θερµαντικότητα (η). 

θερµαστής (ο) ο εργάτης που φροντίζει να διατηρεί αναµµένη τη φωτιά σε 
λέβητες µηχανών (εργοστασίου, πλοίου, σιδηροδρόµου κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < θερµαίνω (αντί τού αναµενόµενου *θερµαντής), απόδ. τού γαλλ. 
chauffeur]. 

θερµάστρα (η) [µτγν.] {θερµαστρών} συσκευή που χρησιµοποιείται ως 
θερµαντικό µέσο κλειστών χώρων (ηλεκτρική ή πετρελαίου ή υγραερίου) 
ΣΥΝ. σόµπα. 

θέρµη (η) {χωρ. πληθ.}1.η άνοδος τής θερµοκρασίας τού σώµατος λόγω 
πυρετού 2. (συνεκδ.) ο πυρετός ως σύµπτωµα προσβολής από ελώ-δη νόσο · 
3. η ζωηρή προθυµία, ο ζήλος για κάτι: ρίχτηκε µε µεγάλη ~ στη µελέτη ΣΥΝ. 
ζέση · θέρµες (οι) 4. οι θερµές πηγές που έχουν ιαµατικές ιδιότητες 5. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. δηµόσια λουτρά στην αρχαία Ρώµη: οι ~ τού Καρακάλα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θερµή (µε αναβιβασµό τού τόνου), θηλ. τού επιθ. θερµός]. 

θερµηλασία (η) {θερµηλασιών} η επεξεργασία µετάλλων σε περιβάλλον 
µεγάλων θερµοκρασιών. 
[ΕΤΥΜ < θερµ(ο)- + -ηλασία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < -έλατος < ελαύνω, απόδ. τού γαλλ. forgeage]. 

θερµίδα (η) 1. η µονάδα µε την οποία προσδιορίζεται ποσοτικά η θερµότητα · 2. 
η µονάδα µέτρησης τού ενεργειακού περιεχοµένου των τροφίµων: αποφεύγει 
να τρώει λιπαρά, επειδή έχουν πολλές ~. — θερµιδικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. calorie (< λατ. calor 
«θερµότητα»)]. 

θερµιδογό\»Ός, -ος, -ο 1. αυτός που παράγει θερµότητα 2. (ουσίες) που έχουν 
θρεπτική και ενεργειακή αξία για τους οργανισµούς, κυρ. οι υδατάνθρακες, τα 
λίπη και τα λευκώµατα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. calorifique]. 

θερµιδοµετρητης (ο) κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι θερµίδες, το 
ενεργειακό περιεχόµενο κάθε τροφής· χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 
των θερµίδων των τροφών που καταναλώνει κανείς. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. caloriemétreur]. 

θερµιδοµετρία (η) {θερµιδοµετριών (σηµ. 2)} 1. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. Ο κλάδος που έχει 
ως αντικείµενο του τη µέτρηση τής θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται 
κατά τις χηµικές αντιδράσεις 2. ο προσδιορισµός τής θερµότητας µε 
θερµιδόµετρο. — θερµιδοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
calorimetrie (νόθο συνθ.)]. 

θερµιδόµετρο (το) {θερµιδοµέτρ-ου | -ων} το όργανο µε το οποίο µετρείται η 
ποσότητα θερµότητας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. calorimètre]. 

θερµικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη θερµότητα: το φρέσκο 
παστεριωµένο γάλα υφίσταται τη σωστή - επεξεργασία, ώστε να διατηρεί 
αναλλοίωτα τα πολύτιµα συστατικά τού φρέσκου γάλακτος 2. αυτός που 
προκαλείται από τη θερµότητα: ~ ενέργεια | µεταβολή | διαστολή || ~ 
λεωφορείο (που κινείται µε κινητήρα, ο οποίος µετατρέπει τη θερµική 
ενέργεια σε µηχανική) || ~ εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermique], 

θερµιοντικός, -ή, -ό κ. (εσφαλµ.) θερµιονικός ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε την 
αποβολή σωµατιδίων από πυρακτωµένη ύλη. [ΕΤΥΜ < θερµ(ο)- + ιοντικός < 
ιόν (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermionic]. 

θερµίστορ (το) {άκλ.} η συσκευή τής οποίας η αντίσταση µεταβάλλεται 
σηµαντικά όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία της χωρίς να ακολουθεί τον 
νόµο τού Ohm. 
[ETYM. < αγγλ. thermistor (νόθο συνθ.), από συµφυρµό των λ. therm(al) 
«θερµικός» + (res)istor «αντίσταση»]. 

θερµό- κ. θερµό- κ. θερµ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι το β' συνθετικό 
σχετίζεται µε τη θερµότητα: θερµο-στάτης, θερµό-µετρο, θερ-µο-γράφος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
θερµός και χρησιµοποιείται ευρέως σε ελληνογενείς ξέν. όρους, π.χ. αγγλ. 
thermodynamic, thermo-electric, thermostat κ.ά.]. 

θερµόαιµος, -η, -ο [1819] 1. αυτός που έχει ζεστό αίµα, υψηλή θερµοκρασία: 
µε τόσο κρύο και είσαι ντυµένος ελαφριά, φαίνεται είσαι ~! · 2. ο άνθρωπος 
που εκνευρίζεται εύκολα, που παίρνει εύκολα φωτιά ΣΥΝ. αψύς, ευερέθιστος, 
οξύθυµος, ευέξαπτος, θερµοκέφαλος ANT. νηφάλιος, ψύχραιµος · 3. (για ζώο) 
αυτό που έχει σταθερή θερµοκρασία σώµατος, ανεξάρτητα από τις 
ατµοσφαιρικές µεταβολές. — θερµοαιµία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. (qui a le) sang chaud ή απλώς à sang 
chaud (επιρρηµατικώς)]. 

θερµοαίσθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η θερµαισθησία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermaesthesia]. 

θερµοβαθογράφος (ο) ΝΑΥΤ. η ειδική συσκευή που χρησιµοποιείται στα 
υδρογραφικά ή ωκεανογραφικά πλοία, µε την οποία µετριέ- 

ται η θερµοκρασία τού θαλάσσιου νερού καθώς κλιµακώνεται κατά βάθος. 
θερµογόνος, -ος, -ο [1811] (λόγ.) 1. το σώµα που δηµιουργεί θερµότητα · 2. 

αυτός που αυξάνει την ποσότητα των θερµίδων: ~ συντελεστής. — θερµογονία 
(η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermogène]. 

θερµογράφος (ο) [1894] ΦΥΣ. το όργανο που καταγράφει τις θερµοκρασιακές 
µεταβολές (λ.χ. σε φυσικά στοιχεία, όπως ο αέρας, το νερό κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermographe]. 

θερµοδυναµική (η) [1887] (χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει 
ως αντικείµενο εξέτασης τη θερµότητα ως ενεργειακό φαινόµενο και τη 
µεταβολή της σε ποικίλες µορφές ενέργειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermodynamique]. 

θερµοδυναµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη θερµοδυναµική: ~ εστίες | 
σύστηµα. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermodynamique]. 

θερµοηλεκτρικός, -ή, -ό [1869] αυτός που σχετίζεται ή στηρίζεται στις αρχές 
τού θερµοηλεκτρισµού: ~ φαινόµενο | σταθµός (εργοστάσιο στο οποίο 
παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα µε τη µέθοδο τής µετατροπής τής θερµικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική) | ενέργεια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thermo-électrique]. 

θερµοηλεκτρισµος (ο) [1840] {χωρ. πληθ.} ο τοµέας τής ηλεκτρολογίας που 
µελετά την επίδραση τής θερµότητας και των µεταβολών της στα ηλεκτρικά 
φαινόµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thermoélectricité]. 

θερµοηχοµονωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µόνωση από θερµότητα 
και ήχο ταυτόχρονα: ~ ρολά | κουφώµατα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
heat | sound-proofing]. 

θερµοθάλαµος (ο) {θερµοθαλάµ-ου | -ων, -ους} [1891] ο χώρος ηλεκτρικής 
κουζίνας, όπου µπορεί κανείς να θερµάνει φαγητό ή να το διατηρήσει ζεστό, 
χωρίς να ανάψει τον φούρνο ή τις εστίες. 

θερµοθεραπεία (η) [1894] [θερµοθεραπειών} η θεραπευτική αγωγή που 
βασίζεται στην ευεργετική για τον ασθενή χρησιµοποίηση τής θερµότητας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermothérapie]. 

θερµοκέφαλος, -η, -ο [1844] αυτός που εξάπτεται εύκολα: διάφοροι ~ 
ευθύνονται για τα επεισόδια ΣΥΝ. θερµόαιµος, οξύθυµος, ευερέθιστος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. hot-head]. 

θερµοκήπιο (το) [1856] {θερµοκηπί-ου | -ων} ο προστατευτικά κλεισµένος 
χώρος, που χρησιµοποιείται για την καλλιέργεια φυτών υπό τεχνητές 
συνθήκες και την προστασία τους από δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες· 
ΦΡ. φαινόµενο του θερµοκηπίου το φαινόµενο τής διαρροής µεγάλης 
ποσότητας θερµότητας από τα ανώτερα στρώµατα τής ατµόσφαιρας, που έχει 
ως αποτέλεσµα την ανατροπή τής θερµοκρασιακής ισορροπίας τού πλανήτη. 
— θερµοκηπιακός, -ή, -ό. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ < θερµό- + -κήπιο < κήπος, απόδ. τού γαλλ. serre (chaud) < µτγν. 
λατ. serrare «κλείνω, σφραγίζω». Η φρ. φαινόµενο τού θερµοκηπίου αποτελεί 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. greenhouse effect]. 

θερµοκινητήρας (ο) κινητήρας που λειτουργεί µε θερµότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, < γαλλ. moteur thermique]. 

θερµοκοιτίδα (η) γυάλινη και διαφανής συσκευή, όπου τοποθετούνται τα 
βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα, για λόγους προστασίας τους από µολύνσεις 
και για να υποστηριχθεί η σωµατική τους ανάπτυξη. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. incubator]. 

θερµοκρασία (η) {θερµοκρασιών} το µέτρο προσδιορισµού τής θερµότητας: η 
εσωτερική ~ τού ανθρώπινου σώµατος κυµαίνεται φυσιολογικά γύρω στους 
37°C || µεγάλη | υψηλή | χαµηλή ~ || ανεβάζω | κατεβάζω τη ~ || ~ πήξεως | 
τήξεως | υγροποιήσεως || το νερό βράζει στους ~ 100°C || ~ δωµατίου. — 
θερµοκρασιακός, -ή, -ό [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ < θερµό- + -κρασιά < αρχ. κράσις «ανάµειξη - θερµότητα τού 
ατµοσφαιρικού αέρα», απόδ. τού γαλλ. température < λατ. temperatura < 
tempero «αναµειγνύω (υγρά)». Η λ. είναι άσχετη µε το µτγν. θερµοκρασία 
«ανάµειξη θερµού ποτού»]. 

θερµόλουτρο (το) [1897] λουτρό µε θερµό νερό, που γίνεται συνήθ. για την 
ανακούφιση ή/και τη θεραπεία από διάφορες ασθένειες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. bain chaud]. 

θερµόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) ΧΗΜ. η διάσπαση ή 
αποσύνθεση σώµατος ή ουσίας ως αποτέλεσµα µεταβολής τής θερµοκρασίας 
τους ΣΥΝ. θερµική διάσπαση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
thermolysis]. 

θερµοµαγνητισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο µαγνητισµός που προκαλείται στα 
αγώγιµα υλικά υπό την επίδραση τής θερµότητας. — θερµοµαγνητικός, -ή, -
ό. [EJYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermomagnétisme]. 

θερµοµέτρηση (η) → θερµοµετρώ 
θερµοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 

τη µέτρηση θερµοκρασιών, χρησιµοποιώντας ειδικά όργανα (θερµόµετρα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermométrie]. 

θερµοµετρικός, -ή, -ό [1845] αυτός που σχετίζεται µε τη θερµοµετρία (βλ.λ.) ή 
το θερµόµετρο (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ΦΥΣ. θερµοµετρική κλίµακα κλίµακα 
µετρήσεως τής θερµοκρασίας των ζωντανών σωµάτων ή τού περιβάλλοντος 
(β) ΙΑΤΡ. θερµοµετρικό διάγραµµα γραφική παράσταση που απεικονίζει την 
πορεία τής θερµοκρασίας τού σώµατος 
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τού ασθενούς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermométrique]. θερµόµετρο 
(το) [1766] {θερµοµέτρ-ου | -ων} 1. το όργανο που χρησιµοποιείται 
για τη µέτρηση τής θερµοκρασίας και που στη γνωστότερη µορφή του 
αποτελείται από µικρό γυάλινο (διαφανή) µακρόστενο σωλήνα µε 
σχεδιασµένη θερµοµετρική κλίµακα και µε ποσότητα ερυθρού 
υδραργύρου στο εσωτερικό του, ο οποίος ανεβαίνει ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία τού σώµατος µέσα σε τριχοειδή εσωτερικό σωλήνα υπό 
µορφήν στήλης, δείχνοντας τη θερµοκρασία τού σώµατος ή τού 
περιβάλλοντος, τής ατµόσφαιρας: το ~ δείχνει τον πυρετό || βάζω | 
βγάζω το ~ || ηλεκτρικό | ψηφιακό ~ || κατεβάζω το ~ (το τινάζω µε 
απότοµη κίνηση, µετά από θερµοµέτρηση, ώστε η στήλη τού υδραρ-
γύρου να πέσει στο αρχικό της σηµείο) 2. (µτφ.) ο βαθµός εντάσεως: 
το πολιτικό ~ δείχνει ότι θα επέλθει έκρηξη- ΦΡ. ανεβαίνει το Θερµό-
µετρο για αυξανόµενη ένταση: ~ στην πολιτική σκηνή τού τόπου || ~ 
στις σχέσεις των δύο χωρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermomètre]. θερµοµετρώ ρ. µετβ. [1888] 
{θερµοµετρείς... | θερµοµέτρη-σα,-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (κυριολ.) 
µετρώ τη θερµοκρασία (συνήθ. ασθενούς): ο ασθενής πρέπει να 
θερµοµετρείται τρεις φορές την ηµέρα. — θερµοµέτρηση (η) [1894]. 
θερµοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις θερµικές και 
µηχανικές ιδιότητες των υλικών, εφόσον αυτές εκλαµβάνονται ως 
ενιαίο σύνολο: ~ συσκευή. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermomécanique]. θερµοµόνωση 
(η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η ειδική µόνωση κατασκευών ή 
χώρων (λ.χ. ψυκτικού θαλάµου, βιοµηχανικής εγκατάστασης, κτηρίου, 
κατοικίας κ.λπ.) για την αποτροπή τής µεταβολής τής θερµοκρασίας 
στο εσωτερικό τους λόγω τής ανταλλαγής θερµότητας µε το 
περιβάλλον (λ.χ. για να διατηρείται η ψύξη σε ψυκτικό θάλαµο ή να 
µη χάνει τη θερµότητα της µια κατοικία)· αλλιώς θερµική µόνωση. — 
θερµοµονωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. isolation 
thermique]. θερµοµόρφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} BOT. τα 
ειδικά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν διάφορα φυτά υπό την 
επίδραση τής θερµοκρασίας. θερµοπαρακάλια (τα) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-
εκφραστ.) οι έντονες ικεσίες, επίµονες παρακλήσεις. θερµοπαρακαλώ 
(κ. -άω) ρ. µετβ. {θερµοπαρακαλάς κ. -είς... | θερ-µοπαρακάλεσα} 
(εκφραστ.) παρακαλώ θερµώς, ικετεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
θερµοπερατός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που επιτρέπει στη θερµότητα να 
περνάει από µέσα του: ~ δοµικό στοιχείο. — θερµοπερατότητα (η). 
[ΕΤΥΜ < θερµό- + αρχ. πέρατος < περώ (-άω) (βλ. λ. περνώ), απόδ. τού 
αγγλ. heat permeable]. θερµοπεριοδιοµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. το 
φαινόµενο κατά το οποίο παρατηρείται ευαισθησία και αντίδραση των 
φυτών στις περιοδικές (ετήσιες, εποχικές, ακόµη και ηµερήσιες) 
µεταβολές τής θερµοκρασίας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermopériodisme]. θερµοπηγή (η) 
το σηµείο τής γήινης επιφάνειας από το οποίο αναβλύζουν θερµά 
υπόγεια ύδατα, η θερµοκρασία των οποίων είναι µεγαλύτερη από τη 
µέση αντίστοιχη των περιοχών τού Ισηµερινού ΣΥΝ. θερµή πηγή. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. thermal spring]. θερµοπίδακας (ο) 
{θερµοπιδάκων} η πηγή από την οποία αναβλύζει θερµό νερό µε τη 
µορφή πίδακα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. geyser (ισλανδική λ.)]. 
θερµοπλαστικό (το) υλικό, όπως το πολυαιθυλένιο, που, όταν θερ-
µαίνεται, µαλακώνει και γίνεται εύπλαστο παίρνοντας διάφορα σχή-
µατα, και, όταν ψύχεται, σκληραίνει ξανά· χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή παιχνιδιών, µπαλονιών, σωλήνων, πλαστικών σάκων κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermoplastic]. θερµοπληξία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σοβαρότατη διαταραχή, που προκαλείται από 
έλλειψη επαρκούς εφίδρωσης και, κατά συνέπεια, από αδυναµία 
αποβολής τής περισσής θερµότητας λόγω εκθέσεως σε υψηλή 
θερµοκρασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ; Απόδ. ξέν. όρου, 
πβ. αγγλ. heatstroke]. θερµοποµπός (ο) 1. ειδικό σώµα µε µεγάλη 
επιφάνεια, που χρησιµοποιείται για την αύξηση τής επίδρασης µιας 
συσκευής θέρµανσης ή ψύξης 2. (ειδικότ.) καθένα από τα 
µεµονωµένα σώµατα που ανήκουν σε εγκατάσταση κεντρικής 
θέρµανσης και θερµαίνουν περιορισµένο κλειστό χώρο ΣΥΝ. 
θερµαντικό σώµα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermopompe (σύγχρ. γαλλ. 
pompe de chaleur), νόθο συνθ. µε β' συνθ. τη λ. pompe «αντλία»]. 
Θερµοπύλες (οι) {Θερµοπυλών} 1. ΙΣΤ. στενό µεταξύ τού όρους Καλ-
λιδροµίου και τού Μαλλιακού κόλπου στον νοµό Φθιώτιδας, όπου το 
480 π.Χ. έγινε η περίφηµη µάχη, κατά την οποία οι τριακόσιοι άνδρες 
τού Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα και επτακόσιοι Θεσπιείς αντιµετώ-
πισαν µεγάλο αριθµό Περσών και έπεσαν µέχρις ενός- ΦΡ. φυλάσσω 
Θερµοπύλες (για κοινωνικές, ηθικές αξίες, παραδόσεις κ.λπ.) υπε-
ρασπίζοµαι κάτι ιερό, σπουδαίο, προσπαθώ να το διατηρήσω αναλ-
λοίωτο από τη φθορά 2. χωριό κοντά στη Λαµία. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Θερµοπύλαι < θερµό- + πύλαι. Σύµφωνα µε ήδη αρχ. απόψεις, η 
τοποθεσία ονοµάστηκε έτσι αφενός µεν επειδή εκεί υπήρχαν ιερές 
ιαµατικές πηγές θερµών νερών, αφετέρου δε επειδή η µορφολογία τού 
εδάφους και η στενότητα τού περάσµατος µεταξύ Θεσσαλίας και 
Φωκίδας είχαν καταστήσει την περιοχή «πύλη» εξαιρετικής 
στρατηγικής σηµασίας]. θερµοπυρηνικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε τη σύντηξη 

πυρήνων ελαφρών ατόµων σε εξαιρετικά υψηλή θερµοκρασία: ~ 
ενέργεια | αντίδραση | όπλο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. thermonuclear (νόθο συνθ.)]. 

θερµορρύθµίση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.) 1. ΒΙΟΛ. η λειτουργία 
τού οργανισµού των ανθρώπων και των ζώων, µε την οποία εξασφα-
λίζεται η σταθερότητα τής θερµοκρασίας στο εσωτερικό τού σώµα-
τος (οµοιοθερµία), δηλ. η ισορροπία µεταξύ προσλήψεως και αποβο-
λής θερµότητας 2. ΦΥΣΙΟΛ. το σύνολο των µηχανισµών που συµβάλ-
λουν στη σταθερότητα τής εσωτερικής θερµοκρασίας τού οργανι-
σµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. thermoregulation (νόθο 
συνθ.)]. 

θερµορρυθµιστής (ο) ο θερµοστάτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. thermoregulator (νόθο συνθ.)]. 

θερµορρυθµιστικός, -ή, -ό ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
θερµορρύθµίση: ~ κέντρο (περιοχή τού εγκεφάλου που επιβλέπει τους 
µηχανισµούς τής θερµορρύθµισης). 

θερµός (το) (άκλ.) ειδικής κατασκευής δοχείο µε διπλά τοιχώµατα 
χωρίς αέρα στο µεταξύ τους κενό, που χρησιµοποιείται για τη διατή-
ρηση τής υψηλής ή χαµηλής θερµοκρασίας τροφίµων ή ποτών που 
τοποθετούνται µέσα σε αυτό. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. thermos (< Thermos flask, εµπορική επωνυ-
µία) < αρχ. θερµός]. 

θερµός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (για τόπους) αυτός στον οποίο επικρατούν συ-
νήθ. υψηλές θερµοκρασίες: οι ~ χώρες τού Νότου ΣΥΝ. ζεστός ANT. ψυ-
χρός, κρύος, παγωµένος 2. αυτός που έχει σχετικά υψηλή θερµοκρα-
σία, που βρίσκεται µεταξύ τού χλιαρού και τού καυτού: ~ αέρας | λου-
τρό ΣΥΝ. ζεστός ΑΝΤ. ψυχρός, κρύος, παγωµένος 3. ΓΕΩΛ. Θερµή πηγή 
η θερµοπηγή (βλ.λ.) 4. (συνεκδ.) αυτός που έχει την ιδιότητα να δηµι-
ουργεί θερµότητα ή να διατηρεί την υπάρχουσα θερµότητα: ~ ένδυµα 
ΣΥΝ. ζεστός 5. (µτφ.) (για συναισθήµατα, εκδηλώσεις κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ένταση ή/και από πάθος: ~ ενδιαφέρον/ υποστη-
ρικτής ΣΥΝ. ζωηρός, έντονος, φλογερός· ΦΡ. εν θερµά (εν θερµφ) πά-
νω σε συναισθηµατική ένταση, όχι ψύχραιµα: αυτές οι αποφάσεις 
δεν παίρνονται ~· πρέπει να ηρεµήσεις πρώτα ΑΝΤ. εν ψυχρώ 6. αυτός 
που δηλώνει την έντονη επιθυµία (κάποιου): ~ παράκληση να κλείνετε 
την πόρτα καθώς βγαίνετε 7. αυτός που φανερώνει φιλική διάθεση, που 
χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και εγκαρδιότητα: ~ ευχή | χαι-
ρετισµός | συγχαρητήρια | συλλυπητήρια | υποδοχή | µήνυµα συµπα-
ράστασης | χειροκρότηµα ΣΥΝ. ζεστός, εγκάρδιος, ειλικρινής, ολόψυ-
χος ΑΝΤ. ψυχρός, παγερός, αδιάφορος 8. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός τού 
οποίου η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από έντονες συναισθηµατικές 
εκδηλώσεις, που εκφράζει τα συναισθήµατα του και εκδηλώνεται µε 
διαχυτικότητα: οι κάτοικοι των µεσογειακών χωρών εκδηλώνουν έ-
ντονα τη χαρά και τη λύπη τους και γι ' αυτό χαρακτηρίζονται ~ και 
ανοιχτοί άνθρωποι ΣΥΝ. ζεστός, διαχυτικός, εκδηλωτικός ΑΝΤ. ψυχρός, 
συγκρατηµένος, κλειστός, σφιγµένος 9. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που 
εκφράζεται µε ένταση και ζωηρότητα στον ερωτικό και κυρ. στον σε-
ξουαλικό τοµέα: ~ γυναίκα | άνδρας ΣΥΝ. αισθησιακός, ερωτικός, σε-
ξουαλικός ΑΝΤ. ψυχρός · 10. (χρώµα) που υποβάλλει το αίσθηµα τής 
θερµότητας· κυρ. για αποχρώσεις µεταξύ κίτρινου και κόκκινου ΣΥΝ. 
ζεστός ΑΝΤ. ψυχρός · 11. ΠΟΛΙΤ. θερµό επεισόδιο (α) περιορισµένης 
έκτασης στρατιωτική σύγκρουση ή ένα µικρής διάρκειας γεγονός που 
οδηγεί σε µεγάλη ένταση αντίπαλες στρατιωτικές δυνάµεις και στην 
απειλή γενικής σύρραξης, πολέµου: φόβοι για ~ στο Αιγαίο (β) κάθε έ-
νοπλη συµπλοκή: θερµό µεθοριακό επεισόδιο µεταξύ περιπόλου και 
λαθρεµπόρων 12. θερµό | ζεστό χρήµα βλ. λ. ζεστός. — θερµ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwher-mo- «θερµός, ζεστός», πβ. σανσκρ. gharmâh 
«ζέστη», αρµ. jerm «θερµός», λατ. formus, γαλλ. four «φούρνος», ισπ. 
homo, αγγλ. warm «θερµός», γερµ. warm κ.ά. Οµόρρ. θέρ-ος (βλ.λ.), 
0ερ-ίζω. Παράγ. θερµ-άστρα, θερµό-της κ.ά.]. 

θερµοσίφωνας (ο) [1898] {σπάν. θερµοσιφώνων) οικιακή συσκευή 
που λειτουργεί συνήθ. µε ηλεκτρισµό και χρησιµεύει στη θέρµανση 
νερού για οικιακή κυρ. χρήση: ανάβω τον -, για να πλυθώ || ο ~ καίει 
πολύ ρεύµα || ηλιακός ~ (που λειτουργεί αξιοποιώντας τη θερµότητα 
των ηλιακών ακτινών). Επίσης (προφορ.) θερµοσίφωνο (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. thermosiphon]. θερµοσκοπικός, -
ή, -ό [1891] 1. ΦΥΣ. αυτός που αναφέρεται στον έλεγχο των 
µεταβολών τής θερµοκρασίας ή στην ανίχνευση υψηλών 
θερµοκρασιών: ~ χάρτης | παρατηρήσεις 2. ΒΙΟΛ. αυτός που διακρίνει 
τη θερµότητα που ακτινοβολείται: ~ µάτια (τα µάτια ορισµένων κε-
φαλοπόδων, που διακρίνουν τις υπέρυθρες ακτίνες). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermoscopique]. θερµοσκόπιο (το) [1847] 
{θερµοσκοπί-ου | -ων} ΦΥΣ. η συσκευή που δείχνει την ύπαρξη 
διαφοράς θερµοκρασίας, τις θερµοκρασιακές µεταβολές. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermoscope]. θερµοστάτης (ο) 
{θερµοστατών} ΤΕΧΝΟΛ. η ειδική ρυθµιστική συσκευή, που 
χρησιµοποιείται για να διατηρεί στα επιθυµητά επίπεδα τη 
θερµοκρασία κλειστού χώρου ή ηλεκτρικής συσκευής: ~ αυτοκινήτου 
| ψυγείου | θερµοσίφωνα ΣΥΝ. θερµορρυθµιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. — θερµοστατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < θερµό- + -στάτης < αρχ. ϊστηµι, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
thermostat]. θερµοσυσσώρευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 
ΦΥΣ. η αποθήκευση θερµότητας σε σώµατα µε αυξηµένη θερµική 
χωρητικότητα, τους θερµοσυσσωρευτές (βλ.λ.). θερµοσυσσωρευτής 
(ο) ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή κατασκευασµένη από υλικά µε µεγάλη 
θερµοχωρητικότητα (λ.χ. πυρότουβλα), στα 
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οποία αποταµιεύει µεγάλες ποσότητες θερµότητας, ακτινοβολώντας 
την στο περιβάλλον και θερµαίνοντας κλειστούς χώρους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. 

[ETYM. Απόδ. τού γαλλ. accumulateur de chaleur | radiateur à 
accumulation]. θερµότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. µορφή 
ενέργειας που µεταφέρεται ανάµεσα σε ένα σύστηµα και το 
περιβάλλον του ως συνέπεια τής διαφοράς θερµοκρασίας: 
ακτινοβολούµενη ~ || ροή θερµότητας µέσα από υγρό || το ξύλο είναι 
κακός αγωγός τής ~ || παραγωγή θερµότητας 2. (α) η υψηλή 
θερµοκρασία που έχει ένα σώµα ΣΥΝ. ζέστη ANT. ψύχος, κρύο (β) 
γηγενής θερµότητα βλ. λ. γηγενής 3. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι 
θερµό: υψηλή ~ 4. φιλικότητα, εγκαρδιότητα: η ~ τής φωνής του | τής 
συµπεριφοράς του. 

θερµότητα - ψύξη: κλιµάκωση. Τα επίθετα που δηλώνουν την κλί-
µακα από τη θερµότητα στην ψύξη είναι: καυτός → ζεστός | θερµός 
-> χλιαρός -> δροσερός -> κρύος | ψυχρός -> παγωµένος. 
Όλες οι λέξεις είναι ελληνικές (δεν υπάρχουν δάνεια µεταξύ τους), 
αναγόµενες στην Αρχ. Ελληνική. Το καυτός (στην Αρχαία και καυ-
στός) παράγεται από το καίω- το ζεστός από το ζέω «βράζω» (η 
αρχική του σηµ. ήταν «βραστός»)· το θερµός από το αρχ. ρ. θέρω 
«ζεσταίνω». Το θερµός είναι η κατεξοχήν λέξη που εξέφρασε την 
έννοια τής θερµότητας και από αυτό σχηµατίζονται πολλά σύνθετα 
και όλοι οι επιστηµονικοί όροι (θερµοκρασία, θερµόµετρο, θερ-
µίδες, θερµόαιµος, θερµοδυναµική, θερµοηλεκτρικός, θερµοκέφα-
λος, θερµοκήπιο, θερµοκοιτίδα, θερµοπληξία, θερµοσίφωνας, θερ-
µοστάτης, θερµοσυσσωρευτής, θερµοφόρα κ.ά.), ενώ το ζεστός 
χρησιµοποιείται ευρύτερα στην κοινή καθηµερινή γλώσσα. Το 
χλιαρός (από αρχ. ρ. χλίω) σήµαινε τον «υπόθερµο», τον «ελαφρώς 
θερµό» µε αναφορά στο «θερµός», ενώ το δροσερός (από το δρό-
σος «δροσιά») τον «ελαφρώς καΐ ευχάριστα κρύο» µε αναφορά 
στο «κρύος». Το επίθ. κρύος (αντί τού αρχ. επιθ. ψυχρός) σχηµα-
τίστηκε από το αρχ. ουσιαστικό (το) κρύος, από όπου και το ουσ. 
κρύο (πβ. ο κοντός «κοντάρι» > κοντός επίθ.). Τέλος, το παγωµέ-
νος, µετοχή τού παγώνω, ανάγεται στο αρχ. πάγος (από το ρ. πή-
γνυµι «πήζω»), που σήµαινε τον «παγετό» (και τον στερεό, τον 
πηγµένο). 

θερµοτροπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. Ο προσανατολισµός των αι-
σθητηρίων οργάνων των φυτών και η κίνηση ζώου προς την πλευρά 
από όπου εκπέµπεται θερµότητα ζώντος οργανισµού, ιδ. φυτικού, που 
οφείλεται σε µεταβολή τής θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος. Επίσης 
θερµοτροπία (η). — θερµοτροπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. thermotropism]. 

θερµουργος, -ός, -ό αυτός που δηµιουργεί θερµότητα.   — θερ-
µουρνία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θερµός 
+ -ουργός < έργον]. 

θερµόφίλος, -η, -ο 1. (γενικότ.) αυτός που αγαπά τη θερµότητα, που 
του αρέσει η θερµότητα ΑΝΤ. ψυχρόφιλος 2. ΒΙΟΛ. (µικροοργανισµός, 
βακτήριο κ.λπ.) ικανός να ζήσει και να πολλαπλασιαστεί σε υψηλές 
θερµοκρασίες (από 50°, 70° µέχρι 225°C). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. thermophile]. 

θερµοφοβια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση, κατά 
την οποία παρατηρείται φόβος για τις υψηλές θερµοκρασίες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermophobie], 

θερµοφόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρός, συνήθ. ελαστικός σάκος, 
που γεµίζει µε θερµό νερό, κλείνει µε βιδωτό πώµα και χρησιµοποι-
είται για τη θέρµανση τού κρεβατιού ή τµήµατος τού σώµατος (των 
ποδιών, τής κοιλιάς κ.λπ.), καθώς και για θεραπευτικούς σκοπούς: 
γεµίζω τη ~ || βάζω τη ~ 2. αντίστοιχος ηλεκτρικός σάκος, που περιέ-
χει αντιστάσεις, συνδέεται µε ρεύµα και χρησιµοποιείται για τους 
ίδιους σκοπούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. < θερµοφόρος (ενν. φιάλη) < θερµό- + -φόρος < φέρω, απόδ. 
ξέν. όρου, πβ. αγγλ. hot-water bottle]. 

θερµοφωσφοριοµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το φαινόµενο κατά το 
οποίο ορισµένα υλικά εκπέµπουν φωσφορίζουσα λάµψη ως αποτέλε-
σµα θερµικής διέγερσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
thermoluminescence (νόθο συνθ.)]. 

θερµοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µε-
λετά θερµικά φαινόµενα, τα οποία συνδέονται µε τις χηµικές αντι-
δράσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermochimie]. 

θερµοχωρητικότήτα (η) [1892] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το γινόµενο τής 
µάζας σώµατος επί την ειδική θερµότητα τού υλικού του, το οποίο 
δείχνει πόσο εύκολα θερµαίνεται ή ψύχεται ένα σώµα. 

θερµώς επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε θέρµη, µε εγκάρδια αισθήµατα: σας 
ευχαριστώ ~ 2. µε έντονο, αλλά φιλικό τρόπο: σας παρακαλώ ~ να 
δείξετε επιείκεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

θέρος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο θερισµός και η εποχή του· ΦΡ. θέρος, 
τρύγος, πόλεµος βλ. λ. τρύγος. [ETYM. < θέρος (το), µε µεταβολή 
γένους]. 

θέρος (το) {θέρους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το καλοκαίρι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
I.E. *gwher- «θερµός, ζεστός», πβ. σανσκρ. gharmâh «ζέστη», λατ. formus 
«θερµός», γερµ. warm, αγγλ. warm κ.ά. Οµόρρ. θέρ-ετρο(ν), θερ-µός, 
θερ-ίζω, θερµό-της κ.ά. Η σηµ. «καλοκαίρι» τής λ. θέρος είναι 
δηµιούργηµα τής Ελληνικής και δεν απαντά σε άλλα I.E. οµόρριζα]. 

Θερσίτης (ο) ο πιο άσχηµος και δειλός από τους Αχαιούς που έλαβαν 
µέρος στον Τρωικό Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θέρσος, αιολ. τ. τού 
θάρσος (βλ. λ. θράσος, θάρρος) + 

παραγ. επίθηµα -ίτης]. 
θέσει επίρρ. → θέση 
θέση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. ο χώρος στον οποίο τοπο-

θετείται (κάτι)· ο χώρος στον οποίο ανήκει ή ταιριάζει (κάτι): κάθε 
πράγµα στη σωστή του ~ || έβγαλες τον πίνακα από τη ~ του και φαί-
νεται το σηµάδι στον τοίχο ΣΥΝ. µέρος, τόπος·  ΦΡ. (α) (µτφ.) βάζω 
(κάποιον | κάτι) στη θέση του βλ. λ. βάζω (β) (µτφ.) βάζω τα πράγµατα 
στη θέση τους τοποθετώ ένα θέµα στη σωστή του βάση: λοιπόν, για 
να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το 
περιεχόµενο των εννοιών που χρησιµοποιούµε (γ) (µτφ.) δεν έχω θέση 
(κάπου) (i) (για πρόσ.) δεν είµαι αποδεκτός, είµαι ανεπιθύµητος: εγώ 
~ εδώ· καλύτερα να φεύγω (ii) (για θέµατα, αντικείµενα κ.λπ.) είµαι 
άσχετος (µε το ζήτηµα), δεν έχω συνάφεια: αυτό το παράδειγµα δεν 
έχει θέση εδώ (δ) (λόγ. ως παράγγελµα) λάβετε | (λόγ.) λάβατε 
θέσεις! καταλάβετε τις θέσεις στις οποίες πρέπει να πάτε (ε) βγάζω 
(κάποιον) από (τη) δύσκολη θέση διευκολύνω κάποιον: ο άνθρωπος 
προσπαθούσε να τον βγάλει απ'τη δύσκολη θέση, αλλά εκείνος επέµενε 
να µιλήσει (στ) για µια θέση στον ήλιο για εξασφάλιση οικονοµική, 
κοινωνική κ.λπ.: οι υποψήφιοι διαγωνίζονται ~ 2. ΑΘΛ. ο χώρος µέσα 
στο γήπεδο που καλύπτει ένας παίκτης ή ο ρόλος ενός παίκτη στο 
σύστηµα µε το οποίο παίζει η οµάδα του: παίζει σε ~ δεξιού 
οπισθοφύλακα || αυτός ο παίκτης παίζει άνετα σε οποιαδήποτε - τής 
άµυνας 3. το χώρισµα επίπλου, η θήκη όπου βάζουµε (κάτι): το παλτό 
σου είναι κρεµασµένο στη µεσαία ~ τής ντουλάπας 4. (κυρ. για µέσα 
συγκοινωνίας, αίθουσες δηµόσιων θεαµάτων και ακροαµάτων, 
δηµόσιους χώρους κ.λπ.) ο χώρος που προορίζεται για να καθίσει 
κανείς, στον οποίο έχει τοποθετηθεί κάθισµα: δεν βρήκα ~ στο 
λεωφορείο || ο νεαρός παραχώρησε τη ~ του στον ηλικιωµένο κύριο || 
έβγαλα εισιτήριο στις πρώτες -1| στο άνω διάζωµα τού θεάτρου όλες οι 
~ είναι κατειληµµένες || θα σου κρατήσω | πιάσω µια ~ δίπλα µου || η 
καινούργια αίθουσα συναυλιών είναι τριών χιλιάδων ~ || άνετη - ΣΥΝ. 
κάθισµα· ΦΡ. (α) κουνήσου από τη θέση σου! λέγεται σε κάποιον 
που ανέφερε την πιθανότητα να συµβεί κάτι κακό, προς αποτροπή του 
(β) δίνω τη θέση µου (σε κάποιον) (i) παραχωρώ τη θέση όπου 
κάθοµαι σε άλλον (συνήθ. ηλικιωµένο, ανάπηρο κ.λπ.) (ii) (µτφ.) µε 
διαδέχεται κάποιος: η παλαιά τάξη πραγµάτων δίνει σιγά-σιγά τη θέση 
της στη νέα τοπική τάξη 5. (σε µέσα µαζικής µεταφοράς) διαµέρισµα 
στο οποίο τοποθετούνται οι επιβάτες ανάλογα µε την τιµή τού 
εισιτηρίου που πληρώνουν: πρώτη | τρίτη | τουριστική ~ 6. η 
δυνατότητα συµµετοχής: κλείνω µια ~ για την εκδροµή 7. η 
εργασιακή απασχόληση σε συγκεκριµένο χώρο (υπηρεσία, εταιρεία 
κ.λπ.): είναι λίγες οι προσφερόµενες ~ στο ∆ηµόσιο || ψάχνω για 
καλύτερη | πιο προσοδοφόρα ~ || δεν απεργούσε, γιατί φοβόταν µη 
χάσει τη ~ του || αύξηση των ~ εργασίας στη βιοµηχανία ΣΥΝ. πόστο 
8. το συγκεκριµένο γεωγραφικό σηµείο, στο οποίο βρίσκεται 
(κάποιος/κάτι): το σπίτι µας βρίσκεται σε πολύ καλή ~ || η πόλη αυτή 
είναι χτισµένη σε προνοµιούχο ~ || η γεωγραφική ~ τής χώρας µας 
ΣΥΝ. τόπος, τοποθεσία 9. (µτφ.) αξίωµα ή υπηρεσία σε µια ιεραρχία: 
έχει υψηλή ~ στο ∆ηµόσιο || µια σηµαντική - σε διεθνή οργανισµό || από 
τη ~ αυτή θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισµό... || κατέχει θέση-κλειδί | 
νευραλγική ~ στο στράτευµα || παραιτήθηκε από τη ~ του || ζητώ ~ σε 
πανεπιστήµιο κ.λπ. || οργανική ~· ΦΡ. (α) στη θέση (+γεν.) αντί: στη ~ 
τού τραυµατία άσου παίζει το νέο απόκτηµα τής οµάδας (β) παίρνω τη 
θέση (κάποιου) (i) αντικαθιστώ (κάποιον): όταν φύγω, θα ήθελα να 
πάρεις εσύ τη θέση µου (ii) υποστηρίζω την άποψη (κάποιου): στο 
συνέδριο πήρε τη θέση µου 10. η σειρά στην οποία βρίσκεται κάποιος 
(α) σε κοινωνική ιεραρχία· ΦΡ. από θέσεως ισχύος βλ. λ. ισχύς (β) 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνική θέση µορφή κοινωνικής στρωµάτωσης µε 
βάση το γόητρο, το κύρος, την οικονοµική κατάσταση, τη 
δυνατότητα άσκησης εξουσίας: η κοινωνική του ~ δεν του επιτρέπει 
τέτοια συµπεριφορά (γ) σε βαθµολογική κατάταξη: ο Πανιώνιος 
βελτίωσε τη βαθµολογική του ~ (δ) ο κοινωνικός χώρος στον οποίο 
ανήκει κανείς: δεν ξέρει να κρατάει τη ~ του (δεν συµπεριφέρεται 
όπως του ταιριάζει, συµπεριφέρεται αναξιοπρεπώς) 11. θέσει για κάτι 
που ισχύει λόγω τής αρµοδιότητας, τής εξουσίας (κάποιου): ο 
υπουργός είναι ~ αρµόδιος για την επίλυση τέτοιου είδους προβλη-
µάτων ANT. φύσει 12. ΣΤΡΑΤ. ο τόπος όπου βρίσκονται στρατεύµατα, ο 
οποίος προορίζεται για πολεµικές επιχειρήσεις: βάλλω κατά των 
εχθρικών ~ || οχυρή ~   ΦΡ. θέση µάχης (i) ζώνη εδάφους, την οποία 
υπερασπίζεται στρατιωτική µονάδα ή χώρος εγκαταστάσεως µεµο-
νωµένου οχυρώµατος: οι άνδρες τής µονάδας είχαν ταχθεί στις θέσεις 
µάχης || προκεχωρηµένες ~ (βλ. λ. προκεχωρηµένος) (ii) (µτφ.) η 
κατάσταση ετοιµότητας: σε ~ από χθες δάσκαλοι και καθηγητές για 
νέες απεργίες || τα Μ.Α.Τ. σε ~ απέναντι στους διαδηλωτές 13. (µτφ. 
για πρόσ.) η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος: αρνούµενος 
να απαντήσει στις ερωτήσεις τού δικαστή, ο κατηγορούµενος επιβα-
ρύνει τη ~ του || βελτιώνω | δυσχεραίνω τη ~ µου || η ~ των µετανα-
στών στη ∆. Ευρώπη || σε άσχηµη | δεινή | αξιοζήλευτη ~ || βρίσκεται 
σε ~ αναµονής εν όψει των εξελίξεων || βρίσκοµαι στην ευχάριστη ~ 
να σας ανακοινώσω ότι σε έναν µήνα παντρευόµαστε || µετά τις 
εκλογές βρέθηκε σε προνοµιούχο - αφού ψηφίστηκε από έναν ασυ-
νήθιστα µεγάλο αριθµό ψηφοφόρων ΦΡ. (α) σε δύσκολη θέση (i) σε 
δύσκολη κατάσταση: µετά την απόλυση του βρέθηκε ~ (ii) (ειδικότ.) 
σε κατάσταση στην οποία αισθάνεται κανείς δύσκολα, όχι άνετα, που 
δεν ξέρει πώς να αντιδράσει (κυρ. από φόβο µήπως φερθεί απρε-
πώς): έρχοµαι | µε φέρνεις ~ (β) (αν ήµουν) στη θέση σου (αν ήµουν) 
εγώ αντί για σένα, εγώ σε ανάλογη περίσταση: ~, δεν θα του µιλούσα 
έτσι, θα ήµουν προσεκτικότερος (γ) έρχοµαι | µπαίνω στη θέση 
(κάποιου) προσπαθώ να µεταφερθώ νοερά στην κατάσταση (κάποι-
ου), κυρ. µε σκοπό να βιώσω ή να κατανοήσω τις αντιδράσεις, τη συ- 
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µπεριφορά του κ.λπ. (συνήθ. ως προτροπή): έλα στη θέση µου και πες µου αν 
έχω άδικο (δ) είµαι σε θέση να... έχω τη δυνατότητα, µπορώ να...: δεν ~ να 
γνωρίζω επακριβώς τι συνέβη || δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα νέα 
διευρυµένα καθήκοντα του 14. (µτφ.) (α) συγκεκριµένη και επεξεργασµένη 
πρόταση, που εκφράζει τις απόψεις και τις ιδέες κάποιου και η οποία τίθεται 
στην κρίση άλλων: οι ~ των αγροτών για τη φορολόγηση τους απορρίφθηκαν 
από τον υπουργό Γεωργίας || γνωστοποίησε τις ~ τού κόµµατος του για το 
Κυπριακό || υπουργείο και συνδικαλιστές εµµένουν στις ~ τους οδηγώντας τις 
διαπραγµατεύσεις σε αδιέξοδο (β) (γενικότ.) άποψη, γνώµη: η ~ µου στο ζήτηµα 
αυτό είναι σαφής || δεν έχει συγκεκριµένες ~· ΦΡ. (α) παίρνω θέση (ί) κάθοµαι 
(κάπου) (ii) διατυπώνω θετική ή αρνητική άποψη, συντάσσοµαι µε 
συγκεκριµένη πλευρά: πήραν ανοιχτά θέση υπέρ τής αποποινικοποίησης τής 
χρήσης των ναρκωτικών || ο υπουργός απέφυγε να πάρει θέση για το επίµαχο 
θέµα (β) διαχωρίζω τη θέση µου διατυπώνω διαφορετική άποψη, η 
τοποθέτηση µου σχετικά µε ένα ζήτηµα διαφοροποιείται από των άλλων: δύο 
µέλη τού εκτελεστικού γραφείου διαχώρισαν τη θέση τους στο θέµα τής 
ονοµασίας των Σκοπίων 15. ΦΙΛΟΣ, (α) η διατύπωση και υποστήριξη µε λογικά 
επιχειρήµατα µιας άποψης, διδασκαλίας, θεωρίας κατά των αντιρρήσεων που 
θα µπορούσε να εγείρει κανείς σχετικά µε αυτήν: οι 95 θέσεις τού Λουθήρου 
κατά τής πώλησης συγχωροχαρτιών (β) (στην εγε-λιανή και κατόπιν στη 
µαρξιστική διαλεκτική) η πρώτη από τις τρεις φάσεις µε τις οποίες συντελείται 
η κίνηση τού διαρκώς µεταβαλλόµενου Είναι: κάθε ιδέα ή κατάσταση, κάθε 
«θέση», συνοδεύεται από την «αντίθεση» της και, τελικά, οι δύο συναιρούνται 
στη «σύνθεση», που τις υπερβαίνει οδηγώντας τες σε ένα ανώτερο ποιοτικά 
επίπεδο (γ) (στη Λογική, κυρ. την αριστοτελική) κάθε πρόταση που µπορεί να 
συζητηθεί και πρέπει να αποδειχθεί 16. εργασία που υποβάλλεται σε 
πανεπιστηµιακή σχολή ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος ή για τον διορισµό προσώπου ως µέλους τού 
διδακτικού προσωπικού τού ιδρύµατος 17. ΜΕΤΡ. (στην αρχαία µετρική και 
µουσική) η µακρά συλλαβή τού µετρικού ποδός και το πρώτο µέρος τού 
µουσικού µέτρου ΑΝΤ. άρση 18. ΓΛΩΣΣ. θέσει µακρά συλλαβή (στην αρχαία 
Ελληνική) η συλλαβή που περιέχει βραχύ φωνήεν, το οποίο ακολουθείται από 
δύο ή περισσότερα σύµφωνα ή από ένα διπλό (ξ, ψ, ζ) και γι' αυτό εκτείνεται 
σε µακρό, π.χ. στη φράση άνδρα µοι έννεπε (Οµηρ.) το ά (τού άνδρα) και το ε 
(τού έννε-πε) είναι θέσει µακρές συλλαβές ΑΝΤ. φύσει µακρά συλλαβή 19. 
ΜΟΥΣ. (α) (στην πολυφωνική µουσική) η κατανοµή τής συγχορδίας στις 
διάφορες φωνές (β) (στα έγχορδα µε δοξάρι) το συγκεκριµένο σηµείο που 
επιλέγεται ανάµεσα σε άλλα για την παραγωγή νότας ορισµένου ύψους, για 
λόγους ηχοχρώµατος, ταχύτητας κ.λπ. (γ) το ισχυρό µέρος, ο ισχυρός χρόνος 
τού µέτρου (βλ.λ.) ΑΝΤ. άρση. — (υποκ.) θεσούλα (η) (σηµ. 4, 6). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη. [ΙΤΥΜ < αρχ. θέσις < θ. θε-, συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. τί-
θη-µι (βλ. κ. θέτω, τίθεµαι). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «τοποθέτηση - 
απόθεση», ενώ επίσης αρχ. είναι οι σηµ. τού τόπου που καταλαµβάνει κάποιος 
ή κάτι, καθώς και τής άποψης, τής γνώµης για συγκεκριµένο ζήτηµα. Η σηµ. 
16 αποτελεί σηµασιολ. δάνειο, πβ. αγγλ. thesis, γαλλ. thèse κ.ά. Μετάφρ. 
δάνεια από τη Γαλλική αποτελούν αρκετές φρ.: είµαι σε θέση να... (< être en 
état de...), παίρνω θέση (< prendre position), προνοµιούχος θέση (< endroit 
privilégié), θέση ισχύος (< position de force), θέση-κλειδί (< position clé), 
βάζω κάποιον στη θέση του (< remettre quelqu'un à sa place), στη θέση σου (< 
à ta place), εµµένω στις θέσεις µου (< rester sur mes positions) κ.ά.]. 

-θεσία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. θέση: τοπο-θεσία, µονο-θεσία, πολυ-θεσία 2. ότι κάποιος θέτει 
κάτι: στοιχειο-θεσία, στοχο-θεσία, ονοµατο-θεσία 3. θέσπιση: νοµο-θεσία, 
αθλο-θεσία. 
[ETYM. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νοµο-θεσία, 
µτγν. υίο-θεσία), που προέρχεται από συνθ. σε -θέτης (βλ.λ.). Βλ. κ. θέση]. 

θεσιθήρας (ο) [1871] {θεσιθηρών} πρόσωπο που επιδιώκει (ακόµη και µε 
αθέµιτα µέσα) να καταλάβει επαγγελµατική θέση (συνήθ. στο ∆ηµόσιο). — 
θεσιθηρία (η) [1871], θεσιθηρώ ρ. {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. 
[ΕΤΥΜ. < θέση + -θήρας < θήρα (βλ.λ.)]. 

-θέσιος, -α, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
ότι κάτι αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό θέσεων: πενταθέσιο όχηµα, 
µονοθέσιο αεροσκάφος, τριθέσιος καναπές, διθέσιο δηµοτικό σχολείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
θέση]. 

θεσµια (τα) [αρχ.] {θεσµίων} το σύνολο των θεσµών στο εσωτερικό ελεύθερης 
πολιτείας· τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις, οι γραπτοί και άγραφοι νόµοι 
οργανωµένης κοινωνίας. 

θεσµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους θεσµούς: ~ πλαίσια | φορείς | 
αλλαγές | δικαιοδοσία | καθεστώς | λειτουργίες | επίπεδο-ΦΡ. θεσµικός 
επενδυτής νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εταιρεία 
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικός οίκος, τράπεζα, ασφαλιστικό 
ταµείο) που επενδύει στο χρηµατιστήριο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
institutionnel]. 

θεσµοθέτης (ο) {θεσµοθετών} 1. πρόσωπο που συµβάλλει στην καθιέρωση 
θεσµών ή συντάσσει νόµους και επιβλέπει την τήρηση τους (πβ. κ. λ. 
νοµοθέτης) 2. ΙΣΤ. θεσµοθέτες (οι) οι έξι από τους εννέα ετήσιους άρχοντες 
στην αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία, καθήκον των οποίων ήταν να 
καταγράφουν και να ελέγχουν τους νόµους, προκειµένου να αποφεύγονται 
τυχόν αντιφάσεις, καθώς επίσης και να καθορίζουν τις δίκες ή να αναθεωρούν 
τυχόν πεπαλαιωµένες διατάξεις 

(το τελευταίο ίσχυσε κατά τη µετά τον Σόλωνα εποχή). — θεσµοθε- 
σία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεσµός + -θέτης, βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

θεσµοθέτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η δηµιουργία θεσµού µε 
νόµο, λ.χ. το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες κ.ά. (πβ. λ. 0ε-σµοποίηση). 

θεσµοθετώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {θεσµοθετείς... | θεσµοθέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) θεσπίζω νόµους, συντάσσω νοµοθετικές 
διατάξεις και φροντίζω για την τήρηση και την επιβολή τους: το κύριο 
καθήκον τής Βουλής στις δηµοκρατικές πολιτείες είναι να θεσµοθετεί ΣΥΝ. 
νοµοθετώ ♦ 2. (µετβ.) καθιερώνω µε την ισχύ νόµου: το 1982 θεσµοθετήθηκε 
το δικαίωµα ψήφου στα δεκαοκτώ ΣΥΝ. καθιερώνω. 

θεσµοποίηση (η) [1887] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαδικασία κατά την 
οποία µια κοινωνική πρακτική παγιώνεται, τυποποιείται και γίνεται 
κοινωνικός θεσµός µε την οµοιόµορφη επανάληψη της (λ.χ. το έθιµο) (πβ. λ. 
θεσµοθέτηση). — θεσµοποιώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

θεσµός (ο) 1. πρότυπο ή κανόνας ατοµικής ή συλλογικής συµπεριφοράς και 
δράσης, που έχει καθιερωθεί µε τη συνεχή και οµοιόµορφη επανάληψη και εκ 
παραδόσεως ή από κοινή συµφωνία επιδιώκει σηµαντικούς κοινωνικούς 
σκοπούς: οικονοµικοί | πολιτικοί | θρησκευτικοί ~ 2. (ειδικότ.) οποιοδήποτε 
θεµελιώδες στοιχείο (νόµος, οργανισµός, αξίωµα) τής πολιτειακής οργάνωσης 
(π.χ. το Σύνταγµα, τα δικαστήρια, ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας κ.λπ.): 
προστατεύω | θέτω σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία των ~ 3. οποιοδήποτε 
στοιχείο έχει θεµελιώδη ρόλο στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες τού 
κοινωνικού συνόλου και χαρακτηρίζει τη δοµή µιας κοινωνίας: ο ~ της οι-
κογένειας | τού γάµου | τού σχολείου | τής εργασίας | τής κάστας στην ινδική 
κοινωνία 4. (συνεκδ.) οποιαδήποτε οργανωµένη δραστηριότητα έχει 
καθιερωθεί και έχει αποκτήσει κύρος, κυρ. µέσω τής επανάληψης: το ετήσιο 
διεθνές θεατρικό φεστιβάλ έχει γίνει - για την πόλη µας. — θεσµικ-ά | -ώς 
επίρρ. 
[ETYM. αρχ. < θ. θε- (< *dh~-), συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. τί-θη-µι (πβ. απρφ. 
τι-θέ-ναι) µε επίθηµα -σµός (βλ. λ. θέτω). Παρόµοιο µορφολογικό 
σχηµατισµό συναντούµε και σε κελτ. τύπους, λ.χ. αρχ. ιρλ. deidmea, ουαλ. 
deddf. Η λ. θεσµός είχε αρχικώς τη σηµ. των νόµων που ετίθεντο σε 
επιγραφές, για να είναι ορατοί στους πολίτες. Στην αττ. διάλεκτο η λ. έλαβε 
τη σηµερινή σηµ., δηλώνοντας τον κανόνα δικαίου ή το εξουσιαστικό όργανο 
που γίνεται καθεστώς διά νόµου. Βλ. κ. προθεσµία]. 

Θεσµοφόρια (τα) {Θεσµοφορίων} ΙΣΤ. γιορτή µε την οποία τιµούσαν οι 
γυναίκες τη θεά ∆ήµητρα στην αρχαία Ελλάδα. [ΕΤΥΜ. αρχ., εορτή προς 
τιµήν τής Θεσµοφόρου ∆ήµητρος, εφόσον η θεά ∆ήµητρα εθεωρείτο 
θεµατοφύλακας των παραδόσεων και των θεσµών]. 

θεσµοφόλακας (ο/η) [µτγν.] {(θηλ. γεν. θεσµοφύλακος) | θεσµοφυ-λάκων} ο 
φύλακας των θεσµών, των νόµων. 

θεσούλα (η) →θέση 
θεσπέσιος, -α, -ο εξαιρετικά ωραίος, θεϊκά ωραίος: ~ γυναίκα | έργο | θέαµα | 

άρωµα ΣΥΝ. θαυµάσιος, έξοχος, υπέροχος, θείος ΑΝΤ. απαίσιος, ελεεινός, 
φρικτός. — θεσπέσια | θεσπεσίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *θέσ-σπ-ετος 
< θεσ- (< θεός, βλ.λ.) + -σπ-ετος (πβ. αρχ. ασπετος «ατελείωτος», αρχική σηµ. 
«ανείπωτος») < θ. σπ- που απαντά στον αόρ. β' ενι-σπεϊν τού ρ. εννεπω 
«διηγούµαι, αναγγέλλω» < εν- (µε µετρικό διπλασιασµό τού -ν-) + I.E. *sekw- 
«λέγω, µιλώ», πβ. αρχ. σλαβ. sociti «παρατηρώ, υποδεικνύω», λατ. in-seque 
«πες» (προ-στ.), γερµ. sagen, αγγλ. say κ.ά. Σύµφωνα µε την ετυµολογία 
αυτή, η λ. θεσπέσιος θα σήµαινε αρχικά τον θεόπνευστο, τον εµπνευσµένο 
από θεό και, κατ' επέκταση, τον εξαιρετικό, τον θαυµάσιο]. 

θεσπίζω ρ. µετβ. {θέσπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καθιερώνω µε νόµο 
(ενν. θεσµό): η κυβέρνηση θέσπισε την ψήφο στα 18 χρόνια ΣΥΝ. θεσµοθετώ, 
νοµοθετώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προφητεύω, τελώ θαύµα», < θέσπις, συντε-
τµηµένος τ. τού επιθ. θεσπέσιος (βλ.λ.)]. 

Θέσπις (ο) {Θέσπιδος} αρχαίος Έλληνας δραµατικός ποιητής (6ος αι. π.Χ.), 
πρόδροµος τής τραγωδίας· δίδαξε πρώτος δράµα καθιερώνοντας τον πρώτο 
υποκριτή σε διάλογο µε τον χορό· ΦΡ. άρµα Θέσπιδος βλ. λ. άρµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. θέσπις «θεόπνευστος», συντετµηµένος τ. τού 
επιθ. θεσπέσιος (βλ.λ.)]. 

θέσπιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η καθιέρωση µε νόµο. 
θεσπισµα (το) [αρχ.] {θεσπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) ό,τι 

αποφασίζεται από κυβερνητική ή άλλη εξουσία και έχει ισχύ νόµου 2. 
απόφαση τής συγκλήτου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος · 3. ΝΟΜ. κλητήριο 
θεσπισµα το ειδικό δικαστικό έγγραφο που εκδίδεται από τον εισαγγελέα ή 
τον δηµόσιο κατήγορο, µε το οποίο ο κατηγορούµενος καλείται να 
παρουσιαστεί ενώπιον τού δικαστηρίου και να δικαστεί για την αξιόποινη 
πράξη που αναφέρεται σ' αυτό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 

Θεσπρωτία (η) περιοχή και νοµός τής Ηπείρου µε πρωτεύουσα την 
Ηγουµενίτσα. — Θεσπρωτός (ο), Θεσπρωτή (η), θεσπρωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

Θεσσαλία (η) γεωγραφικό διαµέρισµα στο κεντρικό τµήµα τής ηπειρωτικής 
Ελλάδας µεταξύ τής Μακεδονίας, τής Ηπείρου, τής Στερεάς Ελλάδας και τού 
Αιγαίου Πελάγους, που περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων. — Θεσσαλός (ο) [αρχ.], Θεσσαλή (η), θεσσαλικός, 
-ή, -ό [αρχ.] . [ΕΤΥΜ. αρχ. < Θεσσαλός | Θετταλός | Πετθαλός, αγν. ετύµου, 
προελ-λην. λ.]. 



Θεσσαλιώτις 753 θεωρείο 
 

Θεσσαλιώτις (η) {Θεσσαλιώτιδ-ος, -α} (κατά την αρχαιότητα) περιοχή τής 
Θεσσαλίας. [ΕΤΥΜ < αρ^. Θεσσαλιώτις, -ιδος < Θεσσαλία]. 

Θεσσαλονίκη (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας, η δεύτερη σε µέγεθος και πληθυσµό 
µετά την Αθήνα, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός Θεσσαλονίκης) 
ΣΥΝ. (λογοτ.) νύµφη τού Θερµαϊκού. Επίσης (λαϊκ.) Σαλονίκη (βλ.λ.). — 
Θεσσαλονικιός κ. (λόγ.) Θεσσαλονικέας κ. Θεσσαλονικεύς (ο), 
Θεσσαλονικιά (η), θεσσαλονικιώτικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ· Την πόλη ονόµασε 
έτσι το 316/315 π.Χ. ο Μακεδόνας βασιλιάς Κάσσανδρος προς τιµήν τής 
συζύγου του Θεσσαλονίκης, ετεροθαλούς αδελφής τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Το ίδιο το όνοµα προέρχεται από τη φρ. Θεσσαλών νίκη]. 

θέσφατο (το) {θεσφάτ-ου | -ων} 1. (συχνά στον πληθ.) ο λόγος που προέρχεται 
από τον θεό (προφητεία, εντολή κ.λπ.) 2. ο λόγος που προέρχεται από 
σηµαντικό πρόσωπο και θεωρείται ότι έχει ξεχωριστή ή απόλυτη σηµασία και 
ισχύ: στην πολιτική δεν υπάρχουν θέσφατα· όλα κρίνονται στην πράξη. 
[ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. θέσφατος < θεσ- (< θεός, βλ.λ.) + φατός, ρ. επίθ. 
τού φηµί «λέγω»]. 

-θέτης, -θέτρια· λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν το 
πρόσωπο που: 1. θέτει, βάζει κάτι κάπου ή µε ορισµένο τρόπο: σκηνο-θέτης, 
ονοµατο-θέτης, ψηφιδο-θέτης 2. θεσπίζει κάτι: νοµο-θέτης, αθλο-θέτης 3. 
(γενικότ.) κάνει κάποια ενέργεια: συν-θέ-της, κατα-θέτης, ταξι-θέτης, 
παρακατα-θέτης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. θεσµο-θέ-της, 
άθλο-θέτης), που προέρχεται από το ρ. τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

θετικισµός (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που εισήγαγε ο 
Αύγουστος Κοντ (1798-1857) και πρεσβεύει ότι η γνώση τής πραγµα-
τικότητας πρέπει να βασίζεται στα εµπειρικά δεδοµένα, θεωρεί έγκυρες 
γνώσεις µόνο αυτές που παρέχει η (εφαρµοσµένη) επιστήµη και διδάσκει την 
παραίτηση τού ανθρώπινου πνεύµατος από την προσπάθεια να κατανοήσει 
την ουσία των πραγµάτων ΣΥΝ. ποζιτιβισµός 2. ο τρόπος σκέψης και η στάση 
ζωής που λαµβάνει υπ' όψιν και αξιολογεί τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, χωρίς 
να τους δίνει προεκτάσεις ή να ξεφεύγει από αυτά. — θετικιστής (ο), 
θετικίστρια (η), θετικιστικός, -ή, -ό, θετικιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. positivisme]. 

θετικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν αφήνει περιθώρια για αµφιβολίες, που 
χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και βεβαιότητα: στην έκθεση του παρουσίασε ~ 
και τεκµηριωµένες προτάσεις || δεν µπορούµε ακόµη να δώσουµε καµία ~ 
πληροφορία για το συµβάν || (κ. για πρόσ.) δεν ήταν πολύ - στις απαντήσεις του· 
ίσως να αµφέβαλλε και ο ίδιος 2. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα και φερεγγυότητα, που εµπνέει εµπιστοσύνη: µπορείς να 
βασιστείς σε αυτόν, είναι ~ άνθρωπος 3. (α) αυτός που έχει επαφή µε την 
πραγµατικότητα, που διαπνέεται από πνεύµα ρεαλισµού: ~ αντίληψη τής ζωής 
ΣΥΝ. ρεαλιστικός, πρακτικός ANT. χιµαιρικός (β) θετικές επιστήµες τα µα-
θηµατικά, η φυσική, η χηµεία και οι τεχνικές επιστήµες, καθώς επίσης και 
όλοι οι κλάδοι και οι υποδιαιρέσεις τους, κατ' αντιδιαστολή προς τις 
θεωρητικές ή επιστήµες τού ανθρώπου (γ) ΦΙΛΟΣ. Θετική φιλοσοφία η 
φιλοσοφική θεωρία που απορρίπτει τη µεταφυσική, ο θετικισµός (βλ.λ.) ANT. 
ιδεαλισµός · 4. (α) καταφατικός: δεν έδωσε ~ απάντηση στο αίτηµα µου ANT. 
αποφατικός, αρνητικός (β) ΙΑΤΡ. θετικό (αποτέλεσµα) το αποτέλεσµα 
ανάλυσης ή εξέτασης, που αποδεικνύει ότι υπάρχει στον οργανισµό το 
στοιχείο για το οποίο έγινε η διαδικασία ANT. αρνητικό (αποτέλεσµα) (γ) 
ΦΩΤΟΓΡ. θετική εικόνα η εικόνα που παράγεται από το αρνητικό φιλµ και 
αποδίδει τα φωτο-γραφιζόµενα αντικείµενα µε τα κανονικά τους χρώµατα 5. 
(λόγ.) ευνοϊκός, καλός: ~ αποτέλεσµα | ρόλος | επιρροή | πρότυπο | συµβολή | 
συνεισφορά || βλέπω τη ζωή από τη - της πλευρά || σκέφτοµαι µε ~ τρόπο- δεν 
κάνω αρνητικές σκέψεις || µας µετέφερε µια ~ εικόνα για την πορεία των 
συνοµιλιών || η πορεία τής εταιρείας είναι -, αφού φέτος πέτυχε υψηλά κέρδη σε 
σχέση µε πέρυσι ΣΥΝ. επωφελής, ευνοϊκός ANT. επιζήµιος, βλαβερός, 
αρνητικός · 6. ΜΑθ.-ΦΥΣ. ο αριθµός (ή παράσταση) που είναι µεγαλύτερος 
τού µηδενός και που λαµβάνει το πρόσηµο (+): ~ αριθµός | βαθµός | 
θερµοκρασία | επιτάχυνση | ένδειξη ANT. αρνητικός (πρόσηµο: -) 7. ΦΥΣ. (α) 
αυτός που διαθέτει λιγότερα ηλεκτρόνια από όσα υπάρχουν στην κατάσταση 
τής ηλεκτρικής ουδετερότητας (β) θετικό φορτίο ηλεκτρικό φορτίο, που 
αναπτύσσεται µε την τριβή γυάλινης ράβδου ή ήλεκτρου πάνω σε µάλλινο 
ύφασµα (γ) θετικός πόλος (λ.χ. µπαταρίας) ο πόλος που έχει θετικό ηλεκτρικό 
φορτίο ANT. αρνητικός πόλος 8. ΓΛΩΣΣ. θετικός (βαθµός) ο πρώτος βαθµός, 
δηλ. ο αρχικός τύπος επιθέτων και επιρρηµάτων, από τον οποίο κανονικά 
σχηµατίζονται, µε την προσθήκη ειδικών καταλήξεων, τα παραθετικά τους, 
δηλ. ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθµός, π.χ. θετικός: σοφός, 
συγκριτικός; σοφότερος, υπερθετικός: σοφότατος 9. ΝΟΜ. θετικό ∆ίκαιο το 
∆ίκαιο που υπάρχει και εφαρµόζεται σε συγκεκριµένη πολιτεία και για 
δεδοµένη χρονική περίοδο, αντίθετα µε το λεγόµενο φιλοσοφικό δίκαιο, δηλ. 
την πραγµάτωση τής γενικής και αφηρηµένης έννοιας τής δικαιοσύνης 10. 
ΤΥΠΟΓΡ. θετικό (το) φιλµ ή χαρτί κ.λπ., επάνω στο οποίο είναι αποτυπωµένη 
πανοµοιότυπη η παράσταση τού προτύπου. — θετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
θετικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο αρµόδιος να ορίζει - ο σχετικός µε την 
υιοθεσία», < θετός. Η καταφατική σηµ. (κατ' αντιδιαστολή προς το αρνητικός) 
είναι µτγν., ενώ οι επιστηµονικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, πβ. γαλλ. positif]. 

Θέτις (η) {Θέτιδ-ος, -α) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα, κόρη τού Νηλέα και τής 
∆ωρίδας, σύζυγος τού Πηλέα και µητέρα τού Αχιλλέα. Επίσης Θέτιδα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., πελασγ. αρχής, αγν. ετύµου]. θετός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που 
τέθηκε ή µπορεί να τεθεί, που υπάρχει κατόπιν αποφάσεως και επιβολής: ~ 
νόµος | δίκαιο ANT. φυσικός · 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που υιοθέτησε ή 
υιοθετήθηκε: ~ πατέρας | γονείς | γυιος | αδελφός (από υιοθεσία). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «τοποθετηµένος, εγκατεστηµένος», < θε-, συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. 
τί-θη-µι (πβ. απρφ. τι-θέ-ναι), βλ. λ. θέτω. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. θέτω ρ. 
µετβ. {έθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. τίθεµαι (βλ.λ.), µεσοπαθ. παρατ. ετιθ-έµην, -εσο, 
-ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, µεσοπαθ. αόρ. ετέθην, -ης, -η... (καθηµ. τέθηκα, µτχ. 
τεθείς, -είσα, -έν), µτχ. παρακ. τεθειµένος, -η, -ο) (λόγ.) 1. (α) βάζω, τοποθετώ: 
~ τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων (βλ. λ. ήλος) || ~ κάποιον στο περιθώριο 
(β) (συνήθ. -(-υπό | +σε) καθορίζω τη θέση ή την κατάσταση κάποιου: ~ 
κάποιον υπό την προστασία τού νόµου || µετά τις αποτυχηµένες επιλογές του τον 
έθεσαν υπό αµφισβήτηση || οι δυνάµεις ασφαλείας έχουν θέσει την περιοχή υπό 
επιτήρηση || οι αρχές τής χώρας έθεσαν το κόµµα αυτό εκτός νόµου || οι δύο 
χώρες έθεσαν το νέο κράτος υπό την προστασία τους· ΦΡ. (α) θέτω (κάποιον) 
υπό απαγόρευση NOM. (i) κηρύσσω (κάποιον) ανίκανο για δικαιοπραξία (ii) (για 
πρόσ.) απαγορεύω τη δράση (κάποιου) (iii) (για πράγµα) απαγορεύω τη χρήση 
(β) θέτω σε κίνηση αρχίζω να κινώ µε εξωτερική ώθηση, βάζω σε λειτουργία· 
κυρ. για µηχανές, οχήµατα κλπ. (γ) θέτω (κάποιον) προ των ευθυνών του καλώ 
(κάποιον) να αναλάβει τις ευθύνες του: ο καθηγητής έθεσε τους µαθητές προ των 
ευθυνών τους ενόψει των εξετάσεων (δ) θέτω κάτι σε εφαρµογή αρχίζω να 
υλοποιώ ένα σχέδιο: οι σύµµαχοι έθεσαν σε εφαρµογή το σχέδιο ανατροπής τού 
δικτάτορα (ε) θέτω (κάτι) υπ' όψιν (κάποιου) γνωστοποιώ (κάτι) σε (κάποιον): 
έθεσαν υπ'όψιν τής διευθύνσεως τα προβλήµατα για την υλοποίηση τού έργου (στ) 
θέτω σε | στην κυκλοφορία κυκλοφορώ κάτι: ~ ένα νέο νόµισµα (ζ) θέτω τέρµα 
(σε κάτι) τερµατίζω: µε τη δήλωση του έθεσε τέρµα στις συζητήσεις για πιθανή 
κάθοδο του στις εκλογές (η) θέτω (κάτι) κατά µέρος παύω να ασχολούµαι (µε 
κάτι) προσωρινά: έθεσαν κατά µέρος τις προσωπικές τους διαφορές προκειµένου 
να κατέλθουν ενωµένοι στις εκλογές 2. (µτφ.) υποβάλλω: ~ ερωτήσεις | όρους | 
µια πρόταση προς ψηφοφορία· ΦΡ. (α) θέτω θέµα | ζήτηµα επί τάπητος βλ. λ. 
τάπητας (β) θέτω θέµα | ζήτηµα (+γεν.) υποβάλλω για συζήτηση ή έλεγχο ένα 
σοβαρό ζήτηµα: ένας µέτοχος έθεσε ζήτηµα διαφάνειας στη διαχείριση των 
εσόδων τής εταιρείας || «µερικοί βουλευτές τού κόµµατος έθεσαν θέµα άνισης 
µεταχείρισης τους» (εφηµ.) || αν ο πρόεδρος θέσει θέµα κοµµατικής πειθαρχίας, 
όλοι οι βουλευτές του θα ψηφίσουν σύµφωνα µε την κοµµατική γραµµή 3. ειδικότ. 
το µεσοπαθ. τίθεµαι σε διάφορες ΦΡ., όπως (α) τίθεµαι επί ποδός (µτφ.) 
κινητοποιούµαι (β) τίθεµαι επί το έργον αρχίζω να ασχολούµαι µε κάποιο έργο 
αµέσως (γ) τίθεµαι επί τα ίχνη (κάποιου) βρίσκω τα ίχνη (κάποιου), τον οποίο 
αναζητώ (δ) δεν τίθεται θέµα | ζήτηµα (ως καθησυχαστική απάντηση) δεν 
υπάρχει πρόβληµα: αν τα χρήµατα που σου λείπουν είναι τόσο λίγα ~· θα σου τα 
δώσω εγώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τίθεµαι, εκτεθειµένος, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. τίθηµι, από το οποίο πλάστηκε ο µτγν. τύπος τί-θω. Το 
µεσν. θέτω σχηµατίστηκε βαρύτονο (όπως το τίθω) κατά το θ. θε-, που γνώρισε 
ευρεία χρήση στα οµόρρ. (λ.χ. θέ-σις, θε-τός, θε-σµός κ.ά.) και στα συνηρηµένα 
σύνθετα ρ. σε -θετώ (λ.χ. ά-θετώ, οριοθετώ, υΐο-θετώ, άθλο-θετώ κ.τ.ό.), ενώ 
ασφαλώς συνέτεινε και η φωνητική σύµπτωση τού µτγν. αορ. ε-θεσα (αντί τού 
αρχ. ε-θη-κα) µε τον αόρ. ρηµάτων σε -τω (λ.χ. έπεσα - πίπτω, έπλασα - πλάττω 
κ.ά.). Το αρχ. τί-θη-µι < *θί-θη-µι (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό και προληπτική 
ανοµοίωση) < -θη- < I.E. *dhê- «τοποθετώ κάτι για να διαρκέσει, καθιστώ», πβ. 
σανσκρ. dâ-dhâ-mi, λατ. facio «κάνω» (αρχική σηµ. «τοποθετώ, θέτω»), γαλλ. 
faire, ισπ. hacer, αρχ. γερµ. tat «πράξη», γερµ. Tat, αγγλ. do «κάνω» κ.ά. 
Οµόρρ. θέ-σις (-η), άνά-θη-µα, θη-µών «θηµωνιά», θε-τός, θε-σµός, θέ-µις, θή-
κη, θώ-κος (βλ.λ.) κ.ά. Πολλές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: θέτω 
επί ποδός (πολέµου) (< mettre sur pied (de guerre)), θέτω κατά µέρος (< mettre 
de côté), θέτω επί τάπητος (< mettre sur le tapis), θέτω εκτός νόµου (< mettre 
hors de loi), θέτω σε κυκλοφορία | σε χρήση (< mettre en circulation/en usage), 
θέτω τέρµα (< mettre fin), θέτω ζήτηµα (< poser une question) κ.ά.]. -θετώ 
λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. ότι κάποιος 
θέτει, βάζει κάτι κάπου ή µε ορισµένο τρόπο: οριο-θετώ, τοπο-θετώ, στοιχειο-
θετώ, ναρκο-θετώ 2. ότι κάποιος θεσπίζει κάτι: νοµο-θετώ, θεσµο-θετώ, αθλο-
θετώ. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νοµοθετώ, µτγν. 
υίο-θετώ), που προέρχεται από τα συνθ. σε -θέτης (βλ.λ.). Βλ. κ. θέτω]. θεώµαι 
ρ. µετβ. αποθ. {θεάσαι... | εθεάθην, -ης, -η... (µτχ. θεαθείς, -είσα, -έν) κ. 
(καθηµ.) θεάθηκα} (λόγ.-συνήθ. στον αόρ.) µε βλέπουν, είµαι σε (κοινή) θέα: η 
ηθοποιός εθεάθη σε νυκτερινό κέντρο συνοδευόµενη από γνωστό επιχειρηµατία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θεώµαι (-άο-) < θέα (βλ.λ.)]. Θεών η 
(η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού µτγν. κυρ. ον. Θέων, -ωνος < αρχ. θεός 
(πβ. ∆άµων -δήµος)]. r θεωνυµία (η) {θεωνυµιών} (λόγ.-σπάν.) το θεϊκό όνοµα, 
η ονοµασία θεού. Επίσης θεωνύµιο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
θε)ο)- + -ωνυµία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. 
όνυµα, αιολ. τ. τής λ. άνοµα]. θεωρείο (το) 1. καθένα από τα ιδιαίτερα 
διαµερίσµατα αίθουσας θεαµάτων ή ακροάσεων (κυρ. σε θέατρο), που 
βρίσκονται στα πλάγια ή επάνω, πάντοτε ψηλότερα από την πλατεία: τα 
εισιτήρια για τα ~ είναι συνήθως φθηνότερα από τής πλατείας || το - των 
επισήµων 2. (ει- 
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δικότ.) εξέδρα τής αίθουσας τού Κοινοβουλίου, που προορίζεται για 
επισκέπτες, για µη βουλευτές. 
[ETYM. < µτγν. θεωρεϊον < αρχ. θεωρώ]. 

θεώρηµα (το) {θεωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΑΘ. κάθε πρόταση, η 
αλήθεια τής οποίας χρειάζεται απόδειξη: το πυθαγόρειο ~. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θεωρώ]. 

θεωρηµένος, -η, -ο ~» θεωρώ 
θεώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η εξέταση: σύντοµη ~ 

ενός εντύπου | µιας εργασίας || η µελέτη του δεν αντέχει σε σοβαρή 
και συστηµατική ~ 2. ο τρόπος µε τον οποίο βλέπει κανείς τα πράγ-
µατα, η οπτική γωνία: πρόκειται για µια νέα - τού κόσµου, σύµφωνα 
µε τα πορίσµατα τής µοντέρνας φυσικής || απαισιόδοξη ~ τής ζωής 3. 
η επίσηµη σφραγίδα ή υπογραφή που τίθεται σε έγγραφο, για να βε-
βαιώσει την εγκυρότητα του ή ότι ελέγχθηκε: η ~ βιβλιαρίου υγείας 
από το 1.Κ.Α. | διαβατηρίου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θεώρησις < θεωρώ. Η σηµ. 3 αποδίδει τον διεθνή όρο 
visa (βλ. κ. βίζα)]. 

θεωρητής (ο) [µτγν.], θεωρήτρια (η) {θεωρητριών} υπάλληλος τού 
∆ηµοσίου που είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο και την έγκριση 
δηµοσίων εγγράφων. 

θεωρητικολογώ ρ. αµετβ. {θεωρητικολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.)} µιλώ θεωρητικά, µε ασάφειες και γενικότητες, χωρίς να αγγί-
ζω την ουσία θέµατος ή προβλήµατος ΣΥΝ. γενικολογώ, αοριστολογώ. 
— θεωρητικολονία (η), θεωρητικολόγος (ο) [1895]. 

θεωρητικοποιω ρ. µετβ. {-είς... | θεωρητικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} ανάγω (ζήτηµα, πρόβληµα κ.λπ.) σε θεωρητική βάση, αποδί-
δω (γεγονότα, δεδοµένα) µε θεωρητικούς όρους: µη θεωρητικοποιού-
µε τα πράγµατα- εδώ έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια πολύ συγκε-
κριµένη περίπτωση || έχει την τάση να θεωρητικοποιεί τη συζήτηση. 
— θεωρητικοποίηση (η). 

θεωρητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε θε-
ωρία: το ~ υπόβαθρο τής επανάστασης | τής συζήτησης | τής άποψης 
ΣΥΝ. αφηρηµένος ANT. πρακτικός 2. (ειδικότ.) (α) αυτός που εξετάζει 
ή εξετάζεται µε την αφηρηµένη σκέψη κι όχι µε την παρατήρηση και 
το πείραµα (β) θεωρητικές επιστήµες η φιλολογία, η φιλοσοφία, η 
νοµική κ.ά., κατ' αντιδιαστολή προς τις θετικές επιστήµες ANT. θετι-
κός (γ) ΜΑΘ. θεωρητική αριθµητική ο κλάδος τής αριθµητικής που 
ασχολείται µε τις ιδιότητες και τις πράξεις των αριθµών στη γενική 
τους µορφή, κατ' αντιδιαστολή µε την πρακτική αριθµητική, που εξε-
τάζει τις αριθµητικές πράξεις µε συγκεκριµένους αριθµούς 3. αυτός 
που είναι αποτέλεσµα υπόθεσης, υπολογισµού: τα ~ κέρδη ήταν υψη-
λά, τα πραγµατικά όµως ήταν περιορισµένα || πρόκειται για ~ κατά-
σταση | συνθήκες ΣΥΝ. φανταστικός, υποθετικός ΑΝΤ. πραγµατικός 4. 
(για πρόσ.) αυτός που ασχολείται περισσότερο µε τη θεωρία παρά µε 
την πρακτική διάσταση των πραγµάτων: µην περιµένεις να δώσει λύ-
σεις στα προβλήµατα, είναι τελείως ~ άνθρωπος ΑΝΤ. πρακτικός, θε-
τικός 5. θεωρητικός (ο), θεωρητική (η) (α) πρόσωπο που ασχολείται 
µε τη θεωρία συγκεκριµένου επιστηµονικού αντικειµένου: ~ τής λο-
γοτεχνίας | των πολιτικών επιστηµών (β) πρόσωπο που ασχολείται µε 
ζητήµατα θεωρίας (και όχι π.χ. τακτικής, πρακτικών ζητηµάτων): ο ~ 
τού κόµµατος (γ) (παλαιότ.) για πρόσωπο επιβλητικό, µε εντυπωσιακή 
εξωτερική εµφάνιση. — θεωρητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

θεωρία (η) {θεωριών} 1. το σύνολο προτάσεων, υποθέσεων, αρχών, 
ιδεών που είναι οργανωµένες σε ένα λογικό σύστηµα, το οποίο περι-
γράφει ή και ερµηνεύει ένα φαινόµενο, γεγονός ή τρόπο δράσης: η 
µαρξιστική | εγελιανή ~ || η ~ τής σχετικότητας | τού ∆αρβίνου || η ~ 
τής εξέλιξης || φιλοσοφική | παιδαγωγική ~|| ο επιθεωρητής µάς ανέ-
πτυξε τη - του για το πώς διαπράχθηκαν τα εγκλήµατα || η ατοµική ~· 
ΦΡ. (α) θεωρία (τής) συνωµοσίας βλ. λ. συνωµοσία (β) θεωρίης εί-
νεκεν (θεωρίης εϊνεκεν, Ηροδ. 1, 30) για να γνωρίσω τον κόσµο βλέ-
ποντας τον, για να δω και να µάθω, όχι όµως για πρακτικούς λόγους 
2. η αφηρηµένη διάσταση γνωστικού αντικειµένου, η ανεξάρτητη 
από την εµπειρία, την εξάσκηση, τις πρακτικές εφαρµογές: ~ µουσι-
κής | µηχανικής 3. (ειδικότ.) η γνώση τού πώς γίνεται κάτι: περνάµε 
από τη ~ στην πράξη · 4. η όψη, το παρουσιαστικό ΣΥΝ. θωριά· ΦΡ. 
(παροιµ.) θεωρία επισκόπου και καρδία µυλωνά για κάποιον που 
εξωτερικώς δείχνει σπουδαίος, αλλά στην πραγµατικότητα είναι 
ασήµαντος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το αξίωµα, η αποστολή τού θεωρού», < θε-
ωρός (βλ.λ.). Η σηµ. τού φιλοσοφικού στοχασµού απαντά ήδη στον 
Πλάτωνα, ενώ η σηµ. τού συστηµατικού συνόλου επιστηµονικών 
υποθέσεων (λ.χ. η θεωρία τής εξέλιξης | τής σχετικότητας) αποτελεί 
αντιδάν;, πβ. αγγλ. theory, γαλλ. théorie, γερµ. Theorie κ.ά.]. 

θεωρικά (τα) ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) τα χρήµατα που καταβάλλονταν 
από το δηµόσιο ταµείο τής Αθήνας στους άπορους πολίτες, προκει-
µένου να πληρώσουν το εισιτήριο των θεατρικών παραστάσεων. 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. θεωρικός < θεωρία «παρατήρηση, θέ-
αµα»]. 

θεωρός (ο) 1. ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) µέλος τής επίσηµης αντιπρο-
σωπίας πόλεως σε πανελλήνιους αγώνες, γιορτές ή στη λήψη χρη-
σµού από µαντείο 2. ΕΚΚΛΗΣ. πρόσωπο αρµόδιο για τη διαφύλαξη 
των ιερών σκευών ναού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απεσταλµένος (πρέσβυς) για συµµετοχή σε 
θρησκ. εορτή», < *θεα-(Ρ)ορός < θέα «θέαµα» + -(F)opoç < ορώ «βλέ-
πω» (πβ. κ. θυρ-ωρός)]. 

θεωρώ ρ. µετβ. {θεωρ-είς... | θεώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
εξετάζω: ~ την κατάσταση | το φαινόµενο 2. (α) (ειδικότ.) διενεργώ ως 
αρµόδιος τους καθιερωµένους ελέγχους· (για δηµόσιο έγγραφο) δίνω 
την έγκριση µου για την εγκυρότητα και την ισχύ: ~ διαβατήριο | 
ένταλµα πληρωµής (β) προσκοµίζω στις αρµόδιες αρχές δηµόσιο έγ- 

γραφο που µου ανήκει, για τον απαραίτητο έλεγχο και τη σχετική 
έγκριση: - το διαβατήριο στη νοµαρχία || - το εκλογικό µου βιβλιάριο 
στο πρωτοδικείο || θεωρηµένο δίπλωµα οδήγησης | βιβλιάριο υγείας || 
θεωρηµένη εξουσιοδότηση | βίζα | απόδειξη · 3. (+ κατηγορούµενο) 
νοµίζω ότι κάποιος είναι κάτι, έχω (κάποιον/κάτι) για: πολλοί 
θεωρούν τον Βενιζέλο ως τον µεγαλύτερο Έλληνα πολιτικό || τον ~ 
εγκληµατία || το ~ άσχετο µε την υπόθεση || «όποιος είναι γεννηµένος 
στα πλούτη, δεν µιλά ποτέ για χρήµατα· τα περιφρονεί, γιατί τα θεωρεί 
δεδοµένα» (εφηµ.) 4. (+ότι) είµαι τής γνώµης, νοµίζω: ~ ότι στην 
περίπτωση αυτή έχεις δίκιο || οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι τα 
νέα µέτρα έχουν αντιλαϊκό χαρακτήρα ΣΥΝ. φρονώ, κρίνω, θαρρώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θεωρώ (-έω), αρχική σηµ. «είµαι θεωρός», < θεωρός 
(βλ.λ.). Η λ. απέκτησε ήδη στην Αρχ. τη σηµ. «βλέπω, παρατηρώ», η 
οποία διατηρήθηκε στο νεοελλην. θωρώ. Στη σηµ. «εγκρίνω επίσηµο 
έγγραφο» η λ. αποδίδει το γαλλ. viser]. θέωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ώσεως | χωρ. πληθ.} ΘΕΟΛ. η ένωση τής ανθρώπινης φύσης µε το θείο: 
ο άνθρωπος έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό τη ~, χωρίς να είναι θείος 
από τη φύση του- η ανθρώπινη ψυχή είναι ικανή να θεωθεί. — 
θεούµαι ρ. [αρχ.] {-ούσαι...}. Θήβα (η) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας 
στον νοµό Βοιωτίας µε πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Επίσης (παλαιότ.-
λόγ.) Θήβα! (αι) {Θηβών}. — Θηβαίος (ο) [αρχ.], Θηβαία (η), 
θηβαϊκός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) θη-βαίικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Θήβαι (για τη µεταβολή αριθµού βλ. λ. Αθήνα), αγν. ετύ-
µου, προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο (πβ. καρ. teiba «πέτρα», teba «λό-
φος»). Βλ. κ. Θήβες]. Θήβες (οι) {Θηβών} αρχαία πόλη τής Ανω 
Αιγύπτου στις όχθες τού Νείλου, πρωτεύουσα τού αρχαίου 
αιγυπτιακού βασιλείου στην εποχή τής ακµής του. — θηβαϊκός, -ή, -
ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Θήβαι < αρχ. αιγυπτ. Ta-ope «κιβώτιο». Στην αρχ. αι-
γυπτιακή είχε επίσης τα ονόµατα Nit «πόλη» και Wäget «σκήπτρο». 
Υποστηρίζεται βάσιµα ότι από την αιγυπτιακή πόλη έλαβαν το όνοµα 
τους και ai Θήβαι τής Βοιωτίας, αφού ιδρύθηκαν από Φοίνικες 
αποίκους µε επί κεφαλής τον Κάδµο]. θηκάρι κ. (λαϊκ.) φηκάρι (το) 
{θηκαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) θήκη σπαθιού ή µαχαιριού. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. θηκάριον, υποκ. τού αρχ. θήκη]. θηκαρώνω ρ. µετβ. 
{θηκάρω-σα, -θηκα, -µένος} βάζω (σπαθί ή µαχαίρι) στο θηκάρι του 
ΑΝΤ. ξεθηκαρώνω. Επίσης θηκαρίζω. θήκη (η) {θηκών} 1. (γενικά) 
καθετί που είναι έτσι διαµορφωµένο, ώστε µέσα του να τοποθετείται 
και να φυλάσσεται ένα αντικείµενο (ή σύνολο οµοειδών 
αντικειµένων): η ~ τού ρολογιού | τού περιστρόφου | τού θερµοµέτρου | 
τής φωτογραφικής µηχανής 2. (ειδικότ.) επίµηκες περίβληµα για την 
τοποθέτηση και φύλαξη λεπίδας ξίφους ή µαχαιριού ΣΥΝ. θηκάρι 3. 
µεταλλικό ή πορσελάνινο κάλυµµα δοντιού (βλ. κ. λ. κορώνα, 
στεφάνη). — (υποκ.) θηκούλα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ. < θη- (< dhe-) 
τού ρ. τί-θη-µι (πβ. αόρ. ε-θη-κα), βλ. λ. θέτω. Παρόµοιο µορφολογικό 
σχηµατισµό συναντούµε και στο συνώνυµο σανσκρ. dhâkâ-]. -θήκη 
[αρχ.] β' συνθετικό λέξεων, που δηλώνουν σκεύη, έπιπλα ή δια-
µερίσµατα κτηρίων, τα οποία χρησιµεύουν ως χώροι στους οποίους 
αποθηκεύουµε, φυλάσσουµε ή εκθέτουµε σύνολα οµοειδών αντικει-
µένων:   κοσµηµατο-θήκη,  ιµατιο-θήκη,  οµπρελο-θήκη,  οπλο-θήκη, 
αβγο-θήκη, βιβλιοθήκη, µαχαιρο-θήκη, πινακο-θήκη κ.λπ. θηλάζω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {θήλασ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) τρέφω 
µωρό, δίνοντας του τον µαστό για να πιει γάλα: η µητέρα θηλάζει το 
µωρό της ΣΥΝ. βυζαίνω, γαλουχώ ΑΝΤ. αποθηλάζω, απογα-λακτίζω, 
αποκόβω ♦ (αµετβ.) 2. (για βρέφος ή νεογνό θηλαστικού ζώου) ρουφώ 
γάλα από τη θηλή τού µαστού, τρέφοµαι µε γάλα από τον µαστό: το 
γατάκι θηλάζει ΣΥΝ. βυζαίνω 3. (για γυναίκα) είµαι στην περίοδο, 
κατά την οποία τρέφω µωρό µε γάλα από τον µαστό: η γυναίκα που 
θηλάζει πρέπει να προσέχει τη διατροφή της.   — θηλασµός (ο) [µτγν.] 
κ. θήλασµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θηλή]. θηλαίος, -α, -ο ΑΝΑΤ. 
αυτός που σχετίζεται µε τη θηλή τού µαστού και γενικότ. µε 
οποιαδήποτε θηλή τού σώµατος: ~ µυς | άλως (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thélial]. θηλαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον θηλασµό 2. ΒΙΟΛ. θηλαστικό (το) κάθε σπονδυλωτό 
ζώο, συµπεριλαµβανοµένου και τού ανθρώπου, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µαστών στα θηλυκά άτοµα για τον 
θηλασµό των νεογνών, καθώς και από το γεγονός ότι µέρος 
τουλάχιστον τού δέρµατος τους καλύπτεται από τρίχες ΣΥΝ. 
µαστοφόρο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. mammal]. θήλαστρο (το) [1874] 
{θηλάστρ-ου | -ων) (λόγ.) 1. δοχείο που αποτελείται από γυάλινη ή 
πλαστική βαθµολογηµένη φιάλη µε προσαρµοσµένη στο στόµιο 
ελαστική θηλή και χρησιµοποιείται στον τεχνητό θηλασµό τού 
βρέφους (µε γάλα όχι µητρικό) ΣΥΝ. µπιµπερό 2. συσκευή που 
αφαιρεί το γάλα που αποµένει στο στήθος τής µητέρας µετά τον 
θηλασµό. θηλειά (η) → θηλιά 
θηλή (η) 1. ΑΝΑΤ. η µικρή στρογγυλή προεξοχή στο άκρο τού µαστού 
ΣΥΝ. ρώγα 2. µικροσκοπικός σχηµατισµός στο παρέγχυµα τού νεφρού 
3. εξέχον σηµείο στον βυθό τού οφθαλµού 4. (γενικότ.) η µικρή προε-
ξοχή στην επιφάνεια οργάνου τού σώµατος: γλωσσική ~. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< *dhe-lä < I.E. *dhe «εκµυζώ, ρουφώ», πβ. λατ. felo «θηλάζω», femina 
«γυναίκα» (> γαλλ. femme), filius «γυιος» (> γαλλ. fils), µέσ. ιρλ. del 
«µαστός», αρχ. γερµ. tua «γυναικείο στήθος» κ.ά. Οµόρρ. θή-λυς, θη-
λυ-κός, θηλ-άζω κ.ά.]. θηλιά κ. (λαϊκ.) θελιά (η) 1. ειδικό δέσιµο 
σχοινιού, σπάγκου κ.λπ., 
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έτσι ώστε να σχηµατίζεται κύκλος, ο οποίος σφίγγει όσο το επιθυµεί αυτός 
που δένει: ο κρατούµενος έφτειαξε ~ µε το σεντόνι του και απαγχονίστηκε ΣΥΝ. 
βρόχος· ΦΡ. (µτφ.) βάζω τη θηλιά στον λαιµό (κάποιου) βλ. λ. βάζω 2. 
(συνεκδ.) παγίδα για τη σύλληψη πουλιών και µικρών θηραµάτων 3. το 
διάκενο που υπάρχει κατά διαστήµατα στο δίχτυ ΣΥΝ. βρόχι 4. το κάθε πάτηµα 
τής βελόνας στο πλεχτό και ό,τι σχηµατίζεται από αυτό ΣΥΝ. βελονιά 5. 
κουµπότρυπα, που σχηµατίζεται µε πλέγµα, από το οποίο περνά το κουµπί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θηλεά < αρχ. θήλεια, θηλ. τού επιθ. θήλυς (βλ.λ.). Η ση-
µασιολ. εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι ορισµένα όργανα ή αντι-κείµενα 
είναι κατασκευασµένα έτσι, ώστε να δέχονται στο εσωτερικό τους τα 
συµπληρώµατα τους (που ονοµάζονται «αρσενικά» κατά µεταφορά από την 
ανατοµική κατασκευή των γεννητικών οργάνων), πβ. κ. θηλυκώνω]. 

θηλιάζω ρ. µετβ. {θήλιασα} (λαϊκ.) 1. κάνω θηλιά 2. ταιριάζω, ενώνω δύο 
τµήµατα µιας κατασκευής µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. < θηλιά]. 

θηλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή που προσβάλλει θηλή οργάνου τού σώµατος, λ.χ. 
τού µαστού, τού νεφρού, τού δωδεκαδάκτυλου, τής γλώσσας κ.λπ. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού νεολατ. papillitis]. 

θηλοειδής, -ής, -ές [1876] {θηλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. αυτός που έχει 
το σχήµα θηλής (βλ.λ.): ~ µύες (αυτοί που βρίσκονται στο εσωτερικό των 
κοιλοτήτων τής καρδιάς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
papillaire]. 

θηλορραγία (η) {θηλορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τής θηλής τού µαστού. 
[ΕΤΥΜ < θηλή + -ραγία (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < θ. -
pay-, πβ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού αρχ. ρήγ-νυ-µι, βλ. κ. ρήγµα]. 

θήλυ (το)→θήλυς 
θηλυγονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η γέννηση µόνο θηλυκών παιδιών 

ΣΥΝ. θηλυτοκία ANT. αρρενογονία, αρρενοτοκία. — θηλυγο-νικός,-ή,-ό[1840]. 
θηλύκι (το) (θηλυκ-ιού | -ιών} 1. κουµπότρυπα, που αποτελείται από µικρή 

θηλιά, στην οποία αγκιστρώνεται το κουµπί · 2. ειδικό εργαλείο µε το οποίο 
συγκρατείται δέσµη χειρογράφων ΣΥΝ. θηλυκωτήρι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
θηλύκιον, υποκ. τού αρχ. θηλυκός]. 

θηλυκός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το φύλο που έχει την 
ικανότητα να γεννά νέα άτοµα τού είδους του: ~ βρέφος | ζώο | πουλί || µια ~ 
ζέβρα ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) θήλυς ANT. αρσενικός 2. (εκφραστ.-ειρων.) θηλυκό 
(το) η γυναίκα: τα ~ δεν έχουν µπέσα || χαριτωµένο | τετραπέρατο | πονηρό ~ 
ANT. αρσενικό 3. αυτός που ταιριάζει σε γυναίκα: ~ φέρσιµο | ντύσιµο | βλέµµα 
ΣΥΝ. γυναικείος 4. (µτφ. για όργανα και εργαλεία) αυτός που φέρει κοιλότητα 
ή εγκοπή, µέσα στην οποία εισχωρεί αντίστοιχη προεξοχή άλλου οργάνου: ~ 
κόπιτσα | σούστα | πρίζα ANT. αρσενικός 5. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από γονιµότητα ιδεών, που έχει την ικανότητα να επινοεί, να εφευρίσκει: ~ 
µυαλό ΣΥΝ. γόνιµος, δηµιουργικός, επινοητικός ΑΝΤ. στείρος, άγονος 6. 
ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που ανήκει στο θηλυκό γένος: ~ όνοµα | κατάληξη (β) 
θηλυκό γένος βλ. λ. γένος. — θηλυκά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θήλυς (βλ.λ.)]. 

θηλυκότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των γνωρισµάτων και των ιδιοτήτων 
που θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν τη γυναικεία φύση, τον γυναικείο 
χαρακτήρα (η τρυφερότητα, η γλυκύτητα, η κοµψότητα, η χάρη κ.ά.): µέσα 
στο σκληρά ανταγωνιστικό επαγγελµατικό περιβάλλον έχασε τη ~ της ΑΝΤ. 
αρρενωπότητα 2. (ειδικότ.) ο ερωτισµός που εκπέµπει πρόσωπο γυναικείου 
φύλου, το σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν την ικανότητα τής γυναίκας 
να προκαλεί ερωτική έλξη: τα στενά µακριά φορέµατα τής φετινής µόδας 
τονίζουν τη -σας || κινήσεις γεµάτες ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
féminité]. 

θηλυκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {θηλύκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (γενικά) 
εισάγω την προεξοχή (π.χ. κόπιτσας, πόρπης ή άλλου συνδετικού οργάνου) 
στην αντίστοιχη εσοχή της, στο θηλυκό σχήµα: ~ την τσάντα | το πορτοφόλι 
ΣΥΝ. προσαρµόζω, κουµπώνω, κλείνω ΑΝΤ. ξεθηλυκώνω, ανοίγω 2. (ειδικότ. 
για ενδύµατα) εισάγω (το κουµπί στην κουµπότρυπα) και γενικότ. συνδέω τα 
δύο µπροστινά άκρα τού υφάσµατος, προσαρµόζοντας τα κουµπιά, τις πόρπες, 
τις κόπιτσες κ.λπ. τού ενός στις κατάλληλες υποδοχές τού άλλου ΣΥΝ. 
κουµπώνω ΑΝΤ. ξεκουµπώνω ♦ 3. (αµετβ.) (για προεξοχή) εισχωρώ και 
προσαρµόζοµαι στην αντίστοιχη εσοχή. — θηλύκωµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
θηλύκιον]. θηλυκωτήρι (το) {θηλυκωτηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πόρπη που 
χρησιµοποιείται ως εξάρτηµα τής γυναικείας ενδυµασίας ΣΥΝ. καρφίτσα, 
περόνη 2. όργανο που χρησιµεύει στο κούµπωµα των παπουτσιών ή άλλων 
τµηµάτων τής ενδυµασίας ΣΥΝ. κουµπωτήρι. Επίσης θηλυκω-τάρι 
[ΕΤΥΜ. < θηλυκώνω + -τήρι, πβ. κ. σουρώνω - σουρωτήρι]. θηλυµανής, -ής, -
ές (θηλυµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που αισθάνεται ασυγκράτητο 
ερωτικό πάθος για τις γυναίκες ΣΥΝ. γυναικάς. — θηλυµανία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θήλυ- + -µανής < µαίνοµαι]. θηλυµορφία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο θηλυκά σωµατικά χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες επικρατούν σε αρσενικό οργανισµό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θηλύµορφος < θήλυ- + -µορφος < µορφή]. θηλυπρεπης, -ής, -ές 
{θηλυπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· θηλυπρεπέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που αρµόζει 
στις γυναίκες, στο γυναικείο φύλο: ~ ντύσιµο | ύφος | ήθος ΣΥΝ. 
γυναικοπρεπής, γυναίκειος ΑΝΤ. ανδρο- 

πρεπής 2. (µειωτ. για άνδρες) αυτός που υιοθετεί τους τρόπους και τη 
συµπεριφορά γυναίκας ΣΥΝ. γυναικωτός ΑΝΤ. αρρενωπός 3. (µτφ.-σπάν.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από µαλθακότητα και τρυφηλότη-τα ή από δειλία 
και ατολµία. — θηλυπρεπώς επίρρ., θηλυπρέπεια (η) [1862]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θήλυ- + -πρεπής < πρέπω]. 

θήλυς, -εια, -υ {θήλ-εος | -εις (ουδ. -εα), -έων (θηλ. -ειών)} (αρχαιοπρ.) 1. 
(γενικά) αυτός που σχετίζεται µε το γυναικείο φύλο, θηλυκός ΣΥΝ. 
γυναικείος ΑΝΤ. άρρην 2. (η γεν. θηλέων ως προσδιορισµός εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων) π.χ. γυµνάσιο θηλέων το γυµνάσιο που προορίζεται αποκλειστικά 
για κορίτσια ΑΝΤ. (γυµνάσιο) αρρένων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θήλυς < *dh5-lu- < 
I.E. *dhe- «εκµυζώ, ρουφώ», πβ. σαν-σκρ. dhäru-, λατ. felo «θηλάζω», femina 
«γυναίκα» (> γαλλ. femme), filius «γυιος» (> γαλλ. fils), αρχ. γερµ. tua 
«γυναικείο στήθος» κ.ά. Οµόρρ. θη-λή, θη-λυ-κός, θηλ-άζω κ.ά.]. 

θηλυτοκία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η γέννηση µόνο θηλυκών τέκνων ΣΥΝ. 
θηλυγονία ANT. αρρενογονία, αρρενοτοκία 2. ΒΙΟΛ. η ιδιότητα ορισµένων 
ζωικών οργανισµών (κυρ. εντόµων και σκουληκιών) να παράγουν 
συστηµατικά θηλυκά άτοµα µε παρθενογένεση. — θηλυτόκος, -ος, -ο [αρχ.], 
θηλυτοκώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ αρχ· < θηλυτόκος < θήλυ- + τόκος 
(βλ.λ.)]. 

θήλωµα (το) [1879] {θηλώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος που 
αναπτύσσεται στο δέρµα ή άλλα όργανα (χοληδόχο, ουροδόχο κύστη κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < θηλή, απόδ. τού γαλλ. papillome]. 

θηλωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 1. η ύπαρξη θηλωµάτων 
2. αφροδίσιο νόσηµα που προκαλείται από ιό· µπορεί να εντοπίζεται στο πέος, 
το αιδοίο ή στον πρωκτό· κοινώς κονδυλώµατα (βλ. λ. κονδύλωµα). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. papillomatosis]. 

θηµωνιά (η) ο σωρός που σχηµατίζεται από θερισµένα στάχυα ή χόρτα 
πιασµένα σε δεµάτια. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. θηµών (ό) «σωρός» < θ. θη-, που απαντά στο ρ. τί-θη-µι, 
βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

θηµωνιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {θηµώνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) µαζεύω 
θερισµένα στάχυα ή χόρτα και τα στοιβάζω σε δεµάτια, φτειά-χνω θηµωνιές. 
— θηµώνιασµα (το). 

Θήρα (η) 1. νησί των Ν. Κυκλάδων Ν. τής Ίου, γνωστό για το ενεργό του 
ηφαίστειο- αλλιώς Σαντορίνη 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού- αλλιώς 
Φηρά (τα). — Θηραίος (ο), Θηραία (η), θηραϊκός, -ή, -ό (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που έλαβε την ονοµασία του από τους Λακε-
δαιµονίους αποίκους του, οι οποίοι είχαν αρχηγό τον Θήρα. Προηγουµένως η 
νήσος ονοµαζόταν Καλλίστη εξαιτίας τής εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς της. 
Κατά τη µεσαιωνική περίοδο τής φραγκικής κατοχής, το νησί απεκαλείτο 
επίσης Σαντορίνη (< ιταλ. Santa Irene «Αγία Ειρήνη»), από οµώνυµο νάί'σκο. 
Η ονοµασία αυτή απαντά ήδη το 1153]. 

θήρα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το κυνήγι: στις προστατευόµενες περιοχές 
απαγορεύεται η ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε συλλαµβάνεται και θανατώνεται 
κατά το κυνήγι: τα βουνά µάς προσφέρουν πλούσια ~ ΣΥΝ. λεία, θήραµα, 
θήρευµα, κυνήγι 3. (µτφ.) η συστηµατική επιδίωξη: η ~ τού κέρδους ΣΥΝ. 
κυνήγι, άγρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θήρ (ό) «άγριο ζώο» < 
I.E. *ghwer-, πβ. λατ. férus (> γαλλ. fier «υπερήφανος»), ferox «άγριος», 
γαλλ. féroce, ισπ. feroz κ.ά. Οµόρρ. θηρ-ίο(ν), θηρ-εύω, θήρ-αµα, πάν-θηρ(ας) 
κ.ά.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 

θηραϊκος, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νήσο θήρα: - οίνος 
| τοπίο ΣΥΝ. (καθηµ.) σαντορινιώτικος, σαντορινιός, σα-ντορινέικος 2. 
OPYKT. θηραϊκή γη πέτρωµα πλούσιο σε πυρίτιο και φτωχό σε ασβέστιο, τα 
υλικά τού οποίου εκτινάσσονται κατά τη διάρκεια ηφαιστειακών εκρήξεων µε 
τη µορφή τέφρας και µύδρων και το οποίο αποτελεί άριστο δοµικό υλικό. 

θήραµα (το) {θηράµ-ατος | -ατα, -άτων} ζώο που θηρεύεται ή θεωρείται 
κατάλληλο για θήρα, για κυνήγι ΣΥΝ. λεία, άγρα, κυνήγι. Επίσης θήρευµα 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θψώ (-άω) «κυνηγώ» < θήρ, βλ. κ. θήρα]. 

θηραµατοπονια (η) {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη και φροντίδα για τη 
διάσωση, την ανάπτυξη και το ελεγχόµενο κυνήγι θηραµάτων. [ΕΤΥΜ. < 
θήραµα + -πονία < αρχ. πονώ «κοπιάζω», πβ κ. γεω-πονία]. 

-θήρας λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. τον κυνηγό θηράµατος: φαλαινο-θήρας, περδικο-θή-ρας 2. αυτόν 
που κυνηγάει (κάτι) µε ορισµένο τρόπο: λαθρο-θήρας 3. αυτόν που 
συστηµατικά επιδιώκει (κάτι): χρυσο-θήρας, προικο-θή-ρας, βαθµο-θήρας, 
ηδονο-θήρας, ψηφο-θήρας. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νυκτο-θή-ρας, 
µτγν. περδικο-θήρας), που προέρχεται από το ρ. θηρώ «κυνηγώ» < θήρα 
(βλ.λ.)]. 

Θηρεσία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. Επίσης Τερέζα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Τερέζα]. 

θηρεύσιµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µπορεί ή αξίζει να γίνει αντικείµενο 
κυνηγιού: η πέρδικα είναι ~ είδος ΣΥΝ. αγρεύσιµος. 

θηρευτής (ο) [αρχ.], θηρεύτρια (η) {θηρευτριών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που 
επιδίδεται στο κυνήγι, στη θήρα ΣΥΝ. κυνηγός 2. (µτφ.) πρόσωπο που επίµονα 
αναζητεί ή επιδιώκει (κάτι): ~ σκανδάλων. θηρευτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε το κυνήγι: ~ µέθοδος ΣΥΝ. κυνηγετικός 2. θηρευτική 
(η) η τέχνη τού κυνηγιού ΣΥΝ. θήρα. — θηρευτικ-ά | -ώς επίρρ. 
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θηρεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {θήρευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) ασχολούµαι µε το κυνήγι: συνέλαβαν αγροφύλακα να θη-
ρεύει παρανόµως ΣΥΝ. κυνηγώ ♦ (µετβ.) 2. κυνηγώ: ~ κροκοδίλους για 
το δέρµα τους 3. (µτφ.) επιδίδοµαι σε έντονη αναζήτηση, επιδιώκω 
µε πάθος και επιµονή (κάτι): στις προεκλογικές περιόδους όλα τα 
κόµµατα θηρεύουν ψήφους ΣΥΝ. επιζητώ, κυνηγώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θήρ «άγριο ζώο», βλ. κ. θήρα]. 

-θηρία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σηµαίνουν: 1. το κυνήγι, τη θήρα: φαλαινο-θηρία 2. τον τρόπο µε 
τον οποίο γίνεται το κυνήγι: λαθρο-θηρία 3. την επίµονη επιδίωξη 
(πράγµατος): βαθµο-θηρία, προικο-θηρία, ψηφο-θηρία, ηδονο-θηρία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. φιλο-θη-
ρία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -θήρας (βλ.λ.)]. 

θηρίο (το) 1. άγριο, επικίνδυνο, µη εξηµερωµένο σαρκοφάγο ζώο: κυ-
νηγός άγριων ~|| τα - βρυχώνται στα κλουβιά τους 2. (µτφ.-εκφραστ.) 
πολύ οργισµένος άνθρωπος: του µίλησα άσχηµα κι έγινε ~ || είναι ~ 
µε τον γυιο του || τον έκανε ~ µε τη συµπεριφορά του || δεν κρατιόταν 
µε τίποτα, ήταν ~ ανήµερο 3. αλλόκοτο και τροµακτικό πλάσµα, τρο-
µακτικό ον: τα ~ τής Αποκαλύψεως ΣΥΝ. τέρας, λάµια· (µτφ.-εκφρα-
στ.) 4. αυτός που έχει τεράστιες σωµατικές διαστάσεις, που κατα-
λαµβάνει όγκο και διαθέτει εκτόπισµα: µε τη γυµναστική έγινε ~ 
ΣΥΝ. τέρας, κτήνος 5. αυτός που ανέρρωσε πλήρως, που επανέκτησε 
τελείως τη σωµατική του ευρωστία: σ' έναν µήνα µετά την εγχείρηση 
θα είσαι - ΣΥΝ. περδίκι, ταύρος 6. το πολύ ζωηρό παιδί. Επίσης (λαϊκ.) 
θεριό — (υποκ.) θηριάκι (το) (σηµ. 6). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. [ΕΤΥΜ < 
<*ρχ. θηρίον, υποκ. τού ουσ. θήρ, βλ. κ. θήρα]. 

θηριοδαµαστής (ο) [1821], θηριοδαµάστρια (η) [1895] {θηριοδα-
µαστριών} πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να δαµάζει και να γυ-
µνάζει άγρια ζώα, προκειµένου να εκτελέσουν υπό την καθοδήγηση 
του διάφορα νούµερα σε τσίρκο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dompteur 
(ενν. des bêtes sauvages)]. 

θηριοµαχία (η) [µτγν.] (θηριοµαχιών} η µάχη µεταξύ θηρίων ή η πά-
λη ανθρώπου µε θηρίο: οι Ρωµαίοι οργάνωναν πολλές ~ προς τέρψιν 
τού όχλου. — θηριοµάχος (ο) [µτγν.], θηριοµαχώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. 

θηριόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει µορφή θηρίου, που 
µοιάζει µε θηρίο: ~ παραστάσεις (εικαστικές παραστάσεις που απει-
κονίζουν θεούς µε µορφή θηρίων) ΣΥΝ. κτηνόµορφος. — θηριοµορ-
φία (η) [µτγν.ι. 

θηριοτροφείο (το) [µτγν.] 1. περιφραγµένος χώρος (συνήθ. κλουβιά), 
όπου εκτρέφονται άγρια ζώα 2. (συνεκδ.) το σύνολο των άγριων ζώων 
που είναι κλεισµένα σε κλουβιά· (µτφ.) 3. θορυβώδης συγκέντρωση 
ανθρώπων: προς το τέλος η συνέλευση έγινε ~! 4. τάξη ή σχολείο µε 
άτακτα και ατίθασα παιδιά. — θηριοτρόφος (ο/η) [µτγν.]. 

θηριώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θηριώδ-ους | -εις, (ουδ. -η), -ών | θηριωδέ-
στ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (γενικά) αυτός που έχει τις διαστάσεις και τη 
δύναµη θηρίου: ~ σωµατική διάπλαση | άντρας ANT. ασθενικός, 
ισχνός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αγριάδα, σκλη-
ρότητα θηρίου ΑΝΤ. µαλακός, ήπιος. — θηριωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θηριωδία (η) [αρχ.] {θηριωδιών} η επίδειξη µεγάλης σκληρότητας και 
συνεκδ. κάθε άγρια και απάνθρωπη πράξη: οι ~ των κατακτητών εις 
βάρος τού άµαχου πληθυσµού ΣΥΝ. κτηνωδία, ωµότητα, απανθρωπιά 
ΑΝΤ. ανθρωπισµός, ευσπλαχνία. 

θησαυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {θησαύρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} ♦ 1. (αµετβ.) αποκτώ πλούτη: άνοιξε εστιατόριο στην Αµερική 
και θησαύρισε ΣΥΝ. πλουτίζω ΑΝΤ. πτωχεύω ♦ 2. (µετβ.) συγκε-
ντρώνω οµοειδή στοιχεία, µε σκοπό να τα ταξινοµήσω και να τα προ-
βάλω: ~ παροιµίες | διαλεκτικά στοιχεία ΣΥΝ. αποθησαυρίζω. — θη-
σαύριση (η) [µεσν] κ. θησαύρισµα (το) [αρχ.] κ. θησαυρισµός (ο) 
[αρχ.], θησαυριστής (ο) [µτγν.], θησαυρίστρια (η). 

θησαυρός (ο) 1. (γενικά) µεγάλα πλούτη: οι ~ τού Κροίσου ΣΥΝ. 
πλούτος, περιουσία 2. αντικείµενα µεγάλης αξίας συγκεντρωµένα, 
σύνολο πολύτιµων κειµηλίων: καλλιτεχνικός | αµύθητος | ανεκτίµη-
τος ~ || ~ µεγίστης αξίας 3. (ειδικότ.) µεγάλο χρηµατικό ποσό ή αντι-
κείµενα µεγάλης αξίας, που βρίσκονται κρυµµένα: το κυνήγι τού χα-
µένου ~ ΦΡ. άνθρακες ο θησαυρός βλ. λ. άνθρακας 4. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε θεωρείται ότι έχει µεγάλη αξία, σπουδαιότητα: το πλυντή-
ριο είναι για τη νοικοκυρά αληθινός ~ 5. µεγάλες ποσότητες, αφθο-
νία: στην αποθήκη ανακαλύψαµε ολόκληρο ~ παλαιών περιοδικών || 
- καλοσύνης | γνώσεων | εµπειριών 6. (µτφ.-χαϊδευτ. για πρόσ.) άν-
θρωπος αξιαγάπητος 7. ΦΙΛΟΛ. Ο λεξιλογικός πλούτος γλώσσας, ορ-
γανωµένος σε λεξικό: Θησαυρός τής Λατινικής Γλώσσας (Thesaurus 
Linguae Latinae) 8. ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) µικρό οικοδόµηµα σε σχήµα και µορ-
φή ναού, που ανεγειρόταν από ελληνικές πόλεις στα µεγάλα, πανελ-
λήνια ιερά, προκειµένου να φυλάσσονται µέσα σε αυτό τα πολύτιµα 
αναθήµατα τους προς τους θεούς (β) (ειδικότ.-σύµφωνα µε την αρ-
χαία και τη νεότερη παράδοση) θολωτός µυκηναϊκός τάφος, επειδή 
υπήρχε η αντίληψη ότι σε αυτόν Μυκηναίοι βασιλείς έκρυβαν πολύ-
τιµα αντικείµενα: ο ~ τού Ατρέως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, τεχνικός όρος, πιθ. δάνειο. Η παραδοσιακή σύνδεση 
τής λ. µε το ρ. τίθηµι (µε α' συνθ. θησ-) δεν υποστηρίζεται από 
κανέναν παρόµοιο σχηµατισµό, ενώ η άποψη ότι το β' συνθ. -αυ-ρός 
ανάγεται σε αµάρτυρο *αύρος «νερό» (πβ. άν-αυρος «άνυδρος»), 
οπότε η λ. θησ-αυρ-ός θα σήµαινε «δεξαµενή νερού», δεν επιβεβαιώ-
νεται από το περιβάλλον χρήσεως τής λ.]. 

θησαυροφυλάκιο (το) [µτγν.] {θησαυροφυλακί-ου | -ων} 1. χώρος 
ασφαλείας, ειδικά διαµορφωµένος για να φυλάσσονται χρήµατα, µε-
τοχές, χρεώγραφα, οµόλογα, κοσµήµατα ή άλλα πολύτιµα αντικείµε-
να: το ~ τής τράπεζας 2. (στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες) το 
Υπουργείο των Οικονοµικών: πρώτος λόρδος τού - (τίτλος που δίδε- 

ται στον πρωθυπουργό). — θησαυροφύλακας (ο) [µτγν.]. 
Θησέας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Αιγέα, ο σηµαντικότερος ήρωας τής 
Αττικής και βασιλιάς των Αθηνών, ο οποίος σκότωσε τον Μινώταυρο 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λόγ.) Θησεύς {Θησέ-ως, -α}. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Θησεύς, αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) όνοµα]. 

Θησείο (το) [αρχ.] συνοικία τής Αθήνας, γύρω από τον ναό τού Ηφαί-
στου στον λόφο τού Αγοραίου Κολωνού' ονοµάστηκε έτσι από τον 
ναό τού Ηφαίστου που σώζεται µέχρι σήµερα στην Αρχαία Αγορά 
τής Αθήνας, ο οποίος εσφαλµένως θεωρήθηκε αρχικά ναός τού Θη-
σέα. 

θήτα (το) {άκλ.} Θ, θ· το όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < °ΦΧ· θήτα < σηµιτ. têth «φίδι»]. 

θητεία (η) {θητειών} 1. η υπηρεσία των κληρωτών στις Ένοπλες ∆υ-
νάµεις, η στρατιωτική υπηρεσία: υπηρετώ | κάνω τη ~ µου στον 
Στρατό | στο Ναυτικό | στην Αεροπορία || υποχρεωτική | προαιρετική 
~ ΣΥΝ. στρατιωτικό· ΦΡ. εναλλακτική θητεία η άοπλη υπηρεσία που 
δίνει τη δυνατότητα σε κληρωτό (συνήθ. αντιρρησία συνείδησης) να 
υπηρετήσει για περισσότερο χρόνο σε υπηρεσίες κοινωνικού έργου 
(σε νοσοκοµεία) 2. (συνεκδ.) η χρονική διάρκεια τής υπηρεσίας στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις: η ~ µειώνεται | παρατείνεται 3. (γενικά) η διάρ-
κεια άσκησης αξιώµατος, δηµόσιου λειτουργήµατος- οποιαδήποτε 
υπηρεσία ή δηµόσιο λειτούργηµα, που ασκείται για περιορισµένο 
και εκ των προτέρων καθορισµένο χρονικό διάστηµα: τερµατίζεται | 
λήγει η ~ τού συµβουλίου | τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας || υπουρ-
γική | προεδρική | βουλευτική ~ 4. (µτφ.-εκφραστ.) ο χρόνος συστη-
µατικής απασχόλησης µε κάτι: πολύχρονη, επιτυχηµένη ~ στο λαϊκό 
τραγούδι || ~ στην ποίηση | τη µουσική | στο θέατρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θητεύω]. 

θητεύω ρ. αµετβ. {θήτευσα} (εκφραστ.) (+σε) ασχολούµαι συστηµα-
τικά και µε αφοσίωση (µε συγκεκριµένη δραστηριότητα): θήτευσε 
για σαράντα χρόνια στο θέατρο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εργάζοµαι ως µισθωτός ή δουλοπάροικος», 
< θής, θητός «ακτήµων εργάτης γης, δουλοπάροικος», αγν. ετύµου, 
πιθ. δάνειο σηµιτικής προελ.]. 

θήτης (ο) {θητών} (συνήθ. στον πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα 
τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πολίτης, µέλος τής κατώτερης από τις τέσ-
σερεις τάξεις, στην οποία ανήκαν όσοι δεν είχαν καθόλου ιδιοκτησία 
ούτε σταθερό εισόδηµα (βλ. κ. λ. πεντακοσιοµέδιµνος). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. θής, θητός, βλ. κ. θητεύω]. 

-θ! παραγωγικό επίθηµα αρχ. και λόγ. λέξεων που δηλώνει τόπο: αυτό-
θι, κάτω-θι. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθηµα, αρχικά για σχηµατισµό τοπικής πτώσεως, που 
δήλωνε στάση σε τόπο. Από τη χρήση αυτή απέµειναν γλωσσικά υπο-
λείµµατα, λ.χ. άλλο-θι, αύτό-θι, οϊκο-θι κ.ά. Το επίθηµα ανάγεται σε 
I.E. *-dhi ή *-gwhi]. 

Θιάκι (το) {Θιακιού} (διαλεκτ.-λογοτ.) η Ιθάκη (βλ.λ.). — Θιακός (ο), 
Θιακή (η). 

θιασάρχης (ο/η) [µτγν.] ((θηλ. γεν. θιασάρχου) | θιασαρχών}, θια-
σάρχισσα (η) {θιασαρχισσών} πρόσωπο που διευθύνει θίασο, ο αρ-
χηγός οµάδας ηθοποιών που συνεργάζονται στην ίδια θεατρική πα-
ράσταση. — θιασαρχικός, -ή, -ό. 

θίασος (ο) {θιάσ-ου | -ων, -ους} 1. το σύνολο των ηθοποιών που πα-
ρουσιάζουν θεατρικό έργο, που συνεργάζονται στο ανέβασµα θεα-
τρικής παράστασης: περιοδεύων - 2. (µτφ.) σύνολο ανθρώπων που 
δρουν ενιαία: ένας αξιοθρήνητος κοµµατικός ~. — θιασικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θρησκευτικός όµιλος», αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο θρακο-φρυγικής προελεύσεως, αν θεωρήσουµε ότι η λ. συνδέ-
εται µε τη διονυσιακή λατρεία, όπως συµβαίνει µε την παρόµοια 
σχηµατισµένη λ. θύρ-σος «ραβδί µε φύλλα κισσού, έµβληµα τού ∆ιο-
νύσου» (πβ. χεττ. tuwarsa «κισσός»)]. 

θιασώτης (ο) [αρχ.] {θιασωτών}, θιασώτρια (η) {θιασωτριών} εν-
θουσιώδης οπαδός: ~ ριζοσπαστικών λύσεων | τής ανεξαρτησίας | 
τού παλαιού καθεστώτος | τής κλασικής Ελλάδας ΣΥΝ. υπέρµαχος. 

Θιβέτ (το) {άκλ.} 1. οροπέδιο τής Κ. Ασίας Β. των Ιµαλαΐων, στη Ν∆. 
Κίνα 2. αυτόνοµη περιοχή τής Ν∆. Κίνας µε πρωτεύουσα τη Λάσα. — 
Θιβετιανός (ο), Θιβετιανή (η), θιβετιανός, -ή, -ό κ. θιβετικός [ΕΤΥΜ. 
< Θιβέτ. Thibet | Tibet, ονοµασία που απαντά τον 5ο αι. ως T(h)ai-bat, 
αβεβ. ετύµου, ίσως < Debâ, αρχ. τίτλος βασιλέων τής χώρας, ή < To-
bód «υψηλή χώρα»]. 

θίγω ρ. µετβ. {έθιξα | θί-χτηκα (λόγ. εθίγην, -ης, -η..., µτχ. θιγείς, -είσα, 
-έν), -γµένος} 1. προσβάλλω, τραυµατίζω (κυρ. την αξιοπρέπεια κά-
ποιου): ~ τον πατριωτισµό | τον εγωισµό | την αξιοπρέπεια | τα αι-
σθήµατα κάποιου || θίχτηκε από τα σχόλια τους και ανταπέδωσε την 
προσβολή 2. προκαλώ ζηµιά, πλήττω: οι νέες διατάξεις θίγουν βασι-
κά δικαιώµατα των εργαζοµένων || ~ τα συµφέροντα | την ασφάλεια 
ΣΥΝ. προσβάλλω, ζηµιώνω ΑΝΤ. ωφελώ 3. αναφέρω, κάνω λόγο για 
(κάτι): ~ ένα φλέγον ζήτηµα | σοβαρό θέµα. — θίξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. τσιγγάνος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. θιγγάνω (από τον αόρ. β' ε-θιγ-ον), µε έρρινο ένθηµα, 
οπότε θιγ-γ-άνω < *θιγ-ν-άνω, που συνδ. µε λατ. fi-n-go «διαπλάθω», 
fictio «δηµιουργία» (> γαλλ. fiction) κ.ά. Οι συνδέσεις αυτές θα µπο-
ρούσαν να αποτελέσουν βάση για την υιοθέτηση I.E. τύπου *dheigh-
«διαπλάθω, διαµορφώνω», πβ. σανσκρ. déh-mi «αλείφω, αγγίζω», 
γοτθ. daigs «ζυµάρι», γερµ. Teig, αγγλ. dough, dig «σκάβω» κ.ά. Οµόρρ. 
τεΐχ-ος, τοϊχ-ος (βλ.λ.)]. 

θίνα (η) {σπάν. θινών} (συνήθ. στον πληθ.) υψώµατα που σχηµατίζο-
νται από τη συσσώρευση άµµου (αµµόλοφοι) και παρατηρούνται 
στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες ή σε έρηµους· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) παρά 
θ/ν' αλός βλ. λ. παρά. 
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[ΕΤΥΜ < αρχ. θίς, θινός, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. dhisnya-« 
προσαρτηµένος σε ανάχωµα» ή, κατ' άλλη άποψη, µε γερµ. Düne και σανσκρ. 
dhânvan- «ξηρά γη, ακτή», που θα έθετε ως προϋπόθεση αρχικό τύπο *θίνΕ-
ς]. 

θινκ-τάνκ (το) {άκλ.} δεξαµενή σκέψης (βλ. λ. σκέψη). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. think tank]. 

o | ξι µ ο (το) → θίγω 
θλάση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (λόγ.-σπάν.) το σπάσιµο ΣΥΝ. 

θραύση, ρήξη 2. ΙΑΤΡ. τραυµατισµός σε ιστό (από χτύπηµα, συµπίεση κ.λπ.), 
χωρίς να τραυµατιστεί το δέρµα: ~ ινών | µυός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θλάσις < θλώ 
(-άω), αγν. ετύµου· έχει προταθεί η σύνδεση του µε τσεχ. dlasmati «πιέζω» 
και σανσκρ. dhrsâd- «µυλόπετρα»]. 

θλαστικός, -ή, -ό [αρχ.] ικανός ή κατάλληλος να σπάζει, να συντρίβει: ~ 
µηχάνηµα. 

θλιβερός, -ή, -ό 1. αυτός που προξενεί θλίψη, δυσάρεστα συναισθήµατα: κατά 
τη διάρκεια τού εορτασµού σηµειώθηκαν ~ επεισόδια µεταξύ των οπαδών των 
κοµµάτων || η ~ κατάσταση τής εθνικής οικονοµίας || ~ προοπτική | διαπίστωση 
| τέλος | κρούσµα | είδηση | γεγονός | µήνυµα | απολογισµός | ανάµνηση | 
συνέπεια | υπόθεση | τραγούδι || στο κάλεσµα για εκστρατεία προστασίας τού 
περιβάλλοντος ανταποκρίθηκαν άπαντες || το ~ ρεκόρ σε αυτοκινητικά 
δυστυχήµατα ΣΥΝ. λυπηρός, δυσάρεστος, αλγεινός, οδυνηρός ΑΝΤ. 
ευχάριστος 2. (σπάν.-συνεκδ.) αυτός που προκαλεί οίκτο: ~ ζωή | αποµίµηση 
ΣΥΝ. αξιολύπητος. — θλιβερ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. θλίβω]. 

θλίβω ρ. µετβ. {(σπάν.) έθλιψα, (λόγ.) εθλίβην, -ης, -η..., θλιµµένος (λόγ. 
τεθλιµµένος)} (λόγ.) 1. προκαλώ θλίψη, αίσθηµα λύπης, στενοχώρια: µε 
θλίβει η συµπεριφορά του απέναντι µου || (µεσοπαθ.) συλλογίζοµαι το τέλος του 
και θλίβεται η καρδιά µου || θλίβοµαι βαθύτατα για το κατάντηµα του ΣΥΝ. 
λυπώ, στενοχωρώ, πικραίνω ΑΝΤ. χαροποιώ 2. (λόγ.-σπάν.) εξασκώ δύναµη 
(σε αντικείµενο), το πιέζω ώστε να ελαττωθεί ο όγκος του 3. (οι µτχ. 
θλιµµένος, -η, -ο, τεθλιµµένος, -η, -ο) βλ.λ. θλιµµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πιέζω, σφίγγω», από συµφυρµό των ρηµάτων 
θλώ «συντρίβω, σπάζω» και φλίβω «πιέζω, σπάζω» λόγω τής σηµασιολογικής 
και µορφολογικής σύνδεσης τους. Για το ρ. θλώ βλ. λ. θλάση. Βλ. κ. φλέβα]. 

θλιµµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) τεθλιµµένος (γενικά για έµψυχα και άψυχα) αυτός 
που αισθάνεται θλίψη, συναισθήµατα λύπης, που εκδηλώνει θλίψη: ~ όψη | 
βλέµµα | χαµόγελο | έκφραση || βαθιά ~ ΣΥΝ. λυπηµένος, στενοχωρηµένος 
ΑΝΤ. χαρούµενος, ευτυχισµένος (πβ. κ. λ. τεθλιµµένος). — θλιµµέν-α | -ως 
[µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < αρχ. τεθλιµµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. θλίβω]. 

θλίψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ο ψυχικός πόνος, η λύπη: ~ για τον χαµό 
τού συντρόφου της ΣΥΝ. οδύνη, πίκρα, στενοχώρια ΑΝΤ. χαρά · 2. (σπάν.-
λόγ.) η πίεση, η συµπίεση. — θλιτττικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
θλΐψις < θλίβω]. 

θνησιγένεια (η) [1887] {χωρ. πληθ.) η αριθµητική σχέση που υφίσταται 
ανάµεσα στα παιδιά, τα οποία γεννώνται νεκρά ή ετοιµοθάνατα, και στον 
ολικό αριθµό των γεννήσεων σε µια χώρα. 

θνησιγενής, -ής, -ές [1853] {θνησιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που πεθαίνει 
ή είναι καταδικασµένος να πεθάνει αµέσως µετά τη γέννηση του, που 
γεννιέται ετοιµοθάνατος: ~ βρέφος || (µτφ.) οι εγκυρότεροι πολιτικοί αναλυτές 
χαρακτηρίζουν τη νέα κυβέρνηση συνασπισµού θνησιγενή || «~ λύση σ' ένα 
πρόβληµα» (εφηµ.) ΣΥΝ. θνησι-µαίος 2. αυτός που γεννιέται νεκρός ΣΥΝ. 
θνησιγέννητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < θνησι- (< µτγν. θνήσις < αρχ. θνήσκω, βλ.λ.) + -γενής < γένος]. 

θνησιγέννητος, -η, -ο [1892] αυτός που γεννιέται νεκρός: -βρέφος ΣΥΝ. 
θνησιγενής. 

θνησιγλωσσία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η εξαφάνιση (ο «θάνατος») µιας 
γλώσσας, κυρ. όταν µειώνονται οι φυσικοί οµιλητές της. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. glossothanasie]. 

θνηοιγονία (η) {θνησιγονιών} 1. η γέννηση νεκρού παιδιού 2. ΙΑΤΡ. η τάση για 
γέννηση θνησιγενών παιδιών. 

[ΕΤΥΜ. < θνησι- (< µτγν. θνήσις < αρχ. θνήσκω, βλ.λ.) + -γονία < γόνος]. 
θνηοιµαίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που είναι καταδικασµένος να πεθάνει, που δεν 
έχει τη δύναµη να ζήσει (λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας): ~ νεογνό ΣΥΝ. 
ετοιµοθάνατος, θνησιγενής ΑΝΤ. εφτάψυχος. [ΕΤΥΜ; < µτγν. θνησιµαϊος < 
αρχ. θνήσκω (βλ.λ.)]. θνησιµότητα (η) [1866] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των 
θανάτων που σηµειώνονται σε δεδοµένο αριθµό ατόµων και σε συγκεκριµένο 
χρόνο, το ποσοστό ανθρώπων που πεθαίνουν σε δεδοµένο τόπο και χρόνο 2. 
(ειδικότ.) η αναλογία που υφίσταται ανάµεσα στον αριθµό των θανάτων και 
στον πληθυσµό (ή µία κατηγορία αυτού) ή/και στο ποσοστό των γεννήσεων σε 
δεδοµένο τόπο και χρόνο: στις υπανάπτυκτες χώρες παρατηρείται υψηλή παιδική 
~. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. mortalité]. θνήσκω ρ. τής Αρχ. Ελληνικής που 
σηµαίνει «πεθαίνω» και απαντά σε σύνθετα και παράγωγα, π.χ. αποθνήσκω, 
θνησιγενής, θνησιµότητα κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θνήσκω | θνήσκω < θνα-ίσκω < I.E. *dh(w)nê-, πβ. σανσκρ. â-
dhvanï-t «εξαφανίστηκε, έσβησε», µτχ. dhvân-tâ- «σκοτεινός». Οµόρρ. θνη-τός, 
θάνα-τος (βλ.λ.) κ.ά.]. θνητός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι προορισµένος να 
πεθάνει κάποτε, που υπόκειται στον θάνατο: ~ φύση ANT. αθάνατος 2. 
(ειδικότ.) θνητός (ο), θνητή (η) ο άνθρωπος κατ' αντιδιαστολή προς τους 
θεούς- ΦΡ. 

(µτφ.) κοινός θνητός βλ. λ. κοινός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θνήσκω (βλ.λ.)]. 

θνητότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να υπόκειται κανείς στον θάνατο, να 
είναι θνητός ANT. αθανασία 2. ΙΑΤΡ. Ο αριθµός των θανάτων από µια νόσο σε 
σχέση µε τον συνολικό αριθµό περιπτώσεων εκδήλωσης νόσου από τη 
συγκεκριµένη νόσο, εκφραζόµενος σε ποσοστά επί τοις εκατό (%) ή επί τοις 
χιλίοις) %ο). 

Θόδωρος (ο) → Θεόδωρος 
Θ.Ο.Κ. (ο) Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου. 
θολερός, -ή, -ό (σπάν.) 1. αυτός από τον οποίο λείπει η διαύγεια και η 

καθαρότητα, που χαρακτηρίζεται από θολούρα και θαµπάδα ΣΥΝ. θολός, 
θαµπός, ηµιδιαφανής ΑΝΤ. καθαρός, διαυγής 2. αυτός που παρουσιάζει σκιές, 
που δεν είναι τελείως καθαρός ΣΥΝ. σκιερός ΑΝΤ. καθαρός, διαυγής. — 
θολερ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., θολερότητα (η) [αρΧ·]· [ΕΤΥΜ αρχ· < θολός 
(βλ.λ.)]. 

θολίτης (ο) [1894] {θολιτών} ΑΡΧΙΤ. λίθος σχήµατος τραπεζίου µε τις δύο 
πλευρές καµπύλες, που αποτελεί στοιχείο τόξου ή θόλου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. voussoir]. 

θολοδοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΡΧΙΤ. (στη βυζαντινή ναοδοµία) το σύνολο των 
εργασιών κατασκευής θόλου. [ΕΤΥΜ. < θόλος + -δοµία (< αρχ. δέµω), πβ. κ. 
πλινθο-δοµία]. 

θολοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {θολοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
σχήµα θόλου: ~ στέγη | κάλυµµα | οικοδόµηµα. — θολοει-δώς επίρρ [µτγν.]. 

θολό κουλτούρα (η) ψεύτικη επιφανειακή κουλτούρα που έχει ως 
χαρακτηριστικό τη σύγχυση εννοιών και τη δυσχέρεια να γίνει κατανοητή. 

θολός, -ή, -ό 1. (γενικά για διαφανή σώµατα) αυτός τού οποίου το εσωτερικό 
δεν είναι απόλυτα διαπερατό από το φως, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
διαύγειας: ~ νερό | κρασί | ατµόσφαιρα || µέχρι να πιω καφέ και να συνέλθω, τα 
έβλεπα όλα ~ ΣΥΝ. θολωµένος, θολερός ΑΝΤ. αθόλωτος, καθαρός, διαυγής, 
λαγαρός, διάφανος 2. (συνεκδ.-µτφ.) αυτός από τον οποίο λείπει το φως, η 
λαµπρότητα: ~ πρωινό | δειλινό | ηµέρα ΑΝΤ. φωτεινός, λαµπρός 3. (ειδικότ. 
για τα µάτια και ό,τι σχετίζεται µε αυτά) αυτός που δεν δίνει την εντύπωση 
τού λαµπερού, τού καθαρού: ~ βλέµµα 4. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
αοριστία, έλλειψη σαφήνειας: οι τελευταίες εξελίξεις δηµιούργησαν µια ~ 
κατάσταση, που δεν µας επιτρέπει να προβλέψουµε τι θα συµβεί στο µέλλον || ~ 
ανάµνηση ΣΥΝ. σκοτεινός, αόριστος, αδιαφανής ΑΝΤ. καθαρός, διαυγής, 
διάφανος- ΦΡ. (α) (µτφ.) ψαρεύω σε θολά νερά αναµειγνύοµαι σε ύποπτες 
καταστάσεις ή ενεργώ και συµπεριφέροµαι κακόπιστα, ύπουλα, δόλια (β) 
(παροιµ.) θολό πρωί, κα-θάρεια ηµέρα (i) (κυριολ. ως πρόγνωση τού καιρού) 
όταν το πρωί υπάρχει οµίχλη, αργότερα η ηµέρα καθαρίζει (ii) (µτφ.) ό,τι 
ξεκινάει άσχηµα είναι δυνατόν να εξελιχθεί ευνοϊκά (γ) (µτφ.) θολό τοπίο για 
ασαφή προοπτική, για αβέβαιο µέλλον: στο θέµα τής φορολογικής 
µεταρρύθµισης το τοπίο είναι θολό. — θολά επίρρ., θολότητα (η) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ- (αρχικώς ουσ., αργότερα και επίθ.) < *θΕολ-ός, πιθ. < I.E. 
*dhwol-nos «σύγχυση», πβ. αρχ. σαξ. far-dwelan «αγνοώ», αρχ. γερµ. gi-
twelan «είµαι συγχυσµένος», γοτθ. dwals «τρελός, ανόητος», αρχ. ιρλ. dall 
«τυφλός» κ.ά.]. 

θολός (ο) 1. ΑΡΧΙΤ. (α) καµπυλόγραµµο αρχιτεκτονικό στοιχείο µε ηµισφαιρικό 
σχήµα, σύµφωνα µε το οποίο διαµορφώνεται συνήθ. οροφή ή στέγη: ο ~ τής 
εκκλησίας | τού ναού | τού τζαµιού ΣΥΝ. τρούλος · ΦΡ. ουράνιος θόλος το 
τµήµα τού ουρανού που βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα και το οποίο γίνεται 
αντιληπτό ως ηµισφαίριο ΣΥΝ. ουρανός, ουράνια σφαίρα, στερέωµα (β) τύπος 
κυκλικού (περίκεντρου) αρχαίου οικοδοµήµατος (θέατρο Επιδαύρου, ∆ελφών, 
Αγοράς Αθηνών κ.λπ.) 2. (κατ' επέκτ.) το καµπυλόγραµµο τµήµα τού καπέλου, 
αυτό που έχει θολωτή µορφή 3. ΑΝΑΤ. κάθε θολοειδές κοίλωµα τού σώµατος: ~ 
τού κρανίου | τού στοµάχου | τού διαφράγµατος. — (υποκ.) θολίσκος (ο) [1869]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η σύνδεση µε το ουσ. 
θάλαµος, καθώς και µε όρους που σηµαίνουν «κοιλότητα, κοιλάδα» (π.χ. γοτθ. 
dais «φαράγγι», ρωσ. dol «κοιλάδα» κ.ά.), δεν ικανοποιεί]. θολοσκέπαστος, -η, 
-ο [1862] αυτός που έχει σκεπή σε σχήµα θόλου: - τάφος | κτήριο. Επίσης (λόγ.) 
θολοσκεπής, -ής, -ές [1894]. θολοστάτης (ο) {θολοστατών} ΑΡΧΙΤ. 
αρχιτεκτονικό στοιχείο, συνήθ. τοίχος, στον οποίο στηρίζεται ο θόλος. 
[ΕΤΥΜ. < θόλος + -στάτης < αρχ. ϊστηµι (πβ. ζυγο-στάτης, θερµο-στά-της, λυχνο-
στάτης κ.ά.)]. θολότητα (η) → θολός 

θολούρα (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. η κατάσταση τού θολού, η έλλειψη 
διαφάνειας και καθαρότητας: λόγω των καυσαερίων υπήρχε ~ στην ατµόσφαιρα 
|| έχω ~ στα µάτια, δεν βλέπω καθαρά || είχε αναδευτεί η άµµος τού βυθού και 
υπήρχε ~ στο νερό ΣΥΝ. θολότητα, θαµπάδα ΑΝΤ. διαύγεια, καθαρότητα, 
διαφάνεια 2. (ειδικότ. για τον καιρό) η βαριά συννεφιά που προϊδεάζει για 
επερχόµενη κακοκαιρία ΑΝΤ. αιθρία, ευδία 3. (µτφ.) ασαφής, µπερδεµένη 
κατάσταση ή έλλειψη διαύγειας πνεύµατος: δυσφόρησαν µε τη ~ των απόψεων 
τού γραµµατέα τού κόµµατος || αισθάνοµαι ~ στο µυαλό. [ΕΤΥΜ < θολός + 
παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. λαϊκός - λαϊκούρα]. θολώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{θόλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) θαµπό και αδιαφανές: ~ 
το κρασί ρίχνοντας νερό || ~ το τζάµι µε τα χνότα µου ΣΥΝ. θαµπώνω ANT. 
ξεθολώνω 2. (µτφ.) προκαλώ ταραχή (σε κάποιον): η αποτυχία τής θόλωσε το 
µυαλό || ~ την κρίση | την αντίληψη κάποιου 3. προκαλώ (σε κάτι) σύγχυση 
ΣΥΝ. συσκοτίζω ANT. ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω- ΦΡ. θολώνω τα νερά προ- 
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καλώ σύγχυση, προσπαθώ να παραπλανήσω για τις πραγµατικές µου 
προθέσεις ή για να µην αποκαλυφθεί αθέµιτη πράξη: προσπαθούν να 
θολώσουν τα νερά, για να µη στραφούν οι υποψίες εναντίον τους ♦ (αµετβ.) 4. 
γίνοµαι θαµπός και αδιαφανής ή ηµιδιαφανής, χάνω την καθαρότητα και τη 
διαύγεια µου: έπεσαν χώµατα µέσα στη στέρνα και το νερό θόλωσε || τα τζάµια 
θόλωσαν από τα χνότα ΣΥΝ. θαµπώνω ΑΝΤ. καθαρίζω 5. χάνω την πνευµατική 
µου διαύγεια και την ισορροπία µου, καταλαµβάνοµαι από σύγχυση και 
ταραχή: θόλωσε το µυαλό µου, όταν είδα να µε κατηγορούν τόσο άδικα ΣΥΝ. 
σκοτεινιάζω· ΦΡ. (µτφ.) θολώνει το µάτι µου (i) αισθάνοµαι έντονη οργή, 
γίνοµαι εκτός εαυτού από θυµό ΣΥΝ. (εξ)οργίζοµαι, εξαγριώνοµαι (ii) 
αισθάνοµαι εντονότατη επιθυµία (για κάτι), νιώθω έντονα την έλλειψη του: 
έχει θολώσει το µάτι του για ένα τσιγάρο. — θόλωµα (το) [µεσν.] κ. θόλωση 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. θολώ (-όω) < θολός. Η φρ. θολώνω τα νερά είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. troubler les eaux]. 

θολωτός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΡΧΙΤ. 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί σε σχήµα θόλου 
(βλ.λ.): ~ τάφος | στέγη | αίθουσα ΣΥΝ. θολοειδής 2. αυτός που διαθέτει έναν 
ή περισσότερους θόλους (βλ.λ.): ~ κτίσµα | εκκλησία. 

Θορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ανδρικό σπέρµα 2. Θορικό (τα) 
τα µόρια που περιέχουν σπέρµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θορός «αναπαραγωγικό σπέρµα» < θ. *dhor-, που ανήκει στην 
ίδια οικογένεια µε το ρ. θρώσκω «πηδώ - γονιµοποιώ» (βλ. λ. θούριος)]. 

θόριο (το) [1896] {θορίου} ΧΗΜ. ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο Th) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΎΜ < νεολατ. thorium < αρχ. σκανδ. Thörr, όνοµα σκανδιναβικού θεού 
τού κεραυνού]. 

θορυβηµένος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που έχει καταληφθεί από ανησυχία: 
θορυβηµένη από τη διάρρηξη, έσπευσε να τοποθετήσει στο σπίτι συναγερµό 
ΣΥΝ. αναστατωµένος. 

θορυβοποιός, -ός, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί θόρυβο, που δηµιουργεί 
σύγχυση και ταραχή: οι πνευµατιστές µιλούν για ~ πνεύµατα ΑΝΤ. αθόρυβος. 

θόρυβος (ο) {θορύβ-ου | -ων, -ους} 1. ο συνεχής ήχος χωρίς αρµονία, που 
µπορεί να γίνει ενοχλητικός στο αφτί: τα µηχανήµατα τού εργοστασίου κάνουν 
πολύ -1| το παχύ χαλί τού σαλονιού έπνιγε τον ~ των βηµάτων || εκκωφαντικός 
~ ΣΥΝ. φασαρία, αντάρα ΑΝΤ. σιγή, σιωπή, ησυχία 2. (µτφ.) µεγάλη και 
εκτεταµένη συζήτηση για πρόσωπο, πράγµα, γεγονός, κατάσταση: θόρυβο 
προκάλεσε στους κοσµικούς κύκλους το διαζύγιο τού γνωστού ζεύγους ΣΥΝ. 
σάλος, ντόρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ., σχηµατισµένο µε το επίθηµα -βος, όπως 
συµβαίνει συχνά µε λ. που περιγράφουν ήχους (λ.χ. φλοϊσ-βος, διθύραµ-βος, 
ϊαµ-βος κ.ά). Το θ. θορϋ- αποτελεί ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *dhrew- | *dherw- 
«µουρµουρίζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. dhrânati «θορυβεί», γοτθ. drunjus 
«ήχος», γερµ. dröhnen «βροντώ» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. θρέο-µαι «κραυγάζω» (< 
*θρέΡ-οµαι), τον-θορύ-ζω «µουρµουρίζω», θρϋ-λος (βλ.λ.), θρή-νος (βλ.λ.) 
κ.ά. Είναι πιθ. ότι όλες αυτές οι λ. σχηµατίστηκαν µε τη συµβολή τής 
ονοµατοποιίας]. 

θορυβώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {θορυβείς... | θορύβ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. (κυριολ.) προξενώ ενοχλητικά ακουστικά ερεθίσµατα, 
κάνω θόρυβο: µη θορυβείτε κατά τις ώρες κοινής ησυχίας ANT. σιγώ, σιωπώ, 
κάνω ησυχία 2. (µτφ.-µειωτ.) προκαλώ την προσοχή τού κοινού, δηµιουργώ 
εντυπώσεις: τελευταίως θορυβεί πολύ για τη δήθεν προσφορά του στα γράµµατα 
και στις τέχνες ♦ (µετβ.) 3. προκαλώ ανησυχία (σε κάποιον): η ιατρική 
γνωµάτευση περιείχε σηµεία που τον θορύβησαν || θορυβήθηκα από τα γεγονότα 
και έτρεξα να σε βρω ΣΥΝ. ανησυχώ, ταράζω, αναστατώνω ΑΝΤ. κα-
θησυχάζω. — θορύβηση (η) (σηµ. 2, 3). 

θορυβώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θορυβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών | θορυ-βωδέστ-
ερος, -ατός} 1. γεµάτος θόρυβο: ~ εκδήλωση/ συζήτηση/ διαµαρτυρία | 
εµφάνιση ΣΥΝ. πολυθόρυβος, πολύβουος, ταραχώδης ΑΝΤ. σιγανός, ήσυχος 
2. (ειδικότ.) αυτός που προκαλεί θόρυβο: ~ µηχάνηµα | ακροατήριο ΣΥΝ. 
θορυβοποιός. — θορυβωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Θουκυδίδης (ο) αρχαίος Έλληνας ιστορικός (5ος αι. π.Χ.), που συνέγραψε την 
ιστορία τού Πελοποννησιακού Πολέµου από την έναρξη του (431) µέχρι το 
411 π.Χ. µε υποδειγµατική εµµονή στην ακρίβεια τής αφήγησης και την 
ανάδειξη τού δραµατικού χαρακτήρα των γεγονότων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Θεο-κυδ-ίδης (µε συναίρεση και επίθηµα -ίδης) < 
Θεός + κϋδος (τό) «δόξα»]. 

θούλιο (το) {θουλίου} ΧΗΜ. σπάνιο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Tm) (βλ. κ. 
λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. thulium < Thule, αρχαιότατη ονοµασία τής Β. Σκαν-
διναβίας, που αρχαίοι γεωγράφοι θεωρούσαν το βορειότερο µέρος τού 
κόσµου. Η ονοµασία δόθηκε στο χηµικό στοιχείο από τον Σουηδό Ρ.Τ. Cleve 
το 1879]. 

Θουριγγία (η) κρατίδιο τής Κ. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Thuringia (πβ. γερµ. Thüringen), από ονοµασία γερµ. φύλου που κατοίκησε 
εκεί. Αγν. ετύµου]. 

θούριος (ο) {θουρί-ου | -ων, -ους} γοργό και ρυθµικό πολεµικό τραγούδι, που 
στόχο έχει να εµψυχώσει µαχητές, αγωνιστές: ο «Θούριος» τού Ρήγα Φεραίου 
ΣΥΝ παιάνας, εµβατήριο. Επίσης θούριο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θοϋρος «ορµητικός, σφοδρός» < *0óp-Foc, ασθενής βαθµ. 
τού θρώ-σκω «πηδώ, εφορµώ» (πβ. αόρ. β' ε-θορ-ον) < I.E. *dhrö- 
«αναπηδώ», πβ. µέσ. ιρλ. der «κορίτσι», ουαλ. -derig «φλογερός», ίσως και 
σανσκρ. dhârâ «ρεύµα, καταιγίδα»]. 

θράκα (η) {χωρ. πληθ.} σωρός από αναµµένα κάρβουνα και στάχτη, πυρά 
χωρίς φλόγα ΣΥΝ. ανθρακιά, καρβουνιά. 
[ΕΤΥΜ. < αθράκα, µεγεθ. τού µεσν. άθράκι < *άθθράκι < µτγν. άνθρά-κιον 
«µαγκάλι» (µε αφοµοίωση -νθ- > -θθ- και απλοποίηση των συµφώνων), υποκ. 
τού αρχ. άνθραξ]. 

Θράκη (η) 1. γεωγραφικό διαµέρισµα στην Α. Βαλκανική Χερσόνησο, τού 
οποίου το Ν∆. τµήµα ανήκει στην Ελλάδα, το Β∆. τµήµα ανήκει στη 
Βουλγαρία και το Α. στην Τουρκία 2. (ειδικότ.) η ∆. Θράκη, γεω-γραφικό 
διαµέρισµα τής Ελλάδας, στα ΒΑ. τής χώρας, που περιλαµβάνει τους νοµούς 
Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. — Θρακιώτης (ο), Θρακιώτισσα (η), θρακικός, -
ή, -ό [µτγν.] κ. θρακιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θρήικη < Θρφξ, -κός, αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε σηµιτ. raqiwa «στερέωµα»]. 

Θρακικό (Πέλαγος) (το) [µτγν.] η θαλάσσια περιοχή µεταξύ τής Θάσου, τής 
Σαµοθράκης και των ακτών τής Θράκης. 

θρανίο (το) ξύλινο ή µεταλλικό τραπέζι, που διαθέτει συχνά και ράφι για την 
τοποθέτηση βιβλίων, µπορεί δε να συνδέεται και µε κάθισµα, και το οποίο 
προορίζεται για δύο ή περισσότερα άτοµα, συνήθ. µαθητές σε σχολικές 
αίθουσες· ΦΡ. (α) κάθοµαι στα θρανία πηγαίνω στο σχολείο, είµαι µαθητής: 
πολλοί γονείς που δεν είχαν τελειώσει το γυµνάσιο, κάθισαν στα θρανία, για να 
πάρουν το απολυτήριο τους (β) αφήνω τα θρανία τελειώνω το σχολείο, παύω 
να είµαι µαθητής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θρανίον, υποκ. τού θράνος (ό) «κάθισµα, 
εδώλιο» < *dhrä-no- < I.E. *dher- «συγκρατώ, φέρω», πβ. σανσκρ. dadhara 
«έχω καθίσει», dhârma- «δίκαιο, θέση», λατ. firmus «σταθερός», γαλλ. ferme, 
ισπ. firme κ.ά. Οµόρρ. θρό-νος (βλ.λ.)]. 

θρασεύω ρ. αµετβ. {θράσεψα} (λαϊκ.) (για φυτά) αναπτύσσοµαι, βγάζω πυκνά 
φύλλα και κλαδιά ΣΥΝ. θρασοµανώ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. *θρασεύω (ήδη µεσν. 
θράσεµα) < αρχ. θράσος]. 

θρασίµι (το) {θρασιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. νεκρό ζώο, άταφο πτώµα ζώου ΣΥΝ. 
ψοφίµι 2. (υβριστ.) άνθρωπος που προσποιείται τον γενναίο, ενώ στην 
πραγµατικότητα είναι δειλός ΣΥΝ. θρασύδειλος, αυθάδης, χαµερπής. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *θρασόν (< αρχ. σαθρόν, µε αντιµετάθεση) + -
ίµι (πβ. ψοφ-ίµι, αγρ-ίµί) ή, κατ' άλλη άποψη, < *θηρασίµ-ιον, υποκ. τού αρχ. 
επιθ. θηράσιµος «αυτός που είναι δυνατόν να κυνηγηθεί» < θηρώ < θήρα]. 

θρασοµανώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {θρασοµανείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 1. 
(για φυτά) αναπτύσσοµαι γρήγορα, βγάζω πυκνά φύλλα και κλαδιά ΣΥΝ. 
θρασεύω, φουντώνω, θεριεύω 2. (µτφ.) εξαπλώνοµαι γρήγορα και 
εντυπωσιακά: «...φυσικά η επιδηµία των ναρκωτικών θρα-σοµανάει από καιρό 
και είναι γνωστή στους πάντες έµµεσα ή άµεσα» (Μ. Πλωρίτης) 3. ενεργώ και 
συµπεριφέροµαι µε θράσος. [ΕΤΥΜ. < θράσος + -µανώ < -µανής < 
µαίνοµαι]. 

θράσος (το) {θράσους | χωρ. πληθ.} η υπερβολική τόλµη, που φθάνει στην 
αναίδεια, στην έλλειψη οποιωνδήποτε αναστολών: έχετε το ~ να έρχεστε στο 
σπίτι µου µετά από ό,τι µου κάνατε; || το ~ σου δεν έχει όρια || ο ανταγωνισµός 
είναι πολύ σκληρός- για να επιβιώσεις, χρειάζεται και λίγο ~ ΣΥΝ. θρασύτητα, 
αδιαντροπιά, αναίδεια, αυθά-δεια, ξετσιπωσιά ΑΝΤ. σεµνότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θράσος | θάρσος < θέρ-σος, από όπου και η λ. θάρρος (βλ.λ.)1. 

Θρασύβουλος (ο) {-ου κ. -ούλου} 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός και 
πολιτικός (τέλος τού 5ου - αρχές τού 4ου αι. π.Χ.), που ηγήθηκε τού στρατού 
των δηµοκρατικών και κατέλυσε το καθεστώς των Τριάκοντα τυράννων 2. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. «ο τολµηρά σκεπτόµενος, ο αποφασιστικός» < θρασύς 
+ -βουλος < βουλή]. 

θρασύδειλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµπεριφέρεται µε θράσος και δειλία 
συγχρόνως, που προσποιείται τον γενναίο, ενώ στην πραγµατικότητα είναι 
δειλός: οι ~ ταραξίες τράπηκαν σε φυγή, µόλις απειλήθηκαν από µερικές 
γυναίκες ΣΥΝ. αυθάδης, αναιδής, θρασύς, θρασίµι ΑΝΤ. γενναίος, θαρραλέος, 
ηρωικός. — θρασύδειλα επίρρ., θρα-συδειλία (η). 

Θρασύµαχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (5ος αι. π.Χ.), ο 
οποίος υποστήριζε το δίκαιο τού ισχυρότερου 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν < θρασύς + -µαχος < µάχοµαι]. 

θρασύς, -εία, -ύ {θρασ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών) | θρασύτ-ερος, -
ατός} αυτός που χαρακτηρίζεται από θράσος, που επιδεικνύει αναίδεια και 
αδιαντροπιά: είναι πολύ ~· του ζήτησα να µην καπνίζει και µου απάντησε: «Αν 
δεν σ' αρέσει, βγες έξω!» || ~ ύφος | απαίτηση | αξίωση ΣΥΝ. αναιδής, 
αυθάδης, αδιάντροπος ΑΝΤ. σεµνός, συνεσταλµένος.    — θρασέως [αρχ.] 
επίρρ., θρασύτητα (η) [αρχ.]. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhrs-u-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dher-s- «έχω θάρρος, 
τολµώ», πβ. σανσκρ. dhrs-nü- «τολµηρός», γοτθ. ga-dars «τολµώ» κ.ά. 
Οµόρρ. θάρ-ρος | -σος (< θέρ-σος, αιολ. τ.(, θρά-σος, θαρ-ρώ κ.ά. Βλ. κ. 
θάρρος]. 

θραύση (η) {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων) (λόγ.) 1. το βίαιο σπάσιµο 
(στερεού, σκληρού αντικειµένου)· ΦΡ. κάνω θραύση (α) προκαλώ µεγάλη 
καταστροφή· επιφέρω µεγάλο πλήγµα: αυτή η αρρώστια κάνει θραύση στα 
βοοειδή (β) (µτφ.) κάνω µεγάλη εντύπωση, προσελκύω την προσοχή όλων: η 
νέα µόδα κάνει θραύση στη νεολαία 2. ΤΕΧΝΟΛ. η λύση τής συνέχειας των 
µορίων υλικού, η οποία οφείλεται σε υπέρµετρη καταπόνηση του (λ.χ. 
άσκηση υπερβολικής πίεσης σε αυτό, υπερθέρµανση κλπ.). [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
θραϋσις < θραύω]. 

θραύσµα (το) {θραύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) τµήµα στερεού, σκληρού 
σώµατος, που αποσπάστηκε µε βίαιο τρόπο: ~ αγγείου | οβί- 
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δας | αγάλµατος. — θραυσµατικός -ή, -ό. [ΕΤΥΜ, < 
αρχ. θραύσµα < θραύω]. 

θραυστήρας (ο) [1894] ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό µηχάνηµα ή εργαλείο, που 
χρησιµοποιείται για τη θραύση σκληρών αντικειµένων (κυρ. µετάλλων και 
ογκωδών λίθων). Επίσης θραύστης [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
concasseur]. 

θραύω ρ. µετβ. {έθραυσα} (λόγ.) σπάζω, συντρίβω, κοµµατιάζω. [ΕΤΥΜ °ΦΧ· 
τεχνικός όρ., τού οποίου το -α- παραµένει δυσερµήνευτο. Η λ. ανάγεται πιθ. 
σε *θρ(α)ύ-σω < *dhrsus-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dhreus- «θραύω, 
σπάζω», πβ. λετ. drubaias «κοµµάτι ξύλου», αρχ. ιρλ. drucht «σταγόνα», αρχ. 
σκανδ. drjüpa «στάζω» κ.ά. Οµόρρ. θρύ-πτω (βλ.λ.), θρύµµα, τρυφ-ή, τρυφ-
ερός, τρυφ-ηλός κ.ά. Το I.E. θ. έλαβε πολλές µεταφορικές σηµ., για τις οποίες 
βλ. λ. θρύπτω]. 

θράψαλο (το) κεφαλόποδο µαλάκιο συγγενές προς το καλαµάρι, µε σώµα 
µεγαλύτερο από αυτό, πτερύγια που εκτείνονται µέχρι το πίσω άκρο του και µε 
λιγότερο εύγευστη σάρκα. [ΕΤΥΜ. < θρύψαλο (βλ.λ.)]. 

θραψερός, -ή, -ό → θρεψερός 
θρέµµα (το) {θρέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτός που έχει ανατραφεί· συνήθ. 

στη ΦΡ. γέννηµα (και) θρέµµα (µεσν. φρ.) πρόσωπο που έχει γεννηθεί και 
ανατραφεί (σε ορισµένο τόπο ή περιβάλλον): είµαι ~ Θεσσαλονικιός 2. 
θρέµµατα (τα) τα οικιακά ζώα, αυτά που εκτρέφονται από τον άνθρωπο για το 
κρέας, το γάλα, το µαλλί τους κ.λπ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέφω (βλ.λ.), µε 
ανοµοίωση τού αρχικού δασέος συµφώνου]. 

θρεµµένος, -η, -ο 1. (κυρ. για ζώα) αυτός που έχει τραφεί καλά, πολύ, που έχει 
ταϊστεί και παχύνει ΣΥΝ. καλοθρεµµένος ΑΝΤ. ατροφικός, ισχνός 2. (µτφ. για 
πρόσ.) αυτός που έχει ανατραφεί, που έχει µεγαλώσει και εξελιχθεί (µε κάτι): 
~ µε τα ιδανικά τής ελευθερίας και τής ισότητας ΣΥΝ. αναθρεµµένος, 
µεγαλωµένος. 

θρεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (γενικότ.) αυτός που συντελεί στην ανάπτυξη τού 
οργανισµού: ~ τροφή | συστατικά 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη λειτουργία 
τής θρέψης: ~ ικανότητα | αξία κ.λπ. (β) θρεπτικό σύστηµα το σύνολο των 
οργάνων, τα οποία συµµετέχουν στη λειτουργία τής θρέψης. — θρεπτικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ., θρε-πτικότητα (η) [1856]. 

θρεφτάρι (το) {σπάν. θρεφταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (κυρ. για ζώα) αυτός που 
τρέφεται καλά, που ταΐζεται πλούσια, προκειµένου να παχύνει και να σφαχτεί: 
στον γάµο του έσφαξαν το πιο καλό ~! ΣΥΝ. βό-σκηµα, µανάρι 2. (µτφ. για 
πρόσ.) πρόσωπο παχύ και µεγαλόσωµο, που δείχνει ότι τρέφεται υπερβολικά. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. θρεπτάριον, υποκ. τού αρχ. θρεπτός < τρέφω]. 

θρέφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έθρεψα, τράφηκα (λόγ. ετράφην, -ης, -η..., µτχ. 
τραφείς, -είσα, -έν), θρεµµένος} ♦ (µετβ.) 1. τρέφω (βλ.λ.) 2. παρέχω (σε 
κάποιον) τα µέσα για να επιβιώσει: πρέπει να τον βοηθήσουµε, γιατί έχει 
οικογένεια να θρέψει || έχει να θρέψει τρία παιδιά ΣΥΝ. τρέφω, ταΐζω 3. 
(ειδικότ. για ζώα) ταΐζω καλά (οικιακό ζώο), συνήθ. για το κρέας του: όλο τον 
χρόνο έθρεφαν το γουρουνάκι των Χριστουγέννων ΣΥΝ. παχαίνω 4. (η µτχ. 
θρεµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ♦ (αµετβ.) 5. (για τραύµα, τραυµατισµένο µέλος) 
επουλώνοµαι, απο-καθίσταµαι: θα περάσουν αρκετές ηµέρες, µέχρι να θρέψει η 
πληγή ΣΥΝ. επουλώνοµαι, κλείνω 6. (για καρπό) ωριµάζω: έθρεψαν τα καλα-
µπόκια. — θρέψιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρέφω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. τρέφω (βλ.λ.), κατ' αναλογίαν προς τους τ. θρέψω 
(µέλλ.), ε-θρεψα (αόρ.), καθώς και προς τα παράγωγα θρεπτικός, θρέµµα]. 

θρεψερός, -ή, -ό κ. θραψερός (σηµ. 2) (λαϊκ.) 1. (για καλλιεργήσιµη έκταση) 
αυτός που αποδίδει πολύ, που προσφέρεται για καλλιέργεια: ~ χωράφι ΣΥΝ. 
γόνιµος, καρπερός 2. (για έµψυχα) αυτός που έχει ανατραφεί καλά, που έχει 
πάχος ΣΥΝ. καλοθρεµµένος, ευτραφής, εύσαρκος, παχύς. [ΕΤΥΜ < θ. θρεψ- 
(ρ. θρέφω) + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. καψ-ερός]. 

θρέψη (η) {-ης κ. -έψεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. το σύνολο των φαινοµένων, 
των λειτουργιών και των µέσων µε τα οποία τα έµβια όντα εξασφαλίζουν την 
επιβίωση, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό τους µε την τροφή 2. (για 
τραύµα, πληγή κ.λπ.) η αποκατάσταση τής συνέχειας και τής ακεραιότητας των 
ιστών ΣΥΝ. επούλωση, κλείσιµο 3. (σπάν.) το να τρέφεται κανείς για να 
επιβιώνει, να συντηρείται στη ζωή ΣΥΝ. θρέψιµο, συντήρηση, διατροφή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θρέψις < αρχ. τρέφω]. θρέψιµο (το)→θρέφω 
θρεψίνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τυποποιηµένο θρεπτικό έδεσµα µε γλυκιά γεύση. 

[ΕΤΥΜ < θρέψη + παραγ. επίθηµα -ίνη, πβ. κ. πεψ-ίνη]. 
θρέψω (να/θα) ρ. -+ τρέφω 

θρηνητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που περιέχει θρήνο ή γίνεται αντιληπτός ως 
θρήνος: ~ άσµα | τραγούδι | κραυγή ΣΥΝ. θρηνώδης ΑΝΤ. εύθυµος, φαιδρός, 
ιλαρός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εκφράζει πένθος: ~ µοιρολόι t λόγος ΣΥΝ. 
πένθιµος. — θρηνηΐΊΚ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. θρηνολογω ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{θρηνολογείς... | θρηνολόγησα} ξεσπώ σε θρήνους ΣΥΝ. θρηνώ, θρηνωδώ, 
µοιρολογώ, κλαίω, οδύροµαι, ολο-φύροµαι. — θρηνολόγηµα (το) κ. 
θρηνολογία (η) [µεσν.], θρηνολό-γος (ο/η). θρήνος (ο) 1. η έκφραση έντονου 
ψυχικού πόνου µε κλάµατα, λυγµούς, µοιρολόγια: ξεσπώ σε - || επιτάφιος | 
σπαρακτικός | γοερός | βουβός ~ ΣΥΝ. κλαυθµός, µοιρολόι, οδυρµός, 
ολοφυρµός 2. ΦΙΛΟΛ. ιστορικό θρηνητικό ποίηµα, που εκφράζει πόνο για 
οδυνηρό γεγονός: θρήνοι για την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. θρήνος < *dhrë-, εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *dhrew- «µουρµουρίζω, 
θορυβώ», για το οποίο βλ. λ. θόρυβος, καθώς και τα οµόρρ. 

θρύ-λος, (ύπο)τον-θορύ-ζω]. θρηνώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {θρηνείς... | θρήν-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα} ♦ 1. (µετβ.) εκδηλώνω µε κλάµατα, λυγµούς, µοιρολόγια 
τον ψυχικό µου πόνο (για κάποιον ή κάτι που χάθηκε για πάντα): θρηνεί τον 
άντρα της | τα παιδιά της || (µτφ.) ~ τη χαµένη µου νιότη || (στον δηµοσιογραφικό 
λόγο) η θεατρική οικογένεια θρηνεί τη µεγάλη ηθοποιό || πρέπει να 
προγραµµατίσουµε την κατασκευή αντιπληµυρικών έργων, προτού θρηνήσουµε κι 
άλλα θύµατα ΣΥΝ. κλαίω, µοιρολογώ ♦ 2. (αµετβ.) εκφράζω µε κλάµατα, 
λυγµούς, µοιρολόγια έντονο ψυχικό πόνο: θρηνεί για τον γυιο της, που χάθηκε 
στον πόλεµο ΣΥΝ. θρηνολογω, θρηνωδώ, ολοφύροµαι, οδύροµαι. θρηνώδης, -ης, 
-ες [αρχ.] {θρηνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (σπάν.) αυτός που ταιριάζει σε 
θρήνο, που έχει χαρακτηριστικά θρήνου: ~ κραυγή | λόγος ΣΥΝ. θρηνητικός. — 
θρηνωδώς επίρρ., θρηνωδία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θρηνωδώ ρ. 
αµετβ. {θρηνωδείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ξεσπώ σε θρήνους και 
µοιρολόγια ΣΥΝ. θρηνολογω, θρηνώ, µοιρολογώ. — θρηνωδός (ο/η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θρηνωδώ < θρήνος + -ωδώ < φδω (βλ.λ), πβ. έπ-ωδός, µελ-
φδός, τραγ-ωδός]. θρησκεία (η) {θρησκειών} 1. η συγκεκριµένη σε µορφή και 
περιεχόµενο πίστη σε θεό, σε θεούς ή γενικότ. σε υπερφυσικές δυνάµεις και η 
αντίστοιχη απόδοση λατρείας: χριστιανική | µουσουλµανική ~ || αλλάζω | 
ασπάζοµαι | απαρνούµαι µια ~ || µονοθεϊστική | ειδωλολατρική | µυστηριακή ~· 
(µτφ.) 2. ο απόλυτος σεβασµός και η φανατική αφοσίωση (σε αξία, ιδεώδες 
κ.λπ.) 3. (εκφραστ.) το αντικείµενο φανατικής αφοσίωσης και λατρείας, αυτό 
που θεωρεί κανείς ιερό: η οµάδα µου είναι για µένα ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θρησκεύω 
(βλ.λ.)]. θρησκειολογία (η) [1839] {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος που 
µελετά τις διάφορες θρησκείες, εξετάζοντας τες από ιστορική, φιλοσοφική και 
ψυχολογική άποψη. — θρησκειολόγος (ο/η) [1869], θρησκειολογικός, -ή, -ό 
[1849], θρησκειολογικ-ά | -ώς επίρρ. θρήσκευµα (το) [µτγν.] {θρησκεύµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. (επίσ.) η συγκεκριµένη θρησκευτική πίστη που ασπάζεται κανείς: 
χριστιανός στο ~ ΣΥΝ. δόγµα, θρησκεία 2. ΝΟΜ. καθύβριση θρησκευµάτων 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος δηµόσια και κακόβουλα καθυβρίζει µε 
οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τού Χριστού ή άλλη 
θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα. θρησκευτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (γενικά) αυτός 
που σχετίζεται µε τη θρησκεία: - πεποιθήσεις | συναίσθηµα | γάµος (στην 
εκκλησία, όχι πολιτικός) | σύστηµα | ηγέτης | κανόνας | τελετή | ύµνος | καθήκον | 
παράδοση | δόγµα | εορτή | φανατισµός | συνείδηση || «η τρίτη χιλιετηρίδα θα 
είναι θρησκευτική ή δεν θα υπάρξει καθόλου» (Αντρέ Μαλ-ρώ)· ΦΡ. (µε) 
θρησκευτική ευλάβεια (µε) µεγάλη προσοχή και αφοσίωση: διαβάζω την 
εφηµερίδα σας µε ~ ευλάβεια 2. θρησκευτικό δράµα | µυστήριο (στο Βυζάντιο) 
θρησκευτική παράσταση µε θέµα από την Α.Γ., τους βίους των αγίων ή τα 
Απόκρυφα Ευαγγέλια, µε διδακτικό περιεχόµενο (λ.χ. Τρεις παίδες έν καµίνω 
τού πυρός, Τα Πάθη τού Χριστού κ.ά.) 3. θρησκευτικά (τα) το σχολικό µάθηµα 
που αναφέρεται στη θρησκεία, συνήθ. των µαθητών ή την επίσηµη θρησκεία 
τού κράτους. — θρησκευτικ-ά | -ώς [1841] επίρρ. θρησκευτικότητα (η) [1812] 
{χωρ. πληθ.} το θρησκευτικό συναίσθηµα, η διάθεση (κάποιου) να θρησκεύει. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. religiosité]. θρησκεύω ρ. αµετβ. {µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} εκτελώ τα θρησκευτικά µου καθήκοντα' (επίσης καταχρ. 
µεσοπαθ. θρησκεύοµαι): η ταινία προκάλεσε την οργή τού θρησκευόµενου λαού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θρησκεύω «αποδίδω ιερή υπηρεσία, λατρεύω µια θεότητα», 
αβεβ. ετύµου. Πιστεύεται ότι το ρ. συνδέεται µε τους τύπους θρήσκω «νοώ» και 
θράσκειν «θυµίζω», που απαντούν ως «γλώσσες» στον Ησύχιο, καθώς και µε 
τον αόρ. β' έν-θρεϊν «φυλάσσω». Εν τοιαύτη περιπτώσει, το ρ. θρησκεύω θα είχε 
τη σηµ. «φυλάσσω, τηρώ», οπότε δεν θα µπορούσε να αποκλειστεί η σύνδεση 
µε τα ουσ. θράνος, θρό-νος]. θρησκόληπτος, -η, -ο [1888] (κακόσ.) αυτός που 
διακατέχεται από υπέρµετρο θρησκευτικό ζήλο, που είναι υπερβολικά 
αφοσιωµένος στη θρησκεία, που βλέπει τα πάντα υπό θρησκευτικό πρίσµα: στα 
επεισόδια πρωτοστάτησαν διάφοροι ~ πολίτες, που πίστευαν ότι η ταινία είναι 
βλάσφηµη ΣΥΝ. θρησκοµανής. — θρησκοληψία (η) [1893]. 
[ΕΤΥΜ < θρήσκος + -ληπτος < λαµβάνω, πβ. κ. µτγν. θεόληπτος «προ-
ληπτικός»]. θρησκοµανής, -ής, -ές [1825] {θρησκοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (κα-
κόσ.) αυτός που αφοσιώνεται στη θρησκεία του σε βαθµό µανίας, φανατικά 
ΣΥΝ. θρησκόληπτος. — θρησκοµανία (η) [1801]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ;ης, -ης, -ες. 
θρήσκος, -α, -ο αυτός που ζει σύµφωνα µε τη διδασκαλία τής θρησκείας του, 
που µετέχει τακτικά στη ζωή τής Εκκλησίας ΣΥΝ. θεοσε-βής, θεοσεβούµενος, 
ευλαβής, φιλόθρησκος (πβ. λ. θρησκόληπτος) ΑΝΤ. άθρησκος, άπιστος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θρήσκος < αρχ. θρησκεύω (υποχωρητ.)]. θριαµβευτής (ο) 
[µτγν.], θριαµβεύτρια (η) {θριαµβευτριών} πρόσωπο που πέτυχε θρίαµβο, που 
αντιµετώπισε µε εξαιρετική επιτυχία δύσκολες καταστάσεις ή αντίξοες 
συνθήκες: είναι ο ~ των χθεσινών εκλογών, αφού κυριολεκτικά συνέτριψε τους 
αντιπάλους του || ~ τής ζωής || ~ στρατηγός ΣΥΝ. τροπαιούχος. θριαµβευτικός, -
ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θρίαµβο ή συνιστά θρίαµβο: ~ νίκη 
| πρόκριση | εκλογή 2. αυτός που αποκτά τον χαρακτήρα θριάµβου, που 
ταιριάζει σε θρίαµβο ή θριαµβευ- 
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τή: ~ υποδοχή | τόνος | ύφος ΣΥΝ. ενθουσιώδης, µεγαλοπρεπής, επιδεικτικός. — 
θριαµβευτικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. θριαµβεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {θριάµβευσα} 1. 
αναδεικνύοµαι πανηγυρικά νικητής, σηµειώνω θρίαµβο: θριάµβευσε στις 
προεδρικές εκλογές 2. (για αφηρ. έννοιες) επικρατώ, κυριαρχώ απόλυτα: θριαµ-
βεύει η δηµοκρατία | η δικαιοσύνη | η αλήθεια | η λογική | το παρασκήνιο | η 
φαυλοκρατία 3. (µτφ.) επιτυγχάνω απόλυτα (σε κάτι), έχω εξαιρετικά 
ικανοποιητική απόδοση: θριάµβευσε στον ρόλο τούΆµλετ || στη δύσκολη 
τηλεοπτική συζήτηση κατάφερε να θριαµβεύσει επί τού αντιπάλου του 4. ΘΕΟΛ. 
θριαµβεύουσα Εκκλησία η Εκκλησία στον ουρανό, τής οποίας µέλη είναι όσοι 
πιστοί ευαρέστησαν τον Θεό στον επίγειο βίο τους, οι οποίοι προγεύονται τα 
αγαθά τής µακαριότητας. — θριάµβευση (η) [µτγν.]. θριαµβικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που αναφέρεται ή αρµόζει στον θρίαµβο: - ιαχές | χαρακτήρας | αψίδα 
ΣΥΝ. θριαµβευτικός. — θριαµβικά επίρρ. θριαµβολογώ ρ. αµετβ. 
{θριαµβολογείς... | θριαµβολόγησα} (συχνά ειρων.) εκφράζω µε θριαµβευτικό 
τρόπο τον ενθουσιασµό µου (για επιτυχία µου): την ίδια στιγµή που το 
ραδιόφωνο θριαµβολογούσε για υποτιθέµενες νίκες τού στρατού τής χώρας, η 
κυβέρνηση διαπραγµατευόταν τους όρους τής παράδοσης ΣΥΝ. κοµπορρηµονώ. 
— θριαµβολογία (η). θρίαµβος (ο) {θριάµβ-ου | -ων, -ους} 1. η ένδοξη νίκη, η 
λαµπρή επιτυχία: το κόµµα πέτυχε ~ στις τελευταίες εκλογές, παίρνοντας ποσοστό 
µεγαλύτερο τού 50% 2. το σηµαντικό, το µεγάλο κατόρθωµα: αυτή η ανακάλυψη 
ήταν ένας - τής ιατρικής || η θεατρική πρεµιέρα κατέληξε σε ~ 3. ΙΣΤ. (στους 
αρχαίους Ρωµαίους) η επινίκια ποµπή στρατηγού µετά από σηµαντική νίκη του: 
τελώ ~ 4. (για αφηρηµένες έννοιες) η απόλυτη επικράτηση, κυριαρχία (ενός 
πράγµατος): ο ~ τής λογικής | τής αλήθειας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, λ. σχηµατισµένη όπως και τα ουσ. διθύραµβος, 
ίαµβος (βλ.λ.). Η πιθανότερη εκδοχή θεωρεί τη λ. προελληνικό (πελασγικό) 
δάνειο, όπως και το αντίστοιχο λατ. triumphus, άποψη που ενισχύεται από το 
γεγονός ότι η λ. θρίαµβος αποτελούσε αρχικώς ύµνο προς τιµήν τού ∆ιονύσου]. 
θριγκός (ο) ΑΡΧΑΙΟΛ. περίβολος, περιφερική επίστεψη· κυρ. το τµήµα κτηρίου, 
που στηρίζεται στους κίονες και αποτελείται από το επιστύλιο, τη ζωφόρο και 
το γείσο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θριγκός | τριγχός | θριγχός, αγν. ετύµου]. θρίλερ (το) {άκλ.} 1. 
ταινία ή ανάγνωσµα µε περιπετειώδες και γεµάτο ένταση περιεχόµενο, που 
προκαλεί στον θεατή ή αναγνώστη αισθήµατα αγωνίας ή και τρόµου: 
ψυχολογικό | αστυνοµικό | κατασκοπικό | πολιτικό ~ 2. (συνεκδ.) το αντίστοιχο 
µε τα παραπάνω είδος τής κινηµατογραφικής τέχνης: γνωστός σκηνοθέτης 
ταινιών ~ 3. (µτφ.) καθετί τού οποίου η έκβαση κρίνεται µόνο την τελευταία 
στιγµή, ώστε να κρατά σε αγωνία και ένταση αυτόν που παρακολουθεί την 
αµφίρροπη εξέλιξη του: ~ τα αποτελέσµατα των εκλογών! Μόλις στις 3.00 το 
πρωί φάνηκε ο νικητής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. thriller < thrill «προκαλώ έξαψη, 
τρόµο»]. -θρο παραγωγικό επίθηµα ουδετέρων ουσιαστικών που δηλώνει: 1. 
όργανο: κλεί-θρο 2. τόπο: βά-θρο, ρεί-θρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. -θρον, -θρα, παραγ. επίθηµα τής Αρχ. Kat Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το I.E. επίθηµα *-ro- (των επιθέτων) µε προσθήκη τού δασέος 
*-dh- (οπότε *dhro-). Εκτός από την απλή µορφή του (π.χ. βάρα-θρον, ϋπαι-
θρον), συχνά ενισχύεται από το φωνήεν e/ê και λαµβάνει παρεκτεταµένη 
µορφή -ηθρον, -ήθρα (π.χ. κηρ-ήθρα, ρεϊθρον< *ρέ-ε-θρον< ρέω, κολυµβ-
ήθρα)]. θρόισµα (το) {θροΐσµ-ατος | -ατα, -άτων} ελαφρός, ασθενής και συ-
νεχής ήχος, που παράγεται κυρ. από την κίνηση και την τριβή των φύλλων των 
δέντρων: τον νανούρισε το ~ των φύλλων. — θροίζω ρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. θροΐζω < αρχ. θροώ (-έω) «κραυγάζω» < θροϋς «θόρυβος, 
µουρµουρητό» < θρέοµαι < *θρέΡ-οµαι < I.E. *dhrew- «µουρµουρίζω, 
θορυβώ». Οµόρρ. θόρυ-βος, (ύπο)τον-θορύ-ζω (βλ.λ.) «µουρµουρίζω», θρή-
νος, θρϋ-λος, ίσως και ά-θρόος (βλ.λ.)]. θροµβεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. εγχείρηση για 
τη διάνοιξη αγγείου και την αφαίρεση τού θρόµβου που το φράσσει, ώστε να 
αποκατασταθεί η κυκλοφορία τού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombectomy]. θροµβίνη (η) {χωρ. 
πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. ουσία που συντελεί στην πήξη τού αίµατος. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombin]. θροµβοκυτταρο (το) 
{θροµβοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. το αιµοπετάλιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombocyte]. θροµβοκυττάρωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού αριθµού των αιµοπεταλίων 
στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombocytosis]. 
θροµβολυτικό (το) φάρµακο που δρα αµέσως και µπορεί να διαλύσει σε 
ελάχιστο χρόνο έναν θρόµβο· χρησιµοποιείται σε ειδικές καταστάσεις, λ.χ. µετά 
από οξύ έµφραγµα τού µυοκαρδίου και µόνο σε νοσοκοµείο. 
[ΕΓΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombolytic]. θρόµβος (ο) (λόγ.) 1. 
σταγόνα πηγµένου αίµατος 2. ΙΑΤΡ. συγκέντρωση πηγµένου αίµατος, που 
συνιστά όγκο και εµφανίζεται σε εσωτερικό αγγείου ή στο εσωτερικό τής 
καρδιάς. 

[ETYM; αρχ. < I.E. *dhrómbh-os, ετεροιωµ. βαθµ. τού *drembh- (> τρέφω, 
µε τη σηµ. «αναπτύσσω, κάνω (κάτι) να αυξηθεί σε όγκο»), πβ. ισλ. drambr 
«κόµπος», αρχ. σκανδ. trë-drumbr «κούτσουρο» κ.ά. Η παρουσία τού έρρινου 
-µ- στο ουσ. θρόµβος έχει εκφραστική λει- 

τουργία, όπως συµβαίνει και στο σχήµα θάµβος - ταφώ. Βλ. κ. τρέφω]. 
θροµβούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {θροµβούται...· µόνο στον ενεστ.} 

σχηµατίζω θρόιιβους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
θροµβοφλεβίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή, που συνοδεύεται από τον σχηµατισµό 

θρόµβου σε φλέβα και συνήθ. βρίσκεται κοντά στο δέρµα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombophlebitis]. 

θροµβώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θροµβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
αποτελείται από θρόµβους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θρόµβωση (η) [µτγν.} {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 1. Ο σχηµατισµός 
θρόµβου µέσα σε αιµοφόρο αγγείο: ~ των φλεβών τής κνήµης 2. θρόµβωση 
στεφανιαίας απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας από θρόµβο αίµατος, η οποία 
έχει συχνά ως αποτέλεσµα την καρδιακή προσβολή. 

θρονί (το) [µεσν.] {θρον-ιού | -ιών} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. κοντό κάθισµα µε 
ακουµπιστήρι 2. ΕΚΚΛΗΣ. ξύλινο έπιπλο σε ορισµένη θέση τού ναού, όπου 
τοποθετείται η εικόνα τής Παναγίας ή τού τιµώµενου αγίου. 

θρονιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {θρόνιασ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.-εκφρα-στ.) 1. 
βάζω (κάποιον) να καθίσει σε θρόνο 2. (µεσοπαθ. θρονιάζοµαι) κάθοµαι 
κάπου µε όλη µου την άνεση, σαν να µου ανήκει η θέση δικαιωµατικά, µε 
σκοπό να µείνω για πολύ: ήρθε και θρονιάστηκε δίπλα µου και δεν έλεγε να το 
κουνήσει || πήγε η πεθερά και τους θρονιάστηκε στο σπίτι έναν µήνα τώρα 
ΣΥΝ. στρογγυλοκάθοµαι. — θρό-νιασµα (το). 

θρόνος (ο) 1. πολυτελές κάθισµα µε βραχίονες, υποπόδιο και ερεισί-νωτο, που 
προορίζεται για πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες, βασιλείς κ.λπ.: 
βασιλικός | πατριαρχικός | οικουµενικός ~ || η αίθουσα τού ~ 2. (συνεκδ.) (α) η 
εξουσία τού άρχοντα, τού βασιλιά: ανήλθε στον ~ σε ηλικία 18 ετών || κατακτώ 
| εγκαταλείπω τον ~ || ρίχνω από τον ~ || διαδέχοµαι στον ~ || «Οι µνηστήρες 
τού ~» (νορβ. Kongsemnerne, δράµα τού Ε. Ίψεν) (β) ο άρχοντας, ο βασιλιάς 
ως φορέας εξουσίας: η κυβέρνηση υπονοµεύει τον- || στράφηκε κατά τού 
θρόνου ΣΥΝ. παλάτι, στέµµα 3. ΕΚΚΛΗΣ. Θρόνοι (οι) τάξη αγγέλων που 
ανήκουν µετά τα Χερουβείµ και Σεραφείµ στην πρώτη ιεραρχία 4. η έδρα των 
πατριαρχείων µε τη δικαιοδοσία τους: Πατριαρχικός - Κωνσταντινουπόλεως | 
Αλεξανδρείας | Αντιοχείας | Ιεροσολύµων || ο παπικός ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhr-ónos, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dher- «συγκρατώ, 
φέρω», πβ. σανσκρ. dadhâra «έχω καθίσει», dhârma- «δίκαιο, θέση», λατ. 
firmus «σταθερός» κ.ά. Οµόρρ. θρα-νίο(ν) (βλ.λ.), ίσως και θρη-σκεύω 
(βλ.λ.)]. 

θρουβαλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {θρουβάλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λο-γοτ.-
διαλεκτ.) θρυµµατίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. θρύβω (< αρχ. θρύπτω, βλ.λ., µε τροπή [i] —> [u]), κατ' 
αναλογίαν προς τα τσουβαλιάζω, κουρελιάζω, θρυψαλιάζω κ.ά. (όπου το -αλ- 
αποτελεί µέρος τού θέµατος)]. 

θρούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ώριµος καρπός τής ελιάς, που πέφτει από το 
δέντρο και µαζεύεται από το έδαφος ΣΥΝ. χαµοελιά, χα-µάδα 2. καρπός ελιάς 
αρωµατισµένος µε θρούµπι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δρούπα (κατά παρετυµολ. προς 
το αρωµατικό φυτό θρούµπι, βλ.λ.) < *δρύππα (πβ. λατ. druppa) < *δρύπεπη < 
αρχ. δρυπε-πής (έλαια) «καρπός που ωρίµασε πάνω στο δέντρο». Το αρχ. επίθ. 
δρυπεπής είναι αβεβ. ετύµου. Ενώ το α' συνθ. είναι ασφαλώς η λ. δρυς 
«δέντρο» (βλ.λ.), το β' συνθ. εγείρει αρκετά προβλήµατα. Ίσως ισχύει η 
εκδοχή ότι το επίθ. δρυπεπής αποτελεί φωνητική παραλλαγή τής «γλώσσας» 
τού Ησυχίου δρυπετεϊς «αυτοί που έχουν πέσει από το δέντρο»]. 

θρούµπι (το) {χωρ. γεν.} αρωµατικό φυτό, τα φύλλα και οι βλαστοί τού οποίου 
χρησιµοποιούνται ως καρύκευµα· (συνεκδ.) τα ίδια τα φύλλα και οι βλαστοί 
αυτού τού φυτού. Επίσης θρούµπη (η). [ΕΤΥΜ. < θρούµπι | θρούµπη < µεσν. 
θρύµπη < θρύµβη < αρχ. θύµβρη, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. θυµόν 
«θυµάρι»]. 

θρυαλλίδα (η) (λόγ.) 1. το φιτίλι λάµπας ή λυχναριού 2. εύφλεκτο πλέγµα που 
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση τής φωτιάς σε εκρηκτικές ύλες ΣΥΝ. άφτρα 
3. (µτφ.) η αφορµή συγκεκριµένου γεγονότος, κυρ. µε αρνητικές καταλυτικές 
επιπτώσεις: ο εµπρηστικός του λόγος λειτούργησε ως ~ για τη διάσπαση τού 
κόµµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θρυαλλίς, -ίδος < θρύον «βούρλο» < *τρύhον (µε 
πρόληψη τής δασύτητας) < I.E. *truso- «βούρλο», πβ. αρχ. σλαβ. trüsti «κα-
λάµι»]. θρύβω ρ. → θρύπτω 
θρυλείται, θρυλούνται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} 1. διαδίδοµαι ως φήµη: θρυλούνται συγκρούσεις µέσα στους κόλπους 
τής κυβέρνησης || θρυλείται ότι... ΣΥΝ. ακούγεται, λέγεται, φηµολογείται 2. 
θρυλούµενα (τα) οι φήµες που κυκλοφορούν ΣΥΝ. διαδόσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. θρύληµα (το) [µτγν.] {θρυλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (σπάν.) η φήµη, 
η 
διάδοση. θρυλικός, -ή, -ό αυτός που έχει γίνει θρύλος: ο ~ Ροµπέν των ∆ασών || 
~ κατορθώµατα | µάχες ΣΥΝ. µυθικός, ένδοξος, ξακουστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. θρύλος (ο) 1. η διήγηση, συνήθ. µυθικού χαρακτήρα, που 
µεταδίδεται από γενιά σε γενιά: θρύλοι και παραδόσεις τού λαού µας || ο ~ τού 
µαρµαρωµένου βασιλιά 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο, γεγονός ή οτιδήποτε άλλο 
απέκτησε µεγάλη φήµη, ακτινοβολία, ώστε η ανάµνηση του να συναρπάζει: το 
όνοµα του έγινε ~|| η ταινία έγινε ~, αφότου πήρε 11 Όσκαρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. θρύλος, αρχική σηµ. «θόρυβος, µουρµουρητό», < *dhru-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dhrew- «µουρµουρίζω, θορυβώ» (βλ. 



θρύµµα 761 θυµητικό 
 

κ. λ. θόρυβος)]. 
θρύµµα (το) {θρύµµ-ατος | -ατα, -άτων} θρύψαλο, θραύσµα. [ΕΤΥΜ. 

αρ£. < θρύπτω (βλ.λ.)]. 
θρυµµατίζω ρ. µετβ. {θρυµµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} σπάζω (κυρ. 

µε δυνατό χτύπηµα), διαλύω σε πολύ µικρά κοµµάτια: (συ-νήθ. µεσοπαθ.) το 
παρµπρίζ του αυτοκινήτου θρυµµατίστηκε κατά τη σύγκρουση || (µτφ.) ~ τις 
φιλοδοξίες κάποιου ΣΥΝ. συντρίβω, (οικ.) σµπαραλιάζω. — θρυµµατισµός (ο) 
[1894] κ. θρυµµάτισµα (το). [ΕΤΥΜ. < θρύµµα]. 

θρυπτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µπορεί να συντρίβει: ~ µηχάνηµα. 
θρύπτω κ. (καθηµ.) θρύβω ρ. µετβ. {έθρυψα} θρυµµατίζω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

αρχ. < *0ρύπ-_/ω < *dhru-bh-jô, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dhreu-S- «θραύω, 
σπάζω», πβ. λετ. drubazas «κοµµάτι ξύλου», αρχ. ιρλ. drucht «σταγόνα», αρχ. 
σκανδ. drjüpa «στάζω» κ.ά. Οµόρρ. θραύω (βλ.λ.), θρύµµα, τρυφ-ή, τρυφ-ερός, 
τρυφ-ηλός κ.ά. Εκτός από τη σηµ. «θραύω, κοµµατιάζω», το ρ. θρύπτω έλαβε 
και µτφ. σηµ., όπως «διαφθείρω, ζω ακόλαστα», πράγµα που φαίνεται 
σαφέστερα στα οµόρρ. τρυφή (αρχική σηµ. «µαλθακότητα»), τρυφερός 
(αρχική σηµ. «θηλυ-πρεπής»), τρυφηλός (αρχική σηµ. «αυτός που επιδιώκει 
αισθησιακές ηδονές»)]. 

θρυψαλιάζω ρ. µετβ. {θρυψάλιασ-α, -τηκα, -µένος} (σπάν.) θρυµµατίζω, κάνω 
(κάτι) θρύψαλα. — θρυψάλιασµα (το). 

θρύψαλο (το) πολύ µικρό κοµµάτι από κάτι σπασµένο (κυρ. γυαλί) (συνήθ. στον 
πληθ.): ο καθρέφτης έπεσε κι έγινε θρύψαλα || (κ. µτφ.) οι ελπίδες του έγιναν 
σκόνη και θρύψαλα. [ΕΤΥΜ < θρυψ- (< θρύπτω) + -αλο, πβ. κόκκ-αλο, ρόπ-
αλο κ.ά.]. 

Θύαµις (ο) {Θυάµιδος} ο Καλαµάς (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πελασγ. αρχής, αγν. 
ετύµου, παράλλ. τ. τού Θύ-αµος (όρος κοντά στη λίµνη Αµβρακία)]. 

θυγατέρα (η) 1. (λόγ.-διαλεκτ.) η κόρη, το θηλυκό τέκνο: η µονάκριβη ~ του 2. 
(µτφ.) αυτό που έρχεται ως συνέπεια, ως επακόλουθο: η γκρίνια είναι ~ τής 
µιζέριας ΣΥΝ. καρπός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θυγάτηρ (ήδη µυκ. tu-ka-te), αρχαιότατη λ., < I.E. 
*dhug(h)atér-, πβ. σανσκρ. duhitâr-, αρµ. dustr, γοτθ. dauhtar, γερµ. Tochter, 
αγγλ. daughter κ.ά.]. 

θυγατρικός, -ή, -ό [1858] αυτός που έχει δηµιουργηθεί και εξαρτάται από άλλον 
φορέα: ~ εταιρεία | τράπεζα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. filiale]. 

θύελλα (η) {-ας κ. (λόγ.) -έλλης | -ελλών} 1. σφοδρός άνεµος µε βροχή, µεγάλη 
καταιγίδα: η ~ ξεσπά | άρχισε να κοπάζει || ~ και θαλασσοταραχή ΣΥΝ. 
ανεµοστρόβιλος, σίφουνας, τυφώνας ΦΡ. δελτίο θυέλλης έκτακτο δελτίο που 
εκδίδει η µετεωρολογική υπηρεσία, µε το οποίο ενηµερώνονται κυρ. οι 
ναυτιλλόµενοι ότι επίκειται καταιγίδα 2. (µτφ.) µεγάλη αναταραχή, σύγχυση, 
αναστάτωση: οι δηλώσεις του ξεσήκωσαν ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος- ΦΡ. 
όποιος σπέρνει ανέµους, θερίζει θύελλες βλ. λ. άνεµος 3. (+γεν.) για κάτι που 
εκδηλώνεται ορµητικά και σε µεγάλο πλήθος: η απόφαση τού δικαστηρίου 
ξεσήκωσε - διαµαρτυριών | αντιδράσεων | κινητοποιήσεων || τα λόγια τού 
οµιλητή πνίγηκαν σε µια ~ χειροκροτηµάτων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θύω | θύνω 
«τρέχω ορµητικά, εφορµώ» (που πιθ. συνέπιπτε αρχικά µε το ρ. θύω 
«θυσιάζω», βλ.λ.) < *θύ-νΕ-ω < *dhu-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dheu- 
«σκορπίζω, στροβιλίζω» (πβ. σανσκρ. dhu-nó-ti «σείει»), για την οποία βλ. λ. 
θύω]. 

θυελλώδης, -ης, -ες [µτγν.] (θυελλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
είναι όµοιος στη σφοδρότητα µε θύελλα: το δελτίο καιρού προέβλεψε για αύριο 
~ ανέµους ΣΥΝ. τρικυµιώδης ANT. νήνεµος, γαλήνιος 2. (µτφ.) ασυγκράτητος, 
ακατάσχετος: - χειροκροτήµατα 3. (µτφ.) ταραχώδης, περιπετειώδης: η 
συνοµιλία µεταξύ των διπλωµατών υπήρξε ~||η συνεδρίαση έληξε µέσα σε ~ 
ατµόσφαιρα. — θυελ-λωδώς επίρρ. [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θυέστειος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Θυέστη (βλ.λ.)· στη ΦΡ. θυέστεια 
δείπνα (i) ΜΥΘΟΛ. το γεύµα που παρέθεσε ο Ατρέας στον Θυέστη, στο οποίο 
ο τελευταίος έφαγε εν αγνοία του τις σάρκες των ίδιων του των παιδιών (ii) 
(µτφ.) η ανθρωποφαγία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κύρ. όν. Θυέστης, αρχική σηµ. «αυτός 
που χειρίζεται το γουδοχέρι, προετοιµάζοντας το προσφερόµενο για θυσία 
κρέας», < θύω (βλ.λ.)]. 

Θυέστης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Πέλοπα και τής Ιπποδάµειας, αδελφός τού 
Ατρέα, µε τον οποίο βρισκόταν σε διαµάχη για τον θρόνο των Μυκηνών (βλ. κ. 
θυέστεια δείπνα, λ. θυέστειος). [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < θ. θυεσ- τού ουσ. θύος 
(γεν. *θυεσ-ος) µε τη σηµ. «προσφορά ολοκαυτώµατος - αρωµατική ουσία» (< 
ρ. θύω, βλ.λ.). Το όν. Θυέσ-της θα δήλωνε εκείνον που προετοιµάζει µια θυσία 
παρασκευάζοντας αρώµατα, ειδικώς δε εκείνον που χειρίζεται το γουδοχέρι 
(πβ. µτγν. θυέσ-της «γουδοχέρι»)]. θύλακας (ο) → θύλακος θυλάκιο (το) [αρχ.] 
(θυλακί-ου | -ων} (λόγ.) 1. σακίδιο, σακούλι 2. η 
τσέπη 3. ΑΝΑΤ. κοίλωµα βλεννογόνου αδένα. θυλακίτιδα (η) ΙΑΤΡ. 
δερµατοπάθεια από φλεγµονή στις ρίζες των τριχών. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bursitis]. θυλακοειδής, -ής, -ές [αρχ.] 
{θυλακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα θυλάκου. θύλακος (ο) {θυλάκ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. 
µικρός σάκος, σακούλι ΣΥΝ. σακίδιο, ταγάρι 2. ΑΝΑΤ. θήκη ή περίβληµα 
οργάνων τού σώµατος: ~ δοντιών | τριχών 3. ΣΤΡΑΤ. η τοποθεσία όπου 
εισέρχονται και παραµένουν στρατεύµατα σε τµήµα τού εχθρικού εδάφους, ενώ 
τα γύρω εδάφη εξακολουθούν να κατέχονται από τις εχθρικές δυνάµεις. Επίσης 
θύλακας (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. < αρχ. θύλακος «σάκος», αγν. ετύµου. o τ. θύλακας 
µεταπλ. τ. 

τού µτγν. θύλαξ «θύλακος, σάκος», πβ. ενήλικος - ενήλικας]. 
θυλακώνω ρ. µετβ. [θυλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) βάζω σε θύλακο, σε 

σακούλι. — θυλάκωση (η) [1889]. 
θύµα (το) {θύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πρόσωπο που υπέστη κάτι κακό 

(συµφορά, καταστροφή, εκµετάλλευση κ.λπ.) χωρίς δική του υπαιτιότητα: 
πέφτω ~ εκβιασµού | απαγωγής | απάτης | τού ολοκαυτώµατος | τού ναζισµού | 
ληστείας | τροµοκρατικής ενέργειας | τροχαίου δυστυχήµατος || δεν 
αναφέρθηκαν θύµατα από τον σεισµό || (συχνά κατ' αντιδιαστολή προς τον 
θύτη) στην προσπάθεια του να φανεί αντικειµενικός, βάζει θύτη και ~ στο ίδιο 
τσουβάλι 2. το πρόσωπο που υφίσταται τις δυσάρεστες συνέπειες από κάτι: 
έπεσε ~ τής ίδιας του τής φιλοδοξίας || υπήρξε ~ των περιστάσεων 3. το 
πρόσωπο που γενικά υφίσταται τις συνέπειες από ό,τι δυσάρεστο συµβαίνει, 
που αδικείται σε όλες τις περιπτώσεις: δεν µπορώ να είµαι µια ζωή το - και να 
υποχωρώ σε όλους ΦΡ. εξιλαστήριο θύµα βλ. λ. εξιλαστήριος 4. (οικ.) ο 
ανόητος, το κορόιδο: βρε ~! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. θύµα «θυσιαζόµενο ζώο» < θύω (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. (για 
πρόσωπα) ήδη αρχ.]. 

θυµάµαι [µεσν.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {θυµάσαι... | θυµήθηκα} ♦ (µετβ.) 1. 
επαναφέρω στη µνήµη µου, αναπολώ: ~ τα περασµένα και µελαγχολώ ΣΥΝ. 
ενθυµούµαι ΑΝΤ. ξεχνώ- ΦΡ. ό,τι θυµάται χαίρεται για κάποιον που 
αναφέρει άσχετο µε τη συζήτηση ή την περίσταση θέµα 2. διατηρώ στη µνήµη 
µου: θα ~ για πάντα το καθαρό του βλέµµα || τον- να έρχεται κάθε µέρα στις 
3.00 || θυµάσαι, όταν ήµαστε µικροί, που φεύγαµε από το σχολείο και πηγαίναµε 
σινεµά; ♦ 3. (αµετβ.) έχω µνηµονικό, διαθέτω δυνατή µνήµη: λόγω τής ηλικίας 
του αρχίζει να µη θυµάται. Επίσης θυµούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. θυµούµαι < έθθυµοῦµαι < αρχ. ενθυµούµαι (βλ.λ.)]. 

θυµάµαι - κοιµάµαι - λυπάµαι - φοβάµαι, θυµίζω - κοιµίζω - φοβίζω - 
λυπώ. Τα ρήµατα αυτά στον ενεστώτα κυρ. και στον παρατατικό 
εµφανίζουν ιδιάζουσα κλίση: ενεστ. θυµάµαι (κ. -ούµαι), -άσαι, -άται, -
ούµαστε (κ. -όµαστε), -άστε (κ. -όσαστε), -ούνται πα-ρατ. θυµ-όµουν, -
όσουν, -όταν, -όµαστε | -όµασταν, -όσαστε | -όσασταν, -όνταν | -ούνταν | -
όντουσαν. ∆εν κλίνονται δηλ. στον ενεστώτα όπως το αγαπιέµαι, -έσαι, -
έται κ.λπ., ούτε έχουν -ι- (-ιό-µουν, -ιόσουν κ.λπ.) στον παρατατικό. 
Τα θυµάµαι, λυπάµαι και φοβάµαι λειτουργούν ως µεταβατικά (µε 
αντικείµενο), αλλά και ως αµετάβατα ρήµατα (χωρίς αντικείµενο): ∆εν 
θυµάµαι αυτό το περιστατικό - ∆εν θυµάµαι· Τον λυπάµαι τον καηµένο - 
Λυπάµαι, δεν θα ξανασυµβεί- Φοβάται τον θάνατο 
- ∆εν φοβάται καθόλου. Το κοιµάµαι είναι αµετάβατο: ∆εν κοιµάται τα 
βράδια. Τα θυµάµαι, κοιµάµαι και φοβάµαι διαθέτουν και µεταβιβαστικό 
τύπο ρήµατος σε -ίζω: θυµάµαι - θυµίζω, κοιµάµαι 
- κοιµίζω, φοβίζω (θυµίζω = κάνω κάποιον να θυµηθεί, κοιµίζω = βάζω | 
κάνω κάποιον να κοιµηθεί, φοβάµαι - φοβίζω = προξενώ φόβο σε κάποιον, 
βλ. λ. φοβούµαι). Το λυπάµαι έχει ως µεταβιβαστικό το λυπώ (= κάνω 
κάποιον να λυπηθεί, προξενώ λύπη). 

θυµαράκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) το θυµάρι· ΦΡ. (σκωπτ.) πηγαίνω στα 
θυµαράκια πεθαίνω ΣΥΝ. (λόγ.) αποδηµώ, αποβιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

θυµαρήσΐΌς, -ια, -ιο αυτός που προέρχεται από θυµάρι: ~ µέλι (από µέλισσες 
που µαζεύουν τη γύρη από θυµάρι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

θυµάρι (το) {θυµαρ-ιού | -ιών} φυτό χαρακτηριστικό τής εύκρατης κυρ. 
µεσογειακής ζώνης, που απαντά σε ξηρούς, άγονους και πετρώδεις τόπους, 
έχει πολλά κλαδιά, µικρά φύλλα µε χρώµα έντονο γκρι-ζοπράσινο, µοιάζει µε 
τη ρίγανη και έχει διαπεραστικό ευχάριστο άρωµα, για το οποίο 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική ως αρωµατικό, αλλά και στην παρασκευή 
αφεψηµάτων για τις φαρµακευτικές του ιδιότητες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. θύµον (< αρχ. θύω, µε τη σηµ. «ευωδιάζω») + -άρι, πβ. λυχν-
άρι, συρτ-άρι κ.ά.]. 

θυµαριά (η) 1. συστάδα θυµαριών 2. έκταση γεµάτη από θυµάρι 3. το θυµάρι. 
θυµέλαιο (το) [1880] {θυµελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. αιθέριο έλαιο µε ευχάριστη 

οσµή, που λαµβάνεται µε απόσταξη από τους ανθισµένους βλαστούς τού 
θυµαριού και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και τη θεραπευτική. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θύµον (βλ. λ. θυµάρι) + έλαιο, ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. 
αγγλ. thymoil]. 

θυµέλη (η) {σπάν. θυµελών} (στην αρχαιότητα) 1. ο βωµός, το θυσιαστήριο 2. 
(ειδικότ.) ο βωµός τού ∆ιονύσου, που ήταν τοποθετηµένος στο κέντρο τής 
ορχήστρας τού θεάτρου.   — θυµελικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. θυ- 
(< θύω, βλ.λ.) + -µέλη, πβ. θε-µέλιον]. 

θυµηδία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ελαφρά σκωπτική διάθεση γέλιου: το σχόλιο 
του προκάλεσε τη ~ όλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευχαρίστηση τής καρδιάς, τής ψυχής», < θυµηδής 
< θυµός (βλ.λ.) + -ηδής < ηδος «ευχαρίστηση» (βλ. λ. ηδονή)]. 

θύµηση (η) [µεσν.] {θύµησες} (λογοτ.) 1. η µνήµη: εκείνο το καλοκαίρι 
χαράχτηκε στη ~ του ανεξίτηλα 2. η επαναφορά στη µνήµη (προσώπου ή 
γεγονότος): και µόνο η ~ της του προκαλούσε πόνο ΣΥΝ. ανάµνηση, ενθύµηση. 

θυµητάρι (το) {θυµηταρ-ιού | -ιών} (λογοτ.) ενθύµιο, αναµνηστικό. [ΕΤΥΜ. < 
*θυµητός + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. προσκυνητ-άρι]. 

θυµητικό (το) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η ικανότητα να θυµάται κανείς πράγµατα: 
γέρασε κι άρχισε να χάνει το ~ του 2. το αναµνηστικό, το ενθύµιο: διατηρεί 
πολύτιµο ~ τη φωτογραφία της. 



θυµιάζω 762 θυρεοειδής 
 

θυµιάζω ρ. µετβ. {θυµίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καίω θυµία-
µα, θυµιατίζω (βλ.λ.). — θυµίαση (η) [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. θυµιώ (-άω) < θ. θυµ- τού ρ. θυω (πβ. θύµα, θυµέ-
λη)]. θυµίαµα (το) [αρχ.] {θυµιάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ρητινώδης 
ουσία 

που καίγεται κατά τις θρησκευτικές ακολουθίες ή κατά την προσφο-
ρά θυσίας και αναδίδει αρωµατικές αναθυµιάσεις 2. (συνεκδ.) το να 

θυµιατίζει κανείς 3. (µτφ.) ο υπερβολικός έπαινος, η κολακεία ΣΥΝ. λι-
βανωτός, (οικ.) γλείψιµο. θυµιατηριο (το) [αρχ.] {θυµιατηρ-ιού | -
ιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. εκκλησιαστικό σκεύος όπου καίγεται θυµίαµα και 
µε το οποίο ο ιερέας θυµιατίζει τις εικόνες και τους εκκλησιαζοµένους 
ΣΥΝ. θυµιατό 2. παρόµοιο µε το παραπάνω σκεύος µικρού µεγέθους, 
που χρησιµοποιείται για τη θυµίαση τού εικονοστασίου των σπιτιών. 
Επίσης (λαϊκ.) θυµιατήρι. 
θυµιατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {θυµιάτισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) σκορπώ τον καπνό θυµιάµατος µπροστά ή πάνω σε (κάτι): ~ το 
εικόνισµα τής Παναγίας ♦ 2. (αµετβ.) καίω θυµίαµα σε εκκλησιαστι-
κή τελετή ΣΥΝ. λιβανίζω. — θυµιάτισµα (το). 

θυµιατό (το) το θυµιατήρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. θυµιατόν, ουδ. τού 
αρχ. επιθ. θυµιατός < θυµιώ, βλ. κ. θυµιάζω]. 

θυµίζω ρ. µετβ. {θύµισα} επαναφέρω (κάτι) στη µνήµη άλλου, κάνω 
(κάποιον) να θυµηθεί (κάτι): µη µου θυµίζεις δυσάρεστα γεγονότα! || 
αυτό το πρόσωπο κάτι µου θυµίζει || του θύµισα να πάρει το φάρµακο 
του ΣΥΝ. υπενθυµίζω, (λόγ.) ενθυµίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµάµαι. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < µτγν. ένθυµίζοµαι < αρχ. ενθυµούµαι (βλ.λ,)]. 

θυµικός1, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ.-ΨΥΧΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το συναι-
σθηµατικό µέρος τής ψυχής: οι ψυχοσωµατικές διαταραχές οφείλο-
νται σε ~ αναστατώσεις 2. Θυµικό (το) το σύνολο των ψυχικών φαι-
νοµένων, που σχετίζονται µε το συναισθηµατικό µέρος τής ψυχής. 
Επίσης θυµοειδής, -ής, -ές [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωστικός. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θυµός], 

θυµικός', -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον θύµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thymic]. 

θυµοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {θυµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ζωηρός, 
ορµητικός, δυνατός· (συνήθ.) θυµοειδές (το) το θυµικό (βλ. λ. θυµι-
κός1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θυµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που υποστηρίζει ότι το 
συναίσθηµα αποτελεί θεµελιώδη λειτουργία τού ψυχικού βίου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν όρου, πβ. νεολατ. Sentimentalismus]. 

θυµός (ο) έντονη ψυχική κατάσταση, που προκαλείται από µεγάλη 
δυσαρέσκεια και µπορεί να εκδηλώνεται µε βίαιες και ουρικές κι-
νήσεις, ύψωση τού τόνου τής φωνής, έλλειψη αυτοελέγχου και άλλες 
συναφείς εκδηλώσεις: µπήκε στο σπίτι έξαλλος από θυµό | γεµάτος 
θυµό || έγινε κατακόκκινος από τον ~ του ΣΥΝ. οργή, αγανάκτηση ΑΝΤ. 
ψυχραιµία· ΦΡ. (παροιµ.) ο θυµός µάτια δεν έχει ο θυµός τυφλώνει 
τον άνθρωπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αβεβ. ετύµου, πιθ. < θύω «εφορµώ, τρέχω ορµητικά» (βλ. 
λ. θύελλα). Η φωνητική σύµπτωση µε το ρ. θύω «θυσιάζω» (τα δύο 
ρήµατα προφανώς έχουν κοινή ετυµολογική προέλευση) οδήγησε στη 
σύνδεση τής λ. θυµός µε άλλες I.E. λ., οι οποίες έχουν τη σηµ. «κα-
πνός», λ.χ. σανσκρ. dhüma, λατ. fumus, αρχ. σλαβ. dymü κ.ά. Η συ-
σχέτιση, πάντως, περιπλέκεται, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η λ. θυµός 
δήλωνε αρχικά την καρδιά ως έδρα των συναισθηµάτων, των κινή-
τρων και τού φρονήµατος, ενώ στον Πλάτωνα ο θυµός είναι ένα από 
τα τρία µέρη τής ψυχής, η κινητήριος δύναµη των ευγενών αισθηµά-
των, ιδ. τού θάρρους και τής ανδρείας. Η σηµ. «οργή» είναι ήδη οµη-
ρική], 

θυµός (ο) 1. (λόγ.) το θυµάρι · 2. ΑΝΑΤ. ενδοκρινής αδένας που βρί-
σκεται στο πάνω µέρος τού θώρακα, είναι πολύ ανεπτυγµένος κατά 
τη βρεφική ηλικία, ενώ ατροφεί κατά την εφηβική και παίζει σηµα-
ντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. θύµον (τό) «θυµάρι», βλ. κ. θυµάρι. 
Με την ιατρ. σηµ. η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. και 
γαλλ. thymus]. 

θυµοσοφία (η) [1880] {χωρ. πληθ.} 1. η ψύχραιµη αντιµετώπιση των 
αντιξοοτήτων τής ζωής, η στωνκότητα 2. η πρακτική φιλοσοφία, η φι-
λοσοφία τής καθηµερινότητας. 

θυµόσοφος, -η, -ο 1. αυτός που έχει έµφυτη την κλίση να φιλοσοφεί, 
που φιλοσοφεί χωρίς να έχει τη σχετική µόρφωση 2. αυτός που 
διατηρεί την ψυχραιµία του σε κρίσιµες περιστάσεις. — θυµοσοφι-
κός, -ή, -ό [αρχ.], θυµοσοφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ·. αρχική σηµ. «ο εκ 
φύσεως σοφός», < θυµός + σοφός). 

θυµούµαι ρ. → θυµάµαι 
θυµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θυµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός 
που εύκολα θυµώνει, ερεθίζεται: είναι ~ τύπος ΣΥΝ. οξύθυµος, ευέξα-
πτος, οργίλος, ευερέθιστος, αψίθυµος ΑΝΤ. νηφάλιος, ψύχραιµος. 

θύµωµα (το) {θυµώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. όγκος τού θύµου αδέ-
να που συνδυάζεται συχνά µε µυασθένεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. thymoma (βλ. κ. θύµος)]. 

θυµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {θύµω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να οργιστεί, προκαλώ σε (κάποιον) θυµό: µε θύµωσε µε την 
αυθάδη συµπεριφορά του ΣΥΝ. εξοργίζω, εκνευρίζω, οργίζω, φέρω 
εκτός εαυτού, (εκφραστ.) φουρκίζω, χολώνω ♦ (αµετβ.) 2. οργίζοµαι, 
καταλαµβάνοµαι από θυµό: θύµωσα µε την αυθάδη συµπεριφορά του 
|| όταν θυµώνει, κάνει σαν τρελός ΣΥΝ. εκνευρίζοµαι, εξάπτοµαι, 
ανάβω, αγανακτώ, νευριάζω, γίνοµαι εκτός εαυτού, (εκφραστ.) φουρ-
κίζοµαι, χολιάζω 3. (+γεν. προσωπικής αντων. | +µαζί) διακόπτω τις 
σχέσεις µου µε κάποιον, ψυχραίνοµαι µαζί του: µου θύµωσε, επειδή 

ήµουν ειλικρινής µαζί του || είσαι ακόµη θυµωµένος µαζί µου; ΣΥΝ 
κακιώνω 4. (λαϊκ.) (για καιρικές συνθήκες ή στοιχεία τής φύσης) γί-
νοµαι ορµητικός: θύµωσε ο καιρός | η θάλασσα | ο άνεµος ΣΥΝ. χα-
λάω, αγριεύω. — θύµωµα (το) [αρχ.]. 

θυµώνω - εκνευρίζω | -οµαι - νευριάζω - οργίζοµαι - εξοργίζω | -οµαι 
- φέρω | γίνοµαι εκτός εαυτού - µου δίνει στα νεύρα - µου τη δίνει - 
µου τη σπάει. Τη γενική σηµ. τού σηµασιολογικού πεδί- 
ου τού θυµού ως ενέργειας και ως κατάστασης δηλώνει κυρ. το 
θυµώνω, που λειτουργεί και ως µεταβατικό ρ. (µε αντικείµενο προ-
σώπου) και ως αµετάβατο (χωρίς αντικείµενο). Μεταβατική σηµ. 
έχουν και τα εκνευρίζω, νευριάζω, εξοργίζω, φέρω | κάνω εκτός 
εαυτού. Αµετάβατη σηµ. έχουν τα εκνευρίζοµαι, νευριάζω, οργίζο-
µαι, εξοργίζοµαι, γίνοµαι εκτός εαυτού, µου δίνει στα νεύρα, µου τη 
δίνει, µου τη σπάει. Ανάµεσα στα ρήµατα αυτά παρατηρείται µια 
σηµασιολογική κλιµάκωση ευρύτερα αισθητή. Τα νευριάζω και 
εκνευρίζω | -οµαι καταλαµβάνουν το αρχικό στάδιο τής έναρξης 
τού θυµού (ως ενέργειας ή ως κατάστασης). Ακολουθεί το θυ-
µώνω, που δηλώνει ότι από την κατάσταση τής νευρικότητας, τής 
απώλειας τής ψυχραιµίας και µιας αρχοµένης ψυχικής δυσθυµίας 
περνώ στην κατάσταση τού ελεγχόµενου θυµού, τής ψυχικής ενό-
χλησης και ταραχής, που οδηγεί σε δυσµενείς αντιδράσεις ενα-
ντίον προσώπων. Ακολουθούν τα οργίζοµαι και εξοργίζοµαι, όπου 
η κατάσταση τής οργής, τού µεγάλου θυµού, συχνά ξεπερνά τον 
έλεγχο και ξεσπάει µε βίαιο τρόπο (ύβρεις, επιθέσεις κ.λπ.). Το 
αποκορύφωµα είναι όταν φέρω | γίνοµαι εκτός εαυτού, που δηλώ-
νει ότι η οξύτητα τής οργής είναι τόση, που δεν µου επιτρέπει να 
ελέγξω τον εαυτό µου. Φράσεις όπως µου δίνει στα νεύρα ή µου τη 
δίνει και (σε πολύ προφορικό και οικείο ύφος) µου τη σπάει δηλώ-
νουν αντιστοίχως ό,τι τα νευριάζω | εκνευρίζω και οργίζοµαι | 
εξοργίζοµαι. 
Το θυµώνω ως µεταβατικό ρ. (θυµώνω κάποιον) απαντά κυρ. από 
τον 3ο αι. π.Χ., ενώ η κανονική χρήση («είµαι θυµωµένος») εµφα 
νίζεται πριν από τους κλασικούς χρόνους µε τον τ. (θυµόοµαι >) 
θυµούµαι. Το νευριάζω είναι νεότερο, ενώ αρχαίο είναι το εκνευ 
ρίζω «αφαιρώ τα νεύρα» και (ως µεσοπαθ.) «καταρρέω, εξασθε 
νώ» µε το εξίσου αρχαίο νευροΰµαι να σηµαίνει «νευριάζω» (ας 
σηµειωθεί ότι η νεότερη χρήση τής λ. «νεύρα» είναι ιατρικής υφής 
και απαντά στους ιατρούς των µεταγενεστέρων χρόνων - 4ο αι. 
π.Χ.). Τα οργίζοµαι και εξοργίζοµαι είναι αρχαία (Αριστοφάνης, 
Πλάτων κ.ά.) µε την ίδια σηµασία. Η σηµασιολ. διαφορά ανάµεσα 
στο θυµώνω και το (εξ)οργίζοµαι υπάρχει και ανάµεσα στα θυ 
µός και οργή, τόσο στην Αρχ. όσο και στη Ν. Ελληνική. Οι αρχαί 
οι χρησιµοποιούσαν και τη λ. χόλος µε τη σηµ. «πικρία, µνησικα 
κία» που βρίσκεται στα πρόθυρα τού θυµού (πβ. κ. τα σηµερινά 
χολώνοµαι, χολωµένος). -+ τόνος 

θύννος (ο) (λόγ.) µεγάλο εδώδιµο ψάρι· ο τόννος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο (πβ. εβρ. tannin «κήτος»)]. 

θύρα (η) {θυρών} (λόγ.) 1. η πόρτα· ΦΡ. (α) επί θύραις | προ των θυ-
ρών (επί θύραις | προ θυρών, αρχ. φρ.) για κάτι απειλητικό, που επί-
κειται ή βρίσκεται ήδη πολύ κοντά: ο πόλεµος | ο κίνδυνος | ο εχθρός 
βρίσκεται ~ (β) κεκλεισµένων των θυρών {κεκλεισµένων των θυρών, 
Κ.∆. Ιωάνν. 20, 19) (λόγ.) (για δίκη, συνεδρίαση) µε κλειστές τις πόρ-
τες, χωρίς το κοινό να µπορεί να παρακολουθήσει: η δίκη διεξήχθη ~ 
ΑΝΤ. ανοικτός, ελεύθερος (γ) παραβιάζω ανοικτές θύρες | πόρτες | 
πύλες βλ. λ. παραβιάζω (δ) πολιτική | διπλωµατία ανοικτών θυρών 
πολιτική ή διπλωµατία που επιδιώκει τον ελεύθερο εµπορικό αντα-
γωνισµό µεταξύ των κρατών και αποβλέπει στην ανάπτυξη των σχέ-
σεων τους 2. ΑΘΛ. (α) η καθεµιά από τις εισόδους σταδίου ή γηπέδου, 
από τις οποίες εισέρχονται οι θεατές στις αντίστοιχα αριθµηµένες 
εξέδρες του (β) (συνεκδ.) η εξέδρα τού γηπέδου, στην οποία εισέρχο-
νται οι θεατές από την παραπάνω είσοδο (γ) (συνεκδ.) οι θεατές που 
κάθονται στις κερκίδες αυτού τού τµήµατος τού σταδίου | γηπέδου: 
όλη η ~ 10 ήταν ανάστατη (δ) οι οργανωµένοι (και συνήθ. φανατικοί) 
οπαδοί οµάδας, οι οποίοι κατά παράδοση κάθονται στην ίδια πλευρά 
τού γηπέδου (τής οµάδας τους), που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη 
είσοδο από τον αριθµό τής οποίας και χαρακτηρίζονται: - 13 (οι οπα-
δοί τού Παναθηναϊκού), ~ 4 (οι οπαδοί τού Π.Α.Ο.Κ.) κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhur-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dhwer- «θύρα», πβ. 
σανσκρ. dvärah, αρχ. σλαβ. dvor-ü «αυλή», λατ. foris «έξω», γαλλ. 
dehors «έξω» (< λατ. de-foris), forêt «δάσος (< λατ. forestis silva «δά-
σος έξω από τις πύλες τού βασιλικού πάρκου»), αρχ. γερµ. turi «θύ-
ρα», γερµ. Tür, αγγλ. door κ.ά. Οµόρρ. θυρ-εός, θυρ-ίς (-ίδα), ά-θυρό-
στοµος, θυρ-ωρός (βλ.λ.) κ.ά. Το δόγµα τής πολιτικής ανοικτών θυ-
ρών αποδίδει το γαλλ. doctrine de la porte ouverte]. 

θύραθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από έξω ΑΝΤ. έσωθεν, εκ των έσω 2. 
(ως επίθ.) αυτός που έχει κοσµικό, µη εκκλησιαστικό περιεχόµενο: ~ 
λογοτεχνία- ΦΡ. (ειδικότ.) θύραθεν παιδεία η κλασική παιδεία κατ' 
αντιδιαστολή προς την εκκλησιαστική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θύρα + -θεν (βλ.λ.)]. 

θυρανοίξια (τα) [αεσν.] {θυρανοιξίων} τα εγκαίνια ναού. 
θυρεοειδεκτοµη (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση όλου ή µέρους τού 
θυρεοειδούς αδένα για τη θεραπεία βρογχοκήλης, όγκου τού θυ-
ρεοειδούς ή υπερθυρεοειδισµού. Επίσης θυρεοειδεκτοµία [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. thyroidectomy]. 

θυρεοειδής, -ής, -ές {θυρεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. όµοιος στο σχή-
µα µε θυρεό (βλ.λ.) 2. αυτός που σχετίζεται µε τον θυρεοειδή αδένα 
ή τον θυρεοειδή χόνδρο· ΦΡ. ΑΝΑΤ. (α) θυρεοειδής (αδένας) ο ενδο- 
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κρινής αδένας που βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος τού λαιµού και µε τις 
ορµόνες που εκκρίνει συµβάλλει στην ανάπτυξη τού σώµατος και στον 
µεταβολισµό (β) θυρεοειδής χόνδρος ο µεγαλύτερος χόνδρος τού 
λάρυγγα, που έχει σχήµα θυρεού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < θυρεός + -ειδής < είδος. Η λ. απαντά ήδη στον γιατρό Γαληνό µε 
τη σηµ. τού ενδοκρινούς αδένα τού λαιµού, ο οποίος έχει σχήµα 
θυρεού]. θυρεό ειδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον θυρεοειδή 
αδένα. θυρεοειδίτιδα (η) [1853] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού 
θυρεοειδούς αδένα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thyroïdite]. θυρεοείδοπάθεια (η) 
{θυρεοειδοπαθεκον} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση τού θυρεοειδούς αδένα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thyroidopathy]. θυρεός (ο) το 
έµβληµα αριστοκρατικής οικογένειας, το οποίο έχει σχήµα ασπίδας ΣΥΝ. 
οικόσηµο. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «µεγάλη πέτρα που χρησιµοποιείται ως θύρα 
(όπως αυτή που, κατά την Οδύσσεια, χρησιµοποιούσε ο κύκλωπας 
Πολύφηµος, για να κλείσει τη σπηλιά του)», < θύρα + -εός (< -εΕός). Η 
σηµ. τής µεγάλης ποδήρους ασπίδας, που έµοιαζε µε θύρα, απαντά από 
τον 3ο αι. π.Χ.]. θυρεοτροπίνη (η) ΒΙΟΛ. ορµόνη τής υπόφυσης που 
διεγείρει την ανάπτυξη και την εκκριτική δραστηριότητα τού θυρεοειδούς 
αδένα ΣΥΝ. θυρεοειδοτρόπος ορµόνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thyréotropine < thyreo- (< µτγν. 
θυρεοειδής) + -tropine (βλ. κ. ατροπίνη)]. θυρίδα (η) 1. (λόγ.) µικρή 
πόρτα, µικρό άνοιγµα ΣΥΝ. πορτάκι, πορτί-τσα 2. (ειδικότ.) µικρό άνοιγµα 
σε χώρισµα γραφείου ή ταµείου, µέσω τού οποίου γίνονται οι 
συναλλαγές µεταξύ υπαλλήλων και πολιτών: απευθυνθείτε στην πρώτη ~ 
ΣΥΝ. γκισέ 3. (συνεκδ.) το αντίστοιχο τµήµα γραφείου ή ταµείου: η ~ 3 
δεν λειτουργεί 4. (α) χώρισµα χρηµατοκιβωτίου ή ντουλαπιού, που 
διαθέτουν τράπεζες σε ιδιώτες, για την ασφαλή φύλαξη χρηµάτων, 
εγγράφων, κοσµηµάτων ή άλλων πολύτιµων αντικειµένων: τραπεζική ~|| 
~ ασφαλείας (β) ταχυδροµική θυρίδα (συντοµ. Τ.θ.) µικρό, ιδιωτικής 
χρήσεως γραµµατοκιβώτιο, που βρίσκεται σε ταχυδροµείο: για να 
διατηρήσει την ανωνυµία του, παρήγγειλε οι απαντήσεις στην αγγελία του 
να στέλνονται σε - 5. ΠΛΗΡΟΦ. (α) θυρίδα (πλαίσιο) διαλόγου (αγγλ. 
dialogue box) πλαίσιο που εµφανίζεται στην οθόνη δείχνοντας στον 
χρήστη πληροφοριακά µηνύµατα και ζητώντας του µία απάντηση (β) 
θυρίδα εισερχοµένων µηνυµάτων (η) | εισερχόµενα (τα) (αγγλ. inbox) 
αρχείο στο οποίο ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
αποθηκεύει µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θυρίς, -ίδος, υποκ. τού ουσ. θύρα. Στις σηµ. 2-3 η λ. απο-
δίδει το γαλλ. guichet]. θυροκολλώ ρ. µετβ. {θυροκολλάς... | θυροκόλλ-
ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} επικολλώ σε πόρτα για 
κοινοποίηση (επίσηµο έγγραφο, π.χ. απόφαση, διάταγµα, κλήση κ.λπ.): 
έδωσε εντολή να θυροκολληθεί η απόφαση τού δικαστηρίου. — 
θυροκόλληση (η). θυροξίνη (η) {θυροξινών} ΒΙΟΛ. σηµαντική ορµόνη που 
παράγει ο θυρεοειδής αδένας και δίνεται ως φάρµακο σε ενδοκρινικές 
ανωµαλίες, η οποία εντείνει τον βασικό µεταβολισµό στα θερµόαιµα ζώα 
και στον άνθρωπο, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι καύσεις· χρησιµο-
ποιείται ως διεγερτικό τού µεταβολισµού για τη θεραπεία ενδοκρινικών 
ανωµαλιών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thyroxine < thyr- (< thyroid «θυ-
ρεοειδής») + -ox- (< οξύ) + -ine (< -ίνη)]. -θυρος, -η, -ο (λόγ.) β' 
συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό θυρών: αγόρασε ένα 
πεντάθυρο αυτοκίνητο ΣΥΝ. -πορτος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δί-θυρος, µτγν. τρί-θυρος), που προέρχεται από το 
ουσ. θύρα (βλ.λ.)]. θυροτηλεόραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 
τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, που συνδυάζει ήχο µε εικόνα και έχει 
λειτουργία και χρήση αντίστοιχη µε αυτήν τού θυροτηλεφώνου (βλ.λ.). 
θυροτηλέφωνο (το) {θυροτηλεφών-ου | -ων} τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, 
που συνδέει την είσοδο κατοικίας (συνήθ. πολυκατοικίας) µε τους 
εσωτερικούς χώρους της και χρησιµεύει στην ακουστική επικοινωνία 
µεταξύ ενοίκων και επισκεπτών, κυρ. για το άνοιγµα τής εξώπορτας. 
θυρόφυλλο (το) [1856] {θυροφύλλων} (λόγ.) το καθένα από τα κινητά 
µέρη τής πόρτας ΣΥΝ. πορτόφυλλο. θίιρσος (ο) (στην αρχαιότητα) κλαδί 
από καλάµι ή ξύλο, που στην κορυφή του είχε φύλλα κισσού ή αµπέλου 
και αποτελούσε χαρακτηριστικό διονυσιακό έµβληµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, όπως και το αντίστοιχο χεττ. 
tuwarsa «κισσός»]. θυρσοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που 
κρατά θύρσο. θύρωµα (το) {θυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} το πλαίσιο 
πόρτας ή παραθύρου, το κούφωµα ΣΥΝ. τελάρο, περβάζι, κάσα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θυρώ (-όω) < θύρα]. θυρωρείο (το) [µτγν.] ο χώρος τής κυρίας 
εισόδου ενός κτηρίου (πολυκατοικίας, εργοστασίου, δηµόσιας υπηρεσίας 
κ.λπ.), στον οποίο βρίσκεται ο θυρωρός. θυρωρός (ο/η) κ. (λαϊκ.) 
θυρωρίνα (η) πρόσωπο που έχει καθήκον να βρίσκεται στην είσοδο 
πολυκατοικίας ή γενικότ. µεγάλου κτηρίου, για να την επιτηρεί και για να 
δίνει πληροφορίες στους επισκέπτες ΣΥΝ. (λαϊκ.) πορτιέρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θυραωρός < *θυρα-Ρορός < θύρα + *-Fopóc < ορώ (< 
*Ρορώ)]. θυσανοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {θυσανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
όµοιος 

µε θύσανο, φουντωτός ΣΥΝ. θυσανωτός, κροσσωτός. — θυσανοειδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θυσανόµορφος, -η, -ο όµοιος στη 
µορφή µε θύσανο. θύσανος (ο) {θυσάν-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το σύνολο 
ισοµεγεθών νηµάτων, που δένονται µεταξύ τους σφιχτά στο ένα άκρο, 
ενώ στο άλλο αφήνονται ελεύθερα· η φούντα 2. ΜΕΤΕΩΡ. λεπτό λευκό 
νέφος από παγοκρυστάλλους, το οποίο ανήκει στα ανώτερα νέφη. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *θύσσα (παρεκτεταµένο µε παραγ. επίθηµα -
ανος) < *θΰθ-;ά, που συνδ. µε λετ. duSa «δεµάτι άχυρο», σανσκρ. dudhi 
«ορµητικός» κ.ά.]. θυσανόστρωµα   (το)  [1897]   {θυσανοστρώµ-ατος  | -
ατα,  -άτων) ΜΕΤΕΩΡ. λεπτό νέφος σαν σεντόνι ή πέπλο, που σχηµατίζει 
µεγάλο φωτεινό κύκλο λόγω τής διάθλασης των ηλιακών ακτίνων στους 
παγοκρυστάλλους του- ανήκει στα ανώτερα νέφη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. cirrostratus]. θυσανοσωρ(ε)ίτης (ο) [1897] (θυσανοσωρ(ε)ιτών) 
ΜΕΤΕΩΡ. λεπτό λευκό νέφος, σφαιρικού σχήµατος, που σχηµατίζει µαζί µε 
άλλα σειρές σαν αυτές των µικρών κυµάτων ανήκει στα ανώτερα νέφη. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cirrocumulus], θυσανωτός, -ή, -ό [αρχ.] 
(λόγ.) 1. όµοιος στη µορφή µε θύσανο, φουντωτός ΣΥΝ. θυσανοειδής 2. 
αυτός που φέρει θυσάνους, φουντωτός ΣΥΝ. κροσσωτός. θυσία (η) 
{θυσιών} 1. προσφορά λατρευτικού χαρακτήρα, που απευθύνεται σε 
θεότητα: αιµατηρή | αναίµακτη ~ || προσφέρω | τελώ ~ || η ~ τού Αβραάµ· 
(µτφ.-συνήθ. πληθ.) 2. η στέρηση υλικ(όν ή ηθικών αγαθών ή 
ενδεχοµένως προσφορά και τής ίδιας τής ζωής, την οποία υφίσταται 
κάποιος για την επίτευξη ευγενούς και ανιδιοτελούς σκοπού: οικονοµική | 
προσωπική | υπέρτατη - || κάνω | υποβάλλοµαι σε | απαιτώ ~· ΦΡ. (α) 
γίνοµαι θυσία (για κάποιον) (µεσν. φρ.) προσφέρω όλο µου τον εαυτό, 
κάνω το παν: θυσία έγινα για σένα κι εσύ ούτε που το αναγνώρισες! (β) 
πάση θυσία (πάση θυσία) µε οποιοδήποτε τίµηµα, οπωσδήποτε: θα 
επιδιώξει ~ να τον συναντήσει. [ΕΤΥΜ αρχ. < θύω «θυσιάζω» (βλ.λ.). Η λ. 
δήλωσε εξαρχής τόσο το ολοκαύτωµα όσο και τις αιµατηρές και 
αναίµακτες προσφορές]. θυσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] (θυσίασ-α, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) ♦ (µετβ.) 1. προσφέρω (κάποιον/κάτι) ως θυσία: 
ο Αβραάµ δέχθηκε να θυσιάσει τον µονάκριβο γυιο του || κατά την 
αρχαιότητα θυσίαζαν ζώα στους θεούς 2. (µτφ.) στερούµαι εκούσια ή 
προσφέρω (κάτι) χάριν συγκεκριµένου σκοπού: θυσίασε την καριέρα του, 
για να µεγαλώσει τα ορφανά αδέλφια του || θυσίασε την υπόληψη του, για 
να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του || δεν διστάζουν να θυσιάσουν τα 
εθνικά συµφέροντα στον βωµό µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων ♦ 3. 
(αµετβ.) τελώ θυσία: οι πιστοί θυσίαζαν στους βωµούς 4. (µεσοπαθ. 
θυσιάζοµαι) (α) υποβάλλοµαι σε µεγάλες στερήσεις χάριν ανιδιοτελούς 
σκοπού: θα µπορούσα κι εγώ να διασκεδάσω, θυσιάστηκα όµως, για να 
µη λείψει τίποτε απ' τα παιδιά µου (β) προσφέρω τη ζωή µου: 
θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους. θυσιαστήριο (το) {θυσιαστηρί-ου | -ων} 
1. η τράπεζα ή ο βωµός όπου τελείται η θυσία 2. ΕΚΚΛΗΣ. η Αγία 
Τράπεζα (βλ. λ. τράπεζα). [ΕΤΥΜ. < µτγν. θυσιαστήριον < αρχ. θυσιάζω], 
θυσιαστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που θυσιάζει, που προσφέρει θυσία 
ΣΥΝ. θύτης. θύτης (ο) {θυτών}, θύτρια (η) {θυτριών} 1. πρόσωπο που 
θυσιάζει, που προσφέρει θυσία 2. πρόσωπο που προκαλεί σε κάποιον 
κακό-κατ' αντιδιαστολή προς το θύµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. θύω]. 
θύω ρ. τής Αρχ. Ελληνικής που σηµαίνει «θυσιάζω» και απαντά σε 
σύνθετα και παράγωγα, π.χ. θύµα, θυµίαµα, θυσία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «βγάζω καπνούς - θυσιάζω», < *dhu, µηδε-νισµ. βαθµ. τού I.E. 
*dhew- «σκορπίζω, στροβιλίζω», πβ. λατ. fumus «καπνός» (> γαλλ. 
fumée, ισπ. humo), σανσκρ. dhûmâh, αγγλ. dust «σκόνη», γερµ. Dunst 
«καπνός» κ.ά. Οµόρρ. θΰ-µα, θυ-µίαµα, θυ-µέλη, θύ-της, θυ-σία κ.ά. Βλ. 
κ. τύφος, τυφλός]. θώκος (ο) 1. (λόγ.) έδρα, κάθισµα 2. (ειδικότ.) το 
κάθισµα υψηλού προσώπου και συνεκδ. το αντίστοιχο υψηλό αξίωµα: 
προεδρικός | υπουργικός ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θώκος | θάκος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ea-Fa-κος ή Θό-Fa-
κος, οπότε η σύνδ. µε το ρ. τί-θη-µι (πβ. θα-µά, θάµ-νος, θω-µός «σω-
ρός, στοίβα») δεν µπορεί να αποκλειστεί]. Θωµαίς (η) (Θωµάίδ-ος, -α} 1. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης 
Θωµαή. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., θηλ. τού µτγν. Θωµάς (βλ.λ.)]. θωµαϊστές 
(οι) τα µέλη των αρχαίων χριστιανικών Εκκλησιών τής Ν. Ινδίας, τις 
οποίες ίδρυσε ο Απόστολος Θωµάς, σύµφωνα µε απόκρυφη χριστιανική 
παράδοση. Θωµάς (ο) 1. ένας από τους δώδεκα µαθητές τού Χριστού, 
που θέλησε να ψηλαφήσει τις πληγές τού διδασκάλου του, για να 
πιστέψει στην ανάσταση του· αναδείχθηκε σε µεγάλο Απόστολο1 ΦΡ. (α) 
(µτφ.-σκωπτ.) άπιστος Θωµάς βλ. λ. άπιστος (β) ΕΚΚΛΗΣ. Κυριακή του 
Θωµά η πρώτη Κυριακή µετά το Πάσχα 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
Θωµάς < αραµ. Te'omâ «δίδυµος»]. θωµίσµός (ο) η θεολογική και 
φιλοσοφική διδασκαλία τού Θωµά τού Ακινάτη. 

[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. thomisme], 
θωµιστής (ο) [1766] ο οπαδός τού θωµισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. thomiste]. θωπεία (η) [αρχ.] {θωπειών} 
(λόγ.) 1. χάδι, εκδήλωση στοργής και τρυφερότητας: µητρικές | ερωτικές 
~ ΣΥΝ. χαΐδεµα, χαϊδολόγηµα 2. (συνεκδ.) ο κολακευτικός λόγος, ο 
λόγος µε τον οποίο προσπαθεί κανείς 
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να καλοπιάσει κάποιον ΣΥΝ. κολακεία, (καθηµ.) κανάκεµα, (λαϊκ.) γα-
λιφιά. Επίσης θώπευµα (το) [αρχ.]. θωπεύω ρ. µετβ. {θώπευ-σα, -τηκα, 
-µένος} (λόγ.) 1. χαϊδεύω 2. (µτφ.) καλοπιάνω ή κολακεύω. — 
θωπευτής (ο) [µεσν.], θωπευτικός, -ή, -ό 

[αρχ]- 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κολακεύω», < θώψ, θωπός «κόλακας», που 
συνδ. µε την I.E. ρίζα *dhabh-, για την οποία βλ. λ. θάµβος, αν ληφθεί 
υπ' όψιν ο παρακ. τέ-θη-πα «έχω εκπλαγεί, θαµπωθεί»]. 

θώρακας (ο) {θωράκων} 1. δερµάτινο ή µετάλλινο περίβληµα, που 
κάλυπτε και προφύλασσε το στήθος και την πλάτη των πολεµιστών 
2. ΑΝΑΤ. η οστέινη κοιλότητα τού σώµατος των σπονδυλωτών, που πε-
ρικλείει τους πνεύµονες και την καρδιά 3. προστατευτικό περίβληµα 
πλοίου, οχήµατος, χώρου κλπ., ειδικά κατασκευασµένο για να παρε-
µποδίζει τη διέλευση βληµάτων. — θωρακικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. θώραξ (ήδη µυκ. πληθ. to-ra-ke), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, 
όπως και η συνώνυµη λατ. λ. lorica]. 

θωρακίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {θωράκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος (λόγ. 
τεθωρακισµένος}} 1. επενδύω (κάτι) µε κατάλληλο υλικό (π.χ. χάλυ-
βα), ώστε να είναι απρόσβλητο από βλήµατα: ~ αεροσκάφος | όχηµα 
|| θωρακισµένη πόρτα 2. (µτφ.) εξοπλίζω (κάτι), ώστε να αυξήσω την 
αµυντική αποτρεπτική του ισχύ: ~ τα παράλια τής χώρας 3. (µτφ.) 
καθιστώ ισχυρότερο, ανθεκτικότερο: τα νέα οπλικά συστήµατα θω-
ρακίζουν την άµυνα τής χώρας || τα αντιπληµυρικά έργα θωράκισαν 
την περιοχή απέναντι στον κίνδυνο πληµύρας || (µεσοπαθ.) πρέπει να 
θωρακιστείς µε υποµονή και θάρρος. — θωράκιση (η) [1889] κ. θω-
ρακισµός (ο) [µτγν.] κ. θωράκισµα (το). 

θωράκιο (το) [µτγν.] {θωρακί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ο µικρός θώρακας 2. 
µικρό τείχος στο ύψος τού στήθους, που προφυλάσσει από πτώσεις 
ΣΥΝ. στηθαίο 3. ΝΑΥΤ. Ο µικρός εξώστης που στερεώνεται στον λαιµό 
τής στήλης τού ιστού ΣΥΝ. (λαϊκ.) κόφα. 

θωρακοκεντηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η 
παρακέντηση τής θωρακικής κοιλότητας για διαγνωστικούς ή θερα-
πευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thoracocentèse]. 

θωρακοπλαστική (η) ΙΑΤΡ. η πλαστική εγχείρηση στον θώρακα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thoracoplastie]. 

θωρακοτοµία (η) [1890] {θωρακοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή 
τού θωρακικού τοιχώµατος για την εξαγωγή πύου ή για άλλους θε-
ραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thoracotomies 

θωρακοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] αυτός που φέρει θώρακα- ΦΡ. θωρα-
κοφόροι (οι) (γαλλ. Les Cuirassiers) στρατιώτες που µέχρι τις αρχές 

νού 20ού αι. ανήκαν στο βαρύ ιππικό τής Γαλλίας και τη στολή των 
οποίων συµπλήρωνε προστατευτικός θώρακας. 

θωρακωτος, -ή, -ό [1858] 1. αυτός που είναι επενδεδυµένος µε θώ-
ρακα, θωρακισµένος 2. ΝΑΥΤ. θωρακωτό (το) πλοίο τού οποίου οι 
ιστοί είναι εφοδιασµένοι µε θωράκια (βλ.λ.). 

θωρηκτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει επενδυθεί µε µεταλλικές πλάκες 2. 
θωρηκτό (το) [1889] µεγάλο πολεµικό πλοίο, που είναι εφοδιασµένο 
µε τη µέγιστη επιθετική ικανότητα βολής και τη µέγιστη δυνατή 
αµυντική προστασία, η οποία επιτυγχάνεται από σειρά ισχυρών θω-
ρακίσεων: το ~ «Αβέρωφ» έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη δράση τού ελ-
ληνικού Πολεµικού Ναυτικού. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. θωρήσσω (πβ. αρχ. θωρηκτής) < θώραξ, απόδ. ξέν. όρου, 
π_β. γαλλ. cuirassé]. 

θώρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η όψη, η εξωτερική εµφάνιση 2. το 
βλέµµα, η µατιά. [ΕΤΥΜ µεσν. < θωρώ]. 

θωριά (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) η εξωτερική εµφάνιση, η όψη, το 
παρουσιαστικό- ΦΡ. (για πρόσ.) χάνω τη θωριά µου ωχραίνω, χάνω το 
χρώµα µου. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. θεωρία]. 

θωρώ ρ. µετβ. {θωρ-είς κ. -άς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λογοτ.-
λαϊκ.) κοιτάζω, παρατηρώ: «πώς µας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο 
λογισµός σου;» (Α. Βαλαωρίτης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. θωρώ < αρχ. θεωρώ]. 

θως (ο) {θω-ός, -α | -ες, -ων} (επιστηµ.) το τσακάλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου. Θεωρείται ότι αρχική σηµ. τής λ. είναι «αυτός που 
καταβροχθίζει» και, εποµένως, το ουσ. συνδ. µε το ρ. θώσθαι 
«γεύοµαι, ευωχούµαι» και µε το οµόρρ. ουσ. θοίνη «ευωχία, συµπό-
σιο» (και οι δύο λ. είναι επίσης αγν. ετύµου), καθώς και µε το αρχ. 
σλαβ. daviti «πνίγω»]. 



I 

Ι, ι: ιώτα κ. γιώτα, το ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Με τη διαφορά ότι το γράµµα ιώτα στην Αρχαία δήλωνε ένα µακρό και ένα 
βραχύ [i], ήταν δηλ. ό,τι ονοµάζουµε δίχρονο. Το | είναι από τα γράµµατα που όχι µόνο διατήρησαν διαχρονικά τη φωνητική τους αξία στο 
σύστηµα τής Ελληνικής, αλλά και τη διεύρυναν. Ειδικά το ιώτα ήταν ο φθόγγος τής Ελληνικής στον οποίο εξελίχθηκαν φωνητικά έξι άλλοι 
διαφορετικοί (στην Αρχαία) φθόγγοι: το η (που αρχικά προφερόταν ç), το υ (προφερόταν ü), το ει (προφερόταν ei και è), το οι (προφερόταν 
oi), το ηι (προφερόταν ëi) και το υι (προφερόταν üi). Όλα αυτά έγιναν φωνητικά [i], διατηρώντας -λόγω τής ιστορικής ορθογραφίας- τον 
διαφορετικό τρόπο γραφής τους. Το φαινόµενο τής εξέλιξης σε [i] διαφορετικών στην αρχική προφορά τους φθόγγων είναι γνωστό ως 
ιωτακισµός. ολόκληρη δε η προφορά τής Ελληνικής µε τον τρόπο που εξελίχθηκε ιστορικά, δηλ. έτσι όπως προφέρουµε την Ελληνική οι 
Έλληνες ήδη από τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες, αποκαλείται ιωτακιστική (κατ' αντιδιαστολή προς την ητακιστική ή ερασµική 
λεγόµενη προφορά τής Αρχαίας· βλ. λ. προφορά). Η σπουδαιότητα τού ιώτα προέρχεται και από το ότι αποτελούσε το υποτακτικό φωνήεν 
πολλών διφθόγγων τής Αρχαίας (αι, ει, οι, υι, ηι, ωι). Στα βυζαντινά χρόνια, κατά το θηλυκό γένος τού «η αλφάβητος», ελέχθησαν σε θηλυκό 
γένος και οι ονοµασίες πολλών γραµµάτων (η άλφα, η βήτα, η ιώτα κ.ά.). Έτσι ελέχθη σε θηλυκό γένος και η υπογεγραµµένη (ενν. ιώτα) αντί 
τού παλαιότερου «το υπογεγραµµένο ιώτα». Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής εξηγούν την προέλευση τού ελληνικού ιώτα από το σηµιτικό 
γράµµα yöd, που σήµαινε το «χέρι» και είχε (όπως και στην Ελληνική) ηµιφωνική λειτουργία (ι και y)· ως προς την ονοµασία τού γράµµατος, 
κατά τα θήτα, βήτα, ζήτα κ.λπ. επικράτησε η κατάληξη -τα (ιώτα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 
Ι, | γιώτα κ. (λόγ.) ιώτα· το ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. γιώτα, αριθµός). 

-ί (αρχαιοπρ.) κατάληξη επιρρηµάτων. [ΕΤΥΜ. Κατάλ. επιρρηµάτων 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά και σε άλλες I.E. γλώσσες, πβ. 
λατ. ut-i, χεττ. eni- κ.ά.]. 

-ί ή -εί: επιρρηµατικές χρήσεις. Πώς είναι σωστό να γράφεται: 
αµισθί ή αµισθεί; αυτολεξί ή αυτολεξεί; παµψηφί ή παµψηφεί; 
κ.ο.κ. Οι αρχαιοπρεπείς αυτές λέξεις, που χρησιµοποιούνται σε λο-
γιότερο ύφος, αποτελούν κατά κανόνα υπολείµµατα αρχαίων ορ-
γανικών πτώσεων, που πέρασαν σε επιρρηµατική χρήση, ή λέξεις 
που σχηµατίστηκαν µε το πρότυπο τέτοιων χρήσεων. Για να αντι-
µετωπίσει κανείς το πρόβληµα τής ορθογραφίας αυτών των τύπων, 
πρέπει να θυµάται: (α) µε -ί γράφονται πολλές λέξεις σε -τί | -ιστί, 
καθώς και τρεις λέξεις που δεν λήγουν σε -τι: οι λέξεις αµισθί (µι-
σθός), αυτοχειρί «ιδιοχείρως» (χειρ «χέρι») και πα ν νυχί (νυξ «νύ-
κτα») (β) µε -εί γράφονται όλες οι άλλες λέξεις (αυθωρεί, παµψη-
φεί κ.λπ.). Παραδείγµατα: (α) -ί | -τί: ακροποδητί, ατιµωρητί, ασυ-
ζητητί, αµαχητί, αψηλαφητί, ασκαρδαµυκτί («µε σταθερό βλέµµα, 
χωρίς ανοιγοκλείσιµο των µατιών»), αµελλητί («χωρίς αναβολή ή 
καθυστέρηση, αµέσως»), αυτονυκτί, ανωµοτί («χωρίς όρκο»), ανε-
πιστρεπτί- -στί: νεωστί, απνευστί'·-αστί: χιαστί, ονοµαστί («ονοµα-
στικώς»), ιππαστί («καβάλα», ίππος «άλογο»)· -ιστί: χυδαϊστί 
(«λαϊκά», παλιότ. «στη δηµοτική»), αρχαϊστί («στην αρχαΐζουσα 
γλώσσα»), εβραϊστί, ελληνιστί, γαλλιστί, αγγλιστί, ιταλιστί, γερ-
µανιστί, τουρκιστί κ.λπ. (για γλώσσες) -παπαγαλιστί, ακροβολιστί, 
λακωνιστί (β) -εί: αυτολεξεί, αυτοστιγµεί, αυθωρεί (τώρα, «αµέ-
σως»), παµψηφεί, πανδηµεί («όλος ο κόσµος»), πανοικεί («όλα τα 
µέλη τής οικογενείας, συν γυναιξί και τέκνοις»), αποινεί («ατιµω-
ρητί»). 

-ια κατάληξη: 1. µεταρρηµατικών αφηρηµένων θηλυκών ουσιαστικών: 
βλαστήµ-ια, κατάντ-ια, κατηγόρ-ια 2. θηλυκών ουσιαστικών (αντί 
αΡΧ- -η): άκρη - άκρ-ια, κάµπη - κάµπ-ια, φώκη - φώκ-ια. [ΕΤΥΜ. 
Κατάλ. (ήδη µεσν.), που σχηµατίστηκε κατά τα αρχ. ουσ. σε -ία τα 
οποία υπέστησαν συνίζηση (πβ. παρηγορ-ία - παρηγοριά, βλα-σφηµ-
ία - βλαστήµια) και εµφανίζεται σε µεταρρηµατικά ή µετονο-µατικά 
παράγωγα (πβ. αγρυπνώ - αγρύπνια, άρρωστος - αρρώστια)]. 

-ιά παραγωγικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών που σηµαίνει: 1. δέ-
ντρο, φυτό: µηλ-ιά, κερασ-ιά 2. κηλίδα ή αποτύπωµα: µελαν-ιά, δα-
χτυλ-ιά, λαδ-ιά 3. χτύπηµα (µε όργανο): σπαθ-ιά, κονταρ-ιά 4. τραύ-
µα (από κάτι): µαχαιρ-ιά, χαρακ-ιά 5. µέτρο, ποσότητα: χερ-ιά, 
φτυαρ-ιά, πιρουν-ιά 6. θηλ. εθνικών και κυρίων ονοµάτων: Κρητικ-ιά, 
Πατριν-ιά 7. θηλ. επιθέτων, αντί αρχ. -η: γνωστικ-ia, κακ-ιά, µαλακ-ιά 
κ.τ.ό. 8. αφηρ. ουσ. από ονόµατα και ρήµατα: ανθρωπ-ιά, ανηµπορ-ιά, 
βρισ-ιά, περπατησ-ιά 9. σύνολο ανθρώπων: εργατ-ιά, Τουρκ-ιά 10. κα-
τάσταση: ερηµ-ιά, παγων-ιά, συννεφ-ιά. 
[ΕΤΥΜ. Κατάλ. (ήδη µεσν.), που προέρχεται από συνιζηµένη προφορά 
τής καταλ. -έα | -aia (λ.χ. µηλ-έα > µηλιά, έλαια > ελιά), και επεκτά-
θηκε αναλογικώς σε νεολλην. αφηρηµένα ουσ. (λ.χ. κλεψ-ιά, προ-
στυχ-ιά, ανθρωπ-ιά) εξαιτίας τής φωνητικής σύµπτωσης µε αρχ. αφη-
ρηµένα ουσ. σε -ία (λ.χ. άδικ-ία, ζηµ-ία, φιλ-ία κ.ά.)]. 

ουσιαστικά σε -ig, τύπος: φτή-νια | περηφά-νια. Αρκετά ουσιαστι-
κά σε (µονοσύλλαβο) -ια σχηµατίστηκαν στη Ν. Ελληνική ως πα-
ράγωγα ρηµάτων (οπότε δηλώνουν κατάσταση, π.χ. συµπονώ - συ-
µπόνια) ή επιθέτων (οπότε δηλώνουν ιδιότητα: ζωντανός - ζωντά- 

νια). Παραδείγµατα ρηµατικών παραγώγων: αγρυπνώ - αγρύπνια, 
βαρυγγωµώ - βαρυγγώµια, βλαστηµώ - βλαστήµια, καταντώ - κα-
τάνπα, καταφρονώ - καταφρόνια, κατηγορώ - κατηγόρια, ξαγρυ-
πνώ - ξαγρύπνια, παρηγορώ - παρηγοριά, συµπονώ - συµπόνια, 
τυραννώ - τυραννία, ψυχοπονώ - ψυχοπόνια. Παραδείγµατα ονο-
µατικών παραγώγων: άσκηµος - ασκήµια, γυµνός - γύµνια, ζουρ-
λός - ζούρλια. ζωντανός - ζωντάνια, µίζερος - µιζέρια, µουρλός -
µούρλια. 
Προβλήµατα ορθογραφίας εµφανίζουν ορισµένα παράγωγα σε -ια, 
τα οποία, είτε γιατί τα συνδέουν µε ρήµατα σε -εύω (ζηλεύω) είτε 
γιατί τα θεωρούν εξέλιξη παλαιότερων ουσιαστικών (πτωχεία), τα 
γράφουν ενίοτε µε -εια. Ωστόσο, τα ουσιαστικά σε -εια είναι είτε 
παράγωγα επιθέτων σε -ης, οπότε τονίζονται στην προπαραλήγου-
σα (επιµελής - επιµέλεια), είτε ρηµάτων σε -εύω, οπότε τονίζονται 
στο -εία (µαγεύω - µαγεία). Αντιθέτως, τα ουσιαστικά σε -ια που 
παράγονται από ρήµατα και δηλώνουν κατάσταση, τονίζονται πά-
ντοτε στην παραλήγουσα, δεν παράγονται από επίθ. σε -ης, συνι-
ζάνουν (συµπροφέρουν σε µία συλλαβή) το -ια και µπορούν να 
συνδέονται συγχρόνως µε επιθ. σε -ος (να δηλώνουν δηλ. και ιδιό-
τητα). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τα ουσιαστικά αυτά 
να διαφέρουν από όλα τα άλλα, αποτελώντας ιδιαίτερη ενιαία πα-
ραγωγική κατηγορία, που είναι προτιµότερο να έχει και ενιαία ορ-
θογραφία, ήτοι άρρωστος - αρρωσταίνω - αρρώστια, ζηλεύω - ζή-
λια, ορφανός - ορφανεύω - ορφάνια, περήφανος - περηφανεύοµαι 
- περηφάνια, φτηνός - φτηναίνω - φτήνια, φτωχός - φτωχαίνω -
φτώχια. Οµοίως και ακριβός - ακριβαίνω - ακρίβια (ενώ ακριβής 
- ακρίβεια). ∆ιαφορετική είναι η περίπτωση των έν-νοι-α> έν-νοια 
(έννοια σου), διχό-νοι-α > διχό-νοια. µετά-νοι-α > µετά-νοια κ.ά., 
που είναι ουσιαστικά, τα οποία έχουν απλώς υποστεί συνίζηση. 

•ία 1. παραγωγικό επίθηµα αφηρηµένων θηλυκών ουσιαστικών: (α) 
παραγώγων από ρήµ. συχνά σύνθετα· δηλώνει την ενέργεια ή το απο-
τέλεσµα τής ενέργειας που εκφράζει το ρήµ. τής πρωτότυπης λ.: (επι-
θυµώ) επιθυµία, (επιστατώ) επιστασία, (συνοµιλώ) συνοµιλία (β) πα-
ραγώγων από επίθετα συνήθ. σύνθετα- δηλώνει κατάσταση, γνώρι-
σµα ή συµπεριφορά σχετική µε την ιδιότητα που εκφράζει η πρωτό-
τυπη λ.: (άγλωσσος) αγλωσσία, (άφθαρτος) αφθαρσία, (ψύχραιµος) 
ψυχραιµία (γ) επιστηµονικών όρων ή για να δηλώσει πάθηση ή γενι-
κά κατάσταση που αποκλίνει από το φυσιολογικό: δυσλεξ-ία, ισχαιµ-
ία, υδροκεφαλ-ία 2. κατάληξη κυρίων ουσ.· δηλώνει τη χώρα ή τον 
τόπο που παίρνουν την ονοµασία τους από το εθνικό ή πατριδωνυµι-
κό ουσ. σε -οςΙ-ός, -ας, -ης, από το οποίο παράγονται: (Αγγλος) 
Αγγλία, (Βούλγαρος) Βουλγαρία, (Γάλλος) Γαλλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσα-
ρέσκεια. 
[EHM Παράγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται 
είτε αυτοτελώς (λ.χ. έπιθυµ-ία, όµιλ-ία) είτε ως τµήµα άλλων συνθε-
τικών (λ.χ. -λογία, -µανία, -πορία, -κρατία κ.ά.). Μέσω τού λατ. -ia 
διαδόθηκε και σε ξέν. γλώσσες, ιδίως δε σε ελληνογενείς ξέν. όρους 
(λ.χ. γαλλ. hématologie, hémoptysie κ.ά.)]. 

-ία: ουσιαστικά σε -ία. Τα ουσιαστικά σε /ia/, εφόσον τονίζονται 
στην παραλήγουσα (δεύτερη από το τέλος συλλαβή), γράφονται µε 
-ι- (-ία). Παραδείγµατα: αδικ-ία (άδικοςλ κακ-ία (κακός), αφθον-ία 
(άφθονος), ανεργ-ία (άνεργος), προεδρ-ία (πρόεδρος), ηγεµον-ία 
(ηγεµόνας), ευδαιµον-ία (ευδαίµων), επιτυχ-ία (επιτυχής), ευχαρι-
στ-ία (ευχαριστώ(, διαφων-ία (διαφωνώ), δοκιµασ-ία (δοκιµάζω), 
εικασ-ία (εικάζω), οµιλ-ία (οµιλώ). Επίσης ταιν-ία, ζηµ-ία, Ιταλ-ία, 
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Λευκωσ-ία, Συρ-ία, Λαµ-ία κ.λπ. Ακόµη τα παρασύνθετα (ουσιαστικά που 
παράγονται από ήδη σύνθετες λέξεις, που το ά συνθετικό τους είναι 
όνοµα): πρωτοπορ-ία (< πρωτοπόρος), αεροπορ-ία (< αεροπόρος), οδοιπορ-
ία (< οδοιπόρος), πεζοπορ-ία (< πεζοπόρος), αργοπορ-ία (< αργοπορώ), 
µολονότι το απλό πορεία γράφεται µε -ει- ως παράγωγο από ρ. σε -εύοµαι 
(πορεύοµαι > πορεία)' µοι-ρολατρία (< µοιρολάτρης), φυσιολατρ-ία (< 
φυσιολάτρης), ειδωλο-λατρ-ία (< ειδωλολάτρης), εγωλατρ-ία (< 
εγωλάτρης), τυττολατρ-ία (< τυπολάτρης), εικονολατρ-ία (< εικονολάτρης) 
κ.ά., µολονότι το απλό λατρεία από το ρ. λατρεύω γράφεται µε -ει- 
αρχαιοκαπηλ-ία (< αρχαιοκάπηλος), πολεµοκαπηλ-ία (< πολεµοκάπηλος), 
βιβλιοκα-πηλ-ία (< βιβλιοκάπηλος), εθνοκαπηλ-ία (< εθνοκάπηλος), πατρι-
δοκαπηλ-ία (< πατριδοκάπηλος) κ.ά., µολονότι το απλό καπηλεία από το ρ. 
καπηλεύοµαι γράφεται µε -ει- εθελοδουλ-ία (< εθελόδουλος), ιεροδουλ-ία 
(ιερόδουλος), κοιλιοδουλ-ία (< κοιλιόδουλος), µολονότι το δουλεία από το 
δουλεύω γράφεται µε -ει- ανεξιθρησκία (< ανεξίθρησκος), αρνησιθρησκ-ία 
(< αρνησίθρησκος) κ.ά., µολονότι το θρησκεία από το θρησκεύω | 
θρησκεύοµαι (και όχι από το θρήσκος, που παράγεται κι αυτό από το ρήµα) 
γράφεται µε -ει-· χειροµαντ-ία (< χειρόµαντις), αστροµαντ-ία (< 
αστρόµαντις) κ.ά., µολονότι µαντεία από µαντεύω. 
Εξαιρέσεις: µολονότι τονίζονται στην παραλήγουσα, εξαιρούνται και 
γράφονται µε -ει (-εία): (α) Ουσιαστικά που παράγονται από ρήµατα σε -
εύω | -εύοµαι: δουλ-εία (δουλ-εύω), παιδ-εία (παιδεύω), ειρων-εία 
(ειρωνεύοµαι), νηστ-εία (νηστ-εύω) κ.λπ. (β) Τα ουσιαστικά: µνεία, λεία, 
χρεία. 
Ειδικές περιπτώσεις: αµνηστία (όχι *αµνηστεία, µολονότι µνη-στεία) < 
άµνηστος ανανδρία < άνανδρος (ενώ το ανδρεία, θηλ. τού ανδρείος, 
γράφεται κανονικά µε -ει-, πβ. και τελεία, θηλ. τού τέλειος- εταιρεία - όχι 
*εταιρία - θηλ. τού εταιρείας), προεδρία < πρόεδρος (όχι από προεδρεύω), 
συνοδία (< συνοδός - και µάλιστα από τον αρχαίο τύπο σύνοδος - όχι από 
το συνοδεύω), εφορία < έφορος, συνεδρία < σύνεδρος, φιλανθρωπία < 
φιλάνθρωπος, ασωτία < άσωτος, παρθενία < παρθένος, εµπορία < έµπορος 
και όχι από τα αντίστοιχα σε -εύω | -εύοµαι ρήµατα, που είτε είναι νεότερα 
των σε -ία τύπων είτε έχουν διαφορετική σηµασία κ.λπ. o περίφηµος 
Βυζαντινός γραµµατικός Γεώργιος Χοιροβοσκός (8ος-9ος αι.) στο έργο του 
Ορθογραφία διδάσκει: «[γράφονται ως -εια] χωρίς [δηλ. µε εξαίρεση] των 
είς -ος συνθέτων δια τού -Ία παραγοµένων θηλυκών καν γαρ έχωσιν 
άντιπαρακείµενον ρήµα διατοῦ-εύω, διατοῦ-ι- γράφεται, οίον πρόεδρος, 
προεδρεύω, προεδρία, συνεδρία, φιλανθρωπία, ασωτία, εµπορία, παρθενία, 
συνοδία». 

Ιάβα (η) νησί τής Κ. Ινδονησίας Ν. τής νήσου Βόρνεο. [ETYM. < ννδονησ. 
Java < σανσκρ. yavadvîpa < yava «κριθάρι» + dvipa «νησί»]. 

Ιαβέρης (ο) (µετωνυµ.) αστυνοµικός που είναι αυστηρά προσηλωµένος στο 
καθήκον του σε βαθµό που να γίνεται σκληρός και απάνθρωπος. — ιαβέρειος, 
-α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Javere, όνοµα ήρωα τού µυθιστορήµατος 
Άθλιοι (Les Misérables) τού Β. Ουγκό]. 

Ιάγος (ο) 1. ήρωας τής τραγωδίας τού Σαίξπηρ Οθέλλος, άνθρωπος δολοπλόκος 
και συκοφάντης 2. (µετωνυµ.) εξαιρετικά ύπουλος και ραδιούργος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Jago, κελτ. µορφή τού ον. Jack < µέσ. αγγλ. Jankin < Jan 
«Ιωάννης» + υποκορ. επίθηµα -kin]. 

ιαγουάρος (ο) (λόγ.) µεγαλόσωµο σαρκοβόρο θηλαστικό, ρωµαλέο και 
ευκίνητο, µε δέρµα ανοιχτό ξανθό στη ράχη και στα πλευρά, λευκό στο 
ρύγχος και στα πόδια και διάστικτο από µαύρες κηλίδες· ζει στην Αµερική, 
κυρ. στις δασώδεις όχθες των ποταµών και στους βάλτους ΣΥΝ. τζάγκουαρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. jaguar (οπτικό δάνειο) < ισπ. yaguar < yaguara, λ. 
τής γλ. Γκουαρανί, ή < jaguara, λ. τής γλ. Τούπι]. 

-ιάδης → -άδης 
ι α ι µ ί α  (η) ΙΑΤΡ. η παρουσία ιών στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 

από αγγλ. viraemia (νόθο συνθ.)]. 
ιαίνω ρ. µετβ. {ίασα, ιάθηκα} (λόγ.) γιατρεύω, θεραπεύω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 

σηµ. «θερµαίνω, ζεσταίνω», < *iav-j'co < *ΐσάν^ω, που συνδ. µε σανσκρ. 
isanyâti «θέτω σε κίνηση» (προφανώς από τη σηµασιολογική σχέση τής 
κίνησης µε τη θερµότητα). Θεωρείται ότι το ρ. ΐαίνω έχει υποστεί ψίλωση 
(ίσως λόγω ανοµοιώσεως προς το αµάρτυρο ενδοφωνηεντικό -σ- τού *iaav-
j'û>) και ότι συνδέεται µε το αρχ. επίθ. ιερός (βλ.λ.), ενώ η αναγωγή στο ρ. 
ίάοµαι «θεραπεύω» (βλ. λ. ιαµα) προκαλεί ερµηνευτικές δυσκολίες. Η σηµ. 
«θεραπεύω» (τού ρ. ιαίνω) είναι µτγν.]. 

Ίακχος (ο) {-ου κ. -άκχου} ΜΥΘΟΛ. θεότητα των Ελευσίνιων Μυστηρίων 
θεωρείται άλλοτε γυιος τής ∆ήµητρας ή τής Περσεφόνης και άλλοτε σύζυγος 
τής ∆ήµητρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., που συνδ. µε το ρ. ίάχω (βλ. λ. ιαχή) µε εκφραστ. 
συµφωνικό σύµπλεγµα -κχ-]. 

Ιακώβ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. γυιος τού Ισαάκ και τής Ρεβέκκας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Ya'akóv, πιθ. συνδ. µε την εβρ. λ. aqéb «φτέρνα» ή, κατ' 
άλλη άποψη, µε το p. aqâb «υποσκελίζω». Σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση, 
η Ρεβέκκα ονόµασε έτσι τον γυιο της, επειδή κατά τη διάρκεια τού τοκετού 
(και ενώ είχε δίδυµη κύηση) ο Ιακώβ γεννήθηκε δεύτερος, κρατώντας τη 
φτέρνα τού δίδυµου αδελφού του Ησαύ (Π.∆., Γένεσις 25, 26: και µετά τούτο 
έξήλθεν ό αδελφός αυτού, και ή χειρ αυτού επειληµµένη τής πτέρνης 'Ησαύ- και 
έκάλεσεν τό όνοµα αυτού Ιακώβ)]. 

ιακωβινισµός (ο) [1803] 1. το πολιτικό δόγµα των Ιακωβίνων (βλ.λ.), που 
υιοθετούσε την προσφυγή σε βίαιες ενέργειες για την εδραίωση τής 
δηµοκρατίας 2. (ειδικότ.) πολιτική θεωρία που δέχεται τη συγκε-ντρωτικότητα 
τού κράτους. — ιακωβινιστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jacobinisme]. 

Ιακωβίνος (ο) [1856] ΙΣΤ. 1. Γάλλος µοναχός τού τάγµατος τού Αγίου 
∆οµίνικου, εγκατεστηµένου στο Παρίσι σε κοινόβιο κοντά στον ναό τού 
Αγίου Ιακώβου· τα µέλη του επέδειξαν τον µεγαλύτερο φανατισµό κατά τη 
διάρκεια των θρησκευτικών πολέµων στη Γαλλία 2. Λέσχη των Ιακωβίνων η 
πολιτική οµάδα µε τη µεγαλύτερη λαϊκή επιρροή κατά τη Γαλλική 
Επανάσταση, η οποία υπό την ηγεσία τού Ροβεσπιέρου εξουδετέρωσε όλους 
τους αντιφρονούντες, ακολουθώντας ριζοσπαστική και εξτρεµιστική πολιτική 
3. (µετωνυµ.) ο φανατικός θιασώτης ακραίων ριζοσπαστικών πολιτικών 
λύσεων, που δεν αποκλείει και τη χρήση βίας για την επίτευξη τους. — 
ιακωβίνικος, -η, -ο [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Jacobin. Ενώ οι ίδιοι οι µοναχοί αυτοα-
ποκαλούνταν «Εταιρεία των φίλων τού Συντάγµατος» (γαλλ. Société des amis 
de la constitution), επειδή συνεδρίαζαν στην τράπεζα δοµινικανής µονής, οι 
αντίπαλοι τους τους ονόµαζαν ειρωνικά «Λέσχη των Ιακωβίνων» (γαλλ. Club 
des Jacobins)]. 

Ιάκωβος (ο) {-ου κ. -ώβου} 1. ο Αλφαίουένας από τους δώδεκα µαθητές τού 
Χριστού, που έλαβε το προσωνύµιο Μικρός σε διάκριση από τον συνονόµατο 
του Ιάκωβο τον Πρεσβύτερο 2. ο Πρεσβύτερος, ο Ζηλωτής- ένας από τους 
δώδεκα µαθητές τού Χριστού, γυιος τού Ζεβεδαίου και αδελφός τού 
ευαγγελιστή Ιωάννη 3. ο Αδελφόθεος-ένας από τους αδελφούς τού Χριστού 
(από άλλον γάµο τού Ιωσήφ κατά µία ερµηνεία)· κατείχε σηµαντική θέση 
στην αποστολική Εκκλησία των Ιεροσολύµων και θεωρείται συγγραφέας τής 
φερώνυ-µης επιστολής 4. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 5. ανδρικό 
όνοµα. 

t [ΕΤΥΜ. µτγν. εξελληνισµένη µορφή τού εβρ. ονόµατος 'Ιακώβ (βλ.λ.)]. 
ία µα (το) [ιάµ-ατος | -ατα, -άτων} (σπάν.) το µέσο θεραπείας, το φάρµακο 

ΣΥΝ. γιατρικό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ίάοµαι, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *isä-jo-mai, οπότε η λ. θα 
µπορούσε να συνδεθεί µε σανσκρ. isanyâti «θέτω σε κίνηση» και µε το ρ. 
ιαίνω «θεραπεύω». Ωστόσο, η µακρότητα τού αρχικού Ι- (στο ίάοµαι) και η 
πολύπλοκη σηµασιολογική µεταβολή που απαιτείται, εγείρουν σοβαρά 
προβλήµατα. Οµόρρ. ϊασις (-η), ίά-σιµος, Ιαµατικός, ΐα-τός, Ία-τρός κ.ά.]. 

Ιαµάϊκή (η) → Τζαµάικα 
ιαµατικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στη θεραπεία, την ίαση: οι ~ ιδιότητες ενός 

φαρµάκου || ~ λουτρά | πηγές || ~ νερό ΣΥΝ. θεραπευτικός ΑΝΤ. επιβλαβής.   
— ιαµατικ-ά | -ώς επίρρ., ιαµατικότητα (η) [1892]. [ΕΤΥΜ. u-τγν. < αρχ. ϊαµα 
(βλ.λ.)]. 

ιαµβικός, -ή, -ό [αρχ.] ΜΕΤΡ. αυτός που αποτελείται από ιάµβους (βλ.λ.): ~ 
στίχος | ρυθµός | µέτρο | δεκαπεντασύλλαβος. 

Ιάµβλιχος (ο) {-ου κ. -ίχου} 1. νεοπλατωνικός φιλόσοφος από τη Συρία (τέλος 
τού 3ου - αρχές τού 4ου αι. µ.Χ.) 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν., συρ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

ιαµβογράφος (ο) [µτγν.] αρχαίος Έλληνας ποιητής, που έγραφε τα 
# ποιήµατα του σε ιαµβικούς στίχους. 
ίαµβος (ο) {ιάµβ-ου | -ων, -ους} ΜΕΤΡ. 1. ο µετρικός πους που αποτελείται από 

µία άτονη και µία τονισµένη συλλαβή (- -') 2. ο αρχαίος µετρικός πους, που 
αποτελείται από µία βραχεία και µία µακρά συλλαβή (—) 3. (συνεκδ.) ποίηµα 
µε σκωπτικό περιεχόµενο, γραµµένο σε ιαµβικούς στίχους 4. ο ιαµβικός 
στίχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. δάνειο, όπως και οι παρόµοια 
σχηµατισµένες λ. διθύραµβος, θρίαµβος, που συνδέθηκε ηχοµιµητικά 

_ µε την κραυγή ίά]. 
ίανθος (ο) {ιάνθ-ου | -ων, -ους} το άνθος τού µενεξέ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επίθ. 

ΐάνθινος (υποχωρητ.) < ΐ'ον (βλ.λ.) + άνθινος < άνθος]. 
Ιανός (ο) 1. θεός τού πολέµου τής αρχαίας Ρώµης µε δύο πρόσωπα 2. 

(µετωνυµ.) πρόσωπο ή φαινόµενο µε δύο όψεις: ο ~ τού εθνικισµού. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. Ianus < janus «πύλη, δίοδος µε καµάρα (από την οποία εξορµούσε ο 
στρατός σε πόλεµο)», συνδ. µε τη λ. janua «θύρα»]. 

Ιανουάριος (ο) {Ιανουαρίου} ο πρώτος µήνας τού έτους και δεύτερος µήνας 
τού χειµώνα (µαζί µε τον ∆εκέµβριο και τον Φεβρουάριο), ο οποίος 
αποτελείται από 31 ηµέρες- αλλιώς (λαϊκ.) Γενάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Ianuarius < Ianus, ο Ιανός, αρχ. θεός τής Ρώµης, 
προστάτης των δηµοσίων διόδων και πυλών τής πόλης (µερικές φέρουν το 
όνοµα του), η δε λατρεία του συνδεόταν µε κάθε έναρξη ή ξεκίνηµα, πράγµα 
που εξηγεί γιατί µνηµονευόταν πάντοτε πρώτος µεταξύ των ρωµαϊκών 
θεοτήτων]. 

ιαπετικός, -ή, -ό ινδοευρωπαϊκός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίαπετός- σύµφωνα µε 
τη µυθολογία, ένας από τους έξι Τιτάνες, που θεωρήθηκε πρόγονος τού 
ανθρώπου. Το όνοµα είναι αβεβ. ετύµου, αλλά από πολύ παλιά καταβλήθηκαν 
προσπάθειες συνδέσεως του µε τον Ίάφεθ, έναν από τους τρεις γυιους τού 
Νώε, που, σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση, θεωρείται γενάρχης τής λευκής 
φυλής (µτγν. Ίάφεo < εβρ. Yâpheth «είθε αυτός (δηλ. ο Θεός) να του χαρίσει 
µεγάλη έκταση»). Είναι αξιοσηµείωτο ότι ένας από τους γυιους τού ίάφεo 
ήταν ο Yawan, που είναι η εβρ. λ. για τους Ίωνες (βλ.λ.)]. 

Ιαπετός (ο) ΜΥΘΟΛ. ένας από τους Τιτάνες, γυιος τού Ουρανού και τής 
Γαίας· απέκτησε από την Ωκεανίδα Κλυµένη τέσσερεις γυιους: τον Ατλαντα, 
τον Μενοίτιο, τον Προµηθέα και τον Επιµηθέα. 
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[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το ρ. ίάπτω «ρί-
χνω, εξακοντίζω» (επίσης αγν· ετύµου) µε παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. 
κ. κόπτω - κοπ-ετός), οπότε το όν. θα σήµαινε «αυτόν που παράγεται, 
που προκύπτει». Βλ. κ. ιαπετικός]. 

Ιαπωνία (η) (ιαπων. Nippon | Nihón) νησιωτικό κράτος τής Α. Ασίας 
µε πρωτεύουσα το Τόκυο, επίσηµη γλώσσα την Ιαπωνική και νόµι-
σµα το γεν. ΣΥΝ. (λογοτ.) η χώρα τού ανατέλλοντος ηλίου, χώρα των 
χρυσανθέµων. — Ιάπωνας [1864] κ. (καθηµ.) Γιαπωνέζος (ο), Ιαπωνί-
δα κ. (καθηµ.) Γιαπωνέζα (η), ιαπωνικός, -ή, -ό [1859] κ. (καθηµ.) για-
πωνέζικος, -η, -ο, Ιαπωνικά κ. (καθηµ.) Γιαπωνέζικα (τα). [ΕΤΎΜ. 
Ξέν. τοπωνύµιο, πβ. γαλλ. Japon < ιαπων. Nippon | Nihón (nichi «ήλιος» + 
hon «προέλαση»), µεταγραφή στο σινικό αλφάβητο τού ονόµατος 
Jeppeun Kuo «κράτος τού ανατέλλοντος ηλίου», κατ' αντιδιαστολή 
προς το Chung Kuo «κράτος τού µέσου, τής ενδοχώρας», που 
αποτελεί την ονοµασία τής Κίνας. Η ονοµασία Nippon | Nihón 
καθιερώθηκε επίσηµα το 670 µ.Χ.]. 

-ιάρης, -α, -ικο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό: 1. επιθέτων 
που δηλώνουν (α) (µειωτ.) αυτόν που έχει ένα ελάττωµα, ένα χαρα-
κτηριστικό ή µια πάθηση: αρρωστ-ιάρης, χτικ-ιάρης, σπυρ-ιάρης, 
ασπρουλ-ιάρης (µειωτ. αντί άσπρος) (β) αυτόν που τον χαρακτηρίζει 
κάτι: ψυχοπον-ιάρης 2. ουσιαστικών που δηλώνουν επάγγελµα ή δρα-
στηριότητα: σκουπιδ-ιάρης, µεροκαµατ-ιάρης, διακον-ιάρης. — -ιά-
ρικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. -άρης]. 

-ιάς1 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν: 1. το πρόσωπο που κάνει κάτι ή που ασκεί κάποιο 
επάγγελµα: σκαφτ-ιάς, χαλκ-ιάς, γραφ-ιάς, βαφ-ιάς 2. καιρικό φαινό-
µενο, κύρ. άνεµο: βορ-ιάς, vor-ιάς, χιον-ιάς. 

-ιάς2 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν τόπο γεµάτο από φυτά ορισµένου είδους: πευκ-
ιάς. 

-ίας (αρχαιοπρ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστι-
κών που δηλώνουν το πρόσωπο που: 1. έκανε κάτι ή που φέρει την ευ-
θύνη για κάτι: εγκληµατ-ίας, πραξικοπηµατ-ίας, ταραξ-ίας 2. έχει κά-
τι, συνήθ. σε µεγάλο βαθµό: εισοδηµατ-ίας, κτηµατ-ίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
επίθηµα, που ανάγεται σε I.E. *-iya και χρησιµοποιήθηκε αρχικά σε 
ουσ. για ζώα, φυτά ή φυσικά φαινόµενα (λ.χ. καρχαρ-ίας, άστερ-ίας, 
γαλαξ-ίας), καθώς και ως δηλωτικό ιδιότητας (λ.χ. θηλυ-δρ-ίας, 
γυναικ-ίας), σηµ. µε την οποία γνώρισε ευρεία χρήση στη Ν. 
Ελληνική (λ.χ. αντιρρησ-ίας, επιδειξ-ίας, αισθηµατ-ίας)]. 

ίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (αρχαιοπρ.) η αποκατάσταση 
τής υγείας: η ~ του λεπρού από τον Χριστό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊασις < 
ίάοµαι «θεραπεύω», βλ. κ. ίαµα]. 

-ίαση παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν ασθένεια ή παθολογική κατάσταση: µυκητ-ίαση, 
ψωρ-ίαση, ελεφαντ-ίαση, χολολιθ-ίαση. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λιθ-ίασις, 
µτγν. µυρµηκ-ίασις, ψωρ-ίασις), το οποίο προέρχεται από ρ. σε -ιάω | -
ιώ (λ.χ. µτγν. µυρµηκ-ιώ) µε επίθηµα -σις, ενώ αργότερα απαντά και 
αυτοτελώς ή σε ξέν. επιστηµ. όρους (λ.χ. κοκκ-ίαση, ελµινθ-ίαση < 
αγγλ. helminth-iasis)]. 

ιάσιµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που µπορεί να θεραπευθεί: ~ ασθέ-
νεια ΣΥΝ. θεραπεύσιµος ANT. ανίατος, αθεράπευτος. — ιασιµότητα (η) 
[1857]. 

Ιάσιο (το) {Ιασίου} ιστορική πόλη τής ΒΑ. Ρουµανίας. [ΕΤΥΜ. < 
ρουµ. Iasi, πιθ. από τους Ίάζυγες, αρχ. σαρµατικό φύλο που ζούσε στην 
περιοχή τού ∆ούναβη και των Καρπαθίων στη ∆ακία]. 

ιασµέλαιο (το) {ιασµελαί-ου | -ων} (λόγ.) ΧΗΜ. αρωµατικό αιθέριο 
έλαιο, που εξάγεται από τα άνθη τού γιασεµιού ΣΥΝ. γιασεµόλαδο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίασµέλαιον< ίάσµη (βλ. λ. ίασµος) + ελαιον]. 

ίασµος (ο) {ιάσµ-ου | -ων, -ους} το γιασεµί. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ίάσµη < µτγν. περσ. yäsman, βλ. κ. γιασεµί]. 

ίασπίς (ο/η) {ιάσπιδος} ηµιπολύτιµος αδιαφανής λίθος, παραλλαγή 
τού χαλαζία, που παρουσιάζεται σε διάφορες αποχρώσεις από γαλά-
ζιο ώς κίτρινο και από φαιό ώς κόκκινο ή και µαύρο και χρησιµο-
ποιείται στην κοσµηµατοποιία και τη διακοσµητική (σε µικρές ψη-
φιδωτές διακοσµήσεις). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊασπις (ή) < εβρ. yaSpeh (πβ. ακκαδ. jaSpu)]. Ιάσων (ο) 
{Ιάσον-ος, -α} 1. ΜΥΘ0Λ. αρχηγός των Αργοναυτών, που µε τη 
βοήθεια τής Μήδειας κατόρθωσε να πάρει το χρυσόµαλλο δέρας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ιάσονας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίάσθαι, απρφ. τού ρ. ΐώµαι (-άο-) «θεραπεύω». Σύµφω-
να µε τη µυθολογία, ο Ιάσων έλαβε το όνοµα του από τον Κένταυρο 
Χείρωνα, ο οποίος τον δίδαξε τη θεραπευτική τέχνη]. 1.Α.Τ.Α. (η) 
(αγγλ. International Air Transport Association) ∆ιεθνής 
Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών. -ιατης, -ιάτισσα παραγωγικό 
επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που σηµαίνουν: 1. 
καταγωγή: Σπαρτ-ιάτης - Σπαρτ-ιάτισσα, Μαν-ιάτης - Μαν-ιάτισσα 2. 
ιδιότητα, χαρακτηριστικό: αγωγ-ιάτης -αγωγ-ιάτισσα, χωρ-ιάτης - 
χωρ-ιάτισσα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Σπαρτ-ιά-
της), που προέρχεται από το παραγ. επίθηµα -άτης σε ον. µε ληκτικό 
θεµατικό φωνήεν -ι-]. -ΐάτικα παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό επιρρηµάτων που έχουν τη σηµασία 1. κατά τη χρονική 
περίοδο που δηλώνει το θέµα τής λ., για κάτι που δεν είναι 
φυσιολογικό ή αναµενόµενο να συµβεί τότε: καλοκαιρ-ιάτικα, 
χριστουγενν-ιάτικα, δευτερ-ιάτικα, νυχτ-ιάτι-κα 2. τρόπο: περνάω 
σπαρτ-ιάτικα. [ΕΤΥΜ < -(ι)άτης, βλ. λ. -ιάτικος]. -ΐάτικος, -η, -ο 
παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 

που δηλώνουν αυτόν που συµβαίνει κατά τον χρόνο που δηλώνει το 
θέµα τής λ.: µεσηµερ-ιάτικος, σαββατ-ιάτικος, πρωτοχρον-ιάτικος. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα που προέρχεται από το αρχ. -(ι)άτης, το οποίο 
εµφανιζόταν κυρ. σε πατριδωνυµικά, λ.χ. Σπάρτη - Σπαρτιάτης, Μύ-
κονος - Μυκονιάτης (πβ. αρχ. Ελέα - Ελεάτης)]. 

ιατός, -ή, -ό (λόγ.) ιάσιµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ίάοµαι «θεραπεύω», βλ. κ. ϊαµα]. 

ιατρεία (η) [αρχ.] η γιατρειά. 
ιατρείο (το) [αρχ.] ο χώρος όπου ο γιατρός δέχεται και εξετάζει τους 

ασθενείς: ιδιωτικό/ σύγχρονο/ αγροτικό/ περιφερειακό-' ΦΡ. (α) εξω-
τερικά ιατρεία βλ. λ. εξωτερικός (β) έχω ιατρείο (για γιατρό) έχω | 
εκτελώ υπηρεσία σε ιδιωτικό ιατρείο ή σε νοσοκοµείο. 

ιατρεύω ρ. → γιατρεύω 
ιατρική (η) [αρχ.] 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη διατήρη-

ση τής υγείας και την πρόληψη και αντιµετώπιση των ασθενειών τού 
ανθρώπου: διαγνωστική | προληπτική | παραδοσιακή ~ || ασκώ την -2. 
οι αντίστοιχες µε την παραπάνω επιστήµη σπουδές ανωτάτου επι-
πέδου: στην Ελλάδα η - είναι εξαετούς φοιτήσεως 3. (συνεκδ.) η 
αντίστοιχη ανώτατη σχολή: πέρασε/ είναι στην~ || τελείωσε την~ µε 
άριστα. 

ιατρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε γιατρούς ή και µε 
την επιστήµη τους: ~ ανακοινωθέν/ εξέταση/ παρακολούθηση | σύλ-
λογος | συνέδριο | συνταγή | µέθοδος | πείραµα | περίθαλψη | µονάδα 
| κέντρο- ΦΡ. ιατρικό συµβούλιο το ιατροσυµβούλιο (βλ.λ.) 2. ιατρική 
(η) βλ.λ. 3. (λόγ.) ιατρικό (το) το γιατρικό (βλ.λ.). — ιατρικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

ιατροδικαστής (ο/η) [1886] {-ή κ. (λόγ.) -ού} γιατρός που ορίζεται 
από την πολιτεία, για να θέσει τις επιστηµονικές του γνώσεις στην 
υπηρεσία τής δικαιοσύνης, προκειµένου να εξακριβώσει τα ακριβή 
αίτια και τις συνθήκες τραυµατισµών ή θανάτων, που ενδεχοµένως 
δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. 
médecin légiste]. 

ιατροδικαστική (η) [1837] ο κλάδος τής ιατρικής, που ερευνά ζητή-
µατα, τα οποία απασχολούν τη δικαιοσύνη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, 
πβ. γαλλ. médecine légale]. 

ιατροδικαστικός, -ή,-ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ιατρο-
δικαστή ή και την ιατροδικαστική: ~ εξέταση | έκθεση 2. ιατροδικα-
στική (η) βλ.λ. 

ιατρός (ο) → γιατρός 
-ίατρος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό αρσενικών και θηλυκών ου-

σιαστικών που δηλώνουν: 1. γιατρό µε συγκεκριµένη ειδικότητα: 
παιδ-ίατρος, ψυχ-ίατρος, οδοντ-ίατρος 2. τη θέση γιατρού σε ιεραρ-
χία: αρχ-ίατρος, υπ-ίατρος. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ίππ-ίατρος, 
κτην-ίατρος), που προέρχεται από το αρχ. ιατρός και απαντά επίσης 
σε ελληνογενή ξένα συνθ. (λ.χ. γαλλ. péd-iatre > παιδ-ίατρος)]. 

ιατροσόφιο (το) → γιατροσόφι 
ιατροσυµβούλιο (το) [1837] {ιατροσυµβουλίου | -ων} 1. θεσµός των 
πρώτων δεκαετιών τού ελληνικού κράτους για τη ρύθµιση των ση-
µαντικότερων υγειονοµικών και ιατρικών προβληµάτων 2. συµβούλιο 
γιατρών, που συγκαλείται σε περιπτώσεις δυσχερούς διάγνωσης ή 
δυσάρεστης εξέλιξης µιας νόσου ΣΥΝ. ιατρικό συµβούλιο. 

ιατροφαρµακευτικός, -ή, -ό [1844] αυτός που σχετίζεται µε την 
ιατρική και φαρµακευτική αγωγή: ~ περίθαλψη. 

ιατροφιλόσοφος (ο) [µτγν.] {ιατροφιλοσόφ-ου | -ων, -ους} (παλαι-
ότ.) ο γιατρός που ασχολείται µε τη φιλοσοφία και τα γράµµατα. 

Ι.Α.Χ. Ιδίαις Αυτού/-ής Χερσί: πάνω στον φάκελο έγραφε: 1.Α.Χ. (δηλ. 
να παραδοθεί στα ίδια τα χέρια τού παραλήπτη). 

ιαχή (η) (λόγ.) η ενθουσιώδης κραυγή: ιαχές θριάµβου || ενθουσιώδεις 
~ || αντηχούν οι - τού πολέµου ΣΥΝ. (καθηµ.) βουητό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ίάχω < *Ρι-?άχω (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. *Έάχ-, από όπου 
και ήχή (< *Εοχά) «ήχος», για το οποίο βλ. λ. ήχος]. 

Ιβηρική Χερσόνησος (η) χερσόνησος τής Ν∆. Ευρώπης, που βρέ-
χεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα και πε-
ριλαµβάνει την Ισπανία και την Πορτογαλία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < 'Ιβηρία < Ίβηρ, ονοµασία ποταµού τής χερσονήσου 
(πβ. λατ. Iberus, ισπ. Ebro), αγν. ετύµου, ίσως κελτ. λ. που σηµαίνει 
απλώς «ποταµός» (πβ. κελτ. iber)]. 

ιβιλάι (το) → βιλάι 
ίβις (η) {ίβ-ιδος | -ίδων) 1. πουλί µετρίου ή µεγάλου µεγέθους µε χα-

ρακτηριστικό µακρύ, λεπτό, κυρτό προς τα κάτω ράµφος- ζει σε υδρό-
τοπους στις εύκρατες και τις τροπικές ζώνες 2. λιµνόβιο, ιερό πουλί 
των αρχαίων Αιγυπτίων. [ΕΤΥΜ < αρχ. ίβις < αρχ. αιγυπτ. hb, hîb]. 

ιβίσκος (ο) φυτό ιθαγενές θερµών περιοχών, που καλλιεργείται κυρ. 
για καλλωπιστικούς σκοπούς, για τα µεγάλα και ζωηρόχρωµα άνθη 
του, που αποτελούνται από πέντε πέταλα. [ΕΤΥΜ < µτγν. ϊβισκος | 
έβίσκος < λατ. hibiscus, λ. κελτ. προελ.]. 

ιβουάρ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το ανοιχτό µπεζ χρώµα τού επε-
ξεργασµένου ελεφαντόδοντου 2. ιβουάρ (το) το ίδιο το ανοιχτό µπεζ 
χρώµα τού επεξεργασµένου ελεφαντόδοντου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. ivoire 
< λατ. eboreus < ebur, eboris «ελεφαντόδοντο»]. 

Ίβυκος (ο) {-ου κ. -ύκου) αρχαίος Έλληνας χορικός λυρικός ποιητής 
από το Ρήγιο (6ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τις «γλώσσες» τού Ησυχίου 
ίβυξ· όρνέου είδος, ίβύκη- ευφηµία, ΐβυκτήρ «πολεµικό άσµα», που 
µάλλον είναι προϊόντα ονοµατοποιίας]. 

ιγδίον (το) → γουδί 
Ι.Γ.Ε. (το) Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών. 
ίγκλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) ζώνη, λωρίδα µε την οποία δένεται το 
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σαµάρι στο υποζύγιο ΣΥΝ. καταζώστης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *γίγκλα < κίγκλα <λατ. *cingla < cingula «ζώνη» < ρ. 
cingo «περιζώνω»]. 

ιγκλού (το) {άκλ.} το θολωτό σπίτι των Εσκιµώων, που κατασκευά-
ζεται από στερεοποιηµένο χιόνι. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. igloo < iglu «σπίτι», 
λ. τής γλώσσας των Εσκιµώων]. 

Ι.Γ.Μ.Ε. (το) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. 
ιγµορείο (άντρο) (το) {ιγµορεί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθεµιά από τις δύο 

κοιλότητες στα οστά τής άνω γνάθου, δεξιά και αριστερά τής µύτης 
ΣΥΝ. γναθιαίος κόλπος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Highmore (προφ. Χάιµουρ), επώνυµο 
Άγγλου γιατρού, από τον τρόπο γραφής τής λ. στην Αγγλική]. 

ιγµορίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µεµβράνης που καλύπτει τα ιγµό-
ρε:ια, η οποία εκδηλώνεται ενίοτε µε πυρετό, πόνο, ζαλάδες και ρινι-
κές εκκρίσεις: οξεία | χρόνια | υποτροπιάζουσα | επίµονη ~. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. highmoritis]. 

Ιγνάτιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < όψιµο λατ. Ignatius, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 
ignis «φωτιά». Κατ' άλλη άποψη, είναι ετρουσκ. προελ.]. 

ιγνύα (η) {ιγνυών} ΑΝΑΤ. ροµβοειδής κοιλότητα στο πίσω µέρος τής 
επιφάνειας τού γονάτου ΣΥΝ. ιγνυακός βόθρος. Επίσης (λόγ.) ιγνύς 
(η) {ιγνύ-ος, -α}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιγνύς | ΐγνύη < *εν-γνύη < εν- (µε διαλεκτ. παραλλαγή 
ί-) + -γνύη, µηδενισµ. βαθµ. θέµατος που απαντά και στη λ. γόνυ. Βλ. 
κ. γόνατο]. 

ιγνυακός, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την ιγνύα 
(βλ.λ.) 2. (α) ιγνυακή αρτηρία η προέκταση τής µηριαίας αρτηρίας 
πίσω από το γόνατο (β) ιγνυακός µυς καθένας από τους τρεις µυς, 
που εκτείνονται στο πίσω µέρος τού µηρού και επιτρέπουν στο γόνα-
το να λυγίζει. 
Ι.Γ.Π.Β.Ε. (το) Ινστιτούτο Γενετικών Παθήσεων και Βιοϊατρικής 
Έρευνας. 

ιδαίος, -α, -ο(ν) [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το όρος Ίδη (βλ.λ.) 
2. Ιδαίον Άντρον λατρευτικό σπήλαιο τής αρχαιότητας στην Ίδη, 
όπου, σύµφωνα µε τη µυθολογία, γεννήθηκε και ανατράφηκε ο ∆ίας. 

ιδαλγός (ο) (παλαιότ.) Ισπανός ευγενής των κατώτερων βαθµίδων. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδεολόγος. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. hidalgo < hijo de algo «γυιος, απόγονος κάποιου», ισπα-
νικός µεσν. τίτλος ευγενείας]. 

ιδανίκευση (η) [1871] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η εξιδανί-
κευση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. idéalisation]. 

ιδανικεύω ρ. µετβ. [1871] {ιδανίκευ-σα, -θηκα κ. (καθηµ.) -τηκα, -µέ-
νος} εξιδανικεύω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. idéaliser]. 

ιδανικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που δεν έχει κανένα µειονέκτηµα, 
άψογος, τέλειος, που µπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο: οραµατί-
ζεται µια - ζωή || - οµορφιά | λύση | κόσµος | φιλία | πολίτευµα ΣΥΝ. 
ιδεώδης, υποδειγµατικός 2. ο καλύτερος δυνατός: ένα νησί µε φιλή-
συχους κατοίκους και ελάχιστους τουρίστες είναι ~ τόπος για ξε-
κούραση ΣΥΝ. ιδεώδης- ΦΡ. ιδανικό βάρος βλ. λ. βάρος 3. αυτός που 
υφίσταται µόνο ως ιδέα, που η ωραιότητα ή τελειότητα του δεν 
υπάρχει στην πραγµατικότητα: ~ έρωτας || «θα µείνω πάντα ~ κι 
ανάξιος εραστής των µακρυσµένων ταξιδιών...» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. 
ιδεατός ΑΝΤ. υπαρκτός, πραγµατικός 4. ιδανικό (το) (α) ο υψηλός 
πνευµατικός ή ηθικός σκοπός, για τον οποίο αγωνίζεται κανείς: αγω-
νίζεται για το υπέρτατο ~ τής ελευθερίας (β) η ηθική αξία που απο-
τελεί βασική αρχή στη ζωή (κάποιου) ΣΥΝ. ιδεώδες 5. ιδανικό | τέλειο 
αέριο το αέριο που ικανοποιεί πλήρως τους απλούς νόµους των αε-
ρίων ΣΥΝ. τέλειο αέριο. — ιδανικά επίρρ., ιδανικότητα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που υφίσταται µόνο ως ιδέα», < 
ΐδανός «ωραίος, κοµψός» < θ. ίδ- (πβ. αόρ. β' ίδ-είν τού ρ. όρώ «βλέ-
πω») + -ανός, πβ. ίκ-ανός, πιθ-ανός. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν 
ανάλογες χρήσεις τού ελληνογενούς γαλλ. idéal]. 

ιδανικός - ιδεώδης - ιδεατός. Το ιδανικός (αρχαία λ. που σήµαινε 
«αυτόν που υπάρχει µόνο ως ιδέα», παράγωγο τού αρχ. ίδανός 
«ωραίος στην όψη» < ίδεΐν) συµπίπτει, κατά πολύ, µε το νεότ. (λό-
γιας προέλευσης, πρωτοαπαντά το 1869) ιδεώδης. Συµπίµπτουν 
κυρ. στη σηµ. «τέλειος, πρότυπος, υψηλού επιπέδου» (ιδανικές | 
ιδεώδεις συνθήκες εργασίας - ιδανική | ιδεώδης αναπαράσταση τής 
αρχαίας µορφής), όπως συµπίπτουν και στη σηµ. «αξίες», την 
οποία δηλώνουν τόσο τα ιδανικά όσο και τα ιδεώδη (τα ιδανικά | 
ιδεώδη τού ελληνικού πολιτισµού, τής παιδείας, τής χριστιανικής 
πίστης). Το ιδανικός εκφράζει περαιτέρω «τον υπάρχοντα στον 
νου, στο πνεύµα τού ανθρώπου, τον εξωτερικό, νοητικό και, συχνά, 
εξωπραγµατικό»: ιδανική σύλληψη τής εννοίας τού θείου - ιδανι-
κός έρωτας. Το ιδεατός, τέλος, σηµαίνει κυριολεκτικά «αυτόν που 
υπάρχει µόνον ως ιδέα», τον νοητό και, υπ' αυτή την έννοια, ενίοτε 
τον εξωπραγµατικό: Ζει σ' έναν ιδεατό κόσµο, που έχει πλάσει ο 
ίδιος και που δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. 

ιδανισµός (ο) [1812] ΦΙΛΟΣ, η σχολή που δέχεται ως πρωταρχική ου-
σία των όντων την ιδέα, το πνεύµα, τον νου- ο ιδεαλισµός (βλ.λ.). 

ιδέ ρ. (αρχαιοπρ.) δες, βλέπε. [ΕΤΥΜ αρχ. προστ. τού εϊδον, το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε ως αόρ. β' τού ρ. όρώ (βλ. κ. ιδέα)]. 

Ι.∆.Ε. (το) Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών. 

ιδέα (η) {ιδεών} 1. (α) η παράσταση των αισθητών αντικειµένων που 
σχηµατίζεται στον νου, η αντίληψη καταστάσεων ή ιδιοτήτων: ποια ~ 
έχεις για τη ζωή | την οµορφιά | τον πλούτο; (β) εικόνα, άποψη για κά-
τι/κάποιον: δώστε µου µια - για τη δουλειά σας µε τι ακριβώς ασχο-
λείστε; || για να πάρετε µια ~ τού πώς έχουν τα πράγµατα, ακούστε 
αυτό... || έχω µια ~ τής κατάστασης, αλλά όχι πολύ ξεκάθαρη 2. (γενι-
κότ.) κάθε αφηρηµένη έννοια 3. (ειδικότ.) η υποψία, η εντύπωση που 
δηµιουργείται (σε κάποιον), χωρίς να έχει εξακριβωθεί η εγκυρότητα 
της: νόµιζα πως άκουσα κάτι, αλλά τελικά ήταν µόνο η ~ µου || έχει 
την έµµονη - ότι τον καταδιώκουν ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) σε ιδέες 
τον βάζω σε σκέψεις, τον υποψιάζω ή τον προβληµατίζω (β) βάζω ιδέ-
ες (σε κάποιον) δηµιουργώ (σε κάποιον) υποψίες ή φιλοδοξίες· κάνω 
(κάποιον) να σκέφτεται (κάτι), στρέφω τη σκέψη (κάποιου) προς συ-
γκεκριµένη κατεύθυνση: οι φίλες της άρχισαν να της βάζουν ιδέες για 
τον άντρα της || τώρα που του έβαλε την ιδέα, δεν µπορεί να ηρεµήσει 
|| µη βάζεις ιδέες στο κεφάλι σου· δεν τρέχει τίποτα ύποπτο (γ) µου 
µπαίνει µια ιδέα αρχίζει να µε απασχολεί µια ιδέα, σκέφτοµαι κάτι 
συνήθ. κατά επίµονο τρόπο: Είναι να µην του µπει µια ιδέα! Θα 
σκέφτεται και θα µιλάει συνέχεια γι' αυτό 4. γνώµη, άποψη ή κρίση, 
που σχηµατίζεται (και διατυπώνεται) για (κάποιον/κάτι): έχει ριζο-
σπαστικές ~ || τι ~ έχεις για το άτοµο του; || έκθεση ιδεών (βλ. λ. έκθε-
ση)· ΦΡ. έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου θεωρώ τον εαυτό µου 
εξαιρετικά tmvó και σπουδαίο, είµαι εγωιστής 5. (ειδικότ.) σκέψη ή 
γνώµη, που διατυπώνεται ως πρόταση: περιµένω να ακούσω τις ~ σας 
για τη διακόσµηση τού χώρου | την οργάνωση τής εκδήλωσης || έξυ-
πνη | πρωτότυπη | φαεινή ~· ΦΡ. (α) έχω την ιδέα νοµίζω, έχω την 
εντύπωση: είχα την ιδέα ότι ήταν τίµιος άνθρωπος- πώς ξεγελάστηκα 
έτσι; (β) δεν έχω ιδέα δεν γνωρίζω τίποτε, αγνοώ εντελώς: ~ από µα-
γειρική || (εµφατ.) -Πού είναι ο Παύλος; -∆εν έχω την παραµικρή 
ιδέα! 6. η στιγµιαία σκέψη την οποία κάνει κανείς, λ.χ. για να λύσει 
ένα πρόβληµα: έχω µια ~ || ωραία ~! ΦΡ. (α) κατεβάζω ιδέες είµαι επι-
νοητικός, έξυπνος, δηµιουργικός (β) µου έρχεται | µου κατεβαίνει µια 
ιδέα έχω µια έµπνευση: είχα απελπιστεί, όταν ξαφνικά µου ήρθε µια 
ιδέα 7. το υψηλό ιδανικό: πολέµησε για την ~ τής πατρίδας- ΦΡ. Λίε-
νσλη Ιδέα βλ. λ. µεγάλος · ΦΡ. (ως επίρρ.) µια ιδέα (i) πάρα πολύ λίγο: 
έβαψε τον τοίχο ~ πιο ανοιχτό ΣΥΝ. ελάχιστα (ii) πολύ µικρή ποσότη-
τα: ~ ζάχαρη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µορφή, είδος», < θ. ίδ- (πβ. απρφ. αορ. β' ίδ-
είν τού ρ. όρώ «βλέπω») < *wid-, µηδενισµ. βαθµ. (πβ. λατ. video «βλέ-
πω») τού I.E. *woid-, για το οποίο βλ. λ. οϊδα. Οµόρρ. είδ-ήµων, ίσ-το-
ρία, εΐδ-ύλλιο(ν) κ.ά. Η λ. έλαβε εξέχουσα φιλοσοφική σηµ. στον 
Πλάτωνα, όπου δήλωσε την αληθινή ουσία των όντων, τής οποίας ο 
αισθητός κόσµος αποτελεί απλώς αντανάκλαση. Η λ. διαδόθηκε ευ-
ρέως στις ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. αγγλ. idea, γαλλ. idée, γερµ. Idee 
κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. έµµονη 
| φαεινή ιδέα (< idée fixe | lumineuse), έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
µου (< avoir une haute idée de moi(, δεν έχω (την παραµικρή) ιδέα (< 
je n'ai pas [la moindre] idée), θα σας δώσω µια ιδέα (< je vous 
donnerai une idée) κ.ά.]. ιδεάζω ρ. µετβ. [1812] {ιδεάστηκα} 1. βάζω 
(κάποιον) σε σκέψη, τον υποψιάζω για κάτι 2. (µεσοπαθ. ιδεάζοµαι) 
µου περνάει από τη σκέψη, υποψιάζοµαι ΣΥΝ. υποπτεύοµαι, 
πονηρεύοµαι, εικάζω. ιδεαλισµός (ο) [1840] 1. ΦΙΛΟΣ, (α) η θεωρία 
κατά την οποία ο πραγµατικός κόσµος υπερβαίνει τον αισθητό και τα 
αντικείµενα που αντιλαµβανόµαστε είναι µόνο ατελή αντίγραφα τού 
κόσµου των ιδεών (β) σύνολο θεωριών που τονίζουν την υπεροχή τού 
πνεύµατος και τής συνείδησης έναντι τού αισθητού υλικού κόσµου 
(πβ. λ. υλισµός, ρεαλισµός) ΣΥΝ. ιδανισµός 2. η επιδίωξη τού 
ιδεώδους, η αναζήτηση τού ιδανικού: άκρατος ~ 3. η στάση ζωής που 
χαρακτηρίζεται από πίστη σε ορισµένες αρχές, σε ιδανικά ΑΝΤ. 
ρεαλισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Idealismus]. 
ιδεαλιστής (ο), ιδεαλίστρια (η) {ιδεαλιστριών} 1. οπαδός τού ιδε-
αλισµού 2. πρόσωπο που πιστεύει σε ιδανικά και ζει σύµφωνα µε αυτά 
(αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τον υλιστικό χαρακτήρα τής κα-
θηµερινής ζωής) ΣΥΝ. ιδεολόγος ANT. ρεαλιστής. — ιδεαλιστικός, -ή, -
ό [1894], ιδεαλιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδεολόγος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξεν. όρ., < γερµ. Idealist]. ιδεατός, -ή, -ό [1852] αυτός 
που υπάρχει µόνο ως ιδέα, που λαµβάνει υπόσταση µόνο µε τη νόηση: 
~ µορφή | γραµµή ΣΥΝ. φανταστικός, υποθετικός ΑΝΤ. υπαρκτός, 
αισθητός. — ιδεατ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδανικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιδέα + -τός, κατ' αναλογίαν προς τα ρηµατικά επίθ., πβ. ορα-
τός, αισθη-τός, δεκ-τός κ.ά.]. ιδεο- κ. ιδεό- λεξικό πρόθηµα για τον 
σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε την έννοια τής ιδέας: ιδεό-
γραµµα, ιδεο-ληψία, ιδεο-λο-γία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. 
ιδέα και απαντά σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γερµ. Ideo-logie, 
γαλλ. idéo-gramme)]. ιδεόγραµµα (το) [1884] {ιδεογράµµ-ατος | -
ατα, -άτων} (σε σύστηµα γραφής) σηµείο, σύµβολο ή παράσταση, 
που αντιπροσωπεύει µία έννοια και όχι µία συλλαβή ή έναν φθόγγο: 
κινέζικα ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéogramme]. 
ιδεογραφία (η) [1861] Ιχωρ. πληθ.} γραφή που χρησιµοποιεί ιδεο-
γράµµατα, η παράσταση εννοιών µε ιδεογράµµατα.   — ιδεογραφι-
κός, -ή, -ό [1851], ιδεογραφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. idéographie], ιδεοκράτης (ο) {ιδεοκρατών} ο οπαδός τής 
ιδεοκρατίας. ιδεοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} το φιλοσοφικό σύστηµα τού 
ιδεαλισµού (βλ.λ.). — ιδεοκρατικός, -ή, -ό, ιδεοκρατικά επίρρ. 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Ideokratismus]. 
ιδεοληψία (η) [1897] {ιδεοληψιών} 1. ΨΥΧΟΛ. νοσηρή κατάσταση που 
εκδηλώνεται µε την επίµονη εµφάνιση στη συνείδηση τού πάσχοντος 
ιδεών ή αισθηµάτων, έµµονων ιδεών 2. η υπερβολική εµµονή σε ιδεο-
λογικά δόγµατα. — ιδεολήπτης (ο), ιδεοληπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. obsession]. 

ιδεολόγηµα (το) {ιδεολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυθαίρετο συµπέ-
ρασµα, που προκύπτει από ιδεολογία και λειτουργεί ως δόγµα (πβ. λ. 
ιδεολογία). 

ιδεολογία (η) [1782] {ιδεολογιών} 1. µορφή πολιτικής, κοινωνικής ή 
ηθικής φιλοσοφίας µε πρακτικό και θεωρητικό χαρακτήρα: µαρξι-
στική | φιλελεύθερη | φασιστική ~ || σύγκρουση ιδεολογιών || στο έργο 
του υπόκειται συγκεκριµένη ~ 2. (ειδικότ.) πολιτική, κοινωνική ή 
ηθική αρχή, την οποία υπηρετεί κανείς µε πίστη, αφοσίωση και πλή-
ρη ανιδιοτέλεια: ό,τι κάνει το κάνει από ~, δεν αποσκοπεί σε προσω-
πικό όφελος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéologie]. 

ιδεολογικοπολιτικός, -ή, -ό αυτός που έχει ιδεολογικές και πολιτικές 
διαστάσεις: ~ σύγκρουση | αντίθεση | παράµετρος | υπόβαθρο | 
σύγχυση. — ιδεολογικοπολιτικά επίρρ. 

ιδεολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ιδεολογία: ~ αρχές | 
ταυτότητα | φόρτιση | παράδοση | επίπεδο | εύρος | περιεχόµενο | 
σύγκρουση | σύγχυση | διαµάχη || ο ~ άξονας ενός κειµένου || το ~ 
υπόβαθρο µιας αντιπαράθεσης. — ιδεολογικ-ά | -ώς [1880] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéologique]. 

ιδεολόγος (ο/η) [1818] 1. πρόσωπο που υπηρετεί µια ιδέα µε αφο-
σίωση και ανιδιοτέλεια: αγνός ~ 2. (ειρων.) πρόσωπο που καλλιεργεί 
την αφηρηµένη σκέψη, που στερείται πρακτικού πνεύµατος: από ιδε-
ολόγους άλλο τίποτα· τα προβλήµατα, όµως, ποιος θα τα λύσει; 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéologue]. 

ιδεολόγος - ιδεαλιστής - ιδαλγός. Το ιδεολόγος σηµαίνει τον 
οπαδό µιας ιδεολογίας (πολιτικής, κοινωνικής, πνευµατικής), τον 
αγνό υπερασπιστή των ιδεών και ιδανικών που πιστεύει, τον αγωνι-
στή -και ενίοτε «αιθεροβάµονα» κατά την αντίληψη των περισσό-
τερο «ρεαλιστικά» σκεπτοµένων· Το ιδεαλιστής (< γαλλ. idéal «ιδα-
νικός» < ιδέα) σηµαίνει τον οπαδό τού ιδεαλισµού και αντίπαλο τού 
ρεαλισµού, αυτόν που κινείται στον χώρο των ιδεών και πιστεύει 
στην κυριαρχία τής νόησης τού ανθρώπου (νοησιαρχία) πέρα και 
πάνω από όποια άλλη προσέγγιση τού κόσµου· ο χαρακτηρισµός 
κάποιου ως ιδεαλιστή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κακόσηµα, για 
να σηµάνει τον στερούµενο τής αίσθησης τού πραγµατικού, τον 
αιθεροβάµονα. Τελείως διαφορετική στη σηµασία της -αλλά ενίοτε 
συγχεόµενη στη χρήση της- είναι η λ. ιδαλγός Το ιδαλγός, ισπα-
νική λέξη (αρχική σηµασία «ο γυιος κάποιου» < hijo de algo, σηµα-
ντικός, ανήκων στην τάξη των ευγενών), σηµαίνει τον «ευγενή» και, 
εποµένως, δεν έχει σχέση µε τις ιδέες και τα οµόρριζα (ιδεαλιστής 
και ιδεολόγος). 

ιδεοπλασία (η) ΒΙΟΛ. µορφή µιµητισµού (βλ.λ.)· η αφοµοίωση ζώων ή 
εντόµων κατά το χρώµα και το σχήµα τους προς το φυσικό περιβάλ-
λον: ο χαµαιλέοντας είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα ιδεοπλασίας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ideoplasty]. 

-ιδερός → -ειδερός 
ιδεώδης, -ης, -ες [1869] {ιδεώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών ιδεωδέστ-ερος, -

ατός} 1. αυτός που είναι ιδανικός (βλ.λ.) 2. ιδεώδες (το) (α) οτιδή-
ποτε θεωρείται από κάθε άποψη τέλειο και ολοκληρωµένο και απο-
τελεί πρότυπο προς µίµηση ή αντικείµενο επιδίωξης: το αθλητικό ~ 
(β) (ειδικότ.) κάθε ιδέα που θέτει κανείς ως υψηλό σκοπό τής ζωής 
του και την υπηρετεί ανιδιοτελώς: τα ~ τού έθνους ΣΥΝ. ιδανικό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ιδανικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. idéal]. 

Ίδη (η) το ψηλότερο όρος τής Κρήτης στον νοµό Ρεθύµνης· αλλιώς 
Ψηλορείτης (ο). — ιδαίος, -α, -ο. JETYM. αρχ. τοπωνύµιο, προελλην. 
αρχής, αγν. ετύµου]. 

-ίδης κατάληξη επωνύµων: Νικολα-ΐδης, Ιωανν-ίδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κα-
ταγωγή. JETYM. Βλ. λ. -άδης]. 

-ίδι 1. υποκοριστικό επίθηµα ουδ. ουσ.: παιχν-ίδι · 2. παραγωγική κα-
τάληξη ουδ. ουσ., που προσδίδει σε αυτά περιληπτική σηµασία προ-
κειµένου για λέξεις που δηλώνουν επιθετικότητα ή δυσάρεστη κα-
τάσταση: βρισ-ίδι, µπουν-ίδι, σπρωξ-ίδι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποκορ. επίθηµα -ίδιον, αρχικώς από ουσ. σε -ις, -ιδος 
(λ.χ. σφραγίς - σφραγίδος - σφραγίδων, σανίς - σανίδος - σανίδιον), 
που απέκτησε περιληπτική σηµ. από τη χρήση του στον πληθυντικό]. 

ιδία επίρρ. (αρχαιοπρ.) προπάντων, ιδιαιτέρως, ξεχωριστά. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ίδίςτ, δοτικοφανές επίρρ., που προέρχεται από το θηλ. ιδία τού 
επιθ. 'ίδιος. Το επίρρ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως αντώνυ- 

_ µο τού δηµοσία (λ.χ. ούτε ιδία ούτε εν κοινω, ©ουκ. 1, 141)]. 
ίδια επίρρ. → ίδιος2 
ιδιαζόντως επίρρ. (λόγ.) νδιαιτέρως, ξεχωριστά: η ιστορία αυτή µου 

είναι ~ βαρετή || ~ ειδεχθές έγκληµα. [ΕΤΥΜ. µτγν., επιρρηµατικός τ. 
µτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ιδιάζω (βλ.λ.)]. 

ιδιάζω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) 1. ταιριάζω λόγω των ιδιαίτερων 
ατοµικών µου χαρακτηριστικών, προσιδιάζω: οι απρεπείς εκφράσεις 
δεν ιδιάζουν στον πράο χαρακτήρα του 2. (η µτχ. ιδιάζων, -ούσα, -ον) 
αυτός που ξεχωρίζει ή διακρίνεται από τους άλλους, διαφορετικός: ~ 
περίπτωση | εµπειρία | φαινόµενο ΣΥΝ. ξεχωριστός, ιδιαίτερος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίδιος]. 

ιδιαίτατος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) κατεξοχήν ιδιαίτερος, εντελώς ξεχωρι- 

στός. — ιδιαίτατα [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., υπερθ. βαθµός τού επιθ. ϊδιος]. 

ιδιαιτέρα (η) → ιδιαίτερος 
ιδιαίτερος, -η (λόγ. -έρα), -ο {κ. (λόγ.) -έρου (θηλ. -έρας) | -έρων, -
έρους} 1. αυτός που ανήκει σε συγκεκριµένο πρόσωπο: µε δέχθηκε 
στο ~ γραφείο του || ~ γνώρισµα | χαρακτηριστικό || τον δέχθηκε στα ~ 
δώµατα της· ΦΡ. ιδιαίτερη πατρίδα βλ. λ. πατρίδα 2. αυτός που σχε-
τίζεται µε συγκεκριµένο πρόσωπο: µην περιµένεις - πρόσκληση για 
να έρθεις || χρειάζεται ~ φροντίδα | µεταχείριση ΣΥΝ. προσωπικός- ΦΡ. 
ιδιαίτερο (µάθηµα) το εξατοµικευµένο µάθηµα που παραδίδει (συ-
νήθ. κατ' οίκον) καθηγητής ή δάσκαλος σε µαθητή, κατ' αντιδιαστολή 
προς το µάθηµα µε πολλούς µαθητές σε τάξη ή γκρουπ: κάνω ~ στα 
Αγγλικά | στα Αρχαία 3. αυτός που διακρίνεται από τους άλλους, ο 
εξαιρετικός: πρόκειται για θέµα ~ ενδιαφέροντος 4. (ειδικότ.) ιδιαί-
τερος (ο), ιδιαιτέρα (η) προσωπικός/-ή γραµµατέας: αφήστε την επι-
στολή σας στην - τού υπουργού 5. ιδιαίτερα (τα) ατοµικές υποθέσεις, 
προσωπικά θέµατα: µην ανακατεύεσαι στα ~ µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επι-
τατικός, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. 'ίδιος. Σε ορισµένες σηµ. η λ. 
αποδίδει ξέν. όρο: ιδιαίτερο δώµα | δωµάτιο (< γαλλ. chambre particu-
lière), ιδιαίτερος γραµµατέας (< γαλλ. secrétaire particulier)]. 

ιδιαιτερότητα (η) {ιδιαιτεροτήτων} τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
κάνουν κάτι να ξεχωρίζει από τα άλλα: η ~ µιας περίπτωσης || δείχνει 
σεβασµό στην ~ κάθε εθνικού πολιτισµού || (συνεκδ.) άνθρωπος µε 
πολλές -1| κάθε κοινωνία έχει τις ~ της. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. particularité]. 

ιδιαιτερότητα - ιδιορρυθµία - ιδιοτροπία - ιδιοσυγκρασία - εκκε-
ντρικότητα - παραξενιά. Μια σειρά από λέξεις δηλώνουν τις ιδι-
αιτερότητες στη συµπεριφορά, στις αντιλήψεις, στο ύφος κ.λπ., 
γενικότερα τις αποκλίσεις από ό,τι θεωρείται, από τους περισσό-
τερους, κανόνας ή νόρµα, που αποτελεί και το µέτρο κρίσεως ως 
προς την απόκλιση. Η λ. ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει κάθε µορφής 
απόκλιση και λειτουργεί ως «µέση» λέξη, ήτοι µε θετική (κάτι για 
το οποίο διακρίνεται κανείς και ξεχωρίζει από τους άλλους) και 
µε αρνητική σηµασία (κάτι για το οποίο αποκλίνει κανείς και µει-
ονεκτεί έναντι των άλλων: Οι ιδιαιτερότητες τού χαρακτήρα της 
για άλλους την κάνουν αξιολάτρευτη και για άλλους το πιο µισητό 
πρόσωπο. Η ιδιορρυθµία δηλώνει χαρακτηριστικά (συµπεριφοράς, 
χαρακτήρα, αντιλήψεως) που τείνουν περισσότερο προς το 
αρνητικό, αλλά που θα µπορούσαν ενίοτε να θεωρηθούν και δηµι-
ουργικές παραξενιές (συχνά γίνεται λόγος για τις ιδιορρυθµίες 
των καλλιτεχνών): Η ιδιορρυθµία τής ζωγραφικής του όχι µόνον 
δεν ενοχλεί, αλλά επαινείται από τους περισσότερους κριτικούς ως 
σηµαντικό προσωπικό ύφος. Η ιδιοτροπία αποτελεί, κατά κανόνα, 
αρνητικό σχολιασµό για κάποιον εκ µέρους τού οµιλητή: Οι 
ιδιοτροπίες του τον κάνουν να ζει αποµονωµένος χωρίς φίλους και 
παρέες. Η ιδιοσυγκρασία είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
συνιστούν τον χαρακτήρα, τον οργανισµό, τη φύση τού καθενός 
και που τον ξεχωρίζουν από τους άλλους: Λόγω ιδιοσυγκρασίας 
δεν µπορεί να συνεργαστεί µε τους άλλους. Η εκκεντρικότητα είναι 
κάθε µορφής παρέκκλιση στη συµπεριφορά, ιδ. στην εµφάνιση ενός 
ανθρώπου: Φοράει µαύρα γυαλιά τη νύχτα και µπότες µέχρι το 
γόνατο µε βραδινό κουστούµι τέτοιες εκκεντρικότητες είναι συ-
νήθεις στους καλλιτέχνες, για να τραβούν την προσοχή. Τέλος, πα-
ραξενιά είναι κάθε ιδιοτροπία στον χαρακτήρα ή στη συµπεριφο-
ρά ενός ατόµου, που είναι συνήθ. ενοχλητική για τους άλλους: Εί-
ναι όλο παραξενιές- ούτε µια µέρα δεν µπορείς να ζήσεις µαζί του. 

ιδιαιτέρως επίρρ. [µτγν.] 1. χωριστά από τους άλλους, σε προσωπικό 
| ατοµικό επίπεδο: µπορώ να σας δω ~; · 2. κυρίως, κατεξοχήν: δώσε 
χαιρετισµούς σε όλους και ~ στον Κώστα || αγαπώ το µπαλλέτο και ~ 
το κλασικτό ΣΥΝ. προπαντός. Επίσης ιδιαίτερα (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προηγουµένως. 

ιδικός, -ή, -ό → δικός 
ίδιο- κ. ιδιό- (ιδι-ο-) ά συνθετικό που δηλώνει: 1. την ιδιαιτερότητα, 

την ξεχωριστή ή προσωπική διάσταση (προσώπου | πράγµατος): ιδιο-
µορφία, ιδιο-κατοίκηση, ιδιό-µελο 2. τη σχέση (ενός πράγµατος) µε 
ένα ορισµένο άτοµο και όχι µε το σύνολο: ιδιό-κτητος, ιδιο-τελής, 
ιδιό-γραφος 3. την εσωτερική προέλευση (ενός πράγµατος): ιδιο-φυΐα. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ϊδιος και εµφανίζεται τόσο σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. 
idio-synchronie) όσο και σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γερµ. Selbst-gebrauch 
«ιδιόχρηση»)]. 

-ίδιο (-ίδι-ο) 1. παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα ουδέτερων ουσια-
στικών: σφαιρ-ίδιο, ογκ-ίδιο, σωµατ-ίδιο 2. κατάληξη επιστηµονικών 
όρων: οξ-ίδιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι, υποκοριστικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υποκορ. επίθηµα -ίδιον (βλ. κ. -ίδι), το οποίο χρησιµοποιήθηκε και σε 
ξέν. όρους ως µεταφορά τού λατ. -idium (λ.χ. οχ-idium, gon-
idium)]. 

ιδιόβουλος, -η/-ος, -ο 1. αυτός που ακολουθεί τη δική του σκέψη ή 
βούληση, αυτόβουλος 2. αυτός που γίνεται µε τη θέληση (κάποιου), 
οικειοθελής ΣΥΝ. εκούσιος. — ιδιοβούλως επίρρ. [µεσν.]. 

ιδιόγραφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που γράφτηκε ιδιοχείρως, αυτόγρα-
φος. — ιδιογράφως επίρρ. 

ιδιοκατοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κατοίκηση σε 
ιδιόκτητο σπίτι (όχι σε ενοικιασµένο) 2. ΝΟΜ. το δικαίωµα τού ιδιο-
κτήτη οικίας να κατοικήσει σε αυτή και η άσκηση αυτού τού δικαι-
ώµατος κατά τού ενοικιαστή. — ιδιοκατοικώ ρ. {-είς...}. 

ιδιοκατοίκητος, -η, -ο (κατοικία) που κατοικείται από τον ιδιοκτή- 



ιδιόκλιτος 770 ιδιοτελής 
 

τη της. 
ιδιόκλιτος, -η, -ο [1801] ΓΛΩΣΣ. 1. (ουσιαστικό) που έχει τη δική του 

κλίση, που κλίνεται µε ιδιότυπο τρόπο 2. ιδιόκλιτο (το) {ιδιοκλίτ-ου | 
-ων) κλιτό µέρος τού λόγου, που δεν εντάσσεται σε συγκεκριµένη 
κλίση, αλλά κλίνεται µε ιδιαίτερο τρόπο, που συνήθ. συνδυάζει δια-
φορετικά κλιτικά παραδείγµατα, π.χ. συγγραφέας - συγγραφείς (όχι 
συγγραφέες), δόρυ - δόρατος, ον - όντος κ.τ.ό. 

ιδιοκτησία (η) [1782] {ιδιοκτησιών} 1. η κινητή ή ακίνητη περιουσία 
που έχει κανείς στην κατοχή του: η έκταση αυτή αποτελεί ~ τού ελ-
ληνικού κράτους 2. η κυριότητα που έχει ο ιδιοκτήτης επί τής περι-
ουσίας του, το απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωµα κατοχής, διάθε-
σης και εκµετάλλευσης της: τίτλοι ιδιοκτησίας- ΦΡ. (α) πνευµατική 
ιδιοκτησία βλ. λ. πνευµατικός (β) ατοµική ιδιοκτησία δικαίωµα απο-
κλειστικής χρήσης αντικειµένων στα οποία τα άτοµα έχουν νόµιµο 
τίτλο ιδιοκτησίας· διακρίνεται από τη δηµόσια ιδιοκτησία, όπου η 
χρήση δεν είναι αποκλειστική. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Eigenbesitz]. 

ιδιοκτησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε θέµατα ιδιοκτησίας: ~ 
καθεστώς. — ιδιοκτησιακά επίρρ. 

ιδιοκτήτης (ο) [1816] {ιδιοκτητών}, ιδιοκτήτρια (η) [1816] {ιδιο-
κτητριών} 1. πρόσωπο που κατέχει συγκεκριµένο αντικείµενο: ~ πο-
λυκατοικίας | οικοπέδου | αυτοκινήτου | καταστήµατος | περιπτέρου 
ΣΥΝ. κάτοχος 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που κατέχει περιουσιακό στοιχείο, 
κυρ. σπίτι: σύγκρουση ενοικιαστών και ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 
[ΕΤΥΜ. < ίδιο- + -κτήτης < αρχ. κτώµαι (-άο-) «αποκτώ» (βλ. λ. κτή-
µα, κτήση), απόδ. τού γερµ. Eigenbesitzer]. 

ιδιόκτητος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται στην κατοχή κάποιου ως ατο-
µικό περιουσιακό στοιχείο: ~ µονοκατοικία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίδιο- + κτητός < κτώµαι (-άο-) «αποκτώ» (βλ. λ. κτήµα, 
κτήση)]. 

ιδιόλεκτος (η) {ιδιολέκτ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των ιδιαί-
τερων γλωσσικών στοιχείων που συνθέτουν τον προσωπικό τρόπο έκ-
φρασης ενός ατόµου. Επίσης ιδιόλεκτο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. idiolect]. 

ιδιόµελο (το) {-ου κ. -έλου | -ων κ. -έλων} ΕΚΚΛΗΣ.-ΜΟΥΣ. τροπάριο µε 
δικό του µέτρο και δικό του ρυθµό, το οποίο, κατ' αντίθεση προς το 
αυτόµελο (βλ.λ.), δεν χρησιµεύει ως πρότυπο για µίµηση, αλλά πα-
ραµένει µοναδικό και ανεπανάληπτο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ίδιόµελον, που αποσπάστηκε από τη φρ. ίδιόµελον 
(τροπάριον) < ίδιο- + µέλος]. 

ιδιοµορφία (η) {ιδιοµορφιών} 1. η ιδιότητα τού ιδιόµορφου ΣΥΝ. ιδιο-
τυπία, ιδιορρυθµία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε αποκλίνει από το συνηθι-
σµένο, που έχει ιδιαίτερη µορφή ΣΥΝ. ιδιοτυπία, ιδιορρυθµία. 

ιδιόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποκλίνει από το συνηθισµένο 
και εµφανίζεται µε τη δική του, ιδιαίτερη µορφή ΣΥΝ. ιδιότυπος, 
ιδιόρρυθµος, ιδιάζων. — ιδιόµορφα επίρρ. 

ιδιοπαθής, -ής, -ές [ιδιοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. (για ασθένεια) 
αυτός που προήλθε από άγνωστη αιτία και όχι από βλάβη τού οργα-
νισµού: ~ υπέρταση. — ιδιοπάθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + -παθής, ρ. πάσχω (πβ. αόρ. β' έπαθ-ον)]. 

ιδιοποίηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η οικειοποίηση 
(βλ.λ.). 

ιδιοποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {ιδιοποιείσαι... | ιδιοποι-ή-θηκα, -
µένος} κάνω (κάτι) δικό µου µε αθέµιτο τρόπο: ιδιοποιήθηκε την πε-
ριουσία τού αδελφού του | την επιτυχία τού συναδέλφου του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. 

ιδιοπροσωπια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) η ιδιαίτερη έκφραση 
τής όψης (προσώπου) 2. η ιδιαίτερη µορφή τής προσωπικότητας (κά-
ποιου}, η ιδιαιτερότητα (κάποιου ως ανθρώπινης οντότητας) 3. (µτφ.) 
η ξεχωριστή φυσιογνωµία, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας: η ~ τού νεοελ-
ληνικού πολιτισµού. 

ιδιοπροφορά (η) το αξάν (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. accent]. 

ιδιορρυθµία (η) [µτγν.] {ιδιορρυθµιών} 1.η ιδιότητα τού ιδιόρρυθµου 
2. (συνεκδ.) οτιδήποτε ξενίζει λόγω τού πολύ ιδιαίτερου χαρακτήρα 
του: ως καλλιτέχνης, έχει κι αυτός τις ~ του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδι-
αιτερότητα. 

ιδιόρρυθµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποκλίνει πολύ από το συ-
νηθισµένο, που ξενίζει λόγω των πολύ ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
του: ~ άνθρωπος | συµπεριφορά | εµφάνιση | τεχνική | ποιητικό ύφος 
ΣΥΝ. ιδιότροπος, παράξενος, περίεργος, εκκεντρικός 2. (για µοναστή-
ρι) το µοναστήρι στο οποίο οι µοναχοί µετέχουν στις κοινές ακολου-
θίες, αλλά µπορούν να ακολουθούν ατοµικό τρόπο ζωής, έχοντας ατο-
µική περιουσία, τρώγοντας µόνοι στα κελλιά τους εκτός των Κυρια-
κών κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 

ίδιος1, ιδία, ίδιο {ιδί-ου (θηλ. -ας, αιτ. -αν) | -ων, -ους} (λόγ.) 1. αυτός 
που ανήκει σε κάποιον, προσωπικός, που δεν ανήκει ή προέρχεται 
από άλλον: φρόντισα να είµαι παρών, για να έχω ιδίαν αντίληψη τού 
γεγονότος || για λόγους ιδίου συµφέροντος || ξεκίνησε την επιχείρηση 
µε ίδια κεφάλαια ANT. ξένος· ΦΡ. (α) (κρίνω) εξ ιδίων τα αλλότρια βλ. 
λ. αλλότριος (β) ιδίοις όµµασι βλ. λ. όµµα (γ) εξ ιδίας αντιλήψεως βλ. 
λ; αντίληψη (δ) έχω ιδίαν αντίληψιν βλ. λ. αντίληψη (ε) ιδία βουλήσει 
(ιδία βουλήσει) µε προσωπική θέληση, αυτοβούλως: ενεργώ ~ ΣΥΝ. οι-
κεία βουλήσει, εκουσίως (στ) ιδία ευθύνη (ιδία ευθύνη) µε προσωπι-
κή ευθύνη: θα δανειστείς το βιβλίο, αλλά ~ (ζ) ιδίοις χερσί(ν) (λατ. 
ipso mano) (i) µε τα δικά µου χέρια: το έγραψα ~ (ii) (συντοµ. 1.Χ.) στα 
ίδια τα χέρια κάποιου· ως ένδειξη σε φάκελο επιστολής που σηµαίνει 
ότι αυτός πρέπει να επιδοθεί προσωπικώς στον παραλήπτη: σηµείω-
σε στον φάκελο ~ (Ι.Χ.) ώστε να τον παραλάβει ο ίδιος· επίσης ιδίαις 

αυτού | -ής χερσί(ν) (συντοµ. 1.Α.Χ.) (η) ιδίαις δαπάναις | ιδίοις ανα-
λώµασιν µε προσωπικές δαπάνες, µε προσωπικά έξοδα: η έκδοση τού 
βιβλίου | το χτίσιµο τού ναού έγινε - · 2. αυτός που έχει ιδιαιτερό-
τητες: πρόκειται για ποίηµα µε ~ εκφραστικά µέσα ΣΥΝ. ιδιαίτερος, 
ξεχωριστός, ιδιάζων 3. ϊδιο(ν) (το) η ιδιαιτερότητα, αυτό που χαρα-
κτηρίζει κάποιον: έχει το - να µην ανέχεται υποδείξεις · ΦΡ. κατ' 
ιδίαν (κατ' ιδίαν, µτγν. φρ.) ιδιαιτέρως, χωρίς την παρουσία τρίτων: 
τον πήρε παράµερα και του µίλησε ~ || ~ συνοµιλία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*ΐϊιέ-διος < *ΡΙιε- (> έ) «αυτόν» (αιτ. ενικού γ' προσώπου τής 
αντωνυµίας εγώ, σύ, έός, στην οποία οι πτώσεις τού γ' προσώπου 
είναι εξαιρετικά σπάνιες και συνήθ. αντικαθίστανται από την 
επαναληπτική αντωνυµία αυτός, -ή, -ό) + παραγ. επίθηµα -ίδιος. Η 
µεταβολή *ΡΙιέ-διος > ϊ-διος µε κώφωση τού -ε- σε -ι-]. 

ίδιος: ί-δι-ος και ί-διος. Το λογιότερο ί-δι-ος (µε 3 συλλαβές, δηλ. 
χωρίς συµπροφορά | συνίζηση τού -ι- µε την κατάληξη -ος σε µία 
συλλαβή) διαφέρει σηµασιολογικά από το ί-διος (το δισύλλαβο, µε 
συνίζηση τού -ι-): i-eVoç σηµαίνει «προσωπικός, ατοµικός» και 
χρησιµοποιείται σε λόγιας προελεύσεως εκφράσεις (προς ίδιον 
όφελος «για προσωπική του ωφέλεια», εξ ιδίων τα αλλότρια «από 
τα προσωπικά του κρίνει τα των άλλων» κ.λπ.)· ί-διος σηµαίνει 
«όµοιος, απαράλλακτος» - «κοινός». Η σηµασιολογική διαφορά 
ανάµεσα στον ασυνίζητο και τον συνιζηµένο τύπο τής λέξης είναι 
συχνό φαινόµενο τής Ελληνικής. → όµοιος, 
συνίζηση 

ίδιος2, -ια, -ιο {κ. (λόγ.) -ίου (θηλ. -ίας) | -ίων, -ίους} (µε άρθρο) 1. αυ-
τός που ταυτίζεται (µε κάποιον/κάτι), όχι κάποιος άλλος | κάτι άλλο: 
«∆ιόνυσος» και «Βάκχος» είναι δύο διαφορετικά ονόµατα τού ~ θεού 
|| έχει τους ~ στόχους µε µένα || έχουν τις ~ προτιµήσεις || ~ χρώµα | 
ηλικία | αξία || την - µέρα || µε τον ~ τρόπο 2. (κακόσ.) αυτός που 
επαναλαµβάνεται κατά τρόπο µονότονο, εκνευριστικό, δυσάρεστο: 
µια ζωή | κάθε φορά η ~ ιστορία· έρχεται αργοπορηµένος και πρέπει 
εµείς να τον δικαιολογούµε- ΦΡ. (α) το ίδιο (i) το ίδιο πράγµα, τίποτε 
διαφορετικό: δεν είναι ~ να ταξιδεύεις µε πλοίο και να ταξιδεύεις µε 
αεροπλάνο || ~ ισχύει και για σένα (ii) (ως επίρρ.) επίσης: τραγούδη-
σες πολύ ωραία κι ο αδελφός σου ~ (β) το ίδιο µου κάνει | το ίδιο εί-
ναι δεν έχει για µένα διαφορά, δεν µε νοιάζει: είτε έρθεις είτε δεν έρ-
θεις, ~· ωραία περνάω και µόνος µου (γ) τα ίδια τα ίδια πράγµατα, η 
ίδια κατάσταση: είναι κρίµα µετά από τόση προσπάθεια και αγώνα να 
γυρίσουµε πάλι στα ίδια (δ) τα ίδια και τα ίδια | τα ίδια Παντελά· κη 
µου, τα ίδια Παντελή µου για πράγµατα, καταστάσεις που επανα-
λαµβάνονται µονότονα, που δεν αλλάζουν (ε) µία από τα ίδια (i) (σε 
εστιατόριο) για επανάληψη τής ίδιας παραγγελίας: φέρε µας ~! (ii) 
(ειρων.) δεν υπάρχει διαφορά: Πώς σου φαίνεται η νέα κυβέρνηση; 
—! 3. (εµφατ.) αυτός καθ' εαυτόν, όχι άλλος: εγώ ο~|| πώς µπόρεσε να 
σκοτώσει τον - του τον πατέρα; || το είδα µε τα - µου τα µάτια || δεν 
έβλαψε παρά µόνο τον ~ του τον εαυτό || (στο τηλέφωνο) -Μπορώ να 
µιλήσω µε τον κ. Αντωνίου; -Ο ~ (εγώ είµαι ο κ. Αντωνίου) · 4. (συ-
νεκδ.) αυτός που διαφέρει ελάχιστα, όµοιος: Ίδιος ο πατέρας του! 
Έχει τα ~ µάτια, την ~ µύτη, το ~ ανάστηµα (µε τον πατέρα του) || 
ίδιος κι απαράλλαχτος. — ίδια επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ϊδιος 
(βλ.λ.), µε συνίζηση]. 

ιδιόσηµος, -η, -ο αυτός που έχει ειδική, ξεχωριστή σηµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ίδιο- + -σηµος < σήµα]. 

ιδιοσκεύασµα (το) {ιδιοσκευάσµ-ατος | -ατα, -άτων) ΦΑΡΜ. το φάρ-
µακο που διατίθεται στην αγορά σε ορισµένη συσκευασία και µε ει-
δική ονοµασία. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. spécialité 
(pharmaceutique)]. 

ιδιοσυγκρασία (η) {ιδιοσυγκρασιών} 1. ο ιδιαίτερος τρόπος κατά τον 
οποίο εκδηλώνεται και αντιδρά κανείς· (γενικότ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο εκδηλώνει κανείς τον ψυχικό του κόσµο: ο αυθορµητισµός εί-
ναι χαρακτηριστικό τής µεσογειακής ~ 2. ΙΑΤΡ. Ο ιδιαίτερος τρόπος 
κατά τον οποίο αντιδρά ένα άτοµο σε ορισµένα ερεθίσµατα, κυρ. η 
αλλεργική ευαισθησία του. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + σύγκρασις «ανάµειξη - ισορροπία µεταξύ των 
στοιχείων τού σώµατος» < συγ- (< σύν) + κράσις (βλ.λ.)]. 

ιδιοσυγχρονία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΧ. η εξέταση µιας γλώσσας µέσα 
στην ίδια συγχρονία, π.χ. τής Νέας Ελληνικής στην κοινή της χρήση 
χωρίς τη διαλεκτική της διαφοροποίηση. — ιδιοσυγχρονικός, -ή, -ό, 
ιδιοσυγχρονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
idiosynchronie]. 

ιδιοσυντήρητος, -η, -ο [1843] αυτός που συντηρείται µόνος του: δεν 
εξαρτιόταν από τους γονείς του, ήταν ~ ΣΥΝ. αυτοσυντήρητος. 

ιδιοσυστασία (η) [µτγν.] {ιδιοσυστασιών} 1. ΙΑΤΡ. Ο ιδιαίτερος τρό-
πος αντίδρασης τού οργανισµού κάθε ανθρώπου στις επιδράσεις που 
δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον: δυνατή | ασθενική ~ · 2. 
ΨΥΧΟΛ. η ιδιαίτερη ψυχική διαµόρφωση κάθε ατόµου, έτσι όπως εκ-
δηλώνεται στον χαρακτήρα και στην πνευµατική του ζωή. 

ιδιοσύστατος, -η, -ο αυτός που έχει τη δική του ξεχωριστή σύσταση, 
το δικό του ξεχωριστό περιεχόµενο, τη δική του υπόσταση ΣΥΝ. 
αυθυπόσταστος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + συστατός, βλ. κ. σύσταση]. 

ιδιοτελής, -ής, -ές [1836] {ιδιοτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που απο-
σκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση στενά ατοµικών συµφερό-
ντων ή καθετί που βασίζεται στο ατοµικό όφελος: είναι πολύ ~βοη-
θεί µόνον αυτούς που ξέρει ότι αργότερα θα του το ανταποδώσουν || 
~ κίνητρα | επιδιώξεις. —ιδιοτελώς επίρρ., ιδιοτέλεια (η) [1836]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ίδιο- + -τελής < τέλος, πβ. αυτο-τελής, ηµι-τελής, λυσι-τελής 
κ.ά., απόδ. τού γερµ. eigennützig]. 



ιδιότητα 771 ιδού 
 

ιδιότητα (η) {ιδιοτήτων} 1.το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: νερά µε θεραπευτικές ~ 
|| η αντοχή και η ελαστικότητα είναι δύο βασικές - αυτού τού υλικού || οι ~ τού 
Θεού || τεχνολογικές | φυσικές | χηµικές ~ των υλικών ΣΥΝ. γνώρισµα, 
διακριτικό, ίδιον 2. (για πρόσ.) η ιδιαίτερη θέση που έχει κανείς (αξίωµα, 
επάγγελµα, τίτλος, καθήκον που του έχει ανατεθεί) και τον χαρακτηρίζει: µε 
την ~ τού µέλους τής επιτροπής. [ΕΤΥΜ < αρχ. ίδιότης, -ητος < ίδιος]. 

ιδιοτροπία (η) [µτγν.] {ιδιοτροπιών} 1. η ιδιότητα τού ιδιότροπου 2. (συνεκδ.) 
οποιαδήποτε εκδήλωση φανερώνει ιδιότροπο, στρυφνό χαρακτήρα: γέρασε κι 
άρχισε τις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα. 

ιδιότροπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποκλίνει από το συνηθισµένο, το 
κανονικό: ~ συµπεριφορά | ντύσιµο | χτένισµα ΣΥΝ. ιδιόρρυθµος, αλλόκοτος, 
περίεργος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει στρυφνό χαρακτήρα, δύστροπος ΣΥΝ. 
δύσκολος, ανάποδος. — ιδιότροπα επίρρ. 

ιδιοτυπία (η) [1849] {ιδιοτυπιών} η ιδιαιτερότητα, η ιδιοµορφία που διακρίνει 
κάποιον/κάτι: χαρακτηριστική είναι η - τής σκέψης του που αποτυπώνεται και 
στον λόγο του. — ιδιοτυπικός, -ή, -ό, ιδιοτυ-πικά επίρρ. 

ιδιότυπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, που 
ξεχωρίζει λόγω των ιδιαίτερων γνωρισµάτων του: έχει έναν - τρόπο σκέψης και 
έκφρασης, που δεν τον βρίσκεις σε άλλους συγγραφείς ΣΥΝ. ιδιόµορφος. 

ιδιοφυής, -ής, -ές {ιδιοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ιδιοφυέστ-ερος, -ατός} αυτός που 
έχει έµφυτη ικανότητα για εξαιρετικές επιδόσεις σε κάποιο αντικείµενο: 
~επιστήµονας! καλλιτέχνης! τέχνασµα! σύλληψη ΣΥΝ. µεγαλοφυής. — 
ιδιοφυώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + -φυής < φύω 
| -οµαι «βλαστάνω, φυτρώνω» 
eu.)]. 

ιδιοφυΐα (η) [1892] {χωρ. πληθ.} 1. η έµφυτη ικανότητα για εξαιρετικές 
επιδόσεις σε κάποιο αντικείµενο 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο που παρουσιάζει 
εξαιρετικές πνευµατικές ικανότητες: µόνο µια ~ µπορεί να λύσει αυτό το 
πρόβληµα (βλ. κ. λ. µεγαλοφυία). 

ιδιόφωνος, -η, -ο αυτός τού οποίου ο ήχος παράγεται από το ίδιο το σώµα τού 
οργάνου (π.χ. η καµπάνα, οι καστανιέτες). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Idiophon]. 

ιδιόχειρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει γραφτεί από το ίδιο το άτοµο στο 
οποίο αποδίδεται: - επιστολή | διαθήκη | σηµείωµα ΣΥΝ. αυτόγραφος, 
ιδιόγραφος 2. ιδιόχειρο (το) {ιδιοχείρ-ου | -ων} το πρωτότυπο έγγραφο ANT. 
αντίγραφο · ΦΡ. ιδιόχειρη παράδοση (τής επιστολής) η παράδοση τής 
επιστολής στο ίδιο το πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται. — ιδιοχείρως 
επίρρ. [µτγν]. 

ιδίοχρησία (η) {ιδιοχρησιών} 1.η αποκλειστική χρήση περιουσιακού στοιχείου, 
αντικειµένου από τον ιδιοκτήτη 2. ΝΟΜ. το δικαίωµα τού ιδιοκτήτη ακινήτου 
να λύσει τη σύµβαση του µε τον ενοικιαστή, προκειµένου να το 
χρησιµοποιήσει ο ίδιος (π.χ. να κατοικήσει σε αυτό ο ίδιος ή το παιδί του -
ιδιοκατοίκηση- ή για άλλη χρήση). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Selbstgebrauch]. 

ιδιόχρηστος, -η, -ο αυτός που χρησιµοποιείται από τον ιδιοκτήτη µόνο, που δεν 
είναι κοινόχρηστος. [ΕΤΥΜ. < ίδιο- + χρηστός]. 

ιδιόχρωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει φυσικό χρώµα και δεν έχει βαφτεί µε 
τεχνητή χρωστική ουσία. 

Ι.∆Ι.Σ. (το) Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστηµίου. 
ιδίωµα (το) {ιδιώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΓΛΩΣΣ. η γεωγραφικά διαφο-

ροποιηµένη χρήση µιας γλώσσας, η τοπική διάλεκτος ορισµένης περιοχής κατ' 
αντιδιαστολή προς τη διάλεκτο που δηλώνει µείζονα γεωγραφική 
διαφοροποίηση που περιλαµβάνει περισσότερα ιδιώµατα: τοπικό ~ || το ~ τού 
Ρεθύµνου | τής Ρόδου ΣΥΝ. ντοπιολαλιά- ΦΡ. συνθηµατικό ιδίωµα βλ. λ. 
συνθηµατικός · 2. (σπάν.) το ιδιαίτερο γνώρισµα, η ιδιότητα: τα ~ τού Θεού 
(αιωνιότητα, παντοδυναµία, αγιότητα, πανσοφία κ.ά.) ΣΥΝ. ιδιοτυπία, 
ιδιορρυθµία, ιδιαιτερότητα 3. (για πρόσ.) η ξεχωριστή συνήθεια, ενίοτε και 
ιδιορρυθµία: έχει το ~ να αρχίζει να δουλεύει τα έργα του µετά τα µεσάνυχτα 
ΣΥΝ. χούι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ιδιαιτερότητα, χαρακτηριστικό γνώρισµα», < 
αρχ. ίδιουµαι «οικειοποιούµαι» < 'ίδιος. Η γλωσσολογική σηµ. είναι αντιδάν. 
από γαλλ. idiome]. 

ιδιωµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένο γλωσσικό ιδίωµα: ~ 
λέξεις | εκφράσεις | προφορά. — ιδιωµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
idiomatique < idiome (< αρχ. ιδίωµα)]. 

ιδιωµατισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. 1. κάθε χαρακτηριστικό στοιχείο ιδιώµατος ή 
διαλέκτου- π.χ. µι βλέπ (= µε βλέπει) || φιλιότσος (= βαφτισιµιός) 2. ο 
ιδιωτισµός (βλ.λ.). 

ιδιωµατισµός - ιδιωτισµός. Είναι καλό να γίνεται διάκριση ανάµεσα στο 
ιδιωµατισµός και το ιδιωτισµός. Ιδιωµατισµός είναι κάθε γλωσσικό 
στοιχείο (φωνητικό, γραµµατικό, συντακτικό, λεξιλογικό) που αναφέρεται 
σε γλωσσικό ιδίωµα ή διάλεκτο τής Ελληνικής- π.χ. µε δίνει (συντακτικός 
ιδιωµατισµός των βορείων ιδιωµάτων τής Ελληνικής) αντί τού κοινού µου 
δίνεν κένωσε στο πιάτο «άδειασε, σερβίρισε, βάλε στο πιάτο» (λεξιλογικός 
ιδιωµατισµός)· τπδί (= παιδί- φωνητικός ιδιωµατισµός) κ.ο.κ. Αντίθετα, 
ιδιωτισµός είναι κάθε λεξιλογική φράση τής κοινής Ελληνικής, που 
αποτελεί ιδιαίτερη έκφραση µε µεταφορική συνήθως σηµασία- π.χ. το βαλε 
στα πόδια, τα τσουγκρίσαµε, πήρε επάνω του, τρώει ξύλο κ.τ.ό. 

ιδιώνυµος, -η, -ο ιδιαίτερος, ξεχωριστός- στις ΦΡ. (α) ΝΟΜ. ιδιώνυµο 
(αδίκηµα) το αδίκηµα για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες (ελαφρύτερες ή 
βαρύτερες) ποινές από αυτές που προβλέπονται για τα 

αδικήµατα τής γενικής κατηγορίας όπου υπάγεται: η σωµατική βλάβη 
ανηλίκων αποτελεί -, που τιµωρείται αυστηρότερα από την απλή σωµατική 
βλάβη (β) ΠΟΛΙΤ. ιδιώνυµο (το) {ιδιωνύµου} κατασταλτικό µέτρο που ίσχυσε 
από το 1929 µέχρι το 1975 και ποινικοποιούσε την υποστήριξη και διάδοση 
κοµουνιστικών ιδεών. [ΕΙΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αρµόζων», < ΐδι)ο)- + -
ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής 
λ. όνοµα. Ο νοµικός όρ. αποτελεί απόδ. τού λατ. delieta sui generis (κατά 
λέξη: ιδιογενή αδικήµατα | εγκλήµατα)]. 

ιδίως επίρρ.· κατά κύριο λόγο, προπάντων: τα ατυχήµατα στις εθνικές οδούς είναι 
πλέον κάτι πολύ συνηθισµένο, - τις ηµέρες των εορτών ΣΥΝ. κυρίως, κατεξοχήν. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. [ΕΙΥΜ αρχ. < ϊδιος]. 

ιδιωτεία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η πλήρης διανοητική καθυστέρηση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ιδιωτικός βίος - έλλειψη εκπαίδευσης», < ιδιώτης (βλ.λ.). Η 
ιατρ. σηµ. είναι αντιδάν. από γαλλ. idiotie]. 

ιδιωτευω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ιδιώτευσα} 1. παύω να αναµειγνύοµαι στην 
πολιτική ζωή, σταµατώ να καταπιάνοµαι µε τα κοινά και αποσύροµαι στην 
ιδιωτική µου ζωή 2. ζω µόνος, µακριά από κοινωνικές σχέσεις: ιδιώτευσε σε 
µια εξοχική κατοικία 3. (για δηµοσίους υπαλλήλους) σταµατώ να εργάζοµαι 
στο δηµόσιο. — ιδιώτευση (η). 

ιδιώτης (ο) {ιδιωτών}, ιδιώτρια (η) (ιδιωτριών) (σηµ. 1, 2) 1. αυτός που δεν 
κατέχει επίσηµη θέση, ο κοινός πολίτης 2. αυτός που εκπροσωπεί ατοµικά 
οικονοµικά συµφέροντα, όχι κρατικά ή κοινωνικά: εκτός από τα κρατικά 
κανάλια, όλοι οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθµοί ανήκουν σε ιδιώτες · 3. ΙΑΤΡ. 
αυτός που πάσχει από ιδιωτεία, ο διανοητικώς καθυστερηµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απλός πολίτης (δηλ. όχι δηµόσιος άν-
δρας)», < ίδιος + παραγ. επίθηµα -ώτης (πβ. δεσµ-ώτης, πατρι-ώτης, νησι-
ώτης). Η λ. απέκτησε κατά τους µτγν. αιώνες µειωτική σηµ. «κοινός 
άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες ή κατάρτιση», o ιατρ. όρ. είναι 
αντιδάν. από γαλλ. idiot]. 

ιδιωτικοοικονοµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ιδιωτική οικονοµία: ~ 
κριτήρια | αντίληψη | πολιτική. 

ιδιωτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µεταβίβαση δηµόσιας 
επιχείρησης, φορέα ή περιουσίας στην κυριότητα ιδιωτών: ~ των ∆ΕΚΟΙ τής 
Ολυµπιακής | τού ΟΤΕ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. privatisation]. 

ιδιωτικοποιώ ρ. µετβ. {ιδιωτικοποιείς... | ιδιωτικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ΟΙΚΟΝ. µεταβιβάζω την ιδιοκτησία και τον έλεγχο (κρατικών 
επιχειρήσεων, οργανισµών) σε ιδιώτες: η κυβέρνηση θα ιδιωτικοποιήσει 
ορισµένες προβληµατικές κρατικές επιχειρήσεις ANT. κρατικοποιώ, εθνικοποιώ, 
κοινωνικοποιώ. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. privatise]. 

ιδιωτικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που ανήκει σε ιδιώτη, που δεν ανήκει στο κράτος: 
~ επιχείρηση | τηλεόραση ! κατοικία | κεφάλαια | φορέας | σχολείο | εκπαίδευση 
| οικονοµία || αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως (συντοµ. 1.Χ.) ANT. δηµόσιος, 
κρατικός· ΦΡ. (α) ιδιωτικός τοµέας ο τοµέας τής οικονοµίας που αποτελείται 
από επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε ιδιώτες ΑΝΤ. δηµόσιος τοµέας (β) 
ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε δραστηριότητα που οφείλεται σε πρωτοβουλία 
ιδιώτη (και όχι δηµόσιου φορέα): ενθαρρύνεται η ~ || η ~ έκανε θαύµατα στις 
τηλεπικοινωνίες (β) αυτός που σχετίζεται µε ιδιώτη (και όχι µε το κράτος ή 
οµάδα προσώπων): ~ κατανάλωση | συµφέρον | κέρδος | ασφάλιση 2. (συνεκδ.) 
αυτός που εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση ή για λογαριασµό ιδιώτη: ~ 
υπάλληλος | αστυνοµικός (ο ντετέκτιβ) 3. αυτός που αφορά ή απευθύνεται σε 
συγκεκριµένο άτοµο ή οµάδα ατόµων και όχι στο κοινό: είδα την ταινία σε ~ 
προβολή 4. (ειδικότ.) αυτός που αποτελεί αυστηρά προσωπική υπόθεση και 
δεν αφορά σε τρίτους: δεν επέτρεπε σε κανέναν να επεµβαίνει στην - του ζωή || 
~ στιγµές | συζητήσεις ΣΥΝ. προσωπικός 5. αυτός που γίνεται από κάποιον µε 
την ιδιότητα του ως ιδιώτη, ανεπίσηµος: ~ συνοµιλίες των δύο υπουργών || ~ 
συµβόλαιο | επίσκεψη 6. ΝΟΜ. (α) ιδιωτικό δίκαιο το δίκαιο που ρυθµίζει τις 
σχέσεις των ατόµων µεταξύ τους (β) ιδιωτική κατηγορία η άσκηση ποινικής 
αγωγής από το ίδιο το άτοµο που υπέστη το αδίκηµα (γ) ιδιωτικό συµβόλαιο 
το συµβόλαιο που συντάσσεται µεταξύ ιδιωτών χωρίς την παρουσία 
συµβολαιογράφου. — ιδιωτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ίδκιηΊκότητα (η) [1851] 
(σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Ιδιώτης. Οι σύγχρονες οικονοµικές και νοµικές σηµ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, πβ. αγγλ. private, γαλλ. privé]. 

ιδιωτισµός (ο) έκφραση τής οποίας η σηµασία δεν προκύπτει από τον 
συνδυασµό των σηµασιών των λέξεων που την αποτελούν, π.χ. σιγά τα 
λάχανα! || µου πήρες τ' αφτιά! || µου έκανες την καρδιά περιβόλι! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ιδιωµατισµός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο τρόπος ενός ιδιώτη, κοινού ανθρώπου (κυρ. 
στη γλωσσική έκφραση)», < αρχ. ιδιώτης (βλ.λ.)]. 

ιδιωφελής (ο) [ιδιωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αποφέρει µόνο ατοµικά 
οφέλη ΑΝΤ. κοινωφελής. — ιδιωφέλεια (η) [1824]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < ίδι)ο)- + -
ωφελής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όφελος]. 

Ιδοµενεύς (ο) {Ιδοµενέ-ως, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Κρήτης, γυι-ος τού 
∆ευκαλίωνα, ήρωας τού Τρωικού Πολέµου 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
Ιδοµενέας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < 7δη (βλ.λ.) + -µενεύς (αντί τού αναµενόµενου -µενης) < 
µένος]. 

ιδού επιφών. (λόγ.) (όταν δείχνουµε κάτι) να, δες | δείτε: ~ οι αποδείξεις τής 
ενοχής του! ΣΥΝ. ορίστε- ΦΡ. (α) ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα (αυτού 
γαρ και Ρόδος και πήδηµα, Αισώπ. Μύθοι, αρ. 51) ως πρόκληση σε κάποιον να 
πραγµατοποιήσει κάτι που ισχυρίζεται ότι µπορεί: Αν µπορέσεις να 
κολυµπήσεις µέχρι απέναντι, θα σου δώσω 100.000! ~! (β) 
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ιδού ο νυµφίος (ιδού ό νυµφίος έρχεται, Κ.∆. Ματθ. 25,6) (µτφ.) να ο γαµπρός 
(έρχεται)· για πρόσωπο καθοριστικό σε µια περίσταση που εµφανίζεται 
απροσδόκητα (γ) ιδού (δόξης) στάδιον λαµπρόν (Ιδού [δόξης] στάδιον 
λαµπρόν) (το µικρόν τούτο χάνι) (µτφ.) να πεδίο εξαιρετικά πρόσφορο για 
δράση και άµιλλα (στίχος από το ποίηµα «Το χάνι τής Γραβιάς» τού Γεωργίου 
Ζαλοκώστα). 

[ETYM. < αρχ. ιδού | ιδού, προστ. αορ. β' µέσης φωνής τού ρ. ορώ «βλέπω», 
που χρησιµοποιήθηκε ως δεικτικό µόριο. Το θ. ίδ-, από το οποίο παράγεται η 
λ., εµφανίζεται και στη λ. ιδέα (βλ.λ.)]. ιδροκόπηµα (το) {ιδροκοπήµ-ατος | -
ατα, -άτων} ί.η έκκριση άφθονου ιδρώτα 2. (µτφ.) ο πολύς κόπος, που µπορεί 
να προκαλεί άφθονο ιδρώτα. Επίσης (λαϊκ.) ιδροκόπι ιδροκοπώ ρ. αµετβ. 
{ιδροκοπάς... | ιδροκόπη-σα, -µένος} 1. χύνω άφθονο ιδρώτα 2. (µτφ.) 
εργάζοµαι σκληρά: ιδροκοπήσαµε, για να πάρουµε πτυχίο ΣΥΝ. µοχθώ, 
κουράζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ιδροκοπώ < ίδρο- (< αρχ. ίδρώς) + επιτατ. επίθηµα -κοπώ < 
κόπτω]. ίδρος κ. ιδρός (ο) ο ιδρώτας (βλ.λ.). 
ίδρυµα (το) [αρχ.] {ιδρύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οργανισµός που συγκροτείται 
για την πραγµατοποίηση κοινωφελών σκοπών σύνολο περιουσίας το οποίο έχει 
ορισθεί σύµφωνα µε την ιδρυτική του πράξη για να εξυπηρετηθεί ορισµένος 
διαρκής σκοπός και το οποίο αποκτά νοµική προσωπικότητα µε διάταγµα που 
εγκρίνει τη σύσταση του: µορφωτικό | εκπαιδευτικό | φιλανθρωπικό ~|| ~ 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (συντοµ. 1.Κ.Α.) || ~ Μεσογειακών Σπουδών || 
Εθνικό - Ερευνών ΦΡ. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα βλ. λ. ανώτατος 2. 
(συνεκδ.) το κτήριο που ανεγείρεται για την πραγµατοποίηση των σκοπών τού 
παραπάνω οργανισµού 3. (ειδικότ.) οποιοσδήποτε οργανισµός, όπου παρέχεται 
στέγη και τροφή σε άτοµα που δεν είναι σε θέση να φροντίσουν µόνα τους τον 
εαυτό τους (ορφανοτροφείο, ψυχιατρική κλινική, γηροκοµείο κ.λπ.): θα βάλουν 
τον πατέρα τους σε ~. ιδρυµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ίδρυµα 2. 
(ειδικότ.-συνήθ. κακόσ.) κάτι που γίνεται µέσα από ίδρυµα µε ψυχρό και α-
πρόσωπο τρόπο (σε αντίθεση µε το φυσικό περιβάλλον τής οικογένειας): τα ~ 
παιδιά εµφανίζουν, κατά κανόνα, έναν αρνητισµό στη συµπεριφορά τους || ~ 
µεταχείριση | αντιµετώπιση | νοοτροπία. ιδρυµατισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. 
το σύνολο των σωµατικών και ψυχικών διαταραχών που εµφανίζονται µετά την 
απότοµη αποκοπή παιδιού από τη µητέρα και τη µακροχρόνια παραµονή του σε 
ίδρυµα περιθάλψεως. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. hospitalisme]. ίδρυµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | 
χωρ. πληθ.} 1.η εισαγωγή ασθενών σε ίδρυµα 2. η κατάσταση τού 
ιδρυµατισµού. - ιδρυµατοποιώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. institutionalisation. Βλ. κ. ιδρυµατισµός]. ίδρυση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. το να ιδρύσει κανείς (κάτι): η ~ 
κόµµατος | οργανισµού | πόλης | νέας θρησκείας 2. (συνεκδ.) η χρονική στιγµή 
κατά την οποία ιδρύθηκε (κάτι): από ιδρύσεως τής εταιρείας. ιδρυτής (ο) [1867], 
ιδρύτρια (η) [1888] {ιδρυτριών} πρόσωπο που ιδρύει ή έχει ιδρύσει (κάτι): ~ 
κόµµατος | συλλόγου | ένωσης | οµάδας | νοσοκοµείου ΣΥΝ. δηµιουργός, 
θεµελιωτής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fondateur]. ιδρυτικός, -ή, -ό 
[1887] αυτός που σχετίζεται µε ίδρυση ή ιδρυτή: αναθεώρηση τής ~ διακήρυξης 
τού κόµµατος || ~ µέλος συλλόγου | στέλεχος κόµµατος || ~ νόµος | συνθήκη. 
ιδρύω ρ. µετβ. (ίδρυ-σα, -θηκα, -µένος} θέτω σε λειτουργία, δηµιουργώ (κάτι 
συλλογικό και συγκροτηµένο): ~ κόµµα | οργανισµό | σχολή νοσοκόµων | 
υπηρεσία | επιτροπή || το Βυζάντιο ήταν αποικία που ίδρυσαν οι αρχαίοι Μεγαρείς 
|| ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε πολλές χριστιανικές Εκκλησίες || (κ. πνευµατικά 
δηµιουργήµατα µε συστηµατικό χαρακτήρα) ~ νέα θρησκεία | λογοτεχνική 
σχολή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ιδρύω, αρχική σηµ. «καθίζω κάτω - καθιστώ, διορίζω, 
τοποθετώ», < *sid-ruö, όπου το θ. *sid- ερµηνεύεται είτε κατ' αναλο-γίαν προς 
το ρ. ί'ζω (πβ. καθ-ί-ζω) είτε µε κώφωση τού αρχικού I.E. *sed- (για το οποίο 
βλ. λ. έδ-ρα). Το επίθηµα -ρύω πιθ. οφείλεται σε σύνδεση µε οµόρρ. που 
περιέχουν τον φθόγγο -ρ- (πβ. εδ-ρα)]. ιδρώνω ρ. αµετβ. {ίδρω-σα, -µένος} 1. 
εκκρίνω ιδρώτα από τους πόρους τού δέρµατος µου: ίδρωσε από την πολλή 
ζέστη || ~ από φόβο | άγχος/ αγωνία ΣΥΝ. εφιδρώνω, ιδροκοπώ' ΦΡ. δεν ιδρώνει 
τ'αφτί µου δεν νοιάζοµαι για όσα ακούω, αδιαφορώ: όσο κι αν του κάνεις πα-
ρατηρήσεις, δεν ιδρώνει τ' αφτί του 2. (µτφ.) (α) καταβάλλω µεγάλη 
προσπάθεια, συνήθ. σε φρ. τού τύπου ίδρωσα να τον καταφέρω | να τον πείσω 
να έρθει µαζί µας || ίδρωσε για να µπορέσει να νικήσει τον αντίπαλο (β) 
εργάζοµαι σκληρά: ιδρώνει για να βγάλει το ψωµί του ΣΥΝ. µοχθώ, κοπιάζω, 
ταλαιπωρούµαι 3. σχηµατίζονται σταγονίδια νερού στην επιφάνεια µου: το 
τζάµι ιδρώνει. — ίδρωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ίδρώ (-όω) < ίδρώς (βλ.λ.)]. ιδρωτάρι κ. δρωτάρι (το) 
{ιδρωταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η άφθονη έκκριση ιδρώτα, πολύς ιδρώτας. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ίδρωτάρια (τά) < αρχ. ίδρώς, -ώτος]. ιδρώτας κ. (λαϊκ.) ίδρωτας (ο) 1. 
το υγρό που εκκρίνουν οι πόροι τού δέρµατος, π.χ. όταν ο οργανισµός 
ζεσταίνεται, είναι άρρωστος κλπ.· ΦΡ. (µτφ.) µε κόβει | λούζει κρύος ιδρώτας 
τροµάζω, τρέµω από ανησυχία, από φόβο: και µόνο που σκέφτοµαι την 
αντίδραση τού διευθυντή, ~! 2. (µτφ.) η κοπιαστική προσπάθεια: µε ~ 
καταφέρνει και ζει την οικογένεια του || µε τον ~ (τού προσώπου) µου (µε 
κοπιαστική προσπάθεια, µοχθώντας) ΣΥΝ. µόχθος, κόπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώ- 

νυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· ίδρώς, -ώτος < *swid-r-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sweid-
«ιδρώνω», πβ. σανσκρ. svédah «ιδρώτας», αλβ. dirsë, λατ. sudor, γαλλ. sueur, 
ισπ. sudor, γερµ. Schweiß, αγγλ. sweat κ.ά.]. 

ίδρωτίλα (η) {χωρ. πληθ.} η κακοσµία τού ιδρώτα. 
ιδρωτοθεραπεία (η) {ιδρωτοθεραπειών} η θεραπεία τής οποίας η 

αποτελεσµατικότητα βασίζεται στην πρόκληση εφίδρωσης. 
ιδρωτοποιός, -ός, -ό [µτγν.] αυτός που εκκρίνει ιδρώτα: ~ αδένες. — 

ιδρωτοποιία (η) [µτγν.]. 
ιδωθώ (να/θα) ρ. → βλέπω 
ίδωµεν ρ. θα δούµε- λέγεται σε περιπτώσεις που περιµένουµε να δούµε τι θα 

συµβεί: δεν ξέρω αν θα µε προσλάβουν τελικά- ~ || -Πιστεύω ότι θα τα 
καταφέρεις. —■. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. υποτ. αορ. β', µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στην οριστική 
ειδον. Βλ. κ. οίδα]. 

Ιεζεκιήλ (ο) {άκλ.} προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yehezqél «ο Θεός ενισχύει, δυναµώνει»]. 

Ι.Ε.Κ. (το) Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
Ι.Ε.Ν.Α.Ε. (το) Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών. 
Ι.Ε.Π. (το) Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού. 
-ιέρα παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει: 1. θήκη, δοχείο ή συσκευή, που 

περιέχει κάτι: φρουτ-ιέρα (δοχείο φρούτων), καπελ-ιέρα (θήκη για καπέλα), 
γκαζ-ιέρα (συσκευή που λειτουργεί µε γκάζι, αέριο), σκακ-ιέρα (η επίπεδη 
βάση όπου τοποθετούνται τα πιόνια και τα κοµµάτια τού σκακιού) 2. 
επαγγελµατική ιδιότητα γυναίκας: καµαριέρα, τραπεζ-ιέρα (πβ. λ. -ιέρης). 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ιταλ. -iera, εµφανίστηκε δε αρχικώς σε λ. ιταλ. προελ. (λ.χ. φρουτ-ιέρα, καπελ-
ιέρα)]. 

ιερακόµορφος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που µοιάζει µε γεράκι, που έχει τη 
µορφή γερακιού 2. ΖΩΟΛ. ιερακόµορφα (τα) τάξη πτηνών που περιλαµβάνει 
όλα τα αρπακτικά εκτός από τις κουκουβάγιες. 

ιερακοτρόφος (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που συντηρεί και εκγυµνάζει γεράκια. 
— ιερακοτροφία (η) [1872]. 

ιεραξ (ο) → γεράκι 
ιεραποστολή (η) [1878] 1. η αποστολή κληρικών ή/και λαϊκών σε µη 

χριστιανικές χώρες µε σκοπό τη διάδοση τής χριστιανικής πίστης 2. (συνεκδ.) 
το ίδρυµα που συγκροτείται από ιεραποστόλους σε µη χριστιανική χώρα µε 
σκοπό τη διάδοση τής χριστιανικής πίστης και την πραγµατοποίηση 
αγαθοεργών σκοπών. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. mission < µεσν. λατ. missio 
(sacra)]. 

ιεραπόστολος (ο) [1836] {ιεραποστόλ-ου | -ων, -ους} 1. ο κληρικός ή ειδικά 
καταρτισµένος λαϊκός που αποστέλλεται σε µη χριστιανικές χώρες, για να 
κηρύξει και να διαδώσει τη χριστιανική πίστη 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε διαδίδει 
µε ζήλο κάτι στο οποίο πιστεύει. — ιεραποστολικός,-ή.-ό [1852]. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. missionnaire]. 

ιεράρχης (ο) {ιεραρχών} 1. ο κληρικός ανώτερου ή ανώτατου ιερατικού 
βαθµού 2. ΕΚΚΛΗΣ. Τρεις Ιεράρχες οι Αγιοι Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος 
ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστοµος: αύριο είναι των ~ (η 30ή 
Ιανουαρίου, ηµέρα κοινού εορτασµού των τριών αυτών αγίων), αργία για τα 
σχολεία. [ΕΤΥΜ < µτγν. ιεράρχης < ίερ(ο)- + -άρχης < άρχω]. 

ιεράρχηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η τοποθέτηση σε σειρά από το 
ανώτερο στο κατώτερο, από το σηµαντικότερο στο λιγότερο σηµαντικό κ.λπ: 
~ προτεραιοτήτων | αναγκών | αξιών. 

ιεραρχία (η) {ιεραρχιών} 1.η διαβαθµισµένη κλίµακα που δοµείται στη σχέση 
ανώτερης και κατώτερης βαθµίδας: στρατιωτική | υπαλληλική | κοµµατική ~||η 
αρχή | η κορυφή τής ~||~ αξιών | κριτηρίων 
2. ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο των ιεραρχών που ποιµαίνουν επισκοπές µιας 
Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας. — ιεραρχικός, -ή, -ό [µεσν.], 
ιεραρχικ-ά /-ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ιεραρχία «διάταξη ιερών πραγµάτων - καθεµιά από τις τάξεις 
των αγγέλων» < ίερ(ο)- + αρχία < αρχή]. 

ιεραρχώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ιεραρχείς... | ιεράρχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
♦ 1. (µετβ.) τοποθετώ σε σειρά από το ανώτερο | σηµαντικότερο προς το 
κατώτερο | λιγότερο σηµαντικό: ~ ανάγκες | προτεραιότητες | στόχους ♦ 2. 
(αµετβ.) είµαι ιεράρχης. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. hiérarchiser < hiérarchie < µτγν. 
Ιεραρχία (βλ.λ.), άσχετο από το µτγν. ιεραρχώ «µυσταγωγώ, κατευθύνω στα 
ιερά πράγµατα»]. 

ιερατείο (το) 1. το σύνολο των λειτουργών µιας θρησκείας: η εξέχουσα θέση τού 
~ στους αρχαίους πολιτισµούς 2. (µτφ.-κακόσ.) κλειστή εξουσιαστική οµάδα, 
που διατηρεί κοινωνικά στεγανά: το - τής γνώσης | τής πολιτικής. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. ίερατεΐον < ίερατεύω < αρχ. ιερός]. 

ιερατεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιεροσύνη. 
ίερατεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {ιεράτευσα} είµαι ιερέας, ασκώ ιερατικά 

καθήκοντα: τα τραγικά γεγονότα στην περιοχή σηµειώθηκαν ιερα-τεύοντος τού 
αρχιµανδρίτου Παντελεήµονος. 

ιερατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ιερείς- ΦΡ. ιερατικά άµφια βλ. 
λ. άµφια 2. αυτός που σχετίζεται µε το ιερατείο. 

ιερέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ο κληρικός που τελεί τις ιερές 
ακολουθίες (στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανήκει στον δεύτερο από τους τρεις 
βαθµούς τής ιεροσύνης)· πρεσβύτερος ΣΥΝ. παππάς 2. (γε-νικότ.) ο 
λειτουργός θρησκείας (λ.χ. αββάς, βραχµάνος, µουλάς κ.λπ.) 
3. ο θρησκευτικός λειτουργός συγκεκριµένου θεού: ~ τού Απόλλωνα Ι 
τής Ίσιδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιερεύς (ήδη µυκ. i-je-re-u) < ιερός (βλ.λ.). Αρχικώς η λ. 
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περιέγραφε τον µάντη (µέλος ενός µαντείου), ο οποίος ήταν υπεύθυνος για 
την τήρηση τού λατρευτικού τυπικού και των Ουσιαστικών προσφορών στο 
µαντείο. Οι Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν αυτή τη λ., προκειµένου να 
δηλώσουν τα µέλη τού ιουδαϊκού ιερατείου, αποδίδοντας την εβρ. λ. khohén 
(πβ. το συχνό εβρ. επώνυµο Κοέν), ενώ η σηµ. αυτή διατηρήθηκε 
(κυριολεκτικά ή µεταφορικά) και στην Κ.∆. Κατά τον Μεσαίωνα η λ. 
χρησιµοποιήθηκε παράλληλα µε τον όρο παππάς, για να προσδιορίσει τους 
πρεσβυτέρους κληρικούς]. 

ιέρεια (η) [αρχ.] {ιερειών} 1. η λειτουργός θρησκείας: ~ των Ίνκας 2. η γυναίκα 
που έχει αφιερωθεί στην υπηρεσία συγκεκριµένου θεού: η Ιφιγένεια ήταν ~ τής 
θεάς Αρτέµιδος 3. (µτφ.) η γυναίκα που υπηρετεί µε ζήλο το ιδανικό τής 
Τέχνης: µια από τις ~ τού ελληνικού θεάτρου || «πέθανε και η Ναταλί Σαρότ, η 
~ τού γαλλικού nouveau roman, σε ηλικία 99 ετών» (εφηµ.) Επίσης (λαϊκ.-
λογοτ.) ιέρισσα [µεσν.] {ιερισσών}. 

ιερεµιάδα (η) [1816] 1. (κυριολ.) η θρηνωδία τού προφήτη Ιερεµία, που 
προείπε την άλωση τής Ιερουσαλήµ από τους Βαβυλώνιους 2. (µτφ.) η 
παρουσίαση µιας κατάστασης µε µεµψίµοιρο και απαισιόδοξο τρόπο: παρά τις 
~ τής αντιπολίτευσης αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα µε επιτυχία ΣΥΝ. 
µεµψιµοιρία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jérémiade < όψιµο λατ. Jeremias < µτγν. 
'Ιερεµίας (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε µε σχετλιαστικό τρόπο εξαιτίας τού 
θλιβερού και καταδικαστικού (για τους Ισραηλίτες) µηνύµατος που κήρυττε ο 
προφήτης Ιερεµίας, ότι δηλ. η Ιερουσαλήµ επρόκειτο σύντοµα να αλωθεί από 
τους Βαβυλώνιους και ότι οι Ιουδαίοι θα σύρονταν στην εξορία]. 

Ιερεµίας (ο) {-α κ. (λόγ.) -ίου} 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου 
βιβλίου τής Π.∆. 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα πατριαρχών 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Yirmeyâhu 
«ο Γιαχ(βέ) εξυψώνει»]. 

-ιέρης παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει πρόσωπο το οποίο χειρίζεται ή είναι 
υπεύθυνο για κάτι: κανον-ιέρης, πορτ-ιέρης, καµαρ-ιέρης. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την ιταλ. -iere και 
εµφανιζόταν αρχικώς σε λ. ιταλ. προελ. (λ.χ. πορτ-ιέρης, καµαρ-ιέρης)]. 

Ιεριχώ (η) {-ώς κ. -ούς} πόλη τού Α. Ισραήλ Β. τής Νεκράς Θαλάσσης, γνωστή 
από τη βιβλική διήγηση για την πτώση των τειχών της υπό τους ήχους των 
σαλπίγγων των Ισραηλιτών µε αρχηγό τον Ιησού τού Ναυή. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Yerihho, πιθ. < yareah «σελήνη», µε αναφορά σε αρχ. 
ειδωλολατρική τιµή προς τη σελήνη, που απέδιδαν εκεί ορισµένοι λαοί]. 

ιερό (το) [αρχ.] 1. (στην αρχαιότητα) τόπος (π.χ. σπηλιά, βουνοκορφή) µε 
ιδιαίτερη θρησκευτική σηµασία, στον οποίο κατά τους κλασικούς χρόνους 
χτιζόταν και µικρός ναός 2. (συνεκδ.) ο µικρός ναός που χτιζόταν στον 
παραπάνω τόπο · 3. ΕΚΚΛΗΣ. το τµήµα τού χριστιανικού ναού στο οποίο 
βρίσκεται η Αγία Τράπεζα ΣΥΝ. άβατο, άδυτο, Αγια των Αγίων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ναός. 

ιερό- κ. ιερό- κ. ιερ- α' συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι κά-ποιος/κάτι έχει 
σχέση µε το ιερό, το θείο: ιερ-άρχης, ιερο-διάκονος, ιερο-τελεστία, ιερο-
µόναχος, ιερο-σπουδαστής. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το επίθ. ιερός]. 

ιερογλυφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ιερογλυφικά: ~ γραφή 2. 
ιερογλυφικά (τα) (α) το σύστηµα γραφής στο οποίο χρησιµοποιούνται 
εικονογραφικοί χαρακτήρες για την απόδοση λέξεων, συλλαβών ή γραµµάτων 
(ειδικότ.) η γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων (β) (µτφ.) τα κείµενα µε 
δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα ή δυσνόητο περιεχόµενο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ίερογλύφος < ιερό- + -γλύφος < γλύφω «εγχαράσσω, 
σκαλίζω»]. 

ιερό γράφος (ο) [µεσν.] 1. πρόσωπο που συγγράφει βιβλία µε ιερό, 
θρησκευτικό περιεχόµενο: ~ τής Ορθόδοξης Εκκλησίας · 2. πρόσωπο που 
απεικονίζει ζωγραφικά θρησκευτικά θέµατα µε τρόπο συµβολι-στικό. — 
ιερονραφία (η) [µτγν.]. 

ιεροδιάκονος (ο) [µεσν.] {ιεροδιακόν-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο διάκονος που 
προέρχεται από τις τάξεις των µοναχών, ο οποίος είναι άγαµος. 

ι ε ροδί δάσκαλος (ο) [µτγν.] {ιεροδιδασκάλ-ου | -ων, -ους) 1. το πρόσωπο που 
είναι ταυτοχρόνως ιερέας και δάσκαλος 2. αυτός που διδάσκει τα ιερά 
γράµµατα (δηλ. τις ιερές Γραφές µιας θρησκείας). — ιεροδιδασκαλείο (το) 
[1888]. ιεροδίκης (ο) [1867] {ιεροδικών} 1. ο ιερωµένος που συµµετείχε ως 
δικαστής στο ειδικό δικαστήριο, το οποίο λειτουργούσε κατά την περίοδο τής 
Ιεράς Εξέτασης 2. ο µουσουλµάνος ιερωµένος που δικάζει σε µουσουλµανικό 
δικαστήριο µε βάση τον ισλαµικό νόµο (σάρια). — ιεροδικείο (το) [1856]. 
ιερόδουλη (η) {ιεροδούλων} (λόγ.) η πόρνη. Επίσης (λογιότ.) ίερό-δουλος   — 
ιεροδουλία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΐερόδουλος < ιερό- + δούλος, νεαρή γυναίκα που υπηρετούσε 
σε ναό αφιερωµένη στον πάνδηµο έρωτα (στο πλαίσιο τής αρχαίας µιµητικής 
µαγείας που αποσκοπούσε στη γονιµοποίηση τής Γης από τον Ουρανό)]. 
ιεροεξεταστής (ο) [1887] µέλος τού δικαστηρίου τής Ιεράς Εξέτασης (βλ. λ. 
ιερός). — ιεροεξεταστικός, -ή, -ό [1832]. Ιερόθεος (ο) (-ου κ. -έου} 1. όνοµα 
αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 'Ιερόθεος < ιερός + ©εός]. ιεροκήρυκας (ο) 
{ιεροκηρύκων} ΕΚΚΛΗΣ. ο κληρικός ή και λαϊκός θεολόγος που ορίζεται από 
την Εκκλησία να κηρύττει τον θείο λόγο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιεροκήρυξ, -κος «ο παριστάµενος σε θυσία (ως παρα-
τηρητής)» < Ίερο- + κήρυξ. Η σηµερ. σηµ. είναι µτγν.]. 

Ιεροκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. Αλεξανδρινός στωικός φιλόσοφος (2ος αι. µ.Χ.) 
2. Αλεξανδρινός νεοπλατωνικός φιλόσοφος (5ος αι. µ.Χ.) 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Ιεροκλής < ίερο- + -κλης < κλέος «δόξα», πβ. Περικλής, 
Σοφο-κλής]. 

ιεροκοκκυγΐκος, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. (σχηµατισµός) που σχετίζεται µε το ιερό 
οστό και τον κόκκυγα: ~ άρθρωση | πλέγµα | σύνδεσµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sacrococcygien (νόθο συνθ.)]. 

ιεροκρατία (η) [1845] {ιεροκρατιών} η υποταγή τής πολιτικής εξουσίας στην 
ιερατική (πβ. λ. θεοκρατία). — ιεροκρατικός, -ή, -ό [1846]. 

ιεροκρυφίως επίρρ. (λόγ.-σπάν.) µε τρόπο απόκρυφο, απόρρητο και 
µυστηριώδη. 

ιεροκτόνος, -ος, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που φονεύει ιερό πρόσωπο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ίεροκτόνος < ίερο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω», βλ. κ. -κτονία]. 

Ιερολογιότατος (ο) [1867] {Ιερολογιοτάτ-ου | -ων, -ους} (ως προσα-γόρευση) 
ο ιεροδιάκονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

ιερολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ιερολογείς... | ιερολόγησα} 1. µιλώ για ιερά, 
θεολογικά και εκκλησιαστικά θέµατα · 2. (για κληρικούς ή λειτουργούς) τελώ 
γάµο ή αρραβώνα. — ιερολογία (η) [µτγν.], ιερολο-γικός, -ή, -ό. 

ιερολοχίτης (ο) {ιερολοχιτών} ΙΣΤ. µέλος τού Ιερού Λόχου, τού στρατιωτικού 
σώµατος που συγκρότησε το 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. 
[ΕΤΥΜ. Το σώµα που συγκρότησε ο Α. Υψηλάντης, οφείλει την ονοµασία του 
στον 'Ιερόν Αόχον των αρχ. Θηβαίων (4ος αι. π.Χ.), ο οποίος είχε συγκροτηθεί 
από επίλεκτους νέους και διέπρεψε κυρίως υπό την αρχηγία τού Πελοπίδα και 
τού Επαµεινώνδα]. 

ιεροµάντης [µτγν.] {-η κ. (λόγ.) -εως | -εις, -εων}, ιερό µάντισσα (η) 
{ιεροµαντισσών} [1835] ο µάντης που αποφαινόταν για τα µέλλοντα ύστερα 
από παρατήρηση στα σπλάχνα των ζώων που θυσιάζονταν. — ιεροµαντία (η). 

ιερό µάρτυρας (ο) {ιεροµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που βρήκε µαρτυρικό 
θάνατο εξαιτίας τής αφοσίωσης του στη χριστιανική πίστη: ο Αγιος Κοσµάς ο 
Αιτωλός ανήκει στους νεότερους ~ τής χριστιανοσύνης. Επίσης ιεροµάρτυς 
[µτγν.] {ιεροµάρτυρος} (βλ. κ. λ. άγιος). 

ιεροµόναχος (ο) [µεσν.] (ιεροµονάχ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. ο µοναχός που 
χειροτονήθηκε ιερέας. 

ιεροπραξία (η) {ιεροπραξιών} η τέλεση θρησκευτικής τελετής (λ.χ. Θείας 
Λειτουργίας, γάµου) ΣΥΝ. τελετουργία, ιερουργία. [ΕΤΥΜ. < ιερό- + -πραξία 
< πράξη, πβ. µεσν. ίερόπραξις]. 

ιεροπρεπής, -ής, -ες [αρχ.] {ιεροπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ιεροπρεπέ-στ-ερος, -
ατός} (για πρόσ.) αυτός που εµπνέει σεβασµό, που αρµόζει σε ιερά πρόσωπα: 
~ παράστηµα | συµπεριφορά | έκφραση ΣΥΝ. σεβάσµιος. — ιεροπρέπεια (η) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ιερορράπτης (ο) [1888] {ιερορραπτών} ράπτης ειδικός για ενδύµατα κληρικών, 
για ιερά άµφια. — ιερορραπτικός, -ή, -ό. 

ιερορραφείο (το) ραφείο όπου κατασκευάζονται ενδύµατα κληρικών, ιερά 
άµφια. 

ιερός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. οτιδήποτε σχετίζεται µε τον Θεό, τη θρησκεία και τις 
θρησκευτικές δραστηριότητες: ~ βιβλία | Γραφές | άµφια | κειµήλια | εικόνες | 
παράδοση | ναός | µορφή | πρόσωπα | λείψανο | τελετή || η Ιερά Αρχιεπισκοπή || 
(ειδικότ. ως προσδιορισµός χριστιανικού ναού ή µονής, µε κεφ.) ο ~ Ναός 
Αγίου Αντωνίου (συντοµ. 1.Ν. Αγ. Αντωνίου) | η Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου || το 
πρόσωπο τού αυτοκράτορα ήταν ~ || για τους Ινδούς η αγελάδα είναι ~ ζώο- ΦΡ. 
(α) τα ιερά και τα όσια το σύνολο των πραγµάτων και αξιών που σέβεται και 
διαφυλάσσει κανείς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: αυτό το έργο προ-
σβάλλει ~ τής φυλής µας (β) δεν έχω ούτε ιερό ούτε όσιο δεν σέβοµαι τίποτε, 
δεν έχω ηθικές αναστολές 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Ιερά Σύνοδος η ιεραρχία κάθε 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας και τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (β) ΕΚΚΛΗΣ. (Ιερά) 
Σύνοψη βλ. λ. σύνοψη (γ) ιερός πόλεµος ο πόλεµος που γίνεται στο όνοµα τής 
θρησκείας εναντίον των απίστων (δ) Ιερά Εξέταση βλ. λ. εξέταση (ε) ιερό 
δράµα το θρησκευτικό δράµα (βλ. λ. θρησκευτικός) (στ) (ευφηµ.) ιερή νόσος 
(ιερά νόσος, Ηροδ. 3,33) η επιληψία (βλ.λ.) 3. ιερό (το) βλ.λ. 4. (για πρόσ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από αγιότητα και βαθύτατη ευσέβεια: ο ~ Αυ-
γουστίνος 5. αυτός που σχετίζεται µε κάτι υψηλό, θεάρεστο, ιδιαιτέρως 
σηµαντικό για την ανθρώπινη ζωή: ο έρανος γίνεται για ~ σκοπό: την ίδρυση 
ορφανοτροφείου || είναι ~ καθήκον η υπεράσπιση τής πατρίδας από ξένες 
επιβουλές· ΦΡ. (α) Ιερός Λόχος (i) το σώµα των Θηβαίων στρατιωτών που 
πολέµησαν και έπεσαν στη µάχη τής Χαιρώνειας (338 π.Χ.) (ii) το 
επαναστατικό στρατιωτικό σώµα που συγκρότησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 
το 1821 στη Μολδοβλαχία και αποδεκατίστηκε στη µάχη τού ∆ραγατσανίου 
(7/6/1821) (β) Ιερά | Ιερή Συµµαχία η συµµαχία που συγκροτήθηκε µεταξύ 
των µοναρχών των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων µετά την πτώση τού 
Ναπολέοντος (1815), ορίζοντας ως σκοπό της την εφαρµογή των «ιερών 
αρχών τής θρησκείας, τής δικαιοσύνης και τής ειρήνης», ενεργώντας όµως για 
την καταστολή των επαναστατικών κινηµάτων τής Ευρώπης 6. αυτός που 
αξίζει ή απαιτεί απόλυτο σεβασµό: αφιέρωσε το βιβλίο στην ~ µνήµη των 
γονέων του || οι ~ παρακαταθήκες των προγόνων µας || αυτή η παράσταση 
αποτέλεσε πράξη ασέβειας στον ~ χώρο τής Επιδαύρου || τα ~ χώµατα τής 
Ιωνίας || οι Ινδιάνοι δεν ήθελαν τους αποίκους στην ~ γη των προγόνων τους· 
ΦΡ. σε ό,τι έχω ιερό (σε όρκο) σε ό,τι έχει για µένα µεγαλύτερη αξία: σου 
ορκίζοµαι ~ 7. ΑΝΑΤ. ιερό οστό | οστούν {ιερόν όστοϋν, Ιπποκρ. Περί άρθρων 
εµβολής 45) το τριγωνικό οστό που βρίσκεται στο κατώτατο άκρο τής 
σπονδυλι- 
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κής στήλης. — ιερότητα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιερός | ίαρός, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *isr-os, που συνδ. µε 
σανσκρ. isirâ- «ισχυρός» (πβ. σανσκρ. φρ. isiréna mânasa = Ιερόν µέ-
νος), ενώ οι προσπάθειες συνδέσεως µε λ. τού µεσογειακού προ-Ι.Ε. 
υποστρώµατος (πβ. οσκ. aisusis = ίεροϊς, ετρουσκ. aesar «θεός») δεν 
έχουν ισχυρή βάση. Οµόρρ. ίερ-εύς (-έας), ΐερατ-εϊο(ν), ίερό-συλος 
κ.ά.]. 

ιεροσκόπος (ο) (κατά την αρχαιότητα) ο µάντης που εξέταζε τα 
σπλάχνα θυσιαζόµενων ζώων και προέβλεπε αναλόγως τα µέλλοντα 
ΣΥΝ. ιεροµάντης. — ιεροσκοπία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ιεροσκόπος < αρχ. ιεροσκοπία (υποχωρητ.) < Ίερο- + -
σκοπιά < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά»]. 

Ιεροσόλυµα (τα) [µτγν.] {Ιεροσολύµων} η Ιερουσαλήµ· εξελληνισµέ-
νη µορφή τού ονόµατος τής πόλης: Πατριάρχης Ιεροσολύµων. — Ιε-
ροσολυµίτης (ο) [µτγν.], Ιεροσολυµίτισσα (η), ιεροσολυµίτικος, -η, -ο. 

ιεροσπουδαστήριο (το) [1840] {ιεροσπουδαστηρί-ου | -ων} η σχολή 
στην οποία διδάσκονται τα ιερά γράµµατα ΣΥΝ. ιεροδιδασκαλείο. 

ιεροσπουδαστής (ο) [1840] ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που διδάσκεται τα ιερά 
γράµµατα (Ιερές Γραφές, ιερά παράδοση, θεολογία κ.λπ.) σε ιερατική 
σχολή. 

ιερόσυλη µα (το) [µτγν.] {ιεροσυλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το ιερό αντι-
κείµενο ή κειµήλιο που κλέβει ιερόσυλος. 

ιεροσυλία (η) [αρχ.] {ιεροσυλιών} 1. η κλοπή και διαρπαγή ιερών 
αντικειµένων ΣΥΝ. σύληση, σκύλευση 2. (µτφ.) η εκδήλωση ελλείψε-
ως σεβασµού σε αξία, πρόσωπο κ.λπ. που θεωρείται ιερό, αξιοσέβα-
στο: η καταστροφή των µνηµείων ήτα·' ~ || θεωρήθηκε ~ η κριτική 
εναντίον τού εθνάρχη ΣΥΝ. ανοσιούργηµα, ασέβεια, βεβήλωση. 

ιερόσυλος, -η, -ο 1. αυτός που κλέβει ιερά αντικείµενα ΣΥΝ. βέβηλος, 
αγιογδύτης · 2. (µτφ.) αυτός που δείχνει ανευλάβεια σε αξία, 
πρόσωπο κ.λπ., το οποίο θεωρείται ιερό, αξιοσέβαστο ΣΥΝ. ανόσιος, 
ασεβής. — ιεροσυλώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ; < αρχ. Ιερόσυλος < 
ίερο- + -συλος< συλώ «λεηλατώ» (βλ.λ.)]. 

ιεροσυνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1. ΕΚΚΛΗΣ. ένα από τα επτά µυστή-
ρια τής Εκκλησίας, το οποίο συνδέεται µε την τελετή τής χειροτο-
νίας για την απόδοση στον χειροτονούµενο ενός από τους τρεις βαθ-
µούς τής ιερατικής εξουσίας (διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος) 2. 
(περιληπτ.) το σύνολο των ιερέων. 

ιεροτελεστία (η) {ιεροτελεστιών} 1. η τελετουργία ΣΥΝ. ιερουργία, 
ιεροπραξία 2. (µτφ.) η πράξη τής οποίας τα επιµέρους στάδια γίνο-
νται µε τρόπο τελετουργικό, µε ιδιαίτερη προσοχή, τήρηση κανόνων, 
καθορισµένη τάξη κ.λπ.: το δείπνο ήταν µια ολόκληρη ~ ΣΥΝ. τελε-
τουργία. — ιεροτελεστής (ο), ιεροτελεστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. ιεροτελεστία < ίερο- + τελεστία < τελώ]. 

ιερότητα (η) → ιερός 
ιερουργία (η) [αρχ.] {ιερουργιών} η πραγµατοποίηση θρησκευτικής 
τελετής ΣΥΝ. ιεροτελεστία. — ιερουργικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιερουργός (ο) ο θρησκευτικός λειτουργός, όταν τελεί τη Θεία Λει-
τουργία και άλλες θρησκευτικές ακολουθίες. [ΕΤΥΜ < αΡΧ· 
ιερουργός < ίερο- + -ουργός < έργον]. 

ιερουργό) ρ. αµετβ. [µτγν.] {ιερουργείς... | ιερούργησα} (για ιερείς) 
τελώ θρησκευτική τελετή ΣΥΝ. λειτουργώ. 

Ιερουσαλήµ (η) {άκλ.} ιερή πόλη για τον ιουδαϊσµό, τον χριστιανι-
σµό και τον ισλαµισµό, η οποία ανήκει σήµερα στο Ισραήλ. Επίσης 
Ιεροσόλυµα (τα) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Ιερουσαλήµ (η δασεία κατά παρετυµολ. σύνδεση προς 
το επίθ. ιερός) < εβρ. YeruSalâyim, αβεβ. ετύµου. Αρχαίες αιγυπτιακές 
επιγραφές περιέχουν το όνοµα UruSalim-mi, το οποίο θα µπορούσε να 
σηµαίνει «οίκος ειρήνης» (uru «σπίτι, πόλη», Salôm «ειρήνη»). Λιγό-
τερο πιθανή θεωρείται η αναγωγή σε σηµιτική θεότητα Salem. Η 
αραβ. ονοµασία τής πόλης είναι Al-quds «η ιερή» (> τουρκ. Kudüs)]. 

ιεροφάντης (ο) {ιεροφαντών} 1. (κατά την αρχαιότητα) ο πρώτος τη 
τάξει ιερέας των Ελευσίνιων Μυστηρίων 2. (γενικότ.) το πρόσωπο 
που µυεί σε ιεροτελεστίες, σε θρησκευτικά µυστήρια 3. (µτφ.) αυτός 
που διαθέτει βαθύτατη γνώση επιστήµης ή τέχνης. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ίεροφάντης < ίερο- + φάντης < φαίνω «φανερώνω»]. 

ιεροφυλάκιο (το) [µτγν.] {ιεροφυλακί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. ο χώρος φύ-
λαξης των ιερών σκευών των εκκλησιών ΣΥΝ. σκευοφυλάκιο. 

ιεροψάλτης (ο) [µτγν.] (ιεροψαλτών) ο ψάλτης στις εκκλησίες. 
ιερωµένος (ο) ο κληρικός ΣΥΝ. ιερέας, παππάς, λειτουργός. [ΕΤΥΜ < 

µεσν. ιερωµένος, ουσιαστικοπ. µτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ίερώ (-όω) 
«αγιάζω, αφιερώνω» < ιερός]. 

Ιερώνυµος (ο) {-ου κ. -ύµου} 1. τύραννος των Συρακουσών (3ος αι. 
π.Χ.) 2. Λατίνος εκκλησιαστικός συγγραφέας και άγιος τής Ορθόδο-
ξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. κύρ. όν. < Ιερώνυµος «ο φέρων ιερό όνοµα» < ίερ(ο)- + -ώνυµος 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. 
τής λ. όνοµα]. 

Ιεχωβά (ο) {άκλ.} 1. µία από τις ονοµασίες τού Θεού (ελληνική µε-
ταφορά από τα Εβραϊκά), όπως απαντά στο πρωτότυπο κείµενο τής 
Π.∆. 2. µάρτυρας τού Ιεχωβά το µέλος θρησκευτικής οµάδας που θε-
ωρεί την Αγία Γραφή ως µοναδική αυθεντία, αρνείται την πατερική 
παράδοση, τους αγίους, τη θεότητα τού Ιησού Χριστού και τού Αγίου 
Πνεύµατος, την Αγία Τριάδα, την τιµή των εικόνων κ.ά., καθώς και 
βασικές υποχρεώσεις τού πολίτη απέναντι στο κράτος (π.χ. ένοπλη 
θητεία, απόδοση τιµών στη σηµαία) και χρησιµοποιεί ευρέως ως 
µέσο προσηλυτισµού πιστών τις προσωπικές επισκέψεις από σπίτι σε 
σπίτι ΣΥΝ. ιεχωβάς, χιλιαστής. 
[ΕΤΥΜ. Ένα από τα ονόµατα τού θεού (Γιαχβέ) στην Π.∆. Η προέλευ-
ση τού ονόµατος Γιαχβέ < εβρ. Yahwéh ή Yahwah «ο ων, ο υπάρχων» 
ή και συντετµηµένο Yah (στους Ψαλµούς) είναι αβέβαιη. Οι Εβδοµή- 

κοντα το απέδωσαν µε το Κύριος και η Vulgata µε το Dominus]. 
ιεχωβάς κ. (λαϊκ.) γιαχωβάς (ο) {ιεχωβάδες}, ιεχωβίτισσα κ. (λαϊκ.) 

γιαχωβού (η) µάρτυς τού Ιεχωβά. Επίσης ιεχωβίτης (ο). 
ιζάνω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) (λόγ.) µένω ως κατακάθι ΣΥΝ. κα-
τακαθίζω, καθιζάνω. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ρ. Γζω, βλ. λ. 
ίζηµα]. 

ίζηµα (το) {ιζήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) τα υπολείµµατα στερεών 
υλικών που κατακάθονται στον πυθµένα δοχείου ΣΥΝ. κατακάθι 2. 
ΓΕΩΛ. στερεό υλικό που αποτελείται από ανόργανα ορυκτολογικά και 
οργανικά συστατικά- µεταφέρεται µε τον αέρα, το νερό ή τον πάγο 
από τη θέση γενέσεως του στη θέση απόθεσης, που είναι η επιφάνεια 
τής γης, πάνω ή και κάτω από τη στάθµη τής θάλασσας 3. ΧΗΜ. η στε-
ρεά ουσία που αποχωρίζεται από διάλυµα και κατακάθεται στον πυθ-
µένα τού δοχείου που το περιέχει. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γζηµα < αρχ. Γζω «κατακαθίζω, καθιζάνω» (µε παράλλ. 
τύπο το αρχ. ίζάνω) < *si-sd-ö (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. *sd-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sed- «καθίζω, τοποθετώ», πβ. σανσκρ. sidati, 
λατ. sido, sedeo, γαλλ. seoir, ισπ. ser «είµαι», γερµ. sitzen, αγγλ. sit κ.ά. 
Οµόρρ. καθ-ίζω, εδ-ρα, έδ-ώλιο(ν), έν-έδρα κ.ά.]. 

ιζηµατογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΕΩΛ. 1. η διαδι-
κασία τής σταδιακής απόθεσης στερεού υλικού που βρίσκεται αιω-
ρούµενο ή διαλυµένο σε ρευστό 2. λεκάνη ιζηµατονενέσεως η πε-
ριοχή που λειτουργεί ως χώρος απόθεσης µεταφερόµενων ιζηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sédimentation]. 

ιζηµατογενής, -ής, -ές [1866] {ιζηµατογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΕΩΛ. 
αυτός που προέρχεται από ιζηµατογένεση: ~ πετρώµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sédimentaire]. 

ιζηµατογόνος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που δηµιουργεί ίζηµα. 
ιζηµατολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο µελέτης τα ιζήµατα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
sedimentology (νόθο συνθ.)]. 

ιζηµατώδης, -ης, -ες {ιζηµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
έχει τη µορφή ιζήµατος · 2. αυτός που αποτελείται από ιζήµατα: ~ 
πέτρωµα | υγρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

-ίζω επίθηµα ρηµάτων. [ΕΤΥΜ Επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, 
που έχει την αφετηρία του σε ρήµατα παραγόµενα από θηλ. ουσ. µε 
τελικό θεµατικό σύµφωνο το -δ, οπότε -ίζω < *-ίδ/ω (πβ. έλπίς - 
ελπίζω, ασπίς - (ΰπερ)-ασπίζω, σφραγίς - σφραγίζω), πολύ νωρίς 
όµως χρησιµοποιήθηκε ως αυτοτελές ρηµατικό επίθηµα (τόνος - 
τονίζω, αξία - αξίζω, δρος -ορίζω κ.ά.)]. 

-ίζω: ορθογραφία. Τα ρήµατα σε -ίζω γράφονται µε -ι- (τονίζω, ρυθ-
µίζω, αρχίζω, ποτίζω, καπνίζω, χωρίζω κ.ά.). Εξαιρούνται και γρά-
φονται µε -ε!-, -θ!-, -υ- και -η- τα ρήµατα: δανείζω (< δάνειο), 
αθροίζω (< αθρο-ίζω < αθρόος), δακρύζω (< δάκρυ), αναβρύζω | 
αναβλύζω (< βρύω- πβ. βρύση)· τα αρχ. ηχοµιµητικά µε -υ- που 
αποτελούν εκφραστικούς σχηµατισµούς: γογγύζω, (υπο)τονθορύζω 
«µουρµουρίζω», κελαρύζω, ολολύζω «θρηνώ γοερά»· κατακλύζω 
(< κλύζω < κλυδ-jo)· πβ. κλυδ-ωνίζω), σφύζω (< σφυγ-_/'ω· πβ. σφυγ-
µός, σφύξη), πήζω (< έπηξα < πηγ-νύω), πρήζω (< επρησα < πρήθω), 
µπήζω (έµπηξα < ενέπηξα < έµ-πηγνύω), χρήζει (< χρή-ζω). 
Προκειµένου για το ρ. αντικρίζω, µολονότι η παραγωγή από το 
επίρρηµα αντίκρυ θα δικαιολογούσε γραφή αντικρύζω (που είναι 
και η παλαιότερη γραφή τής λ.), εντούτοις η λ. επικράτησε να 
απλογραφείται µε -ι- (αντικρίζω, βλ.λ.). 

→ αντικρίζω, εγκληµατώ, -ισµένος 

Ιησουίτης (ο) [1768] {Ιησουιτών}, Ιησουίτισσα (η) {Ιησουιτισσών} 1. 
το µέλος µοναστικού τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 
(ιδρύθηκε το 1534), γνωστού για την αυστηρή πειθαρχία των µελών 
του, τις ακρότητες στις οποίες κατά καιρούς έφθασε υπερασπιζόµε-
νο τη ρωµαιοκαθολική πίστη, αλλά και για το πλούσιο εκπαιδευτικό 
και ιεραποστολικό έργο του- (µετωνυµ.) 2. ο άνθρωπος που δείχνει 
υποκριτική ευσέβεια, που παριστάνει τον ενάρετο ΣΥΝ. υποκριτής, 
ταρτούφος 3. ο ραδιούργος, ο άνθρωπος που δρα ύπουλα, καταχθόνια 
4. ο φανατικός στην πίστη του, ο ζηλωτής. — ιησουίτικος, -ή, -ό 
[18S2] κ. ιησουίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Jésuite, ονοµασία των µελών µοναστικού 
τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, που έφερε τον τίτλο 
«Εταιρεία τού Ιησού» (λατ. Societas Jesu)]. 

ιησουίτισµός (ο) [1829] {χωρ. πληθ.} 1. η διδασκαλία των Ιησουιτών 
2. (µτφ.) η ύπουλη και υποκριτική συµπεριφορά: ο ~ τού εκπροσώπου 
των στρατιωτικών κατά την περίοδο των βοµβαρδισµών προκάλεσε 
την αγανάκτηση τού απλού πολίτη. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
jésuitisme]. 

Ιησούς (ο) ο ιδρυτής τής χριστιανικής θρησκείας- το εβραϊκό όνοµα 
τού Υιού τού Θεού κατά τη χριστιανική θρησκεία, το οποίο αναφέ-
ρεται στην Κ.∆. παράλληλα µε το Χριστός, αποδίδοντας το εβρ. Μεσ-
σίας· ΦΡ. (καθηµ.) Ιησούς Χριστός νικά (κι όλα τα κακά σκορπά)! (ι) 
για την αποτροπή κακού (στην πλήρη µορφή τής φρ.) (ii) για την έκ-
φραση έκπληξης (µόνο το πρώτο µέρος τής φρ.). Επίσης Ιησούς Χρι-
οτός. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. Ίησοΰς < εβρ. YeSuâh, συντετµηµένη µορφή τού ο-
νόµατος YehoSuâh «ο Γιαχβέ είναι σωτηρία», πβ. Κ.∆. Ματθ. 1,21: καί 
καλέσεις τό όνοµα αΰτοΰ Ίησοΰν αυτός γαρ σώσει τον λαόν αύτοϋ από 
των αµαρτιών αυτών. Βλ. κ. Χριστός, Μεσσίας]. 

ιθαγένεια (η) [1848] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. ο νοµικός δεσµός που συνδέει 
ένα πρόσωπο µε ορισµένο κράτος, µε βάση τον οποίο το πρόσωπο κα- 
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θίσταται πολίτης τού κράτους αυτού: απόκτηση | απώλεια ιθαγένειας 
ΣΥΝ. υπηκοότητα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. indigenati. ιθαγενής, -ής, -ές 
{ιθαγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (επίσ.) αυτός που κατοικεί στον τόπο 
γέννησης και καταγωγής του: ~ πληθυσµοί ΦΡ. ιθαγενής οµιλητής 
(µιας γλώσσας) αυτός που οµιλεί µια γλώσσα ως µητρική του: τα 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών χρησιµοποιούν ιθαγενείς οµιλητές των 
γλωσσών που διδάσκουν ΣΥΝ. ντόπιος, γηγενής, αυτόχθων ΑΝΤ. 
ξένος, αλλοδαπός 2. (ειδικότ. ως ουσ.-συχνά µειωτ.) ο αυτόχθων 
κάτοικος τόπου που βρισκόταν υπό την κυριαρχία Ευρωπαίων 
αποικιοκρατών: οι ~ τής Αφρικής | τής Ν. Αµερικής 3. (για φυτό ή ζώο) 
που απαντά σε µια περιοχή, κατ' αντιδιαστολή προς άλλα (φυτά ή 
ζώα) που έχουν εισαχθεί στην ίδια περιοχή από τον άνθρωπο: το 
κακαόδεντρο είναι ~ τής Ν. Αµερικής. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιθαγενής | ίθαιγενής, κτητικό σύνθετο σε -γενής < γέ-
νος. Ως προς το ά συνθ., αν θεωρήσουµε αρχικό το ίθα-, τότε ✈  ί-θα < 
εν-θα (βλ.λ.), όπου το ί- (όπως και το εν-) αποτελεί αντωνυµικό στοι-
χείο. Σε αυτή την περίπτωση η λ. ιθαγενής θα σήµαινε «αυτόχθων». 
Αν, ωστόσο, θεωρηθεί ως αρχικό το ΐθαι-, τότε πιθ. συνδ. µε τη λ. ίθα-
ρός «αγνός, καθαρός» (πβ. µτγν. ίθαίνω «διάκειµαι ευµενώς»), οπότε 
η λ. ΐθαιγενής θα σήµαινε «ο νοµίµως γεννηθείς, ο ευγενής», σηµ. µε 
την οποία κυρ. συναντούµε τη λ. στον Όµηρο]. 

ιθαγενής: συνώνυµα. Οι λέξεις αυτές, που δηλώνουν καταγωγή 
από τον ίδιο τόπο όπου ζει κανείς, συνδέονται µε έννοιες που ση-
µαίνουν «γένος» (ιθα-γενής, γη-γενής, πβ. γαλλ. indigène, αγγλ. 
native) ή «γη» (γη-γενής, αυτό-χθων< χθων «γη») ή «τόπο» (εν-τό-
πιος > ντόπιος, ιθα-γενής). Ενώ τα αυτόχθων, γηγενής και ντόπιος 
δηλώνουν µόνο την καταγωγή, το ιθαγενής χρησιµοποιήθηκε (µε 
στένωση τής σηµασίας του) για να δηλώσει τους ντόπιους κα-
τοίκους, τους γεννηµένους στον τόπο όπου βρέθηκαν, τους πρωτό-
γονους (primitive) των διαφόρων φυλών (Ινδιάνους, µαύρους κ.λπ.) 
στις «νέες χώρες» που κατακτήθηκαν από τον 15ο αι. και εξής από 
ευρωπαϊκές χώρες που επιδόθηκαν σε εξερευνήσεις νέων χωρών 
για οικονοµικούς σκοπούς (Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία 
κ.ά.). Έτσι η λ. ιθαγενείς δήλωσε τους αυτόχθονες κατοίκους 
(aboriginal) κατ' αντιδιαστολή προς τους ξένους κατακτητές. Σή-
µερα το ιθαγενής στην Ελληνική δηλώνει τόσο τον κάτοικο των 
χωρών αυτών όσο και τον αυτόχθονα, ντόπιο κάτοικο οποιασδή-
ποτε περιοχής, η φράση δε «ιθαγενής οµιλητής» αποδίδει το 
«native speaker» τής Αγγλικής, δηλώνοντας αυτόν που οµιλεί µια 
γλώσσα ως µητρική του (σε αντίθεση µε την ξένη).       → ντόπιος 

Ιθάκη (η) 1. νησί των Επτανήσων, το οποίο ανήκει στον νοµό Κεφαλ-
ληνίας και είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως η πατρίδα τού 
Οδυσσέα 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. Επίσης (διαλεκτ.-
λογοτ.) Θιάκι (το) (βλ.λ.). — ΙθακήσΐΌς [αρχ.] (ο), Ιθακήσια (η), !θα-
κήσιος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. προέρχεται από το 
φοινικικό Utica «αποικία», ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ανάγεται σε 
τύπο "ίθαξ (προσωνυµία τού Προµηθέα) και είναι πελασγικής προελ. 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το ά συνθ. Ί- τού τοπωνυµίου ανάγεται 
στη φοινικική λ. για το νησί, ενώ το β' συνθ. παραµένει ανερµήνευτο]. 

ιθύνω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) 1. κατευθύνω, καθοδηγώ- κυρ. η µτχ. στις 
ΦΡ. (α) ιθύνων νους αυτός που διαδραµατίζει καθοδηγητικό ρόλο, ο 
«εγκέφαλος» µιας επιχείρησης (β) ιθύνουσα τάξη η οµάδα που δια-
χειρίζεται την εξουσία, που κυβέρνα 2. ιθύνοντες (οι) οι άνθρωποι 
που έχουν ηγετικό ρόλο σε ένα κράτος, τοµέα, επιχείρηση κ.ά. ΣΥΝ. 
κρατούντες, υπεύθυνοι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίθύς «ευθύς, ίσιος» < *srdh-us, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*se[i]dh- «βρίσκω κατευθείαν τον στόχο» (πβ. αρχ. επίρρ. εϊθ-αρ «αµέ-
σως, απευθείας»), πβ. σανσκρ. sadhu- «ευθύς», sâdhati «φθάνω στον 
στόχο» (παράλλ. τού συνωνύµου sidhyati) κ.ά. Οµόρρ. εύθ-ύς (βλ.λ.), 
ίθυ- (π.χ. ίθυ-φαλλικός), εύθ-ύνω | -οµαι κ.ά.]. 

ιθυφαλλικός, -ή, -ό [µτγν.] 1.αυτός που σχετίζεται µε τον ιθύφαλλο: ~ 
τραγούδια | χοροί | Σάτυρος 2. ΜΕΤΡ. ιθυφαλλικό µέτρο (στην αρχαία 
ελληνική ποίηση) το τροχαϊκό βραχυκατάληκτο δίµετρο που 
απαρτίζεται από τέσσερεις τροχαίους, από τους οποίους οι δύο τε-
λευταίοι δεν έχουν άρση. 

ιθίιφαλλος (ο) {ιθυφάλλ-ου | -ων, -ους}1. το οµοίωµα πέους σε στύ-
ση, το οποίο χρησιµοποιούσαν κατά την αρχαιότητα σε βακχικές 
εορτές 2. (συνεκδ.) το τραγούδι και ο χορός όσων συµµετείχαν στις 
γιορτές προς τιµήν τού ∆ιονύσου. [ΕΤΥΜ αρχ. < ίθυ- (< ίθύς, βλ. λ. 
ιθύνω) + φαλλός). 

1.1.Ε.Κ. (το) Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
ιικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τους ιούς: ~ βιοσύν-

θεση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. viroid]. 
I.Q. (το) → αϊ-κιού 
Ι.Κ.Α. (το) Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενιαίος ασφαλιστικός ορ-
γανισµός, στον οποίο υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και κάθε είδους ιδρύµατα µε σύµβαση ιδιωτικού δικαί-
ου (για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και συνταξιοδότηση): συντα-
ξιούχος | γιατρός | βιβλιάριο | ιατρεία τού ~ || αυτός είναι τού ~ (είναι 
ασφαλισµένος στο ~). 

ικανοποίηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ευχαρί-
στηση που πηγάζει από το αίσθηµα τής επιτυχίας, τής πραγµατοποίη-
σης επιθυµίας, τής πλήρωσης: νιώθω ~, επειδή έπραξα στο ακέραιο το 
καθήκον µου || σεξουαλική | ηθική | ψυχική | επαγγελµατική ~ || ύφος 
| βλέµµα | χαµόγελο γεµάτο ~ || µε µεγάλη µου ~ βλέπω ότι προχωρεί- 

τε θαυµάσια στο έργο σας ΣΥΝ. χαρά ΑΝΤ. απογοήτευση 2. (α) η εκ-
πλήρωση: ~ επιθυµιών | φιλοδοξιών || οι εργαζόµενοι αγωνίζονται για 
την ~ των αιτηµάτων τους ΣΥΝ. πραγµατοποίηση, υλοποίηση, πραγµά-
τωση (β) η επαρκής κάλυψη: η ~ των αναγκών κάποιου 3. επανόρθωση 
ζηµίας ή βλάβης: ζητώ | παίρνω ~ από κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηδονή. 
ικανοποιητικός, -ή, -ό [1873] 1. αυτός που ικανοποιεί, αυτός από τον 
οποίο µπορεί να είναι κανείς ευχαριστηµένος: ήταν ~ τα αποτελέσµατα 
τής έρευνας || ~ λύση προβλήµατος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
επάρκεια, πληρότητα: δόθηκαν ~ εξηγήσεις || ~ µισθός | λειτουργία | 
απόδοση ANT. ανεπαρκής. — ικανοποιητικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 
ικανοποιώ ρ. µετβ. {ικανοποιείς... | ικανοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. προσφέρω ικανοποίηση (σε κάποιον): ο δάσκαλος είπε ότι 
τον ικανοποίησαν οι επιδόσεις των µαθητών του || µε ικανοποιεί το 
γεγονός ότι καταβάλλεις προσπάθεια ΣΥΝ. ευχαριστώ ANT. δυσαρεστώ 
2. ανταποκρίνοµαι (σε απαίτηση, επιθυµία, ανάγκη): ~ ανάγκη | 
απαιτήσεις | επιθυµία | αιτήµατα | διεκδικήσεις | το περί δικαίου αί-
σθηµα | το γούστο | την αισθητική (κάποιου) || η χώρα µας ικανοποιεί 
τα κριτήρια τής ευρωπαϊκής οικονοµικής σύγκλισης || ~ τα συµφέροντα 
κάποιου 3. προσφέρω αποζηµίωση (σε κάποιον) λόγω ζηµίας που 
προκάλεσα: προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τον παθόντα 4. (η µτχ. 
ικανοποιηµένος, -η, -ο) αυτός που αισθάνεται ικανοποίηση: δεν είµαι 
ικανοποιηµένος από την εξωτερική πολιτική τής κυβέρνησης || ο επι-
θεωρητής έµεινε ~ από το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. ικανοποιώ < ικανός + ποιώ (-έω), απόδ. τού λατ. satisfacere]. 
ικανός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τα προσόντα να κάνει κάτι καλά: τον 
εµπιστεύοµαι απόλυτα· είναι ~ για οποιαδήποτε δουλειά || - δικηγόρος | 
επαγγελµατίας ΣΥΝ. άξιος, επιδέξιος ΑΝΤ. ανίκανος· ΦΡ. είµαι ικανός 
να... είµαι άξιος, µπορώ (να κάνω κάτι): το δίπλωµα οδήγησης 
πιστοποιεί ότι είσαι ικανός να οδηγείς || (ειρων.) είναι ικανή να τα κάνει 
θάλασσα στην πιο απλή περίπτωση || δεν είναι ικανός ούτε µια λάµπα ν' 
αλλάξει 2. ΣΤΡΑΤ. αυτός που κρίνεται ότι είναι σε θέση να υπηρετήσει 
τη στρατιωτική του θητεία ΣΥΝ. στρατεύσιµος 3. (κακόσ.) αυτός που 
δεν έχει ηθικές αναστολές, δεν διστάζει να κάνει κάτι: δεν τον έχω 
ικανό για τέτοια ατιµία | να κάνει τέτοια ατιµία· ΦΡ. (ειδικότ.) ικανός 
για όλα για άνθρωπο αδίστακτο, που µετέρχεται όλα τα µέσα για να 
πετύχει, χωρίς ενδοιασµούς: αυτόν να τον φοβάσαι, είναι ~ 4. (λόγ.) 
επαρκής, ικανοποιητικός: για να γίνει η εκδροµή, θα πρέπει να υπάρξει 
~ αριθµός συµµετεχόντων ΣΥΝ. αρκετός- ΦΡ. ικανή συνθήκη ο όρος, η 
προϋπόθεση που επαρκεί, προκειµένου να ισχύει (κάτι): η ύπαρξη µιας 
ορθής γωνίας είναι η -, για να χαρακτηριστεί το τρίγωνο ορθογώνιο || 
αναγκαία και ικανή συνθήκη 5. αυτός που µπορεί να είναι 
αποτελεσµατικός, που έχει την ικανότητα να πετύχει: τα λόγια της δεν 
στάθηκαν - να τον πείσουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ικανός < θ. ίκ- (τού ρ. Γκω «φθάνω, απλώνω», για το 
οποίο βλ. λ. εξικνούµαι) + παραγ. επίθηµα -ανός (πβ. πιθ-ανός, στεγ-
ανός). Οµόρρ. αρχ. ίκ-νοϋµαι «έρχοµαι, φθάνω», ίκ-έτης, προ-ίξ (-ίκα) 
κ.ά.]. ικανότητα (η) [αρχ.] {ικανοτήτων} 1. (µόνο για πρόσ.) (α) το να 
είναι κάποιος ικανός για κάτι, το να µπορεί να κάνει κάτι: κάθε υγιής 
άνθρωπος έχει την - να µιλά || αµφισβητώ την ~ του να κυβερνήσει || εί-
ναι µια ~ που αποκτά κανείς µε την εξάσκηση || αναγνωρισµένη | 
θαυµαστή | εξαιρετική ~ (β) συγκεκριµένο φυσικό ή πνευµατικό προ-
σόν: ~ πνευµατική | επιχειρησιακή | διανοητική | διπλωµατική | δια-
πραγµατευτική | συγγραφική | διδακτική | ρητορική | αναλυτική | 
συνθετική | ηγετική || (συχνά στον πληθ.) ειδικές | ιδιαίτερες | εξαι-
ρετικές ~ || αυτό το παιδί έχει πολλές ~ || διακρίνεται για τις - του στη 
µουσική || κανένα από τα µέλη µας δεν στερείται ικανοτήτων || κάτι 
τέτοιο είναι πραγµατικά πέραν των ικανοτήτων µου ΣΥΝ. δεξιότητα, 
επιτηδειότητα, δυνατότητα ΑΝΤ. ανικανότητα (γ) ικανότητα δικαίου η 
ικανότητα να είναι κανείς υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 
την οποία έχει κατ' αρχήν κάθε άνθρωπος 2. (ειδικότ.) ο βαθµός στον 
οποίο είναι κανείς σε θέση να πετυχαίνει (κάτι): αυξηµένη αγοραστική 
~ || η αποτρεπτική - των Ενόπλων ∆υνάµεων || η επενδυτική - των 
τραπεζών ΣΥΝ. δυνατότητα, δύναµη ΑΝΤ. αδυναµία 3. ΣΤΡΑΤ. η 
καταλληλότητα για στρατιωτική υπηρεσία, η οποία διακρίνεται σε 
πέντε βαθµίδες, από την πλήρη ικανότητα (Ι,) ώς την ανικανότητα για 
στρατιωτική θητεία (Ι5) ΑΝΤ. ανικανότητα 4. ΦΥΣ. η ιδιότητα ενός 
σώµατος να αντιδρά µε συγκεκριµένο τρόπο σε επιδράσεις ή υπό συ-
γκεκριµένες συνθήκες: η ύλη έχει την ικανότητα να περιορίζει την 
κινητική ενέργεια σωµατιδίου που τη διασχίζει. ικανώνω κ. ενικανώνω 
ρ. µετβ. {νκάνω-σα, -θηκα, -ωµένος} (σπάν.) καθιστώ κάποιον ικανό 
(για κάτι): «αναζητούν µια πολιτική που θα τους ικάνωνε να 
ξανανιώσουν την εθνική τους αξιοπρέπεια» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ίκανώ (-όω) «καθιστώ κάποιον επαρκή, του παρέχω τα προσόντα για 
κάτι» < αρχ. ικανός]. I.C.A.O. (ο) (αγγλ. International Civil Aviation 
Organisation) ∆ιεθνής 
Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας. Ικαρία (η) νησί τού Α. Αιγαίου 
Πελάγους µεταξύ τής Σάµου και τής Μυκόνου. Επίσης (λαϊκ.) Ικαριά   
— Ικαριώτης (ο), Ικαριώτισσα (η), ικαριώτικος, -η, -ο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλει την ονοµασία του στον µυθικό 
Ίκαρο, γυιο τού ∆αιδάλου, ο οποίος, αφού έλειωσαν τα αυτοσχέδια 
φτερά του, έπεσε και πνίγηκε στο πέλαγος τής περιοχής (που ονοµά-
στηκε Ικάριο). Το νησί προηγουµένως έφερε τις ονοµασίες Μακρίς, 
∆ολίχη (λόγω τού επιµήκους σχήµατος του) και Ιχθυόεσσα (λόγω τής 
πλούσιας αλιευτικής δραστηριότητας). ∆εν µπορεί να αποκλειστεί η 
αναγωγή στην πελασγ. λ. îkar «ξυλεία»]. 



Ικάριο (Πέλαγος) 776 ιλαροτραγωδία 
 

Ικάριο (Πέλαγος) (το) [αρχ.] {Ικαρίου (Πελάγους)} η θαλάσσια πε-
ριοχή µεταξύ τής Χίου, των Κυκλάδων, τής Κω και των παραλίων τής 
Μ. Ασίας, που οφείλει το όνοµα της στον Ίκαρο (βλ.λ.). 

ικαριώτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ικαρία (βλ.λ.) ή 
προέρχεται από αυτήν 2. ικαριώτικος (ο) νεοελληνικός κυκλικός ζω-
ηρός χορός. — ικαριώτικα επίρρ. 

Ίκαρος (ο) {-ου κ. -άρου} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού ∆αιδάλου, ο οποίος, 
στην προσπάθεια του να δραπετεύσει από την Κρήτη πετώντας µε 
φτερά από κερί, που κατασκεύασε ο πατέρας του, έπεσε στη θάλασ-
σα και πνίγηκε · 2. (α) µόνιµος αξιωµατικός τής Πολεµικής Αεροπο-
ρίας (β) Σχολή Ικάρων στρατιωτική σχολή, από την οποία αποφοιτούν 
οι µόνιµοι αξιωµατικοί τής αεροπορίας (ιπτάµενοι, µηχανικοί κ.λπ.) 
3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. λ. Βλ. κ. 
Ικαρία]. 

ικεµπάνα (η) {χωρ. πληθ.} παραδοσιακή ιαπωνική ανθοδετική τέχνη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ikebana < ιαπων. ike-bana «ζωντανό λουλούδι», επειδή 
η ανθοστοιχία προξενεί την εντύπωση αυτή]. 

ικεσία (η) [αρχ.] {ικεσιών} 1. η θερµή, η εντονότατη και δραµατική 
παράκληση: κατέφυγε σε ικεσίες προς τους άρχοντες, προκειµένου να 
σώσει το παιδί της 2. η δέηση προς τον Θεό: κάνω ~ ΣΥΝ. προσευχή. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 

ικετεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {ικέτ-εψα (λόγ. -ευσα)} παρακαλώ θερµά, 
έντονα και δραµατικά, δέοµαι ΣΥΝ. θερµοπαρακαλώ, εκλιπαρώ. — 
ικετευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 

ικετήριος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον ικέτη ή την ικεσία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίκετήριος < ικέτης + παραγ. επίθηµα -ήριος, πβ. κ. µυ-
στήριος]. 

ικέτης (ο) {ικετών}, ικέτιδα (η) [αρχ.] {ικετίδων} 1. αυτός που ζητεί 
βοήθεια µε θερµές παρακλήσεις: προσπέφτω ~ 2. (στην αρχαιότητα) 
αυτός που καταφεύγει συνήθ. σε ιερό, βωµό ή ναό ζητώντας βοήθεια 
ή προστασία επικαλούµενος τους θεούς, πράγµα που τον καθιστά ιε-
ρό πρόσωπο: οι «Ικέτιδες» είναι από τις σπουδαιότερες τραγωδίες τού 
Αισχύλου. Επίσης (καθηµ.) ικέτισσα (η) {ικετισσών}. — ικετικός, -ή, -
ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ικέτης (ήδη µυκ. i-ke-ta) < θ. ίκ- (που απαντά και στις 
λ. ίκ-ανός (βλ.λ.), ίκ-νοϋµαι κ.ά.) + -έτης (πβ. οΐκ-έτης). Η συχνότερη 
σηµ. µε την οποία χρησιµοποιείται η λ. στον Όµηρο, είναι εκείνου 
που έρχεται για να ζητήσει βοήθεια ή προστασία, που επιδιώκει να 
εξαγνιστεί έπειτα από ανθρωποκτονία]. 

-ίκι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό: 1. υποκοριστικών ουδέ-
τερων ουσιαστικών: δεκαν-ίκι 2. ουδέτερων ουσιαστικών που δηλώ-
νουν (συχνά µειωτ.) επάγγελµα ή ασχολία: υπαλληλ-ίκι, αλκοολ-ίκι. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αρχ. υποκ. επίθηµα -ίκιον (πβ. αρχ. φοινίκ-ιον < φοίνιξ, µτγν. 
περδίκ-ιον < αρχ. πέρδιξ), το οποίο προέρχεται από ουσ. µε ληκτικό 
µόρφηµα -ικ- (τού θέµατος) και υποκ. επίθηµα -ιον. Το επίθηµα -ίκιον 
σύντοµα αυτονοµήθηκε µε αποϋποκορισµό (λ.χ. µεσν. άπολυτ-ίκιον, 
δεκαν-ίκι(ν)). Σε ορισµένα ουσ. δηλωτικά επαγγέλµατος το επίθηµα 
-ίκι προέρχεται από -λίκι (τουρκ. προελ., βλ.λ.), εφόσον υπήρχε λη-
κτικό θεµατικό -λ- (λ.χ. δάσκαλ-ος > δασκαλ-ίκι, υπάλληλ-ος > υπαλ-
ληλ-ίκι)]. 

ικµάδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (σπάν.-κυριολ.) η υγρασία τής γης, που ευ-
νοεί την ανάπτυξη των φυτών 2. (µτφ. για πρόσ.) η ζωτικότητα: γε-
µάτος νεανική ~ ΣΥΝ. ζωντάνια, δυναµισµός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ΐκµάς, -άδος, σχηµατισµός κατά το συνώνυµο ουδ. ϊκ-
µαρ (πβ. τέκ-µαρ). Εφόσον το θ. ίκ- φέρει ιωνική ψίλωση, η λ. ίκµάς 
θα µπορούσε να συνδέεται µε σανσκρ. sincati «χύνω», αρχ. γερµ. 
sïhan «διυλίζω», αρχ. σλαβ. sitati «ουρώ» κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικά 
τους χυµούς των φυτών, καθώς και την υγρασία τής γης, που αποτε-
λεί τη θρεπτική τους δύναµη]. 

Ικόνιο (το) {Ικονίου} ιστορική πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Ίκόνιον, αγν. ετύµου. Η τουρκ. ονοµασία Konya προέρχεται από 
την Ελληνική]. 

-ικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν 
ιδιότητα: φυσ-ικός, φιλ-ικός, βασιλ-ικός, σπιτ-ικός. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το I.E. 
επίθηµα *-ko-, ενισχυµένο µε το φωνήεν -i- (οπότε *i-ko-), από θέµατα 
που έληγαν σε -i-. Χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην αρχαία γλώσσα, 
προσκολλώµενο σε ουσ. και επίθ., εκτοπίζοντας το τελευταίο τους 
φωνήεν (λ.χ. φόνος > φον-ικός, λόγος > λογ-ικός). Με βάση το 
επίθηµα αυτό, προέκυψαν ήδη στην Αρχ. επιθήµατα ενισχυµένα, 
όπως -τικός (λ.χ. µύστης > µυστικός) και -ευτικός (λ.χ. προοδεύω > 
προοδευτικός), καθώς και τα νεοελληνικά -ι)ά)τικος (λ.χ. χωριάτης > 
χωριάτικος, και αναλογικώς µεσηµεριάτικος) και -ιάρικος (λ.χ. γκρι-
νιάρης > γκρινιάρικος). Τέλος, το επίθηµα -ικός πέρασε και σε επίθ. 
ξένων γλωσσών, πβ. αγγλ. -ic (π.χ. fanat-ic), γαλλ. -ique (π.χ. prat-ique), 
γερµ. -isch (π.χ. stürm-isch)]. 

-ικός: αρνητική εκφορά. Τα επίθετα σε -ικος και -ιµος δεν σχηµα-
τίζουν κανονικώς αρνητικό τ. µε το στερητικό α-: γενικός - µη γε-
νικός, όχι *αγενικός, βασικός - µη βασικός, όχι *αβασικός κ.τ.ό., 
υπολογίσιµος - µη υπολογίσιµος, όχι *ανυπολογίσιµος (αλλά αν-
υπολόγιστος), εορτάσιµος - µη εορτάσιµος, όχι *ανεορτάσιµος 
(αλλά ανεόρταστος) κ.τ.ό. Αλλιώς έχει το θέµα µε τα ατονικός, 
αφασικός, αναιµικός κ.τ.ό., που περνούν µέσα από τα ατονία -
ατονικός, αφασία - αφασικός, αναιµία - αναιµικός, αποτελώντας 
είδος παραγώγου και όχι αρνητικό τύπο επιθέτου σε -ικός. Σύµ-
φωνα µε αυτά, το αταξικός ως αρνητικό τού ταξικός δεν είναι ορ-
θά σχηµατισµένο, αλλά έχει επιβληθεί από τη χρήση. Οµοίως, το 
αρνητικό τού φυσικός δεν µπορεί να είναι *αφυσικός, ωστόσο 

στην απλούστερη γλώσσα σχηµατίστηκε -και επικράτησε- τύπος 
αφύσικος. Το ίδιο ισχύει και για το ακαταλαβίστικος (βλ.λ.). Ως 
προς τα αβάσιµος ως αντίθετο τού βάσιµος και αδόκιµος ως αντί-
θετο τού δόκιµος, από παλιά παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν σχηµα-
τιστεί ορθώς (το επισήµανε ο λεξικογράφος ∆. Σκαρλάτος ο Βυζά-
ντιος), ωστόσο και αυτά καθιερώθηκαν από τη χρήση, πράγµα που 
δεν συνέβη µε τα αρχαία ανόστιµος και αχρήσιµος Αλλες κατα-
χρηστικές χρήσεις στερητικών σε -ιµος είναι τα α γόνιµος (µη γό-
νιµος, άγονος) παρά το γόνιµος, αγνώριµος (µη γνώριµος, άγνω-
στος) παρά το γνώριµος κ.ά. 

→ αβάσιµος, διάστηµα, εξατοµικεύω, -ίστικος, πληροφορική 

ικρίον (το) (λόγ.) η σκαλωσιά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ϊκριον (κυρ. απαντά ο 
αρχ. πληθ. ϊκρια), βλ. λ. ικρίωµα]. ικρίωµα (το) {ικριώµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. η εξέδρα πάνω στην οποία στηριζόταν η λαιµητόµος ή η 
αγχόνη 2. (συνεκδ.) η θανατική ποινή µε καρατόµηση ή 
απαγχονισµό: στέλνω στο ~ 3. κατασκεύασµα από δοκάρια (ξύλινα ή 
µεταλλικά), το οποίο στήνεται πρόχειρα στο εξωτερικό µιας 
οικοδοµής, ώστε να µπορούν οι κτίστες και γενικότ. οι εργάτες τής 
οικοδοµής να µετακινούνται και να δουλεύουν στο εξωτερικό της 
ΣΥΝ. σκαλωσιά 4. (γενικότ.) κάθε εξέδρα που στήνεται πρόχειρα, 
συνήθ. από ξύλα, σανίδες. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < ίκριώ (-όω) < αρχ. ϊκρια (τά) «οι ξύλινες πλευρές τού 
πλοίου, το σανίδωµα» (ο ενικός ϊκριον µαρτυρείται µόνον ως µτγν.), 
τεχνικός όρ., αγν. ετύµου]. 

ικτερικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον ίκτερο 2. 
(ως ουσ.) ο ασθενής που πάσχει από ίκτερο. 

ίκτερος (ο) {ίκτερου | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. σύνδροµο µε ποικίλη αιτιο-
λογία (ηπατίτιδες, απόφραξη χοληφόρων, όγκοι, αιµόλυση κ.λπ.)' χα-
ρακτηρίζεται από ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας χολερυθρίνης στο 
αίµα εξαιτίας τής οποίας το δέρµα αποκτά κίτρινο χρώµα, ενώ τα 
ούρα βάφονται κόκκινα ΣΥΝ. (λαϊκ.) χρυσή · 2. ΓΕΩΠ. ασθένεια των 
φυτών, µε βασικό σύµπτωµα το γενικό κιτρίνισµα · 3. ΖΩΟΛ. πουλί µε 
ζωηρά χρώµατα και κωνικό ράµφος, που προεκτείνεται µέχρι το µέ-
τωπο· τα γνωστότερα είδη του ζουν στην Αµερική. [ΕΤΥΜ οφΧ· λ. 
σε -ερος, σχηµατισµένη κατ' αναλογίαν προς ονοµασίες άλλων 
ασθενειών, όπως χολ-έρα, ύδ-ερος. Ως προς την ετυµ., η λ. συνδ. µε τα 
ουσ. Ικτίνος «είδος αρπακτικού πτηνού» και ϊκτις «κουνάβι», 
πιστεύεται δε ότι η ρίζα ίκ- αυτών των λέξεων θα µπορούσε αρχικά 
να δηλώνει το κίτρινο χρώµα]. 

ικτίδα (η) ΖΩΟΛ. κάθε σαρκοβόρο θηλαστικό τού γένους που περι-
λαµβάνει τη νυφίτσα, το κουνάβι, την ερµίνα κ.ά. Επίσης ικτίς [αρχ.] 
{ικτίδος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ϊκτις | ίκτύς, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 'ίκτερος 
(βλ.λ.). Από το αρχ. ϊκτις προήλθε η λ. ατσίδα (βλ.λ.)]. 

Ικτίνος (ο) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας (5ος αι. π.Χ.)· συνεργά-
στηκε µε τον Καλλικράτη στην κατασκευή τού Παρθενώνα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Ικτίνος < ίκτϊνος «είδος γερακιού» (µε παραγ. επίθηµα -ινος, πβ. 
εχίνος), που συνδ. µε το θ. τής λ. ϊκτ-ερος (βλ.λ.)]. 

Ι.Κ.Υ. (το) 'Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. 
-ίλα (καθηµ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ου-

σιαστικών που δηλώνουν: 1. δυσάρεστη οσµή, η οποία προέρχεται 
από κάτι: ιδρωτ-ίλα, ψαρ-ίλα, τσιγαρ-ίλα, σκατ-ίλα 2. (γενικότ.) δυ-
σάρεστη κατάσταση: ξερα-ϊλα, σκασ-ίλα, σπαρ-ίλα 3. (α) ποσότητα ή 
απόχρωση χρώµατος: κιτριν-ίλα, µαυρ-ίλα (β) κηλίδα ή λεκέ από ορι-
σµένο χρώµα: κοκκιν-ίλα. 
[ΕΤΥΜ; Παραγ. επίθηµα τής όψιµης Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που πιθ. 
προήλθε από λ. σε -λα, των οποίων ο τελευταίος θεµατικός φθόγγος 
ήταν [i], λ.χ. καΐλα (αντί *καή-λα) < αόρ. έ-κά-ην, σαπίλα (αντί *σα-
πή-λά) < αόρ. ε-σάπ-ην. Το επίθηµα έχει αποκλειστικά κακόσηµη 
χρήση, ξεκινώντας από λ. που δήλωναν δυσάρεστη οσµή (π.χ. ξιν-ίλα, 
ποδαρ-ίλα) και επεκτεινόµενο ακόµη και σε αφηρηµένα ουσ. (π.χ. 
ξευτ-ίλα, σκασ-ίλα). Απίθανη φαίνεται η άποψη τής αναγωγής στο 
λατ. επίθηµα -ile (από τα κτητικά επίθ. σε -ilis), αν ληφθεί υπ' όψιν η 
χρονολογία εµφανίσεως τού επιθήµατος -ίλα τον Μεσαίωνα], 

ιλαρά (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης νόσος που εµφανίζει επιδηµική 
έξαρση στα παιδιά και προκαλεί κηλιδώδη εξανθήµατα και υψηλό 
πυρετό, αφού προηγηθούν συµπτώµατα που θυµίζουν κρυολόγηµα" 
ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) βγάζω την ιλαρά καταταλαιπωρούµαι, υφίσταµαι 
µεγάλη ταλαιπωρία ΣΥΝ. µου έχει βγει η πίστη. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
ΐλαρη, υπό τη λόγ. επίδραση τού ιλαρά, θηλ. τού αρχ. επιθ. Ιλαρός 
(βλ.λ.), ονοµασία που δόθηκε στην ασθένεια κατ' ευφηµισµόν]. 

Ιλαρίων (ο) {Ιλαρίων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ιλαρίωνας. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
Ίλαρίων, -ωνος < αρχ. ιλαρός (βλ.λ.)]. 

ιλαρός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από χαρά και ευθυµία: 
~ πρόσωπο ΣΥΝ. φαιδρός, εύθυµος, χαρωπός ΑΝΤ. κατηφής, σκυ-
θρωπός, µελαγχολικός· ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. φως ιλαρόν (στην επιλύχνιο ευ-
χαριστία) ο Ιησούς Χριστός. — ιλαρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ιλαρός < ιλά-σκοµαι «εξιλεώνω, καταπραΰνω» < *σι-σλά-σκοµαι (µε 
ενεστ. αναδιπλασιασµό), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *sla-, µηδενισµ. (ως 
προς την ά συλλαβή) βαθµ. δισύλλαβου I.E. θ. *sela-, πβ. λατ. sölor 
«παρηγορώ», ap5ç. γερµ. sälig «ευδαίµων» (> γερµ. selig) κ.ά. Οµόρρ. 
ίλε-ως, ίλα-σµός, εξ-ιλεώ κ.ά.]. 

ιλαροτραγωδία (η) [µτγν.] {ιλαροτραγωδιών} 1.ΦΙΛΟΛ. η τραγωδία 
που έχει κωµική κατάληξη 2. (µτφ.) το γεγονός ή το συµβάν που, ενώ 
φαίνεται τραγικό, στην ουσία του είναι κωµικό: δυο µέρες τώρα πα-
ρακολουθούµε την ~ των συνεχών παραιτήσεων, δηλώσεων και αντι- 
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δηλώσεων των αρµοδίων. — ιλαροτραγικός, -ή, -ό [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κωµωδία. 

ιλαρύνω ρ. µετβ. {ιλάρυνα} (λόγ.) προκαλώ ευθυµία και χαρά ΣΥΝ. φαιδρύνω, 
χαροποιώ. — ιλαρυντικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ιλαρύνω < αρχ. ιλαρός]. 

ίλαρχος (ο) {ιλάρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ο αξιωµατικός των Τεθωρακισµένων, 
(παλαιότ.) τού Ιππικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < ίλη + -άρχος < 
άρχω]. 

ιλασµός (ο) (λόγ.) 1. ο ψυχικός εξαγνισµός (από αµαρτήµατα, ενοχές) ΣΥΝ. 
κάθαρση, εξιλέωση 2. η συγχώρηση άδικων πράξεων, που βαρύνουν ψυχικά 
και συνειδησιακά ΣΥΝ. άφεση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ιλασµός < αρχ. ίλάσκοµαι (για το οποίο βλ. λ. ιλαρός). Βλ. κ. 
εξιλασµός]. 

ίλη (η) {ιλών} ΣΤΡΑΤ. λόχος Τεθωρακισµένων, (παλαιότ.) λόχος Ιππικού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *εέλ-νά (µε κώφωση τού -ε- σε -ι-) < είλ-έω «συγκεντρώνω» 
< *Εελ-νέ"ω < I.E. *wel- «συγκεντρώνω, συναθροίζω», πβ. ρωσ. za-vâl 
«φράχτης», αρχ. σλαβ. velimi «πολύ» κ.ά. Αν το θ. *wel-συνδ. ετυµολογικώς 
µε το οµώνυµο *wel- «στρέφω, κυλίω», τότε η λ. ίλη µπορεί να θεωρηθεί 
συγγενής προς τις λ. είλ-εός, ϊλ-ιγγος, ελ-ιξ, δλ-µος κ.ά. Βλ. κ. ουλαµός]. 

Ιλιάδα (η) {-ας κ. -άδος} το ηρωικό έπος τού Οµήρου, που έχει ως θέµα 
γεγονότα τού Τρωικού Πολέµου, ξεκινώντας από τον θυµό τού Αχιλλέα και 
τελειώνοντας µε τον θάνατο τού Έκτορα. [ΕΤΥΜ < αρχ. Ίλιάς, -άδος < "Ιλιον 
(βλ.λ.)]. 

ιλιγγιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ιλιγγιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών | ιλιγ-γιωδέστ-ερος, 
-ατός} 1. αυτός που προκαλεί ίλιγγο' κυρ. στις ΦΡ. (α) ιλιγγιώδης ταχύτητα η 
εκπληκτικά µεγάλη ταχύτητα (β) ιλιγγιώδεις ρυθµοί οι εκπληκτικά ταχείς 
ρυθµοί 2. (για ένδυµα) αυτός που έχει πολύ µεγάλο άνοιγµα ή είναι πάρα πολύ 
κοντός: ~ ντεκολτέ || ~ µίνι. 3. (για ποσό) πάρα πολύ µεγάλος, εξωφρενικός: 
για την απόκτηση τού ποδοσφαιριστή δαπανήθηκε ένα ~ ποσό. — ιλιγγιωδώς 
επίρρ. [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ίλιγγος (ο) {ιλίγγ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΑΤΡ. η απατηλή αίσθηση που έχει κανείς 
ότι µετατοπίζεται ή περιστρέφεται ο ίδιος ή σταθερά αντικείµενα τού 
περιβάλλοντος, που συνοδεύεται συχνά από κακοδιαθεσία, ωχρότητα, ναυτία 
κ.λπ. 2. (µτφ.) το αίσθηµα που νιώθει κανείς, όταν είναι αδύνατον να συλλάβει 
σε όλη του την έκταση κάτι το οποίο ξεπερνά τα συνήθη µέτρα: και µόνο που 
σκέφτοµαι πόσα χρήµατα θα χρειαστούν, µε πιάνει | µου 'ρχεται ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < αρχ. ίλιγγος | Γλιγξ < θ. ίλ- (µε ιωτακισµό) < είλ-, τού ρ. 
είλεω «στρέφω, κυλίω» (< *Εελ-νέω). Οµόρρ. είλ-εός (βλ.λ.), ελ-ιξ, όλµος, 
ελυ-τρο(ν), αλυ-σις (-ίδα) κ.ά.]. 

-ιλίκι -> -λίκι 
Ιλιον (το) {Ιλίου} η ακρόπολη τής οµηρικής Τροίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Τίλος, 
µυθικός ήρωας και ιδρυτής τού Ιλίου, γυιος τού Τρώα, ο οποίος, σύµφωνα µε 
την επική παράδοση, είχε ταφεί στην τρωική πεδιάδα]. 

Ιλισσια (τα) {Ιλισσίων} περιοχή τής Αθήνας µεταξύ τού δήµου Αθηναίων και 
τού δήµου Ζωγράφου. 
[ΕΤΥΜ. Η περιοχή οφείλει το όνοµα της στον ποταµό Ιλισσό (βλ.λ.), που τη 
διέρρεε, προτού καλυφθεί η κοίτη του· η εκφορά σε ουδ. πιθ. από επίδρ. τού 
τοπωνυµίου Ηλύσια (Πεδία)]. 

Ιλισσός (ο) χείµαρρος τής Αττικής, η κοίτη τού οποίου έχει σήµερα καλυφθεί, 
γνωστός από την αρχαιότητα ως ο σηµαντικότερος ποταµός τής Αθήνας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίλισσός | Είλισσός | Είλισσός, αγν. ετύµου, προελλην. (µη 
I.E.) τοπωνύµιο]. 

Ιλλυρία (η) ΙΣΤ. εκτεταµένη περιοχή τής ∆. Βαλκανικής Χερσονήσου µε ασαφή 
όρια (περίπου µεταξύ τής Ηπείρου και των ποταµών Μο-ράβα και µέσου 
∆ούναβη), στην οποία κατοίκησε κατά την αρχαιότητα, µέχρι να αφοµοιωθεί 
από τους Ρωµαίους, το ινδοευρωπαϊκό φύλο που είναι γνωστό ως Ιλλυριοί. — 
Ιλλυριοί (οι) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιλλυρία | Ίλλυρίς, αγν. ετύµου, προελλην. 
λ. Αµφιβόλου αξιοπιστίας είναι η ανάλυση *is-lo- µε τη σηµ. «ζω, διαµένω»]. 

ιλλυρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ιλλυρία και τους 
Ιλλυριούς: ~ γλώσσα 2. ΙΣΤ. Ιλλυρικό (το) µεγάλη διοικητική περιφέρεια τής 
ύστερης ρωµαϊκής και πρώιµης βυζαντινής περιόδου (υπαρχία), που 
περιελάµβανε σχεδόν ολόκληρη τη Βαλκανική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βαλκάνια. 

ιλουστρασιόν επίθ. {άκλ.} 1. (χαρτί) γυαλιστερό, κατάλληλο για εκδόσεις µε 
έγχρωµες, γυαλιστερές φωτογραφίες 2. αυτός που είναι φτειαγµένος από 
έγχρωµο, γυαλιστερό χαρτί: ~ περιοδικό | έκδοση 3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που 
είναι φανταχτερά εντυπωσιακός (συνήθ. κρύβοντας ένα φτωχό περιεχόµενο, 
χωρίς ουσία): οι ~ παρουσιαστές των ψυχαγωγικών εκποµπών. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. illustration < illustrer «στολίζω, εικονογραφώ» < λατ. 
illustrare «φωτίζω» < illustris «λαµπρός» < in + lux «φως»]. 

ιλυόλουτρο (το) [1865] (λόγ.) το λουτρό στη λάσπη ιαµατικής πηγής ΣΥΝ. 
λασπόλουτρο. [gTYM < ιλύς + λουτρό, µετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. mud bath]. 

ιλύς (η) {ιλύος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η λάσπη. — ιλυώδης, -ης, -ες 
[αρχ·ΐ· 

[ΕΤΥΜ αρχ. λ., σχηµατισµένη κατά το άχλύς «καταχνιά, σκοτοδίνη»· συνδ; µε 
αρχ. σλαβ. ilü «λάσπη»]. Ιµαλάια (τα) {Ιµαλαΐων} οροσειρά τής Ν. Ασίας που 
εκτείνεται στη Β∆. Ινδία, τη Ν. Κίνα και στο Νεπάλ και περιλαµβάνει το 
ψηλότερο όρος τής Γης, το Έβερεστ. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Himalaya < σανσκρ. hima alava «κατοικία των χιονιών»]. 

ιµάµης (ο) {ιµάµηδες} 1. ο µουσουλµάνος θρησκευτικός λειτουργός που καλεί 
τους πιστούς σε προσευχή από τον µιναρέ ΣΥΝ. χότζας, µουεζίνης 2. τιτλούχος 
ηγεµονίσκος τής Αραβίας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. imam < αραβ. imam «οδηγός, 
ηγέτης»]. 

ιµάµ µπαϊλντί (το) {άκλ.} λαδερό φαγητό µε µελιτζάνες και γέµιση από 
σκόρδο, κρεµµύδι, ντοµάτα και µαϊντανό. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. imam-bay Udì < p. bayilmak «λιποθυµώ» (από την επιθυµία 
για κάτι)' πβ. κ. µπαϊλντίζω]. 

ιµάντας (ο) ελαστική ταινία, κατασκευασµένη κυρ. από δέρµα, και γενικότ. 
κάθε εξάρτηµα (ταινία) µηχανής που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση 
περιστροφικής κίνησης: επίπεδοι | σφηνοειδείς ~ ΣΥΝ. λουρί· ΦΡ. (µτφ.) 
ιµάντες εξουσίας οι κινητήριοι µοχλοί τού συστήµατος τής εξουσίας. 
[ΕΤΥΜ;, < αρχ. ίµάς, -άντος < ουσ. *ίµά «σχοινί», που συνδ. µε αρχ. σαξ. 
slmo «χορδή», σανσκρ. sîmân- «όριο» κ.ά.]. 

ιµαντοκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. µεταφορά 
περιστροφικής κίνησης µε ιµάντα. — ιµαντοκίνητος, -η, -ο [1892]. 

ίµατζ (το) {άκλ.} η εικόνα που προβάλλεται (για κάποιον) προς τα έξω (λ.χ. για 
δηµόσια πρόσωπα µέσα από δηµοσιεύµατα, συνεντεύξεις, εκποµπές κ.λπ.): 
καλλιεργεί το ~ τού λαοφιλούς ηγέτη || φτειάχνω | βλάπτω το ~ µου || διαθέτω 
καλό ~ || κοινωνικό | καλλιτεχνικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. image < γαλλ. image 
«εικόνα» < λατ. imago]. 

ίµατζ µέικερ (ο) {άκλ.} ειδικός ο οποίος αναλαµβάνει επαγγελµατικά τη 
διαµόρφωση και προβολή δηµόσιας εικόνας ενός προσώπου (κόµµατος, 
εταιρείας κ.λπ.), ώστε να γίνει γνωστό και αγαπητό στο κοινό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
image maker]. 

ιµάτιο (το) {ιµατί-ου | -ων) (λόγ.) (κατά την αρχαιότητα) ρούχο που φοριόταν 
πάνω από χιτώνα ή πέπλο ΣΥΝ. εξωτερικό ένδυµα· ΦΡ. διαρρηγνύω τα 
ιµάτια µου βλ. λ. διαρρηγνύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ιµάτιον/ εΐµάτιον (µε ιωτακισµό) < είµα «ένδυµα, ρούχο» < *¥έσ-µα < εννυµι 
«ντύνω» < *Ρέσ-νϋ-µι < I.E. *wes- «ντύνω», πβ. σανσκρ. vaste «ντύνεται», 
λατ. vestis «ένδυµα», vestire «ντύνω» (> γαλλ. vêtir, ισπ. vestir), αγγλ. in-vest 
«επενδύω» κ.ά. Οµόρρ. άµφί-εσ-ις (< αρχ. άµφι-έννυµι), εσ-θής (-ήτα)]. 

ιµατιοθήκη (η) [µτγν.] {ιµατιοθηκών} (λόγ.) χώρος εναποθέσεως ρούχων για 
φύλαξη. 

ιµατιοφυλάκιο (το) [µτγν.] {ιµατιοφυλακί-ου | -ων} (λόγ.) ο χώρος (θεάτρου, 
αίθουσας εκδηλώσεων κ.λπ.) όπου αφήνει κανείς το παλτό, την καµπαρντίνα, 
το καπέλο κ.λπ. για φύλαξη όσον χρόνο βρίσκεται στο εσωτερικό αυτού τού 
χώρου (βλ. κ. λ. γκαρνταρόµπα, βεστιάριο). 

ιµατισµός (ο) [µτγν.] 1. (γενικά) το σύνολο των ρούχων: είδη | βιοµηχανία 
ιµατισµού ΣΥΝ. ρουχισµός · ΦΡ. προστατευτικός ιµατισµός οι ειδικές 
προστατευτικές στολές που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας (για βιοµηχανικούς εργάτες, πυροσβέστες, 
πιλότους κ.λπ.) 2. ΣΤΡΑΤ. τα στρατιωτικά ρούχα που δίνονται στον 
νεοσύλλεκτο στρατιώτη: είδη | παραλαβή ιµατισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 

Ίµβρος (η) νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους, το οποίο (µαζί µε την Τένεδο) 
ανήκει στην Τουρκία· ο πληθυσµός του ήταν βασικά ελληνικός, αλλά 
µειώνεται συνεχώς λόγω των συνεχών διώξεων που υφίσταται (κατά 
παράβαση τής συνθήκης τής Λωζάννης). — Ιµβριώτης κ. (λόγ.) Ίµβριος 
[µτγν.] (ο), Ιµβριώτισσα κ. (λόγ.) Ίµβρια κ. Ιµβρία (η), ιµβριώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. "Ιµβρος (ο), αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο. Το 
τουρκ. Imroz προέρχεται από το ελλην. Ίµβρος]. 

Ι.Μ.Ε. (το) Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. 
Ι.Μ.Ε.Ο. (το) Ινστιτούτο Μελέτης τής Ελληνικής Οικονοµίας. 
ίµερος (ο) {χωρ. πληθ.) (αρχαιοπρ.) έντονη επιθυµία (κυρ. ερωτική) ΣΥΝ. 

πόθος, λαχτάρα. 
[ΕΤΥΜ < αρλ- ίµερος < ίµείρω «ποθώ, επιθυµώ» (υποχωρητ.) < *si-smér-jo 
(µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < I.E. *smer- «θυµούµαι, σκέπτοµαι», για το 
οποίο βλ. λ. µέριµνα. Η λ. ίµερος συνδ. µε αβεστ. hi-Smarant «προσέχω» και 
σανσκρ. smârati «σκέφτοµαι»]. 

Ίµια (τα) {Ιµίων} δύο βραχονησίδες των ∆ωδεκανήσων κοντά στην Κάλυµνο. 
[ΕΤΥΜ < Λίµνια (τα) ή Λιµνιά (τα), πιθ. µε εσφαλµ. χωρισµό από την ιταλ. 
απόδ. τού ονόµατος Limnia > L'Imnia και απλοποίηση τού -µν-σε -µ-]. 

ιµιτασιόν (η) {άκλ.} η αποµίµηση· χρησιµοποιείται και ως επίθ.: ένα κινέζικο 
βάζο ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. imitation < imiter «µιµούµαι» < λατ. imitor]. 

Ι.Μ.Ο. (ο) ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός. [ΕΤΥΜ Αρκτικόλεξο τού αγγλ. 
International Maritime Organisation]. 

-ιµος κατάληξη επιθέτων τής Ελληνικής: σκόπ-ιµος, χρήσ-ιµος, βάσιµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 

[ΕΤΥΜ. Κατάλ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται σε 1.Ε ♦mo-και 
εµφανίζεται προσκολλώµενο σε ρηµατικά θέµατα κυρ. από τον αόριστο (λ.χ. 
χρήσ-ιµος, καύσ-ιµος, ζεύξ-ιµος) ή απευθείας σε επίθετα παραγόµενα από ουσ. 
(λ.χ. νόµος - νόµιµος, σκοπός - σκόπιµος, βάσις - βάσιµος κ.ά.)]. ιµπεριαλισµός 
(ο) {χωρ. πληθ.} ο επεκτατισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. impérialisme]. ιµπεριαλιστής (ο), ιµπεριαλιστρια 
(η) {ιµπεριαλιστριών} 1. πρόσωπο που εφαρµόζει πολιτική εις βάρος τής 
ανεξαρτησίας (κυρ. πολιτικής και οικονοµικής) άλλων κρατών 2. ο οπαδός τού 
ιµπεριαλισµού. — ιµπεριαλιστικός, -ή, -ό. ιµπεριαλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. imperialiste], ιµπέριουµ (το) {άκλ.} η αυτοκρατορία 
(κυρ. η ρωµαϊκή). [ΕΤΥΜ. < λατ. imperium < ρ. imperare «διατάσσω, 
επιτάσσω»]. 
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ιµπρεσάριος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. ο επιχειρηµατίας 
που καταπιάνεται µε θεατρικές επιχειρήσεις 2. (ειδικότ.) ο επιχειρηµατίας που 
αναλαµβάνει τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών κ.λπ., τις 
εµφανίσεις καλλιτέχνη ή οµάδας καλλιτεχνών. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. impresario < impresa «ανάληψη» < imprendo «αναλαµβάνω» 
< µτγν. λατ. *imprehendo < λατ. in- + prehendo «αποκτώ, παίρνω»]. 

ιµπρεσιονισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. αισθητική τάση που πρωτοεµφανί-στηκε στα 
τέλη τού 19ου αιώνα, κυρ. στη ζωγραφική, µε έµφαση στην αναπαράσταση 
των επιδράσεων, των αντανακλάσεων τού φωτός στα αντικείµενα· 
γενικεύθηκε ως ευρύτερο καλλιτεχνικό κίνηµα, που δίνει έµφαση στην άµεση 
έκφραση τής διάθεσης και των αισθητικών εντυπώσεων τού δηµιουργού. — 
ιµπρεσιονιστής (ο), ιµπρεσιονιστι-κός, -ή, -ό, ιµπρεσιονιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ETYM. < γαλλ. impressionisme < impression «εντύπωση», από τον πίνακα 
«Impression, soleil levant» (= Εντύπωση, ανατολή τού ηλίου) τού Γάλλου 
ζωγράφου Claude Monet, ιδρυτή τού ιµπρεσιονισµού]. 

Ι.Μ.Χ.Α. (το) Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου τού Αίµου. 
IV (το) {άκλ.} µέσα· για πράγµατα που συµβαδίζουν µε τη µόδα: τα ~ και τα 

άουτ τού φετινού χειµώνα· (ως χαρακτηρισµός) αυτός που είναι µέσα στα 
πράγµατα, που συµβαδίζει µε τις τρέχουσες προτιµήσεις, τάσεις, τη µόδα κ.λπ. 
ΑΝΤ. άουτ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. in «µέσα»]. 

ίνα (η) {ινών} 1. (λόγ.) η πολύ λεπτή κλωστή: το µαλακτικό εισχωρεί µέχρι τις 
~ των ρούχων || φυσικές | τεχνητές ~ 2. ΑΝΑΤ. το λεπτό τµήµα ορισµένων 
ιστών: µυϊκή | συνδετική | νευρική ~ · 3. ΤΕΧΝΟΛ. (α) ίνα γυαλιού | γυάλινη 
Ίνα γυάλινο νήµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή µονωτικών υλικών, 
άφλεκτων κορδονιών και υφασµάτων, καθώς και στη βιοµηχανία ενισχυµένων 
πλαστικών (β) οπτική ίνα βλ. λ. οπτικός. 4. (φυτικές) ίνες (διαιτολόγια) 
στοιχεία φυτικά που βοηθούν στη σωστή λειτουργία τού εντέρου: τα φρούτα 
και τα λαχανικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συγκοπή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ίς, ίνός, < *Είς, που πιθ. ταυτίζεται µε το αρχ. 
οµηρικό ουσ. Γς «ισχύς», ενώ η σηµ. «λεπτή κλωστή, νεύρο» µάλλον 
αποτελεί νεωτερισµό τής Ελληνικής, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η λ. έλαβε ποι-
κίλες τεχνικές σηµ., όπως «µυϊκή ίνα», «φυτική ίνα» κ.ά. Εφόσον η ετυµ. 
αυτή είναι βάσιµη, η λ. συνδ. µε λατ. vis «δύναµη»]. 

-ίνα παραγωγικό επίθηµα: 1. θηλυκών ουσιαστικών: αραπ-ίνα, ελαφίνα 2. 
ανδρωνυµικών, χαϊδευτικών: Νικολ-ίνα, Ασηµ-ίνα, Λασκαρ-ίνα 3. θηλυκών 
επαγγελµατικών ουσιαστικών: γιατρ-ίνα, βουλευτ-ίνα. [ΕΤΥΜ. Παραγ. 
επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το λατ. -ina κυρίων 
ονοµάτων (πβ. Αγριππίνα < Agripp-ina, Παυ-λίνα < Paul-ina), από όπου 
επεκτάθηκε σε ελληνικά κύρια ονόµατα (π.χ. Αγγελ-ίνα, Νικολ-ίνα), 
επαγγελµατικά ουσιαστικά (π.χ. βουλευτίνα, δικηγορ-ίνα), καθώς και σε θηλ. 
ζώων (π.χ. ελαφ-ίνα, λιονταρ- 

_ ίνα)]. 
in abstracto λατ. (προφέρεται ιν αµπστράκτο) ελλην. αφηρηµένα, θεωρητικά 

ΑΝΤ. in concreto. 
ινατι (το) → γινάτι 
Ίναχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. ΜΥΘΟΛ. θεός-ποταµός τής Αργολίδας, στην οποία 

καθιέρωσε τη λατρεία τής Ήρας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *ϊσν-αχος, 
που πιθ. συνδ. µε το ρ. ίνάω «εκκενώνω, αδειάζω (ορµητικά)» (βλ. λ. 
περίναιο) και αποτελεί εκφραστική ονοµ. ποταµού]. 

Ι.Ν.Β.Ι. (ο) Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων. 
in vivo λατ. (προφέρεται ιν βίβο) (επιστηµ.) για να δηλωθεί ότι ένα πείραµα, 

µία έρευνα κ.λπ. γίνεται µέσα σε έναν ζωντανό οργανισµό ΑΝΤ. in vitro. 
ΓETYM. < λατ. in vivo < in «εν» + vivo, αφαιρετ. τού ουσ. vivum «ζωντανός 
οργανισµός»]. 

in vitro λατ. (προφέρεται ιν βίτρο) ελλην. εντός υάλου (επιστηµ.) για να 
δηλωθεί ότι ένα πείραµα, µία έρευνα κ.λπ. γίνεται έξω από έναν ζωντανό 
οργανισµό, στο εργαστήριο ΑΝΤ. in vivo. [ΕΤΥΜ. < λατ. in vitro «εν υάλω» 
< in «εν» + vitro, αφαιρετ. τού vitrum «ύαλος, γυαλί»]. 

ίνδαλµα (το) {ινδάλµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η ιδεατή ή φανταστική ει-κόνα 
πράγµατος: «τα ~ τής ηδονής» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. οµοίωµα, απείκασµα· ΦΡ. 
(α) ακουστικό ίνδαλµα | ακουστική εικόνα βλ. λ. ακουστικός (β) οπτικό 
ίνδαλµα βλ. λ. οπτικός 2. πρόσωπο που γίνεται αντικείµενο πολύ µεγάλου 
θαυµασµού, λατρείας: σύντοµα έγινε το ~ των οπαδών τής οµάδας του ΣΥΝ. 
είδωλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ίνδάλλοµαι 
«παρουσιάζοµαι, φαίνοµαι» < *(Ε)ίν-δαλον < θ. ίδ- (τού ίδ-εϊν, απρφ. αορ. β' 
τού ρ. ορώ «βλέπω») µε έρρι-νο ένθηµα ί-ν-δ- + -αλον. Η λ. συνδέεται µε 
σανσκρ. vindâti «βρίσκω», αρχ. ιρλ. nad-finnadr «αγνοούν», ουαλ. vindo- 
«λευκός» κ.ά.]. 

Ινδία (η) (χίντι Bhärat Ganarajyâ, αγγλ. Republic of India = ∆ηµοκρατία τής 
Ινδίας) κράτος τής Ν. Ασίας µε πρωτεύουσα το Νέο ∆ελχί, επίσηµες γλώσσες 
τη Χίντι και την Αγγλική και νόµισµα τη ρουπία Ινδίας. — Ινδός (ο), Ινδή (η), 
ινδικός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ινδός, ο οµώνυµος ποταµός τής Ινδικής 
Χερσονήσου, < αρχ. περσ. hindu «ποταµός» (πβ. σανσκρ. sindhu «ποταµός»), 
οπότε hindu-stan «χώρα τού [µεγάλου] ποταµού». Η ονοµασία Bhärat ανά-
γεται στο οµώνυµο ινδοευρωπαϊκό φύλο που υπέταξε σταδιακά τους 
∆ραβίδες, παλαιότερους κατοίκους τής χερσονήσου. Την ιστορία αυτή 
αφηγείται (ως θρύλο) το σηµαντικότερο έπος τής ινδικής λογοτεχνίας 
Mahâbhârata «οι µεγάλοι Μπαράτ» ή «ένδοξη [ιστορία] των Μπαράτ», όπου 
Bhärat ονοµάζεται ο θρυλικός γενάρχης αυτού τού φύλου]. 

Ινδιάνος (ο), Ινδιάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ερυθρόδερµος ιθαγενής 

τής αµερικα-νικής ηπείρου: οι φυλές των ~ || φιλµ µε καουµπόηδες και 
Ινδιάνους. — Ινδιανάκι (το), ινδιάνικος, -η, -ο, ινδιάνικα επίρρ., Ινδιάνικα 
(τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Indian < India «Ινδία», από το σφάλµα που 
διέπραξε αρχικά ο Κολόµβος να ονοµάσει «∆υτικές Ινδίες» την Κεντρική 
Αµερική και, ως εκ τούτου, τους ιθαγενείς κατοίκους της Ινδιάνους. Στην 
Αγγλική η λ. Indian σηµαίνει πλέον τόσο τον «Ινδό» (Indian) όσο και τον 
«Ινδιάνο» (American Indian)]. 

ινδιάνος (ο) ο διάνος (βλ.λ.) ΣΥΝ. κούρκος, ινδόρνις. [ΕΤΥΜ. Πιθ. µετάφρ. 
δάνειο από ιταλ. pollo d'India, αρχική σηµ. «πουλί από τις ∆. Ινδίες, δηλ. από 
την Αµερική». Το διάνος είναι συγκεκοµµένος τ. τού ινδιάνος]. 

Ινδίες (οι) {Ινδιών} ΙΣΤ. 1. (κυρ. κατά την αρχαιότητα) η περιοχή γύρω από τον 
Ινδό ποταµό 2. (την εποχή τής βρετανικής αποικιοκρατίας) η περιοχή που 
περιλαµβάνει την Ινδική Χερσόνησο, τη Βιρµανία και την Κεϋλάνη. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. Ινδία]. 

ινδικό (το) (λόγ.) φυτική κυανή χρωστική ουσία ΣΥΝ. λουλάκι. 
ινδικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ινδία ή/και τους Ινδούς: ~ 

γλώσσες | θρησκείες | µυθολογία 2. ινδικό (το) βλ.λ. 3. ινδική κάνναβη | 
κάνναβις θάµνος που ευδοκιµεί στη Ινδία, είδος κάνναβης από το οποίο 
παρασκευάζεται το χασίς 4. ινδικό χοιρίδιο µικρό, νυκτόβιο και φυτοφάγο 
τρωκτικό µε βραχύ και στρογγυλό ρύγχος, µικρά αφτιά, κοντό λαιµό και 
απαλό γκρίζο ή λευκό τρίχωµα· κύριο χαρακτηριστικό του ότι έχει τέσσερα 
δάχτυλα στα µπροστινά πόδια και τρία στα πίσω- χρησιµοποιείται συχνά ως 
πειραµατόζωο ΣΥΝ. ινδόχοιρος, χάµστερ. 

Ινδικός (Ωκεανός) (ο) ο τρίτος σε έκταση ωκεανός τής Γης· βρίσκεται µεταξύ 
τής Α. Αφρικής, τής Ν. Ασίας, τής ∆. Αυστραλίας και τής Ανταρκτικής. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Indian Ocean]. 

ινδίκτιών (η) {ινδικτιών-ος, -α | -ες} χρονική µονάδα που χρησιµοποιεί η 
Εκκλησία και αντιστοιχεί σε δεκαπέντε χρόνια. Επίσης ινδι-κτιώνα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ίνδικτιών (ή) < λατ. indictio «επαγγελία, κήρυξη»]. 

ίνδικτος (η) {ινδίκτ-ου | -ων) (λόγ.-σπάν.) η ίνδικτιών (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
λατ. indictus, περίοδος 15 ετών, που εισήχθη στο ρωµαϊκό ηµερολόγιο κατά το 
πρώτο έτος τού Ιουλίου Καίσαρος]. 

ίνδιο (το) {ινδίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο In) µε γυαλιστερό 
αργυρό χρώµα, το οποίο χρησιµοποιείται σε κατασκευές κατά τής διάβρωσης, 
σε κράµατα που τήκονται εύκολα, καθώς και για στεγανοποιήσεις (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. indium < λατ indicum «λουλακί χρώµα» (από µπλε 
χρωστική ουσία που προερχόταν από την Ινδία) < αρχ. ινδικός]. 

ινδογερµανικός, -ή, -ό [1860] ο ινδοευρωπαϊκός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γερµ. indogermanisch, όρος που χρησιµοποιείται κυρ. από Γερµανούς 
γλωσσολόγους, θεωρώντας ότι έτσι περιγράφονται τα δύο ακρότατα όρια τής 
I.E. γλωσσικής οικογένειας, δηλ. η Σανσκριτική (Ινδία) και η Ισλανδική 
(γερµανικής καταγωγής)]. 

ινδοευρωπαϊκός, -ή, -ό [1859] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε µια 
προϊστορική κοινή υποθετική πρωτογλώσσα (τη λεγόµενη ινδοευρωπαϊκή 
γλώσσα) 2. ινδοευρωπαϊκή γλώσσα υποθετική πρωτογλώσσα που θεωρείται 
ως η αρχαιότατη µητέρα-γλώσσα από την οποία προήλθαν πολλές σύγχρονες 
και άλλες νεκρές γλώσσες τής Ευρώπης και τής Ασίας ΣΥΝ. ιαπετικός, 
ινδογερµανικός (βλ. ΠΙΝ. στην επόµενη σελ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, 
πβ. αγγλ. Indo-European]. 

Ινδοευρωπαίος (ο) [1893], Ινδοευρωπαία (η) πρόσωπο που µιλούσε την 
ινδοευρωπαϊκή γλώσσα (βλ. λ. ινδοευρωπαϊκός). 

ινδοϊρανικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε υποοικογένεια τής 
ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας, η οποία περιλαµβάνει τη 
Σανσκριτική (αρχαία Ινδική) και τις ιρανικές γλώσσες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. indo-iranien]. 

ινδοκάλαµος (ο) [1856] {ινδοκαλάµ-ου | -ων, -ους} BOT. το δέντρο µπαµπού 
(βλ.λ.). 

ινδοκάρυδο (το) 1. η ινδική καρύδα 2. η ψίχα τού καρπού τής καρύδας 
τριµµένη ή κοµµένη σε πολύ µικρά κοµµάτια, όπως χρησιµοποιείται κυρ. στη 
ζαχαροπλαστική: βουτήµατα | κέικ από ~. 

Ινδοκίνα (η) χερσόνησος τής ΝΑ. Ασίας, που βρέχεται ∆. από τον Κόλπο τής 
Βεγγάλης και Α. από τη Ν. Σινική Θάλασσα και περιλαµβάνει τα κράτη: 
Μυανµάρ (Βιρµανία), Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Σινγκα-πούρη, Λάος, Καµπότζη 
και Βιετνάµ. — ινδοκινεζικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Indochine]. 

ΐνδολογία (η) [1845] {χωρ. πληθ.} επιστήµη που µελετά την ιστορία και τον 
πολιτισµό τής Ινδίας και των Ινδών. — ινδολόγος (ο/η) [1847], ινδολογικός, -
ή, -ό [1866]. 

Ινδονησία (η) [1890] (ινδονησ. Republik Indonesia = ∆ηµοκρατία τής 
Ινδονησίας) νησιωτικό κράτος τής ΝΑ. Ασίας στο Μαλαϊκό Αρχιπέλαγος µε 
πρωτεύουσα τη Τζακάρτα, επίσηµη γλώσσα την Ινδονησιακή και νόµισµα τη 
ρουπία Ινδονησίας. — Ινδονήσιος (ο), Ινδονήσια (η), ινδονησιακός, -ή, -ό, 
Ινδονησιακά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. ονοµασία, < ινδονησ. Indonesia, που οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα νησιά τής χώρας βρίσκονται στον Ινδικό Ωκεανό]. 

ινδόρνις (ο/η) [1884] {ινδόρνι-θος, -ιθα | -ιθες, -ίθων} (λόγ.) το πτηνό-διάνος ή 
γάλος ΣΥΝ. ινδιάνος. [ΕΤΥΜ. < ινδός + όρνις, -ιθος]. 

Ινδός (ο) ποταµός τής Ν. Ασίας, που πηγάζει από το Θιβέτ, διαρρέει το 
Πακιστάν και εκβάλλει στην Αραβική Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. κ. Ινδία]. 
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Ιρανική 

Αρχ. Ιρανική -=Ξ 

Μεσαιωνική Ιρανική 

Νεότ. Ιρανική 

Χίντι 
Ούρντου 
Χιντουστάνι 
Σίντι 
Γκουτζαράτι 
Μάρατι 
Παντζάµπι 
Μπενγκάλι 
- Αβεστική 
- Αρχαία Περσική 

Νεοπερσική 
Κουρδική 
Αφγανική 
Πάστο 

 

700 π.Χ. ΤΟΧΑΡΙΚΗ 
 

600 π.Χ. ΙΤΑΛΙΚΕΣ 

Λατινική ------ Νεολατινικές 
(ροµανικές) 

Οσκική 

Ουµβρική 

Φαλισκική 

Ιταλική (10ος αι.) 
Γαλλική (9ος αι.) 
Ισπανική (11ος αι.) 
Πορτογαλική (12ος αι.) 
Ρουµανική (16ος αι.) 
Καταλανική (12ος αι.) 
Ραιτική 
Προβηγκιανή 
Αρωµουνική (Κουτσοβλαχική) 

 

4ος αι. π.Χ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 

ΚΕΛΤΙΚΕΣ 

 

Ανατολικές - Γοτθική (4ος αι.) Βόρειες 

(Σκανδιναβικές) (1500 µ.Χ.) 
∆υτικές 

Αγγλική (5ος αι.) 
Γερµανική (7ος αι.) 
ολλανδική | Φλαµανδική 
Φριζική 
Αφρικάανς 
Γίντις (Γερµανοεβραϊκή) 

Σκωτική 
Ιρλανδική (5ος αι.) Μανξ 
Ουαλική 

Κορνουαλική 
 

5ος µ.Χ. 

9ος µ.Χ. 

ΑΡΜΕΝΙΑΚΗ 

ΒΑΛΤΟΣΛΑΒΙΚΕΣ 

Σλαβικές 

Βαλτικές 

Λετονική 

Λιθουανική 
Αρχ. Πρωσική 

Σλαβονική (9ος αι.) 
(αρχαία εκκλησιαστική γλώσσα) 

Βουλγαρική Σερβοκροατική 
Σλοβένικη 
Τσεχική 
Σλοβακική 
Πολωνική 
Ρωσική 
Λευκορωσική 
Ουκρανική 

 

15ος µ.Χ. ΑΛΒΑΝΙΚΗ 
Βόρεια — Γκεκική 
Νότια — Τοσκική (> Αρβανίτικα) 

 

 
 

 

Βεδική (1200 π.Χ.) -

Σανσκριτική 
Μεσαιωνική 

Νεότερη 

 
 

 

 

Σουηδική ∆ανική 
Νορβηγική 
Ισλανδική (9ος αι.) 

Γοϊδελική 

Γαλατική 

Βρετανική 

5ος µ.Χ. 

 
 

 

 



ινδουισµός 780 ιντερλούδιο 
 

ινδουισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η κρατούσα θρησκεία τής Ινδίας, που 
χαρακτηρίζεται από πίστη στο πεπρωµένο (κάρµα) και στη µετεµψύχωση και 
ακολουθεί ειδικό ηθικό νόµο µε ιεροτελεστίες, µυστικό διαλογισµό και 
πρακτικές αυταπάρνησης, συνδέεται δε µε συγκε-κριµένο σύστηµα 
κοινωνικής οργάνωσης (κάστες). — ινδουιστής (ο), ινδουίστρια (η), 
ινδουιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. hinduism]. 

ινδόχοιρος (ο) [1890] {ινδοχοίρ-ου | -ων, -ους} το ινδικό χοιρίδιο (βλ. λ. 
ινδικός). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cochon d'Inde]. 

IN.Ë. (το) Ινστιτούτο Εργασίας. 
in extremis λατ. (προφέρεται ιν εξτρέµις) ελλην. εν εσχάτη περιπτώσει στα 

έσχατα, στο τέλος: »διότι κακά τα ψέµατα στην πράξη ένα κράτος διαθέτει 
µόνο όση ανεξαρτησία και όσα δικαιώµατα µπορεί αποτελεσµατικά να 
προασπίσει: νοµικώς, διπλωµατικώς και, ~, ενόπλως» (εφηµ.). 

-ίνη παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
αποδίδουν ξένες λέξεις, οι οποίες δηλώνουν ουσία χηµική, φαρµακευτική 
κ.λπ.: βαζελ-ίνη, καφε-ΐνη, νικοτ-ίνη, πενικιλ-ίνη. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής 
Ν. Ελληνικής, που απαντά σε ξέν. όρους (κυρ. χηµ. ουσίες) ως µεταφορά των 
γαλλ. -ine, γερµ. -in, ιταλ. -ina κ.ά. (λ.χ. γερµ. Aspir-in, γαλλ. nicot-ine, αγγλ. 
haemoglob-ine «αιµοσφαιρίνη»). Προέρχεται από το νεολατ. επίθηµα -ina, το 
οποίο οφείλεται είτε σε δανεισµό από τα Ελληνικά (πβ. µτγν. ήρω-ίνη 
«ηρωίδα», αρχ. άξ-ίνη) είτε σε προσαρµογή τής γερµ. κατάληξης -in, ώστε τα 
παράγωγα να είναι θηλ., όπως όλες ot ουσίες]. 

ινιακός, -ή, -ό [1843] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το ννίο: ~ αρτηρία | νεύρο | 
οστό | λοβός | µυς. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. occipital]. 

ι ν ίδ ιο (το) [1853] {ινιδί-ου | -ων} η πολύ λεπτή µυϊκή ίνα. 
ινιδισµός (ο) ΙΑΤΡ. το φαινόµενο των διαδοχικών ταχύτατων συσπάσεων 

µεµονωµένων ινών ενός µυός: κολπικός ~ (στους κόλπους τής καρδιάς). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fibrillation]. 

ινίο (το) ΑΝΑΤ. το πίσω και κάτω µέρος τού κεφαλιού. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ίνίον, 
υποκ. τού ϊς «δύναµη - µυϊκή ίνα». Βλ. κ. ίνα]. 

Ίνκα (ο) {άκλ.- πληθ. Ίνκας} 1. το µέλος ινδιάνικης φυλής τής Ν. Αµερικής, η 
οποία ίδρυσε αυτοκρατορία µε λαµπρό πολιτισµό στο Περού και 
καταστράφηκε τον 16ο αι. από τους Ισπανούς 2. ο βασιλιάς τής παραπάνω 
αυτοκρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. < Inca, ονοµασία τής φυλής στη γλώσσα Κετσούα, αβεβ. σηµ., ίσως 
σηµαίνει απλώς «βασιλιάς». Η λ. Quetch.ua, µε την οποία οι ισπανόφωνοι 
κάτοικοι τής Λατινικής Αµερικής αποκαλούν τη φυλή, σηµαίνει «θερµή 
κοιλάδα». Οι ίδιοι αποκαλούσαν τη χώρα τους Tawantinsuyu «αυτοκρατορία 
των τεσσάρων περιοχών»]. 

ΙΝ.ΚΑ. (το) Ινστιτούτο Καταναλωτών. 
ινκόγκνιτο επίρρ. 1. (για επίσηµο ή διάσηµο πρόσωπο) ιδιωτικά, χωρίς να 

ακολουθείται το επίσηµο πρωτόκολλο: ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται - στη 
χώρα µας επισκεπτόµενος Έλληνες φίλους του ΣΥΝ. ανεπίσηµα 2. (για γνωστό, 
διάσηµο πρόσωπο) µυστικά από τους δηµοσιογράφους και τα µέσα 
ενηµέρωσης, χωρίς να γίνεται γνωστή η ταυτότητα (κάποιου): ταξιδεύω ~ 3. 
ινκόγκνιτο (το) η µυστικότητα ως προς τις µετακινήσεις επίσηµου ή διάσηµου 
προσώπου: στις συναντήσεις αυτές ίσχυσε αυστηρό ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
incognito < λατ. incognitus «άγνωστος»]. 

in concreto λατ. (προφέρεται ιν κονκρέτο) ελλην. συγκεκριµένα- όχι αφηρηµένα 
ή θεωρητικά ANT. in abstracto. 

in loco λατ. (προφέρεται tv λόκο) ελλην. κατά χώραν, στον τόπο (σηµείο)· σε 
συγκεκριµένο σηµείο: οι εκφράσεις τέθηκαν ~, στην αλφαβητική τους σειρά. 

in médias res λατ. (προφέρεται ιν µέντιας ρες) 1. (κυριολ.) στο µέσο τής 
υπόθεσης ή τής πλοκής: η διήγηση στα οµηρικά έπη αρχίζει ~ ANT. ab ovo 2. 
(κατ' επέκτ.) στα ίδια τα πράγµατα, στην καρδιά των πραγµάτων: δεν θα 
µιλήσω µε γενικότητες- θα προχωρήσω αµέσως -ANT. ab ovo. 

ινολίπωµα (το) (ινολιπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος από ινώδη 
και λιπώδη ιστό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fibrolipoma (νόθο 
συνθ.)]. 

ινοµύωµα (το) [1879] {ινοµυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος που 
αποτελείται από ινώδη και µυϊκό ιστό: ~ τής µήτρας. [ΕΤΥΜ. < ίνα + -µύωµα 
< µυς, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. fibromyoma (νόθο συνθ.)]. 

πνός κ. -ίνος κ. -ινος παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων και 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ιδιότητα: ανθρωπ-ινός, γαϊ-δουρ-ινός, αληθ-
ινός 2. ύλη: δερµάτ-ινος, πέτρ-ινος, χάρτ-ινος, χάλκινος 3. χρόνο: απογευµατ-
ινός, χειµερ-ινός, αλλοτ-ινός 4. καταγωγή: Πατρ-ινός, Αλγερ-ινός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την 
παρουσία τού I.E. επιθήµατος *-ηο- σε λ. µε τελικό θεµατικό φωνήεν -ι- (λ.χ. 
ϊρις - ϊρινος), από όπου επεκτάθηκε σε επίθ. που δήλωναν ύλη (π.χ. ξύλ-ινος, 
άδαµάντ-ινος) και, µε καταβιβασµό τού τόνου, σε ποικίλων σηµασιών επίθ. 
(λ.χ. περυσ-ινός, άληθ-ινός, θα-λασσ-ινός), καθώς και σε πατριδωνυµικά (λ.χ. 
Πατρ-ινός, Ισραηλινός)]. 

ινοσάρκωµα (το) [1895] {ινοσαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος 
από ινώδη ιστό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. fibrosarcoma (νόθο 
συνθ.)]. 

in perpetuum λατ. (προφέρεται ιν περπέτουουµ) ελλην. εις το διηνεκές- για 
πάντα. 

Ι.Ν.Σ. (το) Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 

ινσουλίνη (η) {ινσουλινών} η παγκρεατική ορµόνη, διάλυµα τής οποίας 
χρησιµοποιείται κατά τού σακχαρώδους διαβήτη: ενέσεις ινσουλίνης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. insulin < λατ. insula «νησί», ονοµασία που 
οφείλεται στο γεγονός ότι η ορµόνη εκκρίνεται από τα κύτταρα β' των 
νησίδων τού παγκρέατος]. 

ινστιτούτο (το) 1. το ίδρυµα που αναπτύσσει δραστηριότητα (λ.χ. µε 
εκδηλώσεις, εκδόσεις) για την προώθηση µορφωτικών και επιστηµονικών 
σκοπών (επιστηµονική έρευνα, διάδοση εθνικού πολιτισµού κ.λπ.): Γερµανικό 
Αρχαιολογικό ~ || ~ Παστέρ 2. (ειδικότ.) ίδρυµα για την προώθηση τού 
πολιτισµού και τής γλώσσας διαφόρων χωρών, που λειτουργεί σε ξένες χώρες 
και εξαρτάται από την κυβέρνηση τής χώρας προέλευσης: το Γαλλικό ~ || το ~ 
Γκαίτε 3. (α) ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών: ~ Αγγλικής ΣΥΝ. 
φροντιστήριο (β) ιδιωτικός ή κρατικός εκπαιδευτικός οργανισµός 
επαγγελµατικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. ή 1.Ι.Ε.Κ.) 4. εµπορική επιχείρηση, που 
λειτουργεί ως εργαστήριο εφαρµογής µεθόδων και τεχνικών καλλωπισµού και 
φροντίδας τού ανθρώπινου σώµατος, προσφέροντας επί πληρωµή ανάλογες 
υπηρεσίες στους πελάτες του: ~ οµορφιάς | αδυνατίσµατος | καλλονής | 
αισθητικής (βλ. λ. αισθητική). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. institutum < λατ. instituo «καθιστώ, ιδρύω»]. 

ινστιτούτο ή ((VJOTÌVTOUTO; Συχνά η λ. ι(ν)στιτούτο εκφέρεται λαν-
θασµένα ως ιστιντοΟτο ή ινστιντούτο! Πρόκειται για ξένη λ., που από το 
λατ. in-stitutum, µετοχή τού in-stituo, πέρασε σε διάφορες ευρωπαϊκές 
γλώσσες, µεταξύ των οποίων και στην Ελληνική (πβ. αγγλ. institute, γαλλ. 
institut). H λ, σηµαίνει κάτι που ιδρύω, εγκαθιστώ, θέτω, ήτοι «ίδρυµα», 
αλλά και «θεσµό». Στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε σε διάφορες χρήσεις: 
στα ίνσπτούτα διδασκαλίας (τής Αγγλικής και άλλων) ξένων γλωσσών 
(µέχρι που επίσηµα µετονοµάστηκαν σε φροντιστήρια), στα ινστιτούτα 
έρευνας µε πανεπιστηµιακή στήριξη, καθώς και στα κρατικά ή ιδιωτικά 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. | 1.Ι.Ε.Κ.). Επίσης η λ. 
χρησιµοποιήθηκε και στα λεγόµενα ινστιτούτα καλλονής | αισθητικής, που 
φροντίζουν για την αισθητική εµφάνιση γυναικών, τελευταία και ανδρών. 

ινστρούχτορας (ο) {ινστρουχτόρων} (σε κοµουνιστική οργάνωση ή κόµµα) 
πρόσωπο που δίνει πολιτική κατεύθυνση σύµφωνα µε συγκεκριµένη 
ιδεολογία, που καθοδηγεί ιδεολογικά ΣΥΝ. καθοδηγητής. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ρωσ. instructor < γαλλ. instructeur < instruire «εκπαιδεύω, καθοδηγώ»]. 

ιντελεκτουαλισµος (ο) η νοησιαρχία (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Intellektualismus < λατ. intellectus «νόηση, διάνοια» < intelligo «κατανοώ, 
µαθαίνω»]. 

ιντελινκέντσια (η) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το σύνολο των διανοουµένων, κυρ. 
όσων ενεργοποιούνται στους χώρους τής φιλοσοφίας, τής πολιτικής και τής 
τέχνης· οι διανοούµενοι ως ιδιαίτερη οµάδα: εθνική | κοµµατική ~ ΣΥΝ. 
διανόηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουλτουριάρης. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. intelligentsija < λατ. 
intelligentia «νόηση, γνώση, επι- 

r στήµη»]. 
ίντεξ (ο/το) {άκλ.} 1. ο αλφαβητικός κατάλογος όρων ή ονοµάτων που 

εµπεριέχονται στο κείµενο ενός βιβλίου, ο οποίος συνήθως βρίσκεται στο 
τέλος τού βιβλίου ή εκδίδεται ως χωριστός τόµος: ~ οµηρικών λέξεων · 2. 
ΘΡΗΣΚ. κατάλογος βιβλίων απαγορευµένων για τους πιστούς (λατ. index 
librorum prohibitorum), που είχε καταρτίσει η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία και 
ο οποίος ήταν σε ισχύ µέχρι το 1966. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ϊνδιξ | ϊνδηξ | ίντεξ < 
λατ. index «ενδείκτης, πίνακας»]. 

ίντερβιού κ. ίντερβιού (η/το) [1895] {άκλ.} η συνέντευξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
interview < γαλλ. entrevue, µτχ. τού γαλλ. s'entrevoir «συναντώ - κοιτάζω» < 
entre «µεταξύ» + voir «βλέπω»]. 

ίντερβιού - συνέντευξη. Η ξένη λ. ίντερβιού. που σήµερα αποδίδεται στα 
Ελληνικά ως συνέντευξη (συνάντηση προσωπικής γνωριµίας και 
αξιολόγησης για την επιλογή προσώπων), χρησιµοποιήθηκε στις ελληνικές 
εφηµερίδες ήδη στα τέλη τού 19ου αιώνα (1895). Μάλιστα ο λεξικογράφος 
Στ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων...) καταγράφει τύπους ίντερβιού 
(τα), αλλά και «ίντερ-βιουάρω τινά ανθρωπον» (!), «ίντερβιουαριζόµενος» 
(!) και «ίντερβιουαρισθείς» (!), παρατηρώντας «πάντα ταύτα τα ξένα κακά 
πράγµατα και ονόµατα, είσφθαρέντα εις την έφηµεριδο-γραφίαν ηµών [...] 
εγράφησαν και γράφονται υπό πολλών [...]. "Οθεν εγώ τά ανέγραψα εδώ 
επιτόµως εις εν άρθρον µόνον, εκφαίνων ούτω καν την άποδοκιµασίαν µου, 
τά δέ άϊλάϊφ και τους νπστενκέδες καί τους νταντίδες και τάς ζιουρφίξ και 
την κοκόταν καί τό φλιρτράρω καί το ράουτ κ.τ.λ. κ.τ.λ. δεν 'πήγε το χέρι 
µου νά τά καταχώριση εις τά οικεία στοιχεία τής Συναγωγής ταύτης, επειδή 
επνιγόµην πλέον εκ δυσανασχετήσεωςΐ». 

ιντερέσο (το) το συµφέρον ΣΥΝ. νιτερέσο, διάφορο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. interesso (πεπαλαιωµένο σήµερα) < ρ. interessare «εν-
διαφέρω» < λατ. interesse]. 

ιντερλίνγκουα (η) {άκλ.} τεχνητή διεθνής γλώσσα, η οποία βασίστηκε κατά 
µεγάλο µέρος σε στοιχεία τής Λατινικής, που υπάρχουν σε κυρίαρχες 
ευρωπαϊκές γλώσσες. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. interlingua < λατ. inter- «µεταξύ» + lingua «γλώσσα»]. 

ιντερλούδιο (το) 1. παλαιότερο θεατρικό είδος µε ηθικοθρησκευτικό 
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περιεχόµενο 2. ΜΟΥΣ. το µουσικό κοµµάτι που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο 
σκηνών θεατρικού έργου ή µεταξύ των µερών µεγαλύτερης σύνθεσης (όπερας). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. interludio < λατ. inter- «µεταξύ» + ludus «παιγνίδι»]. 

ιντερµέτζο (το) 1. το µικρό και αυτοτελές επεισόδιο ή χορόδραµα, που 
παρεµβάλλεται ανάµεσα στις πράξεις δράµατος 2. ΜΟΥΣ. (α) ενδιάµεσο 
µουσικό κοµµάτι ανάµεσα σε δύο µέρη µουσικής σύνθεσης (β) µικρή 
ανεξάρτητη µουσική σύνθεση. Επίσης ιντερµέδιο [ETYM < ιταλ. intermezzo 
| intermedio < λατ. intermedius «ενδιάµεσος» < inter- «µεταξύ» + médius 
«µέσος»]. 

Ιντερνέτ κ. Ίντερνετ (το) {άκλ.} το ∆ιαδίκτυο (βλ.λ.): συνδέοµαι µε το ~ || 
σερφάρω στο -, — ιντερνετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Internet < λατ. inter- 
«µεταξύ» + αγγλ. net «δίκτυο»]. 

ίντερνούντσιος (ο) ο διπλωµατικός αντιπρόσωπος ή απεσταλµένος τού Πάπα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. internunzio < λατ. Internuntius < inter- + nuntius «αγ-
γελιαφόρος»]. 

Ιντερπόλ (η) {άκλ.} η ∆ιεθνής Οργάνωση Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας, που 
έχει ως σκοπό τον συντονισµό των αστυνοµικών αρχών των διαφόρων 
κρατών. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. Interpol, κατά συγκοπή των αγγλ. λ. Inter- national Police 
«∆ιεθνής Αστυνοµία»]. 

ιντερσίτι (το) {άκλ.} διαστικό (βλ.λ.) µέσο µεταφοράς (κυρ. τρένο). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Intercity]. 

ιντερφερονη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. διαλυτή πρωτεΐνη που παράγεται από 
κύτταρο, το οποίο έχει προσβληθεί από ιό, για να εµποδίσει την αναπαραγωγή 
του και να ενισχύσει την άµυνα τού κυττάρου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
interferon < interférer < αγγλ. interfere «παρεµβαίνω», λόγω τού ρόλου τής 
πρωτεΐνης αυτής να εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό ιών µέσα στα κύτταρα]. 

ιντετερµινισµός (ο) ΦΙΛΟΣ. 1. η θεωρία που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος έχει 
απόλυτα ελεύθερη βούληση, ανεξάρτητη από εξωτερικά προσδιοριστικά αίτια 
(αυτεξούσιο) ANT. ντετερµινισµός 2. άρνηση τού ντετερµινισµού, σύµφωνα µε 
τον οποίο τα ίδια αίτια οδηγούν στα ίδια αποτελέσµατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Indeterminismus. Βλ. κ. ντετερµινισµός]. 

ιντιβιντουαλισµός (ο) ο ατοµικισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
individualisme < individu «άτοµο» < λατ. individuus «αδιαίρετος» < in- 
στερητ. + divido «διαιρώ»]. 

ίντιφάντα (η) {χωρ. πληθ.} ΠΟΛΙΤ. το αντιστασιακό κίνηµα των Παλαιστινίων 
στα κατεχόµενα από το Ισραήλ εδάφη τής ∆. Όχθης τού Ιορδάνη και τής 
Λωρίδας τής Γάζας, που ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο τού 1987. [ΕΤΥΜ. < αραβ. 
intifada «ρίγος, τρεµούλα» < nafada «ταράζω, σείω»]. 

ίντριγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πλεκτάνη που εξυφαίνεται µυστικά εις βάρος 
(κάποιου): οι - τής αυλής || πολιτικές ~ || η σειρά περιγράφει τα πάθη και τις ~ 
µεταξύ των µελών µιας ισχυρής οικογένειας ΣΥΝ. δολοπλοκία, µηχανορραφία, 
ραδιουργία. — ιντριγκάρω ρ. [ΕΤΥΜ. < ισπ. intriga < λατ. intricare 
«περιπλέκω» < in- + tricare «µη-χανορραφώ»]. 

ιντριγκαδόρος (ο) πρόσωπο που επιδίδεται σε ραδιουργίες, σε µηχανορραφίες. 
r [ΕΤΥΜ. < ίντριγκα + -δόρος (βλ.λ.)]. 
ίντσα (η) {ιντσών} η αγγλική µονάδα µετρήσεως τού µήκους, που είναι ίση µε 

2,54 εκατοστά τού µέτρου: τηλεόραση 14 ιντσών (που η οθόνη της έχει 
διαγώνιο 14 ~). [ΕΤΥΜ < αγγλ. inch < αρχ. αγγλ. ynce < λατ. uncia «ουγκιά»]. 

ινφάντης (ο), ινφάντα (η) τίτλος καθενός από τους γυιους (εκτός από τον 
πρωτότοκο) και των θυγατέρων αντίστοιχα τού µονάρχη τής Ισπανίας ή τής 
Πορτογαλίας. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ισπ. infante < λατ. infans «παιδί», αρχική σηµ. 
«ανίκανος να µιλήσει» (πβ. αρχ. νήπιος), < in- στερητ. + fans, µτχ. τού ρ. fari 
«µιλώ»]. 

ινφλουέντσα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. εξαιρετικά µεταδοτική ιογενής νόσος 
(ίωση), η οποία εκδηλώνεται ξαφνικά, χαρακτηρίζεται από εξάντληση, οξείς 
πόνους και φλεγµονή τής βλεννογόνου και άλλων αναπνευστικών οδών η 
ισπανική γρίπη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. influenza «µετάδοση - επίδραση» < λατ. in-fluentia < influere 
«εισρέω» < in- + fluo «ρέω». Η λ. οφείλεται στη µεσν. πεποίθηση ότι οι 
επιδηµίες ανάγονται στην επίδραση των άστρων]. 

Ινώ (η) {-ώς κ. -ούς) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Κάδµου, που µεταµορφώθηκε σε 
θαλάσσια θεότητα µε το όνοµα Λευκοθέα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όν., που πιθ. συνδ. µε το ελλειπτικό αρχ. ϊς «ισχύς» (βλ. λ. ίνα), το οποίο στην 
οργανική πτώση ΐφι απαντά και στο κύρ. όν. Ίφι-γένεια]. ινώδης, -ης, -ες [αρχ.] 
{ινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που αποτελείται από ίνες: ~ ιστός- ΦΡ. 
ΙΑΤΡ. ινώδης δυσπλασία η διαταραχή τής σωµατικής ανάπτυξης, που αρχίζει από 
την παιδική ηλικία και συνίσταται στον σχηµατισµό κύστεων και στην 
ανάπτυξη ινώδους ιστού στα µακρά οστά και στη λεκάνη 2. ινώδες (το) το 
τελικό προϊόν πήξεως τού αίµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ινωδογόνο (το) 
ΒΙΟΛ. διαλυτή πρωτεΐνη, η οποία µετατρέπεται σε ινι-κή πρωτεΐνη, για να 
σχηµατίσει έναν θρόµβο αίµατος και η οποία, όταν εµφανίζεται σε υψηλά 
ποσοστά στο αίµα, δηµιουργεί κίνδυνο για καρδιακή προσβολή. _ [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fibrinogène (νόθο συνθ.)]. ίνωµα (το) [1865] {ινώµ-
ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος τού συνδετικού ιστού. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fibrome (νόθο συνθ.)]. ινωµάτωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η παθολογική 

κατάσταση αναπτύξεως ινωµάτων σε διάφορα µέρη τού σώµατος. 
_ [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fibromatose (νόθο συνθ.)]. 
ίνωση (η) [1839] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. υπερπλασία ινώδους 

συνδετικού ιστού: κυστική ~ παγκρέατος. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
fibrose (cystique)]. 

Ι.Ξ.Γ.Φ. (το) Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών. 
ΐξός (ο) 1. το παρασιτικό φυτό γκι (βλ.λ.) 2. η κολλώδης ουσία που παράγεται 

κυρ. από το παραπάνω φυτό και µε την οποία επαλείφονται τα κλαδιά 
(ξόβεργες) που χρησιµοποιούνται για την παγίδευση πουλιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξόβεργα. 
[ΕΤΥΜ αρχ.» αβεβ. ετύµου, συνδέεται µε το συνώνυµο λατ. viscum. Αν οι δύο 
λ. είναι I.E. καταγωγής, θα µπορούσε να θεωρηθεί πιθ. η συγγένεια µε αρχ. 
γερµ. wìhsela «βύσσινο» και ρωσ. visnja «κεράσι»]. 

ιξώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ιξώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
κολλώδης σαν τον ιξό 2. ΧΗΜ. ιξώδες (το) η αντίσταση που αναπτύσσεται 
στη µάζα των υγρών κατά τη µεταφορά τους 3. ΖΩΟΛ. ιξώδης (ο) τσιµπούρι 
που παρασιτεί σε διάφορα θηλαστικά (κυρ. σκύλους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

-ιό επίθηµα → -ειό 
Ι.Ο.Β.Ε. (το) Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. 
ιοβόλος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που παράγει και εκχέει δηλητήριο: ~ ζώο | αδένας 

ΣΥΝ. (για ζώα) δηλητηριώδης, φαρµακερός· ΦΡ. ιοβόλος όφις ως 
χαρακτηρισµός για άνθρωπο που χαρακτηρίζεται από µοχθηρία και κακία: τον 
εµπιστεύτηκε, αλλά τελικά αποδείχτηκε ~. [ΕΤΎΜ. αρχ. < ιός «δηλητήριο» 
(βλ.λ.) + -βόλος < βάλλω, πβ. βολή, πυ-ρο-βόλο]. 

ιογενής, -ής, -ές {ιογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλείται από ιό: 
~ νόσος | λοίµωξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
viral]. 

Ιόλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Οιχαλίας Ευρύτου, ερωµένη τού 
Ηρακλή 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΓΥΜ αρχ. κύρ. όν. < ίον«µενεξές» (βλ.λ.), µε όµοιο µορφολ. σχηµατισµό 
προς το οµόρρ. λατ. viola]. 

ιολογία (η) ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
ιών. — ιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. virology (νόθο 
συνθ.)]. 

ιόν (το) {ιόντ-ος | -α, -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. άτοµο ή µόριο φορτισµένο θετικά 
(κατιόν) ή αρνητικά (ανιόν) λόγω τής απώλειας ή πρόσκτησης ενός ή 
περισσότερων ηλεκτρονίων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. ion < αρχ. ίόν, ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. είµι 
«πηγαίνω», που χρησιµοποιήθηκε ως µέλλ. τού ρ. έρχοµαι]. 

ίον (το) (αρχαιοπρ.) ο µενεξές (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < Fivov, αγν. ετύµου, 
δάνειο µεσογειακής προελ., όπως και το συνώνυµο λατ. viola]. 

Ιόνια Νησιά (τα) τα Επτάνησα. Επίσης (λόγ.) Ιόνιοι Νήσοι (οι) {Ιονίων 
Νήσων}. 
[ΕΤΎΜ Από τις φρ. Ίόνιον πέλαγος (µτγν.) και 'Ιόνιος θάλασσα | πόντος 
(αρχ.). Η φρ. πρωτοαπαντά σε επίσηµο έγγραφο Ρώσου ναυάρχου το 1799 ως 
ϊονικαί Νήσοι]. 

ιονίζω ρ. → ιοντίζω 
ιονικός1, -ή, -ό [1797] αυτός που σχετίζεται µε το Ιόνιο Πέλαγος ή µε τα Ιόνια 

Νησιά: ~ Ακαδηµία | Τράπεζα ΣΥΝ. ιόνιος, επτανησιακός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

ιωνικός - ιονικός, ιώνιος - ιόνιος. Το επίθ. ιωνικός αναφέρεται στους Ίωνες 
και στην Ιωνία και γράφεται µε -ω-. Το επίθ. ιονικός (και ιόνιος) 
αναφέρεται στα Ιόνια Νησιά, στο Ιόνιο Πέλαγος (πβ. Ιονική Τράπεζα) και 
γράφεται µε -ο-. Από το Ίωνες - 'low, Ίωνος σχηµατίστηκαν τα ιώνιος και 
ιων-ικός (το ίδιο το Ίων | Ίωνες προέρχεται από πληρέστερο τ. Ίάων | 
Ίάονες < αρχικός τ. *1άΕονες). o ήδη αρχαίος τ. ιόνιος είτε είναι προϊόν 
βραχύτερου τύπου *Ίον-ες (αντί Ίάον-ες), από όπου το ιόν-ιος, είτε 
σχηµατίστηκε αναλογικά προς το χθόνιος (όπως πιθ. και ϊάς - Ίωνες κατά 
το Ελλάς -Ελληνες) είτε συνδέεται απευθείας µε το όνοµα τής Ιούς, η 
οποία, κατά τη µυθολογία, διέσχισε το Ιόνιο Πέλαγος, που πήρε το όνοµα 
της. 

ιονικός2, -ή, -ό → ιοντικός 
Ιόνιο (Πέλαγος) (το) [µτγν.] {Ιονίου (Πελάγους)} το τµήµα τής Κ. Μεσογείου 

µεταξύ τής Ιταλίας, τής Αλβανίας και τής Ελλάδας. 
Ιόνιος, -ος (καθηµ. Ιόνια), -ο αυτός που σχετίζεται µε το Ιόνιο Πέλαγος ή τα 

Ιόνια Νησιά: ~ Ακαδηµία | Πανεπιστήµιο | Σχολή ΣΥΝ. ιονικός, επτανησιακός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιονικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε αρχ. µύθο, το Ιόνιο Πέλαγος έλαβε 
το όνοµα αυτό από τήν 'ίώ, θυγατέρα τού Ινάχου, η οποία το διέσχισε 
κολυµπώντας (πβ. Αισχύλ. Προµ. ∆εσµ. 840: πόντιος µυχός... 'Ιόνιος 
κεκλήσεται, τής σης πορείας µνήµα). Το όνοµα Ίώ είναι αγν. ετύµου]. 

ιονιστής (ο) → ιοντιστής 
ιονόσφαιρα (η) → ιοντόσφαιρα 
ιοντίζω κ. (εσφαλµ.) ιονίζω ρ. µετβ. {ιόντισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 

ΦΥΣ.-ΧΗΜ. 1. προκαλώ ιοντισµό 2. ιοντίζουσα ακτινοβολία η ακτινοβολία που 
µπορεί να προκαλέσει ιοντισµό σε µόρια ή άτοµα τού µέσου από το οποίο 
διέρχεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. 

ιοντικός, -ή, -ό κ. (εσφαλµ.) ιονικός αυτός που σχετίζεται µε ιόντα (βλ. λ. ιόν): - 
ένωση | δεσµός. 

ιοντισµός κ. (εσφαλµ.) ιονισµός (ο) ΦΥΣ.-ΧΗΜ. η διαδικασία κατά την οποία 
ηλεκτρικώς ουδέτερα σωµατίδια µετατρέπονται σε ηλε-κτρικώς φορτισµένα 
σωµατίδια, δηλ. σε ιόντα, είτε µε προσθήκη είτε µε απόσπαση ηλεκτρονίων 
από αυτά. 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. ionisation. Οι τ. µε α' συνθ. ιο-
ντ(ο)- είναι οι ορθοί στην Ελληνική, καθώς σχηµατίζονται µε βάση το 
θέµα τής γεν. ιόντ-ος (πβ. κ. ον, όντος > οντο-λογία, όχι *ονο-λογία). 
Οι τ. µε ά συνθ. ιον)ο)-, ωστόσο, συµφωνούν µε τα σχήµατα συνθέ-
σεως τής Αγγλικής και Γαλλικής (λ.χ. γαλλ. iono-sphère(]. 

ιοντιστής κ. (εσφαλµ.) ιονιοτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή ιοντισµού. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. ionizer]. 

ιοντοθεραπεία κ. (εσφαλµ.) ιονοθεραπεία (η) {ιοντοθεραπειών} ΙΑΤΡ. 
η χρήση τού ιοντισµού ως θεραπευτικής µεθόδου ΣΥΝ. ιοντοφό-ρηση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iontherapy]. 

ιοντόσφαιρα κ. (εσφαλµ.) ιονόσφαιρα (η) {ιοντοσφαιρών} ΜΕΤΕΩΡ. 
το ατµοσφαιρικό στρώµα σε ύψος πάνω από 60 χιλιόµετρα από την 
επιφάνεια τής Γης, που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ιόντα και σε 
ελεύθερα ηλεκτρόνια και ανακλά ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες, 
επιτρέποντας τη διάδοση ραδιοκυµάτων (πβ. λ. ατµόσφαιρα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ionosphère]. 

ιοντοφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εισαγωγή 
στο σώµα ιόντων δια µέσου τού σώµατος µε τη χρήση συνεχούς ηλε-
κτρικού ρεύµατος (δηλ. µέσω µεταλλικού ηλεκτροδίου τοποθετηµέ-
νου λ.χ. πάνω σε γάζα διαποτισµένη µε υδατικό διάλυµα τού ιόντος), 
η οποία χρησιµοποιείται στη θεραπεία δερµατικών παθήσεων, νευ-
ραλγιών, στηθάγχης κ.λπ. 
[ΕΤΎΜ. < ιόν, ιόντος + -φόρηση < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
iontophorèse]. 

Ιορδάνης (ο) 1. ποταµός τής Μέσης Ανατολής, που πηγάζει από τη 
Συρία, διατρέχει τα σύνορα Ισραήλ - Ιορδανίας και εκβάλλει στη Νε-
κρά Θάλασσα· έχει µεγάλη θρησκευτική σηµασία για τους χριστια-
νούς, αφού σε αυτόν βαπτίσθηκε ο Χριστός 2. όνοµα αγίων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yardën «εκροή» < ρ. yärad «κατεβαίνω». Η αραβ. 
ονοµασία Sériât el-kebir σηµαίνει «µεγάλη δεξαµενή». Η χρήση τής λ. 
ως κυρίου ονόµατος είναι µεσν.]. 

Ιορδανία (η) (αραβ. Al-Mamlakah al-Urduniyah al Hächimiyah = Χα-
σεµιτικό Βασίλειο τής Ιορδανίας) κράτος τής Μέσης Ανατολής µε 
πρωτεύουσα το Αµµάν, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα 
το δηνάριο Ιορδανίας. — Ιορδανός (ο), Ιορδανή (η), ιορδανικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. όνοµα, πβ. αγγλ. Jordan < αραβ. Urduniyah < εβρ. Yardën 
«Ιορδάνης». Βλ. κ. Ιορδάνης]. 

ιός (ο) 1. ΙΑΤΡ. ο παθογόνος µικροοργανισµός που χαρακτηρίζεται από 
το µικρό του µέγεθος (είναι ορατός µόνο µε ηλεκτρονικό µικροσκό-
πιο), την απλή βιοχηµική του σύσταση, την ανάγκη του να αναπτύσ-
σεται µέσα σε ζωντανό κύτταρο και να προκαλεί λοιµώδη νοσήµα-
τα: ~ τής γρίπης | τού A.I.D.S. || κολλάω | αρπάζω έναν ~ 2. (συνεκδ.) 
η µεταδοτική ασθένεια: κυκλοφορούσε ~ στην περιοχή · 3. ΠΛΗΡΟΦ. 
µικρό πρόγραµµα ή σύντοµος κώδικας, ο οποίος εισάγεται σκοπίµως 
σε πρόγραµµα Η/Υ ή σύστηµα, µε την πρόθεση να προκαλέσει βλάβη 
στο λογισµικό, καταστρέφοντας αρχεία, προκαλώντας παύση τής λει-
τουργίας του κ.λπ.: χρειάζεται τακτική ενηµέρωση των υπολογιστών 
για τους καινούργιους ~· ΦΡ. ιός τής χιλιετίας | τού 2000 (αγγλ. 
millennium bug) (ορθότ. το πρόβληµα τού έτους 2000) το πρόβληµα 
που θα προκαλούσε η έλευση τού έτους 2000 στη λειτουργία ορισµέ-
νων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι είχαν προγραµµατιστεί να 
αναγνωρίζουν τα έτη µε διψήφιο και όχι µε τετραψήφιο αριθµό- έτσι, 
το έτος 2000, που θα εµφανιζόταν ως 00, θα το αναγνώριζαν ως έτος 
1900 · 4. (σπάν.) το δηλητήριο που εκλύουν ορισµένα ζώα, όταν δα-
γκώνουν ή κεντρίζουν 5. (µτφ.) οτιδήποτε δηλητηριάζει, επηρεάζει 
αρνητικά το πνεύµα ή την ψυχή: ο ~ τής αµφισβήτησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δηλητήριο», < I.E. *wiso- «δηλητήριο», πβ. 
λατ. virus «δηλητήριο - φυτικός χυµός», σανσκρ. visa-, ουαλ. gwyar 
«αίµα» κ.ά. Η λ. αντικαταστάθηκε χάριν ευφηµισµού από τη λ. φάρ-
µακον (πβ. γαλλ. poison «δηλητήριο» < λατ. potio «ποτό, φάρµακο», 
αντί τού αναµενόµενου virus «δηλητήριο»). Οι σηµ. τής ιατρικής 
και 

^ τής πληροφορικής αποδίδουν το αγγλ. virus]. 
Ίος (η) 1. νησί των Κυκλάδων Β. τής θήρας 2. η πρωτεύουσα τού οµώ-

νυµου νησιού. Επίσης (διαλεκτ.) Νως (βλ.λ.). — (λόγ.) Ιήτης (ο), 
(λόγ.) Ιήτισσα (η), (λόγ.) ιητικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, για την ετυµολογία τού οποίου έχουν διατυ-
πωθεί (στην αρχαιότητα) δύο απόψεις: (α) Κατά τον Πλίνιο, η λ. προ-
έρχεται από τους Ίωνες, που αποίκισαν το νησί (β) Κατά τον Πλού-
ταρχο, η ονοµασία ανάγεται στο ϊον «µενεξές». Η παλαιότερη ονο-
µασία τού νησιού ήταν Φοινίκη, πράγµα που ίσως σηµαίνει ότι οι 
Φοίνικες ήταν οι πρώτοι οικιστές του]. 

-ιός, -ιά παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό πατριδωνυµικών 
ουσιαστικών ή επωνύµων: Σαντοριν-ιός - Σαντοριν-ιά, Μυτιλην-ιός -
Μυτιλην-ιά. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. -
αϊος (µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση), λ.χ. αρχ. Μυτιληναίοι > 
Μυτιληνιοί. Ορισµένες φορές το επίθηµα αποτελεί απλή συνιζηµένη 
εξέλιξη τού αρχ. -ιος (µε καταβιβασµό τόνου), λ.χ. αρχ. Μήλιοι > Μη-
λιοί]. 

-ιος, -α, -ο παραγωγικό επίθηµα ουσιαστικών και επιθέτων που δη-
λώνουν προέλευση ή καταγωγή: ουράν-ιος, πρόσθ-ιος, βαβυλών-ιος, 
µετσόβ-ιος. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στο 
I.E. *-yo- και εµφανίζεται σε επίθετα παράγωγα ουσιαστικών και κυ-
ρίων ονοµάτων (λ.χ. Κόρινθος - Κορίνθιος, Όλυµπος - 'Ολύµπιος και 

κόσµος - κόσµιος, χρόνος - χρόνιος, αιών - αιώνιος)]. 

-ιος ή -ειος; κύρια ονόµατα σε -/los/. Για την ορθογραφία των ου-
σιαστικών και επιθέτων κυρίων ονοµάτων σε -/ios/, ανθρωπωνυ-
µίων και τοπωνυµίων, είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε τα εξής: (α) 
Με -ιος γράφονται όλα τα βαπτιστικά ονόµατα (ανθρωπωνύµια) 
και όλα τα επίθετα από τοπωνύµια που δηλώνουν καταγωγή, τόπο 
κ,λπ. Παραδείγµατα: (ί) Ανθρωπωνύµια (βαπτιστικά): Αντώνιος, Γε-
ώργιος, ∆ηµήτριος, Ελευθέριος, Ευγένιος, Ευτύχιος, Ευστάθιος, Ευ-
σέβιος κ.τ.ό. (Εξαιρούνται και γράφονται µε -ειος τα Βασίλειος 
και ∆αρείος) (ii) Τοπωνυµικά επίθετα: Κορίνθ-ιος (Κόρινθος), Ρόδ-
ιος (Ρόδος), Ολύµπ-ιος (Ολυµπος), Ζακύνθ-ιος (Ζάκυνθος), Λέσβ-ιος 
(Λέσβος), Πάρ-ιος (Πάρος), Βερολίν-ιος (Βερολίνο), Λονδίν-ιος (Λον-
δίνο), Μετσόβ-ιος (και όχι Μετσόβ-ειος!) (Μέτσοβο) κ.ο.κ. (β) Με -
ειος γράφονται ανθρωπωνυµικά επίθετα, που γίνονται από ονό-
µατα προσώπων. Παραδείγµατα: Οµήρ-ειος (Οµηρος), Πυθαγόρ-
ειος (Πυθαγόρας), Επικούρ-ειος (Επίκουρος), Ηράκλ-ειος (Ηρα-
κλής), Άρ-ειος (Άρης), Αχίλλ-ειος (Αχιλλεύς), Σοφόκλ-ειος (Σοφο-
κλής), Αισχύλ-ειος (Αισχύλος) κ.ο.κ. Με -ι- παραδίδονται τα Απολ-
λώνιος, Ποσειδώνιος, Πλουτώνιος. 

ιοστεφής, -ής, -ές [1895] {ιοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυ-
τός που είναι στεφανωµένος µε µενεξέδες: ~ άστυ (η Αθήνα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ιουδαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη θρησκεία και 
γενικότ. µε τα ήθη και τον πολιτισµό των Εβραίων: ~ νόµος | θρη-
σκεία | ηµέρα (που διαρκεί από τη δύση τού ηλίου µέχρι την επόµενη 
ανατολή) 2. αυτός που σχετίζεται µε τους Εβραίους, κυρ. τής ελ-
ληνορρωµαϊκής εποχής: ο ~ πόλεµος τού 66-70 µ.Χ. 

Ιουδαίος (ο), Ιουδαία (η) πιστός τής εβραϊκής θρησκείας, ο Εβραίος 
(κυρ. στην ελληνορρωµαϊκή εποχή)· ΦΡ. (µτφ.) περιπλανώµενος 
Ιουδαίος βλ. λ. περιπλανώµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Εβραίος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
'Ιουδαίος < εβρ. Yehudhl < Yehudhä «Ιούδας». Βλ. λ. Ιούδας. Οµοίως 
και το λατ. Judaeus, από όπου και γαλλ. Juif, αγγλ. Jew, γερµ. Jude 
κ.τ.ό.]. 

ιουδαϊσµός (ο) [µτγν.] 1. η θρησκεία των Εβραίων, που χαρακτηρί-
ζεται από την πίστη σε έναν µόνον Θεό και από µια θρησκευτική ζωή 
σύµφωνη προς τα ιερά τους βιβλία, τον Νόµο (Τορά) και τις παραδό-
σεις (Ταλµούδ), όπως αυτές έχουν καταγραφεί και ερµηνευθεί από 
τους θρησκευτικούς τους αρχηγούς: ορθόδοξος | µεταρρυθµιστικός ~ 
2. οι πολιτισµικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
Εβραίων: ο ~ στάθηκε το σηµείο αναφοράς των Εβραίων τής διασπο-
ράς 3. το σύνολο των Εβραίων: ο ~ κυνηγήθηκε στη διάρκεια τού Β' 
Παγκοσµίου Πολέµου. — ιουδαϊστής (ο). 

Ιούδας (ο) 1. Π.∆. γυιος τού Ιακώβ, ο γενάρχης µιας από τις δώδεκα 
φυλές τού Ισραήλ 2. ο Ισκαριώτης· ένας από τους δώδεκα µαθητές 
τού Χριστού, ο οποίος, κατά την Κ.∆., τον πρόδωσε για τριάκοντα αρ-
γύρια 3. (µετωνυµ.) ο προδότης, ο καταδότης· ΦΡ. ΤΟ φιλί τού Ιούδα 
υποκριτικό φιλί, γενικότ. φιλική χειρονοµία, πίσω από την οποία κρύ-
βονται εχθρικές διαθέσεις 4. αδελφός τού Ιακώβου τού Αδελφόθεου 
και συγγραφέας επιστολής, που περιλαµβάνεται στην Κ.∆. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < εβρ. Yehudhä «αινούµενος, αντικείµενο αίνου»]. 

Ιουδήo (η) {άκλ.} Π.∆. Ισραηλίτισσα, η οποία, για να σώσει την πα-
τρίδα της από την πολιορκία των Ασσυρίων, δολοφόνησε τον αρχηγό 
τους Ολοφέρνη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yehûdlïth «Ιουδαία», θηλ. τού Yehüdha (βλ. λ. Ιού-
δας)]. 

Ιούλης (ο) → Ιούλιος 
Ιουλία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., 

θηλ. τού 'Ιούλιος (βλ.λ.)]. 
Ιουλιανός (ο) Φλάβιος Κλαύδιος- αυτοκράτορας τού Βυζαντίου (361-

363), γνωστός για την προσπάθεια επανακαθιέρωσης τής ειδωλολα-
τρίας, εξαιτίας τής οποίας χαρακτηρίστηκε από τους χριστιανούς 
«παραβάτης» ή «αποστάτης». [ΕΤΥΜ. µτγν. < υστερολατ. όν. Julianus 
< λατ. Julius. Βλ. κ. Ιούλιος]. 

Ιουλιανός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβαίνει τον µήνα Ιούλιο 2. ΙΣΤ. Ιου-
λιανό (τα) (α) η δολοφονική απόπειρα κατά τού Ελευθερίου Βενιζέ-
λου στο Παρίσι τον Ιούλιο τού 1920 και οι οχλοκρατικές αντιδράσεις 
εις βάρος επιφανών στελεχών των αντιβενιζελικών, που ξέσπασαν 
κατόπιν στην Αθήνα (β) τα πολιτικά γεγονότα που συνδέονται µε την 
ανατροπή τής κυβέρνησης τού Γεωργίου Παπανδρέου από τον τότε 
βασιλιά Κωνσταντίνο τον Ιούλιο τού 1965 και τις µαζικές κινητοποι-
ήσεις διαµαρτυρίας των οπαδών τού Κέντρου και τής Αριστεράς (βλ. 
κ. λ. αποστασία) (γ) τα γεγονότα που συνδέονται µε την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο και την πτώση τής δικτατορίας τον Ιούλιο τού 
1974 · 3. αυτός που σχετίζεται µε τον Ιούλιο Καίσαρα και συνήθ. ει-
δικότ. µε την ηµερολογιακή µεταρρύθµιση που καθιέρωσε 4. Ιουλια-
νό | παλιό ηµερολόγιο το ηµερολόγιο που καθιέρωσε ο Ιούλιος Καί-
σαρας το 46 π.Χ., έχοντας ως βάση το ηλιακό αντί τού σεληνιακού 
έτους, το οποίο χωρίστηκε σε 12 µήνες ή 365 ηµέρες (366 κάθε 4 χρό-
νια) και κάθε µήνας σε 30 ή 31 ηµέρες -εκτός τού Φεβρουαρίου, ο 
οποίος έχει 28 (29 κάθε 4 χρόνια)- και το οποίο χρησιµοποιείται στη 
λατρεία των ορθοδόξων λαών διορθωµένο κατά 13 ηµέρες (λ.χ. Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία, Αντι-
όχεια, Αλεξάνδρεια) ή αδιόρθωτο (Ιεροσόλυµα, Ρωσία, Σερβία, Αγ. 
Όρος) (πβ. κ. γρηγοριανό ηµερολόγιο, λ. γρηγοριανός) ΣΥΝ. παλαιό 
ηµερολόγιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Απριλιανός. 

Ιούλιος (ο) {Ιουλίου} 1. ο έβδοµος µήνας τού έτους, ο δεύτερος τού 
καλοκαιριού (µαζί µε τον Ιούνιο και τον Αύγουστο), ο οποίος έχει 31 
ηµέρες ΣΥΝ. (λαϊκ.) Αλωνάρης 2. όνοµα πολλών Ρωµαίων µε γνωστό- 
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τερο τον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα (101-44 π.Χ.) (βλ. λ. Καίσαρ) 3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Ιούλης κ. Γιούλης (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Julius, από το όνοµα τού Ιουλίου Καίσαρα, προς τιµήν 
τού οποίου µετονοµάστηκε σε Julius ο µήνας Quintilis («πέµπτος») τού 
πρώιµου ρωµαϊκού ηµερολογίου. Έκτοτε η λ. χρησιµοποιήθηκε και ως κύρ. 
όν.]. 

Ιουλίττα (η) {-ας κ. -ης} 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν. < Ιουλία, θηλ. τού 7ούλιος (βλ.λ.)]. 

ίουλος (ο) {ιούλ-ου | -ων, -ους) 1. (λόγ.) οι πρώτες τρίχες από το γένι των 
εφήβων ΣΥΝ. χνούδι · 2. ΖΩΟΛ. σαρανταποδαρούσα µε σώµα γκρίζο και 
κυλινδρικό, που ζει κάτω από πέτρες ή κούτσουρα, φέρει κεραίες αντί για 
µάτια και, όταν συλληφθεί, τυλίγεται ώστε να πάρει τη µορφή µπαλίτσας 3. 
BOT. ταξιανθία σε σχήµα βότρυος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Fi-FoX-voç ή *Εί-Εολ-
σος (µε αναδιπλασιασµό), που συνδ. µε τη λ. ούλος «πυκνός» και µε το ρ. 
είλέω «στρέφω, τυλίγω» (για το οποίο βλ. λ. αλυσίδα, ειλεός)]. 

Ιούνιος (ο) {Ιουνίου} ο έκτος µήνας τού έτους, ο πρώτος τού καλοκαιριού, ο 
οποίος έχει 30 ηµέρες ΣΥΝ. (λαϊκ.) θεριστής. Επίσης (λαϊκ.) Ιούνης κ. 
Γιούνης   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Junius, µήνας τού ρωµαϊκού ηµερολογίου αφιερωµένος 
στη θεά Ήρα, < Juno «Ήρα»]. 

ιουρασιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη γεωλογική περίοδο τού 
Μεσοζωικού Αιώνα, κατά τη διάρκεια τής οποίας γνώρισαν τη µεγαλύτερη 
τους ανάπτυξη και κυριαρχία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα κάθε είδους 
γιγαντιαία ερπετά (δεινόσαυροι, ιχθυόσαυροι, πτερό-σαυροι κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jurassique < Jura, οροσειρά µεταξύ Ελβετίας 
και Γαλλίας (< κελτ. iuri «δασώδες όρος»)]. 

Ιουστίνη (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Ιουοτίνα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Ίουστϊνος (βλ.λ.)]. 

ιουστινιάνειος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Ιουστινιανό Α, αυτοκράτορα 
τού Βυζαντίου (την περίοδο 527-565) και άγιο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ 
κώδικας | νοµοθεσία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Justinianus < Justus «δίκαιος, 
νόµιµος»]. 

Ιουστινιανός (ο) όνοµα δύο αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου, µε γνωστότερο τον 
Ιουστινιανό Α' (τον Μέγα) (527-565), ο οποίος έκτισε τον ναό τής Αγίας 
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, συνέβαλε στην εµπέδωση τής Ορθοδοξίας 
και άφησε σπουδαίο νοµοθετικό έργο (ιουστινιάνειος νοµοθεσία). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Justinianus | Justinus < επίθ. Justus «δίκαιος, νόµιµος»^ 

Ιουστίνος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας µε γνωστότερο τον 
φιλόσοφο και απολογητή (2ος αι.) 2. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. Ίουστινος < λατ. Justinus < επίθ. Justus «δίκαιος, νόµιµος»]. 

ιοχρους, -ους, -ουν {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
µενεξέ: ~ βαφή ΣΥΝ. µενεξεδής, µοβ, σκουρογάλαζος. [ΕΤΥΜ. < ίον + -χρους 
< αρχ. χρως «χρώµα»]. 

ιππάριο (το) [µτγν.] {ιππαρί-ου | -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το µικρό σε ηλικία ή 
µέγεθος άλογο ΣΥΝ. αλογάκι · 2. µικρή ατµοκίνητη αντλία, που 
χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία λέβητα µε νερό ή την παραγωγή 
πεπιεσµένου αέρα στις ατµάµαξες, που υποβοηθεί την κίνηση αντλίας. 

Ίππαρχος (ο) {Ιππάρχου} όνοµα ιστορικών προσώπων τής αρχαίας Ελλάδας, 
µε σηµαντικότερο τον Ίππαρχο που έζησε στη Ρόδο (2ος αι. π.Χ.) και υπήρξε 
ο µεγαλύτερος αστρονόµος τής αρχαιότητας. 

_ [ΕΤΥΜ < αρχ. Ίππαρχος < ίππος + -άρχος < άρχω]. 
ίππαρχος (ο) {ιππάρχ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) ο αρχηγός τού Ιππικού. [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. Ίππαρχος < ίππος + -άρχος < άρχω]. 
ιππασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού να ιππεύει κανείς άλογο 2. το άθληµα 

κατά το οποίο ο ιππέας εκτελεί µε το άλογο του διάφορες ασκήσεις και 
άλµατα 3. (γενικότ.) ο περίπατος ή η πορεία πάνω σε άλογο: κάνω ~ ΣΥΝ. 
καβάλα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ιππασία < ίππάζοµαι «οδηγώ ίππους, ιππεύω» < ίππος]. 

ιππαστί επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. σαν ιππέας, µε τον τρόπο που κάθεται ο ιππέας 
πάνω στο άλογο ΣΥΝ. καβάλα 2. (σε ερωτική στάση) µε τη γυναίκα να 
κάθεται πάνω στον άνδρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ιππαστί < αρχ. 
ίππάζοµαι «οδηγώ ίππους, ιππεύω» < ίππος]. 

ιππέας (ο) {ιππ-είς, -έων}, ιππεύτρια (η) [1893] {ιππευτριών} 1.(λόγ.) 
αναβάτης αλόγου ΣΥΝ. καβαλάρης 2. στρατιώτης που ανήκει σε έφιππο 
στρατιωτικό σώµα ΑΝΤ. πεζός 3. ΙΣΤ. ο τριακοσιοµέδιµνος (βλ.λ.). 

t [ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππεύς < ίππος]. 
ιππειος, -α, -ο [αρχ.] (λογ.) αυτός που ανήκει ή προέρχεται από ίππο: ~ ορός (ο 

ορός που λαµβάνεται από το αίµα τού αλόγου) | κρέας ΣΥΝ. αλογήσιος. 
ιππευτήριο (το) [1887] {νππευτηρί-ου | -ων} στεγασµένος χώρος, στον οποίο 

γίνονται µαθήµατα ιππασίας. 
ιππευτική (η) [1833] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής ιππασίας, κατά την οποία 

επιχειρείται η µέγιστη αξιοποίηση των αντιληπτικών ικανοτήτων τού αλόγου 
µε τη µικρότερη δυνατή παρέµβαση τού αναβάτη. 
— ιππευτικός, -ή, -ό. 

ιππεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ίππευσα} ♦ 1. (µετβ.) ανεβαίνω σε άλογο (ή 
άλλο ζώο, λ.χ. µουλάρι, γάιδαρο) ΣΥΝ. καβαλικεύω, καβαλάω ♦ (αµετβ.) 2. 
κινούµαι έφιππος 3. κάνω ιππασία: ιππεύει ωραία. 
— ίππευση (η) [µτγν.]. 

ιππηλασία (η) [µτγν.] (ιππηλασιών} (λόγ.) ο αγώνας δρόµου µεταξύ 

ιππέων ΣΥΝ. ιπποδροµία. 
ιππηλάτης (ο) {ιππηλατών} (λόγ.) ο επαγγελµατίας που ιππεύει άλογο και το 

οδηγεί σε αγώνες δρόµου (στον ιππόδροµο) ΣΥΝ. ιππέας, τζόκεϊ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππηλάτης < ίππ(ο)- + -ελάτης (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω]. 

ιππήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που τον σέρνει άλογο: ~ άµαξα | όχηµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίππήλατος < ϊππ(ο)- + -ελατός (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω]. 

Ιππίας (ο) 1. αρχαίος Αθηναίος, γυιος και διάδοχος τού Πεισιστράτου στην 
τυραννίδα- µετά την εκδίωξη του από την Αθήνα κατέφυγε στην Περσία και 
έλαβε µέρος στην εκστρατεία των Περσών στον Μαραθώνα 2. αρχαίος 
Έλληνας σοφιστής (5ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιππίας < ίππος + παραγ. 
επίθηµα -ίας, πβ. κ. Κριτ-ίας, Λυσ-ίας, Γοργ-ίας]. 

ιππίδες (οι) {ιππιδών} οικογένεια θηλαστικών που περιλαµβάνει τα άλογα, τα 
γαϊδούρια, τα µουλάρια, τις ζέβρες κ.ά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
equidae < λατ. equus «ίππος»]. 

ιππική (η) [αρχ.] η ιππασία και οι ιππικοί αγώνες. 
ιππικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα άλογα ή µε την ιππασία και 

τους ιππείς: ~ αγώνας | ασκήσεις | τέχνη | όµιλος | επιδείξεις 2. ιππικό (το) το 
σώµα στρατού που αποτελείται από έφιππους άνδρες ΣΥΝ. (λαϊκ.) καβαλαρία. 

inno- κ. inno- κ. ιππ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται: 
1. µε το άλογο: ιππό-δροµος, ιππο-κόµος, ιππ-ήλατος 2. µε τον ίππο (στη 
µηχανολογία): ιππο-δύναµη. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. κ. Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. ίππό-δροµος, ίππο-κόµος), που προέρχεται από το ουσ. ίππος]. 

Ιπποδάµεια (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Πίσας Οινόµαου, σύζυγος τού 
Πέλοπα, από τον οποίο απέκτησε έξι γυιους, µεταξύ των οποίων τον Ατρέα και 
τον Θυέστη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιπποδάµεια, θηλ. τού Ίππόδαµος)βλ.λ.)]. 

ιπποδάµειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που θεωρείται έργο τού Ιπποδά-µου, που 
αποδίδεται στον Ιππόδαµο 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που φέρει πολεοδοµικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρείται ότι εισήγαγε ο Ιππό-δαµος, π.χ. 
ορθογώνια τεµνόµενους δρόµους ή κατανοµή τής πόλης σε ζώνες 
δραστηριοτήτων. 

Ιππόδαµος (ο) (Ιπποδάµου} (ο Μιλήσιος) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας και 
πολεοδόµος (5ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίθ. ιππόδαµος «δαµαστής αλόγων» < ίππο- + δαµος < θ. δαµ-, 
για το οποίο βλ. λ. δαµάζω]. 

ιπποδροµία (η) [αρχ.] {ιπποδροµιών} ο αγώνας ταχύτητας µεταξύ 
εκπαιδευµένων αλόγων, τα οποία καθοδηγούνται από επαγγελµατίες αναβάτες 
ΣΥΝ. (λόγ.) ιππηλασία, (καθηµ.) κούρσα. — ιπποδροµιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιπποδρόµιο (το) [αρχ.] (ιπποδροµί-ου | -ων} ο ειδικά διαµορφωµένος ανοικτός 
χώρος, που προορίζεται για τη διεξαγωγή αγώνων µεταξύ αλόγων ΣΥΝ. 
ιππόδροµος, πίστα. 

ιππόδροµος (ο) [αρχ.] {ιπποδρόµ-ου | -ων, -ους} 1. ο ειδικά διαµορφωµένος 
ανοικτός χώρος (στίβος µε χλοοτάπητα, χώµα ή άµµο), που προορίζεται για τη 
διεξαγωγή αγώνων µε άλογα εκπαιδευµένα για ιπποδροµίες ΣΥΝ. ιπποδρόµιο 
2. (γενικότ.) το σύνολο των εγκαταστάσεων (στάβλοι, στίβος, εξέδρες και 
θεωρεία για τους θεατές, περίβολοι, εκδοτήρια κ.λπ.) 3. (συνεκδ.) οι 
ιπποδροµίες και τα τυχερά παιχνίδια που σχετίζονται µε αυτές: το πάθος του 
για τον ~ τον κατέστρεψε || παίζω στον ~ || τα στοιχήµατα | λαχεία τού ~. — 
ιπποδροµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιπποδύναµη (η) {-ης κ. -άµεως | χωρ. πληθ.} ΜΗΧΑΝ. η ισχύς µηχανής 
µετρηµένη σε ίππους (βλ.λ., σηµ. 3): το αυτοκίνητο είναι µικρής ~ και δεν 
τραβάει στην ανηφόρα || η φορολογητέα ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
horse power]. 

ιπποειδή (τα) ΖΩΟΛ. οικογένεια µονόχηλων θηλαστικών, στην οποία ανήκει το 
άλογο, ο ηµίονος, ο γάιδαρος, η ζέβρα κ.ά. Επίσης ιππίδες (οι). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. equidae]. 

ιππόκαµπος (ο) {-ου κ. -άµπου | -ων κ. -άµπων, -ους κ. -άµπους) 1. µικρό ψάρι 
που ζει κυρ. στις θερµές θάλασσες και έχει χαρακτηριστικά παράξενο σχήµα, 
καθώς το κεφάλι του σχηµατίζει γωνία µε το σώµα του, κολυµπά σε όρθια 
στάση µε τη βοήθεια τού ραχιαίου πτερυγίου, ενώ η λεπτή ουρά του 
χρησιµεύει ως όργανο αγκιστρώσεως ΣΥΝ. αλογάκι τής θάλασσας 2. ΑΝΑΤ. 
περιοχή τού εγκεφάλου που σχετίζεται µε τις διαδικασίες τής µνήµης και τής 
µάθησης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ιππόκαµπος < ίππο- + -κάµπος < κάµπη «θαλάσσιο 
τέρας», αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο, o ανατοµικός όρ. είναι αντιδάν. από 
νεολατ. hippocampus]. 

ιπποκόµος (ο) 1. ο υπεύθυνος για την καθαριότητα, την υγεία και τη διατροφή 
των αλόγων ΣΥΝ. σταβλίτης 2. (παλαιότ.) στρατιώτης που υπηρετούσε 
προσωπικά αξιωµατικό ΣΥΝ. ορντινάτσα. — ιπποκοµία (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίπποκόµος < ίππο- + -κόµος < κοµώ «φροντίζω», βλ. κ. -
κοµία]. 

Ιπποκράτης (ο) {-η κ. -άτους) 1. ο µεγαλύτερος αρχαίος Έλληνας ιατρός (460-
377 π.Χ.), γνωστός και ως «ο πατέρας τής ιατρικής»· ΦΡ. όρκος τού Ιπποκράτη 
ο όρκος που δίνουν οι απόφοιτοι τής Ιατρικής Σχολής, πριν ασκήσουν την 
ιατρική ως επάγγελµα 2. ανδρικό όνοµα. — ιπποκρατικός, -ή, -ό [1889] κ. 
ιπποκράτειος, -α, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιπποκράτης «αυτός που κρατάει 
τους ίππους» < ίππο- + -κράτης < κρατώ]. Ιππόλυτος (ο) {-ου κ. -ύτου} 1. 
ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Θησέα, τον οποίο 
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ερωτεύθηκε η µητρυιά του Φαίδρα· γνωστός κυρ. από την οµώνυµη τραγωδία 
τού Ευριπίδη 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. 'Ιππόλυτος «αυτός που λύει τους ίππους» < ίππο- + λυτός < 
λύω]. 

ιππόµαχία (η) [αρχ.] {ιπποµαχιών} η µάχη που διεξάγεται µεταξύ έφιππων 
στρατιωτών. 

ίππονοµή (η) [1833] ΣΤΡΑΤ. η τροφή που αναλογεί στα άλογα τού στρατού κάθε 
24 ώρες. [ΕΤΥΜ. < ίππο- + νοµή < νέµω]. 

ιπποπέδη (η) {ιπποπεδών} (λόγ.) τα δεσµά που τοποθετούνται στα πόδια των 
αλόγων, ώστε να µη µπορούν να κινούνται ελεύθερα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ιπποπέδη < ίππο- + πέδη (βλ.λ.)]. 

ιπποπόταµος (ο) [µτγν.] 1. µεγάλο, χορτοφάγο αµφίβιο θηλαστικό, που ζει σε 
ποταµούς και βάλτους τής Αφρικής, τού οποίου το σώµα έχει πολύ χοντρό 
ρυτιδωµένο γκριζωπό δέρµα και παχύ υποδόριο στρώµα λίπους, κοντά, 
χοντρά πόδια, πλατύ ρύγχος και κοντά αφτιά και ουρά 2. (µτφ.-σκωπτ.) ο 
εξαιρετικά χοντρός άνθρωπος. 

ίππος (ο) 1. (λόγ.-επιστηµ.) το άλογο: αραβικός - ΣΥΝ. (λογοτ.) άτι- ΦΡ. 
δούρειος ίππος βλ.λ. 2. ΑΘΛ. (α) πλάγιος ίππος επίµηκες όργανο γυµναστικής 
ανδρών, ύψους 1,08 µέτρων, µε δύο λαβές στην κορυφή, στις οποίες 
στηρίζεται ο αθλητής και εκτελεί κινήσεις τού κορµού και των ποδιών 
(περιστροφές, ψαλίδια κ.λπ.) χωρίς διακοπή µέχρι το τέλος τής επίδειξης (β) 
ίππος άλµατος όργανο γυµναστικής όµοιο µε το παραπάνω, χωρίς λαβές, πάνω 
στο οποίο στηρίζεται ο αθλητής µε τα χέρια, για να εκτελέσει άλµα, αφού 
τρέξει και πατήσει στον βατήρα που είναι τοποθετηµένος µπροστά 3. 
ΜΗΧΑΝ. η µονάδα που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τής ισχύος των 
µηχανών και ισούται µε τη δύναµη που χρειάζεται για να σηκωθεί βάρος 
εβδοµήντα πέντε κιλών κατά ένα µέτρο για ένα δευτερόλεπτο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππος (ήδη µυκ. i-qo) < I.E. *ekwo- «ίππος», πβ. σανσκρ. 
âsvah, λατ. equus, αρχ. αγγλ. eoh «πολεµικό άλογο» κ.ά. Η παρουσία τού 
παράλλ. τύπου ϊκκος και συνθέτων όπως το κύρ. όν. Λεύκ-ιππος (αντί *Αεύχ-
ιππος), αποδεικνύει ότι η δασύτητα τής λ. ί'ππος είναι υστερογενής. Το αρχικό 
ι- παραµένει ανερµήνευτο. Η λ. ϊππος χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως ά συνθ. 
(πβ. ίππο-κόµος, ίππο-πόταµος κ.ά), καθώς και σε κύρια ονόµατα (πβ. Ίππο-
κράτης, Ίππό-λυτος, Ξάνθ-ιπ-πος). Βλ. κ. λ. άλογο]. 

ιπποσκευή (η) [1847] (λόγ.) το σύνολο τού εξοπλισµού ενός αλόγου, ώστε να 
µπορεί να το ιππεύσει κανείς, κυρ. η σέλα, οι αναβολείς, τα χαλινάρια και η 
στοµίδα (πβ. λ. σαγή). 

ιπποστάσιο (το) {ιπποστασί-ου | -ων} (λόγ.) ο κλειστός χώρος όπου 
φυλάσσονται τα άλογα ΣΥΝ. στάβλος, ιπποτροφείο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ίπποστάσιον < ίππο- + -στάσιον < στάσις]. 

ιπποσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ιπποτών: η παρακµή τής -1| 
περιπλανώµενη ~ ΣΥΝ. ιπποτισµός 2. η ιδιότητα τού να είναι κανείς ιππότης, 
η ευγενική, έντιµη και αξιοπρεπής συµπεριφορά ΣΥΝ. ιπποτισµός. 

ιππότης (ο) {ιπποτών} 1. ΙΣΤ. ευγενής τού Μεσαίωνα που µαχόταν έφιππος και 
συνήθ. ανήκε σε τάγµα, τού οποίου τις αρχές ακολουθούσε: οι ~ τής 
Στρογγυλής Τραπέζης | τής Αποκαλύψεως (αιρετικοί τού 19ου αι.) || 
περιπλανώµενος ~ (που περιπλανιόταν αναζητώντας την περιπέτεια, τη δόξα, 
τον έρωτα κ.λπ.) || χρίστηκε ~ || σιδηρόφρακτος ~ 2. ΙΣΤ. µοναχός ένοπλου 
τάγµατος που ορκιζόταν πίστη στην Εκκλησία και πολεµούσε εναντίον των 
απίστων: οι Ναΐτες ιππότες (ρωµαιοκαθολικό τάγµα, που έδρασε στις 
Σταυροφορίες) 3. ο άνδρας που έχει τιµηθεί µε το παράσηµο τιµής µοναχικού 
τάγµατος: ~ τού Σωτήρος | τής Λεγεώνας τής Τιµής- (µτφ.) 4. ο άνδρας µε 
ευγενικούς και περιποιητικούς τρόπους, κυρ. απέναντι στις γυναίκες: ένας ~ 
δεν αφήνει ποτέ µια γυναίκα να γυρίσει µόνη της τη νύχτα στο σπίτι ΣΥΝ. 
τζέντλεµαν 5. ο άνδρας που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά τού ροµαντικού 
εραστή (νέος, ωραίος και ευγενής): πέρασε όλη της τη νιότη περιµένοντας 
µάταια τον ~ της. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ιππότης < ί'ππος. Οι σύγχρονες σηµ. 
αποδίδουν το γαλλ. chevalier]. 

ιπποτικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ιππότη, τη ζωή και τη 
δράση του (σηµ. 1): ~ τίτλος | περιπέτειες | µυθιστορήµατα | ποίηση | 
χαρακτήρας- ΦΡ. ΙΠΠΟΤΙΚΟ τάγµα µεσαιωνικό τάγµα, τα µέλη τού οποίου 
είχαν ορκιστεί πίστη στην Εκκλησία και υπηρετούσαν φιλανθρωπικούς 
σκοπούς ή πολεµούσαν εναντίον των απίστων (λ.χ. για την απελευθέρωση των 
Αγίων Τόπων): το - των Ναϊτών | τού Αγίου Λαζάρου 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ευγένεια, αβροφροσύ-νη (ιδ. προς τις γυναίκες): ~ 
συµπεριφορά | χειρονοµία | έρωτας (πιστός, αφοσιωµένος) | αίσθηµα. — 
ιπποτικότητα (η) [1870]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. chevaleresque]. 

ιπποτισµός (ο) [1868] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ιδιοτήτων που 
αποδίδονται στους ιππότες (κυρ. η ευγένεια, η αξιοπρέπεια, η γενναιότητα 
κ.λπ.): από ~ παραχώρησε τη θέση του στην κυρία ΣΥΝ. ευγένεια 2. ο θεσµός 
που κατά τον Μεσαίωνα αναγνώριζε τους ιππότες ως χωριστή και τιµώµενη 
τάξη 3. το σύνολο των ιπποτών ΣΥΝ. ιπποσύνη. 

ιπποτροφείο (το) [µτγν.] ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος για τη συντήρηση και 
την αναπαραγωγή αλόγων ΣΥΝ. ιπποφορβείο, ιπποστάσιο. 

ιπποτρόφος (ο) [αρχ.] το πρόσωπο που ασχολείται µε την εκτροφή και 
αναπαραγωγή αλόγων. — ιπποτροφία (η) [αρχ.]. 

ίππουρίδα (η) 1. ΙΣΤ. φούντα από τρίχες αλόγου, που έφεραν ως διακριτικό τού 
βαθµού τους οι Τούρκοι πασάδες: πασάς µε τρεις ιππου-ρίδες (στρατάρχης) · 
2. ΑΝΑΤ. η νηµατοειδής απόληξη τού νωτιαίου µυελού · 3. ποώδες φυτό µε 
στενά, επιµήκη φύλλα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππουρίς, -ίδος < ϊππ(ο)- + -ουρίς < ουρά). o ανατ. όρ. 
αποτελεί αντιδάν., < αγγλ. hippuris]. 

ιπποφά γος (ο) [µτγν.] αυτός που τρώει αλογήσιο κρέας. — ιπΠοφα-Υία (η) 
[1891]. 

ιπποφορβείο (το) ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την εκτροφή και 
αναπαραγωγή αλόγων ΣΥΝ. ιπποτροφείο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίπποφορβεύς (πβ. αρχ. ίπποφόρβιον) < ίππο- + φορβεύς < 
φέρβω «τρέφω». Βλ. κ. φορβή]. 

Ιππώναξ (ο) {Ιππώνακτ-ος, -α} αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής, ιαµβογράφος, 
από την Έφεσο (6ος αι. π.Χ.). Επίσης Ιππώνακτας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίππώναξ < 
*ίππο-Ράναξ < ίππος + άναξ «βασιλιάς» (βλ.λ.)]. 

ipso facto λατ. (προφέρεται ίπσο φάκτο) µε αυτό καθ' εαυτό το γεγονός, το 
συµβάν. 

ipso jure λατ. (προφέρεται ίπσο γιούρε) αυτοδικαίως. 
ίπταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ίπτ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -ανται, µτχ. 

ιπτάµενος, -η, -ο | παρατ. ιπτ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο} 
(αρχαιοπρ.) 1. πετάω, βρίσκοµαι στον αέρα 2. (η µτχ. ιπτάµενος, -η, -ο) βλ.λ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίπταµαι (κατά το σχήµα εστην, στήσοµαι τού ρ. ί'στα-µαι, που 
συνέπιπτε µορφολογικά µε τους τύπους επτην, πτήσοµαι τού ρ. ίπταµαι) < θ. 
πτά- < *ptâ, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς την α' συλλαβή) τού δισύλλ. I.E. θ. 
*petâ- «πετώ», πβ. σανσκρ. pâtati, λατ. penna «πούπουλο» (< *pet-na), ιταλ. 
penna, γερµ. Feder «φτερό», αγγλ. feather κ.ά. Οµόρρ. πέτ-οµαι, πετεινός, πτη-
νό(ν), πτε-ρό(ν), πί-πτω (βλ.λ.), πτώ-σις (-η), πτώ-µα κ.ά.]. 

ιπτάµενος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στον αέρα, που πετά: -µηχανές | 
ραντάρ || Αγνωστης Ταυτότητας ~ Αντικείµενα (Α.Τ.Ι.Α. ή U.F.O.)· ΦΡ. 
ιπτάµενος δίσκος άγνωστο αντικείµενο που παρατηρείται στον ουρανό, έχει 
σχήµα φωτεινού δίσκου και ορισµένοι πιστεύουν ότι έχει εξωγήινη προέλευση 
(πβ. λ. ούφο) 2. (ζώο) που φέρει φτερά ή µπορεί να πραγµατοποιήσει πτήση: ~ 
σαύρα | µυρµήγκι | κατσαρίδα | σκίουρος || ο Πήγασος ήταν ένα µυθικό ~ άλογο 
3. ιπτάµενο δελφίνι τύπος ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, τού οποίου η κα-
ρένα (βλ.λ.) ανυψώνεται, ώστε να µην ακουµπά στην επιφάνεια τού νερού 
καθώς πλέει, χάρη σε πλαϊνά πτερύγια, τα οποία βυθίζονται µερικώς ή πλήρως 
στο νερό (πβ. λ. καταµαράν) ΣΥΝ. υδροπτέρυγο 4. (για πρόσ.) αυτός που 
κινείται µε αεροπλάνο ή ελικόπτερο, συνήθ. λόγω επαγγέλµατος: ~ συνοδός/ 
προσωπικό (σε αντιδιαστολή προς το προσωπικό εδάφους αεροδροµίου ή 
αεροπορικής εταιρείας) || ~ γιατροί (που κινούνται µε ιπτάµενο µέσο) 5. 
ιπτάµενος (ο) ο πιλότος αεροσκάφους, ιδ. τής Πολεµικής Αεροπορίας: ο γυιος 
της είναι ~. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ίπταµαι. Πολλοί όροι είναι µετάφρ. 
δάνεια: ιπτάµενος δίσκος (< αγγλ. flying saucer), ιπτάµενο δελφίνι (< αγγλ. 
flying dolphin), ιπτάµενο προσωπικό (< αγγλ. flying crew) κ.ά.]. 

ιραδές (ο) ΙΣΤ. (στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) αυτοκρατορικό διάταγµα, 
σουλτανικό φιρµάνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. irade]. 

Ιράκ (το) {άκλ.} (αραβ. Al-Jumhüriyah al-Irâqiyah = ∆ηµοκρατία τού Ιράκ) 
κράτος τής Ν∆. Ασίας µε πρωτεύουσα τη Βαγδάτη, επίσηµη γλώσσα την 
Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Ιράκ. — Ιρακινός (ο), Ιρακινή (η), ιρακινός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. Iraq, αβεβ. ετύµου, ίσως προέρχεται από παλαιότ. όρο που 
σηµαίνει «όχθη» λόγω τού ότι περιλαµβάνει τη λεκάνη των ποταµών Τίγρη 
και Ευφράτη]. 

Ιράν (το) {άκλ.} (περσ. JomhOriye Eslämiye Iran = Ισλαµική ∆ηµοκρατία τού 
Ιράν) κράτος τής Ν∆. Ασίας µε πρωτεύουσα την Τεχεράνη, επίσηµη γλώσσα 
την Περσική και νόµισµα το ριάλ- αλλιώς (παλαιότ.) Περσία (η). — Ιρανός 
(ο), Ιρανή (η), ιρανικός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < περσ. Iran < αρχ. περσ. Eran 
| Aryan «Αριοί»]. 

ιρανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το Ιράν ή/και τους κατοίκους του 
ΣΥΝ. περσικός 2. αυτός που σχετίζεται µε τον κλάδο τής ινδοευρωπαϊκής 
γλωσσικής οικογένειας, στον οποίο ανήκουν η Περσική, η Πάστο (επίσηµη 
γλώσσα τού Αφγανιστάν), η Οσετική (γλώσσα τού Καυκάσου) κ.ά.: ~ 
γλώσσες. 

ιραοιοναλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό σύστηµα τού 19ου αι., 
σύµφωνα µε το οποίο η νόηση δεν µπορεί να προσεγγίσει εξ ολοκλήρου τη 
γνώση, πράγµα που µπορεί να γίνει µέσω τής ενόρασης ή τής διαίσθησης, µε 
το ένστικτο και τη βούληση ΑΝΤ. ρασιοναλισµός, ορθολογισµός, λογοκρατία. 
— ιρασιοναλιστής (ο), ιρασιονα-λίστρια (η), ιρασιοναλισπκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. irrationalisme < in- στερητ. + rationalisme < 
λατ. ratio «λόγος, λογισµός»]. 

ίριδα (η) {ιρίδων} 1. ΜΕΤΕΩΡ. φυσικό φαινόµενο που εµφανίζεται στον ουρανό 
µετά τη βροχή, το οποίο προκαλείται από τη διάθλαση τού φωτός µέσα από τα 
σταγονίδια τής βροχής και την ατµόσφαιρα και κατά το οποίο σχηµατίζονται 
τα επτά βασικά φυσικά χρώµατα σε τόξο που προβάλλεται στον ουρανό 
(ουράνιο τόξο)· ΦΡ. χρώµατα τής ίριδας τα επτά χρώµατα (µοβ, βαθύ µπλε, 
ανοιχτό µπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο) που σχηµατίζει η 
αντανάκλαση τού ηλιακού φωτός · 2. ΑΝΑΤ. εξωτερικό τµήµα τού µατιού, που 
έχει κυκλικό σχήµα, βρίσκεται µεταξύ τού κερατοειδούς χιτώνα και τού 
κρυσταλλοειδούς φακού και φέρει στο κέντρο οπή (την κόρη), έχει 
διαφορετικό χρώµα σε κάθε άνθρωπο και λειτουργεί ως οπτικό διάφραγµα · 3. 
διακοσµητικό φυτό µε άνθη διαφόρων χρωµάτων και φύλλα µακρόστενα στο 
σχήµα σπαθιού, που χρησιµοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών και τη 
φαρµακευτική. — ιριδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. Ίρις, αρχ. θεωνύµιο, < Fïpiç 
< I.E. *wi-r- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. αρχ. αγγλ. wir «σύρµα» (> αγγλ. wire), 
αρχ. σκανδ. vìrr «ελικοειδής γραµµή, σπιράλ» κ.ά. Πιστεύεται ÓTt η λ. ίρις 
συνδ. ετυ- 
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µολογικά και µε τη λ. Ιτέα (βλ.λ.). Η σηµ. τής οφθαλµολογίας είναι µτγν.]. 
ιριδεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση µε την οποία αφαιρείται µέρος τής 

ίριδας, µε σκοπό να ελαττωθεί η πίεση στο εσωτερικό τού µατιού ή να ανοίξει 
δίοδος για το φως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iridectomy]. 

ιριδίδες (οι) {ιριδιδών} οικογένεια φυτών που περιλαµβάνει τα φυτά ίριδα, 
κρόκο, γλαδιόλα κ.ά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Iridaceae]. 

ιριδίζω ρ. αµετβ. {ιρίδισα} εµφανίζω στην επιφάνεια µου τα χρώµατα τής 
ίριδας: όταν χύνεται πετρέλαιο στη θάλασσα, τα νερά ιριδί-ζουν. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. iriser]. 

ιρίδ ιο  (το) [1812] {ιριδίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Ir) (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iridium. Το χηµικό στοιχείο οφείλει 
την ονοµασία του στις ποικίλες αποχρώσεις που σχηµατίζονται µετά την 
κατεργασία του]. 

ιριδιουχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει ιρίδιο. [ΕΤΥΜ. < 
ιρίδιο + -ούχος < έχω}. 

ιριδισµός (ο) το φαινόµενο κατά το οποίο ένα σώµα παρουσιάζει στην 
επιφάνεια του τα χρώµατα τής ίριδας, όταν πέφτει πάνω του το φως (π.χ. στις 
σαπουνόφουσκες, τις πετρελαιοκηλίδες κ.λπ.). Επίσης ιρίδισµα (το). [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. irisation]. 

ιριδίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής ίριδας τού µατιού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iritis]. 

ιριδοκήλη (η) ΙΑΤΡ. η πρόπτωση τµήµατος τής ίριδας τού µατιού µετά από 
τραυµατισµό τού κερατοειδούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
iridocele]. 

ιριδοτοµία (η) ΙΑΤΡ. η απλή χειρουργική επέµβαση και τοµή στην ίριδα τού 
µατιού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iridotomy]. 

ιριδωτός, -ή, -ό αυτός που εµφανίζει ποικιλία στον χρωµατισµό του: - επιφάνεια 
| ύφανση ΣΥΝ. ποικιλόχρωµος ANT. µονόχρωµος. 

Ίρις (η) {Ίριδ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Θαύµαντος και τής Ωκεανί-δας 
Ηλέκτρας, αδελφή των Αρπυιών, αγγελιαφόρος των θεών 2. γυναικείο όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Ίριδα [ΕΤΥΜ. < αρχ. ΤΙρις, βλ. λ. ίριδα]. 

Ιρλανδία (η) (αγγλ. Republic of Ireland = ∆ηµοκρατία τής Ιρλανδίας, ιρλ. Eire) 
1. νησί τού Ατλαντικού Ωκεανού στη Β∆. Ευρώπη, που χωρίζεται από τη 
Μεγάλη Βρετανία από την Ιρλανδική Θάλασσα 2. κράτος τής Β∆. Ευρώπης, 
που καταλαµβάνει το παραπάνω νησί εκτός από το Β. τµήµα του, µε 
πρωτεύουσα το ∆ουβλίνο, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και την Ιρλανδική 
και νόµισµα τη λίρα Ιρλανδίας (2002: ευρώ) ΣΥΝ. Έιρε (το) 3. Βόρεια 
Ιρλανδία γεωγραφική και πολιτική διαίρεση τού Ηνωµένου Βασιλείου, που 
καταλαµβάνει το ΒΑ. τµήµα τού νησιού τής Ιρλανδίας (σηµ. 1), µε 
πρωτεύουσα το Μπέλφαστ. — Ιρλανδός κ. (λαϊκ.) Ιρλανδέζος (ο), Ιρλανδή κ. 
(λαϊκ.) Ιρλανδέζα (η), ιρλανδικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) ιρλανδέζικος, -η/-ια, -ο. 
Ιρλανδικά κ. (λαϊκ.) Ιρλανδέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Irlande (οπτικό δάνειο) < αγγλ. Ireland. Τόσο 
το αγγλ. Ire-land (land «γη, χώρα») όσο και το ιρλ. Eire ανάγονται σε αρχ. ιρλ. 
Erin | Eriu < ìar «δύση», οπότε η λ. Ireland σηµαίνει «χώρα τής δύσεως». Οι 
αρχ. Ρωµαίοι γνώριζαν τη χώρα µε το όνοµα Hibernia | Ibernia < κελτ. Iveriu]. 

ιρόκο (το) σκληρό και ανθεκτικό στην υγρασία αφρικανικό ξύλο, χρώµατος 
καφέ-ερυθρού. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. iroko, λ. τής γλ. Γιορούµπα (οµιλείται από φυλή που ζει στη 
Νιγηρία, στο Μπενίν και στο Τόγκο)]. 

ίσα1 επίρρ. [µεσν.] 1. µε τρόπο που να υπάρχει ισότητα, σε ίσα µέρη: χώρισαν ~ 
την πατρική περιουσία ΣΥΝ. ισοµερώς ANT. άνισα, ανισοµερώς· (λαϊκ. αντί 
ίσια)· ΦΡ. (δεν είµαστε) ίσα κι όµοια βλ. λ. όµοια 2. σε ευθεία γραµµή: θα 
προχωρήσετε ~ και δεν θα στρίψετε πουθενά ΣΥΝ. ίσια, ευθεία, (λαϊκ.-οικ.) 
ντουγρού ANT. λοξά 3. σε όρθια στάση χωρίς κύρτωση: κράτα ~ το κορµί σου 
και µην καµπουριάζεις! 4. κατευθείαν, αµέσως, χωρίς καθυστερήσεις: µετά τη 
δουλειά τράβηξαν-για το σπίτι· δεν στάθηκαν ούτε λεπτό 5. ευθέως, 
απερίφραστα· ΦΡ. τα λέω σε κάποιον στα ίσα µιλάω ανοιχτά, απερίφραστα: εγώ 
δεν φοβάµαι, θα πάω και θα του τα πω στα ίσα 6. (χρον.) µόλις· ΦΡ. ίσα που (i) 
µόλις που: ~ πρόλαβα να τελειώσω το µαγείρεµα κι ήρθαν οι καλεσµένοι (ii) 
ανεπαίσθητα, ελάχιστα: ~ τον ακούµπησα κι άρχισε τις φωνές 7. ίσσ-ίσσ (i) 
ακριβώς, στην απαιτούµενη ποσότητα ή στιγµή: το ύφασµα µου έφτασε ~ για το 
φόρεµα || τελείωνα την αναφορά ~ την ώρα που µου τη ζήτησε ο διευθυντής (ii) 
αντιθέτως: -Νόµιζα ότι αυτό ήθελε από µένα. —, αυτό ακριβώς ήταν που δεν 
ήθελε! ΣΥΝ. _ απεναντίας. Επίσης ίσια (σηµ. 2-5). 
ίσα ρ. (λαϊκ.-προστ. ως επιφών.) 1. (προτρέποντας) εµπρός!, µε δύναµη!: ~ και 

φύγαµε! || ~ κι αράξαµε! 2. (απειλητικά-οικ.) για πρόσεξε!: ~, που θα µε πεις 
εµένα βλάκα! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. issa, προστ. τού ρ. issare «υψώνω κάθετα, ανεβάζω»]. 

1.Σ.Α. (ο) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. 
Ισαάκ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. γυιος τού Αβραάµ και πατριάρχης των Εβραίων ΦΡ. 
τού Αβραάµ και του Ισαάκ τα αγαθά | τα καλά βλ. λ. Αβραάµ 2. όνοµα αγίων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yitchäq 
«γέλιο». Έτσι ονοµάστηκε ο γυιος τού Αβραάµ, σύµφωνα µε τη βιβλική 
αφήγηση, επειδή η µητέρα του Σάρ-ρα γέλασε, όταν πληροφορήθηκε ότι µε 
θεϊκή βοήθεια θα µπορούσε να τεκνοποιήσει σε ηλικία ενενήντα ετών (πβ. Π.∆. 
Γένεσις 17,12-15)]. Ισαάκιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 

2. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. κύρ. όν. < µτγν. Ισαάκ (βλ.λ.), πβ. κ. Ιακώβ - Ιάκωβος]. 

Ισαβέλλα (η) 1. αγία τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. όνοµα ηγε- 
µονίδων τής ∆. Ευρώπης 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Isabella < ισπ. Isabel, παραλλαγή τού ον. Ελισάβετ 
(βλ.λ.) µέσω τού µτγν. λατ. Elisabeth]. ισάδα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. το να 

είναι κάτι ίσο, οµαλό, ευθύ 2. ο 
δρόµος που είναι οµαλός και ευθύς ΣΥΝ. ευθεία. Επίσης ισιάδα. ισάδελφος, -

ος, -ο [αρχ.] αυτός που θεωρείται ή αγαπιέται σαν 
πραγµατικός αδελφός ΣΥΝ. αδελφικός. 

ισάζω ρ. -+ ισιώνω 
ισάκις επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) ισάριθµες φορές. ισαλλοβαρείς γραµµές | 
καµπύλες (οι) ΜΕΤΕΩΡ. οι καµπύλες γραµµές που συνδέουν πάνω στον χάρτη 
τους τόπους µε την ίδια βα-ροµετρική τάση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. isallobar < is(o)- (< ίσος) + allo- 
t (< άλλος) + -bar (< βάρος)]. 
ίσαλος, -ος, -ο [1858] (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε την 

επιφάνεια τής θάλασσας: ~ στάθµη | γραµµή 2. ίσαλα (τα) {ισάλων} τα µέρη 
ενός σκάφους, που βρίσκονται στην ίδια γραµµή µε την επιφάνεια τής 
θάλασσας, όταν επικρατεί απόλυτη νηνεµία (πβ. λ. ύφαλα, έξαλα). [ΕΤΥΜ. < 
ίς)ος) + αρχ. άλς, αλός «θάλασσα», κατά το ύφαλος]. 

ίσαµε πρόθ. (κυρ. προφορ.-λογοτ.) δηλώνει: 1. τόπο: το έσχατο όριο κίνησης ή 
έκτασης (+αιτ.): προχώρησαν ~ το εκκλησάκι || το οικόπεδο φτάνει ~ το ρέµα 2. 
χρόνο: όριο ενός χρονικού διαστήµατος (+αιτ., +επίρρ.): θα τα έχω έτοιµα ~ το 
βράδυ || θα τα έχω έτοιµα ~ αύριο 3. ποσό κατά προσέγγιση ή ανώτατο όριο 
ποσού (+αριθµ.): το φορτηγό αντέχει φορτίο ~ 25 τόνους || θα ήταν ~ 50 
χρονών. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έως. [ΕΤΥΜ. µεσν. < φρ. ίσα 
µε]. 

ισάξιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που έχει την ίδια αξία µε κάποιον άλλον: φανήκατε 
ισάξιοι των προγόνων σας! || ~ αντίπαλος | βραβεία ΣΥΝ. εφάµιλλος, ισότιµος, 
αντάξιος. — ισάξια | ισαξίως [µτγν.] επίρρ. 

ισαπόστολος (ο/η) [µτγν.] {ισαποστόλ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. το ιε-ρό 
πρόσωπο, τού οποίου το έργο για την Εκκλησία αναγνωρίζεται ως αντάξιο µε 
εκείνο των Αποστόλων: οι ~ Κωνσταντίνος και Ελένη. 

ισάριθµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που ανέρχεται στον ίδιο αριθµό µε κάτι άλλο που 
προαναφέρεται: σε πέντε αγώνες η οµάδα πέτυχε ~ νίκες. — ισάριθµα | 
ισαρίθµως {µτγν.] επίρρ. 

ίσασµα (το) → ίσιωµα 
ISBN (το) (προφέρεται Άι-Ες-Μπι-Εν) (αγγλ. International Standard Book 

Number) ∆ιεθνής Αριθµός Τυποποίησης Βιβλίου· δεκαψήφιος αριθµός που 
αναγράφεται σε κάθε βιβλίο που εκδίδεται. 

ISDN (το) (προφέρεται Άι-Ες-Ντι-Εν) (αγγλ. Integrated Services Digital 
Network) Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών δίκτυο που παρέχει τη 
δυνατότητα υποστήριξης µε τη χρήση µιας µόνο τηλεφωνικής σύνδεσης 
τεσσάρων µορφών επικοινωνίας: φωνής, εικόνας, δεδοµένων, κειµένου. 

ισηγορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το δικαίωµα να µιλά κανείς όσο και ο άλλος 2. 
(συνεκδ.) η ισονοµία, η πολιτική ελευθερία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίς)ο)- + -ηγορία 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορεύω]. 

ισηµερία (η) [αρχ.] {ισηµεριών} καθεµία από τις δύο ηµέρες στη διάρκεια τού 
έτους, κατά τις οποίες η διάρκεια τής ηµέρας είναι ίση µε τη διάρκεια τής 
νύχτας: εαρινή ~)21 Μαρτίου) και φθινοπωρινή ~ (22 Σεπτεµβρίου). 

Ισηµερινή Γουινέα (η) (ισπ. Guinea Equatorial) κράτος τής ∆. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα τη Μαλάµπο, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το 
φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας· παλαιότ. Ισπανική Γουινέα. 
[ΕΤΥΜ. Βλ.λ. Γουινέα]. 

Ισηµερινός1 (ο) ΑΣΤΡΟΝ. Ο νοητός, µέγιστος κύκλος γύρω από τη γήινη σφαίρα 
(ή άλλο ουράνιο σώµα), ο οποίος απέχει εξίσου από τους πόλους της και τού 
οποίου το επίπεδο τέµνει κάθετα τον άξονα της. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίσηµέριος < 
ίς)ο)- + -ηµέριος < ηµέρα]. 

Ισηµερινός2 (ο) (ισπ. Repubìica del Equador = ∆ηµοκρατία τού Ισηµερινού) 
κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Κίτο, επίσηµη γλώσσα την 
Ισπανική και νόµισµα το σουκρ· αλλιώς Εκουαδόρ (το). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ισπ. Equador, ονοµασία που οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα εκτείνεται 
κατά µήκος τού ισηµερινού κύκλου τής Γης]. 

ισηµερινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ισηµερινό1: ~ γραµµή | 
παράλλαξη | αστέρες | σηµεία | χλωρίδα 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ισηµερία: ~ εποχή. 

ισθµιακός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που αναφέρεται σε Ισθµό, κυρ. σε αυτόν 
τής Κορίνθου ΣΥΝ. ίσθµιος (βλ.λ.). 

ισθµιονίκης (ο) [αρχ.] {ισθµιονικών} (στην αρχαιότητα) ο νικητής 
_ στα Ίσθµια (πβ. λ. ολυµπιονίκης). 
ίσθµιος, -α, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που αναφέρεται στον ισθµό τής Κορίνθου 

ΣΥΝ. ισθµιακός 2. Ίσθµια (τα) {Ισθµίων} πανελλήνιοι αγώνες που 
διεξάγονταν στην αρχαιότητα κάθε δύο χρόνια στον ισθµό τής Κορίνθου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 

ισθµός (ο) στενή λωρίδα γης που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες: 
ο ~ τής Κορίνθου, µέχρι να κατασκευαστεί η διώρυγα, χώριζε τον Κορινθιακό 
από τον Σαρωνικό Κόλπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πορθµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < i-θµός (το -
σ- παραµένει ανεξήγητο), < θ. ί-, µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. ειµί «πηγαίνω, θα 
πάω», + επίθηµα -θµός. Οµόρρ. είσ-ιτ-ήριο(ν) (βλ.λ.), ΐτ-αµός κ.ά.]. 

ισιάζω ρ. → ισιώνω 
Ίσιδα (η) θεά τής φύσης (ειδικότ. τής εύφορης γης γύρω από τον Νεί- 
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λο) κατά την αρχαία αιγυπτιακή µυθολογία, αδελφή και σύζυγος τού 
Όσιρη και µητέρα τού Ώρου (συµβολίζει τη βλάστηση), η οποία αντι-
προσώπευε τη συζυγική πίστη και τη µητρική αφοσίωση. Επίσης Ίσις 
{Ίσιδ-ος, -α}. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 7σις, πιθ. < αιγυπτ. Iset «θρόνος, 
παλάτι»]. 

Ισιδώρα (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. γυναικείο όνοµα. 

Ισίδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. αρχιτέκτονας και µηχανικός τής 
εποχής τού Ιουστινιανού, δηµιουργός, µαζί µε τον Ανθέµιο, τού ναού 
τής Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αρχική σηµ. «δώρο τής Ίσιδος», < αρχ. 7σις 
(βλ. λ. Ίσιδα) + δώρον]. 

ίσιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει καθόλου καµπές, γωνίες, 
κυµατισµούς ή ανωµαλίες: τραβώ µια ~ γραµµή || ~ χωρίστρα | κορ-
µοστασιά | δρόµος ΣΥΝ. ευθύς ANT. στραβός, λοξός, πλάγιος· ΦΡ. 
(µτφ.) ίσιος δρόµος ο σωστός, ηθικός τρόπος ζωής: πάλεψε πολύ, για 
να τον ξαναφέρει στον ~ 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευ-
θύτητα χαρακτήρα: ~ χαρακτήρας ΣΥΝ. ευθύς, (οικ.) ντόµπρος· ΦΡ. 
στα ίσια (κ. στα ίσα) κατευθείαν, χωρίς περιστροφές: µέχρι τώρα της 
έκανε διάφορους υπαινιγµούς, τελικά όµως αποφάσισε να της µιλήσει 
~ ΣΥΝ. ευθέως ANT. εµµέσως, πλαγίως. Επίσης (λαϊκ.) ίσος. — ίσια 
επίρρ. (βλ. κ. λ. ίσα κ. ίσος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 

-ίσιος → -ήσιος 
ίσιωµα κ. ισωµα κ. ίαααµα (το) (σηµ. 1) κ. ισασµός (ο) (σηµ. 1) 

[µτγν.] {ισιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γίνεται κάτι ίσιο · 2. µικρή 
επίπεδη έκταση γης, που περιστοιχίζεται από ανώµαλα εδάφη 3. οµα-
λός, στρωτός δρόµος- ΦΡ. (οικ.) χαµός στο ίσωµα µεγάλη φασαρία, 
αναστάτωση ή κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. 

ισιώνω κ. ισώνω ρ. µετβ. {ίσιω-σα, -µένος} 1. φέρνω (κάτι) στην ευ-
θεία του, κάνω (κάτι) ίσιο, ευθύ: ίσιωσε τους ώµους του και βάδισε 
περήφανα ΣΥΝ. ευθυγραµµίζω ANT. στραβώνω 2. κάνω (κάτι) οµαλό, 
το φέρνω στη θέση του: ίσιωσε το φόρεµα της ΣΥΝ. ισιάζω, στρώνω. 
Επίσης ις)ι)άζω [αρχ.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ϊσιος < αρχ. ίσος. o τ. ισώνω (όχι από αρχ. ίσώ, -όω, 
που δεν µαρτυρείται στις ενδιάµεσες χρονικές φάσας) παρουσίαζα 
αποβολή τού -ι- µεταξύ [s] και φωνήεντος, πβ. κ. σαγόνι < σιαγόνιον]. 

ίσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παρασιτικός µύκητας που προσβάλλει τα 
δέντρα και τού οποίου η σάρκα χρησιµοποιείται, κατόπιν ειδικής 
επεξεργασίας, ως ύλη προσανάµµατος (παλαιότ. σε τσακµάκια). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. esca, αρχική σηµ. «έδεσµα, (παρασκευασµένο) 
φαγητό» (< edere «τρώγω»)]. 

ίσκιος (ο) → ήσκιος 
ίσκιωµα (το) -+ ήσκιωµα 
ισκιώνω ρ. → ησκιώνω 
-ίσκος (λόγ.) παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα αρσενικών ουσια-

στικών: θαλαµ-ίσκος, οβελ-ίσκος, λοφ-ίσκος, αρχηγ-ίσκος, τυρανν-
ίσκος, υπαλληλ-ίσκος, πυργ-ίσκος, δικηγορ-ίσκος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπο-
κοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. επίθηµα τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το I.E. επίθηµα *-isko-. Αρχικά είχε τη σηµ. «όµοιος µε...» και 
απαντούσε κυρίως σε ονοµασίες ζώων, φυτών και τεχνικών όρων 
(π.χ. µην-ίσκος, ΐβ-ίσκος). Στη Ν. Ελληνική έχει αποκλειστικά υποκο-
ριστική λειτουργία (π.χ. νεαν-ίσκος, λοφ-ίσκος κ.ά.]. 

ισλάµ (το) {άκλ.} 1. η µονοθεϊστική θρησκεία που δίδαξε ο Μωάµεθ, 
αναγνωρίζει ως θεό τον Αλλάχ, ο οποίος έχει προκαθορίσει τα πάντα 
(κισµέτ), προφήτες του τον Αβραάµ, τον Νώε, τον Μωυσή και τον Ιη-
σού και τελευταίο τον ίδιο τον Μωάµεo ΣΥΝ. ισλαµισµός, µωαµεθα-
νισµός, µουσουλµανισµός 2. ο πολιτισµός που ανέπτυξαν τα έθνη και 
οι φυλές, που ασπάστηκαν τη θρησκεία τού Μωάµεθ: η τέχνη τού ~ 
επέδρασε στον ισπανικό πολιτισµό 3. το σύνολο των πιστών τής θρη-
σκευτικής διδασκαλίας τού Μωάµεθ, τα έθνη που την έχουν ασπα-
στεί: η αντιπαράθεση τού ~ µε τη ∆ύση || η αφύπνιση τού - (τού ισλα-
µικού κόσµου) ΣΥΝ. µουσουλµανικός κόσµος. [ΕΤΥΜ. < αραβ. 
islam «ευσεβής υποταγή (στο θεϊκό θέληµα)»]. 

ισλαµικός, -ή, -ό [1874] αυτός που σχετίζεται µε το ισλάµ: ~ πίστη | 
αίρεση | κουλτούρα | τέχνη (συνήθ. η αραβική) | κόσµος (οι µουσουλ-
µάνοι) | φονταµενταλισµός (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ισλαµικό κίνηµα το ριζο-
σπαστικό ισλάµ (βλ. λ. ισλαµισµός) (β) ισλαµική οργάνωση οργάνω-
ση πιστών τού ισλάµ που επιδιώκουν την επικράτηση των αρχών τού 
ισλαµισµού (βλ.λ., σηµ. 2) συχνά µε την ένοπλη βία, την τροµοκρατία, 
τον «ιερό πόλεµο» κ.λπ. 

ισλαµισµός (ο) [1807] 1. η θρησκεία τού ισλάµ (βλ.λ.) 2. πολιτικο-
θρησκευτική ιδεολογία που επιδιώκει την ανατροπή των κοσµικών 
καθεστώτων και την εγκαθίδρυση ισλαµικής εξουσίας (ριζοσπαστι-
κό ισλάµ): η άνοδος τού ~ στη Μέση Ανατολή. — ισλαµιστής (ο) 
[1896], ισλαµίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. islamisme]. 

Ισλανδία (η) (ισλ. Lydhveldidh Island = ∆ηµοκρατία τής Ισλανδίας) 1. 
νησί µεταξύ τού Ατλαντικού και τού Αρκτικού Ωκεανού 2. κράτος 
τής Β∆. Ευρώπης, που καταλαµβάνει το παραπάνω νησί, µε πρωτεύ-
ουσα το Ρέυκιαβικ, επίσηµη γλώσσα την Ισλανδική και νόµισµα την 
κορώνα Ισλανδίας. — Ισλανδός (ο), Ισλανδή (η), ισλανδικός, -ή, -ό 
[1870], Ισλανδικά (τα). [ΕΤΎΜ Μεταφορά τού γαλλ. Islande < ισλ. 
Island «χώρα των πάγων»]. 

Ισµαήλ (ο) γυιος τού Αβραάµ από την Αιγύπτια δούλη Αγαρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < εβρ. YiSmaél «ο θεός ακούει», πβ. Π.∆., Γένεσις 16, 11: ...και 
καλέσεις το όνοµα αυτού 'Ισµαήλ, ότι έπήκουσεγ Κύριος τη 
ταπεινώσει σου]. 

Ισµαηλίτες (οι) [µτγν.] {Ισµαηλιτών} αίρεση τού σιιτικού κλάδου 

τού ισλαµισµού. -ισµένος, -η, -ο επίθηµα µετοχών ρηµάτων που 
λήγουν σε -ίζω. 

-ισµένος: µετοχές ρηµάτων που δεν λήγουν σε -ίζω. Αρκετά ρή-
µατα σχηµατίζουν τη (µεσοπαθητική) µετοχή τους σε -ισµένος. 
δηλ. κατά το πρότυπο των ρηµάτων σε -ίζω, χωρίς να είναι ρήµατα 
σε -ίζω. Αυτό συµβαίνει κυρ. µε ρήµατα τα οποία στον αόριστο 
τους (σε -ησα, π.χ. ευτύχησα, τυράννησα) ακούγονται το ίδιο µε τα 
ρήµατα σε -ίζω (-!θα: στόλισα, χτένισα), οπότε σχηµατίζουν τη µε-
τοχή τους όπως αυτά, δηλ. σαν να ήταν ρήµατα σε -ίζω: ευτυχι-
σµένος, τυραννισµένος κ.τ.ό., όπως στολισµένος, χτενισµένος. Με-
τοχές σε -ισµένος από ρήµατα που δεν τελειώνουν σε -ίζω είναι: 
τραγουδισµένος, χιλιοτραγουδισµένος (τραγουδώ), απηυδισµένος 
(απαυδώ), λιγοθυµισµένος, λιποθυµισµένος (λιγοθυµώ | λιποθυµώ), 
βαρυγγωµισµένος (βαρυγγωµώ), τυραννισµένος (τυραννώ), ξαγρυ-
πνισµένος (ξαγρυπνώ), αγρυπνισµένος (αγρυπνώ), ξενυχτισµένος 
(ξενυχτώ), ευτυχισµένος (ευτυχώ), δυστυχισµένος (δυστυχώ), ξε-
ψυχισµένος (ξεψυχώ), λαχταρισµένος (λαχταρώ). Σε -ισµένος σχη-
µατίζονται και τα φοβισµένος (φοβούµαι) από το φοβίζω, κοιµι-
σµένος (κοιµούµαι) από το κοιµίζω και καθισµένος (κάθοµαι) από 
το καθίζω, κοπανισµένος (κοπανώ) από το κοπανίζω και αρχινι-
σµένος (αρχινώ) από επίδραση τού αρχίζω. Τέλος, σε -ισµένος σχη-
µατίζονται τα (κυρ. ξενικής προέλευσης) ρήµατα σε -άρω: µακι-
γιαρισµένος (µακιγιάρω), φρακαρισµένος (φρακάρω), αµπαλαρι-
σµένος (αµπαλάρω), φιλτραρισµένος (φιλτράρω), γρασαρισµένος 
(γρασάρω), στραπατσαρισµένος (στραπατσάρω), πακεταρισµένος 
(πακετάρω), λιµαρισµένος (λιµάρω), µποτιλιαρισµένος (µποτιλιά-
ρω), πουδραρισµένος (πουδράρω), µανταρισµένος (µαντάρω), φο-
δραρισµένος (φοδράρω), λανσαρισµένος (λανσάρω), σταµπαρισµέ-
νος (σταµπάρω), µαρκαρισµένος (µαρκάρω), στοκαρισµένος (στο-
κάρω), παρκαρισµένος (παρκάρω), καµουφλαρισµένος (καµουφλά-
ρω), λαµπικαρισµένος (λαµπικάρω), µπαρκαρισµένος (µπαρκάρω), 
φρεσκαρισµένος (φρεσκάρω), λασκαρισµένος (λασκάρω), λου-
στραρισµένος (λουστράρω), ντεραπαρισµένος (ντεραπάρω), µο-
στραρισµένος (µοστράρω), µπλοκαρισµένος (µπλοκάρω), πικαρι-
σµένος (πικάρω), καλµαρισµένος (καλµάρω), ντοπαρισµένος (ντο-
πάρω), πρεσαρισµένος (πρεσάρω), σκιτσαρισµένος (σκιτσάρω), 
παρκεταρισµένος (παρκετάρω), τουµπαρισµένος (τουµπάρω), µο-
νταρισµένος (µοντάρω), φουνταρισµένος (φουντάρω), φορµαρισµέ-
νος (φορµάρω), ραφιναρισµένος (ραφινάρω), ντοκουµενταρισµένος 
(ντοκουµεντάρω), παρφουµαρισµένος (παρφουµάρω), κλαταρισµέ-
νος (κλατάρω) κ.ά., καθώς και τα φαλιρισµένος και γαρνιρισµένος 
από ρ. σε -ίρω (φαλίρω, γαρνίρω). 

Ισµήνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Οιδίποδα και αδελφή τής Αντιγόνης 
2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

-ισµός παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών: 1. που 
προέρχονται από ρήµατα µε κατάληξη -ίζω και δηλώνουν την αντί-
στοιχη πράξη: χωρ-ίζω > χωρ-ισµός, φωτ-ίζω > φωτ-ισµός κ.ά. 2. που 
δηλώνουν σύστηµα ιδεών σχετικών µε κάτι: χριστιαν-ισµός, γνωστικ-
ισµός, στωικ-ισµός, µαρξ-ισµός, αναρχ-ισµός, ισλαµ-ισµός 3. που δη-
λώνουν πρακτική βασισµένη στις αρχές ενός προσώπου: θατσερ-
ισµός, καραµανλ-ισµός, σταλιν-ισµός, παπανδρε-ϊσµός κ.ά. 4. που δη-
λώνουν συµπεριφορά ή τάση, η οποία χαρακτηρίζεται από κάτι: ετσι-
θελ-ισµός, εγωκεντρ-ισµός, ταρτουφ-ισµός, παραλογ-ισµός, επεκτατ-
ισµός 5. που δηλώνουν φαινόµενο σχετικό µε κάτι: πολυµορφ-ισµός, 
φωτοτροπ-ισµός 6. που δηλώνουν αισθητικό (λογοτεχνικό, καλλιτε-
χνικό κ.λπ.) ρεύµα σχετικό µε κάτι: υπερρεαλ-ισµός, νταντα-ισµός. 
[ΕΤΎΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής. Το αρχ. -ισµός 
αποτελεί ενισχυµένη µορφή τού επιθήµατος -µός και προέρχεται από 
ρ. σε -ίζω (λ.χ. ονειδίζω - όνειδισµός, εθίζω - εθισµός, αποικίζω -
αποικισµός), ενώ το νεοελληνικό αντίστοιχο αποτελεί µεταφορά ξέν. 
όρων σε -ism (αγγλ.), -isme (γαλλ.), -ismus (νεολατ. κ. γερµ.) κ.τ.ό, που 
απαντά σε ονοµασίες θεωριών, θρησκειών ή φιλοσοφικών απόψεων, 
λ.χ. κοµουν-ισµός (πβ. αγγλ. communism), ισλαµ-ισµός (πβ. γαλλ. 
islami-sme) κ.ά.]. 

ISO (το) (προφέρεται άιζο) (αγγλ. International Standards Organisation) 
∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης· ένδειξη που δηλώνει την πιστο-
ποίηση τής ποιότητας ενός προϊόντος, ότι το προϊόν αυτό πληροί ορι- 

r σµένες προδιαγραφές. 
ίσο (το) → ίσος 
ισο- κ. ισό- κ. ΐσ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ισότητα ή ισοτιµία σε 
σχέση µε κάποιον/κάτι: ισο-ϋψής, ισο-µεγέθης, ισο-ψηφία, ισ-από-
στολος 2. ΧΗΜ. ισοµέρεια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ίσος]. 

ισοβαθής, -ής, -ές [µτγν.] {ισοβαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
έχει το ίδιο βάθος µε άλλον: δύο - δεξαµενές | φρεάτια ΑΝΤ. ανισο-
βαθής 2. ΝΑΥΤ. ισοβαθής (η) η καµπύλη που περιλαµβάνει τα ίδια βά-
θη στον ναυτικό χάρτη: ~ των 15 ποδών. — ισοβαθώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ισοβαθµία (η) [1833] {ισοβαθµιών} η συγκέντρωση τής ίδιας βαθµο-
λογίας (µε κάποιον ή κάποιους άλλους)· το να είναι κάποιος στην 
ίδια βαθµολογική σειρά µε κάποιον άλλο: µπήκε στη Γεωπονική λό-
γω ισοβαθµίας µε τον τελευταίο εισαγόµενο. 

ισοβάθµιος, -α, -ο [1876] αυτός που φέρει τον ίδιο ή αντίστοιχο βαθ-
µό µε άλλον: έγινε κλήρωση ανάµεσα στους ~ επιλαχόντες || ~ αξιω-
µατικοί ΣΥΝ. οµοιόβαθµος. Επίσης ισόβαθµος, -η, -ο [1812]. 

ισοβαθµώ ρ. αµετβ. [1833] {ισοβαθµείς... (λόγ. µτχ. ενεστ. ισοβαθµών, 
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-ούσα, -ούν) | ισοβάθµησα (λόγ. µτχ. ισοβαθµήσας, -ασα, -αν)} έχω ίσους ή 
αντίστοιχους βαθµούς, επιτυγχάνω το ίδιο βαθµολογικό αποτέλεσµα: στην 
πρώτη θέση τού οµίλου ισοβάθµησαν οι οµάδες τής Ελλάδας και τής ∆ανίας || 
έγινε κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµού-ντων. 

ισοβαρής, -ής, -ές [αρχ.] {ισοβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει ίσο 
βάρος µε άλλον: ~ υλικά | χηµικά στοιχεία || δίνουµε ~ σηµασία σε όλους τους 
τοµείς ανάπτυξης 2. ΜΕΤΕΩΡ. ισοβαρής γραµµή η γραµµή στον χάρτη που 
ενώνει σηµεία ή θέσεις, που έχουν την ίδια βαροµετρική πίεση κατά την ίδια 
χρονική στιγµή. Επίσης ισόβαρος, -η, -ο. — ισοβαρώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

ισόβιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (κυρ. για αξιώµατα ή ποινές) αυτός που διαρκεί ή 
ισχύει όσο ζει κάποιος: ~ κάθειρξη | δεσµά (ποινή φυλάκισης που διαρκεί όσο 
ζει ο καταδικασθείς) | ποινή | άρχοντας | στέρηση δικαιωµάτων 2. (καθηµ.) 
ισόβια (τα) {ισοβίων} η καταδίκη σε ισόβια δεσµά: έφαγε - για τη δολοφονία 
τής γυναίκας του. 

ισοβιότητα (η) [1831] το να διαρκεί κάτι όσο ζει κάποιος· χαρακτηριστικό τής 
σχέσης που συνδέει ορισµένους δηµόσιους λειτουργούς (π.χ. δικαστές) µε το 
∆ηµόσιο, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η απόλυση τους ακόµη και αν 
καταργηθεί µε νόµο η θέση που κατέχουν. 

ισοβίτης (ο) [1892] {ισοβιτών}, ισοβιτισσα (η) {ισοβιτισσών} πρόσωπο που 
έχει καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση. 

ισόγειος, -α,-ο 1. αυτός που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το έδαφος (πβ. λ. 
υπέργειος, υπόγειος): ~ κατάστηµα 2. ισόγειο (το) {ισογεί-ου | -ων} ο όροφος 
κτίσµατος, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το έδαφος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
ίσο- + -γειος < γαία «γη»]. 

ισόγλωσσος (η) {ισογλώσσ-ου | -ων) ΓΛΩΣΣ. η γραµµή που σε χάρτες 
διαλέκτων περικλείει τις περιοχές που εµφανίζουν το ίδιο γλωσσικό 
φαινόµενο µε την ίδια ή διαφορετική µορφή. Επίσης ιοόγλωσσο (το). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Isoglosse]. 

ισογώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που έχει ίσες γωνίες: ~ τρίγωνο. 
ισόδοµος, -η, -ο αυτός που είναι χτισµένος µε πλίνθους ίσων διαστάσεων. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < ίσο- + -δόµος < δόµος (βλ.λ.)]. 
ισοδυναµία (η) [µτγν.] {ισοδυναµιών} 1.το να διαθέτει κανείς ή κάτι στον ίδιο 

βαθµό µια ιδιότητα (δύναµη, σηµασία, αξία, περιεχόµενο κλπ.) µε άλλον: ~ 
αντιπάλων | προτάσεων | ποσών | µεγεθών | κοµµάτων 2. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
η ιδιότητα που συνδέει δύο προτάσεις Α και Β, όταν η Α συνάγεται από τη Β 
και η Β από την Α., λ.χ. Α: «ο Σωκράτης ήταν δάσκαλος τού Πλάτωνα» και Β: 
«ο Πλάτων ήταν µαθητής τού Σωκράτη», ή δύο έννοιες µε το ίδιο πλάτος, λ.χ. 
οι έννοιες «τρίγωνο» και «τρίπλευρο». 

ισοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ίδια αξία, σηµασία ή δύναµη µε 
κάποιον άλλον: οι αντίπαλοι είναι ~ και ο αγώνας προβλέπεται αµφίρροπος || - 
προτάσεις (προτάσεις µε ίδιο νόηµα, αλλά διαφορετική διατύπωση) | ποσά | 
µεγέθη ΣΥΝ. ισάξιος, αντάξιος ANT. άνισος 2. (για τροφές) που έχουν την ίδια 
θρεπτική αξία. 

ισοδυναµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ισοδυναµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} (+µε) 
1. έχω την ίδια σηµασία ή επιφέρω το ίδιο αποτέλεσµα, είµαι ίσος µε κάποιον 
άλλον ή αντίστοιχος του: οι δηλώσεις τού υπουργού Εξωτερικών ισοδυναµούν 
µε εγκατάλειψη τής µέχρι τώρα πολιτικής γραµµής ΣΥΝ. αντιστοιχώ, 
συνεπάγοµαι, ισούµαι 2. ΦΙΛΟΣ.-ΜΑθ. σε φρ. όπως το Α ισοδυναµεί µε το Β, 
που σηµαίνει ότι το Α σχετίζεται µε το Β µε τρόπο, ώστε το Α να συνάγεται 
από το Β και το Β από το Α. 

ισοζυγίζω ρ. µετβ. [1869] {ισοζύγισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω δύο 
πράγµατα να αποκτήσουν το ίδιο βάρος ΣΥΝ. ισοσταθµίζω 2. (+µε) διατηρώ 
την ισορροπία (ανάµεσα σε δύο πράγµατα): η συγγραφεύς ισοζυγίζει την 
αφήγηση των γεγονότων µε την περιγραφή τού εξωτικού τοπίου, διατηρώντας 
αµείωτο το ενδιαφέρον τού αναγνώστη ΣΥΝ. ισορροπώ. Επίσης (λαϊκ.) 
ισοζυγιάζω [µεσν.]. — ισοζυγία (η). 

ισοζύγιο (το) [1848] {ισοζυγί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. 1.η εξίσωση ανάµεσα στα 
έσοδα και τα έξοδα: ισοσκελίζω | επιτυγχάνω | καλύπτω το ~ || ανισοσκελές ~ || 
το ~ τού προϋπολογισµού 2. (στη λογιστική) ανακεφαλαιωτικός πίνακας των 
λογαριασµών τού καθολικού, που συντάσσεται περιοδικά (συνήθ. κατά µήνα) 
από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφική λογιστική· χρησιµεύει στον 
έλεγχο τής ακρίβειας στη µεταφορά των εγγραφών στο καθολικό: 
δηµοσιονοµικό | συναλλαγµατικό ~ 3. (α) παθητικό ισοζύγιο το ισοζύγιο κατά 
το οποίο τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα (β) ενεργητικό ισοζύγιο το ισοζύγιο 
κατά το οποίο τα έσοδα υπερβαίνουν τα έξοδα (γ) εµπορικό ισοζύγιο ο πί-
νακας που απεικονίζει τις εισαγωγές και εξαγωγές µιας χώρας σε δεδοµένη 
χρονική στιγµή (δ) ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών το ισοζύγιο που 
περιλαµβάνει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις µη εµπο-ρευµατικές 
συναλλαγές (λ.χ. από τον τουρισµό, σπουδές στο εξωτερικό, διεθνή κίνηση 
κεφαλαίων κ.λπ.) (ε) ισοζύγιο τρεχουοών συναλλαγών το ισοζύγιο άδηλων 
συναλλαγών (βλ. ΦΡ. δ) και το εµπορικό ισοζύγιο αθροιστικά (στ) ισοζύγιο 
πληρωµών ο πίνακας που απεικονίζει τις γενικότερες οικονοµικές συναλλαγές 
µιας χώρας µε το εξωτερικό σε δεδοµένη χρονική στιγµή. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ισοζυγής < ίσο- + -ζυγής < ζυγώ < ζυγός, απόδ. τού γαλλ. 
balance]. ισοζυγισµός (ο) 1. η διατήρηση ή η επίτευξη ισορροπίας · 2. η προ-
σθήκη βάρους στα πολύ δυνατά άλογα ιπποδροµιών, έτσι ώστε όλα τα 
αγωνιζόµενα άλογα να έχουν τις ίδιες δυνατότητες νίκης ΣΥΝ. χά-ντικαπ. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. handicap (βλ. κ. χάντικαπ)]. ισοζυγώ ρ. αµετβ. 
{ισοζυγείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. βρίσκοµαι 

σε κατάσταση ισορροπίας 2. ΟΙΚΟΝ. παρουσιάζω ισοζύγιο, ισορροπώ τα έξοδα 
µε τα έσοδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίσοζυγώ (-έω) < ίσοζυγής < ίσο- + -ζυγής < ζυγώ < ζυγός]. 

ισοθεος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει την ίδια αξία µε θεό ή τιµάται ως θεός 
ΣΥΝ. θεϊκός, θείος 2. αυτός που ταιριάζει σε θεό: ~ τιµές. 

ισοθερµία (η) {ισοθερµιών} ΦΥΣ. η εµφάνιση σταθερής θερµοκρασίας σε ένα 
σώµα παρά τις όποιες µεταβολές τής θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος. — 
ισοθερµικός, -ή, -ό [1850]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. isothermie]. 

ισόθερµος, -η, -ο [1766] 1. αυτός που παρουσιάζει την ίδια θερµοκρασία µε 
κάποιον άλλον 2. ΜΕΤΕΩΡ. ισόθερµη γραµµή | καµπύλη (i) η γραµµή σε 
χάρτη, η οποία ενώνει περιοχές µε ίση µέση θερµοκρασία σε δεδοµένη 
χρονική στιγµή (ii) η γραµµή που αναπαριστά γρα-φικώς φυσικές µεταβολές 
σε συνθήκες σταθερής θερµοκρασίας 3. αυτός τού οποίου η θερµοκρασία 
παραµένει σταθερή: ~ σώµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
isotherme]. 

ισοκατανοµή (η) {χωρ. πληθ.) η ίση κατανοµή µεγέθους, τιµής ή ποσού: η ~ 
τού πλούτου | των κοινοτικών κονδυλίων ANT. ανισοκατανο-µή. — 
ισοκατανέµω ρ. 

ισοκρατηµα (το) [1845] {ισοκρατήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή 
µουσική) το να κρατά ένας ψάλτης το ίσο (βλ. λ. ίσος). 

Ισοκράτης (ο) {-η κ. -άτους} αρχαίος Αθηναίος ρήτορας (436-338 π.Χ.), ο 
οποίος υποστήριξε µέσω των πολιτικών του λόγων την ιδέα τής ένω-σης TOW 
ελληνικών πόλεων υπό κοινή αρχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. Ισοκράτης «αυτός που διαθέτει ίση ισχύ ή 
εξουσία µε κάποιον άλλον» < ίσο- + -κρατής < κρατώ]. 

Ισοκράτης (ο) [1869] {ισοκρατών} ΜΟΥΣ. 1.(στη βυζαντινή µουσική) ο ψάλτης 
που κρατά το ίσο (βλ. λ. ίσος) 2. (στην ευρωπαϊκή µουσική) (α) το «κράτηµα» 
ενός ή περισσοτέρων φθόγγων µιας µελωδίας ή συγχορδίας για ένα χρονικό 
διάστηµα, ενόσω στις άλλες µουσικές γραµµές συνεχίζεται η µουσική εξέλιξη: 
~ τής τονικής || ~ τής δεσπόζουσας (β) µέρος τής τυπικής φόρµας τής φούγκας, 
στο οποίο η µία φωνή ηχεί σταθερά σε έναν φθόγγο, ενόσω οι υπόλοιπες 
συνεχίζουν τη µουσική τους εξέλιξη ΣΥΝ. πεντάλ. [ΕΙΧΜ < ίσο (το) + -κράτης 
< κρατώ]. 

ισόκυρος, -η, -ο αυτός που έχει το ίδιο, νοµικό συνήθ., κύρος µε άλλον (πβ. λ. 
ισότιµος). 

ισόκωλο (το) {ισοκώλ-ου | -ων) ΡΗΤΟΡ. το σχήµα λόγου κατά το οποίο τα κώλα 
ή γενικότ. τα τµήµατα µιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθµό συλλαβών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ίσο- + κώλον (βλ.λ.)]. 

ισολογισµός (ο) [1813] ΟΙΚΟΝ. 1. ο λογιστικός πίνακας που απεικονίζει 
συγκριτικά την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων 
και των απαιτήσεων επιχειρήσεως, τράπεζας κ.λπ. σε συγκεκριµένο χρόνο, 
εµφανίζοντας στο αριστερό µέρος το ενεργητικό (έσοδα) και στο δεξιό το 
παθητικό (έξοδα): υποβολή τού ισολογισµού || εθνικός - (τής εθνικής 
οικονοµίας σε συγκεκριµένο χρόνο) || ανάλυση τού — II ο — τού κράτους 
υποβάλλεται προς κύρωση στη Βουλή από τον υπουργό Οικονοµικών 2. 
(γενικότ.) η καταγραφή τής σύγκρισης των εσόδων και των εξόδων σε 
δεδοµένη στιγµή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. bilancio (pareggiamento saldo) < 
δηµώδ. λατ. ♦bilancia < λατ. bis «δις» + lanx «δίσκος ζυγαριάς»]. 

ισοµεγέθης, -ης, ισοµέγεθες [αρχ.] Ησοµεγέθ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που 
έχει το ίδιο µέγεθος µε κάποιον άλλον: ~ ποσά ANT. ανισοµεγέθης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

ισοµέρεια (η) {ισοµερειών} 1. η ισότητα µεταξύ των µερών ενός συνόλου- η 
κατανοµή σε ίσα µέρη: ~ στην κατανοµή των στοιχείων | στην οικονοµική 
ανάπτυξη ΑΝΤ. ανισοµέρεια 2. [1890] ΧΗΜ. το φαινόµενο κατά το οποίο δύο 
ή περισσότερες ενώσεις έχουν την ίδια χηµική σύσταση και το ίδιο µοριακό 
βάρος, αλλά η διάταξη των ατόµων τους είναι διαφορετική. — ισοµερής, -ής, 
-ές [µτγν.], ισοµερώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ισοµερής < ίσο- + -µερής < µέρος. Ο χηµικός όρ. είναι 
ελληνογενής, < γαλλ. isomerie]. 

ισόµετρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι ίσος (ως προς άλλον) µε βάση 
συγκεκριµένο µέτρο σύγκρισης: ~ κατασκευές 2. αυτός που παρουσιάζει 
συµµετρία ως προς άλλον ΣΥΝ. συµµετρικός, αναλογικός ΑΝΤ. ασύµµετρος, 
δυσανάλογος. — ισόµετρα επίρρ., ισοµετρία (η) [αρχ.], ισοµετρικός, -ή, -ό. 

ισοµήκης, -ης, ισόµηκες [αρχ.] {ισοµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που έχει το 
ίδιο µήκος µε άλλον: ~ σκοινιά | αποστάσεις. — ισοµήκως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

ισόµοιρος, -η, -ο αυτός που έχει ίσο µερίδιο (µε άλλον): ~ κληρονόµοι. — 
ισοµοιρία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αςχ. < ίσο- + -µοιρος < µοίρα «µερίδιο» (βλ.λ.)]. 

ίσοµορφία (η) {ισοµορφιών} 1. το να είναι κανείς όµοιος µε κάποιον άλλον ως 
προς τη µορφή 2. ΟΡΥΚΤ. ο ισοµορφισµός (βλ.λ.). — ισό-µορφος, -η, -ο 
[1766]. 

ισοµορφισµός (ο) [1888] ΧΗΜ. η ιδιότητα των κρυσταλλικών µορφών 
ορισµένων χηµικών ενώσεων να παρουσιάζουν στενές αναλογίες µε άλλους 
κρυστάλλους ως προς το πλέγµα και τη µορφή ΣΥΝ. οµοιοµορφισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. isomorphisme]. 

ίσον επίρρ. [αρχ.] 1. λέγεται για να δηλωθεί το αποτέλεσµα µαθηµατικής 
πράξης (σύµβολο =): πέντε συν πέντε ~ δέκα (5 + 5 = 10) ΣΥΝ. ισούται µε, 
(καθηµ.) κάνει 2. ίσον (το) το σύµβολο =, που δηλώνει το αποτέλεσµα 
µαθηµατικής πράξης: ξέχασε να βάλει το ~ στο άθροισµα. ισονοµία (η) [αρχ.] 
{χωρ. πληθ.) η ισότητα υποχρεώσεων και δικαιω- 
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µάτων όλων των πολιτών απέναντι στον νόµο, η αντιµετώπιση όλων των 
πολιτών εκ µέρους τού κράτους ως ίσων: ο κατά κεφαλήν φόρος αντίκειται 
στην αρχή τής ~ ΣΥΝ. ισοπολιτεία ΑΝΤ. ανισότητα. — ισόνοµος,-η,-ο [αρχ.]. 

ισοπαλία (η) {ισοπαλιών} ΑΘΛ. η µη ανάδειξη νικητή σε αγώνα µεταξύ δύο 
αντιπάλων: το αποτέλεσµα ήταν ~ || παραχωρώ | αποσπώ | φέρνω -· ΦΡ. (στο 
ποδόσφαιρο) λευκή ισοπαλία ισόπαλο αποτέλεσµα χωρίς γκολ (σκορ 0-0). 

ισόπαλος, -η, -ο ΑΘΛ. 1. αυτός που επιτυγχάνει την ίδια επίδοση µε τον 
αντίπαλο του, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί ο ένας από τους δύο να αναδειχθεί 
νικητής: οι δύο οµάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2. (συνεκδ.) (αποτέλεσµα) που 
δεν δίνει τη νίκη σε κανέναν από τους δύο αντιπάλους: το αποτέλεσµα ήταν ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ισοδύναµος», παράλλ. τύπος τού αρχαιοτέρου 
ισόπαλης < ίσο- + -πάλης < πάλη]. 

ισοπαχής, -ής, -ές [αρχ.] {ισοπαχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ίσος στο πάχος: -
στρώµατα ΑΝΤ. ανισοπαχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ισόπεδος, -η, -ο 1. αυτός που έχει επίπεδη επιφάνεια ΣΥΝ. οµαλός, επίπεδος, 
πεδινός ΑΝΤ. ανισόπεδος 2. αυτός που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε κάτι 
άλλο ΑΝΤ. ανισόπεδος· ΦΡ. ισόπεδη διάβαση η διασταύρωση στο ίδιο 
επίπεδο δύο δρόµων ή δρόµου και σιδηροδροµικής γραµµής: αφύλακτη | 
φυλασσόµενη | σηµατοδοτούµενη ~ ΑΝΤ. ανισόπεδη διάβαση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίσο- + -πεδος< πέδον «έδαφος», πβ. γή-πεδον)βλ. κ. πεδίο)]. 

ισοπεδώνω ρ. µετβ. [1856] {ισοπέδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ 
(επιφάνεια) οµαλή, επίπεδη: εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης 
ισοπεδώθηκαν τµήµατα των γύρω λόφων 2. (για κτίσµατα) καταστρέφω 
ολοσχερώς: ολόκληρη η πόλη ισοπεδώθηκε από τους σεισµούς 3. (µτφ.-κακόσ.) 
καταργώ κάθε διαφορά, εξισώνω προς τα κάτω: ο κοσµοπολιτισµός ισοπεδώνει 
τις εθνικές παραδόσεις || η υπερβολικά επιεικής βαθµολογία ισοπεδώνει όλους 
τους µαθητές, καλούς και κακούς. — ισοπέδωση (η) [1856], ισοπεδωτικός, -ή, 
-ό [1861], ισο-πεδωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

ισοπεδωτής (ο) [1864] αυτός που ισοπεδώνει ή που προκαλεί ισοπέδωση. 
ισόπλευρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τού οποίου όλες οι πλευρές είναι ίσες µεταξύ 

τους: ~ τρίγωνο ΑΝΤ. ανισόπλευρος. — ισόπλευρα επίρρ. 
ισοπολιτεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η νοµική ισότητα όλων των πολιτών 

απέναντι στο κράτος ΣΥΝ. ισονοµία. 
ισόποσος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που ανέρχεται στο ίδιο ποσό (µε άλλον): το 

δάνειο θα εξοφληθεί σε δώδεκα ~ δόσεις. — ισόποσα επίρρ. 
ισορροπηµένος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ισορροπία 2. (µτφ.) 

αυτός που δεν έχει υπερβολικά στοιχεία (που τηρεί ίσες αποστάσεις προς όλες 
τις πλευρές): στο κείµενο των δηλώσεων υιοθετήθηκε µια ~ διατύπωση, ώστε 
να µη θιγεί καµία από τις αντίπαλες πλευρές || ~ πολιτική | γεύση 3. (για πρόσ.) 
αυτός τού οποίου ο εσωτερικός κόσµος βρίσκεται σε αρµονία, που είναι 
ψυχικά ήρεµος και διατηρεί τη λογική του ικανότητα ΑΝΤ. ανισόρροπος. — 
ισορροπηµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Οι µτφ. σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. 
équilibré]. 

ισορρόπηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αποκατάσταση τής 
ισορροπίας, η επίτευξη τής ισορροπίας ΣΥΝ. εξισορρόπηση. — ισορροπητικός, 
-ή, -ό. 

ισορροπία (η) {ισορροπιών} 1. η κατάσταση κατά την οποία ένα σώµα, υπό την 
επίδραση ίσων και αντίθετων δυνάµεων που αλληλοε-ξουδετερώνονται, 
βρίσκεται σε σταθερή ή στην κανονική του θέση, χωρίς να ταλαντεύεται ή να 
κλίνει προς τη µία ή την άλλη πλευρά: ο σχοινοβάτης περπατούσε στο 
τεντωµένο σκοινί διατηρώντας την ~ του || επεχείρησε σουτ εκτός ισορροπίας 
(χωρίς να πατάει σταθερά) || χάνω την ~ µου || αβέβαιη | εύθραυστη | ασταθής | 
επισφαλής | προσωρινή ~ || αποκατάσταση | εξασφάλιση τής ~ ΑΝΤ. 
ανισορροπία· ΦΡ. λεπτή ισορροπία αυτή που είναι εύκολο να διαταραχθεί και 
γι' αυτό χρειάζεται επιδέξιους χειρισµούς για τη διατήρηση της- (και µτφ.): οι 
σχέσεις των δύο κρατών βρίσκονται σε ~ 2. ΠΟΛΙΤ. (α) ισορροπία (των) 
δυνάµεων πρακτική αρχή βασισµένη στην άποψη ότι η κατανοµή τής ισχύος 
µεταξύ των κρατών οφείλει να αποβλέπει στην αποτροπή τής υπέρµετρης 
διόγκωσης των δυνάµεων ενός κράτους ή µιας οµάδας κρατών εις βάρος των 
υπολοίπων, µεµονωµένων ή µη, κρατών (β) ισορροπία τού τρόµου η 
διασφάλιση τής παγκόσµιας ειρήνης µέσω τής ισοδυναµίας των πυρηνικών 
οπλοστασίων των δύο υπερδυνάµεων (προκειµένου για τις Η.Π.Α. και την 
Ε.Σ.Σ.∆. µέχρι τη διάλυση τής τελευταίας) 3. (γενικότ.) η κατάσταση κατά την 
οποία αντισταθµίζονται µεταξύ τους αντίθετες δυνάµεις, τάσεις ή πιέσεις: η 
ένταξη κάθε βαλκανικής χώρας στη σφαίρα επιρροής µιας µεγάλης δύναµης 
εξασφάλιζε την ~ δυνάµεων στην περιοχή || πολιτική | οικονοµική | οικολογική | 
στρατιωτική | παγκόσµια ~ || ανατροπή | διατάραξη | έλλειψη ισορροπίας ΦΡ. 
κρατώ | τηρώ τις ισορροπίες ελέγχω τις αντίρροπες δυνάµεις σε έναν χώρο ή 
κατάσταση εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα: «ο πρόεδρος τού κόµµατος πρέπει 
να κρατήσει τις ~ ανάµεσα σε διαφορετικές απόψεις» (εφηµ.) 4. κατάσταση 
στην οποία δεν υπάρχουν υπερβολές, όπου δύο ή περισσότερα πράγµατα βρί-
σκονται στην ίδια περίπου αναλογία: ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται ~ 
ανάµεσα στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο του || τα µέρη ενός µουσικού 
έργου, που βρίσκονται µεταξύ τους σε ~ 5. η ψυχική ηρεµία, η εσωτερική 
αρµονία: ένας µήνας διακοπές θα σε κάνει να βρεις την ~ σου ΑΝΤ. 
ανισορροπία, ένταση 6. η κατάσταση κατά την οποία δεν εµφανίζονται 
διανοητικές διαταραχές ΑΝΤ. παράνοια, τρέλα 7. ΓΥΜΝΑΣΤ. θέση τού σώµατος 
κατά την οποία περιορίζεται στο ελάχιστο η επιφάνεια στηρίξεως των 
πελµάτων των ποδιών. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-, συµµετρία. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ισόρροπος (βλ.λ.)]. ισορροπιστής (ο) 
[1897], ισορροπίστρια (η) {ισορροπιστριών} ο ειδικός στις ασκήσεις που 
απαιτούν µεγάλη ικανότητα εξισορροπή-σεως τού σώµατος ΣΥΝ. ακροβάτης. — 
ισορροπιστικός, -ή, -ό [1898], ισορροπιοτικά επίρρ. ισόρροπος, -η, -ο 1. αυτός 
στον οποίο επιδρούν ίσες και αντίθετες δυνάµεις, οι οποίες 
αλληλοεξουδετερώνονται, αυτός που παρουσιάζει ισορροπία: ~ ανάπτυξη όλων 
των παραγωγικών δυνάµεων ΑΝΤ. ανισόρροπος 2. αυτός που έχει ίση ροπή, 
δύναµη (µε άλλον) και ενδεχοµένως τον αντισταθµίζει: ~ δυνάµεις. — ισόρροπα | 
ισορρόπως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ίσο- + -ροπος (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < 
ρέπω (βλ.λ.)]. ισορροπώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ισορροπείς... | ισορρόπ-ησα, -
ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) επιφέρω ισορροπία, κάνω (κάτι) να βρεθεί 
σε κατάσταση ηρεµίας ή στη φυσιολογική του θέση: ~ την κατάσταση | τον 
προϋπολογισµό | τα οικονοµικά | τα συναισθήµατα µου ΣΥΝ. ισοζυγίζω, 
ισοσταθµίζω, εξισορροπώ ♦ (αµετβ.) 2. βρίσκοµαι σε κατάσταση σταθερότητας 
ή στη φυσιολογική θέση µου υπό την επίδραση ίσων και αντίθετων δυνάµεων, 
που αλληλοεξουδετερώνονται: (µτφ.) η Ελλάδα προσπαθεί να ισορροπήσει 
µεταξύ τής ανάγκης να εκσυγχρονιστεί και τής ανάγκης να διατηρήσει την ταυτό-
τητα της 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. στέκοµαι όρθιος έχοντας περιορίσει στο ελάχιστο την 
επιφάνεια στηρίξεως των πελµάτων των ποδιών 4. (η µτχ. ισορροπηµένος, -η, -
ο) βλ.λ. ίσος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τις ίδιες διαστάσεις, ποσότητα, δυνατό-
τητες, αξία ή δύναµη µε κάποιον άλλον: ήταν ίσοι στο ανάστηµα, αλλά διέφεραν 
στο βάρος || οι µειονότητες αγωνίζονται για ~ µεταχείριση | για ~ δικαιώµατα || οι 
νηπιαγωγοί απαιτούν ~ αµοιβές µε τους δασκάλους || ~ έκταση | µερίδιο || 
παρέχονται ~ ευκαιρίες σε όλους || όλοι οι πολίτες είναι ~ απέναντι στον νόµο || 
φέρεται στον διευθυντή του σαν ίσος προς ίσον ΣΥΝ. ισοδύναµος, ισότιµος, ίδιος 
ΑΝΤ. άνισος· ΦΡ. (α) πρώτος µεταξύ ίσων (λατ. primus inter pares) πρόσωπο που 
ξεχωρίζει από αυτούς που έχουν τον ίδιο βαθµό µε αυτόν, όχι λόγω πραγµατικής 
υπεροχής, αλλά κατά παράδοση (β) εξ ίσου | εξίσου (αρχ. εξ ϊσου) στον ίδιο 
βαθµό: είστε όλοι ~ υπεύθυνοι για τη χρεω-κοπία και πρέπει να αναλάβετε το 
µερίδιο τής ευθύνης που σας αναλογεί! (γ) επί ίσοις όροις κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζονται ανάλογες ευκαιρίες για όλους, που να µη δίνεται υπεροχή σε 
κανέναν εκ των προτέρων: διαπραγµατεύσεις — II ο αγώνας θα διεξαχθεί ~ || οι 
εξεταζόµενοι πρέπει να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό ~ (δ) όλα τα δάχτυλα δεν 
είναι ίσα δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες ή ικανότητες (ε) 
ανταποδίδω τα ίσα βλ. λ. ανταποδίδω (στ) στα ίσα (ί) σε ίσα µέρη: µοιράστηκαν 
τη λεία τους ~ (ii) (κ. στα ίσια) ευθέως, χωρίς περιστροφές: θα του τα πω ~ κι ας 
παρεξηγηθεί || (αργκό) της την έπεσε ~ κι έφαγε χυλόπιτα (της έκανε ερωτική 
πρόταση και απορρίφθηκε) (ζ) (λαϊκ.) έρχοµαι στα ίσα µου | βρίσκω τα ίσα µου 
συνέρχοµαι, ξαναβρίσκω τη νηφαλιότητα και την ηρεµία µου: ταλαιπωρήθηκε 
πολύ από την αρρώστια του, αλλά τώρα έχει έρθει πια στα ίσα του · 2. ίσο (το) η 
επανάληψη τού ίδιου φθόγγου στη βυζαντινή µουσική- κυρ. στη ΦΡ. κρατάω το 
ίσο (i) ΜΟΥΣ. ψάλλω στον ίδιο φθόγγο, ενώ οι άλλοι ακολουθούν διαφορετική 
µελωδική γραµµή (ii) ενισχύω τη γνώµη (κάποιου): κατσάδιαζε τη γυναίκα του κι 
από κοντά κρατούσε το ίσο η µάννα του ΣΥΝ. σιγοντάρω (κάποιον) ΑΝΤ. αντιτί-
θεµαι · 3. (λαϊκ.) ίσιος (βλ. κ. ίσα επίρρ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ίσος | FioFoç (βοιωτ.), αβεβ. ετύµου. ∆ύο είναι οι βασικές 
ετυµολογικές πορείες: (α) FioFoç < *Fio-o-Foç < *Ειτ-σ-Εος < *wid-s-wos, 
όπου το θ. *wid- αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *weid-, εξού και το αρχ. 
ουσ. ειδ-ος (βλ.λ.) (β) FioFoç < *(d)wi-twos, όπου το *(d)wi- αποτελεί 
παράγωγο τού αριθµητ. δύο (βλ.λ.), ενώ ο σχηµατισµός σε -twos πιθ. κατά τις 
λ. σε -τυς (πβ. ήµισυς, δωρ. ήµι-τυς). Στην περίπτωση αυτήν η λ. θα σήµαινε 
«ισοµοιρασµένος σε δύο τµήµατα». Το µεσν. ίσιος (< αρχ. ϊσος) οφείλει την 
κατάληξη του στα επίθ. σε -ιος (π.χ. όρθιος) ή στο συνώνυµο όµοιος]. 
ισοσκελής, -ής, -ές {ισοσκελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός τού οποίου τα σκέλη 
είναι ίσα: ~ τρίγωνο ΣΥΝ. ισόπλευρος ΑΝΤ. ανισοσκελής 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός 
που παρουσιάζει ισορροπία ανάµεσα στα έσοδα και τα έξοδα: ~ ισοζύγιο ΑΝΤ. 
ανισοσκελής. — ισοσκελώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ίσο- + -σκελής < σκέλος]. ισοσκελίζω ρ. µετβ. [1893] 
{ισοσκέλισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} εξισώνω τα έξοδα µε τα έσοδα: ~ 
τον προϋπολογισµό | το ισοζύγιο πληρωµών. — ισοσκέλιση (η) κ. ισοσκελισµός 
(ο). ισοσταθµία (η) → ισοσταθµώ 

ισοσταθµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1825] {ισοστάθµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) επιφέρω ισορροπία (ανάµεσα σε διαφορετικά 
πράγµατα): όσα κι αν είναι τα προτερήµατα του, δεν µπορούν να ισοσταθµίσουν 
τα ελαττώµατα του ΣΥΝ. ισορροπώ, ισοζυγίζω ♦ 2. (αµετβ.) έχω το ίδιο βάρος 
(µε άλλον) ΣΥΝ. ισοσταθµώ. — ισο-στάθµιση (η) [1864], ισοστάθµισµα (το). 
ισοσταθµώ ρ. αµετβ. {ισοσταθµείς... | ισοστάθµησα} έχω ή αποκτώ το ίδιο 
βάρος µε κάποιον ΣΥΝ. ισοζυγώ. — ισοσταθµία (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ισοσταθµώ (-έω) < ΐσόσταθµος < ίσο- + σταθµός (βλ.λ.)]. ισοστασία (η) {χωρ. 
πληθ.} ΓΕΩΛ. η θεωρητική ισορροπία των τµηµάτων που απαρτίζουν τον γήινο 
φλοιό πάνω σε πυκνό στρώµα υποκείµενου ρευστού υλικού, το οποίο βρίσκεται 
κάτω από τη γήινη επιφάνεια. — ισοστατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ιοο- + -στασία 
< στάση, ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
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isostasy]. 
ισοσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λέξη, στίχος) που έχει τον ίδιο αριθµό 

συλλαβών (µε άλλη λέξη, στίχο): ~ στίχοι ANT. ανισοσύλλαβος 2. ΓΛΩΣΣ. 
(όνοµα) που έχει τον ίδιο αριθµό συλλαβών σε κάθε του πτώση και στους δύο 
αριθµούς, π.χ. στρα-τός, (2 συλλαβές) - στρα-τού (2) - στρα-τό (2) - στρα-τοί 
(2) - στρα-τών (2) - στρα-τούς (2) ANT. ανισοσύλλαβος. — ισοσυλλαβία (η) 
[µτγν.]. 

ισοταχής, -ής, -ες {ισοταχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει την ίδια ταχύτητα 
µε άλλον: ~ οχήµατα. — ισοταχώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ίσο- + -ταχής < τάχος]. 

ισοτέλεια (η) [αρχ.] (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να καταβάλλει κάποιος τους 
ίδιους φόρους που καταβάλλουν οι άλλοι, η ισότητα στη φορολόγηση ΑΝΤ. 
ανισοτέλεια. 

ισοτελής, -ής, -ές {ισοτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει τις ίδιες 
φορολογικές και δασµολογικές υποχρεώσεις (µε άλλον): κατηγορία ισοτελών 
φορολογουµένων ANT. ανισοτελής 2. (αγαθό) για το οποίο καταβάλλεται ίσος 
φόρος ή δασµός (µε άλλο αγαθό): ~ εισαγώγιµα προϊόντα ΑΝΤ. ανισοτελής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίσο- + -τελής < τέλος]. 

ισότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι δύο ή περισσότερα ποσά ή 
µεγέθη ίσα µεταξύ τους: ~ δυνάµεων | διαστάσεων | µεγεθών 2. η ίση 
µεταχείριση, η αντιµετώπιση κάποιου µε τον ίδιο τρόπο, µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται και οι άλλοι ) ισχύει για τον έναν ό,τι ισχύει και για τον 
άλλον)· (ειδικότ.) βασική αρχή τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, καθιερωµένη 
συνταγµατικά, που θεσπίζει την ίση και χωρίς διακρίσεις µεταχείριση των 
πολιτών σε όλους τους τοµείς τής δηµόσιας ζωής, λ.χ. στη φορολογία, στα 
πολιτικά δικαιώµατα, στη δικαστική αντιµετώπιση, στις προσωπικές 
πεποιθήσεις κ.λπ.: ~ των πολιτών µεταξύ τους || η ~ δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων || η αρχή τής ισότητας || κοινωνική | πολιτική | οικονοµική | 
πλήρης | εικονική ~ || αποκαθιστώ | επιτυγχάνω | επιφέρω | αποκτώ | 
κατοχυρώνω την -ΣΥΝ. ισοδυναµία, ισονοµία, ισοπολιτεία, ισοτιµία ΑΝΤ. 
ανισότητα 3. (ειδικότ.) η ισότιµη αντιµετώπιση των δύο φύλων, η ουσιαστική 
και τυπική (νοµοθετική κ.λπ.) αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων στις γυναίκες σε 
σχέση µε αυτά των ανδρών και η δηµιουργία ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη και 
στα δύο φύλα: Γενική Γραµµατεία Ισότητας || ο αγώνας γυναικείων σωµατείων 
για την ~. 

ισοτιµία (η) [αρχ.] {ισοτιµιών} 1. η αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων ή ίσης 
αξίας: η ~ των πολιτών/ ανδρών και γυναικών || »συζητείται στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες το αν θα αναγνωρίζεται στο µέλλον η ισοτιµία των πτυχίων 
των ιατρικών µας σχολών προς εκείνα των λοιπών ευρωπαϊκών 
πανεπιστηµίων» (εφηµ.) ΣΥΝ. ισότητα 2. ΟΙΚΟΝ. η ισότητα ως προς την 
αγοραστική δύναµη ή τη χρηµατιστηριακή ή συναλλαγµατική αξία· η σχέση 
ανάµεσα σε νοµίσµατα που δείχνει πόσο αξίζει ένα νόµισµα συγκρινόµενο µε 
ένα άλλο: η ~ τής δραχµής µε | ως προς το δολάριο || συναλλαγµατική | 
χρηµατιστηριακή | διεθνής ~. 

ισότιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τα ίδια δικαιώµατα µε άλλον: ~ µέλος | 
σύµµαχος | συµµετοχή ΣΥΝ. ισάξιος 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός που έχει την ίδια 
οικονοµική ή εµπορική αξία (µε άλλον): ~ νοµίσµατα. — ισότιµα | ισοτίµως 
[µτγν] επίρρ. 

ισοτονικός, -ή, -ό ΧΗΜ. (διάλυµα) που παρουσιάζει την ίδια ωσµω-τική πίεση 
(µε άλλο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. isotonic]. 

ισότοπο (το) {ισοτόπ-ου | -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. καθένα από δύο ή περισσότερα άτοµα 
τού ίδιου χηµικού στοιχείου, που έχουν τον ίδιο αριθµό πρωτονίων και 
ανάλογη χηµική συµπεριφορά, αλλά διαφορετικό αριθµό νετρονίων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. isotope]. 

ισούται, ισούνται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {µόνο σε ενεστ.} είναι ίσο µε: το 
άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου ~ µε 180°.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. [ΕΤΥΜ. 
Μέση φωνή τού αρχ. ίσώ (-όω) < ίσος]. 

ισοϋψής, -ής, -ές [µτγν.] {ισοϋψ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει το 
ίδιο ύψος (µε άλλον): ~ κτήρια | κατασκευές ΑΝΤ. ανισοϋψής. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ισοφαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ισοφάρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) φέρνω στο ίδιο ποσοτικό επίπεδο: ο οικονοµικός έλεγχος 
τής περιοχής αυτής θα ισοφαρίσει σύντοµα τα έξοδα που κάναµε 
ΣΥΝ. αντισταθµίζω ♦ 2. (αµετβ.) ΑΘΛ. κάνω το σκορ ισόπαλο (να µην 
προηγείται κανείς): η γηπεδούχος οµάδα ισοφάρισε µε πέναλτι || ισο 
φάρισε το σκορ τού πρώτου αγώνα. — ισοφάριση (η) [1895] κ. ισο- 
φάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ίσο-φορίζω < ϊσοφόρος < ίσο- + φόρος < φέρω. Το -α-(αντί 
-ο-) τού ρ. ισοφαρίζω οφείλεται σε συνεσταλµ. βαθµ. τού φέρω (πβ. φαρ-
έτρα)]. 

ισοχρονισµός (ο) [1882] 1. το να γίνεται κάτι σε ίσα χρονικά διαστήµατα ΣΥΝ. 
συγχρονισµός 2. ΦΥΣ. το να συντελείται η ταλάντωση (ενός εκκρεµούς) µέσα 
σε ίσα χρονικά διαστήµατα 3. (στις τηλεπικοινωνίες) η ταύτιση των 
συχνοτήτων, που αποτελεί τη βάση για την εκποµπή και τη σωστή ανάλυση 
και ανασύνθεση των εικόνων κατά τη λήψη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. isochronisme]. 

ισόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει ίση διάρκεια (µε άλλον) ΣΥΝ. 
σύγχρονος, συγχρονισµένος ΑΝΤ. ασυγχρόνιστος 2. αυτός που γίνεται σε ίσα, 
τακτά χρονικά διαστήµατα: - ταλαντώσεις | σφυγµοί (φυσιολογικοί) ΣΥΝ. 
κανονικός, τακτικός ΑΝΤ. ασυγχρόνιστος, άτακτος. — ισόχρονα | ισοχρόνως 
[µτγν.] επίρρ. 

ισοψηφώ ρ. αµετβ. {ισοψηφείς... | ισοψήφησα} λαµβάνω τον ίδιο 

αριθµό ψήφων (µε άλλον): οι αντίπαλοι ισοψήφησαν, κερδίζοντας από 100 
ψήφους ο καθένας || ~ στον διαγωνισµό. — ισοψηφία (η) [µτγν.], ισόψηφος, -
η, -ο [αρχ.]. 

Ισπανία (η) (ισπ. Reino de Espana = Βασίλειο τής Ισπανίας) κράτος τής Ν∆. 
Ευρώπης στην Ιβηρική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα τη Μαδρίτη, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα την πεσέτα (2002: ευρώ). — Ισπανός 
[µτγν.] κ. (λαϊκ.) Σπανιόλος (ο), Ισπανή κ. Ισπανίδα κ. (λαϊκ.) Σπανιόλα (η), 
ισπανικός, -ή, -ό [µεσν.] κ. (λαϊκ.) σπανιό-λικος, -η, -ο, Ισπανικά κ. (λαϊκ.) 
Σπανιόλικα (τα). [ETYM. < µτγν. Ισπανία < λατ. Hispania, αγν. ετύµου. 
Έχουν διατυπωθεί πολλές εικασίες, όπως η αναγωγή στη φοινικική λ. Spania 
< εβρ. Saphân «ασβός, κουνέλι» ή στην κελτική λ. span «σύντροφος». Σύµ-
φωνα µε άλλη άποψη, το όνοµα ανάγεται στη βασκ. λ. ezpan «χείλος, άκρο» 
(και µτφ. «όχθη, ακτή»)]. 

ισπανισµός (ο) τάση για εθνική και γλωσσική ενότητα των ισπανόφωνων λαών 
µέσω τής σύσφιγξης των σχέσεων τους και την αποδοχή από τους επίσηµους 
φορείς τής Ισπανίας των ισπανικών διαλέκτων και τής πνευµατικής 
παραγωγής σε αυτές (που µέχρι τις πρώτες δεκαετίες τού αιώνα µας 
αποκλείονταν). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hispanisme]. 

Ισπανοεβραίος (ο) [1890], Ισπανοεβραια (η) ο Σεφαρ(α)δίτης (βλ.λ.). — 
ισπανοεβραϊκός, -ή, -ό. 

ισπανοµαθής, -ής, -ές {ισπανοµαθούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που γνωρίζει την 
ισπανική γλώσσα. 

ισπανόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
Ισραήλ (ο) [µτγν.] (στην Π.∆.) ο εβραϊκός λαός, ο οποίος ίδρυσε στα εδάφη τής 

Παλαιστίνης που κατέκτησε, το οµώνυµο βασίλειο (Βασίλειο τού Ισραήλ)- ΦΡ. 
όλες οι φυλές τού Ισραήλ για πλήθος ανθρώπων µε διαφορετική εθνική ή 
τοπική καταγωγή: στην κεντρική πλατεία τής πόλης κυκλοφορούν ~. 

Ισραήλ (το) {άκλ.} (εβρ. Medinât Yisra'él, αραβ. Dawlat Isra'ïl = Κράτος τού 
Ισραήλ) κράτος τής Ν∆. Ασίας µε πρωτεύουσα (µη αναγνωρισµένη από τη 
διεθνή κοινότητα) την Ιερουσαλήµ, επίσηµες γλώσσες την Εβραϊκή και την 
Αραβική και νόµισµα το νέο σεκέλ Ισραήλ. — Ισραηλινός (ο), Ισραηλινή (η), 
ισραηλινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yisra'él, ίσως «µάχεται, παλεύει µε 
τον Θεό». Κατά τη βιβλική αφήγηση, η ονοµασία αυτή δόθηκε στον 
πατριάρχη Ιακώβ (συνεπώς και στους απογόνους του), επειδή πάλεψε για µια 
νύχτα µε τον άγγελο που είχε στείλει ο Θεός (πβ. Π.∆. Γένεσις 32,28/29: ...Ού 
κληθήσεται ετι το δνοµά σου 'Ιακώβ, αλλά 'Ισραήλ εσται το ονοµά σου, δτι 
ενίσχυσας µετά Θεού καί µετά ανθρώπων δυνατός). Ωστόσο, αρκετοί 
ερευνητές προτιµούν σήµερα την ετυµ. από τη φρ. Ι§ rea'el «άνδρας φίλος τού 
Θεού» < i§ «άνδρας» + reâh «φίλος» + el «Θεός»]. 

Ισραηλίτης (ο) [µτγν.] {Ισραηλιτών}, Ισραηλίτισσα (η) {Ισραηλι-τισσών} 
πρόσωπο που έχει ασπαστεί την εβραϊκή θρησκεία, τον ιουδαϊσµό. — 
ισραηλιτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) ισραηλιτικός, -η, -ο, ισραηλιτικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Εβραίος. 

-ισσα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών θηλυκού γένους, 
που δηλώνουν: 1. τον κάτοικο ενός τόπου: Μακεδόν-ας > Μακεδόν-ισσα, 
νησιώτ-ης > νησιώτ-ισσα 2. τη γυναίκα η οποία ασκεί ορισµένο επάγγελµα: 
φούρναρ-ης > φουρνάρ-ισσα 3. τη γυναίκα η οποία φέρει ορισµένο τίτλο ή 
αξίωµα: βασιλιάς > βασίλ-ισσα, κόµης > κόµ-ισσα 4. τη γυναίκα η οποία φέρει 
ορισµένο χαρακτηρισµό: σύντροφ-ος > συντρόφ-ισσα. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται αρχικώς 
σε θηλ. εθνωνύµια ως *-ik-ya (π.χ. Φοίνιξ - Φοίνισσα < *Φοί-viK-ya) ή ως 
αποτέλεσµα φωνητικών µεταβολών (π.χ. µέλισσα < *µέ-λιτ-να). Το επίθηµα 
γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση από τη µεσν. περίοδο]. 

Ισσός (η) αρχαία ελληνική πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας, γνωστή από τη νίκη τού 
Μ. Αλεξάνδρου επί των Περσών (333 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου, προελλην. αρχής]. 

ίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· ενεστ. ίστ-αµαι, -ασαι, -
αται, -άµεθα, -ασθε, -ανταν παρατ. ιστ-άµην, ίστ-ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -
αντο} (αρχαιοπρ.) 1. στέκοµαι, είµαι ή µένω όρθιος 2. βρίσκοµαι (κυρ. η µτχ. 
ιστάµενος, ιστάµενη): οι υψηλά ιστάµενοι (σε µια ιεραρχία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊσταµαι, µέση φωνή τού ίστηµι < *σί-στη-µι (µε ενεστ. 
αναδιπλασιασµό) < θ. στη- < I.E. *stä- «στήνω, στέκω», πβ. σανσκρ. â-sthä-m 
«έστησα», λατ. sto «στέκοµαι», status «κατάσταση, καθεστώς», ισπ. estar 
«βρίσκοµαι, είµαι», γαλλ. j'étais «ήµουν» (< παλ. γαλλ. ester «είµαι όρθιος» < 
λατ. stare τού ρ. sto), γερµ. stehen «στέκοµαι, βρίσκοµαι», αγγλ. stay «µένω», 
stand «στέκοµαι» κ.ά. Οµόρρ. στά-σις (-η), στάσ-ιµος, στα-θµός, στά-µνα, στή-
λη, στοά, στή-µων, στά-διο(ν), ί-στ-ός, ίσως και σταυρός (βλ.λ.), -στασία (πβ. έπι-
στα-σίά), -στηµα (πβ. άνά-στηµα) κ.ά.]. ισταµίνη (η) {ισταµινών} ΒΙΟΛ. 
οργανική ουσία που απελευθερώνεται από τους ιστούς τού οργανισµού κατά τη 
διάρκεια τού στρες (αλλεργία, µόλυνση). — ισταµινικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. histamine]. -ιστάν (ειρων.) παραγωγικό επίθηµα 
για τον σχηµατισµό ονοµάτων χωρών, τα οποία παραπέµπουν στα λεγόµενα 
(κυρ. ασιατικά) τριτοκοσµικά κράτη, των οποίων το όνοµα λήγει σε -ιστάν (κυρ. 
όταν θέλει κανείς να δείξει τον αποσυντονισµό, τη διάλυση ή το χάος που 
επικρατεί σε µια χώρα): « δεν γνωρίζω αν στο Ζουλουδιστάν συµβαίνουν 
παρόµοια πράγµατα (ενν. όπως στη χώρα µας)» (εφηµ.) || µόνο στο Ελλαδιστάν 
κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, χωρίς να τιµωρείται. 

[ΕΤΥΜ Από ονόµατα ασιατικών χωρών (λ.χ. Αφγανιστάν, Πακιστάν) µε β' 
συνθ. την αρχ. περσ. λ. stän «χώρα»]. 
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-ίστας, -ίστα παραγωγικό επίθηµα ουσιαστικών (αντί τού -ιστής, -
ίστρια), που δηλώνει: 1. οπαδό θεωρίας ή κινήµατος: αριβ-ίστας, 
φρανκ-ίστας (οπαδός τού φρανκισµού), φασ-ίστας (οπαδός τού φα-
σισµού), κυβ-ίστας (οπαδός τού κυβισµού) 2. καλλιτέχνη οργάνου: 
πιαν-ίστας, τροµπετ-ίστας, κιθαρ-ίστας 3. πρόσωπο που το χαρακτη-
ρίζει κάτι ή κατέχει κάτι: χιουµορ-ίστας, νοµπελ-ίστας 4. πρόσωπο 
που ασχολείται µε κάτι: τουρ-ίστας (που κάνει τουρισµό), καρατερ-
ίστας (που υποδύεται στο θέατρο ιδιαίτερους χαρακτήρες), αρτ-ίστας | 
αρτ-ίστα. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα που απαντά αρχικώς σε ουσ. µε το ιταλ. επί-
θηµα -ista (λ.χ. art-ista, pian-ista)]. 

-ίστής, -ίστρια παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. τον οπαδό θρησκευτικού, φιλοσοφικού ή πολιτικού 
συστήµατος: ινδου-ιστής, υλ-ιστής, κοµουν-ιστής 2. πρόσωπο που 
ακολουθεί επιστηµονικό, ιδεολογικό ή αισθητικό ρεύµα: δαρβινιστής, 
εθνικ-ιστής, κυβ-ιστής, ισλαµ-ιστής 3. πρόσωπο που συµπεριφέρεται 
µε ορισµένο τρόπο: εγω-ιστής (εγω-ισµός), ετσιθελ-ιστής (ετσιθελ-
ισµός) 4. πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε κάτι: ποδοσφαιρ-
ιστής, σκακ-ιστής (βλ. κ. λ. -ισµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. [ΕΤΥΜ. 
Παραγ. επίθηµα που απαντά αρχικώς σε ξέν. όρ., λ.χ. γαλλ. commun-
iste, égo-iste κ.ά., βασιζόµενο στο αρχ. επίθηµα -ιστής ρηµάτων σε -
ίζω (λ.χ. άττικίζω - άττικιστής, βαδίζω - βαδιστής, συντονίζω - 
συντονιστής)]. 

-ιστί παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιρρηµάτων που δη-
λώνουν τη χρήση µιας γλώσσας στον γραπτό ή τον προφορικό λόγο: 
ελλην-ιστί, λατιν-ιστί, γαλλ-ιστί. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ελλην-
ιστί, περσ-ιστί), το οποίο προήλθε από αντίστοιχα ρ. σε -ίζω (έλλην-
ίζω, «µιλώ Ελληνικά», περσ-ίζω)]. 

ίστικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε ιστό τού σώµατος: ~ 
βλάβη; 

-ιστικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ. ή µειωτ.) -ίστικος, -η, -ο παραγωγικό επίθηµα 
για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν αυτόν που: 1. σχετίζεται 
µε ό,τι δηλώνει το αντίστοιχο όνοµα σε -ιστής: αγωνιστής > αγων-
ιστικός 2. πραγµατοποιεί την ενέργεια που δηλώνει το αντίστοιχο 
ρήµα σε -ίζω: χαρακτηρ-ιστικός (αυτός που χαρακτηρίζει), ποτ-
ιστικός (αυτός που ποτίζει) 3. (ο τ. -ιστικος) σχετίζεται µε κάτι: 
κοριτσ-ίστικος, (µειωτ.) νοµικ-ίστικος, δασκαλ-ίστικος. [ΕΤΥΜ 
Παραγ. επίθηµα που απαντά στην Αρχ. Ελληνική προερχόµενο από 
ουσ. σε -ιστής (λ.χ. βασανιστικός - βασανιστής, σοφιστικός -
σοφιστής), απευθείας από το αοριστικό θ. ρηµάτων σε -ίζω (λ.χ. χα-
ριστικός - χαρίζοµαι, οριστικός - ορίζω), καθώς και στη Ν. Ελληνική 
ως απόδ. ελληνογενών ξέν. επιθηµάτων (λ.χ. εγωιστικός, πβ. αγγλ. 
egoistic)]. 

-ίσπκος. Η παραγωγική κατάληξη -ίσπκος (< -ιστής + -ικος) λει-
τουργεί διπλά: (α) Σχηµατίζει επίθετα µε µειωτική σηµασία έναντι 
των συνήθων επιθέτων σε -ΐΌπκος (µυστικιστής - µυστικιστικός, 
δηµοτικιστής - δηµοτικιστικός, ρεαλιστής - ρεαλιστικός κ.τ.ό.). 
Τέτοια είναι επίθετα όπως: λαϊκίστικος, νοµικίστικος, εξυπνακί-
στικος, ελιτίστικος, χωροφυλακίστικος, γεροντίστικος, παραγοντί-
στικος, νεοπλουτίστικος, αριστερίστικος, θεατρινίστικος, πουτανί-
στικος, µπακαλίστικος κ.ά. (β) Σχηµατίζει επίθετα που δηλώνουν 
χαρακτηριστικά ή ιδιότητα: νεολαιίστικος, κοριτσίστικος, αγορί-
στικος, φανταρίστικος, παππαδίστικος, καλογερίστικος, µωρουδί-
στικος, κουκλίστικος, δασκαλίστικος, µπασκετµπολίστικος κ.ά. 

ιστίο (το) (επίσ.) το πανί των ιστιοφόρων πλοίων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ίστίον, υποκ. τού ίστός]. 

ιστιοδροµία (η) [1858] {ιστιοδροµιών} 1. αγώνας ταχύτητας µεταξύ 
ιστιοφόρων πλοίων 2. η πορεία ιστιοφόρου σκάφους.   — ιστιοδρό-
µος (ο/η), ιστιοδροµικός, -ή, -ό, ιστιοδροµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ιστιοδροµώ (-έω) < ίστίον + -δροµώ < δρόµος]. 

ιστιοπλοΐα (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η πλεύση µε ιστιοφόρο πλοίο (για 
αναψυχή ή σε αγώνες): αγώνες | µαθήµατα ιστιοπλοΐας || ολυµπιακό 
µετάλλιο στην ~. — ιστιοπλόος (ο/η), ιστιοπλοϊκός, -ή, -ό, ίστιοπλοώ 
ρ. [1890] (-είς...}. 

ιστιοσανίδα (η) 1. µακρόστενη σανίδα µε στρογγυλεµένες άκρες και 
µε κινούµενο τριγωνικό ιστίο στο µέσον, πάνω στην οποία ισορροπεί 
όρθιος ο αθλητής και κινείται πάνω στα κύµατα- κρατώντας το ιστίο 
και µετακινώντας το κατευθύνει µε τη βοήθεια τού ανέµου τη σανί-
δα ΣΥΝ. γουίντ-σερφ 2. (κατ' επέκτ.) το οµώνυµο άθληµα ΣΥΝ. γουίντ-
σέρφινγκ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. surfboard. Βλ. κ. σέρφινγκ]. 

ιστιοφόρο (το) το σκάφος που φέρει ιστία και κινείται µε τη δύναµη 
τού ανέµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. 
ιστιοφόρος < ίστίον + -φόρος < φέρω]. 

ιστόγραµµα (το) {ιστογράµµ-ατος | -ατα, -άτων) διάγραµµα που χρη-
σιµοποιείται στη στατιστική για τη γραφική παρουσίαση κατανοµών 
συχνότητας, κατά το οποίο σε ένα σύστηµα δύο κάθετων µεταξύ 
τους αξόνων σχηµατίζονται ορθογώνια παραλληλόγραµµα µε ύψη 
αντίστοιχα προς τις συχνότητες που αντιπροσωπεύουν. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. histogram]. 

ιστοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.) θεραπευτική µέθοδος κατά την οποία 
γίνεται εµφύτευση ή ένεση ιστών (ζωικών, φυτικών ή ανθρώπινων) 
σε γηρασµένους ή εξαντληµένους οργανισµούς για την ανανέωση 
και βελτίωση τής κατάστασης τους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. histotherapy]. 

ιστοκαλλιέργεια (η) {ιστοκαλλιεργειών} ΒΙΟΛ. η αφαίρεση τµηµά-
των ιστού από φυτικούς ή ζωικούς οργανισµούς και η εξωσωµατική 

διατήρηση και ανάπτυξη τους για ερευνητικούς σκοπούς (εµβόλια, 
θεραπευτικές µεθόδους, ιατρικά πειράµατα κ.ά.) σε θρεπτικά υλικά. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. tissue culture]. 

ιστολογία (η) [1863] ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ασχολείται µε τη φυσιολογία 
και την παθολογία των ιστών τού σώµατος.  — ιστολογικός, -ή, -ό 
[1874], ιστολογικ-ά | -ώς επίρρ. [1873]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. histologie]. 

ίστόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} το φαινόµενο κατά το 
οποίο αποσυντίθενται και καταστρέφονται οι ιστοί οργανισµού. Επί-
σης ιστολυσία (η). — ιστολυτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. histolysis]. 

ιστόρηµα (το) [µτγν.] {ιστορήµ-ατος | -ατα, -άτων} η διήγηση, η εξι-
στόρηση (συνήθ. γραπτή): τα ~ για την πτώση τής Πόλης εξηγούν τι 
προηγήθηκε τής Άλωσης ΣΥΝ. ιστόρηση. 

ιστορηµένος, -η, -ο διακοσµηµένος µε θέµατα από την εκκλησιαστική 
παράδοση (βλ. λ. ιστορώ). [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
ιστορώ (-έω)]. 

ιστόρηση (η) [µεσν.] η διακόσµηση µε εκκλησιαστικά και βιβλικά 
θέµατα (βλ. λ. ιστορώ). 

ιστορία (η) {ιστοριών} 1. η εξέλιξη µέσα στον χρόνο (ενός λαού, µιας 
οµάδας ανθρώπων, ενός τοµέα τής ανθρώπινης δραστηριότητας), το 
σύνολο των γεγονότων που απαρτίζουν το παρελθόν του (από την 
πρώτη εµφάνιση τους µέχρι την τωρινή τους κατάσταση): η ~ τής 
Ελλάδας | τού ελληνικού έθνους | τής Χερσονήσου τού Αίµου | των 
κτιστάδων τής Ηπείρου | των σιναφιών τής Λέσβου | τής ελληνικής 
ζωγραφικής | τής µουσικής | τού αθλητισµού | τής λογοτεχνίας | τού 
κινηµατογράφου || η ~ τής οικογένειας του χάνεται στα βάθη των αι-
ώνων || οι παραχαράκτες τής ~ || η αληθινή ~ τής Αντίστασης (τα 
πραγµατικά γεγονότα)· ΦΡ. τέλος τής ιστορίας [1989] όρος µε τον 
οποίο ο πολιτικός επιστήµονας Φράνσις Φουκουγιάµα περιέγραψε 
την προοπτική τής επικράτησης τής ελεύθερης οικονοµίας και τής 
φιλελεύθερης δηµοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσµο λόγω τής κατάρ-
ρευσης τού κοµουνισµού και τής Σοβιετικής Ένωσης και τής υποχώ-
ρησης των ιδεολογιών που προκαλούσαν συγκρούσεις και επανα-
στάσεις 2. (ειδικότ.) το σύνολο των αξιοµνηµόνευτων γεγονότων: αυτή 
η συµφωνία θα µείνει στην -1| αυτό που συνέβη θα το γράψει η -|| µε 
το έργο του κέρδισε µια θέση στην ~· ΦΡ. γράφω ιστορία διακρίνοµαι 
ιδιαίτερα: ο σερ Λώρενς Ολιβιέ έγραψε ιστορία στον χώρο τής 
υποκριτικής 3. (ειδικότ.) (α) η επιστήµη που µελετά τα γεγονότα τού 
παρελθόντος κατά χρονολογική σειρά και σύµφωνα µε συγκε-
κριµένες µεθόδους (ιστορικές µέθοδοι), επιχειρώντας συνήθ. την ανά-
λυση και ερµηνεία τους (την εύρεση των σχέσεων που τα διέπουν): η 
επιστήµη τής ~ || σπουδάζω ~ || παίρνω πτυχίο στην ~ || κορυφαίος µε-
λετητής τής αρχαίας -1| οι πηγές και οι µέθοδοι τής ~ (πβ. κ. λ. ιστο-
ριογραφία) (β) η επιστήµη που εφαρµόζει τις ίδιες µεθόδους για τη 
µελέτη τής γέννησης, ανάπτυξης και προόδου κάθε χώρου δράσεως 
και ιδ. άλλων επιστηµονικών κλάδων: η ~ τής φιλοσοφίας | τής τέχνης 
| των µαθηµατικών | τής γλώσσας | των θρησκειών 4. (συνεκδ.) (α) το 
σχολικό µάθηµα που βασίζεται στα στοιχεία που παρέχει η 
παραπάνω επιστήµη: διαβάζω ~ || σύµφωνα µε τη σχολική - ... (β) το 
αντίστοιχο σχολικό βιβλίο: βάζω την ~ στην τσάντα || ξέχασα την ~ 
στο σπίτι || στη σελίδα δέκα τής ~ 5. η γραπτή και µε συγκεκριµένη 
µέθοδο παρουσίαση των γεγονότων που συνέβησαν στη χωροχρονική 
πορεία ενός λαού, µιας κοινωνικής οµάδας κ.λπ.: κυκλοφόρησε η ~ 
τής νήσου Χίου || ποιος έγραψε την ~ τού εργατικού κινήµατος; || η ~ 
τής πειρατείας από τον 10ο έως τον 17ο αι. || η επίσηµη - αποσιωπά 
σηµαντικά στοιχεία 6. (συνεκδ.) το βιβλίο που περιλαµβάνει τα πα-
ραπάνω γεγονότα: αγόρασα την ~ τής Γαλλικής Επανάστασης || η ~ 
τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου πωλείται φθηνά 7. η περίοδος για την 
οποία έχουµε γραπτές µαρτυρίες (κατ' αντιδιαστολή προς την προϊ-
στορία και τη µυθολογία) 8. (συνεκδ.) οι γραπτές πηγές στο σύνολο 
τους, από τις οποίες αντλούµε πληροφορίες για το παρελθόν, καθώς 
και τα βιβλία που έχουν γραφτεί γύρω από τα γεγονότα τού παρελ-
θόντος: η ~ αναφέρει πως... || στην ~ υπάρχουν πολλές ανάλογες πε-
ριπτώσεις || πουθενά στην ~ δεν θα βρει κανείς τέτοια προσωπικότητα 
|| τα πρόσωπα τής ~ 9. (α) αφήγηση (γραπτή ή προφορική) πραγ-
µατικών ή φανταστικών γεγονότων: άκουσα µια περίεργη ~ || θα σας 
διηγηθώ µια - µε µάγους και τέρατα || παρακολουθήστε αληθινές ~ από 
τη ζωή των συνανθρώπων µας || η ~ που θα ακούσετε εκτυλίσσεται | 
διαδραµατίστηκε | έλαβε χώρα στο µακρινό παρελθόν || λέω | πλάθω | 
φτειάχνω | διηγούµαι ιστορίες || ~ χωρίς αρχή, µέση και τέλος (β) η 
αφήγηση µε κινηµατογραφικά ή τηλεοπτικά µέσα ενός περιστατικού, 
µιας προσωπικής ιστορίας κ.λπ.: γυρίζω µια - αγάπης µε γνωστούς 
ηθοποιούς || ~ µυστηρίου και τρόµου || προβάλλονται αστυνοµικές | 
πολεµικές | χιουµοριστικές | τολµηρές -10. (ειδικότ.) λογοτεχνικό έργο 
που αναφέρεται στη ζωή και στα έργα προσώπων πραγµατικών ή 
φανταστικών, τα γεγονότα που αφορούν σε δυναστείες: «Η ~ δύο 
πόλεων» (A Tale of two cities, Κ. Ντίκενς) || «Χριστουγεννιάτικη ~» (A 
Christmas carol, Κ. Ντίκενς) || η ~ ενός περιπλανώµενου ιππότη, όπως 
την παρουσιάζει ο βιογράφος του || γράφει ιστορίες έρωτα και πάθους 
11. γεγονός ή σειρά γεγονότων, που συνέβησαν στη ζωή κάποιου ή 
συµβαίνουν στην καθηµερινή ζωή: άκου µια ~ που µου συνέβη 
σήµερα... || γυρνώντας από την Αµερική, είχε να τους πει πολλές ~ || 
ιστορίες καθηµερινής τρέλας ΣΥΝ. περιστατικό ■ ΦΡ. ιστορίες για 
αγρίους βλ. λ. άγριος 12. το σύνολο των γεγονότων τής ζωής 
(κάποιου): µας είπε την ~ τής ζωής του || αυτή είναι η ~ µου- ΦΡ. λέω 
την ιστορία τής ζωής µου µιλάω λέγοντας πάρα πολλές λεπτοµέρειες 
και αναφέροντας πολλά άσχετα µε το θέµα περιστατικά: συντόµευε, 
δεν θέλουµε να µας πεις την ιστορία τής ζωής σου! 13. (ως χα-
ρακτηρισµός) ο ίδιος ο άνθρωπος και κυρ. ο ιδιότροπος: αυτός είναι 
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~· δεν µπορείς να συνεννοηθείς µαζί του || τι ~ είσαι συ; 14. δυσάρε-
στο γεγονός, ταλαιπωρία ή περιπέτεια (συνήθ. στον πληθ.): είχα ιστο-
ρίες µε την αστυνοµία || δεν θέλω ιστορίες µε τους γείτονες || ένα λά-
θος στη δήλωση µού άνοιξε ιστορίες µε την εφορία || είχα µια ~ µε την 
υγεία µου || κάθε τόσο µου δηµιουργεί ιστορίες (µπλεξίµατα) ΣΥΝ. 
µπλέξιµο, φασαρία 15. (ειδικότ.) (α) η ερωτική περιπέτεια: είχε µια - 
µαζί της || είχαν µια σύντοµη - οι δυο τους (β) (συνεκδ.) το ίδιο το 
πρόσωπο µε το οποίο είχε κάποιος ερωτική σχέση: «~ µου, αµαρτία 
µου, λάθος µου µεγάλο» (λαϊκ. τραγ.) || «εσύ ήσουνα για µένα µια 
παλιά ~» (λαϊκ. τραγ.) 16. (γενικότ.) υπόθεση, κατάσταση που µας 
αφορά: η ~ αυτή συνεχίζεται εδώ και µήνες || δυο µέρες τώρα η ίδια ~ 
|| τι θα γίνει µ ' αυτή την ~, θα τελειώνουµε επιτέλους; || δεν ξέρω 
ποιος θα βγει κερδισµένος απ' αυτή την - || αυτό είναι άλλη ~, µην 
ανακατεύεσαι- ΦΡ. παλιά ιστορία περιστατικό ή σχέση από το πα-
ρελθόν: αυτό είναι ~, ας µην επανερχόµαστε 17. φυσική ιστορία βλ. λ. 
φυσικός. — (υποκ.) ιστοριούλα (η) (σηµ. 9-11, 15). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνω-
ρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιστορία < ϊστωρ «γνώστης, κριτής» < *Είδ-τωρ, µετα-
πτωτ. βαθµ. τού ρ. οϊδα «γνωρίζω» (βλ.λ.). Η λ. διαδόθηκε ευρέως ως 
δάνειο στις ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. αγγλ. history, γαλλ. histoire, ισπ. 
historia, ιταλ. storia κ.ά. Η σηµ. «προβλήµατα, περιπέτειες» (σηµ. 14) 
οφείλεται σε ανάλογη χρήση τού γαλλ. histoire(s(]. 

ιστορία: σηµασιολογική εξέλιξη. Η λέξη ανάγεται ετυµολογικά 
στο αρχαίο ρ. οΐδα, που σήµαινε «γνωρίζω»: οίδα «γνωρίζω -
ΐστωρ «γνώστης» - ιστορώ «αναζητώ πληροφορίες, επιδιώκω τη 
γνώση» - ιστορία «γνώση». Άρα η αρχική σηµ. τής λ. είναι «η γνώ-
ση» και µάλιστα αυτή που προκύπτει από την αναζήτηση τής πλη-
ροφορίας και την έρευνα. Βαθµηδόν η σηµ. τής λ. φθάνει να ση-
µαίνει την επιστηµονική και συστηµατική παρατήρηση και ανα-
ζήτηση τής γνώσης, δηλ. την επιστήµη (σε αντίθεση µε τη µυθο-
λογία): δλβιος όστις τής 'ιστορίας εσχε µάθησιν (Ευριπίδης). Περ-
νάει ακολούθως στη γραπτή αναφορά σε αποκτηθείσες γνώσεις 
για πρόσωπα και πράγµατα, στη γραπτή αναφορά σε γεγονότα τού 
παρελθόντος, δηλ. σε εξιστόρηση και ιστορία. Ωστόσο, η ιστόρηση 
των γεγονότων δεν είναι απλή αφήγηση, αλλά αναζήτηση σχέσεων 
αιτίου-αιτιατού, έρευνα των αιτίων που γέννησαν τα γεγονότα, 
δηλ. πραγµατική ιστορία. Σε νεότερους χρόνους και υπό την επί-
δραση τής σηµασιολογικής εξέλιξης τής αντίστοιχης ξένης λέξης 
(story) η λ. ιστορία δήλωσε περισσότερο τη διαδικασία και το απο-
τέλεσµα τής αφήγησης (το αφήγηµα) παρά το γεγονός που αποτε-
λεί το αντικείµενο τής αφήγησης (θα σου διηγηθώ µια ιστορία -
∆ιηγείται πολύ ωραίες ιστορίες). Τέλος, η λέξη σε απλούστερες συ-
ζητήσεις τού προφορικού λόγου έφθασε να σηµαίνει συγκεκριµένο 
γεγονός, περιστατικό ή υπόθεση, που ο οµιλητής δεν θεωρεί σο-
βαρή ή αξιόπιστη (Τι ιστορίες είναι πάλι αυτές; - Τι θα γίνει µ'αυτή 
την ιστορία; - Άκου µια ιστορία που µου συνέβη χτες). 

ιστορίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ιστόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εικο-
νίζω, αφηγούµαι µέσω τής ζωγραφικής. 

ιστορικισµός (ο) 1. θεωρία και µέθοδος έρευνας που εµφανίστηκε 
κατά τον 19ο αι. ως αντίδραση στην κυριαρχία τού θετικισµού στις 
κοινωνικές επιστήµες και βασίζεται στην αρχή ότι µόνη η ιστορία 
καθορίζει την πραγµατικότητα, τη γνώση και την επιστήµη: τον κα-
τηγορούν για άκρατο ~ 2. (α) θεωρία σύµφωνα µε την οποία κάθε 
ιστορική περίοδος θεµελιώνει και εξηγεί µε διαφορετικό τρόπο αν-
θρώπινες αξίες· κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν απόλυτες αξίες ή αλή-
θειες, αλλά όλα είναι σχετικά (β) (στην αρχιτεκτονική) τάση που 
εµπνέεται από παλαιότερες εποχές: νεοβυζαντινός ~ (µέσα 19ου αι.) 
(γ) ερµηνεία τού µαρξισµού σύµφωνα µε την οποία η ουσιαστική 
προσφορά τού µαρξισµού έγκειται στο στοιχείο τής ιστορικότητας, 
δηλ. στην ιστορική θεώρηση των κοινωνικών φαινοµένων και στην 
αποδοχή αυτού που επιβεβαιώνεται από την ιστορία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. historicisme]. 

ιστορικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την ιστορία ή 
και µε τον αντίστοιχο επιστηµονικό κλάδο: ~ έρευνα | συνέχεια | εξέ-
λιξη | γεγονός | νοµοτέλεια! δεδοµένα | ενδιαφέρον | περιστατικό! πη-
γές | αναδροµή | αξία | κληρονοµιά | µουσείο | αναγκαιότητα | αρχείο 
(β) ιστορικό κέντρο (ενν. τής Αθήνας) το τµήµα τού κέντρου τής Αθή-
νας, από το οποίο ξεκίνησε η οικοδόµηση τής πόλης στη δεκαετία τού 
1830, δηλ. η περιοχή µεταξύ Ακρόπολης, Πλατείας Οµονοίας και Πλα-
τείας Συντάγµατος (γ) ιστορικός υλισµός η µαρξιστική θεωρία για 
την ιστορία και την κοινωνία, σύµφωνα µε την οποία οι ιδέες και οι 
κοινωνικοί θεσµοί (το εποικοδόµηµα ή υπερδοµή) είναι αντανάκλαση 
τής οικονοµικής δοµής, τής οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής (βά-
ση) 2. αυτός που µελετά έναν λαό, έναν τοµέα τής ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, ένα φαινόµενο κ.λπ. διαχρονικά, εξηγώντας πώς εξελί-
χθηκε µέσα στον χρόνο: ~ γλωσσολογία | λεξικό τής ελληνικής γλώσ-
σας | αρχείο | επισκόπηση ΣΥΝ. διαχρονικός ΑΝΤ. συγχρονικός 3. ο 
σχετικός µε το τµήµα τού ανθρώπινου παρελθόντος, για το οποίο υ-
πάρχουν γραπτές µαρτυρίες, γραπτά µνηµεία· κατ' αντιδιαστολή προς 
το προϊστορικός^ το µυθικός: στους ~ χρόνους 4. ΦΙΛΟΛ. ιστορικό µυ-
θιστόρηµα | δράµα το µυθιστόρηµα | δράµα τού οποίου η υπόθεση ε-
κτυλίσσεται σε συγκεκριµένη εποχή τού παρελθόντος, την οποία και 
προσπαθεί να αναπαραστήσει 5. αυτός που έχει ενδιαφέρον λόγω τής 
ιστορίας του, εξαιτίας των γεγονότων µε τα οποία συνδέεται ή τής 
καλλιτεχνικής τάσης µιας περιόδου τού παρελθόντος, την οποία εκ-
φράζει: ~ µνηµείο | τόπος | περιοχή | χωριό || η ~ κατοικία ενός αγω-
νιστή 6. αυτός που έχει εξέχουσα σηµασία, αυτός που επηρεάζει την 
πορεία τής ιστορίας, που πέρασε στην ιστορία ή έχει σχέση µε ση- 

µαντικά γεγονότα: η ~ συνάντηση Στάλιν, Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ στη 
Γιάλτα || απόφαση ιστορικής σηµασίας || η ~ στιγµή τής παράδοσης 
τής Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό || η ~ ηγεσία ενός κόµµατος 
7. αυτός που έχει πράγµατι συµβεί και δεν είναι αποκύηµα τής φα-
ντασίας: ~ γεγονός | στοιχείο | αλήθεια | δεδοµένα ΣΥΝ. πραγµατικός, 
αληθινός ANT. πλαστός, φανταστικός, µυθικός 8. ΓΛΩΣΣ. (α) ιστορική 
ορθογραφία το ορθογραφικό σύστηµα, στο οποίο η γραφή δεν αποδί-
δει τη σύγχρονη προφορά των λέξεων, αλλά την προφορά (και τον 
τρόπο γραφής) τους σε παλαιότερη περίοδο που συνδέεται µε την ε-
τυµολογία τους, π.χ. στην περίπτωση τής Ν. Ελληνικής, τη γραφή των 
λέξεων σύµφωνα µε προηγούµενα στάδια γραφής (αρχαία, βυζαντι-
νή), πβ. τη γραφή λέξεων, όπως επανειληµµένως, λύπη, ελλιπής, ωραίος 
κ.ά. (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ λ. φωνητικός) (β) ιστορικοί | παράγωγοι χρόνοι οι 
ρηµατικοί χρόνοι που αναφέρονται στο παρελθόν (παρατατικός, α-
όριστος, υπερσυντέλικος) (γ) ιστορικός ενεστώτας βλ. λ. ενεστώτας 9. 
αυτός που θα µείνει στην ιστορία (κυρ. επειδή αποτελεί τοµή στην ι-
στορία, έχει ξεχωριστή σπουδαιότητα για το µέλλον και τερµατίζει 
µια πρακτική τού παρελθόντος): η ~ απόφαση τού υπουργείου προ-
κάλεσε πλήθος αντιδράσεων || ο~ συµβιβασµός ∆εξιάς και Αριστεράς 
10. ιστορικός (ο/η) (α) ο µελετητής τής ιστορίας: εξέχων | µαρξιστής 
| αντικειµενικός ~ ΣΥΝ. ιστοριογράφος, ιστοριοδίφης (β) ο καθηγητής 
που διδάσκει το σχετικό µάθηµα στη µέση, την ανώτερη ή την ανώ-
τατη εκπαίδευση 11. ιστορικό (το) η κατά χρονολογική εξέλιξη αφή-
γηση γεγονότων συναφών µεταξύ τους και η καταγραφή της: στα δη-
µοσιεύµατα τής εποχής µπορεί να βρει κανείς το ~ τής κρίσης || ο νέος 
γιατρός ζήτησε το ~ τής ασθενούς, για να ενηµερωθεί για την πορεία 
τής υγείας της. — ιστορικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

ιστορικοσυγκριτικός, -ή, -ό [1898] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την 
ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία (βλ. λ. γλωσσολογία). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. historisch-vergleichende (Sprach-
wissenschaft)]. 

ιστορικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα ενός γεγονότος να απο-
τελεί µέρος ή να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση τής 
ιστορίας 2. το να αποτελεί κάτι πραγµατικό γεγονός, να µαρτυρείται 
από πηγές: η ~ τού γεγονότος είναι αναµφισβήτητη || η ~ ενός προ-
σώπου | τού Ιησού. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
historicité]. 

ιστοριογραφία (η) [µτγν.] {ιστοριογραφιών} η έκθεση γεγονότων τού 
παρελθόντος µε λογοτεχνικό τρόπο και µε βάση την κριτική έρευνα, 
την παράδοση και την προσωπική εµπειρία. — ιστοριογραφικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. 

ιστοριογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που ασχολείται µε την 
ιστοριογραφία 2. (καταχρ.) ειδικός που ασχολείται µε την καταγραφή 
τής ιστορίας, ο συγγραφέας ιστορικών βιβλίων. 

ιστοριοδίφης (ο/η) [1861] {ιστοριοδιφών} ο ειδικός που ερευνά τις 
ιστορικές πηγές µε σκοπό τη συγκέντρωση υλικού για την ιστορική 
έρευνα. — ιστοριοδιφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιστορία + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ψηλαφώ, ερευνώ επιµε-
λώς», αγν. ετύµου]. 

ιστοριοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η αντίληψη σύµφωνα µε την 
οποία ό,τι συντελείται σε πνευµατικό και πολιτισµικό επίπεδο, οφεί-
λεται σε ιστορικά αίτια ΣΥΝ. ιστορισµός ΑΝΤ. φυσιοκρατία. 

ιστορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η θεωρητική θέση σύµφωνα µε την 
οποία τα κοινωνικά γεγονότα και τα πνευµατικά δηµιουργήµατα 
ερευνώνται σε συνάρτηση µε την ιστορική πραγµατικότητα στην 
οποία εµφανίζονται και αντιµετωπίζονται σε σχέση µε την εξέλιξη 
τους 2. ΦΙΛΟΣ, η ιστοριοκρατία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Historismus]. 

ιστορώ ρ. [αρχ.] {ιστορείς... | ιστόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αφηγούµαι (γεγονότα}: η «Οδύσσεια» ιστορεί τις περιπέτειες τού 
Οδυσσέα µέχρι την επιστροφή του στην πατρίδα ΣΥΝ. εξιστορώ, διη-
γούµαι · 2. ζωγραφίζω, διακοσµώ µε θέµατα από την εκκλησιαστική 
ζωή και παράδοση, την Π.∆. και την Κ.∆. κ.λπ. (κυρ. η µτχ. ιστορηµέ-
νος, -η, -ο): ιστορηµένα χειρόγραφα (τα χειρόγραφα που είναι διακο-
σµηµένα µε µικρογραφίες) || ιστορηµένος ναός (µε αγιογραφίες). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ιστορία. 

ιστός (ο) 1. ψηλό, κυλινδρικό κοντάρι, στύλος ή πύργος, που τοποθε-
τείται κάθετα προς την επιφάνεια στηρίξεως στα πλοία και χρησι-
µεύει για να στερεώνονται τα πανιά, οι κεραίες εκποµπής σήµατος, 
τα διακριτικά σήµατα πλοίου κ.ά.: ο ακάτιος ή πρωραίος (το πλωριό 
κατάρτι) | πρυµναίος ~ ΣΥΝ. (για πλοία) κατάρτι, άρµπουρο· ΦΡ. στήλη 
ιστού βλ. λ. στήλη 2. ΤΕΧΝΟΛ. (~ κεραίας) η επιµήκης κυλινδρική 
µεταλλική ράβδος, στην οποία στηρίζεται η κεραία εκποµπής ή λή-
ψεως σήµατος (ηχητικού, τηλεοπτικού): ο δυνατός αέρας έριξε κάτω 
τον - τής κεραίας · 3. (α) το εργαλείο µε το οποίο υφαίνει κανείς: 
υφαντικός ~ ΣΥΝ. αργαλειός (β) (συνεκδ.) το ύφασµα που υφαίνεται 
στον αργαλειό: ο ~ τής Πηνελόπης (κ. µτφ. έργο ατελείωτο και µά-
ταιο, χωρίς αποτέλεσµα) || πυκνός | καλοδουλεµένος - ΣΥΝ. υφάδι 4. 
το δικτυωτό πλέγµα που κατασκευάζει η αράχνη για να συλλαµβάνει 
τη λεία της: (µτφ.) έχει πιαστεί στον ιστό τής γοητείας της ΣΥΝ. δίχτυ 
5. (µτφ.) η δοµή ενός έργου (µυθιστορήµατος, σεναρίου, κινη-
µατογραφικής ταινίας, θεατρικού κ.λπ.), ο τρόπος µε τον οποίο συν-
δέονται µεταξύ τους και αναπτύσσονται τα µέρη του: ο αφηγηµατι-
κός ~ µιας νουβέλας 6. ΒΙΟΛ. σύνολο κυττάρων που έχουν όµοια ή πα-
ρόµοια κατασκευή και επιτελούν την ίδια λειτουργία: ινώδης | συν-
δετικός | φυτικός | ζωικός | µυϊκός | κατεστραµµένος ~ 7. (α) Παγκό-
σµιος Ιστός βλ. λ. παγκόσµιος (β) φυλλοµετρητής ιστού βλ. λ. φυλ-
λοµετρητής (γ) εξυπηρετητής ιστού βλ. λ. εξυπηρετητής. [ΕΤΥΜ < 
αρχ· ίστός < ϊ-στη-µι (πβ. λατ. si-stö). o βιολ. όρ. αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. tissue, ο δε όρος Παγκόσµιος Ιστός αποδίδει 
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τον αγγλ. Worldwide Web. Βλ. κ. ίσταµαι]. 
-ιστός, -η, -ο(ν) [αρχ.] (λόγ.) παραγ. επίθηµα που δηλώνει τον υπερθετικό 

βαθµό επιθέτων: µέγ-ιστος, πρώτ-ιστος, κάκ-ιστος, ελάχ-ιστος, βέλτ-ιστος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθηµα τού υπερθ. βαθµού επιθέτων, που ανάγεται σε *-isto- < 
I.E. *-is- (ασθενής βαθµίδα τού επιθήµατος *-je/os-) + -to-(των ρηµατ. επιθ.), 
πβ. γοτθ. -ists, σανσκρ. -isthas]. 

ιστοσελίδα (η) ΠΛΗΡΟΦ. σελίδα στο ∆ιαδίκτυο που µπορεί να αποτελείται από 
κείµενο ή να περιέχει (συνηθέστερα) και εικόνες, σταθερές ή κινούµενες, 
γραφικά, συνδέσεις κ.ά.· η έννοια τής σελίδας αντιστοιχεί στο εύρος µιας 
οθόνης Η/Υ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. webpage]. 

ι στο χηµεία (η) ΒΙΟΛ. κλάδος τής ιστολογίας ο οποίος αναλύει τη χηµική 
σύσταση των ιστών και τη δραστηριότητα των ενζύµων σε αυτές. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. histochimie]. 

ισχαιµία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση ή διακοπή τής κυ-
κλοφορίας τού αίµατος σε µέρος τού σώµατος, η οποία οφείλεται σε 
πρόβληµα τής αρτηρίας. — ισχαιµικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ϊσχαιµος < ϊσχω «σταµατώ, εµποδίζω, αναστέλλω» (< *σί-σχω, 
ενεστωτικός αναδιπλασιασµός τού θ. -σχ-, πβ. αόρ. β' έ-σχ-ον, ρ. έχω) + -
αιµος < αίµα. Η λ. αποτελεί ελληνογενή ξέν. όρο, < γαλλ. ischémie]. 

ισχιαλγία (η) [1861] {ισχιαλγιών} ΙΑΤΡ. ο πόνος τού ισχιακού νεύρου στο πίσω 
µέρος τού ποδιού. — ισχιαλγίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ισχίο + -αλγία < άλγος 
«πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Ischialgie]. 

ισχίο (το) ΑΝΑΤ. οι κοιλότητες µέσα στις οποίες βρίσκονται οι αρθρώσεις τής 
λεκάνης µε τα µηριαία οστά ΣΥΝ. γοφός. — ισχιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ίσχίον, αβεβ. ετύµου. Είναι πιθ. ότι η «γλώσσα» τού Ησυχίου 
ϊσχν οσφύς διασώζει αρχαϊκό τύπο τής λ. (πβ. µέλι), αλλά πέραν αυτού είναι 
αδύνατον να συνδεθεί το ίσχίον µε λ. άλλων I.E. γλωσσών. Υποθετική 
παραµένει επίσης η σύνδεση µε τις λ. ισχνός, ίσχύς)βλ.λ.)]. 

ισχναίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
καθιστώ (κάτι) αδύνατο, το λεπταίνω ΣΥΝ. αδυνατίζω, λε-πτύνω ΑΝΤ. 
παχαίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι αδύνατος ΣΥΝ. αδυνατίζω ΑΝΤ. παχαίνω. 
Επίσης ισχνεύω [µτγν.]. 

ίσχνανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} (λόγ.) η απώλεια 
βάρους ΣΥΝ. αδυνάτισµα, λέπτυνση ΑΝΤ. πάχυνση. — ισχναντι-κός,-ή, -ό 
[αρχ.]. 

ισχνός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει λίπος, που είναι πολύ αδύνατος: ~ υπάρξεις 
µε ανορεκτικές τάσεις προβάλλονται ως πρότυπα οµορφιάς ΣΥΝ. λιπόσαρκος 
ΑΝΤ. παχύς, εύσωµος, γεµάτος- ΦΡ. περίοδος ισχνών αγελάδων περίοδος 
οικονοµικής δυσχέρειας (βλ. κ. λ. αγελάδα) 2. αυτός που δεν έχει αποδεικτική 
επάρκεια: - επιχειρήµατα ΣΥΝ. αδύνατος ΑΝΤ. ισχυρός, ικανοποιητικός 3. 
αυτός που δεν έχει µεγάλο µέγεθος, φτωχός, λίγος: ~ ηµεροµίσθιο/ 
ικανοποίηση/ µειοψηφία ΣΥΝ. πενιχρός, ανεπαρκής ΑΝΤ. πλούσιος, παχυλός, 
άφθονος. — ισχν-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ισχνότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *si-sq-sno- < I.E. *si-sq-u- «αποξηραίνω», πβ. αβεστ. hisku 
«ξηρός», λατ. siccus (> γαλλ. sec, ισπ. seco) κ.ά.]. 

ισχουρια (η) {χωρ. πληθ.} η αδυναµία ουρήσεως, η επίσχεση των ούρων 
(βλ.λ.) ANT. ακράτεια. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ίσχουρώ (-έω) < αρχ. ίσχω «έχω - συγκρατώ» (ανα-διπλ. τ. 
τού. έχω) + ουρώ]. 

ισχυρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ισχυρίστ-ηκα (λόγ. -θηκα)} υποστηρίζω άποψη· µε 
το ρήµα αυτό µπορεί να εκφράζεται και επιφύλαξη ως προς την αλήθεια τής 
άποψης, λ.χ. τον πυροβόλησε ευρισκόµενη σε αυτοάµυνα- αυτό, τουλάχιστον, 
ισχυρίζεται η ίδια || ισχυρίστηκε ότι τα κίνητρα της ήταν ανιδιοτελή ΣΥΝ. 
διατείνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, επιχείρηµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ενδυναµώνοµαι, ενισχύοµαι», < ισχυρός (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ισχυρισµός (ο) [1871] αυτό το οποίο ισχυρίζεται κανείς, αυτό που υποστηρίζει 
ως αληθινό: αβάσιµος | βάσιµος ~ || οι ~ του αποδείχθηκαν ψευδείς. 

ισχυρογνώµων, -ων, -ον [αρχ.] {ισχυρογνώµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} αυτός 
που υποστηρίζει την άποψη του µε επιµονή και δεν ακούει ή δεν αποδέχεται 
τη γνώµη των άλλων ΣΥΝ. πεισµατάρης, ξεροκέφαλος, αδιάλλακτος ΑΝΤ. 
διαλλακτικός, συζητήσιµος. Επίσης ισχυρογνώµονας (ο/η). — 
ισχυρογνωµοσύνη (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

ισχυροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ισχυροποιείς... | ισχυροποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καθιστώ (κάποιον/κάτι) ισχυρό, του δίνω περισσότερη δύναµη και 
κύρος: η νέα πολιτική συµµαχία ισχυροποίησε τη θέση τής κυβέρνησης ΣΥΝ. 
ενισχύω, ενδυναµώνω, δυναµώνω, εδραιώνω ΑΝΤ. αποδυναµώνω. — 
ισχυροποίηση (η) [µτγν.] ισχυροπο^τι-κός, -ή, -ό. 

ισχυρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ισχύ, που τον χαρακτηρίζει η δύναµη και δεν 
κλονίζεται εύκολα: ~ άµυνα | θέληση | προστασία | δεσµός | αντίπαλος | 
επιχείρηµα | όπλο | προσωπικότητα ΣΥΝ. δυνατός, ανθεκτικός, κραταιός, 
σθεναρός ANT. ανίσχυρος, αδύναµος 2. αυτός που έχει µεγάλη ένταση: ~ 
σεισµός | ρεύµα | έκρηξη | ράπισµα | άνεµος | πυρετός | επιθυµία ΣΥΝ. έντονος, 
δυνατός, σφοδρός ANT. ανίσχυρος, αδύναµος, άτονος, ασθενής 3. αυτός που 
βρίσκεται σε θέση ισχύος, που µπορεί να επιβάλλει τη βούληση του ή να 
επηρεάζει καθοριστικά: ~ κυβέρνηση | επιρροή | φύλο (το ανδρικό φύλο) | 
πολιτικός παράγοντας | κράτος ANT. ανίσχυρος, αδύναµος 4. αυτός που 

µπορεί να έχει έντονα, δραστικά αποτελέσµατα: πήρε - δόση δηλητηρίου και 
πέθανε || ~ οικονοµική βοήθεια ΣΥΝ. δραστικός 5. ισχυροί (οι) οι παράγοντες 
που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις εξελίξεις, να επιβάλλονται: οι ~ 
τής γης 6. ΝΟΜ. νοµικά έγκυρος, αυτός που έχει νοµική ισχύ: ~ διαθήκη ΑΝΤ. 
άκυρος, ανίσχυρος· ΦΡ. ΤΟ δίκαιο τού ισχυρότερου για τις περιπτώσεις στις 
οποίες εκείνος που έχει τη µεγαλύτερη δύναµη επιβάλλει τη θέληση του στους 
ασθενέστερους. — ισχυρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ισχύς (βλ.λ.)]. 

ισχύς (η) {ισχύος, ισχύ | χωρ. πληθ.} 1. η δύναµη (συνήθ. όχι σωµατική) που 
διαθέτει κανείς και που του επιτρέπει να επιβάλλεται: στρατιωτική | πολιτική | 
οικονοµική | κοινωνική ~ || µε τη νέα στρατιωτική άσκηση στην περιοχή, το 
NATO κάνει επίδειξη ισχύος || η ~ τής κυβέρνησης | τής επιχείρησης | των 
αντιπάλων || εδραιώνω την ~ µου || επιβάλλεται διά τής ~ του || έχει µεγάλη ~ 
στον χώρο τού Τύπου || η - του εξασθενεί ANT. αδυναµία, ατονία- ΦΡ. (α) από 
θέσεως ισχύος από πλεονεκτική θέση: µιλώ ~ (β) η ισχύς εν τη ενώσει (ή 
ισχύς εν τη ενώσει) η δύναµη βρίσκεται στη συνεργασία και την 
αλληλοβοήθεια (γ) ισχύς µου η αγάπη του λαού µου η δύναµη µου στηρίζεται 
στην αγάπη, την αφοσίωση τού λαού µου (έµβληµα τής δεύτερης ελληνικής 
δυναστείας· η φρ. καθιερώθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο Α) 2. ΝΟΜ. 
πρακτική ή νοµική εγκυρότητα: η διάταξη βρίσκεται σε ~ | εν ισχύι || τίθεµαι 
εκτός ισχύος || αναστέλλω | παρατείνω την ~ των έκτακτων µέτρων || 
αναδροµική | συνταγµατική | προσωρινή ~ || η ~ τής συµφωνίας | τού 
συµβολαίου | τού νόµου 3. ΦΥΣ. η ποσότητα τής ενέργειας, η οποία παράγεται 
ή απορροφάται από ένα σύστηµα ανά µονάδα χρόνου και εκφράζεται µε το 
πηλίκο τής συνολικής παραγόµενης ή απορροφούµενης ενέργειας προς τον 
χρόνο παραγωγής ή απορροφήσεως της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. εµφανίζει ί- 
προθεµ. και µηδενισµ. βαθµ. -σχ- τού ρ. έχω (πβ. αόρ. β' ε-σχ-ον). Κατ' άλλη 
άποψη, η λ. αρχικώς απαντά µε δίγαµµα (*Εισχύς) κατ' αναλογίαν προς το 
ουσ. ΐ'ς «δύναµη» (πβ. λατ. vis). Παράγ. ισχυ-ρός, ίσχυ-ω, ίσχυρ-ίζοµαι κ.ά. Η 
σηµ. 3 αποδίδει τον αγγλ. όρο power]. 

ισχύω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. ισχύων, -ούσα, -ον | ίσχυσα} 1. έχω ισχύ: η 
σύµβαση | ο νόµος | η παράδοση ισχύει || τα έκτακτα µέτρα | ο κανόνας | τα 
κριτήρια ισχύουν || αυτό που είπα | η πρόσκληση µου ισχύει και για σένα || αυτή 
η πρόταση ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις 2. (η µτχ. ενεστ. ισχύων, -ούσα, -ον) 
βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ίσχύς (βλ.λ.)]. 

ισχύων, -ούσα, -ον {ισχύ-οντος (-ούσας) | -όντων (-ουσών)} 1. αυτός που έχει 
ισχύ: - νοµοθεσία | ∆ίκαιο | νόµος | διάταξη | καθεστώς | περιορισµοί 2. 
ισχύοντα (τα) αυτά που ισχύουν: σύµφωνα µε τα ~, η επιτροπή δεν µπορεί να 
εγκρίνει την πρόταση τους. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ισχύω]. 

ίσωµα (το) → ίσιωµα 
ισώνω ρ. → ισιώνω 
ίσως επίρρ. (για τη δήλωση τού πιθανού) υπάρχει περίπτωση να, µπορεί: ~ (να) 

έχεις δίκιο- ο καιρός θα δείξει ΣΥΝ. πιθανόν, ενδεχοµένως ANT. σίγουρα, 
οπωσδήποτε. [ΕΤΥΜ αρχ. < 'ίσος (βλ.λ.)]. 

ίσως: συνώνυµα. Μια σειρά λέξεων δηλώνουν πιθανότητα δηλώνουν δηλ. 
την επιφυλακτική στάση τού οµιλητή απέναντι στα λεγόµενα, την 
περιορισµένη βεβαιότητα που έχει για ενέργειες, πράξεις, καταστάσεις, 
πράγµατα ή και πρόσωπα. Εντάσσονται στους µηχανισµούς (γραµµατικούς 
ή λεξιλογικούς) τής λεγόµενης τρο-πικότητας (modality) στη γλώσσα, των 
τρόπων δηλ. που διαθέτει ο οµιλητής για να σχολιάσει και να τροποποιήσει 
| διαφοροποιήσει τα λεγόµενα του. Στην περίπτωση των τροπικών αυτών 
λέξεων (ρηµάτων, επιρρηµάτων, επιρρηµατικών φράσεων), η 
επιφυλακτικότητα είναι διττή: τόσο λεξιλογική (µε τη χρήση αυτών των 
λέξεων) όσο και γραµµατική (ακολουθούνται από υποτακτική ή πιθανολο-
γική έγκλιση): ίσως να βρέχει - ίσως να έβρεχε - ίσως να βρέξει -ίσως να 
έβρεξε - ίσως να έχει βρέξει - ίσως να είχε βρέξει. Παρατηρήσεις: (α) Τα 
επιρρήµατα ίσως, πιθανώς και ενδεχοµένως χρησιµοποιούνται και µε 
οριστική έγκλιση (µικρότερη επιφυλακτικότητα) και µε 
υποτακτική/πιθανολογική (µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα): ίσως | πιθανώς | 
ενδεχοµένως έφυγε για το εξωτερικό -ίσως | πιθανώς | ενδεχοµένως να έφυγε 
για το εξωτερικό (β) Τριπλή δυνατότητα εκφράσεως εµφανίζουν τα είναι 
πιθανόν | πιθανόν | πιθανώς (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ λ. πιθανός) και ενδέχεται | είναι 
ενδεχόµενο | ενδεχοµένως (γ) Το µπορεί (< µπορώ) από τη «δυνατότητα» 
(µπορώ) έχει περάσει στη δήλωση «πιθανότητας», διατηρώντας 
υφολογικώς και ετυµολογικώς τη χροιά µειωµένης δυνατότητας ή 
µεγαλύτερης, τρόπον τινά, πιθανότητας έναντι των λοιπών: µπορεί να 
βρέξει «πιθανότερο» από το ίσως να βρέξει. Η πιθανότητα µάλιστα γίνεται 
µεγαλύτερη µε τη χρήση τού και: µπορεί και να βρέ-ξει. 

Ιταλία (η) (ιταλ. Repubblica Italiana = Ιταλική ∆ηµοκρατία) 1. χερσόνησος τής 
Ν. Ευρώπης στη Μεσόγειο Θάλασσα, µεταξύ τής Αδριατικής Θάλασσας και 
τού Τυρρηνικού Πελάγους ΣΥΝ. Ιταλική Χερσόνησος 2. κράτος τής Ν. 
Ευρώπης, το οποίο καταλαµβάνει την παραπάνω χερσόνησο, τη Σικελία, τη 
Σαρδηνία και άλλα µικρότερα νησιά, µε πρωτεύουσα τη Ρώµη, επίσηµη 
γλώσσα την Ιταλική και νόµισµα την ιταλική λιρέτα (2002: ευρώ). — Ιταλός 
[µτγν.] κ. (λαϊκ.) Ιτα-λιάνος [µεσν.] (ο), Ιταλίδα [µτγν.] κ. (λαϊκ.) Ιταλιάνα 
[µεσν.] (η), ιταλικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) ιταλιάνικος, -η, -ο, Ιταλικά κ. 
(λαϊκ.) Ιταλιάνικα (τα). 
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[ΕΤΥΜ; αρχ. < αρχαϊκ. λατ. Vitalia < vitulus «µοσχάρι» (πβ. οσκ. viteliu), 
οπότε η λ. θα σήµαινε αρχικά «χώρα των µοσχαριών» εξαιτίας τής εκτεταµένης 
κτηνοτροφικής δραστηριότητας των νότιων περιοχών της. Είναι ενδιαφέρον ότι 
επικράτησε διεθνώς η αρχ. λ. 'Ιταλία χωρίς το δίγαµµα (πβ. αγγλ. Italy, γαλλ. 
Italie, γερµ. Italien). Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι το τοπωνύµιο είναι 
ιλλυρ. προελ.]. ιταλίσµός (ο) [1805] 1. η µίµηση των Ιταλών και των ιταλικών 
τρόπων, κάθε δείγµα τέτοιας µίµησης 2. στοιχείο που δηλώνει επιρροή τής 
ιταλικής γλώσσας στην ελληνική: οι - στη γλώσσα τού Κάλβου, όπως η επίταξη 
τού επιθέτου µετά το ουσιαστικό, είναι χαρακτηριστικοί. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. italianisme]. Ιταλιώτης (ο) [αρχ.] {Ιταλιωτών}, 
Ιταλιώτισσα (η) {Ιταλιωτισσών} ελληνικής καταγωγής κάτοικος τής Κάτω 
Ιταλίας.   — ιταλιωτικός, -ή, -ό [αρχ.]. ιταλοµαθής, -ής, -ες [1889] αυτός που 
γνωρίζει την ιταλική γλώσσα. 

* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ιταλόφωνος, 
-η, -ο → -φωνος 
ιταµός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα και 

αυθάδεια: ~ ύφος | πρόκληση | αξίωση | λόγια ΣΥΝ. αυθάδης, αναιδής ANT. 
σεµνός, ήπιος. — ιταµώς επίρρ. [αρχ.], σαµότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εισιτήριο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίτης «ορµητικός, αυθάδης, προπετής» < θ. ί-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού ρ. ειµί «πηγαίνω, θα πάω» < I.E. *ei-mi- «πηγαίνω», πβ. σαν-σκρ. é-mi, 
λατ. eo (< *ei-ô), γαλλ. j'irai «θα πάω», ισπ. iré (< λατ. ire, απρφ. τού eo), γαλλ. 
initial «αρχικός» (< λατ. in-ire «αρχίζω») κ.ά. Οµόρρ. εΐσ-ι-τ-ήριο(ν), έξ-ί-τ-
ηλος, ισθµός (βλ.λ.) κ.ά.]. 1.Τ.Ε. (το) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Ιτέα (η) πόλη τής Κ. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φωκίδας, το επίνειο τής 

Αµφισσας. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τής πόλεως οφείλεται στις ιτιές που φύονταν παλαιότερα 
στην παοαλία της]. ίτε, παίδες Ελλήνων (ω παίδες 'Ελλήνων, ϊτε, Αισχ. Πέρσ. 
402) εµπρός παιδιά των Ελλήνων λέγεται ως προτροπή πριν από κρίσιµη εθνική 
πολεµική (αλλά και αθλητική) αναµέτρηση µε αντίπαλο. -ιτζής παραγωγικό 
επίθηµα αρσενικών ουσιαστικών που δηλώνουν επάγγελµα ή ασχολία: λυρ-
ιτζής, αερ-ιτζής. 
[ΕΤΥΜ Παρεκτετ. τύπος τού επιθήµατος -τζής < τουρκ. -ci, βλ. κ. ,-τζήςΙ 

-ιτης, -ίτισσα παραγωγικό επίθηµα ουσιαστικών που δηλώνει: 1. ιδιότητα: 
κοπρ-ίτης, ισοβ-ίτης, µαγκ-ίτης, ερηµοσπ-ίτης, πολυτεχν-ίτης 2. καταγωγή: Πολ-
ίτης, Μεσολογγ-ίτης, Ανατολ-ίτης, Περαχωρ-ίτης. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, λ.χ. αρχ. πολ-ίτης, οπλ-ίτης, τεχν-ίτης κ.ά.]. ιτιά (η) 
φυλλοβόλο δένδρο µε µικρά, κιτρινωπά άνθη, που αναπτύσσεται κυρ. κοντά σε 
υδρότοπους, αλλά καλλιεργείται και ως καλλωπιστικό: ~ η κλαίουσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ιτέα < *¥ιτ-έα < *wi-t-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wei-στρέφω, 
κάµπτω», πβ. σανσκρ. vita- «πλεγµένος», αρχ. σλαβ. vëtvi «κλαδί», λατ. vitus 
«στεφάνι, περιφέρεια» κ.ά.]. -ίτιδα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν φλεγµονή ή ασθένεια, η οποία εντοπίζεται 
σε ορισµένη περιοχή: αµυγδαλ-ίτιδα, τραχηλ-ίτιδα, φαρυγγ-ίτιδα. [ΕΤΥΜ. < -ίτις, 
παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (θηλ. τού επιθήµατος -ίτης), που 
εµφανίζεται σε ονοµασίες ασθενειών (πβ. αρχ. άρθρ-ίτις, πλευρ-ϊτις, νεφρ-ϊτις) 
και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. µηνιγγ-ίτιδα < γαλλ. 
méning-ite) και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. επιπεφυκ-ίτιδα < γαλλ. conjonctiv-ite)]. -
ίτικος, -η, -ο παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει: 1. ιδιότητα: παλιοµοδ-
ίτικος,   κοµπογιανν-ίτικος  2.  καταγωγή: µακεδον-ίτικος, λευκαδ-ίτικος, µοσχοβ-
ίτικος. [ΕΤΥΜ. < -ίτ-ικος < -ίτ(ης) + -ικος]. -ίτσα παραγωγικό επίθηµα 1. 
υποκοριστικό θηλυκών ουσιαστικών: οµπρελ-ίτσα, αγελαδ-ίτσα, κουκλ-ίτσα, 
λεµον-ίτσα, δασκαλ-ίτσα, κα-ρεκλ-ίτσα · 2. (κ. -ιτσά) τοπωνυµίων, συνήθ. 
σλαβικής προέλευσης: Βόν-ιτσα, Κόν-ιτσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
σλαβ. -itsa ή, κατ' άλλους, από ουδ. -ίτσιν | -ίτσα < -ίκι(ν) < µτγν. -ίκιον]. 
1.Υ.Π. (το) Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού. 
Ιφιγένεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας} 1. κόρη τού Αγαµέµνονα και τής 

Κλυταιµ(ν)ήστρας, την οποία θυσίασαν οι Αχαιοί στην Άρτεµη, προκειµένου 
να αποπλεύσει ο ελληνικός στόλος για την Τροία 2. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ϊφι (αρχαϊκό κατάλοιπο οργανικής πτώσεως τού ουσ. ίς 
«ισχύς» < *Ρίς, που συνδ. µε το συνώνυµο λατ. vis) + -γέ-νεια < -γενής < γένος. 
Το όνοµα 'Ιφιγένεια θα είχε, ως εκ τούτου, τη σηµ. «η καταγόµενη από ισχυρό 
γένος»]. 1.Χ. 1. Ιδιωτικής Χρήσεως (ενν. όχηµα) 2. (ο) Ιησούς Χριστός 3. Ιδίαις 
(ενν. Αυτού) Χερσί, δηλ. στα ίδια τα χέρια τού παραλήπτη- σηµειώνεται σε 
επιστολή κ.λπ. που πρέπει να παραδοθεί στον ίδιο τον παραλήπτη ΣΥΝ. 1.Α.Χ., 
Ipso Mano (λατ.). ιχθυαγορά (η) (λόγ.) η ψαραγορά (βλ.λ.). 
ιχθυάλευρο (το) {ιχθυαλεύρ-ου | -ων} σκόνη που προέρχεται, µετά από 
επεξεργασία, από τα µη βρώσιµα µέρη ψαριών (κόκκαλα κ.λπ.) και 
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. farine de poisson]. 
ιχθύαση (η) → ιχθύωση 
ιχθυέλαιο (το) [1852] {ιχθυελαί-ου | -ων} (λόγ.) λάδι που προέρχεται από τα 

ψάρια ΣΥΝ. ψαρόλαδο. 

[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. huile de poisson]. 
ιχθυηρός, -ά, -ό 1. αυτός που είναι κατάλληλος για ψάρια 2. αυτός που σχετίζεται 

µε ψάρια ή προέρχεται από αυτά: ιχθυηρός ζωµός (ψαρόσουπα) || «µεγάλη 
κινητικότητα παρουσίασε η αγορά κατεψυγµένων ιχθυηρών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ιχθύς + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. ανθ-ηρός]. 

ιχθυο- κ. ιχθυο- κ. ιχθυ- (λόγ.) ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι έχει 
σχέση µε ψάρια: ιχθυ-αγορά, ιχθυο-καλλιέργεια, ιχθυο-πα-ραγωγός. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. ιχθύς]. 

ιχθυογενετικός, -ή, -ό κ. ιχθυογεννητικος αυτός που σχετίζεται µε τη γέννηση 
και την παραγωγή ψαριών: ~ σταθµός. 

ιχθυοδεξαµενή (η) η ειδικά διαµορφωµένη τεχνητή ή φυσική δεξαµενή, που 
προορίζεται για την παραγωγή και την εκτροφή ψαριών και θαλασσινών. 

ιχθυοκαλλιέργεια (η) {ιχθυοκαλλιεργειών} 1.το σύνολο των τεχνικών που 
αποσκοπούν στην εκτροφή και την παραγωγή ψαριών 2. (συνεκδ.) η 
εγκατάσταση στην οποία εκτρέφονται και αναπαράγονται ψάρια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pisciculture]. 

ιχθυοκιβώτιο (το) {ιχθυοκιβωτί-ου | -ων} (λόγ.) κιβώτιο όπου τοποθετούν 
ψάρια ΣΥΝ. (λαϊκ.) ψαροκασέλα. 

ιχθυ ο κλωβός (ο) (λόγ.) κλουβί εκτροφής ψαριών σε µονάδα ιχθυο-
καλλιέργειας. 

ιχθυόκολλα (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) είδος κόλλας που κα-
τασκευάζεται από µέρη ψαριού ΣΥΝ. ψαρόκολλα. 

ιχθυολιµένας (ο) η ιχθυόσκαλα (βλ.λ.). 
ιχθυολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ζωολογίας ο οποίος µελετά τα είδη, τη 

µορφολογία, την ανατοµία και τη φυσιολογία των ψαριών, καθώς και τις 
συνήθειες και τον τρόπο αναπαραγωγής τους.   — ιχθυολόγος (ο/η), 
ιχθυολογικός, -ή, -ό [1814]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
ichthyology]. 

ιχθυοπαραγωγός, -ός, -ό 1. αυτός που παράγει µεγάλες ποσότητες ψαριών: ~ 
χώρα | ποταµός 2. ιχθυοπαραγωγός (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται 
επαγγελµατικά µε το ψάρεµα, την παραγωγή ή το εµπόριο ψαριών: τα 
προβλήµατα των ~. — ιχθυοπαραγωγή (η) [1893]. 

ιχθυοπληθυσµός (ο) τα είδη και ο αριθµός των ψαριών που εκτρέφονται και 
αναπαράγονται σε ιχθυοπαραγωγή. 

ιχθυοπονία (η) επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
ειδών των ψαριών και τής διαχείρισης τους. [ΕΤΥΜ < ιχθυο- (< ιχθύς) + -
πονία, πβ. κ. γεω-πονία, δασο-πονία]. 

ιχθυοπωλείο (το) [µτγν.] (λόγ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται ψάρια και 
θαλασσινά ΣΥΝ. (καθηµ.) ψαράδικο. 

ιχθυοπώλης (ο) [αρχ.] {ιχθυοπωλών}, ιχθυοπώλισσα (η) {ιχθυο-πωλισσών} 
(επίσ.) πρόσωπο που πουλάει ψάρια, ο έµπορος ψαριών. 

ιχθυόσκαλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το ειδικά διαµορφωµένο τµήµα λιµανιού, που 
διατίθεται για την εξυπηρέτηση τής αλιευτικής κίνησης, τη διακίνηση 
αλιευτικών προϊόντων ΣΥΝ. ιχθυολιµένας. 

ιχθυοτροφείο (το) [µτγν.] η εγκατάσταση (συνήθ. κοντά σε παραθαλάσσιες ή 
παραποτάµιες τοποθεσίες, σε λιµνοθάλασσες κ.λπ.), στην οποία 
πραγµατοποιείται εκτροφή και αναπαραγωγή ψαριών (συγκεκριµένων 
ποικιλιών) για εµπορικούς σκοπούς. 

ιχθυοτροφία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική εκτροφή και 
αναπαραγωγή ψαριών µέσα σε ειδικές εγκαταστάσεις (ιχθυοτροφεία) σε 
ευρεία κλίµακα για εµπορικούς σκοπούς. — ιχθυοτρόφος (ο/η) [µτγν.], 
ιχθυοτροφικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιχθυοφαγία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να τρέφεται κανείς µε ψάρια, η 
κατανάλωση ψαριών στη διατροφή. — ιχθυοφάγος (ο) [αρ^χ.], ιχθυοφαγικός, 
-ή, -ό [1890]. 

ιχθύς (ο) {ιχθ-ύος, -ύ | -ύες, -ύων, -ύς} 1. (λόγ.) το ψάρι- ΦΡ. τηρώ σι-νήν ιχθύος 
(πβ. άφωνότερος ιχθύων, Λουκιανός) αποφεύγω να πω οτιδήποτε, δεν 
σχολιάζω, δεν παίρνω θέση, σιωπώ: και στο θέµα αυτό τήρησε σιγήν ιχθύος, 
αποκρύπτοντας επιµελώς τις προθέσεις του' Ιχθυες (οι) 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής 
αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου µεταξύ των αστερισµών τού Κριού και τού 
Υδροχόου 3. ΑΣΤΡΟΛ. το δωδέκατο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που 
θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 20/2-20/3 4. (συνεκδ. στον εν.) το 
πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ < αρλ- ίχθυς < ί- προθεµ. + I.E. *ghdû- «ψάρι», πβ. αρµ. ju-kn, λιθ. 
zuvis κ.ά. Βλ. κ. ψάρι]. 

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. (ο) Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. 
ιχθύωση (η) [1866] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που 

χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό λεπιών στο δέρµα και την απολέπιση τής 
επιδερµίδας. Επίσης ιχθύαση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ichtyose]. 

ιχνευτής (ο) [αρχ.] ο ανιχνευτής (βλ.λ.). 
ιχνεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {ίχνευ-σα, -θηκα} (σπάν.) εξετάζω επίµονα αναζητώντας 

ίχνη, ενδείξεις, προσπαθώ να εντοπίσω: (µτφ.) ~ τα όρια τής ανθρώπινης 
θέλησης και αντοχής (πβ. λ. ανιχνεύω) ΣΥΝ. ανιχνεύω, αναζητώ, ιχνηλατώ, 
ερευνώ. 

ιχνηλασία (η) [µτγν.] {ιχνηλασιών} (λόγ.) 1. η προσπάθεια εντοπισµού 
(κάποιου) µέσω τής επισήµανσης και παρακολούθησης ιχνών, σηµαδιών 
(συνήθ. στο έδαφος) ΣΥΝ. ανίχνευση, αναζήτηση, έρευνα 2. (µτφ.) η 
συστηµατική και επίµονη αναζήτηση δεδοµένων, η επιδίωξη στόχου. 

ιχνηλάτης (ο) {ιχνηλατών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που προπορεύεται (µιας οµάδας) 
αναζητώντας και ακολουθώντας τα ίχνη (κάποιου): ~ σκύλος || οι Άγγλοι στην 
Αµερική χρησιµοποιούσαν Ινδιάνους - 2. (µτφ.) πρόσωπο που ακολουθεί µια 
πορεία βάσει ενδείξεων, που ανιχνεύο- 
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ντας χαράζει πορεία προς συγκεκριµένο στόχο: - τής αλήθειας ΣΥΝ. 
ανιχνευτής, ιχνευτής. — ιχνηλατικός, -ή, -ό [µτγν.], ιχνηλατικ-ά | -ώς 
[µεσν.] επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < ίχνος + -ηλάτης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ελαυνω]. 

ιχνηλατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ιχνηλατείς... | ιχνηλάτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (λόγ.) ακολουθώ τα ίχνη (κάποιου) προσπαθώντας να τον 
εντοπίσω' (µτφ.) επιζητώ µε επιµονή, µε πείσµα: ιχνηλατώντας τη µυ-
στική διαδροµή εκείνου τού πρώτου, άγνωστου εξερευνητή ΣΥΝ. ανι-
χνεύω, αναζητώ, ερευνώ. — ιχνηλάτηση (η). 

•χνογραφηµα (το) [1863] {ιχνογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} σχέδιο µε 
γραµµές, κυρ. µε µολύβι ΣΥΝ. σκίτσο, ζωγραφιά, σχεδίασµα. 

ιχνογράφηση (η) [1843] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο σχεδια-
σµός ιχνογραφήµατος, η αποτύπωση σχεδίου µε µολύβι ΣΥΝ. σκιτσά-
ρισµα. 

ιχνογραφία (η) [µτγν.] {ιχνογραφιών} 1. κάθε σχέδιο που αναπαρι-
στά µορφή ή αντικείµενο αφαιρετικά, χωρίς χρώµατα, µόνο µε γραµ-
µές, µε το ίχνος που αφήνει το µολύβι (ή άλλο σκληρό υλικό γραφής) 
πάνω στο χαρτί ΣΥΝ. ιχνογράφηµα, σκίτσο, σχεδίασµα 2. (συνεκδ.) το 
αντίστοιχο σχολικό µάθηµα σχεδίου για παιδιά (κυρ. µικρής ηλικίας), 
κατά το οποίο οι µαθητές τοποθετούν ένα πολύ λεπτό χαρτί πάνω 
από ένα σχέδιο και το αντιγράφουν σε αυτό µε απλές γραµµές (ίχνη), 
προκειµένου να το µεταφέρουν σε άλλο χαρτί και να το ζωγραφίσουν 
εξαρχής 3. (συνεκδ.) το βιβλίο, µπλοκ ή τετράδιο που χρησιµοποιείται 
κατά τη διδασκαλία τού µαθήµατος για την εξάσκηση των µαθητών 
και το οποίο συνήθ. περιέχει ή συνοδεύεται από ασκήσεις ή πρότυπα 
σχεδίου. — ιχνογραφίας, -ή, -ό [1803], ιχνογραφικ-ά | -ώς [1847] 
επίρρ. 

ιχνογραφώ ρ. µετβ. [1856] {ιχνογραφείς... | ιχνογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ζωγραφίζω γραµµικά (σχέδια) χωρίς χρώµατα, µε 
µολύβι ΣΥΝ. σκιτσάρω, σχεδιάζω. — ιχνογράφος (ο/η) [1861]. 

ίχνος (το) {ίχν-ους | -η, -ών) 1. το αποτύπωµα, σηµάδι που σχηµατί-
ζεται σε µια επιφάνεια από το βάρος σώµατος που πατά ή ακουµπά 
πάνω της: ίχνη τροχών πάνω στην υγρή άµµο 2. (συνήθ. ειδικότ.) το 
αποτύπωµα πέλµατος: ίχνη από πατηµασιές πάνω στο χιόνι βοήθη-
σαν στον εντοπισµό τους || αφήνω ευδιάκριτα ~|| ο κυνηγός ακολουθεί 
τα ~ του θηράµατος ΣΥΝ. πατηµασιά, (α)χνάρν ΦΡ. (µτφ.) (α) βαίνω 
επί τα ίχνη βλ. λ. βαίνω (β) βαδίζω επί τα | στα ίχνη (κάποιου) ακο-
λουθώ την ίδια πορεία εξελίξεως (µε κάποιον άλλον), µιµούµαι (κά-
ποιον): ο γυιος βαδίζει στα ίχνη τού πατέρα του- θέλει κι αυτός να γί-
νει καλλιτέχνης (γ) (είµαι) επί τα ίχνη (κάποιου) (βρίσκοµαι) κοντά 
στον εντοπισµό (καταζητούµενου ή αναζητουµένου): η αστυνοµία εί-
ναι ~ των ληστών (δ) χάνω τα ίχνη (κάποιου) (i) αδυνατώ να ακολου-
θήσω (κάποιον) λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων για τον προσδιο-
ρισµό τής πιθανής πορείας του: τον ακολούθησαν µέχρι τους βάλ-
τους, αλλά εκεί έχασαν τα ίχνη του (ii) παύω να έχω επαφή (µε κά-
ποιον), δεν ξέρω πού βρίσκεται ή τι κάνει: στον στρατό κάναµε πολύ 
παρέα, αλλά µετά έχασα τα ίχνη του 3. κάθε σηµάδι που µένει ή έν-
δειξη από κάτι που προηγήθηκε: στην πλάτη έφερε ίχνη βασανισµού 
|| ο δολοφόνος εξαφάνισε κάθε ~ πάλης, ώστε να µοιάζει µε αυτο-
κτονία || ίχνη αρχαίου πολιτισµού || δεν υπήρχε κανένα ~ ανθρώπινης 
παρουσίας ΣΥΝ. (λαϊκ.) αποµεινάρι, λείψανο, υπόλειµµα 4. η ελάχι-
στη ποσότητα, που µόλις διακρίνεται- (συχνά σε πληθ.): εντοπίστη-
καν ίχνη αίµατος στο σηµείο εκείνο || (µτφ.) δεν υπήρχε ούτε ~ αλή-
θειας στα όσα κατέθεσε ΣΥΝ. (µτφ.) στάλα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η σύνδεση µε το ρ. οϊχοµαι «φεύγω» δεν 
µπορεί να τεκµηριωθεί. Η λ. ϊχ-νος εµφανίζει επίθηµα -νος (πβ. κτή-
νος, θρό-νος)]. 

ιχνοστοιχείο (το) ΒΙΟΛ. στοιχείο (συνήθ. µεταλλικό) το οποίο βρί-
σκεται σε πολύ µικρές ποσότητες στους ζώντες οργανισµούς και εί-
ναι απαραίτητο για τη διατήρηση τους στη ζωή, τη φυσιολογική λει-
τουργία τους, καθώς και την ανάπτυξη τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. trace element]. 

ιχώρ (ο) {ιχώρ-ος, -α | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. το πυώδες και δύσοσµο υγρό 
που εκκρίνεται κατά τη σήψη των ζωικών ιστών ΣΥΝ. πύον 2. ΜΥβΟΛ. 
ο αιθέριος χυµός που, κατά τις αρχαιοελληνικές θρησκευτικές αντι-
λήψεις, έρρεε στις φλέβες των θεών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ.,αγν. ετύµου. Παραµένει αναπόδεικτη η συσχέτιση τής λ. 
µε τα ουσ. ΐκµάς «υγρασία», ιχαρ «πλεονεξία» και µε το συνώνυµο 
χεττ. eähar]. 

ιψενικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Ε. Ίψεν και το έργο του· 
ΦΡ. ιψενικό τρίγωνο το συζυγικό ζεύγος και ο εραστής, που είναι φι-
λικό πρόσωπο και των δύο. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. προέρχεται από το όνοµα τού Νορβηγού ποιητή και δρα-
µατουργού Η. J. Ibsen (1828-1906), γνωστού για τα περίτεχνα δραµα-
τικά έργα, που αντιµετώπιζαν κριτικά την ηθική τής εποχής του]. 

Ιώ (η) {Ιούς} 1. ΜΥΘΟΛ. ιέρεια τής Ήρας και ερωµένη τού ∆ία, ο οποί-
ος τη µεταµόρφωσε σε αγελάδα, για να τη γλυτώσει από την οργή 
τής Ήρας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το επίθ. 'Ιόνιος, αν ληφθεί υπ' 
όψιν η µυθολογική αναγωγή τού πελάγους στην Ιώ]. 

Ιωακείµ (ο) {άκλ.} 1. ο σύζυγος τής Αννας και πατέρας τής Θεοτόκου 
Μαρίας 2. όνοµα πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας: ~ ο Γ, Κωνσταντινουπόλεως 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
εβρ. Yehoyakim «ο Γιαχ (ο Θεός) σταθεροποιεί, καθιερώνει»]. Ιωάννα 
(η) [µτγν.] 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
Ιωάννης (ο) {-η κ. -άννου} 1. ο Πρόδροµος ή ο Βαπτιστής- προφήτης, 
πρόδροµος και βαπτιστής τού Χριστού 2. ο Ευαγγελιστής ή ο θεολό- 

γος- άγιος, ένας από τους δώδεκα µαθητές τού Χριστού και Απόστο-
λος, συγγραφέας τού τέταρτου Ευαγγελίου, τριών επιστολών και τής 
Αποκάλυψης 3. ο Χρυσόστοµος- άγιος, από τους µεγαλύτερους εκ-
κλησιαστικούς συγγραφείς και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(345-407) 4. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας 5. όνοµα ηγεµόνων, πατριαρχών, παπών, καθώς και αυτο-
κρατόρων τού Βυζαντίου 6. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Πάννης 
(σηµ. 6, βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Y(eh)okhanân «ο Γιαχ (ο Θεός) έχει δείξει εύ-
νοια»]. 

Ιωάννινα κ. (καθηµ.) Γιάννενα κ. Γιάννινα (τα) {Ιωαννίνων} 1.η 
µεγαλύτερη πόλη τής Ηπείρου, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νο-
µός Ιωαννίνων) 2. λίµνη Ιωαννίνων ή Παµβώτκ; λίµνη στα Α. τής πό-
λης των Ιωαννίνων. — Πανν-Ίότης κ. (λόγ.) Ιωαννίτης (ο), Παννιώτισ-
σα κ. (λόγ.) Ιωανίτισσα (η), γιαννιώτικος, -η/-ια, -ο κ. (λόγ.) ιωαννίτι-
κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Τόσο η ετυµολογική προέλευση όσο και η 
εποχή ιδρύσεως τής πόλης παραµένουν ανεξακρίβωτες. Κατά µία 
άποψη, η µονή τού Ιωάννου τού Προδρόµου αποτέλεσε τον πυρήνα 
τού συνοικισµού τής πόλεως, ενώ άλλοι ανάγουν την ονοµασία σε 
οµώνυµο Βυζαντινό αυτοκράτορα. Έχει υποστηριχθεί επίσης η άποψη 
(Μ. Φιλήντας, ∆. Καµπούρογλου) ότι το τοπωνύµιο ανάγεται στην 
τουρκ. λ. âyan «άρχοντες», που «εξελληνίστηκε» και παρετυµολογή-
θηκε προς το κύρ. όν. 'Ιωάννης (ας σηµειωθεί ότι επί Τουρκοκρατίας 
οι άρχοντες µιας περιοχής αποκαλούνταν συχνά Αγιάνηδες < ayan)]. 

Ιώβ (ο) {άκλ.} πρόσωπο τής Π.∆., πρότυπο ευσέβειας και πίστης, σύµ-
βολο αντίστασης στους πειρασµούς και υποταγής στο θείο θέληµα· 
ΦΡ. (µτφ.) τα πάθη τού Ιώβ εξαιρετικά σκληρές και συνεχείς δοκιµα-
σίες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Iyyöbh «αντικείµενο εχθρότητας, 
καταδίωξης»]. 

ιώβειος, -ος, -ο [1897] αυτός που σχετίζεται µε τον Ιώβ· κυρ. στη ΦΡ. 
ιώβειος υποµονή η ανεξάντλητη υποµονή και καρτερικότητα. 

ιωβηλαίο (το) 1. η συµπλήρωση πενήντα ετών ύπαρξης, συνεχούς 
δραστηριότητας ΣΥΝ. πεντηκονταετηρίδα 2. (γενικότ.) η συµπλήρωση 
ορισµένου αριθµού ετών (συνήθ. 25, 50 ή 60) από σηµαντικό γεγονός 
που αξίζει να εορταστεί, όπως λ.χ. από γάµο, από την ανάρρηση µο-
νάρχη στον θρόνο, από την ίδρυση εταιρείας κ.λπ.: αργυρό | χρυσό | 
αδαµάντινο - 3. ΘΡΗΣΚ. θεσµός τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατά 
τον οποίο παρέχεται άφεση αµαρτιών µία φορά κάθε 25 χρόνια τα 
Χριστούγεννα στους πιστούς που θα εξοµολογηθούν και θα επισκε-
φθούν ορισµένους τόπους προσκυνήµατος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΐωβηλαΐον (έτος) < εβρ. yövel «κέρατο κριαριού», που 
το χρησιµοποιούσαν ως σάλπιγγα κάθε 50 χρόνια, οπότε απελευθε-
ρώνονταν οι δούλοι, επιστρέφονταν τα κτήµατα στον πρώην ιδιοκτή-
τη τους και χαρίζονταν τα χρέη (Π.∆. Λευϊτικόν 25,8-12)]. 

ιώδης1, -ης, -ες {ιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (λόγ.) αυτός που έχει 
το χρώµα τού µενεξέ ΣΥΝ. µοβ, µαβής, µενεξεδής, λιλά 2. ιώδες (το) 
(α) το χρώµα τού µενεξέ, το οποίο παράγεται από την ανάµειξη ερυ-
θρού και κυανού (β) ΦΑΡΜ. ουσία τού παραπάνω χρώµατος, µε φαρ-
µακευτικές ιδιότητες, που χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση 
εντερικών παρασίτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίο 
ν]. 

ιώδης2, -ης, -ες {ιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (αρχαιοπρ.) αυτός που 
περιέχει δηλητήριο ΣΥΝ. δηλητηριώδης, φαρµακερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
■ης. -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ιός]. 

ιώδιο (το) {ιωδίου} 1. ΧΗΜ. αµέταλλο αλογόνο στοιχείο (σύµβολο Ι), 
που χρησιµοποιείται ως απολυµαντικό και αντισηπτικό (βλ. κ. λ. πε-
ριοδικός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. λάµπα ιωδίου λαµπτήρας που περιέχει ιώδιο, το 
οποίο αυξάνει την αντοχή τού σπειρώµατος του και συµβάλλει στην 
παραγωγή λευκότερου φωτός· (συνεκδ.) 2. ο πλούσιος σε ιώδιο θα-
λασσινός αέρας: πάµε βόλτα στην παραλία ν'αναπνεύσουµε λίγο - 3. 
διάλυµα ιωδίου σε αιθυλική αλκοόλη, που χρησιµοποιείται ως αντι-
σηπτικό σε πληγές (βάµµα ιωδίου). 
[ΕΤΥΜ; Αντιδάν., < γαλλ. iode < αρχ. ίώδης < ϊον, επειδή οι ατµοί τού 
στοιχείου έχουν το χρώµα τού µενεξέ]. 

ιωδιούχος, -ος, -ο [1879] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει ιώδιο: ~ κάλιο/ νά-
τριο. 

ιωδισµός (ο) ΙΑΤΡ. η χρόνια και συνήθ. οξεία δηλητηρίαση οργανι-
σµού από τη χορήγηση ιωδιούχων παρασκευασµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < iodisme]. 

Ιωήλ (ο) προφήτης που έζησε τον 8ο αι. π.Χ., συγγραφέας τού οµώνυ-
µου βιβλίου τής Π.∆. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yöhel «ο Γιαχ είναι ο 
θεός», πβ. κ. Ηλίας]. 

Ι.ΩΚ.Α.Ε. (το) Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών. 
Ίων (ο) {Ίων-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας και γενάρχης των Ιώνων 2. αν-

δρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ίωνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιονικός. [ΕΤΥΜ 
αρχ., βλ. λ. "ίωνες]. 

Ιωνάς (ο) 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής 
Π.∆., ο οποίος, αν και έµεινε στην κοιλιά ενός κήτους για τρεις ηµέ-
ρες, βγήκε τελικά αβλαβής (συµβολίζοντας έτσι την τριήµερη Ταφή 
και Ανάσταση τού Χριστού) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ίωνάς < εβρ. Yönäh «περιστέρι»]. 

Ίωνες (οι) {Ιώνων} 1. ένα από τα ελληνικά φύλα, καταγόµενο κατά τη 
µυθολογία από τον Ίωνα, που εγκαταστάθηκε στην ηπειρωτική Ελλά-
δα ήδη από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και στη συνέχεια αποίκισε τα 
παράλια τής Μ. Ασίας 2. (ειδικότ.) οι κάτοικοι των παραλίων τής Μ. 
Ασίας και ορισµένων ανατολικών νησιών τού Αιγαίου. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*7ίΡονες (πβ. µυκ. i-a-wo-ne), αγν. ετύµου. Η ύπαρξη τού 
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δίγαµµα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχες ονοµασίες άλλων γλωσσών, 
π.χ. εβρ. Yawân, αιγυπτ. jwn(n)', αρχ. περσ. yauna κ.ά. (πβ. κ. τουρκ. 
Yunan «Έλληνας», Yunanistan «Ελλάς»). Βλ. κ. ίαπετός]. 

Ιωνία (η) η περιοχή τής ∆. ακτής τής Μικράς Ασίας και των παρακεί-
µενων νησιών τού Αιγαίου Πελάγους, που είχαν αποικιστεί από την 
αρχαιότητα από τους Έλληνες και αποτελούσαν µέχρι τη Μικρασια-
τική Καταστροφή ζωτικό χώρο ανάπτυξης τού ελληνισµού. [ΕΤΥΜ; 
αρχ. < "ίωνες, βλ.λ.]. 

ιωνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ιωνία και τους 
Ίωνες: ~ πόλη | τέχνη | διάλεκτος- ΦΡ. ιωνική φιλοσοφία (η) η φιλο-
σοφία που αναπτύχθηκε κυρ. κατά τον 6ο αι. π.Χ. στην Ιωνία τής Μ. 
Ασίας µε κύριους εκπροσώπους τους Θαλή, Αναξίµανδρο, Αναξιµένη 
(από τη Μίλητο) και τον Ηράκλειτο (από την Έφεσο) και συνιστά την 
αρχή τού δυτικοευρωπαϊκού επιστηµονικού στοχασµού 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
αυτός που σχετίζεται µε τον αρχαιοελληνικό ρυθµό που εµφανίστηκε 
στην Ιωνία τής Μ. Ασίας και στις Κυκλάδες κατά την αρχαϊκή 
εποχή: ~ ρυθµός (µε πιο ελαφριά κατασκευή και πιο πλούσια διακό-
σµηση) || ~ κιονόκρανο. — ιωνικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιο-
νικός. 

ιωνιστί επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) στην ιωνική διάλεκτο. 
ίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. κάθε λοιµώδες νόσηµα, 

που οφείλεται στην είσοδο και στον πολλαπλασιασµό στο ανθρώπι-
νο σώµα ιών που προσβάλλουν συγκεκριµένα όργανα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. virose]. 

Ιώσηπος (ο) 1. (Φλάβιος Ιώσηπος) Ιουδαίος ιστορικός τού Ιου αι. µ.Χ. 
2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., εξελληνισµένος τ. τού εβρ. ονόµατος 'Ιωσήφ 
(βλ.λ.)]. 

Ιωσήφ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. πατριάρχης των Εβραίων, γυιος τού Ιακώβ 

και τής Ραχήλ 2. ο µνήστωρ- µνηστήρας τής Παρθένου Μαρίας, ο 
οποίος οδήγησε τη Θεοτόκο µε το θείο βρέφος στην Αίγυπτο, για να 
σωθούν από τους διωγµούς τού Ηρώδη 3. ο από Αριµαθαίας- κρυφός 
µαθητής τού Ιησού Χριστού, ο οποίος ζήτησε (µαζί µε τον Νικόδηµο) 
από τον Πόντιο Πιλάτο το σώµα τού Χριστού και το έθαψε 4. όνοµα 
αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 5. όνοµα 
ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης 6. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. 
Yöseph «αυτός (δηλ. ο Θεός) θα προσθέσει, θα αυξήσει» (ενν. µε 
περισσότερα παιδιά), πβ. Π.∆. Γένεσις 30,24: και εκά-λεσεν τό όνοµα 
αύτοϋ Ιωσήφ λέγουσα, Προσθέτω ό Θεός µοι υίόν έτερον]. 

Ιωση φίνα (η) γυναικείο όνοµα. 
ιώτα (το) → γιώτα 
ιωτακισµός κ. γιώτακισµός (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή τής προφοράς 

των φωνηέντων η, υ και των διφθόγγων ει, οι, ηι, υι σε [i], η ^ο-
µοίωση δηλ. τής προφοράς τους µε την προφορά τού ι, από τα χρόνια 
τής Αλεξανδρινής Κοινής 2. (συνεκδ.) η προφορά τής γλώσσας των 
αρχαίων κειµένων κατά το νεοελληνικό φωνολογικό σύστηµα, σε 
αντιδιαστολή προς την ερασµική και κάθε άλλη µορφή απόδοσης τής 
προφοράς τής Αρχαίας ΑΝΤ. ητακισµός. — ιωτακιστής (ο), ΚΛτακίΌΠ-
κός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. iotacismus < µτγν. ΐωτακισµός, αρχική 
σηµ. «διπλασιασµός τού /i/»]. 

-ιώτης | -ιώτισσα κ. -ώτης | -ώτισσα παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. πατριδωνυµικά: Βολ-ιώ-
της - Βολ-ιώτισσα, Χαν-ιώτης - Χαν-ιώτισσα, Ηπειρ-ώτης - Ηπειρ-
ώτισσα, Πειραι-ώτης - Πειραι-ώτισσα 2. επώνυµα 3. ιδιότητα, χαρα-
κτηριστικό, προέλευση: θιασ-ώτης, επαρχι-ώτης - επαρχι-ώτισσα, νη-
σι-ώτης - νησι-ώτισσα. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. -ώτης]. 



 

Κ, κ: κάππα, το δέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Ειδικά µε το γράµµα αυτό φαίνεται ότι η σηµερινή φωνολογική κατάσταση τής 
Ελληνικής, κατά την οποία όλα τα λαρυγγικά ή ουρανισκόφωνα σύµφωνα (κ-γ -χ) έχουν δύο µορφές, µια ουρανική προφορά (µπροστά από 
[e] και [i]) και µια υπερωική (σε όλα τα άλλα περιβάλλοντα), ίσχυε στην Αρχαία Ελληνική προκειµένου για το κάππα (κ) και το κόππα (ο). 
Όπως σήµερα προφέρουµε ουρανικά, δηλ. «µαλακά», τα κ, y, χ στις λέξεις κυρία, γέλιο, νύχι και υπερω-ικά, δηλ. «σκληρά», στις λέξεις 
κακός, γάλα, χαρά, έτσι στην Αρχαία προέφεραν διαφορετικά το κ -στα δίκη, Αλκιβιάδης, καλός (το προέφεραν ουρανικά µπροστά από [e], [i] 
αλλά και [a]) και στα κόρη, κύριος (το προέφεραν υπερωικά µπροστά από [ο] και [u, ü]). Αλλά στην Αρχαία τα έγραφαν και διαφορετικά 
(στους αρχαϊκούς [όχι στους κλασικούς] χρόνους): ∆ΙΚΕ, ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΕΣ, ΚΑΛΟΣ, αλλά 9ΟΡΕ, 9ΥΡΙΟΣ. Ενώ σήµερα (και ήδη από τους 
κλασικούς χρόνους προκειµένου για το κ) δεν γίνεται διάκριση στη γραφή ανάµεσα στην ουρανική και την υπερωική προφορά (ένα κ, ένα γ 
και ένα χ δηλώνουν τόσο την ουρανική όσο και την υπερωική προφορά). Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα τής Ελληνικής (Γραµµική γραφή Β 
και κυπριακό συλλαβάριο) τα ίδια σύλλαβογράµµατα δήλωναν και τις τρεις σειρές των λαρυγγικών συµφώνων (ένα συλλαβόγραµµα δήλωνε 
συγχρόνως τα κα, γα και χα, ένα συλλαβόγραµµα τα κο, γο και χο κ.ο.κ.). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα κάππα στο 
βορειοσηµιτικό γράµµα kaph που σήµαινε «παλάµη» (ή «υψωµένο χέρι»)· το -α προστέθηκε σε πολλά άλλα γράµµατα άλφ-α, βήτ-α, γάµµ-α 
κ.λπ., ενώ ο διπλασιασµός τού π (κάππα) φαίνεται πως οφείλεται σε εκφραστικούς λόγους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

ποθετείται όρθιο πάνω στο καπάκι τού σκάφους (αντηχείου) τού ορ-
γάνου κρατώντας τις χορδές σε ένα ύψος 3. ο οριζόντιος στύλος στην 
κορυφή στέγης ΣΥΝ. Κολοφώνας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < καβαλάριος < λατ. caballarius «ιππέας» < caballus «ίπ-
πος»]. 
καβαλαρία [µεσν.] κ. καβαλερία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (πε-
ριληπτ.) οµάδα ιππέων, συνήθ. συνοδευτικής αποστολής ΣΥΝ. ιππικό 2. 
η πορεία έφιππου προσώπου ή οµάδας, η ίππευση για συγκεκριµένη 
απόσταση, σε συγκεκριµένη κατεύθυνση ΣΥΝ. καβάλα 3. (ως επίρρ.) 
ιππεύοντας άλογο ή άλλο υποζύγιο: πήγαν ~ µέχρι το δάσος, αλλά 
γύρισαν πεζοί. 
καβαλάω (κ. -ώ) ρ. µετβ. [µεσν.] {καβαλάς... | καβάλ-ησα, -ιέµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος) (λαϊκ.) 1. ανεβαίνω σε (άλογο ή άλλο υποζύγιο) ΣΥΝ. κα-
βαλικεύω· ΦΡ. (α) (οικ.) καβαλάω το καλάµι βλ. λ. καλάµι (β) µε κα-
βάλησε ο διάολος/ (i) εκνευρίστηκα έντονα: µ' αυτά που µου είπε ~ και 
του άστραψα δυο σκαµπίλια (ii) έκανα πράξη µια κακή µου σκέψη: δεν 
ξέρω πως ~ στα καλά καθούµενα κι άρχισα να τον βρίζω 2. (συνεκδ.) 
κάθοµαι όπως ο αναβάτης, µε ένα πόδι από κάθε πλευρά: ~ τη µηχανή | 
το ποδήλατο | τον φράχτη 3. (µτφ.-οικ.) επιβάλλοµαι σε (κάποιον) µε 
τρόπο που θίγει την αξιοπρέπεια του, την ελευθερία του, τον κάνω ό,τι 
θέλω: τον είχαν χαϊδεµένο, δεν του χάλασαν χατίρι και τους έχει 
καβαλήσει όλους ΣΥΝ. (καθηµ.) παίρνω τον αέρα (κάποιου), (λόγ.) 
επιβάλλοµαι, υποτάσσω, (οικ.) βάζω από κάτω 4. (οικ.) συνουσιάζοµαι, 
έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή ΣΥΝ. (οικ.) πηδώ, (!) γαµώ, (για ζώα) 
βατεύω, οχεύω. — καβάληµα (το). 
καβαλέτο (το) 1. η ξύλινη συνήθ. κατασκευή µε τρία πόδια που κα-
ταλήγει σε βάση µε ράχη, πάνω στην οποία στηρίζει ο ζωγράφος ή ο 
σχεδιαστής τον καµβά ή τον πίνακα και η οποία διαθέτει ρυθµιζόµενη 
κλίση και ύψος εξασφαλίζοντας σταθερότητα κατά την εργασία του 2. 
ΜΟΥΣ. (στα έγχορδα) ο καβαλάρης (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < βεν. 
cavaletto, υποκ. τού cavallo «άλογο»]. 
καβαλιέρος (ο) 1. ο άνδρας που συνοδεύει γυναίκα σε κοινωνική εκ-
δήλωση, δηµόσια εµφάνιση της ΣΥΝ. συνοδός 2. (ειδικότ.) ο άνδρας ή το 
πρόσωπο που έχει τον ρόλο τού άνδρα σε χορό που χορεύεται από 
ζευγάρι: ποια είναι τα βήµατα τού ~ στο τανγκό; ΑΝΤ. ντάµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. cavalier «ιππέας, ιππότης» < λατ. caballarius]. 
καβαλίκεµα (το) [µεσν.] {καβαλικέµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) 1.το να 
καβαλικεύει κανείς ή να έχει καβαλικέψει άλογο ή άλλο υποζύγιο ΣΥΝ. 
καβάλα, (λόγ.) ίππευση ΑΝΤ. ξεκαβαλίκεµα 2. (οικ.) η συνουσία. 
καβαλικευτά επίρρ.· ιππεύοντας ΣΥΝ. καβάλα, ιππαστί. 
καβαλικεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {καβαλίκ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 
καβαλάω (βλ.λ.). 
καβαλίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η κοπριά των ζώων, κυρ. τού 
αλόγου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. caballinus > caballus «ίππος»]. 
καβαλισµός (ο) οι αρχές και τα δόγµατα τού συστήµατος εσωτερικής 
φιλοσοφίας που αναπτύχθηκε από ραββίνους και ήκµασε κατά τον 
Μεσαίωνα, το οποίο βασιζόταν σε µια µυστικιστική µέθοδο ερµηνείας 
των Γραφών. Επίσης καβάλα (η) [1857]. — καβαλιστής (ο) [1855]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. cabalisme < µεσν. λατ. cabbala < µτγν. 
εβρ. qabbalah «παράδοση»]. 
καβαλιστικός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον καβαλι-σµό 
και τους καβαλιστές: ~ θεωρία | δόγµα | σύστηµα 2. (µτφ.) εντελώς 
ακατανόητος: ~ γραφή | σύµβολα ΣΥΝ. ακατανόητος, µυστηριώδης. — 
καβαλιστικ-ά | -ώς [1863] επίρρ. 
καβάλος (ο) η ραφή τού παντελονιού, που ενώνει κάτω από το άνοιγµα 
των ποδιών τα δύο µπατζάκια. Επίσης καβάλο (το). 

Κ 

Κ, κ κάππα κ. κάπα· το δέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. κάππα, αριθµός). 

C συµπληρωµατική σειρά διεθνούς µεγέθους χαρτιού που περιλαµβά-
νει µεγέθη από το CO έως το C8 (βλ. λ. χαρτί, ΠΙΝ.). 

κ' σύνδ. → (παλαιότ.) κι 
κ.1 κύριος/κυρία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
κ.2 συνδ. και. 
κα κυρία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
κ.ά. και άλλοι, -ες, -α. 
κ.α. και αλλού. 
Κ.Α.Α. (ο) Κρατικός Αερολιµένας Αθηνών. 
Κ.Α.Β. (το) Κέντρο Αµέσου Βοηθείας. 
κάβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ειδικά διαµορφωµένος υπόγειος ή ηµιυ-

πόγειος χώρος κτηρίου, που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση εµ-
φιαλωµένου κρασιού στις κατάλληλες, σταθερές συνθήκες υγρασίας 
και θερµοκρασίας ΣΥΝ. κελλάρι 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εµφιαλω-
µένων οινοπνευµατωδών ποτών που έχει συγκεντρώσει κάποιος και 
έχει ταξινοµήσει κατά είδος, προέλευση, έτος εµφιαλώσεως για ιδιω-
τική χρήση 3. το κατάστηµα ή τµήµα καταστήµατος, που ειδικεύεται 
στην πώληση οινοπνευµατωδών ποτών · 4. (σε τυχερά παιχνίδια, χαρ-
τοπαίγνια) το χρηµατικό ποσό που κατατίθεται στην αρχή τού παι-
χνιδιού ως εγγύηση για τη συµµετοχή κάποιου στο παιχνίδι. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. cava < λατ. cava, πληθ. τού cavum «κοίλωµα»]. 

καβάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η λεύκα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; < τουρκ. kavakj. 

Καβάλα (η) πόλη τής Α. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νο-
µού (νοµός Καβάλας). — Καβαλιώτης (ο), Καβαλιώτισσα (η), καβα-
λιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αγν. ετύµου. Είναι κτισµένη στη θέση τής αρχαίας Νε-
απόλεως. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το όνοµα οφείλεται στη γει-
τονική αρχ. πόλη Σκαβάλλα]. 

καβάλα1 (η) (λαϊκ.) 1. η ιππασία, το να καβαλικεύει κανείς ζώο: µι-
κρός ξετρελαινόταν για ~ µε τα γαϊδουράκια · 2. (οικ.) η σεξουαλική 
πράξη, η συνουσία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καβάλλης «ίππος» < µτγν. λατ. caballus, που αντι-
κατέστησε το κλασικό λατ. equus. Προτιµάται η απλογράφηση των -
λλ- κατά τα νεότερα παράγωγα, που είναι και τα περισσότερα (κα-
βαλάρης,, καβαλώ κ.ά.)]. 

καβάλα2 (η) [1857] ο καβαλισµός (βλ.λ.). 
καβάλα επίρρ. (λαϊκ.) 1. ιππεύοντας (άλογο ή άλλο υποζύγιο), καθι-
σµένος στην πλάτη ζώου: µπήκε στο χωριό ~ σε ένα κάτασπρο άλογο 
|| «καβάλα πάει ο Χάροντας τον ∆ιγενή στον Άδη» (Κ. Παλαµάς) || 
«καβάλα πάν' στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. (λόγ.) εφίππως, καβαλικευτά ΑΝΤ. µε τα πόδια, (λόγ.) πεζή· ΦΡ. 
(α) ψωνίζω καβάλα (σκωπτ.) πέφτω θύµα εξαπάτησης κατά τη διαδι-
κασία τής αγοραπωλησίας, ξεγελιέµαι από τον πωλητή για την ποιό-
τητα ή την τιµή τού εµπορεύµατος που αγοράζω (β) είµαι καβάλα στο 
άλογο βρίσκοµαι σε πλεονεκτική θέση 2. (συνεκδ.) καθισµένος κατά 
τρόπο που µοιάζει µε το κάθισµα ιππέα µε ένα πόδι από κάθε πλευ-
ρά: πήρε το παιδί ~ στους ώµους του, να το κάνει βόλτα || έκατσε ~ 
στον φράχτη ΣΥΝ. (λόγ.) ιππαστί 3. (µτφ.) ελέγχοντας πλήρως (κάποι-
ον), κάνοντας τον ό,τι θέλουµε: αυτόν ούτε που τον λογαριάζει κα-
θόλου, τον έχει, λέει, ~ 4. (οικ.) σε στάση συνουσίας: τους έπιασαν ~. 
Επίσης καβαλητά. 

καβαλάρης (ο) {καβαλάρ-ηδες κ. -αίοι}, καβαλάρισσα {χωρ. γεν. 
πληθ.} (η) 1. (λαϊκ.) πρόσωπο που ιππεύει, που βρίσκεται καθισµένος 
στη ράχη αλόγου ΣΥΝ. ιππέας, έφιππος, αναβάτης 2. ΜΟΥΣ. (στα έγ-
χορδα) το λεπτό µετακινούµενο κοµµάτι (ξύλινο ή κοκκάλινο) που το- 
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[ΕΤΥΜ < ιταλ. cavallo «άλογο»]. καβάτζα (η) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 
οτιδήποτε φυλάσσεται, για να χρησιµοποιηθεί αργότερα: αν δεις ότι 
σου τελειώνει το σχοινί, πες µου να σου φέρω την καβάτζα || βάζω | έχω 
| αφήνω τρεις µπίρες ~ (για τότε που δεν θα έχουµε άλλες) ΣΥΝ. 
ρεζέρβα. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. cavezza «χαλινάρι» < παλαιότ. capezza < λατ. 
capitium «καπίστρι», υποκ. τού caput, -itis «κεφάλι»]. καβατζάρω 
ρ.µετβ. {καβάτζαρα κ.καβατζάρισα} (λαϊκ.) 1.ΝΑΥΤ. πλέω γύρω από 
(ακρωτήριο), γενικότ. παρακάµπτω (προεξοχή στεριάς) περιπλέοντας την: 
~ τον κάβο ΣΥΝ. περιπλέω 2. (µτφ.) ξεπερνώ (συγκεκριµένη ηλικία): µε 
το που καβατζάρισε τα πενήντα, µετρά πότε θα πάρει σύνταξη. — 
καβατζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. *cavazzare < cavo «κάβος»]. 
καβατίνα (η) (στην όπερα) σύντοµη άρια σε απλοποιηµένη µορφή- µε 
τον τίτλο αυτό γράφτηκαν και ενόργανα κοµµάτια. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
cavatina < cavata (di voce) «διαύγεια ήχου» < ρ. cavare «βγάζω (ενν. 
ήχο)» < λατ. cavare «κοιλαίνω» < cavus «κοίλος»]. καβαφικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή Κ.Π. Καβάφη και το έργο του: - 
ειρωνεία | λιτότητα | στίχος. καββαλισµός (ο) → καβαλισµός 
καββαλιστικος, -ή, -ό → καβαλιστικός 
καβγαδιζω ρ. αµετβ. {καβγάδισα} (καθηµ.) (+µε) κάνω καβγά, διένε-
ξη, έρχοµαι σε έντονη φραστική αντιπαράθεση: συνεχώς καβγαδίζει 
για τα πολιτικά ΣΥΝ. τσακώνοµαι, (λόγ.) φιλονικώ, διαπληκτίζοµαι. 
— καβνάδισµα (το). καβγάς (ο) {καβγάδες} (καθηµ.) η έντονη 
φραστική αντιπαράθεση, η διαφωνία που εκφράζεται σε υψηλούς 
τόνους και µε εκδηλώσεις οργής και που µπορεί να περιλαµβάνει και 
ξυλοδαρµό: οικογενειακός | πολιτικός ~ || θα γίνει µεγάλος ~, αν µάθει 
τι έκανες || κάνω ~ µε κάποιον H ο — ήταν για το πάπλωµα (βλ. λ. 
πάπλωµα) ΣΥΝ. τσακωµός, φιλονικία, διαπληκτισµός· ΦΡ. (α) στήνω 
καβγά αρχίζω να καβγαδίζω (µε κάποιον) (β) οµηρικός καβγάς 
χαρακτηρισµός διένεξης, µε δυνατές φωνές και έντονο διάλογο. — 
(υποκ.) καβγαδάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. kavga]. κα.βγατζής 
(ο) {καβγατζήδες}, καβγατζού (η) {καβγατζούδες} (καθηµ.) πρόσωπο 
που χαρακτηρίζεται από φιλόνικη διάθεση και συµπεριφορά, που είναι 
συνεχώς έτοιµος για καβγάδες και διαπληκτισµούς. — καβγατζήδικος, 
-η, -ο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kavgaci < kavga «καβγάς»]. καβδΊανός, -ή, -
ό (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την ιστορία τής αρχαίας ιταλικής 
πόλης Καβδίου (λατ. Caudium) και ειδικότ. µε την εξευτελιστική ήττα 
τού ρωµαϊκού στρατού και τον αιχµαλωτισµό του από τους Σαµνίτες 
και τον εξαναγκασµό του να περάσει κάτω από ταπεινωτικό ζυγό, τον 
οποίο αποτελούσαν δύο δόρατα µπηγµένα στο έδαφος και ένα τρίτο 
οριζόντια, ώστε να σχηµατίζεται Π" κυρ. στη ΦΡ. περνώ από καβδιανά 
δίκρανα (λατ. fauces Caudinae) υφίσταµαι έντονο εξευτελισµό, 
εξαναγκαζόµενος να αποδεχθώ απαράδεκτους και ταπεινωτικούς 
όρους. [ΕΤΥΜ < λατ. Caudinus < Caudium]. Κάβειροι (οι) {Καβείρ-
ων, -ους) ΜΥΘΟΛ. µυστηριακές θεότητες· πατέρα τους θεωρούσαν τον 
Ήφαιστο και µητέρα τους την Καβειρώ· κυριότερο κέντρο λατρείας 
τους ήταν η Σαµοθράκη. [ΕΤΥΜ αρχ.» αγν. ετύµου, ίσως µικρασιατ. 
προελ., ενώ κατ' άλλη άποψη προέρχεται από φοιν. qabirim «µεγάλοι, 
δυνατοί»]. καβίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το ξυλόκαρφο (βλ.λ.): οι ~ 
τού τιµονιού τού πλοίου 2. ΝΑΥΤ. εργαλείο µυτερό µήκους 16-40 
εκατοστών, λίγο καµπυλωτό, που χρησιµεύει για εργασίες σε σχοινιά 
(οπότε είναι ξύλινο) ή σε συρµατόσχοινα (οπότε είναι σιδερένιο) ΣΥΝ. 
κέστρα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cavigla < προβηγκ. cavilha < µτγν. λατ. 
cavicla < *clavïcula, υποκ. τού λατ. clavis «κλειδί»]. κάβο- (λαϊκ.) α' 
συνθετικό που τίθεται µπροστά από το όνοµα ακρωτηρίου: κάβο-
Μαλιάς | κάβο-ντ'Όρο (ο Καφηρέας). κάβο-Κολώνες (οι) (ορθότ. κάβο 
Κολόνες) (λαϊκ.) το Σούνιο (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < κάβο (βλ. κ. κάβος) + Κολόνες]. 
κάβο-Μαλιάς (ο) (λαϊκ.) ο Μαλέας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < κάβο (βλ. κ. κάβος) + Μαλιάς < Μαλέας (βλ.λ.)]. κάβο-
Ματαπάς (ο) (λαϊκ.) το Ταίναρο (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < κάβο (βλ. κ. 
κάβος) + Ματαπάς, τοπωνύµιο που απαντά στις πινακίδες τής Πύλου 
και, κατά µία άποψη (Ι. Βογιατζίδης), προέρχεται από την προθ. 
µετ(α)- (µε προληπτ. αφοµοίωση) και το ουσ. *άπα «νερό», το οποίο 
θεωρείται ότι απαντά και στα αρχ. τοπωνύµια "Αν-απος 
«παραπόταµος τού Αχελώου» και Άπία «Πελοπόννησος»]. κάβο-ντ' 
Όρο (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ο Καφηρέας (βλ.λ.). [ΕΤ_χΜ < ιταλ. cavo 
d'oro «χρυσό ακρωτήριο», ευφηµιστ. ονοµασία τού Καφηρέως λόγω 
των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την περί-πλευσή του]. κάβος   (ο) 
ΝΑΥΤ. η έκταση στεριάς που προεξέχει µέσα στη θάλασσα, το 
απόκρηµνο και µεγάλου ύψους ακρωτήριο  ΦΡ. (λαϊκ.) παίρνω κάβο 
µπαίνω στο νόηµα, αρχίζω να καταλαβαίνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. cavo 
< βεν. cao «άκρο, κεφαλή». Βλ. κ. κάβος2]. κάβος   (ο) ΝΑΥΤ. το πολύ 
χοντρό και ανθεκτικό σχοινί, που χρησιµοποιείται στα λιµάνια κυρ. για 
την πρόσδεση πλοίων, σκαφών ΣΥΝ. πα-λαµάρι, καραβόσκοινο. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < ισπ. cabo < πορτ. cabo < *caboo < 
λατ. capulus «σορός» ή < βεν. cao < γενουατ. cavo «άκρη (σχοινιού)» < 
λατ. caput (funis)].  
καβούκι1 (το) {καβουκ-ιού | -ιών} το όστρακο (βλ.λ., σηµ. 1), κυρ. τής 
χελώνας- ΦΡ. (µτφ.) (α) µπαίνω | µαζεύοµαι | κλείνοµαι στο καβούκι 
µου περιορίζοµαι από φόβο ή απογοήτευση, παύω να εξωτερικεύοµαι, 
να ανοίγοµαι: µετά τον χωρισµό τους κλείστηκε στο καβούκι της και 

δεν µιλούσε σε άνθρωπο (β) βγαίνω από το καβούκι µου βγαίνω από 
την αποµόνωση µου, γίνοµαι πιο προσεγγίσιµος και κοινωνικός, απο-
κτώ µεγαλύτερη άνεση στις επαφές µου. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kabuk 
«φλούδα»].  
καβούκι2 (το) {καβουκ-ιού | -ιών) ανδρικό κάλυµµα τού κεφαλιού, 
που φοριέται κυρ. από τους µουσουλµάνους στη Ν. Ασία και αποτε-
λείται από µακρύ µεταξένιο, λινό, βαµβακερό κ.λπ. ύφασµα, που δέ-
νεται γύρω από το κεφάλι ή από άλλο καπέλο ΣΥΝ. τουρµπάνι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kavuk «σαρίκι»]. καβουράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ο 
µικρός κάβουρας · 2. (λαϊκ.) ανδρικό καπέλο σχετικά µικρού 
µεγέθους, µε στενό κυκλικό γύρο ΣΥΝ. ρεπούµπλικα. κάβουρας (ο) 
{χωρ. γεν. πληθ.) 1. δεκάποδο καρκινοειδές τής θάλασσας και τού 
γλυκού νερού µε φαρδύ, πεπλατυσµένο σώµα (καλυµµένο από σκληρό 
περίβληµα), πέντε ζεύγη ποδιών, (από τα οποία το πρώτο έχει 
µετασχηµατιστεί σε δαγκάνες), που λόγω τής διάταξης τους 
επιτρέπουν κίνηση µόνο προς τα πλάγια: βασιλικός ~ (βλ. λ. βα-
σιλικός)· ΦΡ. (α) πάω σαν τον κάβουρα (i) βαδίζω πλάγια ή προς τα 
πίσω (ii) κινούµαι ή ενεργώ µε βραδύτητα και νωθρότητα (β) (πα-
ροιµ.) ΤΙ 'ναι ο κάβουρας, τι 'ναι το ζουµί του για οτιδήποτε υπάρχει 
σε ελάχιστη ποσότητα, δεν επαρκεί: µ'αυτό τον µισθό µόνο προσπα-
θούν να ζήσουν τρεις άνθρωποι, αλλά ~, δεν µπορούν να τα βγάλουν 
πέρα έτσι! (γ) να καβούρους, δώσ' µου αλεύρι για ανταλλαγές πραγ-
µάτων άνισης αξίας, για ανταλλαγές εµφανώς άδικες: ήθελε να του 
δώσω ολόκληρο χωράφι για λίγα ψωροχιλιάρικα, ~ δηλαδή! (δ) εδώ σε 
θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα ως πρόκληση σε κάποιον 
να πραγµατοποιήσει κάτι δύσκολο ή να αποδείξει την αξία του σε 
αυτό ΣΥΝ. (λόγ.) ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα · 2. εργαλείο για το 
βίδωµα ή το ξεβίδωµα µεταλλικών αντικειµένων, που διαθέτει λαβίδα, 
µοιάζει µε δαγκάνα και διαθέτει κινητό στέλεχος, που ρυθµίζεται 
ανάλογα µε το πάχος τού αντικειµένου (πβ. λ. παπαγάλος). Επίσης 
κάβουρος [µτγν.] {-ου κ. -ούρου | -οι κ. -ούροι, -ων κ. -ούρων, -ους κ. -
ούρους}. 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. µεγεθ. τού τ. καβούρι, υποκ. τού µτγν. κάβουρος < 
αρχ. κάραβος «καραβίδα» (µε αντιµετάθεση και πιθ. επίδραση τού 
αρχ. συνωνύµου πάγουρος). Βλ. κ. καραβίδα]. καβουρδίζω ρ. → 
καβουρντίζω 
καβούρι (το) [µεσν.] {καβουρ-ιού | -ιών} 1. ο κάβουρας- ΦΡ. (σκωπτ.) 
η τσέπη (κάποιου) έχει καβούρια για άνθρωπο πολύ τσιγγούνη, που 
δεν ξοδεύει εύκολα λεφτά 2. ΝΑΥΤ. άγκυρα, οι βραχίονες τής οποίας 
συναρθρώνονται µε την άτρακτο. — (υποκ.) καβουράκι (το) (βλ.λ.). 
καβουρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο θηλυκός κάβουρας. καβουρµάς (ο) 
(λαϊκ.) {καβουρµάδες} 1. το τσιγαρισµένο κρέας που φτειάχνεται µε 
κρεµµύδι και βούτυρο 2. κρέας που έχει καβουρντιστεί και φυλάσσεται 
σε λίπος, µέχρις ότου χρησιµοποιηθεί · 3. το κουλ-λούρι που είναι 
ξεροψηµένο, το πολύ τραγανό. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kavurma]. 
καβουρντίζω κ. καβουρδίζω ρ. µετβ. {καβούρντισ-α, -τηκα, -µένος} 
1. ξεροψήνω, ξεραίνω µε τη φωτιά: ~ το σιµιγδάλι | τα αµύγδαλα | τον 
καφέ 2. τσιγαρίζω, ψήνω αργά-αργά κυρ. στο λάδι: ~ κρεµµύδια 3. 
(µτφ.) υποβάλλω σε δοκιµασία ταλαιπωρώντας: τους έχει όλη µέρα στο 
πόδι και τους καβουρντίζει ΣΥΝ. βασανίζω, παιδεύω. — καβοίιρντισµα 
(το). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού τουρκ. kavurdum, αόρ. τού p. kavurmak. o τ. κα-
βουρδίζω οφείλεται σε υπερδιόρθωση], 

καβουρντιστήρι κ. καβουρδιστήρι (το) {καβουρντιστηρ-ιού | -ιών} 
1. οικιακό σκεύος που χρησιµοποιείται για το καβούρντισµα (κυρ. 
τού καφέ) 2. (σκωπτ.) συσκευή, µηχάνηµα ή όχηµα που δεν λειτουργεί 
σωστά ή και καθόλου, που είναι ξεπερασµένης τεχνολογίας ή που 
κάνει πολύ θόρυβο όταν δουλεύει. 

[ΕΤΥΜ < καβουρντίζω (από το θ. τού αορίστου) + παραγ. επίθηµα -τή-
ρι, πβ. κ. ποτισ-τήρι, εργασ-τήρι]. καβουρντιστός, -ή, -ό αυτός που 
µπορεί να καβουρντιστεί, να ξεροψηθεί σε ειδική επεξεργασία: ~ 
καφές | αµύγδαλο ΣΥΝ. ξεροψηµένος ΑΝΤ. ακαβούρντιστος. — 
καβουρντιστά επίρρ. καβουρολόγος (ο) εργαλείο ψαρέµατος που 
µαζεύει καβούρια ΣΥΝ. καβουροσύρτης. 
[ΕΤΥΜ. < κάβουρας + -λόγος < λέγω (στη σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώ-
νω»)]. καβουροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάβουρας µεγάλου 
µεγέθους (περίπου 20 εκατοστών), αγκαθωτός και τριχωτός, µε 
καστανοκόκκι-νο ώς καστανοκίτρινο κέλυφος, που ζει στη Μεσόγειο 
και στον Α. Ατλαντικό. κάβουρος (ο) → κάβουρας 
καβουροσύρτης (ο) {καβουροσυρτών} ο καβουρολόγος (βλ.λ.). 
καγιάκ (το) {άκλ.} 1. κανό των Εσκιµώων, που αποτελείται από ελα-
φρό σκελετό, καλυµµένο µε δέρµατα, εκτός από ένα άνοιγµα για τη 
θέση τού κωπηλάτη, το οποίο τον καλύπτει µέχρι τη µέση και προω-
θείται µε διπλό κουπί 2. ΑΘΛ. κανό σχήµατος ανάλογου µε το παρα-
πάνω, που χρησιµοποιείται στην κωπηλασία (πβ. λ. κανό, πιρόγα). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. kayak < qajaq, λ. των Εσκιµώων]. καγΐανάς (ο) 
{καγιανάδες} µείγµα αβγού µε ντοµάτα µαγειρεµένο στο τηγάνι. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. kaygana < περσ. xa(ya)gìna «οµελέτα» < xâya «αβγό»]. 
καγκελαρία (η) [µεσν.] {σπάν. καγκελαριών} 1.οι διοικητικές υπη-
ρεσίες που προωθούν την άσκηση έργου από τον καγκελάριο µιας 
χώρας 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι παραπάνω 
υπηρεσίες, το γραφείο τού καγκελαρίου 3. η γραµµατεία ξένης δι-
πλωµατικής αποστολής (πρεσβείας ή προξενείου) 4. (για τα κράτη 
που κυβερνώνται από καγκελάριο) το Υπουργείο Εξωτερικών. 



καγκελάριος 798 καζάνι 
 

καγκελάριος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους) 1. ο ηγέτης 
χώρας µε αξίωµα αντίστοιχο τού πρωθυπουργού σε ορισµένες προε-
δρευόµενες δηµοκρατίες, όπως αυτή τής Γερµανίας: ο ~ τής Γερµα-
νίας | τής Αυστρίας 2. πρόσωπο µε υψηλό αξίωµα στην ιεραρχία ορι-
σµένοι θεσµών στη Μ. Βρετανία (π.χ. ο πρόεδρος τής Βουλής των 
Λόρδων, ο επίτιµος πρύτανης πανεπιστηµίου, ο νοµικός σύµβουλος 
αγγλικανού επισκόπου) 3. ο υπουργός Εξωτερικών ή ανώτατος υπάλ-
ληλος υπουργείου, κυρ. τού Υπουργείου Εξωτερικών, σε ορισµένες 
χώρες 4. ΙΣΤ. ο αρχιγραµµατέας ορισµένων βασιλέων ή ηγεµόνων. 
[ETYM. µεσν. < µτγν. λατ. cancellarius < cancellus «κάγκελο», επειδή η 
λ. προσδιόριζε αρχικά τους Ρωµαίους δικαστικούς υπαλλήλους (κλη-
τήρες) που στέκονταν δίπλα στο κιγκλίδωµα µεταξύ τού δικαστηρί-
ου και τού κοινού. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µεταφορά τού γερµ. 
Kanzler]. 

κάγκελο (το) 1. η ξύλινη ή µεταλλική ράβδος που στερεώνεται σε 
οριζόντιο πλαίσιο µαζί µε άλλες πανοµοιότυπες, τοποθετηµένες κα-
τά µικρά διαστήµατα έτσι, ώστε να σχηµατίζουν φράχτη, περίφραξη 
2. κάγκελα (τα) η περίφραξη που σχηµατίζεται από τη διάταξη των 
παραπάνω ράβδων είτε για διακοσµητικούς είτε κυρ. για πρακτικούς 
λόγους, για στήριξη, διαχωρισµό χώρων, αποτροπή τής διέλευσης 
κ.λπ.: τα ~ τής φυλακής || έβαλαν κάγκελα στα τζάµια τού σχολείου 
για µεγαλύτερη ασφάλεια τού κτηρίου ΣΥΝ. σίδερα, κιγκλίδωµα· ΦΡ. 
(α) (αργκό) και τα µυαλά στα κάγκελα (αρχικά στη γλώσσα των γη-
πέδων ως απειλητικό σύνθηµα κατά των οπαδών τής αντίπαλης οµά-
δας ή ως έκφραση τυφλού φανατισµού για συγκεκριµένη οµάδα) για 
την έκφραση ολοκληρωτικής αφοσίωσης ή/και ανεξέλεγκτου ενθου-
σιασµού (β) (ως επίρρ.) (καθηµ.-εκφραστ.) µου σηκώνεται η τρίχα κά-
γκελο αισθάνοµαι έντονη ανατριχίλα, φρίκη ή αηδία: όταν ακούω 
ιστορίες µε φαντάσµατα, ~ (γ) (!) τής πουτάνας το κάγκελο βλ. λ. 
πουτάνα. — (υποκ.) καγκελάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κάγκελ(λ)ον< 
λατ. cancellum]. 

καγκελόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πόρτα εξωτερικού χώρου µε κά-
γκελα, κιγκλιδωτή: η ~ τού κήπου. 

καγκελόφραχτος, -η, -ο (εξωτερικός χώρος) που έχει περιφραχθεί µε 
κάγκελα. 

καγκελωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από κάγκελα: ~ 
περίφραξη | πόρτα | φράχτης | διακόσµηση ΣΥΝ. κιγκλιδωτός 2. αυτός 
που µοιάζει µε κάγκελο, που έχει ανάλογο σχήµα: ~ γραµµή | πλαί-
σιο. — κογκελωτά επίρρ. 

καγκουρό (το) {άκλ.} µαρσιπποφόρο θηλαστικό, σύµβολο τής αυ-
στραλιανής ηπείρου, χορτοφάγο, µε µακριά λεπτά αλλά και δυνατά 
πίσω πόδια (που του δίνουν εξαιρετική αλτικότητα), ατροφικά µπρο-
στινά πόδια και µακριά, παχιά και δυνατή ουρά για εξισορρόπηση 
και στήριξη· τα θηλυκά φέρουν το νεογνό τους για µερικούς µήνες σε 
µάρσιππο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. kangourou < αγγλ. kangaroo, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
ganurru «είδος καγκουρό» (λ. των Αβοριγίνων τής Αυστραλίας). Σύµ-
φωνα µε µια δηµοφιλή άποψη, η λ. προήλθε από τη φρ. ka gouro «δεν 
ξέρω», µε την οποία απάντησαν οι ιθαγενείς σε ερώτηση τού Αγγλου 
εξερευνητή J. Cook σχετικά µε το όνοµα τού ζώου]. 

καγκουρό - µάννα (το). Από τις περίεργες συµπτώσεις στην ιστο-
ρία των λέξεων είναι και αυτή που συνδέει µια παράλληλη ετυµο-
λογική προέλευση δύο άσχετων µεταξύ τους λέξεων, των λέξεων 
καγκουρό και µάννα (το). Αν αληθεύει (πράγµα που δεν είναι βέ-
βαιο, βλ. ΕΤΥΜ.) ότι η λέξη καγκουρό (αγγλ. kangaroo) προήλθε 
από τη φράση «ka gouro» των ιθαγενών τής Αυστραλίας, που σή-
µαινε «δεν ξέρω» (απάντηση που δόθηκε, κατά την παράδοση, 
στον εξερευνητή J. Cook, όταν ρώτησε έναν ιθαγενή ποιο είναι το 
όνοµα του πρωτόγνωρου για εκείνον ζώου), τότε η δηµιουργία τής 
λέξης µοιάζει µε αυτή τής λέξης µάννα. Σύµφωνα µε την Π.∆., 
µάννα ήταν η ερώτηση «τι είναι τούτο;» (από εβρ. man hu?) που 
απηύθυναν οι Εβραίοι µεταξύ τους µε απορία, όταν ο Θεός τους 
έστειλε το µάννα αντί τού άρτου: «και ιδού επί πρόσωπον τής 
ερήµου λεπτόν ώσεί κόριον λευκόν, ώσεί πάγος επί τής γης. ίδό-
ντες δε αυτό οί υιοί 'Ισραήλ είπαν έτερος τφ έτέρω. "Ti εστί τούτο;" 
ου γαρ ήδεισαν τι ην. είπε δε Μωυσής αύτοϊς "ούτος ό άρτος δν 
εδωκεν Κύριος ύµΐν φαγεϊν"» (Π.∆. Εξοδος 16, 14-15). Εποµένως, 
τόσο η λ. καγκουρό όσο και η λέξη µάννα (το) προήλθαν από τη 
δήλωση απορίας και άγνοιας για αυτό που δήλωσε τελικά καθεµία 
από τις δύο λέξεις. 

καγχάζω ρ. αµετβ. {κάγχασα} (λόγ.) ξεσπώ σε ηχηρό, έντονο γέλιο 
(εις βάρος κάποιου), εκφράζοµαι µε σαρκαστική ή περιφρονητική 
διάθεση. — κανχαστής (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κα)γ)χάζω, αναδιπλασιασµένος τ. τού θ. -χα-, που απο-
τελεί προϊόν ονοµατοποιίας (ίσως από τον ήχο τού γέλιου)]. 

καγχασµός (ο) [µτγν.] έντονο ειρωνικό γέλιο εις βάρος κάποιου· έκ-
φραση µε σαρκαστική ή µειωτική διάθεση. — καγχαστικός, -ή, -ό, 
καγχαστικ-ά | -ως επίρρ. 

καδένα (η) {δύσχρ. καδενών} 1. η αλυσίδα (κυρ. από πολύτιµο µέ-
ταλλο), που φοριέται (συνήθ. στον λαιµό) για καλλωπισµό: χρυσή | 
ανδρική ~ 2. (ειδικότ.) η µικρή, λεπτή αλυσίδα που συγκρατεί το ρο-
λόι τσέπης 3. ΝΑΥΤ. (καθηµ.) µεταλλική αλυσίδα στην οποία στερεώ-
νεται η άγκυρα. — (υποκ.) κσδενίτσα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
cadena < λατ. catena «αλυσίδα»]. 

κάδη (η) 1. µεγάλο, φαρδύ και κυρ. στρογγυλό δοχείο, κατασκευα-
σµένο από ξύλινες σανίδες, που συγκρατούνται µε στεφάνη και συ-
ναρµολογούνται γύρω από επίπεδο πάτο- χρησιµοποιείται κυρ. για 
το πάτηµα των σταφυλιών 2. µικρότερων διαστάσεων δοχείο, που 

χρησιµοποιείται κατά την παραγωγή βουτύρου για το χτύπηµα τού 
γάλακτος 3. δοχείο σε σχήµα βαρελιού για την τοποθέτηση και φύ-
λαξη βουτύρου ή τυριού 4. (συνεκδ.) η ποσότητα υλικού που αντι-
στοιχεί στο µέγεθος κάθε τέτοιου δοχείου. 
[ΕΤΥΜ < κάδος, πιθ. από παρανόηση τού πληθ. οι κάδοι, που θεωρή-
θηκε θηλ.]. 

καδής (ο) → κατής 
καδί (το) {καδ-ιού | -ιών) ο µικρός κάδος, καθώς και το περιεχόµενο 
του· (συνεκδ.) η ποσότητα υλικού που αναλογεί στη χωρητικότητα 
του: ένα - φέτα | βούτυρο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κάδι)ο)ν, υποκ. τού αρχ. 
κάδος]. 

Κάδιξ (ο) {Κάδικ-ος, -α} πόλη, λιµάνι και περιοχή τής Ν∆. Ισπανίας. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Cadiz (προφ. Κάδιθ) < φοιν. gadir «οχυρό, φρούριο» (εξού 
και το µτγν. Γάδειρα, ονοµασία µε την οποία ο Στράβων αποκαλεί τη 
φοιν. πόλη)]. 

καδµείος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον Κάδµο- κυρ. στις 
ΦΡ. (α) (µε τον τύπο καδµήιος, -ίη, -ιον) καδµήια γράµµατα (όρος τού 
Ηροδότου) τα γράµµατα τής φοινικικής γραφής, την οποία, κατά την 
παράδοση, ο Κάδµος εισήγαγε πρώτος στη Θήβα, τροποποιώντας τα 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τής ελληνικής γλώσσας (β) καδµεία νίκη η 
νίκη που υπήρξε επιζήµια για τον νικητή λόγω των θυσιών που απαι-
τήθηκαν για να επιτευχθεί, πβ. κ. πύρρειος νίκη λ. πύρρειος. 

κάδµιο (το) {καδµίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο, µεταλλικό στοιχείο (σύµ-
βολο Cd(, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. στην κατασκευή κραµάτων 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. cadmium < µτγν. καδµεία «είδος ορυ-
κτού»]. 

Κάδµος (ο) ΜΥΘΟΛ. γενάρχης των κατοίκων τής Βοιωτίας, ιδρυτής 
τής Θήβας. 
[ΕΤΥΜ ο,ρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. κέκασµαι «υπερέχω, 
λάµπω» (< *κέ-καδ-µαι). Βλ. κ. Κασσάνδρα}. 

κάδος (ο) 1. κυκλικό δοχείο µε µεγάλη διάµετρο και χωρητικότητα, 
ξύλινο ή µεταλλικό, που χρησιµοποιείται για την εναπόθεση ή τη µε-
ταφορά µεγάλων ποσοτήτων υγρών, κυρ. για το πήξιµο τυριού· ΦΡ. 
κάδος πλυντηρίου το εξάρτηµα πλυντηρίου ρούχων, µέσα στο οποίο 
τοποθετούνται τα άπλυτα ρούχα και το οποίο κατά την πλύση περι-
στρέφεται µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα 2. µεγάλο µεταλλικό ή πλαστικό 
δοχείο στο οποίο τοποθετούνται αντικείµενα ή απορρίµµατα: ~ απορ-
ριµµάτων | ανακύκλωσης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. kad]. 

καδράρισµα (το) {καδραρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τοποθέτηση ει-
κόνας, πίνακα, φωτογραφίας σε κάδρο 2. (ειδικότ.) η τοποθέτηση τής 
εικόνας στα όρια τού φωτογραφικού ή κινηµατογραφικού φακού. 

καδράρω ρ. µετβ. {καδράρισ-α, -µένος} (καθηµ.) βάζω µέσα σε πλαί-
σιο, σε κορνίζα: ~ µια φωτογραφία. 

καδρίλια (η) → καντρίλια 
κάδρο (το) (καθηµ.) 1. το διακοσµητικό πλαίσιο εικόνας, πίνακα ή φω-
τογραφίας: τετράγωνο | οβάλ | µεταλλικό | ξύλινο ~ ΣΥΝ. κορνίζα 2. 
(συνεκδ.) η εικόνα, ο πίνακας µαζί µε το πλαίσιο, στο οποίο έχει το-
ποθετηθεί: κρέµασε κάδρα στους τοίχους, να τους στολίσει 3. ο πίνα-
κας, η ζωγραφιά ή η φωτογραφία που κρεµά κανείς στον τοίχο: το -
τού πατέρα του. — (υποκ.) καδράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κάδρον < 
ιταλ. quadro < λατ. quadrus «τετράγωνος»]. 

καδρόνι (το) {καδρον-ιού | -ιών} δοκός ή δοκάρι ξύλινο και επεξερ-
γασµένο, ώστε να έχει τέσσερεις πλευρές. — (υποκ.) καδρονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. quadrone < quadro «τετράγωνος»]. 

καδρονιάζω ρ. µετβ. {καδρόνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. επενδύω 
(επιφάνεια) µε καδρόνια, στρώνω µε καδρόνια 2. επεξεργάζοµαι κοµ-
µάτι ξύλου, ώστε να έχει τέσσερεις έδρες, µετατρέπω (ακατέργαστο 
ξύλο) σε καδρόνι. — καδρόνιασµα (το). 

Κ.Α.Ε. (το) Κατάστηµα Αφορολογήτων Ειδών. 
καζάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ανδρική ή γυναικεία µπλούζα ή εξωτερικό 

ρούχο (πανωφόρι) σε φαρδιά γραµµή, συνήθ. από χοντρό υλικό (λ.χ. 
µαλλί) µε άνετα µανίκια (ή χωρίς µανίκια), που φθάνει µέχρι τη 
λεκάνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [1ΓΥΜ µεσν. < ιταλ. casacca < 
περσ. kazägand]. 

Καζακστάν (το) → Καζαχστάν 
καζαµίας (ο) {δύσχρ. καζαµιών) η ετήσια έκδοση που περιλαµβάνει 
ηµερολόγιο τής εποµένης χρονιάς µε προβλέψεις, πληροφορίες ανεκ-
δοτολογικού χαρακτήρα και σηµαντικές ηµεροµηνίες ή επισήµανση 
φυσικών (µετεωρολογικών ή αστρονοµικών) φαινοµένων: πολιτικός | 
καλλιτεχνικός | οικονοµικός ~ ΣΥΝ. ηµερολόγιο, καλεντάρι. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. Cazamia, τίτλος παλαιού προφητικού βιβλίου, ο οποίος 
υποτίθεται ότι αποτελούσε το όνοµα αστρολόγου]. 

Καζαµπλάνκα (η) το κύριο λιµάνι τού Μαρόκου στον Ατλαντικό 
Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Casablanca «άσπρο σπίτι». Το ίδιο σηµαίνει και η αραβ. 
ονοµασία Dar al-Baydâ. H ισπ. ονοµασία αποτελεί µετάφραση τού 
πορτ. ον. Casa Branca, που είχε δοθεί στην πόλη από τους Πορτογά-
λους το 1515]. 

καζανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρού µεγέθους καζάνι ή άλλο παρό-
µοιου σχήµατος και χρήσεως σκεύος 2. (συνήθ.) η µικρή δεξαµενή, 
που εντοιχίζεται ή κρεµιέται πάνω από τη λεκάνη τής τουαλέτας και 
περιέχει το νερό που χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των ακα-
θαρσιών και τον καθαρισµό της· (συνεκδ.) ο όλος µηχανισµός (η δε-
ξαµενή, ο σωλήνας, η βαλβίδα και η στρόφιγγα) που έχει την παρα-
πάνω λειτουργία: τραβάω το ~ (θέτω σε λειτουργία τον µηχανισµό). 

καζάνι (το) {καζαν-ιού | -ιών} 1. µεταλλικός λέβητας µε µεγάλη αντο-
χή στις υψηλές θερµοκρασίες και εξίσου µεγάλη χωρητικότητα, που 
χρησιµοποιείται κυρ. για τον βρασµό νερού ή το µαγείρεµα µεγάλης 
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ποσότητας φαγητού"  ΦΡ. (µτφ.) (α) όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουµε 
όλοι υποφέρουµε υπό τις ίδιες συνθήκες, όλοι βρισκόµαστε στην ίδια 
άσχηµη θέση: τι τσακώνεστε µεταξύ σας, αφού ~! (β) ό,τι βγει απ' το 
καζάνι για αποτέλεσµα µη εξακριβώσιµο πριν από την τελική του εκ-
δήλωση, για εξελίξεις αβέβαιες και άδηλες: εµείς κάναµε ό,τι µπο-
ρούσαµε· από 'δώ και πέρα είναι ~! (γ) καζάνι που βράζει | έτοιµο να 
εκραγεί για έκρυθµες και επικίνδυνες καταστάσεις, που απειλούν να 
ξεσπάσουν, κυρ. λόγω εσωτερικών συγκρούσεων και αντιπαραθέσε-
ων: τα Βαλκάνια είναι πάλι ~ 2. ΤΕΧΝΟΛ. (α) λέβητας που χρησιµο-
ποιείται για την παραγωγή µηχανικής ενέργειας, µε αξιοποίηση τής 
πίεσης που δηµιουργεί ο ατµός από τον βρασµό ή την καύση υλικών: 
~ βαποριού | ατµοµηχανής || ο καπετάνιος τον έστειλε να δουλέψει 
στα ~ (β) µεγάλο, συνήθ. στρογγυλό, µεταλλικό δοχείο για διάφορες 
χρήσεις, λ.χ. απόσταξη τσίπουρου, ούζου κ.λπ.· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) 
(α) µου κάνει το κεφάλι καζάνι µου φέρνει πονοκέφαλο, ζάλη, κού-
ραση· µε κάνει να µη µπορώ να σκεφθώ κανονικά, να µπλέκονται οι 
σκέψεις στο µυαλό µου: ~ µε την πολυλογία του || αυτές οι πολύπλο-
κες ασκήσεις µού έκαναν το κεφάλι καζάνι (β) είναι | γίνεται το κε-
φάλι µου καζάνι βρίσκοµαι | φθάνω στην παραπάνω κατάσταση. — 
(υποκ.) καζανάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) καζάνα (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kazan]. 

καζανιά (η) (λαϊκ.) η χωρητικότητα ενός καζανιού, η ποσότητα που 
µπορεί να χωρέσει ή που περιέχει: µια ~ συσσίτιο. 

καζανιάζω ρ. µετβ. {καζάνιασ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) βάζω στο κα-
ζάνι για βράσιµο ή για απόσταξη. 

καζανόβας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (συνήθ. σκωπτ.) ο γυναικοκατακτη-
τής, αυτός που µπλέκεται συνεχώς σε γυναικοδουλειές. [ΕΤΥΜ. Από 
το όνοµα τού Ιταλού τυχοδιώκτη Giovanni Jacomo Casanova (1725-
1798)]. 

καζαντζής (ο) {καζαντζήδες} (λαϊκ.) ο κατασκευαστής καζανιών ΣΥΝ. 
λεβητοποιός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kazanci < kazan (βλ. κ. καζάνι)]. 

καζάντιο (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) τα (κυρ. χρηµα-
τικά) κέρδη από εµπορικές συναλλαγές ή εργασία, η περιουσία που 
δηµιουργεί κανείς µε την εργασία του· ΦΡ. (ειρων.) είδαµε τα καζά-
ντια σου! για την αποτυχία κάποιου να προκόψει, να έχει κάποιο 
όφελος: ~ που δεν έχεις µια δραχµή στην άκρη ΣΥΝ. καζάντισµα. 
[ΕΤΥΜ. < καζαντίζω (υποχωρητ.)]. 

καζαντίζω ρ. µετβ. {καζάντισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 1. βγάζω λεφτά, κάνω 
περιουσία: πήγε στην Αµερική και καζάντισε 2. (κατ' επέκτ.) κερδίζω, 
έχω ως όφελος: «µια ζωή την έχουµε κι αν δεν τη γλεντήσουµε, τι θα 
καταλάβουµε, τι θα καζαντίσουµε;» (τραγ.). — καζάντισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού τουρκ. kazandim, αόρ. τού p. kazanmak]. 

καζάρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο στρατώνας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
caserma < προβηγκ. cazerna «παράγκα για τέσσερεις στρατιώτες» < 
λατ. quaternus «ανά τέσσερεις»]. 

Καζαχστάν κ. Καζακστάν (το) {άκλ.} (καζαχ. Qazaqstan Respübli-
kasy = ∆ηµοκρατία τού Καζαχστάν) κράτος τής Κ. Ασίας, πρώην ∆η-
µοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα την Αλµα Ατά, επίσηµη γλώσ-
σα την Καζαχική και νόµισµα το τέγκε Καζαχστάν. — Καζάχος (ο), 
Καζάχα (η), καζαχικός, -ή, -ό κ. καζάχικος, -η, -ο, Καζαχικά κ. Καζάχι-
κα (τα). 
[ΕΤΥΜ < καζαχ. Qazaqstan < Kazakh «Καζάχοι», ονοµασία τού µογγο-
λικής καταγωγής λαού που κατοικεί στην περιοχή, πιθ. < τουρκ. 
kazak «Κοζάκος - στρατιώτης ιππικού»]. 

καζεΐνη (η) {καζεϊνών} ΧΗΜ. 1. ουσία πρωτεϊνικής φύσεως (οµάδα 
πρωτεϊνών), που βρίσκεται στο γάλα και υδρολύεται υπό την επίδρα-
ση ενζύµου κατά την παρασκευή τού τυριού 2. κάθε γαλάκτωµα που 
κατασκευάζεται από διάλυµα τής παραπάνω πρωτεΐνης 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
ζωγραφική τεχνική, στην οποία τα χρώµατα αναµειγνύονται µε την 
παραπάνω πρωτεΐνη (παλαιότ. µε φρέσκια µυζήθρα ή συµπυκνωµένο 
γάλα) 4. είδος κόλλας που χρησιµοποιείται στην ξυλουργική. — κα-
ζεϊνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. caseine < λατ. caseus 
«τυρί»]. 

καζίκι (το) {καζικιού | χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο πάσσαλος, το πα-
λούκι 2. (µτφ.) µεγάλο πρόβληµα, δυσχερής υπόθεση, που συνήθ. πα-
ρουσιάζεται ξαφνικά: να δούµε τι θα κάνουµε µ' αυτό το ~ που µας 
έτυχε! ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπελάς, µπλέξιµο, πάθηµα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kazik]. 

καζίνο (το) χώρος (κτήριο ή αίθουσα) ειδικά διαµορφωµένος, που 
διατίθεται νοµίµως για τυχερά παιχνίδια όπως ρουλέτα, ζάρια, χαρ-
τιά κ.ά., και ο οποίος µπορεί να είναι ιδιωτικός ή να βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο τού κράτους. [ΕΤΥΜ < ιταλ. casino, υποκ. τού casa 
«σπίτι»]. 

κάζο (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) το αναπάντεχο περιστατικό που προκα-
λεί αναστάτωση ή στενοχώρια: τι ~ ήταν αυτό που έπαθε! ΣΥΝ. στρα-
πάτσο, ζηµιά, πάθηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. caso «περίπτωση, 
συµβάν» < λατ. casus]. 

καζουιστικός, -ή, -ό 1. ΦΙΛΟΣ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε 
την πρακτική αντιµετώπιση επιµέρους ηθικών διληµµάτων 2. καζου-
ιστική (η) επιµέρους κλάδος τής ηθικής, που εστιάζει στην πρακτική 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων ηθικών προβληµάτων | διληµµάτων µέ-
σω τής σχηµατοποίησης συγκεκριµένων οδηγιών συµπεριφοράς για 
τον κατά περίπτωση χειρισµό τέτοιων περιστάσεων. — καζουισπκ-ά 
| -ως επίρρ., καζουιστής (ο), καζουίοτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. casuistique < casuiste < λατ. casus «πτώ-
ση - περίπτωση»]. 

καζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) κάθε πράξη µε την οποία περι-
παίζει κανείς (κάποιον), χοντροκοµµένο πείραγµα, διακωµώδηση: κά-
νω σε κάποιον ~ || τον άρχισαν στην ~ ΣΥΝ. πλάκα. 

[ΕΤΥΜ. < κάζο + επίθηµα -ούρα (πβ. χασ-ούρα, φαγ-ούρα κ.ά.)]. 
casus belli λατ. (προφέρεται κάζους µπέλι) ελλην. αιτία πολέµου· για 

πράξη που δικαιολογεί την κήρυξη πολέµου ή προτείνεται ως εκλο-
γίκευση σχετικής απειλής. 

κάηκα ρ. -+ καίω 
καηλα (η) (συνήθ. ορθ. καΐλα) (λαϊκ.) 1. το αίσθηµα τού καψίµατος 

ΣΥΝ. κάψα 2. η υπερβολική θερµότητα ΣΥΝ. κάψα 3. (µτφ.) µεγάλη επι-
θυµία: είχε µεγάλη ~ να τη συναντήσει ΣΥΝ. κάψα 4. (ειρων.) µεγάλη 
αδιαφορία: σιγά την - που είχα να βγω µαζί του ΣΥΝ. κάψα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ε-κάη-ν, παθ. αόρ. β' τού ρ. καίω]. 

καηµένος, -η, -ο (κυρ. µε άρθρο) 1. αυτός που προκαλεί οίκτο, συ-
µπάθεια: ~ Αθήνα, πώς κατάντησες έτσι! || Βρε το ~ το παιδί, τι έχει 
τραβήξει µε τις αρρώστιες! ΣΥΝ. κακοµοίρης, ταλαίπωρος, αξιολύπη-
τος, δύστυχος, φτωχός 2. (στην κλητ. καηµένε, -η ως ελαφρά επίπλη-
ξη): Μην κάνεις έτσι, καηµένε! ∆εν έγινε δα και τίποτα φοβερό! — 
(υποκ.) καηµενούλης. -α, -ικο, καηµενάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογ-
γος, συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καίω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-κάη-ν)]. 

καηµός (ο) (εκφραστ.) 1. η έντονη λύπη, ο ψυχικός πόνος: έχει µεγά-
λο - που δεν πέρασε το παιδί στις εξετάσεις || έχει τον ~ τού γυιου της, 
που έφυγε στα ξένα || βαρύς | αβάσταχτος ο - τής ξενιτειάς- ΦΡ. Αεω 
τον καηµό µου εκµυστηρεύοµαι ό,τι µε απασχολεί έντονα, τον 
ψυχικό µου πόνο: δεν έχω έναν άνθρωπο να πω τον καηµό µου, να ξα-
λαφρώσω 2. το όνειρο, η επιθυµία που µένει απραγµατοποίητη: ~ το 
'χω να το δω αυτό το παιδί να διαβάζει (δεν διαβάζει ποτέ) || αυτή η 
γυναίκα ήταν ο ~ του τόσα χρόνια ΣΥΝ. λαχτάρα, πόθος, επιθυµία, 
έρωτας 3. η βαθιά λαχτάρα, η έντονη και βασανιστική επιθυµία: µε-
γάλο - τού άναψε η µατιά της || γρήγορα του 'φύγε ο ~ για τα ταξίδια || 
κρυφός ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καίω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-κάη-ν) + παραγ. επίθηµα 
-µός (πβ. αγαπη-µός, στερη-µός)]. 

καθά κ. καθ' α επίρρ. (αρχαιοπρ.) σύµφωνα µε όσα: ~ γνωρίζω, ου-
δείς έθεσε τέτοιο θέµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθ' α < καθ- (< κατά) + α, πληθ. ουδ. τής αναφ. αντων. 
δς, ή, ό\(βλ.λ.)]. 

καθαγιάζω ρ. µετβ. {καθαγίασ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} εξαγνίζω, 
απαλλάσσω (κάτι) από το άγος· καθιστώ άγιο, ιερό: ο ιερέας καθα-
γιάζει τα ύδατα την ηµέρα των Φώτων ΣΥΝ. αγιάζω, εξαγνίζω ANT. 
µολύνω, (λόγ.) µιαίνω, βεβηλώνω, κηλιδώνω. — καθαγίαση (η) [1871]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < καθ- (< κατά-) + αγιάζω]. 

καθαγιασµός (ο) [1871] 1. το να καθαγιάζεται (κάτι) ΣΥΝ. καθαγίαση 
2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) καθαγιασµός των υδάτων η συµβολικού χαρακτήρα 
τελετουργική πράξη, κατά την οποία ο ιερέας καθαγιάζει τα ύδατα 
κατά την εορτή των Φώτων, ρίχνοντας τρεις φορές τον σταυρό µέσα 
στη θάλασσα (στον ποταµό, στη λίµνη) ή στη δεξαµενή τής ενορίας 
του (β) καθαγιασµός (Τιµίων) ∆ώρων η µεταβολή τού άρτου και τού 
οίνου σε σώµα και αίµα Χριστού κατά τη θεία Λειτουργία. 

καθαγνίζω ρ. µετβ. {καθάγνισ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} (λόγ.) καθιστώ 
(κάτι) αγνό, προσδίδω αθωότητα, αγνότητα ΣΥΝ. εξαγνίζω ΑΝΤ. 
µιαίνω, µολύνω, βεβηλώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < καθ- (< κατά-) + άγνίζω]. 

καθαιµάσσω ρ. µετβ. {κυρ. η µτχ. παρακ. καθηµαγµένος, -η, -ο} (αρ-
χαιοπρ.-κυριολ.) καταµατωµένος· (συνήθ. µτφ.) αυτός που έχει υπο-
στεί µεγάλες δοκιµασίες, που έχει καταταλαιπωρηθεί ή καταστρα-
φεί: η τελευταία κρίση βρίσκει την οικονοµία τής γειτονικής χώρας 
καθηµαγµένη από τα χρέη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καθ- (< κατά-) + αίµάσσω 
(< *αίµάτ-./ω) < αίµα]. 

καθαίρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το να καθαι-
ρείται κανείς, να εκδιώκεται από αξίωµα, θέση 2. ΕΚΚΛΗΣ. η απώλεια 
τής ιδιότητας τού κληρικού και η µετάταξη του στους λαϊκούς ή τους 
µοναχούς, η στέρηση τού δικαιώµατος τελέσεως ιερατικών πράξεων 3. 
ΣΤΡΑΤ. η αφαίρεση στρατιωτικού αξιώµατος· βαρύτατη ποινή που 
επιβάλλεται σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες: η ~ 
αξιωµατικού συνεπάγεται αφαίρεση των διακριτικών βαθµού και συ-
ντριβή τού ξίφους του 4. το κατέβασµα (π.χ. σωσίβιας λέµβου) στη 
θάλασσα ΑΝΤ. ανακρέµαση. — καθαιρετικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. καθαιρώ ρ. µετβ. {καθαιρείς... | καθαίρ-εσα (λόγ. 
καθήρεσα), -ούµαι, -έθηκα (λόγ. καθηρέθην, -ης, -η...), -εµένος) 1. 
εκδιώκω (κάποιον) από αξίωµα, από δηµόσια θέση σε συγκεκριµένη 
(κυρ. στρατιωτικού χαρακτήρα) ιεραρχία: καθαιρέθηκε αξιωµατικός 
τής αστυνοµίας λόγω υπέρβασης καθήκοντος 2. κατεβάζω (π.χ. 
σωσίβια λέµβο) στη θάλασσα ΑΝΤ. ανακρεµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθαιρώ (-έω) < καθ- (< κατά-) + αίρω «συλλαµβάνω, 
αποκτώ»]. καθαιρώ ρ. µετβ. {καθήρα} (αρχαιοπρ.) απαλλάσσω (από 
το βάρος αµαρτήµατος ή εγκλήµατος)· καθιστώ αγνό, καθαρό, 
εξαγνίζω: το κήρυγµα αγάπης τού ιερέα καθαιρεί τις ψυχές των πιστών. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *καθάρ-jω < καθαρός]. καθαλάτωση (η) [1858] {-ης κ. 
-ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΤΕΧΝΟΛ. η επικάλυψη επιφάνειας, κυρ. τού 
εσωτερικού ατµολέβητα, που σχηµατίζεται µε καθίζηση κυρ. 
ασβεστούχων αλάτων στα τοιχώµατα του. 
[ΕΤΥΜ. < καθ- (< κατά-) + -αλάτωση < άλας, απόδ. τού γαλλ. incru-
station > λατ. incrustatio > incrusto «επιστρώνω, εναποθέτω»]. καθάπερ 
επίρρ. (αρχαιοπρ.-σπάν.) όπως ακριβώς, κατά τον τρόπο ακριβώς: ~ 
είχε συµφωνηθεί. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. καθ' άπερ < καθ- (< κατά) + απερ, ουδ. πληθ. τής 
αντωνυµίας δσπερ - ήπερ - όπερ]. 



καθάπτοµαι 800 καθαρός 
 

καθάπτοµαι ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) (+γεν.) θίγω, προσβάλλω: 
ανυπόστατα δηµοσιεύµατα που καθάπτονται τής υπόληψης του || 
υπαινιγµοί τέτοιου χαρακτήρα καθάπτονται τής τιµής και τής ακε-
ραιότητας τού προσώπου αυτού.. 
[ETYM < αρχ. καθάπτω | -όµαι, < καθ- (< κατά-) + απτω | -οµαι «αγ-
γίζω»]. 

καθάρειος, -εια, -ειο κ. (σχολ. ορθ. καθάριος, -ια, -ιο) (λογοτ.) 1. κα-
θαρός, µη βρόµικος: ~ ρούχα | σπιτικά ΣΥΝ. (λαϊκ.) παστρικός 2. διαυ-
γής, όχι θολός: ~ νερό | ουρανός ΣΥΝ. (κυρ. για υλικά) ατόφυος, (λο-
γοτ.) ξάστερος 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αµεσότητα 
και σαφήνεια: ~ λόγια | κουβέντες | χαρακτήρας ΣΥΝ. (λαϊκ.) σταρά-
τος, ντόµπρος, ξεκάθαρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθάρειος < καθαρός· µαρτυρείται και µτγν. καθάριος 
από ιωτακιστική εναλλαγή -ει- | -ι-]. 

καθαρεύουσα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η µορφή τής ελληνικής γλώσ-
σας, κυρ. τής γραπτής, που επικράτησε ως επίσηµη γλώσσα τού κρά-
τους έως και το 1976- χαρακτηρίζεται ιστορικά από την τάση για πε-
ριορισµό των ξένων και διαλεκτικών στοιχείων και κυριαρχία των 
λόγιων και αρχαϊκότερων στοιχείων τής Ελληνικής· αντιδιαστέλλε-
ται προς τη δηµοτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσικός. [ΕΤΥΜ; θηλ. τού 
καθαρεύων, µτχ. ενεστ. τού αρχ. καθαρευω «είµαι καθαρός, αγνός». 
Η σηµ. που σχετίζεται µε τη γλώσσα είναι µτγν. (λ.χ. καθαρεύειν τήν 
διάλεκτον, ∆ίον. Αλικαρν.)]. 

καθαρευουσιάνικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που σχετίζεται µε την 
καθαρεύουσα: ~ διατύπωση | ύφος | κατάληξη | έκφραση ΑΝΤ. δηµο-
τικιστικός. — καθαρευουσιάνικα επίρρ. 

καθαρευουσιανισµός (ο) 1. η προσήλωση στην καθαρεύουσα και η 
αντίθεση προς τη δηµοτική 2. η τάση να χρησιµοποιεί κανείς την 
καθαρεύουσα στον λόγο του. 

καθαρευουσιάνος (ο), καθαρευουσιάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο 
οπαδός τής καθαρεύουσας στη διαµάχη για το γλωσσικό ζήτηµα, αυ-
τός που χρησιµοποιεί την καθαρεύουσα στον προφορικό και γραπτό 
λόγο του ΣΥΝ. καθαρολόγος ΑΝΤ. δηµοτικιστής. [ΕΤΥΜ. < 
καθαρεύουσα + παραγ. επίθηµα -ιάνος, πβ. κ. πρωτευουσιάνος]. 

καθαρευω ρ. αµετβ. [µτγν.] (µτχ. ενεστ. καθαρεύων, -ούσα, -ον συ-
νήθ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (παλαιότ.) µιλώ ή γράφω σε λόγια γλώσ-
σα, καθαρευουσιάνικα: οι καθαρεύοντες (οι καθαρευουσιάνοι) || γρά-
φει σε καθαρεύοντα λόγο 2. καθαρεύουσα (η) βλ.λ. 

καθαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {καθάρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) καθαρό, το απαλλάσσω από τη βροµιά 
(συνήθ. χωρίς πλύσιµο): ~ τα χέρια µου µε οινόπνευµα || ~ τον δρόµο 
από τα σκουπίδια || ~ το σπίτι || - βιολογικά | σε βάθος | µε σύρµα | µε 
βαµβάκι | µε χλωρίνη ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξεβροµίζω ΑΝΤ. βροµίζω, (λόγ.) ρυ-
παίνω, (καθηµ.) λερώνω, λεκιάζω (πβ. λ. πλένω) 2. απαλλάσσω από ξέ-
να, περιττά ή ανεπιθύµητα σώµατα: ~ τις φακές (αφαιρώ όσες θεωρώ 
χαλασµένες, τα πετραδάκια κ.λπ.) || ~ τα ψάρια από τα λέπια | από τα 
κόκκαλα || ~ µαρούλια (κόβοντας τα µαραµένα φύλλα)· ΦΡ. καθαρίζω 
τον λαιµό µου απαλλάσσω τον λάρυγγα µου από το φλέµα ξεροβήχο-
ντας 3. αφαιρώ τη φλούδα: ~ πορτοκάλια | αγγούρια | ακτινίδια | πα-
τάτες ΣΥΝ. ξεφλουδίζω· ΦΡ. αβγά αού καθαρίζουν; βλ, λ. αβγό 4. βάζω 
σε τάξη, οργανώνω (κάτι) απαλλάσσοντας το από περιττά αντικείµε-
να: ~ το συρτάρι | το γραφείο µου, πετώντας τα άχρηστα χαρτιά || 
(µτφ.) ~ το µυαλό | τη σκέψη µου 5. (οικ.) σκοτώνω: µε δυο πιστολιές 
τον καθάρισε ΣΥΝ. (λαϊκ.) βγάζω απ' τη µέση, ξεκάνω, ξεπαστρεύω 6. 
(λαϊκ.) κερδίζω ως καθαρό εισόδηµα, αποκοµίζω ως κέρδος από οικο-
νοµική, επαγγελµατική απασχόληση, εργασία: πόσα καθαρίζεις τη 
βδοµάδα; || καθάρισε τουλάχιστον 10.000.000 από την πώληση τού οι-
κοπέδου ΣΥΝ. κερδίζω 7. (καθηµ.) απαλλάσσω από επικίνδυνα, κακο-
ποιό στοιχεία: η αστυνοµία αδυνατεί να καθαρίσει τα κυκλώµατα των 
νυχτερινών κέντρων 8. (µτφ.) διευθετώ διευκρινίζοντας επιµέρους 
δεδοµένα και τη µεταξύ τους σύνδεση: ο διευθυντής καθάρισε το ζή-
τηµα δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις 9. (λαϊκ.) καθορίζω την 
έκβαση υπέρ µου: «οι φιλοξενούµενοι καθάρισαν το παιχνίδι από νω-
ρίς σηµειώνοντας τρία γκολ» (εφηµ.) ♦ (αµετβ.) 10. γίνοµαι καθαρός, 
απαλλάσσοµαι από τη βροµιά: ένα ρούχο λερωµένο από µελάνι κα-
θαρίζει µε οινόπνευµα || τόση ώρα το πλένω κι ακόµη να καθαρίσει! 
11. γίνοµαι διαυγής, λαµπερός, παύω να είµαι θολός: µετά την καται-
γίδα ο ουρανός καθάρισε και το βράδυ είχαµε ξαστεριά || (µτφ.) µόλις 
τώρα αρχίζει να καθαρίζει το τοπίο των εξελίξεων (να ξεκαθαρίζουν 
οι διαγραφόµενες εξελίξεις) || επιτέλους να ηρεµήσω, να καθαρίσει 
λίγο και το µυαλό! 12. (αργκό) αντιµετωπίζω µια κατάσταση, ξεδια-
λύνω, ξεκαθαρίζω µια κατάσταση (κυρ. µε καβγά), λύνω τις διαφορές: 
συνήθως αφήνει τον αδελφό του να καθαρίζει και ο ίδιος κάνει τον 
ψόφιο κοριό || η εθνική οµάδα καθάρισε χάρη στον Γκάλη- ΦΡ. καθα-
ρίζω για πάρτη µου αντιµετωπίζω ο ίδιος µια κατάσταση που µε αφο-
ρά: εγώ ~ κι εσύ κανόνισε για τον εαυτό σου. 

καθάριος, -α, -ο → καθάρειος 
καθαριότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού καθαρού, το να 
είναι (κάποιος/κάτι) καθαρό: η ~ τού σπιτιού | τού χωριού || η ~ ενός 
ανθρώπου είναι ζήτηµα αγωγής ΣΥΝ. (λαϊκ.) πάστρα ΑΝΤ. βροµιά, 
(λαϊκ.) βρόµα, (λόγ.) ακαθαρσία, ρυπαρότητα· ΦΡ. (α) έχω | κάνω κα-
θαριότητα ασχολούµαι µε το να κάνω το σπίτι καθαρό ΣΥΝ. καθαρί-
ζω (β) (παροιµ.) η καθαριότητα είναι µισή αρχοντιά για την επισή-
µανση τής σπουδαιότητας τού να είναι κανείς καθαρός. 

καθάρισµα (το) {καθαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) ο καθαρι-
σµός: ~ των ρούχων | τού σπιτιού || στεγνό ~ (βλ. λ. στεγνός). — 
(υποκ.) καθαρισµατάκι (το). 

καθαρισµός (ο) 1. η απαλλαγή από τη βροµιά ή η αφαίρεση των ξέ-
νων, περιττών ή ανεπιθύµητων στοιχείων ή σωµάτων από κάτι, ώστε 

να γίνει καθαρό: µηχανικός | χηµικός | βιολογικός ~||~ υδάτων των 
φρεάτων | τού µεταλλεύµατος || ένα συνεργείο καθαρισµού ανέλαβε 
την καθαριότητα τής πολυκατοικίας ΣΥΝ. καθάρισµα, πλύσιµο, (εκ- 
φραστ.) ξεβρόµισµα   ΦΡ. καθαρισµός προσώπου µε χρήση ειδικών 
καλλυντικών, θεραπευτικών ουσιών για την αποµάκρυνση των νε-
κρών κυττάρων, τού σµήγµατος που εκκρίνει το δέρµα κ.λπ. 2. ΓΛΩΣΣ. 
καθαρισµός | καθαρµός τής γλώσσας βλ. λ. καθαρµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εξελληνίζω. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «εξαγνισµός» (πβ. Κ.∆. Λουκ. 2, 22: και ότε 
επλήσθησαν ai ηµέραι του καθαρισµού αυτών κατά τον νόµον Μω- 
ϋσέως), < καθαρίζω < αρχ. καθαρός. Η γλωσσ. σηµ. είναι νεότ., βλ. κ. 
καθαρεύουσα]. 

καθαριστήριο (το) [µτγν.] {καθαριστηρί-ου | -ων} εµπορικό κατά-
στηµα, στο οποίο παραδίδονται ρούχα, χαλιά, καλύµµατα, κουρτίνες 
κ.λπ. για στεγνό καθάρισµα µε ειδικά µηχανήµατα. 

καθαρίστρια (η) {καθαριστριών}, καθαριστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο 
που έχει ως επάγγελµα τον καθαρισµό χώρων (κατοικίας, γραφείων, 
σχολείων κ.λπ.). 

κάθαρµα (το) {καθάρµ-ατος | -ατα, -άτων} (υβριστ.) για άνθρωπο ανή-
θικο, κακό ΣΥΝ. απόβρασµα, παλιάνθρωπος, (λαϊκ.) κανάγιας.   — 
(υποκ.) καθαρµατάκι (το), (µεγεθ.) καθαρµατάρα (η). [ΕΤΥΜ <*ρχ·> 
αρχική σηµ. «σκουπίδι, απόρριµµα», < καθαιρώ «καθαρίζω» < 
καθαρός]. 

καθαρµένος, -η, -ο ~> καθαίρω 
καθαρµός (ο) (λόγ.) 1. η απαλλαγή από το βάρος τής ενοχής, τής 

αµαρτίας: ~ τής ψυχής µέσω τής εξοµολογήσεως ΣΥΝ. (λόγ.) εξαγνι-
σµός, εξιλασµός ΑΝΤ. µίασµα 2. η κάθαρση 3. ΓΛΩΣΣ. καθαρµός | κα-
θαρισµός τής γλώσσας όρος τού Κοραή που αναφερόταν στην αντι-
κατάσταση ξένων λέξεων (δανείων) µε αντίστοιχες ελληνικές, καθώς 
και λέξεων «χυδαίων» (λαϊκότροπων, ιδιωµατικών κ.τ.ό.) µε λόγιες ή 
λιγότερο λαϊκές λέξεις (βλ. κ. λ. καθαρεύουσα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξελλη-
νίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθαρισµός, εξαγνισµός», < καθαίρω< κα-
θαρός. Η γλωσσ. σηµ. είναι νεότ., βλ. κ. καθαρεύουσα]. 

καθαρό (το) -> καθαρός 
καθαρό- κ. καθαρό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σηµαίνουν ότι: 1. (α) κάποιος/κάτι είναι καθαρός, χωρίς βροµιές: κα-
θαρό-ντυµένος, καθαρο-πλυµένος (β) ότι κάποιος/κάτι είναι απαλ-
λαγµένος από προσµείξεις: καθαρό-αιµος 2. ένα κείµενο γράφεται µε 
καθαρά, ευανάγνωστα γράµµατα: καθαρο-γραφώ, καθαρο-γράφηση 
3. κάποιος/κάτι σχετίζεται µε την καθαρεύουσα: καθαρο-λογία, κα-
θαρο-λόγος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. καθαρο-λογώ), 
που προέρχεται από το αρχ. επίθ. καθαρός). 

καθαρόαιµος, -η, -ο 1. (ζώο) τού οποίου οι πρόγονοι ανήκουν σε συ-
γκεκριµένη ράτσα, που δεν προέρχεται από διασταύρωση ή επιµιξία: 
~ άλογο | λυκόσκυλο ΑΝΤ. η ηµίαιµος, (οικ.) µπασταρδεµένος 2. (µτφ.) 
(α) αυτός που έχει αυθεντικά χαρακτηριστικά: «η οµάδα υποχρεώ-
θηκε να παίξει µε έναν µόνο ~ επιθετικό» (εφηµ.) (β) αυτός που είναι 
γνήσιος, που έχει επιδείξει συνέπεια και πίστη σε συγκεκριµένη ιδε-
ολογία, θεωρία, παράταξη: ~ αριστερός | δηµοτικιστής. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pur-sang]. 

καθαρονλώσσηµα (το) [1868] {καθαρογλωσσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
ο γλωσσοδέτης (βλ.λ.). 

καθαρογραφώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {καθαρογραφείς... | καθαρογρά-
φησα, -φούµαι, -φήθηκα, -µµένος) γράφω µε καθαρά, ευανάγνωστα 
γράµµατα. — καθαρογράφηση (η) [1892], καθαρογράφος (ο/η). 

καθαρογράφω ρ. µετβ. {καθαρόγρα-ψα, -φ(τ)ηκα, -µµένος} αντιγρά-
φω (κείµενο), κατά τρόπον ώστε να είναι ευανάγνωστο ή κατάλληλο 
για επίσηµη χρήση: οι µαθητές καθαρογράφουν την έκθεση πριν την 
παραδώσουν. 

Καθαροδευτέρα (η) (λαϊκ.) η Καθαρά ∆ευτέρα (βλ. λ. καθαρός). 
καθαρολογία (η) [1859] {καθαρολογιών} η χρήση τής καθαρεύουσας 

στον λόγο (κυρ. ως επιλογή τού οµιλητή). — καθαρολογικός, -ή, -ό. 
καθαρολόγος (ο/η) [1887] αυτός που επιλέγει την καθαρεύουσα ως 

τρόπο έκφρασης ΣΥΝ. καθαρευουσιάνος ΑΝΤ. δηµοτικιστής. — κα-
θαρολογώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 

καθαρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. (α) αυτός που είναι απαλλαγµένος από 
βροµιά, από ρύπους, από οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ή και επιβλαβή 
ουσία: τα χέρια σου δεν είναι ~· πήγαινε να τα πλύνεις! || ~ πουκάµι-
σο | πρόσωπο | αίθουσα | γραφείο || διατηρείτε τις ακτές ~ ΣΥΝ. πα-
στρικός, (λογοτ.) καθάρειος ΑΝΤ. βρόµικος, λερωµένος, ακάθαρτος (β) 
αυτός που η σύσταση του δεν επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία, που 
είναι υγιεινός: ~ περιβάλλον! ατµόσφαιρα || ο~ αέρας τής εξοχής || τα - 
νερά τής πηγής ΑΝΤ. µολυσµένος 2. (συνεκδ.) αυτός που διακρίνεται 
για την καθαριότητα του, που φροντίζει να διατηρεί την προσωπική 
του καθαριότητα ή την καθαριότητα τού περιβάλλοντος του, που τη-
ρεί τους κανόνες υγιεινής: ~ άνθρωπος | νοικοκυρά | νοσοκοµείο || η 
γάτα είναι - ζώο ΑΝΤ. (για πρόσ.) βροµιάρης, βροµιάρικος 3. (α) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από αυξηµένο βαθµό οµοιογένειας, που είναι 
απαλλαγµένος από προσµείξεις, που δεν έχει νοθευτεί: - λάδι | σιτάρι | 
µαλλί | αλκοόλ || ~ χρυσάφι | κρύσταλλο | πετρέλαιο ΣΥΝ. ανόθευτος, 
αγνός (β) (για λαό, έθνος) αυτός που δεν έχει υποστεί επιµιξία: ~ 
φυλή | έθνος | λαός- ΦΡ. (α) καθαρό κέρδος βλ. λ. κέρδος (β) καθαρό 
εισόδηµα το εισόδηµα κάποιου (φυσικού ή νοµικού προσώπου), που 
αποµένει ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων του και δηλώνεται 
στην εφορία (γ) καθαρό βάρος (για εµπορεύµατα) το βάρος προϊό-
ντος, που υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί το βάρος τής συσκευασίας 
του (δ) καθαρό αίµα (i) το αίµα που µπορεί να µεταγγιστεί, που δεν 
µεταφέρει ασθένεια· το υγιές αίµα (ii) (συνεκδ.) το άτοµο ή ζώο που 
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είναι αποδεδειγµένα αµιγούς καταγωγής, που όλοι του οι πρόγονοι είναι τής 
ίδιας γενιάς ή ράτσας ΣΥΝ. καθαρόαιµος 4. (κυρ. για τον ουρανό) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από διαύγεια, φωτεινότητα: ο ~ ουρανός τον καλοκαιριού | 
ορίζοντας || (µτφ.) ~ βλέµµα- ΦΡ. (µτφ.) καθαρό µυαλό (i) η διανοητική 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πνευµατική διαύγεια, απουσία 
περισπασµών, ορθή κρίση κ.λπ.: κοιµήθηκε αρκετά, για να έχει ~ αύριο στις 
εξετάσεις || νέος και έξυπνος άνθρωπος µε ~ (ii) (συνεκδ.) ο άνθρωπος τού 
οποίου η σκέψη χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και σαφήνεια: είναι ~! 5. (µτφ. 
για οπτικά ή ηχητικά ερεθίσµατα) αυτός που γίνεται αντιληπτός µε σαφήνεια, 
χωρίς παρεµβολές, που δεν αφήνει περιθώρια για παρεξήγηση ή σύγχυση στην 
αναγνώριση του: ~ περίγραµµα | χρώµα | κόκτιανο || η προφορά του στα 
Αγγλικά είναι ~||~ άρθρωση || ~ τηλεοπτική εικόνα χωρίς είδωλα ΣΥΝ. 
ξεκάθαρος, έντονος ΑΝΤ. θολός, θαµπός, ακαθόριστος, δυσδιάκριτος 6. 
(ειδικότ.) αυτός που διαβάζεται εύκολα, ευανάγνωστος: ~ γραφικός 
χαρακτήρας || το τετράδιο τού µαθητή πρέπει να είναι ~ (µε ωραία γράµµατα 
και χωρίς µουντζούρες) 7. καθαρό (το) (α) το γραπτό που έχει καθαρογραφεί 
(β) (συνεκδ.) το χαρτί ή το τετράδιο που προορίζεται για το καθαρογραµµένο 
γραπτό: έγραψε την έκθεση στο πρόχειρο, αλλά πρέπει να την περάσει στο ~ 
ΑΝΤ. πρόχειρο 8. (για φραστικές διατυπώσεις, κείµενα κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, που διατυπώνεται χωρίς περιστροφές ή 
αµφισηµίες: θέλω µια ~ απάντηση! || ~ κουβέντες ΣΥΝ. ξεκάθαρος, σαφής ΑΝΤ. 
συγκεχυµένος, διφορούµενος 9. (επιτατ.) απόλυτος, αυτός που φέρει σε 
απόλυτο βαθµό τις ιδιότητες που τον χαρακτηρίζουν: αυτό δεν είναι παζάρι, 
είναι ~ ληστεία! || µε µια απλή σύγκριση των γραπτών προκύπτει ότι το ένα είναι 
- αντιγραφή τού άλλου || οι οπαδοί τής ~ Τέχνης (δηλ. τού δόγµατος «η Τέχνη 
για την Τέχνη») ΣΥΝ. (οικ.) σκέτος, καραµπινάτος 10. αυτός που δεν 
επιδέχεται αµφισβήτηση, µείωση τού κύρους του: πήραµε µια - νίκη· κανένα 
παράπονο για αδικίες ή παιχνίδια τής τύχης ΣΥΝ. αναµφισβήτητος 11. (µτφ.) 
αυτός που είναι απαλλαγµένος από επιλήψιµες πράξεις, που είναι σύµφωνος 
προς τους επίσηµους ή άγραφους ηθικούς κανόνες: ~ συνείδηση | ποινικό 
µητρώο || ~ δουλειές! || ~ παιχνίδι στα χαρτιά ΣΥΝ. τίµιος, νόµιµος ΑΝΤ. 
βρόµικος· ΦΡ. (α) (έχω) καθαρά χέρια δεν ευθύνοµαι για ανέντιµη πράξη, δεν 
εµπλέκοµαι σε παράνοµη δραστηριότητα: δεν έκλεψα τίποτα, τα χέρια µου είναι 
καθαρά || στην Ιταλία ολοκληρώνεται η επιχείρηση «καθαρά χέρια» µε 
παραποµπή των υπευθύνων για τα σκάνδαλα στη δικαιοσύνη (β) έχω το µέτωπο 
| κούτελο καθαρό δεν έχω υποστεί κανέναν ηθικό εξευτελισµό, δεν µου έχει 
καταλογιστεί ηθικό παράπτωµα: δεν τους φοβάται ό,τι και να πουν έχει το 
µέτωπο του καθαρό! ΣΥΝ. έχω ψηλά το κεφάλι (γ) (παροιµ.) καθαρός ουρανός 
αστραπές δεν φοβάται βλ. λ. αστραπή 12. (για πρόσ.) αυτός που δεν 
βαρύνεται από ηθικά σφάλµατα, που έχει σωστή και ηθική συµπεριφορά: ~ 
στο σώµα και στην ψυχή || εγώ δεν έχω φταίξει σε τίποτα, είµαι ~ ΣΥΝ. 
άσπιλος, αναµάρτητος ΑΝΤ. άτιµος· ΦΡ. (λαϊκ.) τη βγάζω καθαρή ξεφεύγω 
από δύσκολη κατάσταση χωρίς να υποστώ δυσάρεστες συνέπειες: τον έχουν 
µηνύσει δυο-τρεις φορές, αλλά καταφέρνει πάντα και τη βγάζει καθαρή ΣΥΝ. τη 
γλυτώνω 13. (αργκό για πρώην ναρκοµανείς) αυτός που έχει σταµατήσει τη 
χρήση ναρκωτικών ουσιών 14. Καθαρή | Καθαρά ∆ευτέρα η πρώτη µέρα τής 
Σαρακοστής, η πρώτη ∆ευτέρα µετά την Κυριακή τής Τυρινής: την ~ πετάµε 
χαρταετό. — καθαρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ήδη από την οµηρική εποχή, 
για να δηλώσει τη φυσική, την ηθική και τη θρησκευτική καθαρότητα και 
αγνότητα]. καθαρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η απουσία περιττών ή 
επιβλαβών στοιχείων ή προσµείξεων: η ~ τού µετάλλου | τής ατµόσφαιρας 

2. η σαφήνεια, η ακρίβεια: ~ νοηµάτων | διατυπώσεως | εκφράσεως | λόγου || 
(µτφ.) ψυχική ~ (η αγνότητα και η απλότητα τού χαρακτήρα) 
3. (για λαό, έθνος) η απουσία επιµιξίας, η ύπαρξη αµιγών χαρακτηριστικών: 
φυλετική | εθνική ~. 

κάθαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} 1. το τελετουργικό 
συµβολικού χαρακτήρα (συνήθ. στο πλαίσιο συγκεκριµένης θρησκείας), µέσω 
τού οποίου απαλλάσσεται κανείς από το µίασµα τής αµαρτίας, από κακά 
πνεύµατα ή από επιβλαβή στοιχεία ΣΥΝ. εξαγνισµός 2. ΦΙΛΟΛ. (κυρ. 
προκειµένου για την τραγωδία, σύµφωνα µε τον ορισµό που της έδωσε ο 
Αριστοτέλης στην Ποιητική του) η λύτρωση από τη συναισθηµατική ένταση 
που προκαλεί ένα αφηγηµατικό έργο, ο εξαγνισµός των συναισθηµάτων που 
προκαλεί, µέσα από την τελική του έκβαση 3. ΨΥΧΟΛ. η θεραπεία νοσηρής 
ψυχικής κατάστασης µέσω τής ανάκλησης από τον ασθενή στη µνήµη του τής 
τραυµατικής εµπειρίας που την προκάλεσε 4. η αποµάκρυνση των βλαβερών 
και περιττών ουσιών, ο καθαρισµός 5. (µτφ.) η απαλλαγή (κοινωνικού 
συνόλου, οργανισµού κ.λπ.) από µη υγιή, επιβλαβή στοιχεία· (ειδικότ.) η 
απαλλαγή τής κρατικής µηχανής από ανέντιµους λειτουργούς της: η ~ τού 
δηµόσιου βίου από επικίνδυνους νοσταλγούς αυταρχικών λύσεων 6. ΦΥΣΙΟΛ. 
η ποσότητα µιας ουσίας η οποία αποβάλλεται µε τα ούρα στη µονάδα τού 
χρόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ, < αρχ. κάθαρσις < καθαιρώ < καθαρός. 
Η σηµ. 6 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. clearance]. 

καθάρσιο (το) {καθαρσίου | χωρ. πληθ.} καθαρτικό φάρµακο ή φαρµακευτικός 
παράγοντας που επιτυγχάνει την αποκάθαρση κυρ. τού πεπτικού συστήµατος 
προκαλώντας κένωση των εντέρων ΣΥΝ. καθαρτικό. [ΕΤΥΜ. <αρχ. 
καθάρσιον< καθαίρω < καθαρός]. 

καθαρτήρας (ο) [µτγν.] το όργανο που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τής 
κάννης όπλων. 

ΚαθαρτήρΐΌ (το) {Καθαρτηρί-ου | -ων} (κατά τη διδασκαλία τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας) ο τόπος ή η κατάσταση τής µεταθανά- 

τιας ζωής, κατά την οποία οι δίκαιες και µετανοηµένες ψυχές εξαγνίζονται µε 
πρόσκαιρες τιµωρίες, ώστε να γίνουν άξιες για τον Παράδεισο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθαρτήριον < καθαίρω < καθαρός. Η σηµ. τής ρωµαι-
οκαθολικής διδασκαλίας αποδίδει το λατ. purgatorium]. καθαρτήριος, -α, -ο 
[µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που επιφέρει τον εξαγνισµό (από αµαρτήµατα, πάθη ή 
µιάσµατα), που καθαιρεί εξιλεώνοντας: ~ πυρ | θυσία/ δοκιµασία ΣΥΝ. 
εξιλαστήριος, εξαγνιστικός, εξι-λεωτικός 2. αυτός που επιφέρει την κάθαρση: ~ 
επίδραση. καθαρτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που αναφέρεται ή συντελεί 
στον καθαρµό ΣΥΝ. εξαγνιστικός, εξιλεωτικός, καθαρτήριος ΑΝΤ. µια-σµατικός 
2. καθαρτικό (το) φάρµακο που χορηγείται για την κένωση των εντέρων και 
γενικά τού πεπτικού συστήµατος και την αποβολή ουσιών που επιβαρύνουν τη 
φυσιολογική λειτουργία του ΣΥΝ. καθάρσιο. καθαυτό κ. καθαυτού επίρρ. κυρίως, 
κατεξοχήν: πρόκειται για πρόβληµα καθαυτό πολιτικό || η καθαυτό αιτία τής 
κατάστασης είναι άλλη. 
[ΕΤΥΜ Βλ. λ. καθαυτόν]. καθαυτόν, -ήν, -ό κ. καθ' εαυτόν αντων. (µε το αυτός, 
-ή, -ό µπροστά) µόνος, ξεχωριστός (ως αυτοτελής ενότητα, ως κάτι το ξεχωρι-
στό^ χωρίς να συνυπολογίζονται συνδέσεις ή εξαρτήσεις (συσχετίσεις): αυτό 
καθαυτό το γεγονός αρκεί για να πεισθούµε || αυτή κα-θαυτήν η δήλωση δεν έχει 
τη σηµασία που εκ των υστέρων τής αποδόθηκε || αυτός καθαυτόν ο άνθρωπος 
ουδέποτε ενόχλησε· είναι το περιβάλλον του, που είναι αντιπαθές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εαυτός. [ΕΤΥΜ. < καθ- (< κατά-) + αυτόν, από την αρχ. φρ. αυτοί καθ' αυτούς]. 
καθαυτός, -ή, -ό καθαυτόν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εαυτός. κάθε αντων. {άκλ., µόνο σε 
εν.} 1. (α) (για επιµερισµό) ένας προς έναν, όλα ανεξαιρέτως τα µέλη 
συγκεκριµένου συνόλου: - άνθρωπος έχει δικαίωµα στη µόρφωση || ενα βιβλίο 
που πρέπει να διαβάσει ~ Έλληνας || ~ προσπάθεια θα αµείβεται ανάλογα || για ~ 
ερώτηση έχετε 5 λεπτά καιρό || ~ Κυριακή πηγαίνει στην εκκλησία || τέτοια 
πράγµατα συµβαίνουν ~ µέρα | χρόνο ΣΥΝ. έκαστος, καθένας (β) για τη δήλωση 
τού διαστήµατος, µετά το οποίο επαναλαµβάνεται κάτι: ~ τέσσερα χρόνια έχουµε 
δίσεκτο έτος || — πότε περνάει τρένο από 'δώ; — 20 λεπτά || ~ χρόνο και 
καλύτερα- ΦΡ. (α) κάθε φορά πάντα: γιατί πρέπει να την πληρώνω εγώ ~; (β) 
κάθε (φορά) που όποτε, οσάκις: ~ πρέπει να πάρει µια σηµαντική απόφαση, 
συµβουλεύεται τον πατέρα του (γ) κάθε τόσο σε συχνά, αλλά όχι προσδιορισµένα 
χρονικά διαστήµατα (δ) κάθε λίγο (και λιγάκι) | κάθε ώρα και στιγµή | κάθε 
τρεις και δέκα πάρα πολύ συχνά: ~ χτυπάει το τηλέφωνο 2. οποιοσδήποτε, 
πιθανός: µε ~ τρόπο | τίµηµα- ΦΡ. (α) κάθε λογής | κάθε είδους από όλα τα είδη, 
από οποιαδήποτε κατηγορία: ένας αστυνοµικός συναντά στη δουλειά του ~ 
ανθρώπους (β) για κάθε ενδεχόµενο για καλό και για κακό: δεν πιστεύω να 
βρέξει, αλλά πάρε µια οµπρέλα µαζί σου ~ (γ) σε κάθε περίπτωση όπως και αν 
έχει το πράγµα: -, δεν µπορούµε να αλλάξουµε τώρα τακτική (δ) κάθε άλλο βλ. λ. 
άλλος 3. (µειωτ.) ο οποιοσδήποτε τυχαίος, ο πρώτος τυχών: δεν θ' αφήσω τον ~ 
ηλίθιο να µου κάνει κουµάντο! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < καθέν (ουδ. τού καθείς - καθεµία - καθέν) µε αναβι-βασµό τού 
τόνου και σίγηση τού τελικού -ν. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. για κάθε 
ενδεχόµενο | διά παν ενδεχόµενον (< γαλλ. pour toute éventualité), σε κάθε 
περίπτωση | εν πάση περιπτώσει (< γαλλ. en tout cas)]. καθ' εαυτόν, -ήν, -ό 
αντων. ~» καθαυτόν 
καθέδρα (η) {καθεδρών} (λόγ.) 1. (σπάν.) το υπερυψωµένο κάθισµα, που 
προορίζεται για επίσηµο πρόσωπο ΣΥΝ. θώκος, έδρα, θρόνος 2. η έδρα 
επισκόπου και συνεκδ. η πόλη στην οποία εδρεύει µητροπολιτική, επισκοπική 
αρχή· ΦΡ. από καθέδρας µε ύφος αυθεντίας ή από θέση που δίνει το δικαίωµα 
να θεωρείται κάποιος αυθεντία: τα ~ κηρύγµατα δεν πείθουν πλέον τα ανήσυχα, 
νεανικά πνεύµατα || προτιµά ως πολιτικός να οµιλεί ~ για τον διάλογο και τη 
δηµοκρατία από το να τα εφαρµόζει στην πράξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καθ- (< κατά-) + έδρα. Η φρ. άπό καθέδρας αποδίδει το νεολατ. ex 
cathedra, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. για να προσδιορίσει τον δογµατικώς 
«αλάθητο» χαρακτήρα των αποφάσεων τού Πάπα]. καθεδρικός, -ή, -ό [1808] 
αυτός που σχετίζεται µε επισκοπική έδρα (καθέδρα), µητροπολιτικός: ~ ναός. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cathédrale]. κάθειρξη (η) {-ης κ. -
είρξεως | -είρξεις, -είρξεων} ΝΟΜ. η πλέον αυστηρή ποινή στέρησης τής 
προσωπικής ελευθερίας, που κυµαίνεται από 5-20 χρόνια (πρόσκαιρη ~) και από 
21 χρόνια και πάνω (ισόβια ~), η οποία επιβάλλεται για εγκλήµατα σε βαθµό 
κακουργήµατος: στους αξιωµατικούς κάθε ποινή κάθειρξης συνεπάγεται 
καθαίρεση. [ΕΤΥΜ < µτγν. κάθειρξις < αρχ. καθείργνυµι «φυλακίζω» < καθ-(< 
κατά-) + εϊργνυµι, βλ. κ. ειρκτή]. καθείς (ο) αντων. → καθένας 
καθέκαστα (τα) {χωρ. γεν.) τα επιµέρους ζητήµατα, οι λεπτοµέρειες που 

άπτονται ζητήµατος ή γεγονότος: γνώριζε σε βάθος όλα τα ~ τής υπόθεσης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. καθ' εκαστον, καθ' εκάστη ν]. 
καθέκλα (η) → καρέκλα 
καθεκλοποιία (η) [1898] (λόγ.) 1. η τέχνη κατασκευής καρεκλών 2. εργαστήριο 

όπου κατασκευάζονται καρέκλες. Επίσης καθεκλοπο!-είο (το) (σηµ. 2). — 
καθεκλοποιός (ο) [1893]. 

[ΕΤΥΜ < καθέκλα (< βεν. cadegla, µε επίδρ. τού ρ. κάθοµαι, βλ. κ. καρέκλα) + 
-ποιείο < -ποιος < ποιώ]. καθέλκυση (η) [1889] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -
ύσεων} η καταβίβαση 
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πρόσφατα κατασκευασµένου (ή επιδιορθωµένου) σκάφους στο νερό, 
µε ολίσθηση του σε κεκλιµένο επίπεδο, ώστε να εισέρχεται στο νερό 
µε την πρύµνη: σχάρα καθελκύσεως || κατά την τελετή τής καθέλκυσης 
ενός πλοίου, γίνεται και το καθιερωµένο σπάσιµο ενός µπουκαλιού 
σαµπάνιας στην πλώρη του. Επίσης καθελκυσµός (ο). καθελκύω κ. 
καθέλκω ρ. µετβ. {καθείλκυσα} ρίχνω στη θάλασσα νεότευκτο ή 
επιδιορθωµένο σκάφος µε καθέλκυση του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καθέλκω < 
καθ- (< κατά-) + έλκω]. καθένας, καθεµία (-µια), καθένα {καθενός | 
χωρ. πληθ.} 1. ένας-ένας ξεχωριστά ως ανεξάρτητο άτοµο ή ως 
αυτοτελές µέλος συνόλου, σειράς: κέρδισαν από δέκα χιλιάδες ο ~ || 
δεν µπορώ να διαλέξω κανένα από τα τρία· το - έχει και τη χάρη του || 
ο ~ µας ας αναλογιστεί τις ευθύνες του || ~ µε τα γούστα του | µε τις 
ανάγκες του· ΦΡ. (α) καθένας µε τον πόνο του (κι ο µυλωνάς τ' 
αυλάκι) κάθε άνθρωπος έχει ή ασχολείται µε τα δικά του προβλήµατα 
(συχνά ειρων.): ~ εδώ µέσα· ο ένας έχει τα νεύρα του επειδή έχασε η 
οµάδα του και ο άλλος που δεν του έδωσαν άδεια! (β) καθένας µε την 
τρέλα του κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιορρυθµίες του: µην 
παραξενεύεσαι που κυκλοφορεί έτσι ντυµένος· ~! 2. ο οποιοσδήποτε, ο 
κάθε άνθρωπος χωρίς εξαίρεση ή διάκριση: (ο) ~ θα φοβόταν στη 
θέση του! || (ο) ~ το σκέφτεται, πριν πάρει τέτοια απόφαση || µην ακούς 
τον ~ τι σου λέει! 3. (µειωτ.) αυτός που δεν έχει ξεχωριστή αξία: γι' 
αυτά τα πράγµατα δεν µπορεί να µιλάει ο ~· θα µιλούν µόνο αυτοί που 
ξέρουν ΣΥΝ. ο πρώτος τυχών, τυχαίος, όποιος κι όποιος. Επίσης 
καθείς (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πασαένας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καθείς < καθ- (< κατά-, µε επιµεριστική - διανεµητική 
σηµ.) + είς]. καθεξής επίρρ. (λόγ.) κατά όµοιο τρόπο, συνεχίζοντας 
µε τον ίδιο ή παραπλήσιο τρόπο· εύχρ. κυρ. στη ΦΡ. και ούτω καθεξής 
(συνήθ. στο τέλος τής απαρίθµησης, για να δηλωθεί η πανοµοιότυπη 
ή εκ των προτέρων γνωστή συνέχεια) και τα λοιπά (συντοµ. κ.ο.κ.): ο 
πρώτος θα πάρει 10 βαθµούς, ο δεύτερος 9, ο τρίτος 8 ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εξής, έχω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καθεξής < καθ- (< κατα-) + έξης]. καθεστηκυία τάξη 
(η) (καθεστηκυία τάξις) το κυρίαρχο σύστηµα, το καθιερωµένο 
σύστηµα θεσµών, αξιών και αντιλήψεων ΣΥΝ. καθεστώς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. παρακ. τού ρ. καθίστηµι (καθεστηκώς, -υϊα, -ός)]. 
καθεστώς (το) {καθεστώτ-ος | -α, -ων} 1. το πολίτευµα που έχει κα-
θιερωθεί ή επιβληθεί ως σύστηµα διακυβέρνησης σε µια χώρα: δη-
µοκρατικό | απολυταρχικό | σοσιαλιστικό ~ 2. η επικρατούσα κατά-
σταση, η πολιτική, κοινωνική, οικονοµική κ.λπ. πραγµατικότητα σε 
µια χώρα και τα πρόσωπα και οι θεσµοί που την εκπροσωπούν: ανή-
κει σ'αυτούς που, ανεξαρτήτως τού ποιος κυβερνά, είναι πάντα µε το ~ 
|| ανατροπή τού ~ ΣΥΝ. (λατ.) status quo 3. (γενικότ.) το σύνολο των 
(πολιτικών, πολιτειακών, κοινωνικών κ.λπ.) δεδοµένων που επικρα-
τούν σε συγκεκριµένο χώρο ως σύστηµα, η κυρίαρχη κατάσταση που 
αυτά συνθέτουν: τα νησιά αυτά υπόκεινται σε άλλο νοµικό ~ || ~ εκ-
µετάλλευσης | ισοτιµίας ΣΥΝ. (λατ.) status quo 4. αυτό το οποίο ισχύει 
σε δεδοµένη περίσταση: «χρειάζεται εκσυγχρονισµός τής υποδοµής και 
τακτοποίηση τού ιδιοκτησιακού ~ τής∆.Ε.Θ.» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. καθεστώς, -ώσα, -ώς, παθ. παρακ. τού αρχ. 
ρ. καθίστηµι]. καθεστωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το 
καθεστώς: ~ ζήτηµα | υπονόµευση | ανατροπή 2. καθεστωτικός (ο) 
αυτός που υποστηρίζει το κυρίαρχο καθεστώς: όλοι οι - προωθήθηκαν 
στα υψηλά κλιµάκια ANT. αντικαθεστωτικός. καθετή (η) αλιευτικό 
εργαλείο για το ψάρεµα σπάρων, περκών ή µικρών πετρόψαρων, που 
αποτελείται από πετονιά και ένα ή περισσότερα αγκίστρια, όπου για 
δόλωµα χρησιµοποιείται κυρ. σκουλήκι. [ΕΤΥΜ. < κάθετη, µε 
καταβιβασµό τού τόνου στη λήγουσα, πβ. µτγν. φρ. κάθετος όρµιά 
(Οππιανός)]. καθετήρας (ο) λεπτός, ευλύγιστος σωλήνας που 
εισέρχεται σε φυσική ή τεχνητή δίοδο, κοιλότητα ή αγγείο τού 
σώµατος, επιτυγχάνοντας τη διαστολή του, ώστε να είναι εφικτή η 
διαρροή υγρών τού οργανισµού προς τα έξω ή η µεταβίβαση 
µικροσκοπικών διαγνωστικών ή άλλων οργάνων στο σώµα για 
θεραπευτικούς ή και ερευνητικούς σκοπούς. 
{ΕΤΥΜ, < αρχ. καθετήρ, -ήρος < καθίηµι «αφήνω να πέσει, ρίχνω». Η 
λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. catheter, γαλλ. cathéter]. 
καθετηριασµός (ο) [1891] η εισαγωγή καθετήρα σε δίοδο, κοιλότητα 
ή αγγείο τού σώµατος για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή ερευ-
νητικούς σκοπούς: ~ τής καρδιάς για την εξέταση τής λειτουργίας τού 
µυοκαρδίου µε µέτρηση των πιέσεων στις καρδιακές κοιλότητες. 
Επίσης καθετηρίαση (η) [1889]. — καθετηριάζω ρ [1871]. [ΕΤΥΜ, < 
µτγν. καθετηρισµός < αρχ. καθετήρ]. καθετί αντων.· κάθε πράγµα, 
οτιδήποτε: αγαπά ~ το ελληνικό || ~ που δεν καταλαβαίνει το 
αντιµετωπίζει µε καχυποψία. [ΕΤΥΜ. < κάθε + τί, ουδ. τής αρχ. 
αντωνυµίας τίς]. καθετόµετρο (το) [1889] {καθετοµέτρ-ου | -ων} 
όργανο για τη µέτρηση τής κατακόρυφης απόστασης δύο τυχαίων 
σηµείων, που αποτελείται από µία διόπτρα µε αριθµηµένη κλίµακα 
και εξασφαλίζει µεγάλη ακρίβεια. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cathétomètre]. καθετοποιηµένος, 
-η, -ο ΟΙΚΟΝ. (επιχείρηση) που η δοµή λειτουργίας της περιλαµβάνει 
όλα τα στάδια παραγωγής τού τελικού προϊόντος (ή όσο το δυνατόν 
περισσότερα) από την αρχική του επεξεργασία ώς την τελική διάθεση 
του στο εµπόριο ΣΥΝ. κάθετος. καθετοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. η οργάνωση επιχειρήσεως κατά τρόπο ώστε 
να περιλαµβάνει στη δοµή λει- 

τουργίας της όλα ή όσο το δυνατόν περισσότερα από τα διαδοχικά 
στάδια παραγωγής ενός προϊόντος. — καθετοποιώ ρ. {-είς...}. κάθετος, 
-η (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που έχει θέση ή κατεύθυνση κατακόρυφη 
προς το επίπεδο τού ορίζοντα, που εµπειρικά γίνεται αντιληπτός ως 
κατακόρυφος προς την επιφάνεια τής Γης, τού εδάφους: ~ πτώση µε 
την επίδραση τής βαρύτητας ΑΝΤ. οριζόντιος· ΦΡ. (για µαχητικά 
αεροσκάφη) κάθετη εφόρµηση βλ. λ. εφόρµηση 2. (α) αυτός που 
τέµνει ευθεία ή επίπεδο κατακόρυφα σχηµατίζοντας γωνία 90°: το 
ορθογώνιο τρίγωνο έχει δύο πλευρές του κάθετες (µεταξύ τους) (β) 
(δρόµος) που τέµνει άλλον δρόµο σχηµατίζοντας γωνία µε αυτόν: η 
οδός Ιπποκράτους είναι ~ στην οδό Ακαδηµίας 3. κάθετη κ. (λόγ.) κά-
θετος (η) (α) η ευθεία ή το ευθύγραµµο τµήµα που τέµνει άλλη | άλ-
λο, σχηµατίζοντας ορθή γωνία: τράβηξε µία ~ από ένα σηµείο (β) ο 
δρόµος που διασταυρώνεται µε άλλον τέµνοντας τον (κυρ. κατ' αντι-
διαστολή προς την παράλληλο): η πρώτη - στην Εγνατία µετά την 
Ιωαννίνων είναι η Παπάφη 4. (συνεκδ.-καταχρ. για στατιστικά µεγέ-
θη, δείκτες κ.λπ.) κατακόρυφος: - άνοδος | πτώση τιµών || ο πίνακας 
δείχνει ~ πτώση των πωλήσεων || οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ~ αύξηση 
τής ακροαµατικότητας || η αποχώρηση του από τη συζήτηση προκάλεσε 
την ~ πτώση τού ενδιαφέροντος 5. (µτφ.) ριζικός, ευθύς: ζητούσε την ~ 
αντιπαράθεση µε τους εργοδότες. — κάθετα | καθέτως [µτγν.] επίρρ., 
καθετότητα (η) [1845]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάθετος (ενν. γραµµή) < καθίηµι «αφήνω να πέσει, ρί-
χνω» < καθ- (< κατα-) + ϊηµι (βλ. λ. αφήνω)]. 

κάθετος - κατακόρυφος, κάθετος - πλήρης | ριζικός. Συχνά χρη-
σιµοποιείται λανθασµένα το κάθετος αντί τού κατακόρυφος. Το 
σωστό είναι ότι το κάθετος δηλώνει σχέση, τη σχέση που υπάρχει 
ανάµεσα στην κατακόρυφη και την οριζόντια (ευθεία) γραµµή· 
προϋποθέτει δηλ. δύο στοιχεία. Άρα, όταν δεν δηλώνει τέτοια σχέ-
ση, αντί τού κάθετος πρέπει να χρησιµοποιείται η λ. κατακόρυφος: 
Σηµειώθηκε κατακόρυφη πτώση | άνοδος τής αξίας των µετοχών 
στο Χρηµατιστήριο (όχι κάθετη πτώση!). 
Οµοίως, χρησιµοποιείται το κάθετος λανθασµένα αντί των πλήρης 
| ριζικός: Υπάρχει ριζική | πλήρης διαφωνία ανάµεσα στις απόψεις 
µας (όχι κάθετη διαφωνία!). Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για το 
επίρρηµα: Είµαι ριζικά αντίθετος σε αυτή την πολιτική (όχι κάθετα 
αντίθετος!). 

καθεύδω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. (κυριολ.) κοιµά-
µαι 2. (συνήθ. µτφ.) βρίσκοµαι σε αδράνεια: η πολιτική ηγεσία κα-
θεύδει εν µέσω ραγδαίων διεθνών εξελίξεων ΣΥΝ. αδρανώ, απρακτώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καθ- (< κατα-) + εΰδω «κοιµούµαι», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< I.E. *seu-d- «κοιµάµαι», πβ. σανσκρ. svapiti «κοιµάται», ίσως και 
λατ. somnus (> *swop-nus) «ύπνος» κ.ά. Οµόρρ. ϋπ-νος (βλ.λ.)]. 

καθηγεσία (η) [1858] {καθηγεσιών} 1.η ιδιότητα τού καθηγητή 2. 
(συνεκδ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση) το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο είναι κανείς καθηγητής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ < 
καθηγητής (αντί τού αναµενόµενου *καθηγησία, πιθ. υπό την 
επίδραση τού ουσ. ηγεσία)]. 

καθηγητής (ο) {-η κ. (λόγ.) -ού, κλητ. καθηγητά}, καθηγήτρια (η) 
[1893] {καθηγητριών} 1. πρόσωπο που διδάσκει στη µέση εκπαίδευση 
κατ' αντιδιαστολή προς τον διδάσκοντα τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης (τον δάσκαλο): ~ γυµνασίου | λυκείου || µεταθέσεις και διορισµοί 
καθηγητών 2. πρόσωπο που διδάσκει επαγγελµατικά συγκεκριµένο 
γνωστικό αντικείµενο είτε ως µέλος τού διδακτικού προσωπικού σε 
εκπαιδευτήριο είτε ιδιαιτέρως, κατ' οίκον: ~µε φροντιστηριακή πείρα 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα φυσικής || ~ Ιταλικών || πεπειραµένος ~ 
3. (ειδικότ.) µέλος τού διδακτικού προσωπικού ανώτερης ή ανώτατης 
σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύµατος τής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(πανεπιστηµίου, πολυτεχνείου κ.λπ.): επίκουρος | τακτικός ~. — (µει-
ωτ.-ειρων.) καθηγητάκος (ο), καθηγητριοίιλα (η), καθηγητιλίκι (το) 
(βλ. -λίκι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος, ηγούµαι, πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «οδηγός, καθοδηγητής» (πβ. Κ.∆. Ματθ. 
23,10: µηδέ κληθήτε καθηγηταί, ότι καθηγητής υµών εστίν εις ό Χρι-
στός), < αρχ_. καθηγοϋµαι < καθ- (< κατα-) + ηγούµαι]. 

καθηγητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον καθηγητή 
ή/και το λειτούργηµα του: ~ έργο | έδρα | ύφος | θέση 2. (σχολή) που 
εκπαιδεύει καθηγητές, οι πτυχιούχοι τής οποίας µπορούν να διο-
ριστούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (λ.χ. η Φιλοσοφική, η Φυσι-
κοµαθηµατική Σχολή). 

καθηγούµενος (ο) {καθηγουµέν-ου | -ων}, καθηγουµένη (η) ηγούµενος 
µοναστηριού. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. καθηγοϋµαι (-έο-) < καθ- (< κατα-) + 
ηγούµαι]. 

καo ή κι (το) → καθοίκι 
καθήκον (το) {καθήκ-οντος | -οντά, -όντων} 1. η υποχρέωση για το τι 
πρέπει να κάνει κανείς, που πηγάζει από τη συνείδηση ή τη θρησκεία, 
την κοινωνία, την πολιτεία, τον ηθικό νόµο, το έθιµο κ.λπ.: είναι - ό-
λων µας η προάσπιση τής εθνικής ανεξαρτησίας || δεν έχεις δικαίωµα 
να το αµελήσεις· είναι ~ σου να το κάνεις! || το θεωρώ - µου || ηθικό | 
ιερό - || κάνω το ~ µου || το ~ µε καλεί! || έχω συναίσθηση τού -ΣΥΝ. 
υποχρέωση, χρέος, επιταγή- ΦΡ. (α) άνθρωπος τού καθήκοντος 
άνθρωπος που τηρεί σταθερά τις υποχρεώσεις του, που θέτει αυτό 
που πρέπει να κάνει πάνω από όλα (ιδ. τις προσωπικές επιθυµίες) (β) 
από καθήκον για πράξεις που γίνονται ως υποχρέωση: ~ κάνω ό,τι 
κάνω- αν δεν ήµουν υποχρεωµένος, θα είχα ήδη φύγει 2. (ειδικότ.) το 
έργο το οποίο είναι υποχρεωτικό να εκτελέσει (κάποιος) και καθορί-
ζεται από τον νόµο: αυτή η θέση έχει αυξηµένα - || κατατοπίζω κά-
ποιον στα νέα του ~ || µετά την παράδοση των υπουργείων οι νέοι υ- 
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πουργοί θα αναλάβουν και επισήµως τα ~ τους || τα ~ τού οικοδεσπότη | τού 
δικαστή || αποκτώ διευρυµένα ~ || εκτελώ | εκπληρώνω | αµελώ τα ~ µου || 
ασκώ καθήκοντα προέδρου- ΦΡ. (α) σύγκρουση καθηκόντων η περίπτωση 
κατά την οποία η εκτέλεση ενός καθήκοντος οδηγεί σε παράβαση, αθέτηση 
άλλου (β) παράβαση καθήκοντος βλ. λ. παράβαση (γ) υπέρβαση 
καθηκόντων η οικειοποίηση εξουσίας, που δεν αντιστοιχεί στις 
αναγνωρισµένες επισήµως αρµοδιότητες, δικαιοδοσίες δηµοσίου υπαλλήλου 
ή υπηρεσίας (δ) απαλλάσσω (κάποιον) από τα καθήκοντα του απολύω 
(κάποιον). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθήκον, ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. καθήκω «αρµόζω» < καθ- (< 
κατα-) + ήκω «έχω έλθει» < *sek- (< I.E. *seik-, για το οποίο βλ. λ. ικανός)]. 
καθηκοντολογία (η) [1880] {καθηκοντολογιών} 1. επιµέρους κλάδος τής ηθικής, 
που έχει αντικείµενο του τα ανθρώπινα καθήκοντα 2. (µειωτ.) το να µιλά κανείς 
συνεχώς και ενδεχοµένως υποκριτικά για το καθήκον, την τήρηση των 
υποχρεώσεων και των ηθικών δεσµεύσεων ΣΥΝ. ηθικολογία. καθηκοντολόγιο 
(το) {καθηκοντολογί-ου | -ων} το σύνολο των καθηκόντων που έχει κάποιος: 
ορίστηκε το ~ των υπαλλήλων τής εταιρείας. r καθηκόντως επίρρ. (αρχαιοπρ.) 
αρµοδίως, καταλλήλως, εκ καθήκοντος: « υποβάλλω ~ το πόρισµα τής Ε.∆.Ε. που 
µου ανατέθηκε να διεξαγάγω µε το υπ' αριθµ. 2035199 έγγραφο σας». [ΕΤΥΜ. 
µτγν., επιρρ. τ. τού αρχ. καθήκων, -οντος, µτχ. ενεστ. τού κα-θήκω (βλ. κ. 
καθήκον)]. καθηλώνω ρ. µετβ. {καθήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
στερεώνω µε καρφιά, καρφώνω 2. (συνήθ. µτφ.) εξαναγκάζω σε ακινησία, αφαι-
ρώ από (κάποιον/κάτι) τη δυνατότητα µετακίνησης: ο τραυµατισµός της την 
κράτησε καθηλωµένη στο κρεβάτι δύο µήνες || το µποτιλιάρισµα καθήλωσε τους 
εκδροµείς επί µία ώρα στην ίδια θέση || η λιτότητα έχει καθηλώσει τους µισθούς 
στα περσινά επίπεδα || (εκφρα-στ.) η ταινία καθήλωνε τον θεατή από την πρώτη 
σκηνή || καθήλωσε το βλέµµα του πάνω της ΣΥΝ. ακινητοποιώ, (εκφραστ.) 
καρφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος, ξηλώνω. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. καθηλώ (-όω) < καθ- (< κατα-) + ήλώ < ήλος «καρφί»]. 
καθήλωση (η) [µτγν.] j-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) (λόγ.) 1. η ακι-
νητοποίηση τού σώµατος µε καρφιά, το κάρφωµα του πάνω σε κάτι: η ~ τού 
Χριστού στον σταυρό ΣΥΝ. κάρφωµα 2. (µτφ.) η αναγκαστική ακινητοποίηση 
σε µια θέση χωρίς δυνατότητα µετατόπισης ή µετακίνησης: η ~ των 
στρατευµάτων σε µια θέση λόγω των σφοδρών βοµβαρδισµών || (µτφ.) ~ των 
συντάξεων στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι ΣΥΝ. σταθεροποίηση, διατήρηση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος, ξηλώνω. καθηµαγµένος, -η, -ο → καθαιµάσσω 
καθήµενος, -ηµένη, -ο(ν) µτχ. (λόγ.) αυτός που κάθεται, που είναι καθισµένος: 
το λεωφορείο έχει τριάντα θέσεις καθήµενων. [ΕΤΥΜ. Μτχ. τού αρχ. κάθηµαι 
(βλ. λ. κάθοµαι)]. καθηµερινός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) καθηµερνός 1. αυτός που 
συµβαίνει κάθε µέρα, που αποτελεί µέρος τής καθηµερινότητας: ~ γυµναστική | 
προσευχή | ύπνος | διάβασµα | διαδροµή 2. αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια, 
πολύ συχνός: από τότε που έφυγε, ζουν ένα ~ µαρτύριο αγωνιώντας για την τύχη 
του 3. καθηµερινή (η) κάθε ηµέρα τής εβδοµάδας εκτός τού Σαββατοκύριακου 
και των εορτών, η εργάσιµη µέρα ANT. γιορτή, Σαββατοκύριακο, σχόλη 4. 
καθηµερινά (τα) τα πρόχειρα ρούχα, αυτά που φοριούνται για τις ηµερήσιες 
ασχολίες και δουλειές (π.χ. στο σπίτι, στον χώρο εργασίας) και όχι σε 
εξαιρετικές, επίσηµες περιστάσεις ANT. γιορτινά, καλά, επίσηµα, κυριακάτικα. 
— καθηµεριν-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. καθ' ήµέραν]. καθηµερινότητα (η) {χωρ. 
πληθ.} η µονότονη διαδοχή καταστάσεων κατά τον αναµενόµενο τρόπο, χωρίς 
το στοιχείο τής έκπληξης, τού απρόοπτου, τού εξαιρετικού: η γκρίζα - τής 
µεγαλούπολης || ένιωθε να τον πνίγει η - τού γραφείου ΣΥΝ. ρουτίνα. καθήρα ρ. -
> καθαίρω κάθησα ρ. → κάθισα 
καθησυχάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καθησύχασ-α, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να 
ησυχάσει, να µην ανησυχεί: έσπευσε να καθησυχάσει τους γονείς, 
διαβεβαιώνοντας τους ότι τα παιδιά τους ήταν ασφαλή ΣΥΝ. γαληνεύω, ηρεµώ, 
(λόγ.) κατευνάζω, (λαϊκ.) καλµάρω ΑΝΤ. (λόγ.) διεγείρω, (καθηµ.) 
αναστατώνω, ερεθίζω, κεντρίζω, ηλεκτρίζω, ταράζω 2. (για συναισθηµατικές 
καταστάσεις) µειώνω την ένταση: ~ τις υποψίες | τους φόβους | τις αµφιβολίες 
κάποιου ΣΥΝ. καταπραΰνω, καταλαγιάζω, διαψεύδω. — καθησύχαση (η) 
[1871]. καθησυχαστικός, -ή, -ό [1844] αυτός που συµβάλλει στον κατευνασµό, 
που καθησυχάζει: ~ δηλώσεις | κίνηση | φωνή ΣΥΝ. κατευναστικός ANT. 
ανησυχητικός. — καθησυχαστικ-ά | -ώς επίρρ. κάθιδρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός 
που έχει ιδρώσει πολύ, που είναι µούσκεµα στον ιδρώτα ΣΥΝ. (οικ.) 
καταϊδρωµένος, βουτηγµένος στον ιδρώτα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καθ- (< κατα-) + ίδρώς «ιδρώτας»]. καθίδρυµα (το) 
{καθιδρύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) ίδρυµα µε ιδιαίτερο κύρος: όταν ιδρύθηκε 
το σεβαστό τούτο ~, το Πανεπιστήµιο Αθηνών || εκκλησιαστικό | πανεπιστηµιακό 
~. [ΕΤΥΜ. µ^τγν. < αρχ. καθιδρύω < καθ- (< κατα-) + ιδρύω]. καθιδρύω ρ. 
µετβ. [αρχ.] {καθίδρυ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.-σπάν.) 
ιδρύω. — καθίδρυση (η) [µτγν.]. καθιερωµένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι 
επίσηµος και αναγνωρισµένος, που έχει τον χαρακτήρα θεσµού: ο - εορτασµός 
τής 25ης Μαρτίου 2. (α) (για αντιλήψεις, ήθη και έθιµα) αυτός που συνηθίζεται, 
πατροπαράδοτος: το ~ σούβλισµα τού αρνιού το Πάσχα || (το ουδ. ως ουσ.) το 
άσπρο δερµάτινο κοστούµι τού γαµπρού ξέφευγε από τα 

καθιερωµένα (β) (ενέργεια) που επαναλαµβάνεται συνήθ. σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα: κάθε πρωί κάνει την - επίσκεψη στο καφενείο τού χωριού 3. αυτός 
που έχει αναγνωριστεί στον τοµέα του ως σηµαντικός: στα σαράντα του, είναι 
πια ένας ~ καλλιτέχνης || ~ συγγραφέας. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. παρακ. τού ρ. καθιερώ (-όω) (βλ.λ.), µε αρχική σηµ. 
«αφιερωµένος (στους θεούς) - αγιασµένος». Η σηµ. «επισήµως ανα-
γνωρισµένος» απαντά ήδη στον Πολύβιο: δίκαια εν στήλη καθιερωµένα (9, 
36,9). Σε µεσν. κείµενα συναντούµε επίσης τη σηµ. «συνηθισµένος» (λ.χ. νά 
άκούση τής προσευχής τής καθιερωµένης, ∆ιγ. Ακρίτ. 75)]. καθιερώνω ρ. µετβ. 
{καθιέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) επίσηµο και αναγνωρισµένο, 
του δίνω τον χαρακτήρα θεσµού: καθιέρωσε την υποχρεωτική ασφάλιση όλων 
των εργαζοµένων || το 1976 καθιερώθηκε η δηµοτική ως επίσηµη γλώσσα τού 
ελληνικού κράτους ΣΥΝ. θεσπίζω ΑΝΤ. καταργώ 2. υιοθετώ ως συνήθεια: έχει 
καθιερώσει να πηγαίνει στο γυµναστήριο τρεις φορές τη βδοµάδα || τώρα τελευ-
ταία το έχει καθιερώσει να πηγαίνει µε τα πόδια στη δουλειά 3. (µτφ.) βοηθώ 
(κάποιον/κάτι) να επικρατήσει (σε συγκεκριµένο κοινό): το έργο του αυτό τον 
καθιερώνει και στους αναγνώστες τής ευρωπαϊκής ηπείρου || είναι από τους 
ρόλους που καθιερώνουν έναν ηθοποιό 4. (η µτχ. καθιερωµένος, -η, -ο) βλ.λ. · 
5. ΕΚΚΛΗΣ. (για ναό) εγκαινιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθιερώ (-όω) «αφιερώνω σε θεό, καθαγιάζω» < καθ-(< κατα-) 
+ Ίερώ < Ιερός]. καθιέρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η 
επίσηµη αναγνώριση ή θεσµοθέτηση: η ~ τού οκταώρου | τής δηµοτικής ΣΥΝ. 
θέσπιση ΑΝΤ. κατάργηση 2. η καταξίωση, η ευρεία αποδοχή: η ~ του ως 
µεγάλου σκηνοθέτη ήρθε µε την τελευταία του ταινία · 3. ΕΚΚΛΗΣ. η τελετή 
αγιασµού ή εγκαινίων ναού. καθιερωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συντελεί 
στην καθιέρωση, 

που επιφέρει καθιέρωση. καθιζάνω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) ΧΗΜ. 
υφίσταµαι καθίζηση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < καθ- (< κατα-) + ίζάνω, βλ. λ. ίζηµα]. καθίζηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΕΩΛ. η κατακόρυφη µετακίνηση προς τα κάτω 
µαζών εδάφους, που επιφέρει βύθιση τής επιφάνειας του: ~ λόγω υπόγειων 
εκσκαφών || ~ από υπόγεια κίνηση τού νερού- ΦΡ. (γενικότ.) υφίσταµαι | 
παθαίνω καθίζηση βυθίζοµαι σε χαµηλότερο επίπεδο: τα θεµέλια έπαθαν ~! 
ΣΥΝ. βουλιάζω 2. (µτφ.) η κατακόρυφη αριθµητική πτώση: ~ τού εκλογικού 
ποσοστού τού κόµµατος τής τάξεως τού 20% ΣΥΝ. κατάρρευση, 
καταβαράθρωση 3. ΧΗΜ. η κατακάθιση αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων 
στον πυθµένα δοχείου, η συσσώρευση ιζήµατος 4. ΤΕΧΝΟΛ. δεξαµενή 
καθιζήσεως ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος σε εγκατασταστάσεις βιολογικού 
καθαρισµού λυµάτων, όπου πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των ακαθαρσιών 
5. ΙΑΤΡ. κοινή ονοµασία τής εξέτασης που µετρά την ταχύτητα τής καθίζησης 
των ερυθρών αιµοσφαιρίων (συντοµ. ΤΚΕ). [ΕΤΥΜ. < µτγν. καθίζησις 
«καθιστή θέση» < αρχ. καθιζάνω. Η γεωλ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. 
affraissement, ενώ η χηµ. και ιατρ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. sedimentation (πβ. 
κ. αγγλ. sedimentation tank «δεξαµενή καθιζήσεως»)]. καθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{κάθισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να καθίσει σε συγκεκριµένη 
θέση, βάζω (κάποιον) σε συγκεκριµένη θέση: κάθισε το παιδί στο τραπεζάκι, να 
το ταΐσει- ΦΡ. (εκφραστ.) καθίζω | στέλνω (κάποιον) στο σκαµνί βλ. λ. σκαµνί ♦ 
(αµετβ.) 2. λυγίζω, υποχωρώ από το βάρος που µεταφέρω, υφίσταµαι καθίζηση: 
το αυτοκίνητο έχει καθίσει µε τόσα που του φόρτωσες! || ο δρόµος έχει καθίσει σ' 
εκείνο το σηµείο και τον επισκευάζουν ΣΥΝ. βουλιάζω 3. (για πλοία) ακουµπώ 
στον βυθό, σκαλώνω στον πυθµένα θάλασσας, ποταµού κ.λπ. ΣΥΝ. προσαράζω 
4. (µτφ.) παύω να έχω υψηλή απόδοση: στο β' ηµίχρονο η οµάδα κάθισε. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. [ΕΤΥΜ αρλ· < καθ- (< κατα-) + ϊζω «κατακαθίζω, καθιζάνω», 
βλ. λ. ίζηµα]. καθικετεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {καθικέτευσα} (αρχαιοπρ.) ικετεύω µε 
έντονο και επίµονο τρόπο ΣΥΝ. εκλιπαρώ, εξορκίζω. — καθικέτευση (η) 
[1766]. καθίκι (το) → καθοίκι κάθισα ρ. → κάθοµαι 
καθισιά (η) (λαϊκ.) στη ΦΡ. στην καθισιά µου στον χρόνο που χρειάζοµαι για 
να φάω: αυτός µπορεί να κατεβάσει δύο µπουκάλες κρασί στην ~ του και να µη 
ζαλιστεί! [ΕΤΥΜ. < καθίζω (βλ.λ.)]. καθισιό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η 
απραξία, το να µένει κανείς αδρανής (χωρίς να εργάζεται ή να προσφέρει κάτι 
ουσιαστικό) ΣΥΝ. αδράνεια, απραξία, τεµπελιά ΑΝΤ. δράση, κινητικότητα. 
[ΕΤΥΜ < καθίζω (πβ. αόρ. κάθισα), πβ. ρηµαδ-ιό, κολατσ-ιό]. κάθισµα (το) 
{καθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θέση που προορίζεται για να καθίσει 
(κάποιος): ξύλινο | µεταλλικό | υπερυψωµένο | περιστρεφόµενο | ανατοµικό | 
εκτινασσόµενο ~ (κυρ. σε µονοθέσια ή διθέσια πολεµικά αεροσκάφη) || ~ 
οδηγού | συνοδηγού || τα ~ τού αυτοκινήτου | τού γηπέδου 2. (α) ο τρόπος µε τον 
οποίο τοποθετεί κανείς το σώµα του όταν κάθεται: σεµνό | προκλητικό ~ (β) 
ΓΥΜΝΑΣΤ. βαθύ κάθισµα βλ. λ. βαθύς (µτφ.) 3. η υποχώρηση προς τα κάτω 
λόγω υπέρµετρου βάρους, η καθίζηση ΣΥΝ. βούλιαγµα 4. (για πλοία) η ελαφρά 
ή βίαιη πρόσκρουση στον βυθό (θάλασσας, ποταµού κ.λπ.) ΣΥΝ. προσάραξη 5. 
ΕΚΚΛΗΣ. (α) (στη βυζαντινή µουσική) τροπάριο που ψάλ-λεται µετά το 
απολυτίκιο στην ακολουθία τού όρθρου, κατά τη διάρκεια τού οποίου 
επιτρέπεται να κάθονται οι πιστοί (β) (σε µονή) ησυχαστήριο, ερηµητήριο· 
µικρή καλύβα όπου µένει ισοβίως ένας µοναχός. — (υποκ.) καθισµατάκι (το), 
(µεγεθ.) καθισµατάρα (η). 



καθίστα µα ι 804 κάθοµαι 
 

[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καθίζω]. 
καθίσταµαι ρ. → καθιστώ 
καθιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν απαιτεί µετακινήσεις, που πραγ-

µατοποιείται από καθισµένο άνθρωπο: ~ εργασία- ΦΡ. (α) καθιστική 
διαµαρτυρία η οµαδική εκδήλωση διαµαρτυρίας, κατά την οποία οι 
µετέχοντες καταλαµβάνουν έναν χώρο και παραµένουν σε αυτόν κα-
θισµένοι στο έδαφος, αρνούµενοι να µετακινηθούν (β) καθιστική ζωή 
τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από ελλιπή σωµατική δραστηριό-
τητα, κυρ. λόγω επαγγέλµατος: ως υπάλληλος γραφείου κάνω ~ || η ~ 
µού κάνει κακό 2. καθιστικό (το) δωµάτιο σπιτιού, το οποίο χρησιµο-
ποιείται σε ώρες ανάπαυλας, αναψυχής: µεγάλο | άνετο | ζεστό - || 
βλέπει τηλεόραση στο ~ ΣΥΝ. (αγγλ.) λίβινγκ-ρουµ. [ΕΤΥΜ.Η σηµ. 1 
αποδίδει το γαλλ. sédentaire (λ.χ. vie sédentaire «καθιστική ζωή»), ενώ 
το καθιστικό (δωµάτιο) αποδίδει το αγγλ. sitting-room]. 

καθιοτός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει καθίσει, που είναι καθισµένος: 
στο λεωφορείο χωράνε 28 ~ και 10 όρθιοι ΣΥΝ. (λόγ.) καθήµενος. 

καθίστρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) αυτή που κάθεται- στη ΦΡ. αγία κα-
θίστρα ειρων. αναφορά για σκόπιµη αποφυγή υποχρέωσης: ∆εν πήγε ο 
γυιος σου σήµερα σχολείο; Τι είναι, τής Αγίας Καθίστρας; [ΕΤΥΜ. < 
καθίζω (αόρ. κάθισ-α) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. χιονίσ-τρα, γυρίσ-
τρα)]. 

καθιστώ ρ. µετβ. (καθιστάς... | κατέστησα, καταστάθηκα κ. (λόγ.) κα-
τέστην, -ης, -η..., κατεστηµένος} (λόγ.) 1. (κυριολ.) τοποθετώ (σε συ-
γκεκριµένη θέση) ΣΥΝ. εγκαθιστώ 2. αποδίδω σε κάποιον συγκεκρι-
µένη ιδιότητα: τον κατέστησε και επισήµως πληρεξούσιο του || σε ~ 
υπεύθυνο για ό,τι συµβεί ΣΥΝ. κάνω 3. (µεσοπαθ. καθίσταµαι) γίνο-
µαι: µε τα νέα δεδοµένα η θέση του καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής || 
καθίσταται πλέον σαφές ότι οδεύουµε προς εκτόνωση τής κρίσης || 
καθίσταται αναπόφευκτο | αναγκαίο | υποχρεωτικό 4. (η µτχ. κατε-
στηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καθιστώ, παράλλ. τ. τού αρχ. καθίστηµι < καθ- (< κα-
τά-) + ϊστηµι, κατά τα ρήµατα σε -άω]. 

καθό κ. καθ' ο επίρρ. (αρχαιοπρ.) καθώς είναι, επειδή είναι: τον 
ακούει και τον σέβεται, ~ ο αρχαιότερος στην εταιρεία ΣΥΝ. καθότι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. καθ' ο < καθ- (< κατά) + ο, ουδ. τής αντωνυµίας δς, 
ή, δ], 

καθοδήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κατεύ-
θυνση (κάποιου) βάσει υποδείξεων και οδηγιών, ώστε να ενεργήσει µε 
συγκεκριµένο τρόπο: τα παιδιά χρειάζονται σωστή ~ από τους γονείς 
τους || κανείς δεν µπορεί να εργαστεί µεθοδικά χωρίς ~ 2. (ειδικότ. σε 
κοµµατικές οργανώσεις, κυρ. τής Αριστεράς) (α) ο προσδιορισµός τής 
επίσηµης γραµµής από υπεύθυνο (καθοδηγητικό) όργανο κόµµατος: α-
ναλαµβάνω την - || υπεύθυνος καθοδήγησης (β) (συνεκδ.) το καθοδη-
γητικό όργανο τού κόµµατος, καθώς και το σύνολο των µελών που το 
απαρτίζουν. 

καθοδηγητής (ο), καθοδηγήτρια (η) {καθοδηγητριών} πρόσωπο που 
αναλαµβάνει υπεύθυνα να καθοδηγήσει συντονίζοντας, επιβλέ-
ποντας, ελέγχοντας τις ενέργειες άλλων και τη συµµόρφωση τους 
προς συγκεκριµένο σχέδιο, για την επίτευξη ορισµένου στόχου: ιδεο-
λογικός - ΣΥΝ. ινστρούχτορας. — καθοδηγητικός, -ή, -ό, καθοδηγη-
τικά επίρρ. 

καθοδηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καθοδηγείς... | καθοδήγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. οδηγώ (κάποιον) κατευθύνοντας τον σε συγκεκριµένη 
πορεία, δείχνω τον δρόµο: ο διοικητής καθοδηγεί τους στρατιώτες 
του ΣΥΝ. κατευθύνω, οδηγώ 2. (µτφ.) υποδεικνύω, υποβάλλω σε (κά-
ποιον) τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να δράσει: ο χαρισµατικός ηγέ-
της καθοδηγεί τα πλήθη µε ιδέες και οράµατα ΣΥΝ. κατευθύνω. 

καθοδικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που ακολουθεί πορεία καθόδου, που 
κατευθύνεται προς τα κάτω: ο τιµάριθµος εµφανίζει ~ τάση || ο αριθ-
µός των γεννήσεων ακολουθεί ~ πορεία τα τελευταία χρόνια || ~ κί-
νηση ANT. ανοδικός 2. αυτός που αναφέρεται σε κίνηση ή κατεύθυν-
ση προς το κέντρο τής πόλης ή προς τη θάλασσα: το ~ ρεύµα τής Κη-
φισίας ΑΝΤ. ανοδικός · 3. ΦΥΣ. (α) καθοδική ακτίνα η ροή ηλεκτρο-
νίων που κατευθύνεται από µια κάθοδο σε αερόκενο σωλήνα και συ-
γκεντρώνεται σε µια στενή φωτεινή δέσµη, ακτίνα (β) καθοδικός σω-
λήνας | καθοδική λυχνία ο αερόκενος σωλήνας που παράγει µια 
εστιασµένη ακτίνα ηλεκτρονίων, τα όρια τής οποίας είναι ορατά ως 
φωτεινό σηµείο ή γραµµή στην οθόνη τού φαρδιού άκρου τού σωλήνα 
και χρησιµοποιείται για την προβολή παραστάσεων σε τηλεοπτικό 
δέκτη ή οθόνη υπολογιστή. — καθοδικ-ά | -ως επίρρ. 

κάθοδος (η) {καθόδ-ου | -ων, -ους} 1. η κίνηση από υψηλότερο µέρος 
σε χαµηλότερο: η ~ από το πλοίο | το τρένο ||η~ τού Χριστού | Ορφέα | 
Οδυσσέα στον Άδη ΣΥΝ. κατάβαση, κατέβασµα ΑΝΤ. άνοδος, ανάβαση, 
ανέβασµα 2. η µετακίνηση (κυρ. πλήθους) από τον Βορρά σε νο-
τιότερο σηµείο: η ~ των ∆ωριέων/ µυρίων 3. η κίνηση προς το κέντρο 
τής πόλης: η ~ τής Κηφισίας (το καθοδικό ρεύµα) 4. η µετάβαση από 
µεσόγεια µέρη σε παράλια ANT. άνοδος 5. η οδός ή η σκάλα που οδη-
γεί προς τα κάτω: από την πίσω πόρτα είναι µόνο ~· δεν µπορείς να 
ανέβεις ΑΝΤ. άνοδος · 6. ΦΥΣ. ηλεκτρόδιο συνδεδεµένο µε τον αρνη-
τικό πόλο ηλεκτρικής πηγής ΑΝΤ. άνοδος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καθ- (< κατά-) + οδός]. 

καθοίκι (το) (σχολ. ορθ. καθίκι) {καθοικ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) το δοχείο 
νυκτός, το δοχείο στο οποίο κάνει κανείς (κυρ. νήπια, ηλικιωµένοι ή 
ασθενείς) την ανάγκη του ΣΥΝ. αγγείο, ουροδοχείο, γιογιό 2. (!-υβρι-
στ.) κακός, ανέντιµος άνθρωπος ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, λέρα, κάθαρµα, 
βροµιάρης. Επίσης καθοίκης (ο) (σηµ. 2). — (υποκ.) καθοικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < καθ- (< κατά-) + -οίκι < οϊκος, οπότε η λ. θα δήλωνε το 
ιδιαίτερο αυτό οικιακό σκεύος. Η δάσυνση καθ- (αντί κατ-) ίσως 
οφείλεται σε παρετυµολ. επίδραση τού ρ. καθίζω. Ορισµένοι παρά- 

γουν τη λ. απευθείας από το εν λόγω ρήµα, προκρίνοντας έτσι τη γρ. 
καθίκι, αλλά τα ρ. σε -ίζω δεν σχηµατίζουν παράγωγα σε -ίκι]. 

καθ' όλα κ. καθόλα επίρρ.· ως προς όλα, σε όλα: είναι ~ εντάξει. 
καθολικεύω ρ. µετβ. [1766] {καθολίκευ-σα, -µένος} καθιστώ (κάτι) 

καθολικό, γενικεύω ΑΝΤ. ειδικεύω. — καθολίκευση (η) [1805]. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. généraliser]. 

καθολικίζω ρ. αµετβ. [1888] ασπάζοµαι τον καθολικισµό. 
καθολικισµός (ο) [1768] 1. η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, που ανα-
γνωρίζει ως κεφαλή της τον Πάπα (τον επίσκοπο Ρώµης) ΣΥΝ. ρωµαι-
οκαθολικισµός, (µειωτ.) παπισµός 2. το σύνολο των χριστιανών που 
ανήκουν στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. catholicisme]. 

καθολικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. (α) αυτός που αναφέρεται στο σύνολο, 
γενικός: πρόκειται για θέµα ~ ενδιαφέροντος || ~ συµµετοχή ΣΥΝ. 
(συν)ολικός ΑΝΤ. µερικός, ειδικός (β) ΕΚΚΛΗΣ. καθολική επιστολή η 
επιστολή Αποστόλου, η οποία απευθύνεται στο σύνολο των πιστών: 
οι επτά ~ επιστολές τής Κ.∆. 2. καθολικό (το) (α) εµπορικό, λογιστικό 
βιβλίο, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι λογαριασµοί µιας επιχείρησης 
(β) ΕΚΚΛΗΣ. ο κυρίως ναός, δηλ. ο χώρος µεταξύ ιερού και νάρθηκα, 
όπου παραµένουν οι εκκλησιαζόµενον (ειδικότ.) ο κεντρικός ναός 
τού µοναστηριού 3. καθολικά (τα) (λατ. universalia) (α) ΦΙΛΟΣ, γενικές 
έννοιες ή κατηγορίες, στις οποίες εµπίπτουν όλα τα µέλη ενός γένους 
ή µιας τάξης (β) ΓΛΩΣΣ. τα γενικά γνωρίσµατα που εµφανίζονται στη 
δοµή των περισσότερων ανθρώπινων γλωσσών και τα οποία υποστη-
ρίζεται ότι αποτελούν βιολογικά προσδιορισµένες γλωσσικές κατα-
βολές τού ανθρώπου 4. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που αναφέρεται στην ιδιότητα 
τής Εκκλησίας να συνέχει το σύνολο των πιστών της, καθώς και 
όλες τις παρελθούσες µορφές της 5. ΘΡΗΣΚ. (α) αυτός που σχετίζεται 
µε τον καθολικισµό, τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, που αναγνωρίζει 
ως κεφαλή της τον Πάπα: ~ ιερέας | Εκκλησία ΣΥΝ. ρωµαιοκαθολικός, 
(µειωτ.) παπικός (β) Καθολική Εκκλησία η χριστιανική Εκκλησία, κε-
φαλή τής οποίας είναι ο Πάπας· η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία 6. κα-
θολικός (ο), καθολική (η) οπαδός τού καθολικισµού · 7. καθολικός 
άνθρωπος ο ανθρωπιστής (βλ.λ.). — καθολικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., 
καθολικότητα (η) [1836]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οικουµενικός. [ΕΤΥΜ αΡΧ- < 
καθόλου (επίρρ.) «εν γένει, συνολικά». Η λ. χρησιµοποιήθηκε από τον 
4ο αι. µ.Χ. στο Σύµβολο τής Πίστεως ως προσδιορισµός τής 
Εκκλησίας γενικά (Εις µίαν, άγίαν, καθολικήν και άπο-στολικήν 
εκκλησίαν...), αλλά µετά το σχίσµα (1054) παρέµεινε ως χα-
ρακτηρισµός των πιστών τής ∆υτικής Εκκλησίας (καθολικισµός)]. 

καθόλου επίρρ. 1. (σε αρνητ. προτάσεις) ούτε στο ελάχιστο, διόλου, 
ουδόλως: δεν αισθάνοµαι - κουρασµένος || δεν θέλω ~ θορύβους || δεν 
οδηγεί ~ προσεκτικά || (ως ελλειπτική απάντηση) -Πεινάς; —! 2. (σε 
ερωτηµατικές προτάσεις) λίγο, κάπως: κρυώνεις ~; · 3. (αρχαιοπρ.) 
γενικά, συνολικά: ο ~ χειρισµός τού θέµατος υπήρξε εξαρχής ατυχής 
ΣΥΝ. εν γένει. 
[ΕΤΥΜ ο,ρχ. < φρ. καθ' δλου «εν γένει, συνολικά» < καθ- (< κατά) + 
δλος. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε την προαναφερθείσα σηµ. ως 
αντίθετο των φρ. κατά µέρος και καθ' έκαστον. Η σηµ. «διόλου» εί-
ναι µεσν.]. 

κάθοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µτχ. ενεστ. καθήµενος, κάθισα κ. έκατσα 
(προστ. κάθισε κ. κάτσε), καθισµένος) 1. έχω το σώµα µου σε θέση τέ-
τοια, ώστε να στηρίζεται στους γλουτούς ή τους µηρούς, βρίσκοµαι 
σε εδραία θέση: ~ στην καρέκλα | στο τραπέζι (σε θέση µπροστά από 
το τραπέζι) | ίσια | στραβά || όπως κάθεσαι, θα στραβώσει η πλάτη 
σου || ~ οκλαδόν | στα γόνατα | ανακούρκουδα ΑΝΤ. στέκοµαι, είµαι 
όρθιος 2. τοποθετώ το σώµα µου σε κάθισµα, σε θέση: παρακαλώ, κα-
θίστε! || δεν έχει να καθίσουµε, όλες οι θέσεις είναι πιασµένες || κα-
θίστε, µη στέκεστε όρθιοι! || (για κάτι που θα προκαλέσει µεγάλη έκ-
πληξη στον ακροατή) αν δεν κάθεσαι, κάτσε, γιατί θα πέσεις κάτω µ ' 
αυτό που θ' ακούσεις! ΑΝΤ. σηκώνοµαι· ΦΡ. (µτφ.) κάθοµαι στον 
σβέρκο (κάποιου) βλ. λ. σβέρκος 3. (καταχρ.) στέκοµαι: µερικοί βρή-
καν θέση, οι υπόλοιποι κάθισαν όρθιοι 4. κατοικώ, είµαι εγκατεστη-
µένος: -Πού κάθεσαι; — στο Παγκράτι || µόλις πάρω τη σύνταξη, θα 
πάω να καθίσω στο χωριό ΣΥΝ. διαµένω 5. βρίσκοµαι σε ορισµένη θέση 
ή κατάσταση: στο πηδάλιο τής χώρας κάθονται πάλι οι σοσιαλιστές- 
ΦΡ. (οικ.) σιγά µην κάτσω να... δεν πρόκειται να...: ~ σκάσω για 
δαύτον! Έχω σοβαρότερα πράγµατα να κάνω! 6. δεν ασχολούµαι µε 
τίποτε, µένω άπρακτος: τον απέλυσαν από τη δουλειά του και τώρα 
κάθεται || µη δει άνθρωπο να κάθεται, του φορτώνει αµέσως δουλειά 
7. δεν αντιδρώ: σε προσβάλλουν κι εσύ κάθεσαι; || -Μου προτείνουν 
δουλειά µε πολλά κέρδη -Και κάθεσαι; (και γιατί δεν σπεύδεις να το 
εκµεταλλευθείς;) ΣΥΝ. αδρανώ 8. (+να | +και) υποµένω, ανέχοµαι 
χωρίς να αντιδρώ: πώς κάθεσαι να σε προσβάλλουν έτσι; || κάθεται 
και τον κοροϊδεύουν 9. (η προστ. κάτσε) περίµενε, στάσου: ~, µη φεύ-
γεις, δεν τέλειωσα ακόµη! || ~, ρε παιδί µου, µη βγάζεις βιαστικά συ-
µπεράσµατα! || Κάτσε µια στιγµή! ∆εν το κατάλαβα αυτό 10. µένω σε 
χώρο όπου έχω πάει: Λοιπόν, τι κάνουµε; Καθόµαστε ή φεύγουµε; || 
κάθισα στο καφενείο δύο ώρες και µετά πήγα σπίτι 11. τηρώ ορισµένη 
στάση, έχω ορισµένη συµπεριφορά: ~ ήσυχος | φρόνιµα || κάτσε 
ήσυχα, να σε εξετάσει ο γιατρός! || κάθεται όλη µέρα και κλαίει-ΦΡ. 
(α) κάθοµαι στ' αβγά µου δεν επεµβαίνω σε ξένα ζητήµατα, δεν 
ανακατεύοµαι (β) κάθοµαι στα καρφιά | σε αναµµένα κάρβουνα | στ' 
αγκάθια είµαι ανήσυχος, αδηµονώ ΣΥΝ. αγωνιώ (γ) κάθοµαι µε σταυ-
ρωµένα τα χέρια αδρανώ, δεν κάνω τίποτε (δ) κάτσε καλά ως προει-
δοποίηση σε κάποιον να είναι προσεκτικός, να µην παρεκτρέπεται ή 
να µην ξεθαρρεύει: ~, είσαι µικρός ακόµη και δεν ξέρεις τους κινδύ-
νους που παραµονεύουν 12. (+να | +και) ασχολούµαι, αφιερώνω πο-
λύ χρόνο σε (κάτι): Τι κάθοµαι και σου τα λέω τώρα; Αφού δεν σε 
ενδιαφέρουν τα δικά µου || κάθισε και µας αράδιασε ένα σωρό απί- 
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θανές ιστορίες 13. είµαι δεκτικός προς κάποιον, ανέχοµαι: καλά, κάθεσαι και 
πιστεύεις ό,τι σου λέει; || κάθεσαι και ακούς αυτό τον άνθρωπο; 14. 
κατακάθοµαι, καθιζάνω: η σκόνη κάθισε παντού || το φαγητό µού κάθισε βαρύ 
στο στοµάχι 15. σκαλώνω: η τελευταία µπουκιά τού κάθισε στο λαιµό- ΦΡ. (α) 
στον λαιµό να σου κάτσει (ως κατάρα) να µην απολαύσεις, να µη χαρείς 
(κάτι) (β) (κάποιος | κάτι) µου κάθεται στο στοµάχι βλ. λ. στοµάχι 16. (για 
πλοία) (α) προσαράζω σε αβαθή νερά (β) κατεβαίνω κάτω από την ίσαλο 
γραµµή 17. (µτφ.-οικ.) πέφτει η απόδοση µου, ελαττώνονται οι ρυθµοί µου: η 
παραγωγή έχει κάτσει το τελευταίο τρίµηνο 18. (οικ.-αργκό) έχω ευνοϊκή 
έκβαση (για κάποιον), εξελίσσοµαι όπως επιθυµεί κάποιος, συνήθ. σε φρ. τού 
τύπου: αν µου καθίσει αυτή η δουλειά, θα βγάλω πολλά λεφτά || κυνήγησε 
εκείνη την προαγωγή µε όλα τα µέσα, αλλά δεν του κάθισε-ΦΡ. κάτσε να... (ί) 
(για την αναφορά σε υποθετική περίπτωση, µε υποδήλωση τής επιθυµίας τού 
οµιλητή να πραγµατοποιηθεί η υπόθεση· συχνά λέγεται απειλητικά ή 
χαιρέκακα) περίµενε να, άσε να...: ~ κερδίσω το ΛΟΤΤΟ και θα δεις τι έχει να 
γίνει! || ~ τον πετύχω µπροστά µου και θα του δείξω εγώ τού απατεώνα! (ii) ως 
προτροπή σε κάποιον να µην πάρει µια απόφαση, να µην καταλήξει σε 
οριστικό συµπέρασµα, να µην κάνει ορισµένη ενέργεια κ.λπ., πριν 
πραγµατοποιηθεί κάτι που λειτουργεί ως προϋπόθεση για όσα σκέφτεται ή 
σχεδιάζει: ~ πάρουµε τα λεφτά που µας χρωστάνε και µετά βλέπουµε πού θα 
πάµε διακοπές || ~ τελειώσουµε πρώτα αυτή τη δουλειά που επείγει και ύστερα 
συζητάµε για τις υπόλοιπες 19. (οικ.-αργκό) (για γυναίκα) ενδίδω, υποχωρώ 
στις ερωτικές προτάσεις κάποιου: του αρέσει και την κυνηγάει συνεχώς, αλλά 
αυτή δεν του κάθεται · ΦΡ. (αργκό) µου την έκατσε µε εξαπάτησε ΣΥΝ. µου 
την έφερε, µου την έκανε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κάθηµαι (κατά τα ρ. σε -οµαι), παρακ. τού καθέ-ζοµαι σε 
ενεστ. χρήση. Το ίδιο το καθέζοµαι < καθ- (< κ:ατα-) + εζο-µαι, βλ. λ. έδρα]. 

κάθισα ή κάθησα; o αόρ. τού κάθοµαι σχηµατίζεται από τον αόρ. τού 
καθίζω και γράφεται κανονικά µε -ι-. Τύπος κάθησα δεν δικαιολογείται. 

καθοµιλουµένη (η) η γλώσσα που χρησιµοποιείται στην καθηµερινή ζωή· σε 
αντιδιαστολή κυρ. προς τη λόγια γλώσσα: στην ~ λέµε και «πιόνι» αντί 
«υποχείριο». 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. καθοµιλώ (-έω) < καθ- (< κατά-) + οµιλώ]. 

καθοµολόγηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ανεπιφύλακτη 
οµολογία, η ειλικρινής αποδοχή · 2. ο όρκος που δίνεται δηµόσια µε 
συγκεκριµένο τελετουργικό: ~ πίστεως || η ~ είναι µέρος τής αναγόρευσης 
κάποιου σε διδάκτορα. 

καθοµολονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καθοµολογείς... | καθοµολόγησα} αποδέχοµαι 
χωρίς επιφυλάξεις, οµολογώ ανεπιφύλακτα. — καθοµολογία (η) [µτγν.]. 

καθορίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καθόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ορίζω 
(κάτι) µε ακρίβεια, προσδιορίζω: ~ την ποινή | τη στάση µου | την πολιτική που 
θα ακολουθήσω 2. ασκώ αποφασιστική επίδραση, επηρεάζω αποφασιστικά: τα 
αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία 
τής κυβερνήσεως. 

καθορισµός (ο) ο ακριβής προσδιορισµός, η οριοθέτηση: ~ αρµοδιοτήτων | 
ορίων | συνόρων | τιµής | ηµεροµηνίας εκλογών | τακτικής | στόχων | µεθόδων. 

καθοριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που καθορίζει, που επηρεάζει αποφασιστικά 
(κάτι): οι διασυνδέσεις του µε υψηλά πρόσωπα έπαιξαν - ρόλο στην εξέλιξη του 
|| ~ παράγοντας | απόφαση ΣΥΝ. αποφασιστικός. — καθοριστικ-ά | -ώς επίρρ. 

καθοσιωνω ρ. µετβ. {καθοσίω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.) 1. καθιστώ (κάτι) 
ιερό 2. προσφέρω ως ανάθηµα, αφιερώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καθοσιώ (-όω) < 
καθ- (< κατά-) + -οσιώ < όσιος]. 

καθοσίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η αφιέρωση (βλ.λ.)· 2. ΝΟΜ. 
έγκληµα καθοσιώσεως έγκληµα εσχάτης προδοσίας (κατά τής πατρίδας, τού 
πολιτεύµατος και τής πολιτείας). [ΕΤΥΜ. < µτγν. καθοσίωσις < αρχ. καθοσιώ 
(βλ.λ.). Η φρ. έγκληµα καθοσιώσεως (λατ. crimen majestatis populi Romani 
imminutae = έγκληµα µεγίστης προσβολής τού ρωµαϊκού λαού) προέρχεται 
από την αρχ. Ρώµη και περιέγραφε εγκληµατικές πράξεις κατά τής πολιτείας 
και τού πολιτεύµατος]. 

καθόσον κ. καθ' όσον σύνδ. (λόγ.) 1. σύµφωνα µε..., στο µέτρο που...: ~ 
γνωρίζω, αυτό το πράγµα δεν ειπώθηκε στη συνάντηση ΣΥΝ. όσο 2. επειδή, 
καθώς: φέρει αυξηµένη ευθύνη, ~ τυγχάνει αρµόδιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αιτιολογικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. καθ'όσον < καθ- (< κτατά) + όσος]. 

καθότι κ. καθ' ότι σύνδ. (λόγ.) επειδή, διότι: έφυγε, ~ έκρινε την παρουσία του 
περιττή ΣΥΝ. λόγω τού ότι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτιολογικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. καθ' 
δτι > καθ- (< κατά) + ότι]. 

καθ' ou (ο), καθ" ης (η) {πληθ. αρσ. κ. θηλ. οι, των, τους καθ' ων} ΝΟΜ. 
πρόσωπο εναντίον τού οποίου στρέφεται η αγωγή. [ΕΤΥΜ < αρχ. καθ' ου < 
κατά + ου, γεν. τής αναφορικής αντωνυµίας ός. Το θηλ. ή σχηµατίζει γενική 
ης]. 

ο καθ' ou, η καθ' ης. Πρόκειται για ελλειπτικές φράσεις λόγιας 
προέλευσης: ο καθ' ou = «εκείνος εναντίον τού οποίου» (ενν. «στρέφεται η 
αγωγή» ή «υποβάλλεται η µήνυση» ή «εγείρονται αξιώσεις» κ.τ.ό., 
ανάλογα µε το περιεχόµενο τού εγγράφου)· η καθ' ης = «εκείνη εναντίον 
τής οποίας» κ.λπ. Οι φράσεις κλίνονται: ο καθ' ου - τού καθ' ου - τον καθ' 
ου - οι καθ' ων - των καθ' ων - 

τους καθ'ων - η καθ' ης - τής καθ' ης - την καθ' ης - οι καθ' ων -των καθ' ων 
- τις καθ' ων κ.λπ. Κλίνεται το άρθρο, η δε πρόθεση κατά | καθ' (βλ. λ. 
κατά) συντάσσεται µε τη γενική (καθ'ου - καθ' ων) τής αντωνυµίας ος (= ο 
οποίος), ου (= τού οποίου), ης (= τής οποίας), ων (= των οποίων). 

καθούµενος, -η, -ο αυτός που κάθεται- στη ΦΡ. στα καλά καθούµενα | στα καλά 
τού καθουµένου χωρίς εµφανή αίτια, χωρίς αφορµή: δεν είναι δυνατόν να σου 
επιτέθηκε έτσι, ~· κάτι θα του έκανες κι εσύ. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τ. τού ρ. κάθοµαι (πβ. κ. χρειαζ-ούµενος, καλοστεκ-ού-µενος) 
κατ' αναλογίαν προς εκείνες των συνηρηµένων σε -έω ή -όω (πβ. τοποθετ-
ούµενος, πληρ-ούµενος)]. 

καθρεφτάκι (το) {χωρ. γεν.} ο µικρός (φορητός ή σταθερός) καθρέφτης: είχε 
στην τσάντα της ένα ~||~ αυτοκινήτου | µοτοσυκλέτας. 

καθρέφτης κ. (λόγ.) καθρέπτης (ο) {καθρεφτών} 1. η λεία και στιλπνή 
επιφάνεια (συνήθ. επαργυρωµένο γυαλί(, που αντανακλά τα είδωλα από 
οτιδήποτε βρίσκεται µπροστά της: κοιτάζοµαι | βλέπω το πρόσωπο µου στον ~ 
|| παραµορφωτικός ~ (βλ. λ. παραµορφωτικός) || στο παραµύθι «Η Χιονάτη και 
οι εφτά νάνοι» η κακιά βασίλισσα συµβουλευόταν έναν µαγικό ~ ΣΥΝ. 
κάτοπτρο, (λαϊκ.) γυαλί· (µτφ.) 2. οποιαδήποτε στιλπνή επιφάνεια αντανακλά 
τα είδωλα των µορφών ή των αντικειµένων που βρίσκονται µπροστά της: 
θε'λω µετά το γυάλισµα να έχει γίνει το πάτωµα ~ ΣΥΝ. γυαλί 3. οτιδήποτε 
δίνει την αντιπροσωπευτική εικόνα (κάποιου): τα µάτια είναι ο ~ τής ψυχής || 
θεωρείται ότι οι εφηµερίδες είναι ο ~ τής κοινής γνώµης ΣΥΝ. εικόνα. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. καθρέπτης < *καθρόπτης < *κάθροπτον < *κάθοπτρον (µε 
αντιµετάθεση και δάσυνση, ίσως υπό την επίδραση τού ρ. ορώ) < αρχ. 
κάτοπτρον (βλ.λ.)]. 

καθρεφτίζω κ. (λόγ.) καθρεπτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καθρέφτισ-α, -τηκα, -µένος} 
1. (για λεία επιφάνεια) αντανακλώ το είδωλο (κάποιου)· συνήθ. το µεσοπαθ. 
καθρεφτίζοµαι: το κάστρο καθρεφτίζεται στα νερά τής λίµνης ΣΥΝ. 
αντικατοπτρίζω 2. (µτφ.) αναπαριστάνω πιστά, περιγράφω παραστατικά· 
απεικονίζω: ο λόγος του καθρεφτίζει το πάθος του για το θέατρο. — 
καθρέφτισµα (το). 

καθυβρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {καθύβρισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) βρίζω µε έντονα 
χυδαίο και αυθάδη τρόπο ANT. επαινώ, εγκωµιάζω. — καθύβριση (η) [µτγν.]. 

καθυγραινω ρ. µετβ. [αρχ.] {καθύγραν-α, -θηκα} (λόγ.-σπάν.) υγραίνω 
εντελώς, µουσκεύω ΣΥΝ. διαποτίζω, εµποτίζω. 

κάθυγρος_, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) πολύ υγρός, µουσκεµένος. 
καθυποβαλλω ρ. µετβ. {καθυπέβαλα} (επιτατ.) υποβάλλω. [ΕΤΥΜ. 

µτγν. < καθ- (< κατά-) + υποβάλλω]. 
καθυποδουλώνω ρ. µετβ. [1825] {καθυποδούλω-σα, -θηκα, -µένος} 

υποδουλώνω εντελώς ΣΥΝ. καθυποτάσσω. — καθυποδούλωση (η) [1825]. 
καθυποτάσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {καθυπέταξα, καθυποτά-χθηκα, -γµέ-νος} 

υποδουλώνω πλήρως, θέτω ολοκληρωτικά υπό την εξουσία µου. — 
καθυπόταξη (η) [1888]. 

καθυποχρεώ ρ. -> καταϋποχρεώνω 
καθυστερηµένος, -η, -ο 1. αυτός που έφθασε αργά, αργοπορηµένος: ήρθα ~, 

γιατί χάλασε το αυτοκίνητο µου 2. αυτός που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, που 
µένει πίσω στην ανάπτυξη: άνθρωπος µε ~ αντιλήψεις || ~ λαός | κράτος | 
εκπαιδευτικό σύστηµα ΑΝΤ. προοδευµένος, εκσυγχρονισµένος 3. ΨΥΧΟΛ. (για 
πρόσ.) αυτός που έχει µειωµένη διανοητική ανάπτυξη έναντι των 
συνοµηλίκων του, που πάσχει από νοητική καθυστέρηση. — καθυστερηµένα 
επίρρ. (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καθυστερώ (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. retardé]. 

καθυστέρηση (η) [1885] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γίνεται κάτι 
αργότερα από τον προκαθορισµένο ή αναµενόµενο χρόνο: η ~ στην καταβολή 
τού ποσού θα τιµωρείται µε πρόστιµο ΣΥΝ. αργοπορία, επιβράδυνση 2. 
(ειδικότ.) η µη έγκαιρη αναχώρηση ή άφιξη: το τρένο είχε ~||~ στο 
δροµολόγιο3. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα τής αργοπορίας: το πλοίο ήρθε µε 
| είχε δύο ώρες ~ 4. (καθηµ. για γυναίκες) το να µην εκδηλώνεται η έµµηνος 
ρύση τις ηµέρες που θα έπρεπε, πράγµα που αποτελεί ένδειξη πιθανής 
εγκυµοσύνης: έχω ~ 5. ΑΘΛ. (α) (στο ποδόσφαιρο) η παράταση τής κανονικής 
διάρκειας τού αγώνα λόγω διακοπών (εξαιτίας τραυµατισµών, διαµαρτυριών 
κ.λπ.) (β) (συνεκδ.) καθεµιά από τις διακοπές τού αγώνα, οι οποίες παρατεί-
νουν την κανονική του διάρκεια και ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν: ο 
διαιτητής κράτησε 5 λεπτά ~|| ο αγώνας διήρκεσε 95 λεπτά µε τις ~ 6. η 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθµούς εξέλιξης ή έλλειψη 
εκσυγχρονισµού, προοδευτικού πνεύµατος: η χώρα τους παρουσιάζει ~ στον 
τοµέα τής παραγωγής · 7. ΨΥΧΟΛ. η µειωµένη διανοητική ανάπτυξη, η 
παθολογική κατάσταση, κατά την οποία οι νοητικές ικανότητες κάποιου είναι 
κατώτερες από αυτές που αντιστοιχούν στην ηλικία του 8. ΜΟΥΣ. στην 
αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου φθόγγου (βλ.λ.), ο οποίος έχει εµφανιστεί 
στο πλαίσιο προηγούµενης συγχορδίας, και εξακολουθεί να ακούγεται και στο 
πλαίσιο επόµενης, στην οποία δεν ανήκει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

καθυστερώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καθυστερείς... | καθυστέρ-ησα, -ού-µαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον/κάτι) να αργοπορήσει, να χάσει χρόνο: 
Με καθυστερείς! Πες µου γρήγορα τι θέλεις, να φύγω! 2. κάνω (κάτι) αργότερα 
από τον καθορισµένο χρόνο: καθυστέρησα την εξόφληση τού λογαριασµού και 
πλήρωσα πρόστιµο || καθυστέρησε να υποβάλει τα δικαιολογητικά και ήταν 
εκπρόθεσµος ♦ (αµετβ.) 3. αργοπορώ· δεν φθάνω ή δεν συµβαίνω εγκαίρως: 
καθυστερεί η έκδοση τού διαζυγίου | η εκτέλεση τής πρωθυπουργικής 
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εντολής ΣΥΝ. βραδύνω, αργώ 4. υπολείποµαι (σε κάτι), δεν συµβαδίζω 
µε τους άλλους: ~ στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 5. (η µτχ. καθυ-
στερηµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καθυστερώ (-έω) < καθ- (< 
κατά-) + υστερώ]. 

καθώς σύνδ. 1. σύµφωνα µε, µε βάση (κάτι)· κυρ. για την εισαγωγή 
παραβολικών προτάσεων: - ανέφερα παραπάνω, επείγει η λήψη µέ-
τρων ΣΥΝ. όπως· ΦΡ. καθώς πρέπει βλ. λ. καθωσπρέπει 2. (για την πα-
ραβολή ανάλογων πραγµάτων): ~ έζησε, πέθανε- ήρεµα και αθόρυβα-
ΦΡ. καθώς και όπως επίσης· για κάτι που λέγεται ως επιπρόσθετο: σας 
ευχαριστώ για την ενηµέρωση, ~ για τα καλά σας λόγια · 3. (α) (+ 
παρατ., για την εισαγωγή χρονικών προτάσεων που δηλώνουν το σύγ-
χρονο) ενώ, τη στιγµή που, όταν: ~ έκλεινα την πόρτα, άκουσα τον 
πυροβολισµό (β) (+ µέλλ.) για την εισαγωγή χρονικών προτάσεων 
που δηλώνουν τη διαδικασία, την εξέλιξη µιας ενέργειας: ~ (θα) έρ-
χεσαι, πάρε µου µια εφηµερίδα 4. (για την εισαγωγή αιτιολογικών 
προτάσεων) επειδή, για τον λόγο ότι, αφού, τη στιγµή που: ~ δεν είχα 
χρήµατα, δεν µπορούσα να τον κεράσω. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < καθ- (< 
κατά-) + ώς, µε χρονική και τροπική σηµ.]. 

καθωσπρέπει επίρρ. 1. όπως πρέπει, ευπρεπώς ΣΥΝ. άψογα, τέλεια 2. 
(συχνά ως επίθ.) ευπρεπής, αυτός που ταιριάζει µε ό,τι είναι κοι-
νωνικώς αποδεκτό: ένας ~ κύριος δεν βρίζει. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. comme il fait]. 

καθωσπρεπεισµός (ο) (κακόσ.) η εµµονή σε ό,τι είναι κοινωνικώς 
αποδεκτό, στα αυστηρά πρότυπα (κυρ. συµπεριφοράς και εµφάνισης) 
και η οποιαδήποτε σχετική εκδήλωση: στον αντίποδα τού λαϊκισµού 
ορισµένων βρίσκεται ο ~ ορισµένων άλλων ΣΥΝ. σοβαροφάνεια. 

και κ. κι (πριν από φωνήεν) σύνδ. 1. ως συµπλεκτικός σύνδεσµος: (α) 
για την κατά παράταξη σύνδεση στοιχείων που βρίσκονται σε συ-
µπληρωµατική σχέση, την πρόσθεση: εσύ ~ εγώ θα φύγουµε µαζί || εί-
ναι πολύ ικανός ~ αποδίδει στη δουλειά του || πέντε ~ πέντε κάνουν 
δέκα || ο Γιάννης, ο Πέτρος ~ ο Βασίλης (β) και... και για έµφαση στη 
συµπλεκτική σύνδεση: ~ όλες τις δουλειές τού κάνω ~ ευγενικά του 
φέροµαι- τι άλλο θέλει; || ~ ο ένας ~ ο άλλος (γ) επίσης, ακόµη: εκτός 
από Αγγλικά ξέρω - λίγα Ιταλικά (δ) για τη σύνδεση πράξεων που 
συµβαίνουν συγχρόνως: γελούσε ~ έκλαιγε µαζί || εκείνος µιλούσε -
εµείς ακούγαµε προσεκτικά (ε) για τη σύνδεση πράξεων που βρίσκο-
νται σε συνέχεια, σε ακολουθία: ήρθε ο ταχυδρόµος ~ έφερε τα γράµ-
µατα || ανοίγω την πόρτα ~ τι να δω;... (στ) για σύνδεση οµοίων λέξε-
ων, ώστε να εκφραστεί το αδιάκοπο, το συνεχές ή το πλήθος: ώρες ~ 
ώρες περίµενα || κόσµος ~ κοσµάκης || τα ίδια ~ τα ίδια (ζ) για τη 
σύνδεση οµοίων λέξεων, ώστε να εκφραστεί η διαφορά ποιότητας µέ-
σα στο πλήθος: υπάρχουν πολιτικοί ~ πολιτικοί- άλλοι είναι έντιµοι, 
άλλοι ανέντιµοι- ΦΡ. και ούτω καθεξής βλ. λ. καθεξής 2. για την ει-
σαγωγή προτάσεως που εκφράζει συµπέρασµα, επακόλουθο: κάνε 
ό,τι σου ζητάει ~ θα δεις που θα το ξεπληρώσει || µε έκανε ~ έγινα 
εχθρός µε όλο τον κόσµο 3. για αντιθετική σύνδεση (αντί τού ενώ): 
εγώ σκοτώνοµαι στη δουλειά - εσύ κάθεσαι || (αντί τού αλλά) λοιπόν, 
επαναλαµβάνω, ~ αυτή τη φορά δεν θέλω σχόλια || κάθε χρόνο το λέω - 
όλο το ξεχνάω 4. (α) µε επιδοτική λειτουργία, για να δώσει έµφαση 
σε αυτό που ακολουθεί: Μην το παίρνεις ~ τόσο κατάκαρδα! ∆εν 
χάλασε δα ~ ο κόσµος! || δεν σε είπαµε - καµπούρη! || ~ βέβαια! || 
(οικ.) είσαι - ο πρώτος! (είσαι πολύ σπουδαίος) (β) ακόµη και: φοβά-
ται ~ τον ήσκιο του || µας εξηγεί ~ το παραµικρό (γ) για να εισαγάγει 
κάτι που λέγεται συµπληρωµατικά, ενισχυτικά προς αυτό που 
προηγείται: φοβήθηκε, ~ µε το δίκιο του- ΦΡ. και µάλιστα βλ. λ. µάλι-
στα (δ) µε έναρθρο αριθµητικό π.χ. και οι δύο | τρεις... χωρίς να εξαι-
ρείται κανείς από τους δύο | τους τρεις...: και τα τρία του παιδιά 
σπουδάζουν || το λέω ~ για τους δυο σας, όχι µόνο για σένα (ε) (µε 
λέξεις όπως µόνο, τίποτε, κανένας) για να τονιστεί η αποκλειστικό-
τητα: αυτό ~ µόνο || ~ τίποτε άλλο (κανένα άλλο εκτός από αυτό, µόνο 
αυτό) || το πρόγραµµα απευθύνεται αποκλειστικά ~ µόνο σε νέους 
κάτω των 25 ετών 5. για την εισαγωγή παραχωρητικών προτάσεων 
(α) (ακόµη) και αν | να χωρίς να εξαιρείται η περίπτωση που: ~ ο θεός 
ο ίδιος να µου το ζητήσει, θα αρνηθώ || ό,τι ~ να µου πεις, δεν θα µε 
πείσεις (β) και να... και να είτε... είτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση: ~ 
έρθεις ~ µην έρθεις, το ίδιο µου κάνει ΣΥΝ. και αν... και αν (γ) και αν 
βλ.λ. (δ) και ας βλ.λ. 6. (µετά από αρνητ. πρόταση) ως χρονικός 
σύνδεσµος, για να εκφράσει τη στενή χρονική ακολουθία, το αµέσως 
µετά: δεν πρόλαβα να πέσω στο κρεβάτι ~ χτύπησε το τηλέφωνο ΣΥΝ. 
όταν 7. (καθηµ.) (µετά από προστακτική) ως αιτιολογικός σύνδεσµος: 
µη µου κάνεις τον σκληρό ~ δεν σου πάει! ΣΥΝ. γιατί 8. αντί τού να 
(α) για την εισαγωγή βουλητικής πρότασης µετά από ρήµα αισθήσε-
ως: τον βλέπω ~ έχει αλλάξει από την τελευταία φορά (πβ. σηµ. 10) 
(β) για την εισαγωγή τελικής πρότασης: κάθησε φρόνιµα, γιατί πη-
γαίνω ~ τα λέω όλα στον πατέρα σου! (θα πάω να τα πω στον πατέρα 
σου) 9. για τη δήλωση παροµοίωσης (α) µετά από λέξεις όπως σαν, 
όπως κ.τ.ό.: εύχοµαι να γίνω κάποτε σαν ~ σένα || όπως ~ εσύ (β) µετά 
από ρήµατα όπως λες, θαρρείς: λες ~ ήταν χθες (σαν να ήταν χθες) || 
θαρρείς ~ δεν µιλάει αυτός, αλλά ο πατέρας του (σαν να µιλάει ο 
πατέρας του) 10. (µε το ρήµα βλέπω) αντί τού ότι: βλέπω ~ έχεις 
όρεξη για καβγά 11. (α) για την εισαγωγή ευχετικών εκφράσεων: ~ 
στα δικά σου! || ~ εις ανώτερα! (β) για την έκφραση ευχής: ε ρε, ~ να 
ήµουν νέος τώρα! 12. για τη µετάβαση σε άλλο θέµα, σε άλλη 
έννοια: καλά, εσύ θα φύγεις από το σπίτι- - το παιδί σου, που θα µείνει 
µόνο, το σκέφτηκες; || ~ αυτός µου είπε..., ~ εγώ του απάντησα...-ΦΡ. 
(α) και λοιπόν; (i) προτρεπτικά προς αυτόν που µιλά, για να συνεχίσει, 
να ολοκληρώσει: ~, τι έγινε µετά; (ii) αυτό είναι όλο; πού είναι το 
αξιοσηµείωτο; (σχολιαστικά, για κάτι που είπε κάποιος) (β) ε, και; 
αυτό είναι όλο; πού είναι το αξιοσηµείωτο; και τι έγινε; ~ τι µε νοι-
άζει; Τι έχω να χάσω; || -o ∆ηµήτρης έπιασε δουλειά στον Ο.Τ.Ε.! —; 

|| ~; Πρώτη φορά βλέπεις φίδι; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος, ίσως. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί εικασίες περί συνδέσεως του µε 
αρχ. σλαβ. ce «καίτοι, αν και», λατ. ceu «ακριβώς όπως», ceteri (< 
*cae eteri «και έτεροι»), αλλά οι συσχετισµοί δεν µπορούν να 
αποδεχθούν. Το µόριο και είχε αρχικώς τη σηµ. «επιπλέον, εξίσου», 
αλλά τελικά επικράτησε η προσθετική-επιτατική του χρήση, o τ. κι 
είναι µεσν. και προέρχεται από συνίζηση τού φθόγγου [e] (στο και) 
προ των φωνηέντων [a], [ο], [u] (λ.χ. και άνοιξε > κι άνοιξε, και όµως 
> κι όµως, και ούτε > κι ούτε), ενώ προ των φηνηέντων [e], [i] έχουµε 
έκκρουση (λ.χ. και έφερε > κι έφερε, και είπε > κι είπε)]. 

κι ή κΓ ή κ'; Όπως είναι γνωστό, στην Ελληνική υπάρχουν δύο µορ-
φές («αλλόµορφα») τής λέξης («µορφήµατος») και: το αλλόµορφο 
και που χρησιµοποιείται µπροστά από λέξεις που αρχίζουν από 
σύµφωνο (και το παιδί, και λέω, και τώρα) και το αλλόµορφο κι που 
χρησιµοποιείται µε λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν (κι αυτός, κι 
έδωσε). Για την ορθή γραφή τού αλλοµόρφου κι υπάρχει διχογνω-
µία. Μερικοί γράφουν κ', ενώ άλλοι γράφουν κι'. Αυτό το οποίο, 
στην πραγµατικότητα, συµβαίνει είναι ότι το και µπροστά από λέ-
ξεις που αρχίζουν από φωνήεν υπέστη έκθλιψη τού φωνηεντικού 
του στοιχείου -αι (= [e]) και, συγχρόνως, από περιπτώσεις που 
ακολουθούσε [i] ή [e], το εναποµείναν από την έκθλιψη κ προφέρ-
θηκε ως ουρανικό [κ] (ή κι), όποιο φωνήεν και αν ακολουθούσε· 
ουρανικοποιήθηκε δηλ. το κ τού και, γι' αυτό γράφτηκε και γρά-
φεται παντού Κι, που είναι και η ορθή γραφή. Αν γράφαµε κ' εγώ (< 
και εγώ) ή κ' είµαστε (< και είµαστε), θα ήταν τυπικά σωστό- θα 
ήταν όµως λάθος να γράψουµε κ' αυτός (θα προφερόταν όπως το... 
καυτός!) ή κ' όλος (!) ή κ' ούτε (!) Σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
έπρεπε να δείξουµε ότι το κ' προφέρεται ουρανικά (όπως στις λέ-
ξεις κυρία, κήπος, κερί, κελί κ.τ.ό.(, οπότε θα έπρεπε να το γρά-
ψουµε κ' ή κι'. Για να αποφευχθούν οι διαφορετικές γραφές κ' εγώ 
- κι' αυτός (ή κ' αυτός), καθιερώθηκε η γραφή κι ως ενιαία γραφή 
τού και µπροστά από φωνήεντα. Ήδη τον 16ο αι. γράφτηκε κιό-
λα)ς) από τη φράση και όλα. 

Καιάδας (ο) {χωρ. πληθ.} 1. χάσµα τού Ταϋγέτου, στο οποίο οι αρ-
χαίοι Σπαρτιάτες έριχναν τους εγκληµατίες, τους αιχµαλώτους πο-
λέµου, τους ιερόσυλους, τους προδότες και, σύµφωνα µε ορισµένες 
µαρτυρίες, τα καχεκτικά ή ανάπηρα βρέφη 2. (ως προσηγορ.) η σκλη-
ρότητα που επιφυλάσσει το κοινωνικό σύνολο σε άτοµα που µειονε-
κτούν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *καίΡ-ατας < *kai-wr-t-, που συνδ. µε βεδ. kévata- «τά-
φρος», πράγµα που θα οδηγούσε σε αρχικό τ. *KaiFap]. 

και αν [µεσν.] κ. κι αν περιφραστικός σύνδ. 1. (µετά από αναφορική 
αντων. ή επίρρ.) (α) για την εισαγωγή αναφορικών-παραχωρητικών 
προτάσεων: όσο ~ τρέχεις, θα σε φτάσω (οσοδήποτε) || όποιος - χτυ-
πήσει το κουδούνι, δεν θα του ανοίξεις (οποιοσδήποτε) ΣΥΝ. και να 
(β) (κυρ. µε το ό,τι) εµφατικά: του έδωσε ό,τι ~ είχε (όλα όσα είχε)· 
ΦΡ. και αν... και αν είτε... είτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση: ~ δουλέψεις 
- δεν δουλέψεις, το σίγουρο είναι ότι θα πεινάσεις ΣΥΝ. και να... και 
να 2. και αν ακόµη | ακόµη και | (κι) αν ανεξαρτήτως τού αν... για την 
εισαγωγή παραχωρητικών προτάσεων, όπου εκφράζεται αδιαφορία 
για το γεγονός που αναφέρεται: ~ µας πολεµήσουν, εµείς δεν θα το 
βάλουµε κάτω || «κι αν είσαι και παππάς, µε την αράδα σου θα πας» 
(βλ. λ. παππάς) ΣΥΝ. και αν, και να. 

και ας κ. κι ας περιφραστικός σύνδ. (καθηµ.) για την εισαγωγή πα-
ραχωρητικών προτάσεων, στις οποίες εκφράζεται αδιαφορία για το 
γεγονός που αναφέρεται (ποτέ στην αρχή περιόδου): µίλα µου εσύ, ~ 
µη σε καταλαβαίνω || ας ήταν εδώ, ~ µη βλεπόµαστε! 

Καϊάφας (ο) Κ,∆. Ιουδαίος αρχιερέας, γαµπρός τού αρχιερέα Άννα, 
πρόεδρος τού συνεδρίου που καταδίκασε τον Χριστό σε θάνατο· στη 
ΦΡ. (καθηµ.) από τον Άννα στον Καϊάφα βλ. λ. Άννας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αραµ. Kayphä, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ακκαδ. qêpu «µά-ντις»]. 

καίγοµαι ρ. → καίω 
και δη µόρ. [αρχ.] (λόγ.) και µάλιστα (βλ.λ.). 
κάιζερ (ο) {άκλ.} ΙΣΤ. ο Γερµανός αυτοκράτορας. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 

Kaiser < αρχ. γερµ. keisur «αυτοκράτορας» < λατ. Caesar 
«καίσαρας». Βλ. κ. Καίσαρας]. 

καΐκι (το) {καϊκ-ιού | -ιών} µικρό ιστιοφόρο ή και µηχανοκίνητο πλοίο. 
— (υποκ.) καϊκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kayik]. 

καΐκια (η) (λαϊκ.) η ποσότητα φορτίου που µπορεί να χωρέσει ένα 
καΐκι: µια - κάρβουνο. 

καϊκιάτικα (τα) (λαϊκ.) ο ναύλος καϊκιού. 
καϊκτσής κ. καϊξής (ο) {καϊκτσήδες} (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης καϊκιού. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kayikçi]. 
καΐλα (η) → καήλα 
καϊµακάµης (ο) {καϊµακάµηδες} ΙΣΤ. (στην Οθωµανική Αυτοκρατο-

ρία) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος µε καθήκοντα τοποτηρητή σε 
συγκεκριµένη περιοχή' ο Τούρκος διοικητής τού Αγίου Όρους κατά 
την περίοδο τής Τουρκοκρατίας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
kaymakam]. 

καϊµάκι (το) {καϊµακιού | χωρ. πληθ.) 1. το λεπτό και παχύρρευστο 
στρώµα που σχηµατίζεται στην επιφάνεια τού χτυπηµένου ή βρα-
σµένου γάλακτος ΣΥΝ. αφρόγαλα, ανθόγαλα, κρέµα 2. πυκνό αφρώ-
δες στρώµα που σχηµατίζεται στην επιφάνεια τού καφέ κατά το βρά-
σιµο του: το ~ έκοψε 3. (µτφ.) το καλύτερο, το εκλεκτότερο τµήµα 
ΣΥΝ. αφρόκρεµα, άνθος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaymak]. 
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καϊµακλής (ο) {καϊµακλήδες} (λαϊκ.) ο καφές µε παχύ καϊµάκι. — 
κάίµακλήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaymakli]. 

Καϊµακτοαλάν (το) {άκλ.} 1. η ψηλότερη κορυφή τού όρους Βόρας 2. 
(συνεκδ.) το ίδιο το όρος Βόρας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. Kaymakçalan «λευκή 
και γυµνή (κορυφή)»]. 

και µάλιστα µόρ. → µάλιστα 
Καίµπριτζ (το) {άκλ.} πόλη τής ΝΑ. Αγγλίας παγκοσµίως γνωστή για 

το πανεπιστήµιο της. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Cambridge, παρηλλαγµένος τ. τού αρχ. αγγλ. 
Grantacaestir «οχυρό τού (ποταµού) Grama», που παρετυµολογήθηκε 
προς τις λ. Cam (άλλη ονοµασία τού ποταµού) και bridge «γέφυρα»]. 

Καιν (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. ο µεγαλύτερος γυιος τού Αδάµ και τής Εύας 
και δολοφόνος τού αδελφού του Άβελ 2. (µετωνυµ.) ο αδελφοκτόνος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Qayin «απόκτηση - παραγωγή», πράγµα που δη-
λώθηκε από την Εύα, µόλις έφερε στον κόσµο τον Κάιν, πβ. Π.∆. Γέ-
νεσις4,1: ...καί συλλαβούσα ετεκεν τόν Κάιν καί εϊπεν, Έκτησάµην 
(εβρ. qan-ithi, τού p. qanâh «παράγω») ανθρωπον διατοῦΘεού. Σύµ-
φωνα µε άλλη εκδοχή, το όνοµα Qayin σηµαίνει «µεταλλουργός»]. 

και να περιφραστικός σύνδ.· χρησιµοποιείται για την εισαγωγή πα-
ραχωρητικών προτάσεων, συχνά µετά από αναφορικές αντωνυµίες: ~ 
µου ζητήσει συγγνώµη, δεν θα τον συγχωρήσω || ό,τι ~ κάνει, ό,τι ~ 
πει, εγώ δεν τον πιστεύω || όσα χρόνια - δουλέψεις, δεν πρόκειται να 
βγάλεις τόσα λεφτά ΣΥΝ. και αν. 

καινό κ. καινό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει 
ότι κάτι γίνεται ή παρουσιάζεται για πρώτη φορά, ότι είναι και-
νούργιο: καινο-τόµος, καινο-φανής. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. καινό-τοµώ, και-
νό-τροπος), που προέρχεται από το επίθ. καινός]. 

καινοδιαθηκολονος (ο/η) ο µελετητής τής Καινής ∆ιαθήκης. [ΕΤΥΜ 
Συνθ. εκ συναρπαγής από τη συνεκφορά Καινή ∆ιαθήκη + -λόγος 
(βλ.λ.)]. 

καινοζωικός, -ή, -ό [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τε-
λευταίο γεωλογικό αιώνα 2. Καινοζωικός Αιώνας ο τρίτος κατά σει-
ρά και νεότερος γεωλογικός αιώνας, που χαρακτηρίζεται από την 
επικράτηση των θηλαστικών στον ζωικό κόσµο και των αγγειοσπέρ-
µων στον φυτικό· διαρκεί 65 εκατοµµύρια χρόνια περίπου και χωρί-
ζεται σε δύο περιόδους, το Τριτογενές και το Τεταρτογενές. [ΕΤΥΜ 
< καινός + ζωικός, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. caenozoic]. 

καΐνοθήρας (ο) [1889] {καινοθηρών} (σπάν.) πρόσωπο που επιδιώκει 
το νέο, το πρωτότυπο, που δέχεται εύκολα και άκριτα καθετί νέο. — 
καινοθηρία (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. < 
καινός + -θήρας < θήρα «κυνήγι». Η λ. πλάστηκε ως απόδ. τού ξέν. 
reporter, προτού επικρατήσουν οι λ. δηµοσιογράφος και 
ανταποκριτές]. 

καινοπρεπης, -ής, -ές {καινοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που έχει νέα ή ασυνήθιστη εµφάνιση ή συµπεριφορά: ο πολύς κό-
σµος φαίνεται να αποδοκιµάζει µε την ψήφο του αυτά τα καινοπρε-πή 
ήθη ΣΥΝ. καινοµανής.  — καινοπρεπώς [αρχ.].  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < καινός + -πρεπής < πρέπω]. καινός, -ή, -ό 
(αρχαιοπρ.) 1. αυτός που γίνεται ή παρουσιάζεται για πρώτη φορά, 
καινούργιος· ΦΡ. καινά δαιµόνια νεωτεριστικές ιδέες, που ανατρέπουν 
την επικρατούσα τάξη· κυρ. στη φρ. εισάγω ~ 2. ΕΚΚΛΗΣ. Καινή 
∆ιαθήκη (συντοµ. Κ.∆.) το σύνολο των ιερών βιβλίων τής Αγίας Γραφής· 
περιλαµβάνει τα Τέσσερα Ευαγγέλια, τις Πράξεις των Αποστόλων, τις 
δεκατέσσερεις Επιστολές τού Αποστόλου Παύλου, τις επτά Καθολικές 
Επιστολές και την Αποκάλυψη τού Ιωάννη, που περιγράφει τα µετά τη 
γέννηση τού Χριστού γεγονότα (σε αντιδιαστολή προς την Παλαιά 
∆ιαθήκη) γραµµένα στην ελληνική γλώσσα (βλ. κ. Αγία Γραφή, λ. 
γραφή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ αρχ. < *Kav-joç < θ. *kan-, 
µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *ken- «εµφανίζοµαι για πρώτη φορά», πβ. 
σανσκρ. kanyâ «κορίτσι», λατ. re-cên-s «νέος, πρόσφατος» (> γαλλ. 
récent), αρχ. ιρλ. cinim «εκπηγάζω» κ.ά. Παράγ. καινο-τόµος, έγ-
καίνια, καινούργιος (βλ.λ.) κ.ά. o όρ. Καινή ∆ιαθήκη χρησιµοποιήθηκε 
από τον 2ο αι. µ.Χ. µε τη σηµ. των 27 βιβλίων τής Α.Γ. που 
γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια φρ., ωστόσο, είχε 
χρησιµοποιηθεί στην Κ.∆. χαρακτηρίζοντας τη νέα σχέση τού Χριστού 
µε την ανθρωπότητα (πβ. Λουκ. 22, 20: ...τούτο τό ποτήριον ή καινή 
διαθήκη εν τφ αϊµατί µου τό υπέρ υµών εκχυνό-µενον). Η φρ. καινά 
δαιµόνια (Πλάτ. 'Απολογία Σωκρ. 24c περιλαµβανόταν στην επίσηµη 
κατηγορία κατά τού Σωκράτη, ότι εισήγαγε νέες θεότητες στους 
Αθηναίους και ότι διέφθειρε τους νέους]. 

καινός - νέος, Καινή ∆ιαθήκη - Παλαιά ∆ιαθήκη. Η λ. καινός είναι 
αρχαία και σηµαίνει «νέος». Στην αρχαία γλώσσα το µεν καινός 
αναφερόταν σε άψυχα (αντικείµενα) και δήλωνε κάτι το νέο, το 
καινούργιο, το µη παλαιό, το µη γνωστό, ενώ το επίθ. νέος αναφε-
ρόταν τόσο σε έµψυχα (ανθρώπους), δηλώνοντας την ηλικία (νεα-
ρός), όσο και σε πράγµατα (καινούργιος). Ας σηµειωθεί ότι η λ. και-
νούργιος, από το αρχ. καιν-ουργής, σήµαινε αρχικά τον «πρόσφατα 
κατασκευασµένο, τον νεοφτειαγµένο» (το καινούργιος είναι 
προτιµότερο να γράφεται µε -γ- ως µεταπλασµένος τ. τού καινουρ-
γής). · Το Και·νή ∆ιαθήκη δηλώνει τη διάθεση, την εκπλήρωση τής 
υπόσχεσης τού Θεού, τη νέα οικονοµία τού Θεού να σώσει τον άν-
θρωπο µε το όλο έργο τού Χριστού («εν Χριστφ»). Η νέα οικονοµία 
τού Θεού (Καινή ∆ιαθήκη) δεν απευθύνεται µόνο στον παλαιό λαό 
τού Ισραήλ (όπως η Παλαιά ∆ιαθήκη), αλλά σε ολόκληρη την αν-
θρωπότητα, στον νέο λαό τού Θεού. o Απόστολος Παύλος γράφει: 
«Καί δια τούτο διαθήκης καινής µεσίτης εστίν [ο Χριστός], όπως, 

θανάτου γενοµένου είς άπολύτρωσιν των επί τη πρώτη διαθήκη 
παραβάσεων, τήν έπαγγελίαν λάβωσιν oi κεκληµένοι της αιωνίου 
κληρονοµιάς» (Κ.∆. Εβρ. 9,15). · ουδέν καινόν ή κρυπτόν υπό τον 
ήλιον; Συνήθως οι φράσεις «ουδέν καινόν» και «ουδέν κρυπτόν» 
συµφύρονται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να ακούγεται «ουδέν 
κρυπτόν υπό τον ήλιον» και άλλα παρόµοια. Στην πραγµατικότη-
τα πρόκειται για δύο διαφορετικές φράσεις που κατέστησαν πα-
ροιµιώδεις. Η φρ. «ουδέν καινόν υπό τον ήλιον» προήλθε από πα-
ραφθορά των λόγων τού Εκκλησιαστή (Π. ∆ιαθήκη): «και ουκ εστί 
παν πρόσφατον υπό τον ήλιονδς λαλήσει καί έρεϊ, "Ιδε τούτο καινόν 
εστίν, ήδη γέγονεν εν τοις αίώσι τοις γενοµένοις από έµπροσθεν 
ηµών» (Εκκλησ. 1, 9-11). Από την Κ. ∆ιαθήκη, εξάλλου, έχει 
προέλθει η φρ. «ουδέν κρυπτόν», αποσπασµένη από τους λόγους 
τού Χριστού: «ουδέν δε συγκεκαλυµµένον εστίν ô ουκ άποκαλυ-
φθήσεται, καί κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται» (Λουκ. 12,3) και αλλού 
(Λουκ. 8,17): «ου yap εστί κρυπτόν δ ου φανερόν γενήσεται, ουδέ 
άπόκρυφονδ ου γνωσθήσεται καί είς φανερόν ελθη». Η φρ. σήµερα 
σηµαίνει «τίποτε δεν µένει κρυφό, όλα γίνονται γνωστά» και, 
βεβαίως, είναι εσφαλµένη (από συµφυρµό προς το «ουδέν και-
νόν...») η φρ. «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον». 

καινοτοµία (η) [αρχ.] {καινοτοµιών} η ουσιώδης τροποποίηση, η ρι-
ζική αλλαγή: η νέα διεύθυνση εισήγαγε | έφερε πολλές - στην επι-
χείρηση ΣΥΝ. νεωτερισµός. — καινοτοµικός, -ή, -ό [1895]. 

καινοτοµώ ρ. αµετβ. {καινοτοµείς... | καινοτόµησα} εισάγω νέες µε-
θόδους, φέρνω αλλαγές και νεωτερισµούς ΣΥΝ. νεωτερίζω. — καινο-
τόµος, -ος, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καινοτοµώ (-έω), αρχική σηµ. «διανοίγω νέο δρόµο», < 
καινός + -τοµώ < τόµος (< τέµνω). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

καινότροπος, -η, -ο [αρχ.] ασυνήθιστος, αλλόκοτος ΣΥΝ. παράδοξος, 
καινοφανής ANT. συνηθισµένος. 

καινούργιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. καινούριος) (καθηµ.) 1. αυτός που 
έρχεται να αντικαταστήσει κάτι όµοιο στο είδος του· νέος: ευτυχι-
σµένος ο -χρόνος! || είναι ευχαριστηµένος από την ~ του δουλειά ANT. 
παλιός 2. αυτός που κατασκευάστηκε πρόσφατα: ~ µοντέλο αυτοκι-
νήτου || αυτό το σπίτι είναι ~· δεν υπήρχε πριν από δύο χρόνια 3. αυ-
τός που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ακόµη ή χρησιµοποιείται για πρώτη 
φορά ή άρχισε πρόσφατα να χρησιµοποιείται: πήρα ~ παντελόνι || στο 
~ σπίτι µένουµε εδώ και τρεις µήνες ΣΥΝ. νέος ΑΝΤ. παλιός· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) καινούργιο κοσκινάκι µου και πού να α' ακουµπήσω | σε κρε-
µάσω για κάτι που έχει µόλις αποκτήσει κάποιος και προσπαθεί να 
το χρησιµοποιεί όσο γίνεται προσεκτικότερα, µε όσο γίνεται µεγαλύ-
τερη φροντίδα 4. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται γνωστός για πρώ-
τη φορά: ~ εφεύρεση | ιδέες | δίσκος | ταινία | τεχνοτροπία ANT. πα-
λαιός, απηρχαιωµένος 5. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που έχει φθάσει ή 
έχει εµφανιστεί πρόσφατα (κάπου): είµαι ~ στην πόλη και δεν ξέρω τα 
µέρη || ~ συγγραφέας (το έργο του έχει εµφανιστεί πρόσφατα) || θα έρ-
θει ~ δάσκαλος, στη θέση αυτού που πήρε σύνταξη || (κ. ως ουσ.) την 
πολλή δουλειά τη δίνουν στον ~ ΣΥΝ. νέος (όχι σε ηλικία) ΑΝΤ. παλιός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καινός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καινουργός (πβ. ίσος - ίσιος) < καινουργής (µε µετα-
πλασµό) < αρχ. καινουργώ (-έω) «αναδηµιουργώ, ξεκινώ κάτι νέο» < 
καινός + -εργώ < έργον. Η γρ. καινούριος δεν δικαιολογείται ετυµο-
λογικούς]. 

καινοφανής, -ής, -ές {καινοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | καινοφανέσ-τε-
ρος, -τατος} 1. αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά ΣΥΝ. νεοφα-
νής, πρωτοφανής 2. (µτφ.) παράδοξος, πρωτάκουστος 3. ΑΣΤΡΟΝ. και-
νοφανής (ο) (αγγλ. nova) ο αστέρας ο οποίος παρουσιάζει ξαφνικά 
ταχύτατη και έντονη αύξηση τής λαµπρότητας του και επανέρχεται 
στα αρχικά επίπεδα λαµπρότητας µετά από µερικές ηµέρες ή εβδο-
µάδες (πβ. κ. λ. υπερκαινοφανής). — καινοφανώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καινός + -φανής < φαίνοµαι]. 

καϊξής (ο) → καϊκτσής 
καίπερ σύνδ. (αρχαιοπρ.) αν και, µολονότι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < και + -περ, βεβαιωτικό µόριο]. καιρικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που σχετίζεται µε τον καιρό (βλ.λ., σηµ. 1), µε την κατάσταση 
τής ατµόσφαιρας: κακές ~ συνθήκες || ~ µεταβολές. καίριος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που γίνεται στην κατάλληλη στιγµή· αποτελεσµατικός: 
~ επέµβαση ΣΥΝ. έγκαιρος, εύστοχος ΑΝΤ. άκαιρος, ανεπίκαιρος, 
παράκαιρος, άωρος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει πρωταρχική και 
θεµελιώδη σηµασία: ο εχθρός προχωρεί στην κατάκτηση ~ θέσεων || η 
υπόθεση τής παγκόσµιας ειρήνης είναι ζήτηµα ~ σηµασίας ΣΥΝ. 
βασικός, κρίσιµος, αποφασιστικός 3. καθοριστικός: δυνάµεις ανταρτών 
κατάφεραν ~ χτύπηµα στον κύριο σταθµό ανεφοδιασµού τού κατακτητή 
|| (µτφ.) ένας τέτοιος νόµος θα επιφέρει - πλήγµα στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία ΣΥΝ. µοιραίος· ΦΡ. καίριο σηµείο ευπρόσβλητο και 
τρωτό σηµείο: η σφαίρα τον βρήκε σε - ΣΥΝ. αχίλλειος πτέρνα. — 
καίρια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. Κάιρο (το) {Καίρου} η 
πρωτεύουσα τής Αιγύπτου και η µεγαλύτερη πόλη τής Αφρικής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Cairo < αραβ. (Al-) Kahira «νικηφόρος», πιθ. προς τιµήν 
τού Αραβα στρατηγού, ο οποίος κατέκτησε την Αίγυπτο το 969 µ.Χ. Το 
παλαιότερο αιγυπτ. όνοµα τής πόλης ήταν Khere-ohe | Kheri-aha «πε-
δίο µάχης», αντανακλώντας τον µύθο ότι σε εκείνη την περιοχή πο-
λέµησαν δύο αρχ. αιγυπτιακές θεότητες]. καιρός (ο) 1. η κατάσταση 
τής ατµόσφαιρας (θερµοκρασία, ένταση ανέµων κ.λπ.), οι 
επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες: χάλασε | άλλαξε απότοµα ο 
~ || ωραίο ~ κάνει σήµερα! || άσχηµος | άστατος Ι 
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κακός ! αίθριος | καλός -■ ΦΡ. (α) δελτίο καιρού η αναγγελία µε τις προβλέψεις 
τής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (β) παντός καιρού για όλες τις καιρικές 
συνθήκες (i) (καταχρ.) ονοµασία ορισµένων ελικοπτέρων που τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν να πετούν νύχτα και να εκτελούν ειδικές 
αποστολές (π.χ. αεροµεταφορά ασθενών σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης), 
εφόσον όµως οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ακραίες (ii) (µτφ.) ως 
χαρακτηρισµός προσώπου, οχήµατος, κατασκευής κ.λπ. που αντεπεξέρχεται σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες: ένα τζιπ - || αποδίδει εξίσου καλά σε οποιοδήποτε γή-
πεδο- είναι παίκτης ~ (γ) (οικ.) τον κακό σου τον καιρό! ως αποδοκιµασία σε 
κάποιον: ~, που θα µου πεις εµένα ότι δεν ξέρω τι λέω! (δ) (εκφραστ.) τού 
καλού καιρού (ι) πάρα πολύ: έφαγε, ήπιε ~ (ii) (για ύπνο) πολύ βαθιά: κοιµάται 
~ 2. (συνεκδ.) το δελτίο καιρού (βλ. ΦΡ. σηµ. 1), κυρ. όπως παρουσιάζεται 
στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε εφηµερίδα: πότε θα πει τον ~; || 
συνηθίζουν να βάζουν τις νικήτριες των καλλιστείων να λένε (να παρουσιάζουν) 
τον καιρό στην τηλεόραση 3. (προφορ.) κακοκαιρία: απ' ό,τι φαίνεται, θα 'χουµε 
- στο ταξίδι || κάνει καιρό || (κ. σε πληθ.) θα 'χουµε καιρούς · 4. στιγµή κα-
τάλληλη για κάποια ενέργεια, ευνοϊκή περίσταση: ήρθε ο ~ να πάρεις τη µεγάλη 
απόφαση || (οικ.) ~ να του δίνουµε! (πρέπει να φύγουµε) ΣΥΝ. ευκαιρία- ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) κάθε πράγµα στον καιρό του (κι ο κολοιός τον Αύγουστο) για κάθε 
πράγµα υπάρχει η κατάλληλη στιγµή, η κατάλληλη χρονική περίοδος (β) 
καιρός παντί πράγµατι (Π.∆. Εκκλησ. Γ 1 τοις πάσι χρόνος και καιρός παντί 
πράγµατι) για κάθε πράγµα υπάρχει η κατάλληλη στιγµή (για να γίνει) ΣΥΝ. 
κάθε πράγµα στον καιρό του (γ) (παροιµ.) καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα 
παραπούλια βλ. λ. παραπούλι 5. (για καρπούς, φυτά) ο χρόνος κατά τον οποίο 
ολοκληρώνεται η ωρίµαση, η κατάλληλη εποχή: οι φράουλες δεν είναι ακόµη 
στον ~ τους || πέρασε ο ~ των σύκων · 6. ο χρόνος: ο ~ περνά || «και κάποιο 
δάκρυ αν θα κυλήσει, θα το στεγνώσει ο ~» (τραγ.)- ΦΡ. (α) µε τον καιρό (µεσν. 
φρ.) µε την πάροδο τού χρόνου: ~ θα ξεχαστούν όλα | θα συνέλθει (β) (παροιµ.) 
ο καιρός είναι γιατρός µε την πάροδο τού χρόνου κάθε µεγάλος ψυχικός πόνος 
αµβλύνεται 7. χρονική περίοδος (στο παρελθόν, το παρόν ή το µέλλον), εποχή: 
τον - τού πολέµου | τού Ναπολέοντα || «στης ακρίβιας τον καιρό...» (τραγ.) || 
(µειωτ.) αντιλήψεις απ' τον ~ τής γιαγιάς || τον παλιό καλό - || πέρσι τέτοιον ~ 
έβρεχε καταρρακτωδώς- ΦΡ. (α) (µτφ.-σκωπτ.) απ' τον καιρό τού Νώε βλ. λ. 
Νώε (β) (καθηµ.) έναν καιρό (µεσν. φρ.) κάποτε: ~ δούλευα στην εταιρεία του- 
µετά βρήκα καλύτερη δουλειά (γ) από καιρό σε καιρό | κατά καιρούς µερικές 
φορές, πότε-πότε, σε διάφορες χρονικές στιγµές: ~ επισκέπτοµαι τον γιατρό µου 
και κάνω ένα τσεκάπ (δ) µια φορά κι έναν καιρό (στερεότυπη αρχή 
παραµυθιού) κάποτε: ~ ήταν µια καλή βασίλισσα (ε) (παροιµ.) έχει ο καιρός 
γυρίσµατα για τις απρόβλεπτες µεταβολές που συµβαίνουν στη ζωή, για τις 
εκπλήξεις που επιφυλάσσει η ζωή (στ) για δες καιρό που διάλεξε... (από 
πληρέστερη φρ. «για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να µε πάρει, τώρα που 
ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι», στίχοι που λένε ότι τους είπε ο 
Αθανάσιος ∆ιάκος, όταν τον ετοίµαζαν για τον θάνατο του, βλέποντας την 
ανοιξιάτικη οµορφιά τής φύσης γύρω του)- για κάτι το οποίο συµβαίνει σε 
περίοδο κατά την οποία δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να συµβεί (ζ) τω 
καιρώ εκείνω... (τω καιρώ έκείνω) (σε αρχή αφήγησης) για να δη-λωθεί ότι 
κάτι συνέβαινε πολύ παλιά 8. καιροί (οι) η εποχή, οι συνθήκες τής ζωής, οι 
περιστάσεις: οι ~ αλλάζουν || νέοι ~|| σε ~ χαλεπούς || δύσκολοι ~ για 
ερωτευµένους | πρίγκιπες (η σηµερινή εποχή δεν ευνοεί τους ερωτευµένους | 
τους πρίγκιπες) 9. (α) χρονικό διάστηµα ορισµένης διάρκειας: πόσον - ζεις εδώ; 
|| είναι πολύς - που δεν έχω λάβει γράµµα του (β) (ειδικότ.) µεγάλο χρονικό 
διάστηµα: -Είσαι καιρό εδώ; -Όχι, δύο βδοµάδες µόνο || καιρό έχω να φάω στα-
φύλια || είναι καιρός που δεν έχω φάει σταφύλι (πέρασε πολύς χρόνος από τότε 
που έφαγα σταφύλια) 10. ο διαθέσιµος χρόνος: δεν έχω ~ για χάσιµο || έχεις 
λίγο ~, να σε ρωτήσω κάτι; ΦΡ. (α) περνώ τον καιρό µου ασχολούµαι µε κάτι, 
για να µην αδρανώ, για να µην πλήττω: περνάει τον καιρό του στα καφενεία 
χαρτοπαίζοντας (β) χάνω τον καιρό µου µαταιοπονώ, κουράζοµαι άδικα, χωρίς 
αποτέλεσµα: µη χάνεις τον καιρό σου µαζί του- αφού βλέπεις ότι δεν σου δίνει 
σηµασία (ϊ) µΐ χάνεις καιρό βιάσου, ενέργησε αµέσως. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. 
ετύµου. Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις, όπως η σύνδεση µε το ρ. κείρω 
«κόβω» (µε τη σηµ. «αποφασιστική στιγµή, τµήµα χρόνου»), µε τα ρ. κρίνω 
και κύρω «συναντώ», αλλά προσκρούουν σε φωνητικές και σηµασιολογικές 
δυσχέρειες. Η λ. χρησιµοποιήθηκε µε ποικίλες χρονικές σηµ., εκ των οποίων 
αρχική φαίνεται η σηµ. «αποφασιστική στιγµή, κατάλληλο χρονικό σηµείο». 
Στην ελληνιστική εποχή η λ. έλαβε τη σηµ. τού απροσδιόριστου χρονικού 
διαστήµατος, τής εποχής, ενώ δήλωσε επίσης τις µετεωρολογικές συνθήκες. Η 
φρ. τού καλού καιρού λεγόταν αρχικώς για φρούτα ή γεωργικά προϊόντα ώριµα 
και εντός εποχής (λ.χ. σταφύλια, πορτοκάλια ~), αργότερα δε επεκτάθηκε σε 
οτιδήποτε γίνεται στην ώρα του (λ.χ. κουβέντα, λόγος ~). Στην αρχή διηγήσεων 
τής Κ.∆. απαντά µερικές φορές η φρ. εν έκείνω τω καιρώ (Ματθ. 12,1 και 
14,1), πβ. κ. Εφεσ. 2,12: ό'τι ήτε τώ καιρφ εκείνω χωρίς Χριστού]. 
καιροσκοπισµός (ο) (κακόσ.) η αναζήτηση τής κατάλληλης ευκαιρίας, από την 
οποία µπορεί να αποκοµίσει κάποιος προσωπικά οφέλη: η κυβέρνηση κατηγορεί 
την αντιπολίτευση για ~ ΣΥΝ. οπορτουνισµός, σπέκουλα. Επίσης καιροσκοπία 
(η) [1886]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. opportunisme]. καιροσκόπος (ο/η) [µτγν.] 
(κακόσ.) πρόσωπο που καιροσκοπεί ΣΥΝ. σπεκουλαδόρος. — καιροσκοπικός, -
ή, -ό [1890], καιροσκοπικά επίρρ. καιροσκοπώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{καιροσκοπείς... | καιροσκόπησα} (κα-κόσ.) 1. περιµένω να παρουσιαστεί η 
κατάλληλη ευκαιρία, για να την 

εκµεταλλευτώ ΣΥΝ. σπεκουλάρω 2. είµαι καιροσκόπος. 
καιροφυλακτώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {καιροφυλακτείς... | καιροφυλάκτησα} 

αναζητώ την κατάλληλη περίσταση, για να δράσω- παραµονεύω: ο εχθρός | ο 
αντίπαλος | ο κίνδυνος καιροφυλακτεί ΣΥΝ. καραδοκώ, (κακόσ.) σπεκουλάρω. 

Καίσαρ (ο) {Καίσαρ-ος, -α} 1. Γάιος Ιούλιος- (100-44 π.Χ.) Ρωµαίος πο-
λιτικός, στρατηγός και συγγραφέας, από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες 
τού ρωµαϊκού κόσµου, που συνέβαλε αποφασιστικά στη µετάβαση από το 
καθεστώς τής ∆ηµοκρατίας (res publica) στη µοναρχία 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Καίσαρας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Καίσαρ < λατ. Caesar, αβεβ. 
ετύµου. Κατά µιαν άποψη, Caesar < caesus «τοµή» < caedo «τέµνω, κόβω», 
επειδή ο Καίσαρ γεννήθηκε µε τοµή (η οποία ονοµάστηκε γι' αυτό 
«καισαρική»). Έχουν προταθεί επίσης οι συνδέσεις µε τη λ. caesaries «κόµη», 
επειδή ο Καίσαρ γεννήθηκε µε πυκνό µαλλί, ή µε τις λ. caeruleus «κυανός - 
µελαχρινός» και caesius «γλαυκός» (χρώµα µατιών), χαρακτηριστικά που 
αποδίδονταν στον Ιούλιο Καίσαρα. Στη βιβλική φρ. «άπόδοτε τά Καίσαρος 
Καίσαρι και τά του Θεού τώ Θεώ» (Κ.∆. Ματθ. 22, 21, Μάρκ. 12, 17, Λουκ. 
20, 25) η λ. Καίσαρ προσωποποιεί κάθε κοσµική πολιτική εξουσία]. 

καίσαρ (ο) {καίσαρ-ος, -α | καισάρων} ΙΣΤ. (ως τιµητικός τίτλος) 1. (στη 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία) ο αυτοκράτορας- ΦΡ. τα τού Καίσαρος τω καίσαρι 
(άπόδοτε ούν τά Καίσαρος Καίσαρι και τά τού Θεού τφ Θεφ, Κ.∆. Ματθ. 22, 
21) για την ανάγκη να αποδίδεται στον καθένα αυτό που πρέπει, αυτό που του 
οφείλεται, που του αρµόζει 2. (στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία) ανώτατος 
αξιωµατούχος · 3. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που εκδηλώνει εξουσιαστικές τάσεις, 
που φέρεται δεσποτικά και αλαζονικά. Επίσης καίσαρας. — (υποκ.) 
καισαρίσκος (ο) (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Καίσαρ]. 

Καισαρεία (η) {-ας κ. -είας} ιστορική πόλη τής Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
λατ. Caesarea (Cappadociae), ονοµασία που δόθηκε κατά τον Ιο αι. µ.Χ., όταν 
η πόλη έγινε πρωτεύουσα τής ρωµαϊκής επαρχίας τής Καππαδοκίας. Όµοια 
προέλευση έχει και η σηµερινή τουρκ. ονοµασία Kayseri]. 

καισαιρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε καίσαρα: ~ αξίωµα · 2. ΙΑΤΡ. 
καισαρική (τοµή) η χειρουργική διάνοιξη τής µήτρας µέσω των κοιλιακών 
τοιχωµάτων και η εξαγωγή τού εµβρύου, όταν ο φυσιολογικός τοκετός 
κρίνεται αδύνατος. Επίσης καισάρειος, -α, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. Καίσαρ. Η ιατρ. σηµ. αποτελεί µεταφορά τού γαλλ. 
(incision) césarienne < λατ. caesus «τοµή» < caedo «τέµνω, κόβω». Για τη 
σύνδεση µε τον Ιούλιο Καίσαρα, άποψη που παραδίδεται από τον Λατίνο 
συγγραφέα Πλίνιο, βλ. λ. Καίσαρ]. 

καισαρισµός (ο) [1870] (κακόσ.) η συγκέντρωση όλων των εξουσιών σε ένα 
άτοµο ΣΥΝ. απολυταρχία, τυραννία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
césarisme]. 

καισαροπαπισµός (ο) [1864] ΕΚΚΛΗΣ. πολιτειακό σύστηµα, κατά το οποίο η 
εξουσία τού κράτους είναι απόλυτη και η Εκκλησία είναι υποταγµένη σε 
αυτό. 

καϊσί (το) (λαϊκ.) ποικιλία βερίκοκου µε γλυκό κουκούτσι: ~ βερίκοκο και το 
κουκούτσι αµύγδαλο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kaysi]. 

καϊσιά (η) (διαλεκτ.) ποικιλία βερικοκιάς. 
καίσιο (το) [1892] {καισίου} ΧΗΜ. 1. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Cs) 

αργυρόλευκου χρώµατος, το δραστικότερο και ίσως µαλακότερο από όλα τα 
µέταλλα (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) 2. καίσιο·137 ραδιενεργό ισότοπο τού 
καισίου, που αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά τής ραδιενεργού τέφρας 
και απελευθερώνεται ως αποτέλεσµα πυρηνικών εκρήξεων. [ΕΤΥΜ < νεολατ. 
caesium < λατ. caesius «γλαυκός - κυανός»]. 

καίτοι σύνδ. (λόγ.) αν και, µολονότι: ~ δεν είναι φίλος µου, θα τον βοηθήσω || ~ 
δυσάρεστο, θα το πω. [ΕΤΥΜ αρχ. < καί + -τοι, βεβαιωτικό µόριο, πβ. κ. ή-τοι]. 

καίω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καις, καίει, καίµε, καίτε, καίνε | έκαψα, κάηκα, 
καµένος} ♦ (µετβ.) 1. καταστρέφω µε φωτιά: εµπρηστές έκαψαν χιλιάδες 
στρέµµατα δάσους || έκαψε όλες τις παλιές φωτογραφίες- ΦΡ. (α) θα καεί το 
πελεκούδι βλ. λ. πελεκούδι (β) (µτφ.) κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά 
βλ. λ. ξερός (γ) (µτφ.) καµένη γη (i) σε ΦΡ. όπως: τακτική τής ~ (η πολεµική 
τακτική κατά την οποία ο στρατός που υποχωρεί καταστρέφει οτιδήποτε 
µπορεί να χρησιµεύσει στον εχθρό που ακολουθεί, π.χ. καλλιέργειες, 
εργοστάσια, γέφυρες κ.λπ.) (ii) (ως πολιτική έκφραση) η κατεστραµµένη 
οικονοµία: παραλάβαµε ~ από την προηγούµενη κυβέρνηση 2. (α) καταναλώνω 
ως καύσιµη ύλη: ~ κάρβουνο | βενζίνη | πετρέλαιο || (για αυτοκίνητα) πόσα 
λίτρα καίει το χιλιόµετρο; (β) χρησιµοποιώ ως προσάναµµα: - ξύλα | κού-
τσουρα- ΦΡ. (µτφ.) δεν µου καίγεται καρφί βλ. λ. καρφί 3. προκαλώ φθορά, 
καταστρέφω ή αλλοιώνω (κάτι), είτε υπερθερµαίνοντάς το είτε εκθέτοντας το 
σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες: έκαψα το πουκάµισο στο σιδέρωµα || το χιόνι 
έκαψε τα σπαρτά || κάηκε η ασφάλεια από βραχυκύκλωµα || έκαψα το φαγητό 
(το άφησα στη φωτιά περισσότερη ώρα από όση έπρεπε)· ΦΡ. (µτφ.) καίω τη 
γούνα (κάποιου) βλ. λ. γούνα 4. εξαντλώ κάτι, ώσπου να µη λειτουργεί άλλο, 
το χαλώ: µην αφήνεις το ραδιοφωνάκι συνέχεια ανοιχτό, γιατί θα κάψεις τις 
µπαταρίες του 5. υποβάλλω σε υψηλή θερµοκρασία (µε βραστό νερό, µε 
καυτηριασµό) για εξόντωση των µικροβίων: κάψε τη βελόνα, προτού ττί 
χρησιµοποιήσεις 6. (για έµψυχα) (α) σκοτώνω µε φωτιά: τον έκαψαν ζωντανό 
(β) προκαλώ έγκαυµα: ο ήλιος µού έκαψε την πλάτη (γ) (για νεκρό) 
αποτεφρώνω: στην αρχαιότητα έκαιγαν τους νεκρούς (δ) προκαλώ πόνο όταν 
φέρνω σε επαφή (κάτι) µε (κάτι καυτό): ήπια καφέ καυτό και κάηκε η γλώσσα 
µου (ε) τσούζω: τον έκαψε το οινό- 
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πνεύµα που του έβαλα στην πληγή 7. (µτφ.-για πρόσ.) προξενώ κακό σε 
(κάποιον), γίνοµαι αιτία για να καταστραφεί (κάποιος): τον έκαψες µε αυτό που 
πήγες και είπες στον διευθυντή του- ΦΡ. µάρκα µ' έκαψες βλ. λ. µάρκα 8. (µτφ.) 
χρησιµοποιώ (ικανότητα, προσόν) µε τρόπο µη επωφελή, καταστρέφοντας τα: 
µη λες τα καλύτερα σου αστεία όταν το κοινό είναι κουρασµένο, γιατί τα καις! ♦ 
(αµετβ.) 9. είµαι καυτός, εκπέµπω υψηλή θερµοκρασία: καίει ο ήλιος | το 
φαγητό 10. είµαι αναµµένος: το καλοριφέρ | η µηχανή καίει στο φουλ 11. (µτφ.-
για πρόσ.) έχω πυρετό- ΦΡ. καίει και δεν καπνίζει για µοχθηρό και ύπουλο 
άνθρωπο 12. (µτφ.) έχω µεγάλο ενδιαφέρον, κυρ. επειδή µπορώ να προκαλέσω 
µεγάλη βλάβη, να εκθέσω, να ενοχλήσω: θέµα | ρεπορτάζ που καίει || έκανε 
αποκαλύψεις που καίνε! ΦΡ. (κάποιον) καίει (κάτι) για περιπτώσεις που 
κάποιον τον απασχολεί και τον προβληµατίζει έντονα (κάτι), επειδή τον 
επηρεάζει καθοριστικά: οι αλλαγές που προωθούνται στην κοινωνική ασφάλιση 
καίνε χιλιάδες εργαζοµένους 13. σε φρ. που δηλώνουν µεγάλη διασκέδαση, 
ξεφάντωµα: τη µέρα που θα πάρεις το πτυχίο σου θα το κάψουµε || χθες βράδυ, 
πήγαµε στα µπουζούκια και το κάψαµε ♦ (µεσοπαθ. καίγοµαι) 14. 
καταστρέφοµαι από φωτιά: κάηκαν πολλά στρέµµατα πευκοδάσους 15. παθαίνω 
έγκαυµα, κάψιµο: κάηκε από το καυτό λάδν ΦΡ. (παροιµ.) όποιος καεί µε τον | 
στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι βλ. λ. γιαούρτι 16. (µτφ.) βρίσκοµαι σε 
πολύ δύσκολη θέση, χάνοµαι, καταστρέφοµαι: έχουµε καεί µε τις ανατιµήσεις 
στα καύσιµα! ΦΡ. ζήτω που καήκαµε βλ. λ. ζήτω 17. (συχνά ως προειδοποίηση 
ή απειλή) παθαίνω µεγάλο κακό: αν ανοίξεις το στόµα σου, κάηκες! || θα 
καούµε, αν βγουν αυτά στη δηµοσιότητα 18. επείγοµαι, έχω να φέρω εις πέρας 
πολλά καθήκοντα: αυτός καίγεται µε τις εκλογές και θα σκεφτεί την ξεκούραση 
του; || εδώ καιγόµαστε και συ µου µιλάς για άδεια; ΦΡ. εδώ ο κόσµος καίγεται | 
χάνεται... σε περιπτώσεις που κάποιος ασχολείται µε πράγµατα επουσιώδη, 
δευτερεύοντα, ενώ υπάρχουν σοβαρά, επείγοντα θέµατα: ~ κι αυτός σκέφτεται 
τις διακοπές του 19. διακατέχοµαι από έντονα συναισθήµατα (κυρ. ερωτικού 
πόθου): ~ από επιθυµία | έρωτα | πάθος-ΦΡ. καίγοµαι για (κάποιον | κάτι) (i) 
(για πρόσ.) ποθώ (κάποιον) (ii) (για πράγµατα) επιθυµώ πολύ (κάτι): δεν 
καίγοµαι και τόσο για αυτό το φόρεµα, ώστε να δώσω τόσα χρήµατα 20. (σε 
χαρτοπαίγνιο) ξεπερνώ το καθορισµένο όριο βαθµών, βγαίνω από το παιχνίδι, 
χάνω: αν το άθροισµα των χαρτιών ξεπεράσει το 31 καίγεσαι- ΦΡ. καµένο 
χαρτί (i) (σε χαρτοπαίγνιο) το χαρτί που δεν µπορεί πια να χρησιµοποιήσει ο 
παίκτης (ii) (µτφ.) κάτι ή κάποιος που δεν είναι πια δυνατόν να αξιοποιηθεί: 
µετά την αποτυχία του να εκλεγεί δήµαρχος, θεωρείται ~ για την ηγεσία τού 
κόµµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, θερµότητα, µετοχή, συµπάθεια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *KaF-jÉu < *qäu-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *qêu- «καίω, 
ανάβω», πβ. λιθ. kulës «καυσόξυλο». Οµόρρ. καϋ-µα, καϋ-σις (-η), καυ-τηριάζω, 
πυρ-καϊά, έγ-καυµα κ.ά.]. κακά (τα) (στο λεξιλόγιο των νηπίων) τα περιττώµατα, 
τα κόπρανα: 

κάνω τα ~ µου. κακά επίρρ. → κακός κακά β | (το) → κακκάβι κακαβιά (η) → 
κακκαβιά κακαδιάζω ρ. αµετβ. {κακάδιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) (για τραύµατα) 
βγάζω κάκαδο (βλ.λ.). κάκαδο (το) 1. η κρούστα που σχηµατίζεται στην 
επιφάνεια πληγών, εξανθηµάτων κ.λπ. 2. η ξεραµµένη βλέννα τής µύτης. Επίσης 
κακάδι. — κακαδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. κα- τού ρ. καίω µε δίπλωση και επανάληψη. Εντούτοις, αν 
ως αρχικό τύπο χαρακτηρίσουµε το κάρκαδο, τότε η λ. πιθ. προέρχεται από το 
µεσν. καρκάλλι < καρακάλλιον, υποκ. τού λατ. caracalla «κουκούλα»]. 
κακανθρώπιοµα (το) {κακανθρωπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (διαλεκτ.) (κυρ. στον 
πληθ.) οι καλικάντζαροι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κακανθρωπίζω «γίνοµαι κακός άνθρωπος - βρικόλακας» < 
κακ(ο)- + άνθρωπίζω < άνθρωπος]. κακάο (το) [1854] {κακάου | χωρ. πληθ.} 
1.η γλυκόπικρη ουσία σε σκόνη, που λαµβάνεται από την επεξεργασία των 
σπόρων τού κακαόδε-ντρου, αφού ψηθούν και αφαιρεθεί µερικώς το λίπος τους 
2. οι σπόροι τού κακαόδεντρου- (συνεκδ.) 3. το ρόφηµα που παρασκευάζεται µε 
βρασµό τής αλεσµένης σκόνης τού κακαόδεντρου µε νερό ή και γάλα, ζάχαρη: 
απολαυστικό | ζεστό ~ 4. το κακαόδεντρο. [ΕΤΥΜ. < ισπ. cacao < cacahuatl, λ. 
τής γλώσσας Ναχουάτλ, που δήλωνε τους σπόρους τού κακαόδεντρου], 
κακαόδεντρο (το) [1852] αειθαλές τροπικό δέντρο, ιθαγενές τής Ν. Αµερικής, 
που φθάνει σε ύψος τα 10 µέτρα, έχει κίτρινους λοβούς σε σχήµα αγγουριού µε 
κόκκινες κηλίδες, που περιέχουν 25-40 σπόρους, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
στην παραγωγή σοκολάτας ή, αλεσµένοι, ροφήµατος. κακαρίζω ρ. αµετβ. 
{κακάρισα} 1. βγάζω τη χαρακτηριστική φωνή τής κότας 2. (µτφ.) γελώ ή και 
φλυαρώ µε θόρυβο: Τι κακαρίζεις; Τόσο αστείο σου φάνηκε; — κακάρισµα (το), 
κακαριστός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ µεσν., ονοµατοποιηµένη λ. από τη φωνή τής κότας]. 
κακαρώνω ρ. αµετβ. {κακάρω-σα, -µένος} (εκφραστ.) στη ΦΡ. τα κακαρώνω 
πεθαίνω. — κακάρωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ Αναδιπλασιασµένος 
τ. τού ρ. καρώνω < αρχ. καρώ (-όω) «πέφτω σε λήθαργο», βλ. λ. κάρωµα, 
κάρωση]. κακάσχηµος, -η, -ο (εκφραστ.) εξαιρετικά άσχηµος, δύσµορφος. — 
κακάσχηµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. κακείθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. 
ένθεν κακείθεν (ένθεν κάκεΐθεν) και από τις δύο πλευρές, αµφοτέρωθεν: στην 
εξωτερική µας πολιτική δεχόµαστε επιθέσεις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
κάκεΐθεν < και εκείθεν (µε κράση)]. 

κακείσε επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τήδε κακείσε (τήδε κάκείσε) εδώ και εκεί, 
πέρα δώθε. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάκεϊσε < και εκεϊσε (µε κράση), όπου το έκεϊσε δηλώνει 
κατεύθυνση]. 

κακέκτυπος, -η, -ο [1889] (λόγ.) 1. (για έντυπα) αυτός που παρουσιάζει λάθη 
και ελλείψεις κατά την εκτύπωση ΣΥΝ. κακοτυπωµένος 2. (ειδικότ.) 
κακέκτυπο (το) γραµµατόσηµο που παρουσιάζει σηµαντικές παραλλαγές από 
τον κανονικό τύπο στο χρώµα, στην εικόνα κ.λπ., οι οποίες οφείλονται σε 
λάθη κατά την εκτύπωση και για τον λόγο αυτό έχει µεγάλη συλλεκτική αξία 
3. (µτφ.) αυτός που δεν µιµείται µε επιτυχία το πρότυπο του: το εκπαιδευτικό 
σύστηµα που εφαρµόστηκε, ήταν ~ αντίγραφο αντίστοιχων ευρωπαϊκών. 
[ΕΤΥΜ. < κακ(ο)- + έκτυπος]. 

κακέµφατος, -η, -ο (λόγ.) 1. (λόγος) που προξενεί άσχηµη εντύπωση, που έχει 
κακή σηµασία ΣΥΝ. απρεπής, άσεµνος, αισχρός 2. κακέµφα-το (το) η χρήση 
στον λόγο λέξεων ή συλλαβών, από τη συνεκφορά των οποίων προκύπτει 
αισχρό ή διφορούµενο νόηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κα-κόσηµος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κακ(ο)- + -έµφατος < εµφαίνω]. 

κακεντρεχής, -ής, -ές {κακεντρεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | κακεντρεχέστ-ερος, -
ατός} αυτός που χαρακτηρίζεται από µίσος και κακία: το πάθηµα του 
προκάλεσε ~ γέλια || ~ σχόλιο | χαρακτήρας ΣΥΝ. χαιρέκακος, κακόβουλος, 
δόλιος, φθονερός, µοχθηρός. — κακεντρεχώς επίρρ. [µτγν.], κακεντρέχεια (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κακ(ο)- + έντρεχής «ικανός, 
έτοιµος» < εν- + -τρεχής < τρέχω]. 

κακεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κάκεψα} (προφορ.) γίνοµαι κακός: έχει κα-κέψει 
τελευταία και δεν δέχεται συµβουλές από κανέναν. 

κακήν κακώς (λόγ.) µε τον χειρότερο, τον πιο ανάρµοστο τρόπο, διά τής βίας: 
τον έδιωξε ~. 
[ΕΤΥΜ Έκφραση που αναφερόταν αρχικά µόνο σε θηλ. κατά παράλειψη τής 
αιτιολογικής µτχ., π.χ. την εξωλόθρευσε, κακήν (ούσαν), κακώς (πβ. αρχ. φρ. 
«άπό σ' άλω κακόν κακώς»)]. 

κακήν κακώς. Πρόκειται για επιρρηµατική φράση που σηµαίνει «µε πολύ 
άσχηµο τρόπο» και που σήµερα χρησιµοποιείται άκλιτη στο θηλυκό γένος 
τού επιθέτου (κακήν). Η φρ. ξεκίνησε από πληρέστερες γλωσσικές δοµές 
µε το επίθ. κακός ως κατηγορούµενο τού αντικειµένου (σε αιτιατική 
πτώση) και µε το επίρρηµα κακώς που δηµιουργούσε παρήχηση: Την 
εξωλόθρευσε, κακήν (ενν. ούσαν), κακώς - Τους έθανάτωσε, κακούς (ενν. 
οντάς), κακώς -Το έξαπέστειλε, κακόν (ενν. δν), κακώς. Βεβαίως, στην 
περίπτωση που το κακός δεν θα ήταν κατηγορούµενο τού αντικειµένου, 
αλλά θα αναφερόταν στο υποκείµενο τού ρήµατος, είναι προφανές ότι θα 
εκφερόταν σε ονοµαστική πτώση: Έφυγε, κακός (ενν. ών), κακώς - 
απέθανε, κακή (ενν. ούσα), κακώς - Έθανατώθη, κακόν (ενν. δν), κακώς. 
Λόγιες χρήσεις που χρησιµοποιούν τέτοιους τύπους (κακός κακώς, κακούς 
κακώς κ.τ.ό.) ακολουθούν αρχαιοπρεπές ύφος. 

κάκητα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. αίσθηµα κακίας, εχθρότητας ή µίσους 2. 
θυµός, οργή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κακός + -ητα, µε επίδρ. των ουσ. σε -ητα, πβ. κ. άργητα]. 

κακία (η) [αρχ.] {κακιών} 1. η διάθεση για κακό, το να είναι κάνεις κακός: έχει 
~ µέσα του || τα λέει όλα αυτά από ~ || δείχνω ~ απέναντι σε κάποιον || βλέµµα 
γεµάτο ~ || αφήστε τις ~ και τα µίση ANT. καλοσύνη· ΦΡ. (α) κρατώ κακία σε 
(κάποιον) δεν ξεχνώ το κακό που µου έκανε (κάποιος), µνησικακώ εναντίον 
(κάποιου): ακόµα του κρατά κακία για το φέρσιµο του; (β) η κακία θα σου 
µείνει ως απάντηση σε κάποιον που µας έχει πει κάτι άσχηµο ή αρνείται να 
µας βοηθήσει (ενώ µπορεί) 2. (συνεκδ.) κακεντρεχής λόγος: τι ~ θα πεις πάλι; 
(βλ. κ. λ. κακός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 

κάκια (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) εχθρότητα, ψυχρότητα. 
κακίζω ρ. µετβ. [αρχ.] (κάκισα) επιπλήττω κάποιον (για τη συµπεριφορά ή τις 

πράξεις του): τον κακίζουν για έλλειψη αντικειµενικότητας ΣΥΝ. κατηγορώ, 
ψέγω, αποδοκιµάζω ΑΝΤ. επαινώ, εγκωµιάζω. 

κακίζω - κακιώνω. Το κακίζω συντάσσεται µε αιτιατική και σηµαίνει 
«αποδίδω ευθύνες σε κάποιον για κάτι κακό που έγινε»: Όλοι τον κακίζουν 
που ως επιστήµονας, ειδικός σε αυτό το θέµα, απέφυγε να πάρει θέση, για να 
µην τους δυσαρεστήσει. Το κακιώνω σηµαίνει «κρατάω κακία, θυµώνω σε 
κάποιον για κάτι που µε ενόχλησε»: Μην του κακιώσεις που δεν µίλησε 
καλά στη φίλη σου. 

κάκιστος, -η, -ο πάρα πολύ κακός ΣΥΝ. χείριστος ΑΝΤ. άριστος, κάλλιστος. — 
κάκιστα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. τού επιθ. κακός]. 

κακίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) γυναίκα δύστροπη, µοχθηρή και 
χαιρέκακη ΣΥΝ. στριµµένη, στρίγγλα, µέγαιρα. Επίσης (εκφραστ.) κακίστρω. 
[ΕΤΥΜ. < κακίζω (από το θ. τού αορ. κάκισ-α) + -τρα, κατά τα µοδίστρα, 
χιον-ίστρα, κουδουν-ίστρα κ.ά.]. 

κακιώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κάκιω-σα, -µένος) ♦ (αµετβ.) 1. κυριεύοµαι 
από φθόνο (για κάποιον): µην κακιώνεις µαζί µου 2. δυσαρεστούµαι, θυµώνω: 
κακιώνει όταν του λένε την αλήθεια 3. διακόπτω τις φιλικές µου σχέσεις µε 
κάποιον: είναι κακιωµένοι και δεν µιλιούνται ΣΥΝ. ψυχραίνοµαι, 
παρεξηγούµαι ♦ 4. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να θυµώσει, να στραφεί εναντίον 
(κάποιου): πρόσεξε µην τον κακιώ-σεις- µίλα του µε τρόπο. — κάκιωµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακίζω. 



κακκάβι 810 κακοθάνατος 
 

κακκάβι (το) (σχολ. ορθ. κακάβι) {κακκαβ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µεγάλο 
χάλκινο ή ορειχάλκινο µαγειρικό σκεύος, καζάνι. Επίσης κακκάβη (η) 
[αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κακκτάβιον, υποκ. τού ουσ. κακκάβη «χύτρα», πιθ. δάνειο 
σηµιτ. προελ., πβ. ακκαδ. kukkub(b)u]. κακκαβιά (η) (σχολ. ορθ. 
κακαβιά) 1. το περιεχόµενο τού κακκαβιού, η χωρητικότητα του ΣΥΝ. 
καζανιά 2. η σούπα που φτειάχνεται από τον ζωµό διαφόρων µικρών 
ψαριών βρασµένων µαζί. κακό (το) [αρχ.] 1. (ως γενική έννοια) το 
στοιχείο που αντιβαίνει στους ηθικούς νόµους ή που προκαλεί 
συµφορές: ο άνθρωπος από τη φύση του ρέπει προς το - || πρέπει να 
διαλέξεις ανάµεσα στο καλό και το ~ |[ (και µε µεταφυσική έννοια) το 
πνεύµα | οι δυνάµεις τού -(πβ. λ. καλό, αγαθό) || ο άνθρωπος αυτός 
είναι η προσωποποίηση τού κακού 2. επιζήµια, δυσάρεστη κατάσταση ή 
ενέργεια: ο πόλεµος είναι µεγάλο ~ || άθελα του µου έκανε µεγάλο ~ || 
ανάµεσα στα δύο ~ διάλεξα το µικρότερο ΣΥΝ. βλάβη, ζηµιά 3. 
οτιδήποτε συµβαίνει απρόοπτα και φέρνει δυστυχία· ατύχηµα, 
συµφορά: πάθαµε µεγάλο ~ || εύχεται το ~ των άλλων ΦΡ. (α) το 'χω σε 
κακό το θεωρώ κακοτυχία, κακό οιωνό (β) κακό να σου 'ρθει | να α' 
εύρει (ως κατάρα) (γ) ενός κακού µύρια έπονται (µύρια «δέκα 
χιλιάδες» αντί τού ορθότ. µυρία «άπειρα») τη µία συµφορά 
ακολουθούν πολλές άλλες (δ) ...και κακό επιτατικώς για τη δήλωση 
µεγάλου πλήθους ή φασαρίας: κόσµος ~ (φασαρία, θόρυβος) || βροχή - 
(ε) τού κάκου µάταια, ανώφελα: ~ τον παρακαλούσα να µε συγχωρήσει 
|| του φώναζε, µα ~, εκείνος δεν άκουγε || «οι καταγγελίες για την 
οικολογική καταστροφή τού παραδοσιακού οικισµού πήγαν ~» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. (λόγ.) εις µάτην (στ) σκάω από το κακό µου υποφέρω 
αναλογιζόµενος αυτό που έπαθα: όταν σκέφτοµαι τι είχα και τι έχασα, 
~! (ζ) κιτρινίζω | πρασινίζω από το κακό µου αισθάνοµαι πολύ 
δυσάρεστα για αρνητική εξέλιξη ή λόγω ζήλιας: περίµενε ότι µε τις 
γνωριµίες που διέθετε θα έπαιρνε αυτός τη δουλειά' όταν την έδωσαν σε 
άλλον πρασίνισε από το κακό του (η) καλού-κσκού | για καλό και (για) 
κακό (µεσν. φρ.) για κάθε ενδεχόµενο: συννέφιασε, δεν παίρνεις µαζί 
σου την οµπρέλα -; (θ) πη-γαίνω από το κακό στο χειρότερο (µεσν. 
φρ.) διαρκώς επιδεινώνοµαι (ι) αναγκαίο κακό βλ. λ. αναγκαίος (ια) 
µικρό το κακό δεν έγινε | δεν είναι µεγάλη ζηµιά: -Οχ! Έσπασα το 
ποτήρι! -Μη σκας' ~ (ιβ) οικεία κακά αρνητικές καταστάσεις ή 
συµφορές που αφορούν εµάς, οι δικές µας συµφορές: αποφεύγουν 
συστηµατικά να µιλούν για ~ 4. το µειονέκτηµα, ελάττωµα: έχει το ~ 
ότι καπνίζει πολύ || κάθε πρόταση έχει τα καλά της και τα ~ της ANT. 
πλεονέκτηµα, προτέρηµα- ΦΡ. το κακό είναι... για περιπτώσεις στις 
οποίες θέλουµε να δώσουµε έµφαση σε αρνητική ιδιότητα, αρνητική 
συγκυρία κ.ά.: το κακό µε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν ξέρεις πότε 
µιλάει σοβαρά και πότε αστειεύεται ANT. το καλό είναι... κακό- κ. 
κακό- κ. κακ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. ασχήµια ή δυσάρεστη 
κατάσταση: κακο-φωνία, κακο-γράφος, κακό-κεφος, κακο-ζώ 2. βλάβη 
ή δυσµένεια: κακό-τυχος, κακο-µεταχειρίζοµαι, κακο-τά-ξιδος 3. 
εχθρότητα ή κακή προδιάθεση: κακό-πιστος, κακό-βουλος, κακο-ήθεια 
4. χαµηλή ποιότητα ή αρνητικό τρόπο: κακ-έκτυπος, κα-κο-
φτειαγµένος, κακο-ντυµένος, κακο-πληρωτής 5. ανεπάρκεια: κα-κο-
φωτισµένος, κακο-πληροφορηµένος 6. επίταση τής αρνητικής ση-
µασίας τού β' συνθετικού: κακ-άσχηµος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. κακός]. κακοαναθρεµµένος, -η, -ο αυτός που δεν έχει λάβει 
καλή ανατροφή, που αγνοεί βασικούς κανόνες καλής συµπεριφοράς 
ΣΥΝ. ανάγωγος, κακοµαθηµένος ΑΝΤ. καλοαναθρεµµένος. 
κακοβάζω κ. κακοβάνω [µεσν.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κακόβαλ-α, -µέ-
νος) ♦ 1. (µετβ.) βάζω κάτι σε ακατάλληλη ή αταίριαστη θέση ♦ 2. 
(αµετβ.) βάζω κακό µε τον νου µου: πέντε λεπτά άργησε, µην κακο-
βάζεις! ΣΥΝ. κακοµελετώ, κακολογιάζω 3. (η µτχ. κακοβαλµένος, -η, -
ο) αυτός που έχει άσχηµη (σωµατική) κατασκευή, ασουλούπωτος 
ANT. καλοβαλµένος. 
κακόβολος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύσκολο χαρακτήρα, δύστροπος 
ΣΥΝ. στριµµένος, στρυφνός, ανάποδος ΑΝΤ. καλόβολος · 2. άβολος: ~ 
κάθισµα ΑΝΤ. βολικός. — κακόβολα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < κακό- + -
βόλος < βολή]. κακόβουλος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που 
επιθυµεί ή επιδιώκει το κακό άλλου: οι εφηµερίδες έπεσαν θύµατα 
κακόβουλων πληροφοριοδοτών ΣΥΝ. χαιρέκακος, κακεντρεχής, 
κακοήθης ΑΝΤ. καλοπροαίρετος 2. αυτός που γίνεται µε κακή 
πρόθεση: ~ φήµη | κριτική | ενέργεια | διάδοση | δηµοσίευµα.  — 
κακόβουλα επίρρ., κακο-βουλία (η) [µτγν.]. κακογεννήτρα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} (γυναίκα ή θηλυκό ζώο) που 
γεννά µε µεγάλη δυσκολία. Επίσης κακόγεννη. κακόγεννος, -η, -ο 
(λαϊκ.) αυτός που γεννά µε δυσκολία ΑΝΤ. καλό-γεννος, 
ευκρλόγεννος. — κακογεννώ ρ. {-άς...}. κακογερνώ (κ. -άω) ρ. 
αµετβ. {κακογερνάς... | κακογέρασ-α, -µένος} 1. γερνώ πρόωρα, 
αποκτώντας ρυτίδες και άλλα σηµάδια γεροντικής ηλικίας που µε 
ασχηµαίνουν 2. έχω δυστυχισµένα γεράµατα. κακόγλωσσος, -η, -ο 
[αρχ.] αυτός που συνηθίζει να κακολογεί τους άλλους: πάλι πέταξαν 
το φαρµάκι τους οι ~ ΣΥΝ. φαρµακόγλωσσος. — κακόγλωσσα (η) 
[µτγν.], κακογλωσσεύω ρ. κακόγνωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει 
δύσκολο, ιδιότροπο χαρακτήρα· δύστροπος ΣΥΝ. στριµµένος, ανάποδος, 
κακόβολος ΑΝΤ. κα- 

λόγνωµος. — κακογνωµία [µεσν.] κ. κακογνωµιά (η). κακόγουστος, -η, 
-ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη καλαισθησίας, καλού 
γούστου: ~ ντύσιµο | φάρσα | αστείο ΣΥΝ. ακαλαίσθητος, κιτς ΑΝΤ. 
καλαίσθητος. — κακόγουστα επίρρ., κακογουστιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πρωτιά. κακογραµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. γραµµένος µε κακό γραφικό 
χαρακτήρα, δυσανάγνωστος: ~ επιστολή ΑΝΤ. καλογραµµένος 2. γραµ-
µένος µε τρόπο που παραβιάζει κανόνες τού γραπτού λόγου (π.χ. µε 
ασυνταξίες, ανορθογραφίες, κακή διατύπωση ή έλλειψη συνοχής): ~ 
άρθρο | διήγηµα ΑΝΤ. καλογραµµένος. κακογράφος (ο/η) [µτγν.] 
πρόσωπο που έχει κακό γραφικό χαρακτήρα, που γράφει 
δυσανάγνωστα ΑΝΤ. καλλιγράφος. — κακογραφία (η) [1871]. 
κακοδαιµονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η κακοτυχία: η ~ που τον δέρνει 
δεν έχει προηγούµενο. κακοδαίµων, -ων, -ον [αρχ.] {κακοδαίµ-ονος, -
ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός που έχει κακή τύχη, 
δυστυχισµένος ΣΥΝ. ευδαίµων, ευτυχής, καλότυχος.   — κακοδαιµονώ 
ρ. [αρχ.] {-είς...}.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. κακοδιάθετος, -η, -ο 
[1871] 1. αυτός που δεν έχει κέφι, που έχει άσχηµη διάθεση ΣΥΝ. 
κακόκεφος ΑΝΤ. καλοδιάθετος, κεφάτος, ευδιάθετος 2. αυτός που 
αισθάνεται ελαφρώς ασθενής, αδιάθετος. — κα-κοδιαθεσία (η) 
[1863]. κακοδιαχείριση (η) [1897] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η 
αναποτελεσµατική ή και επιζήµια διαχείριση: η ~ των οικονοµικών τής 
εταιρείας την οδήγησε σε πτώχευση || ~ τής περιουσίας | των εθνικών 
ζητηµάτων | τής κληρονοµιάς | τού δηµοσίου χρήµατος. κακοδικία (η) 
[αρχ.] {κακοδικιών} ΝΟΜ. 1.η δικαστική απόφαση που αντιβαίνει 
στους νόµους και στο δίκαιο ΣΥΝ. αδικοκρισία ΑΝΤ. ευθυδικία, 
δικαιοκρισία 2. αγωγή κακοδικίας αγωγή µε αίτηµα να διαγνωστεί η 
αξίωση αποζηµίωσης τού ενάγοντα εναντίον τού δικαστή ή δικαστικού 
υπαλλήλου ή τού δικηγόρου του που παράνοµα και υπαίτια τον 
ζηµίωσαν. κακοδιοίκηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η 
κακή διοίκηση λόγω έλλειψης διοικητικής ικανότητας ή διαφθοράς: η 
~ που επικρατεί στα κρατικά νοσοκοµεία στρέφει τους ασθενείς στις 
ιδιωτικές κλινικές. κακοδιοικούµαι ρ. µετβ. αποθ. [µεσν.] 
{κακοδιοικείται... | κακοδιοι-κή-θηκα, -µένος} διοικούµαι µε 
εσφαλµένο και ακατάλληλο τρόπο: κακοδιοικούµενος οργανισµός.   — 
κακοδιοίκητος, -η, -ο [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. κακόδοξος, -η, 
-ο αυτός που πιστεύει σε λανθασµένες θρησκευτικές δοξασίες ΣΥΝ. 
ανορθόδοξος, αιρετικός.  — κακοδοξία (η) [αρχ.], κα-κοδοξώ ρ. [αρχ.] 
{-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κακό- + -δοξος < δόξα «γνώµη, άποψη - φήµη»]. 
κακόζηλος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που µιµείται κάτι άτε-
χνα και ακαλαίσθητα 2. αυτός που γίνεται µε αδέξια και άτεχνη 
αποµίµηση: ~ στίχον   ΦΡ. ΡΗΤΟΡ. κακόζηλο ύφος το επιτηδευµένο 
ύφος λόγου, που χαρακτηρίζεται από ποµπώδεις λέξεις και φράσεις, 
κοσµητικά στοιχεία κ.τ.ό. — κακόζηλα επίρρ., κακοζηλία (η) [µτγν]. 
κακοζώ ρ. αµετβ. {κακοζείς... | κακό-ζησα, -ζωισµένος} (λαϊκ.) ζω στη 
φτώχια και τη µιζέρια, στη στέρηση ΣΥΝ. δυστυχώ, κακοπερνώ ΑΝΤ. 
καλοζώ, καλοπερνώ. — κακοζωία (η) [µτγν.]. κακοζώητος, -η, -ο 
(λαϊκ.) αυτός που ζει ή έζησε άθλια, δυστυχισµένα. 
[ΕΤΥΜ. < κακό- + -ζώητος < ζωή]. κακοζωισµένος, -η, -ο αυτός που 
περνά ή πέρασε ζωή γεµάτη στερήσεις και δυσκολίες. κακοήθεια (η) 
[αρχ.] {κακοηθειών} 1. το να έχει κανείς δόλιο, αισχρό ήθος: οι 
πράξεις του δείχνουν ~ ΣΥΝ. αχρειότητα, αθλιότητα, ελεεινό-τητα, 
φαυλότητα 2. (συνεκδ.) οποιαδήποτε ενέργεια ή λόγος χαρα-
κτηρίζεται από την παραπάνω ιδιότητα: όσα λέει είναι κακοήθειες || 
τέτοια ~ δεν έχω ξανακούσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυκλοπαίδεια. κακοήθης, 
-ης, κακόηθες {κακοήθ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. (για πρόσ.) αυτός 
που έχει κακό, ανήθικο χαρακτήρα ΣΥΝ. κακεντρεχής, φαύλος, δόλιος 
2. αυτός που αντιβαίνει στους ηθικούς κανόνες, που γίνεται µε κακή 
πρόθεση: ~ διαγωγή | συµπεριφορά | συκοφαντία | ψευδολογία || ~ 
σχόλιο | υπαινιγµός 3. ΙΑΤΡ. (για νόσους ή όγκους) αυτός που λόγω τής 
βαριάς του µορφής είναι ανίατος ή δύσκολα θερα-πεύσιµος και 
συνήθ. έχει θανατηφόρο έκβαση: ~ όγκος ΑΝΤ. καλοήθης. — 
κακοήθως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εγκυκλοπαίδεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κακό- + -ήθης < ήθος. Η ιατρ. σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. αγγλ. malignant]. κακόηχος, -η, -ο [µτγν.] δυσάρεστος στην 
ακοή, αυτός που έχει ενοχλητικό ήχο: ~ σύνθεση | λέξη ΑΝΤ. εύηχος.  
— κακόηχα επίρρ., κα-κοηχία)η). κακοθάλασσος, -η, -ο (σκάφος) 
που κλυδωνίζεται εύκολα σε τρικυµισµένη θάλασσα, που δεν έχει 
ευστάθεια ΣΥΝ. κακοτάξιδος ΑΝΤ. κα-λοθάλασσος, καλοτάξιδος. 
κακοθανατίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακοθανάτισα} 1. βρίσκω οδυνηρό 
και ταπεινωτικό θάνατο ΑΝΤ. καλοθανατίζω 2. καταριέµαι (κάποιον) 
να πεθάνει µε οδυνηρό και βασανιστικό τρόπο. κακοθάνατος, -η, -ο 
[µτγν.] (λαϊκ.) αυτός που είχε άσχηµο θάνατο: η ζωή του ήταν άθλια 
και στερηµένη και ~ πήγε. — κακοθανατιά (η). 

 

κακό- α' συνθετικό κακο-
νυµνασµένος, -η, -ο 
κακο-δουλεµένος, -η, -ο 
κακο-θρεµµένος, -η, -ο 

κακο-καµωµένος, -η, -ο 
κακο-κουρεµένος, -η, -ο 
κακο-µαγειρεµένος, -η, -ι 

κακο-µεταχειρίζοµαι ρ. 
κακοµεταχείριση (η) 
κακο-ξυρισµένος, -η, -ο 

κακ-οµορφία (η) κακ-
όµορφος, -η, -ο 
κακο-παιγµένος, -η, ■ 

κακο-πληρωµένος, -η, -ο 
κακο-πληρώνω ρ. 



κακοθελητής 811 κακός 
 

κακοθελητής (ο) [µεσν.], κακοθελήτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρό-
σωπο που επιθυµεί ή επιδιώκει το κακό άλλου, που χαίρεται µε τη 
δυστυχία του ΣΥΝ. φθονερός, χαιρέκακος, κακεντρεχής (πβ. λ. καλο-
θελητής). 

κακοθυµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που κατέχεται από κακή ψυχική 
διάθεση ΣΥΝ. βαρύθυµος, δύσθυµος, κακόκεφος ΑΝΤ. εύθυµος, ευδιά-
θετος. — κακοθυµία (η) [µτγν.]. 

κακοκαιρία κ. (λαϊκ.) κακοκαιρία (η) {κακοκαιριών} δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες, άσχηµος καιρός: έρχεται νέο κύµα κακοκαιρίας || 
δριµύτατη | σφοδρή ~ || η ~ µαίνεται | εντείνεται | επιδεινώνεται | 
υποχωρεί ΣΥΝ. παλιόκαιρος ΑΝΤ. καλοκαιρία. 

κακοκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κακοκάρδισ-α, -τηκα, -µέ-
νος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να χάσει το κέφι του, του χαλάω τη 
διάθεση: δεν ήθελε να κακοκαρδίσει τους γονείς του και δεν τους 
έκανε παράπονα ΣΥΝ. στενοχωρώ, λυπώ, δυσαρεστώ ΑΝΤ. καλοκαρδί-
ζω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω το κέφι µου, µου χαλά η διάθεση: µην κακο-
καρδίσεις µε αυτά που θα σου πω ΣΥΝ. λυπούµαι, στενοχωρούµαι 
ΑΝΤ. ευχαριστιέµαι, χαίροµαι. — κακοκάρδισµα (το). 

κακόκεφος, -η, -ο αυτός που έχει κακή ψυχολογική κατάσταση, 
άκεφος ΣΥΝ. κακοδιάθετος, δύσθυµος, βαρύθυµος ΑΝΤ. κεφάτος, εύ-
θυµος, ευδιάθετος. — κακοκεφιά (η), κακοκεφιάζω ρ. 

κακολογιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακολόγιασα} (σπάν.) σκέφτοµαι κά-
τι κακό, βάζω κακό µε τον νου µου. 

κακολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κακολογείς... | κακολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. σχολιάζω κακόβουλα, διαβάλλω ΑΝΤ. επαινώ 2. µέµ-
φοµαι, κατηγορώ: δεν σε ~ γι'αυτό που έκανες· κι εγώ στη θέση σου 
µπορεί να έκανα το ίδιο. — κακολογία [αρχ.] κ. κακολόγηση (η), κα-
κολόγος, -ος, -ο [αρχ.]. 

κακοµαθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κακόµαθ-α, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
διαπαιδαγωγώ (κάποιον) µε εσφαλµένο τρόπο, ικανοποιώντας άκριτα 
τις απαιτήσεις του, ώστε να συµπεριφέρεται εγωιστικά, χωρίς να 
λαµβάνει υπ' όψιν του τις ανάγκες, τις επιθυµίες ή τις δυσκολίες που 
έχουν οι άλλοι: το κακοµαθαίνεις το παιδί κάνοντας του όλα τα χα-
τίρια ♦ (αµετβ.) 2. αποκτώ κακές συνήθειες: έχει κακοµάθει και τα 
θέλει όλα στο πιάτο ΣΥΝ. κακοσυνηθίζω, καλοµαθαίνω 3. συνηθίζω 
στις ευκολίες, στην ευχάριστη ζωή: αν κακοµάθεις στην άνεση, δεν 
µπορείς την κούραση 4. (η µτχ. κακοµαθηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που 
έχει αποκτήσει κακές συνήθειες (β) (κατ' επέκτ.) αγενής, ανάγωγος. 

κακοµελετώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακοµελετάς... | κακοµελέτησα) προ-
αισθάνοµαι δυσοίωνη έκβαση, βάζω κακό µε τον νου µου: Μην κα-
κοµελετάς! Κάτι θα του έτυχε και άργησε. 

κακοµιλώ ρ. µετβ. {κακοµιλάς... | κακοµίλησα} µιλώ µε άσχηµο, µε 
απρεπή τρόπο, µιλώ σκληρά, επιθετικά ΑΝΤ. καλοµιλώ, γλυκοµιλώ. 

κακοµοίρης, -α, -ικο [µεσν.] {κακοµοίρηδες} (καθηµ.) 1. αυτός που 
είχε δυσµενή τύχη: άσπρη µέρα δεν έχει δει ο ~! ΣΥΝ. άµοιρος, κακο-
ρίζικος ΑΝΤ. καλόµοιρος, καλότυχος, καλορίζικος 2. (κατ' επέκτ.) (α) 
άξιος οίκτου και συµπάθειας: τον βλέπεις και τον λυπάσαι τον ~! ΣΥΝ. 
καηµένος, φουκαράς (β) (µειωτ.) για πρόσωπο αξιολύπητο, που δεν 
αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει γύρω του: βρε κακοµοίρη, δεν καταλα-
βαίνεις ότι σε κοροϊδεύει; 3. σε κλητ. για την έκφραση απειλής: αν σε 
ξαναδώ εδώ, κακοµοίρα µου, αλίµονο σου! · ΦΡ. γίνεται τής κακοµοί-
ρας επικρατεί µεγάλη φασαρία και αταξία: τώρα µε τις εκπτώσεις 
στα µαγαζιά ~. Επίσης κακόµοιρος, -η, -ο [µτγν.] κ. κακοµοιριασµέ-
νος [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυστυχισµένος, συµπάθεια. 

κακοµοιριά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η δυσµενής κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται κάποιος λόγω τής φτώχιας και τής δυστυχίας του: άνθρω-
ποι καταδικασµένοι στην ~ 2. η αισθητική ή πνευµατική µιζέρια και 
ευτέλεια, που προκαλεί αισθήµατα οίκτου ή απέχθειας: σπίτια ετοι-
µόρροπα, άθλιοι δρόµοι, σωροί σκουπιδιών, η ~ σε όλο της το µεγα-
λείο! || η συνεχής γκρίνια για τα πάντα, η αρνητική κριτική σε οτι-
δήποτε φανερώνει ~. [ETYM. µεσν. < µτγν. κακοµοιρία < κακόµοιρος 
(βλ.λ.)]. 

κακοµοίρικος, -η, -ο (καθηµ.-εκφραστ.) αυτός που ταιριάζει σε κα-
κοµοίρη, κυρ. αυτός που χαρακτηρίζεται από µιζέρια, από ταπεινό-
τητα: ~ σπίτι. 

κακοµούτσουνος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει άσχηµο πρόσωπο 
ΣΥΝ. ασχηµοµούρης, κακόµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. κακόνοΐα 
(η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η κακή, εχθρική διάθεση: η ~ του δεν τον αφήνει 
να σκεφθεί δίκαια και αντικειµενικά- στρέφεται πάντα εναντίον όλων. 
— κακόνους, -ους, -ουν [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κακόνους < κακό- + 
νους]. κακόνοµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που διοικείται µε κακούς 
νόµους, κα-κοδιοίκητος. — κακονοµία (η) [αρχ.]. κακοντυµενος, -η, -
ο [µεσν.] 1. αυτός που φοράει φτωχικά ή άκοµψα ρούχα ΑΝΤ. 
καλοντυµένος 2. αυτός που δεν είναι ντυµένος όπως ταιριάζει στην 
περίσταση, που δεν έχει την πρέπουσα περιβολή: θα πάνε όλοι 
καλοντυµένοι µε κοστούµι κι αυτός θέλει να πάει ~ µε τα τζιν; ΑΝΤ. 
καλοντυµένος. κακονυχτισµένος, -η, -ο αυτός που ταλαιπωρήθηκε ή 
δεν κοιµήθηκε επαρκώς κατά τη διάρκεια τής νύχτας. — κακονυχτίζω 
ρ. [µεσν.]. κακοπαθαινω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακόπαθα κ. κακοπάθησα, 
κακοπα-θηµένος} (λαϊκ.) 1. υποφέρω, ταλαιπωρούµαι από βάσανα 
και δοκιµασίες: κακοπαθήσαµε στον πόλεµο ΣΥΝ. βασανίζοµαι, 
τυραννιέµαι, δεινοπαθώ 2. (ειδικότ.) υποφέρω από φτώχια, περνώ 
οικονοµικές δυσκολίες: µε αυτό τον ανεπρόκοπο που πήρε, κακόπαθε 
στον γάµο της 3. (µτφ.) υφίσταµαι κακή µεταχείριση: η γλώσσα µας 
έχει κακοπάθει από τον Τύπο. Επίσης (λόγ.) κακοπαθώ [αρχ.] {-είς...}. 
— κακοπάθη-µα (το) [µτγν.] κ. κακοπάθηση [µεσν.] κ. κακοπάθεια (η) 
[αρχ.]. κακάπαθος, -η, -ο αυτός που έχει κακοπάθει. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κακοπαθής < αρχ. κακοπαθώ (-έω) < κακό- + παθώ < 

ρ. πάσχω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 
κακοπαίρνω ρ. µετβ. {κακοπήρα} 1. παρεξηγώ κάτι: κακοπήρε αυτό 

που του είπαµε και προσβλήθηκε 2. αποπαίρνω κάποιον: είναι δύ-
στροπος- κακοπαίρνει όλους τους νέους υπαλλήλους και δεν µπορεί 
να στεριώσει άνθρωπος. 

κακοπαντρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {κακοπάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος) 
παντρεύω (κόρη, αδελφή κ.λπ.) µε άνθρωπο που δεν της ταιριάζει ή 
δεν της αξίζει (συνήθ. το µεσοπαθ.): η µεγάλη τους κόρη κακοπα-
ντρεύτηκε και χώρισε γρήγορα ΑΝΤ. καλοπαντρεύω. — κακοπα-
ντρειά (η). 

κακοπερνώ ρ. αµετβ. {κακοπερνάς... | κακοπέρασα} 1. ζω σε άσχηµες 
συνθήκες 2. περνώ δυσάρεστα τον καιρό µου ΑΝΤ. καλοπερνώ. — 
κακοπέραση (η). 

κακοπέφτω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακόπεσ-α, -µένος} (λαϊκ.) 1. περιέρ-
χοµαι σε δυσάρεστη κατάσταση 2. (ειδικότ. για γυναίκα) έχω άτυχο 
γάµο, πέφτω «σε κακά χέρια» ΣΥΝ. κακοπαντρεύοµαι ΑΝΤ. καλοπέ-
φτω- ΦΡ. µου κακοπέφτει µου έρχεται άσχηµα, µου προκαλεί δυσά-
ρεστα αισθήµατα, αισθήµατα απαρέσκειας (συνήθ. ειρων.): Τι το 
άσχηµο έχει αυτή η δουλειά; Θα σου κακοπέσουν δηλαδή 250.000 τον 
µήνα και τρεις µήνες διακοπές; 

κακόπιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει καλή πίστη, που είναι 
εκ των προτέρων αρνητικά διατεθειµένος: ~ συζητητής | κριτική. — 
κακόπιστα επίρρ., κακοπιστία (η) [µτγν.]. 

κακοπλασια (η) {κακοπλασιών} ΙΑΤΡ. η ελαττωµατική, προβληµατική 
διάπλαση µέλους (ή και όλου) τού σώµατος ΣΥΝ. δυσπλασία, δυ-
σµορφία ΑΝΤ. ευπλασία, αρτιµέλεια. [ΕΤΥΜ < κακό + -πλασία < 
πλάσσω]. 

κακοπληρωτής (ο), κακοπληρώτρια (η) {κακοπληρωτριών} πρόσωπο 
που δείχνει ασυνέπεια στην εξόφληση των οφειλών του, που 
πληρώνει µε καθυστέρηση τα χρέη του ΑΝΤ. καλοπληρωτής· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) από κακοπληρωτή κι ένα σακί άχυρα από ασυνεπή οφειλέτη 
και το ελάχιστο είναι αρκετό. 

κακοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µεταχείριση 
κάποιου µε βλαπτικό γι' αυτόν τρόπο, η πρόκληση σωµατικών βλα-
βών: η ~ των απαχθέντων από τους απαγωγείς || το παιδί είχε εµφανή 
σηµάδια κακοποίησης 2. (ειδικότ.) ο βιασµός, η ασέλγεια εις βάρος 
κάποιου: ~ ανηλίκων 3. (µτφ.) η διαστρέβλωση, η αλλοίωση τής πραγ-
µατικής εικόνας ή τού περιεχοµένου: η ~ τής αλήθειας από ορισµένα 
σκανδαλοθηρικά έντυπα. — κακοποιητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

κακοποιός, -ός, -ό [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που επιφέρει ζηµιά και 
βλάβη, που κάνει κακό: ~ στοιχεία | δράση || (στον πνευµατισµό) ~ 
πνεύµατα ΣΥΝ. επιζήµιος, βλαπτικός ΑΝΤ. αγαθοποιός 2. κακοποιός 
(ο) πρόσωπο που διαπράττει κατ' επανάληψη σοβαρά ποινικά αδική-
µατα, εγκληµατικός τύπος ΣΥΝ. κακούργος. 

κακοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κακοποιείς... | κακοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. προξενώ κακό (σε κάποιον)1 (ειδικότ.) κακοµεταχειρί-
ζοµαι, προκαλώ σωµατικές βλάβες: οι απαγωγείς είχαν κακοποιήσει 
τους απαχθέντες 2. βιάζω, ασελγώ (εις βάρος κάποιου): κακοποίησε 
ένα ανήλικο αγωράκι || ψυχολογική υποστήριξη κακοποιηµένων γυ-
ναικών 3. (µτφ.) διαστρεβλώνω, αποδίδω µε εσφαλµένο τρόπο, χωρίς 
καθόλου σεβασµό: ~ την αλήθεια | τη δικαιοσύνη | τη γλώσσα | ένα 
µουσικό κοµµάτι. 

κακοπραγια (η) {κακοπραγιών} (λόγ.-σπάν.) ατυχής συγκυρία, έλ-
λειψη καλής τύχης ΣΥΝ. ατυχία, δυστυχία, κακοτυχία ΑΝΤ. ευπραγία, 
ευτυχία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κακοπραγώ (-έω) < κακό- + -πραγώ < πράττω]. 

κακοπροαίρετος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από κακή πρόθεση 
(για κάποιον/κάτι): ~ σχόλιο | κριτική | άνθρωπος | δηµοσίευµα ΣΥΝ. 
κακόπιστος, κακόβουλος ΑΝΤ. καλοπροαίρετος. [ΕΤΥΜ < κακό- + 
προαίρετος < προαιρούµαι (βλ.λ.)]. 

κακοπρόφερτος, -η, -ο [1819] αυτός που δεν προφέρεται σωστά ή 
εύκολα: το συµφωνικό σύµπλεγµα -νθ- στη λέξη «συνονθύλευµα» 
ακούγεται πάντα κακοπρόφερτο. 

κακορίζικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν ευνοείται από την τύχη, 
που έχει κακή µοίρα ΣΥΝ. άτυχος, κακότυχος ΑΝΤ. καλορίζικος, κα-
λότυχος · 2. αυτός που έχει δύσκολο και στρυφνό χαρακτήρα ΣΥΝ. 
ιδιότροπος, δύστροπος, στριµµένος. — κακορίζικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. συµπάθεια.  
κακός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. (γενικά) αυτός που δεν αναγνωρίζεται ως 
χρήσιµος, ωφέλιµος, που προκαλεί την αποδοκιµασία για το ήθος και 
την ποιότητα του: ~ παιδί | παρέες | έξεις | συνήθειες | συναναστροφές 
ΑΝΤ. καλός 2. (ειδικότ.) αυτός που αποδοκιµάζεται ως ανήθικος, που 
αντιβαίνει στην ηθική ή στα κοινωνικά πρότυπα: ~ γυναίκα (ανήθικη 
ή άπιστη) || ~ λέξεις (βρισιές) ΣΥΝ. βρόµικος· ΦΡ. (α) (µτφ.) κακός 
δρόµος ο τρόπος ζωής που αποδοκιµάζεται ηθικά και κοινωνικά: από 
µικρός πήρε τον κακό δρόµο (β) κακοί τρόποι η αγενής συµπεριφορά 
3. αυτός που προκαλεί στενοχώρια, δυσφορία κ.λπ.: ~ νέα || ~ µπελάς 
είσαι! ΣΥΝ. άσχηµος- ΦΡ. (α) είµαι στις | έχω τις κακές µου έχω 
άσχηµη διάθεση (β) κακός, ψυχρός κι ανάποδος ως χαρακτηρισµός 
για κάποιον/κάτι πάρα πολύ αρνητικό, αντιπαθητικό: δεν είναι απλώς 
κακός ο καιρός, είναι ~ || -Τι σόι άνθρωπος είναι ο καινούργιος 
διευθυντής; —! 4. (µε µεταφυσική έννοια) αυτός που είναι εχθρικός 
προς τον άνθρωπο, που συνδέεται µε δυνάµεις τού κακού: ~ πνεύµατα 
ΣΥΝ. διαβολικός 5. αυτός που διακατέχεται από µοχθηρή διάθεση, 
δυσµενής, επίβουλος, που έχει σκοπό να βλάψει: ~ άνθρωπος || µην 
ακούς τι λένε οι ~ γλώσσες ΑΝΤ. άκακος, καλός 6. αυτός που προκαλεί 
βλάβη, ζηµιά, φθορά: ~ τϋχη· ΦΡ. (α) κακιά ώρα (µεσν. φρ.) η στιγµή 
που συµβαίνει κάτι δυσάρεστο ή καταστροφικό' σύµφωνα µε τις 
προλήψεις, εξαιτίας µοχθηρής, διαβολικής επίδρασης: δεν έφταιγε 
αυτός για το ατύχηµα- η ~ έφταιγε (β) κακό µάτι το 
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βλέµµα ανθρώπου που φθονεί ή ζηλεύει και που πιστεύεται ότι µπο-
ρεί να προκαλέσει βλάβη σε κάποιον: φορούσε φυλαχτό, να µην τον 
πιάνει το ~ ΣΥΝ. βασκανία (γ) κακιά αρρώστια η θανατηφόρος, ανίατη 
ασθένεια· κυρ. ο καρκίνος· (υβριστ.) (δ) τον κακό σου τον καιρό! | τον 
κακό σου τον φλάρο! αποδοκιµαστικά για κάποιον που λέει κάτι, το 
οποίο µας δυσαρεστεί: ~, που θα µε πεις εµένα γέρο! (ε) κακό χρόνο | 
κακόχρονο να 'χεις! βλ. λ. κακόχρονος 7. αυτός που δεν κάνει σωστά 
αυτό για το οποίο είναι προορισµένος, αυτό το οποίο έχει αναλάβει, 
που αποδεικνύεται ανίκανος: ~ τεχνίτης | δάσκαλος | συνοµιλητής | 
γονέας 8. αυτός που είναι χαµηλού επιπέδου: ~ ποιότητα | ενηµέρωση 
| παροχή υπηρεσιών | παράσταση 9. κακός (ο) ο κακοποιός, ο 
µοχθηρός χαρακτήρας: παιδιά, να χωριστούµε σε δυο οµάδες- εµείς 
θα είµαστε οι καλοί κι εσείς οι κακοί || ο παλαίµαχος ηθοποιός υπήρξε 
ένας από τους µεγαλύτερους »κακούς» τού ελληνικού 
κινηµατογράφου. — κακά επίρρ., κακότητα [αρχ.] κ. κακοσύνη (η) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. πρόκειται για εκφραστική λ., ίσως µά-
λιστα τής παιδικής ηλικίας. Έχουν διατυπωθεί εικασίες περί συνδέ-
σεως τής λ. µε φρυγ. κακκάω «αφοδεύω», αν και αυτό παραµένει 
αναπόδεικτο. Η λ. χρησιµοποιήθηκε τόσο µε φυσική όσο και µε ηθι-
κή σηµ., αντιτιθέµενη έτσι στα επίθ. καλός και αγαθός]. 

κακοσηµαδιά (η) (λαϊκ.) 1. δυσοίωνο σηµείο, κακός οιωνός 2. (κατ' 
επέκτ.) αναποδιά, γρουσουζιά ΑΝΤ. γούρι. — κακοσήµαδος, -η, -ο. 

κακόσηµος, -η, -ο αυτός που έχει αποκτήσει αρνητική σηµασία: στα 
Νέα Ελληνικά η λέξη «συµφορά» είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «άσηµος», < κακό- + -σηµος < σήµα. Η νε-
οελληνική σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. pejorative]. 

κακόσηµος - εύσηµος. Η σηµασία των λέξεων χαρακτηρίζεται 
συχνά ως «κακή» και «καλή» ή, αλλιώς, ως «αρνητική» και «θε-
τική». Οι επιστηµονικοί όροι που χρησιµοποιούν οι ξένοι για τέ-
τοιες λέξεις είναι το pejorative (< όψιµο λατ. pejorativus, µτχ. τού 
pejorare «χειροτερεύω» < pejor «χειρότερος») για τις λέξεις µε αρ-
νητική | κακή σηµασία και το meliorative (< όψιµο λατ. melioratus, 
µτχ. τού meliorare «βελτιώνω» < melior «καλύτερος») για λέξεις µε 
καλή | θετική σηµασία. Στην Ελληνική, οι αντίστοιχοι όροι που 
τείνουν να καθιερωθούν είναι το κακόσηµος (= pejorative) αντί 
τού παλαιοτέρου κακέµφατος και το εύσηµος (= meliorative). Κα-
κόσηµη χαρακτηρίζεται η σηµ. µιας λέξης που τη χρησιµοποιούµε 
για να χαρακτηρίσουµε αρνητικά κάποιον ή κάτι (πράξη, ενέρ-
γεια, κατάσταση) ή για να µειώσουµε, να θίξουµε κ.τ.ό.: π.χ. χο-
ντρός, τέρας, -ιάρης (ψειριάρης, χτικιάρης) κ.τ.ό. Εύσηµη χαρα-
κτηρίζεται, αντιθέτως, η λ. που χρησιµοποιείται για να χαρακτη-
ρίσει θετικά κάποιον ή κάτι (πράξη, ενέργεια, κατάσταση, ιδιότη-
τα) ή να επαινέσει, να εξάρει κ.τ.ό.: π.χ. το αρχ. δωροδοτώ ήταν 
εύσηµο (σήµαινε «δίνω σε κάποιον δώρο, προσφέρω ευχαρίστηση, 
ευγνωµοσύνη κλπ.»), ενώ το δωροδοκώ, ήδη στην Αρχαία, ήταν 
κακόσηµο (σήµαινε «διαφθείρω κάποιον µε την προσφορά δώ-
ρων»)· οµοίως εύσηµο είναι το διοπτροφόρος, αλλά κακόσηµο το 
γυαλάκιας. Συχνά µια λέξη µπορεί να είναι συγχρόνως εύσηµη και 
κακόσηµη, να έχει δηλ. δύο αντίθετες σηµασίες (που µπορούν να 
προκαλέσουν και αµφισηµία)· π.χ. ευφάνταστος σηµαίνει και τον 
έχοντα ζωηρή και δηµιουργική φαντασία (ευφάνταστος ερευνητής 
| δηµιουργός) και τον έχοντα υπερβολική και εξωπραγµατική φα-
ντασία, τον φαντασιόπληκτο (ευφάνταστο άτοµο). Κάθε λέξη µε 
διπλή αντίθετη σηµασία λέγεται µέση λέξη (media vox). Αλλα πα-
ραδείγµατα: χοντρός (κακόσηµο) - ευτραφής (εύσηµο), γριά (κα-
κόσηµο) - ηλικιωµένη (εύσηµο)· δεξιός (εύσηµο), ενώ για να απο-
φευχθεί η έννοια τού «µη δεξιός» που τη θεωρούσαν κακόσηµη, 
χρησιµοποίησαν ευφηµιστικές λέξεις: αριστερός (< άριστος) και 
(στην Αρχαία) ευώνυµος «µε καλό όνοµα», πολιτικός (εύσηµο) -
πολιτικάντης (κακόσηµο). 

κακοσµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η δυσάρεστη µυρωδιά: ~ στόµατος 
| ποδιών || αποσµητικό για την ~ της µασχάλης ΣΥΝ. δυσοσµία, δυσω-
δία ΑΝΤ. ευοσµία, ευωδία. — κάκοσµος, -η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οσµή. 

κακοστηµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κακή οργάνωση, ελλιπή επι-
µέλεια: ~ παράσταση | θέαµα | κόλπο | κείµενο ΑΝΤ. καλοστηµένος 2. 
αυτός που τελικώς απογοητεύει ή προκαλεί ενόχληση. 

κακοστοµαχιά (η) [µτγν] {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) διαταραχή τού στο-
µάχου από δυσπεψία ή από παθολογικά αίτια ΣΥΝ. βαρυστοµαχιά. 

κακοστοµαχιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κακοστοµάχιασα} (καθηµ.) 1. 
(αµετβ.) υποφέρω από δυσπεψία, πάσχω από κακοστοµαχιά 2. (µετβ.) 
(για τροφές) προκαλώ δυσπεψία. 

κακοστόµαχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που υποφέρει από δυσπεψία, 
που έχει ευαίσθητο και ασθενικό στοµάχι 2. (για τροφές) αυτός που 
προκαλεί δυσπεψία, δύσπεπτος ΑΝΤ. εύπεπτος, χωνευτικός. 

κακοσυνεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακοσύνεψα} 1. (συνήθ. για τον και-
ρό) επιδεινώνοµαι, αγριεύω ΑΝΤ. καλοσυνεύω 2. (για πρόσ.) θυµώνω, 
φέροµαι άγρια και απότοµα. 

κακοσύνη (η) → κακός 
κακοσυνηθίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κακοσυνήθισ-α, -µένος} ♦ 1. 

(αµετβ.) αποκτώ κακές συνήθειες ΣΥΝ. κακοµαθαίνω ΑΝΤ. καλοσυνη-
θίζω ♦ 2. (µετβ.) συµβάλλω µε τη συµπεριφορά µου, ώστε να απο-
κτήσει κάποιος κακές συνήθειες: τον κακοσυνήθισε κι όλο τεµπε- 

λιάζει. 
κακοσύντακτος, -η, -ο κ. κακοσύνταχτος αυτός που περιέχει 

γλωσσικά, ιδίως συντακτικά λάθη· ο ασύντακτος: το κείµενο σας εί-
ναι ~· πρέπει να ξαναγραφεί. 

κακοσυστήνω κ. κακοσυσταίνω ρ. µετβ. {κακοσύστ-ησα, -ήθηκα, -
ηµένος) (λαϊκ.) 1. δίνω κακές συστάσεις για κάποιον 2. προκαλώ κακή 
εντύπωση για το πρόσωπο µου: αυτά που λέει και κάνει τον κα-
κοσυσταίνουν σε όλους τους γνωστούς και φίλους. 

κακοσφυγµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο µη φυσιολογικός, ανώµαλος 
σφυγµός. Επίσης κακοσφυξία [µτγν.]. 

κακοτάξιδος, -η, -ο (πλοίο) που έχει κακό ταξίδι λόγω των άσχηµων 
καιρικών συνθηκών ΑΝΤ. καλοτάξιδος. 

κακοτέχνηµα (το) [µτγν.] {κακοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων) το κακο-
φτειαγµένο κατασκεύασµα, το άκοµψο και άτεχνο έργο. 

κακοτεχνία (η) [αρχ.] {κακοτεχνιών} κατασκευή που δεν πληροί τις 
αναγκαίες προδιαγραφές- κακή ή ακαλαίσθητη κατασκευή: οι ~ τού 
οδικού δικτύου ευθύνονται για πολλά τροχαία ατυχήµατα. 

κακότεχνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος άτε-
χνα και άκοµψα, ακαλαίσθητος ΣΥΝ. άτεχνος, άκοµψος, κακοφτειαγ-
µένος ΑΝΤ. καλότεχνος, καλοδουλεµένος 2. αυτός που έχει ελαττώ-
µατα και ατέλειες στην κατασκευή του: ~ κτήριο ΣΥΝ. ελαττωµατι-
κός. — κακότεχνα επίρρ. 

κακοτοπιά (η) [µεσν.] 1. έδαφος ανώµαλο και δύσβατο ΣΥΝ. κατσά-
βραχα 2. (µτφ.) περίσταση που µπορεί να εκθέσει κάποιον σε κίνδυ-
νο, που απαιτεί δύσκολους και προσεκτικούς χειρισµούς: ένας ικα-
νός και έµπειρος πολιτικός ξέρει να αποφεύγει τις ~ σε µια δηµόσια 
συζήτηση. 

κακοτράχαλος, -η, -ο (καθηµ.) 1. (τόπος) που έχει ανώµαλο και δύ-
σβατο έδαφος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δύσκολα προσαρµόζεται 
ή συµβιβάζεται, που έχει στρυφνό χαρακτήρα. [ETYM. < κακό- + -
τράχαλος (µε προληπτική αφοµοίωση) < τρόχαλο «χαλίκι, πέτρα», ουδ. 
τού αρχ. επιθ. τροχαλός «αυτός που τρέχει -στρογγυλός» (πβ. µτγν. 
τρόχµαλος «κυλιόµενος λίθος», από συµφυρ-µό των τροχός και 
οµαλός) < θ. τροχ- (τού ρ. τρέχω) + παραγ. επίθηµα -αλός]. 

κακότροπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει επιθετική ή ανάγωγη συ-
µπεριφορά ΑΝΤ. καλότροπος. — κακοτροπία [αρχ.] κ. κακοτροπιά (η). 

κακοτυχίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {κακοτύχισα} θεωρώ ή χαρακτηρίζω κά-
ποιον κακότυχο και άµοιρο, τον οικτίρω ΑΝΤ. καλοτυχίζω, µακαρίζω. 

κακότυχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν ευνοείται από την τύχη, κα-
κορίζικος ΣΥΝ. άτυχος, δύσµοιρος, δύστυχος ΑΝΤ. καλότυχος, τυχερός. 
— κακοτυχία [µεσν.] κ. (λαϊκ.) κακοτυχιά (η). 

κακοτυχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {κακοτυχείς... | κακοτύχησα} δέχοµαι αλ-
λεπάλληλα χτυπήµατα από τη µοίρα ΑΝΤ. ευτυχώ, ευδαιµονώ. 

κάκου στη ΦΡ. τού κάκου βλ. λ. κακό. [ΕΤΥΜ. < 
τού κακού, µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

κακούργηµα (το) [αρχ.] {κακουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κά-
θε πράξη που τιµωρείται µε την ποινή τού θανάτου ή τής κάθειρξης 
(ισόβιας ή πρόσκαιρης) και διακρίνεται από το πληµµέληµα ή το 
πταίσµα µε βάση τη βαρύτερη ποινή που επισύρει 2. (µτφ.) απαρά-
δεκτη ενέργεια µε ιδιαίτερα ζηµιογόνες συνέπειες ΣΥΝ. έγκληµα. Επί-
σης κακουργία (η) [αρχ.] (σηµ. 2). — κακουργηµατικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. 

κακουργιοδικείο [1833] κ. κακουργοδικείο (το) δικαστήριο αρµόδιο 
για την εκδίκαση κακουργηµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. 

κακουργιοδίκης (ο/η) [1833] {κακουργιοδικών} δικαστής που δικάζει 
κακουργήµατα. [ΕΤΥΜ. < κακουργία (< κακούργος) + -δίκης < δίκη]. 

κακούργος, -α, -ο 1. αυτός που είναι πολύ κακός ή που προκαλεί 
κακό: ~ κοινωνία! 2. (ως ουσ.) (α) εγκληµατίας, κακοποιός που έχει 
διαπράξει κακούργηµα (β) (µτφ.) άνθρωπος σκληρόκαρδος και ανη-
λεής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κακούργος < 
κακό- + -οϋργος < έργον]. 

κακουργω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κακουργείς... | κακούργησα} διαπράττω 
πράξεις αξιόποινες σε βαθµό κακουργήµατος, εγκληµατώ. 

κακουχία (η) {κακουχιών} (συνήθ. σε πληθ.) σωµατική και ψυχική 
ταλαιπωρία, κακοπάθεια: η ζωή του ήταν γεµάτη κακουχίες || κα-
κουχίες τού πολέµου | τής φυλακής | τής εξορίας ΣΥΝ. βάσανα. 
[ETYM. αρχ. < κακουχώ (-εω) < κακό- + έχω]. 

κακοφαίνεται ρ. αποθ. [µεσν.] (κακοφάνηκε) (απρόσ., µε τις προσωπ. 
αντωνυµίες µου, σου, του | της, µας, σας, τους) 1. αισθάνοµαι ή/και 
εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου για λόγους, ενέργειες, παραλείψεις 
κ.λπ. άλλων: της κακοφάνηκε που δεν την κάλεσαν 2. (κατ' επέκτ.) 
στενοχωρούµαι- θυµώνω και εναντιώνοµαι στους άλλους: του κακο-
φάνηκε που του µίλησαν τόσο προσβλητικά || µη σου κακοφαίνεται 
αυτό που λέω- είναι η αλήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κακοφανισµός (ο) (σπάν.) αίσθηµα δυσαρέσκειας, παρεξήγηση· κυρ. 
στη ΦΡ. µη προς κακοφανισµό (κάποιου) µην κακοφανεί (κάποιου). 
[ΕΤΥΜ. < κακοφανίζω < κακό- + -φανίζω < θ. φαν-, πβ. παθ. αόρ. β' ε-
φάν-ην τού ρ. φαίνοµαι]. 

κακόφηµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αποκτήσει κακή φήµη, κακό 
όνοµα· συνήθ. για χώρους ή περιοχές όπου επικρατεί ανηθικότη-τα 
ή συχνάζουν άνθρωποι τού υποκόσµου: ~ στέκι | µπαρ | συνοικία· ΦΡ. 
κακόφηµο σπίτι οίκος ανοχής, πορνείο. — κακοφηµία (η) [µτγν.]. 

κακοφορµίζω   ρ.  αµετβ.  κ.  µετβ.  {κακοφόρµισα}   (καθηµ.)  ♦  1. 

κακο- α' συνθετικό 
κακο-ραµµένος. -η, -ο κακο-συντηρηµένος, -η, -ο κακο-σχηµατισµένος. -η, -ο κακο-τυπωµένος, -η, -ο κακο-ψηµένος. -η, -ο 
κακο-σιδερωµένος, -η, -ο κακοσχεδιασµένος, -η, -ο κακο-ταϊσµένος, -η, -ο κακο-χτενισµένος. -η, -ο κακο-ψήνω ρ. 
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(αµετβ.) (για πληγές, εξανθήµατα κ.λπ.) σχηµατίζω φλεγµονή, ερεθίζοµαι- 
µαζεύω πύον ΣΥΝ. (λόγ.) διαπυούµαι ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ στο τραύµα 
φλεγµονή ή διαπύηση: αυτή η αλοιφή µού κακοφόρµισε την πληγή. 
[ΕΤΥΜ. < κακό- + αφορµίζω «ερεθίζοµαι» (µε διατήρηση τού -ο- ως 
συνδετικού φωνήεντος) < αφορµή]. 

κακοφτειαγµένος, -η, -ο 1. (για πράγµατα) κατασκευασµένος αδέξια ή και 
ακαλαίσθητα, ελαττωµατικός 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει άσχηµη σωµατική 
διάπλαση, δύσµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

κακόφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ηχεί παράφωνα, που προκαλεί 
δυσαρέσκεια στην ακοή: ~ µελωδία | ήχος | λέξη ΣΥΝ. κακόηχος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που έχει λανθασµένη ως προς τη µουσικότητα φωνή, παράφωνος 
ΑΝΤ. καλλίφωνος. — κακοφωνία (η) [µτγν.]. 

κακοχρονια (η) χρόνος γεµάτος συµφορές και δυστυχία ΑΝΤ. καλο-χρονιά. 
κακοχρονίζω ρ. µετβ. (κακοχρόνισα) καταριέµαι κάποιον να έχει κακή χρονιά, 

να του τύχουν πολλά βάσανα και συµφορές ΑΝΤ. καλο-χρονίζω. — 
κακοχρόνι)α)σµα (το). 

κακόχρονος (ο) (λαϊκ.) µόνο στη ΦΡ. κακόχρονο (= κακό χρόνο) να 'χεις/ να 
σου πάει άσχηµα η χρονιά- ως κατάρα ή, συνηθέστερα, ως έκφραση 
αποδοκιµασίας ή αγανάκτησης: (Που) ~, παλιόπαιδο! Μου 'βγαλες την ψυχή 
όλη µέρα µε τις αταξίες σου! 

κακοχωνευτος, -η, -ο 1. (για τροφές) αυτός που χωνεύεται µε δυσκολία, 
δύσπεπτος ΣΥΝ. δυσκολοχώνευτος ΑΝΤ. καλοχώνευτος 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που δύσκολα τον υποφέρει ή τον ανέχεται κανείς· δύστροπος ΣΥΝ. 
ανυπόφορος, φορτικός. — κακοχώνευτα επίρρ. 

κακοχωνεύω ρ. µετβ. {κακοχώνεψα} χωνεύω µε δυσκολία, υποφέρω από 
δυσπεψία ΑΝΤ. καλοχωνεύω. 

κακοψόχι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) κατάρα εναντίον κάποιου να έχει οικτρό, 
βασανιστικό θάνατο. 

κακόψυχος, -η, -ο αυτός που έχει κακή ψυχή, που εχθρεύεται τους άλλους 
ΣΥΝ. µοχθηρός, επίβουλος, κακός ΑΝΤ. καλόψυχος. 

κακτοειδές (το) [1896] {κακτοειδ-ούς | -ή, -ών} κάθε φυτό που ανήκει στην 
οικογένεια των κάκτων. 

κάκτος (ο) φυτό των ξηρών κλιµάτων, µε παχύ σαρκώδη βλαστό και αγκάθια 
στη θέση των φύλλων απαντά σε πετρώδη υψίπεδα µε µεγάλη ξηρασία. — 
(υποκ.) κακτάκι (το), κακτώδης, -ης, -ες [1880]. [ΕΤΥΜ αρχ·> ο:γν· ετύµου, 
όπως και το αντίστοιχο λατ. cactus]. 

κακώνυµος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που έχει κακό όνοµα, κακή φήµη ΣΥΝ. 
κακόφηµος ΑΝΤ. φηµισµένος. — κακωνυµία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κακό- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ό'νυµα, 
αιολ. τ. τής λ. δνοµα]. 

κακώς επίρρ. [αρχ.] 1. λανθασµένα· για κάτι που δεν έπρεπε να έχει συµβεί: ~ 
του απάντησα· έπρεπε να τον αγνοήσω εντελώς || ~ έχει δηµιουργηθεί αυτή η 
εντύπωση || ~ έπραξες ΑΝΤ. ορθώς, σωστά 2. (σπάν.) µε κακό τρόπο· ΦΡ. (α) 
τα κακώς κείµενα βλ. λ. κείµαι (β) (λόγ.) κακήν κακώς βλ.λ. 

κάκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. ελαφρά ή βαριά σωµατική 
βλάβη, που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες, κυρ. χτύπηµα: το θύµα 
δεν έφερε τραύµατα ή κακώσεις || ~ στον εγκέφαλο | στη σπονδυλική στήλη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < αρχ. κάκωσις < κακώ (-όω) < κακός]. 

καλά επίρρ. [µεσν.] {καλύτερα (λαϊκ. κάλλιο), άριστα (λόγ. κάλλιστα)} 1. µε 
τρόπο καλό, ορθό ή σωστό, όπως πρέπει: τους φέρθηκε τόσο ~, που δεν βρήκαν 
λόγια να τον ευχαριστήσουν || έπαιξε πολύ ~ τον ρόλο του || η συζήτηση δεν 
άρχισε καθόλου ~ || δεν τα λέω ~; ΣΥΝ. ωραία, σωστά, ορθά ΑΝΤ. κακά, 
άσχηµα· ΦΡ. (α) καλά τού κάνω του φέροµαι όπως του αρµόζει, ενεργώ όπως 
πρέπει απέναντι του: Καλά τού έκανε και τον χαστούκισε! Εγώ στη θέση της θα 
του είχα σπάσει το κεφάλι! (β) καλά να (τα) πάθεις σου αξίζει αυτό που 
έπαθες, δικαίως το έπαθες: ~, γιατί, όταν σου έλεγα να προσέχεις, εσύ ήθελες να 
µου κάνεις τον γενναίο (γ) καλά κάνω! (εµφατ.) πράττω σωστά, κάνω αυτό 
που πρέπει: ~! Εσύ να µην ασχολείσαι! (δ) καλά µου έλεγε... σωστά µου έλεγε, 
µε συµβούλευε κ.λπ. κάποιος· σε περιπτώσεις που αναγνωρίζουµε εκ των 
υστέρων την ορθότητα των λόγων κάποιου 2. µε τρόπο όµορφο και ευχάριστο: 
εύχοµαι να περάσετε ~ στη χώρα µας ΣΥΝ. όµορφα, ευχάριστα ANT. άσχηµα, 
δυσάρεστα- ΦΡ. τι καλά! (για τη δήλωση ικανοποίησης): ~, θα έρθει και ο 
Νίκος µαζί! || ~ που θα 'τανε να ζούσαµε σε µια τέτοια χώρα! 3. µε τρόπο 
φιλικό και ευγενικό: µου µίλησε ήρεµα και - ΣΥΝ. φιλικά 4. σε καλή 
(σωµατική ή ψυχική) κατάσταση, χωρίς προβλήµατα: είναι µεγάλος στην 
ηλικία, αλλά στέκεται ~ || δεν νιώθω ~ || µου φαίνεται ότι δεν στέκει | είναι ~ 
στα µυαλά του- ΦΡ. (α) είµαι καλά είµαι υγιής, βρίσκοµαι σε καλή σωµατική 
(και ψυχολογική) κατάσταση (β) (προφορ.) να είσαι (να Ότε) καλά ως 
απάντηση στο «ευχαριστώ», αντί τού «παρακαλώ»: -Ευχαριστώ πολύ για τις 
πληροφορίες. -Να είστε καλά! (γ) γίνοµαι καλά αποκαθίσταται η υγεία µου 
ΣΥΝ. θεραπεύοµαι, αναρρώνω (δ) πηγαίνω καλά (i) εξελίσσοµαι προς θετική 
κατεύθυνση: ~ στα µαθήµατα ΣΥΝ. προοδεύω, προκόβω (ii) η κατάσταση τής 
υγείας µου εξελίσσεται ικανοποιητικά: τις τελευταίες ηµέρες ο ασθενής 
πηγαίνει καλά (ε) (εκφραστ.-συχνά το σαν προηγείται) (σαν) δεν είµαστε κα-
λά! για την έκφραση απορίας, έκπληξης, συνήθ. δυσάρεστης: ~, είπε τέτοιο 
πράγµα για σένα; ΣΥΝ. Κύριε ελέησον, µνήσθητί µου Κύριε (στ) (εκφραστ.) 
είσαι καλά; | δεν είσαι καλά! | είσαι στα (µε) τα καλά σου; | δεν είσαι (στα) 
µε τα καλά σου! | πας καλά; | δεν πας καλά! | στέκεις καλά; | δεν στέκεις 
καλά! αποδοκιµαστικά για ανόητο λόγο ή πράξη: Είσαι µε τα καλά σου; 
Σκέφτηκες σοβαρά τι πας να κάνεις; (ζ) όλα καλά (i) ως ερώτηση, αν όλα 
εξελίσσονται οµαλά, σωστά: ~; Υπάρχει κάποιο πρόβληµα; (ii) ως απάντηση, 
ότι όλα εξελίσσονται οµαλά, σωστά: -Πώς πάνε τα πράγµατα; —, δόξα τω 
θεώ! 5. µε τρό- 

πο ολοκληρωµένο, χωρίς παραλείψεις ή ατέλειες: πρέπει να φράξεις - την 
τρύπα µε τσιµέντο ΣΥΝ. εντελώς, πλήρως ΑΝΤ. πρόχειρα 6. σε ικανοποιητικό 
βαθµό, αρκετά: στο σκοτάδι δεν βλέπω ~ || ήταν - πληροφορηµένος || πρόσεξε ~ 
µην ανοίξω το στόµα µου, γιατί δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς || τον γνωρίζω - || 
δεν κατάλαβα <-· τι είπατε; ΣΥΝ. επαρκώς ΑΝΤ. ελλιπώς 7. (µτφ.) µε τρόπο 
επιδέξιο, εύστοχο και αρµονικό: κάνω ~ τη δουλειά µου || συνεργαστήκαµε - σε 
όλα τα επίπεδα ΣΥΝ. ουσιαστικά, αποτελεσµατικά 8. (προφορ.) στην αρχή οµι-
λίας εµφατ. γι' αυτό που ακολουθεί: ~, τόσο άσχηµη νύχτα δεν έχω 
ξαναπεράσει! 9. (προφορ.) στην αρχή οµιλίας για έκφραση εκπλήξεως: ~, χτες 
δεν είπες ότι θα ερχόσουν µέχρι τις δώδεκα; Γιατί γύρισες χαράµατα; ΦΡ. και 
καλά (i) (στην αρχή ερώτησης, που δηλώνει έντονη απορία): ~, πώς συνέβη, 
αφού είχαν ληφθεί τόσα µέτρα ασφαλείας; (ii) (οικ.) δήθεν, τάχα: ήρθε ξαφνικά, 
~ ότι του λείψαµε, αλλά στην παραγµατικότητα ήθελε δανεικά 10. ως απάντηση 
για τη δήλωση συµφωνίας, συναίνεσης, συνήθ. µε παραχωρητική διάθεση: -Σε 
παρακαλώ, έλα αύριο το βράδυ από το σπίτι! —, θα έρθω || «άλλοι επιβάτες 
προσπαθούσαν να συνέλθουν και άλλοι έµοιαζαν να λένε "~, ρε παιδιά, πώς 
κάνετε έτσι;"» || (και µε απειλητική διάθεση) ~, συνέχισε να φέρεσαι έτσι και θα 
δεις! ΣΥΝ. εντάξει- ΦΡ. (α) (ειρων.) ναι καλά! για να δείξουµε ότι δεν 
πιστεύουµε αυτά που λέει κάποιος: -Μου είπε ότι θα σου επιστρέψει τα δανεικά 
σε µία εβδοµάδα. —! (β) πάει καλά είµαστε σύµφωνοι, δέχοµαι ΣΥΝ. εντάξει, 
έστω (γ) πάλι καλά (συνήθ. στην αρχή τής πρότασης) ευτυχώς που συνέβη 
µόνο αυτό ή τουλάχιστον αυτό (που περιγράφει η πρόταση· δηλ. θα µπορούσε 
να είχε συµβεί κάτι χειρότερο): ~ που πρόλαβες να σώσεις λίγα πράγµα τα από 
τη φωτιά || ~ να λες που δεν πάθατε τίποτε από τη σύγκρουση! · ΦΡ. (α) κάνω 
καλά (κάποιον) (i) θεραπεύω (κάποιον): τον πήγαν σ' έναν γιατρό και τον έκανε 
καλά ΣΥΝ. γιατρεύω (ii) ελέγχω (κάποιον), µπορώ να κουµαντάρω ή να νικήσω 
(κάποιον) (από πλευράς δύναµης): είναι δυο µέτρα άντρας, πού να τον κάνεις 
καλά; (β) καλά-καλά (i) πολύ καλά: µε κοίταζε ~ (ερευνητικά ή µε έκπληξη) 
(ii) (αρνητ.) µόλις και µετά βίας, σχεδόν καθόλου: δεν είχε ξηµερώσει ~ όταν 
έγινε η έκρηξη (γ) καλά που | καλά και για καλή τύχη, ευτυχώς: καλά που το 
θυµήθηκες- εγώ το είχα ξεχάσει! (δ) για (τα) καλά πολύ, σε µεγάλο βαθµό: 
αρρώστησε | θύµωσε ~ (ε) σώνει και καλά | καλά και σώνει βλ. λ. σώνω (στ) 
καλά σου! ως έκφραση παραπόνου προς κάποιον που δεν ικανοποίησε την 
επιθυµία µας, ενώ, κατά τη γνώµη µας, θα µπορούσε: Ωστε δεν θα µου πεις τι 
έγινε; ~! Κι εγώ δεν πρόκειται να σου ξαναπώ τίποτα! Επίσης (λόγ.) καλώς 
[αρχ.] (βλ.λ.). 

καλά - καλώς. Το καλώς έχει διττή σηµασία· σηµαίνει σε πιο τυπικό λόγο 
ό,τι το καλά (Μιλάει καλά τα Ελληνικά - Γνωρίζει καλώς την Αγγλική)- 
χρησιµοποιείται (περισσότερο από το καλά) ως προτασιακό επίρρηµα, για 
να δηλώσει «συµφωνία, επιβεβαίωση, κατάφαση» (= εντάξει, σύµφωνοι, 
βεβαίως, µάλιστα): Καλώς- θα συνεργαστώ κι εγώ µαζί σας - Η σύµβαση θα 
υπογραφεί από τον πρόεδρο τής εταιρείας. Καλώς; 

καλααζάρ (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης ανθρωποζωονόσος που προκαλείται από 
παρασιτικό πρωτόζωο και εµφανίζει ως συµπτώµατα υψηλό πυρετό, αναιµία, 
απίσχνανση, διόγκωση τού σπλήνα κ.ά., µπορεί δε να οδηγήσει στον θάνατο 
ΣΥΝ. λεϊσµανίαση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. kala-azar < χίντι kâlâ-azar «µαύρη 
νόσος» < χίντι kälä «µαύρος» + περσ. azar «νόσος»]. 

Καλαβρία (η) περιοχή τής Ν∆. Ιταλίας. — Καλαβρός κ. Καλαβρέζος (ο), 
Καλαβρή κ. Καλαβρέζα (η), καλαβρέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Calabria, 
αγν. ετύµου]. 

Καλάβρυτα (τα) {Καλαβρύτων} ιστορική κωµόπολη τής Β∆. Πελοποννήσου 
στον νοµό Αχαΐας, γνωστή για τη µεγάλη σφαγή τού ανδρικού πληθυσµού της 
στις 13 ∆εκεµβρίου 1943 από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής (η σφαγή 
των Καλαβρύτων). — Καλαβρυτινός (ο), Καλαβρυτινή (η), Καλαβρυτινός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ µεσν. < πιθ. καλός + -βρυτα < αρχ. βρύω «αναβλύζω», από όπου 
και το ουσ. βρύση (βλ.λ.) Η ετυµ. αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι τα 
Καλάβρυτα φηµίζονται για τα άφθονα νερά και τις πηγές τους]. 

καλαγκάθι (το) {χωρ. γεν.} φλεγµονή που σχηµατίζεται στη ρίζα τού νυχιού 
χεριού ή ποδιού και καταλήγει συχνά σε συγκέντρωση πύου και απόστηµα 
ΣΥΝ. παρωνυχίδα. 

καλάδα (η) οµαλό τµήµα τού βυθού όπου σύρεται η τράτα. [ΕΤΥΜ. 
< βεν. calada < ρ. calar, βλ. λ. καλάρω]. 

καλαθάς (ο) {καλαθάδες} (καθηµ.) ο επαγγελµατίας που κατασκευάζει ή 
εµπορεύεται καλάθια ΣΥΝ. καλαθοποιός. 

καλάθι (το) {καλαθ-ιού | -ιών} 1. σκεύος πλεκτό, συνήθ. από κλαδιά λυγαριάς, 
ιτιάς, από καλάµια ή και πλαστικό, κυρ. για µεταφορά ή τοποθέτηση 
τροφίµων, σκευών, ρούχων κ.λπ.: έβαλε τα φρούτα σε ένα ~ || είχε στο ~ τα 
άπλυτα || ένα ~ µε αβγά || κουβαλούσε στο ~ φαγητό και κρασί || πλέκω καλάθια 
ΣΥΝ. (λόγ.) κάνιστρο· ΦΡ. (α) καλάθι | κάλαθος των αχρήστων το ειδικό 
σκεύος εσωτερικού χώρου, που χρησιµοποιείται για την απόρριψη των 
άχρηστων αντικειµένων ΣΥΝ. δοχείο απορριµµάτων (β) (µτφ.) (καταλήγω ή 
ρίχνω | πετώ κ.λπ. κάτι) στον κάλαθο των αχρήστων βλ. λ. κάλαθος (γ) (µτφ.) 
χάνω τ' αβγά και τα καλάθια βλ. λ. αβγό (δ) (παροιµ.) άπους ακούς πολλά 
κεράσια, κράτα και µικρό καλάθι όταν ακούς µεγάλα λόγια (π.χ. υποσχέσεις, 
περιαυτολογίες), να είσαι πολύ επιφυλακτικός: µην εµπιστεύεσαι πολιτικούς 
που ισχυρίζονται ότι θα κάνουν τη χώρα παράδεισο- ~! ΣΥΝ. κράτα πισινή (ε) 
(παροιµ.) στο καλάθι δεν χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει βλ. λ. κοφίνι 2. 
(συνεκδ.) η ποσότητα των προϊόντων που χωρά σε πλεκτό σκεύος, όπως το 
παραπάνω· το περιεχόµενο του: µου έστει- 
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λε δώρο ένα - σύκα ΣΥΝ. καλαθιά· ΦΡ. ΙΟ καλάθι τής νοικοκυράς το 
σύνολο των αγαθών που µπορεί να αγοράσει κανείς για τις ανάγκες 
ενός νοικοκυριού (συνήθ. για την αγοραστική δύναµη τού µισθού): 
χρόνο µε τον χρόνο το - αδειάζει λόγω τής συνεχούς αύξησης των τι-
µών 3. ΑΘΛ. (στην καλαθοσφαίριση) (α) ο στόχος, η στρογγυλή µε-
ταλλική στεφάνη, η οποία είναι τοποθετηµένη σε ορισµένο ύψος από 
το έδαφος και στην οποία είναι δεµένο το µικρό δίχτυ όπου καταλήγω 
η µπάλα, όταν η βολή είναι εύστοχη (β) (συνεκδ.) η εύστοχη βολή τής 
µπάλας µέσα στον στόχο (καλάθι) τής αντίπαλης οµάδας, πράγµα 
που καθορίζει και το σύνολο των πόντων της: βάζω | πετυχαίνω ~ δύο | 
τριών πόντων (τρίποντο) || ~ άγγιχτο (χωρίς να αγγίξει η µπάλα τη 
στεφάνη) || το ~ µετράει (θεωρείται έγκυρο) 4. καλάθι µε δύο χει-
ρολαβές και κατάλληλη επένδυση στο οποίο τοποθετούνται και µε-
ταφέρονται τα βρέφη. — (υποκ.) καλαθάκι (το), (µεγεθ.) καλάθα κ. 
καλαθούνα (η) (κυρ. σηµ. 4). 
[ETYM. < µτγν. καλάθιον, υποκ. τού αρχ. κάλαθος (βλ.λ.). Η αθλ. σηµ. 
αποδίδει το αγγλ. basket]. 

καλαθιά (η) (λαϊκ.) το περιεχόµενο ενός καλαθιού ή και η ποσότητα 
των προϊόντων που χωράει, η χωρητικότητα του: µία ~ σταφύλια || 
δύο ~ σύκα ΣΥΝ. καλάθι. 

καλαθιάζω ρ. µετβ. {καλάθιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) (κυριολ.) το-
ποθετώ (προϊόντα, αντικείµενα) σε καλάθια. 

καλαθοπλεκτική (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής καλαθιών 
ΣΥΝ. καλαθοποιία. 

καλαθοποιία (η) [1870] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής καλα-
θιών ή και πλεκτών επίπλων και διακοσµητικών αντικειµένων από 
εύκαµπτες φυτικές ίνες ΣΥΝ. καλαθοπλεκτική. — καλαθοποιός (ο/η) 
[µτγν.]. 

κάλαθος (ο) {καλάθ-ου | -ων, -ους} 1. (αρχαιοπρ.) το καλάθι- κυρ. στη 
ΦΡ. (µτφ.) (καταλήγω ή ρίχνω | πετώ κ.λπ. κάτι) στον κάλαθο των 
αχρήστων στα σκουπίδια, εκεί όπου ρίχνει κανείς τα άχρηστα ή αυτά 
που δεν λαµβάνει καθόλου υπ' όψιν για την πλήρη αδιαφορία για τις 
αιτήσεις, τις αναφορές κ.λπ. κάποιου: είχε προειδοποιήσει επα-
νειληµµένως για τη διαρροή, αλλά οι αναφορές του κατέληγαν πά-
ντοτε ~ 2. δοχείο από λεπτά µεταλλικά ελάσµατα, πλεγµένα µεταξύ 
τους, που χρησιµεύει στην ανέλκυση και τη µεταφορά µεταλλεύµα-
τος 3. ΑΡΧΑΙΟΑ. το τµήµα τού κορινθιακού κιονόκρανου, που περι-
βάλλεται από γλυπτή διακόσµηση σε σχήµα φύλλων άκανθας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, όπου το επίθηµα -θος εµφανίζεται όπως 
και στα συνώνυµα γύργα-θος, κύα-θος. Η λ. πιθ. συνδέεται µε το ρ. 
κλώθω]. 

καλαθοσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. (επίσ.) αγωνι-
στικό παιχνίδι, που παίζεται από δύο οµάδες των πέντε παικτών, κα-
τά το οποίο κάθε οµάδα προσπαθεί να ρίξει τη µπάλα στον στόχο 
(µια κατασκευή σε σχήµα καλαθιού) τής αντίπαλης οµάδας περισ-
σότερες φορές από την άλλη ΣΥΝ. µπάσκετ. Επίσης καλαθόσφαιρα. 
— καλαθοσφαιριστής (ο), καλαθοσφαιρίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. basket ball]. 

καλαθούνα (η) -> καλάθι 
καλάι (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) µείγµα από κασσίτερο και µολύβι το 
οποίο χρησιµοποιείται στη συγκόλληση υλικών. — καλάινος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < τουρκ. kalay < µτγν. κάλ(λ)αϊς (βλ.λ.)]. 

καλαΐζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλάισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) καλύπτω 
την εσωτερική κυρ. επιφάνεια σκεύους µε κασσίτερο, προκειµένου 
να το προφυλάξω από τη σκουριά ΣΥΝ. (επι)κασσιτερώνω, γανώνω. 
Επίσης καλαϊδίζω   — καλάισµα (το). 

κάλαϊς (η) {καλάιδος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) ΟΡΥΚΤ. πολύτιµος λίθος 
µε όµορφο γαλαζοπράσινο χρώµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) περουζές. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. κάλ(λ)αϊς, αγν. ετύµου, τεχνικός όρ., για τον οποίο έχει 
υποστηριχθεί ότι προέρχεται από την Αίγυπτο εξαιτίας τής χρήσης 
αυτού τού χρώµατος στην κεραµική], 

καλαισθησία (η) [1857] {χωρ. πληθ.} το να διαθέτει κανείς καλό, λε-
πτό γούστο, το να µπορεί να διακρίνει και να εκτιµά το ωραίο: το έρ-
γο φανερώνει έµφυτη ~ || το καινούργιο κτήριο στο κέντρο τής πόλης 
προσβάλλει την ~ των πολιτών || ανεπτυγµένη - ΣΥΝ. φιλοκαλία, γού-
στο ANT. ακαλαισθησία, κακογουστιά, αφιλοκαλία. — καλαισθητι-
κός, -ή, -ό [1863], καλαισθητικ-ά /-ώς επίρρ. 

καλαίσθητος, -η, -ο [1873] 1. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από καλαισθησία, που έχει λεπτό, καλλιεργηµένο γούστο: είναι εξαι-
ρετικά ~ στο ντύσιµο του και στη διακόσµηση τού σπιτιού του ΑΝΤ. 
ακαλαίσθητος, κακόγουστος 2. αυτός που φανερώνει καλλιεργηµένο 
γούστο, που είναι καλόγουστος: ~ µακιγιάζ | διακόσµηση ΑΝΤ. ακα-
λαίσθητος, κακόγουστος. — καλαίσθητα | καλαισθήτως [1888] επίρρ. 

καλάισµα (το) → καλαΐζω 
καλαϊτζής (ο) {καλαϊτζήδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης που επαλείφει την 

εσωτερική επιφάνεια χάλκινων σκευών µε κασσίτερο, για να τα προ-
φυλάξει από τη σκουριά ΣΥΝ. γανωµατής, γανωτής, κασσιτερωτής. 
— καλαίτζήδικο (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. kalayci < kalay, βλ. κ. καλάι]. 

καλακούω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλάκουσα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) ακούω 
κάτι καθαρά, το αντιλαµβάνοµαι όπως ακριβώς ειπώθηκε: αυτό το 
τελευταίο δεν το καλάκουσα, πες το πάλι ♦ 2. (αµετβ.) ακούω καλά, 
έχω οξεία αίσθηση τής ακοής: γέρασα και δεν ~ πια. 

καλαµάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (α) το µικρού µεγέθους καλάµι (β) µα-
κρόστενο αιχµηρό και λεπτό ξυλάκι στο οποίο περνιούνται κοµµάτια 
κρέατος (συχνά και λαχανικών) για ψήσιµο σε σχάρα (γ) (συνεκδ.) 
κρέας που ψήνεται στη σχάρα περασµένο σε ξυλάκι: ~ µε πίτα 2. (συ-
νήθ.) λεπτό, πλαστικό σωληνάκι για την πόση χυµών, αναψυκτικών, 
ποτών κ.λπ. 

καλαµαράκι (το) {χωρ. γεν.} το µικρό καλαµάρι (βλ.λ., σηµ. 1), συνήθ. 

ως έδεσµα: τηγανητά ~. καλαµαράς (ο) {καλαµαράδες}, καλαµαρού 
(η) {καλαµαρούδες} (σηµ. 2) 1. (λαϊκ.-µειωτ.) ο άνθρωπος των 
γραµµάτων, ο λόγιος ΣΥΝ. γραµµατιζούµενος, εγγράµµατος, 
µορφωµένος 2. (διαλεκτ.-συχνά σκωπτ. ή µειωτ., στην Κύπρο) ο 
Ελλαδίτης. καλαµάρι (το) {καλαµαρ-ιού | -ιών} 1. κεφαλόποδο 
µαλάκιο µε σώµα επίµηκες και πλατύ, τριγωνικά πτερύγια στο κάτω 
µέρος, το οποίο φέρει δύο άνισους πλοκάµους, µε τους οποίους 
συλλαµβάνει την τροφή του (µικρά ψάρια)· αλιεύεται σε όλες τις 
παράκτιες περιοχές για το νόστιµο κρέας του · 2. (παλαιότ.) µικρό 
δοχείο, όπου τοποθετούσαν το µελάνι για το γράψιµο ΣΥΝ. 
µελανοδοχείο 3. (παλαιότ.) ειδική θήκη, στην οποία τοποθετούσαν τις 
πένες από καλάµι (βλ. λ. κάλαµος)' ΦΡ. (µτφ. ως επίρρ.) χαρτί και 
καλαµάρι µε όλες τις λεπτοµέρειες, καταλεπτώς: µου τα είπε όλα ~ 
ΣΥΝ. διεξοδικώς ANT. σύντοµα, αδροµερώς. — (υποκ.) καλαµαράκι 
(το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. καλαµάριον < λατ. (theca) 
calamaria «θήκη καλάµων γραφής» < αρχ. κάλαµος (βλ.λ.). Η ονοµασία 
τού θαλασσινού ερµηνεύεται από την οµοιότητα του µε τα 
µελανοδοχεία και είναι µεσν.]. Καλαµαριά (η) ο µεγαλύτερος σε 
πληθυσµό (προσφυγικής προελεύσεως στο µεγαλύτερο του ποσοστό) 
δήµος τής ευρύτερης περιοχής τής Θεσσαλονίκης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. τοπωνύµιο, πιθ. από παραφθορά των φρ. καλή µεριά ή 
σκάλα-µεριά, που προσδιόριζαν τον βυζαντινό ναύσταθµο, ο οποίος 
είχε κατασκευαστεί στην περιοχή για την απόκρουση αραβικών επι-
δροµών]. καλαµαριά (η) (παλαιότ.) επιτραπέζιο σκεύος σε σχήµα 
δίσκου, που χρησίµευε ως βάση για ένα ή περισσότερα µελανοδοχεία, 
γραφίδες και άλλα είδη γραφείου. καλαµαριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) αλιευτικό εργαλείο, που χρησιµοποιείται για το ψάρεµα 
καλαµαριών. [ΕΤΥΜ < καλαµάρι + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. Καλαµάς 
(ο) ποταµός τής Ηπείρου, που εκβάλλει στον Κόλπο τής 
Ηγουµενίτσας· αλλιώς Θύαµις. 
[ΕΤΥΜ < κάλαµος, όν. φυτού, βλ.λ., εξού και το όν. τής αρχ. πόλεως 
Καλαµαί]. Καλαµάτα (η) πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα 
τού νοµού Μεσσηνίας. Επίσης (λόγ.) Καλάµαι (αι) {Καλαµών}.  — 
Καλαµατιανός (ο), Καλαµατιανή (η), καλαµατιανός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. ονοµασία τής αρχ. πόλης Φαραί, που µνηµονεύεται στον 
Όµηρο. Σύµφωνα µε την πιο αξιόπιστη εκδοχή (Ν. Πολίτης), η ονοµα-
σία αυτή ανάγεται σε παλαιό βυζαντινό µοναστήρι, το οποίο ήταν 
γνωστό ως Παναγία η Καλοµάτα, από όπου µε αφοµοίωση προήλθε το 
όνοµα Καλαµάτα. Κατ' άλλη άποψη (Γ. Χατζιδάκις, Σ. Κουγέας), το 
τοπωνύµιο παράγεται από τ. *καλάµατα, πληθ. τού καλάµι (υπό την 
επίδρ. τού γειτονικού τοπωνυµίου Πετροκαλάµατα), µε καταβιβασµό 
τόνου κατά παρετυµ. προς θηλ. σε -µάτα (λ.χ. µαυρο-µάτα, γαλανο-
µάτα)]. καλαµατιανός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
Καλαµάτα ή προέρχεται από αυτήν: ~ µαντίλι 2. καλαµατιανός (ο) 
νεοελληνικός κυκλικός συρτός χορός, που χορεύεται από οµάδα 
προσώπων πιασµένων χέρι-χέρι. κάλαµε νιος, -ια, -ιο → καλάµι 
καλάµη (η) {καλαµών} (αρχαιοπρ.) 1. το στέλεχος τού σταχυού στα 

δηµητριακά και ιδ. στο σιτάρι 2. (ειδικότ.) το τµήµα τού σταχυού που 
αποµένει στο έδαφος µετά τον θερισµό των σιτηρών ΣΥΝ. καλαµιά, 
άχυρο. 

[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. κάλαµος (βλ.λ.)]. καλαµήθρα (η) 
{καλαµηθρών} (λαϊκ.) 1. ονοµασία διαφόρων φυτών 2. η µέντα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καλαµίνθη | αρχ. καλάµινθος + παραγ. επίθηµα -ήθρα. 
Το αρχ. καλάµινθος | -µίνθη, αν δεν είναι προελλην. όρ. (λόγω τού -
ινθ-), ίσως προέρχεται από συµφυρµό των κάλαµος και µίνθη]. καλάµι 
(το) {καλαµ-ιού | -ιών} 1. πολυετές φυτό που ζει σε υδρο-τόπους και 
έχει ψηλό, λεπτό, κυλινδρικό, συνήθ. κούφιο και ευλύγιστο βλαστό µε 
µακριά φύλλα σαν ταινίες, που τυλίγονται γύρω από το στέλεχος τού 
βλαστού 2. (συνεκδ.) το ξερό κούφιο στέλεχος τού παραπάνω φυτού, 
το οποίο χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων: 
καλύβες από ~· ΦΡ. (µτφ.) καβαλάω το καλάµι αποκτώ µεγάλη ιδέα για 
τον εαυτό µου, αρχίζω να συµπεριφέροµαι αλαζονικά (συνήθ. µετά 
από κάποια επιτυχία): από τότε που νίκησε στον διαγωνισµό οµορφιάς, 
καβάλησε το καλάµι και δεν µας µιλάει πια 3. ειδικό αλιευτικό όργανο 
που αποτελείται από µακρύ καλάµι (σηµ. 2), στο άκρο τού οποίου 
είναι προσαρµοσµένη πετονιά µε αγκίστρια: ψαρεύω µε ~ ΣΥΝ. 
καλαµίδι · 4. (ειδικότ.) το πηνίο, γύρω από το οποίο τυλίγεται το νήµα 
ΣΥΝ. µασούρι · 5. (καθηµ.) το πρόσθιο οστό τής κνήµης: µου έδωσε 
κλοτσιά στο ~ ΣΥΝ. αντικνήµιο. — καλαµένιος, -ια, -ιο κ. (λόγ.) 
καλάµινος, -η, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καλάµιον, υποκ. τού αρχ. 
κάλαµος (βλ.λ.)]. καλαµιά (η) [µτγν.] 1. το καλάµι ΣΥΝ. (λόγ.) κάλαµος· 
ΦΡ. σαν την καλαµιά στον κάµπο εντελώς µόνος και έρηµος, σε τέλεια 
εγκατάλειψη, χωρίς προστασία: έχασε τον άντρα της, έφυγαν και τα 
παιδιά της κι έµεινε µόνη ~ 2. (συνεκδ.) ο τόπος όπου φυτρώνουν 
πολλά καλάµια ή συστάδα καλαµιών ΣΥΝ. καλαµιώνας 3. (ειδικότ.) το 
στέλεχος τού σταχυού, ιδ. αυτό που αποµένει στο έδαφος µετά τον 
θερισµό των σιτηρών ΣΥΝ. καλάµι, (λόγ.) καλάµη. καλαµίδι (το) 
{καλαµιδ-ιού | ιών} (λαϊκ.) 1. ειδικό αλιευτικό εργαλείο που 
αποτελείται από µακρύ καλάµι, στο άκρο τού οποίου είναι προ-
σαρµοσµένη πετονιά µε αγκίστρια ΣΥΝ. καλάµι 2. ραβδί από καλάµι 
µήκους ενός µέτρου, το οποίο χρησιµοποιούν οι υφάντρες, για να συ- 
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γκρατούν τη διασταύρωση τού νήµατος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καλαµίδιν < 
µτγν. καλάµιον]. καλαµίζω ρ. µετβ. {καλάµισ-α, -τηκα, -µένος) 1. (λαϊκ.) 
περιτυλίγω (το νήµα) στα µασούρια, ξετυλίγοντας το ταυτόχρονα από 
την ανέµη ΣΥΝ. καρουλιάζω · 2. µαζεύω τα πεσµένα άχυρα µετά τον 
θερισµό. — καλάµισµα (το). καλάµινος, -η, -ο → καλάµι καλάµισµα 
(το) → καλαµίζω 
καλαµιώνας (ο) (λαϊκ.) συστάδα καλαµιών ή έκταση γεµάτη καλάµια 
(στις παρυφές ελών, τελµάτων, λιµνών και γενικά ήρεµων νερών). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καλαµεών < αρχ. κάλαµος]. καλαµοειδής, -ής, 
-ές [µτγν.] {καλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που µοιάζει 
µε καλάµι, που έχει σχήµα καλαµιού: ~ βλαστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
καλαµοκάννης (ο) (καλαµοκάννηδες), καλαµοκάννα κ. καλα-
µοκάννισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο ψηλός και αδύνατος 
άνθρωπος, αυτός που έχει πόδια µακριά και λεπτά σαν καλάµια ΣΥΝ. 
καλαµοπόδαρος, λελέκι ΑΝΤ. κοντοπόδαρος. [ΕΤΥΜ. < καλάµι + -
κάννης < καννί]. καλαµοπόδαρος, -η, -ο 1. (σκωπτ.) αυτός που έχει 
πόδια µακριά και αδύνατα σαν καλάµια, ψηλός και λεπτός ΣΥΝ. 
καλαµοκάννης 2. καλαµοηόδαρο (το) κνήµη µακριά και λεπτή, που 
µοιάζει µε καλάµι. κάλαµος (ο) {καλάµ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το 
καλάµι (βλ.λ., σηµ. 1) 2. (συνεκδ.) το στέλεχος τού σταχυού, αυτό που 
αποµένει στο έδαφος µετά τον θερισµό των σιτηρών ΣΥΝ. καλαµιά, 
καλάµι 3. (παλαιότ.) ο κεράτινος κορµός τού φτερού πτηνού (συνήθ. 
χήνας ή κόρακα), που ακονιζόταν κατάλληλα στην άκρη του και 
χρησιµοποιόταν ως όργανο γραφής: (κ. µτφ.) χειρίζεται καλώς τον - 
(είναι δεινός συγγραφέας) ΣΥΝ. πένα, κονδυλοφόρος, (λαϊκ.) καλέµι 4. 
(παλαιότ.) η γραφίδα · 5. ΜΟΥΣ. αρχαίο ελληνικό µουσικό όργανο, 
είδος ποιµενικού αυλού, που κατασκευαζόταν από καλάµι (βλ.λ.) · 6. 
ειδικό µεταλλικό εργαλείο που το χρησιµοποιούσαν παλαιότ. 
πυρακτωµένο για το κατσάρωµα των µαλλιών · 7. ΕΚΚΛΗΣ. 
µαρµάρινος, τετράγωνος ή κυλινδρικός στύλος, στον οποίο ακουµπά η 
πλάκα τής Αγίας Τράπεζας στις εκκλησίες τής Ανατολής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κόλαµος (µε προληπτική αφοµοίωση) < I.E. *kolamo-
«καλάµι», πβ. λατ. culmus (> γαλλ. chaume), ρωσ. soloma, αρχ. γερµ. 
halam «καλάµι, πάσσαλος», γερµ. Halm, αγγλ. helm «πηδάλιο πλοίου» 
κ.ά. Βλ. κ. καλέµι]. καλαµοσάκχαρο (το) [1885] {-ου κ. -άρου | χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) πολυσακχαρίτης που περιέχει γλυκόζη και φρουκτόζη· 
το σάκχαρο που λαµβάνεται από το στέλεχος τού καλαµώδους φυτού 
που είναι γνωστό ως ζαχαροκάλαµο. καλαµοσιταρο (το) (λαϊκ.) το 
καλαµπόκι ΣΥΝ. αραβόσιτος, αραποσίτι. καλαµοσκοινο (το) → 
καλαµοσχοινο καλαµόσπιτο (το) σπίτι κατασκευασµένο από καλάµια. 
καλαµοσχοινο κ. καλαµοσκοινο (το) σχοινί φτειαγµένο από καλάµια 
(βλ.λ.), µε το οποίο δένονται τα δεµάτια των σταχυών. Καλαµπάκα 
(η) κωµόπολη τής Θεσσαλίας στον νοµό Τρικάλων, κοντά στα 
Μετέωρα. — Καλαµπακιώτης (ο), Καλαµπακιώτισσα (η), κα-
λαµπακκίπΊκος, -η, -ο. 
{ETYM. Η ονοµασία ανάγεται στον 10ο αι. µ.Χ. και, σύµφωνα µε την 
πιο αξιόπιστη εκδοχή, οφείλεται στο όνοµα µιας βυζαντινής οικογέ-
νειας Καλαµπάκη. Προηγουµένως η πόλη ήταν γνωστή ως Σταγοί]. 
καλαµπαλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. µεγάλος θόρυβος που προκα-
λείται από συγκεντρωµένο πλήθος ΣΥΝ. οχλαγωγία, οχλοβοή, χάβρα 
2. καλαµπαλίκια (τα) ακατάστατος σωρός από διάφορα αντικείµενα, 
κυρ. πράγµατα τού νοικοκυριού ΣΥΝ. τσουµπλέκια · 3. (αργκό στον 
πληθ.) οι ανδρικοί όρχεις. [ETYM. < τουρκ. kalabalik «πλήθος»]. 
καλαµποκάλευρο (το) αλεύρι που φτειάχνεται από καλαµπόκι: 
ψωµί από ~ (η µποµπότα) ΣΥΝ. (λόγ.) αραβοσιτάλευρο. καλαµποκέλαιο 
(το) {-ου κ. -αίου | -ων κ. -αίων} λάδι που παράγεται από καλαµπόκι 
ΣΥΝ. (λόγ.) αραβοσιτέλαιο. καλαµποκήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. 
καλαµποκίσιος) αυτός που παρασκευάζεται από καλαµπόκι, που έχει 
ως βάση το καλαµπόκι: ~ αλεύρι | ψωµί. Επίσης καλαµποκένιος, -ια, -
ιο. καλαµπόκι (το) {καλαµποκ-ιού | -ιών) 1. µονοετές δηµητριακό 
φυτό, από τον καρπό τού οποίου εξάγεται αλεύρι, άµυλο, λάδι κ.λπ., 
ενώ από τον βλαστό του χαρτί και νήµατα· έχει καλαµοειδή βλαστό 
που φθάνει τα 2-3 µέτρα ύψος, µακρουλά, λογχοειδή και ευλύγιστα 
φύλλα και µικρούς κίτρινους καρπούς ΣΥΝ. καλαµποκιά, (λόγ.) 
αραβόσιτος· (συνεκδ.) 2. ο εδώδιµος καρπός τού παραπάνω φυτού 
ΣΥΝ. (λαϊ-κότ.) αραποσίτι 3. το αλεύρι που παρασκευάζεται από τον 
καρπό τού παραπάνω φυτού: ψωµί από ~ ΣΥΝ. καλαµποκάλευρο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής εκδοχές: (α) < 
αλβ. kalambok (β) < ιταλ. calambochi (γ) < τουρκ. kalembek]. 
καλαµποκιά (η) το φυτό αραβόσιτος (καλαµπόκι) και κυρ. το στέλε-
χος, ο βλαστός τού φυτού ΣΥΝ. αραποσιτιά, καλαµπόκι. 
καλαµποκίσιος, -ια, -ιο → καλαµποκήσιος 
καλαµπούρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) το αστείο, οτιδήποτε λέγεται 
για να προκαλέσει το γέλιο: δεν σοβαρολογούσα- έτσι το 'πα, για ~ || 
κάνω ~ σε κάποιον (του κάνω πλάκα, αστείο). — (υποκ.) καλαµπου-
ράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ.. calembour, αγν. ετύµου]. καλαµπουρίζω ρ. αµετβ. 
κ. µετβ. {καλαµπούρισα} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) λέω αστεία: κάτσε να 
καλαµπουρίσουµε λίγο, να χαλαρώσουµε ΣΥΝ. αστειεύοµαι, 
χαριτολογώ, χωρατεύω ΑΝΤ. σοβαρολογώ ♦ 2. (µετβ.) στη ΦΡ. το 
καλαµπουρίζω δίνω εύθυµο τόνο σε κάτι, δεν 

αναγνωρίζω τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα του: µην το καλα-
µπουρίζεις, το θέµα είναι σοβαρό! ΣΥΝ. παίρνω στ' αστεία ANT. παίρ-
νω στα σοβαρά. — καλαµπουρ(ι)τζής (ο), καλαµπουρ(ι)τζού (η). 

καλαµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {καλαµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (τό-
πος) που είναι γεµάτος καλάµια, κατάφυτος από καλάµια: ~ όχθη 2. 
αυτός που µοιάζει µε καλάµι, που έχει το σχήµα και τη µορφή κα-
λαµιού: ~ βλαστός ΣΥΝ. καλαµοειδής 3. BOT. καλαµώδες φυτό το φυ-
τό τού οποίου ο βλαστός µοιάζει µε καλάµι, δηλ. είναι ψηλός, λεπτός, 
ξυλώδης και ως επί το πλείστον έχει κόµπους (γόνατα), όπως λ.χ. τα 
σιτηρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

καλαµώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {καλάµω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στρώνω 
(επιφάνεια) µε καλάµια, απλώνω καλάµια: ~ τη σκεπή 2. σχηµατίζω 
φράχτη από καλάµια, φράζω (περιοχή) µε καλαµωτή ΣΥΝ. περιζώνω. 
— καλάµωµα (το). 

καλαµωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από κα-
λάµια: ~ καλύβα ΣΥΝ. καλαµένιος 2. καλαµωτή (η) (α) πλέγµα από 
καλάµια που χρησιµοποιείται ως διαχωριστικό ή για σκίαση (β) (ει-
δικότ.) σκεπή ή φράχτης από καλάµια. 

κάλαντα (τα) {καλάντων} ευχετήρια και εγκωµιαστικά εορταστικά 
τραγούδια, τα οποία κατά την παράδοση τραγουδούν παιδιά, πηγαί-
νοντας από πόρτα σε πόρτα, την παραµονή των µεγάλων εορτών (των 
Χριστουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανίων), συγκεντρώνο-
ντας χρήµατα: λέω τα ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καλάνδαι < λατ. calendae (dies) «νουµηνία» (βλ. 
κ. καλένδες). Η περίοδος των καλένδων τού µηνός Ιανουαρίου 
(calendae Ianuariae), που ήταν πενθήµερη, εορταζόταν από τους Ρω-
µαίους µε ιδιαίτερη λαµπρότητα, αφού συνέπιπτε µε την είσοδο τού 
νέου έτους. Από αυτές τις καλένδες έλαβαν το όνοµα τους τα κάλα-
ντα, των οποίων η αρχαιότερη µαρτυρία ανάγεται στον 12ο αι.]. 

καλαντάρι κ. καλεντάρι (το) {καλανταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ηµερολόγιο 
επιτραπέζιο ή τοίχου ΣΥΝ. ηµεροδείκτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καλανδάριον < λατ. calendarium < calendae «καλένδες»]. 

καλαποδάς (ο) {καλαποδάδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης που κατασκευάζει 
καλαπόδια (βλ.λ.). 

καλαπόδι (το) {καλαποδ-ιού | -ιών} (λαϊκ., παλαιότ.) 1. ξύλινο οµοίω-
µα τού κατώτερου µέρους τού ποδιού, δηλ. τού πέλµατος, τής φτέρ-
νας και τού αστραγάλου, το οποίο χρησιµοποιεί ο υποδηµατοποιός, 
για να κατασκευάσει παπούτσια ή για να φαρδύνει έτοιµα υποδή-
µατα ΣΥΝ. ξυλοπόδαρο 2. ξύλινο οµοίωµα τού κατώτερου µέρους τού 
ποδιού, που τοποθετείται µέσα στο υπόδηµα, προκειµένου αυτό να 
διατηρήσει το σχήµα και τη φόρµα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια, 
οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλαπόδιον, υποκ. τού αρχ. καλάπους | καλόπους < 
καλόν «ξύλο» (< "KaF-αλον < καίω < *κάΡ-jω, βλ.λ.) + πους «πόδι». 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η λ. πέρασε και σε ανατολικές γλώσσες, πβ. 
αραβ. qälib, περσ. kâlbud, τουρκ. kalip. Βλ. κ. καλούπι]. 

καλαρεσω ρ. αµετβ. {καλάρεσα} (καθηµ.) 1. (συνήθ. ειρων.) αρέσω 
πολύ, είµαι πολύ αρεστός (συνήθ. σε αντίθεση µε ό,τι θα περίµενε 
κανείς, κατά παράδοξο τρόπο): του αρέσει και του καλαρέσει, µην 
κοιτάς που έφερνε αντιρρήσεις στην αρχή για τα µάτια τού κόσµου 2. 
(αρνητ. δεν µου καλαρέσει) δεν το βρίσκω και τόσο καλό, δεν µου 
πολυαρέσει: ~ που ξενυχτά τόσο συχνά δεκαεπτά χρονών παιδί. 

καλάρω ρ. µετβ. {καλάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. (για ιστιοφόρο πλοίο) 
λύνω τα σχοινιά των πανιών και τα αφήνω να πέσουν, προκειµένου 
το πλοίο να ελαττώσει ταχύτητα ή να σταµατήσει· κατεβάζω την 
αντένα και µαζεύω τα πανιά ΣΥΝ. µαϊνάρω · 2. (ειδικότ. για αλιευ-
τικά σκάφη) ρίχνω τα δίχτυα στη θάλασσα για ψάρεµα, απλώνω δί-
χτυα. — καλάρισµα (το). 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. calare < προβηγκ. calar < µτγν. λατ. 
calare < αρχ. χαλώ «χαλαρώνω»]. καλάσνικοφ (το) {άκλ.} φορητό 
οπλοπολυβόλο που πρωτοκατασκευ-άστηκε στη Σοβιετική Ένωση 
(1947) και γνώρισε παγκόσµια διάδοση, κυρ. σε ανταρτικά κινήµατα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Ρώσου 
κατασκευαστή τού όπλου Μ. Kalashnikov (1919-98)]. καλαφάτης (ο) 
{καλαφάτηδες} (λαϊκ.) τεχνίτης ειδικευµένος στο κα-λαφάτισµα (βλ. 
λ. καλαφατίζω, σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. calafato < αραβ. 
qalafat]. καλαφατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλαφάτισ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. επισκευάζω (πλοία ή βαρέλια), φράζοντας µε στουπί τα 
κενά διαστήµατα (τις χαραµάδες) ή τα ρήγµατα ανάµεσα στις σανίδες 
τους και επιστρώνοντας τα µε πίσσα · 2. (!) (αργκό για άνδρα) 
έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή (µε γυναίκα) ΣΥΝ. (ΐ) γαµώ. — 
καλαφάτισµα (το). καλβινισµός (ο) [1768] ΘΡΗΣΚ. η προτεσταντική 
διδασκαλία τού θρησκευτικού µεταρρυθµιστή Ιωάννη Καλβίνου 
(1509-64), που αναδεικνύει την απόλυτη αυθεντία τής Αγίας Γραφής 
(κυρ. τής Π.∆.) και την απόλυτη αξία τής πίστης για τη σωτηρία τού 
ανθρώπου, ενώ χαρακτηρίζεται από αυστηρό και άτεγκτο πνεύµα.  — 
καλβινικός, -ή, -ό, καλβινιστής (ο) [1632], καλβινίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. calvinisme]. καλδέρα (η) → καλντέρα 
καλέ επιφών. (οικ.) 1. ως προσφώνηση ή για την επίκληση προσώπων 

είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθµό: ~ κορίτσια, πού πάτε; 
(ειδικότ.) 2. µε προτρεπτική παραινετική λειτουργία: πήγαινε ~ να 
µου πληρώσεις τον λογαριασµό 3. για την έκφραση έκπληξης, θαυ-
µασµού ή απορίας: ~, πώς ψήλωσες έτσι; || ~, τι ακούω; || ~, κοίτα τι 
γίνεται! 4. δηλώνει ειρωνική διάθεση: ~, τι µας λες! Αποφάσισε να 
'ρθει να µας δει! [ΕΤΥΜ µεσν., κλητ. τού αρχ. επιθ. καλός, που 
χρησιµοποιήθηκε ως 
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επιφώνηµα], 
καλειά επίρρ. (λαϊκ.) στη ΦΡ. πάω καλειά µου (i) καταστρέφοµαι (ϋ) πεθαίνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. άµε καλειά σου | πάει καλειά του από πληρέστερη φρ. κά(µε τη 
δου)λειά σου]. 

καλειδοσκόπιο (το) [1851] {καλειδοσκοπί-ου | -ων} οπτικό όργανο που 
αποτελείται από επίπεδα κάτοπτρα, τοποθετηµένα µέσα σε αδιαφανή σωλήνα 
και σε τέτοια γωνία µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίζονται συµµετρικά 
φαντασµαγορικά σχήµατα από τις πολλαπλές ανακλάσεις κοµµατιών 
χρωµατιστού γυαλιού, που βρίσκονται επίσης µέσα στον σωλήνα, και τα 
σχήµατα που δηµιουργούνται να µεταβάλλονται συνεχώς µε την περιστροφή 
τού σωλήνα. — καλειδοσκοπικός, -ή, -ό [1863]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kaleidoscope < kal- (< καλός) + -
eido- (< είδος) + -scope (< -σκόπιο < σκοπώ)]. 

καλέµι (το) {καλεµ-ιού | -ιών} 1. ειδικό σιδερένιο εργαλείο για τη λάξευση 
σκληρών και συµπαγών επιφανειών, το οποίο χρησιµοποιούν οι λιθοξόοι, οι 
ξυλουργοί κ.ά. κατά την επεξεργασία των διαφόρων υλικών ΣΥΝ. σµίλη, 
γλύφανο, γλυφίδα 2. (παλαιότ.) πένα από ινδικό καλάµι, που 
χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο γραφής ΣΥΝ. γραφίδα, καλάµι, (λογιότ.) 
κάλαµος, πένα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < τουρκ. kalem < αραβ. kalam < αρχ. 
κάλαµος]. 

καλένδες (οι) {καλένδων} οι πέντε ή επτά πρώτες ηµέρες κάθε µήνα κατά το 
ρωµαϊκό ηµερολόγιο, περίοδος ανάλογη µε τη νουµηνία τού ελληνικού 
συστήµατος µετρήσεως τού χρόνου· ΦΡ. (ειρων.) στις ελληνικές καλένδες (λατ. 
ad calendas graecas) για κάτι που δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ, που βρίσκεται 
σε διαρκή αναβολή: «~ παραπέµπεται προφανώς η διακοµµατική επιτροπή που 
θα µελετούσε το θέµα των µονιµοποιήσεων» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καλάνδαι | καλένδαι < λατ. calendae «νουµηνία», ονοµασία 
µε την οποία οι Ρωµαίοι προσδιόριζαν τις πρώτες πέντε ή επτά ηµέρες κάθε 
µηνός. Προέρχεται από τη φρ. calo luna novella («καλώ, ορίζω τη νέα 
σελήνη»), την οποία εκφωνούσε ανώτατος ιερέας από το Καπιτώλιο, 
αναγγέλλοντας έτσι τη νεοµηνία]. 

καλεντάρι (το) → καλαντάρι 
καλεντούλα κ. καλέντουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες διακοσµητικό φυτό µε 

έντονα κίτρινα άνθη σε ταξιανθίες. 1ΕΓΥΜ. < νεολατ. calendula < λατ. 
calendae «καλένδες», επειδή στην κατάλληλη εποχή το φυτό ανθοφορεί κάθε 
µήνα]. 

κάλεσα ρ. → καλώ 
κάλεσµα (το) [µεσν.] {καλέσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λαϊκ.) η πρόσκληση 2. 

(εκφραστ.) η κλήση που απευθύνεται στην ψυχή κάποιου, στον βαθύτερο 
κόσµο του, στα ένστικτα του: δεν µπόρεσε ν' αντισταθεί στο ~ τής φύσης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσκληση. 

καλεσµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει προσκληθεί σε συγκέντρωση, σε 
κοινωνική (λ.χ. γάµο, βάπτιση, δείπνο κ.λπ.) ή άλλη εκδήλωση (διάλεξη, 
βράβευση κ.λπ.): (συνήθ. ως ουσ.) δέχοµαι | περιποιούµαι τους ~ µου || 
επίσηµοι ~ ΣΥΝ. προσκεκληµένος ΑΝΤ. απρόσκλητος, ακάλεστος. 

καλέστηκα ρ. → καλώ 
καλεστής (ο) [µτγν.] (καθηµ.) πρόσωπο που πραγµατοποιεί την πρόσκληση, 

που προσκαλεί (σε συγκέντρωση, γιορτή, γάµο, βάπτιση, δεξίωση, γεύµα 
κ.λπ.) ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) αµφιτρύων. 

Καλή (η) γυναικείο όνοµα. 
καληµαύκι (το) ~» καµιλαύκι 
καληµέρα επιφών. 1. ευχετ. ως χαιρετισµός που απευθύνεται από το πρωί µέχρι 

και το µεσηµέρι συχνά απαντά και χωρισµένο στα συνθετικά του, ανάµεσα 
στα οποία παρεµβάλλεται προσωπική αντων.: καλή σας µέρα! || (εκφραστ.) 
πολύ ~ σας (πβ. λ. καλησπέρα, καληνύχτα)· ΦΡ. µε το «καληµέρα» από την 
πρώτη στιγµή, ευθύς εξαρχής: «ο παίκτης αυτός έδειξε ~ ότι µπορεί να γίνει ο 
νέος ηγέτης τής οµάδας» (εφηµ.) 2. καληµέρα (η) ο χαιρετισµός κατά τη 
διάρκεια τής ηµέρας µε το ευχετ. επιφών. «καληµέρα»: την ~ µου στον 
αξιότιµο πατέρα σας! (ενν. διαβιβάστε) || πέρασα να σου πω µια -· ΦΡ. (α) κό-
βω την καληµέρα (σε κάποιον) παύω να χαιρετώ και να µιλώ (σε κάποιον), 
διακόπτω κάθε σχέση (µε κάποιον) (β) δεν θέλω ούτε την καληµέρα 
(κάποιου) δεν θέλω καθόλου σχέσεις µαζί του. [ΕΤΥΜ µεσν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. καλή(ν) (ή)µέρα]. 

καληµερίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καληµέρισ-α, -τηκα} χαιρετώ (κάποιον) λέγοντας 
του «καληµέρα»: µπήκε γελαστός και τους καληµέρισε όλους. — καληµέρισµα 
(το) [µεσν.]. 

καληµερούδια επιφών. (οικ.) ευχετ. ως χαιρετισµός από το πρωί µέχρι και το 
µεσηµέρι- λέγεται µε φιλική, τρυφερή ή και περιπαικτική διάθεση αντί τού 
«καληµέρα»: -'.Ακόµη κοιµάσαι; || ~ µωρό µου! [ΕΤΥΜ < καληµέρα + υποκ. 
επίθηµα -ούδι)α), πβ. µαθητ-ούδι, αγγελούδι, τρυφερ-ούδι κ.ά.]. 

καλήν εσπέρα → καλησπέρα 
καληνύχτα επιφών. 1. ευχετ. ως αποχαιρετισµός που απευθύνεται κατά τη 

διάρκεια τής νύχτας- συχνά απαντά και χωρισµένο στα συνθετικά του, 
ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλεται προσωπική αντων.: καλή σας νύχτα! || - 
και όνειρα γλυκά! 2. (ειρων.) για την έκφραση απογοήτευσης, απελπισίας: Τι, 
τελείωσαν και τα καύσιµα; Ε, τότε ~! || Αν δεν το ξέρεις ούτε αυτό, ~! 3. 
καληνύχτα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} ο βραδινός αποχαιρετισµός µε το ευχετ. 
επιφών. «καληνύχτα»: είπε µια ξερή ~ κι έφυγε. [ΕΤΥΜ µεσν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. καλή(ν) νύκτα]. 

καληνυχτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καληνύχτισα} αποχαιρετώ (κάποιον) κατά τις 
βραδινές ώρες, λέγοντας του «καληνύχτα»: πριν φύγει, µας καληνύχτισε και 
µας ευχήθηκε όνειρα γλυκά. — καληνύχτισµα (το) [µεσν.]. 

καληνωρίζω ρ. µετβ. {καληνώρισα} (λαϊκ.) αποχαιρετώ µε την ευχε-τική φρ. 
«καλή σου ώρα | ώρα σου καλή».   — καληνώρισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν., 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. καλήν ώραν]. 

καλησπέρα επιφών. 1. ευχετ. ως χαιρετισµός που απευθύνεται κατά τις 
απογευµατινές και τις πρώτες βραδινές ώρες: ~ σας, τι κάνετε; 2. καλησπέρα 
(η) ο απογευµατινός και εσπερινός χαιρετισµός µε το ευ-χετικό επιφών. 
«καλησπέρα»: δεν θα µείνω πολύ' πέρασα να πω απλώς µια ~. Επίσης 
(διαλεκτ.) καλήν εσπέρα. [ΕΤΥΜ. µεσν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
καλή(ν) έσπέρα(ν)]. 

καλησπερίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλησπέρισα} χαιρετώ (κάποιον) κατά τις 
απογευµατινές ή πρώτες βραδινές ώρες, λέγοντας του «καλησπέρα». — 
καλησπέρισµα (το). 

καλησπερούδια επιφών. µε φιλική ή τρυφερή ή και περιπαικτική διάθεση αντί 
τού «καλησπέρα». 
[ΕΤΥΜ. < καλησπέρα + υποκ. επίθηµα -ούδι)α), πβ. µαθητ-ούδι, αγ-γελ-ούδι, 
τρυφερ-ούδι κ.ά.]. 

καλή ώρα επιφών. [µεσν.] παρενθετικά µε ευχετική σηµασία σε αφήγηση, όταν 
γίνεται παραβολή µε τον ακροατή ή µε κάτι πολύ οικείο σε αυτόν: είχε πάει κι 
εκείνος στην πόλη να σπουδάσει, ~ όπως εσύ. 

καλιά επίρρ. → καλειά 
καλιακουδα (η) → καλοιακούδα 
καλιαρντά (τα) {χωρ. γεν.) (αργκό) (κυρ. παλαιότερα) ο ιδιαίτερος γλωσσικός 

συνθηµατικός κώδικας που χρησιµοποιούσαν οι οµοφυλόφιλοι και οι 
τραβεστί στις µεταξύ τους συνεννοήσεις, ώστε να µην τους καταλαβαίνουν οι 
υπόλοιποι, κυρ. οι αστυνοµικοί. Επίσης κα-λιαρντή κ. καλιάρντω (η). 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < γαλλ. gaillard « τολµηρός, αναιδής» (αργκό 
«πέος») < ουαλ. galia «ισχύς, ορµή»]. 

καλΐγώνω ρ. µετβ. {καλίγω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) προσαρµόζω και 
στερεώνω πέταλο (σε οπλή υποζυγίου), καρφώνω πέταλο: ~ το άλογο ΣΥΝ. 
πεταλώνω- ΦΡ. (µτφ.) καλιγώνει και ψύλλο είναι πολύ έξυπνος, πονηρός και 
καπάτσος. — καλίνωµα (το) κ. καλίγωση (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. καλίγιον «υπόδηµα», υποκ. τού ουσ. καλίγα | κα-λίγη < 
λατ. caliga]. 

καλιγωτής (ο) (παλαιότ. ορθ. καλλιγωτής)· {καλιγωτήδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης 
που έχει ως επάγγελµα να προσαρµόζει τα πέταλα στις οπλές των υποζυγίων 
ΣΥΝ. πεταλωτής. 

καλικάντζαρος (ο) {-ου κ. -άρου | -ων κ. -άρων, -ους κ. -άρους} (λαϊκ.) 
δαιµόνιο που, σύµφωνα µε νεοελληνικές λαϊκές δοξασίες, κατοικεί στα 
έγκατα τής γης και βγαίνει στην επιφάνεια την ηµέρα των Χριστουγέννων 
προκαλώντας ζηµιές και µικροαναστατώσεις, για να εξαφανιστεί στην εορτή 
των Θεοφανίων µετά τον αγιασµό. — (υποκ.) καλικαντζαράκι κ. 
καλικαντζαρούδι (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί, µεταξύ 
άλλων, οι εξής ετυµολογικές ερµηνείες: (α) καλικάντζαρος < καλκάντζαρος 
(µε ανάπτυξη ευφωνικού -ι-) < καρκάντζαρος < καρκά(ν)τζι «καµένο, ξηρό» 
(πιθ. συνδ. µε τη λ. κάρκαδο < κάκαδο, βλ.λ.) + µεγεθ. επίθηµα -αρος, εξαι-
τίας τής σύνδεσης των καλικάντζαρων µε τη φωτιά και το τζάκι (β) 
< καλίκι (< µτγν. καλίγιον «υπόδηµα», βλ. κ. καλιγώνω) + άντζα «κνήµη», 
από το είδος υποδηµάτων που, κατά την παράδοση, φορούσαν οι 
καλικάντζαροι (γ) < *καλικοτσάγγαρος< καλίκι + -τσάγγαρος 
< µτγν. τζάγγη «είδος υποδήµατος» (βλ. λ. τσαγκάρης) (δ) < κ-αλλικτά-
ντζαρος < καλλι- (< κταλός) + κάντζαρος < κάνθαρος «σκαθάρι», µε 
ευφηµιστική χρήση τού επιθ. καλός]. 

καλιµαύκι (το) -> καµιλαύκι 
καλίµπρα (η) (συχνή ορθ. καλύµπρα) 1. µηχάνηµα µε το οποίο ισιώνονται 

συνήθ. τρακαρισµένα µηχανάκια και αυτοκίνητα · 2. (α) το διαµέτρηµα 
κάννης όπλου (β) η εσωτερική διάµετρος σωλήνα, βαρελιού κ.λπ. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. calibre < αραβ. qâlib «καλούπι, φόρµα»]. 

καλιµπραρω ρ. µετβ. {καλιµπράρ-ισα, -ισµένος} 1. ισιώνω τρακαρισµένο 
αυτοκίνητο ή µηχανάκι στην καλίµπρα · 2. µετρώ την εσωτερική διάµετρο 
π.χ. βαρελιού, ή το διαµέτρηµα, π.χ. κάννης 3. ρυθµίζω, βάζω τις σωστές 
ρυθµίσεις: ~ τυπογραφική µηχανή | τα χρώµατα. — καλιµπράρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. calibrare < calibro < γαλλ. calibre < αραβ. qâlib «καλούπι, 
φόρµα»]. 

κάλιο (το) [1880] {καλίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρόλευκου χρώµατος 
(σύµβολο Κ) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): νιτρικό | ανθρακικό | χλωριούχο ~. 
— καλιούχος, -ος/-α, -ο [1876]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. calium < αραβ. 
qali «ποτάσα»]. 

Καλιφόρνια (η) πολιτεία των Ν∆. Η.Π.Α. στον Ειρηνικό Ωκεανό µε 
πρωτεύουσα το Σακραµέντο. — Καλιφορνέζος (ο), Καλιφορνέζα (η), 
καλιφορνέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. California < ισπ. California, αβεβ. ετύµου, πιθ. από συµ-φυρµό 
των λ. caliente fornella «θερµός κλίβανος», λόγω τού κλίµατος τής περιοχής]. 

καλιφορνιο (το) {καλιφορνίου} ΧΗΜ. τεχνητό µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Cf) 
µε χρήσεις στη βιοµηχανία και την ιατρική (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. californium, επειδή παρασκευάστηκε από τέσσερεις 
ερευνητές τού Πανεπιστηµίου τής Καλιφόρνιας το 1950]. 

καλκάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. εδώδιµο ψάρι, που µοιάζει στο σχήµα µε 
ασπίδα · 2. ΝΑΥΤ. η επάνω άκρη τής πρύµνης πλοίου, η κορώνα πλοίου 3. 
ΑΡΧΙΤ. το τρίγωνο τής στέγης κτίσµατος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kalkan]. 

Καλκούτα (η) πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Ινδίας στον Κόλπο τής Βεγ-γάλης. 



κάλλα 817 κάλλιο 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Calcutta, από το όν. τής ινδουιστικής θεάς των νεκρών Kali 
(< σανσκρ. Kali «µαύρη»)]. 

κάλλα (η) {δύσχρ. καλλών} διακοσµητικό φυτό µε µεγάλα καρδιό-σχηµα 
λευκά άνθη µε κίτρινο ύπερο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. calla < *κάλλαια < αρχ. κάλλαιον «λειρί 
πετεινού» (βλ.λ.)]. 

κάλλαιο (το) {καλλαί-ου | -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το λειρί τού πετεινού • 2. ΑΝΑΤ. 
προεξοχή τού ηθµοειδούς οστού τού κρανίου, πάνω στην οποία προσφύεται η 
σκληρή µήνιγγα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάλλαιον, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη λ. κάλλος, ενώ η 
αναµενόµενη ετυµολογική σχέση µε το ουσ. κάλλαϊς «κόκορας» δεν 
ερµηνεύεται ικανοποιητικά]. 

καλλι- κ. καλλί- (λόγ.) λεξικό πρόθηµα που προσδίδει στο β' συνθετικό το 
χαρακτηριστικό τού ωραίου: καλλί-φωνος, καλλι-µάρµαρος, καλλι-έπεια. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. καλός. Η παρουσία των δύο -λλ- προξενεί ερµηνευτικές δυσχέρειες, έχει 
δε αποδοθεί είτε σε εκφραστικό αναδιπλασιασµό είτε σε σύναψη τού θ. καλ- 
µε επίθηµα -j- µέσω αφοµοίωσης (-λλ- < -λ/-). Βλ. κ. κάλλος, κάλλιστος]. 

κάλλια κ. καλλιά επίρρ. → κάλλιο 
καλλίγραµµος, -η, -ο [1890] (λόγ.) (για ανθρώπους και για µέλη τού 

ανθρώπινου σώµατος) αυτός που διαθέτει ωραίες αναλογίες, που έχει ωραία, 
αρµονική διάπλαση: ~ κοπέλα | χορεύτρια | σώµα | πόδια ΣΥΝ. τορνευτός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

καλλιγραφείθ(ν) (το) (στο Βυζάντιο) οργανωµένο εργαστήριο αντιγραφής 
χειρογράφων. 

καλλιγραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1.η τέχνη τής όµορφης και κοµψής 
γραφής, το να γράφει κανείς µε ωραία γράµµατα (που συνήθ. έχουν 
συγκεκριµένο τρόπο σχεδιασµού): τετράδιο καλλιγραφίας ΑΝΤ. κακογραφία 
2. το µάθηµα κατά το οποίο οι µαθητές τού δηµοτικού σχολείου διδάσκονται 
πώς να γράφουν όµορφα και συµµετρικά. — καλλιγραφώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

καλλι γραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι γραµµένος µε καλλιγραφία: ~ 
γράµµατα ΑΝΤ. κακογραµµένος 2. ΤΥΠΟΓΡ. καλλιγραφικά στοιχεία 
τυπογραφικά στοιχεία που µιµούνται τον πλάγιο χειρόγραφο χαρακτήρα. — 
καλλιγραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

καλλιγράφος (ο/η) [µτγν.] 1. αυτός που γράφει µε όµορφα και κοµψά 
γράµµατα, που έχει ωραίο, συµµετρικό, καθαρό και ευανάγνωστο γραφικό 
χαρακτήρα ΑΝΤ. κακογράφος 2. (ειδικότ.) αυτός που κατέχει την τέχνη τής 
καλλιγραφίας. 

καλλιέπεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (για τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο) η 
χάρη, η κοµψότητα και η γλαφυρότητα τού ύφους ΣΥΝ. καλ-λιλογία, 
κοµψοέπεια. 

καλλιεπής, -ής, -ές {καλλιεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που οµιλεί ή/και 
γράφει µε όµορφο τρόπο, που χειρίζεται κοµψά τον λόγο: ~ ρήτορας ΣΥΝ. 
ευφράδης.  — καλλιεπώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, συνέπεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καλλι- + -επής < έπος]. 

καλλιέργεια (η) {καλλιεργειών} 1. το σύνολο των εργασιών µε τις οποίες 
προετοιµάζεται το έδαφος, για να δεχθεί τον σπόρο και να αποδώσει την 
καλύτερη δυνατή συγκοµιδή: επιδίδονται στην ~ τής γης || χιλιάδες στρέµµατα 
θα παραδοθούν σύντοµα προς ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των φροντίδων, 
προκειµένου ορισµένο είδος φυτού να αποδώσει προϊόντα: πρόγραµµα για την 
~ νέων ποικιλιών καπνού || το Υπουργείο Γεωργίας προωθεί την επέκταση τής ~ 
τής ελιάς || ~ σίτου | δηµητριακών | οπωρικών 3. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) 
η καλλιεργούµενη έκταση ή και το σύνολο των φυτών που καλλιεργούνται σε 
αυτήν: το χαλάζι έβλαψε σοβαρά τις ~ || καλλιέργειες λαχανικών | καπνών 4. 
(α) (µτφ. για έννοιες) η έντεχνη και επιµεληµένη ενίσχυση, η συστηµατική 
ανάπτυξη: δηµοσίευµα που αποσκοπεί στην ~ εντυπώσεων || ~ σχέσεων φιλίας | 
έχθρας | καλαισθησίας | ελπίδων | φόβου (β) η άσκηση, ενίσχυση και βελτίωση 
ιδιότητας ή ικανότητας: η ~ τής φωνής | τού ταλέντου | τής έκφρασης 5. 
(ειδικότ.) η ανάπτυξη προκειµένου για πολιτιστικά αγαθά: ~ τής επιστήµης | 
των γραµµάτων | των τεχνών | τής γλώσσας | τής ποίησης | τής παράδοσης 6. η 
ανεπτυγµένη παιδεία, ο πνευµατικός πλούτος που διαθέτει κανείς: είναι 
άνθρωπος µε ~ || πνευµατική | αισθητική | εσωτερική ~ ΣΥΝ. µόρφωση, παιδεία 
ΑΝΤ. αµορφωσιά, αµάθεια, απαιδευσία · 7. ΒΙΟΛ.ΙΑΤΡ. (α) µέθοδος 
αποµόνωσης και πολλαπλασιασµού στην κατάλληλη θερµοκρασία και σε 
ειδικό θρεπτικό περιβάλλον µικροοργανισµών ή τµηµάτων από ζωικούς ή 
φυτικούς ιστούς, µε στόχο να αναγνωριστούν επαρκώς και να µελετηθούν ή να 
εξεταστούν τα προϊόντα τού µεταβολισµού τους: ~ µικροβίων | ιών | ιστών (β) 
(συνεκδ.) σύνολο µικροοργανισµών που έχουν αποµονωθεί και αναπτύσσονται 
σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις: στον δοκιµαστικό σωλήνα έχουµε 
µια ~ µικροβίων (γ) καλλιέργεια ούρων ειδική εξέταση για τη διάγνωση τής 
ουρολοίµωξης (βλ.λ.) (δ) βιολογική καλλιέργεια η καλλιέργεια γεωργικών 
φυτών µε φυσικά λιπάσµατα και χωρίς φυτοφάρµακα, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλλιεργία < καλλιεργώ (βλ.λ.). o τ. καλλιέργεια κατά τα πολλά 
προπαροξύτονα σε -εια (συνέπεια, ευγένεια), πβ. κ. περίεργος - περιεργία - 
περιέργεια. Η βιολογική και πολιτιστική σηµ., καθώς και πολλές σηµ. τής 
γεωπονικής, αποτελούν µετάφρ. δάνεια από γαλλ. culture]. καλλιεργηµα (το) 
[1895] {καλλιεργήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΒΙΟΛ. 1. το προϊόν τού τεχνητού 
πολλαπλασιασµού ιών, µικροβίων, βακτηρίων κ.ά. σε ειδικό θρεπτικό υλικό για 
επιστηµονικούς ή/και θεραπευτικούς σκοπούς 2. (καταχρ.) η καλλιέργεια 
(βλ.λ.) βιολογικού υλικού για διαγνωστικούς και πειραµατικούς σκοπούς. 

καλλιεργηµένος, -η, -ο 1. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει πνευµατικό πλούτο, 
µόρφωση και παιδεία: είναι βαθιά ~ άνθρωπος, µε ποικίλα ενδιαφέροντα από 
διάφορους τοµείς τής τέχνης και τής επιστήµης ΣΥΝ. µορφωµένος ΑΝΤ. 
ακαλλιέργητος, αµόρφωτος, άξεστος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από πνευµατική καλλιέργεια, που αποπνέει άερα παιδείας και 
πολιτισµού: µεγάλωσε σε - περιβάλλον || ~ γούστο | αισθητήριο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cultivé]. 

καλλιεργήσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί: ~ έδαφος | 
έκταση | γη ΑΝΤ. άγονος. 

καλλιεργητής (ο) [1856], καλλιεργήτρια (η) [1898] {καλλιεργη-τριών} (σηµ. 
1) 1. πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε την καλλιέργεια τής γης και 
την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ΣΥΝ. γεωργός, αγρότης, παραγωγός 2. 
ειδικό εργαλείο ή µηχάνηµα που ανασκάπτει το έδαφος και το καθιστά 
πρόσφορο για καλλιέργεια. 

καλλιεργητικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε την καλλιέργεια: ~ 
δάνειο | ικανότητα 2. καλλιεργητικά (τα) τα έξοδα που απαιτούνται για την 
καλλιέργεια εκτάσεως γης. 

καλλιεργώ ρ. µετβ. {καλλιεργείς... | καλλιέργ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
δουλεύω (έκταση γης), εκτελώ τις απαραίτητες γεωργικές εργασίες, ώστε το 
χώµα να γίνει εύφορο και να καρποφορήσει 2. (συνεκδ.) ακολουθώ 
συγκεκριµένη γεωργική διαδικασία για την ανάπτυξη και καρποφορία 
(φυτού): ~ πατάτες | καπνά | σιτάρι 3. ΒΙΟΛ. προκαλώ την ανάπτυξη και τον 
πολλαπλασιασµό στην κατάλληλη θερµοκρασία και σε ειδικό θρεπτικό 
περιβάλλον (µικροοργανισµών ή τµήµατος ιστών) για επιστηµονικούς ή/και 
θεραπευτικούς σκοπούς: ~ µικρόβια | ιούς 4. (µτφ.) κάνω (κάτι) να 
αναπτυχθεί: τα παιχνίδια αυτά καλλιεργούν στα παιδιά πολεµικά ένστικτα || ~ τις 
κοινωνικές µου σχέσεις || ~ µια ιδέα || ~ τη διχόνοια | πνεύµα (συνεργασίας, κα-
τανοήσεως κ.λπ.) | τη φιλία | την έχθρα | την πίστη | τις εντυπώσεις | την 
αυτοπεποίθηση | τον µύθο | τους φόβους | τις ελπίδες | τα όνειρα | το κλίµα 
(διχόνοιας, συµπάθειας) ΣΥΝ. αναπτύσσω 5. (ειδικότ.) ασχολούµαι (µε 
πολιτιστικό αγαθό) συστηµατικά και επιµελώς, µε στόχο να το αναπτύξω και 
να το διευρύνω: ~ τα γράµµατα | τις τέχνες | τις επιστήµες | τη µουσική 6. (µτφ.) 
φροντίζω για την ανάπτυξη και την τελειοποίηση (µιας ικανότητας ή ιδιότητας 
µου): ~ την κλίση | το χάρισµα | το ταλέντο | το πνεύµα | το γούστο | τον νου | 
την ψυχή | τα ενδιαφέροντα | την εξυπνάδα µου ΣΥΝ. εξασκώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κουλτουριάρης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλλιεργώ (-έω) < καλλι- + -εργώ < έργον. Πολλές 
σύγχρονες τεχνικές και πολιτιστικές χρήσεις αποδίδουν το γαλλ. cultiver]. 

καλλικέλαδος, -ος/-η, -ο 1. (αρχαιοπρ.) (κυρ. για πτηνά) αυτός που κελαηδεί 
όµορφα και αρµονικά, που διαθέτει µελωδική φωνή: ~ αηδόνι ΣΥΝ. 
καλλίφωνος 2. αυτός που τραγουδά ή ψάλλει όµορφα ΣΥΝ. καλλίφωνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καλλι- + κέλαδος «θόρυβος», βλ. κ. κελαηδώ]. 

καλλίκνηµος, -ος/-η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που διαθέτει ωραίες κνήµες: ~ κόρη. 
καλλίκοµος, -ος/-η, -ο (αρχαιοπρ.-σπάν.) 1. (για πρόσ.) αυτός που διαθέτει 

όµορφη κόµη, πλούσια και πυκνά µαλλιά: ~ κόρη 2. (φυτό) που διαθέτει 
όµορφο, υγιές και πυκνό φύλλωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καλλι- + -κοµος < κόµη]. 

Καλλικράτης (ο) {-η κ. -ους) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας (5ος αι. π.Χ.)- 
συνεργάστηκε µε τον Ικτίνο στην κατασκευή τού Παρθενώνα. [ΕΤΥΜ. ap£. 
κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -κράτης < κράτος]. 

καλλιλογία (η) [µτγν.] {καλλιλογιών} (λόγ.-σπάν.) η όµορφη και κοµψή 
έκφραση, ο λόγος που χαρακτηρίζεται από γλαφυρότητα ΣΥΝ. καλλιέπεια, 
ωραιολογία, κοµψοέπεια, γλαφυρότητα. — καλλιλογώ ρ. [µτγν.]. 

καλλιµάρµαρος, -η, -ο [1887] (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει οικοδοµηθεί µε 
όµορφα µάρµαρα, που διαθέτει όµορφα µάρµαρα 2. Καλλιµάρµαρο (το) το 
Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Καλλίµαχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. αρχαίος Έλληνας λόγιος και ποιητής (3ος αι. 
π.Χ.), έζησε στην Αλεξάνδρεια· άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο 2. µάρτυρας 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -µάχος < 
µάχοµαι]. 

καλλίµορφος, -η, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.-σπάν.) αυτός που διαθέτει ωραία µορφή, 
όµορφη όψη ΣΥΝ. όµορφος, ευειδής ΑΝΤ. δύσµορφος, άσχηµος, 
κακοφτειαγµένος. 

Καλλίνικη (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. 

Καλλίνικος (ο) {-ου κ. -ίκου} 1. όνοµα µαρτύρων, πατριαρχών και επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < καλλι- 
(βλ.λ.) + -νικος < νίκη]. 

καλλίνικος, -η, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που κατήγαγε λαµπρή και περιφανή 
νίκη: ~ µάρτυρες. 

κάλλιο επίρρ. (λαϊκ.) καλύτερα, προτιµότερο: «κάλλιο 'ναι µιας ώρας ελεύθερη 
ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» (Ρήγας Βελεστινλής) ΑΝΤ. 
χειρότερα· ΦΡ. (παροιµ.) (α) κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και 
καρτερεί τα λιγότερα και σίγουρα είναι προτιµότερα από τα περισσότερα αλλά 
αβέβαια: δεν µ' ενδιαφέρουν οι επενδύσεις και οι µετοχές· προτιµώ να έχω τα 
λεφτά µου στην τράπεζα και να εισπράττω έναν µικρό αλλά σίγουρο τόκο- ~! (β) 
κάλλιο αργά παρά ποτέ για την έκφραση ικανοποίησης σχετικά µε κάτι που 
γίνεται έστω και αργά ή τής ανάγκης να γίνει έστω και αργά (γ) κάλλιο 
γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε βλ. λ. γαϊδουροδένω (δ) κάλλιο πρώτος 
στο χωριό, παρά δεύτερος στην πόλη καλύτερα να είναι κανείς πρώτος σε 
µέτριο περιβάλλον παρά δεύτερος σε καλύτερο· για την αξία που έχει η 
πρωτιά. Επίσης κάλλια κ. καλλιά 
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[ΕΤΎΜ. < αρχ. κάλλιον, επιρρ. χρήση τού επιθ. καλλίων, βλ. λ. κάλ-
λιος]. 

Καλλιόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από 
τις εννέα Μούσες, προστάτιδα τού έπους και τής λυρικής ποίησης 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα · 4. (σκωπτ.-
µετωνυµ.) το αποχωρητήριο στρατοπέδου. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -όπη < *όψ «φωνή» (µαρτυ-
ρούνται µόνον οι πλάγιες πτώσεις οπός, όπί, όπα), που αποτελεί την 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. επ- (βλ. λ. έπος) και συνδ. επίσης µε το συνώ-
νυµο λατ. vox. Αρχική σηµ. τού ονόµατος: «καλλίφωνη»]. 

κάλλιος, -ια, -ιο (σπάν.) καλύτερος, προτιµότερος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. καλλίων (από το ουδ. κάλλιον) < *καλ]ων (µε αφοµοίωση), 
συγκριτ. βαθµός τού επιθ. καλός. Φαίνεται πως αρχικά δη-
µιουργήθηκε τύπος ουδ. *κάλλον)< *κάλ-jον), που θεωρήθηκε θετική 
βαθµ. και χρησίµευσε ως αφετηρία σχηµατισµού νέου συγκριτικού 
καλλ-ίων (πβ. αισχρός - αίσχίων, κακός - κακίων)]. 

καλλιπάρειος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ωραία µάγουλα, 
όµορφο πρόσωπο: ~ κόρη. [ΕΤΥΜ αρχ. < καλλι- + -παρειος < παρειά 
(βλ.λ.)]. 

καλλίπυγος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ωραίους γλουτούς: ~ 
Αφροδίτη. [ΕΤΥΜ µτγν. < καλλι- + -πυγος < πυγή «γλουτός, οπίσθιο» 
(βλ.λ.)]. 

Καλλιρρόη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. όνοµα πολλών γυναικών, που σχετίζονται 
πάντοτε µε το υγρό στοιχείο, όπως η κόρη τού Ωκεανού, η κόρη τού 
Αχελώου, η κόρη τού Σκαµάνδρου και µητέρα τού Γανυµήδη κ.ά. 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτή που χαρακτηρίζεται από καλή ροή, 
από άφθονα νερά», < καλλι- (βλ.λ.) + ροή]. 

Καλλισθένης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος (370-
327 π.Χ.), µαθητής τού Αριστοτέλη· ακολούθησε τον Μ. Αλέξανδρο 
στην εκστρατεία του. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -σθένης 
< σθένος]. 

κάλλιστα επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) πολύ ωραία, θαυµάσια· κυρ. µετά το 
µπορώ, για να τονιστεί ότι κάτι είναι ή θα ήταν δυνατόν: κανείς δεν 
σε εµπόδιζε- θα µπορούσες - να είχες φύγει (ανάλογη χρήση έχει και 
το θαυµάσια). 

καλλιστεία (τα) διαγωνισµός οµορφιάς: συµµετέχω στα ~ || υποψήφια 
των ~ || ~ σκύλων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καλλιστεϊον, λ. που αρχικώς περιέγραφε έναν διαγωνι-
σµό οµορφιάς στη Λέσβο, < καλλιστεύω< κ:άλλιστος]. 

Κάλλιστος (ο) {-ου κ. -ίστου} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. 
επίθ. κάλλιστος (βλ.λ.)]. 

κάλλιστος, -ίστη, -ιστό (αρχαιοπρ.) ο πιο ωραίος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
υπερθ. τού επιθ. καλός. Για την παρουσία τού διπλού -λλ- (όπως και 
στον συγκριτ. καλλίων) βλ. λ. κάλλιος]. 

καλλίσωµος, -η, -ο (αρχαιοπρ.-σπάν.) αυτός που διαθέτει όµορφο, 
καλοφτειαγµένο σώµα ΣΥΝ. καλλίγραµµος. [ΕΤΥΜ; < καλλι- 
(βλ.λ.) + -σωµός < σώµα]. 

καλλίτερος, -η, -ο → καλύτερος 
καλλιτέχνηµα (το) [µεσν.] {καλλιτέχνηµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το 
προϊόν τής καλλιτεχνικής δηµιουργίας, ό,τι είναι ή θεωρείται έργο 
τέχνης 2. (εκφραστ.) οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί µε µεράκι και 
καλαισθησία: οι τούρτες του είναι πραγµατικά ~ ΣΥΝ. αριστούργηµα 
ANT. κακοτέχνηµα, τερατούργηµα. 

καλλιτέχνης (ο) {καλλιτεχνών}, καλλιτέχνιδα (η) {καλλιτέχνιδων}, 1. 
πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε την τέχνη, µε κάποια από 
τις Καλές Τέχνες: ~ είναι ο ζωγράφος, ο γλύπτης, ο τραγουδιστής, ο 
ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, ο µουσικός, ο χορευτής κ.ά. || διεθνούς 
φήµης | πρωτοποριακός | διακεκριµένος | µεγάλος | διάσηµος | 
εκκολαπτόµενος | αυτοδίδακτος | ταλαντούχος ~ || οµάδα | σωµατείο | 
κύκλος καλλιτεχνών (πβ. λ. αρτίστας, δηµιουργός) 2. (εκφραστ.) 
οποιοσδήποτε δουλεύει µε µεράκι και καλαισθησία, δίνοντας ιδιαί-
τερη σηµασία στην αισθητική πλευρά τού έργου του: ο αρχιτέκτονας 
που θα αναλάβει το κτήριο τού µουσείου, δεν αρκεί να είναι καλός 
επαγγελµατίας· πρέπει να είναι αληθινός ~ ΣΥΝ. αριστοτέχνης, (οικ.) 
µερακλής. Επίσης (λόγ.) καλλιτέχνις (η) [1888] {καλλιτέχνιδος}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. [ΕΤΥΜ αρχ;< καλλι- + -τέχνης < τέχνη]. 

καλλιτεχνία (η) [µτγν.] {καλλιτεχνιών} 1. το σύνολο των Καλών Τε-
χνών ΣΥΝ. τέχνη, δηµιουργία 2. (συνεκδ.) η άσκηση των Καλών Τε-
χνών, η καλλιτεχνική ενασχόληση: από µικρός αφοσιώθηκε στην ~ 3. 
εργασία που εκτελείται µε λεπτή τεχνική, επιµέλεια και καλαισθη-
σία, που φανερώνει υψηλή αισθητική: η ανθοκοµία για µένα είναι ~ 
ΣΥΝ. κοµψοτεχνία ΑΝΤ. κακοτεχνία. 

καλλιτεχνικός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις Καλές 
Τέχνες ή τους καλλιτέχνες: λίγοι ξέρουν για τις - του δραστηριότητες, 
ότι δηλαδή ζωγραφίζει στον ελεύθερο χρόνο του και είναι και µέλος 
χορωδίας || ~ αξία | δηµιουργία | κίνηση | ψευδώνυµο | φιλοδοξία | 
εκδήλωση | έκφραση | ζωή | ενδιαφέροντα | σταδιοδροµία | παραγωγή | 
ταλέντο | ιδιοφυΐα | γεγονός | δράση | επιµέλεια έκδοσης | στήλες των 
εφηµερίδων! διευθυντής | κύκλος 2. (συνεκδ.) αυτός που γίνεται ή 
δηµιουργείται µε καλαισθησία, µε µεράκι, µε έµφαση στην αισθητική 
ΣΥΝ. ωραίος, αριστοτεχνικός, περίτεχνος, µερακλήδικος ΑΝΤ 
ακαλαίσθητος, αντιαισθητικός, άτεχνος, κακότεχνος. — καλλι· 
τεχνικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. καλλιτυπία 
(η) {χωρ. πληθ.} ΦΩΤΟΓΡ. ειδική µέθοδος αναπαραγωγής 
φωτογραφικών αντιτύπων µε τη χρησιµοποίηση αλάτων σιδήρου και 
αργύρου. [ΕΤΥΜ. < καλλι- + -τυπία < τύπος]. 

καλλίφωνος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που διαθέτει ωραία φωνή, που 
τραγουδά, ψάλλει όµορφα και µελωδικά ΣΥΝ. γλυκόλαλος, καλλικέ-
λαδος ΑΝΤ. κακόφωνος. — καλλιφωνία (η) [µτγν.]. καλλονή (η) 1. η 
ωραιότητα: γυναίκα εκπάγλου | απερίγραπτης ~ ΣΥΝ. κάλλος, οµορφιά 
ANT. ασχήµια, δυσµορφία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε εξαιρετικά ωραίο: οι 
φυσικές ~ τού νησιού ΣΥΝ. οµορφιά 3. (συνεκδ.) γυναίκα εξαιρετικής 
οµορφιάς: εξωτική | µαύρη | µελαχρινή | ξανθιά ~ || στα νιάτα της 
πρέπει να ήταν αληθινή ~ ΣΥΝ. κούκλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. κάλλος]. κάλλος (το) {κάλλ-ους | -
η, χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λόγ.) η έννοια ή η ιδιότητα τού ωραίου, η 
οµορφιά: το αρχαίο ~|| το ~ τής ψυχής ΣΥΝ. οµορφιά, ωραιότητα, 
καλλονή ΑΝΤ. ασχήµια, δυσµορφία· ΦΡ. (α) απείρου κάλλους βλ. λ. 
άπειρος2 (β) εν τη αηλότητι το κάλλος βλ. λ. απλότητα 2. κάλλη (τα) το 
σύνολο των στοιχείων που καθιστούν κάποιον όµορφο, ελκυστικό: 
στις παραλίες πολλά κορίτσια επιδεικνύουν τα - τους || έχει περίσσια - 
ΣΥΝ. θέλγητρα, χάρες· ΦΡ. (α) (παροιµ.) µπρος στα κάλλη τι 'ναι ο 
πόνος βλ. λ. εµπρός (β) (λαϊκ.) πάν' τα νιάτα, πάν' τα κάλλη για την 
υπενθύµιση τού γεγονότος ότι µαζί µε τη νεότητα φεύγει και η 
οµορφιά (γ) τα πάχη µου, τα κάλλη µου (παλαιότ., σήµερα συνήθ. 
ειρων.) το πάχος µου είναι στοιχείο οµορφιάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, 
όµορφος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < καλός (βλ.λ.). Για το πρόβληµα τού διπλού -λλ-, βλ. λ. 
καλλι-, κάλλιος]. καλλυντικός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που έχει την 
ιδιότητα να οµορφαίνει, που συντελεί στον καλλωπισµό: ~ αλοιφή 2. 
καλλυντικό (το) οποιοδήποτε φυσικό ή χηµικό παρασκεύασµα 
χρησιµοποιείται για την περιποίηση και τον καλλωπισµό τού 
προσώπου, τού σώµατος, των µαλλιών, των νυχιών κ.λπ.: ~ 
(περιποίησης) προσώπου | σώµατος || φυτικά | χηµικά | φαρµακευτικά 
~||~ για τα νεανικά | για λιπαρά δέρµατα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλλυντής «ευτρεπιστής - κουρέας» < αρχ. καλλύνω < 
κάλλος (βλ.λ.). Η σηµ. των καλλυντικών παρασκευασµάτων αποτελεί 
απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. cosmétiques (< ελλην. κοσµητικός)]. 
καλλύνω ρ. µετβ. {εκάλλυνα} (αρχαιοπρ.) καλλωπίζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κάλλος]. καλλωπίζω ρ. µετβ. {καλλώπισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. καθιστώ ωραία την όψη (κυρ. ανθρώπου, προσώπου) 
ΣΥΝ. οµορφαίνω, ευ-πρεπίζω, ευτρεπίζω ΑΝΤ. ασχηµίζω 2. (µεσοπαθ. 
καλλωπίζοµαι) προσφέρω τις απαραίτητες φροντίδες στο πρόσωπο 
µου, ώστε να γίνει ωραιότερο, ασχολούµαι µε την εξωτερική µου 
εµφάνιση: όλη την ηµέρα κάθεται στον καθρέφτη και καλλωπίζεται 
ΣΥΝ. φτειάχνοµαι. — καλλώπισµα (το) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµορφαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καλλ(ι)- + -ωπίζω < ώψ «πρόσωπο» (γεν. 
ώπός)]. καλλωπισµός (ο) [αρχ.] 1. το σύνολο των φροντίδων, η 
περιποίηση τού προσώπου ή/και τού σώµατος, ώστε να φαίνονται 
ωραιότερα: γυναικείος ~ 2. (γενικότ.) το να διακοσµεί κανείς την 
εξωτερική όψη (περιοχής, κτηρίου κ.λπ.), το να την καθιστά 
ωραιότερη: ~ τής πόλης µε πάρκα, πλατείες ΣΥΝ. εξωραϊσµός, 
ευπρεπισµός, στόλισµα · 3. ΜΟΥΣ. καλλωπισµοί (οι) ελεύθεροι ή 
τυποποιηµένοι φθόγγοι, που προστίθενται στη βασική µελωδία 
συνθέσεως, για να γίνει πιο ευχάριστη ακουστικά. καλλωπιστής (ο) 
[αρχ.], καλλωπίστρια (η) [µτγν.]  {καλλωπι- 
στριών} πρόσωπο που καλλωπίζεται υπερβολικά. καλλωπιστικός, -ή, 
-ό [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει για καλλωπισµό: ~ φυτά ΣΥΝ. 
κοσµητικός, διακοσµητικός. κάλµα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (κυρ. 
για τη θάλασσα) νηνεµία, άπνοια: σήµερα έχει ~ ΣΥΝ. µπουνάτσα ΑΝΤ 
τρικυµία, φουρτούνα, χαλασµός κόσµου 2. (µτφ.) η ψυχική ηρεµία, η 
απουσία σύγχυσης και ταραχής ΣΥΝ. γαλήνη, ηρεµία, αταραξία, 
ησυχία ΑΝΤ. αναταραχή, αναµπουµπούλα, αναβρασµός, ανακάτωµα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπνοια. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. calma < αρχ. καύµα 
«µεγάλη ζέστη (που οδηγεί σε απραξία, σε λήθαργο)»]. καλµάρω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. (κάλµαρ-α (λαϊκ. προστ. κάλµα) κ. -ισα, -ισµένος} 
(καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) ηρεµώ κάποιον/κάτι, εκτονώνω την ένταση: είδα 
κι έπαθα να τον ~! || η µουσική καλµάρισε τα νεύρα τους || ~ την αγωνία 
| τον πόνο | τα πνεύµατα ΣΥΝ. καθησυχάζω, καταπραΰνω, κατευνάζω, 
ηµερεύω ΑΝΤ. ανησυχώ, ταράζω, αναστατώνω, (εξ)ερεθίζω ♦ (αµετβ.) 
2. ανακτώ την ψυχική µου ηρεµία, γίνοµαι ήσυχος ή ηπιότερος: 
ακούγοντας αυτά τα λόγια, καλµάρισε κάπως || πήγαινε την βόλτα, για 
να καλµάρουν λίγο τα νεύρα της || ο θυµός του είχε καλµάρει ΣΥΝ. 
ησυχάζω, ηρεµώ, γαληνεύω, µαλακώνω, καταλαγιάζω, 
καταπραΰνοµαι, κατευνάζοµαι ΑΝΤ. ταράζοµαι, αναστατώνοµαι, 
(εξ)ερεθίζοµαι 3. (ειδικότ. για τις καιρικές συνθήκες) γίνοµαι 
γαλήνιος ή ηπιότερος: θα περιµένουµε να καλµάρει η θάλασσα και 
µετά θα ξεκινήσουµε ΣΥΝ. γαληνεύω, κοπάζω 4. γίνοµαι ηπιότερος, 
εκτονώνεται η ένταση µου: το βράδυ καλµάρισε ο πυρετός || µε το 
ούζο µού καλµάρισε ο πονόδοντος ΣΥΝ. καταπραΰνοµαι ΑΝΤ. οξύ-
νοµαι, εντείνοµαι. — καλµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. calmare < 
calma «κάλµα»]. καλντέρα κ. καλδέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΓΕΩΛ. 
µεγάλη εδαφική κοιλότητα σε σχήµα χοάνης ή λέβητα, που 
σχηµατίζεται από την υποχώρηση τού κεντρικού τµήµατος 
ηφαιστειακού κώνου ως συνέπεια ισχυρής εκρήξεως ή από βαθµιαία 
διάβρωση των εσωτερικών τοιχωµάτων του: η περίφηµη ~ τής Θήρας. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. caldera «λέβητας, καζάνι» < λατ. caldana, θηλ. τού επιθ. 
caldarius «θερµαντικός» < calidus «θερµός»]. καλντερίµι (το) 
{καλντεριµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) λιθόστρωτος δρόµος, συνήθ. στενός, 
µε ακανόνιστες στο σχήµα και τη µορφή πέτρες ή πλάκες: τα ~ στους 
παραδοσιακούς οικισµούς των Κυκλάδων || «µες 
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στο ~ τρέχει ο αραµπάς» (τραγ.). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kaldirim]. καλό 
(το) [αρχ.] 1. αυτό που είναι σύµφωνο µε τον ηθικό νόµο και που 
αναγνωρίζεται ως αγαθό: η πάλη του ~ µε το κακό ΑΝΤ. κακό 2. η 
ηθική πράξη, πράξη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης· καλή πράξη: προσπαθεί 
να κάνει το ~ || (παροιµ.) «κάνε το ~ και ρίξ' το στον γιαλό» (κάνε την 
καλή πράξη και µην περιµένεις ανταπόδοση) || έκανε πολλά ~ στη ζωή 
του, αλλά δεν του το αναγνώρισαν || ανταποδίδω το ~ ΣΥΝ. ευεργεσία- 
ΦΡ. δεν χρωστάει καλό για πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε άσχηµο, 
ανάρµοστο ή αχάριστο τρόπο 3. η ωφέλεια, το συµφέρον κάποιου: 
εγώ για το ~ σου σ' τα λέω αυτά || αγωνιζόµαστε για το ~ τής πατρίδας || 
την περιόρισα για το ~ της || το - τής κοινωνίας επιβάλλει γενναίες 
αποφάσεις || θέλω το ~ σου- ΦΡ. (α) κάνω καλό ωφελώ: τα φρούτα 
κάνουν καλό στην υγεία (β) σε καλό να µου βγει | σε καλό µου σε 
περιπτώσεις που έχουµε γελάσει για κάτι πάρα πολύ ή έχει συµβεί κάτι 
πολύ ευχάριστο ή µετά από χασµουρητό: µπα, ~ το γέλιο που έκανα 
απόψε || ~, νυστάζω πολύ! (γ) µου βγήκε σε καλό για επιλογές που 
τελικά µας ωφέλησαν: στην αρχή λυπήθηκα που µε απέρριψαν, αλλά 
τελικά ~, γιατί βρήκα καλύτερη δουλειά (δ) το καλό είναι...για 
περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δώσουµε έµφαση σε θετική 
ιδιότητα, ευχάριστη συγκυρία κ.ά.: το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι 
δεν υπήρξαν θύµατα ΣΥΝ. το ευτύχηµα είναι ΑΝΤ. το κακό είναι... (ε) 
για καλό και για κακό | καλού κακού για κάθε ενδεχόµενο: ~, πάρε 
µαζί σου οµπρέλα (στ) το καλό που σου θέλω για προειδοποίηση ή 
απειλή προς κάποιον: ~, µη µε ξαναενοχλήσεις τέτοια ώρα! (ζ) (µπα) 
σε καλό (µου, σου κ.λπ.) (i) για να εκφραστεί απορία, έκπληξη (συχνά 
µε επιτιµητικό ύφος): Μπα σε καλό σου! Τι ώρα είναι αυτή που 
παίρνεις τηλέφωνο; (ii) λέγεται µετά από χασµουρητό: ~, τι έπαθα 
σήµερα και χασµουριέµαι συνέχεια; 4. το πλεονέκτηµα, το προτέρηµα: 
ένα ~ αυτού τού αυτοκινήτου είναι η άνετη οδήγηση || ως άνθρωπος έχει 
και τα ~ του, έχει και τα άσχηµα του ΑΝΤ. µειονέκτηµα, ελάττωµα 5. 
οτιδήποτε θεωρείται σηµαντικό για τη ζωή τού ανθρώπου: ο Θεός να 
σου δώσει όλα τα ~! || «τρία ~ είναι στον ντουνιά και στον απάνω 
κόσµο, η νιότη και η λεβεντιά και το καλό κορίτσι» (δηµοτ. τραγ.) 6. 
καλά (τα) αγαθά προς κατανάλωση, προϊόντα: στο κατάστηµα έβρισκες 
όλα τα ~ · ΦΡ. (α) τα καλά µου τα επίσηµα ρούχα µου (όχι τα 
καθηµερινά ή πρόχειρα): έβαλε τα καλά του και πήγε στην εκκλησία (β) 
(είµαι) στα | µε τα καλά µου είµαι λογικός, σκέφτοµαι ως λογικός 
άνθρωπος· συνήθ. σε ερώτηση, όταν απορούµε µε την παράξενη 
συµπεριφορά κάποιου: Είσαι στα καλά σου; Τι έπαθες και φωνάζεις 
έτσι; || µου φαίνεται πως δεν είναι µε τα καλά του! (γ) µε το καλό (i) µε 
ήπιο τρόπο, ήρεµα, µε το µαλακό: προσπάθησε να τον πείσει -, αλλά 
τίποτα || αν τον πάρεις ~, ίσως σε ακούσει ΑΝΤ. µε το άγριο (ii) ως 
ευχή για οτιδήποτε πρόκειται να τελεστεί σύντοµα και ιδ. για γάµο (δ) 
στο καλό (σε αποχαιρετισµό): ~ και να µας γράφεις! || άντε, - και να 
µας ξανάρθετε || ~ και µε τη νίκη (προς στρατιώτες που πάνε στο 
µέτωπο) (ε) για τα καλά σε πολύ µεγάλο βαθµό: έχει κρυώσει - || έβρεξε 
| χιόνισε ~ (στ) δεν το χω σε καλό θεωρώ αρνητικό οιωνό: ~, όταν 
βλέπω τέτοια όνειρα · 7. χαριτωµένος λόγος: τους είπα ένα ~ (ενν. 
αστείο). κάλο- κ. κάλο- κ. καλ- ά συνθετικό 1. που δηλώνει ότι 
κάποιος/κά-τι έχει την ιδιότητα: (α) τού καλού: καλό-καρδος, καλο-
προαίρετος (β) (ειδικότ.) τού ωραίου: καλο-φτειαγµένος 2. για τον 
σχηµατισµό ρηµάτων, τα οποία δηλώνουν ότι κάτι γίνεται σε επαρκή 
ή σε απόλυτο βαθµό- συνήθ. µε άρνηση π.χ. η γιαγιά δεν καλοβλέπει 
πια (βλέπει λίγο, δεν βλέπει καλά): καλο-βράζω, καλο-νυχτώνει, καλο-
πλυµένος, καλ-ακούω, καλο-δουλεµένος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
καλός]. καλοαναθρεµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει 
ανατραφεί και διαπαιδαγωγηθεί σωστά, που διαθέτει καλή αγωγή και 
συµπεριφορά: ~ παιδί ΑΝΤ. κακοαναθρεµµένος, κακοµαθηµένος 2. 
(κακόσ.) αυτός που έχει συνηθίσει να του προσφέρονται όλα έτοιµα, 
που δεν έχει την εµπειρία δύσκολων καταστάσεων ΣΥΝ. 
καλοµαθηµένος ΑΝΤ. σκληραγωγηµένος, ψηµένος. καλοβαλµένος, -η, 
-ο 1. αυτός που έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση, που έχει 
διευθετηθεί ή τακτοποιηθεί καλά και µε γούστο: ~ επίπλωση στο 
δωµάτιο ΑΝΤ. κακοβαλµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει 
επιµεληµένη εµφάνιση, που ντύνεται όµορφα και κοµψά ΣΥΝ. πε-
ριποιηµένος, κοµψός ΑΝΤ. ατηµέλητος. καλοβάµονα (τα) 
{καλοβαµόνων} ΖΩΟΛ. οµάδα υδρόβιων πτηνών που έχουν ψηλό 
λαιµό και πολύ µακριά και λεπτά πόδια, όπως λ.χ. ο πελαργός, ο 
γερανός κ.ά. Επίσης καλοβατικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλοβάµων« σχοινοβάτης» < κάλο ν «καυσόξυλο» (βλ. 
λ. καλαπόδι) + -βάµων < βαίνω. o τ. καλοβατικά < µτγν. καλοβάτης 
«σχοινοβάτης» < κάλο ν «καυσόξυλο» + -βάτης < βαίνω]. καλοβαστώ 
ρ. µετβ. {καλοβαστάς... | καλοβάστ-αξα, -ιέµαι, -αγµέ-νος} (λαϊκ.) 1. 
(σπάν.) βαστώ γερά (κάτι), µπορώ να το κρατήσω, να το διατηρήσω: ~ 
τα πακέτα ΑΝΤ. κακοβαστώ 2. (συχνότ. το µεσοπαθ. καλοβαστιέµαι) 
έχω µεγάλη ζωτικότητα (α) σε σχέση µε την ηλικία ή την κατάσταση 
µου, βρίσκοµαι σε καλή σωµατική κατάσταση: έχει πατήσει τα 70, 
αλλά καλοβαστιέται ΣΥΝ. (µτφ.) κρατιέµαι καλά, διατηρούµαι ΑΝΤ. 
καταπέφτω, γερνώ (β) βρίσκοµαι σε καλή οικονοµική κατάσταση. 
καλοβλέπω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {καλόειδα κ. καλοείδα κ. καλό- 

δα) (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) έχω οξεία την αίσθηση τής όρασης, βλέπω 
και διακρίνω καλά: τη νύχτα δεν καλοβλέπει ♦ (µετβ.) 2. βλέπω (κά-
ποιον/κάτι) καλά: δεν πρόλαβα να τον καλοδώ 3. βλέπω (πρόσωπο ή 
ενδεχόµενο, γεγονός, κατάσταση) µε ευχαρίστηση ή µε ευνοϊκή διά-
θεση: τον καλοβλέπει για γαµπρό ΣΥΝ. βλέπω µε καλό µάτι, ευνοώ 
ΑΝΤ. µου κακοπέφτει, µου ξινίζει. 

καλόβολος, -η, -ο αυτός που εύκολα βολεύεται ή συµβιβάζεται, που 
δεν προκαλεί στους άλλους δυσκολίες ή προβλήµατα µε τη συµπερι-
φορά του: δεν χρειάζονται ιδιαίτερες προετοιµασίες για τη φιλοξενία 
του· είναι ~ άνθρωπος ΣΥΝ. συγκαταβατικός, βολικός, καταδεκτικός 
ΑΝΤ. δύσκολος. — καλόβολα επίρρ., καλοβολιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < καλό- + -βόλος < βολή (< βολεύω)]. 

καλόβουλος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει καλές προθέσεις ΣΥΝ. κα-
λοπροαίρετος ΑΝΤ. κακόβουλος, κακοπροαίρετος. — καλόβουλα 
επίρρ., καλοβουλία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

καλόβραστος, -η, -ο αυτός που βράζει εύκολα και γρήγορα: ~ κρέας 
/φασόλια ΣΥΝ. βραστερός ΑΝΤ. δυσκολόβραστος. 

καλόγεννος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που γεννά χωρίς ιδιαίτερες δυσκο-
λίες ΑΝΤ. κακόγεννος, δυσκολόγεννος. — καλογεννώ ρ. {-άς...}. 

καλογερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καλογέρεψα} 1. περιβάλλοµαι το µο-
ναχικό σχήµα, γίνοµαι καλόγερος 2. (µτφ.) κάνω µοναχική ζωή ή/και 
µένω άγαµος: (παροιµ.) «ή µικρός-µικρός παντρέψου ή µικρός καλο-
γερέψου». 

καλογερικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους καλόγε-
ρους: ~ ζωή | νοοτροπία ΣΥΝ. καλογερίστικος, µοναχικός, ασκητικός 
ΑΝΤ. κοσµικός 2. καλογερική (η) η κατάσταση ή/και η ζωή τού καλό-
γερου, το να είναι κανείς καλόγερος ΣΥΝ. καλογεροσυνη· ΦΡ. (είναι) 
βαριά η καλογερική για εργασία, καθήκον, έργο που απαιτεί πολλούς 
κόπους, µεγάλες θυσίες, στερήσεις και στενοχώριες (όπως η ζωή τού 
καλόγερου). 

καλογερίστικος, -η, -ο → καλόγερος 
καλογεροπαίδι (το) {χωρ. γεν.} δόκιµος µοναχός νεαρής ηλικίας, 
παιδί ή έφηβος που προορίζεται για καλόγερος ΣΥΝ. καλογεράκι. Επί-
σης καλογερόπαιδο 

καλόγερόπαππας (ο) [µεσν.] (λαϊκ.) ο ιεροµόναχος (βλ.λ.). 
καλόγερος κ. (λόγ.) καλόγηρος (ο) {-ου κ. -έρου | -ων κ. -έρων κ. -
ήρων, -ους κ. -έρους κ. -ήρους) (καθηµ.) 1. ο άνδρας που, επιθυµώντας 
να αφοσιωθεί στον Θεό, παραµένει άγαµος και διάγει ασκητικό βίο 
εκτός των πλαισίων τής κοινωνίας, σε ειδική χριστιανική κοινότητα 
(µοναστήρι) ή και εντελώς µόνος ΣΥΝ. µοναχός, ασκητής ΑΝΤ. κοσµι-
κός, λαϊκός 2. (µτφ.-σκωπτ.) ο άνδρας που ζει µονήρη και ασκητική 
ζωή, που δεν έχει συνάψει γάµο· ΦΡ. (α) (παροιµ.) το µοναστήρι να 'ν' 
καλά (κι από καλογήρους βρίσκεις) βλ. λ. µοναστήρι (β) (λαϊκ.) µπή-
κε ο καλόγερος στο φαί κάηκε το φαγητό, τσίκνισε · 3. µακρόστενο, 
φορητό έπιπλο µε ειδικές εγκοπές ή υποδοχές για το κρέµασµα ενδυ-
µάτων, καπέλων κ.λπ. ΣΥΝ. κρεµάστρα · 4. απόστηµα µέσα σε ιδρω-
τοποιό θυλάκιο, το οποίο καταλήγει σε εξογκωµένο, κοκκινωπό και 
οδυνηρό οίδηµα στο δέρµα και εµφανίζεται στην περιοχή τού ιερού 
οστού · 5. ΝΑΥΤ. µικρός βράχος που προεξέχει από την επιφάνεια τής 
θάλασσας, είτε µεµονωµένος είτε µε άλλους παρόµοιους βράχους 
ΣΥΝ. σκόπελος · ΦΡ. (αινίγµατα) (α) χίλιοι-µύριοι καλόγεροι σ' ένα 
ράσο τυλιγµένοι οι κόκκοι τού ροδιού (β) µακρυς-µακρύς | ψηλός-
ψηλός καλόγερος και κόκκαλα δεν έχει ο καπνός (γ) µακρυς-µακρυς 
καλόγερος και πίτα η κεφαλή του το φτυάρι τού φούρνου (δ) ψηλός-
ψηλός καλόγερος και πέρα η φωνή του το καµπαναριό τής εκκλη-
σίας. — (υποκ.) καλογεράκι (το) [µεσν.], καλογερίστικος, -η, -ο, κα-
λογερίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καλόγηρος < κάλο- + -γηρος 
< γήρας]. 

καλογεροσυνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση, η ιδιότητα ή η ζωή 
τού καλόγερου ΣΥΝ. καλογερική 2. (περιληπτ.) το σύνολο των καλό-
γερων. καλόγηρος (ο) → καλόγερος 
καλογιάννος κ. καλογιάννος (ο) (λαϊκ.) ο κοκκινολαίµης (ονοµασία 
πτηνού). καλόγλωσσος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που λέει πάντα καλά 
λόγια, που 
µιλά ευχάριστα ΣΥΝ. γλυκοµίλητος ΑΝΤ. κακόγλωσσος. καλόγνωµη (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) δίθυρο µαλάκιο που προσκολλάται στα 
βράχια τού βυθού. καλόγνωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει αγαθές 
διαθέσεις, ΣΥΝ. καλόβουλος, καλοπροαίρετος ΑΝΤ. κακόγνωµος, 
κακόβουλος. — κα-λοννωµία (η) [µεσν.]. καλόγουστος, -η, -ο αυτός 
που χαρακτηρίζεται από καλό γούστο, σωστή αισθητική αντίληψη: ~ 
διαρρύθµιση ΑΝΤ. κακόγουστος, κιτς. — καλόγουστα επίρρ. 
καλογραία (η) [µεσν.] {καλογραιών} η καλόγρια: Σχολή Καλογραιών. 
καλογραµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. (κείµενο) που έχει γραφτεί µε τον 
πρέποντα τρόπο: ~ βιβλίο | διήγηµα | άρθρο ΑΝΤ. κακογραµµένος 2. 
(λαϊκ.-ευχετ.) αυτός που έχει καλή τύχη, καλό «γραφτό»: καλότυχος 
να 'ναι και ~ ΣΥΝ. καλότυχος, καλορίζικος ΑΝΤ. κακορίζικος. 
καλόγρια κ. καλογριά (η) [µεσν.] (καθηµ.) 1. η γυναίκα που, θέλο-
ντας να αφοσιωθεί στον Θεό, παραµένει άγαµη και διάγει ασκητικό 
βίο εκτός των πλαισίων τής κοινωνίας σε ειδική χριστιανική µονα-
στική κοινότητα ή και εντελώς µόνη ΣΥΝ. µοναχή, ασκήτρια ΑΝΤ. κο-
σµική, λαϊκή 2. (µτφ.-σκωπτ.) η γυναίκα που διάγει µονήρη και ασκη- 

κάλο- α' συνθετικό 
καλο-βολεύοµαι ρ καλο-θρεµµένος, -η. -ο καλο-κουρεµένος, -η, -ο καλο-µεταχείριση (η) καλο-ραµµένος,-η,-ο 
καλο-βολεµένος, -η, -ο καλο-καµωµένος, -η, -ο καλο-µαγειρεµένος, -η, -ο καλο-ξυρισµένος, -η, -ο 
καλο-δουλεµένος, -η, -ο καλο-κάµωτος, -η, -ο καλο-µεταχειρίζοµαι ρ, καλο-πσιγµένος, -η, -ο 



καλογυµνασµένος 820 καλόκεφος 
 

τική ζωή ή που δεν έχει παντρευτεί ΣΥΝ. άγαµη, ανύπαντρη · ΦΡ. το ζωνάρι 
τής καλογριάς βλ. λ. ζωνάρι · 3. (στον τ. καλογριά) µικρό ψάρι µαύρου 
χρώµατος µε πεπλατυσµένο σώµα, ισχυρά λέπια και έντονη διχαλωτή ουρά, 
που ζει σε βραχώδεις βυθούς και δεν τρώγεται. — (υποκ.) καλογριούλα κ. 
καλογρίτσα (η). 

καλογυµνασµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για πρόσ.) (α) αυτός που διαθέτει πολύ 
καλή σωµατική κατάσταση ως αποτέλεσµα συστηµατικής εκγύµνασης ή 
ενασχόλησης µε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες: είναι ~, γιατί εδώ και 
χρόνια κάνει κολύµπι (β) (για αθλητές ή αθλητικές οµάδες) αυτός που είναι 
επαρκώς προπονηµένος και ασκηµένος σωµατικά: η εθνική οµάδα τής 
ρυθµικής γυµναστικής είναι µία από τις πιο - οµάδες τού κόσµου 2. (για µυς) 
αυτός που έχει εν-δυναµωθεί και αναπτυχθεί µε εκγύµναση: οι ~ ραχιαίοι µύες 
συγκρατούν καλύτερα τη σπονδυλική στήλη. 

καλογυρισµένος, -η, -ο (ταινία) που έχει γυριστεί µε τέχνη και επιµέλεια: ~ 
πολιτικό θρίλερ. 

καλοδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καλοδέχ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 1. επιφυλάσσω 
θερµή υποδοχή (σε κάποιον), τον δέχοµαι µε µεγάλη ευχαρίστηση 2. ακούω ή 
πληροφορούµαι µε ευχαρίστηση και ευνοϊκή διάθεση ΣΥΝ. χαιρετίζω ΑΝΤ. 
κακοδέχοµαι, κακοπαίρνω 3. (η µτχ. καλοδεχούµενος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

καλοδεχούµενος, -η, -ο ευπρόσδεκτος, αυτός τον οποίο δέχεται κανείς µε χαρά: 
όποτε κι αν έρθεις, είσαι ~ || τα νέα σου είναι ~ || κάθε πρόταση είναι ~. Επίσης 
καλόδεχτος, -η, -ο. 

καλοδιάθετος, -η, -ο αυτός που έχει καλή διάθεση, που είναι πρόσχαρος και 
κεφάτος: ξύπνησε ~ ΣΥΝ. κεφάτος ΑΝΤ. κακοδιάθετος. 

καλοδιατηρηµένος, -η, -ο 1. αυτός που διατηρείται καλά, που διατηρεί 
αναλλοίωτο τη µορφή ή το χαρακτήρα του: ~ σπίτι | χωριό | όχηµα 2. (για 
πρόσ.) αυτός που φαίνεται νέος παρά την προχωρηµένη ηλικία του: είναι 
πενήντα χρονών αλλά ~. 

καλοδούλευτος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί κανείς να τον επεξεργαστεί εύκολα 
ΑΝΤ. κακοδούλευτος 2. καλοδουλεµένος (βλ.λ.) ΑΝΤ. κακοδουλεµένος. 

καλο)ε)ξετάζω ρ. µετβ. (καλο)ε)ξέτασ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) εξετάζω 
(κάτι) µε επιµέλεια και προσοχή, µελετώ όλες τις λεπτοµέρειες ή/και όλες τις 
απόψεις του: αν καλοεξετάσεις τα πράγµατα, θα δεις ότι αυτό που σου προτείνω 
είναι η µοναδική λύση. 

καλοέρχεται κ. καλόρχεται, καλοέρχονται κ. καλόρχονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. 
αποθ. (+ προσ. αντων. σε γεν.) 1. (για ρούχα, κοσµήµατα και οτιδήποτε 
φοριέται) εφαρµόζω ή ταιριάζω καλά (σε κάποιον): του καλοήρθε το κοστούµι 
τού πατέρα του! || πάχυνα και δεν µου καλόρχεται πια η φούστα 2. (µτφ.) είµαι 
ευχάριστος, αρεστός (σε κάποιον): φυσικά και του καλόρθε η αύξηση || δεν θα 
του καλοέρθει, αν µάθει ότι έφυγες έτσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοζυγίζω κ. καλοζυγιάζω ρ. µετβ. (καλοζύγι)α)σ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. 
ζυγίζω καλά και µε ακρίβεια ΑΝΤ. λειψοζυγι)ά)ζω 2. υπολογίζω µε προσοχή, 
σταθµίζω στον νου µου µε προσοχή και ακρίβεια: καλοζύγιζαν όλα όσα τους 
έλεγε και τα συνέκριναν µε όσα ήξεραν 3. ρυθµίζω µε προσοχή, µε επιµέλεια: η 
παράσταση έχασε το ελαφρό, το γοργό, το καλοζυγισµένο ύφος της. 

καλοζώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. (καλοζείς... | καλοέζησα} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) ζω 
καλά, περνώ ζωή πλούσια και ευτυχισµένη, χωρίς στερήσεις και οικονοµικές 
δυσχέρειες: εκείνη την εποχή καλοζούσαµε ΣΥΝ. καλοπερνώ ΑΝΤ. κακοζώ, 
κακοπερνώ ♦ 2. (µετβ.) παρέχω (σε κάποιον) τις υλικές προϋποθέσεις για 
άνεση και ευτυχισµένη ζωή: τον καλο-ζούν οι φίλοι και οι συγγενείς του ΣΥΝ. 
διατρέφω. — καλοζωία (η) [1885]. 

καλοζωισµένος, -η, -ο αυτός που πέρασε ή περνά πλούσια και άνετη ζωή, που 
ζει ή έζησε χωρίς στερήσεις και οικονοµικές δυσχέρειες ΑΝΤ. κακοζωισµένος. 

καλοζωιστής (ο), καλοζωίστρια (η) πρόσωπο που του αρέσει η ευζωία, η άνετη 
οικονοµικά και πλούσια σε εµπειρίες και δραστηριότητες ζωή και που 
αναζητεί την υψηλή ποιότητα σε οτιδήποτε κάνει. [ΕΤΥΜ. < καλοζωία + 
παραγ. επίθηµα -ιστής, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. bon viveur]. 

καλοήθης, -ης, καλοήθες (καλοήθ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. (λόγ.-σπάν. για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αγαθότητα ήθους ΣΥΝ. ηθικός, 
ενάρετος, χρηστοήθης ΑΝΤ. κακοήθης, ανήθικος, αισχρός, αχρείος, φαύλος 2. 
IATP. [1897] (για νοσήµατα, όγκους κ.λπ.) αυτός που εµφανίζεται σε ήπια 
µορφή και δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία- αυτός που δεν προξενεί 
σοβαρές αλλοιώσεις στους ιστούς και στις φυσιολογικές λειτουργίες τού 
οργανισµού: ~ όγκος (αυτός που δεν κάνει µεταστάσεις) ΑΝΤ. κακοήθης. — 
καλοή-θεια (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που έχει καλό χαρακτήρα», < καλο-+ -
ήθης < ήθος. Η ιατρ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. bénin (< λατ. benignus 
«ευµενής»)]. 

καλοθάλασσος, -η, -ο (πλοίο) που αντέχει στη θαλασσοταραχή, που δεν 
κλυδωνίζεται εύκολα: ~ γολέτα ΣΥΝ. καλοτάξιδος ΑΝΤ. κακοθά-λασσος, 
κακοτάξιδος. 

καλοθανατίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καλοθανάτισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) βρίσκω 
καλό και ανώδυνο θάνατο ΑΝΤ. κακοθανατίζω ♦ 2. (µετβ.) εύχοµαι (σε 
κάποιον) καλό και ένδοξο ή ανώδυνο θάνατο ΑΝΤ. κακοθανατίζω. — 
καλοθανατιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

καλοθελητής (ο) [µεσν.] {κ. καλοθελητάδες}, καλοθελήτρα (η) [1796] {χωρ. 
γεν. πληθ.} (ειρων.) πρόσωπο που προσποιείται ότι δείχνει ενδιαφέρον για 
κάποιον, ενώ στην πραγµατικότητα επιδιώκει να τον βλάψει ΣΥΝ. φθονερός, 
δόλιος, ύπουλος. 

καλοθυµαµαι ρ. µετβ. αποθ. {καλοθυµ-άσαι... | καλοθυµήθηκα} (σε αρνητ. 
προτάσεις) έχω σαφή ανάµνηση, θυµούµαι ξεκάθαρα: δεν το 

~, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Επίσης καλοθυµούµαι [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοιακούδα (η) (σχολ. ορθ. καλιακούδα) {δύσχρ. καλοιακουδών} 1. 
µικρόσωµο πτηνό µε φτέρωµα ολόµαυρο µε στιλπνές µπλε αποχρώσεις και 
ράµφος µακρύ, κυρτό και κόκκινο ΣΥΝ. κάργια- ΦΡ. µαύρη µαυρίλα 
πλάκωσε, µαύρη σαν καλοιακούδα (εµφατ.) για πολύ κακή κατάσταση 2. 
(µτφ.) υβριστ. για γυναίκα άσχηµη. [ΕΤΥΜ. < κάλοιακας (+ επίθηµα -ούδα, 
πβ. πεταλ-ούδά) < κόλοιακας < αρχ. κ-ολοιός, ίδια σηµ. (κατ' αναλογίαν προς 
το κόρακας), αγν. ετύ-µου]. 

καλοκάγαθος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από καλοσύνη, 
αγαθότητα και πραότητα, ενίοτε και ευπιστία: είναι ένας ~ ανθρωπάκος, που 
δεν µπορεί να βλάψει ούτε µυρµήγκι || ~ χαµόγελο. — καλοκάγαθα επίρρ., 
καλοκαγαθία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καλοκ-άγαθος, συνθ. εκ συναρπαγής 
από τη φρ. καλός κάγαθός < και αγαθός (µε κράση)]. 

καλοκάθοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {καλοκάθισα} (+σε) (καθηµ.) 1. κάθοµαι καλά και 
άνετα, καταλαµβάνω αναπαυτική και βολική θέση ΣΥΝ. στρογγυλοκάθοµαι, 
θρονιάζοµαι, στρώνοµαι, βολεύοµαι 2. (ειρων.) εγκαθίσταµαι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα ή/και µόνιµα: καλοκά-θισαν οι συγγενείς σου στο σπίτι µας 
ΣΥΝ. στρογγυλοκάθοµαι, βο- ' λεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοκαιράκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) το καλοκαίρι- ΦΡ. µικρό καλοκαιράκι | 
καλοκαιράκι τού Αγίου ∆ηµητρίου οι θερµές ηµέρες που ακολουθούν ενίοτε 
τα πρώτα κρύα τού φθινοπώρου και συµβαίνουν συνήθ. λίγο πριν ή/και λίγο 
µετά την εορτή τού Αγ. ∆ηµητρίου (26 Οκτωβρίου). 

καλοκαιρεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καλοκαίρεψα} 1. διαµένω ή παραµένω σε 
συγκεκριµένο τόπο για την περίοδο τού καλοκαιριού, περνώ κάπου το 
καλοκαίρι: συνηθίζουν να καλοκαιρεύουν στο χωριό τους κοντά στη θάλασσα 
ΣΥΝ. καλοκαιριάζω, παραθερίζω ΑΝΤ. διαχειµάζω, ξεχειµωνιάζω 2. (απρόσ. 
καλοκαιρεύει) ο καιρός βελτιώνεται, γίνεται πιο καλός και θερµός, αρχίζει το 
καλοκαίρι ΣΥΝ. καλοκαιριά-ζει ΑΝΤ. χειµωνιάζει. 

καλοκαίρι (το) {καλοκαιρ-ιού | -ιών} η θερµότερη από τις τέσσερεις εποχές τού 
χρόνου, αυτή που ακολουθεί την άνοιξη και προηγείται τού φθινοπώρου στο 
Β. Ηµισφαίριο, περιλαµβάνει τυπικά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 
και αστρονοµικώς αρχίζει από το θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου) και 
τελειώνει µε τη φθινοπωρινή ισηµερία (22 Σεπτεµβρίου): µπήκε | έφθασε | 
πέρασε το ~ || στην κάψα | καρδιά τού ~ || πού θα πάτε το ~; (στις καλοκαιρινές 
διακοπές) ΣΥΝ. (λόγ.) θέρος ΑΝΤ. χειµώνας- ΦΡ. (α) (σκωπτ.) έξω (εκτός) τα 
καλοκαίρια για όσους αποκρύπτουν την πραγµατική τους ηλικία: είναι 
σαράντα χρόνων ~ (β) ινδιάνικο καλοκαίρι περίοδος καλοκαιρίας κατά την 
περίοδο τού φθινοπώρου: «ήταν µέσα Οκτωβρίου, αλλά το Παρίσι µας υπο-
δέχτηκε µε ένα ~, µε τριάντα βαθµούς θερµοκρασία και µε "τα τραπεζάκια 
έξω"» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καλοκαίριν < µτγν. καλοκαιρία (< κάλο- + -καιρία < καιρός) 
ή, κατ' άλλη άποψη, < φρ. καλός καιρός κατ' αναλογίαν προς τα ουδ. σε -ι- 
(πβ. στολίδ-ι, παιγνίδ-ι, ταξίδ-ι)]. 

καλοκαιρία [µτγν.] κ. (λαϊκ.) καλοκαιριά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} ο όµορφος 
και καλός καιρός, ο ηλιόλουστος και ζεστός καιρός: ~ σε όλη την Ελλάδα θα 
επικρατήσει κατά το τρέχον εικοσιτετράωρο ΑΝΤ. κακοκαιρία, χειµωνιά ΦΡ. 
(παροιµ.) καλοκαιριά τής Παπαντής, µαρτιάτικος χειµώνας ο καλός καιρός 
την ηµέρα τής Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου) προοιωνίζεται βαρύ χειµώνα τον 
Μάρτιο. 

καλοκαιριάζω ρ. αµετβ. {καλοκαίριασα} 1. (λαϊκ.) περνώ το καλοκαίρι, 
παραµένω σε συγκεκριµένο τόπο για το καλοκαίρι ΣΥΝ. καλοκαιρεύω, 
παραθερίζω ΑΝΤ. ξεχειµωνιάζω, διαχειµάζω 2. (απρόσ. κσ-λοκαιριάζει) 
αρχίζει το καλοκαίρι, ο καιρός γίνεται καλός, αρχίζουν οι καλές ηµέρες ΣΥΝ. 
καλοκαιρεύει ΑΝΤ. χειµωνιάζει. — καλοκαί-ριασµα (το). 

καλοκαιριάτικα επίρρ.· µέσα στο καλοκαίρι- για κάτι που κανονικά δεν πρέπει 
ή δεν είναι φυσιολογικό να συµβαίνει ή να υπάρχει το καλοκαίρι: ~ του ήρθε 
να φορέσει παλτό. 

καλοκαιρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται το καλοκαίρι: ~ 
διακοπές | άδεια | περίοδος | µπάνια | ταξίδι | αεράκι | ήλιος ΣΥΝ. (λόγ.) 
θερινός, καλοκαιριάτικος ΑΝΤ. χειµωνιάτικος 2. αυτός που είναι κατάλληλος 
για το καλοκαίρι: ~ ρούχα | κατοικία | παπούτσια- ΦΡ (αργκό) κάνω (κάτι) 
καλοκαιρινό | θερινό διαλύω τα πάντα, δεν αφήνω τίποτα στη θέση του: 
µπήκαν κλέφτες και µου έκαναν το σπίτι ~ ΣΥΝ. κάνω άνω-κάτω 3. 
καλοκαιρινά (τα) τα ρούχα που φοριούνται το καλοκαίρι: µάζεψε τα 
χειµωνιάτικα κι έβγαλε τ'ανοιξιάτικα και τα - 4. αυτός που έχει τα στοιχεία τού 
καλοκαιριού (ηλιοφάνεια, ζέστη): σήµερα είναι µια ~ µέρα || η σηµερινή νύχτα 
είναι καλοκαιρινή (πολύ ζεστή). Επίσης καλοκαιριάτικος, -η, -ο. — κα-
λοκαιρινά κ. καλοκαιριάτικα (βλ.λ.) επίρρ. 

καλοκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {καλοκάρδισ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.) 
♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να χαρεί, του φτειάχνω το κέφι, τη διάθεση ΣΥΝ. 
χαροποιώ ΑΝΤ. κακοκαρδίζω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ή αισθάνοµαι χαρούµενος 
και ευτυχισµένος, βρίσκοµαι σε ευθυµία, έχω καλή διάθεση: όταν σε βλέπω, - 
ΣΥΝ. ευχαριστιέµαι, χαίροµαι, ευθυµώ ΑΝΤ. κακοκαρδίζω, δυσαρεστούµαι. 
— καλοκάρδισµα (το). 

καλόκαρδος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει καλή καρδιά, γεµάτος καλοσύνη: ~ 
ανθρωπάκι | χαµόγελο ΣΥΝ. καλοσυνάτος ΑΝΤ. κακόψυχος, άκαρδος. — 
καλόκαρδα επίρρ. 

καλοκεφος, -η, -ο αυτός που έχει καλή ψυχολογική κατάσταση, ο ευδιάθετος: 
µου φτειάχνει τη διάθεση όταν είµαι µελαγχολική, γιατί είναι πάντα ~ ΣΥΝ. 
κεφάτος, καλοδιάθετος, εύθυµος ΑΝΤ. κακόκεφος, 



καλοκοιτάζω 821 καλός 
 

κακοδιάθετος, δύσθυµος, βαρύθυµος. 
καλοκοιτάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλοκοίτα-ξα, -χτηκα, -γµένος} (κα-

θηµ.) 1. κοιτάζω µε προσοχή, παρατηρώ λεπτοµερώς: δεν πρόφτασα 
να τους καλοκοιτάζω κι αυτοί εξαφανίστηκαν ΣΥΝ. παρατηρώ 2. κοι-
τάζω (κάποιον) µε ευνοϊκή διάθεση ή/και ερωτικό ενδιαφέρον ΣΥΝ. 
γλυκοκοιτάζω, καλοβλέπω ΑΝΤ. κακοκοιτάζω, λοξοκοιτάζω. 

καλοκυρά (η) {καλοκυράδες} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. (συνήθ. σε πληθ.) ευ-
µενής µοίρα, πνεύµα µε ρόλο αγαθό στη νεοελληνική λαϊκή µυθολο-
γία και παράδοση ΣΥΝ. νεράιδα · 2. καλή νοικοκυρά ή γυναίκα 
πλούσια και µε ευγενική καταγωγή ΣΥΝ. αρχόντισσα. 

καλολογία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ωραία και κοµψή έκφραση, το 
να εκφράζεται κανείς περίτεχνα και µε γλαφυρότητα ΣΥΝ. καλλιλο-
γία, ωραιολογία 2. η ενασχόληση µε το ωραίο, η σπουδή τού ωραίου 
ΣΥΝ. αισθητική. 

καλολογικός, -ή, -ό [1850] αυτός που σχετίζεται µε την καλολογία· 
κυρ. στη ΦΡ. καλολογικά στοιχεία τα εκφραστικά στοιχεία που κο-
σµούν το ύφος ενός κειµένου (κοσµητικά επίθετα, παροµοιώσεις, µε-
ταφορές κ.λπ.). — καλολογικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. 

καλοµαθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {καλόµαθ-α, -ηµένος} ♦ 1. 
(µετβ.) συνηθίζω (κάποιον) στην άνεση και την καλοπέραση, τον εθί-
ζω στην τρυφή και την ευκολία: τον είχαν καλοµάθει οι γονείς του, 
γι'αυτό τώρα που µένει µόνος δυσκολεύεται || είναι καλοµαθηµένος 
για µια τόσο σκληρή δουλειά ΣΥΝ. κακοµαθαίνω, κακοσυνηθίζω ΑΝΤ. 
σκληραγωγώ ♦ 2. (αµετβ.) (συχνότ.) συνηθίζω στην ευκολία, την άνε-
ση και τη φροντίδα, γίνοµαι νωθρός και τρυφηλός από την καλοπέ-
ραση: καλόµαθε στις περιποιήσεις και δεν λέει να φύγει ΣΥΝ. κακο-
µαθαίνω, κακοσυνηθίζω ΑΝΤ. σκληραγωγούµαι· ΦΡ. (α) (παροιµ.) κα-
λόµαθες-κακόµαθες η έξη στην ευκολία, την άνεση και την καλο-
πέραση βλάπτει (β) (παροιµ.) καλόµαθε η γριά στα σύκα (κι όλη µέρα 
τ' αναζήτα) δύσκολα αποβάλλεται η κακή αλλά και απολαυστική 
συνήθεια. 

καλοµαθηµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. (εύσηµο) αυτός που έχει καλή 
αγωγή: είναι ~ παιδί και συµπεριφέρεται πάντα µε ευγένεια ΣΥΝ. κα-
λοαναθρεµµένος ΑΝΤ. κακοαναθρεµένος 2. (κακόσ.) αυτός που έχει 
συνηθίσει στην άνεση και την καλοπέραση: είναι ~ και τα περιµένει 
όλα έτοιµα ΣΥΝ. κακοµαθηµένος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καλοµαθαίνω < 
κάλο- + µαθαίνω]. 

καλοµελετώ ρ. µετβ. {καλοµελετάς... | καλοµελέτη-σα, -µένος} 1. µε-
λετώ µε προσοχή και επιµέλεια, εξετάζω (κάτι) από όλες τις πλευρές 
του: καλοµελετηµένο σχέδιο ΣΥΝ. καλοεξετάζω 2. κάνω αισιόδοξες 
προβλέψεις- κυρ. στη ΦΡ. καλοµελετά κι έρχεται να σκέφτεσαι αισιό-
δοξα και γρήγορα θα πραγµατοποιηθούν οι επιθυµίες σου ΑΝΤ. κακο-
µελετώ. 

καλοµίλητος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που µιλά µε ευγε\Ίκό τρόπο, 
που εκφράζεται µε γλυκύτητα και προσήνεια: ~ παιδί | κοπέλα ΣΥΝ. 
γλυκοµίλητος, γλυκόλογος ΑΝΤ. κακόγλωσσος, πικρόχολος. 

καλοµιλώ ρ. αµετβ. {καλοµιλάς... | καλοµίλησα} (καθηµ.) µιλώ µε 
γλυκύτητα και προσήνεια, συµπεριφέροµαι µε ευγένεια και φιλο-
φροσύνη: άµα του καλοµιλήσεις, δεν θα φέρει αντίρρηση ΣΥΝ. γλυ-
κοµιλώ, καλοπιάνω ΑΝΤ. κακοµιλώ. 

καλοµοίρης, -α, -ικο [µεσν.] {καλοµοίρηδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει 
καλή µοίρα, καλή τύχη ΣΥΝ. καλότυχος, καλορίζικος, τυχερός ΑΝΤ. 
κακοµοίρης, κακότυχος, άτυχος, κακορίζικος. Επίσης καλόµοιρος, -η, -
ο [µεσν.]. — καλοµοιριά (η) [µεσν.] 

καλονάρχηµα (το) → κανοναρχώ 
καλοναρχω ρ. -> κανοναρχώ 
καλοντυµένος, -η, -ο 1. ντυµένος µε όµορφα, κοµψά ρούχα ΣΥΝ. 
κοµψός ΑΝΤ. κακοντυµένος, ατηµέλητος 2. αυτός που φοράει επίσηµη 
ενδυµασία: κάθε πρωί πηγαίνει ~ και περιποιηµένος στο γραφείο του. 

καλοπαντρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλοπάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(καθηµ.) παντρεύω (κόρη, αδελφή κ.λπ.) µε άνθρωπο που της ταιριά-
ζει ή της αξίζει (συνήθ. µε πλούσιο σύζυγο)· (συνήθ. το µεσοπαθ. κα-
λοπαντρεύοµαι): η κόρη του καλοπαντρεύτηκε- πήρε έναν ωραίο και 
πλούσιο επιχειρηµατία ΑΝΤ. κακοπαντρεύω. — καλοπαντρειά (η). 

καλοπερασάκιας (ο/η) {καλοπερασάκηδες} πρόσωπο που του αρέσει 
να ζει µε ευκολία και άνεση: είναι πολύ ~ για να φτειάξει οικογένεια· 
κάθε µέρα στις ταβέρνες θα είναι. 

καλοπέραση (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εύκολη και άνετη ζωή, χωρίς στε-
ρήσεις και κόπους: συνηθισµένος στην ~ || το 'χει ρίξει στην ~ || φαί-
νεται πως η ~ σε χάλασε κι εσένα ΣΥΝ. ευζωία, καλοζωία ΑΝΤ. στέ-
ρηση, µιζέρια- ΦΡ. (παροιµ.) η φτώχια θέλει καλοπέραση οι δύσκολες 
συνθήκες ζωής, η στέρηση αγαθών επιβάλλουν να διασκεδάζει κα-
νείς (µε όποιον τρόπο µπορεί(, ώστε να γίνεται πιο υποφερτή η ζωή 
του 2. το να περνά κανείς ευχάριστα, η ξένοιαστη και γεµάτη δια-
σκεδάσεις ζωή. 

καλοπερνώ ρ. αµετβ. {καλοπερνάς... | καλοπέρασα} (καθηµ.) 1. ζω 
άνετη και εύκολη ζωή, περνώ καλά, χωρίς στερήσεις και οικονοµικές 
δυσχέρειες: σήµερα οι νέοι καλοπερνούν, δεν στερούνται τίποτε ΣΥΝ. 
καλοζώ ΑΝΤ. κακοπερνώ, κακοζώ 2. (ειδικότ.) περνώ ευχάριστα και 
διασκεδαστικά την ώρα µου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: 
καλοπεράσαµε χθες βράδυ στο πάρτι ΣΥΝ. διασκεδάζω, ψυχαγωγού-
µαι, γλεντώ ΑΝΤ. κακοπερνώ, πλήττω. 

καλοπέφτω ρ. αµετβ. {καλόπεσα} (λαϊκ.) πέφτω σε «καλά χέρια», 
δηλ. σε καλούς ανθρώπους µε τον γάµο µου, συνάπτω ευτυχισµένο 
γάµο: δεν καλόπεσε το κορίτσι του ΣΥΝ. καλοπαντρεύοµαι ΑΝΤ. κα-
κοπέφτω, κακοπαντρεύοµαι. 

καλοπιάνω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλόπιασα} πιάνω (κάποιον) µε το καλό, 
του φέροµαι καλά προσπαθώντας να τον κερδίσω: κοίταξε να τον κα-
λοπιάσεις, µήπως σου κάνει τη χάρη ΑΝΤ. αποπαίρνω. — καλόπια-
σµα (το). 

καλόπιοτος, -η, -ο (συνήθ. σε ευχή) για κάτι που ευχόµαστε να το 
πιουν µε όρεξη, µε ευχαρίστηση: ~ το κρασί (πβ. λ. καλοφάγωτος). 

καλόπιστος, -η, -ο [1894] 1. (για πρόσ.) αυτός που αντιµετωπίζει (κά-
ποιον/κάτι) µε καλή διάθεση, µε εµπιστοσύνη και χωρίς προκα-
ταλήψεις: ~ κριτής | συζητητής | δανειστής | µελετητής | αντίπαλος 
ΣΥΝ. καλοπροαίρετος, ανυστερόβουλος ΑΝΤ. κακοπροαίρετος, κα-
κόπιστος, υστερόβουλος 2. (γενικότ. για πράξεις, ενέργειες κ.λπ.) αυ-
τός που γίνεται ή συντελείται µε καλή πίστη και ειλικρίνεια, χωρίς 
δόλο και υστεροβουλία: ~ έλεγχος | κριτική ΑΝΤ. κακόπιστος, κακο-
προαίρετος, υστερόβουλος. — καλόπιστα | καλοπίστως επίρρ., καλο-
πιστία (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. de bonne foi]. 

καλοπίχερος, -η, -ο (λαϊκ. για πρόσ.) αυτός που έχει ή φέρνει τύχη 
ΣΥΝ. τυχερός, γουρλής, γουρλήδικος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καλοπίχε)ι)ρος 
< κάλο- + επιχειρώ]. 

καλοπληρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλοπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) πληρώνω πλουσιοπάροχα, δίνω ικανοποιητική αµοιβή: αυτή η 
εταιρεία καλοπληρώνει τους υπαλλήλους της || καλοπληρωµένο 
επάγγελµα ΑΝΤ. κακοπληρώνω ♦ 2. (αµετβ.) είµαι συνεπής στις οικο-
νοµικές µου υποχρεώσεις, αποδίδω τα οφειλόµενα στην καθορισµένη 
προθεσµία: (παροιµ.) «δανείσου, καλοπλήρωσε, να σε ξαναδανεί-
σουν». — καλοπληρωτής (ο), καλοπληρώτρια (η). 

καλοπόδαρος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που κάνει καλό ποδαρικό, 
που το πέρασµα ή η είσοδος του (κάπου) φέρνει τύχη (στους άλλους) 
ΣΥΝ. καλοπίχερος, γουρλής ΑΝΤ. (εκφραστ.) κατσικοπόδαρος, γρου-
σούζης. 

καλοπροαίρετος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από αγαθές προ-
θέσεις (για κάποιον/κάτι): ~ σχόλιο | κριτική | θεατής | κριτής ΣΥΝ. 
καλόπιστος, καλόβουλος ΑΝΤ. κακοπροαίρετος, κακόβουλος, προκα-
τειληµµένος. — καλοπροαίρετα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < κάλο- + -
προαίρετος < προαιρούµαι]. 

καλορί (το) {άκλ.} η θερµίδα, µονάδα µέτρησης τής θερµότητας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. calorie < λατ. calor, -ris «θερµότητα»]. 

καλορίζικος, -η, -ο [µεσν.] 1. ευχετ. για καινούργιο σηµαντικό από-
κτηµα: ~ το καινούργιο σας σπίτι! 2. καλορίζικα! ευχετ. (α) σε γάµο 
προς τους νεόνυµφους (β) σε εγκαίνια 3. (σπάν. για πρόσ.) αυτός που 
έχει καλή τύχη, που του έρχονται τα πράγµατα ευνοϊκά ΣΥΝ. τυχε-
ρός, καλότυχος ΑΝΤ. κακορίζικος, άτυχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

καλοριφέρ (το) {άκλ.} 1. σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, στο οποίο 
το νερό που θερµαίνεται στον καυστήρα (βλ.λ.), διοχετεύεται µέσω 
σωληνώσεων σε όλο το κτήριο ζεσταίνοντας τους χώρους: στην πο-
λυκατοικία πληρώνουµε κοινόχρηστα για το ~ || βάζω | ανάβω | κλεί-
νω | σβήνω το ~|| το ~ λειτουργεί από το πρωί ώς το βράδυ || έχει χα-
λάσει το ~ 2. (συνεκδ.) καθένα από τα µεταλλικά σώµατα που χωρί-
ζεται σε φέτες (βλ.λ.), αποτελεί µέρος τού παραπάνω συστήµατος και 
ζεσταίνει τον χώρο, µέσα στον οποίο είναι τοποθετηµένο: αυτό το ~ 
θέλει εξαέρωση || κάθοµαι κοντά στο ~, γιατί κρυώνω 3. (γενικότ.) 
ηλεκτρική συσκευή ή σώµα θερµάνσεως, συνήθ. µε επίµηκες ορθο-
γώνιο σχήµα, που χρησιµεύει για να ζεσταίνει έναν χώρο 4. (ειδικότ.) 
ο µηχανισµός που θερµαίνει τον εσωτερικό χώρο αυτοκινήτου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. calorifère < calori- (< λατ. calor «θερµότητα») + -fere 
(< λατ. fero «φέρω»)]. 

καλόρχεται ρ. → καλοέρχεται 
καλός, -ή, -ό (καλύτερος, άριστος- (λόγ.) κάλλιστος) 1. αυτός που χα-

ρακτηρίζεται από ευγένεια, καλοσύνη, από αγαθά αισθήµατα: ~ άν-
θρωπος || τι - που είστε µαζί µου! || είναι ~ µε όλους || έχει ~ ψυχή, δεν 
κρατάει κακία σε κανέναν ΑΝΤ. κακός- ΦΡ. (α) καλέ µου άνθρωπε (i) 
προσφώνηση για παράκληση: ~, θα µε βοηθήσεις να περάσω απένα-
ντι; (ii) σε συζήτηση, όταν προσπαθούµε να χαµηλώσουµε τους τό-
νους, να δηµιουργήσουµε πιο ήπιο ή ευνοϊκό κλίµα: ~, εγώ δεν θέλη-
σα να σε θίξω, µια κουβέντα είπα! (β) καλός Σαµαρείτης βλ. λ. Σα-
µαρείτης (γ) (παροιµ.) ο καλός καλό δεν έχει οι αγαθοί άνθρωποι συ-
χνά δυστυχούν (δ) καλή θέληση η αγαθή πρόθεση να συµβάλει κα-
νείς σε κάτι, να βοηθήσει καλοπροαίρετα: µε λίγη ~ όλα γίνονται || 
χειρονοµία καλής θελήσεως (ε) καλή πίστη (i) η ευθύτητα και η εντι-
µότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές (ii) η εµπιστοσύνη, η 
απουσία προκατάληψης και καχυποψίας (στ) καλή πράξη πράξη φι-
λανθρωπίας (ευεργεσία, ελεηµοσύνη κ.λπ.): έκανα µια ~· βοήθησα 
έναν τυφλό να περάσει τον δρόµο 2. ευνοϊκός, αυτός που προκαλεί 
ανακούφιση ή χαρά: µας έφερε - νέα || ήρθαν ~ µαντάτα από το µέ-
τωπο || «ρίξε µια ζαριά ~ και για µένα βρε ζωή» (τραγ.) || έχω ένα ~ 
προαίσθηµα- ΦΡ. (α) τέλος καλό, όλα καλά (αγγλ. All's well that ends 
well, τίτλος έργου τού Σαίξπηρ, 1602) το ευνοϊκό τέλος µάς κάνει να 
ξεχνούµε ό,τι δυσάρεστο προηγήθηκε (β) παίρνω (κάποιον) µε καλό 
µάτι σχηµατίζω για κάποιον θετική εντύπωση: στην αρχή δεν τον είχα 
πάρει µε καλό µάτι, τώρα όµως έχω πειστεί για την αξία του 3. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από οµαλότητα στην εξέλιξη του, από τον οποίο 
απουσιάζουν τα προβλήµατα και εξελίσσεται κατά τον επιθυµητό 
τρόπο: είχαµε ~ διακοπές || ήταν µια ~ µέρα η σηµερινή- όλα πήγαν 
όπως τα θέλαµε || είχε ~ γεράµατα- ΦΡ. (παροιµ.) η καλή µέρα από το 
πρωί φαίνεται (µτφ.-ειρων.) για υπόθεση, η οποία φαινόταν από την 
αρχή ότι δεν θα εξελισσόταν οµαλά 4. επίσης σε πολλές φρ. µε ευχετ. 
περιεχόµενο: ~ καλοκαίρι | χειµώνα (και στην αρχή κάθε εργασιακής 
περιόδου) || (για γάµο που θα γίνει) ~ στέφανα!, η ώρα η ~ || ~ 
χρονιά! || ~ Χριστούγεννα! || ~ τύχη! || ~ όρεξη! || - ανάπαυση! || - 
σοδειά! || - ανάρρωση! || ~ ταξίδι! || ~ κουράγιο (σε κάποιον που 
αντιµετωπίζει δυσκολίες, προκειµένου να έχει αρκετό κουράγιο για 
να τις ξεπεράσει) || ~ αποτελέσµατα! (σε διαγωνιζοµένους ή σε κά-
ποιον που περιµένει τα αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων) || ~ επι-
τυχία! || καλούς απογόνους! (σε νεόνυµφους) || ~ λευτεριά! (σε έγκυο) 
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|| ~ αντάµωση! (όταν αποχαιρετούµε κάποιον) || ~ βόλι ! (σε πολεµι-
στή) || ~ δουλειές! (σε κάποιον που ξεκινά επιχείρηση) || άντε, και µ' 
έναν καλό γαµπρό! (σε ανύπαντρη γυναίκα) || ~ ψυχή! (σε υπερήλικα, 
να παραδώσει την ψυχή του απαλλαγµένη από αµαρτίες, όταν πε-
θάνει) ΦΡ. (α) ώρα καλή βλ. λ. ώρα (β) καλή ώρα (όπως τώρα) βλ. λ. 
ώρα (γ) καλή του ώρα βλ. λ. ώρα 5. (για πρόσ.) (α) αυτός που είναι 
ικανός, δεινός σε κάτι: ~ δουλευτής | µαθητής | επιστήµονας Ιστό εί-
δος του | επιχειρηµατίας | διαπραγµατευτής || είναι ~ στα µαθηµατικά 
ΣΥΝ. επιδέξιος, άξιος ΑΝΤ. ανίκανος, αδέξιος (β) παραγωγικός: ~ 
εργάτης | υπάλληλος 6. αυτός που αποφέρει κέρδος: ~ συµφωνία | 
εµπόρευµα 7. σωστός, σύµφωνος µε τις απαιτήσεις ή τις προδιαγρα-
φές: έκαναν ~ δουλειά οι εργάτες || ο - καφές θέλει τέχνη και µεράκι || 
για ~ φαγητό θα σας πάω σε µια ωραία ταβέρνα || (παροιµ.) « το ~ 
πράγµα αργεί να γίνει» 8. (α) ηθικός, ενάρετος: τα ~ παιδιά δεν βρί-
ζουν! || είναι - κοπέλα κι από σπίτι! || τα ~ και ψυχωφελή αναγνώ-
σµατα || προέρχεται από ~ οικογένεια (β) ευπρεπής, κόσµιος: ~ τρόποι 
συµπεριφοράς (βλ. κ. λ. σαβουάρ βιβρ) || επέδειξε ~ διαγωγή και απο-
φυλακίστηκε νωρίτερα || µειώθηκε η ποινή του λόγω ~ διαγωγής 9. 
αυτός που προκαλεί ευχάριστη εντύπωση (χωρίς να µπορεί απαραί-
τητα να θεωρηθεί ωραίος): ~ γραµµή σώµατος | χαρακτηριστικά | πα-
ρουσιαστικό ΣΥΝ. ικανοποιητικός, αποδεκτός, ευχάριστος- ΦΡ. µες 
στην καλή | τρελή χαρά βλ. λ. χαρά 10. αυτός που είναι ήσυχος και 
πειθήνιος, που δείχνει σεβασµό και υπακοή (ειδικότ. προς τους ανω-
τέρους του): ~ στρατιώτης | µαθητής || το - παιδί τής οικογένειας || να 
είστε ~ παιδιά όσο λείπω 11. (ειδικότ.) πιστός και ευσεβής: ένας -
χριστιανός ! µουσουλµάνος 12. επαινετικός (για κάποιον) ή που ικα-
νοποιεί (κάποιον): πες του µια - κουβέντα, όλο παρατηρήσεις τού κά-
νεις! || θα πείτε στον υπουργό και έναν - λόγο και για µας; || µόνο -
λόγια άκουσα από τους καθηγητές του || υποψήφιος µε ~ συστάσεις 
13. ευγενής, µε αριστοκρατική καταγωγή: κατάγεται από - γενιά || οι 
- οικογένειες τής πόλης 14. αυτός που έχει υψηλή ποιότητα, που εί-
ναι υψηλού επιπέδου: ένας χώρος όπου παίζεται - µουσική || παρα-
κολουθώ το ~ θέατρο | τον - κινηµατογράφο || τα ~ προϊόντα είναι 
ακριβά και δυσεύρετα || φέτος ήταν ~ χρονιά για το κρασί || τα Ελλη-
νικά του είναι ~ || όλος ο ~ ο κόσµος ήταν εκεί || η - κοινωνία (βλ. κ. 
λ. τζετ-σέτ) || πηγαίνει σε ~ σχολείο || Καλές Τέχνες || (σε διαφηµίσεις) 
θα το βρείτε σε όλα τα ~ καταστήµατα 15. κατάλληλος, βολικός (+για 
κάτι): ένα ρούχο ~ για την εξοχή, όχι όµως και για την πόλη || αυτή η 
µουσική είναι - για χαλάρωση 16. αυτός που συµφέρει: βρήκα 
αυτοκίνητο σε - τιµή || πρόκειται για ~ περίπτωση, µην τη χάσεις! || ~ 
επένδυση- ΦΡ. τα καλά και συµφέροντα βλ. λ. συµφέρον 17. επί-
σηµος, όχι πρόχειρος ή καθηµερινός: το ~ µου κοστούµι || έβαλε τα ~ 
του ρούχα και βγήκε || (κ. ως ουσ.) τις Κυριακές, φοράει τα - του και 
πάει στην εκκλησία 18. ως προσδιορισµός που δηλώνει νοσταλγία 
για κάτι ωραίο που δεν υπάρχει πια στη ΦΡ. παλιός καλός: ο - κινη-
µατογράφος || τον ~ καιρό || πάνε οι - µέρες! 19. χρήσιµος, ωφέλιµος, 
εποικοδοµητικός: πήρε µερικές ~ πληροφορίες || του έδωσε µια - συµ-
βουλή || πολύ - το λεξικό- βρήκα όλα όσα έψαχνα 20. αυτός που θεω-
ρείται αξιόπιστος, αξιοπρεπής και αναγνωρισµένος στο είδος του: 
έχει - όνοµα στην αγορά || η ~ φήµη τής εταιρείας 21. (χαϊδευτ., για 
να δείξουµε τρυφερότητα, συµπάθεια): το ~ µας το παιδί || η ~ µας η 
γιαγιά || πώς είναι σήµερα το - µας το κορίτσι; 22. έξυπνος, εύστοχος, 
επιτυχηµένος: ~ ιδέα! Να την υλοποιήσουµε! || ~ η σκέψη σου || 
- επιχείρηµα- µπράβο σου! || βρήκα µια ~ δικαιολογία κι έφυγα || ~ το 
ανέκδοτο 23. µεγάλος σε µέγεθος ή πολύς σε ποσότητα: µια ~ δόση 
ζάχαρης || του έβαλε µια - µερίδα κρέας || παίρνει - λεφτά σ' αυτή τη 
δουλειά 24. αυτός που µας δίνει ικανοποίηση, που µας αφήνει ευχα-
ριστηµένους: βρήκε επιτέλους µια - δουλειά || βγάζει - µεροκάµατο || 
δουλεύει σε - συνθήκες εργασίας 25. (για τις διαπροσωπικές σχέσεις) 
φιλικός, εγκάρδιος: έχουµε ~ σχέσεις οι δυο µας || είµαστε ~ φίλοι 
(στενοί) 26. έµπιστος· κυρ. στη ΦΡ. (είµαι | βρίσκοµαι) σε καλά χέρια 
βλ. λ. χέρι 27. αυτός που χρησιµοποιούµε συνήθως: το ~ µου χέρι 
είναι το δεξί || σούταρε τη µπάλα µε το - του πόδι, το αριστερό 28. (ως 
επιφών. για τη δήλωση θαυµασµού και ευχάριστης έκπληξης): Καλό! 
Πώς το σκέφτηκες; 29. (ως επιφών.) καλέ βλ.λ.· ΦΡ. (οικ.) βρε καλέ 
µου, βρε χρυσέ µου... σε περιπτώσεις που κάποιος µένει αµε-
τάπειστος παρά τις έντονες και συνεχείς προσπάθειες των άλλων να 
του αλλάξουν γνώµη: ώρες τον παρακαλούσα, ~, τίποτα αυτός- κε-
φάλι αγύριστο! · 30. ΦΥΣ. (για σώµατα, υλικά, αγωγούς) αυτός που 
επιτρέπει τη µεταφορά µιας µορφής ενέργειας από το ένα σηµείο του 
στο άλλο: ~ αγωγός τής θερµότητας | τού ηλεκτρισµού ΑΝΤ. κακός 

 

31. (σε ΦΡ. +και + δεικτική αντων.) για να δείξουµε απορία, έκπλη-
ξη, ειρωνεία κ.λπ.: Καλό και τούτο! Σε λίγο θα µε βγάλεις και φταί-
χτη! || Καλός κι αυτός! Αντί να βοηθήσει λίγο, φωνάζει κι από πάνω! 
32. (µε τη δήλωση τής ώρας ή χρονικού σηµείου) συνήθ. για να δεί-
ξουµε ότι θα καθυστερήσουµε πέρα από τον καθορισµένο ή προβλε-
πόµενο χρόνο ή ότι το χρονικό σηµείο που αναφέρουµε αποτελεί ήδη 
καθυστέρηση: -Πότε θα επιστρέψεις; -Καλές δώδεκα || - Μάρτιο βλέ-
πω να τελειώνουµε τη δουλειά- ΦΡ. (α) στις καλές µου (ενν. ηµέρες, 
στιγµές) σε ευχάριστη ψυχική διάθεση, στα κέφια µου: σήµερα είµαι 
-, ζήτησε µου ό,τι θες ΑΝΤ. στις κακές µου, στις µαύρες µου (β) στα 
καλά καθούµενα | στα καλά τού καθουµένου βλ. λ. καθούµενος · 
καλός (ο), καλή (η) 33. αυτός που κάνει καλές πράξεις, που γίνεται 
αποδεκτός ως ηθικός, τίµιος, που οι πράξεις του αποσκοπούν στο καλό 
(βλ.λ.): στις αµερικανικές ταινίες ο - νικάει πάντα τον κακό || ο ~ 

τής υπόθεσης είναι ένας ευσυνείδητος επιστήµονας || (παροιµ.) οι ~ 
χωράνε παντού- ΦΡ. (παροιµ.) (α) όλοι οι καλοί µαζί κι ο ψωριάρης 
χώρια για πρόσωπο που κάθεται χωριστά από τους άλλους (ιδ. όταν 
οι άλλοι τον έχουν αποµονώσει ή τον αποφεύγουν) (β) όλοι οι καλοί 
χωράνε σε περιπτώσεις στις οποίες βρίσκονται σε έναν χώρο περισ-
σότεροι άνθρωποι από όσους κανονικά χωρούν ή στην περίπτωση 
που κάποιος καλείται ή έρχεται να προστεθεί σε έναν χώρο όπου 
υπάρχει συνωστισµός 34. ο αγαπηµένος, το πρόσωπο που αγαπά 
(ερωτικά) κάποιος: παντρεύτηκε τον - της || µας επισκέφθηκε µε την 
- του 35. (+σου, ειρων. ή σκωπτ.): βλέπω, λοιπόν, τον - σου να κατα-
φθάνει τραγουδώντας, σαν να µη συµβαίνει τίποτα! || να την τότε η 
- σου, πετάγεται πάνω κι αρχίζει τον χορό! 36. (το θηλ.) η µπροστινή 
πλευρά υφάσµατος, ρούχου κ.λπ., αυτή που φαίνεται εξωτερικά: 
στρώσε το σεντόνι απ' την ~ του || είχε γυρίσει την ~ από µέσα και 
φορούσε τη µπλούζα απ' την ανάποδη- ΦΡ. (α) απ' την καλή κι απ' 
την ανάποδη βλ. λ. ανάποδη (β) µια και καλή βλ. λ. ένας (γ) πιάνω την 
καλή βλ. λ. πιάνω (δ) (τα λέω σε κάποιον) απ' την καλή µιλώ σε κά-
ποιον ευθέως, καθαρά, χωρίς φόβο (για πράγµατα που είναι εναντίον 
του, εις βάρος του): του τα 'πα ~. κι ησύχασα! 37. για (τα) καλά βλ. λ. 
καλά ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε, δεξιός, όµορφος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ιαχλεός, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. kaly-âna 
«µε ωραία µπράτσα». Οµόρρ. κάλλος, κάλλιστος, καλλιστεία, καλλυ-
ντικός, καλλι- (α' συνθ.) κ.ά. Για την παρουσία τού διπλού -λλ- στα 
οµόρρ., βλ. λ. καλλι-. Το επίθ. καλός δήλωνε αρχικώς τον όµορφο, τον 
ευειδή, στοιχεία που περιλαµβάνονταν στον αρχαίο ιδανικό τύπο 
προσωπικότητας (καλός κάγαθός), ενώ το ουδ. καλόν απέκτησε ηθι-
κή σηµ. δηλώνοντας την ψυχική αρετή. Αυτή η σηµ. µαρτυρείται και 
στη γλώσσα τής Κ.∆. (λ.χ. Ιωάνν. 10, 11: εγώ είµι ο ποιµήν ό καλός)]. 

κάλος (ο) 1. η σκληρή προεξοχή στην επιφάνεια τού δέρµατος (κυρ. 
στα δάχτυλα των ποδιών, όταν φορά κανείς στενά παπούτσια): έβγαλε 
- ΣΥΝ. ρόζος· ΦΡ. (α) (µτφ.) πατώ τον κάλο (κάποιου) | πατώ στον 
κάλο (κάποιον) (ί) εκνευρίζω, ενοχλώ (κάποιον) (ii) (ειδικότ.) θίγω 
(κάποιον) στο ευαίσθητο σηµείο του: δεν είναι κακός άνθρωπος, αν 
του πατήσεις όµως τον κάλο, γίνεται θηρίο (β) (αργκό) έχω κάλο 
στον εγκέφαλο παρουσιάζω µονοµανία ή αδυναµία συνεννόησης: 
έχει κάλο στον εγκέφαλο ο άνθρωπος, µην προσπαθείς να τον πείσεις 
2. (µειωτ.) πρόσωπο που έχει περιορισµένη σκέψη, ο στενόµυαλος: εί-
ναι πολύ ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
callo < λατ. callus]. 

καλοσκαµνίζω {καλοσκάµνισα} (λαϊκ.) υποδέχοµαι µε τιµές, περι-
ποιούµαι κάποιον. 

καλοσκέφτοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καλοσκέφτηκα} σκέπτοµαι καλύτε-
ρα: τώρα που το -, µάλλον είχε δίκιο ΣΥΝ. καλοσυλλογίζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοστεκούµενος, -η, -ο 1. αυτός που, παρά τη µεγάλη ηλικία του, 
διατηρεί την υγεία του σε καλή κατάσταση: ~ ο πατέρας της! ΣΥΝ. 
καλοδιατηρηµένος 2. αυτός που βρίσκεται σε καλή οικονοµική κα-
τάσταση: προερχόταν από - οικογένεια ΣΥΝ. εύπορος ΑΝΤ. φτωχός. 

καλοστηµένος, -η, -ο αυτός που έχει φτειαχτεί, οργανωθεί µε ωραίο ή 
αποτελεσµατικό τρόπο: ~ παγίδα | παράσταση ΑΝΤ. κακοστηµένος. 

καλοστρώνω ρ. µετβ. {καλόστρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στρώνω όµορ-
φα 2. (µεσοπαθ. καλοστρώνοµαι) (α) εγκαθίσταµαι κάπου, χωρίς να 
µε θέλουν: καλοστρώθηκε και δεν έλεγε να φύγει ΣΥΝ. θρονιάζοµαι 
(β) ρίχνοµαι σε κάτι µε ζήλο: ~ στο φαΐ | στο γλέντι | στη δουλειά. — 
καλόστρωτος, -η, -ο [µεσν.]. 

καλοσυνάτος, -η, -ο [µεσν.] (καθηµ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που τον 
διακρίνει η καλοσύνη ΣΥΝ. καλόκαρδος, καλόψυχος ΑΝΤ. κακόψυχος, 
µοχθηρός 2. (για τον καιρό) αυτός που είναι ήπιος, αίθριος ΑΝΤ. ανά-
ποδος. — καλοσυνάτα επίρρ. 

καλοσυνεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καλοσύνεψα} µεταβάλλοµαι προς το 
ηπιότερο, ησυχάζω, µαλακώνω: σαν να καλοσύνεψε η θάλασσα, δεν 
σηκώνει κύµα ΑΝΤ. κακοσυνεύω. — καλοσύνεµα (το) [µεσν.]. 

καλοσύνη (η) [µεσν.] (παλαιότ. ορθ. καλωσύνη) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η 
καλή ψυχική διάθεση έναντι των άλλων: δείχνω | έχω - || µεγάλη | 
σπάνια - ΣΥΝ. αγαθότητα· ΦΡ. (α) θα είχατε την καλοσύνη να... (για 
ευγενική παράκληση): ~ µου πείτε τι ώρα είναι; (β) καλοσύνη σου | 
σας (που... | va...) (i) ως φιλοφρόνηση για ευγενική πράξη ή διάθεση 
άλλου: ~ που δέχθηκες να βοηθήσεις (ii) (ειρων.) να είσαι καλά, ευ-
χαριστώ: -Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω, παρότι είναι πολύ δύ-
σκολο! —! 2. (για καιρό) η αιθρία, η µπουνάτσα 3. (συνεκδ.) καλο-
σύνες (οι) (α) οι καλές πράξεις, οι ευεργεσίες: έκανε πολλές -, χωρίς 
να το δείχνει ΣΥΝ. καλά ΑΝΤ. κακά (β) οι υποκριτικές εκδηλώσεις ευ-
γένειας και φιλίας: σήµερα που ήταν κι άλλοι µπροστά, ήταν όλο -|| 
µη µου αρχίζεις τις ~ τώρα. 

καλοσυνηθίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καλοσυνήθισ-α, -µένος} ♦ 1. 
(αµετβ.) αρέσκοµαι σε κάτι και δυσκολεύοµαι να το εγκαταλείψω: 
καλοσυνήθισε στην εξοχή και δεν λέει να φύγει || (ειρων.) άµα καλο-
συνηθίσει, µετά θα θέλει συνέχεια βόλτα ΑΝΤ. κακοσυνηθίζω ♦ 2. 
(µετβ.) κάνω κάποιον να αποκτήσει καλές, ευχάριστες συνήθειες: θα 
µε καλοσυνηθίσεις στην τόση περιποίηση και θα µου κακοφανεί όταν 
φύγω. 

καλότα (η) {δύσχρ. καλοτών} 1. µικρός στρογγυλός σκούφος των Ρω-
µαιοκαθολικών για το πάνω µέρος τής κεφαλής: οι καρδινάλιοι τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας φορούν κόκκινη ~ 2. (στα γυναικεία κα-
πέλα) το τµήµα που καλύπτει την κεφαλή (κατ' αντιδιαστολή προς το 

κάλο- α' συνθετικό 
καλο-οιγυρισµένος, -η, -ο καλο-συντηρηµένος, -η, -ο καλο-ταΐζω ρ. καλο-τυπώνω ρ. καλο-ψηµένος, -η, -ο 
καλο-σιδερωµένος, -η, -ο καλο-σχεδιασµένος, -η, -ο καλο-ταϊσµενος, -η, -ο καλο-φορεµένος, -η, -ο καλο-ψήνω ρ. 
καλο-συλλογίζοµαι ρ. καλο-σχηµατισµένος, -η, -ο καλο-τυπωµένος, -η, -ο καλο-χτενισµένος, -η, -ο 



καλοταιριαζω 823 κάλτσα 
 

γείσο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. calotte < παλ. γαλλ. cale «κάλυµµα κεφαλιού» ίσως < 
écale «εξωκάρπιο τού κάστανου» < φραγκ. *skala]. 

καλοταιριαζω ρ. αµετβ. (καλοταίριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εφαρµόζω 
ταιριαστά 2. ταιριάζω επιτυχηµένα (µε κάτι/κάποιον): τα ρούχα | 
χρώµατα αυτά δεν καλοταιριάζουν. 

καλοτάξιδος, -η, -ο 1. (για πλοία) αυτός που αντέχει στις τρικυµίες, 
που δεν «κουνάει» στα ταξίδια: το «Αρκάδι» είναι ~ 2. (α) (για πρόσ.) 
αυτός που έχει καλό ταξίδι: του ευχήθηκε να 'ναι ~ (β) ως ευχή για 
καινούργιο αυτοκίνητο. 

καλότροπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που συµπεριφέρεται ευγενικά, που 
είναι βολικός, χωρίς ιδιότροπες ΣΥΝ. ευπροσήγορος, καταδεκτικός 
ΑΝΤ. ιδιότροπος. — καλότροπα επίρρ. 

καλοτρώω κ. καλοτρώγω ρ. αµετβ. {καλόφαγ-α, -ωµένος} διατρέ-
φοµαι µε καλής ποιότητας τροφές, τρώω πολύ και καλά: καλοτρώτε, 
βλέπω! || πάλι πάχυνε, θα καλοτρώει φαίνεται! 

καλοτυχία (η) → καλότυχος 
καλοτυχίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλοτύχισ-α, -µένος} 1. εύχοµαι σε (κά-
ποιον) να έχει καλή τύχη 2. µακαρίζω (κάποιον), επειδή έχει καλή τύ-
χη: τον καλοτυχίζουν όλοι για τα παιδιά του ΑΝΤ. κακοτυχίζω, ελεει-
νολογώ. — καλοτύχισµα (το). 

καλότυχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει καλή τύχη, ευνοούµενος τής 
τύχης: «καλότυχα που 'ναι τα βουνά, ποτέ τους δεν πεθαίνουν» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. καλορίζικος ΑΝΤ. κακότυχος, κακορίζικος. — κα-
λοτυχία κ. (λαϊκ.) καλοτυχιά (η). 

καλούδια (τα) {καλουδιών} (διαλεκτ.) τα δώρα, ιδ. τα γλυκύσµατα 
για τα µικρά παιδιά: γέµισε τα εγγόνια του µε ~. [ΕΤΥΜ. < καλό + 
υποκ. επίθηµα -ούδι, πβ. κ. αγγελ-ούδι]. 

καλού-κακού επίρρ.- για κάθε ενδεχόµενο (επειδή όλα µπορούν να 
συµβούν): δεν νοµίζω να βρέξει, όµως ~ πάρε µαζί σου οµπρέλα ΣΥΝ. 
για καλό και για κακό. 

καλούλης (ο) {καλούληδες}, καλούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (χαϊ-
δευτ.) καλός, γλυκός άνθρωπος, που µας είναι πολύ αγαπητός ή αρε-
στός: είναι πολύ ~. 

καλουµάρω ρ. µετβ. {καλουµάρισα} αφήνω πιο χαλαρά τεντωµένο 
νήµα, σχοινί, αλυσίδα κ.λπ. — καλουµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. calumare < δηµώδ. λατ.  *chalaumare < ♦chalauma 
| *chalagma < µτγν. χάλασµα (< αρχ. χαλώ, στη σηµ. «χαλαρώνω»)]. 

καλούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο σπάγκος που είναι τυλιγµένος γύ-
ρω από µικρό ξύλο και µε τον οποίο γίνεται το πέταγµα τού χαρταε-
τού: αµόλα ~! 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. caloma | caluma < δηµώδ. λατ. *calauma < 
♦chalagma < µτγν. χάλασµα «χαλάρωση (τού τεντωµένου σχοινιού)» 
< αρχ. χαλώ(-άω)]. 

καλουπατζής (ο) {καλουπατζήδες} τεχνίτης ειδικευµένος στην κα-
τασκευή καλουπιών, κυρ. σε οικοδοµές. 

καλούπι (το) {καλουπ-ιού | -ιών} 1. το κοίλο σώµα µέσα στο οποίο 
στερεοποιούνται ρευστά υλικά, ώστε να αποκτήσουν συγκεκριµένο 
σχήµα, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. για την κατασκευή πολλών 
οµοιόµορφων αντικειµένων: βγάζω αντίγραφα από το ίδιο ~ ΣΥΝ. µή-
τρα, εκµαγείο· ΦΡ. (ειρων.) όταν βγήκε, ο Θεός έσπασε το καλούπι 
είναι µοναδικός, δεν υπάρχει όµοιος του 2. (ειδικότ.) πρόχειρο ξύλινο 
κατασκεύασµα, µέσα στο οποίο χύνεται και στερεοποιείται το τσι-
µέντο (κυρ. οπλισµένο σκυρόδεµα) κατά την κατασκευή, ανέγερση 
οικοδοµής: τώρα βάζουν τα ~ για τα θεµέλια 3. (συνεκδ.) καλούπια 
(τα) το αντίστοιχο στάδιο κατασκευής κτηρίων: η πολυκατοικία είναι 
ακόµα στα ~· ΦΡ. (κάτι) είναι στα καλούπια για κάτι που ετοιµάζεται, 
που ξεκινά τώρα: η επιχείρηση είναι µόλις στα καλούπια ΣΥΝ. στα 
σκαριά 4. (συνεκδ.) το σχήµα σώµατος, αντικειµένου ως προϊόν τε-
χνικής εργασίας: αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει ωραίο ~ || δεν µου αρέ-
σει το ~ αυτού τού καναπέ || (εκφραστ.) (για ανθρώπινο σώµα) έχει 
ωραίο ~! 5. (µτφ.) το έτοιµο και περιοριστικό σχήµα, που οδηγεί στην 
τυποποίηση: δεν πρέπει να περιορίζουµε την έκφραση των νέων στα 
στενά ~ των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. · ΦΡ. σε καλούπια 
σε τυποποιηµένα, περιοριστικά πλαίσια, που εµποδίζουν την ελεύθε-
ρη έκφραση, δράση κ.λπ.: η σκέψη | ο λόγος του δεν µπαίνει | χωράει 
~ || δεν µπορείς να βάλεις τέτοια ελεύθερα µυαλά ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν. 
< µεσν. καλούπιν < τουρκ. kalip < αραβ. qälib < αρχ. καλάπους | 
καλόπους «ξύλινο πόδι». Βλ. κ. καλαπόδι]. 

καλουπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλούπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. χύνω ρευστές ύλες σε καλούπι κατασκευάζοντας οµοιόµορφα 
αντικείµενα 2. (για οικοδοµές) τοποθετώ το σκυρόδεµα (µπετόν) σε 
ξύλινα καλούπια ΑΝΤ. ξεκαλουπώνω 3. (το µεσοπαθ. καλουπώνοµαι) 
(σκωπτ. για γυναίκες) περιποιούµαι, προσέχω την εµφάνιση µου ♦ 4. 
(αµετβ.) κατασκευάζω καλούπι ή καλούπια. Επίσης καλουπιάζω. — 
καλούπωµα κ. καλούπιασµα (το). καλούτσικος, -η, -ο [µεσν.] αυτός 
που είναι µετρίως καλός, ανεκτός: 
είχε ~ βαθµούς. — καλούτσικα επίρρ. καλοφαγάς (ο) 
{καλοφαγάδες}, καλοφαγού (η) {καλοφαγούδες} (καθηµ.) πρόσωπο 
που του αρέσουν τα εύγευστα και εκλεκτά φαγητά: αυτοί οι µεζέδες 
είναι για καλοφαγάδες.    — καλοφαγία (η) [µεσν.]. καλοφάγωτος, -η, 
-ο για κάτι που ευχόµαστε να φαγωθεί µε όρεξη, 
µε ευχαρίστηση: ~ τα γλυκά! καλοφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] 
{καλοφάνηκα} 1. ξεχωρίζω, διακρίνοµαι ευκρινώς: είναι στη 
φωτογραφία, αλλά δεν καλοφαίνε-ται || η θάλασσα δεν καλοφαίνεται 
από 'δώ(απρόσ. καλοφαίνεται) 2. είναι αποδεκτό, ευχάριστο: δεν του 
καλοφάνηκε που δεν του ευχηθήκατε ΣΥΝ. καλαρέσει ΑΝΤ. 
κακοφαίνεται 3. κάνει καλή εντύπωση: 

δεν θα καλοφανεί να πάω µόνος, ενώ έχουν καλέσει και τους δυο µας. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοφόρετος, -η, -ο για καινούργιο ρούχο που ευχόµαστε να φορεθεί 
καλά, να το φορέσει (κάποιος) και να του πηγαίνει: άντε, ~ το 
καινούργιο σου σακάκι! 

καλοφτειαγµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει γίνει, που έχει κατα-
σκευαστεί σωστά και µε ωραίο τρόπο: ~ σπίτι | φαγητό ΣΥΝ. καλο-
δουλεµένος, φιλοτεχνηµένος, περίτεχνος ΑΝΤ. κακοφτειαγµένος 2. 
αυτός που διαθέτει ωραία, αρµονική διάπλαση: ~ σώµα | κοπέλα ΣΥΝ. 
καλοσχηµατισµένος, αρµονικός ΑΝΤ. κακοφτειαγµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όµορφος. 

καλοχειµωνιά (η) ο χειµώνας που δεν είναι πολύ βαρύς ΑΝΤ. βαρυ-
χειµωνιά. 

καλοχρονιά (η) χρονιά πλούσιας συγκοµιδής, πλούσια σε κέρδη: εί-
χαµε ~ φέτος ΑΝΤ. κακοχρονιά. 

καλοχρονίζω ρ. µετβ. {καλοχρόνισ-α, -µένος} εύχοµαι σε κάποιον να 
έχει καλή χρονιά ΑΝΤ. κακοχρονίζω. — καλοχρόνισµα (το). 

καλόχυµος, -η, -ο [1761] αυτός που έχει άφθονο ή γλυκό χυµό: ~ πορ-
τοκάλια ΣΥΝ. ζουµερός, εύχυµος. 

καλοχωνεύω ρ. µετβ. {καλοχών-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. χωνεύω 
καλά αυτό που έφαγα 2. (µτφ.) αφοµοιώνω γνώσεις: δεν καλοχώνεψε 
το µάθηµα ΣΥΝ. κατανοώ, εµπεδώνω. — καλοχώνευτος, -η, -ο. 

καλόψυχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει καλή ψυχή, αισθήµατα κα-
λοσύνης για τους άλλους ΣΥΝ. ευσπλαχνικός, καλόκαρδος, πονόψυ-
χος, πονετικός ΑΝΤ. άπονος, σκληρόκαρδος. — καλόψυχα επίρρ., κα-
λοψυχία (η) [µεσν.]. 

καλπάζω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. καλπάζων, -ούσα, -ον | κάλπασα} 1. 
(για άλογα) τρέχω γρήγορα 2. (για αναβάτες) ιππεύω µε µεγάλη τα-
χύτητα 3. (µτφ.) αναπτύσσοµαι πολύ γρήγορα: η ανεργία καλπάζει || 
καλπάζουσα φαντασία | φυµατίωση || καλπάζων πληθωρισµός || ~ 
προς την καταστροφή. — καλπαστικός, -ή, -ό [1890]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κάλπη «τρεχάλα, καλπασµός» (που µαρτυρείται ως µτγν.), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. ονοµατοποιηµένη λ. Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε 
γοτθ. hlaupan «τρέχω», γερµ. laufen κ.ά.]. 

καλπάκι (το) {καλπακ-ιού | -ιών} ο µάλλινος ή δερµάτινος σκούφος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kalpak, πώ. < kalip «καλούπι» + επίθηµα -ak]. 

καλπασµός (ο) [µτγν.] 1. ο γρήγορος βηµατισµός τού αλόγου: γρήγο-
ρος | ελεύθερος - ΣΥΝ. τριποδισµός 2. (µτφ.) η γρήγορη, αλµατώδης 
πορεία: ο ~ τού κόµµατος προς τη νίκη. 

κάλπη (η) {καλπών} 1. το (συνήθ. ξύλινο) κιβώτιο, µέσα στο οποίο ρί-
χνουν τα ψηφοδέλτια τους οι ψηφοφόροι: η σχισµή τής ~ || ρίχνω το 
ψηφοδέλτιο στην ~ || πριν από την έναρξη τής ψηφοφορίας η εφορευ-
τική επιτροπή ελέγχει την ~, αν είναι άδεια ΣΥΝ. ψηφοδόχος 2. (συ-
νεκδ.) το εκλογικό κέντρο, όπου έχει τοποθετηθεί η κάλπη: οι ψηφο-
φόροι προσήλθαν από νωρίς στις ~· ΦΡ. (α) ανοίγουν οι κάλπες αρ-
χίζει η ψηφοφορία: µε την ανατολή τού ηλίου ~ (β) κλείνουν οι κάλ-
πες τελειώνει η ψηφοφορία: µε τη δύση τού ηλίου ~ 3. (συνεκδ.) η 
εκλογική διαδικασία ή το περιεχόµενο τής κάλπης, τα ψηφοδέλτια: 
περιµένουµε να µάθουµε τι θα βγάλει η ~ (το αποτέλεσµα τής ψηφο-
φορίας). 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. κάλπις «στάµνα, δοχείο», αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. < *klp-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kelp- «στάµνα, δοχείο», 
πβ. αρχ. ιρλ. cilornn (< *kelpurno-), ενώ, κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. 
µε ακκαδ. karpu «δοχείο». Η σηµ. «ψηφοδόχος» είναι µτγν.]. 

κάλπης (ο) {κάλπηδες}, κάλπισσα (η) {δύσχρ. καλπισσών) πρόσωπο 
που εξαπατά τους άλλους, που είναι αφερέγγυο στις συναλλαγές του 
ΣΥΝ. απατεώνας, αναξιόπιστος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kalp]. 

κάλπικος, -η, -ο 1. (για νοµίσµατα) αυτός που δεν είναι γνήσιος: ~ 
λίρα ΣΥΝ. πλαστός, παραχαραγµένος 2. (µτφ.) αυτός που τον χαρα-
κτηρίζει η υποκρισία, η ψευτιά: ~ αισθήµατα | αγάπη | έρωτας ΣΥΝ. 
ψεύτικος, πλαστός· ΦΡ. (α) (µτφ.) κάλπικος παράς (ως χαρακτηρι-
σµός) ανειλικρινής άνθρωπος, υποκριτής, διπρόσωπος: αποδείχτηκε 
~ ο κύριος· άλλα µας έλεγε κι άλλα έκανε (β) ξέρω (κάποιον) σαν 
κάλπικη δεκάρα ξέρω (κάποιον) πολύ καλά, γνωρίζω τα πάντα σχετι-
κά µε αυτόν. — κάλπικα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν.< κάλπης (µέσω τού 
ουδ. κάλπικο) < τουρκ. kalp]. 

καλπονοθεία (η) {χωρ. πληθ.} η αλλοίωση τού εκλογικού αποτελέ-
σµατος µε παραβίαση τής κάλπης (µε προσθήκη ή αφαίρεση ψηφο-
δελτίων). 

καλπονοθεύω ρ. αµετβ. [1870] {καλπονόθευσα} νοθεύω το εκλογικό 
αποτέλεσµα. — καλπονόθευση (η) [1855], καλπονοθευτικός, -ή, -ό 
[1874]. [ΕΤΥΜ. < καλπο- (< κάλπη) + νοθεύω]. 

καλπουζανιά (η) (λαϊκ.) κατεργαριά, απάτη: είναι άσος στην ~· έχει 
φάει τα λεφτά πολλών ανθρώπων. 

καλπουζάνος (ο), καλπουζάνα (η) (λαϊκ.) απατεώνας, ψεύτης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kalpazan (πβ. µεσν. καλπαζάνης)]. 

καλσόν (το) → καλτσόν 
καλτ επίθ. {άκλ.} αυτός που απευθύνεται σε ειδικό κοινό, που έχει ιδι-

αίτερα χαρακτηριστικά τα οποία ενδιαφέρουν ένα µικρό συνήθως 
σύνολο ανθρώπων: ~ ταινία | βιβλίο | θεατρική παράσταση || ένα θέ-
αµα για - κοινό. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cult «λατρεία» (µε θρησκ. έννοια, καθώς και µε τη 
σηµ. τής τυφλής προσωπολατρίας) < γαλλ. culte < λατ. cultus «εργασία 
- λατρεία» < colere «καλλιεργώ - λατρεύω»]. κάλτσα (η) {καλτσών} 
κάλυµµα τού ποδιού, κυρίως πλεκτό, που καλύπτει το πέλµα µέχρι και 
τον αστράγαλο ή το γόνατο: φορούσε ζεστές ~, για ν' αντέχει το κρύο 
τού χειµώνα || πλεκτή | βαµβακερή | µάλλινη | συνθετική | ελαστική | 
νάιλον ~ || πλέκω | µαντάρω | µπολ- 
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λώνω κάλτσες || βάζω | βγάζω τις - µου || φοράω τρύπιες ~" ΦΡ. (µτφ.) 
δια)β)όλου κάλτσα άνθρωπος τετραπέρατος, πολυµήχανος, πανέξυ-
πνος: είναι ένα άτοµο µέσα σε όλα, ~! — (υποκ.) καλτσάκι (το) κ. 
καλτσούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. calza < µτγν. λατ. calcea < λατ. calceus «υπόδη-
µα»]. 

καλτσοβελονα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βελόνα που χρησιµοποιείται 
για το πλέξιµο καλτσών. 

καλτσοβιοµηχανία (η) {καλτσοβιοµηχανιών} βιοµηχανία που κα-
τασκευάζει κάλτσες και καλσόν. — καλτσοβιοµήχανος (ο/η). 

καλτσοδέτα (η) {καλτσοδετών} η ταινία που κρατά τις γυναικείες 
κάλτσες ψηλά στο πόδι· ΦΡ. (παροιµ.) τον έχει δεµένο στην καλτσο-
δέτα της για γυναίκα που έχει κάνει κάποιον άνδρα υποχείριο της. 
[ΕΤΥΜ. < κάλτσα + -δέτα < δένω]. 

καλτσοµηχανή (η) {καλτσοµηχανών} µηχανή για το πλέξιµο καλ-
τσών. 

καλτσόν κ. καλσόν (το) {άκλ.} γυναικείο µονοκόµµατο, λεπτό και 
εφαρµοστό κάλυµµα των ποδιών και τής λεκάνης: µάλλινο | συνθετικό 
| µαύρο | δικτυωτό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
caleçon < ιταλ. calzone < calza «κάλτσα»]. 

καλτσοποιία (η) [1859] {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανία κατασκευής καλ-
τσών. 

καλτσούνι (το) {καλτσουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. είδος πλεκτής κάλ-
τσας 2. είδος γλυκύσµατος. — (υποκ.) καλτσουνάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. καλτσόνι | (σ)καρτσούνι < ιταλ. calzone (βλ. κ. κάλτσα)]. 

καλτσώνω ρ. µετβ. {κάλτσω-σα, -θηκα, -µένος} φορώ σε κάποιον κάλ-
τσες ANT. ξεκαλτσώνω. — κάλτσωµα (το). 

καλύβα (η) {καλυβών} 1. το παράπηγµα, πρόχειρη κατασκευή για κα-
τοίκηση (µε ξύλα, κλαδιά, χόρτα κ.λπ.): «Π - τού µπαρµπα-Θωµά» 
{Uncle Tom's Cabin, µυθιστόρηµα τής Χ. Μπίτσερ Στόου) 2. (µτφ.-µει-
ωτ.) η πρόχειρα φτειαγµένη κατοικία: αυτό δεν είναι σπίτι αλλά ~! 3. 
(α) µεµονωµένη κατοικία µοναχού γύρω από το Κυριάκο σκήτης (β) 
µικρή µεµονωµένη κατοικία που έχει παραχωρηθεί ισοβίως για τρεις 
µοναχούς µονής. — (υποκ.) καλόβουλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καλύβη < καλύπτω, µε ηχηρό -β- στη θέση τού αντί-
στοιχου αήχου χειλικού -π-]. 

καλύβι (το) {καλυβ-ιού | -ιών} 1. η µικρή καλύβα 2. (ειδικότ.) το αγρο-
τόσπιτο, η φτωχική κατοικία ΣΥΝ. καλυβόσπιτο. — (υποκ.) καλυβάκι 
(το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. καλύβιον, υποκ. τού αρχ. καλύβη (βλ. λ. 
καλύβα)]. 

καλυβόσπιτο (το) το σπίτι που είναι τόσο φτωχικό και προχει-
ροφτειαγµένο, ώστε να µοιάζει µε καλύβα: τα ~ τού χωριού µε την 
πρώτη µπόρα πληµύρισαν. 

καλυδώνιος κάπρος (ο) ΜΥΘΟΛ. Ο µεγάλος και δυνατός κάπρος, τον 
οποίο έστειλε η Αρτεµις στην Καλυδώνα, για να τιµωρήσει τους 
κατοίκους της, επειδή ο βασιλιάς τής πόλης δεν θυσίαζε στη θεά- τον 
κάπρο πλήγωσε η Αταλάντη και τον σκότωσε ο Μελέαγρος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. Καλυδών (πόλη τής Αιτωλίας), αγν. ετύµου, πιθ. 
προελλην. τοπωνύµιο]. 

κάλυκας (ο) {καλύκων}!, το µεταλλικό περίβληµα µιας σφαίρας, η 
θήκη µέσα στην οποία τοποθετείται το εκρηκτικό υλικό σφαίρας ή 
οβίδας: οι στρατιώτες µάζευαν τους άδειους ~ από τα όπλα τους µετά 
τη βολή || απόρριψη των ~ ύστερα από βολή 2. (γενικότ.) κάθε µε-
ταλλικό περίβληµα: ~ τού λαµπτήρα 3. BOT. το σύνολο των σέπαλων 
ενός άνθους, που περικλείει τα πέταλα, τους στήµονες και τα καρ-
πόφυλλα και προστατεύει το άνθος, όταν είναι ακόµα οφθαλµός 
(βλ.λ., σηµ. 2) 4. ΑΝΑΤ. ο ανατοµικός σχηµατισµός που µοιάζει µε κά-
λυκα άνθους: νεφρικοί | γευστικοί ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάλυξ, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. kalikâ 
«µπουµπούκι», καθώς και µε το ουσ. κύλιξ (βλ.λ.)]. 

καλυκοειδής, -ής, -ές [1891] {καλυκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει εξωτερικά µε κάλυκα: ~ σχήµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

καλυκοποιείο (το) το εργαστήριο ή το εργοστάσιο, στο οποίο κατα-
σκευάζονται κάλυκες όπλων. — καλυκοποιία (η) [1898]. 

καλυκοφόρος, -α, -ο αυτός που φέρει κάλυκα: ~ άνθος. 
κάλυµµα (το) {καλύµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί το οποίο σκεπά-
ζει, καλύπτει (κάτι): τα έπιπλα ήταν σκεπασµένα µε πολύχρωµα ~||~ 
βιβλίου | κρεβατιού | καναπέ' ΦΡ. κάλυµµα (τής) κεφαλής οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται για να καλύπτει κανείς το κεφάλι του, λ.χ. καπέλο, 
µαντήλι: η γυναίκα έφερε διαφορετικό ~, ανάλογα µε την κοινωνική 
της θε'ση · 2. ΟΙΚΟΝ. το απόθεµα σε χρυσό και συνάλλαγµα, που δια-
θέτει εκδοτική τράπεζα ως εγγύηση τού χαρτονοµίσµατος που εκδίδει 
3. ΓΕΩΛ. εδαφικό κάλυµµα οποιουδήποτε είδους (εδαφολογική, 
φυτική κ.λπ.) επικάλυψη σε συµπαγή επιφάνεια (π.χ. σε πέτρωµα). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < καλύπτω]. 

καλυµµαύκι (το) → καµιλαύκι 
καλυµµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) κεκαλυµµένος 1. αυτός που τον καλύπτει, 

τον σκεπάζει (κάτι): το πρόσωπο τού ληστή ήταν ~ µε κουκούλα || ο 
καναπές είναι ~ µε ύφασµα 2. αυτός που έχει (κάτι) απλωµένο σε όλη 
του την έκταση: η επιφάνεια τής θάλασσας ήταν - από πετρέλαιο 3. 
αυτός που έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα, ώστε να µην κινδυνεύει: σ' 
αυτή την υπόθεση εγώ είµαι ~ απ' όλες τις πλευρές· κανείς δεν µπορεί 
να µε κατηγορήσει για οτιδήποτε 4. ΙΤΡΑΤ. αυτός που προφυλάσσεται 
από τα εχθρικά πυρά: οι στρατιώτες φρόντιζαν να είναι ~ καθώς 
προχωρούσαν || έχω ~ τα νώτα µου 5. (για ανάγκες, απαιτήσεις κ.λπ.) 
αυτός που είναι πλήρως ικανοποιηµένος (ως προς κάτι): είµαι ~ από 
αυτή τη σχέση || της δίνουν λεφτά οι γονείς της, οπότε οικονοµικά 
είναι - 6. (για ποσό, λογαριασµό κ.λπ.) αυτός που είναι πληρωµένος 
(συνήθ.) από κάποιον άλλο: τα έξοδα κίνησης είναι 

- από την εταιρεία µου' ΦΡ. καλυµµένη επιταγή η επιταγή που µπορεί 
να ρευστοποιηθεί, να πληρωθεί σε µετρητά ΑΝΤ. ακάλυπτη επιταγή 7. 
(σε συζητήσεις) αυτός που θεωρεί ότι κάποιος άλλος εξέφρασε 
επαρκώς και τις απόψεις τού ιδίου: ο συνάδελφος ανέλυσε όλες τις 
παραµέτρους τού προβλήµατος- δεν έχω να προσθέσω τίποτα, είµαι ~ 
8. (για αποστάσεις) αυτός που έχει διανυθεί: από το σύνολο τής από-
στασης των 25 χιλιοµέτρων που τρέχουν οι αθλητές, αυτή τη στιγµή 
είναι -µόνο το 1/4 9. αυτός που παρουσιάζεται, αναµεταδίδεται κ.λπ. 
από τα Μ.Μ.Ε.: οι αγώνες θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα ~ από τα 
τηλεοπτικά συνεργεία και τους σκηνοθέτες. — καλυµµένα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (αρχ. κεκαλυµµένος), µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. καλύπτω]. 

Κάλυµνος (η) {Καλύµνου} 1. νησί των ∆ωδεκανήσων Β∆. τής Κω 2. 
η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Καλυµνιώτης κ. (λόγ.) Κα-
λύµνιος (ο), Καλυµνιώτισσα κ. (λόγ.) Καλύµνια κ. Καλυµνία (η), κα-
λυµνιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κάλυµνος | Καλύδνα)ι), αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύ-
µιο καρικής προελ., αφού οι Κάρες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι τού νη-
σιού]. 

καλύµπρα (η) → καλίµπρα 
καλυπτηριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει ως σκέπασµα. 
καλυπτικότητα (η) {χωρ. πληθ.} (για χρώµα ή υγρό µε χρώµα κ.λπ.) 
η ικανότητα κάλυψης µιας επιφάνειας. 

καλύπτρα (η) [αρχ.] {καλύπτρων} 1. το σκέπασµα τού προσώπου και 
τού κεφαλιού ΣΥΝ. κεφαλόδεσµος, κεφαλοµάντηλο, βέλο 2. BOT. το 
προστατευτικό κάλυµµα στην κορυφή τής ρίζας των φυτών. 

καλύπτω ρ. µετβ. {κάλυ-ψα, -φτηκα (λόγ. -φθηκα), -µµένος} 1. σκεπά-
ζω επιφάνεια ή αντικείµενο: κάλυψε το δάπεδο τού δωµατίου µε µο-
κέτα 2. (µτφ.) κρύβω, κρατώ (κάτι) στην αφάνεια, κάνω (κάτι) να µη 
φαίνεται: ~ τα ίχνη µου || κάποιοι Γερµανοί ιστορικοί προσπάθησαν 
να καλύψουν πολλά εγκλήµατα πολέµου που είχαν διαπραχθεί || οι 
συνεργάτες των ενόχων επεδίωκαν να καλύψουν την υπόθεση ΣΥΝ. 
κουκουλώνω, θάβω ΑΝΤ. ξεσκεπάζω, δηµοσιοποιώ, αποκαλύπτω 3. (ει-
δικότ.) παρέχω προστασία (συνήθ. σε πρόσ. που διώκεται): η διοίκη-
ση τής εταιρείας καλύπτει τους υπευθύνους τού σκανδάλου ΑΝΤ. εκ-
θέτω 4. καταλαµβάνω όλη την έκταση µιας επιφάνειας: τα σηµάδια 
τής αρρώστιας κάλυπταν όλο του το σώµα || η πετρελαιοκηλίδα κά-
λυψε γρήγορα όλη τη λίµνη 5. ΣΤΡΑΤ. προφυλάσσω κάποιον από τα 
εχθρικά πυρά µε την εκτόξευση πυρών: ο λοχίας πλησίασε το εχθρικό 
χαράκωµα, ενώ οι στρατιώτες του πίσω τον κάλυπταν 6. ανταπο-
κρίνοµαι ικανοποιητικά (σε κάτι): δύσκολα καλύπτει τις βιοτικές του 
ανάγκες || ~ τις απαιτήσεις κάποιου 7. (ειδικότ.) πληρώνω, καταβάλ-
λω ποσό έναντι εξόδου: η εταιρεία µού καλύπτει όλα τα έξοδα µετα-
κίνησης 8. ξεπερνώ (σε µέγεθος, ένταση κ.λπ.): η φωνή της κάλυψε 
όλες τις άλλες || τα έσοδα καλύπτουν τα έξοδα 9. αναφέροµαι επαρ-
κώς, διεξοδικά σε (κάτι): η εργασία του κάλυψε όλο το φάσµα των 
προβληµάτων που προκύπτουν || το βιβλίο καλύπτει τρεις διαφορετι-
κές περιόδους 10. (σε συζητήσεις) εκφράζω και τις απόψεις άλλων 
συνοµιλητών µου: µε κάλυψε ο συνάδελφος µου µε όσα είπε 11. (για 
αποστάσεις) διανύω, διατρέχω: ο αθλητής κάλυψε απόσταση 50 χλµ. 
12. (για δηµοσιογράφους, σχολιαστές, τηλεοπτικά συνεργεία κ.λπ.) 
αναλαµβάνω την παρουσίαση: ~ το αθλητικό | πολιτικό ρεπορτάζ || 
την οµιλία τού πρωθυπουργού θα καλύψουν όλα τα κανάλια σε 
απευθείας σύνδεση 13. (για τηλεπικοινωνιακά συστήµατα) εκπέµπω 
σήµα το οποίο λαµβάνεται σε ορισµένη έκταση: ηΕ.Ρ.Τ. καλύπτει ρα-
διοτηλεοπτικά το σύνολο τής ελληνικής επικράτειας 14. ΟΙΚΟΝ. (για 
επιταγή) καταθέτω ποσό στην τράπεζα, ώστε να υπάρχει αντίκρισµα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < kl-u-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε παρέκταση -u-) τού I.E. *kel-
«καλύπτω, κρύβω», πβ. λατ. *celo (όπως µαρτυρείται στο συνθ. oc-
culere «αποκρύπτω», πβ. γαλλ. celer, ισπ. celar κ.ά.), αρχ. γερµ. helan, 
αγγλ. helmet «κράνος», γερµ. hehlen «κρύβω», Hülle «φάκελος» κ.ά. 
Οµόρρ. κάλυµ-µα, κέλυ-φος, κολ-εός, καλύ-βη (-α), πιθ. κ. κλέπτω 
(βλ.λ.). Αρκετές σύγχρονες οικονοµικές και άλλες σηµ. αποδίδουν ξέν. 
όρο, πβ. γαλλ. couvrir]. 

καλυτερεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {καλυτέρεψα} ♦ 1. (µετβ.) κά-
νω (κάτι) καλύτερο: ο τουρισµός καλυτέρεψε σηµαντικά το βιοτικό 
τους επίπεδο ΣΥΝ. βελτιώνω ΑΝΤ. χειροτερεύω, επιδεινώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι καλύτερος: καλυτερεύει ο καιρός ! η υγεία | η επί-
δοση κάποιου ΣΥΝ. βελτιώνοµαι ΑΝΤ. επιδεινώνοµαι. — καλυτέρευ-
ση Ol)· ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

καλύτερος, -η, -ο πιο καλός: ~ καιρός | άνθρωπος | βαθµός | αποτέ-
λεσµα' ΦΡ. (α) προς το καλύτερο σε περιπτώσεις που κάποιος/κάτι 
βελτιώνεται: η υγεία τού ασθενούς πάει ~ || µεταβολή - (β) ό,τι καλύ-
τερο το πιο καλό σε δεδοµένη περίσταση: αυτό το νέο ήταν ~ µπο-
ρούσα V ακούσω αυτή την περίοδο || ο παίκτης αυτός δεν είναι - για 
την οµάδα µας || (ως ευχή) σας εύχοµαι ~! — καλύτερα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύτερος. 

[ΕΤΥΜ. Συγκρ. βαθµ. τού αρχ. επιθ. καλός, σχηµατισµένος κατά τον 
αντίστοιχο βαθµό των επιθ. σε -ύς (λ.χ. βαθύς - βαθύτερος, ευρύς -
ευρύτερος). Τόσο ο σχηµατισµός όσο και η ορθογράφηση µε -ύ- (αντί 
τού καλλίτερος) προτάθηκαν το 1888 από τον Γ. Χατζιδάκι]. κάλυψη 
(η) [µτγν.] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} 1. το σκέπασµα 
επιφάνειας ή αντικειµένου: ~ δαπέδου µε πλακάκια || ~ τής πληγής µε 
γάζα ΣΥΝ. επικάλυψη 2. (συνεκδ.) το υλικό ή η ουσία που καλύπτει 
(κάτι), η επένδυση: χρυσή | σιδερένια | αλεξίσφαιρη ~ ΣΥΝ. κάλυµµα 
3. (µτφ.) η σκόπιµη αποσιώπηση, η απόκρυψη: ~ των ατασθαλιών || ~ 
τής εγκληµατικής δράσης κάποιου ΣΥΝ. συγκάλυψη ΑΝΤ. αποκάλυψη, 
ξεσκέπασµα 4. (σε περιπτώσεις ένοπλης αντιπαράθεσης, σύ-
γκρουσης) σειρά επαναλαµβανόµενων βολών κατά τού εχθρού ή τού 
αντιπάλου κατά τη µετακίνηση στρατιώτη ή τµήµατος στρατού, ώστε 
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ο εχθρός να µη µπορεί να στοχεύει εναντίον του ανενόχλητα: η απόβαση θα 
γίνει µε αεροπορική - 5. η παροχή προστασίας σε κάποιον, ώστε να µην εκτεθεί: 
έφυγε µία ώρα νωρίτερα από τη δουλειά µε την ~ των συναδέλφων του || ο 
υπουργός είχε την ~ τού πρωθυπουργού για όλους τους χειρισµούς του στο θέµα || 
δίνω | προσφέρω ~ σε κάποιον 6. η ικανοποίηση, η προσφορά σε κάποιον τόσων 
όσα ο ίδιος κρίνει επαρκή: ~ των οικονοµικών | ψυχολογικών | 
συναισθηµατικών αναγκών κάποιου || η ~ των απαιτήσεων | των αιτηµάτων | 
των στόχων κάποιου || πλήρης | µερική ~ 7. η εξασφάλιση κάποιου από πιθανό 
κίνδυνο, από δύσκολη θέση ή κατάσταση µε την παροχή των µέσων που θα 
χρειαστεί για την αντιµετώπισή της: ασφαλιστική ~ (λ.χ. σε περιπτώσεις 
ατυχήµατος, ασθένειας, κλοπής) || ενδιαφερόταν για την οικονοµική ~ των 
παιδιών της || «το Αιγαίο σύντοµα θα έχει πλήρη ~ µε πυραύλους µεσαίου και 
µεγάλου βεληνεκούς» (εφηµ.) 8. (α) η χρηµατική ενίσχυση, προκειµένου να 
πληρωθούν τα έξοδα έργου: το Υπουργείο θα αναλάβει την ~ τής δαπάνης για 
την αποπεράτωση τού έργου (β) η ισοστάθµιση (βλ.λ.): ~ των ελλειµµάτων (γ) 
(ειδικότ.) η πληρωµή, η καταβολή: για τις ηµέρες που θα µέναµε, ανέλαβε αυτός 
την ~ των εξόδων || έχω πλήρη νοσηλευτική | ιατροφαρµακευτική - από την 
ασφαλιστική µου εταιρεία · 9. η διεξοδική, εκτεταµένη αναφορά σε κάτι: 
πολύπλευρη ~ ενός θέµατος 10. (για τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά προγράµµατα) η 
µετάδοση, η παρουσίαση: η ~ τής προεκλογικής εκστρατείας των κοµµάτων από 
τα µεγάλα κανάλια || ~ αθλητικών αγώνων || αντικειµενική ~ µιας είδησης || 
πανελλήνια τηλεοπτική -11. (για τηλεπικοινωνιακά συστήµατα) η έκταση στην 
οποία µεταδίδεται και λαµβάνεται το εκπεµπόµενο σήµα: η ~ τού 90% τής 
επικράτειας από ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 12. η διά-νυση, η µετακίνηση 
από ένα σηµείο σε άλλο (σε συγκεκριµένο χρόνο): η ~ τής απόστασης µέχρι το 
κέντρο τής Αθήνας σε λιγότερο από µισή ώρα είναι αδύνατη || (µτφ.) χρειάζονται 
µεγάλες προσπάθειες για την ~ τής διαφοράς που έχει από τους υπολοίπους 13. η 
πλήρωση: προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την ~ των κενών θέσεων εργασίας 14. 
ΟΙΚΟΝ. (για επιταγή) η κατάθεση στην τράπεζα ποσού, ώστε να υπάρχει 
αντίκρισµα. Καλυψώ (η) {-ώς κ. (λόγ.) -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. νύµφη, κόρη τού 
Άτλαντα, η οποία, κατά την Οδύσσεια, υποδέχθηκε και κράτησε στο νησί της 
(την Ωγυγία) τον Οδυσσέα επί επτά χρόνια 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < καλύπτω, πράγµα που θα παρουσίαζε την οµηρική νύµφη 
Καλυψώ ως εκείνη που προσπάθησε να κρύψει, να «καλύψει» τον Οδυσσέα και 
να τον κρατήσει για πάντα κοντά της νέο και αθάνατο]. καλφαλίκι (το) 
{καλφαλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το να είναι κανείς κάλφας 2. το µεροκάµατο 
που πληρώνεται ο κάλφας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kalfalik]. κάλφας (ο) {καλφάδες} 
(λαϊκ.) ο µαθητευόµενος βοηθός τεχνίτη (ιδ. ράφτη ή τσαγγάρη) ΣΥΝ. 
παραγυιός, τσιράκι. — (υποκ.) καλφόπου-λο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kalfa < αραβ. hatïfa]. Κάλχας (ο) {Κάλχαντ-ος, -α} 
ΜΥΘΟΛ. ο µάντης που ακολούθησε τους Έλληνες στον Τρωικό Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου]. καλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλείς... | κάλεσα, κλήθηκα (λόγ. 
εκλήθην, -ης, -η..., µτχ. κληθείς, -είσα, -εν, κ. λαϊκ.-προφορ. καλέστηκα), (λόγ.) 
κε-κληµένος} ♦ (µετβ.) 1. απευθύνω πρόσκληση σε κάποιον, του ζητώ να έρθει 
σε οικείο ή δικό µου χώρο, σε εκδήλωση που διοργανώνω ή στην οποία µετέχω: 
τον κάλεσαν στον γάµο τους || ~ σε γεύµα | σε πάρτι | σε δεξίωση | στο σπίτι µου 
ΣΥΝ. προσκαλώ 2. (ειδικότ.) απευθύνω κάλεσµα ή ζητώ επισήµως, βάσει των 
αρµοδιοτήτων ή λόγω τής ιδιότητας µου, από κάποιον να παρουσιαστεί, να 
δώσει το παρών ή γενικότ. να πράξει κάτι: κλήθηκε στο αστυνοµικό τµήµα για 
συµπληρωµατική κατάθεση || ~ στο δικαστήριο | στον στρατό | στα όπλα ή υπό τα 
όπλα (στρατολογώ, επιστρατεύω) || ο προϊστάµενος κάλεσε τους δύο υπαλλήλους 
στο γραφείο του || (λόγ.) κληθείς από τους δηµοσιογράφους να σχολιάσει την 
επικαιρότητα, απέφυγε οποιαδήποτε δήλωση || το προεδρείο καλεί τα µέλη τού 
συλλόγου σε γενική συνέλευση (συγκαλεί γενική συνέλευση) | σε απεργία || 
εκλήθη σε απολογία 3. προσπαθώ να πείσω (κάποιον) να κάνει (κάτι), προτρέπω, 
παρακινώ: το κήρυγµα του καλούσε τους συµπολίτες του σε επαγρύπνηση | να δια-
µαρτυρηθούν || ~ σε δράση | κινητοποίηση | διαµαρτυρία | αποχή || ο 
πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τη δηµαγωγία ΣΥΝ. 
ωθώ 4. ζητώ τις υπηρεσίες ενός επαγγελµατία, την εξυπηρέτηση µου από 
οργανισµό, εταιρεία, δηµόσια υπηρεσία κ.λπ.: ~ το εκατό | την πυροσβεστική || ~ 
τον γιατρό | το σέρβις | ραδιοταξί || πήγαινε να καλέσεις τον κλειδαρά, γιατί 
χάλασε η κλειδαριά 5. φωνάζω (σε κάποιον): καλούσε τους φίλους του σε 
βοήθεια (φώναζε «βοήθεια») 6. (α) προσπαθώ να επικοινωνήσω (µε κάποιον), 
χρησιµοποιώντας τεχνητό δίαυλο, λ.χ. τηλεπικοινωνιακό µέσο: - κάποιον στον 
ασύρµατο | µέσω Ιντερνέτ || Αθήνα καλεί Λονδίνο, όβερ (β) (ειδικότ.) τηλεφωνώ 
(σε κάποιον): είπε στη γραµµατέα του να καλέσει τον υπεύθυνο πωλήσεων (γ) 
(ειδικότ.) σχηµατίζω στον δίσκο επιλογής τού τηλεφώνου έναν αριθµό: για 
περισσότερες πληροφορίες καλέσατε το 131! (δ) (για ανελκυστήρα) πατώ το 
κουµπί που βρίσκεται έξω από τον ανελκυστήρα δίπλα στην πόρτα του, για να 
έρθει ή να σταµατήσει στον όροφο όπου βρίσκοµαι: κάλεσες το ασανσέρ; ♦ 
(αµετβ.) 7. (για τηλέφωνο) δίνω σήµα στην τηλεφωνική γραµµή: το τηλέφωνο 
καλεί, αλλά δεν το σηκώνει κανείς 8. (µεσοπαθ. καλούµαι) (α) ονοµάζοµαι: το 
µέρος αυτό καλείται «Φανάρι» ΣΥΝ. προσαγορεύοµαι, λέγοµαι (β) µου ζητείται 
να πράξω (κάτι) ή υπάρχει η προσδοκία να ενεργήσω µε συγκεκριµένο τρόπο: η 
κυβέρνηση καλείται να αποσύρει την επίµαχη τροπολογία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, 
ετερόκλιτος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καλώ (-έω), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. δισύλλ. θ. *kalä-mi 
(πβ. αιολ. κάλη-µι) «φωνάζω, καλώ», πβ. σανσκρ. usä-kalah «κόκορας» (κατά 
λέξη «αυτός που φωνάζει την αυγή»), λατ. calo «καλώ», clamo «φωνάζω» (> 
γαλλ. clamer), clarus «σαφής, καθαρός» (> γαλλ. clair, ισπ. claro), classis (βλ. 
λ. κλάση), γερµ. hell «φωτεινός, καθαρός», Hall «ήχος», αγγλ. haul «τραβώ, 
σέρνω» κ.ά. Οµόρρ. κλή-σις (-η), κλη-τήρ[ας], εγ-κλη-µα, εκ-κλησ-ία κ.ά.]. 

καλωδιακός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται ή λειτουργεί µε ηλεκτρικά καλώδια: ~ 
σύνδεση 2. (α) καλωδιακή τηλεόραση η τηλεόραση στην οποία τα ηλεκτρικά 
συστήµατα τής εικόνας και τού ήχου διαβιβάζονται στους δέκτες των 
συνδροµητών µέσω καλωδίων και όχι µε εξωτερική κεραία (β) καλωδιακό 
κανάλι κανάλι καλωδιακής τηλεόρασης που λειτουργεί µε συνδροµητές. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. καλωδιακή τηλεόραση αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
cable television | cablevision]. 

καλώδιο (το) {καλωδί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. σύρµα που συνιστά αγωγό ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αποτελείται από ένα σύνολο αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, 
συνδεδεµένων και µονωµένων µε κοινό µονωτικό υλικό: µονωµένο | 
ενισχυµένο | οµοαξονικό | ηλεκτρικό | γυµνό ~ (χωρίς µονωτική κάλυψη). — 
(υποκ.) καλωδιάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. καλώδιον, υποκ. τού ουσ. κάλως 
«χορδή, σχοινί», τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. αγγλ. cable]. 

καλωδιώνω ρ. µετβ. {καλωδίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. συνδέω µε καλώδια 2. 
(µεσοπαθ. καλωδιώνοµαι) (αργκό) συνδέοµαι µε καλώδια µε σύστηµα 
εικονικής πραγµατικότητας (φορώντας τα κατάληλα εξαρτήµατα). 

καλωδίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτηση ηλεκτρικών 
καλωδίων: ήρθε ο ηλεκτρολόγος για την ~ τής οικοδοµής 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των ηλεκτρικών καλωδίων µιας εγκατάστασης: παλιά | κανούργια ~. 

καλώς επίρρ. [αρχ.] {καλύτερα, άριστα κ. (λογιότ.) κάλλιστα} (λόγ.) 1. σωστά, 
λογικά: ~ έπραξες- ΦΡ. καλώς ή κακώς σωστά ή όχι, είτε µας αρέσει είτε όχι, 
ανεξαρτήτως τού τι πιστεύουµε σχετικά: ~, ο γυιος σου αποφάσισε να γίνει 
καλλιτέχνης- το ζήτηµα είναι πώς θα τον βοηθήσεις σε αυτό που διάλεξε 2. 
αισίως, ευνοϊκά: ας ελπίσουµε ότι θα εξελιχθούν ~ τα πράγµατα || όλα βαίνουν 
~ ΣΥΝ. κατ' ευχήν, δεξιά, πρίµα· ΦΡ. καλώς εχόντων των πραγµάτων αν όλα 
πάνε καλά, όπως αναµένουµε ή αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 3. σε καλή 
κατάσταση, εντάξει: όλα έχουν ~· ΦΡ. έχει καλώς (αρχ. φρ.) (i) εντάξει, όλα 
καλά: ~ ώς εδώ (ii) σύµφωνοι, δεκτόν: αν µπορείς να έρθεις τώρα, ~, αλλιώς 
να σε περιµένω ΣΥΝ. εντάξει, έστω, µάλιστα 4. (για την έκφραση φιλικής 
διαθέσεως απέναντι σε κάποιον, ως φιλοφρόνηση, για τη διατύπωση 
χαιρετισµών κατά την υποδοχή κάποιου): ~ σας βρήκα || - να πάτε- ΦΡ. (α) 
καλώς τον ή καλώς τον... (µεσν. φρ.) ως χαιρετισµός για κάποιον που 
έρχεται: βρε καλώς τα τα παιδιά! || (για γυναίκα που βαδίζει καµαρωτά) καλώς 
τηνα την πέρδικα! (β) καλώς τον | τους | την κ.λπ. δέχτηκες (ευχετ.) για 
κάποιον που υποδέχθηκε αγαπητό πρόσωπο: έµαθα ότι γύρισε ο γυιος σου- ~! 
(γ) καλώς όρισες | καλώς ήρθες για την υποδοχή κάποιου που ήρθε από 
µακριά (επιστρέφοντας ως φιλοξενούµενος ή επισκέπτης), προκειµένου να 
δηλωθεί ότι είναι ευπρόσδεκτος (δ) (εκφραστ.-οικ.) καλώς τα µάτια µου | µας 
τα δυο (i) για την υποδοχή αγαπηµένου προσώπου (ii) (ειρών.) για την 
υποδοχή προσώπου που λείπει πολύ καιρό ή που έχει αργήσει να εµφανιστεί 
(κάπου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

κάλως (ο) {τού κάλω, τον κάλω | χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. το χοντρό σχοινί των 
καραβιών, που χρησιµοποιείται για τις πολύ σκληρές εργασίες ΣΥΝ. 
παλαµάρι, καραβόσχοινο. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου]. 

καλωσορίζω ρ. µετβ. {καλωσόρισ-α, -τηκα, -µένος} υποδέχοµαι (κάποιον) 
λέγοντας «καλωσόρισες»· (κατ' επέκτ.) υποδέχοµαι (κάποιον) περιποιητικά: ο 
οικοδεσπότης τους καλωσόρισε στην είσοδο τού σπιτιού ΣΥΝ. καλοδέχοµαι, 
δεξιώνω· ΦΡ. καλωσόρισες | καλωσορίσατε χαιρετισµός που λέγεται κατά την 
υποδοχή επισκέπτη, φιλοξενουµένου κ.λπ., δηλώνοντας ότι είναι 
ευπρόσδεκτος: µας υποδέχθηκε η µητέρα της λέγοντας «καλωσορίσατε, 
καλωσορίσατε». — καλωσόρισµα (το). [ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. καλώς όρισες]. 

καλωσύνη (η) → καλοσύνη 
κάµα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το µαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές και 
είναι πολύ αιχµηρό ΣΥΝ. στιλέτο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kama]. κάµα2 (το) {κάµ-
ατος | -ατα, -άτων} το καύµα (βλ.λ.): το ~ τού καλοκαιριού. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κάµα(ν) < αρχ. καύµα]. καµάκι (το) {καµακ-ιού | -ιών} 1. το 
ξύλινο κοντάρι που απολήγει σε µεταλλική αιχµή ή τρίαινα και χρησιµοποιείται 
ως αλιευτικό εργαλείο 2. (µτφ.-οικ.) (α) το απροκάλυπτο ή και φορτικό φλερτ· 
(γενικότ.) το φλερτ: έκανε ~ σε τουρίστριες (β) (συνεκδ.) ο άνδρας που φλερτά-
ρει συστηµατικά γυναίκες, επιδιώκοντας τη σεξουαλική επαφή µαζί τους: 
κυκλοφορούσαν πολλά ~ στις παραλίες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καµάκιον, υποκ. τού αρχ. κάµαξ «µακρύ ξύλο, κοντάρι», τεχν. 
όρ. µε επίθηµα -ak-, που συνδ. µε σανσκρ. samyä «µπαστούνι, ράβδος», αρµ. 
sami-k' «ζυγός», µέσ. γερµ. hamel «κορµός, κούτσουρο» κ.ά.]. καµακώνω ρ. 
µετβ. {καµάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. κτυπώ και τρυπώ µε καµάκι: 
καµάκωσε ένα µεγάλο χταπόδι 2. (µτφ.) ερωτοτρο-πώ, φλερτάρω ΣΥΝ. 
κορτάρω, (αργκό) την πέφτω, τα ρίχνω. Επίσης κα-µακίζω. — καµάκωµα (το) 
κ. καµάκια (η) [µεσν] (σηµ. 1). καµαµπέρ (το) {άκλ.} γαλλικό τυρί µε 
κρεµώδες εσωτερικό και έντο- 
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νη χαρακτηριστική µυρωδιά και γεύση. 
[ETYM. < γαλλ. camembert < Camemberg, χωριό παρασκευής τού τυ-
ριού στην περιοχή Ορν (τής Νορµανδίας)]. καµάρα (η) {καµάρων} 1. 
αψίδα µε τοξοειδές, ηµικυκλικό σχήµα, που είναι κατασκευασµένη 
από πέτρα και σίδερο: περνούσαµε µέσα από καµάρες, για να βγούµε 
στην άλλη πλευρά τού χωριού ΣΥΝ. θόλος, τόξο 2. (συνεκδ.) γέφυρα 
που έχει αψιδωτό σχήµα 3. το τµήµα τού πέλµατος ποδιού που έχει 
κοίλο σχήµα ΣΥΝ. αντίκοιλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αβεστ. kamära «ζώνη», λατ. 
camurus «κυρτός, καµπύλος», σανσκρ. kmârati «κυρτώνω» κ.ά. Η λ. 
πέρασε στα λατ. camera | camara και µέσω αυτών σε διάφορες ευρω-
παϊκές γλώσσες µε τη σηµ. «δωµάτιο», λ.χ. ιταλ. camera, ισπ. câmara, 
γαλλ. chambre κ.τ.ό.]. κάµαρα (η) {καµάρων} 1. το δωµάτιο σπιτιού: 
είχαν ένα µεγάλο αρχοντικό µε πολλές ~ 2. (ειδικότ.) το υπνοδωµάτιο: 
είναι στην ~ της, έχει ξαπλώσει ΣΥΝ. κρεβατοκάµαρα. Επίσης (λαϊκ.) 
κάµαρη. — (υποκ.) καµαρούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < λατ. camara | camera < αρχ. 
καµάρα (βλ.λ.)]. καµαραϊκός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) καµαραϊκά αγγεία 
τα προϊστορικά αγγεία που βρέθηκαν αρχικά κοντά στο χωριό 
Καµάρες τής Κρήτης και τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ λεπτά 
τοιχώµατα (ωοκέλυ-φα), τη µίµηση αντίστοιχων µεταλλικών 
αντικειµένων ως προς το σχήµα και την ανοιχτή πολύχρωµη 
διακόσµηση τους σε σκούρο φόντο µε φυτικά και αφηρηµένα σχέδια 
(β) καµαραϊκός ρυθµός η αντίστοιχη τεχνοτροπία τής κρητικής 
κεραµικής (περ. 2200-1600 π.Χ.), χαρακτηριστικά δείγµατα τής οποίας 
είναι τα παραπάνω αγγεία. [ΕΤΥΜ. < Καµάραι, χωριό τής Κρήτης 
(στον νοµό Ηρακλείου), που οφείλει το όνοµα του στους θόλους τού 
µεγάλου σπηλαίου, όπου ανακαλύφθηκαν το 1889 τα αρχαιολογικά 
ευρήµατα]. καµαράκι (το) {χωρ. γεν.} το µικρό δωµάτιο: διάβαζε 
σ'ένα απόµερο 
~ ΣΥΝ. καµαρούλα. καµάρι (το) (χωρ. γεν.} 1. η υπερηφάνεια (για 
κάποιον/κάτι): ένιωθε ~ για τη συµµετοχή του στους εθνικούς αγώνες 
ΑΝΤ. ντροπή 2. (συνεκδ.) καθετί για το οποίο υπερηφανεύεται 
κανείς: ο γυιος που σπούδαζε στο εξωτερικό, ήταν το ~ τής οικογένειας 
ΣΥΝ. καύχηµα ANT. στίγµα- ΦΡ. Ο κόσµος το 'χει τούµπανο κι εµείς 
κρυφό καµάρι βλ. λ. κόσµος 3. ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνει 
κανείς την υπερηφάνεια του: περπατά | µιλά | κοιτάζει µε ~ 4. 
(συνεκδ.) το αντίστοιχο ύφος που έχει κανείς όταν είναι υπερήφανος: 
κοίτα ~ που κέρδισε η οµάδα του! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καµάριν < καµαρώνω (υποχωρητ.), βλ.λ. Κατ' άλλη 
άποψη, < µτγν. καµάριον, υποκ. τού αρχ. καµάρα]. καµαριέρης (ο) 
(καµαριέρηδες), καµαριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που 
καθαρίζει και τακτοποιεί τις κρεβατοκάµαρες σπιτιών ή ξενοδοχείων: 
φώναξε την ~, για να φτειάξει το δωµάτιο της ΣΥΝ. θαλαµηπόλος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. camarier < camera «δωµάτιο» < λατ. camara | 
camera «αψίδα, θόλος», βλ. κ. κάµαρα]. καµαρίλα (η) {χωρ. πληθ.} 
(εκφραστ.) το σύνολο των συµβούλων που παρασκηνιακά επηρεάζουν 
τις αποφάσεις ισχυρού ατόµου µε πολλές εξουσίες: η - τού παλατιού 
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη συνωµοσία ΣΥΝ. µυστικό συµβούλιο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. camarilla < ισπ. camarilla < camara «δωµάτιο» < λατ. 
camara | camera «αψίδα, θόλος». Η λ. πρωτοεµφανίστηκε το 1814 πε-
ριγράφοντας τον κύκλο προσώπων που περιστοίχιζαν τον βασιλιά τής 
Ισπανίας Φερδινάνδο Ζ', οι οποίοι συνεδρίαζαν µυστικά στον 
αντιθάλαµο (camarilla) παραπλεύρως τής βασιλικής αίθουσας και 
ασκούσαν ισχυρή επιρροή στις βασιλικές αποφάσεις]. καµαρίνι (το) 
{καµαριν-ιού | -ιών} 1. το δωµάτιο των παρασκηνίων τού θεάτρου, 
στο οποίο αλλάζουν ρούχα και καλλωπίζονται οι ηθοποιοί: έτρεξε στο 
~ τής πρωταγωνίστριας, για να του υπογράψει ένα αυτόγραφο 2. 
καµαρίνια (τα) ο χώρος πίσω από τη σκηνή, τα παρασκήνια: η αγωνία 
των ηθοποιών στα ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. camerino, υποκ. τού camera 
«δωµάτιο»]. καµαροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {καµαροειδ-ούς | -είς (ουδ. 
-ή)} αυτός που µοιάζει µε καµάρα, που έχει σχήµα καµάρας ΣΥΝ, 
αψιδωτός, θολωτός, καµαρωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
καµαρόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πόρτα που στο πάνω µέρος της 
έχει αψιδωτό σχήµα: ήταν νησιώτικο σπίτι µε γραφικές ~. καµαρότος 
(ο) (παλαιότ. ορθ. καµαρωτός) µέλος τού πληρώµατος πλοίου, που 
είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των 
καµπίνων και γενικά για την εξυπηρέτηση των επιβατών ΣΥΝ. 
θαλαµηπόλος. — (υποκ.) καµαροτάκι (το). [ΕΤΎΜ. < ιταλ. 
cantarono < camera «δωµάτιο»]. καµαρούλα (η) → κάµαρα 
καµαροφρύδης (ο) [µεσν.] {καµαροφρύδηδες}, καµαροφρύδα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που έχει τοξοειδή φρύδια. Επίσης καµαρο-
φρυδούσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. καµαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{καµάρωσα} ♦ 1. (µετβ.) έχω (κάποιον/κάτι) καµάρι, καύχηµα µου: 
καµάρωνε την κόρη του για την προκοπή της || (ειρων.) Καµάρωσε τον 
κανακάρη σου! Αντί να πάει για δουλειά, παίζει τάβλι! ♦ 2. (αµετβ.) 
αισθάνοµαι υπερηφάνεια, επαίροµαι, κορδώνοµαι: καµάρωνε σαν 
γαµπρός || καµάρωνε για την ευρυµάθεια του || ~ σαν παγώνι | σαν 
γύφτικο σκεπάρνι ΑΝΤ ντρέποµαι. — καµάρωµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. καµαρώ (-όω) «κυρτώνω, κάµπτω» < αρχ. καµάρα. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεσν., από τον χαιρετισµό µε υπόκλιση που 
απηύθυναν συνήθως οι ευγενείς. Κατ' άλλη, λιγότερο πιθανή άποψη, 
η σηµ. αυτή ανάγεται στο κύρτωµα τού αλόγου ως δείγµα τής υπε- 

ρηφάνειας του (λ.χ. «τράχηλον έκαµάρωσεν, έτίναξε την χήτην», 
µεσν. δηµώδες κείµενο)]. 

καµαρωτός, -ή, -ό 1, αυτός που κινείται µε καµάρι, µε υπερήφανο 
τρόπο- ευθυτενής και µε αυτοπεποίθηση: περπατούσε ~, µε το κεφάλι 
ψηλά || ~ βήµα ΣΥΝ. αγέρωχος, περήφανος, κορδωµένος · 2. [µτγν.] 
αυτός που έχει αψιδωτό σχήµα: ~ θόλος ΣΥΝ. θολωτός. — καµαρωτά 
επίρρ. 

καµαρωτός (ο) → καµαρότος 
κάµα-σούτρα (το) {άκλ.} 1. κλασικό ερωτικό έργο τής σανσκριτικής 
φιλολογίας γραµµένο από τον Βατσιανάγια Μαλανάγκα (µεταξύ 4ου 
και 7ου αι. µ.Χ.) και µεταφρασµένο σε πολλές γλώσσες, στο οποίο πε-
ριέχονται κανόνες για τη σεξουαλική ζωή και περιγράφονται ποικί-
λες σεξουαλικές στάσεις 2. (καθηµ.) το σύνολο των γνωστών ερωτι-
κών στάσεων και τεχνικών. 
[ΕΤΥΜ. < σανσκρ. kama-sutra < kama «έρωτας, αγάπη» + sûtra «κλω-
στή, νήµα», οπότε η περίφραση θα σήµαινε ένα σύνολο συνδεδεµέ-
νων κανόνων ή τεχνικών για τον έρωτα]. 

καµατάρης (ο) {καµατάρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κάνει κοπιαστι-
κές δουλειές, κυρ. γεωργικές: ήταν ~ άνθρωπος, που κέρδιζε µε ιδρώτα 
το ψωµί του ΣΥΝ. αγρότης, εργάτης. 
[ΕΤΥΜ. < κάµατος + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. περιβολ-άρης, διαβατ-
άρης, πρωτ-άρης κ.ά.]. 

καµατερός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που αγαπά την επίπονη εργασία: ~ 
εργάτης ΣΥΝ. εργατικός, φιλόπονος 2. καµατερό (το) το βόδι που 
χρησιµοποιείται στην κοπιαστική εργασία τού οργώµατος 3. καµα-
τερή (η) η ηµέρα εργασίας, η καθηµερινή ΑΝΤ. σχόλη. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< αρχ. καµατηρός < κάµατος]. 

καµατεύω ρ. αµετβ. {καµάτευσα} (λαϊκ.) 1. καταπιάνοµαι επίµονα µε 
κάποια εργασία 2. εργάζοµαι σε αγροκτήµατα, καταπιάνοµαι µε 
γεωργικές εργασίες (κυρ. το όργωµα). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κάµατος]. 

κάµατος (ο) {καµάτ-ου | -ων, -ους} η σωµατική καταπόνηση που 
οφείλεται σε σκληρή εργασία: δεν υπολόγιζε τον ~, προκειµένου να 
πετύχει στο έργο του ΣΥΝ. µόχθος, κόπωση, εξάντληση ΑΝΤ. ξεκούρα-
ση, αναψυχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *käm-ä-to-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. δισύλλ. θ. 
*kameâ-, που συνδ. µε σανσκρ. Sami-târ «αυτός που διευθετεί, που 
προετοιµάζει», ίσως και µε µέσ. ιρλ. cuma «φροντίδα». Οµόρρ. κάµ-
νω (> κάνω), κοµ-ώ «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία), κοµ-ίζω, κόµ-µωσις, 
νοσο-κόµος κ.ά.]. 

καµβάς (ο) {καµβάδες} 1. το χονδρό ύφασµα που κατασκευάζεται 
κυρ. από λινάρι και βαµβάκι και χρησιµοποιείται ως βάση στα κε-
ντήµατα 2. (µτφ.) το περίγραµµα τής υπόθεσης (λογοτεχνικού έργου, 
ιστορίας κ.λπ.): αυτός είναι µε λίγα λόγια ο ~ τής ιστορίας, που πρό-
σφατα ήλθε στο φως τής δηµοσιότητας || µε αδρές πινελιές ο συγ-
γραφέας υφαίνει τον ~ τού έργου του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. canevas < µτγν. λατ. *cannabaceus < λατ. 
cannabis < αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. 

κάµβιο (το) {καµβί-ου | -ων} στρώµα τού κορµού των δέντρων, που 
βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον φλοιό· στην εσωτερική του πλευρά 
δηµιουργούνται τα νέα κύτταρα, ενώ από την εξωτερική δίνει νεκρά 
κύτταρα στον φλοιό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. cambium «ανταλλαγή» < µτγν. λατ. 
cambiare «αλλάζω, ανταλλάσσω»]. 

κάµβριος, -ια, -ιο 1. αυτός που σχετίζεται µε το διάστηµα τού γεω-
λογικού χρόνου από 590-570 ιός 500 εκατοµµύρια χρόνια πριν 2. ΓΕΩΛ. 
Κάµβριο (το) {Καµβρίου} το διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου µε την 
παραπάνω διάρκεια το οποίο περιλαµβάνεται στον παλαιοζωικό αι-
ώνα (βλ. λ. παλαιοζωικός). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. cambrian < µεσν. λατ. Cambria «Ουαλία» 
< ουαλ. Cymry «Ουαλός»]. 

καµέα (η) {καµεών} σκληρός, ηµιπολύτιµος λίθος (αχάτης, όνυχας, 
σαρδόνυχας) µε ανάγλυφες παραστάσεις ή και αποµίµηση τέτοιων 
λίθων από γυαλί: οι ρωµαϊκές ~ έφεραν ανάγλυφες προσωπογραφίες 
και µυθολογικές σκηνές. Επίσης καµέο (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. camée (ενν pierre) < ιταλ. cammeo < 
µεσν λατ. cameus, αβεβ. ετύµου, ίσως συγκεκοµµ. τ. τού λατ. 
*chamae-phaeus < αρχ. χαµαί + φαιός, οπότε θα πρόκειται για αντι-
δάν. Κατ' άλλους, ο λατ. τ. ανάγεται σε αραβ. qamä'il «µπουµπού-
κια»]. 

καµέλια (η) {καµελιών} αειθαλές δενδρύλλιο, που καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό φυτό για τα εντυπωσιακά άνθη του µε επικαλυπτόµε-
να πέταλα κόκκινου χρώµατος (αλλά και λευκού ή κιτρινωπού σε 
καλλιεργηµένες ποικιλίες) και κοµψά φύλλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. camélia < νεολατ. camellia, από το όνοµα τού Ιησουίτη 
ιεραποστόλου G. J. Kamel, ο οποίος τον 17ο αι. έφερε το φυτό στην 
Ευρώπη από την τροπική Ασία]. 

Καµένα Βούρλα (τα) κωµόπολη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό 
Φθιώτιδας. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τής κωµόπολης οφείλεται στον τρόπο µε τον 
οποίο έγινε η αποστράγγιση και η αποξήρανση τής ελώδους περιο-
χής, που κάλυπτε παλαιότερα τον χώρο]. 

καµένος, -η, -ο → καίω 
κάµερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. εικονοσκόπιο (βλ.λ.) 1. συσκευή 
που µετατρέπει την εικόνα σε ηλεκτρικό σήµα και χρησιµοποιείται 
κυρ. σε τηλεοπτικές µεταδόσεις: φορητή | ασύρµατη | κάντιντ (βλ.λ.) 
— Μ ο χώρος ελέγχεται από κάµερες || κρυφές, µικροσκοπικές - είχαν 
τοποθετηθεί παντού || εµφανίστηκε αµήχανος µπροστά στις τηλεο-
πτικές ~ || στήνω την ~ || τοποθετώ την ~ σε τρίποδα || οι υποψήφιες 
είχαν στηθεί µπροστά στις κάµερες || φώναξε τις κάµερες, για να κά- 
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νει δηλώσεις (δηλ. τα τηλεοπτικά συνεργεία τηλεοπτικών σταθµών) ΣΥΝ. 
µηχανή λήψεως 2. συσκευή που εγγράφει την εικόνα σε φιλµ 
(κινηµατογραφικό ή βίντεο): η ~ γράφει || µε παίρνει η ~ (εγγράφει την εικόνα 
µου σε φιλµ) || ζουµάρω µε την ~ || παίρνω λήψεις µε την ~ || η ~ του σκηνοθέτη 
κινείται ακατάπαυστα ανάµεσα σε πρόσωπα και χώρους- ΦΡ. πίσω από τις 
κάµερες (i) (κυριολ.) ο χώρος όπου στέκονται τα µέλη (τηλεοπτικού, 
κινηµατογραφικού) συνεργείου, δηλ. πίσω από τις µηχανές λήψεως, έξω από 
τον χώρο όπου παίζουν οι ηθοποιοί (ii) (µτφ.) το παρασκήνιο: είναι άνθρωπος 
που προτιµά να κινείται ~ 3. η φωτογραφική µηχανή. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. camera < λατ. camara | camera «αψίδα, θόλος» < αρχ. 
καµάρα]. κάµερα-µαν (ο) {άκλ.} ελλην. εικονολήπτης-αυτός που λαµβάνει ει-
κόνες µε κάµερα, ο χειριστής κάµερας ΣΥΝ. οπερατέρ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
cameraman]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η ξενική αυτή λέξη, που είναι προτιµότερο να αποδίδεται στην 
Ελληνική µε τον όρο εικονολήπτης, έχει τονικό ενδιαφέρον. Επειδή 
αποτελείται από τέσσερεις συλλαβές, για να προφερθεί, απαιτεί δύο 
τόνους, έναν κύριο (στην αρχική συλλαβή) και έναν δευτερεύοντα 
(υποστηρικτικό) στη ληκτική συλλαβή. Τόσο στην Αγγλική όσο και ως 
δάνειο στην Ελληνική, η λέξη ακούγεται µε δύο τόνους: κάµερα-µάν. 
Φυσικά, περιλάβαµε τη λέξη στο λεξικό δηλώνοντας µόνο τη θέση τού 
κύριου τόνου, γιατί αλλιώς θα είχαµε µία λέξη µε δύο τόνους! 

καµεράτα (η) ορχήστρα δωµατίου: η - τής Βιέννης θα παρουσιάσει ένα 
κουαρτέτο τού Σούµπερτ. [ETYM. < ιταλ. camerata < camera, βλ. κ. κάµαρα]. 
Καµερούν (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Cameroun, αγγλ. Republic of 
Cameroon = ∆ηµοκρατία τού Καµερούν) οµοσπονδιακό κράτος τής ∆. Αφρικής 
µε πρωτεύουσα το Γιαουντέ, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική και την Αγγλική 
και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. — Καµερουνέζος 
(ο), Καµερουνέζα (η), καµερουνέζι-κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Cameroun < πορτ. camaräo «καραβίδα», ονοµασία που δόθηκε 
στη χώρα από Πορτογάλο εξερευνητή τού 16ου αι., εξαιτίας τής αφθονίας 
αυτών των θαλασσινών στους ποταµούς τής χώρας]. καµήλα κ. (λαϊκ.) γκαµήλα 
(η) {καµηλών} 1. µεγαλόσωµο µηρυκαστικό τής ερήµου µε µία ή δύο 
καµπούρες (ύβους), που µπορεί να ζήσει αρκετές ηµέρες χωρίς νερό· 
χρησιµοποιείται ως µεταφορικό µέσο και εκτρέφεται για το κρέας, το γάλα, το 
δέρµα και το τρίχωµα του (αποκαλείται πλοίο τής ερήµου) 2. (µτφ.-µειωτ.) η 
ψηλή, άχαρη και άσχηµη γυναίκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός, νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. κάµηλος, λ. σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. gämäl, από όπου και οι 
αντίστοιχες λ. των ευρωπαϊκών γλωσσών, πβ. αγγλ. camel, γαλλ. chameau, 
γερµ. Kamel κ.ά.]. καµηλαύκι (το) → καµιλαυκι 
καµηλήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε την καµήλα ή προέρχεται από 
αυτήν: ~ δέρµα || ~ παστουρµάς. καµηλιέρης (ο) [µεσν.] {καµηλιέρηδες}, 
καµηλιέρισσα (η) {καµη- 

λιερισσών} πρόσωπο που οδηγεί καµήλα. — καµηλιέρικος, -η, -ο. καµηλό (το) 
→ καµιλό 
καµηλόδερµα (το) [1756] {καµηλοδέρµατος} το δέρµα καµήλας. 
καµηλοπάρδαλη (η) {καµηλοπαρδάλ-εις, -εων} 1. µηρυκαστικό θηλαστικό τής 
Κ. Αφρικής, το ψηλότερο ζώο τής γης (µε ύψος τρία µέτρα µέχρι τους ώµους 
και έξι µέτρα συνολικά), ωχροκίτρινο τρίχωµα µε σκουρόχρωµες κηλίδες και 
µε δύο χόνδρννα κέρατα ανάµεσα στα αφτιά του, καλυµµένα µε δέρµα · 2. 
(αργκό) η θήκη στην οποία τοποθετείται το µικρόφωνο (κυρ. σε στούντιο), για 
να µένει σταθερό και σε µεγάλο ύψος. 
[ETYM. < µτγν. καµηλοπάρδαλις «στικτή καµήλα» < κάµηλος + πάρ-δαλις 
(βλ.λ.)]. κάµηλος (η) {καµήλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η καµήλα· ΦΡ. διυλίζω τον 
κώνωπα και καταπίνω την κάµηλο ν βλ. λ. κώνωψ. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. 
καµήλα]. καµηλότριχα (η) {καµηλοτριχών} το µαλλί τής καµήλας. καµηλωτή 
(η) 1. το τοµάρι τής καµήλας 2. το ύφασµα που κατασκευάζεται από 
καµηλότριχες. καµία, καµιά αντων. → κανείς 
καµιζόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) φαρδύ και ελαφρύ γυναικείο πουκάµισο, που 

φτάνει ώς τα γόνατα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camisole < προβηγκ. camisola, υποκ. τού camisa «γυναικείο 
πουκάµισο» < λατ. camicia]. καµικάζι (ο) {άκλ.} 1. ο Ιάπωνας αεροπόρος, που 
κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο εκτελούσε αποστολές αυτοκτονίας, πέφτοντας 
µε το αεροπλάνο του πάνω σε εχθρικούς στόχους 2. (µτφ.) ο οδηγός µοτοσυ-
κλέτας που αναπτύσσει πολύ µεγάλες ταχύτητες και συµµετέχει σε επικίνδυνες 
αναµετρήσεις, σε «κόντρες»: οι ~ τής ασφάλτου. [ΕΤΥΜ < ιαπων. kamikaze 
«θεϊκός άνεµος» < kami, όνοµα σιντοϊστι-κής θεότητας, + kaze «άνεµος». Η λ. 
kamikaze αναφερόταν αρχικώς σε έναν ανεµοστρόβιλο, ο οποίος κατέστρεψε 
τους Μογγόλους, όταν αυτοί επιχείρησαν να εισβάλουν στην Ιαπωνία το 1281. 
Κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, η ίδια λ. χρησιµοποιήθηκε ως ονοµασία των 
αποστολών αυτοκτονίας που ανελάµβαναν ειδικά σώµατα Ιαπώνων αεροπόρων 
κατά των αµερικανικών πολεµικών πλοίων]. καµιλαυκι (κ. εσφαλµ. 
καλυµµαύκι, καµηλλαύκι) (το) {καµηλαυκ-ιού | -ιών} το µαύρο κάλυµµα τής 
κεφαλής των ορθόδοξων κληρικών: ο παππάς έβγαλε το ~ του και προσκύνησε 
την εικόνα. [ΕΤΥΜ < µεσν. καµηλλαύκιον < λατ. camellaucium < camelia 
«ποτή- 

ρι», λόγω τού σχήµατος του. Η γρ. µε -η- οφείλεται σε παρετυµολογι-κή 
σύνδεση προς το ουσ. κάµηλος λόγω τής οµοιότητας των λατ. λ. camelia 
«ποτήρι» και camelus «καµήλα», ενώ η γρ. καλυµµαύκι (ήδη µεσν.) οφείλεται 
επίσης σε παρετυµολογική σύνδεση προς τις λ. κάλυµµα και αυχένας. 
Συνεπώς, προτιµάται η απλούστερη γραφή καµιλαυκι]. 

καµιλό (το) (συνήθ. ορθ. καµηλό) {άκλ.} 1.το µάλλινο και πολυτελές ύφασµα, 
που είναι κατασκευασµένο από τρίχες καµήλας ή κατσίκας 2. το χρώµα που 
έχει το φυσικό δέρµα τής καµήλας 3. (ως επίθ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
φυσικού δέρµατος τής καµήλας: το σακάκι το θες µαύρο ή ~; || ~ παλτό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camelot < αραβ. hamlat «µάλλινο ύφασµα», που συνδέθηκε 
παρετυµολογικά µε το παλ. γαλλ. chamelot (< chameau «καµήλα»)]. 

καµινάδα (η) ο µακρόστενος σωλήνας, µέσα από τον οποίο περνά ο καπνός από 
φωτιά, τζάκι, καµίνι βιοµηχανίας κ.λπ.: από µακριά φαινόταν ο καπνός που 
έβγαινε από τις - των εργοστασίων || ο Αϊ-Βασί-λης κατεβαίνει από την ~ ΣΥΝ. 
καπνοδόχος, φουγάρο, τσιµινιέρα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < βεν. caminada < 
λατ. caminus < αρχ. κάµινος]. 

καµινάρης (ο) [µεσν.] {καµινάρηδες} 1. πρόσωπο που δουλεύει στα καµίνια ως 
εργάτης 2. (παλαιότ.) ο αξιωµατούχος παραδουνάβιων περιοχών, που 
εισέπραττε τους φόρους καπνού, ταµπάκου κ.λπ. 

καµιονέτα (η) {δύσχρ. καµιονετών} µικρό καµιόνι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
camionetta, υποκ. τού cannone (βλ. λ. καµιόνι)]. 

καµινέτο (το) η µικρή εστία που λειτουργεί µε εύφλεκτο υλικό (οινόπνευµα, 
γκάζι), παράγει ρυθµιζόµενης εντάσεως φλόγα και είναι κατάλληλη για 
βράσιµο µικρής ποσότητας υγρών (καφέ, γάλα κ.λπ.): ανάβω το ~ για να 
φτειάξω έναν καφέ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. caminetto, υποκ. τού camino «κάµινος»]. 

καµινεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {καµίν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. λειώνω µέταλλο σε 
καµίνι 2. (κατ' επέκτ.) κατεργάζοµαι (κάτι) µέσα σε καµίνι. — καµίνευση (η), 
καµίνευµα (το), καµινευτής (ο) [µτγν.], καµινευτι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 

καµίνι (το) {καµιν-ιού | -ιών} 1. ο κλειστός χώρος, µέσα στον οποίο 
αναπτύσσονται µεγάλες θερµοκρασίες και είναι κατάλληλος για την τήξη 
µετάλλων 2. (συνεκδ.) ο τόπος στον οποίο επικρατεί πολλή ζέστη: το δωµάτιο 
είχε γίνει ~ || ~ η πρωτεύουσα λόγω τού καύσωνα 3. (µτφ.) τόπος όπου 
επικρατούν µεγάλες εντάσεις, βίαια πάθη κ.λπ.: το ~ τής Μ. Ανατολής. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καµίνιον, υποκ. τού αρχ. κάµινος (βλ.λ.)]. 

κάµινος (η) {καµίν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το καµίνι- ΦΡ. (µτφ.) παίδες εν 
καµίνω για ανθρώπους που αντιµετωπίζουν δύσκολα προβλήµατα, που 
βρίσκονται σε µεγάλα βάσανα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, τεχν. όρ., πιθ. δάνειο. Ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. 
kamy «πέτρα». Η φρ. παίδες εν καµίνω ανάγεται στη βιβλική αφήγηση για 
τους τρεις νεαρούς Εβραίους (Ανανία, Αζαρία και Μι-σαήλ) αιχµαλώτους στη 
Βαβυλώνα, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το είδωλο που είχε 
κατασκευάσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονό-σορ και ρίχτηκαν σε φλεγόµενη 
κάµινο· επέζησαν µε θεϊκή παρέµβαση (Π.∆. ∆ανιήλ, κεφ. 3)]. 

καµιονέτα (η) {δύσχρ. καµιονετών} µικρό καµιόνι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
camionetta, υποκ. τού camione (βλ. λ. καµιόνι)]. 

καµιόνι (το) {καµιον-ιού | -ιών) το φορτηγό αυτοκίνητο: µεταφορά υλικών µε ~. 
— (υποκ.) καµιονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. camion, αγν. ετύµου]. 

καµµία, καµµιά αντων. -> κανείς 
καµµύω ρ. µετβ. {κάµµυσα} (διαλεκτ.) µισοκλείνω τα µάτια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 

καταµύω (µε αιολ. συγκοπή τής προθ. και αφοµοίωση) < κατά- + µύω «κλείνω 
(τα µάτια)» (βλ. κ. µύωψ)]. 

κάµνω ρ. -+ κάνω 
Καµόρα (η) η ιταλική εγκληµατική οργάνωση που δρα στη Νάπολη τής 

Ιταλίας. — καµοράνος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. camorra < ισπ. camorra «διαµάχη, καβγάς», αγν. ετύµου]. 

καµουτσίκι κ. καµ(ι)τσίκι (το) {καµουτσικ-ιού | -ιών} το µαστίγιο, µε το οποίο 
χτυπούν τα ζώα για να προχωρήσουν. Επίσης καµουτσί. [ΕΤΥΜ. < καµουτσί < 
τουρκ. kamçi]. 

καµουτσικιά κ. καµ(ι)τσικιά (η) το χτύπηµα ζώου µε καµουτσίκι. 
καµουφλάζ (το) {άκλ.} ελλην. παραλλαγή 1. η παραπλανητική κάλυψη 

τµηµάτων στρατιωτικής εγκατάστασης ή στρατιωτικών οµάδων, ώστε να µη 
µπορούν να εντοπιστούν από τον εχθρό, κυρ. από την εχθρική αεροπορία 2. η 
κατασκευή παραπλανητικών αντικειµένων, που από µακριά φαίνονται σαν 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις και λειτουργούν ως παραπλανητικοί στόχοι 3. 
(περιληπτ.) τα ρούχα από ύφασµα µε ακαθόριστα σχέδια (συνήθ. σε πράσινο 
και καφέ χρώµα), που επιτρέπουν σε αυτόν που τα φοράει να µη διακρίνεται 
από µακριά (ή χρησιµοποιούνται κυρ. στον στρατό στις στολές παραλλαγής) 
4. (µτφ.) κάθε µέσο που αποσκοπεί στην απόκρυψη τής πραγµατικότητας: 
χρησιµοποιούσαν την εταιρεία ως ~ για τις παράνοµες συναλλαγές τους. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camouflage < camoufler < camouflet «φύσηµα καπνού», από 
συµφυρµό των µέσ. γαλλ. chault moufflet < chault «θερµός» (< λατ. calidus) 
+ διαλεκτ. moufler «φουσκώνω τα µάγουλα»]. 

καµουφλάρω ρ. µετβ. {καµουφλάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΣΤΡΑΤ. αλλάζω 
τεχνητά την όψη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναµικού, 
ώστε να µην εντοπίζονται από τον εχθρό: ο λοχίας καµουφλάρισε τους 
στρατιώτες του µε φούµο και κλαδιά δέντρων ΣΥΝ. παραλλάσσω 2. (µτφ.) 
καλύπτω έντεχνα µια κατάσταση µε παραπλανητικά µέσα: προσπαθούσε να 
καµουφλάρει τα αντιλαϊκά µέτρα µε δήθεν αναπτυξιακές υποσχέσεις. — 
καµουφλάρισµα (το). 
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[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camoufler, βλ. λ. καµουφλάζ]. 
καµουχάς κ. καµπουχάς (ο) {καµουχάδες} µεταξωτό υφαντό ύφασµα µε 

πολύχρωµα στολίδια κλαδιών και λουλουδιών. [ETYM. µεσν. < καµ(π)ο)υ)χάς 
< τουρκ. kemha < περσ. kamxà «µονόχρωµο µετάξι από τη ∆αµασκό»]. 

καµπάνα1 (η) {καµπάνων} 1. κοίλο όργανο από µέταλλο σε σχήµα κόλουρου 
κώνου και σε διάφορα µεγέθη, που κρεµιέται από κρίκο και κρούεται από 
εσωτερικό γλωσσίδι ή µε ρόπτρο, που χτυπά το όργανο στο εσωτερικό του 
χείλος· τίθεται σε κίνηση είτε µε το χέρι είτε µε ηλεκτρικό µηχανισµό και 
τοποθετείται στο καµπαναριό εκκλησίας ή µοναστηριού, παράγοντας ήχο µε 
διαφορετικό τονικό ύψος: χτύπησαν χαρµόσυνα οι ~ τής εκκλησιάς · 2. (µτφ.) 
(α) η φαρδιά απόληξη παντελονιού που θυµίζει το σχήµα τής καµπάνας: 
παντελόνι ~ (β) (συνεκδ.) παντελόνι που τα µπατζάκια του φαρδαίνουν στο 
κάτω µέρος: φοράω ~ 3. (αργκό) η τιµωρία που επιβάλλεται σε κάποιον για 
παράπτωµα: ο διοικητής έριξε σήµερα πολλές ~ || αυστηρές θα είναι οι ~ τής 
τροχαίας στους παραβάτες οδηγούς· ΦΡ. (ειρών.) για ποιον χτυπάει η καµπάνα 
βλ. λ. κτυπώ ΣΥΝ. ποινή, πρόστιµο. — (υποκ.) καµπανούλα (η) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. λατ. campana < λατ. Campania, περιοχή τής Ιταλίας, 
όπου µαρτυρείται για πρώτη φορά η εκκλησιαστική χρήση, πράγµα που 
επιβεβαιώνεται από τον συγγραφέα Ισίδωρο: «a regione Italiae nomen accepit, 
ubi primum usus eius repertus est». Από τη ∆ύση η λ. και το ίδιο το 
αντικείµενο εισήχθησαν στις Ανατολικές Εκκλησίες τον 9ο αι., ξεκινώντας 
από τον ναό τής Αγίας Σοφίας στην Κων/ποληί. 

καµπάνα* (η) {καµπάνων} το µπανγκαλόου (βλ.λ.). [ETYM. < γαλλ. 
cabane < µτγν. λατ. capanna, αγν. ετύµου]. 

καµπανάκι (το) {χωρ. γεν.} η µικρή καµπάνα1- κυρ. στη ΦΡ. χτυπά το 
καµπανάκι (i) (κυριολ.) ΑΘΛ. ήχος από µικρή καµπάνα, που προειδοποιεί τους 
δροµείς τού στίβου (σε αγωνίσµατα αντοχής) ότι εισέρχονται στον τελικό 
γύρο πριν από τον τερµατισµό (ii) γίνεται προειδοποίηση ότι υπάρχει µεγάλος 
κίνδυνος: µετά από τόση εντατική εργασία κάποια στιγµή ~ τού οργανισµού σου 
και σου λέει ότι θα πρέπει να ξεκουραστείς. 

καµπαναριό (το) αυτοτελές, εξωτερικό τµήµα τού ναού, συνήθ. µε µεγάλο 
ύψος, από το οποίο κρέµονται οι καµπάνες: «χιόνια στο ~ που Χριστούγεννα 
σηµαίνει» (τραγ.) ΣΥΝ. κωδωνοστάσιο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. campanarium < 
campana]. 

καµπανιά (η) ο ήχος τής καµπάνας. 
Καµπάνια (η) 1. περιοχή τής Β. Γαλλίας, γνωστή για την παραγωγή αφρώδους 

οίνου, τής σαµπάνιας · 2. περιοχή τής Ν. Ιταλίας. [ΕΤΥΜ. < λατ. Campania, 
βλ. λ. καµπάνια]. 

καµπάνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. εκστρατεία-r\ συστηµατική, ορ-
γανωµένη προσπάθεια ενηµέρωσης τού κοινού για συγκεκριµένο θέµα: 
προεκλογική | διαφηµιστική | ενηµερωτική ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. campagne 
«εκστρατεία, εξοχή» < ιταλ. campagna «πεδιάδα, επίπεδη περιοχή» < λατ. 
Campania «Καµπάνια», περιοχή τής Γαλλίας, < campus «πεδίο, πεδιάδα»]. 

καµπανίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καµπάνισα} παράγω ήχο παρόµοιο µε αυτόν τής 
καµπάνας: τι είναι αυτό που καµπανίζει µέσα στο κουτί; — καµπάνισµα (το). 

καµπανιστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που ηχεί όµοια µε καµπάνα: ήχος | φωνή ~ 
ΣΥΝ. ηχηρός, εύηχος, κουδουνιστός. 

καµπανίτης (ο) [1889] {καµπανντών} ο αφρώδης οίνος, η σαµπάνια (βλ.λ.), 
που παράγεται στην Καµπάνια τής Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. < Καµπάνια, περιοχή τής 
Γαλλίας (< λατ. Campania, σύγχρ. γαλλ. Champagne, βλ. κ. σαµπάνια)]. 

καµπανούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η µικρή καµπάνα 2. κάθε αποµίµηση 
καµπάνας, που χρησιµοποιείται ως παιχνίδι, στολίδι κ.λπ.: στόλιζαν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο µε πλαστικές ~ · 3. BOT. το διακοσµητικό φυτό, τού 
οποίου τα άνθη έχουν σχήµα καµπάνας και χρώµα συνήθ. µπλε. 

καµπαρέ (το) {άκλ.} νυχτερινό κέντρο µε πλούσιο και τολµηρό µου-
σικοχορευτικό πρόγραµµα (µπαλλέτα µε προκλητικό ντύσιµο, στριπτίζ κ.τ.ό.), 
στο οποίο σερβίρονται κυρ. οινοπνευµατώδη ποτά: το Μουλέν Ρουζ είναι από 
τα πιο διάσηµα ~ τού Παρισιού || χορεύτρια | µπαλλέτα τού ~ || καν-καν, ο 
χορός τού γαλλικού ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. cabaret < µέσ. ολλ. cambret < διαλεκτ. 
camberette «µικρό δωµάτιο» (πβ. γαλλ. chambrette) < λατ. camara | camera. 
Βλ. κ. κάµαρα]. 

καµπαρετζού (η) {καµπαρετζούδες} (µειωτ.) η γυναίκα που εργάζεται σε 
καµπαρέ- (κατ' επέκτ.) η γυναίκα ελευθερίων ηθών. 

καµπαρντίνα κ. καπαρντίνα (η) {καµπαρντινών} 1. ανθεκτικό, µικτό ύφασµα 
(µάλλινο, βαµβακερό ή µεταξωτό), που έχει σφιχτή, διαγώνια ύφανση και το 
υφάδι του βρίσκεται στην εσωτερική όψη του, ώστε να µη φαίνεται από την 
εξωτερική- προορίζεται κυρ. για τη ραφή κοστουµιών και πανωφοριών: 
χοντρή | λεπτή ~ 2. (συνεκδ.) το πανωφόρι που κατασκευάζεται από το 
παραπάνω ύφασµα: χειµωνιάτικη | µε επένδυση | ελαφριά | αδιάβροχη | σπορ | 
κλασική | γυναικεία | µεσάτη | µακριά ~. — (υποκ.) καµπαρντινούλα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. cabardina, από συµφυρµό των λ. gaban tabardina < gaban (< 
αραβ. qabä «ανδρικό πανωφόρι») + tabardina, υποκ. τού tabardo «επίσηµος 
µανδύας»]. 

καµπαρντινέ επίθ. {άκλ.} (ρούχο) που είναι κατασκευασµένο από 
καµπαρντίνα: ~ παντελόνι. 

Καµπέρα (η) η πρωτεύουσα τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Canberra (ορθή 
προφ.: Κάνµπερα) < nganbirra «τόπος συνάντησης» (λ. των ιθαγενών 
Αβοριγίνων)]. 

καµπή (η) 1. η στροφή, το γύρισµα: στο σηµείο αυτό ο δρόµος | ο ποταµός έχει 
µία - 2. (µτφ.) το χρονικό ορόσηµο, το οποίο δηλώνει τη µετάβαση από µια 
περίοδο ή κατάσταση σε µιαν άλλη: στην ~ τού 20ού αιώνα οι κοινωνικές 
εξελίξεις είναι µεγάλης σηµασίας για το µέλλον || οι σχέσεις των δύο χωρών 
βρίσκονται σε κρίσιµη ~. [§ΙΧΜ αρχ. < κάµπτω]. 

καµπή - γάµπα - ζαµπόν - ζάντα. Το αρχ. ελλην. καµπά | καµπή 
(από το ρ. κάµπτω), που σήµαινε κυρίως ό,τι και το σηµερινό καµπή, το 
χρησιµοποιούσαν συχνά για διάφορα µέλη τού σώµατος, για να δηλώσουν 
«την κάµψη, το λύγισµα» (τού ποδιού, τού χεριού κ.λπ.). Από τη χρήση 
αυτή προέκυψε πιθανώς το µτφ. λατ. gamba «πίσω µέρος τού γονάτου - 
κνήµη». Αυτό, µε τη σειρά του, µέσω τού ιταλ. gamba έδωσε (ως 
αντιδάνειο) το νεοελλ. γάµπα και δύο ακόµη αντιδάνεια: το ζαµπόν (µέσω 
τού γαλλ. jambon < γαλλ. gambe «κνήµη - γάµπα») και τη ζάντα (µέσω τού 
γαλλ. jante < δηµ. λατ. *cambita «καµπύλη» < µτγν. λατ. gamba | camba). 

καµπήσιος, -ια, -ιο αυτός που αναφέρεται ή ανήκει σε κάµπο ΣΥΝ. πεδινός. 
κάµπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η προνύµφη διαφόρων εντόµων (κυρ. στις 

πεταλούδες), η οποία µε σειρά µεταµορφώσεων εξελίσσεται σε χρυσαλλίδα 
και στη συνέχεια σε τέλειο άτοµο τού είδους της, έχει συνήθ. κυλινδρικό και 
δακτυλιοειδές σώµα, πολλά κοντά πόδια και προχωρεί µε κυµατοειδείς, 
προωθητικές κινήσεις. Επίσης κάµπη [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάµπη, συνδ. µε 
σανσκρ. kapanä, λετ. kâpe «κάµπια», που ανάγονται σε I.E. *kam-p- 
«κάµπτω». Βλ. λ. κάµπτω]. 

καµπίνα (η) {καµπίνων} 1. µικρός θάλαµος διαµονής κατά το ταξίδι επιβατών 
πλοίου ή τρένου: (σε πλοίο) δίκλινη | τετράκλινη | λουξ | εσωτερική (χωρίς 
παράθυρο) | εξωτερική (µε παράθυρο) ~ || ~ πιλότου (το τµήµα τού 
αεροπλάνου, στο οποίο ο πιλότος διευθύνει ή χειρίζεται τα όργανα 
διευθύνσεως) 2. (σε πλαζ, λουτρά κ.λπ.) µικρό δωµάτιο που χρησιµεύει ως 
αποδυτήριο, για να αλλάζει ή και να φυλάσσει (σε ειδικό ντουλάπι) κανείς τα 
ρούχα του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cabina < µτγν. λατ. capanna «καλύβα»]. 

καµπινάτος, -η, -ο (για σκάφη) αυτός που διαθέτει καµπίνα: ~ ταχύπλοο. 
κάµπινγκ (το) {άκλ.} ελλην. κατασκήνωση 1. τόπος προσωρινής εγκατάστασης 

κοντά στη φύση, στον οποίο εγκαθίσταται κανείς µε ιδιωτική ή ενοικιαζόµενη 
σκηνή ή τροχόσπιτο, καταβάλλοντας ηµερήσιο ενοίκιο για τον χώρο διαµονής 
και τις κοινόχρηστες παροχές (λουτρά, πλυντήρια κ.λπ.) 2. η ελεύθερη 
κατασκήνωση στη φύση µε σκηνή ή τροχόσπιτο (ελεύθερο ~) ή σε ειδικά 
οργανωµένο χώρο, όπως ο παραπάνω: κάνω - || οδηγός για τους λάτρεις τού ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. camping < ρ. camp «ζω στην ύπαιθρο, κατασκηνώνω» < µέσ. 
γαλλ. camp < λατ. campus «πεδιάδα, πεδίο»]. 

καµπίνες (ο) {καµπινέδες} το δωµάτιο που περιέχει νιπτήρα και λεκάνη για τις 
φυσικές ανάγκες τού ανθρώπου ΣΥΝ. αποχωρητήριο, τουαλέτα, W.C., (λόγ.) 
αφοδευτήριο, (λαϊκ.) απόπατος, µπάνιο, µέρος. Επίσης καµπινέ (το) {άκλ.}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cabinet < cabine «µικρό δωµάτιο» < 
cabane < µτγν. λατ. capanna «καλύβα»]. 

κάµπος (ο) 1. πεδινή έκταση γης, που είναι γεµάτη δέντρα και φυτά: πέρα από 
τα σπίτια τού χωριού απλωνόταν ένας καταπράσινος ~ · 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το 
φόντο σε ζωγραφική παράσταση, πίνακα (κυρ. στη βυζαντινή τέχνη). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < λατ. campus «πεδιάδα, πεδίο»]. 

κάµποσος, -η, -ο κ. καµπόοος αυτός που υπάρχει σε αρκετό, ικανοποιητικό 
βαθµό: διαθέτει ~ χρήµατα ΣΥΝ. πολύς, επαρκής- ΦΡ. κάνω τον καµπόσο 
παρουσιάζοµαι σαν σπουδαίος, γενναίος: Σαν πολύ τον καµπόσο δεν µας 
κάνεις; Ποιος νοµίζεις ότι είσαι; — κάµποσο επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καµπόσος 
< καν + πόσος]. 

κάµποτ (το) {άκλ.} χοντρό βαµβακερό ύφασµα, το οποίο δεν έχει υποστεί 
λεύκανση µε ειδική επεξεργασία, έχει απλή ύφανση και χρησιµοποιείται ως 
φθηνό και πρόχειρο υλικό για τη ραφή εσωρούχων, σεντονιών κ.λπ. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. cabot, πιθ. εµπορική ονοµασία]. 

καµποτάζ (το) {άκλ.} ελλην. δικαίωµα ενδοµεταφοράς·δικαίωµα παροχής 
µεταφορικών υπηρεσιών (οδικών, ναυτικών, αεροπορικών) εντός των 
συνόρων µιας άλλης χώρας. 
[ETYM. < γαλλ. cabotage, αρχική σηµ. «παρόχθιος πλους», < p. caboter, 
αβεβ. ετύµου, ίσως < ισπ. cabo «ακρωτήριο»]. 

Καµπότζη (η) (χµερ Preahréachéanachâkr Kampuchea = Βασίλειο τής 
Καµπότζης) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα την Πνοµ Πενχ, επίσηµη 
γλώσσα τη Χµερ και νόµισµα το νέο ριέλ. — Καµποτζιανός (ο), 
Καµποτζιανή (η), καµποτζιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Cambodge < χµερ Kampuchea < Kâmpon, 
όνοµα µυθικού ιδρυτή τής φυλής των Χµερ]. 

καµποτίνος (ο) 1. ο ατάλαντος, πλανόδιος ηθοποιός 2. (κατ' επέκτ.) άνθρωπος 
µηδαµινής αξίας, που προσπαθεί µε απατεωνιές να φαίνεται σπουδαίος ΣΥΝ. 
αγύρτης, κοµπογιαν(ν)ίτης, τσαρλατάνος. — κα-µποτινισµός (ο), 
καµποτίνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. cabotin, πιθ. όνοµα κωµικού ηθοποιού τού Που 
αι.]. 

Καµπούλ (η) η πρωτεύουσα τού Αφγανιστάν. [ΕΤΥΜ. < πάστο Kabul, από τον 
οµώνυµο ποταµό που διαρρέει την πόλη, αγν. ετύµου]. 

καµπούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κυρτή προεξοχή στη ράχη ζώου: ~ 
καµήλας (ύβος) 2. (α) η ανώµαλη διαµόρφωση τής σπονδυλικής 
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στήλης, κατά την οποία παρατηρείται κύρτωση τής πλάτης: µη σκύβεις 
συνέχεια, γιατί θα κάνεις ~ || έχει - ΣΥΝ. κύφωση (β) (συνεκδ.) το κυρτωµένο 
σηµείο τής πλάτης, που έχει τη µορφή εξογκώµατος- ΦΡ. (α) έχει πολλά στην 
καµπούρα του φέρει ευθύνες για πολλά παραπτώµατα (β) ρίχνω | φορτώνω 
στην καµπούρα (κάποιου) επιφορτίζω (κάποιον) µε πρόσθετες ευθύνες, 
υποχρεώσεις: τα έχουν φορτώσει όλα στην καµπούρα του 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
κυρτό εξόγκωµα στην επιφάνεια ενός αντικειµένου: η πλάτη τής καρέκλας 
κάνει µια ~. — καµπουρωτός, -ή. -ό. [ΕΤΥΜ < καµπούρης (υποχωρητ.)]. 

καµπούρης, -α, -ικο {καµπούρηδες} αυτός που έχει καµπούρα, που είναι 
κυφός· ΦΡ. δεν σε είπαµε και καµπούρη! για τον µετριασµό τής αντίδρασης ή 
τού θυµού κάποιου που δείχνει να έχει θυµώσει ή παρεξηγηθεί µε κάτι που 
του είπαµε: µην κάνεις έτσι, δεν ~! — κα-µπούρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < τουρκ. kambur < αρχ. καµπύλος]. 

καµπουριάζω ρ. αµετβ. {καµπούριασ-α, -µένος} 1. αποκτώ καµπούρα, παθαίνω 
κύφωση: η γιαγιά άρχισε να καµπουριάζει λόγω γηρατειών 2. λυγίζω το σώµα 
µου (κυρ. την πλάτη µου) προς τα εµπρός, γέρνω µπροστά κυρτώνοντας την 
πλάτη (σαν καµπούρα): κράτα ίσια το σώµα, µην καµπουριάζεις! — 
καµπούριασµα (το). 

καµπουρίαστός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει να έχει καµπούρα. — κα-µπουριαστά 
επίρρ. 

καµπουρωτός, -ή, -ό αυτός που γέρνει προς τα εµπρός, που σχηµατίζει 
καµπούρα. 

καµπριολέ (το) {άκλ.} αυτοκίνητο επιβατηγό, ανοιχτό από πάνω ή µε 
συρόµενη οροφή, κατάλληλο κυρ. για το καλοκαίρι. Επίσης κά-µπριο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cabriolet < cabriole «χορευτικό βήµα» (έτσι ονοµάστηκε το 
συγκεκριµένο είδος αυτοκινήτου λόγω τής ευκινησίας του) < ιταλ. capriola < 
ρ. capriolare «βηµατίζω, χοροπηδώ» < λατ. capreolus «ζαρκάδι», υποκ. τού 
caper «τράγος»]. 

καµπτήρας (ο) ΑΝΑΤ. µυς που εκτελεί κίνηση κάµψης. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. καµπτήρ, -ήρος < κάµπτω]. 

κάµπτω ρ. µετβ. {έκαµψα, κάµφθηκα (λόγ. εκάµφθην, -ης, -η..., µτχ. καµφθείς, 
-είσα, -έν), κεκαµµένος} 1. κάνω (κάτι) να αποκτήσει καµπύλο ή κυρτό 
σχήµα, ασκώντας πίεση σε διαφορετικά σηµεία του: ~ ένα σίδερο ΣΥΝ. 
κυρτώνω, καµπυλώνω, λυγίζω ΑΝΤ. ισιώνω 2. (για το σώµα) κινώ τα µέλη 
µου, ώστε η γωνία ανάµεσα σε δύο γειτονικά οστά να µικραίνει: ~ τα γόνατα | 
το κορµί | τη µέση ΑΝΤ. τεντώνω, εκτείνω 3. (µτφ.) κάνω (κάτι) να 
υποχωρήσει, κατανικώντας ή κατα-βάλλοντας τις αντιστάσεις που 
προβάλλονται: ~ το ηθικό (καταπτοώ) | την αντίσταση | τη σκληρότητα | τις 
αντιρρήσεις | την αδιαλλαξία (κάποιου) || δεν κάµπτεται µε τίποτα- επιµένει στις 
θέσεις του. [ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *kam-p- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. λετ. kampis 
«στρογγυλό ξύλο», λιθ. kampas «γωνία, καµπυλωτό ξύλο (που χρησίµευσε ως 
ζυγός αλόγου)», γοτθ. hamfs «ανάπηρος», αρχ. γερµ. hamma «γλουτός», αγγλ. 
ham κ.ά. Οµόρρ. καµπ-ή, κάµψ-ις (-η), καµπ-ύλος κ.ά.]. 

καµπύλη (η) [αρχ.] {καµπυλών} 1. ΜΑΘ. (α) κάθε γραµµή τής οποίας κανένα 
τµήµα δεν είναι ευθύγραµµο, λ.χ. ο κύκλος, η παραβολή κ.ά. (β) κάθε 
επιφάνεια τής οποίας κανένα τµήµα δεν είναι επίπεδο, λ.χ. η σφαίρα, η 
επιφάνεια κυλίνδρου, κώνου κ.ά. 2. (σε στατιστικές µετρήσεις) γραµµή 
γραφήµατος, που δείχνει την πορεία, την εξέλιξη (έργου, συναλλαγών, 
εσόδων, τιµών κ.λπ.): η ~ τιµών || η ~ που δείχνει τη γεννητικότητα · 3. 
καµπύλες (οι) τα καµπύλα µέρη τού γυναικείου σώµατος, κυρ. η περιφέρεια 
και το στήθος, σε αντιδιαστολή προς το µονοκόµµατο, ευθύγραµµο ή 
τριγωνικό ανδρικό σώµα: γυναίκες µε πλούσιες ~. 

καµπυλόγραµµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από καµπύλες 
γραµµές, που έχει καµπύλο σχήµα, καµπυλότητα: ~ επιφάνεια 2. αυτός που 
γίνεται κατά καµπύλη γραµµή: ~ κίνηση 3. ΤΕΧΝΟΛ. καµπυλόγραµµο (το) ο 
καµπυλογράφος. 

καµπυλογράφος (ο) [1870] ΤΕΧΝΟΛ. ξύλινο ή πλαστικό σχεδιαστικό όργανο, 
που το σχήµα του έχει πολλά τόξα µε ποικίλες καµπυλότητες· χρησιµοποιείται 
για τη σχεδίαση καµπυλών, που δεν αποτελούν τόξα κύκλων ΣΥΝ. 
καµπυλόγραµµο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. curvigraphe (νόθο 
συνθ.)]. 

καµπυλοειδης, -ής, -ές [µτγν.] {καµπυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
(σχεδόν) καµπύλο σχήµα.   — καµπυλοειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. καµπύλος, -η, -ο αυτός που σχηµατίζει καµπύλη: - γραµµή   ΣΥΝ. 
κυρτός ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ αρχ. < καµπή + 
παραγ. επίθηµα -ύλος (βλ.λ.)]. καµπυλότητα (η) [αρχ.] {καµπυλοτήτων} 1. το 
να έχει κανείς καµπύλο σχήµα, να κυρτώνει: η ~ σχήµατος | κατασκευής | 
κυλινδρικής επιφάνειας ΣΥΝ. κύρτωµα ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος 2. ο βαθµός στον 
οποίο κάτι είναι καµπύλο: µεγάλη | µικρή ~ επιφάνειας. καµπυλώνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. [µτγν.] {καµπύλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω κάτι καµπύλο, 
γειρτό, του δίνω καµπύλο σχήµα: ~ το ξύλο | το σίδερο | το κλαδί τού δέντρου || 
(µεσοπαθ.) σε µερικούς κίονες τα περιγράµµατα καµπυλώνονται ελαφρά στο 
κάτω µέρος ♦ 2. (αµετβ.) σχηµατίζω καµπύλη, γίνοµαι κυρτός: στο σηµείο αυτό 
η επιφάνεια τού εδάφους καµπυλώνει. καµπυλωτός, -ή, -ό [1872] αυτός που έχει 
καµπύλες: ~ επιφάνεια. καµτσίκι (το) → καµουτσίκι 
καµφορά κ. καµφορά (η) ΧΗΜ. άχρωµη ή λευκή οργανική ένωση µε 

χαρακτηριστικά έντονη και διαπεραστική οσµή, η οποία είτε παρασκευάζεται 
χηµικά µε τη µορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης εξαιρετικά πτητικής είτε 
λαµβάνεται από το καµφορέλαιο (βλ.λ.) ή από άλλα αιθέρια έλαια (λ.χ. 
λεβάντας, χαµοµηλιού, δάφνης) µε τη µορ- 

φή διαφανούς εύθραυστης µάζας µε λιπαρή υφή· χρησιµοποιείται στην 
ιατρική και τη φαρµακευτική ως πλαστικοποιητής, για την παραγωγή 
εντοµοκτόνων, ως εντοµοαπωθητικό, για την καταπολέµηση τού σκόρου κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. canfora < µεσν. λατ. camphora < αραβ. kâfur < µα-λαϊκό 
kâpûr]. καµφορέλαιο (το) {καµφορελαί-ου | -ων} το αιθέριο έλαιο τού καµ-
φορόδεντρου, που χρησιµοποιείται στην παρασκευή βερνικιών, στη 
θεραπευτική, ως λιπαντικό κ.λπ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. huile de 
camphre]. καµφοροδεντρο (το) δέντρο που ευδοκιµεί στην Ιαπωνία, από το 
οποίο παράγεται µε απόσταξη η καµφορά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. camphrier]. 
κάµψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (λόγ.) το λύγισµα: παρατηρείται ~ των 
µετάλλων λόγω τής υψηλής θερµοκρασίας ΣΥΝ. κύρτωση, κα-µπύλωµα ΑΝΤ. 
ευθυγράµµιση, ίσιωµα 2. (για µέλη τού σώµατος) κάθε κίνηση µε την οποία ένα 
άκρο ή µέρος άκρου ή η σπονδυλική στήλη αποµακρύνεται από τη θέση τής 
έκτασης, ώστε να µικραίνει η γωνία ανάµεσα σε δύο γειτονικά οστά: ~ των 
γονάτων | τού ποδιού | τού αγκώνα | τού κορµού | τής µέσης ΑΝΤ. έκταση 3. 
κάµψεις (οι) γυµναστική άσκηση κατά την οποία πέφτει κανείς µπρούµυτα, 
µαζεύοντας τα χέρια δίπλα στον κορµό, µε τις παλάµες στο έδαφος, δίπλα στους 
ώµους και ανασηκώνει και χαµηλώνει διαδοχικά το σώµα του, στηριζόµενος 
µόνο στα χέρια του: κάνω | παίρνω ~ ΣΥΝ. πουσάπς • 4. (µτφ.) η µείωση ή 
ελάττωση (µεγέθους, φαινοµένου κ.λπ.): η ζήτηση τού προϊόντος παρουσιάζει ~ 
|| ~ των τιµών (µείωση) στο χρηµατιστήριο | τής τιµής τού γερµανικού µάρκου | 
των εξαγωγών || ~ τής κακοκαιρίας | των κρουσµάτων βίας ΣΥΝ. ύφεση, πτώση 
ΑΝΤ. ένταση, ενίσχυση, ανάκαµψη, αύξηση 5. (µτφ.) η υποχώρηση, κυρ. λόγω 
τής άσκησης πιέσεως: ~ τού φρονήµατος | τής αδιαλλαξίας κάποιου | τής 
αντίστασης | των επιφυλάξεων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάµψις < κάµπτω. Η σηµ. 4 είναι απόδ. τού γαλλ. fléchissement 
(des prix)]. καµώµατα (τα) [µεσν.] {καµωµάτων} 1. ό,τι κατασκευάζει, 
φτειάχνει κανείς· κυρ. στην παροιµ. ΦΡ. τής νύχτας τα καµώµατα τα βλέπει η 
µέρα και γελά βλ. λ. νύχτα 2. (ειδικότ.) ό,τι πράττει κανείς, το σύνολο των 
ενεργειών (κάποιου), οι πράξεις του: µε τα χθεσινά της ~ τρέχουµε όλοι και δεν 
προλαβαίνουµε! || τα 'µαθές τα ~ τού κανακάρη σου; ΣΥΝ. κατορθώµατα 3. κάθε 
συµπεριφορά επιτηδευµένη και έντονη, που αποσκοπεί να τραβήξει την 
προσοχή, το ενδιαφέρον ή την περιέργεια των άλλων: περίεργα | αστεία | 
παιδιάστικα | παιχνιδιάρικα | γυναικεία (συνήθ. για τη δηµιουργία ερωτικού 
ενδιαφέροντος) | κουτά ~ || τι είναι αυτά τα ~ πάλι, πότε θα σοβαρευτείς; ΣΥΝ. 
νάζια, πείσµατα. καµωµατού (η) {καµωµατούδες} γυναίκα που κάνει 
καµώµατα ΣΥΝ. 
ναζιάρα, σκερτσόζα, παιχνιδιάρα. καµωµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι 
πλασµένος για (κάτι): νόµιζε πως ήταν ~ µόνο για µεγαλεία 2. αυτός που έχει 
φτειαχτεί ή διαπραχθεί (από κάποιον): όλα είναι καλά καµωµένα στη φύση || έρ-
γα καµωµένα µε µεράκι και φαντασία || «από τα πολλά που µου 'χεις καµωµένα 
δεν σε θέλω πια» (τραγ.) ΣΥΝ. φτειαγµένος, τελειωµένος. καµώνοµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. {καµώθηκα} 1. υποκρίνοµαι, παριστάνω (κάτι που δεν είµαι): καµωνόταν 
τον άρρωστο, για να µην πάει στο σχολείο || καµώνεται τον ανήξερο | τον 
καµπόσο | τον κοιµισµένο | τον αδιάφορο ΣΥΝ. προσποιούµαι 2. κάνω 
καµώµατα, νάζια ΣΥΝ. ακκίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καµώνω | -οµαι < αρχ. κάµνω, µέσω τού αορ. β' εκαµον + -
ώνω]. καν επίρρ. 1. (αρνητ.-εµφατ.) ούτε: δεν ήξερε ~ τα βασικά || δεν µας είπε - 
πού πάει 2. (εµφατ. µετά τα ούτε, χωρίς) καθόλου: πέρασε από µπροστά µας κι 
ούτε ~ µας κοίταξε || ούτε ~ το όνοµα του δεν ξέρει να γράψει σωστά || έφυγε 
χωρίς ~ να µας αποχαιρετήσει 3. (σπάν. µε επανάληψη) είτε... είτε, ή... ή: ~ 
καλοί, ~ κακοί, όλοι θέλουν να διοριστούν; ΣΥΝ. αµ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καν < φρ. και αν (µε κράση). Από την αρχική σηµ. «ακόµη και» 
και τη χρήση τού µορίου σε υποθ. προτάσεις, η λ. απέκτησε την αρνητική σηµ. 
«καθόλου, ούτε»]. καναβάτσο (το) → κανναβάτσο 
κα νάγιας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (για πρόσ.) ο παλιάνθρωπος: ήταν ένας 

αδίστακτος ~, που εκµεταλλευόταν τον κοσµάκη ΣΥΝ. κάθαρµα, αχρείος. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. canagia < ιταλ. canaglia < cane «σκύλος» < λατ. canis]. 
Καναδάς (ο) (αγγλ. κ. γαλλ. Canada) κράτος τής Β. Αµερικής µε πρωτεύουσα 
την Οτάβα, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Γαλλική και νόµισµα το 
δολάριο Καναδά. — Καναδός κ. (καθηµ.) Καναδέζος (ο), Καναδή κ. (καθηµ.) 
Καναδέζα (η), καναδικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) καναδέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Canada, πιθ. < ινδιάν. cannatha «άθροισµα καλυβών, συστοιχία 
καλυβόσπιτων»]. κανακάρης (ο) {κανακάρηδες} ο αγαπηµένος και χαϊδεµένος 
γυιος, ο µεγαλωµένος µε φροντίδα και περιποιήσεις: έναν ~ τον έχουν και του 
κάνουν όλα τα χατίρια. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < κανάκι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άρης]. κανακάρισσα (η) 
{κανακαρισσών} η αγαπηµένη και χαϊδεµένη κόρη 
(συνήθ. η πρώτη). Επίσης (λαϊκ.) κανακαρά. κανακεύω ρ. µετβ. {κανάκε-ψα, -
µένος} 1. (για γονείς) ανατρέφω τα παιδιά µου µε χάδια και ιδιαίτερη φροντίδα: 
έτσι που τα κανακεύει τα παιδιά, θα τα χαλάσει! 2. (γενικότ.) περιποιούµαι 
(κάποιον), του συµπεριφέροµαι µε καλό, ευγενικό τρόπο, τον καλοπιάνω: τι 
κάθεσαι και τον κανακεύεις, µίλησε του και λίγο αυστηρά! || πολύ κάνα- 



κανάκι 830 κανίβαλος 
 

κεµένη την έχει η µάννα της. Επίσης κανακίζω [µεσν.]. — κανάκεµα 
(το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < κανάκι (βλ.λ.)]. 

κανάκι (το) {κανακ-ιού | -ιών} (κυρ. στον πληθ.) τα χάδια, τα καλο-
πιάσµατα: µεγάλωσαν το παιδί τους µε πολλά ~. [ΕΤΎΜ µεσν. < αρχ. 
καναχή «ήχος µετάλλων και µουσικών οργάνων», ουσ. σχηµατισµένο 
σε -αχή (πβ. στον-αχή «αναστεναγµός»), που προέρχεται από I.E. 
*kan- «ηχώ, τραγουδώ», πβ. λατ. cano, γαλλ. chanter, ισπ. cantar, γοτθ. 
hana «κόκορας», γερµ. Hahn, αγγλ. hen «κότα» κ.ά. Η σηµασιολ. 
µεταβολή µεταξύ των λ. καναχή και κανάκι είναι παράλληλη προς 
αυτή τού ουσ. χάδι < µεσν. ήχάδιον «τραγούδι», υποκ. τού αρχ. 
ήχος]. 

κανακίζω ρ. → κανακεύω 
καναλάρχης  (ο)  {καναλαρχών}  (λαϊκ.)  ιδιοκτήτης τηλεοπτικού 

σταθµού. [ΕΤΥΜ. < κανάλι + -άρχης < άρχω]. 
κανάλι (το) {καναλ-ιού | -ιών} 1. ο τηλεοπτικός δίαυλος, στενή ζώνη 
συχνοτήτων, µέσα στην οποία είναι δυνατή η εκποµπή τού σήµατος 
τηλεοπτικού σταθµού: ο τηλεοπτικός σταθµός τής ΕΤ3 εκπέµπει στο 
~ 31 στα UHF (δηλ. στη συχνότητα 31) || στο χωριό δεν πιάνω όλα τα 
~ (δηλ. το σήµα των τηλεοπτικών σταθµών, τις συχνότητες εκποµπής 
τους) 2. (συνεκδ.) ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός: παρακο-
λουθώ συστηµατικά ένα ~ || σε ποιο ~ ακούς τις ειδήσεις; || το - εκ-
πέµπει όλο το εικοσιτετράωρο || µεγάλο | σύγχρονο | µουσικό | τοπικό 
| εθνικό | ειδησεογραφικό ~ || µια τηλεόραση που έχει πολλά ~ 
(µπορεί να αποθηκεύει τις συχνότητες πολλών τηλεοπτικών σταθ-
µών)- ΦΡ. (α) παίζω µε τα κανάλια πατώ συνεχώς τα κουµπιά επιλο-
γής τηλεοπτικών σταθµών στο τηλεχειριστήριο αλλάζοντας διαρκώς 
σταθµό: κάθεται µπροστά στην τηλεόραση και παίζει µε τα κανάλια 
ΣΥΝ. κάνω ζάπινγκ (β) αλλάζω κανάλι επιλέγω διαφορετικό τηλεο-
πτικό σταθµό (µε το τηλεχειριστήριο ή από τα αντίστοιχα κουµπιά 
τής τηλεοπτικής συσκευής): αν δεν σας αρέσουν οι εκποµπές µας, 
µην τις βλέπετε- αλλάξτε κανάλι! 3. ΠΛΗΡΟΦ. Ο δίαυλος µέσω τού 
οποίου γίνεται η σύνδεση των λειτουργικών µονάδων ενός υπολογι-
στικού συστήµατος 4. (µτφ.) ο τρόπος ή η δίοδος επικοινωνίας, επα-
φής: µέσα από το ~ τού διαλόγου ανέλυσαν πολλά προβλήµατα · 5. 
κάθε βαθύ και µακρύ αυλάκι, που χρησιµοποιείται για την παροχέ-
τευση νερού, την αποστράγγιση ή την άρδευση µιας περιοχής 6. στε-
νή θαλάσσια δίοδος, που χρησιµοποιείται για την επικοινωνιακή 
σύνδεση µιας περιοχής, ως πέρασµα: τα ~ τής Βενετίας 7. (ειδικότ.) η 
διώρυγα: το ~ τού Σουέζ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πορθµός. — καναλάκι (το) 
(σηµ. 2, 5). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κανάλιον «θαλάσσιο πέρασµα» < λατ. canalis. H σηµ. 
τού τηλεοπτικού διαύλου αποτελεί µεταφορά τού αγγλ. channel]. 

καναλιζάρω ρ. µετβ. {καναλιζάρισ-α, -τηκα, -µένος} (κυρ. στην πολι-
τική γλώσσα) κατευθύνω κάποιον/κάτι, ώστε να έχει συγκεκριµένο 
τρόπο συµπεριφοράς ή αντίδρασης: παρά τις προσπάθειες τους δεν 
µπόρεσαν να καναλιζάρουν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους ΣΥΝ. 
χειραγωγώ, καθοδηγώ. — καναλιζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. canaliser < canal (βλ. λ. κανάλι)]. 

καναπεδάκι (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο µικρός καναπές · 2. το ορε-
κτικό που αποτελείται από µία λεπτή φέτα ψωµιού ή άλλου αρτο-
σκευάσµατος αλειµµένη µε βούτυρο, τυρί κ.λπ. και γαρνιρισµένη µε 
ζαµπόν, τυρί, σολοµό, µπρικ κ.ά.: για το πάρτι έφτειαξε µπουφέ µε 
καναπεδάκια. 

καναπές (ο) {καναπέδες} το επίµηκες άνετο κάθισµα µε ράχη και 
συνήθ. µε µπράτσα, στο οποίο κάθονται πολλά άτοµα: το σαλόνι διέ-
θετε τρεις άνετους - || κλασικός | µοντέρνος | αναπαυτικός | λευκός | 
δερµάτινος | διθέσιος | τριθέσιος | σκαλιστός | ανατολίτικος ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. canapé < µεσν. λατ. canopeum < λατ. 
conopeum «κουνουπιέρα» < µτγν. κωνώπιον «κρεβάτι µε κουνουπιέ-
ρα», υποκ. τού αρχ. κώνωψ «κουνούπι»]. 

κανάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό καναρίνι. 
καναρινής, -ιά, -ί {άκλ.} 1. αυτός που έχει το έντονο, φωτεινό, κιτρι-

νωπό χρώµα τού καναρινιού: ~ µπλουζάκι | µαντήλι 2. καναρινί (το) 
το έντονο, φωτεινό κιτρινωπό χρώµα τού καναρινιού. 

καναρίνι (το) {καναριν-ιού | -ιών} µικρό ωδικό πτηνό µε κιτρινωπό 
φτέρωµα, που τρέφεται µε σπόρους (κανναβούρι) και το οποίο έχουν 
οι άνθρωποι στα σπίτια σε κλουβί. — κανάρα (η), (υποκ.) καναρινά-
κι (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. canarin < ισπ. canario < Canadas (islas) «Κανάριοι Νή-
σοι», επειδή το καναρίνι είναι ιθαγενές πτηνό αυτών των νησιών]. 

Κανάριοι Νήσοι (οι) {Καναρίων Νήσων} νησιωτικό σύµπλεγµα τού 
Ατλαντικού Ωκεανού, κοντά στις Β∆. ακτές τής Αφρικής, που ανήκει 
στην Ισπανία, µε κυριότερες πόλεις τη Λας Πάλµας και την Τενερί-
φη. Επίσης Κανάρια Νησιά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. Canarias (Islas). Σύµφωνα µε την πιο αξιό-
πιστη εκδοχή, η ονοµασία ανάγεται στη λατ. λ. canis «σκύλος», επει-
δή οι Ρωµαίοι είχαν πληροφορηθεί ότι στα νησιά αυτά ζούσαν πολ-
λοί µεγαλόσωµοι σκύλοι]. 

κάνας, καµιά, κάνα αντων. (προφορ.) 1. κανένας: να 'ταν και ~ σοβα-
ρός άνθρωπος, να συζητήσεις µαζί του...- ΦΡ. κάνα δυο κάποιοι, µε-
ρικοί: θα µε βοηθήσουν ~ άνθρωποι 2. (+ αριθµό, χρονική ένδειξη, 
αριθµητικό κ.λπ.) περίπου: έφυγε κάνα µισάωρο πριν || -Πόσες πατά-
τες να βάλω; -Βάλε κάνα κιλό. [ΕΤΥΜ. < κανένας (µε απλολογία). 
Βλ. λ. κανείς]. 

κανάτα (η) → καννάτα 
κανατάς (ο) → καννατάς 
κανάτι (το) → καννάτι 

κανείς κ. κανένας, καµία κ. καµιά (παλαιότ. ορθ. καµµία), κανένα 
αόρ. αντων. {κανενός (λαϊκ. θηλ. καµιανής)} 1. (αρνητ.) ούτε ένας: ~ 
δεν µε γνωρίζει εδώ || - εφηµερίδα δεν έγραψε για τον φόνο || δεν είδα 
κανέναν || δεν υπήρχε - ανακοίνωση στον τοίχο || κανείς από τους 
γείτονες δεν αντελήφθη τους διαρρήκτες || (+γεν. προσωπικής αντων.) 
κανείς τους δεν αντελήφθη τίποτα || καµιά σας δεν αξίζει την υπο-
τροφία || κανένας µας (από εµάς) δεν είχε πια δυνάµεις ΣΥΝ. (λόγ.) ου-
δείς ΑΝΤ. όλοι, οι πάντες· ΦΡ. (εκφραστ.) µε καµία κυβέρνηση! | µε 
κανέναν τρόπο (για επίµονη άρνηση) ποτέ, ό,τι και αν συµβεί: ~ δεν 
θα ενδώσω στις απαιτήσεις τους! || δεν αλλάζω γνώµη ~! ΣΥΝ. µε τί-
ποτα, (λόγ.) επ' ουδενί 2. κάποιος, όχι συγκεκριµένος, ένας (τυχαία): 
υπάρχει κανένας στον κήπο; || βρήκατε ~ λύση; || ας διαβάσουµε και 
κανένα βιβλίο! ΦΡ. καµιά φορά (µεσν. φρ.) βλ. λ. φορά 3. (για ποσό-
τητα ή αριθµό χωρίς σαφή προσδιορισµό) κάποιος, τουλάχιστον ένας: 
πάµε να πιούµε κανένα ποτηράκι | καµιά µπιρίτσα || ήρθαµε ν' ακού-
σουµε κανένα τραγουδάκι | καµιά πενιά 4. (για αόριστη αναφορά στο 
υποκείµενο) οποιοσδήποτε: θα µπορούσε να πει κανείς ότι... || αν 
ήθελε κανείς να καταλάβει τι συµβαίνει, θα έπρεπε να γνωρίζει το 
παρασκήνιο 5. (+αριθµό, χρονική ένδειξη, αριθµητικό κ.λπ.) περίπου: 
αγόρασε καµιά δεκαριά µπουκάλια µπίρα || θα ήταν καµιά εικοραριά 
νέοι || κέρδισε στα χαρτιά καµιά τρακοσαριά χιλιάδες 6. (σε µειωτ. 
φρ., στις οποίες δηλώνεται σύγκριση ή αναλογία µε πρόσωπο, ιδιό-
τητα, πράγµα): µήπως είσαι κανένας χαζός και δεν καταλαβαίνεις; || 
δεν είναι και καµιά ωραία, για να ντύνεται έτσι || για κανένα σπου-
δαίο περνάει τον εαυτό του; || κανένας Ωνάσης νοµίζει ότι είναι και 
ξοδεύει τόσα; 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φρ. καν είς | καν ένας, που χρησιµοποιήθηκαν (όπως 
και σήµερα) µε τις σηµ. «τουλάχιστον ένας, κάποιος» και «ούτε 
ένας, ουδείς». Το θηλ. καµία (µεσν.) < καν µία θα µπορούσε τυπικώς 
να γραφεί µε δύο -µµ- (καµµία, καµµιά) λόγω αφοµοιώσεως, αλλά η 
γραφή αυτή θα ήταν ουσιαστικώς εσφαλµένη, διότι τα διπλά σύµ-
φωνα δεν προφέρονταν στη Μεσν. Ελληνική]. 

κανέλα (η) -+ καννέλα 
κανελής, -ιά, -ί → καννελής 
κανελονι, κανελλόνι (το) → καννελόνι 
κανένας αντων. → κανείς 
κάνη (η) → κάννη 
κανηφόρος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που φέρει στους ώµους ή στο κε-

φάλι κάνιστρο 2. κανηψόροι (οι) οι παρθένες που κατά τις εορταστι-
κές ποµπές στην αρχαία Αθήνα έφεραν στα κεφάλια τους κάνιστρα, 
µέσα στα οποία ήταν τοποθετηµένα τα ιερά σκεύη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κάνεον «δοχείο, κάνιστρο» + -φόρος < φέρω. Το αρχ. κάνεον προέρχεται 
από το ουσ. κάννη «καλάµι» (βλ.λ.), δηλώνοντας το καλάθι που 
πλέκεται µε καλάµια· συνδέεται µε τα οµόρρ. κάν-ιστρον, κάννα-
βις]. 

κανθαρίδα (η) σκαθάρι το οποίο εκκρίνει τη διεγερτική ουσία καν-
θαριδίνη· το σώµα του έχει λαµπρό πράσινο χρώµα µε κυανές ανταύ-
γειες· αλλιώς ισπανική µύγα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κανθαρίς, -ίδος, υποκ. τού 
κάνθαρος (βλ.λ.)]. 

κανθαριδινη (η) [1842] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. ουσία η οποία εκκρίνεται 
από τις κανθαρίδες· είναι ισχυρό δηλητήριο και χρησιµοποιείται για 
ιατρικούς σκοπούς και ως αφροδισιακό. 

κάνθαρος (ο) {κανθάρ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το σκαθάρι (βλ.λ.) 2. το 
ψάρι σκαθάρι (βλ.λ.) 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο µε βαθύ κοίλωµα, δύο κάθε-
τες λαβές, που προεξέχουν από το χείλος του προς τα επάνω και φθά-
νουν στο κάτω µέρος τής κοιλιάς του, και συνήθ. ψηλό στήριγµα µε 
πλατιά βάση· το χρησιµοποιούσαν κυρ. στην οινοποσία και ήταν 
σύµβολο τού ∆ιονύσου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. κάνθων «γάιδαρος», 
αν και ο µορφολογικός σχηµατισµός δείχνει ότι η λ. ανήκει πιθ. στο 
προελλην. γλωσσικό υπόστρωµα]. 

κανθός (ο) ΑΝΑΤ. η εσωτερική και η εξωτερική γωνία τού µατιού, το 
σηµείο στο οποίο ενώνονται τα βλέφαρα (έσω και έξω κανθός). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *qan-tho- «καµπή, γωνία», πβ. 
ουαλ. cant «σιδερένια στεφάνη», ρωσ. kut «γωνία», λατ. cantus «σι-
δερένια στεφάνη» κ.ά. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται στο προελλην. 
γλωσσικό υπόστρωµα]. 

κανί (το) → καννί 
κανιβαλικό-, -ή, -ό → κανίβαλος 
κανιβαλισµος (ο) [1883] 1. η τελετουργική ανθρωποφαγία, η οποία 

ήταν διαδεδοµένη στις πρωτόγονες φυλές και η οποία αποσκοπούσε 
στην απόκτηση των ιδιοτήτων τού νεκρού, στην απόκτηση µαγικών 
δυνάµεων, στη διατήρηση τής ενότητας τής οµάδας (στις περιπτώ-
σεις που το θύµα ανήκε στην ίδια φυλή, οµάδα), καθώς και στην εκ-
δίκηση των νεκρών και την οικειοποίηση ξένων ουσιών (όταν ο νε-
κρός ανήκε σε ξένη φυλή, οµάδα) (πβ. λ. ανθρωποφαγία) 2. (γενικότ.) 
η ανθρωποφαγία 3. (µτφ.) η συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από 
απανθρωπιά και αγριότητα, από έλλειψη σεβασµού προς τον άνθρω-
πο: ο - των δελτίων ειδήσεων µπροστά στον ανθρώπινο πόνο ΣΥΝ. 
βαρβαρότητα 4. ΒΙΟΛ. η βίαιη συµπεριφορά ζώου, που επιτίθεται και 
κατατρώγει άτοµα τού ίδιου είδους: στα µεγάλα εκτροφεία πουλερι-
κών ορισµένα πουλιά εκδηλώνουν ~ (λόγω κακής ισορροπίας στην 
αναλογία των τροφών τους, υπερπληθυσµού ή οκνηρίας για αναζή-
τηση τροφής). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. cannibalism]. 

κανίβαλος (ο/η) {κανιβάλ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που επιδίδεται 
σε κανιβαλισµό, ο ανθρωποφάγος 2. (ως επίθ. για ζώα) αυτός που 
τρώει άλλα άτοµα τού είδους του: ψάρι ~ 3. (µτφ.) ο άνθρωπος που 
συµπεριφέρεται µε τρόπο θηριώδη και απάνθρωπο ΣΥΝ. πρωτόγονος, 
απολίτιστος. — κανιβαλικός, -ή, -ό. 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. canibal, λ. που πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον 
Κολόµβο για τους ανθρωποφάγους κατοίκους τής Καραϊβικής, παράλλ. τ. τού 
caribal < carib, λ. τής αραουκικής γλώσσας, που σηµαίνει «δυνατός, γενναίος»]. 
κανίς (το) {άκλ.} µικρόσωµος σκύλος ράτσας µε σγουρό τρίχωµα. — (υποκ.) 
κανισάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. caniche < λατ. canis «σκύλος»].  
κανίσκι1 (το) {κανισκ-ιού | -ιών} 1. µικρό καλάθι από καλάµι ή λυγαριά 2. 
πανέρι που περιέχει διάφορα αντικείµενα και στέλνεται ως δώρο σε γιορτές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κανίσκιον, υποκ. τού κάνεον «καλάθι, πανέρι», < κάν-να | κάννη 
«καλάµι» (βλ.λ.)]. κανιστρο (το) {κανίστρ-ου | -ων) 1. το πλατύ και αβαθές 
πανέρι από καλάµι, λυγαριά ή πλαστικό: ~ γεµάτο λουλούδια | µε φρέσκα ψωµά-
κια 2. µπιτόνι, δοχείο για µεταφορά υγρών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κάνιστρον < αρχ. κάνεον «καλάθι, πανέρι» < κάννα | κάννη 
«καλάµι» (βλ.λ.)]. κανκάν (το) {άκλ.} ζωηρός και τολµηρός γαλλικός χορός 
τού περασµένου αιώνα, που χορευόταν από κοπέλες επάνω στη σκηνή τού κα-
µπαρέ οι οποίες ανασήκωναν και κουνούσαν τις µακριές τους φού-στες 
τινάζοντας ρυθµικά τα πόδια τους προς τα πάνω. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cancan, λ. 
τής παιδικής γλώσσας για το ουσ. canard «πάπια»]. 
κανναβάτσο (το) {χωρ. πληθ.} 1. το χοντρό ύφασµα από λινάρι, βαµβάκι και 

κάνναβη, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή σακιών, πανιών πλοίου, 
εσωτερικών επενδύσεων ανδρικών ρούχων κ.λπ. · 2. το δάπεδο τού ρινγκ, στο 
οποίο γίνονται αγώνες πυγµαχίας: σώριασε τον αντίπαλο του στο ~. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. καν[ν]αβάτσον < ιταλ. canavaccio < λατ. cannabis < 
αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. κανναβέλαιο (το) [1865] {κανναβελαί-ου | -ων} λάδι από 
σπόρους 

κάνναβης, που χρησιµοποιείται ως ξηραντική ύλη στη ζωγραφική. 
κανναβενιος, -ια, -ιο → καννάβι 
κάνναβη (η) {χωρ. πληθ.} φυτό που µπορεί να φτάσει σε τέσσερα µέτρα ύψος, 
µε φύλλα σε σχήµα παλάµης και µακρύ µίσχο, από τις ίνες των βλαστών τού 
οποίου κατασκευάζονται κλωστές, σχοινιά, νήµατα για στεγανοποίηση σε 
υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.ά.· από τους αδένες των φύλλων και των άκρων 
των κλαδιών µιας ποικιλίας καν-νάβεως παράγεται το χασίς, ενώ από τα άλλα 
µέρη του βγαίνει η µαριχουάνα: ινδική ~ (βλ.λ.). Επίσης (λόγ.) κάνναβις 
{καννάβεως}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάνναβις, δάνειο ανατολικής προελ., πβ. σουµερ. 
kunibu. To λατ. cannabis προέρχεται από την Ελλην.]. καννάβι (το) {κανναβ-
ιού | -ιών} 1. η κάνναβη (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η κλωστική ύλη τού φυτού αυτού, 
που χρησιµοποιείται στην υφαντουργία και αλλού. — καννάβινος, -η, -ο κ. 
κανναβένιος, -α, -ο κ. κανναβήοιος, -ια, -ιο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καννάβιον, υποκ. τού αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. κανναβίς (η) 
[µτγν] {κανναβίδ-ος | -ες, -ων} BOT. Ο σπόρος που προέρχεται από το φυτό τής 
κάνναβης ΣΥΝ. κανναβούρι. κάνναβις (η) → κάνναβη κανναβόπανο (το) το 
κανναβάτσο (σηµ. 1). 
κάνναβος (ο) {καννάβ-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. Ο χωρισµός µιας επιφάνειας για 
σχεδίαση συνήθ. σε κανονικά τετράγωνα· βοηθεί σχεδιαστικά και µετρικά στην 
οργάνωση τής λειτουργίας, τής µορφής και τής κατασκευής ενός κτίσµατος, 
συµβάλλοντας κυρ. στην αρµονία των αναλογιών του: τρισδιάστατος | 
τετραγωνικός | ορθογωνικός ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάν(ν)αβος «σχέδιο ανθρώπινου 
σώµατος - ξύλινο πλαίσιο» < κάννα I-η (βλ.λ.) + σπάνιο παραγ. επίθηµα -βος]. 
κανναβόσπορος (ο) ο σπόρος τού ποώδους φυτού τής κάνναβης. κανναβοσχοινο 
κ. κανναβοσκοινο (το) το σχοινί που είναι κατασκευασµένο από ίνες κάνναβης. 
κανναβούρι (το) {κανναβουρ-ιού | -ιών} ο καρπός τού φυτού τής κάνναβης, ο 
οποίος χρησιµοποιείται ως τροφή για ωδικά πτηνά. — κανναβουριά (η). 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. κανναβούριν, υποκ. τού αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. καννάτα (η) 
(σχολ. ορθ. κανάτα) {καννατων} το µεγάλο πλατύστοµο δοχείο από γυαλί, 
πηλό, πορσελάνη, πλαστικό κ.λπ., που χρησιµοποιείται στο τραπέζι για το 
σερβίρισµα τού νερού και τού κρασιού: µια γυάλινη ~ µε παγωµένο νερό ΣΥΝ. 
κρωντήρι, µαστραπάς. — (υποκ.) καννατούλα (η). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < µεσν. λατ. cannata < λατ. canna «καλάµι» < αρχ. 
κάννα/ κάννη «καλάµι» (βλ.λ.)]. καννατάς (ο) (σχολ. ορθ. κανατάς) 
{καννατάδες} επαγγελµατίας που 
φτειάχνει ή/και εµπορεύεται καννάτες ΣΥΝ. σταµνάς. καννάτι (το) (σχολ. ορθ. 
κανάτι) {καννατ-ιού | -ιών} µικρή καννάτα: έφερε ένα ~ νερό ΣΥΝ. λαγήνι, 
σταµνί· ΦΡ. βρέχει µε το καννάτι βρέχει καταρρακτωδώς. — (υποκ.) καννατάκι 
(το). Καννέλα (η) (συνήθ. ορθ. Κανέλλα) γυναικείο όνοµα. καννέλα (η) (σχολ. 
ορθ. κανέλα) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. θαµνόµορφο αειθαλές δέντρο, ιθαγενές τής 
Κεϋλάνης και γενικότ. τής ΝΑ. Ασίας, από τον φλοιό των βλαστών τού οποίου 
παράγεται το φερώνυµο µπαχαρικό ΣΥΝ. καννελόδεντρο 2. το µπαχαρικό που 
παράγεται από τον φλοιό των κλαδιών τού παραπάνω δέντρου, το οποίο έχει 
ανοιχτό καφέ χρώµα, λεπτό ευχάριστο άρωµα, έντονη γεύση, χρησιµοποιείται 
ευρέως στη ζαχαροπλαστική και ως καρύκευµα σε πολλά µαγειρικά 
παρασκευάσµατα και διατίθεται είτε σε µορφή σκόνης είτε σε µικρούς 
κυλίνδρους ή κοµµατάκια (από τον αποξηραµµένο φλοιό τού παραπάνω 
δέντρου): καπουτσίνο µε ~ || κοπανισµένη ~ || έφτειαξε λαχταριστούς 
λουκουµάδες µε µέλι και ~ || «στης Πάργας τον ανήφορο, - και γαρύφαλλο» 
(δηµοτ. τραγ.)· ΦΡ. από την πόλη έρχοµαι και στην 

κορφή καννέλα για ασυνάρτητα λόγια, που δεν βγάζουν κανένα νόηµα ΣΥΝ. 
τρία πουλάκια κάθονταν. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. cannella, υποκ. τού λατ. canna «καλάµι» < 
αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι» (βλ.λ.)]. 

καννελής, -ιά, -ί (σχολ. ορθ. κανελής) 1. αυτός που έχει το ανοιχτό καφέ χρώµα 
τής καννέλας 2. καννελί (το) το ανοιχτό καφέ χρώµα τής καννέλας. Επίσης 
καννελί {άκλ. επίθ.}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

καννελόνι (το) (σχολ. ορθ. κανελόνι, συνήθ. ορθ. κανελλόνι) {καννε-λον-ιού | -
ιών} 1. µεγάλο κυλινδρικό ζυµαρικό 2. καννελόνια (τα) το φαγητό που 
παρασκευάζεται µε τα παραπάνω ζυµαρικά, αφού γεµιστούν µε κιµά και 
περιχυθούν µε ντοµάτα, τριµµένο τυρί και τριµµένη φρυγανιά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < ιταλ. cannelloni (πληθ.) < cannellone «σωλήνας» < λατ. 
canna «καλάµι» < αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι»]. 

Καννέλος (ο) (συνήθ. ορθ. Κανέλλος) ανδρικό όνοµα. 
καννελόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει το χρώµα τής καννέλας ΣΥΝ. καννελής. 
Κάννες (οι) {Καννών} πόλη τής ΝΑ. Γαλλίας στην Κυανή Ακτή, γνωστή από το 

ετήσιο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Cannes (οπτικό δάνειο) < προ I.E. *kan-«ύψος», καθώς η παλαιά πόλη κείται 
στους πρόποδες λόφων]. 

κάννη (η) {καννών} ΣΤΡΑΤ. το χαλύβδινο κυλινδρικό τµήµα φερόµενου όπλου, 
µέσα από το οποίο περνά το βλήµα και εξακοντίζεται προς τον στόχο: µακριά 
| κοντή | διπλή ~ || του έβαλε την ~ τού όπλου στον κρόταφο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι», δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. qané, 
ακκαδ. qanu κ.τ.ό. Από την αρχ. λ. κάννη έχουν προέλθει, είτε απευθείας είτε 
ως αντιδάνεια, αρκετές λ., π.χ. κάνιστρο(ν), κανί-σκιο(ν), κάνναβις, 
κανναβούρι, καννί(ον), καννέλα κ.ά.]. 

καννί (το) {κανν-ιού | -ιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το στρογγυλό δοχείο µε τον 
στενόµακρο κυλινδρικό λαιµό, µε το οποίο ο ιερέας ραντίζει τους πιστούς µε 
µύρο · 2. (λαϊκ.) καννιά (τα) τα µακριά και ψηλά πόδια: µάζεψε λίγο τα ~ σου, 
µη σκοντάψει κανείς και πέσει ΣΥΝ. αρίδες, σκέλια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καννίον, υποκ. τού αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι» (βλ.λ.)]. 

καννιβαλισµός (ο) → κανιβαλισµός 
καννίβαλος (ο) → κανίβαλος 
καννοκιάλι (το) {καννοκιαλ-ιού | -ιών} µικρό φορητό τηλεσκόπιο, που 

χρησιµοποιούν οι ναυτικοί ΣΥΝ. διόπτρα. 
[ΕΤΥΜ Νόθο συνθ. < ιταλ. cannocchiale «οπτικός σωλήνας» < cann-(< λατ. 
canna < αρχ. κάννα | κάννη) + occhiale (βλ. λ. κιάλι)]. 

καννόνι (το) (σχολ. ορθ. κανόνι) {καννον-ιού | -ιών} 1. µεγάλο και βαρύ 
πυροβόλο όπλο, που εκτοξεύει σε µεγάλη απόσταση και σε σταθερή πορεία 
βλήµατα µεγάλου διαµετρήµατος (ώς και είκοσι εκατοστών), στηρίζεται πάνω 
στον κιλλίβαντα (βλ.λ.), όπου είναι προσαρµοσµένη και η διάταξη 
σκοπεύσεως, διαθέτει δε µηχανισµό επαναφοράς τού σωλήνα στην αρχική του 
θέση µετά τη βολή 2. (ειδικότ.-παλαιότ.) πυροβόλο όπλο, που είτε ήταν 
σταθερό είτε στηριζόταν σε βάση µε τροχούς, αποτελείτο από έναν µακρύ 
πυροσωλήνα, µέσα στον οποίο τοποθετούνταν οι οβίδες και πυροδοτούνταν µε 
φιτίλι- ΦΡ. ρίχνω | βαράω καννόνι αδυνατώ να ξεπληρώσω τα χρέη µου, 
χρεω-κοπώ: πολλές επιχειρήσεις βάρεσαν καννόνι µέσα στον ∆εκέµβρη 3. 
(µτφ.) αυτός που είναι πολύ καλός στο είδος του: ήταν ~ στα µαθηµατικά || 
ήταν ένα αµάξι - 4. (µτφ.) υγιής, σε άριστη κατάσταση: ακολούθησε αυτή τη 
θεραπεία και σε δυο βδοµάδες θα γίνεις | θα είσαι ~. — (υποκ.) καννονάκι (το), 
(µεγεθ.) καννονάρα (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < βεν. canon < λατ. canna 
«καλάµι» < αρχ. κάννα | κάννη (βλ.λ.)]. 

καννονια (η) (σχολ. ορθ. κανονιά) [µεσν] 1. η βολή τού καννονιού 2. (συνεκδ.) 
ο δυνατός ήχος τού καννονιοβολισµού. 

καννονίδι (το) (σχολ. ορθ. κανονίδι) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) οι συνεχείς βολές από 
καννονια: έπεσε άγριο ~. 

καννονιέρης (ο) (σχολ. ορθ. κανονιέρης) {καννονιέρηδες} 1. ο καν-
νονιοβολητής ΣΥΝ. πυροβολητής · 2. (στο ποδόσφαιρο) ο παίκτης που 
επιτυγχάνει συχνά γκολ, τα περισσότερα τής οµάδας του: ο ~ των γηπέδων 
ΣΥΝ. σκόρερ, γκολτζής. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. cannoniere < cannone < λατ. canna «καλάµι» < 
αρχ. κάννα | κάννη (βλ.λ.)]. 

καννονιοβολητής (ο) (σχολ. ορθ. κανονιοβολητής) [1847] στρατιώτης τού 
πυροβολικού, που είναι υπεύθυνος για τον χειρισµό πυροβόλου όπλου ΣΥΝ. 
πυροβολητής. 

καννονιοβολισµός (ο) (σχολ. ορθ. κανονιοβολισµός) [1889] 1. η βολή 
καννονιού, γενικότ. τηλεβόλου όπλου, η καννονια 2. οι συνεχείς βολές 
καννονιού ή καννονιών, το καννονίδι. 

καννονιοβολώ ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. κανονιοβολώ) [1897] {καννονιο-βολείς... | 
καννονιοβόλησα} ρίχνω βολές µε καννόνι. [ΕΤΥΜ. < καννόνι + -βολώ < 
βάλλω (πβ. κ. βολή)]. 

καννονιοστάσιο (το) (σχολ. ορθ. κανονιοστάσιο) {καννονιοστασί-ου | -ων} το 
οχυρό σηµείο στο οποίο είναι στηµένο ένα καννόνι ΣΥΝ. πυροβολείο. 

[ΕΤΥΜ. < καννόνι + -στάσιο (< ϊστηµι, πβ. κ. στάσις), πβ. κ. εργο-στά-σιο, 
χοιρο-στάσιο, ενοικιο-στάσιο]. καννονιοστοιχία (η) (σχολ. ορθ. κανονιοστοιχία) 
[1876] {καννονιο-στοιχιών} η σειρά παρατεταγµένων καννονιών. [ΕΤΥΜ < 
καννόνι +  -στοιχία < στοίχος (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. batterie]. καννονιοφόρος 
(η) (σχολ. ορθ. κανονιοφόρος) [1822] το πολεµικό 

σκάφος που είναι εξοπλισµένο µε ένα ή περισσότερα καννονια. 
καννονοθυρίδα (η) (σχολ. ορθ. κανονοθυρίδα) [1825] ΣΤΡΑΤ. το κοί- 
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λο άνοιγµα στα πλάγια πολυβολείου, µέσα από το οποίο βάλλει ένα 
πολυβόλο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. embrasure]. καννουλα (η) (σχολ. ορθ. 

κάνουλα) (χωρ. γεν. πληθ.} µηχανισµός που 
αποτελείται από σωλήνα και στρόφιγγα και χρησιµοποιείται για τον 

έλεγχο τής εκροής υγρού (νερού, κρασιού κλπ.) από βαρέλι, δοχείο, 
δεξαµενή κ.ά. ΣΥΝ. κρουνός, ρουµπινές, στρόφιγγα, βρύση. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. cannula, υποκ. τού canna «καλάµι, σωλήνας» < 
αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι»]. κανό (το) {άκλ.} 1. µακρόστενη 
ελαφριά βάρκα (που αρχικά φτεια-χνόταν από έναν κορµό δέντρου 
σκαµµένο κατά µήκος), µε µυτερή, ανασηκωµένη, καµπυλωτή άκρη 
στην πρύµνη και την πλώρη, κινείται µε κουπί που έχει µονή ή διπλή 
παλάµη (πλατιά άκρη), το οποίο δεν είναι προσαρµοσµένο σε 
σκαρµό, αλλά το χειρίζεται ο κωπηλάτης, για να δίνει στο πλοιάριο 
ώθηση και κατεύθυνση: µονοθέσιο | διθέσιο ~ 2. (ειδικότ.) πλαστικό 
πλοιάριο σχήµατος παρόµοιου µε το παραπάνω χωρίς βαθύ άνοιγµα, 
το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. στη θάλασσα για καλοκαιρινή 
ψυχαγωγία: ενοικιαζόµενα ~ στην παραλία 3. (συνεκδ.) άθληµα µε 
κανό (σηµ. 1) σε ήρεµα νερά (λίµνες, ποτάµια): καναδέζικο ~ 
(µονοθέσιο, διθέσιο ή οµαδικό µε πηδαλιούχο) (πβ. λ. καγιάκ, πιρόγα). 

[ΕΤΥΜ.< γαλλ. canot < ισπ. canoa, λ. τής αραουκικής γλώσσας (των 
κατοίκων τής Καραϊβικής)]. 

κανοκιάλι (το) → καννοκιάλι 
κανονάκι (το) λαϊκό, νυκτό µουσικό όργανο µε σχήµα τραπεζίου και 

σπανιότερα τριγώνου, πάνω στο οποίο τεντώνονται χορδές, που παί-
ζονται µε τα δάχτυλα (τα οποία φέρουν δαχτυλήθρες) ΣΥΝ. ψαλτήρι 
(πβ. κ. λ. σαντούρι). 
[ΕΤΥΜ- Υποκ. τού αρχ. κανών, -όνος στη µτγν. σηµ. «µουσικό όργανο» 
(πβ. οκτάχορδος κανών, Πτολεµαίος)]. 

κανοναρχω κ. (λαϊκ.) καλοναρχω κ. καλαναρχώ ρ. αµετβ. {κα-
νοναρχείς... | κανονάρχησα} βοηθώ ψάλτη, υπαγορεύοντας του µου-
σικά τους εκκλησιαστικούς ύµνους- ΦΡ. όπως του κανοναρχείς, ψέλ-
νει για άτοµα που υπακούουν άκριτα. — κανονάρχηµα κ. καλονάρ-
χηµα κ. καλανάρχηµα (το), κανονάρχος [µεσν.] κ. καλονάρχος κ. κα-
λανάρχος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κανοναρχω < κανονάρχης < κανών + -άρχης < άρχω. 
o τ. καλοναρχω (ήδη µεσν.) οφείλεται σε συµφωνική ανοµοίωση, ενώ 
ο τ. καλαναρχώ (επίσης µεσν.) οφείλεται σε παρετυµολογική επίδρα-
ση τής λ. καλά]. 

κανόνας (ο) [µεσν.] 1. γενική αρχή, πρότυπο, υπόδειγµα, σύµφωνα µε 
το οποίο σχηµατίζεται, λειτουργεί ή κινείται κάτι: γραµµατικός | φυ-
σικός | µαθηµατικός | ηθικός - || θέτω | θεσπίζω | τηρώ | παραβαίνω 
τους ~ || συµµορφώνοµαι µε τους ~ 2. ΟΙΚΟΝ. (α) χρυσός κανόνας (κ. 
λόγ. χρυσούς κανών) βλ. λ. χρυσός (β) νοµισµατικός κανόνας η βά-
ση τού νοµισµατικού συστήµατος µιας χώρας 3. (συνεκδ.) αρχή ή νό-
µος σύµφωνα µε τα οποία πρέπει να γίνεται κάτι: οι ~ εύρυθµης λει-
τουργίας τής κοινωνίας | καλής συµπεριφοράς | υγιεινής | κυκλοφο-
ριακής αγωγής | τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου || δεν τηρούνται οι ~ τού παι-
χνιδιού | τού ανταγωνισµού | τής ελεύθερης αγοράς 4. το γενικό µέ-
τρο, ό,τι ισχύει στην πλειονότητα των περιπτώσεων: οι εξαιρέσεις 
επιβεβαιώνουν τον ~· ΦΡ. κατά κανόνα συνήθως: ~ δεν επιβάλλονται 
αυστηρές ποινές ANT. εξαίρεση 5. το όργανο χάραξης ευθειών και µε-
τρήσεως τού µήκους: βαθµονοµηµένος | λογαριθµικός ~ ΣΥΝ. χάρακας 
6. ΕΚΚΛΗΣ. (α) το σύνολο των βιβλίων τής Π.∆. και τής Κ.∆. που 
αναγνωρίστηκαν από την Εκκλησία ως θεόπνευστα, γνήσια {κανονι-
κά ή πρωτοκανονικά βιβλία) (β) εκκλησιαστικός ύµνος, που αποτε-
λείται από εννέα συνήθ. ωδές (γ) (στα µοναστήρια) η καθορισµένη 
προσευχή τού µοναχού στο κελλί του, αλλά και το επιτίµιο που ορί-
ζεται σε παρεκτρεπόµενο µοναχό· ΦΡ. ιεροί κανόνες οι αρχές, οι νό-
µοι, οι διατάξεις, τα ήθη και τα έθιµα που διέπουν την οργάνωση και 
τη λειτουργία τής Εκκλησίας (πβ. Κανονικό ∆ίκαιο, λ. κανονικός) 7. 
ΜΟΥΣ. µία από τις πιο απλές στην κατασκευή της και τις πιο διαδε-
δοµένες αντιστικτικές φόρµες, κατά την οποία µια µουσική γραµµή 
(φωνή) προηγείται παίζοντας µια µελωδία, ενώ µία ή περισσότερες 
άλλες ακολουθούν παίζοντας την ίδια µελωδία, αλλά µε διαφορά φά-
σεως ως προς την πρώτη: τρεις ~ για πιάνο || ~ τετράφωνος. Επίσης 
(λόγ.) κανών {κανόνος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κανών, -όνος < κάννα «καλάµι», οπότε η λ. κανών θα είχε 
αρχικώς τη σηµ. τής «καλάµινης ράβδου». Η λ. χρησιµοποιείται ως 
τεχν. όρ. στα µαθηµατικά και στη µουσική, ενώ έλαβε και τη µε-
ταφορική σηµ. «πρότυπο, γενική αρχή». Στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλη-
σία συνηθισµένος κανόνας ήταν η απαγγελία ύµνων, λ.χ. ο κανονι-
ζόµενος αναλάµβανε να πει ορισµένες φορές το Άβε Μαρία, ή το Πά-
τερ Ηµών. Στα µοναστήρια οι κανόνες αυτοί εκτελούνταν στον ίδιο 
χώρο από µοναχούς οι οποίοι απήγγελλαν µεν τον ίδιο ύµνο, αλλά 
όχι ταυτόχρονα ο ένας µε τον άλλον]. 

κανόνας (ο) {κανόνων} ΕΚΚΛΗΣ. η ποινή που επιβάλλει ο πνευµατι-
κός ως επιτίµιο σε εξοµολογούµενο πιστό για την αµαρτία στην 
οποία έχει υποπέσει (βλ. κ. λ. κανόνας, σηµ. 2γ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώ-
νυµο. 

κανόνι (το) → καννόνι 
κανονιά (η) → καννονιά 
κανονίδι (το) → καννονίδι 
κανονιέρης (ο) → καννονιέρης 
κανονίζω ρ. µετβ. {κανόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. καθορίζω 

τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργεί (κάτι), θέτω τους κανόνες που 
ρυθµίζουν (κάτι): οι νόµοι κανονίζουν τις σχέσεις των πολιτών µετα-
ξύ τους || ποιος κανονίζει τι θα γίνει; (ποιος παίρνει τις αποφάσεις, 
ποιος διευθύνει;) 2. βάζω (κάτι/κάποιον) σε ορισµένο πρόγραµµα, σε 

τάξη ή σειρά: ~ την κυκλοφορία των οχηµάτων || - τη συµπεριφορά 
µου ανάλογα µε το περιβάλλον || ~ τα έξοδα µου µε βάση τις ανάγκες 
µου 3. (καθηµ.) προετοιµάζω (κάτι), ρυθµίζω τις λεπτοµέρειες του: ~ 
ταξίδι για το εξωτερικό | πάρτι | µαθητική εκδήλωση | φιλική συνά-
ντηση ΣΥΝ. οργανώνω 4. ορίζω τον χρόνο τελέσεως (γεγονότος, εκδή-
λωσης κ.λπ.): κανόνισαν τον γάµο τους για τις 18 Ιουνίου || δεν κα-
νόνισαν ακόµη το ραντεβού τους 5. έρχοµαι σε συµφωνία (για την 
επίλυση προβλήµατος, ρύθµιση εκκρεµότητας), τακτοποιώ: ~ ένα χρέ-
ος µου µε την εφορία || ~ τους λογαριασµούς µου || ~ να πληρώσω µε 
δόσεις || τα κανόνισαν µεταξύ τους (τα βρήκαν)' (ο αόρ. κανονίστη-
κε) ρυθµίστηκε, έγινε, οριστικοποιήθηκε: Λοιπόν, ~! ∆ευτέρα πρωί-
πρωί πιάνεις δουλειά! 6. (ειδικότ. για παράνοµες συµφωνίες) ρυθµί-
ζω εκ των προτέρων µε αθέµιτα µέσα (εξασφαλίζοντας την έκβαση, 
το αποτέλεσµα): κατήγγειλε ότι κάποιοι κανονίζουν τους αγώνες τού 
πρωταθλήµατος || τα είχαν κανονίσει από πριν ΣΥΝ. στήνω · 7. ανα-
γκάζω (κάποιον) να συµµορφωθεί, να πειθαρχήσει (παρά τη θέληση 
του) σε κανόνα· κυρ. στη ΦΡ. θα σε κανονίσω θα σε κάνω να υπα-
κούσεις, τιµωρώντας σε ή παίρνοντας εκδίκηση: ας µην κάνεις αυτό 
που σου λέω και ~ εγώ! ΣΥΝ. θα σε µάθω, θα σου δείξω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ αρχ. < κανών (βλ. λ. κανόνας)]. 

κανονικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε κανόνα (νόµο, αρ-
χή, απόφαση κ.λπ.), που προβλέπεται ή δικαιολογείται από κανόνα: ~ 
απεργία | άδεια | αποδοχές | ενέργειες | παρέµβαση ΣΥΝ. νόµιµος, επι-
τρεπόµενος ΑΝΤ. αντικανονικός, παράτυπος 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. (για 
τύπο) αυτός που ακολουθεί ορισµένο κανόνα ή, συχνά, ορισµένο κλι-
τικό (µορφολογικό) παράδειγµα: ~ σχηµατισµός τής γενικής 3. αυτός 
που είναι αναµενόµενος, για τον οποίο υπάρχει προειδοποίηση, που 
δεν είναι έκτακτος ή ξαφνικός: πρόκειται για ~ διακοπή ρεύµατος-εί-
χαν στείλει ειδοποίηση || ~ και έκτακτα δροµολόγια ΣΥΝ. προβλεπό-
µενος 4. αυτός που δεν αποκλίνει από τον µέσο όρο, από το συνηθι-
σµένο: ~ ύψος | βάρος | διάπλαση | µάκρος ρούχου || πρόκειται για 
έναν ~ άνθρωπο, τίποτα το ιδιαίτερο ANT. ξεχωριστός, εξαιρετικός 5. 
(ειδικότ.) οµαλός, κατ' αντιδιαστολή προς ό,τι θεωρείται ανώµαλο, 
παρά φύσιν: αυτά δεν είναι ~ πράγµατα || είναι κανονικός ή όχι; (µή-
πως είναι οµοφυλόφιλος;) 6. αυτός που εµφανίζει σταθερή τιµή, η 
οποία είτε έχει καθοριστεί ως φυσιολογική είτε επαναλαµβάνεται 
σταθερά και µε τον ίδιο τρόπο: ~ σφυγµός | αναπνοή | θερµοκρασία 
7. αυτός που γίνεται µε τον σωστό, αποδεκτό τρόπο: ~ παρκάρισµα | 
προετοιµασία αθλητή· κυρ. στο επίρρ. κανονικά: µίλα µου κανονικά, 
να σε καταλάβω || αν δεν κάθεσαι κανονικά, θα σε πονέσει η πλάτη 
σου 8. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη συµβατική τιµή φυσικού µε-
γέθους, ελαφρώς µεταβαλλόµενου, την οποία λαµβάνουµε ως σηµείο 
αναφοράς κατά τις µετρήσεις αυτού τού µεγέθους από πείραµα σε 
πείραµα: ~ ατµοσφαιρική πίεση- ΦΡ. κανονικές συνθήκες (συντοµ. 
Κ.Σ.) βλ. λ. συνθήκη · 9. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Κανονικό ∆ίκαιο το σύνολο των 
εκκλησιαστικών διατάξεων και πρακτικών, που αντλούν την ισχύ 
τους από τις συνοδικές αποφάσεις και την καθιερωµένη εκκλησια-
στική πράξη (β) κανονικά βιβλία βλ. λ. κανόνας (σηµ. 2α). — κανο-
νικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κανών. Οι λ. κανών - κανονίζω - κανονικός (πβ. 
γαλλ. règle - régler - régulier) εµφανίζουν όλες την αρχική σηµ. τής 
συµµορφώσεως προς συγκεκριµένο πρότυπο (αρχικώς στον χώρο των 
µαθηµατικών και τής τεχνοδοµικής, αργότερα και σε άλλους τοµείς). 
Η γενική σηµ. «ρυθµιστική αρχή» (πβ. γαλλ. règle, αγγλ. rule) είναι 
επίσης αρχαία]. 

κανονικότητα (η) [1812] {κανονικοτήτων} 1. η ύπαρξη κανόνων και 
η τήρηση τους: υπάρχει ~ στην τήρηση τού προγράµµατος ΣΥΝ. συ-
νέπεια, οµαλότητα 2. η εµφάνιση συµµετρίας, κανονικών, σταθερά 
επαναλαµβανόµενων στοιχείων: στη γλώσσα υπάρχουν κανονικότη-
τες και αποκλίσεις. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. régularité]. 

κανονιοβολητής (ο) → καννονιοβολητής 
κανονιοβολισµός (ο) → καννονιοβολισµός 
κανονιοβολώ ρ. → καννονιοβολώ 
κανονιοστάσιο (το) → καννονιοστάσιο 
κανονιοστοιχία (η) → καννονιοστοιχία 
κανονιοφόρος (ο) → καννονιοφόρος 
κανόνισµα (το) [µτγν.] {κανονίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η τακτοποίηση 

(υποθέσεων): ασχολήθηκε µε το ~ όλων των εκκρεµών θεµάτων ΣΥΝ. 
διακανονισµός, διευθέτηση, ρύθµιση. 

κανονισµός (ο) [µτγν.] 1. το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τη 
λειτουργία θεσµού, οργανισµού, ιδρύµατος κ.λπ.: ~ τής Βουλής | νο-
σοκοµείου | πολυκατοικίας | σχολείου | σωµατείου | εργασίας | κυ-
κλοφορίας || εσωτερικός ~ (που ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των µε-
λών συνόλου) || ο ισχύων ~ || συµφωνεί µε | αντίκειται στον ~ 2. (συ-
νεκδ.) το βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι κανόνες αυτοί: άνοιξε 
τον ~ στη σελίδα 20 · 3. η διευθέτηση µιας υπόθεσης ΣΥΝ. κανόνισµα 
• 4. (στην Ε.Ε.) (κοινοτικός) κανονισµός νοµοθετική πράξη που εκ-
δίδεται από τα όργανα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει άµεση ισχύ 
και απόλυτα δεσµευτικό χαρακτήρα για όλα τα κράτη-µέλη' οι κοι-
νοτικοί κανονισµοί δηµιουργούν αυτόµατα (χωρίς την ανάγκη ενσω-
µάτωσης τους στα εθνικά δίκαια µε πολιτειακή πράξη) δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις στο πρόσωπο των πολιτών τους, αποτελούν δε πηγή 
τού παράγωγου κοινοτικού δικαίου (πβ. λ. απόφαση, οδηγία). 

κανονιστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αποσκοπεί στον κανονισµό, 
στη ρύθµιση: ~ διατάξεις | µέτρα | πλαίσιο 2. κανονιστικό διάταγµα 
το διάταγµα που αναφέρει και καθορίζει τις λεπτοµέρειες τής 
εφαρµογής ενός νόµου. — κανογιατικ-ά | -ώς επίρρ., κανονιστικότη-
τα (η). 
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κανονοθυρίδα (η) → καννονοθυρίδα 
κανοτιέ (το) {άκλ.} ψάθινο καπέλο µε σκληρό µπορ. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (chapeau) canotier < canot «κανό»]. 
κάνουλα (η) → κάννουλα 
καντάδα (η) 1. λαϊκό τραγούδι µε ερωτικό θέµα, που τραγουδιέται µε συνοδεία 

εγχόρδων στους δρόµους: ζακυνθινές ~ 2. (ειδικότ.) το τραγούδι που ένας 
ερωτευµένος τραγουδά ο ίδιος ή µε τη βοήθεια άλλων µουσικών κάτω από το 
παράθυρο τής αγαπηµένης του: κάθε βράδυ τής έκανε ~ κάτω από το 
παράθυρο της. — κανταδόρος (ο), κανταδόρικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < βεν. cantada < cantare < λατ. canto «τραγουδώ» (παράλλ. τ. τού 
αρχαιότερου cano)]. κανταΐφι κ. καταΐφι (το) {κανταϊφ-ιού | -ιών} 1. το σύνολο 
από πολύ λεπτά νήµατα ζυµαριού (σαν τις τρίχες των µαλλιών), που χρησιµο-
ποιούνται κυρ. στη ζαχαροπλαστική 2. (συνεκδ.) γλυκό ταψιού µε γέµιση από 
ψίχα αµυγδάλου ή καρυδιού και καννέλα, πλούσιο σε σιρόπι και µε επικάλυψη 
από το παραπάνω υλικό (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kadayifj. κανταράκι (το) 
{χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το καντάρι (σηµ. 2) 2. µικρή ζυγαριά για µικρά βάρη 
(συνήθ. µέχρι 10 κιλά), η οποία αποτελείται από έναν γάντζο, στην άκρη τού 
οποίου περνά κανείς το βάρος, ένα ελατήριο συνδεδεµένο µε τον γάντζο και 
έναν δείκτη, ο οποίος, ανάλογα µε το πόσο εκτείνεται το ελατήριο, κινείται πάνω 
σε βαθµονοµηµένο κανόνα. καντάρι (το) {κανταρ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) 
µονάδα βάρους ίση µε 44 οκάδες (περ. 57 κιλά) ΣΥΝ. στατήρας 2. ζυγαριά 
αποτελούµενη από δύο µεταλλικούς δίσκους, που ενώνονται στα άκρα οριζόντια 
τοποθετηµένου σιδηρού κανόνα µε αλυσίδα για τη µέτρηση των βαρών 3. για τη 
δήλωση µεγάλης ποσότητας από κάτι: (α) σε φρ. όπως έχει λεφτά µε το καντάρι 
(είναι πολύ πλούσιος), ρίχνει κοντάρια (βρέχει κα-ταρρακτωδώς, ρίχνει 
καρεκλοπόδαρα) (β) (στον πληθ.): έχει καντά-ρια γνώσεις || «ξέρει κοντάρια 
µπάσκετ» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cantare (ή τουρκ. kantar) < µτγν. 
κεντηνάριον < λατ. centenarius < centum «εκατό»]. Κανταρτζής (ο) 
{κανταρτζήδες} ο κατασκευαστής κανταριών. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kantarcij. καντάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. φωνητική 
σύνθεση, µε χαρακτηριστικό της ότι τραγουδιέται από έναν ή περισσότερους 
σολίστες ή και χορωδία, κατά κανόνα µε συνοδία οργάνων αναπτύχθηκε στον 
17ο αι. και διαµορφώθηκε στη µορφή που τη γνωρίζουµε σήµερα, δηλ. ως είδος 
µικρού ορατόριου, τον 18ο αι., κυρ. µε τις καντάτες τού Μπαχ· τα θέµατα της 
είναι συνήθ. εκκλησιαστικά, αλλά υπάρχουν και κοσµικές καντάτες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cantata < canto «τραγουδώ» < λατ. canto, παράλλ. τ. τού cano]. 
καντέντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. µουσική πτώση, διαδοχή συγχορδιών 
η οποία, στην τονική αρµονία, οδηγεί την µουσική εξέλιξη σε µια κατάληξη, 
«πτώση» στην τονική συγχορδία 2. δεξιοτεχνικό κοµµάτι, το οποίο 
παρεµβάλλεται ανάµεσα στις τελικές συγχορδίες ενός µουσικού κοµµατιού, 
διακόπτοντας έτσι και αφήνοντας µετέωρη για ένα διάστηµα τη µουσική πτώση- 
(κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε δεξιοτεχνικό πέρασµα που διακόπτει τη µουσική ροή 
είτε στη φόρµα κοντσέρτου είτε και σε άλλες φόρµες, λ.χ. τη φόρµα σονάτας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. cadenza «πτώση» < µεσν. λατ. cadentia < λατ. µτχ. cadens < ρ. 
cadere «πέφτω»]. καντήλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κρεµαστή λυχνία που 
χρησιµοποιείται στις εκκλησίες και στα εικονοστάσια των σπιτιών · 2. φου-
σκάλα τού δέρµατος µε πύον ή κοκκινίλα που προκαλείται από κάψιµο ή άλλο 
δερµατικό ερεθισµό- ΦΡ. βγάζω | πετάω καντήλες (µτφ.) εξοργίζοµαι µε 
κάτι/κάποιον ή αισθάνοµαι αποστροφή: πέταξε καντήλες απ' τον θυµό του || 
όποτε ακούω τέτοια πράγµατα, ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κανδήλη < λατ. candela 
< candeo «λάµπω, καίγοµαι»]. καντηλανάφτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, 
καντηλανάφτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που φροντίζει για τον 
καθαρισµό και τον στολισµό τού ναού, καθώς και για το άναµµα των καντηλιών 
και των πολυελαίων ΣΥΝ. νεωκόρος. καντηλέρι κ. καντηλιέρι (το) {καντηλερ-
ιού | -ιών} 1. η επιτραπέζια λυχνία · 2. µεταλλικό σκεύος, πάνω στο οποίο 
τοποθετούνται τα αναµµένα κεριά στην εκκλησία ΣΥΝ. κηροπήγιο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. candelier < λατ. candela < candeo «λάµπω, καίγοµαι»]. 
καντηλήθρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) µικρό µεταλλικό στήριγµα για το φιτίλι τού 
καντηλιού. 
[ΕΤΥΜ < καντήλι + παραγ. επίθηµα -ήθρα, πβ. δαχτυλ-ήθρα, ουρήθρα, κηρ-
ήθρα]. καντήλι (το) {καντηλ-ιού | -ιών} η µικρή λυχνία που καίει µε λάδι 
µπροστά από τα εικονίσµατα των αγίων ή πάνω στους τάφους των νεκρών ΦΡ. 
(α) ΕΚΚΛΗΣ. ακοίµητο καντήλι βλ. λ. ακοίµητος (β) σβήνει | σώνεται το 
καντήλι (κάποιου) βλ. λ. σβήνω (αργκό) (γ) µου ανάβουν τα καντήλια 
βρίσκοµαι εκτός εαυτού, εξοργίζοµαι ΣΥΝ. µου ανάβουν τα λαµπάκια (δ) 
κατεβάζω καντήλια βρίζω ασύστολα, χωρίς αιδώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µιτάτο, 
πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < κανδήλιον, υποκ. τού µτγν. κανδήλη < λατ. candela < candeo 
«λάµπω, καίγοµαι»]. καντηλιτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. 1. κατασκευή 
πάνω στην οποία στέκεται αυτός που χρωµατίζει ή επισκευάζει ένα πλοίο 2. εί-
δος ναυτικού κόµπου. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. candelizza < ισπ. candeliza, υποκ. τού candela (< λατ. 
candela, στη σηµ. «κηρωµένος σπάγκος, σχοινί)]. 

καντιανισµός (ο) το φιλοσοφικό σύστηµα τού Καντ. [ΕΤΥΜ < γερµ. 
Kantianismus, από το όνοµα τού Γερµανού φιλοσόφου Immanuel Kant (1724-
1804)]. 

καντιανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Γερµανό φιλόσοφο 1. Καντ: ~ 
σύστηµα | θεωρία | φιλοσοφία | διδασκαλία 2. (για πρόσ.) αυτός που αποδέχεται 
τη φιλοσοφία τού Καντ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. γερµ. kantianer, βλ. 
κ. καντιανισµός]. 

καντίνα (η) {δύσχρ. καντινών} 1. χώρος στον οποίο µπορεί να αγοράσει κανείς 
πρόχειρα φαγητά ή αναψυκτικά: η ~ τού σχολείου | τού εργοστασίου ΣΥΝ. 
κυλικείο 2. (ειδικότ.) ηµιφορτηγό τού οποίου το πίσω µέρος έχει διαµορφωθεί 
έτσι, ώστε να λειτουργεί ως χώρος παρασκευής και πώλησης πρόχειρου 
φαγητού (σουβλάκια, σάντουιτς, λουκάνικα κ.ά.) και αναψυκτικών, το οποίο 
σταθµεύει συνήθ. στις συµβολές µεγάλων οδών ή κοντά σε γήπεδα, νυχτερινά 
κέντρα ή εθνικές οδούς. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cantina < canto «γωνία» < λατ. cant(h)us «σιδερένια 
στεφάνη». Βλ. κ. κανθός]. 

καντίνι (το) {καντιν-ιού | -ιών} η χορδή µουσικού οργάνου που αποδίδει τον 
οξύτερο µουσικά ήχο- ΦΡ. (λαϊκ.) στο καντίνι (i) σε ετοιµότητα: είναι ~ (ii) (για 
ντύσιµο) τέλεια, άψογα: «στολίστηκες κυρά µου, στην πέννα, ~» (λαϊκ. τραγ.) 
ΣΥΝ. στην τρίχα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cantino (πληθ. cantini) < cantare 
«τραγουδώ»]. 

κάντιντ κάµερα (η) 1. µικροσκοπική κάµερα (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται για 
ανεπίσηµες λήψεις, κυρ. προσώπων στις καθηµερινές τους δραστηριότητες 
(συνήθ. χωρίς να το γνωρίζουν), ώστε να υπάρχει φυσικότητα στις σκηνές που 
γυρίζονται 2. (ειδικότ.) µικροσκοπική κάµερα που τοποθετείται σε 
συγκεκριµένα σηµεία, όπου δεν µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα µεγάλη 
µηχανή λήψεως, λ.χ. στο εσωτερικό δικτύων τέρµατος ποδοσφαίρου ή στην 
κορυφή µπασκέτας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. candid camera < candid «αγνός, 
απροκατάληπτος, άµεσος» + camera]. 

κάντιο (το) {καντί-ου | -ων} ζάχαρη σε κρυστάλλους, που παράγεται από το 
ζαχαροκάλαµο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κάντιον< ιταλ. canti < αραβ. qandî]. 

Καντόνα (η) πόλη και λιµάνι τής ΝΑ. Κίνας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
Canton < κινεζ. Guangdong | Kwangtung «αχανής ανατολή» (ονοµασία 
ολόκληρης τής επαρχίας). Η πόλη φέρει το κινεζ. όνοµα Guangzhou (< guang 
«φαρδύς» + zhou «περιοχή»)]. 

καντόνι (το) {καντον-ιού | -ιών} 1. διοικητική περιφέρεια σε ορισµένες χώρες 
(π.χ. στη Γαλλία) 2. (ειδικότ.) καθεµιά από τις οµόσπονδες περιφέρειες που 
απαρτίζουν την Ελβετία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cantone < canto «γωνία» < λατ. cant(h)us «σιδερένια 
στεφάνη». Βλ. κ. κανθός]. 

κάντορ (ο) αρχιµουσικός σε σύνολο εκκλησιαστικής µουσικής: «ο Μπαχ - τού 
Αγίου Θωµά τής Λειψίας». Επίσης κάντορας. [ΕΤΥΜ. < λατ. cantor, -oris 
«αοιδός, µουσουργός», βλ. κ. καννάτα]. 

καντούνι (το) {καντουν-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) µικρό στενό δροµάκι, συνήθ. 
πλακόστρωτο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καντόνι (βλ.λ.)]. 

καντράν (το) {άκλ.} επίπεδη επιφάνεια µε υποδιαιρέσεις και αριθµητικές 
ενδείξεις: ~ ρολογιού | αυτοκινήτου | τηλεφώνου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cadran < 
µέσ. γαλλ. quadran < λατ. quadrans, µτχ. τού quadrare «σχηµατίζω τετράγωνο, 
είµαι συµµετρικός» < quadrum «τετράγωνο»]. 

καντρίλια κ. καδρίλια (η) 1. παλιός ευρωπαϊκός χορός που χορεύεται 
αντικριστά σε σχήµα τετραγώνου από τέσσερα ζευγάρια και απαρτίζεται από 
πέντε διαδοχικές κινήσεις ή κοµµάτια 2. (συνεκδ.) η µουσική τού παραπάνω 
χορευτικού είδους. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. quadriglia «κουαρτέτο χορευτών» < 
quadro «τέσσερα»]. 

καντσονέτα (η) {σπάν. καντσονετών} ΜΟΥΣ. ιταλική φόρµα χορευτικού 
πολυφωνικού τραγουδιού τού 16ου και τού Που αι.· αργότερα, ο όρος 
χρησιµοποιήθηκε για το απλό, συνήθ. λαϊκό ή λαϊκότροπο τραγούδι, που 
τραγουδιέται από ένα άτοµο: ναπολιτάνικες ~. [ΕΤΥΜ < ιταλ. canzonetta, 
υποκ. τού canzone «τραγούδι»]. 

κάνω ρ. µετβ. {έκανα κ. έκαµα, καµώθηκα, καµωµένος} 1. κατασκευάζω, 
φτειάχνω: ~ έπιπλα από ξύλο || - κεντήµατα | κατασκευές 2. (α) εκτελώ, φέρω 
σε πέρας, εκπληρώνω: ~ ό,τι µου λένε || ~ το χρέος | το καθήκον µου· ΦΡ. (α) 
κάνω τη δουλειά µου δεν ανακατεύοµαι σε ξένες υποθέσεις: κάνε τη δουλειά 
σου και µην ανακατεύεσαι! (β) κάνω µισές δουλειές δεν ολοκληρώνω (κάτι) 
που έχω αναλάβει ή που έχω αρχίσει να κάνω: µην κάνεις µισές δουλειές· αφού 
σκούπισες, σφουγγάρισε κιόλας! (β) επιτυγχάνω, κατορθώνω: µε τα κλάµατα 
δεν κάνεις τίποτα 3. ενεργώ (µε συγκεκριµένο τρόπο)· πραγµατοποιώ, διε-
νεργώ: ~ έρευνα | ανακρίσεις | έλεγχο- ΦΡ. (α) τι κάνεις; ως έκφραση 
χαιρετισµού, προκειµένου να ρωτήσουµε πόσο καλά είναι κανείς ΣΥΝ. πώς 
είσαι; (β) κάνω ό,τι µου καπνίσει | τού κεφαλιού µου δεν δίνω σηµασία στους 
άλλους, ενεργώ σύµφωνα µε τη δική µου βούληση, όπως µου αρέσει: κάνε ό,τι 
σου λέω, µην κάνεις τού κεφαλιού σου! || είναι εντελώς απείθαρχος- κάνει ό,τι 
του καπνίσει και δεν λογαριάζει κανέναν! (γ) κάνω τα δικά µου (i) ενεργώ 
όµως µου αρέσει (ii) επιδεικνύω περίεργη, ιδιόµορφη συµπεριφορά: µην την 
παρεξηγείς· όταν πιει λίγο, κάνει τα δικά της! (δ) κάνω το γούστο µου | το κέφι 
µου (i) πραγµατοποιώ τις προσωπικές µου επιθυµίες: απόψε θέλω να κάνω το 
κέφι µου (ii) ικανοποιώ τις προσωπικές µου επιθυµίες, χωρίς να λαµβάνω υπ' 
όψιν µου τους άλλους: θα κάνει το κέφι του και µετά θα την παρατήσει (ε) 
κάνω ό,τι µου 'ρθει | ό,τι µου κατέβει | ό,τι µου περάσει απ' το µυαλό ενεργώ 
επιπόλαια, αλόγιστα, παρορµητικά: Αυτό το παιδί κάνει ό,τι του κατέβει! Ποτέ 
δεν σκέφτεται τις συνέπειες! (στ) (για) κάνε µου τη χάρη! (µε αυστηρό ύφος) 
προς κάποιον για να σταµατήσει να λέει ή να κάνει κάτι που µας ενοχλεί: ~, σε 
πάρα- 
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καλώ! ∆εν έχω καµιά όρεξη για καβγάδες πρωινιάτικα! || Λοιπόν, κά-
νε µου τη χάρη να ηρεµήσεις και τα ξαναλέµε αύριο! (ζ) χάρη (σου | 
του | της...) κάνω που... για να δείξουµε σε κάποιον ότι θέλουµε και 
τον εξυπηρετούµε, ενώ θα µπορούσαµε να µην τον εξυπηρετήσουµε: 
Ας µη διαµαρτύρεται, γιατί χάρη του κάνω που ασχολούµαι µε το θέµα 
του! Θα µπορούσα να τον αφήσω να περιµένει µήνες, όπως οι 
υπόλοιποι (η) κάνω χώρο | θέση | τόπο | παραπέρα | στην άκρη µε-
τακινούµαι, παραµερίζω, ώστε να δηµιουργηθεί ο απαιτούµενος χώ-
ρος: κάντε λίγο χώρο να καθίσω κι εγώ! || για κάνε στην άκρη να πε-
ράσω! (θ) (κάποιοι) κάνουν ουρά για πολλούς ανθρώπους που περι-
µένουν κάτι/κάποιον ο ένας πίσω από τον άλλον: ουρά έκανε ο κό-
σµος έξω από το καµαρίνι της για να τη δει! || (µτφ.) οι άντρες κάνουν 
ουρά για χάρη της (ι) κάνω πίσω (i) κινούµαι προς τα πίσω: (σε παρ-
κάρισµα) κάνε λίγο πίσω, έχεις χώρο (ii) υποχωρώ, κάµπτοµαι: µετά 
από πολλές πιέσεις, έκανε πίσω και δέχτηκε να συνεργαστεί (ια) κάνω 
κάποιον ταίρι µου παντρεύοµαι κάποιον (ιβ) κάνω την καρδιά µου 
πέτρα σκληραίνω ψυχικά, συναισθηµατικά, προσπαθώ να µην 
επηρεάζοµαι αρνητικά από δυσµενείς εξελίξεις: παρά τις δυστυχίες 
που τη βρήκαν, έκανε την καρδιά της πέτρα και συνέχισε το έργο της 
(ιγ) κάνω µετάνοιες (σε κάποιον) ικετεύω (κάποιον), τον παρακαλάω 
γονατιστός: του 'κάνε χίλιες µετάνοιες για να τον εξυπηρετήσει (ιδ) 
κάνω κοµµάτια (i) (~ κάτι) σπάω κάτι σε µικρά κοµµάτια, θρυµµατί-
ζω: έριξε το βάζο κάτω και το 'κάνε κοµµάτια (ii) θλίβω, απογοητεύω 
(συνήθ. ερωτικά): µου 'κάνες την καρδιά κοµµάτια (iii) (~ κάποιον) 
τιµωρώ κάποιον αυστηρά: αν σε πιάσω στα χέρια µου θα σε κάνω 
κοµµάτια (ιε) κάνω τον σταυρό µου (i) κάνω το σηµείο τού σταυρού, 
π.χ. όταν βρίσκοµαι στην εκκλησία (ii) σε εκφράσεις που δηλώνουν 
µεγάλη απορία ή θαυµασµό για κάτι: Να κάνω τον σταυρό µου! Είναι 
δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγµατα; 4. διαπράττω: ~ φόνο | έγκληµα 
| µια απαγωγή 5. διοργανώνω: ~ πάρτι | γιορτή | ρεβεγιόν | δεξίωση· ΦΡ. 
(µτφ.) κάνω πάρτι χαίροµαι πάρα πολύ, πανηγυρίζω: µαγειρέψαµε 
ψάρι σήµερα και οι γάτες θα κάνουν πάρτι! 6. συγκροτώ, ιδρύω: ~ 
κόµµα | σωµατείο | σύλλογο 7. γίνοµαι αιτία (για κάτι), επιφέρω 
(συγκεκριµένη κατάσταση): ~ κακό | καλό | ζηµιά | καταστροφή | 
φασαρία· ΦΡ. (α) κάνω καλά (i) (για γιατρό) θεραπεύω (ασθενή) (ii) 
(γενικά) αναλαµβάνω την ευθύνη: από εδώ και πέρα, κάνε εσύ καλά 
µαζί του (iii) ξεπερνώ κάποιον σε δύναµη, τον \Ίκώ στην πάλη: δεν 
τον - τον Γιώργο, είναι ο πιο δυνατός στην τάξη (β) κάνω µπαµ | 
πάταγο | θόρυβο | θραύση προκαλώ, εκπλήσσω: µια ταινία που έκανε 
πάταγο 8. (για τόπους, φυτά, ζώα) παράγω (ως προϊόν): η πορτοκαλιά 
δεν έκανε πολλά πορτοκάλια φέτος 9. (για ανθρώπους) φέρνω στον 
κόσµο παιδιά, γεννώ: θα κάνει δίδυµα 10. (α) (σε ΦΡ. όπως κάνω τον 
δάσκαλο | τον βοηθό κ.λπ.) εξασκώ περιστασιακά συγκεκριµένο 
επάγγελµα, συγκεκριµένη δουλειά: κάνω τον δάσκαλο σε επαρχιακό 
σχολειό (β) (κ. αµετβ. σε παρελθοντικό χρόνο µε κατηγορούµενο) διε-
τέλεσα, ήµουν: έκανε για πολλά χρόνια µηχανικός στα καράβια 11. 
προσποιούµαι, παριστάνω (κάποιον άλλον ή κάτι άλλο) εξαπατώντας 
τους γύρω µου: µας έκανε τον φίλο και αποδείχθηκε ο χειρότερος 
εχθρός µας || κάνει την καθηγήτρια | τον γιατρό χωρίς να έχει δίπλωµα 
|| (κ. + ότι) κάνει ότι κοιµάται (δεν κοιµάται πραγµατικά)· ΦΡ. (α) 
κάνω το κορόιδο | την πάπια | τον ψόφιο κοριό υποκρίνοµαι ότι δεν 
καταλαβαίνω ή ότι δεν ξέρω τίποτα (σε µια υπόθεση), ώστε να µη 
µπλεχτώ σε αυτήν (β) κάνω τον δύσκολο εκδηλώνω επιφυλακτικότη-
τα, απροθυµία 12. (για κινηµατογραφικό ή θεατρικό ρόλο) υποδύο-
µαι: ποιος κάνει τον κακό σ'αυτή την ταινία; 13. µιµούµαι: ~ τη φωνή 
τού προέδρου | την υπογραφή του | τα γράµµατα σου 14. καθιστώ 
κάποιον κάτι: µε έκανε ευτυχισµένο- ΦΡ. (α) κάνω (κάποιον) σκουπίδι 
| κουρέλι | τρεις παράδες κατεξευτελίζω (β) τα κάνω θάλασσα | σαλάτα 
| µούσκεµα | µαντάρα (i) έχω παταγώδη αποτυχία (ii) διαλύω τα πάντα 
(γ) τα κάνω άνω-κάτω | γυαλιά-καρφιά | γης Μαδιάµ προκαλώ 
αναστάτωση, επιφέρω καταστροφές, ισοπεδώνω τα πάντα (βλ. κ. λ. 
γη) (δ) τον έκανα Χριστό | Θεό | άγιο για θερµές παρακλήσεις που δεν 
εισακούονται (ε) κάνω (κάποιον) λούτσα | µούσκεµα | παπί 
καταβρέχω (κάποιον) µε πολύ νερό, µουσκεύω (στ) κάνω τα αδύνατα 
δυνατά | ό,τι περνάει από το χέρι µου καταβάλλω κάθε δυνατή προ-
σπάθεια (ζ) κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω ελέγχω απόλυτα (κάποιον) ΣΥΝ. 
έχω τού χεριού µου (η) κάνω (κάποιον) αλοιφή | λειώµα βλ. λ. αλοιφή 
(θ) κάνω (κάποιον) τ' αλατιού βλ. λ. αλάτι (ι) κάνω (κάποιον) µε τα 
κρεµµυδάκια βλ. λ. κρεµµύδι (ια) κάνω γνωστό ότι... γνωστοποιώ, 
ανακοινώνω: «ο υπουργός Τύπου έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση απο-
φάσισε πόσες άδειες θα παραχωρηθούν» (εφηµ.) (ιβ) κάνω (κάποιον) 
άνθρωπο συµµορφώνω (κάποιον), είτε εµφανισιακά είτε ως χαρα-
κτήρα: τον πήρε από τις τρώγλες όπου ζούσε και τον έκανε άνθρωπο 
(ιγ) κάνω (κάποιον) χώµα | λειώµα καταρρακώνω, κάνω (κάποιον) να 
καταρρεύσει ψυχολογικά: του είχαν συµβεί πολλά δυσάρεστα στον 
τελευταίο καιρό, ήρθε κι αυτή η αρρώστια και τον έκανε χώµα 15. 
τοποθετώ σε µια θέση ως αποτέλεσµα εκλογής ή επιλογής µεταξύ 
άλλων υποψηφίων: η κυβέρνηση τον έκανε γραµµατέα στο Υπουργείο 
Τουρισµού || τον έκαναν διευθυντή τής εφηµερίδας | αρχηγό τού κόµ-
µατος 16. έχω συγκεκριµένη εντύπωση (για κάποιον), υπολογίζω κα-
τά προσέγγιση: πόσο την κάνεις; || για τι άνθρωπο τον κάνεις; || 
(+για) όποιος τον βλέπει για πρώτη φορά και δεν ξέρει την ηλικία του 
τον κάνει για σαραντάρη 17. (για θρησκευτική τελετή) τελώ: ~ γάµο | 
αγιασµό | ευχέλαιο | τρισάγιο 18. (για αριθµητικές πράξεις, τριτοπρόσ. 
κάνει, κάνουν) ισούται, έχει τελικό εξαγόµενο: ένα και ένα κάνουν 
δύο 19. λύνω (άσκηση, πρόβληµα), τελειώνω (σχολική εργασία): δεν 
έκανα τις ασκήσεις, γιατί ήταν δύσκολες 20. καθαρίζω, συγυρίζω, 
τακτοποιώ: ~ το σπίτι | την κουζίνα | τα τζάµια 21. ετοιµάζω ή 
παρασκευάζω (κάτι που τρώγεται ή πίνεται): ~ µουσακά | µια οµελέτα 
| τα ψάρια τηγανητά | καφέ | κοκτέιλ- επίσης σε ΦΡ. όπως 

κάνω τα χαρτιά µου ετοιµάζω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να 
τα υποβάλω στην αρµόδια αρχή 22. συντάσσω (γραπτό κείµενο): - τη 
διαθήκη µου || την έκθεση έκανε ο αρµόδιος υπουργός 23. αποκτώ: ~ 
φίλους | λεφτά | περιουσία- επίσης σε ΦΡ. όπως κάνω χρώµα | µά-
γουλα | κοιλίτσα | περιφέρεια: από το πολύ φαγητό έκανε κοιλίτσα || 
κάθισε αρκετή ώρα στον ήλιο και έκανε χρώµα 24. πληρώνω, καλύ-
πτω τα έξοδα: ~ τα εισιτήρια | το τραπέζι 25. ασχολούµαι µε (κάτι) 
συστηµατικά: ~ κολύµπι | υποβρύχιο ψάρεµα | ορειβασία 26. (+ουσ.) 
(λειτουργεί ως περίφραση τού αντίστοιχου ρήµατος): ~ ταξίδια (ταξι-
δεύω) || ~ όνειρα (ονειρεύοµαι) || ~ µια συζήτηση (συζητώ) || - λόγο 
για (µιλώ για...) || -χαρές (χαίροµαι) || ~ την επεξεργασία (επεξεργά-
ζοµαι) || ~ βόλτα (βολτάρω) || ~ κάτι πράξη (πραγµατοποιώ) || ~ προκοπή 
(προκόβω) 27. (+να πρόταση) (α) σε ΦΡ. τού τύπου κάνω (κάποιον) 
να (κάνει κάτι) (µεσν. φρ.) φέρνω σε ορισµένη κατάσταση, ενεργώ 
έτσι, ώστε κάποιος να πράξει κάτι: τον έκανες να θυµώσει | να φύγει | 
να παραιτηθεί (β) προσπαθώ να κάνω κάτι, βρίσκοµαι στην αρχή 
µιας ενέργειας: έκανε να σηκωθεί και ξανακάθισε από τους πόνους || 
µην κάνεις να φύγεις, γιατί θα το µετανιώσεις (γ) φροντίζω, βοηθώ: 
Παναγίτσα µου, κάνε να γυρίσει πίσω! 28. ενεργώ, αντιδρώ, συ-
µπεριφέροµαι µε συγκεκριµένο τρόπο: ~ σαν παιδί | σαν ώριµος άν-
θρωπος || έκανες λάθος που του αντιµίλησες || Μην κάνετε έτσι, βρε 
παιδιά! ∆ε χάθηκε κι ο κόσµος! ΦΡ. (α) κάνω αµάν για... | σαν τρελός 
για... | (οικ.) κρα για... | επιθυµώ πάρα πολύ (β) κάνω πώς και πώς | πώς 
και τι χρησιµοποιώ όλα τα µέσα για την επίτευξη ενός σκοπού 29. 
(α) µένω για κάποιο χρονικό διάστηµα: έκανε πολλά χρόνια στο 
Παρίσι (β) βρίσκοµαι για ορισµένη χρονική περίοδο κάπου: πού θα 
κάνετε Χριστούγεννα φέτος; 30. (α) διανύω χρονικό διάστηµα: έκανε 
µία ώρα να µιλήσει (β) καλύπτω (συγκεκριµένη απόσταση): έκαναν 
ένα χιλιόµετρο σε τρεις ώρες 31. κοστίζω, αξίζω, έχω χρηµατική 
αξία: το σακάκι κάνει 50.000 δραχµές || πόσο κάνουν τα παπούτσια; || 
κάνει µια περιουσία (για κάτι πολύ ακριβό) ΣΥΝ. στοιχίζω 32. (α) 
(+για) έχω τις προϋποθέσεις, είµαι κατάλληλος (για κάτι): κάνει για 
δάσκαλος, γιατί αγαπάει τα παιδιά (β) ταιριάζω: µαζί δεν κάνουνε και 
χώρια δεν µπορούνε || σου κάνει αυτή η φούστα; 33. ακολουθώ 
συγκεκριµένη κατεύθυνση: ~ ευθεία | δεξιά | αριστερά 34. (για γραµ-
µατικούς τύπους) σχηµατίζοµαι, λέγοµαι: πώς κάνει αυτό το ρήµα 
στον µέλλοντα; 35. (για καιρικές συνθήκες): επικρατεί, είναι, έχει: 
κάνει ζέστη | κρύο | συννεφιά 36. (συνήθ. µε αρνητ. ή ερωτηµ. προ-
τάσεις): επιτρέπεται, πρέπει: δεν κάνει να λες ψέµατα | να καπνίζεις 
πολύ | να πίνεις αλκοόλ στην ηλικία σου || κάνει να µπω; · ΦΡ. (α) το 
κάνω | κάνω έρωτα (µεσν. φρ.) συνουσιάζοµαι (β) τα κάνω | κάνω (τα) 
κακά µου αφοδεύω: από τον φόβο του τα έκανε πάνω του (χέστηκε 
από τον φόβο του) (γ) έχει να κάνει (µε κάτι) έχει σχέση (µε κάτι): το 
πρόβληµα τής ξηρασίας έχει να κάνει µε την ανοµβρία τής φετινής 
περιόδου (δ) το ίδιο κάνει κάτι έχει την ίδια αξία, δεν διαφέρει (ε) το 
ίδιο µού κάνει για µένα δεν υπάρχει διαφορά: είτε έρθετε εσείς στο 
σπίτι µας είτε έρθουµε εµείς στο δικό σας ~ (στ) έχω να κάνω (µε κά-
ποιον) αντιµετωπίζω (κάποιον) (ζ) κάνω ταµείο (για υπάλληλο) µε-
τρώ εισπράξεις και έξοδα (η) κάνω ψιλά αποκτώ κέρµατα ή χαρτο-
νοµίσµατα µικρότερης αξίας, δίνοντας χαρτονόµισµα µεγαλύτερης 
αξίας (θ) κάνω | βάζω (κάποιον) στην άκρη βλ. λ. άκρη (ι) µου κάνει 
(κάποιος) (κάποιος) είναι κατάλληλος για να εκπληρώσει τον δικό 
µου στόχο (ια) (οικ.) την κάνω φεύγω, την κοπανάω: µόλις κατάλαβε 
ότι δεν τον βλέπει κανείς, την έκανε. Επίσης (σπάν.) κάµνω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ, θυµώνω, τελώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κάµνω, µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -µν-. Το 
κάµνω είχε αρχικώς τη σηµ. «εργάζοµαι, καταπονούµαι (από την ερ-
γασία)» και ανάγεται σε θ. *kam-na-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. δισύλλ. 
θ. *kamä-, που συνδ. µε σανκρ. sam-nl-te «εργάζοµαι, κοπιάζω», ίσως 
και µε µέσ. ιρλ. cuma «φροντίδα». Οµόρρ. κάµα-τος, κοµ-ώ (πβ. νοσο-
κόµος), κοµ-ίζω, κόµ-µωσις κ.ά. Ήδη µεσν. είναι η χρήση τού κάνω σε 
συνδυασµό µε ουσιαστικά για τον σχηµατισµό περιφραστικών εκφο-
ρών, λ.χ. κάνω αναφορά | απόφαση | απόλυση. Επίσης πλήθος νεοελ-
ληνικών φρ. έχουν µεσν. αφετηρία, λ.χ. κάνω καρδιά, κάνω κοµµάτια, 
κάνω µετάνοιες, κάνω (ο)πίσω, κάνω πέτρα την καρδιά, κάνω πράξη, 
κάνω προκοπή, κάνω τον σταυρό µου, κάνω ταίρι κ.ά. Η φρ. (δεν) έχει 
να κάνει είναι ξενισµός, από το αγγλ. it has (nothing) to do (with)...]. 

κάνω: συνώνυµα. Μια σειρά ρηµάτων τής Ν. Ελληνικής δηλώνουν 
ενέργεια ή πράξη (µε ή χωρίς αντικείµενο) και κατασκευή. Το ρή-
µα που σήµερα έφθασε να δηλώνει και τις τρεις σηµασίες, είναι το 
κάνω (ξεκίνησε από το αρχ. κάµνω που σηµαίνει «κατασκευάζω» 
και «κοπιάζω»). Το κάνω είναι «λέξη-λάστιχο» που χρησιµοποιεί-
ται για πλήθος χρήσεων και στη θέση πολλών άλλων ρηµάτων (βλ. 
λ. απολεξικοποιηµένο ρήµα). Στην προκειµένη περίπτωση, χρησι-
µοποιείται σε απλούστερο λόγο (παλιότερα και «εν ονόµατι τής δη-
µοτικής» προς αποφυγή λογιότερων λέξεων) αντί όλων των συνω-
νύµων ρηµάτων που δηλώνουν ενέργεια, πράξη ή κατασκευή. ∆ύο 
από αυτά τα ρήµατα, το ενεργώ και το δρω, δηλώνουν αµετάβατη 
ενέργεια (χωρίς αντικείµενο τού ρήµατος): Κατάλαβε τον κίνδυνο 
και έδρασε σωστά - Είναι πολύ επιδέξιος και ενεργεί αστραπιαία. 
Τα ρήµατα πράττω (λογιότερης χρήσεως) και διαπράττω (κακόση-
µο) και, κυρίως, τα διενεργώ, διεξάγω, πραγµατοποιώ και επιτελώ 
είναι µεταβατικά ρήµατα (παίρνουν αντικείµενο): Πράττω το κα-
θήκον µου - ∆ιέπραξε βαρύ έγκληµα - Η Επιτροπή θα διενεργήσει 
τις εξετάσεις των υποψηφίων - Οι αρχές διεξάγουν τιτάνιο αγώνα 
εναντίον των εµπόρων ναρκωτικών - Οι διαδηλωτές θα πραγµατο-
ποιήσουν συγκέντρωση στα προπύλαια τού Πανεπιστηµίου - Επι-
τελεί σηµαντικό έργο για τη χώρα. Τέλος, τα ρήµατα κατασκευάζω 
και φτειά(χ)νω (< µεσν. ευθειάζω «διορθώνω» < ευθύς) δηλώ- 
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νουν κατασκευή, επεξεργασία και πρόσδοση συγκεκριµένης µορ-
φής και λειτουργίας σε κάτι: Κατασκευάζουν αυτοκίνητα προηγ-
µένης τεχνολογίας - Έφτειαξαν αγάλµατα από πηλό. Ας σηµειωθεί 
εδώ η κατάχρηση που γίνεται σήµερα τού δηµιουργώ συχνά µε τη 
σηµασία τού κάνω (βλ. λ. δηµιουργώ). Επίσης, σηµειωτέον ότι τα 
παραπάνω ρήµατα (µε την ίδια ή παρηλλαγµένη σηµασία) είναι ή-
δη αρχαία, εκτός τού πραγµατοποιώ (1833) και τού φτειά(χ)νω 

κανών (ο) → κανόνας 
καολίνης (ο) {χωρ. πληθ.} µαλακή λευκή άργιλος, που αποτελεί το 
κύριο συστατικό για την παρασκευή τής κινεζικής ή άλλων ειδών 
πορσελάνης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. kaolin < κινεζ. gäo ling 
«ψηλός λόφος»]. 

καουµπόης (ο) {καουµπόηδες}, καουµπόίσσα (η) {χωρ. γεν πληθ.} 
καθένας από τους καβαλάρηδες που οδηγούσαν κοπάδια αγελάδων 
στην αµερικανική ∆ύση και έχουν γίνει θρυλικοί κυρ. από τις ταινίες 
γουέστερν. Επίσης κάου-µπόι (ο) {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < αµερ. cowboy < 
αγγλ. cow «αγελάδα» + boy «αγώρι»]. 

καουµπόικος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) καµποικος 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
καουµπόη 2. καουµπόικο (το) η ταινία γουέστερν (βλ.λ.). — 
καουµπόικα επίρρ. 

καουµποϊλίκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-συνήθ. µειωτ.) η επιθετική και 
αυθάδης συµπεριφορά. 

καοόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η αίσθηση καψίµατος σε σηµείο τού σώ-
µατος, η οποία προκαλείται από τροφή ή άλλον εξωτερικό ερεθισµό: 
~ στο στοµάχι ΣΥΝ. καήλα, κάψιµο- ΦΡ. έχω µια καούρα (να...) 
(ειρων.) ούτε που µου περνάει από το µυαλό, δεν θέλω καθόλου: -
∆εν σε κάλεσαν στη γιορτή; -Ξέρεις, είχα κι εγώ µια καούρα... ΣΥΝ. 
µου είναι αδιάφορο. 
[ΕΤΎΜ. < θ. κα- + (< καίω) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. θολ-ούρα, 
χασ-ούρα, χαιρετ-ούρα]. 

καουτσούκ (το) {άκλ.} ελαστικό προϊόν, το οποίο παράγεται από τον 
παχύρρευστο χυµό ορισµένων φυτών (φυσικό καουτσούκ) ή ως προϊ-
όν χηµικών αντιδράσεων κυρ. σε βιοµηχανική κλίµακα (συνθετικό ή 
τεχνητό καουτσούκ). — καουτσουκένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
caoutchouc (οπτικό δάνειο) < ισπ. caucho < caoochu (λ. των ιθαγενών 
τού Ισηµερινού) «ξύλο που διυλίζει»]. 

καουτσουκόδεντρο (το) δέντρο τής Ν. Αφρικής, που καλλιεργείται σε 
φυτείες και αποτελεί την κύρια πηγή τού φυσικού καουτσούκ. 

Κ.Α.Π. (η) Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
κάπα (το) → κάππα 
κάπα (η) {δύσχρ. καπών} 1. χοντρό πανωφόρι από µαλλί προβάτου ή 

κατσίκας, µε κουκούλα και χωρίς µανίκια, το οποίο φορούν χωρικοί, 
κυρ. βοσκοί, για προστασία από το κρύο 2. γυναικείο φαρδύ και µα-
κρύ πανωφόρι, χωρίς µανίκια ΣΥΝ. µπέρτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία, 
οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. cappa]. 

καπάκι (το) {καπακ-ιού | -ιών) 1. σκέπασµα δοχείου, σκεύους ή φιά-
λης: βιδωτό ~ || ~ κατσαρόλας ΣΥΝ. κάλυµµα, επικάλυµµα· ΦΡ. (α) κύ-
λησε ο τέντζερης και βρήκε ΙΟ καπάκι για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος βρίσκει τον όµοιο του, κάποιον που του ταιριάζει (συνήθ. ει-
ρων.) ΣΥΝ. βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ (β) φέρνω (κάποιον) κα-
πάκι κάνω (κάποιον) να συµφωνήσει µαζί µου, να ενεργήσει όπως 
εγώ θέλω, τον τουµπάρω, τον καταφέρνω: του τα 'πε έτσι, του τα 'πε 
αλλιώς, στο τέλος τον έφερε καπάκι 2. (οικ., ως επίρρ.) αµέσως µετά: 
µε το που θα τελειώσω τις σπουδές, θα πάω ~ στρατό. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. kapak]. 

καπακώνω ρ. µετβ. {καπάκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σκεπάζω (ένα 
άνοιγµα) µε καπάκι 2. πέφτω πάνω σε κάτι και το καλύπτω µε το σώ-
µα µου: ο τερµατοφύλακας καπάκωσε τη µπάλα 3. (µτφ.) επιτυγχάνω 
να υπερισχύσω (έναντι κάποιου) (συχνά µε δόλια και αθέµιτα µέσα), 
τον κάνω να βρεθεί σε υποδεέστερη θέση ΣΥΝ. καπελώνω 4. (µτφ.) 
αποκρύπτω, συγκαλύπτω (κάτι) από το φως τής δηµοσιότητας: ~ µια 
υπόθεση | ένα ζήτηµα. — καπάκωµα (το). 

καπακωτός, -ή, -ό αυτός που καλύπτεται µε καπάκι: ~ βαζάκι. 
καπαµάς (ο) {καπαµάδες} φαγητό από αρνήσιο ή µοσχαρήσιο κρέας 

µε ντοµάτα και µπαχαρικά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kapama < p. kapamak 
«κλείνω, σκεπάζω»]. 

καπάνταης (ο) {καπανταήδες} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αρχηγός σπείρας 
νταήδων 2. (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο που κάνει τον ζόρικο, που εµπλέ-
κεται σε έριδες παριστάνοντας τον παλληκαρά. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
kabadayi]. 

κάπαρη (η) → κάππαρη 
καπαρντίνα (η) → καµπαρντίνα 
καπαρο (το) η προκαταβολή που δίνεται ως εγγύηση για την εξα-
σφάλιση αγοραπωλησιών ή µισθώσεων: παίρνω | δίνω ~ ΣΥΝ. αρρα-
βώνας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. caparra < capo «κεφάλι, κεφάλαιο» (< λατ. caput, -itis) 
+ arra «εγγύηση» (< µτγν. λατ. arra, συγκεκοµµένος τ. τού λατ. arrabo 
< αρχ. άρραβών, βλ.λ.)]. 

καπαρώνω ρ. µετβ. {καπάρω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) εξασφαλίζω 
(κάτι) δίνοντας προκαταβολή ΣΥΝ. κλείνω, αγκαζάρω. — καπάρωµα 
(το). 

καπάτσος, -α, -ο αυτός που κατορθώνει να τα βγάλει πέρα και να 
αντιπαρέρχεται κάθε δυσκολία µε την εξυπνάδα και την πονηριά 
του: ~ γυναίκα | επιχειρηµατίας ΣΥΝ. καταφερτζής, επιτήδειος, επιδέ-
ξιος, ικανός. — καπατσοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. capace < λατ. capax 
< capio «λαµβάνω, παίρνω»]. 

Κ.Α.Π.Ε. (το) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Ενέργειας). 

καπελάδικο (το) κατάστηµα κατασκευής, επιδιόρθωσης ή πώλησης 
καπέλων ΣΥΝ. (λόγ.) πιλοποιείο, πιλοπωλείο. 

καπελαδοόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλου σχήµατος καπέλο, που 
καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το πρόσωπο. [ΕΤΥΜ < βεν. capeladura, 
βλ. κ. καπέλο]. 

καπελάς (ο) {καπελάδες}, καπελού (η) {καπελούδες} πρόσωπο που 
κατασκευάζει, επιδιορθώνει ή πουλάει καπέλα. 

κάπελας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) αυτός που έχει καπηλειό, ταβέρνα όπου 
σερβίρεται βαρελήσιο κρασί: βάλε µας, κάπελα, κρασί! ΣΥΝ. ταβερ-
νιάρης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάπηλος (βλ.λ.) «ταβερνιάρης», όπου η µεταβολή -ε- < 
-η- οφείλεται σε επίδραση τού -λ- (πβ. κ. θηλιά - θελιά)]. 

καπελιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κουτί στρογγυλού σχήµατος από 
χαρτί, πλαστικό ή δέρµα, που χρησιµοποιείται ως συσκευασία φύλα-
ξης και µεταφοράς καπέλων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappelliera < cappello]. 

καπελίνα (η) γυναικείο καπέλο µε µεγάλο γύρο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappellina < cappello]. 

καπελίνο (το) το µικρό καπέλο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
cappellino, υποκ. τού ουσ. cappello]. 

καπέλο (το) 1. εξάρτηµα τής ανδρικής και γυναικείας ενδυµασίας 
(διαφόρων σχηµάτων και σχεδίων), που φοριέται στο κεφάλι για λό-
γους αισθητικούς, πρακτικούς (προστασία από το κρύο, τον ήλιο) ή 
λειτουργικούς (δηλωτικό αξιώµατος, επαγγέλµατος κ.λπ.) ΣΥΝ. (λόγ.) 
πίλος· ΦΡ. (α) βγάζω (σε κάποιον) το καπέλο αναγνωρίζω την αξία 
και την υπεροχή (κάποιου), τον παραδέχοµαι: αν καταφέρεις να τον 
πείσεις, εγώ θα σου βγάλω το καπέλο (β) άλλο καπέλο βλ. λ. άλλος 
ΣΥΝ. έτερον εκάτερον (γ) παίρνω το καπέλο | καπελάκι µου και φεύγω 
ως απειλή σε (κάποιον) ότι θα φύγει, ότι δεν θα διστάσει να το 
κάνει: αν επικρατήσει αυτή η γραµµή στην εταιρεία, εγώ ~! 2. η πέρα 
από τα νόµιµα και επιτρεπτά όρια αύξηση τής τιµής ενός 
εµπορεύµατος για την επίτευξη τού µέγιστου δυνατού κέρδους: βάζω 
~ στα φρούτα || πουλάω λαχανικά µε ~. — καπελάκι (το) (σηµ. 1). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappello < δηµώδ. λατ. *cappelus < λατ. cappa «κάλυµ-
µα κεφαλής»]. 

καπελώνω ρ. µετβ. {καπέλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) φοράω 
καπέλο στο κεφάλι (κάποιου) · 2. (µτφ.) επιβάλλω την άποψη µου εις 
βάρος των άλλων, καπηλεύοµαι, εκµεταλλεύοµαι τις προσπάθειες ή 
τη δράση άλλων προς όφελος µου: οι φοιτητικές παρατάξεις κατηγο-
ρούνται ότι καπελώνονται από τα κόµµατα που τις υποστηρίζουν || ~ 
µια οργάνωση | συζήτηση | την υποψηφιότητα τού δηµάρχου | την 
εκλογή · 3. (για τις τιµές των προϊόντων) βάζω καπέλο στα εµπο-
ρεύµατα, κερδοσκοπώ εις βάρος τού καταναλωτή. — καπέλωµα (το). 

Καπερναούµ (η) {άκλ.} αρχαία πόλη τής Παλαιστίνης στη Γαλι-
λαία, στην οποία δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Καπερναούµ | Καφαρναούµ < εβρ. Kefar-Nahum «χωριό 
τού Ναούµ» (η λ. Ναούµ αποτελεί κύριο όνοµα, που σηµαίνει «πα-
ρηγοριά, ανακούφιση») < kefâr «χωριό» + nahum «παρηγοριά, ανα-
κούφιση»]. 

καπ(ε)τάν- (ο) (λαϊκ.) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων, σε προσφω-
νήσεις ναυτικών ή οπλαρχηγών: καπ(ε)τάν-Ανδρέα, καπ(ε)τάν-Νικό-
λα· ΦΡ. καπετάν-φασαρίας πρόσωπο που κάνει µεγάλη φασαρία και 
προκαλεί διαρκή αναστάτωση στους γύρω του: ο ~ τής τάξης! ΣΥΝ. 
ταραχοποιός. [ΕΤΎΜ. Βλ. λ. καπετάνιος]. 

καπετανάτο (το) 1. ΙΣΤ. (στην Τουρκοκρατία) το αξίωµα τού καπε-
τάνιου, που είχε υπό τη δικαιοδοσία του ένοπλους άνδρες 2. (συνεκδ.) 
η εδαφική περιοχή όπου ασκούσε την εξουσία του ο καπετάνιος 3. 
(µτφ.) το πεδίο δράσης ή ο χώρος όπου έχει κανείς απόλυτο έλεγχο: 
µερικοί στο κόµµα έχουν δικό τους ~ και δεν ακούνε κανέναν. 

καπετάνιος (ο) {λαϊκ. καπεταναίοι} 1. (στην Τουρκοκρατία) ο αρχη-
γός σώµατος ενόπλων ανδρών, ο οπλαρχηγός · 2. ο κυβερνήτης πλοί-
ου, ο πλοίαρχος: πρώτος | δεύτερος - || ο ~ είναι στο τιµόνι και ο λο-
στρόµος στη µηχανή- ΦΡ. (παροιµ.) ο καλός ο καπετάνιος στη φουρ-
τούνα φαίνεται βλ. λ. φουρτούνα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. capetanio (όπως και καπετάνος < βεν. capetano) < 
µεσν. λατ. capitaneus «ο επί κεφαλής» < λατ. caput, -itis «κεφαλή»). 
Όµοια αρχή έχει και ο τίτλος κατεπάνω Βυζαντινού αξιωµατούχου 
και διοικητή επαρχιών, που παρετυµολογήθηκε προς τις λ. κατά και 
επάνω. Η λ. έχει ευρεία ευρωπαϊκή παρουσία, πβ. αγγλ. captain, γαλλ. 
capitain, ισπ. capitan, σερβ. capetan κ.ά. o τ. καπετάν πιθ. < τουρκ. 
kaptan^ kapudan (πβ. καπουδάν πασάς = ναύαρχος) < βεν. capitan]. 

καπετάνισσα (η) {σπάν. καπετανισσών) 1.η σύζυγος τού πλοιάρχου ή 
τού οπλαρχηγού · 2. γυναίκα καπετάνιος 3. η καραβοκύρισσα. 

καπετανλίκι (το) {καπετανλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το αξίωµα και η 
εξουσία τού καπετάνιου  · 2. το σύνολο των καπεταναίων, των 
οπλαρχηγών. Κ.Α.Π.Η. (το) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων. 
καπηλεία (η) {καπηλειών} 1. η αθέµιτη και αισχροκερδής εµπορική 
συναλλαγή ΣΥΝ. αισχροκέρδεια 2. (ειδικότ.) αθέµιτη εκµετάλλευση, 
κυρ. ευγενών ιδεωδών, για την επίτευξη ιδίου οφέλους: η ~ τής θρη-
σκείας | τής πατρίδας | τής ελευθερίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 
[ΕΤΥΜ αοχ. < καπηλεύω (βλ.λ.)]. καπηλειό (το) ταβέρνα όπου 
σερβίρεται κυρ. βαρελήσιο κρασί ΣΥΝ. οινοµαγειρείο, κουτούκι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καπηλεϊον< κάπηλος «ταβερνιάρης» (βλ.λ.)]. 
καπηλεύοµαι ρ. αµετβ. {καπηλεύτηκα (λόγ. -θηκα)} εκµεταλλεύοµαι 
(κυρ. ιδεώδη, ιδανικά κ.λπ.) για ιδιοτελείς σκοπούς: ~ την ιδέα τής 
πατρίδας | την προσφορά των ανώνυµων αγωνιστών ΣΥΝ. καταχρώ- 
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73 µαι, εµπορεύοµαι. — καπήλευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία, εκ-
µεταλλεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καπηλεύω «εµπορεύοµαι - κάνω αισχροκερδείς συναλλαγές» 
< κάπηλος (βλ.λ.)]. 

καπηλευτής (ο) [µτγν.], καπηλεύτρια (η) {καπηλευτριών} πρόσωπο που 
εκµεταλλεύεται αδίστακτα κάθε υψηλό ιδεώδες, για να αποκοµίσει δικά του 
οφέλη- κάπηλος. — καπηλευτικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

καπηλικός, -ή, -ό 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τον κάπηλο 2. (συνεκδ.) 
βάναυσος, χυδαίος: η ~ συµπεριφορά του ενόχλησε όλους τους παριστάµενους || 
~ ύβρεις | λόγια. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε το οινοπωλείο», < κάπηλος 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

κάπηλος (ο/η) {καπήλ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που δεν διστάζει να 
εκµεταλλευθεί ευγενή και υψηλά ιδεώδη ή δύσκολες καταστάσεις για 
ιδιοτελείς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µικρέµπορος - οινοπώλης», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
κάπη «κουτί» < I.E. *kap- «λαµβάνω, παίρνω», πβ. λατ. capio, capabilis 
«ικανός» (> γαλλ. capable(, γοτθ. hafjan «παίρνω», γερµ. haben «έχω», αγγλ. 
have κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κάπτω «καταβροχθίζω, καταπίνω». Κατ' άλλη άποψη, 
η λ. κάπηλος αποτελεί δάνειο, όπως και το συνώνυµο λατ. caupo, -onis]. 

-κάπηλος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, που δηλώνουν 
πρόσωπο το οποίο εκµεταλλεύεται αυτό που δηλώνει το α' συνθετικό για 
ιδιοτελείς σκοπούς: ιερο-κάπηλος, αρχαιο-κάπηλος, πολε-µο-κάπηλος, 
πατριδο-κάπηλος. 

καπίκι (το) {καπικ-ιού | -ιών} (παλαιότ.) ρωσικό νόµισµα αξίας ίσης προς το 
ένα εκατοστό τού ρουβλίου. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. kopéjka < kopj «ακόντιο, δόρυ», που ονοµάστηκε έτσι, 
επειδή το πρώτο που κόπηκε (από τον τσάρο Ιβάν ∆' τον Τροµερό) απεικόνιζε 
έναν ιππέα µε ακόντιο]. 

καπίστρι (το) {καπιστρ-ιού | -ιών} λουρί που περνιέται στο κεφάλι υποζυγίου, 
για να το ελέγχει ο αναβάτης (πβ. λ. χαλινάρι)· ΦΡ. σέρνω | τραβώ (κάποιον) 
από το καπίστρι κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, του επιβάλλοµαι καθ' ολοκληρίαν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καπίστριονκ λατ. capistrum < capistro]. 

καπιστρωνω ρ. µετβ. {καπίστρω-σα, -θηκα, -µένος} περνώ το καπίστρι στο 
υποζύγιο ANT. ξεκαπιστρώνω. — καπίστρωµα (το). 

καπιταλάκι (το) {χωρ. γεν.} ΤΥΠΟΓΡ. (συνήθ. σε πληθ.) κεφαλαίο γράµµα, 
µικρότερο σε µέγεθος από τα κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο 
κείµενο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (lettre) capitale «κεφαλαίο (γράµµα)» + υποκ. επίθηµα -άκι]. 

καπιτάλας (ο) (ειρων.) πρόσωπο που ασπάζεται τον καπιταλισµό ή ζει σύµφωνα 
µε τις αρχές του- συνήθ. για αυτούς που κερδίζουν πολλά χρήµατα και τα 
ξοδεύουν επιδεικτικά. [ΕΤΥΜ; < καπιταλ(ιστής) + µεγεθ. επίθηµα -ας]. 

καπιτάλι (το) {καπιταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το χρηµατικό ποσό, το κεφάλαιο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. capitale, βλ. κ. καπιταλισµός]. 

καπιταλισµός (ο) 1. η κεφαλαιοκρατία (βλ.λ.) 2. κρατικοµονοπω-λιακός 
καπιταλισµός (στη µαρξιστική θεωρία) µορφή καπιταλισµού που 
χαρακτηρίζεται από τη συνένωση τής δύναµης των καπιταλιστικών 
µονοπωλίων µε τη δύναµη τού κράτους, τού οποίου ο οικονοµικός ρόλος 
ενισχύεται µε την άµεση ρυθµιστική του παρέµβαση στη διαδικασία 
συσσώρευσης κεφαλαίου· (ειδικότ.) στάδιο στο οποίο οδηγήθηκε το 
καπιταλιστικό σύστηµα µετά την οικονοµική κρίση τού 1929 και 1930 (βλ. κ. 
λ. κραχ), για να εξισορροπήσει τις αντιθέσεις που δηµιουργήθηκαν από την 
εντελώς ελεύθερη λειτουργία τής αγοράς- αλλιώς ώριµος καπιταλισµός. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. capitalisme < capital < λατ. capitalis < caput 
«κεφάλι». Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. statemonopoly capitalism]. 

καπιταλιστής (ο), καπιταλίστρια (η) {καπιταλιστριών} κεφαλαιο-κράτης 
(βλ.λ.). Επίσης (µειωτ.) καπιταλίστας (ο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
capitaliste]. 

καπιταλιστικός, -ή, -ό αυτός που διέπεται από τις βασικές αρχές τού 
καπιταλισµού, κεφαλαιοκρατικός: ~ σύστηµα | κοινωνία | οικονοµία. 

καπιτονέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα από µετάξι ή λινό 2. δύο κοµµάτια υφάσµατος 
σε µορφή παπλώµατος µε µαλακό συνθετικό υλικό ανάµεσα (π.χ. 
υαλοβάµβακα), για να δίνει όγκο, που είναι γαζωµένα έτσι, ώστε να 
σχηµατίζουν συνήθ. ρόµβους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. capitonné, µτχ. τ. τού p. capitonner < capiton < ιταλ. capitone 
< λατ. capito «αυτός που έχει µεγάλο κεφάλι» (< caput, -itis «κεφάλι»)]. 

Καπιτώλιο (το) {Καπιτωλίου} 1. ΙΣΤ. λόφος τής αρχαίας Ρώµης, στον οποίο 
είχαν χτιστεί ναοί, καθώς και η ακρόπολη τής πόλης 2. ΠΟΛΙΤ. το µέγαρο 
συνεδριάσεων τού Κογκρέσου των Η.ΠΑ. [ΕΤΥΜ. < λατ. Capitolium (< 
caput «κεφάλι»), από τον ναό τού ∆ιός Καπιτωλίου, ο οποίος υψωνόταν στον 
οµώνυµο λόφο]. 

καπλαµάς (ο) {καπλαµάδες} λεπτό φύλο από καλής ποιότητας ξύλο, που 
επικολλάται στην επιφάνεια επίπλων κατασκευασµένων από πιο φθηνό υλικό. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaplama]. 

καπλάνι (το) {καπλαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η τίγρη 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
δαµάζεται εύκολα, ο σκληρός και γενναίος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kaplan]. 

καπλαντιζω ρ. µετβ. {καπλάντισ-α, -τηκα, -µένος} 1. επικαλύ-πτω επιφάνεια µε 
καπλαµά 2. (ειδικότ.) ντύνω πάπλωµα µε σεντόνι. — καπλάντισµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kapladim, αόρ. τού p. kaplamak]. 
καπνά (τα) → καπνός 
κάπνα (η) {χωρ. πληθ.} σύννεφα καπνού, η αιθάλη: ~ από το τζάκι | το µαγκάλι. 
καπναγωγός, -ός, -ό [1853] 1. αυτός µέσα από τον οποίο διοχετεύεται ο 

καπνός: ~ σωλήνας 2. καπναγωγός (ο) η καπνοδόχος. 
καπναποθήκη (η) [1890] {καπναποθηκών} αποθήκη για τη συγκέντρωση και 

τη φύλαξη των καπνών. 
καπνάς (ο) {καπνάδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που ασχολείται µε την καλλιέργεια 

και την κατεργασία των φύλλων τού καπνού · 2. παραγωγός ή έµπορος 
καπνών. 

καπνελαίο (το) [µτγν.] {καπνελαίου | χωρ. πληθ.} λάδι από τα σπέρµατα τού 
καπνού. 

καπνέµπορος (ο/η) [1892] {καπνεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που 
εµπορεύεται καπνά. Επίσης (λαϊκότ.) καπνέµπορας (ο). — καπνέµπορα (το), 
καπνεµπορικός, -ή, -ό [1892]. 

καπνεργάτης (ο) {καπνεργατών}, καπνεργάτρια (η) {καπνεργα-τριών} ο 
εργάτης που απασχολείται στη συγκέντρωση και την κατεργασία των φύλλων 
τού καπνού. Επίσης καπνερνάτισσα (η) {κα-πνεργατισσών}. 

καπνεργατικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στους καπνεργάτες και την 
εργασία τους: ~ ταµείο | απεργία · 2. καπνεργατικά (τα) η αµοιβή των 
καπνεργατών, τα χρήµατα που καταβάλλονται για την κατεργασία των 
καπνών. 

καπνεργοστάσιο (το) [1883] {καπνεργοστασί-ου | -ων} το εργοστάσιο 
επεξεργασίας και κοπής των φύλλων καπνού για την παραγωγή τσιγάρων. 

καπνιά (η) 1. µαύρη ανθρακώδης ουσία που παράγεται κατά την ατελή καύση 
άνθρακα, ξύλου ή λαδιού και επικάθεται σε επιφάνειες µαυρίζοντας τες: η ~ 
τής καµινάδας 2. (γενικότ.) η µουντζούρα που σχηµατίζεται πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες από τον καπνό ΣΥΝ. κάπνα, φούµο. 

καπνίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κάπνισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. εισπνέω και 
εκπνέω από το στόµα τον καπνό (από τσιγάρο, πίπα, πούρο ή άλλη 
επεξεργασµένη µορφή των φύλλων καπνού): ~ 10 τσιγάρα την ηµέρα | πούρα 
Αβάνας | αρωµατικό καπνό σε ναργιλέ ΣΥΝ. (λαϊκ.) φουµάρω · 2. γεµίζω ή 
µαυρίζω µια επιφάνεια µε καπνό ή κάπνα: καπνισµένος ουρανός || τα αναµµένα 
κεριά καπνίζουν τα έπιπλα και το ταβάνι || «Καπνισµένο τσουκάλι» (ποιητική 
συλλογή τού Γ. Ρίτσου) || ~ το µελίσσι (για να µην τσιµπούν οι µέλισσες κατά τη 
συλλογή τού µελιού) · 3. (κρέας, ψάρι κ.λπ.) επεξεργάζοµαι και συντηρώ 
ορισµένες τροφές για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε την έκθεση τους στην 
επίδραση καπνού από φωτιά: ~ κρέας χοιρινό ♦ (αµετβ.) 4. βγάζω καπνό προς 
τα έξω, αναδίδω καπνό: το τζάκι καπνίζει || τα βρεγµένα ξύλα καπνίζουν 5. 
εισπνέω και εκπνέω από το στόµα τον καπνό από τσιγάρο, πίπα, πούρο κ.λπ.: οι 
επιβάτες παρακαλούνται να µην καπνίζουν κατά την προσγείωση ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φουµάρω 6. είµαι καπνιστής: -Καπνίζετε; -Όχι || ~ σαν φουγάρο ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φουµάρω· ΦΡ. καπνίζω σαν Αράπης βλ. λ. Αράπης 7. σε φρ. για να δηλωθεί η 
ξαφνική επιθυµία κάποιου, η αυθαίρετη ενέργεια ή απερισκεψία: του κάπνισε 
να πάει εκδροµή κι έφυγε χωρίς να πει κουβέντα, κάνει ό,τι του καπνίσει και δεν 
δίνει λογαριασµό σε κανέναν, αντί να έχει ένα σταθερό ωράριο, έρχεται και 
φεύγει όποτε του καπνίσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«προκαλώ καπνό», < καπνός. Η σηµερινή σηµ. «εισπνέω καπνό (τσιγάρου, 
πούρου κ.τ.ό.)» αποτελεί απόδ. ξέν. όρων, πβ. αγγλ. smoke, γαλλ. fumer]. 
Καπνικαρέα (η) (µετωνυµ.) για γυναίκα πολύ γηραιά, υπέργηρη. [ΕΤΥΜ 
Βυζαντινός ναός τής Αθήνας (στην οδό Ερµού), που παραδίδεται και µε τα 
ονόµατα Καµουχαρέα, Παναγία τής Βασιλοπούλας | τού Πρίντζη, ανάγεται δε 
στον 11ο αι. Η ονοµασία ανάγεται στο µεσν. *καπνικάρι)ο)ς «εισπράκτορας τού 
φόρου καπνού των καπνοδόχων», στους οποίους αποδίδεται η χρηµατοδότηση 
τού κτίσµατος. Η ονοµασία Καµουχαρέα ανάγεται στο µεσν. καµουχάς 
«µεταξωτό ύφασµα (από το οποίο κατασκευάζονται άµφια και άλλοι επενδύτες 
ιερέων)» (< τουρκ. kemha, βλ. κ. καµουχάς), επειδή δίπλα στον ναό υπήρχαν 
εργαστήρια τέτοιων υφασµάτων]. καπνικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται 
µε τον καπνό: ~ ζήτηµα. καπνίλα (η) {χωρ. πληθ.} η µυρωδιά τού καπνού. 
κάπνισµα (το) {καπνίσµατος | χωρ. πληθ.} 1. η εισπνοή και εκπνοή τού καπνού 
από τσιγάρο, πίπα, πούρο ή άλλη επεξεργασµένη µορφή φύλλων καπνού: 
απαγορεύεται το - στα νοσοκοµεία || το ~ βλάπτει σοβαρά την υγεία 2. το να 
βγαίνει καπνός από κάπου 3. η επεξεργασία αλατισµένου κρέατος ή ψαριού µε 
την έκθεση του στον καπνό. [ΕΤΥΜ. < µτγν., αρχική σηµ. «θυµίαµα», < αρχ. 
καπνίζω (βλ.λ.)]. καπνιστηριο (το) [1889] {καπνιστήρί-ου | -ων} ο ιδιαίτερος 
χώρος (σε θέατρο, αεροπλάνο, τρένο...) που χρησιµοποιείται κατ' αποκλειστικό-
τητα από καπνιστές. καπνίΌτής (ο) [1873], καπνίστρια (η) [1896] 
{καπνιστριών} πρόσωπο που έχει τη συνήθεια να καπνίζει τσιγάρα ή πούρα: 
µανιώδης | αρειµάνιος ~· ΦΡ. παθητικός καπνιστής αυτός που, χωρίς να καπνί-
ζει ο ίδιος, εκτίθεται σε χώρο καπνιστών, εισπνέοντας τον καπνό από τα 
τσιγάρα τους. — καπνισπκός, -ή, -ό. καπνιστός, -ή, -ό [µτγν.] (για τροφές) που 
έχει υποστεί ειδική επεξεργασία µε την επίδραση τού καπνού: ~ κρέας | ρέγκα | 
τυρί | σολοµός | χοιρινό. καπνοβιοµηχανία (η) {καπνοβιοµηχανιών} 1.ο 
βιοµηχανικός κλάδος τής επεξεργασίας καπνού 2. η βιοµηχανική µονάδα 
επεξεργασίας φύλλων καπνού και παραγωγής προϊόντων καπνού (τσιγάρων, 
πούρων κ.λπ.) ΣΥΝ. καπνεργοστάσιο. — καπνοβιοµήχανος (ο) [1892], κα- 
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προβιοµηχανικός, -ή, -ό. 
καπνοβόρος, -α, -ο 1. αυτός που απορροφά τον καπνό και εµποδίζει τον 

σχηµατισµό του 2. καπνοβόρος (ο) ειδική συσκευή, η οποία τοποθετείται σε 
άλλες συσκευές για την απορρόφηση τού καπνού που σχηµατίζεται κατά την 
καύση διαφόρων υλών ΣΥΝ. καπνοσυλλέκτης. [ΕΤΥΜ. < καπνός + -βόρος < 
βορά, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. fumivore (νόθο συνθ.)]. 

καπνογόνος, -ος, -ο [1847] 1. αυτός που παράγει καπνό: ~ µηχανή | αέρια | 
φωτοβολίδες 2. καπνονόνο (το) χηµική ουσία που κατά την καύση της παράγει 
καπνό: η αστυνοµία διέλυσε το πλήθος κάνοντας χρήση καπνογόνων. 
[ΕΤΥΜ. < καπνός + γόνος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. fumigène (νόθο 
συνθ.)]. 

καπνοδοχοκαθαριστής (ο) [1861] ο επαγγελµατίας που ασχολείται µε τον 
καθαρισµό των καπνοδόχων από την κάπνα που σχηµατίζεται στα εσωτερικά 
τους τοιχώµατα. 

καπνοδόχος (η) σωλήνας µεταλλικός ή κτιστός συνήθ. κατακόρυφα, ο οποίος 
επιτρέπει στα αέρια που σχηµατίζονται από καύσεις σε τζάκια ή λέβητες, να 
διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα ΣΥΝ. καµινάδα, καπναγωγός, 
καπνοσωλήνας, µπουρί, τσιµινιέρα, φουγάρο. [ETYM. µτγν. < αρχ. 
καπνοδόκη | -δόχη < καπνός + -δόκη < δέχοµαι | δέκοµαι]. 

καπνοθάλαµος (ο) [1891] {καπνοθαλάµ-ου | -ων, -ους} εξάρτηµα στους 
ατµολέβητες, το οποίο βρίσκεται πάνω από την εστία και όπου εισέρχονται τα 
αέρια τής καύσης, πριν φθάσουν στην καπνοδόχο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. smoke chamber]. 

καπνοθήκη (η) [1886] {καπνοθηκών} το κουτί όπου οι καπνιστές τοποθετούν 
τον καπνό ΣΥΝ. ταµπακιέρα. 

καπνοκαλλιέργεια (η) {καπνοκαλλιεργειών] η καλλιέργεια καπνών. — 
καπνοκαλλιερνητής (ο) [1890], καπνοκαλλιερνητικός, -ή, -ό. 

καπνοκοπτήριο (το) [1833] {καπνοκοπτηρί-ου | -ων} το εργοστάσιο κοπής των 
φύλλων καπνού. — καπνοκοπτικός, -ή, -ό [1891]. 

καπνοµάγαζο (το) η αποθήκη για την κατεργασία των φύλλων καπνού από τους 
καπνεργάτες. 

καπνοµίχλη (η) {χωρ. πληθ.} η αιθαλοµίχλη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
smog, από συµφυρµό των λ. smoke «καπνός» και fog «οµίχλη». Βλ. κ. 
αιθαλοµίχλη]. 

καπνοπαραγωγή (η) [1892] {χωρ. πληθ.} η παραγωγή καπνών. 
καπνοπαραγωγός, -ός, -ό [1892] 1. αυτός που παράγει µεγάλες ποσότητες 

καπνών: ~ χώρα 2. καπνοπαραγωγός (ο/η) γεωργός που ασχολείται µε την 
καλλιέργεια και παραγωγή καπνών. — καπνοπα-ραγωγικός, -ή, -ό [1894]. 

καπνοπωλείο (το) [1871] κατάστηµα ή πρατήριο όπου πωλούνται τσιγάρα και 
άλλα κατεργασµένα προϊόντα καπνού. — καπνοπώλης (ο) [1871], 
καπνοπώλισσα (η), καπνοπωλικός, -ή, -ό [1891]. 

καπνός (ο) {κ. πληθ. καπνά (τα) (σηµ. 2, 4)} 1. µείγµα από αέρια και 
αιωρούµενα µόρια άνθρακα, που προκύπτει από την καύση ξύλου ή άλλης 
οργανικής ύλης: από το φουγάρο βγαίνει ~ || ο ~ διώχνει τα κουνούπια || ο ~ 
από τα κεριά µαυρίζει το ταβάνι || (κ. στον πληθ.) οι ~ απ'τα τσιγάρα· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά | δεν υπάρχει καπνός 
χωρίς φωτιά πίσω από κάθε φηµολογία υπάρχει κάποια δόση αλήθειας: δεν 
µπορεί να την κατηγορούν χωρίς να 'χει κάνει τίποτα· ~! (β) έγινε καπνός 
εξαφανίστηκε: ο ληστής άρπαξε τη σακούλα µε τα χρήµατα και ~ (γ) 
προπέτασµα καπνού (i) µάζα από πυκνά σύννεφα καπνού, που παράγονται 
για να κρύψουν µια περιοχή ή στρατεύµατα από το οπτικό πεδίο τού εχθρού 
(ii) (µτφ.) οτιδήποτε έχει ως προορισµό να συγκαλύψει, να αποκρύψει ή να 
παραπλανήσει σχετικά µε ένα ζήτηµα: οι κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών 
ήταν ένα ~, για να διασκεδάσουν τις υποψίες σχετικά µε τη διαφωνία τους · 2. 
φυτό τού οποίου τα φύλλα περιέχουν νικοτίνη και µε την ξήρανση και την 
κατάλληλη επεξεργασία τους χρησιµοποιούνται για κάπνισµα ως συστατικό 
τσιγάρων, πούρων κ.λπ., για µάσηµα ή εισπνοές από τη µύτη 3. (συνεκδ.) η 
επεξεργασµένη ύλη από τα φύλλα τού παραπάνω φυτού, η οποία 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή τσιγάρων, πούρων κ.λπ.: ο ~ τής πίπας || 
εκλεκτό χαρµάνι από ελληνικό ~ || βαρύς | ελαφρύς | αρωµατικός ~ ΣΥΝ. 
ταµπάκο· ΦΡ. (οικ.) τι καπνό φουµάρει; ποιο είναι το ποιόν αυτού τού 
ανθρώπου; 4. καπνά (τα) οι εκτάσεις, η καλλιέργεια ή η παραγόµενη 
ποσότητα τού φυτού καπνός: έχει πολλά ~ || δουλεύει στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τµήµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < *παπ-νός (µε ανοµοίωση) < *κΕαπ-νός < I.E. *kwep- 
«καπνίζω, κοχλάζω», πβ. σανσκρ. kup-yati «βράζει», λετ. kvêpt «καπνίζω», 
πιθ. λατ. vapor «ατµός» (< I.E. *kwap-or) κ.ά. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι 
φρ. δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά (< γαλλ. il n'y a pas de fumée sans feu) 
και προπέτασµα καπνού (< αγγλ. smoke-screen)]. 

καπνοσακούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υφασµάτινο ή δερµάτινο σακουλάκι, 
στο_ οποίο τοποθετείται χύµα ο κοµµένος καπνός. 

καπνοσυλλέκτης (ο) {καπνοσυλλεκτών} συσκευή που προσαρµόζεται σε 
εγκαταστάσεις καλοριφέρ για τη συγκέντρωση τής παραγόµενης αιθάλης και 
την παρεµπόδιση τής διοχέτευσης της στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

καπνοσύριγγα (η) [1845] {καπνοσυρίγγων} 1. (λόγ.-σπάν.) η πίπα 2. η µακριά 
δερµάτινη σύριγγα τού ναργιλέ, µαρκούτσι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. των γαλλ. pipe 
«πίπα», τουρκ. çubuk «τσιµπούκι»]. 

καπνοσωλήνας (ο) [1801] κυλινδρικός µεταλλικός σωλήνας που συνδέει τις µη 
ηλεκτρικές συσκευές θέρµανσης µε την καπνοδόχο ή απευθείας µε τον 
ατµοσφαιρικό αέρα για την αποµάκρυνση τού παραγόµενου κατά την καύση 
καπνού ΣΥΝ. µπουρί. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού τουρκ. çubuk «τσιµπούκι»]. 

καπνοτόπι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) έδαφος όπου καλλιεργούνται καπνά. Επίσης 
καπνότοπος (ο). 

καπνόφυλλο (το) το φύλλο τού φυτού καπνός. 
καπνοφυτεία (η) [1888] {καπνοφυτειών} η φυτεία καπνών. 
καπνόχορτο (το) [1831] ποώδες φυτό µε λεπτό µίσχο. 
καπνοχώραφο (το) χωράφι καλλιεργηµένο µε καπνά. 
καπό (το) {άκλ.! το σκέπαστρο τής µηχανής αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 

capot, αρχική σηµ. «είδος κάπας», < cape < ιταλ. cappa (βλ. λ. κάπα)]. 
καποδιστριακός, -ή, -ό [1832] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη τής Ελλάδας 2. σε τίτλους ιδρυµάτων, 
π.χ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

κάποιος, -οια, -οιο αντων. 1. (για πρόσωπα ή πράγµατα) ένας (αόριστα): ~ 
κύριος είναι στην πόρτα || δώσ' του ~ συµβουλή || ~ µε χαιρέτησε το πρωί, αλλά 
δεν κατάλαβα ποιος ήταν 2. (µετά από αόρ. άρθρο) για πρόσωπο ή πράγµα, τα 
στοιχεία των οποίων δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν µε ακρίβεια: ένας ~ 
κύριος Κώστας σε ζητάει || γυναίκα µιας ~ ηλικίας (δηλ. µη προσδιορίσιµης, αν 
και αρκετά προχωρηµένης) 3. όχι πολύ σηµαντικός, όχι πολύς: κερδίζει ~ 
χρήµατα || έχεις ~ δίκιο || έχει - µόρφωση ΣΥΝ. µικρός, λίγος 4. (καθηµ. για 
πρόσ.) µε µεγάλη αξία, σηµαντικός: θέλει να γίνει κάποιος || νοµίζει ότι είναι 
κάποιος || κάνει τον κάποιο 5. κάποιοι µερικοί, όχι όλοι: θα καλέσω κάποιους 
από τους φίλους µου το βράδυ || κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχεις άδικο · ΦΡ. 
κατά κάποιον τρόπο µάλλον, µέχρις ενός σηµείου, εξετάζοντας τα πράγµατα 
από µία πλευρά: έχει ~ δίκιο ΣΥΝ. (λόγ.) τρόπον τινά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρθρο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < καν + ποίος. Το αρσ. κάποιος σχηµατίστηκε µε βάση το θηλ. 
κάποια, το οποίο µε τη σειρά του πλάστηκε κατ' αναλογίαν προς το θηλ. καµιά 
(τής αντων. κανείς). Έτσι ερµηνεύεται η απουσία οποιουδήποτε ίχνους τού 
τελικού -ν (τού καν), αφού χρησίµευσε ως βάση ο τ. καµιά (βλ. λ. κανείς), 
όπου το -ν έχει αφοµοιωθεί προς το επόµενο -µ-]. 

καπόνι (το) {καπον-ιού | -ιών] 1. ευνουχισµένος κόκορας · 2. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) η 
επωτίδα (βλ.λ.) · 3. εδώδιµο ψάρι µε σώµα ατρακτοειδές, µεγάλο κεφάλι, 
µικρά σκληρά λέπια, χρώµα κοκκινωπό µε βαθιά πρασινο-γάλαζη απόχρωση, 
µουστάκια και δύο µεγάλα πλαϊνά πτερύγια. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. καπόνιν, υποκ. τού µτγν. κάπων (ό) < λατ. capo, ίδια σηµ. Οι 
σηµ. 2, 3 ανάγονται σε βεν. capon (< λατ. capo)]. 

καπότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (λαϊκ.) η κάπα (σηµ. 1): «πάνω στην ~ µου, 
συντροφιά και στρώµα µου» ✈  2. (!) το ανδρικό προφυλακτικό (βλ.λ.). Επίσης 
καπότο (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. capotta. Με τη σηµ. «προφυλακτικό» η λ. προέρχεται από το 
γαλλ. capote (όπου συνήθ. χρησιµοποιείται ως µέρος τής περίφρασης capote 
anglaise). Τόσο η γαλλ. όσο και η ιταλ. λ. αποτελούν υποκ. τού λατ. cappa 
«κάπα»]. 

καποτάστο (το) ΜΟΥΣ. µικρή κινητή ράβδος που προσαρτάται στην ταστιέρα 
έγχορδων οργάνων, ιδ. µαντολίνου και κιθάρας, και χρησιµεύει στη ρύθµιση 
τής οξύτητας τού ήχου των χορδών. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. capotasto < capo 
«κεφάλι» (< λατ. caput, -itis) + tasto «ψαύση, άγγιγµα» < tastare «ψαύω, 
ψηλαφώ» < *taxitare (< λατ. taxare)]. 

κάποτε επίρρ. 1. σε απροσδιόριστο ή ακαθόριστο χρονικό σηµείο, σε κάποια 
χρονική στιγµή: (α) στο παρελθόν: ~ έλεγε ότι την αγαπούσε || ~ έκανα πολλά 
όνειρα || (σε παραµύθια) ζούσε ~ ένας γίγαντας (µια φορά κι έναν καιρό) ΣΥΝ. 
άλλοτε (β) στο µέλλον: ~ θα καταλάβεις το λάθος σου και τότε θα 'ναι αργά || ~ 
θα σου τα πω όλα ΣΥΝ. αργά ή γρήγορα- ΦΡ. κσποτε-κάποτε από καιρό σε 
καιρό, κατ' αραιά χρονικά διαστήµατα: παλιά ερχόταν ~ να µας δει, αλλά τώρα 
ούτε κι αυτό γίνεται ΣΥΝ. πότε-πότε, µερικές φορές · 2. (διαζευκτικά) άλλες 
φορές, άλλοτε... άλλοτε: ~ λέει αλήθεια, ~ λέει ψέµατα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καν + 
ποτέ, όπου η παράλειψη τού -ν- οφείλεται σε αναλογία προς το κάποιος 
(βλ.λ.)]. 

κάπου επίρρ. 1. (τοπικά) σε κάποιο µέρος, σε κάποιο σηµείο: ~ θα κρύβεται || ~ 
θα το βρήκε και το µάζεψε || ~ θέλει να πάει || - εδώ γύρω τριγυρίζει · 2. 
(ποσοτικά) κατά προσέγγιση: η επισκευή µας κόστισε ~ ένα εκατοµµύριο || η 
απόσταση είναι ~ 200 χιλιόµετρα || έπεσε ~ εκεί ΣΥΝ. περίπου, πάνω-κάτω 3. 
(καθηµ.) σε κάποιον βαθµό, κατά κάποιον τρόπο: ~ µε έχει απογοητεύσει || ~ 
έχω βαρεθεί να κάνω όλο τα ίδια και τα ίδια· ΦΡ. (χρονικά) κάπου-κάπου κατ' 
αραιά χρονικά διαστήµατα, καµιά φορά: ερχόταν ~ και µας έβλεπε || έµενε ξα-
πλωµένος στο κρεβάτι όλη µέρα· µόνο ~ σηκωνόταν και πήγαινε προς το 
παράθυρο ΣΥΝ. πού και πού, πότε-πότε, κάποτε-κάποτε. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καν 
+ πού, όπου η παράλειψη τού -ν- οφείλεται σε αναλογία προς το κάποιος 
(βλ.λ.)]. καπούλια (τα) {καπουλιών} 1. τα νώτα των µεγάλων τετραπόδων και 
συνήθ. αυτών που χρησιµοποιούνται ως υποζύγια: τα ~ τού αλόγου 2. (για 
ανθρώπους) τα οπίσθια, συνήθ. τα οπίσθια γυναίκας που προεξέχουν. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καπούλιον, υποκ. τού ουσ. καπούλα < λατ. scapulae, τ. πληθ.]. 
καπούτ επίθ. {άκλ.} (εκφραστ.) 1. κατεστραµµένος, αχρηστευµένος: το 
αυτοκίνητο είναι ~ 2. νεκρός. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. kaputt < γαλλ. (être) capot, όρος τής χαρτοπαικτικής για 
εκείνον ο οποίος δεν έχει κανέναν βαθµό]. καπουτσίνος (ο) {χωρ. πληθ. στη 
σηµ. 2} 1. (µε κεφ.) µοναχός που ανήκει σε µοναστικό τάγµα τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, κλάδο τού τάγµατος των Φραγκισκανών, µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τής ενδυµασίας του τη µακριά κουκούλα · 2. καφές 
φίλτρου ιταλικής προελεύσεως που παρασκευάζεται µε ιδιαίτερη τεχνική και 
σερβίρεται µε γάλα ή κρέµα, συνήθ. πασπαλισµένος µε σοκολάτα ή καννέλα • 
3. πίθηκος τής Κ. και Ν. Αµερικής µε χαρακτηριστικό καφέ τρίχω- 
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µα στο κεφάλι · 4. ποώδες διακοσµητικό φυτό. Επίσης καπουτσίνο 
(το/ο) {άκλ.} (σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappuccino < cappuccio «κουκούλα». Η σηµ. 2 προέκυψε 
από την οµοιότητα τού χρώµατος τού καφέ µε το χρώµα τής κου-
κούλας των καπουτσίνων (µοναχών τού τάγµατος τού Αγίου Φραγκί-
σκου) και µε την ενδυµασία τους]. κάππα κ. κάπα (το) {άκλ.} Κ, κ· το 
δέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΎΜ. αρχ. < εβρ. kaph «παλάµη»]. Καππαδοκία 
(η) περιοχή τής Κ. Μικράς Ασίας, σηµαντικό κέντρο τού 
χριστιανισµού κατά τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες. — 
Καππαδόκης (ο) [αρχ.], Καπαδόκισσα (η), καππαδοκικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ασσυρ. Katpa Tuka «η πλευρά τού Tuka (;)»]. κάππαρή (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. θαµνώδες αγκαθωτό φυτό µε επιµήκεις βλαστούς, 
µεγάλα µεµονωµένα λευκά ή ροζ άνθη, που φύεται σε περιοχές µε 
ζεστό κλίµα 2. (συνεκδ.) ο καρπός ή τα φύλλα τού παραπάνω φυτού, ο 
οποίος διατηρείται σε άλµη ή ξίδι και χρησιµοποιείται ως καρύκευµα 
σε σαλάτες και σάλτσες ή γίνεται τουρσί. [ΕΤΥΜ < αρχ. κάππαρις, 
αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. καπρίτσιο (το) 1. ιδιότροπη συµπεριφορά, 
απαιτητική και εγωιστική στάση, πείσµα: κάνω κάτι από ~ || της 
κάνουν όλα τα ~ || περαστικό | παράξενο - || τα ~ τού καιρού | τής µόδας 
| τής τύχης || (µτφ.) το αυτοκίνητο µάς κάνει πάλι καπρίτσια ΣΥΝ. 
παραξενιά, ιδιοτροπία, ιδιορρυθµία, πείσµα, (πληθ.) κόνξες · 2. ΜΟΥΣ. 
ζωηρή µουσική σύνθεση µε χαλαρή δοµή, που στηρίζεται συχνά σε 
γνωστή µελωδία: το «Ιταλικό Καπρίτσιο» τού Τσαϊκόφσκι.   — 
καπριτσιόζος, -α, -ο/-ικο (σηµ. 1), καπριτσιόζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. capriccio < capra «κατσίκι, τρελοκάτσικο» < λατ. capra]. 
κάπρος (ο) (αρχαιοπρ.) ο αγριόχοιρος: ερυµάνθιος ~. [ΕΤΎΜ οψχ· < 
ΙΕ. *kapro- «τράγος», πβ. λατ. caper, αρχ. σκανδ. hafr κ.ά. Επειδή στην 
Ελλην. χρησιµοποιήθηκε η λ. τράγος (βλ.λ.) µε τη σηµ. τού αρσενικού 
αιγάγρου, η λ. κάπρος δήλωσε τον αρσενικό χοίρο (µερικές φορές και 
ως επίθ.: συς κάπρος)]. κάπως επίρρ. 1. (τροπικό) µε κάποιον τρόπο: 
είτε µε τρένο είτε µε λεωφορείο, ~ πρέπει να φύγουµε από 'δω! || 
(καθησυχαστικά) Μην ανησυχείς! ~ θα τα βγάλουµε πέρα ✈  2. 
(ποσοτικό) λίγο: σήµερα είναι ~ καλύτερα || είναι ~ ακριβό για µένα 
και δεν µπορώ να τ' αγοράσω • 3. περίπου: - έτσι είναι τα πράγµατα · 
4. (στην αργκό των νέων) σε ΦΡ. όπως: είµαι κάπως, βρίσκω 
κάποιον/κάτι κάπως κ.λπ. για κάποιον/κάτι που δίνει µια περίεργη 
αίσθηση, την οποία δεν µπορούµε ωστόσο να προσδιορίσουµε. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. *κάν πώς, κατ' αναλογίαν προς τα κάποιος, κάποτε, κά-
που (πβ. λ. κάπου)]. κά ρα (η) ΕΚΚΛΗΣ. η κεφαλή αγίου λειψάνου, 
που φυλάσσεται για ιερό προσκύνηµα σε ναό: η ~ τού Αγίου Νικολάου 
ΣΥΝ. κεφάλι, κρανίο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάρα (τό | ή) «κεφάλι» (ήδη µυκ. 
ka-ra-a-pi, τ. οργανικής πτώσεως) < θ. καρ-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- «κεφάλι», πβ. σανσκρ. sirah, λατ. cervus «ελάφι» (κατά λέξη 
«αυτό που φέρει στο κεφάλι κέρατα»), cornu «κέρατο» (> γαλλ. 
corne), cerebrum «εγκέφαλος» (> ισπ. cerebro), γερµ. Horn «κέρατο», 
αγγλ. horn κ.ά. Οµόρρ. κέρ-ας, κρά-νος, κρα-νίο(ν), καρα-δοκώ, καρα-
τοµώ κ.ά.]. κάρα- κ. καρά- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. (λαϊκ.) ότι 
κάτι είναι µαύρο: καρα-µπογιά 2. ότι κάτι είναι βαρύ, βαθύ: καρα-
σεβντάς, κα-ρα-ντουζένι 3. (καθηµ.) επίταση τής σηµασίας τού β' 
συνθετικού: κα-ρά-βλαχος, καρά-γυφτος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το τουρκ. kara 
«µαύρος» και χρησιµοποιείται είτε κυριολεκτικά (π.χ. καρα-µπογιά) 
είτε ως επιτατικό σε λ. µε µειωτική χρήση (π.χ. καρά-βλαχος)]. 
καραβάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µεταλλικό σκεύος µέσα στο οποίο 
κάθε στρατιώτης βάζει το συσσίτιο του- ΦΡ. (µτφ.) παλιά καραβάνα (i) 
ο παλιός στο στρατιωτικό σώµα (ii) άνθρωπος µε πολλές εµπειρίες, 
που έχει «ψηθεί» στον τοµέα του και έχει αποκτήσει πολλές 
πρακτικές γνώσεις. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. caravana (ή τουρκ. karavana). Βλ. κ. καραβάνι]. 
καραβάνας (ο) {καραβανάδες} (µειωτ.) 1. ΣΤΡΑΤ. (αργκό) ο µόνιµος 
υπαξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς ΣΥΝ. µονιµάς 2. (γενικότ.) κάθε 
µόνιµος στρατιωτικός. καραβάνι (το) {καραβαν-ιού | -ιών} 1. οµάδα 
ταξιδιωτών (συνήθ. εµπόρων και προσκυνητών), κυρ. στην έρηµο, µε 
κοινό σκοπό και προορισµό, που ταξιδεύουν µαζί για ασφάλεια µε 
καµήλες και υποζύγια 2. (µτφ.-γενικότ.) µεγάλος αριθµός ανθρώπων, 
που µετακινούνται ταυτόχρονα προς ορισµένη κατεύθυνση: 
καραβάνια τουριστών κατέκλυσαν το νησί φέτος το καλοκαίρι || ~ 
προσφύγων ΣΥΝ. πλήθος, σµήνος, ορδές. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. καραβάνι | καρβάνι < τουρκ. kervan < περσ. kärwän]. 
καραβάν-οαράι (το) {καραβάν-σαρα-γιού | -γιων} 1. (παλαιότ.) κα-
τάλυµα για τους ταξιδιώτες των καραβανιών και για τα υποζύγια τους 
2. (µειωτ.) κτήριο ακαλαίσθητο. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. kervansaraj. Βλ. κ. Αµφιλοχία (Καρβασαράς)]. 
καραβέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό ιστιοφόρο πλοίο µε δύο ή τρία 
ιστία τριγωνικού σχήµατος, που χρησιµοποιήθηκε κατά τον Μεσαίωνα 
για τα ταξίδια Ισπανών και Πορτογάλων θαλασσοπόρων. [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. caravella, υποκ. τού µτγν. λατ. carabus 
«πλοιάριο» < αρχ. κάραβος. Βλ. κ. καράβι]. 

καραβησιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε καράβι: ~ πανιά- ΦΡ. 
καραβήσιος καφές βλ. λ. καφές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. καράβι (το) 
{καραβ-ιού | -ιών) 1. ιστιοφόρο πλοίο, συνήθ. µεγάλου εκτοπίσµατος, 
µε τρία ή περισσότερα ιστία 2. (καθηµ., κατ' επέκτ.) πλοίο 
οποιουδήποτε τύπου: πότε φεύγει το - για Σύρο; ΦΡ. (καθηµ.) (α) 
πέσαν έξω τα καράβια (κάποιου) για κάποιον που χωρίς εµφανή 

αιτία είναι κακόκεφος: σου - και είσαι έτσι κατσούφης; (β) (ειρων.) 
εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρµενίζουν βλ. λ. χάνω (γ) µεγάλα 
καράβια, µεγάλες φουρτούνες βλ. λ. µεγάλος (δ) (δουλεύω | είµαι) 
στα καράβια είµαι ναυτικός, εργάζοµαι στο Εµπορικό Ναυτικό (ε) 
πάω στα καράβια µπαρκάρω. — (υποκ.) καραβάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλοίο. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. καράβιον, υποκ. τού αρχ. κάραβος «καραβίδα, γαρίδα» 
(η σηµερινή σηµ. ήδη µτγν.), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογειακής 
προελ.]. καραβιά (η) το φορτίο, η ποσότητα ή τα άτοµα που µπορεί 
να µεταφέρει ένα πλοίο· ΦΡ. καραβιές-καραβιές για να δηλώσουµε 
µεγάλα πλήθη: ~ έφταναν οι τουρίστες στο νησάκι. καραβίδα (η) 
εδώδιµο δεκάποδο µαλακόστρακο, κυρ. τού γλυκού νερού, που 
µοιάζει µε µικρό αστακό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καραβίς, υποκ. τού αρχ. κάραβος, αγν. ετύµου, πιθ. δά-
νειο µεσογειακής προελ.]. καραβιδόψιχα (η) αποφλοιωµένο και 
αποκεφαλισµένο σώµα µικρής 
θαλάσσιας καραβίδας, το οποίο προσφέρεται συνήθ. τηγανισµένο. 
καράβλαχος (ο) (επιτατ.) αυτός που έχει άξεστη συµπεριφορά και 
άκοµψη εµφάνιση (πβ. λ. βλάχος, σηµ., 3, κ. λ. βλάχικος, σηµ. 3). [ΕΤΥΜ 
< κάρα- (βλ.λ.) + βλάχος]. καραβοκύρης (ο) [µεσν.] 
{καραβοκύρηδες}, καραβοκύρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο 
ιδιοκτήτης πλοίου ΣΥΝ. πλοιοκτήτης · 2. ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος τού 
πλοίου· ΦΡ. (παροιµ.) ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται 
ο ικανός άνθρωπος φαίνεται στις δύσκολες περιπτώσεις, στα δύσκολα 
αποδεικνύεται ποιος είναι αξιόλογος. καραβοµαρανκός (ο) (λαϊκ.) 
ξυλουργός που δουλεύει σε ναυπηγείο. καραβόπανο (το) 1. το πανί 
των ιστίων τού καραβιού 2. (γενικότ.) 
χοντρό και σκληρό πανί µεγάλη αντοχής: τέντες από ~. καραβόσκαρο 
(το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) είδος ιστιοφόρου µε στρογγυλεµένη πρύµνη. 
καραβόσκοινο (το) → καραβόσχοινο 
καραβόσκυλος (ο) 1. το σκυλί τού καραβιού, που µένει συνέχεια µαζί 
µε τους ναυτικούς 2. (µτφ. για ναυτικό) που έχει περάσει τη ζωή του 
στη θάλασσα, ο θαλασσόλυκος. Επίσης καραβόσκυλο (το). 
καραβοστάσι (το) {καραβοστασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρός όρµος 
κοντά στην ακτή, όπου προσορµίζονται και αράζουν τα πλοία ΣΥΝ. 
αγκυροβόλιο, αραξοβόλι, λιµάνι 2. (γενικότ.) το ναυπηγείο. [ΕΤΥΜ. < 
καράβι + -στάσι (< αρχ. ϊστηµι), πβ. στά-σις]. καραβόσχοινο κ. 
καραβόσκοινο (το) το χοντρό σχοινί τού καραβιού ΣΥΝ. παλαµάρι, 
(λόγ.) κάλως. καραβοτσακίζοµαι ρ. αµετβ. {καραβοτσακίσ-τηκα, -
µένος) 1. ναυαγώ 2. (µτφ.) καταστρέφοµαι, συνήθ. οικονοµικά, παθαίνω 
συµφορές: άνθρωπος καραβοτσακισµένος. καραβοτσακίσµατα (τα) 
{καραβοτσακισµάτων} (λαϊκ.) οι ατυχίες τής ζωής, ταλαιπωρίες και 
καταστροφές: «βάσανα, πίκρες, φαρµάκια, ~» (λαϊκ. τραγ.). 
καραβοτσακισµένος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που έχει υποστεί 
ολοκληρωτική καταστροφή στη ζωή του. καραβοφάναρο (το) το 
φαρόπλοιο (βλ.λ.): «έπεσε το πούσι αποβραδίς | το ~ χαµένο...» (Ν. 
Καββαδίας). καραγάτσι (το) (διαλεκτ.) 1. η φτελιά (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η 
ξυλεία που λαµβάνεται από τη φτελιά και τα συναφή δέντρα, το µαύρο 
ξύλο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kara agaç «µαύρο δέντρο»]. καραγκιοζάγια 
(τα) (χωρ. γεν.} 1. τα παιδιά τού καραγκιόζη 2. οι φιγούρες τού 
θεάτρου σκιών 3. (γενικότ.) κάθε είδους σχεδιασµένες αν-
θρωπόµορφες φιγούρες. καραγκιόζης (ο) {καραγκιόζηδες} 1.ο 
βασικός πρωταγωνιστής τού λαϊκού θεάτρου σκιών, ρακένδυτος, 
φαλακρός και καµπούρης, εν-σαρκωτής αρετών και ελαττωµάτων τού 
φτωχού λαού, όπως η εξυπνάδα, η πονηριά, η καπατσοσύνη, αλλά και 
η κουτοπονηριά, η δουλοπρέπεια, η τεµπελιά· ΦΡ. (σκωπτ.) στον γάµο 
τού καραγκιόζη για κάποιον που πυροβολεί ή γενικότ. κάνει κάτι, 
χωρίς να έχει συγκεκριµένο στόχο 2. (συνεκδ.) το θέατρο σκιών: 
πήγαµε τα παιδιά στον — II ο µπερντές τού ~ 3. (µετωνυµ.) (α) πρόσωπο 
που µε τις πράξεις του και την εµφάνιση του προκαλεί γελοία 
εντύπωση και αποτελεί αντικείµενο κοροϊδίας: κάνω τον ~ || µε τέτοιο 
βάψιµο είναι σαν ~! (β) πρόσωπο χαµηλού επιπέδου που µε τη 
συµπεριφορά του προσπαθεί να φανεί σπουδαίο: Είναι ένας ~! 
Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι παριστάνοντας τον παντογνώστη και 
βγάζοντας όλους τους άλλους άσχετους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. karagöz «µαυροµάτης», (µτφ.) «παλιάτσος»]. 
καραγκιοζιλίκι (το) {χωρ. γεν.) (συνήθ. στον πληθ.) γελοία καµώµατα, 
ανοησίες: τα ~ του µας ρεζίλεψαν! || άρχισε πάλι τα ~. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
karagözlük]. καρανκιοζµπερντες (ο) 1. η σκηνή τού θεάτρου σκιών 
και κατ' επέκτ. το θέατρο τού καραγκιόζη 2. (µτφ.) χώρος 
ακατάστατος, όπου εκτυλίσσονται ευτράπελες καταστάσεις. [ΕΤΎΜ. 
< τουρκ. karagöz-berdesi]. καραγκιοζοπαίχτης (ο) 
{καραγκιοζοπαιχτών} πρόσωπο που κινεί πίσω από το πανί τις 
φιγούρες τού θεάτρου σκιών και µιµείται τη φωνή τους. Καραγκούνα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η αγρότισσα τού θεσσαλικού κάµπου 
(Καρδίτσας και Τρικάλων) 2. ΜΟΥΣ. δηµοτικός κύκλιος χορός σε µέτρο 
2/4, που χορεύεται κυρ. στη Θεσσαλία 3. (συνεκδ.) η χαρακτηριστική 
µαύρη ενδυµασία των Καραγκούνηδων. Επίσης Καρα-Υκούνιοσα 
(σηµ. 1). Καραγκούνης (ο) {-οι κ. -ηδες} ο αγρότης τού θεσσαλικού 
κάµπου (Καρδίτσας και Τρικάλων), ο οποίος έφερε χαρακτηριστική 
µαύρη εν- 
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δυµασία από δέρµα προβάτου. — καραγκούνικος, -η, -ο, καραγκού-
νικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλάχος. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. καραγωγεύς 
(ο) (ορθότ. καρραγωγεύς) [1890] {καραγωγ-έως | -είς, 
-έων} (λόγ.) ο οδηγός κάρου ΣΥΝ. καροτσέρης. καραδοκώ ρ. αµετβ. 
{καραδοκείς... | καραδόκησα} στήνω ενέδρα, περιµένω την κατάλληλη 
ευκαιρία για επίθεση: ο εχθρός καραδοκούσε στο σκοτάδι || «ο αρχηγός 
τής αντιπολίτευσης καραδοκεί να καταθέσει πρόταση µοµφής, µόλις 
διαπιστώσει ότι µπορεί να ρίξει την κυβέρνηση» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
καιροφυλακτώ, ενεδρεύω, παραµονεύω. ίΕΤΎΜ. < αρχ. καραδοκώ (-έω) 
< κάρα «κεφάλι» (βλ.λ.) + -δοκώ < δέχοµαι, οπότε το ρ. θα είχε 
αρχικώς τη σηµ. «αναµένω, παρατηρώ κάτι προτείνοντας το κεφάλι», 
αλλά αυτή η σηµασιολ. εξέλιξη δεν είναι ικανοποιητική. Αν ληφθεί, 
εντούτοις, υπ' όψιν ότι το κάρα- θα µπορούσε να είναι αντικείµενο (πβ. 
δωροδοκώ), ίσως έχει τη σηµ. «επίτευγµα»]. Καραϊβική (Θάλασσα) 
(η) [1854] τµήµα τού Ατλαντικού Ωκεανού µεταξύ των Β. ακτών τής Ν. 
Αµερικής, των Α. ακτών τής Κ. Αµερικής, των Μεγάλων και των 
Μικρών Αντιλλών. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Caribbean < carib, λ. τής Αρα-
ουκικής (των ιθαγενών κατοίκων των Αντιλλών), που σηµαίνει «δυ-
νατός», πιθ. < kalinago ή kalino «γενναίοι άνδρες»]. καρακαηδόνα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ. ως χαρακτηρισµός) γυναίκα ανόητη 
και ενοχλητική. 
[ΕΤΥΜ. < *κορακαηδόνα (µε προληπτ. αφοµοίωση) < κόρακας + αη-
δόνα]. καρακάξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η κίσσα (βλ.λ.) 2. (µτφ.-
υβριστ.) για γυναίκα πολύ άσχηµη και γλωσσού: γριά ~! 
[ΕΤΎΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. ηχοµιµητική λ. από τον ήχο τής κραυ-
γής τού πουλιού (πβ. κ. αρωµ. karakaksä). Η άποψη ότι προέρχεται 
από κάρα- «µαύρος» και κίσσα «καρακάξα», παρουσιάζει φωνητικές 
δυσκολίες. Κατ' άλλη εκδοχή, ανάγεται σε τ. *κορακόκισσα (µε επί-
δραση τής κραυγής τού πτηνού) < κόρακας + κίσσα]. Καρακατσάνος 
(ο) → Σαρακατσάνος 
καρακόλι (το) {χωρ. γεν.} (αργκό) 1. ο αστυνοµικός ΣΥΝ. µπάτσος 2. το 
αστυνοµικό τµήµα. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. karakol], καραµανικο (το) 
(καθηµ.) ποικιλία προβάτου µε κοντή, πλατιά ουρά. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
Καραµανία (< τουρκ. Karaman), περιοχή τής Μ. Ασίας]. Καραµανλής 
(ο) (κ. λαϊκ.-προφορ. Καραµαλής) {Καραµανλήδες} ο τουρκόφωνος 
Έλληνας τής Κ. Μικράς Ασίας, ο οποίος έγραφε και διάβαζε 
Τουρκικά χρησιµοποιώντας ελληνικά γράµµατα. — καρα-
µανλήδικος, -η, -ο, καραµανλήδικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Karamanh < Karaman, περιοχή τής Μ. Ασίας, όπου ο 
Καραµάν-µπέης είχε ιδρύσει εµιράτο το 1243]. καραµανλικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τον Κ. Καραµανλή ή 
υποστηρίζει την πολιτική του. καραµανλισµός (ο) η πολιτική 
πρακτική και ιδεολογία τού Κ. Καραµανλή. καραµέλα (η) 
{καραµελών} 1. µικρό σκληρό ζαχαρωτό σε διάφορα σχήµατα και 
γεύσεις, που λειώνει στο στόµα µε πιπίλισµα: ~ βουτύρου | χωρίς 
ζάχαρη | σοκολάτας | λεµονιού- ΦΡ. πιπιλίζω σαν καραµέλα 
επαναλαµβάνω συνεχώς τα ίδια (ανούσια) πράγµατα: µερικοί 
πολιτικοί πιπιλίζουν σαν καραµέλα την έκφραση «για το καλό τού 
λαού» 2. παχύρρευστο σιρόπι µε κιτρινωπό χρώµα και ευχάριστο 
άρωµα καµένης ζάχαρης, που παρασκευάζεται µε τον βρασµό ζάχα-
ρης σε υψηλή θερµοκρασία και χρησιµοποιείται για τον χρωµατισµό 
και τον αρωµατισµό γλυκυσµάτων: παγωτό ~ || αµύγδαλα µε ~. — 
(υποκ.) καραµελίτσα (η) κ. καραµελάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., ιταλ. caramella < µτγν. λατ. calamellus, υποκ. τού λατ. 
calamus < αρχ. κάλαµος. Η λ. έλαβε τη σηµερινή σηµ. εξαιτίας τής 
επίδρασης τού µεσν. λατ. cannamella «ζαχαροκάλαµο» (νόθο συνθ.) < 
canna (< αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι») + mei, mellis «µέλι»]. 
καραµελέ επίθ. {άκλ.} (ενν. κρέµα) είδος κρέµας που φτειάχνεται µε 
βραστό γάλα και περιχύνεται µε σιρόπι καραµέλας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
(crème) caramel + παραγ. επίθηµα -έ (βλ.λ.)]. καραµελιάζω ρ. αµετβ. 
{καραµέλιασα} (για σιρόπι ή γλυκά τού κουταλιού) αποκτώ τη 
σκληρότητα καραµέλας, πήζω στη φωτιά: το σιρόπι άρχισε να 
καραµελιάζει (δηλ. «έδεσε», είναι έτοιµο) ΣΥΝ. δένω, πήζω, 
σκληραίνω. Επίσης καραµελώνω. — καραµέλιασµα (το). καραµούζα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. πνευστό µουσικό όργανο µε οξύ διαπεραστικό 
ήχο ΣΥΝ. πίπιζα 2. (µτφ.) η διαπεραστική εκνευριστική φωνή 
(κάποιου): σταµάτα επιτέλους την ~ και µη µιλάς άλλο! [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ιταλ. corna musa «ποιµενική φλογέρα»]. καραµπίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} φορητό ηµιαυτόµατο όπλο, µικρότερο και ελαφρότερο από το 
τουφέκι, που προορίζεται για κυνήγι, σκοποβολή ή σπανιότ. για 
πολεµική χρήση. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. carabina < µέσ. γαλλ. carabine < carabin, οπλισµένος ιπ-
πέας τού 17ου αι., πιθ. περιπαικτικώς, < (e)scarabin «νεκροθάφτης θυ-
µάτων πανούκλας» < escarbot «κοπριά σκαθαριού» < λατ. scarabaeus 
(βλ. λ. σκαραβαίος)]. καραµπινάτος, -η, -ο αυτός για τον οποίο δεν 
χωρεί αµφιβολία, ολοφάνερος: ~ περίπτωση διασπάθισης δηµοσίου 
χρήµατος || ~ δεξιός | αριστερός ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, τρανταχτός. — 
καραµπινάτα επίρρ. καραµπινιέρος (ο) ο Ιταλός αστυνοµικός που 
φέρει όπλο. — καρα-µπινιερία (η). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. carabiniere < carabina]. καραµπογιά (η) η µαύρη 
µπογιά ή καθετί που είναι βαµµένο κατάµαυρο: µαλλιά | µουστάκι ~. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. karaboya]. 

καραµπόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ισχυρή σύγκρουση περισσότερων 
από δύο οχηµάτων, η διαδοχική πρόσκρουση τού ενός πάνω στο άλ-
λο: ~ στην εθνική οδό Αθηνών - Λαµίας λόγω ολισθηρότητας τού οδο-
στρώµατος · 2. (στο µπιλιάρδο) επιτυχηµένο χτύπηµα µπάλας, κατά 
το οποίο ο παίκτης χτυπάει µε µία κίνηση τις δύο άλλες. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. carambole, ονοµασία τής κόκκινης µπάλας τού µπιλιάρδου, < 
ισπ. carambola, καρπός τού µαλαισιακού δέντρου carambil, που 
µοιάζει µε πορτοκάλι]. 

καραµπουζουκλής (ο) {καραµπουζουκλήδες} (λαϊκ., ως φιλική 
προσφώνηση σε κάποιον): γεια σου Θύµιο, τσίφτη, λεβέντη και κα-
ραµπουζουκλή! 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < επιτατ. κάρα- + τουρκ. bozuk «χαλασµέ-
νος, κατεστραµµένος» (πβ. κ. µπουζούκι) + -λής (βλ.λ.)]. 

καραντίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. σύνολο υγειονοµικών µέτρων που συ-
νίστανται στην προληπτική αποµόνωση πλοίων, ατόµων, ζώων ή ολό-
κληρων περιοχών, όταν υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις ότι είναι φο-
ρείς µεταδοτικών ασθενειών: είµαι | µπαίνω σε ~ 2. (µτφ.) η αποµό-
νωση (κάποιου), ο οποίος θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει προ-
βλήµατα: σε ~ από χθες ο βουλευτής που διαφώνησε µε τη γραµµή 
τού κόµµατος ΣΥΝ. περιορισµός, επιτήρηση. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. quarantina, περίοδος επιφυλακής και αποµόνωσης σα-
ράντα ηµερών, στην οποία ετίθεντο τα πληρώµατα των πλοίων, προ-
τού τους επιτραπεί να αποβιβαστούν, < µέσ. γαλλ. quarantaine, πβ. 
γαλλ. quarant «σαράντα»]. 

καραούλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η φρούρηση ενός χώρου και ο 
χρόνος που αυτή διαρκεί: κρατάω | φυλάω | στήνω ~ ΣΥΝ. φρουρά, 
βάρδια 2. (συνεκδ.) η θέση από την οποία φρουρείται ένας χώρος ΣΥΝ. 
σκοπιά, βίγλα. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < τουρκ. karakol «αστυνοµικό τµήµα» ή < 
σλαβ. karaul]. 

καραπουτάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (!) (επιτατ.) η πουτάνα (βλ. κ. λ. 
κάρα-). — (µεγεθ.) καραπουτανάρα (η). 

καρατάρω {καρατάρισα} θεωρώ, υπολογίζω κατ' εκτίµηση: τον κα-
ρατάρισα ότι δεν ήταν διατεθειµένος να βοηθήσει και διέκοψα τη 
συζήτηση ΣΥΝ. ζυγι)ά)ζω, εκτιµώ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. caratare «υπολογίζω τα καράτια» < ιταλ. 
carato (βλ. λ. καράτι)]. 

καράτε (το) {άκλ.} ιαπωνική µέθοδος αυτοάµυνας, που συνίσταται σε 
γρήγορα ισχυρά χτυπήµατα εναντίον τού αντιπάλου µε τα χέρια, τους 
αγκώνες, τα γόνατα ή τα πόδια: (κ. ως επιθ.) ταινία καράτε. — 
καρατίστας κ. καρατέκα {άκλ.} (ο). [ΕΤΥΜ < ιαπων. karate «άδειο 
χέρι» < kara «άδειος» + te «χέρι»]. 

καρατερίστας (ο), καρατερίστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ηθοποιός που 
ειδικεύεται στην ερµηνεία πολύ συγκεκριµένων ρόλων (π.χ. τού κα-
κού, τού σκληρού, τού ηλίθιου κ.λπ.(: «την παράσταση κλέβει ο θαυ-
µάσιος Νεοϋορκέζος ~ Στάνλεϋ Τούτσι, στον ρόλο ενός γκαφατζή µι-
κροκακοποιού» (εφηµ.). 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. caratterista < carattere < λατ. character < αρχ. 
χαρακττήρ]. 

καρατζοβας (ο) αγροίκος, άξεστος, βλάχος: ήταν ένας σκέτος ~ που 
παρίστανε στην παρέα τον σνοµπ και τον πρωτευουσιάνο. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου]. 

καράτι (το) {καρατ-ιού | -ιών κ. -ίων} 1. µονάδα µετρήσεως τής καθα-
ρότητας των κραµάτων χρυσού µε δεδοµένο ότι τα 24 καράτια αντι-
στοιχούν στον απολύτως καθαρό χρυσό: χρυσός 241 181 14 καρατίων 
• 2. µονάδα βάρους για τους πολύτιµους λίθους, ίση προς το 1/5 τού 
γραµµαρίου. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. carato < µεσν. λατ. caratus < αραβ. qirât «µο-
νάδα βάρους» < αρχ. κεράτιον (η σηµ. καράτι ήδη µτγν.), υποκ. τού 
κέρας (βλ.λ.)]. 

καρατίστας (ο) -> καράτε 
καρατοµώ ρ. µετβ. {καρατοµείς... | καρατόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα (λόγ. 

µτχ. καρατοµηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος) 1. κόβω το κεφάλι (κάποιου), 
ειδικότ. σε περίπτωση εκτέλεσης τής θανατικής ποινής µε λαιµητόµο 
ΣΥΝ. αποκεφαλίζω 2. (µτφ.) επιβάλλω σκληρή τιµωρία σε (κάποιον) 3. 
(µτφ.) διώχνω (κάποιον) από τη θέση την οποία κατέχει, τον απολύω 
ή τον διαγράφω: καρατοµήθηκαν οι διαφωνούντες µετά τη συνεδρία-
ση τού πειθαρχικού τού κόµµατος ΣΥΝ. παύω, αποπέµπω, απολύω. — 
καρατόµηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καρατοµώ (-έω) < κάρα 
«κεφάλι» (βλ.λ.) + -τοµώ < το- 
µ*Β- 

καραφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζια φιάλη µε στενό λαιµό και 
εξογκωµένη κοιλία για νερό, κρασί, ούζο ή άλλα ποτά. [ΕΤΎΜ. < 
ιταλ. caraffa < διαλεκτ. αραβ. gharrafâh «φλασκί» < p. gharafâ «αντλώ 
νερώ»]. 

καραφάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή καράφα, συνήθ. για ούζο. 
καράφλα (η) η φαλάκρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

< φαλάκρα, µε αντιµετάθεση]. 
καρά φλας (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) ο φαλακρός. Επίσης καραφλάκιας 
καραφλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καράφλιασα} 1. (αµετβ.) αποκτώ κα-

ράφλα 2. (αργκό-εµφατ.) (α) (µετβ.) προκαλώ µεγάλη έκπληξη, αφήνω 
κάποιον άναυδο (λέγοντας ή κάνοντας κάτι παράλογο, ασυνάρτητο 
κ.λπ.) (β) (αµετβ.) εκπλήσσοµαι πάρα πολύ, µένω άναυδος (από λόγο 
ή πράξη παράλογη, ασυνάρτητη κ.λπ.). 

καραφλός, -ή, -ό φαλακρός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < φαλακρός, µε αντιµετάθεση]. 

καρβέλι (το) {καρβελ-ιού | -ιών} 1. ψωµί στρογγυλού σχήµατος σε 
αντιδιαστολή προς τη φραντζόλα ή την κουλλούρα 2. (µτφ.) τα προς 
το ζην, τα απολύτως αναγκαία για επιβίωση: δουλεύω για το ~ || ίσα-
ίσα που βγάζει το ~ του 3 (µτφ.) σε φράσεις που δηλώνουν τη διάρ- 
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κεια τής ζωής ή την εµπειρία που θα αποκτήσει κανείς (βλ. κ. λ. ψω-
µί): λίγα είναι τα ~ του (δηλ. θα ζήσει λίγο ή γρήγορα θα χάσει αυτά 
που έχει) || έχεις να φας πολλά ~ ακόµα (έχεις ακόµα να κάνεις ή να 
µάθεις πολλά). — (υποκ.) καρβελάκι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σλαβ. karvalj < korvalj, πβ. κ. αλβ. karabele «στρατιω-
τικός άρτος»]. 

καρβονικός, -ή, -ό ΧΗΜ. καρβονικό οξύ οργανική ένωση, τα µόρια 
τής οποίας περιέχουν µία ή περισσότερες οµάδες καρβοξυλίου ΣΥΝ. 
καρβοξυλικός. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. carbonique < carbon «άνθρακας» < λατ. 
carbo]. 

καρβοξυλιο (το) {καρβοξυλί-ου | -ων} ΧΗΜ. µονοσθενής οργανική ρί-
ζα που αποτελεί τη χαρακτηριστική οµάδα των καρβονικών οξέων. 
— καρβοξυλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. carboxyle (νόθο συνθ.) < carbon «άνθρα-
κας» + ox(ygène) + παραγ. επίθηµα -yle]. 

καρβουνάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. το µικρό κάρβουνο που τοπο-
θετείται στα θυµιατήρια' (στον πληθ.) 2. η ψήκτρα (βλ.λ.) 3. εξάρτηµα 
ηλεκτρικής µηχανής από γραφίτη, που µεταφέρει το ρεύµα από ένα 
τµήµα σε άλλο: τα ~ τού αυτοκινήτου. 

καρβουναποθήκη (η) {καρβουναποθηκών} αποθήκη για κάρβουνα. 
καρβουναρειό (το) (λαϊκ.) αποθήκη για κάρβουνα ΣΥΝ. καρβουνα-
ποθήκη, ανθρακαποθήκη. [ΕΤΥΜ. < κάρβουνο + παραγ. επίθηµα -
αρειό (βλ.λ.)]. 

καρβουνέµπορος (ο) ο ανθρακέµπορος (βλ.λ.). 
καρβουνιαζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καρβούνιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 

(µετβ.) καίω (κάτι), ώστε να γίνει κάρβουνο ΣΥΝ. απανθρακώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) µεταβάλλοµαι σε κάρβουνο, παίρνω το χρώµα και την όψη 
τού κάρβουνου: το κρέας έχει καρβουνιάσει! ΣΥΝ. απανθρακώνοµαι, 
µαυρίζω. — καρβούνιασµα (το). 

καρβουνιάρης (ο) [µεσν.] {καρβουνιάρηδες}, καρβουνιάρισσα (η) 
[µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) 1. αυτός που παρασκευάζει ή πουλάει κάρ-
βουνα 2. (µτφ.) ο κατάµαυρος από την κάπνα, ο µουντζούρης. 

καρβουνιάρικος, -η, -ο 1. αυτός που αναφέρεται στα κάρβουνα ή 
στον καρβουνιάρη: ~ εµφάνιση | πρόσωπο | καΐκι 2. καρβουνιάρικο 
(το) µαγαζί όπου πωλούνται κάρβουνα ΣΥΝ. ανθρακοπωλείο. 

καρβουνιδι (το) {καρβουνιδ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) σκόνη από κάρβου-
νο ΣΥΝ. καρβουνόσκονη 2. ΤΕΧΝΟΛ. σκουριά από κάρβουνο που χρη-
σιµοποιείται ως θερµοµονωτικό υλικό. 

κάρβουνο (το) 1. ανθρακώδες υλικό που λαµβάνεται µε την καύση 
οργανικών ουσιών, όπως το ξύλο, σε συνθήκες απουσίας ατµοσφαιρι-
κού αέρα και χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη ΣΥΝ. άνθρακας, γαι-
άνθρακας, λιγνίτης, λιθάνθρακας, ξυλάνθρακας, πετροκάρβουνο, τύρ-
φη· ΦΡ. (µτφ.) κάθοµαι σε αναµµένα κάρβουνα βρίσκοµαι σε κατά-
σταση υπερβολικής ανησυχίας και αγωνίας, περιµένω µε ανυποµο-
νησία: 140.000 µαθητές κάθονται σε αναµµένα κάρβουνα περιµένο-
ντας την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των πανελλαδικών εξετά-
σεων ΣΥΝ. αδηµονώ, ανυποµονώ, ανησυχώ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
απανθρακωµένο: το κρέας | το δάσος έγινε ~ · 3. (στη ζωγραφική) ει-
δικός άνθρακας σε σχήµα κοντυλιού, χρησιµοποιούµενος για σχέδιο. 
— (υποκ.) καρβουνάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κάρβουνον < µτγν. κάρβων, -ωνος < λατ. carbo, -onis 
«άνθρακας»]. 

καρβουνόσκονη (η) σκόνη από κάρβουνα. 
κάργα (λειτουργεί ως επίθ. ή επίρρ.) (λαϊκ.) 1. (για δοχεία, χώρους 
κ.λπ.) εντελώς γεµάτος: το ντεπόζιτο τής βενζίνης ήταν ~ || τα ποτή-
ρια ήταν ~ κρασί (ξέχειλα, ώς επάνω στα χείλη τού δοχείου) || το θέ-
ατρο | η αίθουσα Τύπου είναι ~ από κόσµο ΣΥΝ. φύσκα, τίγκα · 2. 
(σπάν.) πολύ σφιχτά και δυνατά, µε όλη τη δύναµη: τέντωσε το ~ το 
σχοινί! || ~ τα κουπιά! (ναυτικό πρόσταγµα για τους κωπηλάτες). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. carga < p. cargar «φορτώνω, γεµίζω» < µτγν. λατ. 
carricare < λατ. carrus «κάρρο»]. 

κάργα ρω ρ. µετβ. {κάργαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. γεµίζω (κάτι) ώς επά-
νω, το φορτώνω σε υπερβολικό βαθµό: ~ τα ποτήρια | τις βαλίτσες | 
τα σακιά | το αυτοκίνητο µε πράγµατα ΣΥΝ. παραγεµίζω, παραφορ-
τώνω, φυσκάρω, τιγκάρω 2. σφίγγω µε όλη µου τη δύναµη ή τεντώνω: 
— τα σκοινιά | τα πανιά. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. cargar, βλ. κ. κάργα}. 

κάργας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-σκωπτ.) αυτός που επιδεικνύεται ως 
σπουδαίος, ο παλληκαράς: αλλού να κάνεις τον ~, εκεί που σε παίρ-
νει ΣΥΝ. νταής. 

κάργια (η) (λαϊκ.) 1. η καλοιακούδα (βλ.λ.): «θάνατος είν' οι - που 
χτυπιούνται στους µαύρους τοίχους και στα κεραµίδια» (Κ. Καρυω-
τάκης) 2. υβριστ. για γυναίκα µοχθηρή και ζηλιάρα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
τουρκ. karga]. 

κάρδαµο (το) {κ. καρδάµ-ου | -ων} ποώδες κηπευτικό, τού οποίου τα 
φύλλα έχουν πικάντικη γεύση και χρησιµοποιούνται σε σαλάτες ή 
ως γαρνίρισµα σε διάφορα φαγητά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κάρδαµον (ήδη µυκ. ka-da-mi-ja), αβεβ. ετύµου, πιθ. δά-
νειο. Η σύνδεση µε το σανσκρ. kardamah είναι αµφίβολη, αφού η σαν-
σκρ. λ. περιέγραφε ένα εντελώς άγνωστο φυτό]. 

καρδαµώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καρδάµω-σα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
ανακτώ τις χαµένες µου δυνάµεις, αισθάνοµαι γερός και ανανεωµέ-
νος: έφαγα και καρδάµωσα ΣΥΝ. αναζωογονούµαι ♦ 2. (µετβ.) δυνα-
µώνω (κάποιον) σωµατικά: οι διακοπές στην εξοχή µε καρδάµωσαν || 
γύρισε καρδαµωµένος ΣΥΝ. τονώνω, δυναµώνω, αναζωογονώ. — καρ-
δάµωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < κάρδαµο, το οποίο τρώγεται στις σαλάτες και ως δυναµω-
τικό].^ 

καρδάρι (το) {καρδαρ-ιού | -ιών} ξύλινο δοχείο, µέσα στο οποίο αρ-
µέγουν το γάλα. Επίσης καρδάρα (η). 

[ΕΤΥΜ < µεσν. καρδάριν < *καλδάριν < λατ. caldarium «θερµαντικό 
σκεύος λουτρών» < caldor «θερµότητα», πβ. κ. αρωµ. cardare | caldare 
«το δοχείο (των ποιµένων) για το άρµεγµα», αλβ. kaldar, ρουµ. 
cäldare], 

καρδερίνα (η) {δύσχρ. καρδερίνων} µικρό ωδικό αποδηµητικό πτηνό 
µε λεπτό µυτερό ράµφος και χαρακτηριστικές κίτρινες φτερούγες. — 
(υποκ.) καρδερινούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γενουατ. carderina < νεολατ. carduelis, υποκ. τού λατ. carduus 
«γαϊδουράγκαθο» (το χρώµα τού άνθους του µοιάζει µε τής καρδερί-
νας)]. 

καρδιά (η) {-άς κ. (λόγ.) -ίας) 1. κοίλο µυϊκό όργανο που λειτουργεί 
ως αντλία στην κυκλοφορία τού αίµατος και το οποίο βρίσκεται 
(στον άνθρωπο) στο αριστερό µέρος τού θώρακα: υποφέρει από την ~ 
της || συγκοπή | ανακοπή καρδίας || µεταµόσχευση καρδιάς || έπαψε να 
χτυπάει η ~ του (πέθανε)· ΦΡ. (α) εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς βλ. λ. 
εγχείρηση (β) καρδιά µου! ως προσφώνηση προς κάποιον για τον 
οποίο τρέφουµε συναισθήµατα αγάπης και τρυφερότητας 2. (συνεκδ.) 
καθετί που έχει περίπου το σχήµα τού παραπάνω οργάνου και που 
θεωρείται σύµβολο τής ερωτικής αγάπης: ζωγράφισε µια ~ µ'ένα βέ-
λος 3. (συνεκδ.) ο άνθρωπος σε σχέση µε το πόση καλοσύνη έχει µέσα 
του: είναι - µάλαµα || είναι καλή - (δεν παρεξηγεί) 4. (µτφ.) η έδρα των 
παρορµήσεων, των συναισθηµάτων, των συγκινησιακών αντι-
δράσεων, τής συµπεριφοράς τού ατόµου· ΦΡ. (α) ό,τι τραβάει | θέλει η 
καρδιά σου ό,τι θέλεις, ό,τι επιθυµείς (β) (κάποιος) έχει ανοιχτή 
καρδιά για άνθρωπο καταδεκτικό, γενναιόδωρο (γ) (κάποιος) έχει καλή 
| χρυσή | ευγενική καρδιά για άνθρωπο καλοκάγαθο, καλόψυχο, 
καλοσυνάτο (δ) (κάποιος) έχει καρδιά µαύρη | σκληρή | από πέτρα 
για άνθρωπο σκληρό, χωρίς οίκτο (ε) (κάποιος) έχει πονετική καρδιά 
για άνθρωπο συµπονετικό, πονόψυχο (στ) έχω καθαρή καρδιά είµαι 
αγνός, άδολος (ζ) αγγίζω την καρδιά κάποιου συγκινώ κάποιον (η) 
καρδιά παραπονιάρα για πρόσωπο που παραπονιέται (θ) ο πόνος τής 
καρδιάς (κάποιου) η θλίψη, η στενοχώρια (κάποιου) (ι) µατώνει η 
καρδιά µου θλίβοµαι βαθύτατα (ια) η καρδιά µου έβγαλε φτερά 
αναθάρρησα (ιβ) ανοίγω την καρδιά µου | την ψυχή µου σε κάποιον 
βλ. λ. ανοίγω (ιγ) τρέµει η καρδιά µου φοβάµαι πολύ (ιδ) η καρδιά 
µου χοροπηδάει | πάει να σπάσει για µεγάλη ψυχική αναστάτωση: η 
καρδιά µου πάει να σπάσει από την αγωνία | από την ταραχή (ιε) έχω 
(κάποιον) στην καρδιά µου συµπαθώ (κάποιον) πάρα πολύ, µου είναι 
πολύ αγαπητός (ιστ) κλέβω | παίρνω | κατακτώ | καίω την καρδιά 
(κάποιου) ασκώ γοητεία (σε κάποιον) ή κάνω (κάποιον) να µε 
ερωτευτεί: αυτό το κορίτσι µού έχει κλέψει την καρδιά (ιζ) ραγίζω την 
καρδιά (κάποιου) θλίβω (κάποιον) (νη) χαρίζω | δίνω | προσφέρω την 
καρδιά µου (σε κάποιον) αφοσιώνοµαι πλήρως σε κάποιον, του δίνω 
την αγάπη µου (ιθ) (κάτι είναι) αγκάθι στην καρδιά για κάτι που 
υπάρχει στην ψυχή µας και προκαλεί θλίψη (κ) µαχαίρι | µαχαιριά 
στην καρδιά για κάτι που προκαλεί µεγάλο ψυχικό πόνο (κα) κλαίει 
η καρδιά µου (για κάτι) θλίβοµαι βαθύτατα (για κάτι) (κβ) φύλλα τής 
καρδιάς το φυλλοκάρδι (βλ.λ.) (κγ) µε τι καρδιά; πού βρήκες το κου-
ράγιο, την ψυχική δύναµη, πώς µπορείς (να κάνεις κάτι); (σε περί-
πτωση που απορούµε πώς µπορεί κανείς να κάνει κάτι, συνήθ. ιδιαί-
τερα σκληρό, χωρίς να διστάζει): ~ θα µε αποχωριστείς; (κδ) µε µισή 
καρδιά απρόθυµα: ~ µού έδωσε τα χρήµατα (κε) εκ περισσεύµατος 
καρδίας βλ. λ. περίσσευµα (κστ) έξω καρδιά ως χαρακτηρισµός εξω-
στρεφούς ανθρώπου (κζ) πήγε η καρδιά (κάποιου) στην Κούλουρη 
βλ. λ. Κούλουρη 5. το κουράγιο, η υποµονή: κάνω καρδιά (θάρρος) || 
κάνω την ~ µου πέτρα (υποµένω) || µεγάλη ~ (γενναίος ή µεγαλόψυ-
χος, πονετικός) || δεν το βαστά η ~ µου (δεν το αντέχω, δεν έχω κου-
ράγιο)· ΦΡ. (α) βάστα καρδιά! ως προτροπή προς τον εαυτό µας να 
κάνουµε υποµονή: ~ µου και όλα θα περάσουν! (β) (µτφ.) το λέει η 
καρδιά µου έχω πολύ θάρρος, κουράγιο, δείχνω γενναιότητα: είναι 
παλληκάρι και το λέει η καρδιά του! 6. (α) διάθεση, επιθυµία (για 
κάτι): δεν του κάνει - να φύγει || δεν του κάνει ~ για δουλειά || το κά-
νω µε µισή - (χωρίς να το θέλω) (β) (ειδικότ.) η καλή ψυχική διάθεση: 
δεν θα χαλάσουµε τις ~ µας για µικροπράγµατα- ΦΡ. (α) µε ελαφριά 
καρδιά | (λόγ.) ελαφρά τη καρδία βλ. λ. ελαφρός (β) µε βαριά καρδιά 
µε δυσφορία, χωρίς να το θέλω: πήγε για δουλειά ~ || άφησε την παρέα 
του ~ (γ) κάνω την καρδιά (κάποιου) περιβόλι βλ. λ. περιβόλι 7. (σε 
ΦΡ. για τη δήλωση ειλικρινών αισθηµάτων): λόγια τής ~· ΦΡ. (α) µε 
το χέρι στην καρδιά µε απόλυτη ειλικρίνεια, τίµια: θα του µιλήσω ~ 
(β) από καρδιάς | µέσα από την καρδιά µου | (λόγ.) εκ βάθους καρδίας 
| από βάθους καρδίας µε απόλυτη ειλικρίνεια (γ) µε όλη την καρδιά 
µου µε απόλυτη ειλικρίνεια και αγάπη: του το χάρισε µε όλη της την 
καρδιά · 8. το µέσον µιας εποχής, περιόδου, κατάστασης, χώρου, το 
κεντρικότερο σηµείο, ο πυρήνας: βρισκόµαστε στην ~ τής Αθήνας | 
τού χωριού | τού χειµώνα | τού Αυγούστου | τής νύχτας | τού θέµατος | 
τής συζήτησης | τού προβλήµατος | των γεγονότων || εδώ χτυπά η ~ 
τής Ελλάδας | τού αθλητισµού 9. (α) (ειδικότ. για καρπούς ή φυτά) το 
εσωτερικό και τρυφερό κεντρικό κοµµάτι τους: τρυφερός σαν την ~ 
ενός µαρουλιού ||η~ τού καρπουζιού (β) (~ κορµού δέντρου) το πιο 
ανεπτυγµένο µέρος τού κορµού, που βρίσκεται µεταξύ τής εντεριωνης 
(βλ.λ.) και τού σοµφού (βλ.λ.) και που προτιµάται στην ξυλουργική 
για την ποιότητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καρδία < *krd-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kerd- «καρ-
διά», πβ. σανσκρ. hardi (αιτ.), λατ. cor (γεν. cordis), γαλλ. cœur, ισπ. 
corazón, ιταλ. cuore, πορτ. coraçao, γερµ. Herz, αγγλ. heart κ.ά. Πλήθος 
φρ. έχουν µεσαιωνική αφετηρία, λ.χ. αγγίζω την καρδιά, ανοίγω την 
καρδιά, έχω (κάτι) στην καρδιά µου, καίω την καρδιά, κάνω καρδιά, 
ραγίζει | -εται η καρδιά µου, από καρδιάς κ.ά.]. καρδιαγγειακός, -ή, -
ό → καρδι)ο)αγγειακός 
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καρδιακός, -ή κ. -ιά, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την καρδιά και τη 
λειτουργία της: ~ επεισόδιο | νόσηµα | ανεπάρκεια | προσβολή 2. (ως ουσ.) 
πρόσωπο που υποφέρει από την καρδιά του. — καρδιακ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. καρδιαλγία (η) [µτγν.] {καρδιαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στην 
καρδιακή χώρα, οφειλόµενος συχνά σε νευραλγικά αίτια ΣΥΝ. καρδιόπονος. — 
καρδιαλγικός, -ή, -ό [αρχ.]. καρδινάλιος (ο) {καρδιναλί-ου | -ων, -ους} 
ανώτερος κληρικός τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας- ΦΡ. µε ύφος (δέκα | 
εκατό | χιλίων κ.λπ.) καρδιναλίων για κάποιον που εµφανίζεται µε ύφος 
ποµπώδες και αλαζονικό, κάνοντας τον σπουδαίο: µας µιλούσε ~, λες και εµείς 
δεν ξέραµε τίποτα! 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < µτγν. λατ. cardinalis, τίτλος επισκόπου, < cardo «άξονας, 
βάση», οπότε το επίθ. cardinalis θα σήµαινε αρχικά εκείνον στον οποίο άλλοι 
βασίζονται]. κάρδιο- κ. καρδιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε 
την καρδιά: καρδιο-πάθεια, καρδιο-πνευµονικός, καρδιό-σχηµος. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. καρδία]. 
καρδι)ο)αγγειακός, -ή, -ό [1894] αυτός που αναφέρεται στην καρδιά και στα 
αιµοφόρα αγγεία: ~ σύστηµα | πάθηση | νοσήµατα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. cardiovascular (νόθο συνθ.) < cardio-(< αρχ. καρδία) + vascular 
«αγγειακός» < λατ. vasculum «µικρό αγγείο»]. καρδι)ο)αγγειογραφία (η) 
αγγειογραφία των καρδιακών κοιλοτήτων και των µεγάλων αγγείων, ύστερα από 
έγχυση ειδικής ουσίας. καρδιοαναπνευστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
καρδιά και το αναπνευστικό σύστηµα: ~ προβλήµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. cardiorespiratory (νόθο συνθ.)]. καρδιογνώστης (ο) [µτγν.] 
{καρδιογνωστών}, καρδιογνώστρια (η) [1892] {καρδιογνωστριών} αυτός που 
µπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή τού ανθρώπου, να γνωρίζει τις πιο κρυφές 
σκέψεις και επιθυµίες του. καρδιογράφηµα (το) {καρδιογραφήµ-ατος | -ατα, -
άτων} ΙΑΤΡ. γραφική απεικόνιση τής λειτουργίας τής καρδιάς ΣΥΝ. 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cardiogram]. καρδιογραφία (η) ΙΑΤΡ. η 
µέθοδος εξέτασης τής καρδιακής λειτουργίας µε τον καρδιογράφο. — 
καρδιογραφικός, -ή, -ό, καρδιογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiographie]. κάρδιο γράφος (ο) 
[1885] όργανο µε το οποίο παριστάνονται γραφικά οι καρδιακές συστολές για 
τον έλεγχο τής σωστής καρδιακής λειτουργίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiographe]. καρδιοδυναµική (η) 
ΙΑΤΡ. µελέτη των δυναµικών συνθηκών στις 
κοιλότητες τής καρδιάς και στα µεγάλα αγγεία. καρδιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{καρδιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα ή µορφή καρδιάς: ~ 
καµπύλη ΣΥΝ. καρδιόσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. καρδίΌκατακτήτής (ο) 
[1869] ο άνδρας τον οποίο ερωτεύονται οι 

γυναίκες, ο γόης ΣΥΝ. δονζουάν, καζανόβας. καρδιοκλέφτης (ο) 
{καρδιοκλεφτών}, καρδιοκλέφτρα (η) {καρ- 
διοκλεφτρών} πρόσωπο που κάνει τους άλλους να το ερωτεύονται. 
καρδιολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την ανατοµία, τη φυσιολογία και τις παθήσεις τής καρδιάς. 
— καρδιολόγος (ο/η) [1891], καρδιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiologie]. καρδιοµεγαλια (η) [χωρ. 
πληθ.) ΙΑΤΡ. συγγενής ή επίκτητη αύξηση τού όγκου τής καρδιάς σε σχέση µε 
τον θώρακα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cardiomegaly]. 
καρδιοµυοπάθεια (η) {καρδιοµυοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε ασθένεια 
προσβάλλει τον καρδιακό µυ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cardiomyopathy]. καρδιοπάθεια (η) [1876] {καρδιοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία και πάθηση τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cardiopathie]. καρδιοπαθής (ο/η) [1888] {καρδιοπαθ-ούς | -είς} πρόσωπο που 
πάσχει από την καρδιά του, ο καρδιακός. καρδιοπνευµονικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός 
που σχετίζεται µε τη λειτουργία τής καρδιάς και των πνευµόνων. 
[ETYjyji Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cardio-pulmonaire (νόθο συνθ.)]. 
καρδιόσχηµος, -η, -ο [1892] αυτός που έχει σχήµα καρδιάς, καρδιοειδής: ~ 
διάκοσµος κιονόκρανου. καρδιοτοµία (η) {καρδιοτοµιών} ΙΑΤΡ. 1. η ανατοµική 
εξέταση τής καρδιάς · 2. η χειρουργική διάνοιξη των καρδιακών κοιλοτήτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiotomie]. καρδιοτονωτικός, -ή, -ό 
αυτός που αποβλέπει στην ενίσχυση τής απόδοσης τής καρδιακής λειτουργίας: 
~ φάρµακα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiotonique]. 
καρδιοχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική τής καρδιάς για τη µερική ή ολική 
αποκατάσταση τής υγιούς λειτουργίας της. — καρδιο-χειρουργός (ο/η), 
καρδιοχειρουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cardiosurgery 
(νόθο συνθ.)]. καρδιοχτύπι κ. καρδιοκτύπι (το) {χωρ. γεν.} 1. γρήγορος και 
έντονα αισθητός χτύπος τής καρδιάς ΣΥΝ. χτυποκάρδι, ταχυπαλµία 2. (συνεκδ.) 
µεγάλη ταραχή και ανησυχία µπροστά σε αναµενόµενο ευχάριστο ή δυσάρεστο 
γεγονός: είχε ~ στις εξετάσεις | στο πρώτο ραντεβού | µήπως τον ανακαλύψουν 
ΣΥΝ. άγχος, αγωνία, φόβος, αδηµο- 

νία, ανυποµονησία, λαχτάρα.   — καρδιοχτυπώ κ. καρδιοκτυπώ ρ. {-άς..;}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. καρδίτιδα (η) [1873] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής καρδιάς και 
ειδικότ. τού περικαρδίου, τού ενδοκαρδίου και τού µυοκαρδίου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardite]. Καρδίτσα (η) {-ας κ. -ης} πόλη τής 
Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός Καρδίτσας κ. Καρδίτσης). 
— Καρδιτσιώτης (ο), Καρδιτσιώτισσα (η), καρδιτσιώτικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < *Γαρδίτσα | *Γραδίτσα < σλαβ. gordica «µικρό κάστρο, 
πολίχνη», πιθ. κατά παρετυµολ. προς τη λ. καρδιά)]. 

καρδούλα (η) [µεσν.] 1. (υποκ., συνήθ. χαϊδευτ.) η καρδιά (ως έδρα των 
συναισθηµάτων και αντιδράσεων τού ατόµου): η ~ µου το ξέρει πόσο τρόµαξα 
|| το λέει η ~ του (είναι άνθρωπος τολµηρός και θαρραλέος) || τρέµει η ~ µου 
(βρίσκοµαι σε µεγάλη αγωνία και ταραχή)· ΦΡ. καρδούλα µου! ως 
προσφώνηση σε αγαπηµένα πρόσωπα ΣΥΝ. αγάπη µου, ψυχή µου · 2. 
οποιοδήποτε µικρό αντικείµενο ή σχήµα έχει τη µορφή καρδιάς. 

καρέ (το) {άκλ.} 1. το τετράγωνο · 2. (σε χαρτοπαίγνια) (α) οµάδα από 
τέσσερεις συνήθως παίκτες: κάνω ~ για παιχνίδι (β) κανόνας τού παιχνιδιού 
για τη συγκέντρωση τεσσάρων οµοίων φύλλων: ~ τού άσου | τής ντάµας 3. 
σύνολο τεσσάρων όµοιων πραγµάτων: «πέτυχε το ~ των γκολ» (εφηµ.) || 
«λέγοντας κι αυτός ανακρίβειες, συµπλήρωσε το ~ τής παράνοιας» (εφηµ.) 4. το 
µέρος τού σώµατος πάνω από τους µαστούς: αδύνατο | κοκκαλιάρικο ~ · 5. 
(για ρούχα) ορθογώνιο άνοιγµα στον λαιµό: µπλούζα µε ~ ΣΥΝ. ντεκολτέ (για 
το άνοιγµα στα γυναικεία φορέµατα) · 6. κόµµωση µε ισόµηκες µάκρος των 
µαλλιών: κούρεµα ~ || κόβω ένα κοντό ~ · 7. κέντηµα για τραπέζι σε σχήµα 
τετραγώνου · 8. (στον κινηµατογράφο) καθένα από τα τετράγωνα κοµµάτια µε 
εικόνα, από τα οποία αποτελείται το φιλµ: µηχανή προβολής προβάλλει 24 ~ το 
δευτερόλεπτο- ΦΡ. (α) στοπ καρέ σταµάτηµα τής ροής τού φιλµ σε µια εικόνα 
(β) καρέ-καρέ τρόπος αναπαραγωγής τής εικόνας από βίντεο ή µηχανή 
προβολής, σύµφωνα µε τον οποίο η ταινία δεν προβάλλεται στην κανονική 
ταχύτητα, ώστε να αναπαράγεται κινούµενη εικόνα, αλλά σταµατώντας σε 
καθένα από τα τετράγωνα κοµµάτια (εικόνες, σκηνές), από τα οποία 
αποτελείται η ταινία, το φιλµ · 9. ΑΘΛ. Ο χώρος γύρω από το τέρµα µιας 
οµάδας: οι γηπεδούχοι δεν επέτρεπαν την είσοδο των αντιπάλων τους στα ~ τους 
· 10. κοµµάτι κρέατος (χοιρινού, µοσχαρήσιου ή αρνήσιου) από την πλάτη τού 
ζώου κοντά στον λαιµό. — (υποκ.) καρεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. carré 
«τετράγωνο» < λατ. quadratus < quadrum «τετράγωνο» < quattuor 
«τέσσερα»]. 

καρέκλα (η) {καρεκλών} 1. κάθισµα για ένα άτοµο, µε τέσσερα συνήθ. πόδια 
για στήριξη στο πάτωµα και ένα στήριγµα για την πλάτη: πάνινη | ξύλινη | 
πτυσσόµενη | περιστρεφόµενη ~||~ σκηνοθέτη (ξύλινη πτυσσόµενη καρέκλα µε 
καραβόπανο στη θέση και στην πλάτη) ΣΥΝ. κάθισµα- ΦΡ. ηλεκτρική 
καρέκλα βλ. λ. ηλεκτρικός · 2. (συνεκδ.) το αξίωµα, η θέση την οποία θέλει 
κανείς να αποκτήσει ή να διατηρήσει: δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί που 
αγωνίζονται µόνο για την ~, αδιαφορώντας για τα προβλήµατα τού λαού || 
κανένας συνδικαλιστής δεν πρόκειται να κινηθεί- για τις ~ τους νοιάζονται όλοι 
ΣΥΝ. θέση, αξίωµα, εξουσία. Επίσης (παλαιότ.-λόγ.) καθέκλα. — (υποκ.) 
καρεκλάκι (το) κ. καρεκλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < βεν. charegla < cadegla < *cadegra < λατ. cathedra 
< αρχ. καθέδρα]. 

καρεκλάδικο (το) 1. το εργαστήριο όπου κατασκευάζονται ή επιδιορθώνονται 
καρέκλες · 2. (παλαιότ.-αργκό) νυχτερινό κέντρο µε µουσική ντίσκο. 

καρεκλάς (ο) {καρεκλάδες} 1. πρόσωπο που κατασκευάζει, επιδιορθώνει ή 
πουλάει καρέκλες · 2. (παλαιότ.-αργκό) πρόσωπο που αγαπά φανατικά ή και 
χορεύει τη ντίσκο µουσική. 

καρεκλοθήρας (ο/η) {καρεκλοθηρών} πρόσωπο που επιδιώκει µε αθέµιτα µέσα 
να καταλάβει δηµόσια θέση ή αξίωµα: ο υπουργός περιβάλλεται από 
καρεκλοθήρες, που σπεύδουν να δηλώσουν υποταγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. 
[ΕΤΥΜ. < καρέκλα + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. κ. βαθµο-θήρας]. 

καρεκλοκένταυρος (ο) (κακόσ.) ο γραφειοκράτης- υπάλληλος δηµόσιας 
υπηρεσίας, ο οποίος από τη θέση που κατέχει ταλαιπωρεί τους πολίτες. 

καρεκλοπόδαρο (το) το πόδι καρέκλας στη ΦΡ. ρίχνει καρεκλοπό-δαρα βρέχει 
καταρρακτωδώς. 

καρένα (η) → καρίνα 
καρέτα (η) {άκλ.} ΖΩΟΛ. γένος θαλάσσιων χελωνών: χελώνα καρέτα-καρέτα 

(είδος θαλάσσιων χελωνών). [ΕΤΥΜ < νεολατ. caretta < µαλαϊκ. karah]. 
Κάρες (οι) {Καρών} ΙΣΤ. αρχαίος λαός τής Ν∆. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ < 

αρχ. Κάρ, Καρός, αγν. ετύµου, προελλην. λ.]. 
κάρι (το) {άκλ.} καρύκευµα ινδικής προελεύσεως σε µορφή σκόνης, συνήθ. µε 

καυτερή γεύση. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. curry < γλ. Ταµίλ kari]. 
καριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. σταδιοδροµία-η γενική πορεία τής 

επαγγελµατικής δραστηριότητας κάποιου και ειδικότ. η επαγγελµατική του 
καταξίωση και αναγνώριση: έκανε λαµπρή ~ στο εξωτερικό ως δηµοσιογράφος 
|| διπλωµάτης καριέρας || κάνω ~ (καταξιώνοµαι επαγγελµατικά). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. carriera < µεσν. λατ. carraria «δρόµος για οχήµατα» < λατ. 
carrus «κάρο, άµαξα»]. 

καριερίστας (ο), καριερίστρια (η) {καριεριστριών} (κακόσ.) πρόσωπο που µε 
κάθε µέσο (θεµιτό ή αθέµιτο) επιζητεί την επαγγελµατική του άνοδο και 
καταξίωση, αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες των ενεργειών του: ~ 
πολιτικός ΣΥΝ. αριβίστας. Επίσης καριερί- 
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στα (η). — καριερισµός (ο), καριερίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. carrierista < carriera]. 

καρικατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η γελοιογραφία 2. (µτφ.) οτιδή-
ποτε αντιγράφει ανεπιτυχώς ένα πρότυπο ΣΥΝ. σκιά. — καρικατου-
ρίστας (ο). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. caricatura, αρχική σηµ. «υπερβολή, διόγκωση», < 
caricare «φορτώνω» < µτγν. λατ. carricare < λατ. carrus «κάρρο, άµα-
ξα»]. 

καρικώνω ρ. µετβ. {καρίκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. διορθώνω µε κλωστή 
τα φθαρµένα µέρη (υφάσµατος) ΣΥΝ. µαντάρω · 2. ράβω µε κλωστή 
κατά µήκος τα άκρα (υφάσµατος), για να µην ξεφτύσει το στρίφωµά 
του. — καρίκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. carico «φορτώνω» (κατά τα ρ. σε -ώνω) < µτγν. λατ. 
carricare < λατ. carrus «κάρρο, άµαξα»]. 

καρίνα κ. καρένα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το κατώτατο µέρος τού σκε-
λετού πλοίου ή βάρκας: «βάρκα τού βάλτου ανάστροφη, φτενή χωρίς 
~» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. (λόγ.) τρόπις. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < λατ. carina «κέλυφος» < µτγν. καρύινος «αυ-
τός που µοιάζει µε καρυδότσουφλο» < αρχ. κάρυον (βλ.λ.)]. 

καριόκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) είδος µικρού γλυκύσµατος µε σοκολάτα 
και καρύδια ή αµύγδαλα, τυλιγµένο σε ασηµόχαρτο. [ΕΤΥΜ < πορτ. 
carioca, λ. τής γλ. Τούπι (ιθαγενών τής Βραζιλίας)]. 

καριόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. παλαιού τύπου µεγάλο ξύλινο κρεβάτι 
· 2. (!) η ανήθικη γυναίκα, η πόρνη· γενικότ. υβριστ. για γυναίκα. — 
καριόλικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. carriola «κρεβάτι» < λατ. 
carrus «κάρο, άµαξα»]. 

καριόλης (ο) {καριόληδες} (λαϊκ.-!) υβριστ. για ανήθικο άνδρα. 
καριοφιλι (το) {καριοφιλ-ιού | -ιών} µακρύκαννο εµπροσθογεµές 

τουφέκι, που πυροδοτείται µε πυριτόλιθο (τσακµακόπετρα) και το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε σε ευρεία κλίµακα από τους Έλληνες κατά 
την Επανάσταση τού 1821. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. 
Από συµφυρµό των ιταλ. Carlo e figli «Καρόλου και υκον», ονοµασία 
εργοστασίου όπλων]. 

κά ρ κάδο (το) → κάκαδο 
καρκινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον καρκίνο: ~ κύτταρα | 
όγκος · 2. καρκινικός στίχος στίχος που µπορεί να διαβαστεί είτε 
κανονικά είτε από το τέλος προς την αρχή, διατηρώντας το ίδιο 
νόηµα, π.χ. ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ (από το περιρραντή-
ριο τής Αγίας Σοφίας στην Πόλη). 

καρκινοβατώ ρ. αµετβ. [1856] {καρκινοβατείς... | καρκινοβάτησα} 
προχωρώ µε πολύ αργούς ρυθµούς ή κάνω βήµατα προς τα πίσω, δεν 
παρουσιάζω καµία πρόοδο, µένω στάσιµος: καρκινοβατεί η διεύρυν-
ση τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝ. οπισθοδροµώ, αποτυγχάνω, καθυ-
στερώ. — καρκινοβασία (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καρκινοβάτης «αυτός που βαδίζει σαν κάβουρας» < 
καρκίνος (βλ.λ.) + -βάτης < βαίνω]. 

καρκινογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΙΑΤΡ. το σύνολο 
των διαδικασιών ή µηχανισµών, των οποίων ο πιθανός συνδυασµός 
µπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση καρκίνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. carcinogenesis]. 

καρκινογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. (για χηµικές ουσίες ή φυσικούς παρά-
γοντες) αυτός που µπορεί να προκαλέσει ή να ευνοήσει την εµφάνι-
ση καρκίνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. carcinogen]. 

καρκινοειδής, -ής, -ες [αρχ.] {καρκινοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που µοιάζει µε καρκίνο, δηλ. κάβουρα 2. ΖΩΟΛ. καρκινοειδές (το) 
κάθε οστρακόδερµο που ανήκει σε οµοταξία αρθροπόδων, τα οποία 
ζουν στη θάλασσα ή στο γλυκό νερό · 3. ΙΑΤΡ. καρκινοειδές (το) 
όγκος µειωµένης κακοήθειας, που συνήθ. βρίσκεται στο πεπτικό σύ-
στηµα ή στους πνεύµονες. 

καρκίνο λογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης την έρευνα και τη θεραπεία τού καρκίνου ΣΥΝ. ογκολογία. 
— καρκινολόγος (ο/η), καρκινολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. cancerology (νόθο συνθ.)]. 

καρκινόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η καταστροφή κυτ-
τάρων που προσβλήθηκαν από καρκίνο. — καρκινολυτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. carcinolyse]. 

καρκινοπαθής, -ής, -ές [1866] {καρκινοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (κ. 
ως ουσ.) αυτός που πάσχει από καρκίνο. 

καρκινοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η µεταλλα-
γή προϋπάρχουσας καλοήθους βλάβης σε καρκίνο. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cancérisation]. 

καρκίνος (ο) 1. ΙΑΤΡ. (α) κάθε κακοήθης όγκος που µπορεί να εµφα-
νιστεί σε οποιονδήποτε από τους ιστούς τού οργανισµού και έχει την 
τάση να επανεµφανίζεται µετά από κάθε αφαίρεση του ή να σχηµα-
τίζει µεταστάσεις σε γειτονικά ή και αποµακρυσµένα σηµεία τού 
σώµατος: ~ του πνεύµονα | των µαστών | τού στοµάχου (β) κάθε 
ασθένεια που χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους όγκους: έχει ~ 2. 
(συνεκδ.) καθετί που µπορεί να προκαλέσει καρκίνο: κάθε µέρα ανα-
πνέουµε τον - (αέρα µε καρκινογόνες ουσίες)· ΦΡ. (µτφ.-κακόσ.) βγά-
ζω τον καρκίνο δεν µπορώ να ανεχθώ άλλο, υποφέρω από τη συνεχή 
πίεση που ασκούν πάνω µου πρόσωπα ή καταστάσεις: ο διευθυντής 
µου ήταν τόσο απαιτητικός, που µου 'βγάλε τον καρκίνο ΣΥΝ. πρήζω • 
3. ΖΩΟΛ. Ο κάβουρας, το καβούρι · 4. ΓΕΩΓΡ. τροπικός τού Καρκίνου 
βλ. λ. τροπικός · 5. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Β. Ηµι-
σφαιρίου, τοποθετηµένος ανάµεσα στους αστερισµούς τού Λέοντος 
και των ∆ιδύµων 6. ΑΣΤΡΟΛ. το τέταρτο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, 
που θεωρείται ότι κυριαρχεί στην περίοδο από 21 Ιουνίου µέχρι 22 
Ιουλίου 7. (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια 
τής παραπάνω περιόδου: είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κάβουρας», < I.E. *kar-kar- «σκληρός, τρα-
χύς» (αναδιπλ. θ.), πβ. σανσκρ. karkatah «κάβουρας», λατ. cancer (< 
*car-cros) > γαλλ. cancer «καρκίνος» κ.'ά. Οµόρρ. πιθ. κράτος (βλ.λ.) Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. και απαντά στον Ιπποκράτη]. 

καρκινοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ιδιότητα ορισµένων οργάνων 
και ιστών να αναπτύσσουν καρκίνο ή µεταστάσεις από καρκίνωµα 
που υπάρχει στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cancerophilia (νόθο συνθ.)]. 

καρκινοφοβία (η) {χωρ. πληθ.} η αγχώδης κατάσταση κατά την οποία 
κάποιος φοβάται ότι έχει ή πρόκειται να προσβληθεί από καρκίνο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cancerophobia (νόθο συνθ.)]. 

καρκινώδης, -ης, -ες [αρχ.] {καρκινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που έχει τα χαρακτηριστικά, ως προς τη φύση ή τη µορφή, τού καρ-
κίνου: ~ όγκος | εξόγκωµα ΣΥΝ. κακοήθης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

καρκίνωµα (το) [αρχ.] {καρκινώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο κακοήθης 
όγκος που αποτελείται από επιθηλιακό ιστό, ο καρκίνος 2. (µτφ.) οτι-
δήποτε παίρνει τη µορφή µόνιµου κακού, από το οποίο δεν µπορούµε 
να απαλλαγούµε, αλλά υποµένουµε παθητικά την καταστροφική του 
εξάπλωση: το ρουσφέτι αποτελεί ~ τού δηµόσιου βίου. — καρκινω-
µατώδης, -ης, -ες [1853]. 

Καρλσρούη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γερµ. Karlsruhe («ανάπαυση τού Καρόλου»). Η πόλη ιδρύθηκε το 
1715, όταν ο ευγενής Κάρολος Γουλιέλµος ανήγειρε εκεί έναν πύργο 
µε κυνηγετικό κατάλυµα]. 

κάρµα (το) {άκλ.} (κατά την ινδουιστική διδασκαλία για την ύπαρξη 
µιας αλληλουχίας ζωών) η ηθική ενέργεια που απορρέει από τις πρά-
ξεις ή τις επιλογές ενός ατόµου, κατά τρόπον ώστε (µηχανικά και χω-
ρίς θεία επέµβαση) να επηρεάζει τις περιστάσεις που θα αντιµετω-
πίσει στις επόµενες ζωές του (στις µελλοντικές µετενσαρκώσεις του), 
πράγµα που προκαθορίζει την ευτυχία ή τη δυστυχία του. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. karma < σανσκρ. karma «πράξη, ενέργεια»]. 

καρµανιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η λαιµητόµος, µηχανισµός για 
τον αποκεφαλισµό των θανατοποινιτών (καθιερώθηκε στη Γαλλία), ο 
οποίος διέθετε µια µεγάλη λεπίδα, που έπεφτε κατακόρυφα από ψηλά 
και απέκοπτε το κεφάλι από τον λαιµό ΣΥΝ. γκιλοτίνα · 2. (µτφ.) ο 
δρόµος ή το σηµείο δρόµου, όπου γίνονται πολλά τροχαία ατυχή-
µατα: οι αφύλακτες διαβάσεις | αυτή η στροφή είναι ~. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. carmagnole, κοντό χιτώνιο που φορούσαν στη Ν. Γαλλία οι 
Ιταλοί εργάτες από την πόλη Carmagnola. Αργότερα υιοθετήθηκε 
από τους επαναστάτες το 1792, οπότε δηµιουργήθηκε και λαϊκό 
επαναστατικό τραγούδι µε το ίδιο όνοµα. Αυτό το τραγούδι γνώρισε 
ευρεία διάδοση κατά την περίοδο τής Τροµοκρατίας (Terreur), οπότε 
συνδέθηκε µε τις δι' αποκεφαλισµού εκτελέσεις]. 

καρµίνι (το) {καρµινί-ου | -ων} βαθυκόκκινη φυτική χρωστική ύλη, 
που χρησιµοποιείται στη βαφική, τη ζαχαροπλαστική, την αρωµατο-
ποιία και τη ζωγραφική ΣΥΝ. κρεµέζι. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. carmin < µεσν. λατ. carminium, πιθ. από συµφυρµό των 
λ. *carmesinum «βυσσινί χρώµα» (< αραβ. qirmiz) και minium «µί-
νιο» (βλ. λ. µίνιο, κρεµεζής)]. 

καρµοίρης (ο) {καρµοίρηδες}, καρµοιρω (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 
άνθρωπος µίζερος, κακοµοίρης, που δεν χαίρεται τη ζωή του, για να 
µην ξοδέψει χρήµατα ΣΥΝ. φιλάργυρος, τσιγγούνης. — καρµοιριά (η), 
καρµοίρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός, τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. < 
*κάρµοιρος (πβ. κακοµοίρης - κακόµοιρος) < µτγν. καρίµοι-ρος 
«τιποτένιος - µισθοφόρος» < mpi (δοτ. τού αρχ. Κάρ, πράγµα που 
εξηγείται από το γενονός ότι οι Έλληνες αντιµετώπιζαν περι-
φρονητικά τους Κάρες και τους χρησιµοποιούσαν ως δούλους) + -
µοιρος < µοίρα]. 

καρµπιρατέρ (το) (παλαιότ. ορθ. καρµπυρατέρ) {άκλ.} ο εξαεριωτής 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. carburateur < carburer < carbone «άνθρακας» < λατ. 
carbo]. 

καρµπόν (το) {άκλ.} ελλην. χηµικός χάρτης- χαρτί διαποτισµένο µε 
µελάνι, το οποίο χρησιµοποιείται ανάµεσα σε δύο λευκά φύλλα χαρ-
τιού, για να αναπαραχθεί στο χαρτί που βρίσκεται από κάτω οτιδή-
ποτε γράφεται στο χαρτί επάνω. [ΕΤΥΜ < γαλλ. carbone < λατ. carbo 
«άνθρακας»]. καρµπονάρο (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λευκή σάλτσα για 
ζυµαρικά που περιέχει πανσέτα ή µπέικον, αβγό ή κρέµα γάλακτος 
και τριµµένο µαύρο πιπέρι 2. η µακαρονάδα που περιέχει την 
παραπάνω σάλτσα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. (alla) carbonara, αρχικώς «(στα) 
κάρβουνα», < carbone «άνθρακας, κάρβουνο» (< λατ. carbo, -onis)]. 
καρναβάλι (το) {καρναβαλ-ιού | -ιών} 1. ο εορτασµός τής αποκριάς 
µε εκδηλώσεις µεταµφιεσµένων, οινοποσία και διασκεδάσεις: χιλιάδες 
άνθρωποι συµµετέχουν κάθε χρόνο στο ~ τής Πάτρας || το ~ τού Ρίο στη 
Βραζιλία είναι το διασηµότερο στον κόσµο 2. (συνεκδ.) η ίδια η γιορτή 
τής αποκριάς: πλησιάζει όπου να 'ναι το -ΣΥΝ. αποκριές, τριώδιο. — 
καρναβαλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. carnevale < πρώιµο ιταλ. carne-levare 
«αφαιρώ, αποµακρύνω το κρέας» < carne «κρέας» (< λατ. caro, carnis) 
+ levare < λατ. levare «σηκώνω, αποµακρύνω». Βλ. κ. απόκρεως]. 
καρναβαλιστής (ο), καρναβαλίστρια (η) {καρναβαλιστριών} πρό-
σωπο που συµµετέχει στις εκδηλώσεις τού καρναβαλιού (συνήθ. ως 
µέλος οργανωµένης οµάδας µεταµφιεσµένων). καρναβαλίστικος, -η, 
-ο αυτός που θυµίζει καρναβάλι. καρνάβαλος (ο) 1. η κεντρική 
φιγούρα (οµοίωµα προσώπου ή θεού) τού καρναβαλιού: ο βασιλιάς -
1| ο γελαστός ~ 2. άρµα τής καρναβαλικής ποµπής που προπορεύεται 
και πάνω στο οποίο βρίσκεται το παραπάνω οµοίωµα 3. η ποµπή των 
καρναβαλικών αρµάτων και των 



καρναβίτσα 843 καρπολογώ 
 

µεταµφιεσµένων κατά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις: περνάει ο ~! 4. 
(µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο µε γελοία εµφάνιση ή συµπεριφορά. [ETYM. 
Μεταφορά τού γαλλ. carnaval, από τη φρ. Sa Majesté le Carnaval «η 
Αυτού Μεγαλειότης ο Καρνάβαλος», µε την οποία προσδιοριζόταν το 
ανδρείκελο που προσωποποιεί το καρναβάλι (βλ.λ.)]. 

καρναβίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) σκληρό θήλωµα που παρου-
σιάζεται στην άκρη των δαχτύλων. [ΕΤΎΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < 
τουρκ. karnabit «κουνουπίδι»]. 

καρνάγιο κ. καρεναγιο (το) (λαϊκ.) ο χώρος όπου επισκευάζεται η 
καρένα µικρών πλοίων ΣΥΝ. (λογ.) τροπιστήριο. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. 
carenaggio < γαλλ. carénage < p. caréner < carène < ιταλ. carena «καρίνα» 
(βλ. λ. καρίνα)]. 

καρνέ (το) {άκλ.} 1. σηµειωµατάριο, όπου σηµειώνονται τα ατοµικά 
στοιχεία (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου κ.ά.) φίλων, συνεργατών, 
συγγενών κ.λπ. 2. µικρό τεύχος µε τυπωµένες όµοιες σελίδες για τις 
συναλλαγές: το ~ των επιταγών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. carnet < µτγν. λατ. quaternum «τετράδα» (πβ. κ. τετρά-
διο) < λατ. quater «τετράκις, τέσσερεις φορές»]. 

καρντάσης (ο) {καρντάσηδες} (διαλεκτ.) ο αδελφικός, γκαρδιακός 
φίλος. Επίσης (σπανιότ.) αρκαντάσης (ο) κ. (οικ.) καρντάσι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kardas. | kardes. «(οµογάστριος) αδελφός» < kann «κοι-
λιά, γαστήρ» + επίθηµα -dasj. 

Κάρντιφ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα και λιµάνι τής Ουαλίας. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Cardiff < ουαλ. Caerdydd < Caer Taff «ποταµός Ταφ», στις όχθες 
τού οποίου είναι χτισµένη η πόλη]. 

καρό (το) {άκλ.} ελλην. τετράγωνο 1. το τετράγωνο, κυρ. ως διακο-
σµητικό σχέδιο υφάσµατος ή ενδυµασίας: το πουλόβερ είχε µεγάλα 
κόκκινα - 2. (συνεκδ.) ύφασµα µε διακοσµητικά σχέδια σε σχήµα τε-
τραγώνου: αγόρασα µια φούστα ~ || (κ. ως επίθ.) ~ πουκάµισο | τρα-
πεζοµάντηλο 3. το ένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά σχέδια τής 
τράπουλας που έχει σχήµα ρόµβου 4. τραπουλόχαρτο πάνω στο οποίο 
είναι τυπωµένο αυτό το σχέδιο: έριξε ένα οχτώ ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. carreau < λατ. quadrum «τετράγωνο» < quattuor «τέσ-
σερα»]. 

κάρο (το) (ορθότ. κάρρο) 1. δίτροχο ή τετράτροχο όχηµα (συνήθ. ξύλι-
νο) για τη µεταφορά φορτίων, που αποτελείται από ακάλυπτη ορθο-
γώνια καρότσα και θέσεις για τους επιβαίνοντες και τον οδηγό και 
σύρεται συνήθ. από ζώα (άλογα, µουλάρια κ.ά.) ΣΥΝ. άµαξα, αµάξι 2. 
(συνεκδ.) το φορτίο που µπορεί να χωρέσει µέσα σε ένα κάρο: χρειά-
ζεται ένα ~ χαλίκι 3. (µτφ.-προφορ.) µεγάλη ποσότητα: έχω να κάνω 
ένα ~ δουλειές αύριο ΣΥΝ. σωρός 4. (µτφ.) άτοµο ανήµπορο (συνήθ. 
λόγω µεγάλης ηλικίας) ΣΥΝ. σαράβαλο 5. (µτφ.) αυτοκίνητο παµπά-
λαιο ή αχρηστευµένο από την πολλή χρήση: καιρός ν'αφήσει αυτό το 
~ και να πάρει ένα καινούργιο αµάξι ΣΥΝ. σαράβαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. κάρρον < λατ. carrus, που συνδ. µε αρχ. ιρλ. carr «όχη-
µα». Η λ. κάρο, ως µτγν. δάνειο, θα έπρεπε να γράφεται µε δύο -ρρ-
(πβ. κελλί), όπως και τα παράγωγα της (καρρόδροµος, καρροποιός 
κ.ά.). Ωστόσο, το γεγονός ότι µερικές λέξεις όπως καρότσα, καροσε-
ρί κ.ά. γράφονται µε ένα -ρ-, αναγόµενες απευθείας σε ξένους τύ-
πους, και για να µην υπάρχει διαφορά από τα υπόλοιπα σύνθετα και 
παράγωγα, προτιµήθηκε η απλογράφηση ολόκληρης τής λεξιλογικής 
οικογένειας]. 

καρόδροµος (ο) (ορθότ. καρρόδροµος) 1. δρόµος κατάλληλος µόνο 
για κάρα 2. (ειρων.) δρόµος κακοφτειαγµένος ή σε κακή κατάσταση. 

Καρολίνα (η) 1. πολιτεία των Α. Η.Π.Α. στον Ατλαντικό Ωκεανό" χω-
ρίζεται σε Β. και Ν. Καρολίνα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. Το κύρ. 
όν. είναι θηλ. τού Κάρολος (βλ.λ.) και ανάγεται στο ιταλ. Carolina. Οι 
δύο πολιτείες των Η.Π.Α. (αγγλ. Carolina) οφείλουν την ονοµασία τους 
στον βασιλιά τής Γαλλίας Κάρολο Θ', ο οποίος τις παραχώρησε στους 
Αγγλους το 1629]. 

καρολίνα (η) {χωρ. πληθ.} ποικιλία ρυζιού. [ΕΤΥΜ. Εµπορική 
ονοµασία, από τις δύο πολιτείες (Β. και Ν. Καρολίνα) των Η.Π.Α.]. 
Κάρολος (ο) {-ου κ. -όλου) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά 
ξέν. ονόµατος, πβ. γερµ. Karl < αρχ. γερµ. charal «δυνατός άνδρας», 
όνοµα κοινό στις ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. Charles, γαλλ. Charles, 
ισπ. Carlos, ιταλ. Carlo κ.ά.]. καροποιός (ο) (ορθότ. καρροποιός) 
[1892] ο κατασκευαστής κάρων. καροσερί (η) {άκλ.} το αµάξωµα 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ.< γαλλ. carrosserie < carrosse < ιταλ. carrozza, βλ. κ. καρότσα]. 
καροτίνη (η) -+ καρωτίνη καρότο (το) → καρώτο καροτόζουµο (το) 
→ καρωτόζουµο καροτοσαλάτα (η) —> καρωτοσαλάτα 
καρότσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 1. δίτροχη ή τετράτροχη άµα-
ξα που σέρνεται από άλογα ΣΥΝ. άµαξα, κάρο 2. το πίσω µέρος φορ-
τηγών αυτοκινήτων ή σιδηροδροµικού οχήµατος (στο οποίο τοποθε-
τούνται φορτία): φόρτωσαν τα µπάζα στην ~ τού φορτηγού 3. (ειδι-
κότ.) το αµάξωµα των οχηµάτων. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. carrozza < λατ. carrus «κάρο, άµαξα»]. καροτσάκι 
(το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό καρότσι- ΦΡ. πάω (κάποιον) καροτσάκι 
σέρνω (κάποιον) σε µεγάλη απόσταση ή τον αναγκάζω να κινείται 
αργά (συνήθ. σε αυτοκινητόδροµο) ακολουθώντας στη σειρά άλλους: 
ήταν µπροστά µας µια νταλίκα και µας πήγε καροτσάκι ώς την πόλη 2. 
(α) το καρότσι για τη µεταφορά µωρών: ανοιχτό | σκεπαστό ~ || έβγαλε 
το µωρό βόλτα µε το ~ (β) η ειδική µηχανοκίνητη ή χειροκίνητη 
συσκευή, η οποία επιτρέπει σε άτοµα µε κινητικές δυσκο- 

λίες να µετακινούνται: αναπηρικό ~ (βλ. κ. λ. καρότσι). καροτσέρης 
κ. καροτσιέρης (ο) {καροτσέρηδες} ο οδηγός καρότσας, ο αµαξάς 
ΣΥΝ. αµαξηλάτης, καραγωγεύς. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. carrozziere < carrozza, 
βλ. κ. καρότσα]. καρότσι (το) {καροτσ-ιού | -ιών) 1. ξύλινη ή µεταλλική 
ορθογώνια κατασκευή για τη µεταφορά αντικειµένων, συνήθ. µε δύο 
ρόδες στα πλάγια και δύο επιµήκεις χειρολαβές στο πίσω µέρος, από 
τις οποίες τη σπρώχνει ο χειριστής για να κινείται 2. κάθε ανάλογο 
χειροκίνητο αντικείµενο µε δύο ή περισσότερες µικρές ρόδες για τη 
µεταφορά αντικειµένων: - για τη µεταφορά αποσκευών στο 
αεροδρόµιο || ~ για τα ψώνια στο σούπερ µάρκετ ή τη λαϊκή 3. 
(ειδικότ.) µικρό κάθισµα (σαν καρέκλα) µε τέσσερεις µικρές ρόδες 
στα πλάγια και χειρολαβές στο πίσω µέρος για τη µεταφορά νηπίων | 
βρεφών καροτσάκι (βλ.λ.) 4. ανάλογο κάθισµα µεγαλύτερου 
µεγέθους για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, το οποίο κινείται είτε µε 
ώθηση από τις χειρολαβές του στο πίσω µέρος είτε µε αυτόµατο 
µηχανισµό είτε από τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος κινεί µε τα δύο του 
χέρια τις δύο µεγάλες ρόδες στα πλάγια πιάνοντας τες συνήθ. από τις 
ακτίνες τους ΣΥΝ. καροτσάκι. 
[ΕΤΎΜ. Υποκ. τού καρότσα (βλ.λ.)]. καρούλι (το) {καρουλ-ιού | -ιών) 
1. ξύλινος, µεταλλικός ή πλαστικός κύλινδρος ή κώνος γύρω από τον 
οποίο τυλίγεται νήµα, κλωστή, σύρµα, ταινία, φιλµ κ.λπ. 2. (συνεκδ.) 
το νήµα που τυλίγεται γύρω από αυτό τον κύλινδρο ΣΥΝ. µασούρι 3. 
καθένας από τους µικρούς τροχούς στο άκρο των ποδιών διαφόρων 
επίπλων ή συσκευών που διευκολύνει τη µετακίνηση τους ΣΥΝ. 
ροδίτσα 4. (µειωτ.) παλιό όχηµα, σαράβαλο: πάρε το ~ σου από 'δώ. 
— (υποκ.) καρουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < µτγν. λατ. carrulus, 
υποκ. τού λατ. carrus «κάρο, άµαξα»]. κάρου λιάζω ρ. µετβ. 
{καρούλιασα} τυλίγω (νήµα ή κλωστή) γύρω 
από καρούλι. καρούµπαλο (το) (καθηµ.) οίδηµα στο κεφάλι που 
προκαλείται από χτύπηµα: βγάζω | κάνω ~. Επίσης καρούµπαλος (ο).  
— (υποκ.) κα-ρουµπαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *καρύµβαλο(ν) < µτγν. καρύµβαλος < αρχ. 
κόρυµβος «κορυφή», που συνδ. ετυµολογικά µε το ουσ. κορυφή]. 
καρπαζια (η) (λαϊκ.) δυνατό και ηχηρό χτύπηµα µε την παλάµη στο 
κεφάλι και ιδ. στον σβέρκο: ρίχνω | δίνω | τρώω ~ || πέφτουν καρπα-
ζιές || ταράζω κάποιον στις ~ ΣΥΝ. σφαλιάρα, σβερκιά, κατραπακιά" 
ΦΡ. (α) είναι για καρπαζιές για πρόσωπο εντελώς ανυπόληπτο, που δεν 
αξίζει να το πάρει κανείς στα σοβαρά (β) παίζω καρπαζιές (µε 
κάποιον) για να δηλωθεί η µεγάλη οικειότητα που υπάρχει (µε κά-
ποιον): µε τον Χρίστο παίζαµε καρπαζιές στο δηµοτικό. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, ίσως < τουρκ. kepaze «γελοίος, ξευτιλισµένος»]. 
καρπαζοεισπράκτορας (ο) {καρπαζοεισπρακτόρων} (οικ.) πρόσωπο 
που προκαλεί την αποδοκιµασία ή την περιφρόνηση των άλλων, που 
εισπράττει την απόρριψη από τους γύρω του χωρίς να µπορεί να 
αντισταθεί και να διατηρήσει την αξιοπρέπεια του. καρπαζώνω ρ. 
µετβ. {καρπάζωσα} (οικ.) δίνω καρπαζιές (σε κάποιον). — 
καρπάζωµα (το). Καρπάθια (Όρη) (τα) {Καρπαθίων (Ορέων)} όρη 
τής Α. Ευρώπης που εκτείνονται στην Ουκρανία, τη Ρουµανία, την 
Πολωνία και τη Σλοβακία. Καρπάθιο (Πέλαγος) (το) {Καρπαθίου 
(Πελάγους)} η θαλάσσια 
περιοχή στα ∆ωδεκάνησα Β. τής Καρπάθου. Κάρπαθος (η) 
{Καρπάθου} 1. νησί των ∆ωδεκανήσων Ν∆. τής Ρόδου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού· αλλιώς Πηγάδια (τα).   — 
Καρπάθιος (ο), Καρπάθια (η), καρπαθιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
Κάρπαθος | Κράπαθος, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. carpe diem 
λατ. (προφέρεται κάρπε ντίεµ) ελλην. άδραξε την ηµέρα 
(βλ. λ. αδράχνω). Καρπενήσι (το) {-ίου κ. -ιού} ορεινή κωµόπολη τής 
Β∆. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα τού νοµού Ευρυτανίας.  — 
Καρπενησιώτης (ο), Καρπενησιώτισσα (η), καπερνησιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Η πόλη, που ιδρύθηκε κατά την Τουρκοκρατία, οφείλει το όνοµα 
της στο αρωµ. carpimi «οστρύα», είδος δέντρου µε σκληρό ξύλο, που 
αφθονεί στην περιοχή (< λατ. carpinus), το οποίο παρετυµολογή-θηκε 
προς το ελλην. νησί. Έχει υποστηριχθεί και η αναγωγή σε τουρκ. 
Karbenis]. καρπερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που δίνει πολλούς 
καρπούς· γόνιµος: ~ γη | χωράφι | δέντρο ΣΥΝ. εύφορος, 
προσοδοφόρος, πολύκαρπος ΑΝΤ. άγονος, άκαρπος 2. (για άνθρωπο ή 
ζώο) αυτός που κάνει πολλά παιδιά ή ζώα, που γεννά συχνά: ~ γυναίκα 
| αγελάδα. καρπέτα (η) 1. βαρύ µάλλινο κλινοσκέπασµα 2. ταπέτο 
µικρών διαστάσεων, από µαλλί ή από µαλλί και καννάβι, χωρίς 
χνούδι. Επίσης καρπέτο (το). 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. carpette < µέσ. γαλλ. carpite < παλαιότ. ιταλ. carpita < 
δηµώδ. λατ. *carplre < λατ. carpere «µαδώ, κόβω»], καρπέύω ρ. 
αµετβ. [µτγν.] {κάρπεψα} (για καρποφόρα φυτά ή έδαφος) παράγω 
καρπούς, γίνοµαι γόνιµος ΣΥΝ. καρπίζω. — κάρπευµα (το) [µτγν.]. 
καρπίζω ρ. [αρχ.] αµετβ. {κάρπισ-α, -µένος} σχηµατίζω και δίνω καρ-
πούς: τα δέντρα είναι έτοιµα να καρπίσουν ΣΥΝ. καρποφορώ. — κάρ-
πισµα (το) [µεσν.]. καρποκάψα (η) έντοµο που η κάµπια του 
τρέφεται µε καρπούς δέντρων. καρπολόγος (ο) [µεσν.] 1. αυτός που 
συλλέγει καρπούς 2. γεωργικό 

εργαλείο µε το οποίο συλλέγονται οι καρποί ψηλών δέντρων. 
καρπολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καρπολογείς... | καρπολόγησα) 1. µα- 
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ζεύω (καρπούς) ΣΥΝ. τρυγώ 2. (ειδικότ.) συλλέγω τους καρπούς που 
απέµειναν µετά τον τρύγο ή τον θερισµό.   — καρπολόγηµα (το) κ. 
καρπολογία (η) [µτγν.]. καρπός (ο) 1. το εδώδιµο σαρκώδες ή ξηρό 

µέρος φυτού, στο οποίο 
περιέχονται ένα ή περισσότερα σπέρµατα και το οποίο προέρχεται 
από την ωοθήκη, ανεπτυγµένη και µετασχηµατισµένη µετά τη γονι-
µοποίηση· ΦΡ. (α) απαγορευµένος καρπός βλ. λ. απαγορεύω (β) ξη-
ροί καρποί βλ. λ. ξηρός 2. (ειδικότ.) ο σπόρος των σιτηρών, των δηµη-
τριακών 3. (ειδικότ. για παιδιά) γέννηµα, γόνος: ~ ενός παράνοµου 
έρωτα (από γονείς που δεν ήταν νόµιµο ζευγάρι) " ΦΡ. ο καρπός τής 
κοιλίας (ευλογηµένη συ εν γυναιξί και ευλογηµένος ο καρπός της 
κοιλίας σου, Κ.∆. Λουκ. 1, 42) το τέκνο 4. (µτφ.) καθετί που παράγε-
ται, που προκύπτει ως προϊόν (κάποιου πράγµατος), ως αποτέλεσµα 
διαδικασίας, ενέργειας κ.λπ.: το σηµερινό επίτευγµα είναι ~ πολυε-
τούς προσπάθειας | µεγάλου αγώνα || καιρός να δρέψεις τους ~ των 
κόπων σου 5. ΝΟΜ. το όφελος που παρέχει ορισµένο πράγµα ή δικαί-
ωµα είτε άµεσα είτε µε βάση µια έννοµη σχέση · 6. ΑΝΑΤ. το τµήµα 
τού χεριού ανάµεσα στο αντιβράχιο και στο µετακάρπιο: λυγίζω τον 
~. — καρπικός, -ή, -ό (σηµ. 6). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *(s)krp-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *(s)ker-p- «κόβω», 
πβ. σανσκρ. krpami «ξίφος», λατ. carpo «κόβω καρπούς, µαδώ» (> 
ιταλ. carpita > γαλλ. carpette «χαλί»), curtus «βραχύς, κοντός» (> 
γαλλ. court, ισπ. corto), αρχ. γερµ. herbist «φθινόπωρο» (> γερµ. 
Herbst), αγγλ. harvest «θερισµός», αρχ. γερµ. scurz «βραχύς, κοντός», 
γερµ. kurz, αγγλ. short κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κείρ-ω «κόβω», κουρ-ά, κουρ-
εύω, κέρ-µα, κορ-µός κ.ά.]. 

καρποσυλλέκτης (ο) {καρποσυλλεκτών}, καρποσυλλεκτρια (η) 
{καρποσυλλεκτριών} ο άνθρωπος, στο πρώιµο στάδιο τής εξέλιξης 
του, κατά το οποίο επιβίωνε συλλέγοντας καρπούς (πβ. λ. τροφοσυλ-
λέκτης). — καρποσυλλεκτικός, -ή, -ό. 

καρποσυλλογή (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η συλλογή καρπών (συνήθ. 
από καρποσυλλέκτη για την εξασφάλιση τής τροφής του). 

καρπούζι (το) {καρπουζ-ιού | -ιών) ο καρπός τής καρπουζιάς, χυµώ-
δης σφαιρικός ή ελλειψοειδής καρπός, στο µέγεθος περίπου τού αν-
θρώπινου κεφαλιού, µε πράσινη, λεία, χοντρή φλούδα, κόκκινη, υδαρή, 
δροσερή και γλυκιά ψίχα και µαύρους σπόρους ΣΥΝ. (λόγ.) υδροπέ-
πων ΦΡ. (α) σκάω (κάτω) σαν καρπούζι πέφτω κάτω απότοµα και µε 
θόρυβο (β) (παροιµ.) δεν χωρούν δύο καρπούζια σε µία µασχάλη δεν 
πρέπει κανείς να υπερεκτιµά τις δυνατότητες του, αναλαµβάνοντας 
ευθύνες πέρα από τις δυνάµεις του, γιατί τότε αποτυγχάνει (γ) µάπ-
πα το καρπούζι για περιπτώσεις που κάτι αποδεικνύεται κατώτερο 
από το αναµενόµενο ΣΥΝ. άνθρακες ο θησαυρός. — (υποκ.) καρπου-
ζάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. karpuz < περσ. xarbuz(a)]. 

καρπουζιά (η) ετήσιο ποώδες φυτό, το οποίο καλλιεργείται σε πε-
ριοχές µε θερµό κλίµα και σε ελαφρά, αµµουδιά εδάφη· έχει πλατιά 
φύλλα, κωδωνοειδή φωτεινά κίτρινα άνθη, ο βλαστός του έρπει στο 
έδαφος, όπως τής κολοκυθιάς και τής πεπονιάς, και ο καρπός του 
(καρπούζι) ωριµάζει το καλοκαίρι. 

καρπουζοκεφαλος, -η, -ο (µειωτ.) 1. αυτός που έχει κεφάλι µεγάλο 
σαν καρπούζι 2. (µτφ.) κουτός, χαζός. 

καρπούµαι ρ. → καρπώνοµαι 
καρηοφάγος (ο/η) [αρχ.] πρόσωπο που έχει ως βάση τής διατροφής 
του τους καρπούς. — καρποφαγία (η) [1890]. 

καρποφορία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. παραγωγή καρπών από τα φυ-
τά 2. (µτφ.) οποιαδήποτε καλλιτεχνική, συγγραφική κ.ά. παραγωγή. 

καρποφόρος, -α, -ο 1. αυτός που παράγει καρπούς, εύφορος: ~ δέντρο 
ΣΥΝ. γόνιµος, καρπερός, καρπώδης, παραγωγικός ANT. άφορος, 
άγονος, άκαρπος 2. (µτφ.) αποτελεσµατικός, επικερδής, ωφέλιµος: ~ 
συνεργασία | συνοµιλία | συζήτηση | έρευνα ΣΥΝ. επιτυχής, προσοδο-
φόρος, χρήσιµος, συµφέρων ΑΝΤ. µάταιος, άσκοπος, ασύµφορος, ανω-
φελής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γόνιµος. [ΕΤΥΜ αρχ. < καρπός + -φόρος < 
φέρω]. 

καρποφορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {καρποφορείς... | καρποφόρησα} 1. πα-
ράγω καρπούς, είµαι καρποφόρος ΣΥΝ. καρπίζω 2. (µτφ.) φέρνω απο-
τέλεσµα, τελεσφορώ: οι προσπάθειες του δεν καρποφόρησαν ΣΥΝ. 
(καθηµ.) πιάνω τόπο. 

καρποφυλλο (το) [µτγν.] {καρποφύλλ-ου | -ων} BOT. το θηλυκό ανα-
παραγωγικό όργανο ενός άνθους, το οποίο συνήθ. αποτελείται από 
ένα στίγµα, τον στύλο και την ωοθήκη. 

καρπώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καρπώθηκα} 1. έχω την επικαρπία 2. 
αποκοµίζω κέρδος ή ωφέλεια από (κάτι): ~ οικονοµικά ωφελήµατα | 
οφέλη | κέρδη ΣΥΝ. επωφελούµαι. Επίσης (λόγ.) καρπούµαι [αρχ.] {-
ούσαι...}. —κάρπωση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, εκµεταλ-
λεύοµαι. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. καρπούµαι (-όο-) < καρπός]. 

καρπωτής (ο), καρπωτρια (η) {καρπωτριών} 1. πρόσωπο που παίρ-
νει τους καρπούς, που έχει την επικαρπία 2. (µτφ.) πρόσωπο που απο-
κοµίζει οφέλη, που επωφελείται από κάτι. 

κ appo (το) → κάρο 
καρρώ (το) → καρό 
καρσί επίρρ. (λαϊκ.) απέναντι, αντικριστά ΣΥΝ. βιζαβί. 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. karsi]. 
καρσιλαµάς (ο) {καρσιλαµάδες} λαϊκός αντικριστός χορός. 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. karçilama < karçi «αντίκρυ»]. 
καρστ (το) {άκλ.} πέτρωµα ευδιάλυτο στο νερό. — καρσπκός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ < γερµ. Karst, ονοµασία περιοχής κοντά στο Τριέστε (Σλοβε-
νία), όπου έγιναν µελέτες για πετρώµατα τέτοιου τύπου. Το όν. ση-
µαίνει «σωρός λίθων»]. 

καρτ (το) {άκλ.} µικρό (αγωνιστικό) αυτοκίνητο που αναπτύσσει αρ- 

κετά µεγάλη ταχύτητα και τρέχει σε ειδικά διαµορφωµένη πίστα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. kart | cart «άρµα, κάρρο» ως µέρος τής φραστικής λ. 
go-kart]. 

κάρτα (η) {καρτών} 1. ορθογώνιο κοµµάτι από λεπτό χαρτόνι µικρών 
διαστάσεων, συνήθ. εικονογραφηµένο, που χρησιµοποιείται ως ταχυ-
δροµικό δελτάριο: ευχετήριες | χριστουγεννιάτικες ~ || στέλνω/ ταχυ-
δροµώ | ανταλλάσσω κάρτες ΣΥΝ. καρτ-ποστάλ 2. µικρό και λεπτό 
ορθογώνιο κοµµάτι χαρτιού που περιέχει τα ατοµικά στοιχεία προ-
σώπου (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) ή την επωνυµία και τα 
στοιχεία επιχείρησης, εταιρείας, συλλόγου κ.λπ. και έχει σκοπό ενη-
µερωτικό, διαφηµιστικό ή λειτουργεί ως επισκεπτήρια κάρτα: πάρε 
την - µου, αν µε χρειαστείς 3. δελτίο µε τα στοιχεία τού κατόχου του 
για ποικίλες χρήσεις· ΦΡ. (α) κάρτα εισόδου | εξόδου δελτίο µε το 
οποίο επιτρέπεται η είσοδος σε ιδρύµατα, οργανισµούς κ.λπ. ή η έξο-
δος από αυτά (β) (χρονική) κάρτα απεριορίστων διαδροµών ατοµικό 
δελτίο µε τη φωτογραφία, την υπογραφή τού κατόχου και κωδικό 
αριθµό, ορισµένης διάρκειας (συνήθ. µηνιαίας), που παρέχει στον κά-
τοχο του το δικαίωµα να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό διαδρο-
µών στα µέσα αστικών συγκοινωνιών για το αντίστοιχο χρονικό διά-
στηµα (γ) πιστωτική κάρτα δελτίο που εκδίδει διεθνής ή εθνικός οι-
κονοµικός οργανισµός σε άτοµα µε οικονοµική φερεγγυότητα, έναντι 
(ετήσιας) συνδροµής, και το οποίο χρησιµοποιείται στις συναλλαγές 
αντί ρευστού χρήµατος ΣΥΝ. πλαστικό χρήµα (δ) κάρτα εργασίας 
ατοµικό δελτίο εργαζοµένου, στο οποίο δηλώνεται προς τον Ο.Α.Ε.∆. 
η πρόσληψη του στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα (ε) κάρτα µπιάνκα 
(ιταλ. carta bianca) η υπογραφή εν λευκώ, η απόλυτη πληρεξουσιότητα 
(στ) κάρτα νέων ατοµικό δελτίο που χορηγείται σε νέους 14-26 
ετών, παρέχοντας τους τη δυνατότητα πραγµατοποίησης διακοπών, 
ταξιδιών, αγορών κ.λπ. σε µειωµένες τιµές (ζ) κάρτα µέλους ατοµικό 
δελτίο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του είναι µέλος σωµατείου, οµί-
λου, λέσχης κ.λπ. (η) πράσινη κάρτα κάρτα που χορηγείται σε αλλο-
δαπούς για προσωρινή παραµονή και εργασία σε µια χώρα (θ) κάρτα 
καυσαερίων κάρτα που εκδίδει εξουσιοδοτηµένο συνεργείο αυτο-
κινήτων, µε την οποία πιστοποιείται ότι τα εκπεµπόµενα καυσαέρια 
βρίσκονται εντός τού επιτρεπτού ορίου 4. η πιστωτική κάρτα (βλ. πα-
ραπάνω): πληρώνω µε ~ 5. (ειδικότ.) ατοµικό δελτίο εργαζοµένου, στο 
οποίο αναγράφεται από ειδικό µηχάνηµα η ώρα προσέλευσης και 
αποχώρησης από τον εργασιακό χώρο- ΦΡ. χτυπάω κάρτα εγγράφω σε 
ειδικό µηχάνηµα πάνω στο ατοµικό µου δελτίο την ώρα προσέλευ-
σης και αποχώρησης από τον εργασιακό µου χώρο· (γενικότ.) ελέγχο-
µαι εργασιακά ως προς το ωράριο, τις ώρες απασχόλησης µου 6. (στο 
ποδόσφαιρο) (α) η κίτρινη ή η κόκκινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής 
στους ποδοσφαιριστές: ήταν πρόβληµα για την οµάδα ότι τόσοι παί-
κτες της είχαν κάρτες (είχαν δεχθεί κίτρινες ή κόκκινες κάρτες κατά 
τη διάρκεια των αγώνων) (β) κίτρινη κάρτα µικρή κίτρινη κάρτα (βλ. 
παραπάνω σηµ. 1), την οποία δείχνει ο διαιτητής σε παίκτη ως πα-
ρατήρηση για αντικανονική συµπεριφορά (γ) κόκκινη κάρτα µικρή 
κόκκινη κάρτα, την οποία δείχνει ο διαιτητής σε παίκτη που κατά 
τους κανονισµούς πρέπει να αποβληθεί και συνεκδ. η αντίστοιχη 
ποινή (δ) βγάζω (κίτρινη | κόκκινη) κάρτα σε κάποιον (i) δείχνω σε 
ποδοσφαιριστή κίτρινη ή κόκκινη κάρτα (ii) (µτφ.) προειδοποιώ κά-
ποιον για παράβαση που έχει κάνει 7. το τραπουλόχαρτο 8. (α) µικρό 
επίπεδο πλαστικό αντικείµενο το οποίο φέρει επικολληµένο µικρο-
τσίπ ή µαγνητική ταινία στο πίσω µέρος του και χρησιµοποιείται για 
τηλεφωνικές κλήσεις: ~ προπληρωµένου χρόνου οµιλίας (β) πλαστική 
κάρτα κινητής τηλεφωνίας που φέρει κωδικό αριθµό, τον οποίο αφού, 
καταχωρήσει ο χρήστης στο κινητό τηλέφωνο, µπορεί να πραγµατο-
ποιεί κλήσεις και να αποστέλλει µηνύµατα αξίας ίσης µε την αξία 
τής κάρτας (γ) κάρτα που τοποθετείται στη συσκευή κινητής τηλε-
φωνίας µε την οποία γίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία η ανα-
γνώριση τού συνδροµητή της (κάρτα SIM) 9. ΠΛΗΡΟΦ. (α) κάρτα ήχου 
κάρτα που δίνει στον προσωπικό υπολογιστή τη δυνατότητα να ανα-
παράγει και να επεξεργάζεται ήχους (β) κάρτα βίντεο κάρτα επέ-
κτασης που δίνει στον υπολογιστή τη δυνατότητα να αναπαράγει ει-
κόνα από την οθόνη του. — (υποκ.) καρτοίιλα (η). [ΕΤΥΜ, Αντιδάν., 
< ιταλ. carta < λατ. charta < αρχ. χάρτης. Ορισµένοι όροι είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. πιστωτική κάρτα (< αγγλ. credit card), κάρτα ήχου (< 
αγγλ. sound card), κάρτα βίντεο (< αγγλ. video card)]. 
καρτέλ (το) {άκλ.} 1. σύµπραξη, συνήθ. αθέµιτη, µεταξύ ολιγοπωλια-
κών επιχειρήσεων για κοινό καθορισµό τιµών ή προώθηση των συµ-
φερόντων τους: το - των πετρελαιοπαραγωγών χωρών 2. (ειδικότ.) σύ-
µπραξη (όπως η παραπάνω) παραγωγών και εµπόρων ναρκωτικών: το 
κολοµβιανό ~ τής κοκαΐνης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. cartel < ιταλ. cartello, υποκ. τού ουσ. carta < 
λατ. charta < αρχ. χάρτης]. 

καρτέλα (η) {καρτελών} δελτίο, συνήθ. ταξινοµηµένο, όπου αναγρά-
φονται τα ατοµικά στοιχεία πελάτη ή ασθενούς, λογιστικοί και στα-
τιστικοί πίνακες ή άλλα στοιχεία: όλα τα βιβλία ήταν περασµένα σε 
καρτέλες || ο γιατρός κοίταξε την ~ τού ασθενούς. — (υποκ.) καρτε-
λίτσα (η) κ. καρτελάκι (το). 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. cartella, υποκ. τού carta, βλ. κ. κάρτα]. καρτελοθήκη (η) 
{καρτελοθηκών} θήκη αρχείου για την τοποθέτηση και την 
ταξινόµηση καρτελών. κάρτερ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλικό ή 
πλαστικό περίβληµα που προστατεύει τα περιστρεφόµενα µέρη ενός 
µηχανισµού, κυρ. των αυτοκινήτων, από την εισχώρηση ξένων 
σωµάτων. [ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αγγλου εφευρέτη J.H. Carter], 
καρτερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καρτέρεψα} (λαϊκ.) δείχνω καρτερία, 

υποµένω ΣΥΝ. αντέχω. — καρτέρεµα (το). καρτέρι (το) {καρτερ-ιού | 
-ιών} (καθηµ.) ενέδρα, παραφύλαξη ΣΥΝ. 
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παραµόνευση· ΦΡ. στήνω | φυλάω καρτέρι ενεδρεύω, παραµονεύω. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. καρτερώ (-έω) (υποχωρητ.)]. καρτερία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η 
ιδιότητα τού καρτερικού, η υποµονή, η εγκαρτέρηση ΣΥΝ. ανοχή, 
καρτερικότητα ΑΝΤ. ανυποµονησία, αδηµονία. καρτερικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός 
που αντιµετωπίζει µε υποµονή και εγκαρτέρηση δύσκολες ή δυσάρεστες 
περιστάσεις: ~ ύφος | στάση | αντιµετώπιση ΣΥΝ. υποµονετικός ΑΝΤ. 
ανυπόµονος.  — καρτερικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. καρτερικότητα (η) [1893] {χωρ. 
πληθ.} η ιδιότητα τού καρτερικού, η αντιµετώπιση των δύσκολων ή δυσάρεστων 
περιστάσεων µε υποµονή και εγκαρτέρηση. καρτερόψυχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός 
που διαθέτει γενναιότητα και ευψυχία ΣΥΝ. γενναιόψυχος, ανδρείος. — 
καρτερόψυχα επίρρ., καρ-τεροψυχία (η) [µτγν.]. καρτερώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{καρτερ-είς... κ. -άς...} ♦ 1. (µετβ.) περιµένω υποµονετικά: µε καρτερούσε µε 
ανοιχτή αγκαλιά || χρόνια τον καρτερούµε ΣΥΝ. αναµένω-  ΦΡ. (παροιµ.) κάλλιο 
πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτερεί το µικρό αλλά βέβαιο όφελος είναι 
προτιµότερο από το µεγαλύτερο αλλά αβέβαιο ♦ 2. (αµετβ.) υποµένω, υποφέρω 
µε υποµονή: καρτερά λίγο κι όλα θα διορθωθούν ΑΝΤ. ανυποµονώ, αδηµονώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καρτερώ (-έω) «υποµένω, αντέχω (υποµονετικά)» < καρτεράς | 
κρατερός < κράτος], καρτεσιανισµος (ο) [1812] {χωρ. πληθ.} το φιλοσοφικό 
σύστηµα τού Γάλλου φιλοσόφου Καρτεσίου (Ρενέ Ντεκάρτ, 1596-1650) και των 
οπαδών του, που βασίζεται στην αµφιβολία και στον ορθό λόγο για την εύρεση 
τής αλήθειας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. cartésianisme]. καρτεσιανός, -ή, -ό 
[1799] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Γάλλο φιλόσοφο Καρτέσιο και τις 
θεωρίες του: ~ συντεταγµένες | πνεύµα | σκέψη | θεωρία 2. (ως ουσ.) ο οπαδός 
τού φιλοσοφικού συστήµατος τού Καρτεσίου. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. cartésien < λατ. Cartesius, εκλατινισµένος τ. τού 
ονόµατος τού Γάλλου φιλοσόφου René Descartes (1596-1650)]. καρτίνι (το) 
{καρτιν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. (στις υποδιαιρέσεις ανε-µολογίου παλαιού 
τύπου) το τέταρτο τού ρόµβου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. quartin (ιταλ. 
quartino) < µεσν. λατ. quartinum < λατ. quartum «τέταρτο»]. καρτοδέκτης (ο) 
{καρτοδεκτών} µηχανισµός που ενεργοποιείται µε 
ειδική κάρτα (π.χ. στα καρτοτηλέφωνα). καρτοκίνητό (το) κινητό τηλέφωνο που 
λειτουργεί µε κάρτα. καρτολίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η κάρτα- (συνήθ.) 
διαφηµιστική κάρτα που τοποθετείται στις προθήκες καταστηµάτων για την 
προώθηση προϊόντων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. cartolina < λατ. chartula, υποκ. τού charta < αρχ. 
χάρτης]. καρτοτηλεφωνο (ο) {καρτοτηλεφών-ου | -ων} τηλεφωνική συσκευή 
που λειτουργεί µε τηλεκάρτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cardphone]. καρτούν (το) {άκλ.} ελλην. κινούµενα σχέδια· ο τεχνικός συνδυα-
σµός (στον κινηµατογράφο και στο βίντεο) χιλιάδων µορφών τού ίδιου ήρωα οι 
οποίες διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους, ώστε, όταν διαδέχονται η µία την άλλη 
µε µεγάλη ταχύτητα, να δίνουν την εντύπωση τής κίνησης, τής οµιλίας κ.λπ. 
(βλ. κ. λ. κινούµενα σχέδια). [ΕΤΥΜ < αγγλ. cartoon < ιταλ. cartone «χαρτόνι», 
µεγεθ. τού carta «κάρτα». Βλ. κ. κάρτα]. καρτούτσο κ. κατρούτσο (το) (λαϊκ.) 1. 
ποσότητα υγρού, συνήθ. κρασιού, ίση µε το 1/4 τού κιλού 2. (συνεκδ.) το µικρό 
δοχείο κρασιού που χωρά ποσότητα ίση µε το 1/4 τού κιλού.   — (υποκ.) καρ-
τουτσάκι κ. κατρουτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. quartuccio < µεσν. λατ. quartuccium, υποκ. τού λατ. quartum 
«τέταρτο»]. καρτ ποστάλ (η) {άκλ.} ταχυδροµικό δελτάριο, συνήθ. 
εικονογραφηµένο, στο πίσω µέρος τού οποίου γράφει κανείς σύντοµο µήνυµα, 
ευχές κ.λπ. προς τον παραλήπτη- κάρτα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. carte postale «ταχυδροµική κάρτα» < carte «κάρτα» + postale < 
poste «ταχυδροµείο»]. κάρυ (το) → κάρι 

Καρυάτιδες (οι) [-ων κ. -ατίδων} ΑΡΧΑΙΟΛ. µαρµάρινες κολόνες οι-
κοδοµηµάτων, κυρ. µνηµείων, σε µορφή γυναικών, οι οποίες υποβάσταζαν τον 
θριγκό, συνήθ. ναών: - τού Ερεχθείου. [ΕΤΥΜ < µτγν. Καρυάτις (πληθ. -ιδες), 
που οφείλουν την ονοµασία τους στις χορεύτριες λειτουργούς τής Αρτέµιδος 
στις Καρυές τής Πελοποννήσου]. καρύδα (η) 1. καρύδι µεγάλου µεγέθους · 2. 
ινδική καρύδα ο καρπός τού κοκοφοίνικα µε σκληρό εξωτερικό περίβληµα, 
εδώδιµη υπόλευκη ψίχα και γαλακτώδες υγρό στο εσωτερικό (το «γάλα τής 
ινδικής καρύδας»). καρυδάκι (το) 1. γλυκό τού κουταλιού από πολύ µικρά 
άγουρα καρύδια · 2. πολυγωνικό εξάρτηµα διαφόρων διαστάσεων, το οποίο 
προσαρµόζεται σε µανέλα για ξεβίδωµα. καρυδάτος, -η, -ο [µεσν.] (καθηµ.) 1. 
αυτός που έχει το σχήµα ή το µέγεθος καρυδιού 2. αυτός που παρασκευάζεται 
από καρύδια: γλυκό - 3. (σπάν.) αυτός που το καρύδι τού λαιµού εξέχει, ένδειξη 
έντονης αρρενωπότητας: πήρα έναν άντρα καρυδάτο. καρυδέλαιο (το) [µτγν.] 
{καρυδελαί-ου | -ων} λάδι που εξάγεται από 
την ψίχ^α των καρυδιών. καρυδένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που είναι 
κατασκευασµένος από ξύλο καρυδιάς: - τραπέζι 2. αυτός που είναι φτειαγµένος 
µε κα- 

ρύδια: ~ µπακλαβάς. 
καρύδι (το) [καρυδ-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τής καρυδιάς, ο οποίος αποτελείται 

από σκληρό περίβληµα (τσόφλι) και εδώδιµα λοβωτά σπέρµατα, πλούσια σε 
θρεπτικές ουσίες ΣΥΝ. (επιστηµ.) κάρυον ΦΡ. (α) σκληρό καρύδι βλ. λ. 
σκληρός (β) (µειωτ.) κάθε καρυδιάς καρύδι κάθε λογής άνθρωποι: εκεί 
συναντάς ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) η σάρα και η µά-ρα · 2. (καθηµ.) η προεξοχή τού 
λάρυγγα στον λαιµό- αλλιώς µήλο τού Αδάµ (βλ. λ. µήλο) · 3. καρύδια (τα) οι 
όρχεις. — (υποκ.) καρυδάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. καρύδιον, υποκ. τού 
αρχ. κάρυον (βλ.λ.)]. 

καρυδιά (η) 1. φυλλοβόλο δέντρο, η εξηµερωµένη µορφή τού οποίου απαντά σε 
όλη την Ελλάδα, καλλιεργείται για τους εδώδιµους καρπούς του, το συµπαγές, 
ελαστικό ξύλο του που χρησιµοποιείται ευρέως στην επιπλοποιία και τα 
φύλλα του που διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες· (συνεκδ.) 2. το ξύλο τού 
παραπάνω δέντρου 3. οτιδήποτε είναι κατασκευασµένο από το ξύλο τού 
παραπάνω δέντρου: το κρεβάτι και τα έπιπλα τού σαλονιού είναι όλα ~. 

καρυδόξυλο (το) το ξύλο τής καρυδιάς. 
καρυδόπιτα (η) {δύσχρ. καρυδοπιτών} γλυκό ταψιού φτειαγµένο από ψίχα 

καρυδιού, αλεύρι, αβγά κ.λπ., που σιροπιάζεται. 
καρυδότσουφλο (το) 1. ο ξυλώδης φλοιός τού καρυδιού 2. (µτφ.) πολύ ελαφρύ 

σκάφος που µπορεί να το παρασύρουν εύκολα τα κύµατα. 
καρυδόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ο εξωτερικός πράσινος φλοιός των 

νωπών καρυδιών 2. ο ξυλώδης φλοιός τού καρυδιού ΣΥΝ. καρυδότσουφλο. 
καρυδόφυλλο (το) το φύλλο τής καρυδιάς. 
καρυδόψιχα (η) η ψίχα τού καρυδιού. 
καρυδώνω ρ. µετβ. {καρύδω-σα, -θηκα, -µένος) (καθηµ.) σκοτώνω (κάποιον) 

µε στραγγαλισµό, του «στρίβω το λαρύγγι». — καρύδωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < καρύδι, άσχετο προς το µτγν. καρυδώ (-όω) «ευνουχίζω (άλογο)»]. 

καρύκευµα (το) [µτγν.] (καρυκεύµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί που προστίθεται 
κατά το µαγείρεµα στο φαγητό, για να το νοστιµίσει ΣΥΝ. (λόγ.) άρτυµα, 
µπαχαρικό- ΦΡ. (µτφ.) καρύκευµα λόγου λέξη ή φράση που χρησιµοποιείται 
για να κάνει τον λόγο πιο λογοτεχνικό, να τον διανθίσει. 

καρυκεύω ρ. µετβ. [καρύκ-ευσα κ. -εψα, -ευµένος} 1. προσθέτω κατά το 
µαγείρεµα µπαχαρικά, για να νοστιµίσει το φαγητό 2. (µτφ. για τον λόγο) 
διανθίζω µε λογοτεχνικά σχήµατα και καλολογικά στοιχεία. — καρύκευση 
(η), καρυκευτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καρύκη «είδος σάλτσας», αγν. ετύµου, πιθ. λυδικό δάνειο]. 

καρόκι (το) (καρυκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η κάψα τού βαµβακιού. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. καρύκιον, υποκ. τού αρχ. κάρυον (βλ.λ.)]. 

κάρυνος, -η, -ο [µεσν.] καρυδένιος (βλ.λ.). 
κάρυο (το) (καρύ-ου | -ων}1. BOT. µονόσπερµος καρπός, τού οποίου το σκληρό 

περικάρπιο δεν συµφύεται µε το σπέρµα (λ.χ. τα βελανίδια, τα κάστανα, τα 
φουντούκια) 2. το καρύδι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Kap-Fov, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. 
µε την I.E. ρίζα *kar-«σκληρός, τραχύς» (για την οποία βλ. λ. καρκίνος). Βλ. 
κ. καρίνα]. 

καρυοθραυστης (ο) {καρυοθραυστών} (λόγ.) µεταλλικό επιτραπέζιο όργανο σε 
µορφή µοχλού, που χρησιµοποιείται για τη θραύση τού σκληρού περιβλήµατος 
των καρυδιών και άλλων ξηρών καρπών. [ΕΤΥΜ < κάρυον (βλ.λ.) + -
θραύστης < θραύω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. cassenoisette]. 

καρυοφύλλι (το) → καριοφίλι 
καρυόφυλλο (το) {καρυοφύλλ-ου | -ων} 1. αρωµατικό φυτό που το 

αποξηραµµένο άνθος του χρησιµεύει ως άρτυµα· γαρύφαλλο 2. το φύλλο τής 
καρυδιάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαρύφαλλο. [ρΎΜ < µτγν. καρυόφυλλον < κάρυον + 
φύλλον. Βλ. κ. γαρύφαλλο]. 

Κάρυστος (η) {Καρύστου} πόλη τής Ν∆. Εύβοιας, γνωστή για τα πετρώµατα 
της (πλάκες Καρύστου). — Καρυστινός (ο), Καρυστινή (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο, που, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ανάγεται στον Κάρυστο, γυιο τού 
Χείρωνος και τής Χαρικλούς. Ίσως συνδ. µε τη λ. καρύα «καρυδιά», αν δεν 
πρόκειται για προελληνικό τοπωνύµιο]. 

καρφάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό καρφί 2. οτιδήποτε µοιάζει στο σχήµα µε 
µικρό καρφί: ένα ~ γαρύφαλλο. 

καρφί (το) {καρφ-ιού | -ιών) 1. λεπτό και µακρόστενο µεταλλικό κοµµάτι, 
αιχµηρό στο ένα άκρο και µε πλατιά κεφαλή στο άλλο, το οποίο 
χρησιµοποιείται για τη σύνδεση και τη στήριξη ξύλινων, µεταλλικών ή άλλων 
αντικειµένων ΣΥΝ. (λόγ.) ήλος· ΦΡ. (α) δεν µου καίγεται καρφί αδιαφορώ 
εντελώς (β) κάθοµαι | είµαι | στέκοµαι σε | στα καρφιά είµαι ανήσυχος, 
αδηµονώ (γ) τα κάνω γυαλιά-καρφιά τα σπάζω όλα, καταστρέφω τα πάντα (δ) 
µια στο καρφί και µια στο πέταλο επικρίνοντας και επαινώντας διαδοχικά ή 
λέγοντας άλλα τη µια φορά κι άλλα την άλλη (ε) γίνοµαι | είµαι καρφί στο 
µάτι (κάποιου) κάνω (κάποιον) να µε φθονήσει µε τις επιτυχίες και τις 
επιδόσεις µου ΣΥΝ. µπαίνω στο µάτι (κάποιου) (βλ. κ. λ. κάρφος) 2. 
οτιδήποτε έχει ανάλογο σχήµα και χρησιµεύει συνήθ. για πρόσθετη στήριξη, 
σταθερότητα κ.λπ.: τα ~ των αθλητικών παπουτσιών 3. (µτφ.) πρόσωπο που 
εκθέτει κάποιον φανερώνοντας κάποιο στοιχείο εις βάρος του, ο κα-ταδότης: 
είναι µεγάλο ~ ΣΥΝ. προδότης, χαφιές 4. έξυπνο και δηκτικό σχόλιο που θίγει 
έµµεσα αλλά σαφώς κάποιο προσωπικό ή γενικότερο πρόβληµα τού 
συνοµιλητή, που τον «χτυπάει εκεί που πονάει»: ο δηµοσιογράφος τού πέταγε 
συνεχώς καρφιά για την υπόθεση δωροδοκίας, στην οποία είχε εµπλακεί το 
όνοµα του ΣΥΝ. υπαινιγµός, σπόντα 5. (συνεκδ.) αυτός που έχει ετοιµότητα 
και δηκτικότητα στα σχό- 
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λιά του · 6. (στο βόλεϊ) δυνατή και κατακόρυφη βολή τής µπάλας στον χώρο 
τής αντίπαλης οµάδας: θεαµατικό | δυνατό - || το αµυντικό µπλοκ έκοψε το ~ 
των αντιπάλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καρφίον, υποκ. τού αρχ. 
κάρφος «ξερόχορτο, άχυρο» (βλ.λ.), πιθ. λόγω τού σχήµατος των πρώτων 
(ξύλινων) καρφιών. Η λ. αντικατέστησε βαθµηδόν το αρχ. ουσ. ήλος]. 

καρφίδα (η) [1889] η καρφίτσα- ΦΡ. καρφίδα ασφαλείας η καρφίτσα 
ασφαλείας (βλ. λ. καρφίτσα). 

καρφίτσα (η) {καρφιτσών} 1. µικρή επιµήκης µεταλλική βελόνα, αιχµηρή στο 
ένα άκρο και µε µικρή κεφαλή στο άλλο, που χρησιµοποιείται για την 
πρόχειρη σύνδεση κοµµατιών υφάσµατος ή χαρτιού· ΦΡ. (α) καρφίτσα 
ασφαλείας καρφίτσα που η αιχµηρή της άκρη εισέρχεται σε ειδική κοιλότητα, 
ώστε η σύνδεση να έχει µεγαλύτερη ασφάλεια (β) δεν πέφτει καρφίτσα βλ. λ. 
πέφτω 2. κόσµηµα µε βελόνα και διακοσµητική κεφαλή, που στερεώνεται 
συνήθ. στο πέτο των γυναικείων ρούχων. — (υποκ.) καρφιτσούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < καρφί + υποκ. επίθηµα -ίτσα]. 

καρφιτσοθήκη (η) θήκη για τη φύλαξη των καρφιτσών. 
καρφιτοώνω ρ. µετβ. {καρφίτσω-σα, -θηκα, -µένος} 1. συνδέω µε καρφίτσες: - 

τη φωτογραφία στην αίτηση ANT. ξεκαρφιτσώνω 2. τρυπάω µε καρφίτσα: 
πρόσεξε µε την καρφίτσα, µην καρφιτσώσεις το δάχτυλο σου. — καρφίτσωµα 
(το). 

καρφιτσωτός, -ή, -ό αυτός που στερεώνεται µε καρφίτσα, ο καρφι-
τσωµένος. — καρφιτσωτά επίρρ. 

καρφοβελόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} λεπτό και επίµηκες σιδερένιο καρφί που 
χρησιµοποιείται στην ξυλουργική και την οικοδοµική για τη σύνδεση 
αντικειµένων ΣΥΝ. καρφί. Επίσης καρφοβελόνη. 

καρφολάτης (ο) {καρφολατών} εργαλείο που χρησιµοποιείται αντί για τον 
πριτσιναδόρο (βλ.λ.), προκειµένου να δοθεί χειροποίητος χαρακτήρας σε 
σύνδεση. 
[ΕΤΥΜ. < καρφί + -λάτης (< ελαύνω), πβ. κ. µεσν. καρφο-λασία «ίχνη 
καρφιών από πέταλα αλόγου»]. 

κάρφος (το) ξερό χόρτο, άχυρο ΣΥΝ. φρύγανο· ΦΡ. κάρφος οφθαλµών (το 
κάρφος το έν τφ οφθαλµώ, Κ.∆. Ματθ. 7, 3) (i) (κυριολ.) ξυλαράκι | ακίδα | 
κοµµατάκι από άχυρο στο µάτι κάποιου (ii) (µτφ.) αντικείµενο φθόνου και 
ζηλοτυπίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *(s)krb(h)-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *(s)kerb(h)- «κάµπτω, ζαρώνω», πβ. ρωσ. korobiti «κάµπτω», αρχ. 
ισλ. skorpna «ζαρώνω» κ.ά. Το ουσ. κάρφος δήλωνε αρχικά το ξερόχορτο ή το 
άχυρο, καθώς και οποιοδήποτε αιχµηρό κοµµάτι ξύλου]. 

κάρφωµα (το) [µεσν.] {καρφώµ-ατος | -ατα, -άτων) (καθηµ.) 1.το στερέωµα 
(κάποιου πράγµατος πάνω σε άλλο) µε το µπήξιµο καρφιών 2. (γενικότ.) το 
µπήξιµο αιχµηρού αντικειµένου µέσα σε ένα σώµα 3. (µτφ.) το να µένει κάτι 
ακίνητο, σταθερό: το ~ τού βλέµµατος του πάνω της || το ~ τής κάµερας στο 
πρόσωπο τού νικητή 4. ΑΘΛ. (α) (στο βόλεϊ) το δυνατό κτύπηµα τής µπάλας, 
ώστε να κατέβει σχεδόν κάθετα στο αντίπαλο τερέν (β) (στο µπάσκετ) κίνηση 
µε την οποία ένας παίκτης βάζει µε δύναµη τη µπάλα στο καλάθι κρατώντας 
τη είτε µε το ένα είτε και µε τα δύο του χέρια: εντυπωσιακό | δυνατό ~ 5. η 
κα-τάδοση ενός ατόµου για πράξεις ή κυρ. ιδέες του ΣΥΝ. χαφιεδισµός. 

καρφώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {κάρφω-σα, -θηκα, -µένος) 1. στερεώνω κάτι πάνω 
σε κάτι άλλο, µπήγοντας καρφιά 2. (γενικότ.) µπήγω σε σώµα (µαχαίρι ή άλλο 
αιχµηρό αντικείµενο): χύµηξε πάνω του και του κάρφωσε το µαχαίρι στο 
στήθος- ΦΡ. (µτφ.) (α) καρφώνω τα µάτια µου | το βλέµµα µου (κάπου) 
κοιτάζω επίµονα (κάπου), προσηλώνω τα µάτια µου: κάρφωσε το βλέµµα του 
στο κενό (β) µου καρφώνεται | µπαίνει στο µυαλό (κάτι) βλ. λ. µυαλό (γ) 
(αργκό) µου την καρφώνει να... µου έρχεται ξαφνικά η ιδέα ή η ισχυρή 
επιθυµία να κάνω κάτι: καθόταν µια χαρά, όταν ξαφνικά του την κάρφωσε να 
πάρει το αυτοκίνητο και να φύγει! 3. (µτφ.) φανερώνω τις, συνήθ. παράνοµες, 
πράξεις κάποιου, προδίδω (κάποιον): κάρφωσε στην αστυνοµία την κρυψώνα 
και τον συνέλαβαν ΣΥΝ. καταδίδω 4. (µτφ.) καθηλώνω (κάποιον) στη θέση του, 
ακινητοποιώ: µόλις άκουσε την είδηση, καρφώθηκε στη θέση του ΣΥΝ. 
προσηλώνω 5. ΑΘΛ. (α) (στο βόλεϊ) χτυπώ δυνατά τη µπάλα, ώστε να πέσει µε 
ορµή και κατακόρυφα στον χώρο τής αντίπαλης οµάδας (β) (στο µπάσκετ) 
βάζω µε δύναµη τη µπάλα στο αντίπαλο καλάθι κρατώντας τη είτε µε το ένα 
είτε µε τα δύο µου χέρια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. 

καρφωτικός, -ή, -ό αυτός που χρησιµοποιείται για κάρφωµα: ~ µηχανή || 
φορητό ~ µηχάνηµα. 

καρφωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που είναι στερεωµένος µε καρφιά, 
καρφωµένος 2. (µτφ.) αυτός που προκύπτει µε καταδοτική ενέργεια: ~ είδηση || 
(αργκό) η πληροφορία πήγε καρφωτή στην Ασφάλεια 3. (µτφ.)διαπεραστικός και 
έντονος: ~ βλέµµα. — καρφωτά επίρρ. καρχαρίας (ο) {καρχαριών} (κοινό όν. 
και για το αρσ. και για το θηλ.) 1. αδηφάγο, σαρκοβόρο ψάρι µε επίµηκες, 
υδροδυναµικό σώµα µε ισχυρή ουρά και χαρακτηριστικό πτερύγιο 2. (µτφ.) 
άρπαγας, πρόσωπο που συµµετέχει σε διάφορες επιχειρήσεις, για να 
αποκοµίσει µεγάλα οφέλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κάρχαρος < *χάρ-χαρ-ος (µε ανοµοίωση), αναδιπλ. µορφή τού 
θ. χαρ- < I.E. *khar- «σκληρός, κοφτερός», πβ. σανσκρ. khâra-, περσ. xâr(â) 
«βράχος, αγκάθι» κ.ά.]. Καρχηδόνα (η) σηµαντική πόλη τής αρχαιότητας στις 
Β. ακτές τής Αφρικής, αποικία των Φοινίκων. — Καρχηδόνιος (ο), 
Καρχηδόνιο (η), καρχηδονιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Καρχηδών (πβ. κ. λατ. Carthago) < φοιν. Qart HadâS «νέα 
πόλη»]. κάρωση (η) {χωρ. πληθ.} (σπάν.) υπνηλία, νάρκωση ΣΥΝ. λήθαργος. 
Επίσης κάρωµα (το). —καρωτικός, -ή, -ό [αρχ.], καρώνωρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ωση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάρωσις < καρώ (·όω) «αποκοιµίζω, ναρκώνω, βυθίζω σε 
λήθαργο» < θ. καρ- < *kr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *ker- «κεφάλι», για το 
οποίο βλ. λ. κάρα «κεφάλι»]. καρωτίδα (η) ΑΝΑΤ. καθεµιά από τις τέσσερεις 
κύριες αρτηρίες που τροφοδοτούν τον λαιµό και τον εγκέφαλο µε αίµα (έσω και 
έξω καρωτίδα, δεξιά και αριστερά). — καρωτιδικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ, < 
µτγν. καρωτίς (αρτηρία) < αρχ. καρώ «αποκοιµίζω, ναρκώνω» (βλ. λ. κάρωση). 
Η ετυµ. σύνδεση µε το ουσ. κάρα «κεφάλι» ερµηνεύει και τη σηµ. τής λ. 
καρωτίς, η οποία προσδιορίζει την αρτηρία που µεταφέρει το αίµα από την 
καρδιά στον εγκέφαλο]. καρωτίνη (η) (χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. καθεµία από τις 
ενώσεις τής οµάδας των καρωτινοειδών πρόκειται για οµάδα χρωστικών 
ενώσεων διαφόρων χρωµάτων, οι οποίες είναι αδιάλυτες στο νερό αλλά 
διαλυτές στα λίπη και περιέχονται στα πράσινα µέρη των φυτών ή στις ρίζες 
τους- ένα από τα καρωτινοειδή, το β-καρωτίνιο, διασπώµενο δίνει τη βιταµίνη 
Α. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. carotène < παλαιότ. carotane < carotte < λατ. carota 
(βλ. λ. καρώτο)]. καρώτο (το) (σχολ. ορθ. καρότο) 1. ποώδες φυτό που 
καλλιεργείται για την επιµήκη εδώδιµη πορτοκαλόχρωµη ρίζα του, πλούσια σε 
βιταµίνη Α (ενισχύει την όραση) 2. η εδώδιµη ρίζα αυτού τού φυτού, η οποία 
χρησιµοποιείται ως λαχανικό, βρασµένο ή ωµό: ψιλόκοψε τα ~ για το 
γαρνίρισµα- ΦΡ. (κυβερνώ) µε µαστίγιο | ραβδί και καρώτο (κυβερνώ) 
χρησιµοποιώντας άλλοτε τη βία και άλλοτε τον δελεασµό: κυβερνά το κόµµα του 
~. — (υποκ.) καρωτάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. carota < λατ. carota < 
µτγν. καρωτόν (πληθ. κα-ρωτά) < αρχ. κάρα «κεφάλι»]. καρωτόζουµο (το) 
χυµός καρώτου. 
καρωτοσαλάτα (η) {δύσχρ. καρωτοσαλατών) σαλάτα από καρώτο. Κ.Α.Σ. (το) 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. κάσα (η) {κασών} 1. ξύλινο κιβώτιο που 
χρησιµεύει για την αποθήκευση ή τη µεταφορά πραγµάτων: δυο κάσες βιβλία 
ΣΥΝ. κασόνι 2. σιδερένιο χρηµατοκιβώτιο και (συνεκδ.) ταµείο 3. το φέρετρο 
νεκρού ΣΥΝ. νεκροκρέβατο 4. ΤΥΠΟΓΡ. η στοιχειοθήκη (βλ.λ.) 5. (στα τυχερά 
παιχνίδια) το ποσό που κατατίθεται για να αρχίσει η χαρτοπαιξία ΣΥΝ. µπάνκα 
6. το ξύλινο ή σιδερένιο πλαίσιο κουφωµάτων, όπου στηρίζονται τα θυρόφυλλα 
ή τα παραθυρόφυλλα ΣΥΝ. τελάρο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cassa < λατ. capsa (βλ. λ. 
κάψα)]. κασάτο (το) παγωτό που είναι συσκευασµένο σε τετράγωνο κουτί και 
προσφέρεται κοµµένο σε φέτες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cassata < αραβ. qasa «βαθύ πιάτο» (µέσω τού διαλεκτ. qasat)]. 
κασέ (το) {άκλ.} 1. η αµοιβή, κυρ. καλλιτέχνη ή αθλητή, για τη συµµετοχή του 
σε οργάνωση, εκδήλωση κλπ.: χαµηλό | ακριβό - || το ~ του για τέτοιες έξτρα 
εµφανίσεις είναι πολύ υψηλό 2. (µτφ.) κοινωνική αναγνώριση: ανέβηκε το ~ του 
(αναγνωρίστηκε κοινωνικά) 3. ΤΥΠΟΓΡ. λεπτοµερειακό προσχέδιο (υπόδειγµα) 
τού εντύπου, βιβλίου κ.λπ. που πρόκειται να τυπωθεί· επάνω στο κασέ 
σηµειώνονται όλες οι τεχνικές οδηγίες, ώστε να αποτελέσει πλήρη οδηγό για 
τους τεχνικούς σε όλα τα στάδια παραγωγής τού εντύπου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
cachet «αποτύπωµα σφραγίδας» (κατά λέξη: «κάτι που συµπιέζεται, ώστε να 
µικρύνει το σχήµα του») < cacher «κρύβω» < λατ. coactare]. κασέλα (η) 
(κασελών) κιβώτιο επίµηκες και βαθύ, συνήθ. ξύλινο, όπου φυλάγονταν 
παλαιότερα τα είδη ρουχισµού: καρυδένια | νυφική - ΣΥΝ. µπαούλο, σεντούκι, 
κάσα. — (υποκ.) κασελίτσα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cassela, υποκ. τού cassa 
«κάσα»]. κασελάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. η µικρή κασέλα 2. το φορητό κιβώτιο που 
χρησιµοποιούν οι λούστροι για τη µεταφορά των εργαλείων τους. Επίσης 
κασέλι. κασελιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] (κασέλια-σα, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) τοπο-
θετώ µέσα σε κασέλες. κασέρι (το) {κασερ-νού | -ιών} ηµίσκληρο κίτρινο τυρί, 
που παρασκευάζεται από ανάµικτο γάλα προβάτου και αγελάδας ΣΥΝ. κασκα-
βάλι. — (υποκ.) κασεράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. < αρωµ. kasare 
«τυροποιείο, στρούγκα» (πληθ. kasari) (µε τροπή a > e σε περιβάλλον υγρού) < 
kaSu «τυρί» < λατ. caseus]. κασερόπιτα (η) (δύσχρ. κασεροπιτών} πίτα µε 
γέµιση από κασέρι. κασέτα (η) {κασετών) 1. µικρή πλαστική, πλακοειδής θήκη 
παραλληλόγραµµου σχήµατος, όπου βρίσκεται τυλιγµένη σε δύο µποµπίνες 
ταινία µαγνητοφώνου ή βίντεο, στις οποίες τυλίγεται και ξετυλίγεται αναλόγως 
για την εγγραφή οπτικού | ηχητικού υλικού ή την αναπαραγωγή του: ~ ήχου | 
βίντεο | για βιντεοκάµερα || παίζω την ~ στο κασετόφωνο | στο βίντεο || γυρίζω 
την ~ στην αρχή || γράφω κάτι σε -(µαγνητοφωνώ | µαγνητοσκοπώ)· ΦΡ. (καθηµ.) 
βάζω την κασέτα αρχίζω να λέω ξανά τα ίδια πράγµατα: Έβαλε πάλι την 
κασέτα! Πες του να σταµατήσει, τα ξέρουµε! 2. (ειδικότ.) γενική ονοµασία διαφό-
ρων διατάξεων τύπου δοχείου που συνήθ. αποτελούνται από πλαστικό 
περίβληµα και µαγνητική µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων.   — (υποκ.) 
κασετούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. cassetta, υποκ. τού cassa «κάσα»]. κασετίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) 1. µικρό κουτί πολυτελούς κατασκευής για τη φύλαξη κοσµηµάτων ή 
άλλων µικροαντικειµένων αξίας 2. µικρό κουτί, µε ή χωρίς θέσεις, ποικίλου 
µεγέθους για τη φύλαξη των σχολικών ειδών (µολυβιών, χάρακα, γόµµας κ.λπ.) 
από τους µαθητές. [ΕΤΥΜ < ιταλ. cassetina, υποκ. τού cassetta]. κασετοθήκη (η) 
{κασετοθηκών} θήκη για κασέτες. κασετοπειρατεία (η) (χωρ. πληθ.} η 
αντιγραφή και η εµπορία κασετών κατά παράβαση τού νόµου περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. — κασετοπειρατής (ο). 
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κασετόφωνο (το) το µαγνητόφωνο (βλ.λ.) που αναπαράγει (παίζει) 
κασέτες (ήχου). — (υποκ.) κασετοφωνάκι (το). 

κασία (η) {κασιών} 1. φυτό από τα φύλλα τού οποίου προέρχεται το 
καθαρτικό φάρµακο σιναµική (βλ.λ.) 2. δένδρο ή θάµνος των τροπι-
κών χωρών που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό ή για το ξύλο του. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κασία (επίσης µτγν. κασσία) < εβρ. qasi'â]. 

κάσια (η) {χωρ. πληθ.) καφέ χρώµατος χρωστική ύλη σε σκόνη, που 
διαλύεται σε νερό και χρησιµοποιείται στη βαφή κυρ. ξύλινων επι-
φανειών. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. cassia < λατ. cas(s)ia < αρχ. κασία 
(βλ.λ.)]. 

κασιακός, -ή, -ό → Κάσος 
κάσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάθε κράνος που φοριέται σε διάφορες 
περιστάσεις (από εργάτες σε οικοδοµές, µοτοσυκλετιστές κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. casca < γαλλ. casque «κράνος» < ισπ. casco < cascar < 
λατ. quasso «σείω, πάλλω»]. 

κασκαβάλι (το) το κασέρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaçkaval < ιταλ. 
caciocavallo < cacio «τυρί» + cavallo «άλογο»]. 

κασκαντέρ (ο) {άκλ.} επαγγελµατίας ειδικά γυµνασµένος, ώστε να 
αντικαθιστά τον ηθοποιό στις επικίνδυνες σκηνές µιας κινηµατο-
γραφικής ταινίας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cascadeur < cascader < cascade «καταρράκτης, ορµητι-
κή πτώση (νερών)» < ιταλ. cascata < cascare «πέφτω» < δηµώδ. λατ. 
*câsicâre < λατ. casus «πτώση»]. 

κασκαρίκα (η) αστείο πάθηµα από απερισκεψία ή τέχνασµα, φάρσα 
ΣΥΝ. καζούρα, φιάσκο. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < τουρκ. kaçkariko ή < ιταλ. cascare «σπά-
ζω» < λατ. quasso «σείω, πάλλω»]. 

κασκέτο (το) χαµηλό καπέλο µε γείσο, που φοριέται κυρ. από στρα-
τιωτικούς, ναυτικούς και εργάτες. — (υποκ.) κασκετάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. caschetto < γαλλ. casquette, υποκ. τού casque, βλ. λ. κάσκα]. 

κασκόλ (το) {άκλ.} µακρύ πλεχτό ή υφασµάτινο περιλαίµιο που προ-
στατεύει τον λαιµό από το κρύο. — (υποκ.) κασκολάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. cache-col < cacher «κρύβω» + col < λατ. collum «τράχηλος»]. 

κασκορσές (ο) {κασκορσέδες} φανέλα µε τιράντες, µάλλινη ή βαµ-
βακερή, που φοριέται κατάσαρκα ως εσώρουχο. Επίσης κασκορσέ 
(το) {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cache-corset < cacher «κρύβω» + corset «στηθόδε-
σµος» (βλ. κ. κορσές)]. 

κασµάς κ. (καθηµ.) γκαοµάς (ο) {κασµάδες} εργαλείο για σκάψιµο 
σε σκληρό έδαφος, µε ξύλινο στέλεχος και σιδερένια κεφαλή, η οποία 
έχει µία τρύπα στη µέση, όπου µπαίνει το στέλεχος, και τής οποίας 
το ένα άκρο είναι αιχµηρό και το άλλο πεπλατυσµένο ΣΥΝ. σκαπάνη, 
αξίνα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kazma]. 

κασµίρι (το) {κασµιρ-ιού | -ιών) λεπτό µάλλινο ύφασµα πολυτελείας, 
µε το οποίο κατασκευάζονται ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα. — 
κασµιρένιος, -ια, -ιο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. cashmere < Kashmir, περιοχή µοιρασµέ-
νη ανάµεσα στο Πακιστάν και στην Ινδία. Η αίγα τού Κασµίρ είναι 
γνωστή για το µαλακό τρίχωµα της, από το οποίο παράγεται το ύφα-
σµα κασµίρι]. 

κασµιροφανέλα (η) [χωρ. πληθ.) ύφασµα από φανέλα και κασµίρι, 
που χρησιµοποιείται κυρ. για ανδρικά κοστούµια και ταγέρ. 

κασόνι (το) {κασον-ιού | -ιών} ξύλινο κιβώτιο που χρησιµοποιείται 
για την αποθήκευση ή τη µεταφορά εµπορευµάτων ΣΥΝ. κάσα.  — 
(µεγεθ.) κασόνα (η), (υποκ.) κασονάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. 
cassone, µεγεθ. τού cassa «κάσα»]. 

κασονιάζω ρ. µετβ. {κασόνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαίκ.) τοποθετώ (κάτι) 
µέσα σε κασόνι. — κασόνιασµα (το). Κάσος (η) το νοτιότερο νησί των 
∆ωδεκανήσων Ν∆. τής Καρπάθου. — Κασιώτης κ. (λόγ.) Κάσιος (ο), 
Κασιώτισσα κ. (λόγ.) Κασία (η), κα-σιώτικος, -η, ο κ. (λόγ.) κασιακός, -ή, -
ό. 

[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αβεβ. ετύµου, πιθ. < φοιν. ikâS «αφρός»]. 
casus belli λατ. (προφέρεται κάζους µπέλι) ελλην. αιτία πολέµου (βλ. 
λ. αιτία). Κασπία Θάλασσα (η) αλµυρή λίµνη µεταξύ τής ΝΑ. 
Ευρώπης και τής Ασίας, ο µεγαλύτερος υδάτινος όγκος εντός ξηράς 
στον κόσµο. ΰΠΎΜ αρχ., από ονοµασία φυλών που κατοικούσαν στην 
περιοχή τού Καυκάσου και ήταν γνωστές στους Ρωµαίους ως Caspii]. 
κασπό (το) {άκλ.} διακοσµητικό δοχείο, συνήθ. πήλινο, µέσα στο 
οποίο τοποθετείται γλάστρα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cache-pot < cacher «κρύβω» + pot «δοχείο»]. 
Κασσάνδρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Τροίας Πριάµου, η 
οποία προφήτευε δυσάρεστα γεγονότα χωρίς να γίνεται πιστευτή 2. 
(µετωνυµ.) πρόσωπο που προλέγει δυσάρεστες εξελίξεις, που προει-
δοποιεί για επερχόµενους κινδύνους, καταστροφές, τα οποία οι άλλοι 
αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία: οι ~ τής πολιτικής || «οι τηλεθεατές 
ανέκραξαν "αµάν πια" παρακολουθώντας τις ~ των δελτίων ειδήσεων 
να µιλούν για τους κινδύνους από τη χολέρα στη γειτονική χώρα» 
(εφηµ.) 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Φαίνεται πιθ. ότι ο σπάνιος τ. Κες)σ)άνδρα 
είναι αρχαιότερος (πβ. κ. µυκ. ke-sa-da-ra) και ότι το ά συνθ. ίσως 
συνδ. µε το ρ. κέκασµαι «λάµπω, υπερέχω» (< *κέ-κασ-µαι, αναδιπλ. 
παρακ. µε ενεστωτική χρήση, < *kas-, που συνδ. µε λατ. censeo «τι-
µώ», σανσκρ. sam-sayati «αναγγέλλει» κ.ά.). Το β' συνθ. είναι η αρχ. λ. 
άνήρ, ανδρός (πβ. κ. Κάσσανδρος)]. Κασσιανή (η) 1. Βυζαντινή 
ποιήτρια και οσία τής Ορθόδοξης Εκκλη- 

σίας (9ος αι.), η οποία φέρεται ότι έγραψε το γνωστό τροπάριο που 
ψάλλεται το βράδυ τής Μεγάλης Τρίτης («Κύριε, ή εν πολλαϊς άµαρ-
τίαις περιπεσοϋσα γυνή...») 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., 
θηλ. τού όν. Κάσσιος (< λατ. Cassius)]. 

κασσίδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση τού τριχωτού τής κεφαλής, µε 
αποτέλεσµα την τριχόπτωση- η αλωπεκίαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κασσίδιον, υποκ. τού κάσσις < λατ. cassis «περικεφαλαία»]. 

κασσίδης (ο) πρόσωπο που πάσχει από κασσίδα, ο φαλακρός- ΦΡ. 
(µαθαίνω) ατού κασσίδη το κεφάλι αποκτώ εµπειρία πειραµατιζόµε-
νος σε κάποιον, ο οποίος υφίσταται | υποµένει τις επιλογές ή τα λά-
θη µου: ~ θα µάθεις γιατρός! 

κασσιδιάζω ρ. αµετβ. {κασσίδιασ-α, -µένος} προσβάλλοµαι ή υποφέρω 
από κασσίδα (βλ.λ.). 

κασσιδιάρης, -α, -ικο [µεσν.] {κασσιδιάρηδες} 1. αυτός που πάσχει από 
κασσίδα, ο φαλακρός ΣΥΝ. κασσίδης 2. (µτφ.) ψωροπερήφανος, 
ακατάδεκτος. 

κασσιτέρινος, -η, -ο [αρχ.] κατασκευασµένος από κασσίτερο. 
κασσιτεροκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η συγκόλληση 
µετάλλινων τεµαχίων µε κασσίτερο. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. 
αγγλ. tin soldering]. 

κασσίτερος (ο) {κασσιτέρου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µέταλλο αργυρόλευ-
κο και στιλπνό (σύµβολο Sn) που χρησιµοποιείται για τη συγκόλλη-
ση µετάλλων, την επένδυση µαγειρικών σκευών, την κατασκευή θερ-
µαντικού γυαλιού κ.λπ. (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *kassi-ti-ra, λ. που υποδηλώνει την προέλευση τού 
µετάλλου από τη χώρα των Κασσιτών, λαού τής Μεσοποταµίας. Από 
την Ελλην. προέρχεται το λατ. cassiterum και το αραβ. qazdir 
«κασσίτερος»]. 

κασσιτερώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {κασσιτέρω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω 
(την επιφάνεια σκεύους) µε κασσίτερο, γανώνω ΣΥΝ. επικασσι-τερώνω. 
— κασσιτέρωµα (το) [1847], κασσιτέρωση (η) [1847]. 

κασσιτερωτής (ο) [1886] ο τεχνίτης που επικαλύπτει µαγειρικά 
σκεύη και άλλα µεταλλικά αντικείµενα µε κασσίτερο ΣΥΝ. γανωτής, 
γανωµατής, καλαϊτζής. 

καστ (το) {άκλ.} το σύνολο των ηθοποιών που επιλέγονται για ένα 
κυρ. κινηµατογραφικό έργο: ταινία µε διεθνές ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cast, 
βασική σηµ. «ρίχνω, πετώ» (επίσης «διανέµω θεατρικούς ρόλους»), < 
µέσ. αγγλ. casten < αρχ. σκανδ. kasta, που συνδ. \ιε αρχ. σκανδ. kos 
«σωρός».] 

κάστα (η) {δύσχρ. καστών} 1. κάθε κλειστή οµάδα ανθρώπων που 
έχουν τις ίδιες πολιτικές και θρησκευτικές αρχές ή την ίδια επαγ-
γελµατική δραστηριότητα και στην οποία δεν επιτρέπεται να εισέλ-
θουν εύκολα άλλα µέλη διαφορετικής προελεύσεως 2. (παλαιότ.) τύ-
πος κοινωνικής οργάνωσης κατά κλειστές κοινωνικές οµάδες, ο οποί-
ος απαντούσε κυρ. στην Ινδία και ο οποίος αποσκοπούσε στη διατή-
ρηση τής πολιτιστικής και βιολογικής καθαρότητας κάθε οµάδας 3. 
(συνεκδ.) καθεµιά από τις κλειστές κοινωνικές οµάδες, στις οποίες 
διαρθρωνόταν µια κοινωνία: η ~ των βραχµάνων στην αρχαία Ινδία | 
των ιερέων στην αρχαία Αίγυπτο. 
[ΕΤΎΜ. < πορτ. casta, θηλ. τού casto «αγνός, καθαρός» < λατ. castus 
(< careo «απέχω, στερούµαι»)]. 

Κασταλία (η) ιερή πηγή κοντά στον ναό τού Απόλλωνα στους ∆ελ-
φούς, το νερό τής οποίας χρησιµοποιόταν για καθαρµούς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου]. 

Κασταµονή (η) πόλη και περιοχή Β. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. Kastamonu < µεσν. Κασταµών, αγν. ετύµου]. 

καστανάς (ο) {καστανάδες} υπαίθριος πωλητής που πουλάει κάστα-
να, τα οποία ψήνει σε ειδική συσκευή µε κάρβουνα, τη φουφού: η 
φουφού τού ~ ΣΥΝ. καστανοπώλης. καστανιά (η) 1. αιωνόβιο, ψηλό 
(20-30 µέτρα ύψος) φυλλοβόλο δέντρο των ορεινών περιοχών, που 
απαντά σε µικρά ή µεγάλα δάση, παράγει εδώδιµο καρπό (το 
κάστανο), έχει πλούσιο φύλλωµα, φύλλα ανοιχτο-πράσινα λογχοειδή 
και έντονα οδοντωτά· το ξύλο του χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή επίπλων, παρκέ κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το ξύλο τού δέντρου 
αυτού. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. καστανέα < κάστανον (βλ.λ.)]. καστανιέτα (η) 
{καστανιέτων} καθένα από τα δύο µικρά ξύλινα στρογγυλά (σε 
σχήµα µυδιού) και κοίλα κρόταλα, που κρατιούνται στην παλάµη και 
µε το κροτάλισµά τους, καθώς ο χορευτής χτυπάει το ένα πάνω στο 
άλλο, δίνουν τον ρυθµό στον χορό (κυρ. στην Ισπανία, τη Ν. Ιταλία και 
τη Λατινική Αµερική): χτυπάω τις - ΣΥΝ. χειρο-κρόταλα. 
[ΕΤΥΜ. < παλαιότ. ισπ. castaneta (σήµερα castafiuela), υποκ. τού 
castana «κάστανο»]. κάστανο (το) ο εδώδιµος καρπός τού δέντρου 
τής καστανιάς, µε µαλακή φλούδα σκούρου χρώµατος και γευστική 
και θρεπτική υποκί-τρινη σάρκα· ΦΡ. (α) δεν χαρίζω κάστανα δεν 
κάνω υποχωρήσεις ή εξαιρέσεις: δεν είναι από αυτούς που χαρίζουν 
κάστανα- µην περιµένεις να υποχωρήσει, αν έχει δίκιο (β) (µτφ.) βγάζω 
τα κάστανα από τη φωτιά αναλαµβάνω να εκτελέσω µια δύσκολη 
πράξη, από την οποία θα ωφεληθούν άλλοι ΣΥΝ. βγάζω το φίδι από 
την τρύπα (γ) δεν τρέχει κάστανο ως ένδειξη αδιαφορίας ή έλλειψης 
ανησυχίας (για κάτι). — (υποκ.) καστανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κάστανον, αγν. ετύµου, λ. µικρασιατικής προελ., από 
όπου και τα συνώνυµα αρµ. kask, kaskeni. Το λατ. castanea προέρχε-
ται από την Ελληνική. Η φρ. βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά απο-
τελεί απόδ. τής γαλλ. φρ. tirer les marrons du feu]. καστανοµάλλης, -
α, -ικο {καστανοµάλληδες} αυτός που έχει καστανά µαλλιά. 
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καστανοµάτης, -α, -ικο αυτός που έχει καστανά µάτια. 
καστανόξανθος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολύ ανοιχτό καστανό 

χρώµα: ~ µαλλιά 2. αυτός που τα µαλλιά του έχουν χρώµα µεταξύ 
καστανού και ξανθού: ~ κορίτσι. 

καστανοπώλης (ο) {καστανοπωλών}, καστανοπώλισσα (η) {κα-
στανοπωλισσών} πρόσωπο που πουλάει κάστανα ΣΥΝ. καστανάς. 

καστανός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει το χρώµα τού κάστανου, 
καστανόχρωµος: ~ µάτια | µαλλιά 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει κα-
στανά µαλλιά, καστανοµάλλης. 

καστανόχρωµος, -η, -ο 1. καστανός, αυτός που έχει καστανό χρώµα 
2. καστανοµάλλης. 

καστανόχωµα (το) {καστανοχώµατος | χωρ. πληθ.} χώµα που χρησι-
µοποιείται στην ανθοκοµία και σχηµατίζεται κοντά στις ρίζες των 
καστανιών από τα φύλλα τους που πέφτουν στη γη και αποσυντίθε-
νται: η γαρδένια θέλει -, 

καστανωπός, -ή, -ό [1884] αυτός που το χρώµα του τείνει προς το 
καστανό. [ETYM. < καστανός + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

καστέλι (το) {καστελ-ιού | -ιών} µικρό κάστρο, οχυρός πύργος. Επί-
σης καστέλο (το) [µεσν.] κ. κάστελος (ο). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
καστέλ(λ(ιον < λατ. castellum]. 

Καστελόριζο (το) 1. ακριτικό νησί των ∆ωδεκανήσων κοντά στη Ρόδο 
και στα µικρασιατικά παράλια- αλλιώς Μεγίστη (η) 2. η πρωτεύουσα 
τού οµώνυµου νησιού. — Καστελορίζιος κ. Καστελοριζιός (ο), 
Καστελορίζια κ. Καστελοριζιά (η). 
[ΕΤΥΜ. Η αρχ. ονοµασία τού νησιού είναι Μεγίστη, ίσως επειδή ήταν 
το µεγαλύτερο από τα γύρω νησιά. Η σηµερινή ονοµασία είναι µεσν. 
(14ος αι.) και οφείλεται στο γεγονός ότι τότε χτίστηκε εκεί ένα κά-
στρο από τους Ιωαννίτες ιππότες τής Ρόδου. Βλ. κ. καστέλι]. 

Καστίλλη (η) ιστορική περιοχή τής Κ. Ισπανίας.   — Καστιλλιάνος 
(ο), Καστιλλιάνα (η), καστιλλιάνικος, -η, -ο, Καστιλλιάνικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. λατ. castilla < λατ. castella, πληθ. τού castellum «κάστρο, 
φρούριο» (πβ. µεσν. καστέλλι(ν), καστίλλι(ν), ίδια σηµ.), καθώς η πε-
ριοχή αυτή τής Ισπανίας ήταν διάσηµη για τα κάστρα της]. 

καστίνγκ (το) {άκλ.} η επιλογή των προσώπων, κυρ. ηθοποιών, για 
ένα έργο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. casting, βλ. κ. καστ]. 

κάστορας (ο) {καστόρων} αµφίβιο, τρωκτικό θηλαστικό µε θαυµάσια 
γούνα, που ζει µέχρι πενήντα χρόνια, έχει νηκτική µεµβράνη στα 
πίσω πόδια του και πλατιά ουρά που χρησιµεύει ως πηδάλιο, τρέφε-
ται µε φλοιούς και φύλλα και είναι γνωστό για την ικανότητα του να 
φτειάχνει φράγµατα µέσα στο νερό των ποταµών, πριονίζοντας µε τα 
δόντια του τους κορµούς των δέντρων. 
[EJYMi < αρχ. κάστωρ < *κάδ-τωρ < *kad-, που συνδ. µε σανσκρ. 
sasaduh «υπερέχω, ξεχωρίζω». Το όνοµα τού ζώου προέρχεται από τον 
µυθικό ήρωα Κάστορα, γυιο τού ∆ία, ο οποίος ήταν προστάτης των 
γυναικών, καθώς το ζώο κάστορας είναι γνωστό για τα τρυφερά µη-
τρικά του αισθήµατα). 

καστορελαιο (το) [1891] {καστορελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. µη πτητικό 
έλαιο που χρησιµοποιείται ευρέως κυρ. στη βιοµηχανία για την πα-
ραγωγή χηµικών προϊόντων ΣΥΝ. ρετσινόλαδο, (παλαιότ.) κικινέλαιον. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. castor oil]. 

καστόρι (το) {καστορ-ιού | -ιών} 1. κατεργασµένο δέρµα κάστορα 2. 
µαλακό δέρµα (συνήθ. από αρνί ή µοσχάρι) ή ύφασµα που µοιάζει 
στην υφή µε αυτό τού κάστορα: παπούτσια | γάντια από ~. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. καστόριον < αρχ. κάστωρ]. 

Καστοριά (η) 1. πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Καστοριάς) 2. Λίµνη τής Καστοριάς ή Ορεστιάς λίµνη 
στην περιοχή τής Καστοριάς. — Καστοριανός (ο), Καστοριανή (η), 
καστοριανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Καστοριά, πόλη χτισµένη από τον αυτοκράτορα Ιου-
στινιανό, < αρχ. κάστωρ- το όνοµα της εξαιτίας τής εντυπωσιακής 
δραστηριότητας εµπορίου γούνας που διεξάγεται στην περιοχή]. 

καστόρινος, -η, -ο αυτός που είναι κατασκευασµένος από καστόρι: - 
τσάντα | παπούτσια. 

καστόριο (το) [µτγν.] {καστορί-ου | -ων} έκκριµα γύρω από τα γεν-
νητικά όργανα των αδένων τού κάστορα που χρησιµοποιείται ως 
αντισπασµωδικό φάρµακο ή στην αρωµατοποιία υπό µορφή βάµµα-
τος. 

καστράτο (ο) {άκλ.} άνδρας τραγουδιστής τού 16ου, 17ου και κυρ. 
τού 18ου αι., που είχε ευνουχιστεί πριν από την εφηβεία, για να εµπο-
διστεί η αλλοίωση τής φωνής του (κυρ. σοπράνο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καστράτος < λατ. castratus < ρ. castrare «ευνουχίζω, αποτέµνω»]. 

καστρί (το) (καστρ-ιού | -ιών) µικρό κάστρο, καστέλι. 
κάστρο (το) 1. ψηλό και οχυρωµένο κτίσµα (πύργος) που χρησίµευε 
για τη φρούρηση των πόλεων ΣΥΝ. φρούριο, οχυρό 2. (συνεκδ.) τείχος 
που περιέβαλλε τις πόλεις και τις προφύλασσε από τις εχθρικές επι-
δροµές 3. (µτφ.) αυτός που έχει ισχυρή βάση και ακλόνητη στήριξη, 
που δεν µπορεί να χτυπηθεί ή αντιστέκεται µε αποτελεσµατικότητα: 
πρέπει να πέσουν και τα τελευταία ~ τού κοµµατικού κατεστηµένου 
στη δηµόσια διοίκηση 4. (συνεκδ.) καθετί που λειτουργεί ως υπερα-
σπιστής και εγγυητής (αξιών, ιδεολογίας, θεσµού κ.λπ.): Άγιον Όρος, 
το ~ τής ορθοδοξίας. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κάστρον < λατ. castrum]. 

καστρόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πύλη τού κάστρου: µεγάλη Ι 
κρυφή ~. Κάστωρ (ο) {Κάστορ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο ένας από τους 
∆ιόσκουρους, γυιος τού ∆ία και τής Λήδας, δίδυµος αδελφός τού 
Πολυδεύκη (βλ. κ. λ. Πολυδεύκης, ∆ιόσκουροι, δίδυµος) 2. όνοµα 
αγίων τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Επίσης Κάστορας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κάστορας]. 

Κ.Α.Τ. (το) Κέντρο Αποκαταστάσεως Τραυµατιών ΦΡ. στέλνω (κά-
ποιον) στο Κ.Α.Τ. χτυπώ (κάποιον) πολύ, του προκαλώ µεγάλη σωµα-
τική βλάβη. 

κατά κ. κατ' (µπροστά από φωνήεν) κ. καθ' (µπροστά από λέξη που 
παλαιότ. δασυνόταν) πρόθ. (+γεν.) δηλώνει: 1. τόπο: (α) κατεύθυνση 
κίνησης ή προσανατολισµένου αντικειµένου (+αιτ., +γεν., +επίρρ.): 
πάµε ~ τη θάλασσα || έτρεχε ~ πέρα || ~ πού λές να πάµε; || το σπίτι 
έχει παράθυρα ~ την ανατολή- ΦΡ. (α) κατά µέτωπο(ν) (ί) ΣΤΡΑΤ. µε το 
µέτωπο τής παράταξης: - επίθεση εναντίον τού εχθρού (ii) (µτφ.) ευ-
θέως: του έκανε ~ επίθεση µπροστά σε όλους (β) κατά πρόσωπον προ-
σωπικά σε κάποιον, ευθέως: ~ επίθεση (γ) (µτφ.) πάω κατά διαβόλου | 
(σπάν.) κατά κρηµνών (κατά κρηµνών ριφέντες, Πλάτ. Νόµοι 944a) 
έχω πολύ κακή εξέλιξη: τα οικονοµικά µου πάνε κατά διαβόλου (β) 
τοπική εγγύτητα, προσέγγιση (+αιτ., +επίρρ.): µένει ~ τα Φάρσαλα || 
µένει ~ 'κεί (γ) τόπο όπου γίνεται | ισχύει κάτι ή έκταση στον χώρο 
(+αιτ.): τοποθετούνται βίδες ~ τον οριζόντιο άξονα || ~ µήκος τής 
ακτής έχουν πετάξει σκουπίδια- ΦΡ. (α) κατά µέρος (κατά µέρος, 
Αριστοτ. Ποιητική 1456a) στην άκρη: άφησαν τις προσωπικές τους 
διαφορές ~ και συµφιλιώθηκαν (β) καθ' οδόν στον δρόµο, στην πο-
ρεία: ~ προς το εξοχικό µας είχε πολλή κίνηση || ας ξεκινήσουµε και 
όποια προβλήµατα προκύψουν ~ θα τα λύσουµε (γ) κατ' οίκον στο 
σπίτι: παραδίδονται ~ µαθήµατα || δωρεάν ~ παράδοση παραγγελιών 
(δ) κατά γη(ν) | ξηρά(ν) και θάλασαα(ν) στη στεριά και στη θάλασσα: 
µάχες ~ (ε) έχω κατά νου σκέφτοµαι να..., έχω στο µυαλό µου: έχω ~ 
να σε επισκεφτώ || δεν σε ξέχασα, το θέµα σου το έχω ~ (στ) κατά 
φαντασίαν στη φαντασία κάποιου και όχι στην πραγµατικότητα: «Ο 
~ ασθενής» (κωµωδία τού Μολιέρου) || ούτε ~ δεν θα µπορούσε να 
συµβεί αυτό που λες! 2. χρόνο: (α) τοποθέτηση σε χρονικό διάστηµα 
ή διάρκεια (+αιτ.): ~ τη διάρκεια τής συναυλίας || ~ την οµιλία τού 
προέδρου, δεν ακουγόταν τίποτα- ΦΡ. κατ' αρχάς στην αρχή, αρχικά: 
~ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που µε καλέσατε (β) χρονική εγγύ-
τητα, προσέγγιση (+αιτ.): θα έρθω ~ το µεσηµέρι || ~ το Πάσχα θα 
έχουµε τελειώσει || ~ τα µεσάνυχτα ακούστηκε ένας φοβερός κρότος 
(γ) συχνότητα εµφάνισης, περιοδικότητα, επανάληψη (+αιτ.(: θα ση-
µειωθούν βροχοπτώσεις ~ διαστήµατα || - περιόδους παρατηρούνται 
ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης || µας επισκέπτεται ~ καιρούς- ΦΡ. 
(α) κατά το πλείστον τις περισσότερες φορές: είναι - ήρεµος, αν 
όµως θυµώσει, γίνεται πραγµατικά επικίνδυνος (β) καθ' εκάστην κά-
θε µέρα: δεχόµαστε το κοινό - από τις 10 έως τις 11 π.µ. || πατσάς ~ 
(από επιγραφή εστιατορίων) 3. τρόπο (+αιτ.) (κυρ. σε λόγ. εκφράσεις) 
ΦΡ. (α) κατ' εξακολούθησ-ιν | -η βλ. λ. εξακολούθηση (β) κατ' επάγ-
γελµα βλ. λ. επάγγελµα (γ) κατ' επέκτασ-ιν | -η βλ. λ. επέκταση (δ) 
κατ' επιλογή(ν) βλ. λ. επιλογή (ε) κατ' επιταγή(ν) µε διαταγή κάποι-
ου (στ) κατ' οικονοµία(ν) βλ. λ. οικονοµία (ζ) κατά σύστηµα βλ. λ. σύ-
στηµα (η) κατά σύµπτωση βλ. λ. σύµπτωση (θ) κατά παράβαση τού 
νόµου παραβαίνοντας τον νόµο: πέρασε µε κόκκινο ~ τού Κ.Ο.Κ. (ι) 
κατ' επανάληψ-ιν | -η βλ. λ. επανάληψη (ια) κατά τύχη βλ. λ. τύχη (ιβ) 
κατ' ανάγκην βλ. λ. ανάγκη (ιγ) κατά βάα-ιν | -η βλ. λ. βάση (ιδ) κατά 
βάθος βλ. λ. βάθος (ιε) κατά γράµµα βλ. λ. γράµµα (ιστ) κατά λέξ-ιν 
| -η βλ. λ. λέξη (ιζ) κατ' επίφασ-ιν | -η βλ. λ. επίφαση (ιη) κατά δισ-
δοχή(ν) βλ. λ. διαδοχή (ιθ) κατά κανόνα βλ. λ. κανόνα (κ) κατά κόρον 
βλ. λ. κόρος1 (κα) κατά κράτος βλ. λ. κράτος (κβ) κατά πρώτον | µεί-
ζονα | κύριο λόγο βλ. λ. λόγος (κγ) κατά λάθος βλ. λ. λάθος (κδ) κατά 
σειρά(ν) βλ. λ. σειρά (κε) κατ' αντιδιαστολή(ν) αντιδιαστέλλοντας κάτι 
προς κάτι άλλο (κστ) ΝΟΜ. κατ' αντιµωλίαν βλ. λ. αντιµωλία (κζ) κατ' 
αντιπαράσταση βλ. λ. αντιπαράσταση (κη) κατ' ιδίαν βλ. λ. ίδιος' (κθ) 
κατά µόνας βλ. λ. µόνος (λ) κατά διάνοια βλ. λ. διάνοια (λα) κατ' 
αναλογία(ν) βλ. λ. αναλογία (λβ) καθ' έξιν βλ. λ. έξη (λγ) κατ' εξοχήν 
| κατεξοχήν βλ. λ. κατεξοχήν (λδ) κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν βλ. λ. 
οµοίωση (λε) κατά πόδας βλ. λ. πους (λστ) καθ' υπαγόρευσιν βλ. λ. 
υπαγόρευση (λζ) κατά παραγγελία(ν) βλ. λ. παραγγελία (λη) κατ' 
αποκοπή(ν) βλ. λ. αποκοπή (λθ) καθ' ολοκληρίαν βλ. λ. ολόκληρος (µ) 
κατ' εξαίρεσ-ιν | -η βλ. λ. εξαίρεση (µα) κατ' ευφηµισµόν βλ. λ. ευ-
φηµισµός 4. εχθρική κίνηση ή στάση | διάθεση (εναντίωση) (+γεν. κ. 
απολύτως, ως επίρρ.): επίθεση ~ τού εχθρού || είναι ~ τής συµβιβα-
στικής λύσης || εσείς µπορεί να συµφωνείτε, εγώ όµως είµαι - || ψη-
φίζω - 5. αναφορά (σε σχέση µε, αναφορικά µε, σχετικά µε, ως προς) 
(+αιτ.): διαφέρουν ~ το ύψος και το µήκος || σ' αυτό το θέµα υπάρχει 
πρόβληµα, ~ τα άλλα είµαστε σύµφωνοι || οικιστική ανάπτυξη καθ' 
ύψος (ως προς το ύψος, δηλ. µε ψηλά κτήρια) || δηµοκρατία κατ' όνοµα 
και όχι κατ' ουσίαν (ως προς το όνοµα µόνο, όχι ως προς την ουσία)· 
ΦΡ. (α) τα καθ' ηµάς οι δικές µας υποθέσεις, αυτά που µας αφορούν: 
µετά την ξένη ειδησεογραφία, ας περάσουµε τώρα και στα ~ (β) η 
καθ' ηµάς Ανατολή βλ. λ. ανατολή (γ) κατά κόσµον (για το κοσµικό 
όνοµα ιερωµένου ή µοναχού: ο πατήρ Φιλόθεος, ~ Ανδρέας (δ) κσθ' 
ύλην αρµόδιος ο αρµόδιος σχετικά µε κάποιο θέµα: µε το θέµα αυτό 
θα ασχοληθεί ο ~ υπουργός (ε) κατ' αρχήν βλ. λ. αρχή 6. συµφωνία 
(= σύµφωνα µε), αναφορά σε άποψη | θεωρία | έργο ενός προσώπου 
(+αιτ.): ~ τον νόµο, δε δικαιούται άδεια || ~ τον Φιλήντα, η λέξη είναι 
αρχαιοελληνική, ~ άλλους όµως είναι ξένη || το ~ Μάρκον Ευαγγέλιο || 
- τη γνώµη µου, χρειάζεται προσοχή- ΦΡ. (α) κατά βού-λησ-ιν | -η 
(λατ. ad libitum) σύµφωνα µε την επιθυµία κάποιου: ο πρόεδρος τού 
κόµµατος άφησε τους βουλευτές του να ψηφίσουν ~ || πυρ ~! (β) κατά 
πως σύµφωνα µε: - λες, δεν πρέπει να ανησυχούµε καθόλου || - µας 
είπε, δεν υπάρχουν χρήµατα (γ) κατά γενική οµολογία όπως όλοι 
οµολογούν: ~, είναι ο καταλληλότερος γι ' αυτή τη θέση (δ) το κατά 
δύναµιν (κατά δύναµιν, Ηροδ. 3,142) όσο και όπως µπορεί κανείς: δεν 
σου υπόσχοµαι επιτυχία, όµως θα κάνω ~ για να βοηθή- 
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σω (ε) κατά παράδοση σύµφωνα µε την παράδοση: ο πρόεδρος εκλέ-
γεται ~ δια βοής (στ) κατά προτίµηση σύµφωνα µε τις προτιµήσεις 
κάποιου: θα ήθελα κρέας, ~ µοσχαρήσιο (ζ) κατά συνείδηση σύµφω-
να µε αυτό που κάποιος νοµίζει σωστό στη συνείδηση του: ψήφος ~ 
(η) κατά τα λεγόµενα σύµφωνα µε όσα λέει κάποιος: ~ της, για όλα 
ευθύνεται ο άντρας της (θ) κατά τα θρυλούµε να σύµφωνα µε όσα 
λέγονται, διαδίδονται: ~, η επιχείρηση θα κλείσει (ι) (λόγ.) κατά το 
δη λεγόµενον σύµφωνα µε την επικρατούσα αντίληψη (ια) (αρχαιο-
πρ.) κατά το δοκούν βλ. λ. δοκούν (ιβ) (αρχαιοπρ.) κατ' έθος βλ. λ. 
έθος (ιγ) (λόγ.) κατά το δέον | πρέπον όπως πρέπει (ιε) (λόγ.) κατά το 
σύνηθες | (αρχαιοπρ.) κατά τα ειωθότα όπως συνηθίζεται (ιστ) κατά 
φύσιν σύµφωνα µε τη φύση (ιζ) κατ' ευχήν (κατ' ευχή ν, Αριστοτ. Πο-
λιτικά 1295a) όπως εύχεται κάποιος, ευνοϊκά: ελπίζω όλα να σου έρ-
θουν ~! (ιη) κατ' εµέ (το κατ' έµέ, ∆ηµοσθ.) κατά τη γνώµη µου, όπως 
εγώ νοµίζω: ~, η λύση είναι απλή (ιθ) κατά πάσα(ν) πιθανότητα βλ. λ. 
πιθανότητα (κ) κατά τεκµήριο βλ. λ. τεκµήριο (κα) κατά το ήµισυ βλ. 
λ. ήµισυ (κβ) κατά περίπτωσ-ιν | -η βλ. λ. περίπτωση (κγ) καθ' όλα βλ. 
λ. καθ' όλα 7. οµοιότητα, αναλογία (+αιτ.): ~ µάνα, ~ κύρη, ~ γυιο και 
θυγατέρα || ~ τον νιο και τ' άρµατα || ~ τον µαστρο-Γιάννη και τα κο-
πέλια του 8. επιµερισµό, διαµονή (+αιτ.): µοιράζω, τα τρόφιµα ~ άτο-
µο || προχωρούσαν ~ οµάδες || - κεφαλήν εισόδηµα || ψήφιση τού νο-
µοσχεδίου κατ' άρθρο 9. κριτήριο επιµερισµού | κατανοµής (+αιτ.): 
προήχθη κατ' αρχαιότητα || τους χώρισαν ~ φύλο | ηλικίες | οµάδες 
10. ποσότητα διαφοράς (+αιτ.): οι απόψεις τους διαφέρουν ~ πολύ || ο 
∆είκτης Τιµών ανέβηκε ~ τρεις µονάδες || η διαδροµή από αυτό τον 
δρόµο είναι - µία ώρα συντοµότερη || ~ πόσο ανέβηκαν οι τιµές των 
καυσίµων τον τελευταίο µήνα; ΦΡ. (α) κατά το µάλλον ή ήττον (κατά 
το µάλλον ή ήττον, Αριστοτ. Ρητορική 1397b) λίγο-πολύ, πάνω-κάτω, 
περίπου: έλεγαν τα ίδια πράγµατα - (β) ούτε κατ' ελάχιστον καθόλου: 
δεν µοιάζουν ~ κι ας είναι αδέλφια (γ) κατά τι κάπως: οι τιµές των 
κρεάτων είναι ~ ακριβότερες φέτος σε σχέση µε πέρυσι 11. (µε άρθρο 
στον πληθ.) τα κατά τα αρνητικά στοιχεία: βρίσκει πάντα ~ µιας 
άποψης και στέκεται µε πείσµα σε αυτά ΑΝΤ. υπέρ· ΦΡ. τα υπέρ και 
τα κατά τα θετικά και τα αρνητικά 12. µε το άρθρο «το» για την 
ουσιαστικοποίηση φράσεων: το ~ πόσον είναι εφικτή αυτή η λύση εί-
ναι συζητήσιµο. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάντια, εαυτός, 
µοιράζω, περίπου. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *kmta- «κοντά, προς τα κάτω, κατά µήκος», πβ. ου-
αλ. cant «µε», αρχ. ιρλ. cet, πιθ. κ. λατ. cum. Οµόρρ. κάτω (βλ.λ.). Εκτός 
από τις αρχ. και µεσν. φρ. αρκετές άλλες είναι µετάφρ. δάνεια από τη 
Γαλλική: κατεξοχήν (< par excellence), κατά πάσαν πιθανότητα (< 
selon toute probabilité}, κατά γενικό κανόνα (< en règle générale), 
κατ'αρχήν (< en principe), κατ' ακολουθίαν (< à la suite), κατά βάθος 
(< au fond), κατά προτίµηση (< de préférence) κ.ά.]. κατά- κ. κατά- κ. 
κατ- | καθ- ά συνθετικό λέξεων, το οποίο δηλώνει: 1. διεύθυνση προς 
τα κάτω: κατά-βαση 2. ότι κάτι γίνεται, συµβαίνει ή υπάρχει µε 
ιδιαίτερα έντονο τρόπο, σε µεγάλο βαθµό ή εκδηλώνεται µε επίταση: 
κατα-κλέβω, κατά-γοητεύω, κατα-κοµµατιάζω, κατα-λερώνω, κατα-
ντροπιάζω, κατά-φωτος, κατά-πτυστος 3. ότι κάτι γίνεται εναντίον 
κάποιου, µε βιαιότητα ή µε τρόπο που θίγει κάποιον: κατα-γελώ, κατα-
δίκη, κατ-αναγκάζω. 
[ΕΓΎΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την 
πρόθ. κατά (βλ.λ.) και εµφανίζεται µε τις εξής µορφές: (α) ως κατα-
προ συµφώνου (π.χ. κατα-βροχθίζω, κατα-διώκω) (β) ως κατ- προ φω-
νήεντος (π.χ. κατ-αγγέλλω, κάτ-οψη), (γ) ως καθ- προ δασυνοµένου 
φωνήεντος (π.χ. καθ-έδρα, καθ-οδηγία]. κατάβαθα 1. επίρρ.· πάρα 
πολύ βαθιά · 2. κατάβαθα (τα) τα βάθη, τα 
έγκατα, τα µύχια: τα ~ τής γης | τής ψυχής. καταβαλλω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{κατέβαλα, καταβλή-θηκα (λόγ. κατεβλή-θην, -ης, -η..., µτχ. 
καταβληθείς, -είσα, -έν), καταβεβληµένος} 1. υπερνικώ (κάποιον), 
βγαίνω νικητής από µια αντιπαράθεση: καταβληθήκαµε από υπέρτερες 
δυνάµεις || κατόρθωσε να καταβάλει όλους τους αντιπάλους του ΣΥΝ. 
καταρρίπτω 2. εξαντλώ (κάποιον), ώστε να µειώνονται ή να παύουν οι 
σωµατικές ή ψυχικές του δυνάµεις: τον κατέβαλε η αρρώστια | ο 
θάνατος τού γυιου του | η αποτυχία 3. (η µτχ. καταβεβληµένος, -η, -ο) 
αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση µεγάλης εξάντλησης, 
εξασθένησης: ~ από την κούραση | την αρρώστια | τα βάσανα 4. 
(εµφατ.) σε περιφράσεις για να δηλώσει ότι κάποιος χρησιµοποιεί 
έντονα τις (ψυχικές ή σωµατικές) δυνάµεις του γι' αυτό που κάνει, ότι 
κάνει κάτι µε µεγάλη ένταση: - κόπους (κοπιάζω) | προσπάθειες 
(προσπαθώ) | φροντίδες (φροντίζω) | ενέργεια (ενεργώ) | προσοχή 
(προσέχω) 5. (για χρήµατα) πληρώνω, καταθέτω: ~ φόρο | εισφορά | 
αποζηµίωση | το αντίτιµο τής αξίας | αναδροµικά | ασφάλιστρα | 
παράβολο | τα δεδουλευµένα | τόκο | τίµηµα | εγγύηση ύψους πολλών 
εκατοµµυρίων ANT. εισπράττω. καταβαραθρώνω ρ. µετβ. [1890] 
{καταβαράθρω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) καταστρέφω εντελώς, 
χαντακώνω: καταβαράθρωσε το κόµµα του | την οικονοµία τής χώρας 
|| «το εθνικό νόµισµα καταβαραθρώ-θηκε λόγω τής οικονοµικής 
κρίσης» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. abîmer]. καταβαράθρωση 
(η) [1894] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ολοκληρωτική, οριστική 
καταστροφή: η ~ τής παιδείας µιας χώρας ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαντάκωµα. 
κατάβαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η καθοδική 
πορεία, το κατέβασµα: η ~ διήρκεσε δυο ώρες || ελεύθερη | τεχνική ~ 
(από σκιέρ σε χιονισµένη πλαγιά, χιονοδροµική πίστα) || ~ στα άγρια 
νερά ενός ποταµού ΣΥΝ. κάθοδος, κατηφόρισµα ΑΝΤ. άνοδος, ανέβα-
σµα, ανηφόρισµα 2. (συνεκδ.) δρόµος ή µέρος από όπου κατεβαίνει 
κάποιος 3. ΜΟΥΣ. η κίνηση τής φωνής από τους οξείς προς τους χα-
µηλότερους φθόγγους τής κλίµακας. 

καταβασία (η) [µτγν.] {καταβασιών} ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή µουσική) 
η επανάληψη τού ειρµού τού κανόνα µετά από την ολοκλήρωση των 
τροπαρίων κάθε ωδής. 

καταβαυκαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καταβαυκάλισ-α, -τηκα, -µένος} 
(επιτατ.) 1. κοιµίζω κάποιον µε νανουρίσµατα ΣΥΝ. νανουρίζω 2. 
(µτφ.) αποκοιµίζω µε τεχνάσµατα, εξαπατώ κάποιον, πλανεύω: τον 
καταβαυκαλίζουν και του τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα. — κατα-
βαυκαλισµός (ο). 

καταβεβληµένος, -η, -ο → καταβαλλω 
καταβιβαζω ρ. → κατεβάζω 
καταβίβαση (η) → κατεβάζω 
καταβλήθηκα ρ. → καταβαλλω 
καταβλητέος, -α, -ο αυτός που πρέπει να καταβληθεί: ~ ποσό. 

[ΕΤΥΜ αρχ. ρηµατικό επίθ. τού καταβαλλω]. 
καταβλητικός, -ή, -ό αυτός που καταβάλλει, καταπονεί, εξαντλητικός: 

~ αρρώστια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καταβαλλω]. 
καταβοη (η) [αρχ.] η κατακραυγή. — καταβοώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. 
καταβόθρα (η) {καταβόθρων} 1. υπόγειος φυσικός οχετός, από όπου 
τα νερά λιµνών ή ποταµών διοχετεύονται στη θάλασσα ή σε κάποιο 
άλλο σηµείο τής ξηράς 2. υπόγειος τεχνητός βόθρος, όπου διοχετεύ-
ονται τα νερά τής βροχής ή οι ακαθαρσίες ΣΥΝ. οχετός, υπόνοµος 3. 
(µτφ. για πρόσ.) αυτός που τρώει συχνά και υπερβολικές ποσότητες 
φαγητού. [ΕΤΥΜ µεσν. < κατά- + -βόθρα < βόθρος]. 

καταβολάδα (η) 1. το τµήµα ενός βλαστού µε µάτι στην άκρη, το 
οποίο βυθίζεται στο έδαφος, χωρίς να κοπεί από τον κορµό, και απο-
κόπτεται, αφού βγάλει ρίζες 2. (συνεκδ.) το φυτό που δηµιουργείται 
από πολλαπλασιασµό µε τον παραπάνω τρόπο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καταβολάς, -άδος < αρχ. καταβολή, πβ. τετρ-άς]. 

καταβολεύω ρ. µετβ. φυτεύω στη γη καταβολάδες για πολλαπλα-
σιασµό ενός είδους. Επίσης καταβολιάζω. — καταβόλεµα κ. κατα-
βόλιασµα (το). 

καταβολή (η) 1. η άσκηση, αξιοποίηση (των δυνάµεων, τού κόπου 
κ.λπ. κάποιου, προκειµένου να επιτευχθεί κάτι): η ~ µεγάλων προσπα-
θειών από όλες τις πλευρές, ώστε να βρεθεί µια συµβιβαστική λύση 2. η 
εξάντληση, η εξουθένωση 3. η πληρωµή ποσού: η ~ αποζηµίωσης | 
τιµήµατος | δεδουλευµένων | εγγύησης | τόκων | ενοικίου | φόρου 4. 
καταβολές (οι) τα στοιχεία ενός ανθρώπου, τα οποία αποτελούν ανα-
πόσπαστο τµήµα τής γενικότερης συγκρότησης του και τα οποία είτε 
έχει κληρονοµήσει είτε έχει διαµορφώσει µε βάση τις προσωπικές του 
εµπειρίες και ερεθίσµατα: οι άνθρωποι από διαφορετικές πόλεις δεν 
έχουν κοινές ~|| οι ~ ενός ποιητή | καλλιτέχνη || έχει ελληνικές ~· ΦΡ. 
από καταβολής κόσµου (κληρονοµήσατε την ήτοιµασµένην ύµίνβα-
σιλείαν άπα καταβολής κόσµου, Κ.∆. Ματθ. 25, 34) από την αρχή τής 
δηµιουργίας τού κόσµου, δηλ. από παµπάλαια εποχή. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «ρίψη σπόρου - γενετική προέλευση, πατρότητα», < 
καταβαλλω]. 

καταβολιάζω ρ. → καταβολεύω 
καταβολισµός (ο) ΒΙΟΛ. µία από τις δύο φάσεις τού µεταβολισµού, 

κατά την οποία οι σύνθετες χηµικές ουσίες διασπώνται σε απλού-
στερες, απελευθερώνοντας ενέργεια και υποπροϊόντα, όπως νερό και 
διοξίδιο τού άνθρακα ΑΝΤ. αναβολισµός. — καταβολικός, -ή, -ό. 
[ΕΓΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. catabolismi 

καταβοώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταβοάς... | καταβό-ησα} (αρχαιοπρ.) απο-
δοκιµάζω µε φωνές κάποιον: η κοινή γνώµη καταβοά εναντίον των 
υπουργών που εισηγούνται νέα µέτρα λιτότητας ΣΥΝ. καταφέροµαι, 
επιτίθεµαι, (λαϊκ.) ξεφωνίζω. — καταβοή (η) [αρχ.]. 

καταβρεγµα (το) [1871] {καταβρέγµ-ατος | -ατα, -άτων} το βρέξιµο 
(προσώπου | πράγµατος) από απόσταση ή εντελώς: το ~ των ρούχων 
πριν από το σιδέρωµα. Επίσης κατάβρεξη (η) [µτγν.]. 

καταβρεχτήρας (ο) [1893] 1. ειδικό όχηµα, το οποίο είναι εφοδια-
σµένο µε κατάλληλο εξάρτηµα που καταβρέχει τον δρόµο 2. (συ-
νεκδ.) το εξάρτηµα αυτό 3. το καταβρεχτήρι (βλ.λ.). 

καταβρεχτήρι (το) [1884] {καταβρεχτηρ-ιού | -ιών} φορητό δοχείο, 
κατάλληλο για καταβρεγµα ή για πότισµα (αυλής, γλάστρας, κήπου 
κ.λπ.). 

καταβρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατάβρε-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. βρέχω 
(κάποιον/κάτι) από απόσταση (συνήθ. από πάνω προς τα κάτω) µε νε-
ρό: ~ τα ρούχα πριν από το σιδέρωµα || ~ την αυλή, για να κατακαθί-
σει η σκόνη 2. βρέχω (κάτι/κάποιον) εντελώς, µουσκεύω (κάτι/κά-
ποιον): περνούσα την ώρα που έριχνε τα νερά στον δρόµο και µε κα-
τάβρεξε. 

καταβροχθίζω ρ. µετβ. {καταβρόχθισ-α, -τηκα, -µένος) 1. τρώω µε 
βουλιµία, καταπίνω λαίµαργα: το άγριο ζώο καταβρόχθισε το θύµα 
του στη στιγµή ΣΥΝ. κατατρώγω 2. (µτφ.) καταναλώνω µέχρι τέλους, 
ξοδεύω, κατασπαταλώ: καταβρόχθισε την περιουσία τού πατέρα του 
ΣΥΝ. κατατρώω, ξεκοκκαλίζω 3. (µτφ.) καταστρέφω, αφανίζω: οι φλό-
γες καταβρόχθισαν στο λεπτό το δάσος. — καταβρόχθιση (η) [1856]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + βροχθίζω < βρόχθος «λαιµός», πιθ. < I.E. 
*gwrogh- «λαιµός», πβ. µέσ. γερµ. krage, µέσ. αγγλ. crawe «πρόλοβος 
πτηνού», αρχ. ιρλ. brägae «λαιµός, τράχηλος» κ.ά. Οµόρρ. βρόγχος 
(βλ.λ.)]; καταβύθιση (η) [1876] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η 
ολοκληρωτική βύθιση, ο καταποντισµός 2. ΓΕΩΛ. η κατακόρυφη προς 
τα κάτω µετακίνηση τής γήινης επιφάνειας που οφείλεται σε φυσικά ή 
αν-θρωπογενή αίτια 3. ΧΗΜ. διεργασία κατά την οποία µέσα σε ένα 
διάλυµα σχηµατίζεται µια αδιάλυτη στερεά ουσία. Επίσης 
καταβύθισµα (το) [1840]. — καταβυθίζω ρ. [αρχ.]. καταβυθιστής (ο) 
[1888] αυτός που καταβυθίζει (κάτι): ~ ναρκών. 



καταγγείλω 850 καταδίδω 
 

καταγγείλω (να/θα) ρ. → καταγγέλλω 
καταγγελία (η) [µτγν.] {καταγγελιών} 1. η υποβολή µήνυσης ενα-

ντίον (γνωστού ή άγνωστου) προσώπου για παράνοµη πράξη ή δράση 
του: προβαίνω σε | κάνω καταγγελίες- ΦΡ. καταγγελία σύµβασης 
διαπλαστικό δικαίωµα τού συµβαλλοµένου να προκαλέσει µονοµε-
ρώς τη λύση µιας διαρκούς σύµβασης που έχει ήδη λειτουργήσει για 
το µέλλον 2. (ειδικότ.) η γνωστοποίηση στην αρµόδια αρχή ή την κοινή 
γνώµη παράνοµης πράξης ή απαράδεκτης κατάστασης: καταγγελίες 
εναντίον τής κριτικής επιτροπής για µεροληψία υπέρ υποψηφίων || 
επώνυµη | ανώνυµη ~ || «την πρώτη θέση κατέχουν οι ~ για καθυ-
στερήσεις στα αεροδρόµια και ακολουθούν αυτές για την ποιότητα 
των φαγητών και για αισχροκέρδεια» (εφηµ.). 

καταγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {(λόγ.) κατήγγειλα κ. κατάγγειλα (να/θα 
καταγγείλω), καταγγέλθηκα, κατηγγελµένος) 1. καταθέτω µήνυση 
(εναντίον γνωστού ή άγνωστου προσώπου) για παράνοµη πράξη του 
ή αναφέρω αρµοδίως παράνοµη πράξη: κατήγγειλαν την υπεξαίρεση 
στον εισαγγελέα 2. (ειδικότ.) γνωστοποιώ στην αρµόδια αρχή και 
στην κοινή γνώµη παράνοµες πράξεις ή απαράδεκτη κατάσταση: ~ 
την αυθαιρεσία των υπαλλήλων µιας υπηρεσίας || κατήγγειλαν την 
απάνθρωπη στάση των δυνάµεων καταστολής ΣΥΝ. δηµοσιοποιώ 3. 
(ειδικότ.) (για συνθήκες, συµβάσεις, συµφωνίες κ.λπ.) ανακοινώνω 
στον συµβαλλόµενο τη διακοπή, τη λήξη ή την ακύρωση τής ισχύος 
τής µεταξύ τους συµφωνίας: η Ελλάδα κατήγγειλε τη σύµβαση λόγω 
παρατυπιών. 

καταγγελτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται ή καταφεύγει σε 
καταγγελία πράξεων, γεγονότων, καταστάσεων που θεωρούνται 
ύποπτα: η ~ στάση των συνδικαλιστών ενόχλησε τη διοίκηση τού 
Οργανισµού. 

καταγέλαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί τον χλευασµό και 
την περιφρόνηση των άλλων: ~ συµπεριφορά || κατέληξε - ΣΥΝ. γε-
λοίος, φαιδρός. — κατανέλαστα επίρρ. 

κοταγελώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταγελάς... | καταγέλασ-α, -τηκα, -µένος} 
γελώ ειρωνικά και µε ιδιαίτερη ένταση σε βάρος (κάποιου) ΣΥΝ. πε-
ριγελώ, χλευάζω, εµπαίζω. — κατανελαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

καταγής επίρρ. (λαϊκ.) στη γη, πάνω στο έδαφος: κάθοµαι | πέφτω | 
σωριάζοµαι ~ ΣΥΝ. χάµω, χάµου, κατάχαµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ· κατά 
γής]. 

καταγίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. επι-
δίδοµαι µε αφοσίωση σε κάτι, ασχολούµαι: όλο το πρωί καταγινόταν 
µε τον κήπο του || καταγίνεται µε τη συγγραφή ενός βιβλίου 2. έχω ως 
επάγγελµα: καταγίνεται µε τις τουριστικές επιχειρήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

καταγκρεµού επίρρ. (λαϊκ.) στον γκρεµό" (µτφ.) στην καταστροφή: η 
χώρα πηγαίνει ~ ΣΥΝ. (λόγ.) κατά κρηµνόν. 

κάταγµα (το) {κατάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. (για οστό) το σπάσιµο 
οστού: εγκάρσιο | συντριπτικό | επιπεπλεγµένο (µε ανοιχτό τραύµα) ~ 
|| φέρει πολλαπλά ~ στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κατάγνυµι «κοµµατιάζω, συντρίβω» < κατ(α)- + αγνυ-µι «σπάζω, 
θρυµµατίζω» < *Εάγ-νυ-µι, που συνδ. µε τοχ. wâk- «διαρρηγνύω, 
διαχωρίζω», ίσως και µε λατ. vagina «θήκη, κάλυκας»]. 

κατάγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} προέρχοµαι 
(από γένος ή περιοχή), έλκω την καταγωγή (οικογενειακή ή τοπική) 
µου: κατάγεται από γενιά µεγάλων πολιτικών || - από τη Λήµνο ΣΥΝ. 
κρατώ, βαστώ, (λαϊκ.) κρατά η σκούφια µου | το σόι µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ·, µέση φωνή τού ρ. κατάγω (βλ.λ.)]. 

καταγραφέας (ο/η) [µεσν.] {καταγραφ-είς, -έων} 1. πρόσωπο που κα-
ταγράφει (στοιχεία, δεδοµένα, προφορική οµιλία κ.λπ.) 2. ΤΕΧΝΟΛ. συ-
σκευή για την (αυτόµατη) καταγραφή στοιχείων και µεγεθών σε χαρτί, 
µαγνητοταινία, φιλµ κ.λπ: αυτόµατος ~ τηλεφωνηµάτων (γνωστός ως 
κοριός). 

καταγραφή (η) [αρχ.] 1.η καταχώριση ανά κατηγορίες σε κατάλογο ή 
βιβλίο: ~ των ακινήτων τής εταιρείας | των εγγράφων τού αρχείου 2. 
η γραπτή σηµείωση (συχνά και η απαρίθµηση): η ~ των αναγκών 
των κατοίκων µιας περιοχής || στο βιβλίο βρίσκει κανείς µια λεπτο-
µερή ~ των γεγονότων 3. (για συσκευές) (α) η αποτύπωση σε ειδικό 
χαρτί ή ταινία των τιµών φυσικών µεγεθών: η ~ τής έντασης των σει-
σµικών δονήσεων από τους σεισµογράφους (β) η εγγραφή ήχου ή και 
εικόνας: η ~ των συνοµιλιών σε κασέτες || το ρεπορτάζ αποτελεί µια 
παραστατική ~ τής καθηµερινότητας των φυλακισµένων 4. (ειδικότ.) 
η διατήρηση µε ακρίβεια στη µνήµη (κάποιου πράγµατος, γεγονότος 
κ.λπ.): η ~ τού περιστατικού στη µνήµη τού παιδιού. 

καταγραφικός, -ή, -ό [1893] αυτός που σχετίζεται µε την καταγραφή 
ή τον καταγραφέα. 

καταγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέγραψα, καταγρά-φηκα (λόγ. κατε-
γράφην, -ης, -η...), -µµένος (λόγ. καταγεγραµµένος)} 1. καταχωρίζω 
(στοιχεία) ανά κατηγορίες σε κατάλογο ή βιβλίο: ανέλαβε να κατα-
γράψει τα περιουσιακά στοιχεία 2. (καταχρ.) κάνω απογραφή, απο-
γράφω 3. σηµειώνω (ή και απαριθµώ): ~ τα προβλήµατα των κατοίκων 
µιας περιοχής || ~ τα κρούσµατα βίας σε ένα σχολείο 4. (για συσκευ-
ές) (α) αποτυπώνω σε ειδικό χαρτί ή ταινία τις τιµές φυσικών µεγε-
θών: οι σεισµογράφοι κατέγραψαν αλλεπάλληλες ασθενείς σεισµικές 
δονήσεις (β) εγγράφω ήχο ή και εικόνα: ~ τις συνοµιλίες σε κασέτες || 
η σκηνή τής δολοφονίας είναι καταγεγραµµένη στις κάµερες 5. (ειδι-
κότ.) σηµειώνω, ώστε να διατηρηθεί στη µνήµη: ~ ένα περιστατικό 
στη µνήµη µου || πρόκειται για κατόρθωµα που πρέπει να καταγραφεί 

6. (µτφ.) διαπιστώνω, επισηµαίνω: οι διεθνείς παρατηρητές καταγρά-
φουν την αδυναµία των δύο κοινοτήτων να συνυπάρξουν || οι στατι-
στικές καταγράφουν θεαµατική βελτίωση των δεικτών τής οικονοµίας 
|| στα εκλογικά αποτελέσµατα καταγράφονται οι τάσεις τού εκλογικού 
σώµατος. 

κατάγω ρ. µετβ. {κατήγαγα} (λόγ.) φέρω εις πέρας, επιτυγχάνω- στις 
ΦΡ. (α) κατάγω νίκη | θρίαµβο νικώ, θριαµβεύω: η δηµοκρατική πα-
ράταξη κατήγαγε σαρωτική | περιφανή νίκη (β) κατάγω κτύπηµα 
(εναντίον αντιπάλου) καταφέρω πλήγµα, χτύπηµα ΣΥΝ. πετυχαίνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «κατεβάζω, οδηγώ προς τα κάτω», < κατ(α)-
+ άγω]. 

καταγωγή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η οικογενειακή, εθνική, φυλετική κ.λπ. 
προέλευση: ευγενής | αριστοκρατική | βασιλική | λαϊκή | ταπεινή -
ΣΥΝ. γενιά, σόι, ρίζα, ράτσα, γενεαλογία· ΦΡ. (λόγ.) έλκω την κατσνω-
νή κατάγοµαι, προέρχοµαι: έθιµα τα οποία έλκουν την καταγωγή τους 
από την αρχαιότητα 2. (συνεκδ.) ο τόπος ή το έθνος από όπου προέρ-
χεται κάποιος/κάτι: έχει συνείδηση τής ελληνικής του καταγωγής || 
πρόκειται για έθιµα αγνώστου καταγωγής || η ~ τού πατέρα µου είναι 
από τη Ρούµελη 3. ΒΙΟΛ. η αναγωγή ενός είδους σε άλλο που θεωρεί-
ται προγονός του: η ~ τού ανθρώπου από τον πίθηκο αµφισβητείται. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αποβίβαση - καταγώγιο», < κατάγω. Η ση-
µερινή σηµ. είναι µτγν. και πρωτοαπαντά στον Πλούταρχο ως µέρος 
τής φρ. καταγωγήτοῦγένους]. 

καταγωγή: -όπουλος, -άκης, -άτος κ.λπ. Στην Ελληνική και σε 
όλες σχεδόν τις γλώσσες η κατάληξη αρκετών επωνύµων δηλώνει 
τον τόπο καταγωγής αυτού που φέρει το επώνυµο. Έτσι λ.χ. επώ-
νυµα σε -άκης (Θεοδωράκης, Μυλωνάκης, Χριστάκης κ.λπ.) δηλώ-
νουν Έλληνα που κατάγεται από την Κρήτη. Επώνυµα σε -άτος 
δηλώνουν καταγωγή από την Κεφαλληνία (Πετράτος, Μαρκάτος, 
Τζουγανάτος κ.λπ.), σε -έλ(λ)ης από τη Μυτιλήνη (Αλεπουδέλης -
το πραγµατικό όνοµα τού όδ. Ελύτη-, Ζουγανέλης, Παπαδέλης 
κ.ά.), σε -έας και -άκος από τη Μάνη (Μαυρέας, Σκαλκέας, Σκο-
πετέας κ.λπ. - Βασιλάκος, Πετράκος, Καργάκος κ.λπ.) κ.ο.κ. Ενδια-
αφέρον παρουσιάζει η πολύ διαδεδοµένη κατάληξη σε -(ό)πουλος, 
που δηλώνει καταγωγή από την Πελοπόννησο και προέρχεται από 
το µεσαιωνικό πούλ(λ)λος (< λατ. pullus «νεοσσός»). Η κατάληξη 
αυτή δήλωσε αρχικά «το παιδί τού ...», για ζώα (λύκος - λυκόπου-
λο), και έπειτα για ανθρώπους (άρχοντας - αρχοντόπουλο), προ-
σλαµβάνοντας και υποκοριστική σηµασία (αετόπουλο = µικρός 
αετός, σπιτόπουλο = µικρό σπίτι). Ανάλογη σηµασία έχουν τα -
ογλου | -όγλου (από το -oglu τής Τουρκικής) και το αγγλ. Mac 
(MacDonald) και Ο' (O'Connor) που σηµαίνουν «το παιδί» ή «τον 
απόγονο τού...». Τέλος, καταγωγή δηλώνουν και τα οικογενειακά 
ονόµατα σε -ίδης | -άδης (Ιωαννίδης, Καστοριάδης), καταγωγή 
Ελλήνων από τον Πόντο και τη Μ. Ασία. 

καταγώγιο (το) {καταγωγί-ου | -ων) (µειωτ.) κλειστός χώρος, συνήθ. 
κατάστηµα, όπου συχνάζουν άνθρωποι τού υποκόσµου ΣΥΝ. άντρο, 
κέντρο διαφθοράς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καταγωγών < κατ(α)- + -αγώγιον < 
αγωγός]. 

καταδεικνύω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέδειξα, καταδείχ-θηκα (λογιότ. κα-
τεδείχθην, -ης, -η..., µτχ. καταδειχθείς, -είσα, -έν), καταδεδειγµένος) 
(λόγ.) δείχνω µε σαφήνεια κάτι (συνήθ. µε παράθεση αποδείξεων), 
φανερώνω κάτι ξεκάθαρα (επιτατ. τού δείχνω): τα αδιάσειστα στοι-
χεία τής διεθνούς επιτροπής καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασµού 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα αυτή ΣΥΝ. φανερώνω, δεί-
χνω. Επίσης καταδείχνω [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δείχνω. 

κατάδειξη (η) [1843] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} η απόδειξη µε 
ασφαλή στοιχεία, µε ισχυρά τεκµήρια: η ~ τής αλήθειας. 

καταδεκτικος, -ή, -ό [µεσν.] κ. καταδεχτικός αυτός που καταδέχεται 
τους άλλους, που φέρεται µε συγκαταβατικότητα και καλοσύνη, ενώ 
είναι ανώτερος (κοινωνικά, οικονοµικά, πνευµατικά κ.ά.) ΣΥΝ. 
προσηνής, συγκαταβατικός ANT. ακατάδεκτος, υπερήφανος, υπερό-
πτης. — καταδεκτικά επίρρ. 

καταδεκτικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.) η αντιµετώπιση (κάποιου) 
χωρίς υπεροψία ΣΥΝ. συγκαταβατικότητα. 

κατάδεσµος (ο) [αρχ.] {καταδέσµ-ου | -ων, -ους} ΛΑΟΓΡ. µαγική πρά-
ξη που πιστεύεται ότι προκαλεί εµπόδιο ή βλάβη σε κάποιον ή ότι 
τον αναγκάζει να κάνει κάτι. 

καταδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καταδέ-χθηκα κ. -χτηκα} 1. (για σχέσεις 
ανθρώπων διαφορετικής κοινωνικής θέσης) αντιµετωπίζω (κάποιον) 
χωρίς υπεροψία, δέχοµαι να έχω κοινωνική συναναστροφή (µε 
κάποιον): ο αδελφός του µας καταδέχεται, ενώ αυτός ούτε που µας 
µιλάει 2. δέχοµαι (κάτι) ως άξιο να ασχοληθώ µε αυτό: δεν ~ να δώ-
σω απάντηση σε τέτοια κακόβουλα σχόλια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «δέχοµαι πίσω, παραδέχοµαι», < κατά- + 
δέχοµαι. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

κατάδηλος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι εντελώς φανερός, 
ολοφάνερος: ~ υπεροχή | ήττα ΣΥΝ. πασιφανής, καταφανής πασίδη-
λος ANT. άδηλος. 

καταδίδω ρ. µετβ. {κατέδωσα} αποκαλύπτω στην αστυνοµία ή στους 
φορείς εξουσίας (κάποιον που διώκεται) (συνήθ. έναντι αµοιβής) ΣΥΝ. 
προδίδω, µαρτυρώ, (κακόσ.) καρφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. καταδίδωµι, αρχική σηµ. «(για ποταµό, λιµνοθάλασσα) 

κστα- επιτατικό 
κατ(α)-ευχαριστώ ρ. κατά-γεµάτος, -η, -ο κατα-δαπανώ  ρ. κατα-δηµαγωγώ  ρ. κατα-δυναστευτικός, -ή, -ό 
κατα-γάλανος, -η, -ο κατα-γοητεύω ρ. κατα-δηµαγώγηση (η) κατα-δυνάστευση (η) κατα-δυναστεύω ρ. 
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εκβάλλω», < κατά- + δίδωµι. Η σηµ. «καταγγέλλω, προδίδω» είναι 
µεσν.]. 

καταδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταδίκασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για δι-
καστήριο) κρίνω (κάποιον) ένοχο και (του) επιβάλλω τιµωρία, εκδίδω 
καταδικαστική απόφαση: ~ σε θάνατο | σε φυλάκιση | να καταβάλει 
αποζηµίωση | σε κάθειρξη ANT. αθωώνω, απαλλάσσω 2. σχολιάζω δυ-
σµενώς, αποδοκιµάζω: το έργο καταδικάστηκε από τους κριτικούς || 
µη µε καταδικάζεις- σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση µου! ΣΥΝ. απορ-
ρίπτω, κατακρίνω, επικρίνω ANT. επιδοκιµάζω, εγκρίνω 3. (µτφ.) έχω ή 
θέτω τις προϋποθέσεις, ώστε να µην υπάρξει ευνοϊκή έκβαση: οι έρι-
δες και τα διοικητικά προβλήµατα καταδίκασαν το εγχείρηµα σε 
αποτυχία || µε τέτοια µυαλά είναι καταδικασµένος ν'αποτύχει. 

καταδικάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι δυνατόν ή πρέπει να 
καταδικαστεί. 

καταδικαστέος, -α, -ο [1886] αυτός που πρέπει να καταδικαστεί ή να 
επικριθεί: κρίθηκε ~ || τέτοιες πράξεις είναι ~. 

καταδικαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που καταδικάζει, που έχει ως 
αποτέλεσµα την καταδίκη κάποιου: ~ απόφαση | ψήφισµα ΣΥΝ. 
ενοχοποιητικός ANT. αθωωτικός, απαλλακτικός 2. (µτφ.) αυτός που 
επικρίνει, που αποδοκιµάζει πρόσωπα, γεγονότα ή καταστάσεις: ~ 
σχόλια ΣΥΝ. κατακριτικός, αποδοκιµαστικός. 

καταδίκη (η) [αρχ.] {καταδικών} 1. η ποινή που επιβάλλει το δικα-
στήριο µε απόφαση του για παράβαση νόµου ANT. αθώωση, απαλ-
λαγή, δικαίωση· ΦΡ. υπογράφω την καταδίκη µου οδηγώ ο ίδιος τον 
εαυτό µου στην καταστροφή: µε αυτή του τη δήλωση ουσιαστικά 
υπέγραψε την πολιτική του καταδίκη 2. (µτφ.) µεγάλη δοκιµασία, τα-
λαιπωρία· µαρτύριο, συµφορά: η εργασία κάτω από τόσο δυσµενείς 
συνθήκες είναι - ΣΥΝ. φρίκη 3. η έντονη αποδοκιµασία: η ~ του πρα-
ξικοπήµατος από την παγκόσµια κοινή γνώµη || φραστική | ξεκάθαρη | 
απερίφραστη ~ ANT. επιδοκιµασία, επικρότηση, αποδοχή. 

κατάδικος, -ή/-ιά, -ό (σε συνεκφορά µε την προσ. αντων. µου, σου, 
του κ.λπ.) αυτός που ανήκει ολοκληρωτικά σε µένα- εντελώς, ολωσ-
διόλου δικός µου, σου κ.λπ. ΣΥΝ. ολόδικος. 

κατάδικος (ο/η) [µτγν.] {καταδίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για εγκληµατική πράξη και εκτίνει ποινή φυλάκισης· ο 
φυλακισµένος: εξέγερση καταδίκων στις φυλακές τής Κέρκυρας. 

καταδιωκτικό (το) µαχητικό αεροσκάφος τής Πολεµικής Αεροπορίας 
µε µεγάλη ικανότητα οριζόντιας πτήσης και ευελιξίας κατά τους ελιγ-
µούς, που του επιτρέπει την καταστροφή εχθρικών αεροπλάνων στον 
αέρα και δευτερευόντως την προσβολή επίγειων στόχων, λ.χ. το «Φά-
ντοµ». 

καταδιωκτικός, -ή, -ό 1. (γενικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την κα-
ταδίωξη: το ~ έργο τής αστυνοµίας 2. αυτός που έχει ως αποστολή 
του να καταδιώκει: ~ απόσπασµα || ~ αρχές (οι αστυνοµικές αρχές 
που καταζητούν και συλλαµβάνουν κακοποιούς) 3. καταδιωκτικό (το) 
βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταδιώκω. Η φρ. καταδιωκτικό (αεροπλάνο) εί-
ναι απόδ. τού γαλλ. chasseur | avion de chasse]. 

καταδιώκω ρ. µετβ. {καταδίω-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), -γµένος} 1. 
κυνηγώ (κάποιον) για να τον συλλάβω ή να τον εξοντώσω: ~ τους λη-
στές | τον εχθρό ΣΥΝ. διώκω 2. (κατ' επέκτ.) προσπαθώ να βλάψω, να 
ζηµιώσω (κάποιον): ζει µε τον φόβο πως όλοι τον καταδιώκουν ΣΥΝ. 
κατατρέχω 3. (µτφ.) κυνηγώ, δεν αφήνω σε ησυχία (κάποιον): τον κα-
ταδιώκει ο φόβος τής αποτυχίας || (συχνά µεσοπαθ.) καταδιώκεται 
από έµµονες ιδέες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διώχνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + -διώκω. Στην Κ.∆. απαντά και η σηµ. «τρέχω 
από πίσω, ακολουθώ» (Μαρκ. 1,36: και κατεδίωξεν αυτόν Σίµων και 
οί µετ' αυτού)]. 

καταδίωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} 1. το κυνηγητό (κά-
ποιου) µε σκοπό τη σύλληψη ή την εξόντωση του: τον πιάσαµε ύστε-
ρα από πολύωρη - 2. (κατ' επέκτ.) η προσπάθεια (που καταβάλλεται 
από κάποιον) να προξενήσει κακό στον άλλο: υφίσταται ανηλεή ~ 
από τους προϊσταµένους του ΣΥΝ. κατατρεγµός· ΦΡ. ΨΥΧΟΛ. µανία κα-
ταδιώξεων η έµµονη ιδέα που ταλαιπωρεί (κάποιον) ότι όλοι επιθυ-
µούν να τον βλάψουν 3. ΝΟΜ. δικαστική ενέργεια κατά προσώπου 
που διέπραξε αδίκηµα· αλλιώς ποινική δίωξη- ΦΡ. υπηρεσία κατα-
διώξεως ειδική υπηρεσία τής δηµόσιας τάξης που παρακολουθεί και 
συλλαµβάνει πρόσωπα, τα οποία βαρύνονται µε ποινικό αδίκηµα 4. 
ΣΤΡΑΤ. η τελευταία φάση νικηφόρου µάχης, κατά την οποία ο νικητής 
καταδιώκει τον αντίπαλο του που υποχωρεί, µε σκοπό την πλήρη συ-
ντριβή του. 

[ΕΤΥΜ < καταδιώκω. Η φρ. µανία καταδιώξεως αποδίδει το γαλλ. 
délire de persécution], καταδολιεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καταδολιεύ-
τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. χρησιµοποιώ δόλο για την εξαπάτηση 
(κάποιου) 2. ΝΟΜ. καταστρατηγώ, παραβαίνω: ~ τον νόµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. — καταδο-λιευτικός, -ή, -ό [1897]. 
[ΕΤΥΜ. < κατα- + δολιεύοµαι < δόλιος, απόδ. τού γαλλ. frauder]. 
καταδολίευση (η) [1879] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η χρή-
ση δόλου για την εξαπάτηση (κάποιου) 2. ΝΟΜ. καταδολίευση δανει-
στών η σκόπιµη µεταβίβαση από τον οφειλέτη περιουσιακών στοι-
χείων του σε τρίτους, προκειµένου να µην ικανοποιηθούν από αυτά οι 
απαιτήσεις των δανειστών του. κατάδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, 
-όσεων} η αποκάλυψη στις αρµόδιες αρχές στοιχείων για 
καταζητούµενο πρόσωπο ΣΥΝ. προδοσία, (λαϊκ.) σπιουνιά, 
χαφιεδισµός, κάρφωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κατάδοσις < αρχ. καταδίδωµι]. καταδότης (ο) [µεσν.]  {καταδοτών}, 
καταδότρια (η) {καταδο-τριών} πρόσωπο που καταδίδει (κάποιον): 
οι ~ των Γερµανών ΣΥΝ. προδότης, (λαϊκ.) σπιούνος, χαφιές.   — 
Επίσης καταδότρα (η).   * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
καταδροµέας (ο) [1838] {καταδροµ-είς, -έων} ΣΤΡΑΤ. ειδικά εκπαι-
δευµένος στρατιώτης µονάδας που αναλαµβάνει επικίνδυνες και 
αιφνιδιαστικές αποστολές (καταδροµές) ΣΥΝ. λοκατζής, κοµάντο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. commando (βλ. κ. κοµάντος)]. 

καταδροµή (η) [αρχ.] 1. ΣΤΡΑΤ. (α) στρατιωτική ενέργεια µε δυνάµεις 
καταδροµών (β) δυνάµεις καταδροµών ειδικά εκπαιδευµένες µονά-
δες στρατού για δύσκολες και αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις (π.χ. 
Λ.Ο.Κ. = Λόχος Ορεινών Καταδροµών) 2. (µτφ.) κατατρεγµός, δυσµέ-
νεια- ΦΡ. καταδροµή τής τύχης η εναντιότητα των περιστάσεων η 
αναποδιά ΣΥΝ. κατατρεγµός τής τύχης. 

καταδροµικό (το) [1837] ταχύπλοο πολεµικό πλοίο, εξοπλισµένο µε 
πυροβόλα και συστήµατα εκτόξευσης πυραύλων, που προστατεύει 
τους εµπορικούς δρόµους και υποστηρίζει τη δράση των φιλικών πο-
λεµικών πλοίων. 

καταδροµικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατα-
δροµή 2. κατάλληλος για καταδροµή, καταδιωκτικός: ~ δυνάµεις. 

καταδύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {καταδύθηκα} 1. βυθίζοµαι µέσα στο νε-
ρό: το υποβρύχιο ετοιµάζεται να καταδυθεί ANT. αναδύοµαι 2. κατα-
δύαµε νο (το) (α) (παλαιότ.) το υποβρύχιο (β) αυτόνοµο επανδρωµένο 
σκάφος, που χρησιµοποιείται στην ωκεανολογία για την παρατήρη-
ση τού βένθους, δηλ. τού βυθού και τού κόσµου του (πβ. λ. βαθυσκά-
φος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέση φωνή τού ρ. καταδύω «βυθίζω, βουλιάζω» < κατα-
+ δύω (βλ.λ.)]. 

κατάδυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η βύθιση µέ-
σα στο νερό (κυρ. στη θάλασσα): ~ υποβρυχίου ΑΝΤ. ανάδυση 2. ΑΘΛ. 
άθληµα που συνίσταται στη γρήγορη, τεχνική και σύµφωνα µε συ-
γκεκριµένους κανόνες βουτιά τού αθλητή στο νερό από καθορισµένο 
ύψος: ~ από ελαστικό βατήρα || αγώνες κατάδυσης ανδρών | γυναι-
κών || ολυµπιονίκης στις ~ 3. υποβρύχια κολύµβηση µε τη βοήθεια ή 
µη αναπνευστικής συσκευής: ελεύθερη | αυτόνοµη ~. — καταδυτι-
κός, -ή, -ό [1833]. 

καταδύτης (ο) {καταδυτών}, καταδυτρια (η) {καταδυτριών} πρό-
σωπο που κάνει καταδύσεις. 

καταζητούµενος, -η, -ο αυτός που καταζητείται από τις δηµόσιες 
αρχές για να συλληφθεί: ο ~ έχει επικηρυχθεί. 

καταζητώ ρ. µετβ. {καταζητείς... | καταζήτ-ησα, -ούµαι (µτχ. καταζη-
τούµενος, -η, -ο), -ήθηκα} 1. (για όργανα τής δηµόσιας τάξης) αναζη-
τώ µε επιµονή (πρόσωπο που διέπραξε αδίκηµα και διαφεύγει τη 
σύλληψη): καταζητείται για φόνο 2. (η µτχ. καταζητούµενος, -η, -ο) 
βλ.λ. — καταζήτηση (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καταζητώ (-έω) «αναζητώ, ψάχνω» < κατα- + ζητώ. 
Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. poursuivre]. 

καταζώστης (ο) {καταζωστών} η ίγκλα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. καταζώννυµι < κατα- + ζώννυµι «ζώνω»]. 

κατάθεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η τοποθέτηση 
στο έδαφος, η απόθεση: ~ στεφάνου από επισήµους στο µνηµείο τού 
αγνώστου στρατιώτου- ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. κατάθεση όπλων ο τερµατισµός 
εχθροπραξιών µετά από ήττα ή συνθηκολόγηση · 2. (α) (-χρηµάτων) 
διαρκής σύµβαση, ορισµένου ή αορίστου χρόνου µεταξύ τής τράπε-
ζας και τού αντισυµβαλλοµένου της, βάσει τής οποίας η τράπεζα 
αφενός παραλαµβάνει χρήµατα τού αντισυµβαλλοµένου της που 
πρέπει να αποδοθούν, αφετέρου υποχρεούται είτε να τα φυλάσσει 
(µε ή χωρίς αντάλλαγµα) είτε µόνον να τα επιστρέψει µετά τη χρήση 
τους (καταβάλλοντος ή και µη καταβάλλοντας τόκο) (β) (συνεκδ.) το 
κατατιθέµενο χρηµατικό ποσό: ~ όψεως | υπό προθεσµία | ταµιευτη-
ρίου || βιβλιάριο καταθέσεων || έχω καταθέσεις στην τράπεζα ΑΝΤ. 
ανάληψη · 3. ΝΟΜ. γραπτή ή προφορική µαρτυρία ενώπιον δικαστη-
ρίου ή ανακριτικής αρχής: η ~ ενός µάρτυρα κατηγορίας || επιβαρυ-
ντική | ένορκη ~ || παίρνω - από αυτόπτη µάρτυρα || δίνω ~ στην 
αστυνοµία 4. (α) η υποβολή σε αρµόδια αρχή: ~ νοµοσχεδίου | υπο-
µνήµατος | πρότασης για ψήφιση | χωροταξικής µελέτης | αιτήσεως | 
αγωγής διαζυγίου (β) ΠΟΛΙΤ. κατάθεση εντολής (σχηµατισµού κυ-
βέρνησης) η παραίτηση υποψήφιου πρωθυπουργού από την προσπά-
θεια σχηµατισµού κυβερνήσεως, επειδή δεν κατάφερε να δηµιουργή-
σει ένα βιώσιµο κυβερνητικό σχήµα (που να πάρει ψήφο εµπιστοσύ-
νης στη Βουλή) 5. (για γνώµη, άποψη) η παρουσίαση, η έκθεση: η ~ 
των απόψεων του στην εκποµπή µας 6. (µτφ.) (για το έργο κάποιου) 
αυτό το οποίο δίνει, προσφέρει κανείς: αυτό το βιβλίο αποτελεί ~ ψυ-
χής ΣΥΝ. προσφορά · 7. ΕΚΚΛΗΣ. η πανηγυρική απόθεση ιερού λει-
ψάνου ή ιερού αντικειµένου σε ναό: στις 31 Αυγούστου γιορτάζεται η 
- τής Τιµίας Ζώνης τής Παναγίας. 

καταθέτης (ο) [1865] {καταθετών}, καταθέτρια (η) (καταθετριών) 
πρόσωπο που καταθέτει χρήµατα σε πιστωτικό ίδρυµα µε σκοπό τη 
φύλαξη και τον τοκισµό τους. — καταθετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déposant). 

καταθέτω ρ. µετβ. {κατέθεσα, κατατέθ-ηκα (λόγ. κατετέθην, -ης, -η..., 
µτχ. κατατεθείς, -είσα, -έν), µτχ. παρακ. κατατεθειµένος, -η, -ο) 1. (γε-
νικά) τοποθετώ (κάτι) κάτω, αποθέτω, ακουµπώ (στο έδαφος ή στη 
βάση ενός µνηµείου): ~ στεφάνι στο µνηµείο των πεσόντων ΦΡ. κα-
ταθέτω τα όπλα (κατατίθηµι τα όπλα, Ξενοφ. Κύρου Άνάβ. 2,1,14) (i) 
τερµατίζω τις εχθροπραξίες λόγω αδυναµίας ή κατόπιν συνθηκολό-
γησης: τα κυβερνητικά στρατεύµατα έδωσαν προθεσµία τριών ηµερών 
στους αντάρτες για να καταθέσουν τα όπλα ΣΥΝ. παραδίδοµαι, 
ειρηνεύω (ii) (µτφ.) εγκαταλείπω τις προσπάθειες µου, παραδίδοµαι 
στην τύχη µου: µην καταθέτεις τα όπλα τόσο εύκολα- προσπάθησε 
περισσότερο · 2. παραδίδω χρήµατα σε πιστωτικό ίδρυµα µε σκοπό 
τη φύλαξη και τον τοκισµό τους: ~ ποσό στην τράπεζα · 3. ΝΟΜ. δίνω 
µαρτυρία σε δικαστήριο ή ανακριτική αρχή: ~ υπέρ | εναντίον τού 
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κατηγορουµένου || ο µάρτυρας κατέθεσε για τον φόνο ΣΥΝ. δίνω κα-
τάθεση 4. (α) υποβάλλω σε αρµόδια αρχή: ~ νοµοσχέδιο προς | για 
ψήφιση || ~ υπόµνηµα | ερώτηση | µελέτη | πόρισµα έρευνας | αίτηση | 
αγωγή· ΦΡ. (για υποψήφιο πρωθυπουργό) καταθέτω την εντολή πα-
ραιτούµαι από την προσπάθεια για τον σχηµατισµό κυβέρνησης, 
επειδή δεν µπορώ να σχηµατίσω βιώσιµη κυβέρνηση (β) επιστρέφω 
επίσηµο έγγραφο στην αρχή που το εξέδωσε: όταν συνταξιοδοτήθη-
κε, κατέθεσε την υπηρεσιακή του ταυτότητα || (κ. ως ένδειξη δια-
µαρτυρίας) «αν υλοποιηθεί η απόφαση [...] οι Πάτµιοι τονίζουν ότι θα 
καταθέσουν οµαδικά τις αστυνοµικές τους ταυτότητες...» (εφηµ.) 5. 
καθιστώ γνωστό, παρουσιάζω, εκθέτω: ~ την προσωπική µου άποψη 
|| - τις σκέψεις µου για την επίλυση ενός προβλήµατος 6. σήµα κατα-
τεθέν βλ. λ. σήµα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κατατίθηµι. Βλ. λ. θέτω, τίθεµαι. Το ρ. κατατίθη-
µι σήµαινε αρχικώς «τοποθετώ κάτω, στο έδαφος», από όπου προέ-
κυψαν πολλές µτφ. σηµ., όπως κατατίθηµι χρήµατα «τοποθετώ χρή-
µατα σε ασφαλές µέρος» (Αντιφών Σοφ. 54), κατατίθηµι ενέχυρα 
(επιγραφή 3ου αι. π.Χ.), χρή γνώµην ταΰτην καταθέσθαι (θεόγν. 717), 
κατατίθηµι όνοµα «επιβάλλω τη χρήση συγκεκριµένου ονόµατος» 
(πβ. σήµα κατατεθέν) (Παρµενίδης 19,3)]. 

καταθλίβω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατέθλιψα, καταθλιµµένος} 1. προκαλώ 
υπερβολική λύπη σε (κάποιον) ΣΥΝ. καταστενοχωρώ, πικραίνω · 2. 
καταπιέζω, ασκώ τυραννική εξουσία ΣΥΝ. καταδυναστεύω, κατατυ-
ραννώ. 

καταθλιπτικός, -ή, -ό [1815] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατά-
θλιψη: ~ επεισόδιο | ψύχωση ΑΝΤ. αντικαταθλιπτικός 2. αυτός που 
προκαλεί βαθιά θλίψη, κατάθλιψη: ~ καιρός | έργο 3. ιδιαιτέρως πιε-
στικός, επαχθής: ~ φόροι ΣΥΝ. δυσβάσταχτος, καταπιεστικός · 4. 
ΜΗΧΑΝ. καταθλιπτική αντλία αντλία µε έµβολο που λειτουργεί µε µε-
γάλη πίεση ΑΝΤ. αναρροφητική. — καταθλιπτικά επίρρ. 

κατάθλιψη (η) {-ης κ. -ίψεως | -ίψεις, -ίψεων} ΙΑΤΡ. παθολογική κατά-
σταση που εκδηλώνεται µε αισθήµατα βαθιάς απογοήτευσης και 
απαισιοδοξίας για τη ζωή, υποτίµηση τής προσωπικής αξίας τού πά-
σχοντος και µείωση των δραστηριοτήτων του: παροδική | ελαφρά | 
νευρωτική | ψυχωτική ~ || παθαίνω ~ || υποφέρω από ~. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κατάθλιψις «πίεση» < καταθλίβω «ασκώ πίεση». Η ψυχολ. σηµ. 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. dépression]. 

καταιγίδα (η) 1. η δυνατή βροχή (που µερικές φορές συνοδεύεται 
από σφοδρό άνεµο, αστραπές και κεραυνούς): ξέσπασε ξαφνική | κα-
λοκαιρινή | καταστροφική ~ ΣΥΝ. νεροποντή, δρολάπι 2. (µτφ.) η έντο-
νη και απειλητική αναταραχή, η µεγάλη αναστάτωση: η δήλωση του 
ήταν αρκετή, για να ξεσπάσει ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αιγίδα, βροχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταιγίς, -ίδος < καταιγίζω «εφορµώ σαν θύελλα» < 
κατ(α)- + αἰγίζω «σχίζω» < αἰγίς (βλ.λ.)]. 

καταιγιδοφόρος, -α, -ο αυτός που προκαλεί καταιγίδα: ~ σύννεφο. 
καταιγισµός (ο) 1. (γενικά) ορµητική και συνεχής ρίψη αντικειµένων 
(εναντίον στόχου) σαν να πρόκειται για συνεχή και δυνατή βροχή: ~ 
βελών | σφαιρών | λίθων ΦΡ. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. καταιγισµός πυρός | 
πυρών ταυτόχρονη και αλλεπάλληλη ρίψη πολλών βληµάτων 
εναντίον ορισµένου στόχου ΣΥΝ. οµοβροντία 2. (µτφ.) ασταµάτητη 
ροή: ~ καταγγελιών | παρατηρήσεων | ύβρεων || ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος δέχτηκε ~ ερωτήσεων ΣΥΝ. πληθώρα, χείµαρρος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. καταιγίζω, βλ. κ. καταιγίδα]. 

καταιγιστικός, -ή, -ό αυτός που έχει τη µορφή καταιγισµού: ~ πυρά | 
(µτφ.) ερωτήσεις. — καταιγιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

καταϊδρωµένος, -η, -ο µούσκεµα στον ίδρωτα: ξύπνησε ~· ΦΡ. ήρθε | 
έφτασε τελευταίος (ή δεύτερος, τρίτος κ.λπ.) και καταϊδρωµένος 
πειρακτικά για κάποιον που έρχεται αργοπορηµένος αλλά και 
ταλαιπωρηµένος: µετά από µία ώρα ήρθαν και αυτοί, τελευταίοι και 
καταϊδρωµένοι ΣΥΝ. κάθιδρος. 

καταιονητήρας κ. καταιονιστήρας (ο) [1879] συσκευή κατάλληλη 
για καταιονήσεις- ντουζιέρα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. irrigateur]. 

καταιονιζω ρ. µετβ. {καταιόνισ-α, -τηκα, -µένος} εξακοντίζω νερό 
(κρύο, ζεστό ή εναλλασσόµενης θερµοκρασίας) στο σώµα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. καταιονώ (-άω) (κατά τα ρ. σε -ίζω) «καταβρέχω» < κατ(α)- + 
αΐονώ «υγραίνω - υποδαυλίζω», αγν. ετύµου]. 

καταιονισµός (ο) η εξακόντιση νερού (κρύου, ζεστού ή εναλλασσό-
µενης θερµοκρασίας) στο σώµα- ντους. Επίσης καταιόνηση (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < καταιονιζω (βλ.λ.). Η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. douche (βλ. 
κ. ντους)]. 

καταισχύνη (η) [µεσν.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) µεγάλη ντροπή, εξευτελι-
σµός: η ~ τής ήττας ΣΥΝ. ρεζίλεµα, όνειδος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. 

καταισχύνω ρ. [αρχ.] {καταίσχυν-α, -θηκα (λόγ. κατησχύνθην κ. κα-
ταισχύνθην, -ης, -η..., καταισχυνθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) ντροπιάζω 
εντελώς, ατιµάζω, κατεξευτελίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

καταΐφι (το) → κανταΐφι 
κατακαηµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που έχει υποφέρει πολλά 

στη ζωή του, δυστυχισµένος: ~ Ρούµελη, τι σου 'µέλλε να πάθεις! 
κατακαθηµαι ρ. → κατακάθοµαι 
κατακάθι (το) {κατακαθ-ιού | -ιών} 1. οι στερεές ουσίες που βρίσκο-
νται µέσα σε υγρό και κατασταλάζουν στον πυθµένα ενός δοχείου: 
το ~ τού καφέ | τού κρασιού ΣΥΝ. ίζηµα, υποστάθµη 2. (µτφ.) άτοµο 

πολύ χαµηλής ηθικής υποστάσεως: ~ τής κοινωνίας ΣΥΝ. απόβρασµα, 
κάθαρµα. 
[ΕΤΥΜ. < κατακαθίζω (υποχωρητ.)]. 

κατακαθίζω ρ. → κατακάθοµαι 
κατακάθισµα (το) {κατακαθίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η καθίζηση, η 

συγκέντρωση αιωρούµενης στερεάς ουσίας στον βυθό, στον πάτο λί-
µνης, δοχείου κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το κατακάθι, το ίζηµα 3. (µτφ.) το κα-
ταλάγιασµα, ο κατευνασµός, η ηρεµία. 

κατακάθοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κατακάθισα (να/θα κατακάτσω)} 1. 
(για στερεή ουσία που βρίσκεται µέσα σε υγρό ή αέριο) συγκεντρώ-
νοµαι λόγω τού βάρους µου στον πυθµένα τού δοχείου ή στο έδαφος, 
κατασταλάζω: τα σωµατίδια που περιείχε το νερό κατακάθισαν στον 
πάτο τού δοχείου || µόλις κατακάτσει η σκόνη, θα προχωρήσουµε 2. 
(ειδικότ. για κτίσµα, έδαφος κ.λπ.) υφίσταµαι καθίζηση, υποχωρώ 
υπό την πίεση τού βάρους µου ΣΥΝ. βουλιάζω. Επίσης κατακαθηµαι 
κ. κατακαθίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κατακαίω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατάκα-ψα (λόγ. κατέκαψα), -ηκα, -µένος} 
καίω ολοσχερώς, αφανίζω: η φωτιά κατέκαψε το πευκοδάσος ΣΥΝ. 
καταστρέφω, κάνω στάχτη, αποτεφρώνω. 

κατακαλόκαιρο (το) {χωρ. πληθ.} η περίοδος στα µέσα τού καλο-
καιριού, που χαρακτηρίζεται συνήθ. από υψηλές θερµοκρασίες: η 
χθεσινή βροχή έδωσε µια φθινοπωρινή νότα µέσα στο ~. — κατακα-
λόκαιρα επίρρ. 

κατά καµπής κ. κατά κα µπα επίρρ. (λαϊκ.) στο µέσο τού κάµπου, 
τής πεδιάδας. 

κατάκαρδα επίρρ. 1. ακριβώς στην καρδιά, στο κέντρο τής καρδιάς: η 
σφαίρα τον βρήκε ~ 2. (µτφ.) στα βάθη τής καρδιάς: ο θάνατος του 
λύπησε όλους - ΣΥΝ. πάρα πολύ, ειλικρινά- ΦΡ. παίρνω κατάκαρδα 
(κάτι) δίνω µεγάλη σηµασία, θλίβοµαι βαθιά (για κάτι), επηρεάζοµαι 
πολύ (από αυτό): προσαρµόσου στις περιστάσεις και µην παίρνεις τα 
πράγµατα κατάκαρδα. 

κατακεραυνώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατακεραύνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
(κυριολ.) χτυπώ µε κεραυνό, κεραυνοβολώ 2. (συνήθ. µτφ.) (α) κάνω 
(κάποιον) να µείνει άφωνος, αποστοµώνω: µας κατακεραύνωσε µε τα 
λόγια του ΣΥΝ. αποσβολώνω, αφήνω άναυδο (β) απευθύνω κατη-
γορίες µε έντονο τρόπο: στο άρθρο του κατακεραυνώνει την κυβέρ-
νηση για την πολιτική της. 

κατακερµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατακερµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
κόβω σε πολλά κοµµάτια, κατατεµαχίζω 2. (συνήθ. µτφ.) διαλύω σε 
µικρά µέρη: οι εκλογές βρήκαν τις πολιτικές δυνάµεις κατακερµατι-
σµένες || η αυτοκρατορία κατακερµατίστηκε σε πολλά µικρά κράτη. 

κατακερµατισµός (ο) [µτγν.] ο τεµαχισµός σε πολλά κοµµάτια: ο ~ 
τής αυτοκρατορίας σε αυτόνοµα κράτη. 

κατακέφαλα επίρρ. [µτγν.] 1. καταµεσής στο κεφάλι, κατευθείαν στο 
κεφάλι: η µπάλα τού ήρθε ~ 2. µε το κεφάλι προς τα κάτω ή προς τα 
µπρος: έπεσε -, 

κατά κεφαλιά (η) (λαϊκ.) χτύπηµα πάνω στο κεφάλι: του 'δώσε µια ~ 
ΣΥΝ. κατραπακιά. 

κατά κλέβω ρ. µετβ. {κατάκλεψα κ. κατέκλεψα] 1. κλέβω τα πάντα, 
ό,τι έχει και δεν έχει (κάποιος): του κατάκλεψαν το σπίτι όσο έλειπε-
του πήραν ακόµη και τα µαχαιροπίρουνα! 2. κλέβω τους πάντες: κα-
τάκλεψε όλη τη γειτονιά- δεν άφησε σπίτι για σπίτι. 

κατακλείδα (η) η καταληκτική φράση, ο επίλογος µιας κειµενικής 
ενότητας (αφήγησης, ποιήµατος, επιστολής, παραγράφου κ.λπ.): στην 
~ ανέφερε το συµπέρασµα- ΦΡ. (λόγ.) εν κατακλείδι τελικά: όλη αυτή 
η υπόθεση αποδείχθηκε ~ επωφελής ΣΥΝ. τελικώς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κατακλείς, -είδος «εργαλείο σφραγίσµατος θυρών» < κατά- + κλείς 
«κλειδί». Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

κατάκλειστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει κλειστεί από παντού, 
εντελώς κλεισµένος: ~ σπίτι ΣΥΝ. κλεισµένος, κλειδωµένος 2. (µτφ. 
για πρόσ.) αυτός που µένει κλεισµένος σε έναν χώρο, που έχει απο-
µονωθεί, χωρίς να βγαίνει έξω ή να δέχεται επισκέψεις 3. αυτός που 
έχει περιφραχθεί από κάθε πλευρά, ο αποκλεισµένος από παντού 
ΣΥΝ. πνιγµένος, περικυκλωµένος. — κατάκλειστα επίρρ. 

κατάκλιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το ξάπλωµα σε 
κρεβάτι: νυχτερινή | υποχρεωτική ~ || (στη γυµναστική) πλάγια (µε το 
πλευρό) | ύπτια ~ 2. ΙΑΤΡ. έλκος εκ κατακλίσεως η πληγή που προκα-
λείται στο σώµα τού ασθενούς από την παρατεταµένη κατάκλιση 
και την ακινησία, λόγω τής ανεπαρκούς αιµατώσεώς του στα σηµεία 
όπου κυρίως συγκεντρώνεται το βάρος τού σώµατος ΣΥΝ. (καθηµ.) 
άνοιγµα 3. (στη ναυπηγική) το πλάγιασµα πλοίου για λόγους καθα-
ρισµού, για επιθεώρηση ή επισκευές ΣΥΝ. τροπισµός. — κατακλίνο-
µαι ρ. [αρχ.]. 

κατακλύζω ρ. µετβ. {κατέκλυσ-α, κατακλύσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. καλύπτω σε όλη την έκταση µε νερό, πληµυρίζω: όλη η περιο-
χή κατακλύζεται συχνά από τη θάλασσα 2. (µτφ.) γεµίζω (έναν χώρο) 
ασφυκτικά, εµφανιζόµενος οµαδικά, µαζικά: χιλιάδες τουρίστες κα-
τακλύζουν κάθε χρόνο τα νησιά µας || τα γραφεία τής εφηµερίδας 
έχουν κατακλυστεί από γράµµατα συµπαράστασης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κατά- + κλύζω «πλένω µε νερό» (βλ. κ. κλύσµα)]. 

κατάκλυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η υπερκάλυψη 
χώρου µε νερά. 

κατακλυσµιαίος, -α, -ο [1871] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
εποχή τού βιβλικού κατακλυσµού: ~ ζώα · 2. αυτός που µπορεί να 
επιφέρει κατακλυσµό, που προκαλεί ή συνοδεύεται από απότοµη και 

κατά- επιταπκό 
κατα-θορύβηση (η) κατα-καίνουργ(ι)ος, -α, -ο κατα-κόβω ρ. κατα-κοµµατιάζω ρ. κατά-κρυος, -α, -ο 
κατα-θορυβώ ρ. κατα-κίτρινος, -η, -ο κατα-κόκκινος, -η, -ο κατα-κουράζω ρ. 
κατα-κάθαρος, -η, -ο κατα-κιτρινίζω ρ. κατα-κοκκινίζω ρ. κατα-κουρελιάζω ρ. 



κατακλυσµός 853 καταλαβαίνω 
 

µεγάλη αύξηση τής στάθµης τού νερού: - βροχές και καταιγίδες ΣΥΝ. 
ραγδαίος. Επίσης κατακλυσµικός, -ή. -ό [1889]. 

κατακλυσµός (ο) 1. (µε κεφ.) η υπερκάλυψη τής επιφάνειας τής Γης µε νερά 
(που µαρτυρείται στις ποικίλες παραδόσεις λαών τής Μεσογείου και τής 
Εγγύς Ανατολής)· ιστορικά εντοπίζεται στην τελευταία παγετώδη περίοδο 
(κατά το λειώσιµο των πάγων) και κατά τη βιβλική περιγραφή διήρκεσε 40 
µέρες, εξαφανίζοντας κάθε µορφή ζωής εκτός από τα είδη που έσωσε ο Νώε 
µε την Κιβωτό 2. (µτφ.) καταρρακτώδης βροχή που προκαλεί πληµύρα: η 
κίνηση στο κέντρο επανέρχεται σιγά-σιγά στους καθηµερινούς της ρυθµούς µετά 
τον χθεσινό ~ ΣΥΝ. νεροποντή· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) (α) κατακλυσµός τού 
Νώε για ραγδαία και µεγάλης διάρκειας βροχόπτωση, που προκαλεί προ-
βλήµατα στην καθηµερινή ζωή: τον κατακλυσµό τού Νώε έκανε πάλι χθες, 
βούλιαξε η Αθήνα (β) φέρνω τον κατακλυσµό παρουσιάζω την πιο 
απαισιόδοξη εκδοχή ΣΥΝ. φέρνω τη συντέλεια τού κόσµου, φέρνω την 
καταστροφή 3. (µτφ.) ο πολύ µεγάλος αριθµός, η πληθώρα: ~ διαµαρτυριών | 
καταγγελιών | επισηµάνσεων ΣΥΝ. καταιγισµός, πλήθος ANT. έλλειψη, 
ανυπαρξία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ETYM. αρχ. < κατακλύζω (βλ.λ.). Στη 
βιβλική αφήγηση για τον κατακλυσµό τού Νώε οι Εβδοµήκοντα 
χρησιµοποίησαν τη λ. ως απόδ. τού εβρ. mabbul]. 

κατάκοιτος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε χρόνια ή µόνιµη 
κατάκλιση λόγω αρρώστιας ή γηρατειών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κατά- + -κοιτος < 
κοίτη]. 

κατακόµβη (η) {κατακοµβών} 1. καθένα από τα υπόγεια νεκροταφεία, που 
αποτελούνταν από ένα συνήθ. πολύπλοκο, δαιδαλώδες σύστηµα σηράγγων 
και θαλάµων µε σκαµµένες εσοχές για την τοποθέτηση των νεκρών 
χρησιµοποιήθηκαν από τους χριστιανούς, κυρ. κατά την περίοδο των διωγµών 
τους, ως τόπος µυστικής συνάθροισης και λατρείας 2. (κατ' επέκτ.) κάθε 
υπόγειος και σκοτεινός χώρος, κάθε ανήλιαγο και υγρό υπόγειο, που 
χρησιµοποιείται κυρ. για µυστικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. πληθ. κατακοϋµβαι < µτγν. λατ. catacumbae < cata 
tumbas «κοντά στις τάφρους» < cata (< αρχ. κατά) + tumba «τάφρος» < αρχ. 
τύµβος (βλ.λ.)]. 

κατάκοπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι πολύ κουρασµένος, που έχει 
εξαντληθεί από την κούραση: ~ απ' τη δουλειά | απ' το ξενύχτι ΣΥΝ. 
ξεθεωµένος, αποκαµωµένος, καταπονηµένος, εξαντληµένος ΑΝΤ. 
ξεκούραστος, φρέσκος. 

κατακόρυφος, -η (λόγ. -ος), -ο [1843] 1. αυτός που έχει τη διεύθυνση τού 
νήµατος τής στάθµης προς το κέντρο τής Γης: ~ πτώση | κίνηση | άνοδος | 
απογείωση 2. κατακόρυφος (η) (ενν. γραµµή) (α) η νοητή κάθετη προς τον 
ορίζοντα γραµµή, που θεωρείται πως τέµνει την ουράνια σφαίρα σε δύο 
αντιδιαµετρικά σηµεία της (β) (συνεκδ.) (ενν. στάση σώµατος) η γυµναστική 
άσκηση κατά την οποία ο αθλούµενος ευθυγραµµίζει το σώµα του 
στηρίζοντας τα χέρια στο έδαφος και τεντώνοντας στον αέρα τα πόδια 3. 
(µτφ.) απότοµος, έντονος: ~ πτώση τιµών στο χρηµατιστήριο 4. κατακόρυφο 
(το) το ανώτατο σηµείο: η ένταση έφτασε στο ~ ΣΥΝ. αποκορύφωµα. — 
κατακόρυφα | κατακορύφως [1876] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάθετος. [ETYM. 
Απόδ. τού γαλλ. vertical]. 

κατά κούτελα επίρρ. (λαϊκ.) κατευθείαν στο κούτελο: τον χτύπησε ο ήλιος | ο 
έρωτας ~. 

κατακράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. έγκληµα τού οποίου ο 
δράστης µε πρόθεση κατακρατεί άλλον χωρίς τη θέληση του ή µε άλλον 
τρόπο του στερεί την ελευθερία κινήσεως του: µήνυσε τον διοικητή τού 
αστυνοµικού τµήµατος για παράνοµη ~ ΣΥΝ. παρακράτηση, κατάσχεση ΑΝΤ. 
απόδοση, επιστροφή 2. η συγκράτηση ορισµένων συστατικών από το σώµα, η 
µη αποβολή τους: - υγρών | ούρων ΣΥΝ. επίσχεση. 
[ETYM. < µτγν. κατακράτησις «υπερίσχυση, καθυπόταξη» < αρχ. κατακρατώ 
(·έω). Η σηµ. «κράτηση προσώπου» αποδίδει το γαλλ. détention, ενώ η ιατρ. 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. rétention]. 

κατακρατώ ρ. µετβ. {κατακρατείς... | κατακράτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. ΝΟΜ. (α) κρατώ, περιορίζω παράνοµα ή µε τη βία (κάποιον) (β) έχω 
παράνοµα στην κατοχή µου (κάτι) 2. ΙΑΤΡ. (για το σώµα) συγκρατώ ορισµένα 
συστατικά, δεν τα αποβάλλω. [ETYM. < αρχ. κατακρατώ (-έω) (< κατά- + 
κρατώ), αρχική σηµ. «υπερισχύω, κατισχύω - χωνεύω (τροφή)», o νοµ. όρ. 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. détenir, ο δε ιατρ. όρ. από γαλλ. rétenir]. 

κατακραυγή (η) [µεσν.] 1. αποδοκιµασία που εκδηλώνεται µε έντονο ή και 
βίαιο τρόπο, µε ξέσπασµα οργής και ζωηρές διαµαρτυρίες: η προκλητική του 
τοποθέτηση ξεσήκωσε την ~ τού πλήθους ΑΝΤ. επευφηµία, ζητωκραυγή, 
επιδοκιµασία 2. (µτφ.) η έκφραση εντονότατης αντίθεσης, αποδοκιµασίας, 
δυσανασχέτησης: η επιβολή νέων φόρων αναµένεται να προκαλέσει την - τής 
κοινής γνώµης || «µετά από τη δηµόσια ~, το προϊόν αποσύρθηκε» (εφηµ.). 

κατακρεουργώ ρ. µετβ. {κατακρεουργείς... | κατακρεούργ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. φονεύω µε µαχαιριές, κοµµατιάζοντας κάποιον: το πτώµα βρέθηκε 
κατακρεουργηµένο ΣΥΝ. σφαγιάζω, κατασφάζω 2. (µτφ.) ερµηνεύω ανεπιτυχώς 
έργο ή ρόλο, καταστρέφοντας την αισθητική, καλλιτεχνική του αξία: οι κριτικοί 
έγραψαν ότι ο σκηνοθέτης κατακρεούργησε την αρχαία τραγωδία µε τις ακραίες 
και αντιαισθητικές επιλογές του ΣΥΝ. σκοτώνω, καταστρέφω, εκτελώ ΑΝΤ. 
αναδεικνύω. — κατακρεούργηση (η) [1872]. Γ ETYM. < αρχ. κατακρεουργώ (-
έω) < κατά- + κρεουργώ «σφάζω» < κρέας + -εργώ < έργον]. κατακρήµνιση 
(η) [1812] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το ρίξιµο από ψηλά, το γκρέµισµα 
(αντικειµένου ή προσώπου) ΣΥΝ. καταβαρά-θρωση, γκρεµοτσάκισµα 2. η 
καταστροφή µέσω κατεδάφισης, το 

γκρέµισµα: ~ των τειχών || (µτφ.) η ~ τής αγοράς ΣΥΝ. καταβαράθρω-ση, 
κατεδάφιση, καταστροφή ΑΝΤ. ανέγερση, οικοδόµηση.   — κατα-κρηµνίζω ρ. 
[αρχ.]. [ETYM. < αρχ. κατακρηµνίζω < κατά- + κρηµνίζω < κρηµνός]. 

κατακρήµνισµα (το) [1812] {κατακρηµνίσµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.το ίζηµα, ό,τι 
κατακάθεται ως κατάλοιπο ΣΥΝ. κατακάθι 2. ό,τι πέφτει από τα σύννεφα σε 
υγρή ή και στερεή µορφή (βροχή, χιόνι, χαλάζι): η µοναδική πηγή γλυκού 
νερού είναι τα - νεφών || ο ετήσιος µέσος όρος κατακρηµνισµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. βροχή. 

κατακρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέκρινα, κατακρίθηκα} κρίνω αρνητικά 
(κάποιον/κάτι), αποδοκιµάζω: κατακρίνουν τις αλόγιστες δαπάνες σε καιρούς 
λιτότητας || ο Τύπος κατέκρινε την υποκρισία τής εξουσίας ΣΥΝ. επικρίνω, 
κατηγορώ, µέµφοµαι, επιτιµώ, στιγµατίζω ΑΝΤ. εγκρίνω, επιδοκιµάζω, επαινώ. 
— κατάκριση (η) [µτγν.], κατακριτικός, -ή, -ό [1888], κατακριτικά επίρρ. 

κατακριτέος, -α, -ο [1859] αυτός που χρειάζεται ή πρέπει να κατα-κριθεί, που 
είναι άξιος κατάκρισης, στιγµατισµού: ~ συµπεριφορά | δήλωση | άποψη ΣΥΝ. 
επιλήψιµος, αξιόµεµπτος, αξιοκατάκριτος ΑΝΤ. αξιέπαινος. 

κατάκτηση [µτγν.] κ. (λαϊκ.) κατάχτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. 
η απόκτηση αγαθού, η επίτευξη στόχου (υλικού, πνευµατικού, επιστηµονικού, 
κοινωνικού κ.λπ.) µε µεθοδικές προσπάθειες: η ~ υψηλής κοινωνικής θέσης | 
τής εξουσίας | πλούτου | τής εθνικής ανεξαρτησίας | τής προσωπικής ελευθερίας 
| τής αυτογνωσίας | τού Παγκοσµίου Κυπέλλου | τής πρώτης θέσης | τού 
Έβερεστ (η ανάβαση στην κορυφή τού όρους) | τής Σελήνης | τού ∆ιαστήµατος 
| τής µητρικής γλώσσας (κατ' αντιδιαστολή προς την εκµάθηση ξένης γλώσ-
σας) ΣΥΝ. επίτευξη, απόκτηση 2. (συνεκδ.) αυτό που επιτυγχάνει κανείς, κάθε 
επίτευγµα: νέες επιστηµονικές - || λαϊκές | συνδικαλιστικές | κοινωνικές ~ 3. η 
κατάληψη µιας χώρας µε χρήση στρατιωτικών δυνάµεων: η - τής Ελλάδας από 
τα γερµανικά στρατεύµατα || η ~ εχθρικών εδαφών ΣΥΝ. καθυπόταξη, 
κυρίευση, κατοχή 4. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) κατακτηµένη χώρα ή 
περιοχή που έχει υποταχθεί σε ξένη δύναµη: οι ~ των Άγγλων στη Ν. Αφρική 
ΣΥΝ. υποτελής χώρα, αποικία 5. (ειδικότ.) το πρόσωπο που κερδίζουµε 
ερωτικά, τού οποίου καταφέρνουµε να ελκύσουµε το ερωτικό ενδιαφέρον, η 
ερωτική επιτυχία: έχει πολλές ~ στο ανδρικό φύλο || η καινούργια του ~ ΣΥΝ. 
φλερτ, δεσµός. 

κατάκτηση - εκµάθηση. Οι λέξεις χρησιµοποιούνται ως όροι σε σχέση µε 
τη γλώσσα. Κατάκτηση (αγγλ. acquisition) είναι η εκµάθηση τής µητρικής 
γλώσσας, η οποία γίνεται εξ απαλών ονύχων, αρχίζοντας από τα πρώτα 
χρόνια τής ζωής τού παιδιού και συνεχιζόµενη σε όλη τη ζωή τού 
ανθρώπου, αφού στην πραγµατικότητα η κατάκτηση τής (µητρικής) 
γλώσσας είναι «έργο ζωής». Εκµάθηση (αγγλ. learning) είναι η γνώση που 
µπορεί να αποκτήσει κανείς σε σχέση µε µια ξένη γλώσσα, γνώση η οποία 
δύσκολα µπορεί να φτάσει τη γνώση τής µητρικής γλώσσας, γιατί η 
γλώσσα είναι συνάρτηση τού περιβάλλοντος (κοινωνικού, µορφωτικού, 
εθνικού κ.λπ.) και τής νοοτροπίας τού λαού που τη µιλάει. 

κατακτητής [1826] κ. (λαϊκ.) καταχτητής (ο), κατακτήτρια (η) 
[1886] {κατακτητριών} 1. πρόσωπο που κατακτά (κάτι), που κυριεύει ξένα 
εδάφη, χώρες ή επιτυγχάνει αξιόλογα κατορθώµατα: η Ελλάδα γνώρισε 
πολλούς ~ || τολµηροί ~ των αιθέρων || ορειβάτες, ~ των ψηλότερων κορυφών 
τού κόσµου 2. (µτφ.) πρόσωπο που έχει πολλές ερωτικές κατακτήσεις, που 
είναι ιδιαίτερα επιθυµητός ερωτικά: ~ γυναικών ΣΥΝ. δονζουάν, καζανόβας, 
γόης. 

κατακτητικός, -ή, -ό [1831] κ. (λαϊκ.) καταχτητικός 1. αυτός που σχετίζεται µε 
την κατάκτηση ή τον κατακτητή: ~ δυνάµεις | εξουσία ΣΥΝ. κατοχικός 2. 
αυτός που αποσκοπεί, αποβλέπει σε κατακτήσεις: ~ βλέψεις (κυρ. 
στρατιωτικές) | πόλεµος | εκστρατεία | επίθεση | πολιορκία | στρατηγική | 
πολιτική ΣΥΝ. επιθετικός, επεκτατικός. — κα-τακτητικ-ά | -ώς [1893] επίρρν 

κατακτώ κ. (λαϊκ.) καταχτώ ρ. µετβ. {κατακτάς... | κατέκτη-σα, κα-τακτ-ώµαι, -
άσαι... κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποκτώ (κάτι), επιτυγχάνω στόχο 
(συνήθ. καταβάλλοντας µεγάλες και επίπονες προσπάθειες): - την ελευθερία 
µου µε αίµα και αγώνες || ~ το χρυσό µετάλλιο | κάθε δυνατή διάκριση ΣΥΝ. 
επιτυγχάνω, αποκτώ 2. καταλαµβάνω χώρα ή περιοχή µε τη χρήση 
στρατιωτικής δύναµης: - µια χώρα | γειτονικά εδάφη ΣΥΝ. υποτάσσω 3. 
δηµιουργώ σε (κάποιον) ισχυρή έλξη, κερδίζω τη συµπάθεια, την εκτίµηση ή 
την ερωτική του προτίµηση: κατακτούσε τις γυναίκες µε τους τρόπους και τη 
γοητεία του || µέσα σε λίγα λεπτά κατέκτησε το δύσκολο ακροατήριο ΣΥΝ. 
γοητεύω, κερδίζω, προσελκύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατακτώµαι (-άο-) < κατά- + κτώµαι «αποκτώ, κατέχω» (βλ. 
κ. κτήση)]. 

κατακυριεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατακυρίευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
κυριεύω (κάποιον/κάτι) απολύτως, κυριαρχώ ολοκληρωτικά (συνήθ. µτφ.): 
τον είχε κατακυριεύσει το πάθος τής εκδίκησης ΣΥΝ. καθυποτάσσω, 
εξουσιάζω. 

κατακυρώνω ρ. µετβ. {κατακύρω-σα, -θηκα, -µένος} (για δηµοπρασίες) 
επικυρώνω ως οριστική τη µεταβίβαση ή πώληση αντικειµένου, έργου κ.λπ. 
στον πλειοδότη: ο πίνακας κατακυρώθηκε στον κύριο για δέκα χιλιάδες λίρες. 
— κατακύρωση (η) [1833], κατακυρωτικός, -ή, -ό [1871]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κατακυρώ (-όω) < κατά- + κυρώ < κύρος]. 

κατάλαβα ρ. → καταλαβαίνω 
καταλαβαίνω ρ. µετβ. {κατάλαβα} 1. αντιλαµβάνοµαι τη σηµασία, το νόηµα, 

κατανοώ: δεν κατάλαβα τι µου είπε || δεν ~ Ιταλικά, λυπάµαι! 
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|| εξήγησε µου πιο καθαρά για να σε καταλάβω || δεν µπορώ να κα-
ταλάβω αυτό το αστείο! ΣΥΝ. εννοώ, µπαίνω στο νόηµα, (λαϊκ.) σκα-
µπάζω ΦΡ. (α) αφήνω (κάποιον) να καταλάβει δίνω σε (κάποιον) στοι-
χεία ή ενδείξεις, ώστε να δηµιουργήσει συγκεκριµένη εντύπωση, κα-
θοδηγώ (κάποιον) σε ορισµένο συµπέρασµα: µε άφησε να καταλάβω 
πως θα τον ενδιέφερε η πρόταση µου ΣΥΝ. αφήνω να εννοηθά (β) δί-
νω (σε κάποιον) να καταλάβει (ί) εξηγώ (κάτι σε κάποιον), δίνω διευ-
κρινίσεις ή πληροφορίες ενηµερώνοντας τον: µετά από πολλές εξη-
γήσεις του έδωσε επιτέλους να καταλάβει πώς είχε η κατάσταση και 
ποια ήταν τα σχέδια του (ii) δηµιουργώ (σε κάποιον) συγκεκριµένη 
εντύπωση: µου έδωσε να καταλάβω πως πρόκειται για άνθρωπο συ-
νεννοήσιµο (γ) rou δίνω και καταλαβαίνει (ι) ξυλοφορτώνω: τον στρί-
µωξε σε µια γωνιά και του 'δώσε και κατάλαβε (ii) κάνω υπερβολική 
χρήση ή κατανάλωση: δεν βγαίνει συχνά, όµως όταν βγει, του δίνει 
και καταλαβαίνει- γλεντάει ως το πρωί! || Αν έφαγε, λέει! Του 'δώσε 
και κατάλαβε! (δ) µαζί µιλάµε και χώρια καταλαβαινόµαστε | κατα-
λαβαίνουµε βλ. λ. µαζί (ε) (οικ.) τι καταλαβαίνω (που...); τι κέρδος 
έχω, σε τι ωφελούµαι (από κάτι): και τι κατάλαβες τώρα που τσακω-
θήκατε; || τι θα καταλάβω δηλαδή, αν δουλεύω από το πρωί ώς το 
βράδυ; 2. (ειδικότ.) προσεγγίζω το περιεχόµενο µιας έννοιας µε προ-
σωπικό τρόπο, αντιλαµβάνοµαι (κάτι) µε τον δικό µου τρόπο: εγώ τον 
άνθρωπο τον καταλαβαίνω να είναι πάνω απ'όλα φιλότιµος ΣΥΝ. εν-
νοώ 3. αντιλαµβάνοµαι µέσω των αισθήσεων: δεν τον καταλαβαίνεις 
πότε έρχεται, έτσι αθόρυβα που περπατά ΣΥΝ. νιώθω, παίρνω είδηση 
4. (για πρόσ.) επικοινωνώ, αισθάνοµαι τα ιδιαίτερα προβλήµατα και 
τις ανησυχίες (κάποιου): οι νέοι παραπονούνται πως οι µεγαλύτεροι 
δεν τους καταλαβαίνουν || τον καταλαβαίνεις κι αυτόν τον κακοµοίρη 
τι περνά || (µε:σοπαθ. καταλαβαινόµαστε ως αλληλοπαθές) εµείς 
καταλαβαινόµαστε µε µια µατιά (συνεννοούµαστε, επικοινωνούµε) 
ΣΥΝ. νιώθω, συµµερίζοµαι 5. (+από) (α) έχω γνώσεις, ιδέα για (κάτι): 
δεν καταλαβαίνει από µουσική (β) είµαι επιδεκτικός σε κάτι, αντι-
λαµβάνοµαι: δεν καταλαβαίνει από λόγια και ευγένειες ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χαµπαρίζω, παίρνω από (κάτι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. καταλαµβάνω, µε την έννοια «συλλαµβάνω, κυριεύω (µε τον 
νου)», οπότε «κατανοώ». Η σηµ. αυτή υπάρχει ήδη στην Κ.∆. (Εφεσ. 
3,18: ...καταλαβεσθαι... τί τό πλάτος και µήκος και ϋψος και βάθος). 
Όµοια σηµασιολογική εξέλιξη συναντούµε και στο λατ. 
comprehendere «συλλαµβάνω, πιάνω - κατανοώ» (> γαλλ. 
comprendre, ισπ. comprender, ιταλ. comprendere, όλα µε τη σηµ. «κα-
ταλαβαίνω»)]. 

καταλαβαίνω - καταλαµβάνω. Τα δύο σύνθετα διαφέρουν ση-
µασιολογικά (καταλαβαίνω «αντιλαµβάνοµαι, εννοώ» - καταλαµ-
βάνω «επιβάλλω κυριαρχία, κάνω κατάληψη»), αλλά και µορφο-
λογικά (στον αόριστο): κατά-λαβα είναι ο αόρ. τού καταλαβαίνω, 
κατ-έλαβα είναι ο αόρ. τού καταλαµβάνω (∆εν κατάλαβα τι µου 
είπε - Οι αντάρτες κατέλαβαν την πόλη). 

καταλαγιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καταλάγιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(µετβ.) ηρεµώ, κάνω (κάτι) πιο ήπιο στην εκδήλωση του: καταλάγια-
σε τον θυµό του µε τα λόγια της ΣΥΝ. ησυχάζω, κατευνάζω, κατα-
πραΰνω ANT. φουντώνω, ανάβω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ηπιότερος, λιγό-
τερο έντονος ή οξύς: καταλάγιασε λίγο η θάλασσα κατά το µεσηµέρι || 
καταλάγιασε ο θόρυβος γύρω από το σκάνδαλο || σιγά-σιγά κα-
ταλάγιαζε ο πόνος και γινόταν υποφερτός ΣΥΝ. µαλακώνω, πέφτω. 
— καταλάγιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < κατά- + λαγιάζω «ησυχάζω, ηρεµώ», µεταπλ. τ. τού 
λαγάζύ> < µτγν. λαγαίω (κατά τα ρ. σε -άζω) «αφήνω, ελευθερώνω» < 
θ. λαγ· < *(s(lag-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *(s)lêg- «χαλαρός, άτο-
νος», για το οποίο βλ. λ. λήγω. Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από 
το αρχ. καταλλαγή «συνδιαλλαγή, συµβιβασµός», οπότε θα έπρεπε 
να γράφεται µε δύο -λλ- (καταλλαγιάζω)]. 

καταλαλια (η) [µτγν.] (λαϊκ.) λόγος εις βάρος άλλου, η κατακραυγή: 
µην ακούς την ~ τού κόσµου ΣΥΝ. κακολογία, κατηγορία, κακογλωσ-
σιά. Επίσης καταλαλητό (το). 

καταλαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταλαλείς... | καταλάλησα} µιλώ δυσφη-
µιστικά, διαβάλλω (κάποιον) στη συνείδηση τρίτων ΣΥΝ. κακολογώ, 
δυσφηµώ, συκοφαντώ. 

καταλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέλαβα, καταλήφθηκα (λόγ. κατε-
λήφθην, -ης, -η..., µτχ. καταληφθείς, -είσα, -έν), κατειληµµένος} (λόγ.) 
1. κυριεύω ύστερα από έντονη προσπάθεια (συχνά µε χρήση στρα-
τιωτικής βίας): - µια χώρα | µια πόλη | ένα φρούριο || µε αιφνιδια-
στική επίθεση κατέλαβαν το κάστρο µετά από πολύµηνη πολιορκία 
ΣΥΝ. κυριεύω, κατακτώ, πορθώ, εκπορθώ 2. κάνω κατάληψη: απελπι-
σµένοι άστεγοι κατέλαβαν εγκαταλελειµµένο σπίτι 3. πιάνω κάποιον, 
τον βρίσκω σε συγκεκριµένη κατάσταση: τον κατέλαβε εξ απρόοπτου 
| εξαπίνης και δεν µπορούσε να δώσει κάποια απάντηση ΣΥΝ. πιάνω 
4. (για επισήµως οριοθετηµένες εκτάσεις ή αντικείµενα) έχω συνολι-
κό εµβαδόν εκτείνοµαι σε συγκεκριµένο χώρο: το κτήµα καταλαµ-
βάνει είκοσι στρέµµατα || τα γραφεία καταλαµβάνουν ολόκληρο τον 
όροφο τού συγκροτήµατος 5. καλύπτω συγκεκριµένο σηµείο ή χώρο' 
τοποθετούµαι σε καθορισµένο πλαίσιο: καλούνται οι αθλητές να κα-
ταλάβουν τις θέσεις τους στην αφετηρία || οι καλεσµένοι κατέλαβαν 
τις θέσεις τους γύρω από τον εορτάζοντα || «ιδιώτες επιχειρηµατίες 
καταλαµβάνουν τους ελεύθερους χώρους στις παραλίες µε οµπρέλες 
και καντίνες» (εφηµ.) 6. αποκτώ µετά από διεκδίκηση ή µε βίαιο τρό-
πο: οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την εξουσία- ΦΡ. καταλαµβάνω θέση | 
αξίωµα ανέρχοµαι σε αξίωµα, σε υψηλή ιεραρχικά θέση 7. (για αι-
σθήµατα, ιδέες) κυριεύω, κυριαρχώ στον ψυχικό, συναισθηµατικό κό-
σµο ή στη σκέψη (κάποιου): τον κατέλαβε τρόµος | φρίκη | φόβος ι 

πανικός | µανία | τύψεις 8. (η µτχ. κατειληµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταλαβαίνω, λαµβάνω, µετοχή. 

Καταλονία (η) -> Καταλωνία 
καταλανικός, -ή, -ό ~» Καταλωνία 
καταλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατ-έλεξα, -ελέχθην, -ης, -η... κ. -ελέγην) 

(λόγ.) συµπεριλαµβάνω σε κατάταξη, καταγράφω µαζί µε άλλους επι-
λεγµένους: καταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους τού πλανήτη 
|| τα ελληνικά κρασιά καταλέγονται στα καλύτερα τού κόσµου ΣΥΝ. 
συγκαταλέγω, συµπεριλαµβάνω, περιλαµβάνω, κατατάσσω ΑΝΤ. 
εξαιρώ, αποκλείω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. 

καταλείπω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέλιπα} (λόγ.) 1. (για αποθανόντες) 
αφήνω (κάτι) ως κληρονοµιά, κληροδότηµα: κατέλιπε την περιουσία 
του σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα ΣΥΝ. κληροδοτώ 2. αφήνω (κάτι) άθι-
κτο, χωρίς να του προκαλέσω φθορά, αλλοίωση ή τροποποίηση. 

καταλεπτώς επίρρ. (λόγ.) µε εξαιρετικά µεγάλη ακρίβεια, µε επιµονή 
στην κάθε λεπτοµέρεια: του αφηγήθηκε - την υπόθεση || εξέτασε - 
όλα τα στοιχεία πριν από την έκδοση τής απόφασης ΣΥΝ. λεπτοµε-
ρώς, λεπτοµερειακά, ακριβώς ΑΝΤ. αδροµερώς, γκρόσο µόντο, γενικά. 
QÏTYM < µεσν. καταλεπτώς, από την αρχ. φρ. κατά λεπτόν]. 

καταλήγω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέληξα} 1. απολήγω, φθάνω σε συγκε-
κριµένο τελικό σηµείο: ο ποταµός καταλήγει στη θάλασσα || ο χωµα-
τόδροµος κατέληγε σ' ένα ερηµοκκλήσι ΣΥΝ. φτάνω, εκβάλλω, οδηγώ 
2. (µτφ.) οδηγούµαι σε συγκεκριµένη έκβαση, θετικό ή αρνητικό απο-
τέλεσµα ή συµπέρασµα: µετά από πολύωρες διαπραγµατεύσεις κα-
τέληξαν σε απόφαση | συµφωνία | συµβιβασµό || δεν καταλαβαίνω 
πού θέλεις να καταλήξεις || κατέληξε στο συµπέρασµα ότι... 3. (για 
πρόσ.) καταντώ· οδηγούµαι σε κατάσταση προσβλητική ή µειωτική 
για µένα: θα καταλήξει στη φυλακή || πού θα καταλήξει, αν συνεχίσει 
µ' αυτές τις παρέες; || κατέληξε να παίρνει χάπια, για να κοιµηθεί 4. 
(µτφ.) γίνοµαι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήµουν προηγουµένως, 
αποκτώ άλλο χαρακτήρα, µορφή, ιδιότητα, σχέση κ.λπ.: η πο-
λιτισµένη συζήτηση κατέληξε σε καβγά || αρχίσαµε εχθροί και κατα-
λήξαµε φίλοι 5. ΓΛΩΣΣ. τελειώνω σε: το ρήµα «λέω» καταλήγει σε φω-
νήεν. 

καταληκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός µε τον οποίο τελειώνει κάτι· που 
σχετίζεται µε το τέλος, την κατάληξη: η ~ ηµεροµηνία για την 
υποβολή αιτήσεων || ~ διαδικασία | προσπάθεια ΑΝΤ. αρχικός, εναρ-
κτήριος 2. ΜΕΤΡ. καταληκτικός στίχος ο στίχος που έχει ατελή τον τε-
λευταίο πόδα, που του λείπουν µία ή δύο συλλαβές (βλ. κ. λ. ακατά-
ληκτος). — καταληκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κατάληξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. το τέλος, το τε-
λευταίο τµήµα µιας διαδικασίας, ο τρόπος µε τον οποίο τελειώνει 
(κάτι): η ~ τού λόγου του ενθουσίασε τους ακροατές || να ευχηθούµε 
η~να είναι ανάλογη τής αρχής ΣΥΝ. τελείωµα, (καθηµ.-εκφραστ.) φι-
νάλε ΑΝΤ. αρχή, έναρξη 2. (ειδικότ.) το αποτέλεσµα µιας εξέλιξης: 
όλοι αναρωτιούνται ποια θα είναι η ~ όλων αυτών των διαβουλεύσε-
ων || αίσια | θετική | ευνοϊκή | τραγική | θλιβερή | αναπάντεχη ~ ΣΥΝ. 
έκβαση, απόληξη · 3. ΓΛΩΣΣ. (στις κλιτές γλώσσες) το τµήµα τής λέ-
ξης που αλλάζει κατά την κλίση: ~ απλή | σύνθετη || η ~ τού «λέγω» 
είναι το -ω. 

καταληπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει τη δύναµη ή τη δυνα-
τότητα να κατακτήσει (κάτι) ή (µτφ.) να αντιληφθεί (κάτι) στην πλή-
ρη του έκταση, να κατανοήσει πλήρως · 2. [1889] αυτός που αναφέ-
ρεται στην καταληψία (βλ.λ.) ή τη χαρακτηρίζει: ~ φαινόµενα. — κα-
ταληπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

καταληπτός, -ή, -ό αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός, που τον α-
ντιλαµβάνεται κανείς µε ευκολία: έτσι όπως διατυπώθηκε το ερώτη-
µα | το θέµα, δεν γίνεται εύκολα καταληπτό ΣΥΝ. εύληπτος, ευνόητος, 
κατανοητός, αντιληπτός ΑΝΤ. ακατάληπτος, ακαταλαβίστικος, ακα-
τανόητος. — καταληπτ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καταλαµβάνω]. 

καταλήφθηκα ρ. → καταλαµβάνω 
κατάληψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. η κυρίευση 
εδαφών ή µεµονωµένων στρατηγικών στόχων µε χρήση στρατιωτικής 
δύναµης: ~ πόλης | φρουρίου | υψώµατος | πλοίου | χώρας από εχθρικές 
µονάδες ΣΥΝ. κατάκτηση, κυρίευση, άλωση, εκπόρθηση, κατοχή, 
προσάρτηση ΑΝΤ. απελευθέρωση 2. η απόκτηση µετά από διεκδίκηση 
ή µε βίαιο τρόπο: η ~ τής εξουσίας από τους επαναστάτες 3. ο οργα-
νωµένος τρόπος διαµαρτυρίας και διεκδίκησης, κυρ. συλλογικών αι-
τηµάτων, σύµφωνα µε τον οποίο όσοι µετέχουν σε αυτόν καταλαµ-
βάνουν έναν χώρο ή κτήριο (δηµόσιου ή ιδιωτικού οργανισµού, ιδρύ-
µατος κ.λπ.) αρνούµενοι να τον εγκαταλείψουν και εµποδίζοντας τη 
λειτουργία του ή την εξυπηρέτηση τού κοινού µέσω αυτού: κάνω | 
προβαίνω σε ~ || η ~ πανεπιστηµιακών σχολών από φοιτητές || η ~ των 
γραφείων τής εταιρείας από απεργούς || κύκλος | κύµα καταλήψεων || 
~ τής εθνικής οδού από καπνοπαραγωγούς || ~ διαρκείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. καταληψία (η) [1888] {καταληψιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σωµατική καθήλωση, ακαµψία 
και πνευµατική αποχαύνωση και συνδέεται µε συγκεκριµένες 
δυσλειτουργίες τού εγκεφάλου (λ.χ. την υστερία, τη σχιζοφρένεια ή 
διάφορες ψυχώσεις). 
[ΕΓΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. catalepsie]. καταληψίας (ο/η) 
{καταληψιών} πρόσωπο που µετέχει σε κατάληψη (ενν. κτηρίου ή 
χώρου): οι ~ αρνούνται να εγκαταλείψουν το κτήριο χωρίς εγγυήσεις. 
καταλλαγή (η) {χωρ. πληθ.} συµφιλίωση, συνδιαλλαγή, ειρήνευση: 
«η Ορθοδοξία κηρύσσει την -, τον σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων...» 
(εφηµ.) || «τα χρόνια ζητήµατα στις σχέσεις των δύο Εκκλησιών πρέπει 
ν' αντιµετωπιστούν σε πνεύµα αλληλοκατανόησης και καταλλα- 
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γής» (εφηµ.) || ο νέος δήµαρχος µε την ήπια τακτική του συνέβαλε 
σηµαντικά στην ~ των παθών. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χρηµατική συναλλαγή - ναύλος» (η σηµε-
ρινή σηµ. ήδη αρχ.(, < καταλλάσσω, στη σηµ. «µεταβάλλω κάτι από 
κακό σε καλό - συµφιλιώνω», < κατ(α)- + άλλάσσω]. κατάλληλος, -η, 
-ο αυτός που πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, που έχει τις 
προδιαγραφές για κάτι, που ανταποκρίνεται σε ό,τι χρειάζεται ή 
ζητείται: ρούχα ~ για την περίσταση || είναι η - στιγµή για την επίσηµη 
αναγγελία τού γεγονότος || βιβλίο ~ για αρχαρίους || ~ ώρα (που δεν 
συµπίπτει µε ώρα κοινής ησυχίας) || σίγουρα δεν είµαι εγώ ο ~ να 
κρίνει ΣΥΝ. ταιριαστός, πρόσφορος, αρµόδιος, πρέπων ANT. 
ακατάλληλος, αναρµόδιος, απρόσφορος· ΦΡ. ο κατάλληλος άνθρωπος 
στην κατάλληλη θέση για πρόσωπο που ανταποκρίνεται µε απόλυτη 
επιτυχία, κυρ. στις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις. — κα-
ταλληλότητα (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αντίστοιχος», συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. κατ' αλλήλους. Η φρ. ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
θέση αποδίδει το αγγλ. the right man in the right place]. 

κατάλληλος: συνώνυµα. Η γενική έννοια ότι «κάποιος/κάτι είναι 
αναγκαίος, χρήσιµος, απαιτούµενος για κάτι» αποδίδεται µε τη λ. 
κατάλληλος. Αρχική σηµ. τής λ. είναι «αυτός που στέκεται απέ-
ναντι στον άλλον, που αντιστοιχεί στον άλλον» (κατά + αλλήλων | 
αλλήλους > κατάλληλος, πβ. παρ' αλλήλους > παράλληλος, υπ' 
αλλήλους > υπάλληλος): κατάλληλη θεραπεία είναι αυτή που 
αντιστοιχεί καλύτερα ή περισσότερο σε ορισµένη ασθένεια, κα-
τάλληλη συµπεριφορά είναι αυτή που αντιστοιχεί καλύτερα ή πε-
ρισσότερο (συγκριτικά µε άλλες) προς ορισµένες περιστάσεις ή 
περιβάλλον. Έτσι, συνώνυµο προς τη γενική σηµ. τού κατάλληλος 
είναι το ανάλογος: Το Υπουργείο θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες 
(δηλ. στις κατάλληλες, αυτές που απαιτούνται στη συγκεκριµένη 
περίπτωση). Με την ίδια γενική σηµ. χρησιµοποιείται και το 
πρόσφορος: Έδωσε την πιο πρόσφορη λύση, η οποία και το 
πρόβληµα έλυσε και συγχρόνως ευχαρίστησε και τις δύο πλευρές. 
Ενώ τα κατάλληλος, ανάλογος και πρόσφορος σηµαίνουν από κοι-
νού «αυτό(ν) που απαιτείται στη συγκεκριµένη περίπτωση και 
που οδηγεί σε αποτέλεσµα», τα πρέπων και αρµόζων κυριολε-
κτούνται περισσότερο σε θέµατα ηθικής, συµπεριφοράς κ.λπ.: Αν 
η συµπεριφορά του ήταν η πρέπουσα | αρµόζουσα στην περίπτωση, 
θα είχε κερδίσει την εµπιστοσύνη τους. Τέλος, τα ενδεδειγµένος 
και ενδεικνυόµενος χρησιµοποιούνται επίσης µε γενικότερη 
σηµασία: Η Πολιτεία θα λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα -Η 
θεραπεία µε το νέο φάρµακο θεωρείται η πλέον ενδεδειγµένη. 

καταλλήλως επίρρ. [αρχ.] κατά τον σωστό, απαιτούµενο τρόπο: του 
απάντησε ~, βάζοντας τον στη θέση του ΣΥΝ. δεόντως. Επίσης κατάλ-
ληλα. 

καταλογαδην επίρρ. (λόγ.) κατά τον τρόπο τής φυσικής οµιλίας, σε 
καθηµερινό, πεζό λόγο, χωρίς (ποιητικό) µέτρο: να αποδοθεί το από-
σπασµα ~ || ~ µετάφραση ΣΥΝ. πεζά ANT. εµµέτρως, µε µέτρο. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < κατά- + λογάδην, επιρρ. τ. τού ουσ. λογάς «διαλεγµένος λόγος» < 
λέγω «επιλέγω»]. 

καταλογή (η) ΦΙΛΟΛ. δηµοτικό αφηγηµατικό ποίηµα που απαγγέλλε-
ται χωρίς να τραγουδιέται. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταλέγω]. 

καταλογίζω ρ. µετβ. {καταλόγισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
(+σε | +γεν.) 1. επιρρίπτω ευθύνες για γεγονός ή κατάσταση σε (κά-
ποιον), αποδίδω αρνητικό γεγονός σε (κάποιον): του καταλόγισαν ευ-
θύνες για την απώλεια κερδών || καταλόγισαν στον προπονητή την 
ήττα τής οµάδας || καταλόγισαν το ατύχηµα σε σφάλµα τού πιλότου 2. 
(επίσ.) χρεώνω κάτι εις βάρος κάποιου: τους καταλόγισαν τα έξοδα 
τής δίκης || ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι εις βάρος των γηπεδούχων 
3. επισηµαίνω αρνητικό στοιχείο, αποδίδω σε (κάποιον) (κάτι): της 
καταλογίζουν επιπολαιότητα και έλλειψη πνεύµατος συνεργασίας 
ΣΥΝ. χρεώνω. — καταλογιστέος, -α, -ο [1833]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
καταλογίζοµαι < κατά- + λογίζοµαι < λόγος]. 

καταλογισµός (ο) [µτγν.] 1. η απόδοση ευθυνών για πράξη ή γεγο-
νός: ~ ευθυνών για το ατύχηµα || ο~ τού ελλείµµατος στην κακή δια-
χείριση των κονδυλίων 2. ΝΟΜ. η απόδοση σε κάποιον τής ευθύνης 
για άδικη πράξη και (κατ' επέκτ.) η δυνατότητα επιβολής ανάλογων 
ποινών στον δράστη: τα µικρά παιδιά θεωρούνται ανίκανα προς ~ λό-
γω έλλειψης πνευµατικής ωριµότητας ΣΥΝ. κατηγορία 3. η επίσηµη 
λογιστική εκτίµηση τής αξίας µιας ιδιοκτησίας, η οποία χρησιµο-
ποιείται ως βάση για την επιβολή φόρου, καθώς και το πληρωτέο πο-
σό που εκτιµάται 4. η χρέωση σε κάποιον παράβασης, παραπτώµα-
τος: ο ~ ποινής || ο ~ πέναλτι εις βάρος µιας οµάδας. 

καταλογιστο(ν) (το) [1871] (λόγ.) η υπαιτιότητα νοµικής ή ηθικής 
φύσεως, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το ακαταλόγιστο (βλ.λ.). 

καταλογογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η καταχώριση 
(στοιχείων, τίτλων κ.λπ.) σε κατάλογο. Επίσης καταλονονραφία (η) 
[1891]. 

καταλογογραφώ ρ. µετβ. {καταλογογραφείς... | καταλογογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) εγγράφω σε κατάλογο: ~ βιβλία. 

κατάλογος (ο) [αρχ.] {καταλόγ-ου | -ων, -ους) 1. κάθε κατάσταση 
ονοµάτων (προσώπων ή πραγµάτων), που αναγράφονται κατά συγκε-
κριµένη σειρά (λ.χ. αλφαβητική, σειρά αξιολόγησης) για πρακτικούς 
λόγους: υπηρεσιακοί | βαθµολογικοί ~ || ~ θυµάτων | αγνοουµένων | 
επιλαχόντων | επιτυχόντων (σε εξετάσεις, διαγωνισµό) || ~ των βι-
βλίων που διαθέτει µια βιβλιοθήκη || τηλεφωνικός ~ (µε ονόµατα και 
αριθµούς τηλεφώνων συνδροµητών, χρυσός οδηγός) || φτειάχνω | κα- 

ταρτίζω ~ || ~ για ψώνια || βάζω | εγγράφω κάποιον στον ~ (τον συ-
µπεριλαµβάνω) || (µτφ.) «πέντε νέοι άνθρωποι προστέθηκαν στον µα-
κάβριο ~ των θυµάτων τής τραγωδίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. κατάσταση, πί-
νακας, λίστα· ΦΡ. (α) εκλογικός κατάλογος καθένας από τους πίνακες 
που χρησιµοποιεί η εφορευτική επιτροπή σε εκλογική διαδικασία και 
στους οποίους αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των εκλογέων κατά 
τµήµα ή περιφέρεια: ελέγχουν τους ~ για διπλοεγγεγραµµένους (β) 
ενηµέρωση καταλόγων η συµπλήρωση τους µε νέα στοιχεία και η 
επισήµανση αλλαγών ή λαθών η ανανέωση τους (γ) φωνάζω τον 
κατάλογο διαβάζω φωναχτά τα ονόµατα που είναι καταχωρισµένα σε 
κατάσταση προς επιβεβαίωση τής παρουσίας τους: δεν ήταν εδώ όταν 
φώναξαν τον κατάλογο και πήρε απουσία 2. (ειδικότ.) ο τιµο-
κατάλογος καταστήµατος (λ.χ. εστιατορίου), που προσφέρεται στους 
πελάτες µε πληροφορίες για τις τιµές των προσφερόµενων ειδών: ~ 
κρασιών | φαγητών | ορεκτικών ΣΥΝ. µενού 3. το ενηµερωτικό φυλλάδιο 
που εκδίδεται από φορέα µε κατάσταση όλων των εκδόσεων του 
(προκειµένου για εκδοτικό οίκο), των εκθεµάτων του (προκειµένου για 
µουσείο, πινακοθήκη) κ.λπ.: ~ χειρογράφων | βιβλίων 4. το προσωπικό 
βιβλιαράκι κάθε καθηγητή µε τα ονόµατα των µαθητών του (κατ' 
αλφαβητική σειρά και κατά τµήµα) και την αντίστοιχη κατά εξέταση 
βαθµολογία τους: όλοι τρέµουν την ώρα που βγάζει τον ~ για την 
εξέταση ΣΥΝ. βαθµολόγιο 5. ΠΛΗΡΟΦ. τµήµα τού συνόλου των αρχείων 
το οποίο αφορά σε σχετικά θέµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µενού. κατάλοιπος, -
η, -ο 1. αυτός που αποµένει, υπόλοιπος 2. κατάλοιπο (το) (α) το 
υπόλοιπο, αυτό που µένει ως υπόλειµµα κυρ. µετά από βιοµηχανική, 
εργαστηριακή επεξεργασία ή µετά από διαδικασία φυσικής ή χηµικής 
µεταβολής: ~ καύσης || βιοµηχανικό ~ || ραδιενεργά ~ (πυρηνικής 
έκρηξης) ΣΥΝ. υπόλειµµα, περίσσευµα (β) (µτφ.) οτιδήποτε αποµένει 
από προηγούµενη κατάσταση ή περίοδο: ο νόµος είναι ~ παλαιών 
νοµοθετηµάτων || το βράχνιασµα τής φωνής είναι ~ τής πρόσφατης 
γρίπης || τα κατάλοιπα τού πολέµου στον ψυχισµό των ευρωπαϊκών 
λαών ΣΥΝ. αποµεινάρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταλείπω. Στη σηµ. τού βιοµηχανικού καταλοίπου η λ. 
αποδίδει ξέν. όρο, πβ. γαλλ. résidu]. κατάλυµα (το) {καταλύµ-ατος | -
ατα, -άτων) οποιοσδήποτε στεγασµένος χώρος προσφέρεται για 
προσωρινή διαµονή, στον οποίο µπορεί να καταλύσει κανείς για 
σύντοµο χρονικό διάστηµα: βρήκαν πρόχειρο ~ για τη νύχτα λίγο έξω 
απ' το χωριό || ~ στρατιωτών | σε πανδοχείο || εξασφαλίζω | παρέχω | 
δίνω ~ σε κάποιον ΣΥΝ. στέγη, σταθµός, καταφύγιο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. καταλύω]. καταλυπω ρ. µετβ. [µτγν.] {καταλυπείς... | καταλύπ-
ησα, -άµαι | -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} προκαλώ έντονη λύπη, βαθιά 
θλίψη (σε κάποιον), τον στενοχωρώ πολύ: µας καταλύπησε ο θάνατος 
του ΣΥΝ. καταστενοχωρώ ANT. χαροποιώ, ευχαριστώ. κατάλυση (η) {-
ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η ριζική ανατροπή, η κατάργηση, η 
παύση: η ~ των δηµοκρατικών θεσµών | τού κράτους | τής έννοµης 
τάξης από τους πραξικοπηµατίες ΣΥΝ. καταστροφή, διάλυση ΑΝΤ. 
εγκαθίδρυση 2. ΧΗΜ. η πρόκληση ή επιτάχυνση χηµικής αντίδρασης µε 
την παρουσία καταλύτη · 3. η στάση και η προσωρινή στέγαση 
µονάδας κατόπιν διαταγής ή οδηγίας αρµοδίου, λ.χ. για ξεκούραση, 
διανυκτέρευση · 4. ΕΚΚΛΗΣ. η άδεια κατανάλωσης συγκεκριµένων 
τροφών κατά τη διάρκεια νηστείας: ~ οίνου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κατάλυσις 
< καταλύω. o χηµ. όρ. είναι ελληνογενής, < αγγλ. catalysis]. 
καταλύτης (ο) {καταλυτών} 1. ΧΗΜ. ουσία, η οποία προστιθέµενη σε 
πολύ µικρές ποσότητες στο σύστηµα µιας χηµικής αντίδρασης επι-
ταχύνει την αντίδραση λαµβάνοντας µέρος σε αυτήν, χωρίς όµως να 
αλλοιώνεται τόσο η ποσότητα του όσο και η σύσταση του µετά το 
τέλος τής αντίδρασης: τα ένζυµα αποτελούν βιολογικούς ~ 2. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε επιταχύνει τις εξελίξεις (προκαλώντας συ-
νήθ. αντιπαραθέσεις ή ανατροπή µιας κατάστασης), που επιδρά κα-
θοριστικά: στην ταινία «Θεώρηµα» ένας νέος εισέρχεται σε µια 
πλούσια οικογένεια ως - και προκαλεί την απελευθέρωση των παθών 
της · 3. (στα αυτοκίνητα) συσκευή η οποία τοποθετείται µπροστά από 
την εξάτµιση τού αυτοκινήτου, κατακρατώντας τις ρυπογόνες ουσίες 
των καυσαερίων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καταλύω. o επιστ. όρ. είναι ελληνογενής, < αγγλ. 
catalyst]. καταλυτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε 
τον καταλύτη: ~ δράση ουσίας 2. (µτφ.) αυτός που επισπεύδει τις 
εξελίξεις, συνήθ. ανατρέποντας καταστάσεις ή προκαλώντας 
συγκρούσεις: ~ παρουσία | επέµβαση | ρόλος || η πρόσφατη κρίση είχε 
- συνέπειες στην πορεία των εξαγωγών || η ~ επίδραση τής τηλεόρασης 
στη διαµόρφωση τής κοινής γνώµης · 3. (για όχηµα) αυτός που 
διαθέτει καταλύτη: ~ αυτοκίνητο | µηχανή. — καταλυτικ-ά | -ώς [1891] 
επίρρ. καταλύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {κατέλυσα, καταλύ-θηκα 
(λόγ. κα-τελύθην, -ης, -η...), -µένος} 1. προβαίνω στην κατάλυση, 
στην οριστική ανατροπή, επιφέρω την παύση τής λειτουργίας 
(θεσµού, συστήµατος, εξουσίας κ.λπ.): µε την επικράτηση τέτοιων 
µεθόδων καταλύεται κάθε έννοια έννοµης τάξης || έχει καταλυθεί η 
δηµοκρατία ΣΥΝ. καταργώ, ανατρέπω, καταστρέφω, διαλύω ΑΝΤ. 
εγκαθιδρύω, αποκαθιστώ · 2. τρώω σε περίοδο νηστείας και κατ' 
εξαίρεση τροφές µη νηστήσιµες · 3. (αµετβ.) (κυρ. για στρατιωτικές 
µονάδες, ταξιδιώτες κ.λπ.) σταθµεύω προσωρινά (λ.χ. για 
διανυκτέρευση ή ξεκούραση) σε ένα µέρος: κατέλυσαν για το βράδυ σ' 
ένα µικρό πανδοχείο ΣΥΝ. σταθµεύω, διανυκτερεύω, φιλοξενούµαι 4. 
ΧΗΜ. επιταχύνω µια χηµική αντίδραση: τα οξέα καταλύουν την 
υδρόλυση των σακχάρων. Καταλωνία κ. Καταλονία (η) αυτόνοµη 
διοικητικά περιοχή τής ΒΑ. Ισπανίας, που συνορεύει Β. µε τη Γαλλία, 
βρέχεται Α. από τη Μεσό- 
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γειο Θάλασσα και έχει πρωτεύουσα τη Βαρκελώνη.  — Καταλανός 
(ο), Καταλανή (η), καταλανικός, -η, -ό. Καταλανικά (τα). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. λατ. Catalonia (πβ. ισπ. Cataluna, καταλ. Catal-unya) < Catalan 
(ονοµασία τού λαού που κατοικεί στην περιοχή), πιθ. συνδ. µε κελτ. 
catu «µάχη»]. 

καταµαράν (το) {άκλ.} 1. µηχανοκίνητο ή ιστιοφόρο σκάφος, που ο 
σκελετός του στερεώνεται σε δύο παράλληλους πλωτήρες και χρη-
σιµοποιείται ευρέως (ειδικότ.) για αθλητισµό και ψυχαγωγία: αγώ-
νες ~ 2. µεγάλων διαστάσεων µηχανοκίνητο µεταφορικό σκάφος µε 
ανάλογο σχεδιασµό, το οποίο χρησιµοποιείται για τη γρήγορη και 
ασφαλέστερη, συγκριτικά µε άλλα πλωτά µέσα συγκοινωνίας, µετα-
φορά επιβατών (π.χ. στα νησιά): τα δροµολόγια των - || πήγαν στην 
Τήνο µε το ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. catamaran < ταµίλ kattu-maram «δεµένο ξύλο» < kattu 
«δένω» + maram «δέντρο, ξύλο»]. 

καταµαρτυρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταµαρτυρείς... | καταµαρτύρ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα} καταθέτω επιβαρυντικά στοιχεία, βαρύνω κάποιον 
µε αρνητικές µαρτυρίες: του καταµαρτυρούν έλλειψη υπευθυνότητας 
και σθένους τις κρίσιµες στιγµές ΣΥΝ. κατηγορώ, καταλογίζω, 
επιβαρύνω. —καταµαρτύρηση (η) [1890]. 

κατάµατα επίρρ. [µεσν.] 1. κατευθείαν στα µάτια: τον κοίταξε ~ µε 
θαυµασµό 2. (µτφ.) ευθέως, µε κάθε ειλικρίνεια και τιµιότητα: πρέπει 
να κοιτάξουµε ~ την αλήθεια. 

καταµερίζω ρ. µετβ. {καταµέρισ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} κατανέµω 
σε επιµέρους τοµείς ή πρόσωπα: οι ευθύνες πρέπει να καταµερισθούν 
σε όλους τους αρµοδίους ΣΥΝ. διανέµω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καταµερίζοµαι < κατά- + µερίζω < µέρος]. 

καταµερισµός (ο) [µτγν.] 1. η κατανοµή σε επιµέρους τοµείς ή πρό-
σωπα: πρέπει να υπάρξει ~ αρµοδιοτήτων || για το αποτέλεσµα θα 
υπάρξει ~ ευθυνών, ο καθένας έχει το µερίδιο του ΣΥΝ. κατανοµή, δι-
αίρεση, διανοµή, µοιρασιά 2. καταµερισµός εργασίας η κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων και τής ευθύνης για επιµέρους στάδια παραγωγής 
ενός έργου σε διαφορετικά άτοµα ή υπηρεσίες, προκειµένου να επι-
τευχθεί πρακτικότερος και ταχύτερος τρόπος παραγωγής και υψηλό-
τερη ποιότητα έργου. Επίσης (σπανιότ.) καταµέριση (η) [µτγν.]. 

καταµεσήµερο (το) {χωρ. πληθ.} το µέσο τού µεσηµεριού, το χρονι-
κό σηµείο στο οποίο ο ήλιος µεσουρανεί και η θερµοκρασία βρίσκε-
ται στον µέγιστο βαθµό της ΣΥΝ. ντάλα µεσηµέρι. 

καταµεσής επίρρ. (συνήθ. + γεν.) στη µέση, ακριβώς στο κέντρο: 
στάθηκε ~ τού δρόµου! [ΕΤΥΜ. < κτατα- + µέση, κατά το καταγής]. 

κατάµεστος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς γεµάτος: ~ αίθουσα | 
γήπεδο || η αγορά ήταν - από µικροπωλητές ΣΥΝ. υπερπλήρης, φύσκα. 
[ΕΤΥΜ· µτγν. < κατά- + -µεστός < µεστός (βλ.λ.)]. 

καταµετρητής (ο) [1871], καταµετρήτρια (η) {καταµετρητριών} 1. 
πρόσωπο που καταµετρεί (π.χ. ψήφους): στις αρχαιρεσίες τού συλ-
λόγου ορίστηκαν τρεις ~, ένας από κάθε παράταξη 2. (ειδικότ.) πρό-
σωπο που καταγράφει τις ενδείξεις τής κατανάλωσης (ρεύµατος, νε-
ρού κ.λπ.) από κάθε οικιακό µετρητή: ~ τής ∆.E.H. 3. το όργανο που 
χρησιµοποιείται για τη µηχανική καταµέτρηση ΣΥΝ. µετρητής. 

καταµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταµετρ-άς... κ. -είς... | καταµέτρ-ησα, -
ούµαι, άσαι... κ. -είσαι... | -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. µετρώ µε ακρί-
βεια, µετρώ ένα προς ένα: η εφορευτική επιτροπή καταµετρά τα ψη-
φοδέλτια ΣΥΝ. καταριθµώ 2. καταγράφω µε ακρίβεια τις ενδείξεις των 
µετρητών (ρεύµατος, νερού κ.λπ.). — καταµέτρηση (η) [µτγν.]. 

καταµήνιος, -ος, -ον [αρχ.] (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει µηνιαία 
συχνότητα, που προκύπτει, εµφανίζεται κάθε µήνα: ~ κύκλος (τής εµ-
µηνορρυσίας) 2. καταµήνια (τα) {καταµηνίων} η εµµηνορρυσία ΣΥΝ. 
έµµηνα, περίοδος (πβ. λ. αµηνόρροια). 

κατά µηνύω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταµήνυ-σα, -θηκα} (λόγ.) καταθέτω µή-
νυση (εναντίον κάποιου) για παράνοµη, άδικη πράξη, κάνω καταγγε-
λία εις βάρος (κάποιου): τον καταµήνυσε για απάτη ΣΥΝ. κατηγορώ, 
µηνύω, καταγγέλλω, ενοχοποιώ ANT. συνηγορώ, υπερασπίζοµαι | υπε-
ρασπίζω. — καταµήνυση (η) [µτγν.], καταµηνυτής (ο) [1836]. 

κατά µόνας επίρρ. 1. χωριστά από τους υπολοίπους, ιδιαιτέρως: είχαν 
µια µακρά συζήτηση ~, µακριά από τρίτους 2. ο καθένας µόνος του, 
ένας-ένας, µεµονωµένα: θα µελετάτε ~, όχι κατά οµάδες. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κατά µόνας < µόνος]. 

κατάµονος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς µόνος, χωρίς καµιά παρέα, 
συντροφιά: ~ σαν την καλαµιά στον κάµπο ΣΥΝ. καταµόναχος, 
ολοµόναχος. Επίσης καταµόναχος. 

καταµόσχευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ο πολ-
λαπλασιασµός φυτών µε τη µέθοδο των καταβολάδων (φυτεύοντας 
στη γη κλαδί που δεν έχει κοπεί από τον κορµό τού φυτού). — κα-
ταµοσχεύω ρ. [µτγν.]. 

κατάµουτρα επίρρ. (εµφατ.-καθηµ.) 1. κατευθείαν στο πρόσωπο: τον 
έφτυσε ~! || του έκλεισε - την πόρτα ΣΥΝ. καταπρόσωπο ΑΝΤ. πισώ-
πλατα · 2. χωρίς τη ντροπή ή τη συστολή που θα ενέπνεε η παρουσία 
τού προσώπου στο οποίο απευθυνόµαστε: τον κορόιδευε ~! || της πέ-
ταξε ~ την αλήθεια ΣΥΝ. στα ίσια, (λόγ.) ανενδοίαστα ΑΝΤ. ευγενικά, 
προσεκτικά, διακριτικά. 

καταναγκάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατανάγκασ-α, -τηκα, -µένος} ανα-
γκάζω (κάποιον) να κάνει κάτι, υποχρεώνω (κάποιον) να πράξει κάτι 
µε τη βία: οι νικητές κατανάγκαζαν τους αιχµαλώτους να κάνουν 
βαριές δουλειές ΣΥΝ. εξαναγκάζω. 

καταναγκασµός (ο) η χρήση βίας (ψυχολογικής ή σωµατικής) για 

την εξασφάλιση τής συγκατάθεσης (κάποιου), τη συµµόρφωση παρά 
τη θέληση του: χρησιµοποίησε µέσα καταναγκασµού, εφόσον εκείνοι 
δεν πείθονταν διαφορετικά || «συχνά η διαφήµιση δηµιουργεί έναν 
ψυχολογικό ~» (εφηµ.) ΣΥΝ. εξαναγκασµός. 

καταναγκαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για 
καταναγκασµό: ~ µέσο ΣΥΝ. εξαναγκαστικός, εκβιαστικός 2. αυτός 
που επιβάλλεται µε καταναγκασµό, που εκτελείται ή τίθεται σε 
εφαρµογή καταπιεστικά, µε χρήση βίας: ~ εργασία | εισφορά ΣΥΝ. 
υποχρεωτικός ΑΝΤ. εκούσιος· ΦΡ. καταναγκαστικά έργα (i) βαρύτατη 
ποινή για εγκληµατίες, που βασιζόταν σε εξαντλητική σωµατική ερ-
γασία τού καταδίκου σε δηµόσια έργα (συνήθ. µε αλυσίδες δεµένες 
στα πόδια του) (ii) (µτφ.) οποιαδήποτε εργασία γίνεται υπό δυσβά-
στακτους όρους, που µειώνουν την αξία ή την ελευθερία τού απα-
σχολουµένου σε αυτήν: κάθε µέρα δουλεύει υπερωρίες' αυτό καταντά 
πια ~ ΣΥΝ. βασανιστήριο, µαρτύριο. — καταναγκαστικ-ά | -ώς 
[1871] επίρρ. 

καταναλώνω ρ. µετβ. {κατανάλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. (α) (για οργα-
νισµούς, συστήµατα βιολογικά, µηχανικά κ.λπ.) απορροφώ (για τη 
λειτουργία, την απόδοση µου), αναλώνω (κάτι) χρησιµοποιώντας το 
ως πηγή ενέργειας: τα αυτοκίνητα καταναλώνουν βενζίνη || η συ-
σκευή καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια || ο οργανισµός καταναλώνει 
θερµίδες ΣΥΝ. χρησιµοποιώ ΑΝΤ. παράγω (β) χρησιµοποιώ (κάτι) για 
τις ανάγκες µου: ~ τροφή | φάρµακα | νερό 2. χρησιµοποιώ (κάτι) για 
ορισµένο σκοπό, διαθέτω (επενδύοντας ή ξοδεύοντας): ~ χρήµατα για 
ρούχα || ~ πολλές ώρες µελέτης || ~ χρόνο και χρήµα! ΣΥΝ. αναλίσκω, 
αναλώνω, ξοδεύω ΑΝΤ. εξοικονοµώ 3. αγοράζω (συνήθ. τακτικά) κάτι: 
-βιβλία/ ταινίες | βιντεοπαιχνίδια. Επίσης (λόγ.) καταναλίσκω [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ. 
[ΕΤΥΜ- µεσν. < αρχ. καταναλίσκω (από τον αόρ. κατηνάλωσα και τον 
παθ. αόρ. κατηναλώθην, που συνέπιπταν ως προς την κατάληξη µε 
τα ρ. σε -όω | -ώνω, πβ. όρθώ - ώρθωσα - ώρθώθην) < κατ(α)- + ανα-
λίσκω (βλ.λ.)]. 

κατανάλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η χρησι-
µοποίηση (ενέργειας, πρώτων υλών κ.λπ.) για ορισµένο σκοπό: ~ καυ-
σίµων | ηλεκτρικής ενέργειας | θερµίδων | δυνάµεων (πνευµατικών και 
σωµατικών) ΣΥΝ. ξόδεµα ΑΝΤ. παραγωγή, εξοικονόµηση 2. (συνεκδ.) 
η ποσότητα που καταναλώνεται: αυτός ο τύπος αυτοκινήτου έχει 
µεγάλη ~ βενζίνης 3. ΟΙΚΟΝ. η απορρόφηση αγαθού (προϊόντος, 
υπηρεσίας κ.λπ.) για την κάλυψη αναγκών και ο βαθµός απορρόφη-
σης του από τους καταναλωτές: η ~ τροφίµων | ποτών | φαρµάκων | 
βοείου κρέατος | λαχανικών | ελαιολάδου || η µέγιστη ~ αναψυκτικών 
παρατηρείται κατά τους θερινούς µήνες || πέφτει | ανεβαίνει η ~ || 
προϊόντα περιορισµένης | ευρείας -1| ιδιωτική | εγχώρια | δηµόσια ~ || 
από την παραγωγή στην ~ || «τα παιδιά µπαίνουν δυναµικά στον χορό 
τής ~ και αποτελούν µια ισχυρή και υπολογίσιµη πληθυσµιακή οµάδα 
αγοραστών» (εφηµ.) || ζούµε στην κοινωνία τής µαζικής ~· ΦΡ. για 
εσωτερική κατανάλωση για λόγους που σχετίζονται µε το πώς θα 
δεχθεί κάτι ο λαός µιας χώρας, το πώς θα παρουσιαστεί κάτι στο 
εσωτερικό µιας χώρας: «ο αµερικανός ηγέτης κήρυξε εµπάργκο κατά 
τού Ιράν περισσότερο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, καθώς 
κανείς από τους συµµάχους του δεν του συµπαραστάθηκε» (εφηµ.) 4. 
το µέρος τού εισοδήµατος οικονοµικής µονάδας ή υπηρεσίας, που 
διατίθεται για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών ΦΡ. φόρος 
κατανάλωσης έµµεσος φόρος που ενσωµατώνεται στην τιµή πώλησης 
ενός προϊόντος, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή. 

καταναλώσιµος, -η, -ο [1871] αυτός που µπορεί να καταναλωθεί, που 
είναι κατάλληλος για κατανάλωση: ~ νερό | βενζίνη. 

καταναλωτής (ο) [1852] {-ή κ. -ού}, καταναλώτρια (η) [1887] {κα-
ταναλωτριών} κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο προορί-
ζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή 
το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον απο-
τελεί τον τελικό αποδέκτη τους- καταναλωτής είναι και κάθε αποδέ-
κτης τού διαφηµιστικού µηνύµατος: οι ~ έχουν υψηλές απαιτήσεις 
ποιότητας || καταναλωτές οινοπνευµατωδών | ηλεκτρικών συσκευών || 
Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.) || σύγχρονος | ενηµερωµένος | 
απαιτητικός ~ || τα δικαιώµατα τού ~ || οδηγίες χρήσης για τους - || 
προστασία τού ~. καταναλωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη 
διαδικασία τής κατανάλωσης (ή µε τον καταναλωτή), που συµβάλλει 
σε αυτήν ή προκύπτει από αυτήν: ~ προϊόν | συνεταιρισµός | συνήθεια | 
τάση | οικονοµία | πολιτική | διαδικασία | δαπάνες | ανάγκες | 
προτιµήσεις | συµπεριφορά | συνείδηση || «ένας επιστήµονας 
χαρακτήρισε την ~ φρενίτιδα φαινόµενο αντίστοιχο τού αλκοολισµού 
και των ναρκωτικών» (εφηµ.) || «στη δεκαετία τού '80 
διαµορφώνονται νέα ~ ήθη» (εφηµ.) ΣΥΝ. αγοραστικός- ΦΡ. (α) 
καταναλωτικό κοινό το σύνολο των καταναλωτών, η αγορά στην 
οποία στοχεύει ένα προϊόν, οι αγοραστές: το απληροφόρητο ~ πέφτει 
εύκολα θύµα επιτήδειων διαφηµιστών ΣΥΝ. αγοραστικό κοινό (β) 
καταναλωτική κοινωνία η κοινωνία στην οποία η απόκτηση υλικών 
αγαθών προβάλλεται ως αξία, στην οποία κάθε στοιχείο της µπορεί 
να µετατρέπεται σε καταναλωτικό αγαθό και η ζήτηση από την 
πλευρά των καταναλωτών καθορίζεται όχι τόσο από τις πραγµατικές 
τους ανάγκες όσο από τη διαφήµιση ΣΥΝ. κοινωνία τής αφθονίας (γ) 
καταναλωτικά αγαθά αγαθά, όπως τα προϊόντα ενδύσεως και 
διατροφής, που παράγονται για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 
αναγκών και µετά τη χρησιµοποίηση τους δεν αξιοποιούνται σε 
περαιτέρω παραγωγική διαδικασία (παύουν να 

κατά- επίτατικό 
κατά-λευκος, -η, -ο κατα-µαγεύω ρ. κατα-µαυρίζω ρ. κατα-ντροπιάζω ρ. κατά-ξερος, -η, -ο 
κατα-λερώνω ρ. κατά-µαυρος, -η, -ο κατα-ντρέττοµαι ρ. κατά-ξανθος, -η, -ο κατα-ξοδεύω ρ. 
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είναι χρήσιµα) (δ) καταναλωτική πίστη η πίστωση που παρέχεται από 
κατάστηµα, τράπεζα κ.λπ. για την αγορά καταναλωτικών αγαθών (είτε µε τη 
µορφή δανείου από τα καταστήµατα είτε µε τη µορφή δανείου από τις 
τράπεζες) (ε) καταναλωτικό δάνειο δάνειο τράπεζας προς καταναλωτή για τη 
χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καταβολής τιµήµατος πραγµάτων ή 
υπηρεσιών. — καταναλωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταναλίσκω (βλ. κ. καταναλώνω). Οι σύγχρονες φρ. και 
σηµ. αποδίδουν ξέν. όρους, λ.χ. καταναλωτικ-ή κοινωνία | πίστη (< αγγλ. 
consumer society | credit), καταναλωτικά αγαθά (< αγγλ. consumer goods), 
καταναλωτική οικονοµία (< αγγλ. consumption economy) κ.ά.]. 
καταναλωτισµός (ο) 1. η τάση για απεριόριστη κατανάλωση, η έµφαση στην 
κατανάλωση αγαθών, η οποία υποστηρίζεται συνήθ. από τη διαφήµιση και τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης 2. (κατ' επέκτ.) η τάση να ξοδεύει κανείς χρήµατα 
για απόκτηση αγαθών, ακόµη και όταν δεν τα έχει ανάγκη. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. consumerism]. κατά ναυµαχώ ρ. µετβ. 
[αρχ.] {καταναυµαχείς... | καταναυµάχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} (λόγ.) επιτυγχάνω 
ολοκληρωτική νίκη σε ναυµαχία. — καταναυµάχηση (η) [1852]. κατανεµήθηκα 
ρ. → κατανέµω κατανεµηµένος, -η, -ο r* κατανέµω 
κατανεµητής (ο) 1. αυτός που κατανέµει (π.χ. τηλεοπτικό σήµα σε διάφορους 

τηλεοπτικούς δέκτες) ΣΥΝ. διαµοιραστής 2. ΤΕΧΝΟΛ. η συσκευή που συνδέει 
τις γραµµές συνδροµητών µε τους αντίστοιχους αριθµούς τηλεφωνικού 
κέντρου: τηλεφωνικός | τηλεγραφικός ~ || ενδιάµεσος (λ.χ. µεταξύ των 
βαθµίδων επιλογής ενός τηλεφωνικού κέντρου) | κύριος ~. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. répartiteur]. κατανέµω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατένειµα, 
κατανεµή-θηκα, -µένος} 1. υποδιαιρώ, χωρίζω σε µέρη: η πληρωµή τού χρέους 
κατανεµήθηκε σε δύο δόσεις || κατένειµαν τη λεία σε ίσα µερίδια ΣΥΝ. διαιρώ, 
χωρίζω, επιµερίζω, καταµερίζω ANT. συγκεντρώνω, συνενώνω, µαζεύω 2. 
µοιράζω (κάτι) σε πολλούς, διανέµω: κατένειµε αρµοδιότητες στα µέλη τού 
προσωπικού ΣΥΝ. διαµοιράζω, νέµω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. κατανεύω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] {κατένευσα} συγκατατίθεµαι µε νεύµα: κατένευσε στο σχόλιο τού 
συναδέλφου του ΣΥΝ. συναινώ, εγκρίνω, αποδέχοµαι, παραδέχοµαι, 
επιδοκιµάζω ANT. επικρίνω, αποδοκιµάζω, απορρίπτω. — κατάνευση (η) 
[µτγν.]. Κατανη (η) πόλη τής Α. Σικελίας, αρχαία ελληνική αποικία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. τοπωνύµιο, αβεβ. ετύµου, ίσως < φοιν. qaton «µικρή» (λόγω συγκρίσεως 
µε τις Συρακούσες). Όµοια προέλευση έχει η ιταλ. ονοµασία Catania]. κατανικώ 
ρ. µετβ. [αρχ.] {κατανικάς... | κατανίκ-ησα, -ώµαι, -άσαι... κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. νικώ µε συντριπτικό, ξεκάθαρο τρόπο- επιτυγχάνω ολοκληρωτική, 
καταφανή νίκη: κατανίκησε τους αντιπάλους του σε όλα τα µέτωπα ΣΥΝ. 
κατατροπώνω, νικώ κατά κράτος, κατασυντρίβω 2. (µτφ.) καταφέρνω να 
ξεπεράσω οριστικά (πρόβληµα, δυσκολία κ.λπ.): δεν µπορούσε να κατανικήσει 
το πάθος του για το ποτό || κατανίκησε την επιθυµία του να τη δει ξανά ΣΥΝ. 
ξεπερνώ. — κατανίκηση (η) [1878]. κατανόηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. η πλήρης, σαφής και σε βάθος αντίληψη που παρέχει τη 
δυνατότητα ασφαλούς γνώσης, διάκρισης και συσχετισµού δεδοµένων το να 
κατανοεί κανείς: τα πολλά παραδείγµατα διευκόλυναν την ~ τού µαθήµατος || η 
διατύπωση δυσχέραινε την ~ τού θέµατος || πλήρης | εις βάθος | σαφής ~ 2. η 
συναίσθηση τής θέσης κάποιου, µιας κατάστασης· η προσέγγιση µε διάθεση 
επιείκειας: αυτό που χρειάζεται είναι ~ και όχι κριτική || είναι άνθρωπος µε ~ || 
χαµόγελο | κίνηση | χειρονοµία κατανόησης ΣΥΝ. ευµένεια, συµπόνια, συµπάθεια. 
κατανοητός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να κατανοηθεί, να γίνει αντιληπτός: το 
ζήτηµα δεν έγινε απόλυτα ~ στις διαστάσεις του || ~ διατύπωση | θέση | άποψη | 
κουβέντα || θα το εξηγήσει, µέχρι να γίνει ~ || οι προθέσεις του έγιναν ~ ΣΥΝ. 
εύληπτος, σαφής, αντιληπτός, καταληπτός, ευνόητος ANT. ακατανόητος, 
ακατάληπτος, αδιανόητος 2. αυτός για τον οποίο µπορεί να υπάρξει κατανόηση, 
ο οποίος δικαιολογείται, εξηγείται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα: είναι κα-
τανοητή η αντίδραση του || είναι κατανοητοί οι δισταγµοί και οι αµφιβολίες του, 
αλλά κάποτε πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ΣΥΝ. εξηγήσιµος, 
δικαιολογήσιµος, δεκτός ANT. απαράδεκτος. κατανοµή (η) 1. το µοίρασµα, ο 
καταµερισµός επιµέρους τµηµάτων συνόλου: ~ κερδών | πλούτου | εργασίας | 
αρµοδιοτήτων | πόρων | εθνικού προϊόντος | εθνικού εισοδήµατος || δίκαιη | 
άνιση ~ κερδών ΣΥΝ. µοιρασιά, διανοµή 2. (σε εκλογικά συστήµατα ενισχυµένης 
αναλογικής) (α) ο καθορισµός των εδρών που λαµβάνει κάθε κόµµα ή παράταξη 
µε βάση την αντιστοιχία ψήφων και εδρών που ορίζει ο ισχύων νόµος: πρώτη ~ 
(β) δεύτερη κατανοµή για τις έδρες που έχουν µείνει αδιάθετες από την πρώτη 
κατανοµή (γ) τρίτη κατανοµή για τη διάθεση των εδρών, οι οποίες δεν έχουν 
κατανεµηθεί ακόµη στα κόµµατα που µετείχαν στη δεύτερη κατανοµή. [ΕΤΥΜ 
^κατανέµω, απόδ. τών γαλλ. répartition, distribution]. κατανοώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{κατανοείς... | κατανό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. αντιλαµβάνοµαι σε βάθος, 
καταλαβαίνω ξεκάθαρα: έχει κατανοήσει το µάθηµα | το κείµενο | την άσκηση | 
τη θεωρία || µένει να κατανοήσουν όλοι τη διαφορά σε αυτό το λεπτό σηµείο 
ΣΥΝ. καταλαβαίνω, αντιλαµβάνοµαι, εννοώ 2. δείχνω κατανόηση, 
αντιµετωπίζω µε επιείκεια και συµπάθεια: όλοι κατανοούν το πρόβληµα του και 
είναι διακριτικοί || ~ τον εφηβικό του ενθουσιασµό, αλλά εδώ χρειάζεται λογική 
ΣΥΝ. συµπονώ, συναισθάνοµαι, νιώθω. 

κατάντηµα (το) [µτγν.] {καταντήµατος | χωρ. πληθ.} η κακή κατάσταση στην 
οποία οδηγείται (κάποιος/κάτι), η µειωτική κατάληξη, ο ξεπεσµός: το ~ τής 
οικονοµίας ΣΥΝ. εξευτελισµός, ρεζίλι. Επίσης κατάντια (η). 

κατάντης, -ης, κάταντες {κατάντ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (αρχαιοπρ.-σπάν.) 
αυτός που έχει κατεύθυνση προς τα κάτω: τα κατάντη τού ποταµού (τα µέρη τού 
ποταµού που βρίσκονται προς τις εκβολές) ΣΥΝ. κατηφορικός, κατωφερής 
ΑΝΤ. ανάντης, ανηφορικός. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. καταντώ]. 

κατάντια (η) → κατάντηµα 
καταντικρύ [αρχ.] κ. κατάντικρυ επίρρ.· ακριβώς απέναντι, κατευθείαν 

αντικριστά: ήρθε και στάθηκε ~ µου || το εκκλησάκι βρίσκεται ~ στο σπίτι µας 
ΣΥΝ. αντίκρυ | αντικρύ, απέναντι, αντικριστά. 

καταντίπ επίρρ. (λαϊκ.) ολωσδιόλου, πέρα από κάθε αµφισβήτηση, παντελώς: 
είναι ~ ηλίθιος- ό,τι και να του πεις, δεν καταλαβαίνει! || (εµφατ.) ντιπ ~ ΣΥΝ. 
εντελώς. [ΕΤΥΜ < κατά- + ντιπ]. 

καταντώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καταντάς... | κατάντησα κ. (λόγ.) κατή-ντησα} ♦ 
(αµετβ.) 1. καταλήγω σε ανεπιθύµητη κατάσταση: µε τόσες αργίες θα 
καταντήσουµε τεµπέληδες || πώς κατάντησε να πάρει είκοσι κιλά σε έξι µήνες! 2. 
(ειδικότ.) οδηγούµαι σε σηµείο εξευτελιστικό για την αξιοπρέπεια µου, σε 
ξεπεσµό (ηθικό, οικονοµικό, κοινωνικό κ.λπ.): κατάντησε να ζητιανεύει στους 
δρόµους για να ζήσει || κατήντησε να παζαρεύει την ψήφο του για έναν 
διορισµό! || κατάντησε πρεζάκιας ΣΥΝ. ξεπέφτω, παίρνω την κάτω βόλτα 3. 
αλλάζω, εξελίσσοµαι αποκτώντας αρνητική µορφή, υφίσταµαι µεταλλαγή: να 
µην καταντάει η ελευθερία ασυδοσία || τόση σκληρότητα καταντά σαδισµός! 
ΣΥΝ. γίνοµαι ♦ 4. (µετβ.) οδηγώ (κάποιον) σε δυσάρεστη κατάσταση, ειδικότ. 
σε ξεπεσµό: κατάντησαν τη χώρα ξέφραγο αµπέλι || τρελό τον κατάντησε µε τα 
καµώµατα της! [ΕΤΥΜ. < µτγν. καταντώ (-άω) «καταλήγω, φθάνω» < αρχ. 
κατάντης «κατωφερής, επικλινής» < κατ(α)- + -άντης < αντί (βλ.λ.). Η αρχική 
σηµ. απαντά στην Κ.∆. (Πράξ. 18,19: κατήντησαν δέ εις Εφεσον)]. 

κατανυκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκαλεί αίσθηµα βαθιάς 
θρησκευτικής συγκίνησης και ευλάβειας ή προκαλείται από αυτήν: ~ 
προσευχή | δέηση | εσπερινός ΣΥΝ. υποβλητικός 2. (ακολουθία, τροπάριο) µε 
το οποίο ζητείται η συγχώρηση από τον Θεό και εκφράζεται η οδύνη για τον 
ανθρώπινο ξεπεσµό: ~ εσπερινός. — κατανυκτικά | -ώς επίρρ. 

κατάνυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων) το αίσθηµα βαθιάς θρησκευτικής 
πίστης και ευλάβειας (των πιστών): ~ ψυχών || οι πιστοί παρακολουθούσαν µε 
~ ΣΥΝ. έκσταση, ψυχική ανάταση | έξαρση ΑΝΤ. ασυγκινησία, απάθεια. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάνυξις < κατανύσσω «τρυπώ µε αιχµηρό αντικείµενο» (και 
µεταφορικά «συγκινώ, διεγείρω ευλαβικά αισθήµατα») < κατά- + νύσσω 
«τρυπώ, διαπερνώ» (βλ. λ. νΰξη)]. 

καταξεριάς (ο) {καταξεριάδες} (λαϊκ.) νότιος άνεµος, που συνοδεύεται από 
υψηλές θερµοκρασίες ΣΥΝ. λίβας. 

καταξιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταξίω-σα, -θηκα, -µένος} παραδέχοµαι την αξία 
(προσώπου ή πράγµατος), αναγνωρίζω (κυρ. το µεσοπαθ. καταξιώνοµαι): 
καταξιώθηκε µε τους αγώνες και την προσφορά του || καταξιωµένος πολιτικός | 
δηµοσιογράφος || καταξιώθηκε κοινωνικά | ηθικά | καλλιτεχνικά. 

καταξίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η αναγνώριση των 
ικανοτήτων, τής αξίας (κάποιου): ύστερα από τόσους κόπους ήρθε και η ~ || 
προσωπική | επαγγελµατική | κοινωνική | επιστηµονική | ηθική | διεθνής ~||~ 
πολιτικού | καλλιτέχνη στη συνείδηση τού λαού || επιτυγχάνω | κερδίζω την ~ 
ΣΥΝ. δικαίωση. 

καταπακτή (η) άνοιγµα στο δάπεδο (σπιτιού, κτηρίου ή πλοίου), που κλείνει µε 
πόρτα οριζόντια και οδηγεί σε χώρο κάτω από το πάτωµα, υπόγειο ή αµπάρι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταπακτή (θύρα), θηλ. τού επιθ. καταπακτός < αρχ. 
καταπήγνυµι «εµπήγω, εµφυτεύω» < κατά- + πήγνυµι (βλ. λ. πήζω)]. 

καταπάνω κ. κατεπάνω επίρρ. [µεσν.] κατευθείαν πάνω (σε κάποιον/κάτι, κυρ. 
µε ορµή ή επιθετική διάθεση): κλότσησε ~ µου τη µπάλα || χύµηξε ~ του, να τον 
σκοτώσει || το κύµα ήρθε ~ µας ΣΥΝ. ενάντια. 

καταπάτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η κατά αυθαίρετο 
τρόπο κατάληψη και κατοχή εδάφους- κάθε παράνοµη οικειοποίηση, 
σφετερισµός: ~ δασικών εκτάσεων || συνεχείς ~ δηµοσίων γαιών || ~ ξένης 
περιουσίας 2. η παραβίαση και η καταστρατήγηση: καταγγελίες για ~ των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων || ~ θεσµών | νόµων | τού συντάγµατος 3. η 
παραβίαση ή η αθέτηση δέσµευσης οποιασδήποτε µορφής και ισχύος: ~ των 
όρων τού συµβολαίου || ~ συµφωνίας ΣΥΝ. αθέτηση, µη τήρηση, σπάσιµο. 

καταπατητής (ο), καταπατήτρια (η) {καταπατητριών} πρόσωπο που κάνει 
καταπάτηση, που καταλαµβάνει και οικειοποιείται συγκεκριµένη έκταση 
παράνοµα και αυθαίρετα: πρέπει να τιµωρούνται παραδειγµατικά οι ~ δασικών 
εκτάσεων ΣΥΝ. οικοπεδοφάγος. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ανιχνευτής, 
κατάσκοπος» (µεσν. σηµ. «κλέφτης»), < αρχ. καταπατώ]. 

καταπατώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταπατείς... | καταπάτ-ησα, -ούµαι, -άται... | -ιέµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. καταλαµβάνω και οικειοποιούµαι παρανόµως εδαφική 
έκταση: ~ καµένες περιοχές! οικόπεδο/ ακίνητο ΣΥΝ. σφετερίζοµαι 2. 
παραβιάζω τα νοµικώς ή εθιµικώς κατοχυρωµένα και αποδεκτά, 
καταστρατηγώ: ~ τους νόµους | τις ελευθερίες | τα ανθρώπινα δικαιώµατα || 
καταγγέλλουν ότι καταπατούνται οι συµβάσεις || καταπάτησε κάθε ίχνος 
αξιοπρέπειας ΣΥΝ. παραβαίνω, παραβιάζω 3. είµαι ασυνεπής, δεν τηρώ 
(υποχρέωση ή υπόσχεση): καταπάτησε τον όρκο | την υπόσχεση του || 
καταπατώ µια 
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συµφωνία ΣΥΝ. αθετώ ANT. τηρώ, κρατώ, σέβοµαι. 
κατάπαυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} η πλήρης 
παύση, ο οριστικός τερµατισµός: ~ των εχθροπραξιών | τού πολέµου 
| τού πυρός ΣΥΝ. λήξη, σταµατηµός, τέλος, τελειωµός. — καταπαύω 
ρ. [αρχ.]. 

καταπειθω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατέπεισα, καταπείσθηκα) πείθω (κά-
ποιον) εντελώς, τον απαλλάσσω από κάθε αµφιβολία ή αναστολή, 
εµπνέω απόλυτη πίστη (για κάτι): είχε καταπείσει τους πάντες για 
την αθωότητα του ΣΥΝ. πείθω. — καταπειστικός, -ή, -ό [1790], κατα-
πεισπκά επίρρ. 

καταπέλτης (ο) {καταπελτών} 1. (κατά την αρχαιότητα) πολεµική 
πολιορκητική µηχανή, την οποία αποτελούσε ένας µεγάλος µοχλός 
στερεωµένος πάνω σε συνήθ. ξύλινη, τροχοφόρο βάση, ώστε όταν 
έκοβαν τα σχοινιά που έδεναν το άκρο τού µοχλού στη βάση, αυτός 
να εκτινάσσεται µε δύναµη, εκτοξεύοντας σε µακρινή απόσταση βέ-
λη, λίθους, φλεγόµενα αντικείµενα κ.λπ. εναντίον εχθρικών στόχων 
(κυρ. για το γκρέµισµα τειχών ή την πυρπόληση τους) 2. (µτφ.) καθετί 
(πρόσωπο, λόγος, κείµενο κ.λπ.) που επιφέρει συντριπτικά αποτε-
λέσµατα εις βάρος συγκεκριµένου στόχου, που λειτουργεί καταλυτι-
κά: στην απαντητική του αγόρευση υπήρξε ~ || τα άρθρα του ήταν ~ 
κατά τής διαφθοράς των πολιτικών 3. µεγάλη µεταλλική πόρτα στην 
πρύµνη ή πλώρη πλοίου που ανοίγει από πάνω πέφτοντας στην προ-
βλήτα και επιτρέπει την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών και 
οχηµάτων 4. (στα αεροπλανοφόρα) µηχανισµός που χρησιµοποιείται 
για την επιτάχυνση τής εκτόξευσης, τής απογείωσης αεροπλάνου 
από το κατάστρωµα τού πλοίου 5. µεσαιωνικό όργανο βασανισµού. 
[ETYM. < αρχ. καταπάλτης | καταπέλτης < κατά- + -πάλτης < πάλλω]. 

καταπετασµα (το) {καταπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται σε έναν χώρο ως κάλυµµα και διαχωριστικό, στερε-
ωµένο έτσι ώστε να πέφτει προς τα κάτω· το παραπέτασµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. 
(ειδικότ.) το παραπέτασµα τού ναού, που χωρίζει το Αγιο Βήµα από 
τον κυρίως ναό- ΦΡ. τρώω το καταπετασµα καταναλώνω πολύ φαγη-
τό ΣΥΝ. τρώω τον περίδροµο | τον αγλέορα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταπετάννυµι «ξεδιπλώνω, καλύπτω» < κατά- + 
πετάννυµι (βλ. λ. πετώ). Η λ. χρησιµοποιήθηκε από τους Εβδοµήκοντα 
ως απόδ. τού εβρ. parohéth, για να δηλώσει το χώρισµα ανάµεσα στα 
Αγια και τα Αγια των Αγίων τού ναού. Ακόµη, η φρ. τρώει το κατα-
πετασµα αναφερόταν αρχικώς σε κλέφτες που δεν δίσταζαν να επε-
κτείνουν τις βλέψεις τους ακόµη και σε ιερά πράγµατα]. 

καταπέφτω ρ. -> καταπίπτω 
καταπιάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µεσν.] {καταπιάστηκα} (+µε) ασχο-

λούµαι εντατικά και συστηµατικά µε (κάτι): καταπιάστηκε µε το 
εµπόριο και πρόκοψε || καιρός είναι πια να καταπιαστεί κι αυτός µε 
τις σπουδές του στα σοβαρά || καταπιάνεται µε πολλά συγχρόνως και 
διασπάται! ΣΥΝ. ενασχολούµαι, καταγίνοµαι, µπλέκω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
αποθετικός. 

καταπιέζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καταπίεσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
περιορίζω πιεστικά· εµποδίζω την ελεύθερη, αυθόρµητη έκφραση, 
ασκώντας σωµατικό ή ψυχολογικό εξαναγκασµό: έχει καταπιεστεί 
τόσο πολύ από τον πατέρα του, που ακόµα και σήµερα δεν τολµά να 
του αντιµιλήσει || δεν άντεχε άλλο να καταπιέζει τα αισθήµατα του || - 
επιθυµίες || καταπίεζε τον λαό του | τους φτωχούς | τις µειονότητες | 
τους εργαζοµένους ΣΥΝ. καταδυναστεύω, τυραννώ. 

καταπίεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1.ο περιορισµός 
τής ελευθερίας (κάποιου), ο σωµατικός ή ψυχολογικός εξαναγκασµός 
του: ασκεί µεγάλη ~ στα παιδιά της | στους υπαλλήλους του | στους 
πολίτες τής χώρας || η συνεχής ~ των επιθυµιών δηµιουργεί απωθη-
µένα ΣΥΝ. καταδυνάστευση 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη ή κατάσταση 
που καταπιέζει (κάποιον): αυτός ο διαρκής έλεγχος, πού πάει, µε 
ποιον και τι ώρα θα γυρίσει, είναι µεγάλη ~. — καταπιεστής (ο) 
[1859], καταπιέστρια (η). 

καταπιεστικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που ασκεί καταπίεση, που κα-
ταπιέζει: ~ νόµος | καθεστώς || ~ τρόπος διακυβέρνησης || - συµπερι-
φορά || ο — προστατευτισµός || ~ φορολογία | απαγόρευση || ~ αγωγή | 
αγάπη ΣΥΝ. δεσµευτικός, περιοριστικός, ασφυκτικός ANT. φιλελεύθε-
ρος, ελαστικός 2. (για πρόσ.) αυτός που ενεργεί καταδυναστευτικά, 
ως καταπιεστής: θα έπρεπε ν'αφήνει τα παιδιά και λίγο ελεύθερα, να 
µην είναι τόσο καταπιεστικός! ΣΥΝ. καταδυναστευτικός, τυραννικός. 
— καταπιεστικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. 

καταπίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (κατάπια, καταπιωµένος} ♦ 1. (α-
µετβ.) κατεβάζω (ποτό ή τροφή) από το στόµα και µέσω τού φάρυγγα 
στο στοµάχι: τον πονούσε ο λαιµός του και δεν µπορούσε να καταπιεί 
♦ (µετβ.) 2. κατεβάζω (κάτι) στο στοµάχι από το στόµα και τον φά-
ρυγγα: καταπίνω το γάλα | το φάρµακο | τα χάπια | τη µπουκιά µου 3. 
(µτφ.) κάνω κάτι να χαθεί στο εσωτερικό µου: τους κατάπιαν τ'άγρια 
κύµατα ΣΥΝ. ρουφώ· ΦΡ. (α) άνοιξε η γη και τον κατάπιε βλ. λ. ανοίγω 
(β) ν' ανοίξει η γη και να µε καταπιεί βλ. λ. ανοίγω 4. (µτφ.-κακόσ.) α-
ποδέχοµαι αφελώς, χωρίς ερωτηµατικά ή υποψίες: τους πλάσαρε την 
ιστορία µε λίγο µελοδραµατισµό και αυτοί τα κατάπιαν όλα || το κα-
τάπιε το ψέµα 5. (µτφ.) αποδέχοµαι παθητικά, χωρίς αντίρρηση, ανέ-
χοµαι χωρίς διαµαρτυρία, χωρίς να προβάλω αντίσταση: δεν µπορώ 
να καταπιώ τέτοια προσβολή || όλα τα κατάπινε κι έκανε υποµονή 
ΣΥΝ. υποµένω- ΦΡ. καταπίνω τη γλώσσα µου (i) αποδέχοµαι παθητικά 
κάτι, δεν τολµώ να εκφράσω την αντίρρηση µου: µόλις της έβαλε τις 
φωνές, κατάπιε τη γλώσσα της και δεν ξαναµίλησε ΣΥΝ. αποστοµώ-
νοµαι, το βουλλώνω, δεν λέω λέξη (ii) σταµατώ να µιλώ, µένω σιωπη-
λός: έχει καταπιεί τη γλώσσα του, από το πρωί δεν έχει πει λέξη 6. 
(µτφ.) καταπιέζω (κάτι), δεν επιτρέπω την εκδήλωση του (συγκρατώ-
ντας τον εαυτό µου): ένιωσε να φουντώνει, αλλά κατάπιε τον θυµό 
του και συνέχισε! || ~ τα δάκρυα | τους λυγµούς µου. 

κατάπιοµα (το) (λαϊκ.) (καταπιόµ-ατος | -ατα, -άτων} η κατάποση. 
[ΕΤΥΜ. < καταπιώ, υποτ. αορ. τού ρ. καταπίνω]. 

καταπιόνας (ο) ο φάρυγγας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. καταπιών, µτχ. 
αορ. β' (κατέπιον) τού ρ. καταπίνω]. 

καταπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέπεσα} (λόγ.) 1. παύω να ισχύω: η 
κατηγορία καταπίπτει υπό το βάρος των αθωωτικών αποδείξεων ΣΥΝ. 
γκρεµίζοµαι, τσακίζοµαι, καταρρέω, κατακρηµνίζοµαι, πέφτω 2. (κυρ. 
στον αόρ.) πέφτω εντελώς (συνήθ. από µεγάλος ύψος): οι τοίχοι είχαν 
καταπέσει || ένα µεταγωγικό αεροσκάφος κατέπεσε στην Αττική 3. (για 
καιρικά φαινόµενα) κοπάζω, καταπαύω, γίνοµαι πιο ασθενής, 
χαµηλότερης έντασης: οι βόρειοι άνεµοι θα καταπέσουν συντόµως 
ΣΥΝ. καταλαγιάζω, γαληνεύω ANT. αγριεύω, φουντώνω, ανταριάζω 4. 
(µτφ.) χάνω την ενεργητικότητα µου, τις δυνάµεις µου, εξαντλούµαι: 
ύστερα από το ατύχηµα είχε καταπέσει εντελώς || κατέπεσε ψυχολο-
γικά | βιολογικά | από τα χρόνια | απ' την αρρώστια ΣΥΝ. εξασθενώ, 
καταβάλλοµαι, παρακµάζω, εξαντλούµαι ANT. δυναµώνω. Επίσης 
(καθηµ.) καταπέφτω [µεσν.]. 

καταπίστευµα (το) [1840] {καταπιστεύµ-ατος | -ατα,-άτων} ΝΟΜ. θε-
σµός ο οποίος παρέχει στον διαθέτη την ευχέρεια να καθορίσει απώ-
τερο κληρονόµο στον οποίον και περιέρχεται η κληρονοµιά εφόσον, 
συνήθως, πεθάνει ο αρχικός κληρονόµος: κληρονοµικό | καθολικό -
(αυτό που προβλέπει και επιβάλλει παράδοση τµήµατος ή τού συνό-
λου κληρονοµιάς σε άλλο πρόσωπο) || προφορικό ~ (αυτό που µαρτυ-
ρείται µόνο προφορικά) || µυστικό - (αυτό που ορίζεται σε συµπλη-
ρωµατικό έγγραφο τού κληροδότη και όχι στη διαθήκη του). — κα-
ταπιστευµατικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. 
fideicommissum]. 

καταπιστευµατοδόχος (ο) [1871] ΝΟΜ. Ο δέκτης τού καταπιστεύ-
µατος. 
[ΕΤΥΜ. < καταπίστευµα + -δόχος < δέχοµαι, απόδ. τού λατ. fidu-
carius]. 

καταπίστευση (η) [1840] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΝΟΜ. 
σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος µε την οποία ωστόσο δεν απο-
σκοπείται η επαύξηση τής περιουσίας τού προσώπου που αποκτά το 
δικαίωµα (δηλ. τού καταπιστευµατοδόχου), αλλά είτε η εξασφάλιση 
απαίτησης την οποία αυτός έχει κατά τού µεταβιβάζοντος το δικαί-
ωµα είτε η απλή διαχείριση τού δικαιώµατος· αλλιώς καταπιστευτι-
κή δικαιοπραξία. 

καταπίστοµα επίρρ. (λαϊκ.) έχοντας ή φέρνοντας το στόµα προς τη 
γη, σκύβοντας ή πέφτοντας εντελώς µπρούµυτα: προσκύνησε ~ ANT. 
ύπτια, ανάσκελα. 

καταπλακώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {καταπλάκω-σα, -θηκα, -µένος} πλα-
κώνω εντελώς: τόνοι χιονιού καταπλάκωσαν τους ορειβάτες. 

κατάπλασµα (το) {καταπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων) πολτώδης µάζα που 
παρασκευάζεται από φαρµακευτικά διαλύµατα µε βάση τον λι-
ναρόσπορο και χρησιµοποιείται ως επίθεµα για την καταπολέµηση 
τού πόνου ή των φλεγµονών ΣΥΝ. έµπλαστρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
καταπλάσσω < κατά- + πλάσσω (βλ.λ.)]. 

κατάπλατα επίρρ.· κατευθείαν στην πλάτη, ακριβώς στο µέσο τής 
πλάτης: τον χτύπησε ~ µ ' ένα µαχαίρι. 

καταπλεύσω (να/θα) ρ. -· καταπλέω 
καταπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέπλευσα} (για πλοίο) κατευθύνοµαι ή 

φθάνω στον προορισµό µου, πλέοντας µέσω θαλάσσης ή ποταµού: τα 
πλοία τού αγγλικού στόλου αναµένεται να καταπλεύσουν αύριο στο 
λιµάνι µας || ο «Ποσειδών» κατέπλευσε µε καθυστέρηση δύο ωρών 
ΣΥΝ. εισπλέω ΑΝΤ. αποπλέω, εκπλέω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

καταπληκτικός, -ή, -ό [µτγν.] (σε χαρακτηρισµούς προσώπων, πραγ-
µάτων, γεγονότων, καταστάσεων) αυτός που προκαλεί κατάπληξη λό-
γω εξαιρετικής σπουδαιότητας ή ποιότητας: ~ περίπτωση ανθρώπου 
| ταλέντο | χαρακτήρας | οµοιότητα | κατόρθωµα | παράσταση | ερ-
µηνεία | οµορφιά | χιούµορ | µέρα | ταινία ΣΥΝ. εκπληκτικός, απί-
στευτος, αφάνταστος, φοβερός, µοναδικός, φανταστικός. — κατα-
ττληκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κατάπληκτος, -η, -ο αυτός που αισθάνεται µεγάλη έκπληξη, που µένει 
εµβρόντητος µπροστά σε απροσδόκητες εξελίξεις, θαυµαστά 
πράγµατα, καταστάσεις και συµβάντα: η κοινή γνώµη παρακολουθεί 
~ τον νέο πόλεµο δηλώσεων || µένω - από την τροπή που πήραν τα 
πράγµατα || ~ από το θέαµα ΣΥΝ. έκθαµβος, άναυδος, εκστατικός, 
άφωνος, έκπληκτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. καταπλήσσω | -ττω]. 

κατάπληξη (η) {-ης κ. -ήξεως | χωρ. πληθ.} η µεγάλη έκπληξη, το αί-
σθηµα βαθιάς αναστάτωσης, απορίας και θαυµασµού (κάποτε µαζί 
µε κάποιον φόβο) από απρόβλεπτα πράγµατα, γεγονότα ή εξελίξεις: η 
~ τού ακροατηρίου ήταν µεγάλη, όταν ο οµιλητής ξέσπασε σε ύβρεις 
ΣΥΝ. έκπληξη, σάστισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπλήσσω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
κατάπληξις < καταπλήσσω]. 

καταπληξία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το σοκ, η ξαφνική και βίαιη 
διαταραχή τής νευρικής ισορροπίας, που οφείλεται σε συγκινησια-
κά, συναισθηµατικά αίτια και εντοπίζεται στην απώλεια τού µυϊκού 
τόνου και των αντανακλαστικών κινήσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cataplexie]. 

καταπλήσσω κ. κάταπλήττω ρ. µετβ. {κατ-έπληξα, (λόγ.) -επλάγην, -
ης, -η...} προκαλώ κατάπληξη σε κάποιον, δηµιουργώ έντονη έκπλη-
ξη· κάνω µεγάλη εντύπωση: τα νέα του σχέδια κατέπληξαν τους ειδι-
κούς µε τη φαντασία και την πρωτοτυπία τους || µας κατέπληξε το 
πείσµα και η αποφασιστικότητα του || µε έχει καταπλήξει η αδιαφορία 
του! ΣΥΝ. εκπλήσσω, εντυπωσιάζω, θαµπώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ-
πλήσσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + πλήσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

κατάπλους (ο) {κατάπλ-ου, -ου(ν) | -οι, -ων, -ους} (επίσ.) 1. η άφιξη 
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πλοίου στο λιµάνι προορισµού του: ο - τού στόλου ΣΥΝ. ελλιµενισµός, 
είσπλους ANT. έκπλους, απόπλους 2. (ειδικότ.) ο πλους κατά το ρεύµα τού 
ποταµού, προς τα κάτω, προς τις εκβολές του ANT. ανά-πλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καταπλέω]. κατάπλωρος, -η, -ο (κυρ. για ανέµους) αυτός 
που έχει φορά ακριβώς κατά τη διεύθυνση τής πλώρης, που πέφτει κατευθείαν 
πάνω στην πλώρη κατά τον πλου τού πλοίου. — κατάπλωρα επίρρ. καταπνίγω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέπνιξα, καταπνίγηκα (λόγ. κατεπνίγην, -ης, -η..., µτχ. 
καταπνιγείς, -είσα, -έν)} 1. πνίγω (κάποιον) 2. (µτφ.) εµποδίζω την εκδήλωση ή 
την επικράτηση (κάποιου) µε βίαιο τρόπο, ανατρέποντας τη φυσική πορεία, 
δρώντας κατασταλτικά: ~ τον θυµό | τα αισθήµατα | τις παρορµήσεις µου || ~ την 
εξέγερση | την επανάσταση | την ανταρσία ΣΥΝ. καταστέλλω, συντρίβω, 
αφανίζω, σταµατώ, διαλύω, εξοντώνω. — κατάπνιξη (η) [αρχ.], καταπνικτικός, 
-ή, -ό [1891]. κατά πόδας επίρρ. 1. ακριβώς στα ίχνη, στα βήµατα κάποιου: τον 
ακολουθούσε ~, όπου κι αν πήγαινε || τον παρακολουθούσαν ~· είχαν γίνει η σκιά 
του ΣΥΝ. ξοπίσω 2. ως άµεση συνέπεια, ως άµεσο αποτέλεσµα: µετά τον 
πόλεµο έρχεται - η δυστυχία 3. (µτφ.) µε απόλυτη ακρίβεια, σύµφωνα µε 
προδιαγεγραµµένη πορεία: ακολουθούσε τις οδηγίες ~ || εφαρµόζει ~ τις εντολές 
των ανωτέρων του. Επίσης (λαϊκ.) καταπόδι [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατά πόδας < πους, ποδός «πόδι»]. καταπολέµηση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προσπάθεια για τη δραστική αντιµετώπιση 
(επικίνδυνων ή ανεπιθύµητων καταστάσεων, γεγονότων, φαινοµένων κ.λπ.): ο 
αγώνας για την -των ναρκωτικών | τού καρκίνου | τού έιτζ | τής ανεργίας | µιας 
πυρκαγιάς || ~ τής φοροδιαφυγής | τού πληθωρισµού | τής τροµοκρατίας | τού 
εγκλήµατος || συστηµατική | αποτελεσµατική | ολοκληρωτική | συνδυασµένη 
(βλ.λ.) ~ ΣΥΝ. εξάλειψη, εξολόθρευση, εξόντωση, εξουδετέρωση, καταστολή, 
εξαφάνιση.. καταπολεµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταπολεµάς... κ. -είς... | καταπολέµ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα) προσπαθώ να αντιµετωπίσω δραστικά, να εξουδετερώσω 
κάτι/κάποιον ανεπιθύµητο ή επικίνδυνο: ~ τους αντιπάλους µου | τους εχθρούς || 
~ τις ασθένειες µε δραστικά φάρµακα || την κερδοσκοπία | τα ναρκωτικά | την 
ανεργία. καταπόνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πολύ 
έντονη κούραση, η εξάντληση λόγω υπερβολικής καταβολής δυνάµεων: ~ µυών 
|| η ~ από την έντονη εργασία || η - τού πνεύµατος ΣΥΝ. κούραση, εξάντληση, 
εξασθένηση, εξουθένωση 2. η έντονη ή βαριά χρήση αντικειµένου η οποία 
µπορεί να το φθείρει: η ~ των αναρτήσεων | των ελαστικών τού αυτοκινήτου. 
καταπονητικός, -ή, -ό [1886] αυτός που προκαλεί εξάντληση επειδή απαιτεί 
έντονη προσπάθεια, που προξενεί καταπόνηση: ~ άσκηση | δουλειά | 
αποσχόληση | διαδικασία ΣΥΝ. κουραστικός, εξαντλητικός, κοπιαστικός, 
κοπιώδης, επίπονος, βαρύς, (λόγ.) επαχθής ANT. ξεκούραστος, άκοπος, άνετος. 
— καταπονητιΚ-ά | -ώς [1886] επίρρ. καταποντίζω ρ. µετβ. {καταπόντισ-α, -
τηκα, -µένος} 1. βυθίζω- (συ-νήθ. µεσοπαθ. καταποντίζοµαι): το πλοίο 
καταποντίστηκε αύτανδρο ΣΥΝ. καταβυθίζω, βουλιάζω, (λαϊκ.) φουντάρω, 
πνίγω 2. παθαίνω µεγάλη καταστροφή, δέχοµαι σοβαρότατο πλήγµα, καίριο 
χτύπηµα: το κόµµα του καταποντίστηκε στις εκλογές ΣΥΝ. καταστρέφοµαι, αφα-
νίζοµαι, εξολοθρεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + ποντίζω < πόντος «θάλασσα» (βλ.λ.)]. καταποντισµός 
(ο) [αρχ.] 1. καταβύθιση στη θάλασσα ΣΥΝ. βού-λιαγµα 2. µεγάλη 
καταστροφή, πλήγµα, αφανισµός: ο ~ ενός κόµµατος στις εκλογές- ΦΡ. σεισµοί, 
λοιµοί, λιµοί και καταποντισµοί βλ. λ. σεισµός. Επίσης καταπόντιση (η) 
[µτγν.]. καταπονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταπονείς... | καταπόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} προκαλώ καταπόνηση: τον είχε καταπονήσει το µακρύ ταξίδι || 
καταπονηµένος από την ταλαιπωρία || ~ τα µάτια | το σώµα | το µυαλό µου ΣΥΝ. 
κατακουράζω, εξαντλώ, καταβάλλω ΑΝΤ. αναπαύω, ξεκουράζω, χαλαρώνω. 
κατάποση (η) [αρχ.] {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} η προώθηση τροφής από 
το στόµα στο στοµάχι διά µέσου τού φάρυγγα και τού οισοφάγου: τον πονάει ο 
λαιµός του και δυσκολεύεται στην ~ ΣΥΝ. κα-τάπιοµα. καταποτήρας (ο) [1888] 
(λόγ.) 1. η καταβόθρα (βλ.λ., σηµ. 1) 2. ο στρόβιλος που δηµιουργείται σε 
υδάτινη µάζα λόγω διαφοράς πιέσεως, ο νεροστρόβιλος ΣΥΝ. δίνη, µάτι, 
ρουφήχτρα. [ΕΤΥΜ < κατάποση (βλ. λ. πόση) + παραγ. επίθηµα -τήρ(ας)]. 
καταπότι (το) {καταποτ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το χάπι, γενικότ. οτιδήποτε 
παραλαµβάνεται σε στερεά µορφή και σε σχήµα σφαιριδίου από το στόµα µε 
κατάποση. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. καταπότιον, υποκ. τού κατάποτον < καταπίνω]. 
καταπραϋντικός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που καταπραΰνει, που καθησυχάζει και 
ανακουφίζει: ~ λόγια ΣΥΝ. καθησυχαστικός, ανακουφιστικός, κατευναστικός 
ΑΝΤ. διεγερτικός 2. καταπραϋντικά (τα) ΙΑΤΡ. φάρµακα που χρησιµοποιούνται 
για την καταστολή διαφόρων διεγερτικών καταστάσεων τού οργανισµού ή σε 
περιπτώσεις παροξυσµικού βήχα, υψηλού πυρετού, δυνατού πόνου κ.λπ.: ~ 
χάπια ΣΥΝ. ηρεµιστικός. — καταπραϋντικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. καταπραΰνω 
ρ. µετβ. {καταπράυν-α, -θηκα} µειώνω την πίεση, απαλλάσσω από την 
αρνητική ένταση προσδίδοντας γαλήνη και ηρεµία, ανακουφίζω: παυσίπονα 
που καταπραΰνουν τους πόνους || προσπάθησε να καταπραΰνει τον θυµό του 
ΣΥΝ. καθησυχάζω, κατευνάζω, γαληνεύω, καλµάρω. — καταπράυνση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < κατά- + πραϋνω < πράος (βλ.λ.)]. καταπροσωπο επίρρ. 
1. κατευθείαν στο πρόσωπο: του 'δώσε ~ ένα 

χαστούκι ΣΥΝ. κατάµουτρα, κατάφατσα 2. (µτφ.) µε θάρρος, ευθέως: της είπε ~ 
να φύγει! ΣΥΝ. κατάµουτρα, µε παρρησία. Επίσης κατα-πρόσωπα [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φρ. κατά πρόσωπον]. 

κατάπρυµ(ν)ος, -η, -ο (για θαλασσινό άνεµο) αυτός που πνέει από το µέρος τής 
πρύµνης, που είναι ευνοϊκός για ταξίδι ΣΥΝ. ούριος, πρίµος ΑΝΤ. κατάπλωρος. 
— κατάπρυµ(ν)α επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. κατά πρύµνην]. 

καταπτοώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καταπτοείς... | καταπτό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ρίχνω το ηθικό (κάποιου), τον απογοητεύω εντελώς: τον έχουν 
καταπτοήσει οι συνεχείς αποτυχίες και η αδιαφορία τού κοινού || είχε 
καταπτοηθεί από την ήττα του στις εκλογές ΣΥΝ. κατατροµάζω, φοβίζω, 
καταφοβίζω ΑΝΤ. ενισχύω, ενθαρρύνω, αναθαρρύνω. — καταπτόηση (η) 
[1766]. 

κατάπτυστος, -η, -ο αυτός που δεν αξίζει παρά περιφρόνηση, φτύσιµο: ~ 
λιβελογράφηµα | συµπεριφορά | σχόλιο | δηµοσίευµα ΣΥΝ. αχρείος. — 
κατάπτυστα | καταπτύστως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καταπτύω < κατά- + 
πτύω «φτύνω»]. 

κατάπτωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (κυριολ.) το 
ολοκληρωτικό γκρέµισµα κατασκευής ΑΝΤ. ανέγερση, ανόρθωση· (µτφ.) 2. η 
απώλεια σηµαντικού βαθµού σωµατικής ενέργειας, η πλήρης σωµατική 
εξασθένηση: η έντονη προσπάθεια που κατέβαλε, τον έφερε στα όρια τής ~ 
ΣΥΝ. εξασθένηση, εξάντληση ΑΝΤ. ενδυνάµωση 3. η εκδήλωση κυρ. 
καταθλιπτικών τάσεων συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα τής αδυναµίας 
(κάποιου) να διατηρήσει την ψυχική, πνευµατική, συναισθηµατική του 
ισορροπία (συνήθ. λόγω µεγάλης ψυχικής ή σωµατικής κόπωσης): ήταν σε ~ 
ύστερα απ' το διαζύγιο || η ~ εκδηλώθηκε µε νευρικά ξεσπάσµατα και κλάµατα 
ΣΥΝ. κατάθλιψη, αθυ-µία 4. η παρακµή, η εµφάνιση εκφυλιστικών 
φαινοµένων: ηθική | κοινωνική ~ || ~ των ηθών || ~ αξιών | προτύπων ΣΥΝ. 
παρακµή, µαρασµός, ευτέλεια ΑΝΤ. ακµή, ευδοκίµηση. 

καταπώς επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) συµφώνως προς, κατά τον τρόπο που: ~ τα 
λες, έχεις δίκιο! || ~ τα παρουσιάζουν, ήταν ατύχηµα || θα βρέξει, ~ φαίνεται 
ΣΥΝ. όπως, καθώς. 

Καταρ (το) {άκλ.} (αραβ. Dawlât Qatar = Κράτος τού Κατάρ) κράτος τής Ν∆. 
Ασίας, στη ∆. ακτή τού Περσικού Κόλπου, µε πρωτεύουσα τη Ντόχα, επίσηµη 
γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ριάλ Κατάρ. [ΕΤΥΜ < αραβ. Qatar, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < αραβ. qatura «εκκρίνω» < qatran «ρητίνη», πράγµα που 
συνδ. µε τα πλούσια κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου τής χώρας]. 

κατάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ευχή να πάθει κάποιος κάτι κακό· κάθε 
σύντοµη φράση που εκφωνείται µε πίστη στη µαγική της δύναµη, δηλ. µε την 
πεποίθηση ότι θα βγει αληθινή, και µε σκοπό την πρόκληση κακού στο άτοµο 
προς το οποίο απευθύνεται: τον έδιωξε µε κατάρες για το κακό που έκανε! || 
την - µου να 'χεις! ΣΥΝ. αρά, ανα-θεµατισµός, ανάθεµα ΑΝΤ. ευχή, ευλογία- 
ΦΡ. (α) γυρίζει σαν την άδικη κατάρα για άνθρωπο που περιπλανάται άσκοπα 
ή χωρίς να καταλήγει κάπου, χωρίς να σταµατά ποτέ η περιπλάνηση του: δεν 
έχει ησυχία αυτός ο άνθρωπος, ~ (β) δίνω | αφήνω (σε κάποιον) ευχή και 
κατάρα αφήνω σε κάποιον άλλο (συνήθ. ζητώντας του αυτό ως τελευταία 
χάρη, ως διαθήκη) να εκτελέσει επιθυµία µου, δίνοντας του την ευλογία µου 
αν το πράξει και τον αναθεµατισµό µου αν δεν το πράξει: ευχή και κατάρα του 
'δώσε η µάννα του να µην πουλήσει το πατρικό τους 2. (µτφ.) η συµφορά που 
έρχεται σε κάποιον και γενικότ. κάθε δυσάρεστο φαινόµενο: η ~ τού πολέµου 
επανέρχεται ΣΥΝ. κακή περίσταση, δυστυχία, µάστιγα ΑΝΤ. ευτυχία, χαρά, 
ευλογία 3. (ως επιφών.) ανάθεµα: ~ τη στιγµή που σε γνώρισα! [ΕΤΎΜ. ap£. < 
καταρώµαι (-άο-) (υποχωρητ.)]. 

καταραµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δεχτεί κατάρα, που τον βαραίνει 
κατάρα ΣΥΝ. αφορισµένος, αναθεµατισµένος, επάρατος 2. αυτός που 
συµπεριφέρεται κατά τρόπο που θα µπορούσε να προκαλέσει κατάρες εναντίον 
του, µισητός ΣΥΝ. αξιοκατάρατος, κατά-ρατος, επικατάρατος 3. καταραµένοι 
ποιητές (poètes maudits) ποιητές περιφρονηµένοι από την κοινωνία· (ειδικότ.) 
χαρακτηρισµός των ποιητών οι οποίοι έχουν περιέλθει σε κατώτερη κοινωνική 
θέση, έχουν περιθωριοποιηθεί και γίνονται αντικείµενο περιφρόνησης από τους 
κρατούντες, οι οποίοι φοβούνται τη διεισδυτική τους µατιά (ο όρος 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Πωλ Βερλαίν το 1885 ως τίτλος συλλογής 
δοκιµίων του για την τραγική ζωή ποιητών όπως ο Στεφάν Μαλλαρµέ, ο 
Αρθούρος Ρεµπώ κ.ά.). κατάρατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµπεριφέρεται 
κατά τρόπο που επιφέρει κατάρα, αυτός που αξίζει κατάρες: ~ φονιάς | εχθρός. 
ΣΥΝ. αξιοκατάρατος, µισητός ΑΝΤ. ευλογηµένος. -καταρτος, -η, -ο λεξικό 
επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
καταρτιών: τρικάταρτο πλοίο. καταράχι (το) {καταραχ-ιού | -ιών} το πιο ψηλό 
σηµείο τής κορυφής βουνού και κατ' επέκτ. η κορυφογραµµή: « να πάω πάνω 
στα βουνά, ψηλά στα ~» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης κατάραχο. — κατάραχα επίρρ. 
[µεσν.]. κατάργηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η άρση τής ισχύος: 
~ νόµου | νοµικής διάταξης | των εισαγωγικών εξετάσεων | φοροαπαλλαγών | 
προνοµίων | συνοριακών ελέγχων | τής επετηρίδας των εκπαιδευτικών | τού 
πανεπιστηµιακού ασύλου | οργανικής θέσεως ΣΥΝ. ακύρωση ΑΝΤ. επικύρωση, 
καθιέρωση, έγκριση. καταργώ ρ. µετβ. {καταργείς... | κατάργη-σα (λόγ. 
κατήργησα), -θηκα, -µένος} αίρω την ισχύ, ακυρώνω κάτι: ~ τους νόµους τής 
προηγούµενης κυβέρνησης || ~ τις εξετάσεις | τα τεκµήρια φορολόγησης | δια-
τάξεις ΣΥΝ. καταλύω ΑΝΤ. επαναφέρω, καθιερώνω, θέτω σε ισχύ. [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. καταργώ (-έω), αρχική σηµ. «ακινητοποιώ (κάτι), το καθιστώ αδρανές», < 
κατ(α)- + αργώ < αργός. Η σηµερινή σηµ. πρώτο- 



καταριέµαι 860 κατάσβεση 
 

απαντά στην Κ.∆. (λ.χ. Ρωµ. 3,31: νόµον οΰν καταργοϋµεν διά τής πί-στεως;)]. 
καταριέµαι ρ. µετβ. αποθ. (καταρά-στηκα, -µένος} απευθύνω κατάρα σε 
(κάποιον), του εύχοµαι να υποστεί κάτι κακό (ο ίδιος ή αγαπηµένα του 
πρόσωπα): καταριέται την ώρα και τη στιγµή που τον παντρεύτηκε || τον 
καταράστηκε η ίδια του η µάννα || - τους εχθρούς | τα ξένα ΣΥΝ. αναθεµατίζω. 
Επίσης (λόγ.) καταρώµαι [αρχ.] {-άσαι...}. [ΕΤΥΜ µεσν., µεταπλ. τ. τού αρχ. 
καταρώµαι (-άο-) (κατά τα ρ. µέσης φωνής σε -ιέµαί) < κατ(α)- + άρώµαι < αρά 
«ανάθεµα, συµφορά» (αρχική σηµ. «προσευχή, επίκληση») < *àpFa, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρµ. uranam «αρνούµαι», λατ. oro «ικετεύω, αιτούµαι», 
καθώς και µε το ρ. αρνούµαι (βλ.λ.)]. καταριθµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταριθµείς... 
| καταρίθµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} αριθµώ µε προσοχή, καταγράφοντας 
τα δεδοµένα σε κατάλογο, απαριθµώ ένα προς ένα: καταριθµήθηκαν 
τουλάχιστον είκοσι κοµµάτια τής συλλογής µε ανάγλυφες παραστάσεις ΣΥΝ. κα-
ταµετρώ, καταγράφω. — καταρίθµηση (η) [µτγν.]. καταρώµαι ρ. → καταριέµαι 
καταρράκτης κ. καταρράχτης (ο) {καταρρακτών} 1.η κατακόρυφη πτώση από 

ύψος των νερών ποταµού ή χειµάρρου, η οποία προκαλείται από τη διακοπή 
τής κοίτης του λόγω τής ανώµαλης διαµόρφωσης τού εδάφους µε µεγάλες 
υψοµετρικές διαφορές: καταρράκτες τού Νιαγάρα | τής Έδεσσας || ~ µε 
κρυστάλλινα νερά || κλιµακωτός ~· ΦΡ. ανοίγουν οι καταρράκτες τού ουρανού 
(οι καταρράκται του ουρανού ήνεώχθησαν, Π.∆. Γένεσις 7,11) για περιπτώσεις 
ραγδαίας βροχόπτωσης, κατακλυσµιαίας βροχής: άνοιξαν πάλι χθες οι καταρ-
ράκτες τού ουρανού, µε αποτέλεσµα να πληµυρίσει το κέντρο τής Αθήνας ΣΥΝ. 
ρίχνει καρεκλοπόδαρα 2. (µτφ.) η ασταµάτητη και ασυγκράτητη ροή: ~ 
ύβρεων | φλυαρίας | πληροφοριών | στοιχείων | γνώσεων ΣΥΝ. χείµαρρος, 
θύελλα · 3. ΙΑΤΡ. νόσος των µατιών, που χαρακτηρίζεται από τη θόλωση τού 
φακού τού οφθαλµού, µε αποτέλεσµα τη µείωση ή και την απώλεια τής 
όρασης: εγχείρηση | επέµβαση καταρράκτη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταρράσσω «εφορµώ βίαια» < κατ(α)- + ράσσω, αβεβ. ετύµου. 
Ήδη στη Μτγν. Ελλην. παρατηρείται σύγχυση µεταξύ των συνωνύµων ράσσω 
«ορµώ, κλονίζω» και άράσσω «χτυπώ, συντρίβω» (εξού και η διττογραφία 
κατα-ρράκτης και κατ-αράκτης), των οποίων η ετυµολογική σχέση δεν µπορεί 
να αποδειχθεί. Σε ό,τι αφορά το ρ. ράσσω, ίσως ανάγεται σε τ. *Ρραχ-jω < I.E. 
*wrägh- χτυπώ», πβ. ρωσ. raziti, τσεχ. râz «χτύπηµα», σύνδεση που οδηγεί σε 
υπόθεση ετυµολογικής συγγένειας και µε το ρ. ρήγνυµι (βλ. λ. ρήγµα). Η ιατρ. 
σηµ. οφείλεται στο γαλλ. αντιδάν. cataracte]. καταρρακτώδης, -ης, -ες [1884] 
{καταρρακτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που µοιάζει µε καταρράκτη: ~ 
βροχή (πολύ δυνατή, ορµητική). — καταρρακτωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. καταρρακώνω ρ. µετβ. {καταρράκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω κάτι 
κουρέλια, κατακοµµατιάζω: πανιά καταρρακωµένα από τον άνεµο ΣΥΝ. 
κουρελιάζω, καταξεσχίζω, διαλύω 2. (µτφ.) προκαλώ ισχυρό πλήγµα, οδηγώ σε 
διάλυση ή ευτελισµό: οι συνεχείς αποτυχίες τους έχουν καταρρακώσει το ηθικό || 
καταρρακωµένες ελπίδες || καταρρακώθηκε η τιµή και η υπόληψη του ΣΥΝ. 
εξευτελίζω, ταπεινώνω, (κα-θηµ.) στραπατσάρω ΑΝΤ. ενισχύω, µεγαλώνω, 
αναδεικνύω. [ΕΤΥΜ; < αρχ. καταρρακώ (-όω) < κατά- + -ρακώ < ράκος 
(βλ.λ.)]. καταρράκωση (η) [1886] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.-µτφ.) το 
κουρέλιασµα: η ~ τού ηθικού των στρατιωτών ύστερα από τις πρώτες ήττες || ~ 
τού κύρους | τής αξιοπρέπειας | τής δηµόσιας εικόνας κάποιου ΣΥΝ. ταπείνωση, 
εξευτελισµός. κατάρρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η 
πλήρης πτώση, η απώλεια κάθε στήριξης και συνεπώς το γκρέµισµα (κα-
τασκευής, οικοδοµήµατος): η ~ τού τείχους | τού σπιτιού | τού φράγµατος ΣΥΝ. 
γκρέµισµα, σώριασµα, κατάπτωση ΑΝΤ. ανέγερση 2. (µτφ.) η απώλεια 
εσωτερικής (ψυχικής, πνευµατικής) ισορροπίας, η ψυχική εξάντληση: βρίσκεται 
στα πρόθυρα τής ~ || νευρική ~ από υπερκόπωση ΣΥΝ. εξασθένηση 3. (µτφ.) η 
απώλεια τής εσωτερικής δοµής στηρίξεως, τής συνοχής ή τής ισχύος· η 
παρακµή και η διάλυση που επέρχεται σε οποιοδήποτε σύστηµα: η ~ τής 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας | τού υπαρκτού σοσιαλισµού | τής οικονοµίας | τού 
καθεστώτος | µιας επιχείρησης | ελπίδων | σχεδίων ΣΥΝ. αποσύνθεση, πτώση. 
καταρρέω ρ. αµετβ. {κατέρρευσα} (λόγ.) 1. (για κτήρια, κατασκευές κ.λπ.) 
γκρεµίζοµαι: εξαιτίας τού σεισµού κατέρρευσαν πολλά σπίτια ΣΥΝ. διαλύοµαι, 
σωριάζοµαι, (λόγ.) καταπίπτω 2. (µτφ.) εξαντλούµαι φυσικά και ψυχικά, χάνω 
τις δυνάµεις µου: µετά από τόση προσπάθεια είναι έτοιµος να καταρρεύσει || δεν 
άντεξε στη θέα τού νεκρού γυιου της και κατέρρευσε 3. αποδυναµώνοµαι πλήρως, 
χάνω την ισχύ και τη συνοχή µου: η παλιά διοικητική δοµή έχει καταρρεύσει || η 
εταιρεία καταρρέει υπό το βάρος των χρεών || στον αιώνα µας κατέρρευσαν 
πολλές ιδεολογίες και πολιτικά συστήµατα ΣΥΝ. διαλύοµαι, φθείροµαι, 
καταστρέφοµαι. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ρέω καθοδικά, προς τα κάτω», < κατά- + ρέω]. 
καταρρίπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέρριψα, καταρρίφθηκα (λόγ. κατερ-ρίφθην, -
ης, -η...(, µτχ. καταρριφθείς, -είσα, -έν} (λόγ.) 1. ρίχνω ιπτάµενο αντικείµενο 
στο έδαφος (χτυπώντας το µε πυρά): καταρρίφθηκαν τρία εχθρικά αεροσκάφη 2. 
(µτφ.) αποδεικνύω ότι µια θεωρητική κατασκευή είναι λανθασµένη, την 
ανατρέπω µε λογικά επιχειρήµατα: κατέρριψε όλα τα επιχειρήµατα τής 
αντίπαλης πλευράς || τα νέα 

δεδοµένα καταρρίπτουν όλες τις ισχύουσες θεωρίες ΣΥΝ. ανασκευά-
ζω, ανατρέπω, αντικρούω ΑΝΤ. ενισχύω, ισχυροποιώ, τεκµηριώνω, 
αποδεικνύω 3. (µτφ.) ξεπερνώ όριο αθλητικών επιδόσεων: ~ ρεκόρ 
ΣΥΝ. υπερβαίνω. — κατάρριψη (η) [µτγν.], καταρριπτικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. 

καταρροή (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή των βλεννογόνων τής αναπνευστικής 
οδού, που προκαλεί έκκριση υδαρούς ή βλεννώδους υγρού ΣΥΝ. κα-
τάρρους. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καταρρέω]. 

καταρροϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την καταρροή: 
~ φλεγµονή 2. (ως ουσ.) πρόσωπο που παρουσιάζει συµπτώµατα 
καταρροής. 

κατάρρους (ο) {κατάρρ-ου, -ουν | χωρ. πληθ.) η καταρροή (βλ.λ.): ρι-
νικός | βρογχικός ~. [ΕΤΥΜ °ΨΧ· < καταρρέω]. 

κατάρρυτος, -ος, -ον (αρχαιοπρ. - για εδάφη, εκτάσεις) αυτός που 
διαρρέεται από πολλά ρυάκια, ποτάµια κ.λπ., που ποτίζεται από πολλά 
νερά: ~ αγρός | γη. [ΕΤΥΜ αρχ. < κατά- + ρυτός < ρέω]. 

κατάρτι (το) {καταρτ-ιού | -ιών) ψηλό και γερό κυλινδρικό κοντάρι ή 
ανάλογη κατασκευή, που υψώνεται κάθετα στον άξονα πλοίου πάνω 
στο κατάστρωµα και στο οποίο αναρτώνται τα ιστία (πανιά), τα ξάρ-
τια και οι κεραίες ΣΥΝ. ιστός, άλµπουρο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάρτιον, ουδ. τού επιθ. κατάρτιος «αυτός που προ-
σαρµόζεται» (πιθ. ως µέρος τής περίφρασης κατάρτιος ιστός) < 
κατ(α)- + άρτιος (βλ.λ.)]. 

καταρτίζω ρ. µετβ. {κατάρτισ-α (λόγ. κατήρτισα), -µένος (λόγ. κατηρ-
τισµένος)} 1. συντάσσω, οργανώνω: - τους εκλογικούς καταλόγους/ τη 
λίστα των υποψηφίων/ σχέδιο δράσης/ τα δροµολόγια/ σύνταγµα/ οι-
κονοµική έκθεση | νοµοσχέδιο 2. παρέχω χρήσιµες γνώσεις σε έναν το-
µέα, εκπαιδεύω: ανέλαβε να καταρτίσει τους εργαζοµένους σε θέµατα 
νέας τεχνολογίας 3. (καταχρ.) συγκροτώ: κατάρτισαν ειδική επι-
τροπή για τη µελέτη τού προβλήµατος 4. (η µτχ. καταρτισµένος, -η, -ο 
κ. κατηρτισµένος) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < κατ(α)- + άρτίζω «προσαρµόζω, τακτοποιώ» < άρτι 
(βλ.λ.)· πβ. Κ.∆. Μάρκ. 1, 19: καταρτίζοντας τα δίκτυα. Η σηµ. «εφο-
διάζω» ήδη αρχ.]. 

κατάρτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η συγκρότηση, η σύ-
νταξη ολοκληρωµένου συνόλου: ~ καταλόγων | νοµοσχεδίου | επιτρο-
πής | λόχου | ερευνητικής οµάδας || - προγράµµατος ΣΥΝ. καταρτι-
σµός, εκπόνηση 2. η εκπαίδευση σε ορισµένο τοµέα, η κάλυψη των 
µαθησιακών αναγκών (του): ~ στελεχών | εργαζοµένων || µονάδα | κέ-
ντρο κατάρτισης 3. (συνεκδ.) το σύνολο των γνώσεων που έχει απο-
κοµίσει κάποιος σε συγκεκριµένο τοµέα, οι βασικές σπουδές σε επι-
στήµη ή ορισµένο πεδίο γνώσεως για επαγγελµατικούς σκοπούς: έχει 
γερή ~ στα µαθηµατικά || τα στελέχη µας φηµίζονται για την άρτια 
επιστηµονική τους ~ και το υψηλό τους ήθος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάρτισις < αρχ. καταρτίζω (βλ.λ). Στην Κ.∆. συνα-
ντούµε τη σηµ. «προκοπή, πρόοδος, αρτίωση» {Β'Κορινθ. 13,9: τούτο 
και εΰχόµεθα, την υµών κατάρτισιν)]. 

κατάρτιση - επιµόρφωση - µετεκπαίδευση. Και οι τρεις λέξεις 
αναφέρονται σε σπουδές. Κατάρτιση ειδικότερα σηµαίνει τις βα-
σικές προπτυχιακές σπουδές που πραγµατοποιεί κανείς σε επι-
στήµη ή σε ορισµένο πεδίο γνώσεως για επαγγελµατικούς σκο-
πούς: Η κατάρτιση που παρέχουν ορισµένα Πανεπιστήµια στους 
αποφοίτους τους είναι ελλιπής - Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Επιµόρφωση είναι κάθε µορφής ενηµέρωση που 
γίνεται άπαξ ή περιοδικά µε παρακολούθηση µαθηµάτων, σεµινα-
ρίων κ.τ.ό. για ποικίλο χρονικό διάστηµα. Η επιµόρφωση προϋπο-
θέτει το στάδιο τής κατάρτισης: Όλοι οι επιστήµονες χρειάζονται 
επιµόρφωση κάθε 5 χρόνια. Μετεκπαίδευση είναι οι οργανωµένες 
µεταπτυχιακές σπουδές που πραγµατοποιούνται µετά την κατάρ-
τιση (προπτυχιακές σπουδές): Η µετεκπαίδευση των δασκάλων γι-
νόταν παλαιότερα στο ∆ιδασκαλείο τού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

καταρτισµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) κατηρτισµένος [αρχ.] 1. αυτός που έχει 
καταρτιστεί σε κάτι: ~ στην επιστήµη του 2. (γενικότ.) αυτός που έχει 
πολλές γνώσεις, µορφωµένος: άνθρωπος ~, µε υψηλό επίπεδο 
γνώσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

καταρτισµός (ο) [µτγν.] 1. η συγκρότηση συνόλου, η οργάνωση σε 
ενότητα: - σχεδίων δράσεως | επιτροπής | λόχου | προγραµµάτων ΣΥΝ. 
κατάρτιση, συγκρότηση, εκπόνηση 2. η απόκτηση µόρφωσης, ο 
εµπλουτισµός γνώσεων ΣΥΝ. εκπαίδευση, επιµόρφωση. 

κατ' αρχάς επίρρ. → αρχή 
κατ' αρχήν επίρρ. → αρχή 
κατάσαρκα επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) ακριβώς πάνω στη σάρκα: του 

έδωσε ένα φυλαχτό, που το φορούσε ~ || φορούσε ένα µπλουζάκι ~. 
κατασάρκιο (το) {κατασαρκί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το λινό λευκό κά-

λυµµα, που τοποθετείται απευθείας πάνω στην Αγία Τράπεζα µετά 
τον καθαγιασµό της και το οποίο συµβολίζει το νεκρικό σεντόνι τού 
Χριστού. 

κατάσβεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το σβήσιµο 
πυρκαγιάς, φωτιάς: στην προσπάθεια κατασβέσεως έλαβαν µέρος και 
µονάδες τού στρατού και πυροσβεστικά αεροπλάνα ΣΥΝ. πυρόσβεση 
ΑΝΤ. αναζωπύρωση, άναµµα 2. (µτφ.) η αποτροπή οποιασδή- 

κατά- επιτατικό 
κατα-πικραίνω ρ. κατα-πράσινος, -η, -ο κατα-σκότεινος, -η, -ο κατα-σπαταλώ ρ. κατα-σπίλωση (η) 
κατά-πικρος, -η, -ο κατα-σκονίζω ρ. κατα-σπατάληση (η) κατα-οπιλώνω ρ. κάτ-οσπρος, -η, -ο 
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ποτέ εκδήλωσης, η έντονη και αισθητή µείωση τής έντασης, η κατα-
στολή: η ~ τού πάθους ΣΥΝ. κατάπνιξη. κατασβεστήρας (ο) φορητή 
συσκευή, που περιέχει ειδικές χηµικές ύλες (επιβραδυντικό, 
κατασβεστικό υγρό), τις οποίες και εκτοξεύει κατά τής φωτιάς ΣΥΝ. 
πυροσβεστήρας. κατασβεστικός, -ή, -ό [1887] αυτός που 
χρησιµοποιείται για κατάσβεση: τα ~ οχήµατα τής πυροσβεστικής || ~ 
αεροπλάνα || ~ υγρό || ~ παρέµβαση. — κατασβεστικ-ά | -ώς επίρρ. 
κατασβήνω κ. (λόγ.) κατασβένω ρ. µετβ. {κατέσβησα κ. κατ-έσβε-σα, 
κατασβήσ-τηκα (λόγ. κατεσβέσθην, -ης, -η..., µτχ. κατασβεσθείς, -
είσα, -έν), -µένος} 1. (για πυρκαγιά) σβήνω εντελώς: τα πυροσβεστικά 
κατέσβεσαν την πυρκαγιά 2. (µτφ.) καταπνίγω ένα έντονο συναίσθηµα: 
δεν του ήταν εύκολο να κατασβέσει το πάθος του για εκδίκηση ΣΥΝ. 
κατασιγαζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- κατασβέννυµι < κατά- + σβέννυµι (βλ. λ. σβήνω)]. 
κατασιγαζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κατασίγασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 
1. (κυριολ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να σιγάσει, να σιωπήσει, µειώνω την 
ένταση τού ήχου που βγάζει ΣΥΝ. χαµηλώνω 2. (συνήθ. µτφ.) µειώνω 
την ένταση, κάνω πιο ήπιο: δεν µπορούσε να κατασιγάσει το πάθος τού 
λαού για ελευθερία ΣΥΝ. κατευνάζω ♦ (αµετβ.) 3. εξασθενώ: δεν έχει 
κατασιγάσει ακόµα η θύελλα ΣΥΝ. παύω, σταµατώ, σιωπώ 4. (µτφ.) 
παύω να υφίσταµαι, γίνοµαι πιο ήπιος ή λιγότερο βασανιστικός, 
πιεστικός, εκτονώνοµαι: δεν έχει κατασιγάσει το πάθος της γι ' αυτόν 
ΣΥΝ. σβήνω, πεθαίνω. — καταοίγαση (η), κατασιγαστικός, -ή, -ό 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < κατά- + σιγάζω < σιγή]. κατασκάβω κ. κατασκάπτω ρ. 
µετβ. [αρχ.] {κατέσκαψα | κατασκά-φθηκα (καθηµ. -φτηκα), -µµένος) 
1. σκάβω σε µεγάλο βάθος, σκάβω καλά 2. καταστρέφω εκ θεµελίων, 
ισοπεδώνω ΣΥΝ. ξεθεµελιώνω, γκρεµίζω. — κατασκαφή (η) [αρχ.]. 
κατασκευάζω ρ. µετβ. {κατασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
δηµιουργώ (κάτι) µε υλικά µέσα, εφαρµόζοντας συγκεκριµένη τεχνι-
κή: - έπιπλα | ενδύµατα | µηχανουργικά προϊόντα ΣΥΝ. παρασκευάζω, 
φτειάχνω, παράγω, βγάζω, κάνω ΑΝΤ. καταστρέφω, διαλύω 2. (µτφ.-
κακόσ.) επινοώ κάτι (εις βάρος κάποιου, για κακό σκοπό), δηµιουργώ 
κάτι ψευδές: οι µυστικές υπηρεσίες είχαν κατασκευάσει ένα σενάριο για 
τη συκοφάντηση τού αντιπάλου || κατασκευασµένες πληροφορίες | 
εικόνες ΣΥΝ. επινοώ, µηχανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. [ΕΤΥΜ αρ£- < 
κατά- + σκευάζω < σκεύος (βλ.λ.)]. κατασκεύασµα (το) [αρχ.] 
{κατασκευάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί 
ΣΥΝ. δηµιούργηµα, έργο, τεχνούργηµα, πλάσµα 2. (συνήθ. µειωτ.) 
οτιδήποτε δεν έχει γίνει σωστά: οµελέτα λες αυτό το ~! || άθλιο | γελοίο 
~. κατασκευαστής (ο) [µτγν.], κατασκευάστρια (η) [µτγν.] {κατα-
σκευαστριών} πρόσωπο που κατασκευάζει, που δηµιουργεί ή επινοεί 
κάτι: «29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν...» (διαφήµιση) || ο ~ 
των πληροφοριών || (κ. ως επίθ.) η κατασκευάστρια εταιρεία ΣΥΝ. δη-
µιουργός. — κατασκευαστικά επίρρ. κατασκευαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 
αυτός που σχετίζεται µε την κατασκευή ή συµβάλλει στην κατασκευή: 
~ κόστος | πρόγραµµα | εταιρεία. κατασκευή (η) 1. η διαδικασία κατά 
την οποία δηµιουργείται κάτι µε υλικά µέσα: ~ τού δρόµου | τής 
γέφυρας | τού φράγµατος | τού ψυγείου | τού πλυντηρίου || εταιρεία 
κατασκευών || παιχνίδια µε παιδικές ~ ΣΥΝ. φτειάξιµο, δηµιουργία, 
επινόηση ΑΝΤ. καταστροφή, διάλυση 2. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο έχει δηµιουργηθεί κάτι, το σύνολο των ειδικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών του: καλή | εξαίρετη | ελλιπής | ελαττωµατική ~ ΣΥΝ. 
φτειάξιµο, δηµιουργία 3. (κατ' επέκτ.) η µορφή αντικειµένου, όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµιουργίας του: η ~ τού σώµατος || 
χρήσιµο αντικείµενο, αλλά άκοµψο· η ~ του είναι αντιαισθητική ΣΥΝ. 
φτειαξιά, σχήµα, κόψιµο 4. (µτφ.) οτιδήποτε επινοείται από τον 
ανθρώπινο νου: πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα θεωρητική ~ 5. η 
δηµιουργία ψευδών δεδοµένων (συχνά εις βάρος άλλου): ~ ειδήσεων 
αποσκοπεί στην παραπλάνηση τού κοινού. [ΕΤΥΜ. αρχ.< κατά- + 
σκευή (βλ.λ.)]. κατασκηνώνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατασκήνω-σα, -µένος) 
1. στήνω τη σκηνή µου και µένω (προσωρινά) µέσα σε αυτή: 
κατασκηνώσαµε κοντά στη θάλασσα ΣΥΝ. κάνω κάµπινγκ 2. (µτφ.) 
εγκαθίσταµαι για πολύ (κάπου), παραµένω κάπου περισσότερο χρόνο 
από όσο πρέπει: οι συγγενείς σου κατασκήνωσαν στο σπίτι µας και δεν 
λένε να φύγουν! || ΑΘΛ. ο παίκτης κατασκήνωσε στην αντίπαλη περιοχή 
και σφυρί-χτηκε οφσάιντ ΣΥΝ. σταθµεύω. κατασκήνωση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. το στήσιµο σκηνών και η 
εγκατάσταση σε αυτές: αυτό το καλοκαίρι θα κάνουµε ~ ΣΥΝ. κάµπινγκ 
2. (συνεκδ.) (α) το σύνολο των σκηνών και των εγκαταστάσεων για 
διαµονή: ~ σε παραθαλάσσια τοποθεσία ΣΥΝ. κάµπινγκ (β) η παραπάνω 
εγκατάσταση και οι κατασκηνωτές που µένουν εκεί: όλη η ~ ήταν 
ανάστατη 3. (ειδικότ., συνήθ. στον πληθ.) σύνολο εγκαταστάσεων σε 
εξοχική τοποθεσία για παραθερισµό, αλλά και άθληση, εκπαίδευση 
κ.λπ. παιδιών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενηλίκων στο 
πλαίσιο θεσµών: παιδικές ~ τού ∆ήµου Αθηναίων || µαθητικές ~ | |  ο ι ~  
νέων τής Αρχιεπισκοπής Αθηνών. κατασκηνωτής (ο), κατασκηνώτρια 
(η) (κατασκηνωτριών) πρόσωπο που κατασκηνώνει, που διαµένει σε 
σκηνή για µικρό χρονικό διάστηµα. — κατασκηνωτικός, -ή, -ό. 
κατασκοπεία (η) → κατασκοπία κατασκόπευση (η) → κατασκοπεύω 
κατασκοπευτικός, -ή, -ό [1884] αυτός που σχετίζεται µε την κατα-
σκοπία: ~ αποστολή | δράση | αεροπλάνο | δορυφόρος ΣΥΝ. κατασκο-
πικός. — κατασκοπευτικ-ά | -ώς επίρρ. 

κατασκοπεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατασκόπευσα) 1. παρακολουθώ 
κρυφά (εχθρό, αντίπαλο, ανταγωνιστή) για τη συλλογή πληροφοριών 
(σχετικά µε απόρρητες κρατικές υποθέσεις, πολιτικά, στρατιωτικά 
κ.λπ. µυστικά αντίπαλης χώρας ή για µυστικά σχέδια και τεχνογνωσία 
ανταγωνίστριας εταιρείας | βιοµηχανίας): ξένοι πράκτορες κα-
τασκόπευαν τις κινήσεις τού στρατού || µε τους νέους δορυφόρους οι 
µεγάλες δυνάµεις µπορούν να κατασκοπεύουν τους εχθρούς τους εκ τού 
ασφαλούς 2. (µτφ.) παρακολουθώ µε προσοχή και χωρίς να γίνοµαι 
αντιληπτός, για να συλλέξω πληροφορίες ή να ανακαλύψω τα µυστικά 
(κάποιου): Τι θέλεις και µε ακολουθείς συνέχεια; Με κατασκοπεύεις; || 
από πότε µε κατασκοπεύεις και διαβάζεις την προσωπική µου 
αλληλογραφία; — κατασκόπευση (η) [µεσν.]. κατασκοπία (η) (σχολ. 
ορθ. κατασκοπεία) {χωρ. πληθ.) 1. η παρακολούθηση τού εχθρού για 
την απόσπαση µυστικών, η οποία διενεργείται µε µυστικούς πράκτορες 
(κατασκόπους), κρυφές µεθόδους και µέσα υψηλής τεχνολογίας: 
καταδικάσθηκε σε θάνατο για ~ σε καιρό πολέµου || επιδίδοµαι σε | κάνω 
-1| δίκτυο | ένοχος κατασκοπίας ΣΥΝ. κατασκόπευση 2. (συνεκδ.) η 
ειδική κρατική υπηρεσία που συλλέγει πληροφορίες για απόρρητα 
ζητήµατα άλλων κρατών: αµερικανική | σοβιετική | βρετανική ~ ΣΥΝ. 
αντικατασκοπία 3. (ειδικότ.) η µυστική συλλογή πληροφοριών µέσω 
πρακτόρων ή τεχνικών µέσων για λογαριασµό επιχείρησης, εταιρείας 
κ.λπ., που αποσκοπεί στην οικειοποίηση των σχεδίων ή τής 
τεχνογνωσίας των ανταγωνιστών της: βιοµηχανική ~ (π.χ. πρωτότυπων 
βιοµηχανικών σχεδίων) 4. (γενικότ.-εκ-φραστ.) η µυστική 
παρακολούθηση. κατασκοπικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
κατασκοπία ή κατασκόπους: ~ ταινία (τής οποίας η πλοκή σχετίζεται 
µε τη δράση κατασκόπων). κατάσκοπος (ο/η) {κατασκόπ-ου | -ων, -
ους} 1. πρόσωπο που διενεργεί κατασκοπία ΣΥΝ. (µυστικός) 
πράκτορας 2. (γενικότ.-εκφραστ.) πρόσωπο που κατασκοπεύει, που 
παρακολουθεί κρυφά (κάποιον). [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + σκοπός 
(βλ.λ.)]. κατασκορπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατασκόρπισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. ρίχνω, πετάω εδώ κι εκεί, διασκορπίζω 2. (µτφ.) καταξοδεύω 
εδώ κι εκεί, σπαταλώ ΑΝΤ. συγκεντρώνω, µαζεύω, συλλέγω 3. τρέπω σε 
φυγή: ~ τους εχθρούς 4. κάνω κάτι να εξαφανιστεί (φόβο, αµφιβολία 
κ.λπ.) 5. αφήνω κάτι να εξαπλωθεί, π.χ. µυρωδιά, ιδέες. κατασκοτώνω 
ρ. µετβ. {κατασκότω-σα, -θηκα, -µένος) 1. προκαλώ µεγάλο σωµατικό 
πόνο χτυπώντας δυνατά σηµείο τού σώµατος: Πρόσεχε πού πατάς! Με 
κατασκότωσες!· (µεσοπαθ. κστασκοτώνοµαι) 2. τραυµατίζοµαι 
σοβαρά: δεν είδα το χαντάκι, έπεσα και κατασκοτώ-θηκα 3. (συνήθ. η 
µτχ. κστασκοτωµενος, -η, -ο) πολύ εξαντληµένος, ταλαιπωρηµένος 
σωµατικά: γύρισε από τη δουλειά κατασκοτωµένος και έπεσε αµέσως 
για ύπνο · 4. (+να) προσπαθώ µε πολύ µεγάλο ζήλο να ικανοποιήσω 
κάποιον ή να φανώ χρήσιµος (σε κάτι): µόλις του είπα τι ψάχνω, 
κατασκοτώθηκε να µ ' εξυπηρετήσει. κατασπαράζω κ. (λόγ.) 
κατασπαράσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατασπά-ρα-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), 
-γµένος) 1. σχίζω σε κοµµάτια το σώµα (ανθρώπου ή ζώου) και το 
τρώω: το λιοντάρι κατασπάραξε το θήραµα του 2. (µτφ.) εξοντώνω: 
αντί να σε βοηθήσουν, κοιτάζουν πώς θα σε κατασπαράξουν. — 
κατασπάραξη (η). κατάσπαρτος, -η, -ο 1. σπαρµένος σε όλη του την 
έκταση: κάµπος ~ µε δηµητριακά || (µτφ.) ουρανός ~ µε αστέρια ΣΥΝ. 
κατεσπαρµένος, φυτεµένος ΑΝΤ. άσπαρτος · 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
έχει σκορπιστεί παντού, που έχει απλωθεί σε µεγάλη έκταση ΣΥΝ. 
διάσπαρτος, διασκορπισµένος, σκόρπιος ΑΝΤ. συγκεντρωµένος. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. parsemé]. καταστάθηκα ρ. -> 
καθιστώ 
κατασταλάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καταστάλα-ξα, -γµένος) 1. (για υλικά 
σώµατα) σχηµατίζω ίζηµα ΣΥΝ. κατακάθοµαι, κατακαθίζω 2. (µτφ.) 
καταλήγω κάπου ύστερα από µια σειρά διεργασιών, σχηµατίζω τελική 
άποψη: έχω κατασταλάξει σε ορισµένα συµπεράσµατα ΣΥΝ. απολήγω 
3. (η µτχ. κατασταλαγµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει 
αποκρυσταλλώσει συγκεκριµένες απόψεις, που δεν έχει πια αµφιβο-
λίες ή αµφιταλαντεύσεις: πρόκειται για άνθρωπο κατασταλαγµένο, που 
ξέρει τι θέλει από τη ζωή || ~ νέος (β) αυτός που έχει καταλήξει 
οριστικά σε κάτι, αποκρυσταλλωµένος: ~ σκέψη | ιδέες. — καταστά-
λαγµα (το). κατασταλτικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµοποιείται για 
καταστολή ή σχετίζεται µε αυτήν: ελήφθησαν ~ µέτρα για τον 
περιορισµό τής εγκληµατικότητας || ~ µέσα | µέθοδοι | κρατικοί 
µηχανισµοί ΑΝΤ. προληπτικός 2. (µτφ.) αυτός που κατευνάζει, 
καταπραΰνει: φάρµακο ~ τού πόνου ΣΥΝ. κατευναστικός, 
καταπραϋντικός, ηρεµιστικός ΑΝΤ. διεγερτικός. — κατασταλτικ-ά | -
ώς [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καταστέλλω]. κατάσταση (η) {-
ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ο τρόπος µε τον οποίο υπάρχει 
(κάποιος/κάτι) σε δεδοµένη στιγµή: η ~ των τραυµατιών παραµένει 
κρίσιµη || οι δυνάµεις µας διατάχθηκαν να βρίσκονται σε ~ ετοιµότητας 
|| φυσική | ψυχική | σωµατική | διανοητική ~ || σήµερα δεν είµαι σε ~ 
να κάνω µάθηµα (δεν µπορώ, δεν είµαι σε θέση) || καλή | κακή | 
ευχάριστη | δυσάρεστη | θλιβερή | αρνητική | θετική | οικτρή | 
απαράδεκτη | αφόρητη | δραµατική | περίπλοκη | ακραία | σοβαρή | 
πρωτοφανής | κρίσιµη | κωµατώδης ~ || αντιµετώπιση | βελτίωση | 
έκθεση | εξέταση | όξυνση | εκτίµηση | κρισιµότητα | διευθέτηση τής ~|| 
σε ~ ενθουσιασµού | αυτοελέγχου | άµυνας | αβεβαιότητας | συναγερµού 
| αφασίας | βρασµού | απελπισίας | ύφεσης | βαρβαρότητας || εκτιµώ | 
περιπλέκω | επιδεινώνω | εξετάζω | ξεκαθαρίζω | ανατρέπω την - 2. 
(ειδικότ.) το σύνολο των φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών ή άλλων 
συνθηκών που επικρατούν σε δεδοµένη στιγµή: η περιοχή κηρύχθηκε 
σε - πολιορκίας || άσχηµη χαράκτη- 
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ρίζεται η οικονοµική - τής χώρας || τεταµένη | έκρυθµη | χαώδης | 
οµαλή | κοινωνική | διεθνής | καιρική | ατµοσφαιρική | στρατιωτική | 
εµπόλεµη | ειρηνική ~· ΦΡ. (α) δεν είναι κατάσταση αυτή | τι κατά-
σταση είναι αυτή; για κάτι που δεν µπορεί να γίνει ανεκτό, που προ-
καλεί απογοήτευση ή/και αγανάκτηση: «δεν είναι κατάσταση αυτή!», 
φώναξε, όταν της ζήτησαν να προσκοµίσει άλλα δύο δικαιολογητικά 
(β) (αργκό) κάνω κατάσταση (ι) φέρνω σε γνωριµία δύο πρόσωπα, 
δηµιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναπτυχθεί αι-
σθηµατικός δεσµός µεταξύ τους: τι λες, να σας ~; (ii) δηµιουργώ ευ-
χάριστο κλίµα, οργανώνω κάτι που θα προκαλέσει ευφροσύνη και θα 
διασκεδάσει όσους συµµετέχουν: απόψε ~· θα µαζευτούµε πολλοί φί-
λοι στο σπίτι και θα το κάψουµε! (γ) παίρνω την κατάσταση στα χέ-
ρια µου | γίνοµαι κύριος τής καταστάσεως παίρνω την ευθύνη των 
εξελίξεων, αναλαµβάνω να χειριστώ ένα σοβαρό θέµα (δ) η κατά-
σταση ξεφεύγει από τα χέρια µου χάνω τον έλεγχο των εξελίξεων, 
παύω να είµαι σε θέση να επιβάλω τον νόµο, την τάξη κ.λπ. (ε) κα-
τάσταση έκτακτης | εκτάκτου ανάγκης βλ. λ. ανάγκη (στ) η κατά-
σταση των πραγµάτων η περίσταση, οι συνθήκες 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
γεγονός, περίσταση µε αντίξοο χαρακτήρα: δεν έµαθες ακόµη να 
αντιµετωπίζεις καταστάσεις || έχω περάσει εγώ καταστάσεις και κα-
ταστάσεις! (πολλές δυσκολίες, περιπέτειες) 4. (σπανιότ.) η περιουσία, 
τα πλούτη: δούλεψε και έκανε ~ στην Αµερική || ποια είναι η ~ του; 
(ενν. η οικονοµική) 5. (για στρατιωτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους) 
η θέση προσώπου σε σχέση µε την υπηρεσία του και τα καθήκοντα 
και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση αυτή: ~ αργίας | δια-
θεσιµότητας | αποστρατείας || θέτω κάποιον σε ~ διαθεσιµότητας · 6. 
(συνεκδ.) πίνακας όπου αναγράφονται ονόµατα και λοιπά στοιχεία 
προσώπων ή πραγµάτων κατά ορισµένη σειρά και σύµφωνα µε την 
ιδιότητα, τη λειτουργία τους κ.λπ.: µισθοδοτική | µισθολογική ~ || ~ 
απασχολουµένων | δαπανών/ οδοιπορικών/ εξόδων/ εσόδων/ κερδών | 
ζηµιών ΣΥΝ. κατάλογος, λίστα 7. ΦΥΣ. ο τρόπος µε τον οποίο εµφανί-
ζονται τα διάφορα υλικά σώµατα στη φύση, όσον αφορά στη µορφή 
και τη σύνθεση τους: στερεή | υγρή | αέρια ~ || άµορφη | κρυσταλλική 
~ 8. ΓΛΩΣΣ. ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται η ρηµατική ενέργεια 
χωρίς καµιά εσωτερική µεταβολή και εξέλιξη, µε χαρακτήρα δηλ. 
στατικό, π.χ. στην πρόταση τα παιδιά κοιµούνται από τις 8, το ρήµα 
«κοιµάµαι» δηλώνει ότι το υποκείµενο τελεί υπό τις συνθήκες τού 
ύπνου, χωρίς άλλη µεταβολή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατάστασις < καθίστηµι, βλ. κ. καθιστώ. Η σηµ. 6 απο-
δίδει το γαλλ. état, ενώ µετάφρ. δάνεια αποτελούν αρκετές φρ., λ.χ. εί-
µαι κύριος τής καταστάσεως (< γαλλ. être maître de la situation), κα-
τάσταση πραγµάτων (< γαλλ. l'état des choses), κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης | συναγερµού | πολιορκίας (< αγγλ. state of emergency | alert | 
siege) κ.ά.]. καταστασιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις 
καταστάσεις µέσα στις οποίες υπάρχει ή γίνεται κάτι: ~ περιβάλλον. 
καταστασιακότητα (η) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα τού κειµένου 
να µην είναι αποµονωµένο από πρόσωπα, πράγµατα και, γενικότ., από 
καταστάσεις, δηλ. από ένα καταστασιακό περιβάλλον, το οποίο 
προσδιορίζει σηµαντικά την πρόσληψη (κατανόηση) ενός κειµένου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. situationality]. καταστατικό (το) [1889] 
ΝΟΜ. 1. σύµβαση µε την οποία συστήνεται το νοµικό πρόσωπο 
εταιρείας· µε αυτή τη σύµβαση καθορίζονται και ρυθµίζονται 
σηµαντικά θέµατα τα οποία αφορούν στη λειτουργία, εξατοµίκευση 
και οργάνωση τού νοµικού προσώπου: ~ συλλόγου | σωµατείου | 
οργανισµού | κόµµατος || η ενέργεια τους είναι αντίθετη προς τις 
διατάξεις τού ~ || εγκρίνω | ψηφίζω | εκπονώ | αναθεωρώ | παραβιάζω 
| συντάσσω | αναγνωρίζω | καταθέτω | εφαρµόζω το ~ 2. (συνεκδ.) το 
έγγραφο το οποίο περιέχει την παραπάνω σύµβαση. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. statut- άσχετο το µτγν. καταστατικόν «αµοιβή για ζύγιση»]^ 
καταστατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ίδρυση, θεµελίωση ή 
ρύθµιση κατάστασης, θεσµού κ.λπ.: ~ αρχές | διατάξεις | διαδικασία | 
συνθήκη- ΦΡ. καταστατικός χάρτης (i) το σύνολο των νόµων, µε τους 
οποίους ιδρύεται ένας οργανισµός: ~ τού Ο.Η.Ε. | τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ii) (ειδικότ.) το σύνταγµα, ο θεµελιώδης νόµος ενός κράτους. 
— καταστατικώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. statutaire, o καταστατικός χάρτης αποδίδει το 
γαλλ. constitution]. καταστέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέστειλα, 
κατεστάλ-ην, -ης, -η..., -µένος} (λόγ.) ανακόπτω την ορµή, περιορίζω 
τη δύναµη, αποδυναµώνω εντελώς ή εξουδετερώνω την επιρροή: οι 
δυνάµεις τής τάξεως κατόρθωσαν να καταστείλουν την ανταρσία || ~ 
εξέγερση | επανάσταση | κίνηµα | στάση | πραξικόπηµα || ~ τα πάθη | τις 
εντάσεις | τις ορµές κάποιου ΣΥΝ. συγκρατώ, αναχαιτίζω, δαµάζω, 
καταπνίγω. κατάστερος, -η, -ο [µεσν.] (λογοτ.) γεµάτος µε αστέρια: ~ 
ουρανός Ι 

νύχτα | άµφια ΣΥΝ. έναστρος ANT. ανάστερος. κατάστηθα επίρρ. 
(καθηµ.) ακριβώς επάνω στο στήθος, στο κέντρο 
τού στήθους: τα βόλια τον βρήκαν ~ ΑΝΤ. πισώπλατα. κατάστηµα (το) 
{καταστήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ο χώρος στον οποίο εµπορική 
επιχείρηση εκθέτει προς πώληση τα εµπορεύµατα της και γενικότ. ο 
τόπος όπου ασκείται εµπορική δραστηριότητα, όπου πωλούνται 
προϊόντα: µεγάλο | µικρό ! κεντρικό | γωνιακό | τουριστικό ~ || 
ανοίγουν | κλείνουν | αργούν τα ~ || ~ ανδρικών ειδών | νεωτερισµών | 
χονδρικής πώλησης | λειανικής πώλησης || έχω | διατηρώ ~ ΣΥΝ. µαγαζί, 
εµπορικό, πρατήριο (εµπορευµάτων) 2. το κτήριο όπου στεγάζε- 

ται µόνιµα δηµόσια υπηρεσία, κοινωφελές ίδρυµα, τράπεζα, οργανι-
σµός κ.λπ.: δηµόσιο | φιλανθρωπικό | αστυνοµικό | αναµορφωτικό 
(βλ.λ.) | σωφρονιστικό | ιατρικό - || κεντρικό ~ τής Εθνικής Τράπεζας 
| των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΦΡ. (α) κατάστηµα εργασίας ίδρυµα 
για τον σωφρονισµό και την οµαλή επανένταξη στην κοινωνία ανη-
λίκων παραβατών (β) θεραπευτικό κατάστηµα ίδρυµα όπου κρατού-
νται επικίνδυνοι εγκληµατίες, που θεωρούνται ότι έχουν το ακατα-
λόγιστο (λόγω ψυχολογικών προβληµάτων, νοητικών διαταραχών 
κ.λπ.). — (υποκ.) καταστηµατάκι (το), (µεγεθ.) καταστηµατάρα (η). 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «κατάσταση», < αρχ. καθίστηµι, βλ. κ. κα-
θιστώ. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν το γαλλ. établissement]. 

καταστηµατάρχης (ο) [1871] {καταστηµαταρχών}, καταστήµατα 
ρχισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που διατηρεί ή/και διευθύνει 
εµπορικό κατάστηµα. 

καταστίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέστι-ξα, -γµένος} (λόγ.) γεµίζω (κά-
ποιον/κάτι) µε στίγµατα- κάνω τατουάζ ΣΥΝ. διαστίζω. — κατάστιξη 
(η) [µτγν.]. 

κατάστικτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) γεµάτος στίγµατα: δέρµα ~ ΣΥΝ. διά-
στικτος. 

κατάστιξη (η) → καταστίζω 
κατάστιχο (το) {κατάστιχων} το λογιστικό βιβλίο, στο οποίο παλαιό-

τερα καταγράφονταν λογαριασµοί ή άλλα στοιχεία για το εµπόριο: 
ξέθαψε παλιά ~ χρεών || τήρηση εµπορικών ~ ΣΥΝ. εµπορικό βιβλίο, τε-
φτέρι- ΦΡ. (α) (µτφ.) γράφω (κάποιον) ατού διαβόλου το κατάστιχο 
αδιαφορώ πλήρως, δεν δίνω δεκάρα: «στού διαβόλου τα 'γραψα, όλα 
το κατάστιχο | και γλεντώ τα νιάτα µου, πριν µε πιάσει λάστιχο» (λαϊκ. 
τραγ.) (β) γράφω στα µαύρα (τα) κατάστιχα συγκαταλέγω (κάποιον) 
ανάµεσα στους ανθρώπους που πρέπει να αποφεύγω, στους εχθρούς 
µου ΣΥΝ. γράφω στη µαύρη λίστα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. κατάστιχονκ φρ. κατά στίχο ν (ενν. «καταγράφω τους 
λογαριασµούς»)]. 

καταστολή (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να περιορίζεται ή να συγκρατείται 
(κάτι) σε λογικά όρια: ~ πάθους | έντασης ΣΥΝ. περιορισµός, περιστο-
λή, συγκράτηση ANT. αύξηση, έξαψη, διέγερση 2. (κατ' επέκτ.) η ανα-
κοπή τής ορµής, ο περιορισµός τής δύναµης, η αποδυνάµωση ή εξου-
δετέρωση: ~ τής εξέγερσης | τής πυρκαγιάς | τής βίας | τού εγκλήµα-
τος || οι δυνάµεις καταστολής (στρατιωτικές, αστυνοµικές ή ειδικά 
εκπαιδευµένες δυνάµεις που είναι διαθέσιµες σε µια χώρα για την 
καταστολή εξεγέρσεων) || το καθεστώς επιχειρεί µε τη βία και την ~ 
να δαµάσει τις κοινωνικές αντιδράσεις ΣΥΝ. κατάπνιξη, περιστολή 
ΑΝΤ. διέγερση, ξεσηκωµός 3. ΙΑΤΡ. (α) η µείωση µε φαρµακευτικό τρό-
πο των αντανακλαστικών και των λειτουργιών τού οργανισµού ασθε-
νούς, µε ταυτόχρονη µηχανική υποστήριξη, µέχρι την πιθανή αποκα-
τάσταση σοβαρών βλαβών τής υγείας (β) καταστολή ανοσίας η ανο-
σοκαταστολή (βλ.λ.) 4. ΨΥΧΙΑΤΡ. η µείωση ή απάλειψη ψυχοκινητικής 
διέγερσης ψυχασθενών µε φαρµακευτικά µέτρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
καταστέλλω]. 

καταστρατηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καταστρατηγείς... | καταστρατήγησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) παραβιάζω (νόµο ή συµφωνία): -
διατάξεις | νόµο | το σύνταγµα ΣΥΝ. παραβαίνω, καταπατ(ί>, αθετώ 
ΑΝΤ τηρώ, φυλάσσω, σέβοµαι. — καταστρατήγηση (η) [1877]. 

καταστρεπτικός, -ή, -ό [1855] αυτός που καταστρέφει, που προξενεί 
ανεπανόρθωτη φθορά, καταστροφή: ~ τυφώνας | επίδραση | συνήθεια | 
πληµύρα | φαινόµενο | επίπτωση | εξέλιξη | πολιτική | βόµβα | πυρκαγιά 
| έργο | πόλεµος | τακτική | πορεία | επιρροή | δράση | σεισµός | µανία 
ΣΥΝ. ολέθριος ANT. ευεργετικός, σωτήριος. — καταστρεππκ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., καταστρεπτικότητα (η) [1896]. 

καταστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέστρεψα, καταστράφηκα, κατε-
στραµµένος} 1. (α) φθείρω (κάποιον/κάτι) εντελώς από υλικής πλευ-
ράς, ώστε να πάψει να υπάρχει, να χάσει την υλική του υπόσταση: ο 
µεγάλος σεισµός κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια || η Ποµπηία κατα-
στράφηκε από την έκρηξη τού Βεζούβιου || το χαλάζι κατέστρεψε τη 
σοδειά || ~ οχυρές θέσεις τού εχθρού | τα τείχη | αρχαιολογικά ευρή-
µατα | µνηµεία ΣΥΝ. αφανίζω ANT. σώζω, διασώζω, περισώζω (β) προ-
ξενώ σε (κάποιον/ κάτι) ανεπανόρθωτη βλάβη, ζηµιά, που δεν αποκα-
θίσταται: το ποτό κατέστρεψε την υγεία του || θα καταστρέψεις τα 
µάτια σου, αν κοιτάς από τόσο κοντά την οθόνη 2. (µτφ.) (α) ενεργώ 
µε τρόπο που εµποδίζει τη θετική εξέλιξη, προκαλώ την αποτυχία: ~ 
το µέλλον κάποιου | κάθε προοπτική για εξέλιξη | τις πιθανότητες για 
επιτυχία || ΑΘΛ. ~ το παιχνίδι τού αντιπάλου (παίζω αµυντικά 
εµποδίζοντας τον αντίπαλο να παίζει όπως σχεδίαζε) (β) φθείρω ηθι-
κά: τον κατέστρεψαν οι κακές παρέες || κατέστρεψε την τιµή της ΣΥΝ. 
διαφθείρω, χαλώ 3. (µτφ.) επιδρώ βλαπτικά (σε κάποιον/κάτι): ~ την 
καριέρα | το καλό όνοµα κάποιου (δυσφηµώ) || το σκάνδαλο κατέ-
στρεψε την καλή κοινωνική εικόνα που είχε δηµιουργήσει 4. (για πε-
ριουσία, επιχείρηση, γενικότ. για οικονοµικά στοιχεία και αγαθά) 
προκαλώ οικονοµική καταστροφή: η οικονοµική πολιτική των τελευ-
ταίων χρόνων κατέστρεψε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις || ο πόλεµος 
κατέστρεψε την οικονοµία των χωρών που αναµίχθηκαν σε αυτόν 
(ειδικότ. για πρόσ. το µεσοπαθ. καταστρέφοµαι) χάνω την περιουσία 
µου, τα υλικά στηρίγµατα τής ζωής µου: στην Κατοχή καταστράφηκε 
ολόκληρη η οικογένεια ΣΥΝ. χρεωκοπώ, µένω στον δρόµο ΑΝΤ. πε-
ρισώζω 5. (η µτχ. κατεστραµµένος, -η, -ό) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
καταστροφέας (ο/η) {καταστροφ-είς,-έων} αυτός που καταστρέφει, 
που εξοντώνει, που προκαλεί ανεπανόρθωτες ζηµιές: οι - τής εθνικής 
οικονοµίας ΣΥΝ. εξολοθρευτής, αφανιστής, χάλαστής ΑΝΤ. σωτή- 

κατα- επιτατικό 
κατα-στενοχωρώ ρ. κατα-ουκοφάντηση (η) κατα-συντρίβω ρ. κατ-ασώτευση (η) κατα-ταλαιπωρώ ρ. 
κατα-συγκινώ ρ. κατα-συκοφαντώ ρ. κατα-σφάζω ρ. κστ-ασωτεύω ρ. κατα-ταράζω ρ. 
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ρας, λυτρωτής, µεσσίας. Επίσης (λόγ.) καταστροφέας [µτγν.] {κατα-
στροφέως}. καταστροφή (η) [αρχ.] 1.η πρόκληση ολοκληρωτικής 
φθοράς ή ανεπανόρθωτης βλάβης: τα πυρηνικά όπλα απειλούν το 
ανθρώπινο γένος µε ολοκληρωτική ~ || η ~ ενός δάσους έχει σήµερα 
ανυπολόγιστες συνέπειες || πλήρης | ολοσχερής | οικονοµική | 
οικολογική | ηθική | βιβλική - (µεγάλη καταστροφή που προκαλείται 
συνήθ. από φυσικά φαινόµενα, λ.χ. σεισµούς, κατακλυσµούς κ.λπ.) 
ΣΥΝ. αφανισµός, εξόντωση, εξολόθρευση, όλεθρος ANT. σωτηρία, 
διάσωση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει καταστρεπτικές συνέπειες, 
οποιαδήποτε πολύ µεγάλη ζηµιά: οι ~ από τον µεγάλο σεισµό || η 
χθεσινοβραδινή πληµύρα προξένησε εκτεταµένες ~ || αυτή η γυναίκα θα 
είναι η - του || ~! Και τώρα τι θα κάνουµε; ΣΥΝ. συµφορά, δυστύχηµα 
ΑΝΤ. ευτύχηµα· ΦΡ. στο χείλος της καταστροφής πολύ κοντά στον 
αφανισµό και τον όλεθρο: η επιχείρηση είχε φτάσει ~, όταν την 
ανέλαβε. καταστροφικός, -ή, -ό καταστρεπτικός (βλ.λ.).  — 
καταστροφικά 
επίρρ., καταστροφικότητα (η). καταστροφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΓΕΩΛ. 1. θεωρία κατά την οποία η οργανική ζωή τής Γης έχει 
καταστραφεί και αναδηµιουργηθεί πολλές φορές, εποµένως οι 
διαφορές που παρατηρούνται στα απολιθώµατα των διαφόρων 
στρωµάτων τής ίδιας στρωµατογραφικής σειράς, οφείλονται ακριβώς 
σε αυτές τις αλλεπάλληλες καταστροφές και αναδηµιουργίες (πβ. 
θεωρία τής εξέλιξης, λ. εξέλιξη) 2. (ειδικότ.) θεωρία που ερµηνεύει τη 
γεωλογική ιστορία τής Γης ως σειρά από σχηµατισµούς ορέων, 
επικλύσεις και αποσύρσεις θαλασσών, επιβιώσεις και εξελίξεις 
ορισµένων οργανισµών και εξαφάνισης άλλων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. catastrophism]. καταστροφολογία (η) 
{καταστροφολογιών} λόγος που περιέχει αρνητικές προβλέψεις, που 
µιλά για καταστροφή· κάθε υπερβολικά απαισιόδοξη πρόβλεψη ή 
παρατήρηση: η ανεύθυνη - τής αντιπολίτευσης αποθαρρύνει τους 
ξένους επενδυτές. — καταστροφολόγος (ο/η), καταστροφολογίας, -ή, -
ό, καταστροφολογικά επίρρ. κατάστρωµα (το) {καταστρώµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. το οριζόντιο τµήµα που στηρίζεται στα ζυγά ενός 
σκάφους και καλύπτει ολόκληρο το κύτος τού πλοίου, 
προστατεύοντας το από τα κύµατα και από τα νερά τής βροχής: οι 
ναύτες πλένουν το ~ || ανεβήκαµε στο ~ να δούµε το ηλιοβασίλεµα || 
πρωραίο | πρυµναίο | επάνω | κάτω - || «Ηµερολόγιο Καταστρώµατος» 
(ποιητική συλλογή τού Γ. Σεφέρη) ΣΥΝ. κουβέρτα- ΦΡ. ταξιδεύω 
κατάστρωµα ταξιδεύω στην τρίτη, τη φθηνότερη θέση πλοίου 2. 
(γενικότ.) το τεχνητώς επιστρωµένο ανώ-τερο τµήµα τής επιφάνειας 
πράγµατος (λ.χ. οδού)· η επιφάνεια τού δρόµου, που είναι στρωµένη 
µε άσφαλτο, πέτρες, πλάκες, χαλίκια ή άλλα υλικά ΣΥΝ. οδόστρωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταστρώννυµι, βλ. κ. καταστρώνω]. καταστρώνω ρ. µετβ. 
{κατάστρωσ-α (κ. κατέστρωσα), -θηκα, -µένος} σχεδιάζω ή 
προετοιµάζω (κάτι) µε επιµέλεια και προσοχή, ασχολούµαι µε τον 
καταρτισµό (προγράµµατος, σχεδίου κ.λπ.): δεν έχουµε ακόµη 
καταστρώσει συγκεκριµένα σχέδια για τις διακοπές µας ΣΥΝ. 
συντάσσω, καταρτίζω, προσχεδιάζω, ετοιµάζω, προπαρασκευάζω. — 
κατάστρωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καταστρώννυµι «εξαπλώνω, καλύπτω» (η σηµε-
ρινή σηµ. είναι µεσν.) < κατά- + στρώννυµι «στρώνω»]. καταστώ 
(να/θα) ρ. → καθιστώ κατασχέθηκα ρ. → κατάσχω κατάσχεσα ρ. -> 
κατάσχω 

κατάσχεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΝΟΜ. διαδικαστική 
πράξη µε την οποία περιουσιακά στοιχεία τού οφειλέτη δεσµεύονται 
υλικά και νοµικά κατά τους κανόνες τής δικονοµίας, προκειµένου να 
εκπλειστηριαστούν και από το πλείστη ρίασµα να ικανοποιηθεί η 
απαίτηση τού δανειστή: αναγκαστική | συντηρητική | προσωρινή ~ || - 
περιουσίας | εντύπου | φορτίου | πλοίου | αυτοκινήτου | εισπράξεων | 
ακινήτου || κάνω | ενεργώ | ζητώ | επιβάλλω | διατάζω | αναστέλλω | 
προβαίνω σε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάσχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κατάσχεσις 
«περιορισµός, συγκράτηση» < κατέχω (από το θ. τού αορ. β' κατέσχον - 
κατάσχ-ω). Η σηµ. «κατοχή» είναι µτγν. και πρωτοαπαντά στους 
Εβδοµήκοντα (λ.χ. Π.∆. Λευϊτικόν 25,25)]. κατασχέσιµος, -η, -ο 
[1856] αυτός που µπορεί να κατασχεθεί, κατα- 
σχετός. κατασχετήριος, -α, -ο [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
κατάσχεση: ~ έκθεση 2. κατασχετήριο (το) {κατασχετηρί-ου | -ων) 
(α) δικαστικό έγγραφο, µε την επίδοση τού οποίου συντελείται 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (β) δικαστικό έγγραφο, µε το 
οποίο διατάσσεται η σύλληψη και η προφυλάκιση κατηγορουµένου, 
που απουσιάζει ή θεωρείται φυγάς. κατασχέτης (ο) [1840] 
{κατασχετών}, κατασχέτις (η) {κατασχέτι-δος) ΝΟΜ. πρόσωπο που 
ενεργεί κατάσχεση, που είναι εξουσιοδοτηµένο να προβεί σε 
κατάσχεση, όπως ορίζει ο νόµος. Επίσης κατασχέ-τρκι (η). 
κατασχετος, -ή, -ό αυτός που µπορεί να κατασχεθεί: ~ σπίτι | µαγαζί | 
έπιπλο ΣΥΝ. κατασχέσιµος. κατάσχω ρ. µετβ. [1833] {κατάσχε-σα (κ. 
κατέσχεσα), -θηκα} κάνω κατάσχεση (βλ.λ.). 

[ΕΤΎΜ. Από την υποτ. αορ. β' (κατάσχω - κατέσχον) τού αρχ. κατέχω, 
η οποία χρησιµοποιήθηκε ως οριστική ενεστώτα. Ως νοµ. όρ. η λ. απο-
δίδει το γαλλ. saisir]. 

κατάσχω - κατέχω, κατάσχεση - κατοχή. Και τα δύο ρήµατα (το 
κατάσχω προήλθε από το κατέχω) δηλώνουν κτήση, αλλά το µεν 
κατέχω σηµαίνει «µόνιµη και νόµιµη, κατά τεκµήριο, κτήση», ενώ 
το κατάσχω σηµαίνει «προσωρινή και, συχνά αιφνίδια έως και βί- 

αιη, κτήση»: Ό,τι κατέχεις νοµίµως δεν µπορεί να σου το πάρει κα-
νείς, ωστόσο, αν χρωστάς πολλά χρήµατα στο ∆ηµόσιο, µπορεί σε 
ορισµένες περιπτώσεις να σου κατάσχει µέρος ή και όλη την περι-
ουσία σου. Το κατάσχω προήλθε από την υποτακτική αορίστου τού 
κατέχω (κατέχω - κατέσχον - να κατάσχω > κατάσχω) και η σχέση 
του προς το κατέχω είναι σχέση «δυναµικού ρήµατος» (το κατά-
σχω δηλώνει διαδικασία) έναντι «στατικού ρήµατος» (το κατέχω 
δηλώνει κατάσταση). Το κατάσχω έχει από την προέλευση του δυ-
σκολία στον σχηµατισµό των χρόνων του: έχει αόρ. κατάσχεσα | 
κατέσχεσα και µέλλοντα θα κατάσχω | θα κατασχέσω, o παρα-
τατικός, ενίοτε και ο ενεστώτας, αντικαθιστώνται µε τη χρήση τής 
περιφραστικής εκφοράς: κάνω κατάσχεση - έκανα κατάσχεση κ.τ.ό. 
Η διαφορά ανάµεσα στο κατοχή και το κατάσχεση είναι ό,τι και 
ανάµεσα στα αντίστοιχα ρήµατα: κατοχή = «µόνιµη και νόµιµη, 
κατά τεκµήριο, κτήση» (Εχει στην κατοχή του τρία ακίνητα) -
κατάσχεση = «προσωρινή και, συχνά αιφνίδια και βίαιη ακόµη, 
κτήση» (Του έκαναν κατάσχεση στον εξοπλισµό τού µαγαζιού µε 
δικαστικό κλητήρα). 

κατατακτήριος, -α, -ο [1889] αυτός που σχετίζεται µε την κατάταξη: ~ 
διαγωνισµός- ΦΡ. κατατακτήριες εξετάσεις εξετάσεις για την 
εισαγωγή πτυχιούχων σε διαφορετική σχολή ή τµήµα σχολής από αυτό 
που αποφοίτησαν. κατάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η 
τοποθέτηση σε θέση, σειρά, κλίµακα ή κατηγορία σύµφωνα µε 
ορισµένο κριτήριο και συγκεκριµένη πράξη (είδος, περιεχόµενο, 
χρονολογία κ.λπ.): βαθµολογική | µισθολογική ~ || ~ βιβλίων | 
περιοδικών | εγγράφων | εµπορευµάτων || η ~ των µαθητών σύµφωνα µε 
την επίδοση τους ΣΥΝ. ταξινόµηση, τακτοποίηση 2. (για πρόσ.) η 
εγγραφή σε κατάλογο ή η ένταξη σε ορισµένη πληθυσµιακή οµάδα, 
τάξη κ.λπ.: φορολογική | κοινωνική - ΣΥΝ. ταξινόµηση, 
κατηγοριοποίηση· ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. κατάταξη µεταξύ των αγίων η 
αγιοποίηση 3. ΣΤΡΑΤ. (α) (γενικά) η προσέλευση στις τάξεις τού 
στρατεύµατος: φέτος έγινε η ~ πενήντα χιλιάδων στρατευσίµων || 
αναβολή κατατάξεως || ~ εθελοντών ΣΥΝ. στράτευση (β) (ειδικότ.) η 
τοποθέτηση στρατευσίµου σε Σώµα Στρατού (Στρατός Ξηράς, 
Πολεµική Αεροπορία, Πολεµικό Ναυτικό), Όπλο (Πεζικό, Πυροβολικό 
κ.λπ.) ή στη δύναµη στρατιωτικής µονάδας: ~ (κάποιου) στο Πεζικό | 
στο Πυροβολικό | στο Ναυτικό | στην Αεροπορία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κατάταξις < αρχ. κατατάσσω]. κατατάσσω ρ. µετβ. {κατέτ-αξα, 
κατατά-χθηκα (καθηµ. -χτηκα) (λόγ. κατετάγην, -ης, -η..., να/θα 
καταταγώ), -αγµένος} 1. τοποθετώ (κάποι-ον/κάτι) στην κατάλληλη 
θέση σύµφωνα µε ορισµένη σειρά, χωρίζω κατά είδη, κατηγορίες 
κ.λπ.: ~ βιβλία ανά θεµατικές ενότητες || πού κατατάσσεις τον Α. 
Εµπειρίκο ως ποιητή; (δηλ. σε ποιο λογοτεχνικό ρεύµα;) ΣΥΝ. 
ταξινοµώ, τακτοποιώ, κατανέµω 2. (κατ' επέκτ.) τοποθετώ (πρόσωπο, 
πράγµα, αντικείµενο κ.λπ.) µαζί µε άλλα τού ίδιου είδους, τής ίδιας 
ποιότητας κ.λπ.: αυτόν τον κατατάσσεις στους φίλους ή τους εχθρούς 
σου; || κατατάσσεται µεταξύ των ευεργετών ΣΥΝ. συ-γκαταριθµώ, 
συγκαταλέγω, συµπεριλαµβάνω 3. ΣΤΡΑΤ. ενεργώ την κατάταξη 
(κάποιου), τον εγγράφω στη δύναµη Σώµατος Στρατού, Όπλου ή 
στρατιωτικής µονάδας: τον κατέταξαν στο Πεζικό | στο Πυροβολικό | 
στο Κέντρο Νεοσύλλεκτων Κορίνθου | στην Αεροπορία 4. (ειδικότ. το 
µεσοπαθ. κατατάσσοµαι) (α) ΣΤΡΑΤ. παρουσιάζοµαι στον στρατό για να 
υπηρετήσω τη θητεία µου: διέκοψα την αναβολή µου και θα καταταγώ 
σε δύο µήνες (β) ΑΘΛ. τοποθετούµαι σε µια θέση σε σειρά 
(αξιολόγησης, επίδοσης): κατετάγη στην έβδοµη θέση τής παγκόσµιας 
κατάταξης σε τέτοιου τύπου σκάφη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + τάσσω | -
ττω (βλ.λ.)], κατατεθειµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κατατεθεί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταθέτω, µετοχή. 

[ΕΤΎΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. κατατίθηµι (βλ. κ. καταθέτω)]. 
κατατεθέν → καταθέτω, σήµα κατατέθηκα ρ. → καταθέτω 
κατατείνω ρ. αµετβ. {κατέτεινα} (λόγ.) (+σε) έχω την τάση να φθάσω 
κάπου, αποσκοπώ: οι προσπάθειες τής οικολογικής οργάνωσης 
κατατείνουν στο να µαταιωθεί η λειτουργία τού πυρηνικού εργοστα-
σίου ΣΥΝ. στοχεύω. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < κατά- + τείνω. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «τεντώνω», 
πολύ γρήγορα όµως απέκτησε τη σηµ. «εντείνω τις προσπάθειες µου 
για συγκεκριµένο στόχο»]. κατατέµνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέταµα, 
κατετµήθην, -ης, -η... (µτχ. κατατµηθείς, -είσα, -έν), κατατετµηµένος) 
(λόγ.) κατατεµαχίζω.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. κατατετµηµενος, -η, -ο 
→ κατατέµνω κατατµήθηκα ρ. → κατατέµνω 
κατάτµηση (η) [1881] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (γενικά) ο 

χωρισµός σε τµήµατα, η διαίρεση σε πολλά τεµάχια: ~ ηφαιστειακών 
πετρωµάτων κατά πλάκες || η ~ τής Φιλοσοφικής Σχολής σε τρία τµή-
µατα ΣΥΝ. κατακοµµάτιασµα, κατακερµατισµός, κατατεµαχισµός 2. 
ΒΙΟΛ. (α) οι συνεχείς και αλλεπάλληλες κυτταρικές διαιρέσεις τού 
γονιµοποιηµένου ωαρίου κατά τη φάση τής ανάπτυξης του σε έµ-
βρυο ΣΥΝ. αυλάκωση (βλ.λ.) (β) πολλαπλή κατάτµηση ο πολλαπλα-
σιασµός µε µονογονία κατώτερων ζωικών οργανισµών 3. ΓΛΩΣΣ. η µία 
από τις δύο βασικές διαδικασίες για τη γραµµατική περιγραφή γλώσ-
σας σύµφωνα µε τον αµερικανικό δοµισµό, κατά την οποία επιση-
µαίνονται τα ελάχιστα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τη δοµή 
τής γλώσσας σε φωνολογικό, µορφολογικό και συντακτικό επίπεδο 
πριν από την ταξινόµηση τους. 
[ΕΤΎΜ. < κατατέµνω, βλ. κ. τµήση. Η γλωσσολογική χρήση τού όρου 
αποτελεί απόδοση τού αγγλ. segmentation]. 



κατατµήσω 864 καταφερτζής 
 

κατατµήσω (να/θα) ρ. → κατατέµνω 
κατατοµή (η) [µτγν.] {σπάν. στον πληθ.} 1. (λόγ.) η πλάγια όψη (προσώπου ή 
αντικειµένου), κατ' αντιδιαστολή προς την ευθεία, την κατά µέτωπο όψη: 
ευγενική | αριστοκρατική ~ || ελληνική - (όταν η µύτη είναι ίσια) ΣΥΝ. προφίλ 
ANT. ανφάς 2. (για σχέδιο ή µακέτα οικοδοµήµατος, αντικειµένου, σκεύους 
κ.λπ.) κατακόρυφη τοµή που γίνεται για να παρασταθεί το εσωτερικό τού 
αντικειµένου ή τα µέρη ενός όλου: ~ οικίας | αεροσκάφους | µηχανής ΣΥΝ. 
τοµή. κατατονία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ψυχοκινητικό σύνδροµο (απαντά κυρίως 
σε σχιζοφρενή άτοµα), που χαρακτηρίζεται από µυϊκή ακαµψία ή δυσκαµψία 
και συνοδεύεται από τη λήψη παράξενων στάσεων, από βίαιες συνήθως 
παρορµήσεις ή διεγερτικότητα (κατατονική διέγερση), ανωµαλία στην οµιλία 
(µε στερεοτυπικές επαναλήψεις), καθώς και από αρνητισµό (άρνηση τού 
ασθενούς να συµµορφωθεί σε οποιαδήποτε υπόδειξη). — κατατονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάτονος «καταπιεσµένος, κατεσταλµένος» < κατα-+ τόνος, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. catatonie]. κατατόπια (τα) {χωρ. γεν.} οι 
λεπτοµέρειες τοποθεσίας ή εσωτερικού χώρου, ιδ. τα κρυφά ή απόκεντρα 
σηµεία περιοχής: ξέρει καλά τα ~. [ΕΤΥΜ < µεσν. κατατόπιον < φρ. κατά 
τόπον]. κατατοπίζω ρ. µετβ. [1871] {κατατόπισ-α, -τηκα, -µένος) 1. δείχνω (σε 
κάποιον) τις λεπτοµέρειες τοποθεσίας ή χώρου, του υποδεικνύω τη σωστή 
κατεύθυνση, τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει ΣΥΝ. καθοδηγώ, 
προσανατολίζω, κατευθύνω, οδηγώ, δείχνω τα κατατόπια 2. (συνήθ. µτφ.) δίνω 
λεπτοµερείς πληροφορίες σε (κάποιον) για ό,τι τον ενδιαφέρει, τον εισάγω στις 
λεπτοµέρειες θέµατος, ζητήµατος, προβλήµατος κ.λπ.: ο συνάδελφος σας θα 
σας κατατοπίσει σχετικά µε τα καθήκοντα σας || ~ κάποιον για τις νέες εξελίξεις 
ΣΥΝ. πληροφορώ, ενηµερώνω, διαφωτίζω, καθοδηγώ 3. (ειδικότ. η µτχ. 
κατατοπισµένος, -η, ~ο) αυτός που έχει ενηµερωθεί καλά, σωστά και µε 
λεπτοµέρειες: είναι πολύ - γύρω από τους υπολογιστές ANT. ακατατόπιστος. — 
κα-τατόπιση (η) κ. κατατοπισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. κατά τόπον, απόδ. τού γαλλ. localiser]. 
κατατοπιστικός, -ή, -ό αυτός που κατατοπίζει, που συντελεί στην ενηµέρωση, τη 
διαφώτιση (για θέµα, ζήτηµα κ.λπ.): οι οδηγίες που µου έδωσε ήταν πολύ ~· δεν 
χρειάστηκε να ρωτήσω κανέναν || ~ σηµείωµα | εισήγηση | απάντηση | ανάλυση | 
χάρτης ΣΥΝ. ενηµερωτικός, διαφωτιστικός. κατατρεγµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός 
που έχει κυνηγηθεί και βασανιστεί: φτωχός και ~ άνθρωπος ΣΥΝ. 
βασανισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατατρύχω. κατατρεγµός (ο) η υποβολή 
(κάποιου) σε συνεχείς δοκιµασίες, διώξεις κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατατρύχω. 
κατατρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέτρεξα, κατατρεγµένος} καταδιώκω (κάποιον}, 
τον υποβάλλω σε συνεχείς δοκιµασίες, τον ταλαιπωρώ: η αδικία | η ατυχία µε 
κατατρέχει ΣΥΝ. κυνηγώ, βασανίζω, δεν αφήνω σε χλωρό κλαρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κατατρύχω. κατατρίβω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέτρνψα, κατατρί-φθηκα (καθηµ. -
φτη-κα), κατα)τε)τριµµένος} 1. τρίβω πάρα πολύ κάτι · 2. (συχνότ. το µε-σοπαθ. 
κατατρίβοµαι) δαπανώ άσκοπα τις σωµατικές ή/και πνευµατικές µου δυνάµεις, 
σπαταλώ τον χρόνο µου και φθείροµαι, συνήθ. χωρίς λόγο ή για κάτι ασήµαντο: 
κατατρίβεται σε λεπτοµέρειες και χάνει την ουσία ΣΥΝ. καταπονούµαι, φθείροµαι, 
αναλώνοµαι. — κα-τατριβή (ηΜµτγν.]. κατατροπώνω ρ. µετβ. {κατατρόπω-σα, 
-θηκα, -µένος} νικώ κατά κράτος και τρέπω τον αντίπαλο σε φυγή, κατάγω 
συντριπτική νίκη: στη µάχη τού Μαραθώνα, οι Έλληνες κατατρόπωσαν τους 
Πέρσες ΣΥΝ. κατανικώ ANT. (κατα)νικώµαι, ηττώµαι.   — κατατρόπωση (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατατροπώ (-όω) < κατά- + τροπώ «τρέπω» < τρόπος]. 
κατατρύχω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) υποβάλλω σε 
ταλαιπωρίες και βάσανα, κάνω (κάποιον) να υποφέρει (κυρ. το µεσο-παθ. 
κατατρύχοµαι): κατατρύχεται από έµµονες ιδέες ΣΥΝ. βασανίζω, τυραννώ, 
καταπονώ, ταλαιπωρώ. 

[ΕΤΥΜ; αρχ. < κατά- + τρύχω «καταπονώ - ερειπώνω», παράλλ. τ. τού ρ. 
τρύω «βασανίζω, ταλαιπωρώ» < *tr-u-, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -U-) 
τού I.E. *ter- «τρυπώ, τρίβω», πβ. λατ. terere «τρίβω», terebra «τρυπάνι», ισπ. 
taladro, ιταλ. trivello, αρχ. γερµ. draan «στρέφω, τρυπώ», γερµ. drehen, αγγλ. 
thrash «θερίζω», throw «ρίχνω» κ.ά. Οµόρρ. τρυ-πώ, αρχ. τι-τρώ-σκω «χτυπώ, 
πλήττω», τρώ-σις (-η), τρωτός, τραϋ-µα, τόρ-νος «κύκλος» (> λατ. tornus > 
γαλλ. tour) κ.ά.]. 

κατατρέχω - κατατρύχω. Τα δύο ρήµατα συγχέονται συχνά στη χρήση, ενώ 
διαφέρουν σηµασιολογικά. Το κατατρέχω σηµαίνει «διάκειµαι εχθρικά 
απέναντι σε κάποιον, προσπαθώ να του κάνω κακό»: ∆εν ξέρω αν φταίει ο 
ίδιος· η αλήθεια, πάντως, είναι ότι συχνά ορισµένοι συνάδελφοι και γνωστοί 
τον κατατρέχουν, φανερά ή κρυφά, και βρίσκεται πάντοτε εκτεθειµένος. Από 
το κατατρέχω και το παράγωγο κατατρεγµός και τη µετοχή 
κατατρεγµένος, το οποίο έχει και την ειδικότερη σηµ, τού «άτυχου», τού 
«κυνηγηµένου από τη µοίρα». Το κατατρύχω σηµαίνει «βασανίζω, 
ταλαιπωρώ»: Τον κατατρύχουν συνεχώς οι αρρώστιες, η ανέχεια, οι συµ-
φορές. 

κατατρώγω [αρχ.] κ. κατατρώω ρ. µετβ. {κατέφαγα} φθείρω, βα- 

σανίζω: οι αµφιβολίες τον κατέτρωγαν ΣΥΝ. τυραννώ, βασανίζω. 
καταυγάζω ρ. µετβ. {καταύγασ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) φωτίζω δυνατά, 

προσδίδω έντονη λάµψη σε (κάτι): πυροτεχνήµατα καταύγασαν τον ουρανό || ~ 
τον στόχο πυραύλου ΣΥΝ. καταφωτίζω, καταλάµπω, καταφέγγω ANT. 
κατασκοτίζω, συσκοτίζω, σκοτεινιάζω. — καταυγα· σµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < κατ(α)- + αύγάζω < αυγή]. 

καταυγαοτήρας (ο) [1886] το αµπαζούρ (βλ.λ.). 
καταυλισµός (ο) [1886] 1. η πρόχειρη διαµονή σε σκηνές ή άλλα προσωρινά 

καταλύµατα στην ύπαιθρο ΣΥΝ. κατασκήνωση, στρατοπέδευση 2. (συνεκδ.) 
πρόχειρες εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο για τη στέγαση και την περίθαλψη 
αναξιοπαθούντων ή την προσωρινή παραµονή στρατεύµατος: προσφυγικός ~ || 
~ σεισµοπλήκτων ΣΥΝ. κατασκήνωση. — καταυλίζοµαι ρ. [αρχ.]. [ΕΤΫΜΙ 
Απόδ. τού γαλλ. campement]. 

καταφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {καταφάνηκα} γίνοµαι καταφανής, 
ολοφάνερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, διαφαίνοµαι. 

καταφάνηκα ρ. → καταφαίνοµαι 
καταφανής, -ής, -ές {καταφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | καταφανέστ-ερος, -ατός} 

(λόγ.) τελείως φανερός, ολοφάνερος: ~ απροθυµία | νευρικότητα | ψέµα | 
διαφορά | επιδείνωση | θλίψη | αδικία | παραβίαση ΣΥΝ. εµφανέστατος, 
κατάδηλος, πρόδηλος, προφανής, πασιφανής, εξόφθαλµος ANT. αφανής, 
αφανέρωτος, ανεκδήλωτος, δυσδιάκριτος. — καταφανώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < καταφαίνω < κατά- + φαίνω | -οµαι]. 

κατάφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. θετική απάντηση: σε πολλές 
γλώσσες η διπλή άρνηση ισοδυναµεί µε - || το «βέβαια» δηλώνει έντονη ~ ΑΝΤ. 
άρνηση 2. η θετική τοποθέτηση απέναντι σε (κάτι): ο αθλητισµός αποτελεί ~ 
στη ζωή, ενώ τα ναρκωτικά άρνηση της. [ΕΤΥΜ < «Ρλ· κατάφασις < κατάφηµι 
< κατά- + φηµί «λέγω, µιλώ» (βλ. λ. φήµη), όχι από το ρ. καταφάσκω, που 
παραδίδεται ως µτγν.]. 

καταφασκω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ (αµετβ.) 1. (λόγ.-
σπάν.) λέω «ναι», δίνω καταφατική απάντηση ΑΝΤ. αποφάσκω, αρνούµαι ♦ 
2. (µετβ.) (σπανιότ.) (κατ' επέκτ.) δίνω τη συγκατάθεση µου, εκφράζω την 
αποδοχή µου: το έργο τού ποιητή καταφάσκει τον άνθρωπο και τη ζωή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. [ΕΤΥΜ µτγν. < κατά- + φάσκω (βλ.λ.)]. 

καταφατικός, -ή, -ό 1. αυτός που εκφράζει κατάφαση: ~ απάντηση | κίνηση | 
έκφραση ΣΥΝ. επιβεβαιωτικός, βεβαιωτικός, συναινετικός, επιδοκιµαστικός 
ΑΝΤ. αποφατικός, αρνητικός· ΦΡ. καταφατική πρόταση οποιαδήποτε πρόταση 
δεν περιλαµβάνει άρνηση ή ερώτηση, λ.χ. ο Πέτρος γράφει 2. ΘΕΟΛ. 
καταφατική Θεολογία µέθοδος γνωσιολογικής προσέγγισης τού Θεού από 
τον άνθρωπο, η οποία αξιοποιεί τη γνωστική ικανότητα τού ανθρώπινου νου 
για τη συστηµατική προβολή των βασικών αληθειών τής χριστιανικής πίστης 
και χρησιµοποιεί τον αποδεικτικό ή και τον διαλεκτικό συλλογισµό για την 
αποδεικτική επιβεβαίωση τους, ιδ. κατά την αντιπαράθεση τής θεολογίας προς 
αιρετικές δοξασίες (πβ. κ. αποφατική θεολογία, λ. αποφατικός). — καταφατικ-
ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατάφασις]. 

κατάφατσα επίρρ. (οικ.) 1. ακριβώς στο πρόσωπο, στη φάτσα κάποιου 2. κατά 
πρόσωπο: τον χτύπησε ~ || του τα είπε ~ ΣΥΝ. κατάµου-τρα, ευθέως ΑΝΤ. 
πισώπλατα. 

καταφέρνω ρ. µετβ. {κατάφερα} 1. οδηγώ σε καλό τέλος, επιτυγχάνω (στόχο, 
σκοπό): η επιστήµη έχει καταφέρει σπουδαία πράγµατα σ'αυτό τον τοµέα || 
κατάφερε να διοριστεί µε µέσον στο δηµόσιο || κατάφερα να τον κάνω να µου 
πει τι συνέβη ΣΥΝ. κατορθώνω, πραγµατοποιώ ΑΝΤ. αποτυγχάνω, αστοχώ' 
ΦΡ. τα καταφέρνω (i) είµαι επαρκής, ικανός για κάτι: τα καταφέρνει µια χαρά 
στη νέα του δουλειά || δεν θέλω βοήθεια, ~ και µόνος µου! (ii) επιτυγχάνω: 
επιτέλους τα κατάφερα, πέρασα στην Ιατρική! || Τι λες; Θα τα καταφέρεις; ΑΝΤ. 
αποτυγχάνω, τα κάνω θάλασσα (iii) αντεπεξέρχοµαι στις οικονοµικές µου 
ανάγκες: δεν κερδίζουµε πολλά, αλλά τα καταφέρνουµε ΣΥΝ. τα βγάζω πέρα, 
τα φέρνω βόλτα 2. χειρίζοµαι (κάτι) µε επιτυχία: δεν χρειάζοµαι βοήθεια, το 
καταφέρνω µόνος µου το µηχάνηµα || την ~ µια χαρά τη βάρκα ΣΥΝ. το φέρνω 
βόλτα 3. (για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να δεχτεί τη γνώµη µου, να υποχωρήσει 
στη θέληση µου: είδα κι έπαθα να τον καταφέρω να έλθει µαζί µας || στο τέλος 
τον κατάφερε και υπέγραψε το συµβόλαιο ΣΥΝ. πείθω, (καθηµ.) ρίχνω, 
τουµπάραν ΦΡ. (καθηµ.) του τη ν κατάφερα τον εξαπάτησα, τον κορόιδεψα µε 
έξυπνο τρόπο: πώς του την κατάφερε και τον άφησε άφραγκο, κανείς δεν 
κατάλαβε! ΣΥΝ. του την έφερα, του την έσκασα 4. (µτφ.) µπορώ να νικήσω 
(κάποιον), να αντιµετωπίσω µε επιτυχία ή να κατορθώσω (κάτι δύσκολο): τον 
καταφέρνει στο πάλεµα ΣΥΝ. καταβάλλω, κατανικώ ΑΝΤ. καταβάλλοµαι, 
νικιέµαι 5. (για µεγάλη ποσότητα φαγητού) µπορώ να καταναλώσω: 
καταφέρνει ένα ολόκληρο αρνί στην καθισιά του (δηλ. κατορθώνει να φάει ένα 
ολόκληρο αρνί) 6. (καταχρ. αντί τού καταφέρω, για πρόσ.) δίνω χτύπηµα: δεν 
προλαβαίνει να διαµαρτυρηθεί και ο άλλος του καταφέρνει µια γροθιά στο 
πρόσωπο ΣΥΝ. καταφέρω, χτυπώ, πλήττω (βλ. λ. καταφέρω κ. ΣΧΟΛΙΟ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταφέρω. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. καταφέρω, αρχική σηµ. «οδηγώ προς τα κάτω - επιρρίπτω, 
χτυπώ», < κατά- + φέρω]. καταφερτζής (ο) {καταφερτζήδες}, καταφερτζού (η) 
{καταφερ-τζούδες) (καθηµ.) πρόσωπο που πετυχαίνει πρακτικούς σκοπούς µε 
έξυπνο και κάποτε πονηρό τρόπο, που καταφέρνει τους άλλους, που τους 
πείθει: µην αφήσεις να σε ρίξει πάλι αυτός ο ~ ΣΥΝ. επιτήδειος, 

κατα- επιτατικό 
κατα-τεµαχίζω ρ. κατα-τροµοκράτηση (η) κατα-τυραννώ ρ. κατα-χαίρσµαι ρ. κατά-χλοµος. -η, -ο 
κατα-τεµαχισµός (ο) κατα-τροµοκρατώ ρ. κατα-ϋποχρεώνω ρ. κατα-χαρούµενος, -η, -ο 
κατα-τροµάζω ρ. κατα-τρυπώ ρ. κατα-φοβίζω ρ. κατα-χειροκροτώ ρ. 
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καπάτσος ΑΝΤ. αδέξιος, ανίκανος. — καταφερτζήδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ, < καταφέρ(νω) + παραγ. επίθηµα -τζής], καταφέρω ρ. µετβ. 
{κατέφερα κ. κατάφερα} 1. (για χτυπήµατα) δίνω µε ορµή, χτυπώ µε 
δύναµη: του κατέφερε δύο απανωτά χτυπήµατα στο κεφάλι || το 
πυροβολικό κατέφερε ισχυρά πλήγµατα στον εχθρό || (µτφ.) ο 
πληθωρισµός κατέφερε ισχυρό πλήγµα στον οικονοµικό προ-
γραµµατισµό τής κυβέρνησης 2. (µεσοπαθ. καταφέροµαι) (-(-εναντίον | 
+ κατά) κατηγορώ (κάποιον) µε δριµύτητα: όταν πήρε τον λόγο, άρ-
χισε να καταφέρεται εναντίον των κοµµάτων και των αρχηγών τους 
ΣΥΝ. κατακρίνω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ προς τα κάτω - επιρρίπτω, χτυπώ», 
< κατά- + φέρω. Ήδη αρχ. οι φρ. καταφέρω πληγήν | ψόγον, που οδή-
γησαν στις σηµερινές χρήσεις, ενώ επίσης αρχ. η σηµ. τού µέσου κα-
ταφέροµαι (+γεν.) «εναντιώνοµαι (σε κάποιον)»]. 

καταφέρω - καταφέρνω. Τα δύο ρήµατα διαφέρουν στη σηµασία 
τους. Το ρ. καταφέρω, λόγιας προέλευσης, χρησιµοποιείται για 
χτυπήµατα και σηµαίνει «χτυπώ, πλήττω», ενώ το ρ. καταφέρνω 
σηµαίνει «πετυχαίνω (τον στόχο, τον σκοπό µου)»: Τα καταφέρνει 
καλά στα µαθήµατα του- πάντοτε αριστεύει - Καταφέρει αλλε-
πάλληλα πλήγµατα στην οικονοµία τής χώρας. Η σηµασιολογική 
διαφορά στο θέµα τού ενεστώτα δηλώνεται µε την παρουσία -
απουσία τού -ν- (καταφέρνω αλλά καταφέρω) και στο θέµα τού 
αορίστου µε την παρουσία - απουσία εσωτερικής αύξησης (-ε-): 
Τα κατάφερε και τον προσέλαβαν στο ∆ηµόσιο - Του κατέφερε αλ-
λεπάλληλα χτυπήµατα και τον τραυµάτισε σοβαρά. Αρα, τόσο το 
καταφέρω διαφέρει από το καταφέρνω, όσο και το κατάφερα από 
το κατέφερα. 

καταφεύγω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέφυγα} 1. πηγαίνω κάπου αναζητώ-
ντας ασφάλεια και προστασία, βρίσκω καταφύγιο: κατέφυγαν στα 
βουνά, για να αποφύγουν τη σύλληψη 2. (µτφ.) απευθύνοµαι (σε πρό-
σωπο | οργανισµό | υπηρεσία κ.λπ.) για βοήθεια ή προστασία ή για να 
βρω το δίκιο µου (σε περιπτώσεις που αδικούµαι ή βλάπτοµαι και 
κάποιος φορέας µπορεί να αποκαταστήσει την αδικία ή τη βλάβη που 
µου συνέβη): ο παθών κατέφυγε στις αρµόδιες αρχές και κατήγγειλε το 
συµβάν ΣΥΝ. προσφεύγω, προστρέχω 3. (ειδικότ.) µεταχειρίζοµαι 
(συγκεκριµένο µέσο) από ανάγκη, κάνω οτιδήποτε για να 
αντεπεξέλθω σε έκτακτη περίσταση: η κυβέρνηση είναι έτοιµη ανά 
πάσα στιγµή να καταφύγει στην ετυµηγορία τού λαού || ~ στη βία | σε 
τέχνασµα | σε ύπουλα µέσα ΣΥΝ. χρησιµοποιώ, µετέρχοµαι, µετα-
χειρίζοµαι, προσφεύγω, κάνω το παν. καταφθάνω κ. καταφτάνω ρ. 
αµετβ. [µτγν.] {κατέφθασα} φθάνω εγκαίρως ή ξαφνικά (κάπου): τα 
ασθενοφόρα κατέφθασαν αµέσως στον τόπο τού δυστυχήµατος || η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέφθα-σε πάνω στην ώρα ΣΥΝ. έρχοµαι, 
(λόγ.) αφικνούµαι ΑΝΤ. φεύγω, αποχωρώ, αποµακρύνοµαι, 
ξεµακραίνω, απέρχοµαι, αποσύροµαι. κατάφορα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η 
φορά προς τα κάτω, το να παίρνει (πρόσωπο, πράγµα) κατεύθυνση 
προς τα κάτω ΣΥΝ. κατέβασµα, κάθοδος, καταβίβαση ΑΝΤ. 
ανέβασµα, άνοδος, αναβίβαση · 2. η έντονη έκφραση αποδοκιµασίας: 
«κάλλιο το γκρέµισµα τού σπιτιού σου παρά η ~ τού κόσµου» (παροιµ.) 
ΣΥΝ. δυσµένεια, κατάκριση, αποδοκιµασία, επίκριση, κατακραυγή, 
καταλαλιά ΑΝΤ. επιδοκιµασία, έπαινος, εγκώµιο, επευφηµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταφέρω]. κατάφορτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 
αυτός που είναι πάρα πολύ φορτωµένος (µε κάτι), που δεν µπορεί να 
δεχθεί άλλο φορτίο: λεµονιές ~ µε λεµόνια ΣΥΝ. καταφορτωµένος, 
παραφορτωµένος. — κατα-φορτώνω ρ. κατάφρακτος, -η, -ο κ. 
(καθηµ.) κατάφραχτος 1. φραγµένος ή κλεισµένος από όλες τις 
πλευρές, αυτός που δεν αφήνει δίοδο προς το εσωτερικό του: ~ σπίτι | 
κήπος ΣΥΝ. περιφραγµένος, περίφρακτος, κατάκλειστος, περίκλειστος 
ΑΝΤ. άφρακτος, απερίφρακτος, ξέφραγος, απεριτείχιστος 2. ΙΣΤ. (στον 
Μεσαίωνα) αυτός που προστατεύεται ή περιβάλλεται από µεταλλικό 
θώρακα ή γενικότ. περίβληµα: ~ ιππείς | άλογα | πλοία. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + -φρακτος < φράσσω | -ττω). 
καταφρονεµένος, -η, -ο → καταφρονώ 
καταφρόνεσα ρ. → καταφρονώ καταφρόνηση (η) 
→ καταφρονώ 
καταφρονητής [µτγν.] κ. (λαϊκ.) καταφρονετής (ο), καταφρο-νήτρια 
(η) {καταφρονητριών} πρόσωπο που καταφρονεί, που περιφρονεί 
τους άλλους ΣΥΝ. περιφρονητής. Επίσης (λαϊκ.) καταφρονή-τρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.}. καταφρονητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
φανερώνει περιφρόνηση: ~ πράξη | ενέργεια | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
περιφρονητικός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει την τάση να 
περιφρονεί τους άλλους, που φέρεται υπεροπτικά: ~ άνθρωπος | 
οικογένεια ΣΥΝ. περιφρονητι-κός, υπερόπτης. _ καταφρονητικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. καταφρόνια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η περιφρονητική, 
υποτιµητική στάση κάποιου απέναντι σε άλλον ή η κατάσταση 
ανυποληψίας στην οποία ζει κάποιος: πέθανε µέσα στη φτώχια και την 
~ τού κόσµου ΣΥΝ. καταφρόνηση, περιφρόνηση, υποτίµηση ΑΝΤ. 
εκτίµηση, υπόληψη, σεβασµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. καταφρονώ]. καταφρονώ ρ. µετβ. {καταφρονείς... | καταφρόν-
ησα (λαϊκ. -εσα), -ούµαι (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα (λαϊκ. -έθηκα), -ηµένος 
(λαϊκ. -εµένος)} δείχνω περιφρόνηση για (κάποιον/κάτι), δεν εκτιµώ: 
πέθανε καταφρονεµένος ΣΥΝ. περιφρονώ, υποτιµώ ΑΝΤ. εκτιµώ, 
σέβοµαι, υπολή-πτοµαι. — καταφρόνηση [αρχ.] κ. (λαϊκ.) 
καταφρόνεση (η). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταφρονώ (-έω) < κατά- + φρονώ (βλ.λ.)]. 
καταφτάνω ρ. → καταφθάνω 
καταφυγή (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να καταφεύγει κάποιος σε κά-
ποιον τόπο ή αρχή για προστασία, βοήθεια ή ασφάλεια 2. (συνεκδ.) 
το πρόσωπο, ο τόπος και γενικά οτιδήποτε στο οποίο καταφεύγει κά-
ποιος: οι αγωνιστές βρήκαν ~ σε µια απόµερη σπηλιά τού βουνού || ~ 
της τόσα χρόνια ήταν το εκκλησάκι τού Αγίου Νικολάου- εκεί µέσα 
έλεγε τα βάσανα της στους αγίους ΣΥΝ. καταφύγιο. 

καταφύγιο (το) {καταφυγί-ου | -ων} 1. ο τόπος ή το πρόσωπο, στο 
οποίο καταφεύγει κανείς για να προφυλαχθεί από κινδύνους, να προ-
στατευθεί από δυσµενείς συνθήκες, να κρυφτεί από διώκτες κ.λπ.: η 
θύελλα τον ανάγκασε να ζητήσει ~ σε κάποια σπηλιά || πλήθος 
Εβραίων τής Γερµανίας αναζήτησε - στην ελεύθερη Ευρώπη, για να 
γλυτώσει από τη σφαγή || ιδεώδες | ασφαλές - 2. (ειδικότ.) υπόγειος 
χώρος, που κατασκευάζεται ειδικά για να καταφύγει σε αυτόν στρα-
τιωτικό προσωπικό ή άµαχος πληθυσµός σε καιρό πολέµου: αντιαε-
ροπορικό | πυρηνικό - 3. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο οδηγείται κα-
νείς, για να βρει λύση σε πρόβληµα του: «αναζητούν ~ σχεδόν πα-
ντού, στη θρησκεία, στα ναρκωτικά, στην εξορία ή στην επανάσταση» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. καταφύγιον, υποκ. τού ουσ. καταφυγή]. 

καταφύγω (να/θα) ρ. → καταφεύγω 
κατάφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΑΝΑΤ. η πρόσφυση τού 

άκρου µυός (συνήθ. τένοντος) στο κινούµενο από αυτόν µέρος τού 
σώµατος, καθώς επίσης και το σηµείο τού σκελετού από όπου φύεται 
ο µυς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κατάφυσις < καταφύω | -οµαι < κατά- + φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

κατάφυτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πάρα πολλά φυτά ή που είναι 
φυτεµένος σε όλη του την έκταση: λόφοι ~ από αµπέλια || ~ έκταση | 
κάµπος | νησί ΣΥΝ. πυκνοφυτεµένος ΑΝΤ. άδεντρος, γυµνός, απο-
ψιλωµένος. 

κατάφωρος, -η, -ο ολοφάνερος: - αδικία | παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων | λαθροχειρία ΣΥΝ. καταφανής, εξόφθαλµος, κατάδηλος, 
οφθαλµοφανής, χειροπιαστός. — κατάφωρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «ο συλληφθείς επ' αυτοφώρω», < κατά- + -φωρος < φώρ 
«κλέφτης» (< φέρω)]. 

καταφωτος, -η, -ο αυτός που φωτίζεται πολύ καλά, ο γεµάτος φως: ~ 
δρόµος | αίθουσα | κάµαρα | πλατεία ΣΥΝ. ολόφωτος, φωτόλουστος, 
φωταγωγηµένος, φωτισµένος ΑΝΤ. σκοτεινός, αφώτιστος, αφωταγώ-
γητος. Επίσης καταφώτιστος [1863]. 

κατάχαµα επίρρ. [µεσν.] ακριβώς πάνω στη γη ή (καταχρ.) στο δάπε-
δο: έστρωσαν να κοιµηθούν ~ ΣΥΝ. καταγής. 

καταχεζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατάχεσ-α, -τηκα, -µένος} (!) (µτφ.) προ-
σβάλλω µε βαριές εκφράσεις, βρίζω µε αισχρό τρόπο. 

καταχείµωνο (το) {χωρ. πληθ.} η καρδιά τού χειµώνα, το µέσο τού 
χειµώνα. 

καταχεριά (η) (λαϊκ.-καθηµ.) χτύπηµα µε την παλάµη, χαστούκι ΣΥΝ. 
µπάτσος, (λόγ.) ράπισµα. 

καταχερίζω κ. καταχεριάζω ρ. µετβ. {καταχέρισ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) χτυπώ (κάποιον) µε το χέρι, µε την παλάµη: όταν έκανε ατα-
ξίες, ο πατέρας του τον καταχέριζε ΣΥΝ. δέρνω. — καταχέρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καταχειρίζοµαι «παίρνω στα χέρια µου» < κατα-
+ χειρίζοµαι]. 

καταχθόνιος, -α, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που υπάρχει, που ζει ή συ-
ντελείται κάτω από την επιφάνεια τής γης, κάτω από το έδαφος ΣΥΝ. 
υπόγειος, υποχθόνιος ΑΝΤ. επίγειος, υπέργειος 2. (µτφ.) αυτός που 
ενεργεί κρυφά και ύπουλα, ο δόλιος και ραδιούργος ΣΥΝ. σκοτεινός, 
κακόβουλος, µηχανορράφος, σατανικός, διαβολικός ΑΝΤ. καλόβουλος, 
ανυστερόβουλος. — καταχθόνια | καταχθονίως [1888] επίρρ., κατα-
χθονιότητα (η) [1865]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κατά- + χθόνιος < χθων, χθονός «έδαφος, γη»]. 

καταχνιά (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη καθαρότητας στην ατµόσφαιρα, 
ο οµιχλώδης καιρός: η - δίνει στο τοπίο έναν τόνο βελούδινο ΣΥΝ. οµί-
χλη, αχλύς, αντάρα, πούσι. [ΕΤΥΜ µεσν. < κατ(α)- + -αχνιά < άχνη]. 

καταχνιάζει ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {καταχνιασµένος} πέφτει οµίχλη. 
— κατάχνιασµα (το). 

καταχράσθηκα | καταχράστηκα ρ. → καταχρώµαι 
καταχρασθω | καταχραστώ (να/θα) ρ. → καταχρώµαι 
καταχραστής (ο) [1839], καταχράστρια (η) {καταχραστριών} 1. 
πρόσωπο που ιδιοποιείται ξένα χρήµατα ή άλλα περιουσιακά στοι-
χεία και τα χρησιµοποιεί για δικό του όφελος: ~ τού δηµόσιου χρή-
µατος ΣΥΝ. σφετεριστής 2. (µτφ.) πρόσωπο που εκµεταλλεύεται την 
εµπιστοσύνη, την καλοσύνη, την αδυναµία κ.λπ. των άλλων: ~ τής 
οικογενειακής φιλίας ΣΥΝ. εκµεταλλευτής. 
[ΕΤΥΜ. Από τον νεότ. αόρ. κατεχράσθην (αντί τού αρχ. κατεχρήσθην) 
τούαρχ. καταχρώµαι (βλ.λ.)]. 

κατάχρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η υπερβολική ή 
αντικανονική χρήση, η χρήση που ξεπερνά το φυσιολογικό ή νόµιµο 
όριο: ~ οινοπνευµατωδών ποτών/ φαρµάκων || (µτφ.) µην κάνεις - τής 
καλοσύνης | τής υποµονής µου || δεν θέλουµε να κάνουµε ~ τής φι-
λοξενίας σας || ~ ελευθερίας || γλωσσικές ~ (β) κατάχρηση εξουσίας 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί υπάλληλος στα καθήκοντα τού 
οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: (i) αν 
µεταχειρίστηκε παρανόµως εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποια-
δήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουµένου, µάρτυρα ή 
πραγµατογνώµονα (ii) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιµωρία 
κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε 
την απαλλαγή του από την τιµωρία (γ) κατάχρηση δικαιώµατος η 
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άσκηση δικαιώµατος έτσι, ώστε να παραβιάζονται τα όρια που επι-
βάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονοµικός 
σκοπός τού δικαιώµατος 2. (ειδικότ.) ιδιοποίηση, σφετερισµός ξένων 
περιουσιακών στοιχείων από πλευράς αυτού στον οποίο τα έχουν 
εµπιστευθεί για φύλαξη ή διαχείριση: παρουσιάστηκαν φαινόµενα 
καταχρήσεων ΣΥΝ. εκµετάλλευση, ιδιοποίηση 3. καταχρήσεις (οι) 
ζωή χωρίς εγκράτεια και περιορισµούς· (ειδικότ.) οι σαρκικές ηδονές: 
τον έφθειραν οι ~ || είχε κάνει πολλές ~ στη ζωή του ΣΥΝ. ασωτία, 
ακολασία ANT. εγκράτεια. [ETYM. < αρχ. κατάχρησις < 
καταχρωµαι]. καταχρηστικά επίρρ. 1. κάνοντας κατάχρηση 2. ΓΛΩΣΣ. 
για λέξη ή φράση που δεν χρησιµοποιείται µε την κανονική της 
σηµασία ή σύνταξη, που δεν χρησιµοποιείται σωστά: το ρήµα 
«παραιτούµαι» δεν έχει ενεργητική φωνή, ~ όµως χρησιµοποιείται για 
χιουµοριστικούς λόγους σε φράσεις όπως «τον παραίτησαν». Επίσης 
καταχρηστικώς [µτγν.]. καταχρηστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
γίνεται µε τρόπο υπέρµετρο, ξεπερνώντας το κανονικό ή το τυπικά και 
θεσµικά σωστό: -προσφυγή στις αρχές || ~ χρήση τής στίξης στον 
γραπτό λόγο || η απεργία κρίθηκε καταχρηστική || ~ άσκηση 
αρµοδιοτήτων || ~ όρος ΣΥΝ. αντικανονικός, υπερβολικός ANT. 
κανονικός, τυπικός, οµαλός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) καταχρηστική δίφθογγος η 
δίφθογγος που αποτελείται από φθόγγο [i] (ι, η, υ, ει, οι), ο οποίος έχει 
υποστεί συνίζηση, και από δεύτερο φωνήεν, µε αποτέλεσµα να 
προφέρονται µαζί ως µία συλλαβή, π.χ. το -ια στο λεµονιά, το -ιο στο 
θεριό κ.λπ. (β) καταχρηστική πρόθεση (παλαιότ.) για προθέσεις τής 
Ελληνικής τού τύπου µέχρι, χωρίς, ένεκα, πλην κ.ά., που δεν 
απαντούν σε σύνθεση µε ρήµατα. καταχρωµαι ρ. µετβ. αποθ. 
{καταχράσαι... | καταχράστηκα) 1. κάνω κατάχρηση, χρησιµοποιώ 
υπερβολικά ή µε αθέµιτο τρόπο (κάτι): κα-ταχράστηκε τη φιλία µου, 
για να ανέλθει κοινωνικά || δεν θα καταχραστώ την καλοσύνη | τη 
γενναιοδωρία σας ΣΥΝ. εκµεταλλεύοµαι 2. σφετερίζοµαι (ξένα 
χρήµατα, λεφτά που µου έχουν εµπιστευθεί): ο ταµίας καταχράστηκε τα 
χρήµατα τού σωµατείου ΣΥΝ. ιδιοποιούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, 
κλέβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταχρωµαι «χρησιµοποιώ στο πλήρες - εξαντλώ» < 
κατά- + χρώµαι (-ήο-), βλ. κ. χρήση]. κατάχτηση (η) → κατάκτηση 
καταχτητής (ο) → κατακτητής καταχτητικός, -ή, -ό → κατακτητικός 
καταχτώ ρ. → κατακτώ 
καταχωνιάζω ρ. µετβ. {καταχώνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. χώνω βαθιά 
στη γη 2. (γενικότ.) τοποθετώ (κάτι) σε µέρος όπου είναι δύσκολο να 
το βρει κανείς: πού το καταχώνιασες πάλι το βιβλίο µου; ΣΥΝ. κρύβω, 
εξαφανίζω ANT. βρίσκω, αποκαλύπτω. — καταχώνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Μεταπλασµένος τ. (κατά τα ρ. σε -ιάζω) τού µεσν. καταχώνω]. 
καταχωρίζω ρ. µετβ. {καταχώρισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -σµένος} 
καταγράφω µε αναλυτικό τρόπο (στοιχεία) στην κατάλληλη θέση (σε 
κατάλογο, πίνακα, βιβλίο, λογαριασµό, έντυπο): είπε στον γραµµατέα 
του να µην καταχωρίσει την τελευταία φράση στα πρακτικά || η εφη-
µερίδα µας καταχωρίζει δωρεάν τέτοιου είδους αγγελίες || η αίτηση σας 
καταχωρίσθηκε ΣΥΝ. εγγράφω, πρωτοκολλώ, περνώ ANT. διαγράφω, 
σβήνω. Επίσης (εσφαλµ.) καταχωρώ {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «τοποθετώ στην κατάλληλη θέση», < κατά- + χωρίζω. Η σηµ. 
«καταγράφω, εγγράφω σε κατάλογο, αρχειοθετώ» είναι µτγν. Το µτγν. 
καταχωρώ (-έω) «υποχωρώ ως προς κάτι, παραιτούµαι από 
διεκδικήσεις µου» (< κατά- + χωρώ < χώρος) δεν ταυτίζεται 
σηµασιολογικά προς το αρχ. καταχωρίζω και, ως εκ τούτου, δεν 
πρέπει να προτιµάται αντί τού αρχ. ρ.]. 

καταχωρίζω ή καταχωρώ; Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε 
τον τύπο καταχωρίζω (αντί τού καταχωρώ), όταν θέλουµε να δη-
λώσουµε την καταγραφή «κατά χωράν» (στην οικεία θέση) µιας 
επίσηµης ή τυπικής πληροφορίας: Το αγοραστήριο καταχωρίζεται 
στα βιβλία τής εταιρείας - Όλες οι συναφείς πληροφορίες είναι 
καταχωρισµένες στα αρχεία τής Κοινότητας. Το καταχωρίζω (< 
κατά χώραν θέτω) διαφέρει από τα σύνθετα τού χωρώ «προχωρώ, 
βαδίζω» που δηλώνουν κατά βάσιν κίνηση: ava-χωρώ, προ-χω-ρώ, 
προσ-χωρώ, υπο-χωρώ, οπισθο-χωρώ, απο-χωρώ, εισ-χωρώ, συγχωρώ 
(«συµβαδίζω, συγκλίνω, συµφωνώ, απαλλάσσω), υπανα-χω-ρώ, 
παρα-χωρώ, εκ-χωρώ. Το καταχωρίζω δηλώνει θέση (τοποθέτηση σε 
ορισµένη θέση) µε σκοπό την ταξινόµηση και διάκριση των 
πληροφοριών πβ. και χωρίζω, δια-χωρίζω, απο-χωρίζω, ξε-χωρίζω 
τα οποία δηλώνουν «διάκριση θέσεως» και, κατ' επέκτασιν, διά-
κριση. Βεβαίως, το καταχωρίζω προσδιορίζει ως προτιµότερες τις 
χρήσεις καταχώριση (και όχι καταχώρηση), καταχωρισµός, κατα-
χωρίσιµος, καταχωρισµένος (και όχι καταχωρηµένος). 

καταχώριση (η) [1782] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η καταγραφή 
στοιχείων στην κατάλληλη θέση σε κατάλογο, πίνακα, λογιστικό βι-
βλίο, λογαριασµό ή βάση δεδοµένων: ~ κονδυλίων | δαπανών στα βι-
βλία ΣΥΝ. εγγραφή, πέρασµα, πρωτοκόλληση ANT. διαγραφή, σβήσιµο 
2. (ειδικότ.) η δηµοσίευση (αγγελίας, διαφήµισης κ.λπ.) σε εφηµερίδα 
ή περιοδικό: η ~ τής αγγελίας στην εφηµερίδα || διαφηµιστική ~ 3. 
(συνεκδ.) οποιοδήποτε κείµενο δηµοσιεύεται σε εφηµερίδα, περιοδικό 
ή άλλο έντυπο: οι σηµερινές ~ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ΣΥΝ. δηµο-
σίευµα, αγγελία. Επίσης καταχωρισµός (ο) κ. (εσφαλµ.) καταχώρη- 

ση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. 
καταχωρίσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να καταχωριστεί 
κάπου. 

καταχωρώ ρ. → καταχωρίζω 
κατάχωση (η) -> καταχώνω 
καταψηφίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταψήφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-

νος} δίνω αρνητική ψήφο, ψηφίζω εναντίον, δηλώνω µε την ψήφο µου 
την αποδοκιµασία µου προς (κάποιον/κάτι): οι βουλευτές τής αντι-
πολίτευσης θα καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο || τα µέλη αποφάσισαν 
να καταψηφίσουν την πρόταση τού προεδρείου ΣΥΝ. αποδοκιµάζω, 
απορρίπτω, (οικ.) µαυρίζω ΑΝΤ. υπερψηφίζω. 

καταψήφιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.) η αποδοκιµασία 
µε ψήφο: ~ νοµοσχεδίου | πρότασης ΑΝΤ υπερψήφιση. 

καταψηφιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την καταψήφιση, 
την αρνητική ψήφο 2. ΝΟΜ. καταψηφιστική αγωγή αγωγή µε την 
οποία επιδιώκεται η καταδίκη τού εναγοµένου σε πράξη, παράλειψη 
ή ανοχή αντίστοιχη προς την αξίωση που έχει ο ενάγων η ισχύς της 
αναγνωρίζεται έµµεσα από το δικαστήριο. 

καταψυγµένος, -η, -ο → κατεψυγµένος 
καταψύκτης (ο) {καταψυκτών} συσκευή βαθείας καταψύξεως, η 

οποία χρησιµοποιείται για να διατηρούνται τρόφιµα ή άλλα ευπαθή 
υλικά αναλλοίωτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ. < 
καταψύχω, απόδ. τού αγγλ. freezer]. 

κατάψυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | χωρ. πληθ.} 1. το να ψύχεται κάτι σε µε-
γάλο βαθµό: η ~ των προϊόντων 2. µέθοδος διατήρησης τροφίµων, βιο-
λογικών ιστών ή άλλων ευπαθών ουσιών µε διαρκή παραµονή τους 
σε περιβάλλον εξαιρετικά χαµηλής θερµοκρασίας 3. (συνεκδ.) το τµή-
µα ψυκτικού µηχανήµατος (λ.χ. ψυγείου) ή ο ειδικός θάλαµος, στον 
οποίο η ψύξη είναι βαθύτερη: έβαλε το κρέας στην ~, για να µη χα-
λάσει. — καταψυκπκός, -ή, -ό [αρχ.]. [ETYM < «ΡΧ· κατάψυξις < 
καταψύχω]. 

καταψύχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέψυξα, καταψύχθηκα, κατεψυγµένος} 
(λόγ.) 1. τοποθετώ (κάτι) σε περιβάλλον πολύ χαµηλής θερµοκρασίας 
(βλ. λ. κατάψυξη): - φρούτα | λαχανικά ΣΥΝ. παγώνω ΑΝΤ. υπερθερ-
µαίνω 2. (ειδικότ. η µτχ. κατεψυγµένος, -η, -ό) βλ.λ. 

κατεβάζω ρ. µετβ. {κατέβασ-α, -τηκα, -µένος} 1. φέρνω από υψηλό-
τερο σηµείο σε χαµηλότερο, κινώ προς τα κάτω: οι ναυτικοί κατέβα-
σαν τη ναυαγοσωστική λέµβο από την πλευρά τού πλοίου || ~ τα ρολά 
τού µαγαζιού | το παντελόνι | τη φούστα | την ασφάλεια τού ρεύµατος | 
το ακουστικό | τα πράγµατα στο ισόγειο | τη σηµαία από τον ιστό | τον 
γιακά τού παλτού ANT. ανεβάζω, ανυψώνω· ΦΡ. (α) κατεβάζω τα 
µούτρα χάνω το κέφι και τη διάθεση µου, γίνοµαι σκυθρωπός και 
κατηφής ΣΥΝ. σκυθρωπάζω, κατσουφιάζω, µουτρώνω, κακιώ-νω (β) 
κατεβάζω τα µάτια | το κεφάλι κοιτάζω προς τα κάτω από ντροπή, 
ενοχή ή αµηχανία (γ) (κακόσ.-οικ.) τα κατεβάζω (!) (ενν. τα 
παντελόνια, τα εσώρουχα) (i) είµαι παθητικός οµοφυλόφιλος (ii) συ-
µπεριφέροµαι δουλικά, κάθοµαι να µε ταπεινώνουν: µόλις µας απει-
λούν µε πόλεµο, εµείς τα κατεβάζουµε και δεχόµαστε τα πάντα (δ) (για 
θηλυκό ζώο) κατεβάζω γάλα βλ. λ. γάλα (ε) (αργκό) κατεβάζω τα ρολά 
για µαγαζί ή άτοµο που σταµατούν προσωρινά ή οριστικά τη 
δραστηριότητα τους · 2. (µτφ.) (α) µειώνω, ελαττώνω: - τον τόνο τής 
φωνής µου (γίνοµαι λιγότερο επιθετικός) || ~ τον τόνο στη µουσική 
κλίµακα || ~ το θερµόµετρο (το τινάζω µε κινήσεις τού χεριού, ώστε 
να επανέλθει ο υδράργυρος στην αρχική ένδειξη) || δεν τρώει λιπαρά, 
για να κατεβάσει τη χοληστερίνη του ΣΥΝ. χαµηλώνω ΑΝΤ. ανεβάζω, 
δυναµώνω, υψώνω (β) κάνω (κάτι) φθηνότερο: τα σούπερ µάρκετ θα 
κατεβάσουν τις τιµές των ειδών πρώτης ανάγκης ΣΥΝ. µειώνω, ρίχνω, 
φτηναίνω ΑΝΤ. ανεβάζω, αυξάνω, ακριβαίνω 3. (για µεταφορικό µέσο) 
αποβιβάζω (επιβάτη): ο ελεγκτής είπε στους νεαρούς που έκαναν φα-
σαρία ότι θα τους κατεβάσει στην επόµενη στάση || (στον οδηγό) 
µπορείτε να µας κατεβάσετε εδώ 4. (ειδικότ.) πηγαίνω (κάποιον) σε 
µέρος που βρίσκεται πιο χαµηλά από το σηµείο στο οποίο βρισκόµα-
στε ή προς το κέντρο πόλεως: θα σας κατεβάσω στην Αθήνα µε το 
αυτοκίνητο 5. (για ιδέες) παράγω, βρίσκω (διεξόδους, λύσεις κ.λπ.): 
σε τέτοιες στιγµές οι εφευρετικοί κατεβάζουν πάντοτε έξυπνες ιδέες || 
λες ό,τι κατεβάζει το µυαλό σου (µιλάς απερίσκεπτα) || (ειρων. σε 
πρόσ. που κάνει ότι τα ξέρει ή τα καταλαβαίνει όλα): «εσύ που ξέρεις 
τα πολλά κι ο νους σου κατεβάζει, χίλια καντάρια σίδερο πόσες 
βελόνες βγάζει;» (αίνιγµα) ΣΥΝ. επινοώ, γεννώ· ΦΡ. (λαϊκ.) κατεβάζει 
ο νους | το κεφάλι | η κούτρα | το ξερό | η γκλάβο µου (µτφ.) παράγω 
πολλές ιδέες, είµαι γόνιµος σε ιδέες 6. (µτφ.-λαϊκ. για πρόσ.) τρώω ή 
πίνω βιαστικά ή λαίµαργα: κατέβασε το κρασί του µονορούφι || πάµε 
στην παραλία να κατεβάσουµε καµιά µπίρα; || δεν πρόλαβε να 
κατεβάσει δυο µπουκιές κι αναγκάστηκε πάλι να φύγει || κατεβάζει τον 
περίδροµο (τρώει πάρα πολύ) ΣΥΝ. καταπίνω, καταβροχθίζω · 7. 
αφαιρώ (από κάποιον) το αξίωµα, τον ρίχνω από τη θέση που κατέχει 
ΣΥΝ. καθαιρώ ANT. ανεβάζω· ΦΡ. (µτφ.) ανεβάζω και κατεβάζω | 
κατεβάζω κι ανεβάζω έχω τη δύναµη να καθορίζω τις εξελίξεις σε 
κάποιον τοµέα: τέτοιοι επιχειρηµατίες ανεβάζουν και κατεβάζουν 
κυβερνήσεις 8. χαρακτηρίζω (κάποιον) µε παρόµοιους χαρακτηρι-
σµούς- σε φρ. τού τύπου: ανόητη µ'ανεβάζει, χαζή µε κατεβάζει 9. ρί-
χνω σε χαµηλότερο επίπεδο, υποβιβάζω: η κοινωνία άλλους τους ανε-
βάζει κι άλλους τους κατεβάζει || µ'αυτά που λες, κατεβάζεις το επί-
πεδο τής συζήτησης · 10. (στην πολιτική, στον συνδικαλισµό κ.λπ.) 
προτείνω πρόσωπο ως υποψήφιο σε εκλογική ή άλλη αναµέτρηση: οι 
δύο παρατάξεις θα κατεβάσουν κοινό υποψήφιο στις δηµοτικές εκλο- 

κατά- επιτατικό 
κατά-χρεωµένος, -η, -ο κατά-χρυσος, -η, -ο κατ-εξευτελίζω ρ. κατ-ερειπώνω ρ. κάτ-ωχρος, -η, -ο 
κατα-χρεώνω ρ. κατ-ενθουσιάζω ρ. κατ-εξουσιάζω ρ. κατ-ερείττωση (η) 
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γές ΦΡ. (στη συνδικαλιστική γλώσσα) κατεβάζω πρόταση αντί κάνω 
| υποβάλλω πρόταση 11. (για θεατρικά έργα ή γενικά θεάµατα) δια-
κόπτω τις παραστάσεις ενός έργου (συνήθ. γιατί δεν κατόρθωσε να 
προσελκύσει την προσοχή τού κοινού): λίγες εβδοµάδες µετά την 
πρεµιέρα κατέβασαν το έργο 12. (για ύψωµα, πλαγιά, βουνό) φυσά 
δυνατός και παγωµένος αέρας από αυτό: το βουνό κατεβάζει πολύ 
κρύο || (κ. αµετβ.) κάνει πολύ κρύο, γιατί είναι δίπλα το βουνό και κα-
τεβάζει ΣΥΝ. φέρνω 13. (για ποταµό, χείµαρρο) µεταφέρω (νερό, λά-
σπη κ.λπ.) µε ορµή: ο χείµαρρος είχε φουσκώσει από τη βροχή και 
κατέβαζε πολύ νερό- ΦΡ. ό,τι βρέξει ας κατεβάσει βλ. λ. βρέχει 14. 
(για βρισιές) εκστοµίζω τη µία µετά την άλλη: όταν θυµώσει, κατε-
βάζει καντήλια και αγίους 15. απαριθµώ, αναφέρω συσσωρευτικά: 
άρχιζε να κατεβάζει ονόµατα και ηµεροµηνίες, για να κάνει τον έξυ-
πνο · 16. ΓΛΩΣΣ. (για τόνο) µεταφέρω τον τόνο από την προπαραλή-
γουσα στην παραλήγουσα ή τη λήγουσα (λ.χ. η θάλασσα - των θα-
λασσών) 17. ΑΘΛ. εµφανίζω στο γήπεδο αθλητή ή οµάδα για αγώνα: 
ο σύλλογος µας κατέβασε ένα καλογυµνασµένο σύνολο παικτών ΣΥΝ. 
παρατάσσω 18. ΠΛΗΡΟΦ. (αργκό) φέρνω στην οθόνη τού υπολογιστή: 
~ στοιχεία | αρχεία από το ∆ιαδίκτυο. Επίσης (λόγ.-σπάν.) καταβιβά-
ζω [αρχ.]. — κατέβασµα (το) [µεσν.], καταβίβαση (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεβάζω, εκπίπτω. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καταβιβάζω (µε απώλεια τού ενεστωτικού αναδι-
πλασιασµού -βι- και διατήρηση τού -ε- από τους παρωχηµένους χρό-
νους, πβ. αόρ. κατ-ε-βί-βα-σα) < κατά- + βιβάζω, βλ. κ. βάζω. Στην 
πληροφορική η λ. αποδίδει το αγγλ. download]. κατεβαίνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {κατέβηκα} ♦ (µετβ.) 1. οδηγούµαι ή µετακινούµαι προς τα 
κάτω, πηγαίνω από υψηλότερο σηµείο σε χαµηλότερο: ~ τη σκάλα 
ΣΥΝ. κατέρχοµαι ΑΝΤ. ανεβαίνω, ανέρχοµαι· ΦΡ. (α) µου κατεβαίνει 
µου έρχεται ξαφνικά και χωρίς προετοιµασία στο µυαλό, έχω αίφνης 
την ιδέα: σκέψου µήπως σου κατέβει καµιά λύση || πώς σου κατέβηκε 
αυτό; || κάνει ό,τι του κατέβει (ενεργεί απερίσκεπτα, κάνει ό,τι του 
έλθει στο µυαλό) ΣΥΝ. µου έρχεται (β) κατεβαίνω στους δρόµους 
κάνω πορεία διαµαρτυρίας: όλοι οι εργαζόµενοι είναι αποφασισµένοι 
να κατέβουν στους δρόµους, για να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους 2. 
(µτφ.-αργκό για πρόσ.) δίνω (χρήµατα): κατέβαινε το χαρτζιλίκι να το 
µοιραστούµε! ♦ (αµετβ.) 3. εξέρχοµαι από µέσο συγκοινωνίας ή άλλο 
όχηµα: ~ από το αυτοκίνητο | το τρένο | το λεωφορείο | το πλοίο | το 
αεροπλάνο ΣΥΝ. κατέρχοµαι, αποβιβάζοµαι ΑΝΤ. ανεβαίνω, 
επιβιβάζοµαι 4. κινούµαι από τον Βορρά προς στον Νότο ή 
κατευθύνοµαι από τα µεσόγεια προς τα παράλια· πηγαίνω σε µέρος 
που βρίσκεται πιο χαµηλά από το σηµείο που είµαι ή προς το κέντρο 
πόλης: κατέβηκε από το χωριό του στην Αθήνα και πλούτισε ΣΥΝ. 
κατέρχοµαι ΑΝΤ. ανέρχοµαι, ανεβαίνω· ΦΡ. θα κατέβηκε από τα 
Κράβαρα βλ. λ. Κράβαρα 5. (ειδικότ. για ήχο, κύµατα, συχνότητες) 
πέφτω σε χαµηλότερο σηµείο από πλευράς εντάσεως, γίνοµαι πιο 
σιγανός: δεν κατεβαίνει άλλο ο ήχος ΣΥΝ. χαµηλώνω, πέφτω ΑΝΤ. 
ανεβαίνω, δυναµώνω 6. (ειδικότ. για οτιδήποτε αγοράζεται ή 
αποκτάται µε αντίτιµο) ελαττώνεται η αξία µου, γίνοµαι φθηνότερος ή 
λιγότερο ακριβός: πρόκειται να κατέβουν οι τιµές των οπωροκηπευτικών 
ΣΥΝ. µειώνοµαι, υποτιµώµαι, φτηναίνω ΑΝΤ. ανεβαίνω, υπερτιµώµαι, 
αυξάνοµαι, ακριβαίνω 7. (ειδικότ. + σε + ουσ.) περίφραση που 
σηµαίνει ό,τι και το αντίστοιχο ρήµα (βλ. λ. απολεξικο-ποιηµένο 
ρήµα): κατεβαίνω σε απεργία (απεργώ) || κατεβαίνω σε διαδήλωση 
(διαδηλώνω) || κατεβαίνω στον αγώνα (αγωνίζοµαι) || κατεβαίνω στην 
πολιτική (πολιτεύοµαι, γίνοµαι πολιτικός) 8. (κατ' επέκτ. για µεγέθη, 
αξίες κ.λπ.) γίνοµαι λιγότερος, µειώνοµαι σε ποσότητα, ένταση κ.λπ.: 
τα νερά κατέβηκαν και φάνηκαν τα πληµυρισµένα χωράφια || η 
θερµοκρασία κατέβηκε στους -10°C || ο δείκτης παιδικής θνησιµότητας 
έχει κατέβει πολύ την τελευταία εικοσαετία ΣΥΝ. ελαττώνοµαι, 
µικραίνω (αµετβ.), πέφτω (µτφ.), υποχωρώ, περιορίζοµαι ΑΝΤ. 
ανεβαίνω, αυξάνοµαι, µεγαλώνω · 9. ΑΘΛ. εισέρχοµαι στον στίβο, στο 
γήπεδο ή αλλού, για να αγωνιστώ: η ελληνική εθνική οµάδα κατεβαίνει 
µε την εξής σύνθεση... ΣΥΝ. κατέρχοµαι 10. (µτφ. στην πολιτική) 
λαµβάνω µέρος στον εκλογικό αγώνα, συµµετέχω στις εκλογές: 
κατέβηκα στις δηµοτικές εκλογές και απέτυχα || τα δύο κόµµατα είχαν 
κατέβει ως συνδυασµός συνεργασίας ΣΥΝ. κατέρχοµαι 11. (µτφ.-σπάν. 
για πρόσ.) αποχωρώ από τη θέση ή το αξίωµα που κατέχω: σύντοµα ο 
βασιλιάς κατέβηκε από τον θρόνο ΑΝΤ. ανεβαίνω 12. για θεατρικά 
έργα ή γενικότ. για θεάµατα των οποίων σταµατούν ορνστικά οι 
παραστάσεις (συχνά λόγω ελλείψεως κοινού): η παράσταση κατεβαίνει 
στο τέλος τού µήνα · ΦΡ. κατέβα να φάµε λέγεται χαριτολογώντας σε 
πολύ ψηλό άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καταβαίνω (µε διατήρηση τής αύξησης -ε- από 
τους παρωχηµένους χρόνους, πβ. παρατ. κατ-έβαινον, αόρ. β' κατ-έ-
βην) < κατά- + βαίνω]. κατέβαλα ρ. → καταβάλλω 
κατεβασιά (η) 1. άφθονη και ορµητική ροή υδάτων (σε ποτάµι, ρεύµα 
κ.λπ. ως αποτέλεσµα δυνατής βροχόπτωσης): «µε την ~ σου σέρνεις 
λιθάρια ριζιµιά» (δηµοτ. τραγ.) · 2. δρόµος ή µονοπάτι µε κατηφορική 
κλίση ΣΥΝ. κατήφορος, κατηφοριά ΑΝΤ. ανήφορος, ανηφοριά • 3. (στα 
οµαδικά αθλήµατα) γρήγορη επίθεση των παικτών µιας οµάδας προς 
την εστία των αντιπάλων, µε σκοπό την παραβίαση της: έκαναν µια ~ 
και έβαλαν γκολ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καταβασία (< 
αρχ. κατάβασις) κατ' επίδραση τού ρ. κατεβάζω]. κατέβασµα (το) → 
κατεβάζω 
κατεβατος, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που έχει κλίση προς τα κάτω, που 

κατευθύνεται προς τα κάτω: ~ δρόµος | ποταµός ΣΥΝ. κατωφερής, 
κατηφορικός, καθοδικός ΑΝΤ. ανεβατός, ανωφερής, ανηφορικός, ανο-
δικός 2. κατεβατό (το) µεγάλο κείµενο, τµήµα γραπτού λόγου µεγά- 

λης έκτασης: έγραψε ~ ολόκληρα γι'αυτό το θέµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καταβατός (< αρχ. καταβαίνω) κατ' επίδραση τού ρ. κατεβάζω]. 

κατεδαφίζω ρ. µετβ. {κατεδάφισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
ρίχνω (κτήριο) στο έδαφος, γκρεµίζω: το συνεργείο τού δήµου είχε 
εντολή να κατεδαφίσει τα αυθαίρετα ΣΥΝ. γκρεµίζω ΑΝΤ. ανεγείρω, 
οικοδοµώ, χτίζω 2. (µτφ.) προκαλώ ριζική καταστροφή, καταστρέφω 
ολοκληρωτικά: αισθάνεται τον κόσµο γύρω του να κατεδαφίζεται 
ΣΥΝ. καταστρέφω, φθείρω. — κατεδαφιστικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < κατ(α)- + -εδαφίζω < έδαφος]. 

κατεδάφιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) το γκρέ-
µισµα: ~ κτηρίου | πολυκατοικίας µε δυναµίτες || προσεχώς ~ (σε ενη-
µερωτική πινακίδα για το µελλοντικό γκρέµισµα κτηρίου) || (µτφ.) ~ 
αξιών ΣΥΝ. (λόγ.) κατακρήµνιση, χάλασµα, ισοπέδωση ΑΝΤ. ανέγερση, 
ανοικοδόµηση, θεµελίωση. 

κατεδαφιστεος, -α, -ο [1889] (για κτήριο) αυτός που πρέπει να κα-
τεδαφιστεί: µετά τον σεισµό πολλές κατοικίες κρίθηκαν κατεδαφι-
στέες. 

κατέδειξα ρ. → καταδεικνύω 
κατέδωσα ρ. → καταδίδω 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (τα) (παλαιότ.) Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελµατι-

κής Εκπαιδεύσεως. 
κατέθεσα ρ. → καταθέτω 
κατειληµµένος, -η, -ο (και ως φωτεινή κυρ. ένδειξη σε χώρους, µη-

χανήµατα µεταφοράς µε κοινή χρήση) αυτός που έχει ήδη χρησιµο-
ποιηθεί, πιαστεί από κάποιον άλλο, που δεν είναι διαθέσιµος: ο ανελ-
κυστήρας είναι ~ || η θέση είναι ~ από τον κ. Παύλο || η γραµµή είναι 
~, µιλάει συνέχεια !|| ~ θάλαµος | τουαλέτα || όλες οι θέσεις στην πλα-
τεία είναι ήδη ~, µόνο ο εξώστης µένει! ΣΥΝ. πιασµένος ΑΝΤ. διαθέσι-
µος, ελεύθερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. καταλαµβάνω, απόδ. τού γαλλ. occupé]. 

κατείχα ρ. → κατέχω 
κατέλαβα ρ. → καταλαµβάνω 
κατέλθω (να/θα) ρ. → κατέρχοµαι 
κατελήφθην ρ. → καταλαµβάνω 
κατέναντι επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ακριβώς απέναντι, από την τελείως 
αντικρινή πλευρά ΣΥΝ. καταντικρύ. 

κατενατσιο (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) αγωνιστικό σύστηµα, που 
αναπτύχθηκε στην Ιταλία, το οποίο έδινε προτεραιότητα στην άµυνα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. catenaccio «σιδερένια αµπάρα σε παραθυρόφυλλα» 
(< catena «αλυσίδα»), o όρ. εφαρµόστηκε αρχικά στο σκληρό αµυντι-
κό ποδόσφαιρο τής Ιταλίας κατά τη δεκαετία τού I960]. 

κατένειµα ρ. → κατανέµω 
κατενώπιον επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ακριβώς ενώπιον κάποιου, τελείως 

κατά πρόσωπο ΑΝΤ. καταπίσω, πισώπλατα. 
κατεξοχήν κ. κατ' εξοχήν [µτγν.] επίρρ. (λόγ.) σε µεγαλύτερο βαθµό, 

περισσότερο από όλα ή πρώτα από όλα, κατά κύριο λόγο: οι αξίες 
αυτές στηρίζονται ~ στο φρόνηµα τού λαού µας || οι διώξεις κατά του 
Τύπου είναι ένα ~ παράδειγµα αυταρχικής πολιτικής ΣΥΝ. προ-
πάντων, πάνω απ' όλα, κυρίως. 

κατεπανω επίρρ. [µεσν.] ενάντια σε κάποιον/κάτι: προχωρούσαν 
απειλητικά ~ µου (βλ. κ. λ. καταπάνω). 

κατεπανω (ο) {άκλ.} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) το αξίωµα τού πολιτικού και 
στρατιωτικού διοικητή θέµατος (βλ.λ.) τής Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας και ο φορέας αυτού. [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. καπετάνιος]. 

κατεπειγω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο στον ενεστ.} 1. πιέζω τόσο, ώστε 
δεν επιδέχοµαι αναβολή· απαιτώ (για τη διεκπεραίωση µου) µεγάλη 
ταχύτητα, βιασύνη: τα έγγραφα αυτά κατεπείγουν ΣΥΝ. βιάζω, προέ-
χω 2. (µεσοπαθ. κατεπείγοµαι) βιάζοµαι πολύ: ~ να φθάσω στον 
σταθµό, γιατί κινδυνεύω να χάσω το τρένο ΣΥΝ. βιάζοµαι, επείγοµαι 
3. (η µτχ. κατεπείγων, -ούσα, -ον) (για δηµόσια έγγραφα, επιστολές 
και διαδικασίες) αυτός τού οποίου η διεκπεραίωση πρέπει να γίνει ή 
να λυθεί το ταχύτερο δυνατόν: ~ γράµµα | τηλεγράφηµα | υπόθεση. 
— κατεπειγόντως επίρρ. [1861]. 

κατεπλάγην ρ. → καταπλήσσω 
κατέπλευσα ρ. → καταπλέω 
κατέπληξα ρ. → καταπλήσσω 
κατεργάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {κατεργάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} υποβάλλω (κάτι) σε προσεκτική επεξεργασία, ώστε να κατα-
στεί κατάλληλο για χρήση: ~ χαλκό | πολύτιµους λίθους | βαµβάκι 
ΣΥΝ. επεξεργάζοµαι ΦΡ. πενία τέχνας κατεργάζεται βλ. λ. πενία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κατεργάρης, -α/-ισσα, -ικο {-ηδες κ. -αίοι (θηλ. χωρ. γεν. πληθ.)} αυ-
τός που σκέπτεται και ενεργεί µε πονηριά, που χρησιµοποιεί τεχνά-
σµατα, για να επιτύχει τους σκοπούς του: είδες ο ~ πώς τα κατάφερε! 
|| τα κατάφερε η ~ και τον τύλιξε! ΣΥΝ. παµπόνηρος· ΦΡ. (α) κάθε 
κατεργάρης στον πάγκο του για περιπτώσεις στις οποίες τα πράγ-
µατα επανέρχονται στην αρχική τους τάξη µετά από διάλειµµα ή 
διακοπή: οι διακοπές τελειώνουν από µεθαύριο ~! (β) µεταξύ κάτεργα 
ραίων ειλικρίνεια άνθρωποι που µεταχειρίζονται τις ίδιες πονηριές, 
οφείλουν τουλάχιστον να είναι ειλικρινείς µεταξύ τους και να µην 
προσποιούνται τους αθώους. — (υποκ.) κατεργαράκος κ. κα-
τεργαρούλης (ο), κατερναρουλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «κωπηλάτης σε κάτεργο», < κάτεργον + 
-άρης. Η σηµ. «πανούργος, πονηρός» ήδη µεσν.]. 

κατεργάρης: δηλώσεις συµπάθειας | επιδοκιµασίας. Στην Ελληνική 
και σε άλλες γλώσσες µερικές λέξεις που δηλώνουν αρνητι- 
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κούς χαρακτηρισµούς και ανήκουν στον κύκλο των λεγόµενων 
«κακόσηµων λέξεων» (pejorative, βλ. λ. κακόσηµος), χρησιµοποιούνται 
συχνά στον καθηµερινό προφορικό λόγο και σε ύφος οικειότητας, για να 
δηλώσουν επίσης «εύσηµο χαρακτηρισµό», την ανεκτικότητα, τη 
συµπάθεια, την επιδοκιµασία, ενίοτε και θαυµασµό τού οµιλητή για τον 
χαρακτηριζόµενο µε αυτές τις λέξεις: Ρε τον κατεργάρη, δεν του ξεφεύγει 
τίποτε! - Βρε τον αθεόφοβο, τα κατάφερε πάλι! - Μπόρεσε, η αφιλότιµη, να 
παντρευτεί και να κάνει τέσσερα παιδιά, να διακριθεί στην επιστήµη και στο 
επάγγελµα της και να φτάσει τώρα, µε την αξία της, να γίνει και υπουργός! 
Πρόκειται για λέξεις όπως κατεργάρης, αθεόφοβος, αφιλότιµος, 
κερατούκλης, µπαγάσας κ.ά, που χρησιµοποιούνται και µε θετικό 
περιεχόµενο (αντίθετα προς λ. όπως απατεώνας, ψεύτης, αχρείος, αλήτης 
κ.τ.ό., που έχουν πάντοτε αρνητική σηµασία). Τέτοιες λέξεις έφτασαν στην 
επιδοκιµαστική δήλωση, περνώντας από χρήσεις που δήλωναν ειρωνεία, 
επιφυλακτικότητα, ανεκτικότητα κ.λπ. 

κατεργαριά (η) πονηριά, τέχνασµα: τι κατεργαριές κάνεις εκεί πέρα; 
κατεργάρικος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε δόλο και πονηριά: ~ κόλπα | πράξη 

ΣΥΝ. πονηρός, πανούργος ANT. τίµιος, ευθύς. — κατεργά· ρικα επίρρ. 
κατεργασία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η επεξεργασία υλικού, αντικειµένου κ.λπ., 

ώστε να γίνει κατάλληλο για χρήση: ~ µετάλλων | ξύλου | δέρµατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά. 

κατεργάσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να υποστεί κατεργασία: ~ υλικό | 
µέταλλο ΣΥΝ. επεξεργάσιµος. 

κάτεργο (το) 1. (παλαιότ.) ιστιοφόρο πολεµικό ή πειρατικό πλοίο µε δύο ή τρεις 
σειρές κουπιών και αργότερα παροπλισµένο και αχρη-στευµένο πολεµικό 
σκάφος, άλλοτε µόνιµα ελλιµενισµένο, που χρησίµευε ως φυλακή καταδίκων, 
κι άλλοτε ως πλωτός στρατώνας 2. (στον πληθ.-µτφ.) η φυλακή (και οι 
σκληρές καταναγκαστικές εργασίες που συνεπάγεται συχνά η φυλάκιση): 
στέλνω κάποιον στα ~ (τον φυλακίζω) || χρόνια στα ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κάτεργον, ουδ. τού επιθ. κάτεργος «καλλιεργηµένος, 
οργωµένος» < κατ(α)- + -εργος < έργον. Η σηµ. «ιστιοφόρο πλοίο» είναι 
µεσν.]. 

Κατερίνα (η) → Αικατερίνη 
Κατερίνη (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού νοµού Πιερίας. 

— Κατερινιώτης (ο), Κατερινιώτισσα (η), κατερινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. ονοµασία (14ος αι.) µικρού οικισµού, ο οποίος ονοµάστηκε 
έτσι επειδή, κατά την παράδοση, υπήρχε εκεί µετόχι τής µονής τής Αγίας 
Αικατερίνης τού Σινά, ενώ φαίνεται ότι αρκετοί πρόσφυγες από τη 
Χερσόνησο τού Σινά εγκαταστάθηκαν στην πόλη], 

κατέρρευσα ρ. → καταρρέω 
κατέρχοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {κατήλθα} (λόγ.) (αµετβ.) 

1. κινούµαι ή κατευθύνοµαι προς τα κάτω: ο παγετώνας κατέρχεται 
αργά προς τη θάλασσα || (κ. µετβ.) κατήλθε τις σκάλες έντροµος ΣΥΝ. 
κατεβαίνω ANT. ανέρχοµαι, ανεβαίνω 2. συµµετέχω, παίρνω µέρος: ~ 
στις εκλογές | σε απεργιακή κινητοποίηση ΣΥΝ. κατεβαίνω 3. πηγαί 
νω: κατήλθαν πάνοπλοι στο πεδίο τής µάχης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετι 
κός. 

κατεσπαρµένος, -η, -ο (λόγ.) διασκορπισµένος εδώ κι εκεί: οικισµοί ~ σε όλη 
την έκταση τής επαρχίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού 
αρχ. κατασπείρω]. 

κατεσπευσµένος, -η, -ο αυτός που γίνεται ή συντελείται µε µεγάλη βιασύνη: ~ 
ενέργεια | ανάκληση ΣΥΝ. βιαστικός, εσπευσµένος ANT. αβίαστος, άνετος. — 
κατεσπειισµέν-α | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
κατασπεύδω]. 

κατεστηµένο (το) {χωρ. πληθ.} 1. (κακόσ.) η επικρατούσα κατάσταση 
πραγµάτων στην κοινωνία, το σύστηµα που παραδοσιακά ισχύει σε κάθε 
τοµέα τής ζωής ΣΥΝ. status quo, καθεστηκυία τάξη (πραγµάτων) 2. (συνεκδ.) 
κοινωνική οµάδα ή τάξη ανθρώπων µε πολιτική, κοινωνική, οικονοµική ή 
άλλη ισχύ, η οποία ασκεί έλεγχο στις κοινωνικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας µε 
σθένος το παραδοσιακά αποδεκτό και αποθαρρύνοντας οποιαδήποτε αλλαγή: 
το πολιτικο-στρατιωτικό ~ || δεν ήταν πρόθυµος να συνδιαλλαγεί µε το 
κοµµατικό ~ || τα έβαλε µε το ~ τής εποχής του και γι ' αυτό πολεµήθηκε. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παρακ. τού αρχ. καθίσταµαι µε βάση τον αόρ. β' κατέ-στην. Το 
ουδ. ως ουσιαστικό (κατεστηµένο) αποτελεί απόδ. τού αγγλ. establishment και 
εµφανίζεται στην Ελλην. από τη δεκαετία τού 1950]. 

κατεστηµένος, -η, -ο 1. αυτός που ισχύει από παλιά, που έχει επικρατήσει: ~ 
δοµές | µορφές εξουσίας 2. κατεστηµένο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. καθίστηµι από το θ. τού αόρ. β' κατ-έ-στην (αρχ. παθ. παρακ. 
καθεστώς). Απόδ. τού αγγλ. established]. 

κατέστην ρ. → καθιστώ 
κατέστησα ρ. → καθιστώ 
κατεστραµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει καταστραφεί.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 

µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ; παθ. παρακ. τού αρχ. καταστρέφω]. 
κατεσχηµένος, -η, -ο → κατάσχω 
κατέσχον ρ. → κατέχω 
κατέτµησα ρ. → κατατέµνω 
κατευθείαν κ. κατ' ευθείαν επίρρ. (δηλώνει κατεύθυνση) 1. σε ευθεία γραµµή 

προς κάτι, χωρίς στροφές ή παρεκκλίσεις: πήραν τον κεντρικό δρόµο που 
οδηγούσε ~ στο δηµαρχείο ΣΥΝ. ίσια, ολόισια- (µτφ.) 
2. µε τρόπο άµεσο και γρήγορο, χωρίς διακοπές ή καθυστερήσεις: δεν 
θα σταµατήσεις πουθενά- θα πας ~ στο σπίτι ΣΥΝ. αµέσως, γρήγορα 3. 

χωρίς µεσολαβήσεις: παίρνει εντολές ~ από τον πρωθυπουργό ΣΥΝ. 
απευθείας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. κατ' ευθείαν (γραµµήν)]. 

κατεύθυνση (η) [1874] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων) 1. η πορεία την 
οποία ακολουθεί οτιδήποτε κινείται, η φορά τής κίνησης: το πλοίο άλλαξε ~ 
και έπλευσε προς ανατολάς || κινούµαι προς άγνωστη ~ ΣΥΝ. φορά, πορεία, 
ρότα· ΦΡ. δρόµος διπλής κατευθύνσεως βλ. λ. διπλός 2. το σηµείο προς το 
οποίο κατευθύνεται συγκεκριµένη δραστηριότητα: οι έρευνες τής αστυνοµίας 
στρέφονται προς όλες τις ~ || οι διοικητικές ενέργειες είναι στη σωστή ~ 3. ο 
αντικειµενικός σκοπός πράξης ή ενέργειας, το σηµείο που αποτελεί τον στόχο 
µιας προσπάθειας: η µείωση τού πληθωρισµού οφείλει να είναι η βασικότερη ~ 
τής οικονοµικής µας πολιτικής || οι σύγχρονες ~ τής ιατρικής | τής έρευνας | τής 
επιστήµης || πολιτική | κοινωνική | οικονοµική | ιδεολογική ~ ΣΥΝ. στόχος, 
σκοπός. 

κατευθυντήριος, -α, -ο [µτγν.] ικανός ή κατάλληλος να κατευθύνει, αυτός που 
χρησιµεύει στον καθορισµό συγκεκριµένης κατεύθυνσης: οι ~ γραµµές τής 
πολιτικής µας || ~ σκέψη | αρχές ΣΥΝ. διευθυντικός, οδηγητικός. 

κατευθυντικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η ιδιότητα των κεραιών να 
ακτινοβολούν εντονότερα προς µία ή περισσότερες κατευθύνσεις στον χώρο. 

κατευθύνω ρ. µετβ. {κατεύθυν-α (λόγ. κατηύθυνα), -θηκα) 1. καθορίζω την 
πορεία, οδηγώ προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, δίνω τον κατάλληλο 
προσανατολισµό ή σκοπό: ~ σκάφος | αεροπλάνο || κατευθύνεται ολοταχώς 
προς την πρωθυπουργία ΣΥΝ. διευθύνω, οδηγώ, προσανατολίζω 2. ασκώ 
καταλυτική επίδραση (σε κάποιον/κάτι), καθορίζω απόλυτα τις ενέργειες, τις 
πράξεις ή την πορεία του: δεν αναπτύσσει καµία πρωτοβουλία, τον κατευθύνει 
σε όλα η µητέρα του || ο Μωάµεo ισχυριζόταν ότι τον κατηύθυνε ο Θεός || 
επηρέαζε και συχνά κατηύθυνε τις εξελίξεις ΣΥΝ. διευθύνω, καθοδηγώ, 
επηρεάζω 3. (µεσοπαθ. κατευθύνοµαι) πηγαίνω προς ορισµένο σηµείο, 
ακολουθώ ορισµένη κατεύθυνση: ~ προς την πλατεία | προς τα ανατολικά || 
κατευθύνθηκε προς τα σύνορα || κατευθυνόµενος προς Θεσσαλονίκη, στάθµευσε 
στην Κατερίνη || τα δηµοσιεύµατα αυτά είναι κατευθυνόµενα κι έχουν σκοπό να 
πλήξουν το κύρος τού πρωθυπουργού ΣΥΝ. υπαγορεύοµαι 4. ακολουθώ 
ορισµένη πορεία ή ενεργώ σύµφωνα µε τις υποδείξεις άλλου: οι ενέργειες 
αυτές κατευθύνονται από άγνωστα κέντρα 5. (η µτχ. κατευθυνόµενος, -η, -ο) 
βλ.λ. [ΕΤΥΜ <*ρχ. < κατ(α)- + εύθύνω < ευθύς]. 

κατευνάζω ρ. µετβ. {κατεύνασ-α, κατευνάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} µειώνω 
την ένταση και την οξύτητα, ηρεµώ, καταπραΰνω (κάποιον/κάτι): αυτό το 
φάρµακο κατευνάζει τους πόνους || προσπαθούν να κατευνάσουν τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια || ο χρόνος κατευνάζει τα µίση και τα πάθη ΣΥΝ. αµβλύνω, 
µαλακώνω, καλµάρω, ηρεµώ ΑΝΤ. εξά-πτω, διεγείρω, εξερεθίζω. — 
κατευνασµός (ο) [µτγν.], κατευναστής (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κατ(α)- + εύνάζω «βάζω στο κρεβάτι, κοιµίζω» < εύνή (βλ.λ.)]. 

κατευναστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ικανός και κατάλληλος να κατευνάζει, να 
καθησυχάζει ή να ανακουφίζει: ~ φάρµακο | ένεση || ~ δήλωση | χειρονοµία | 
προσπάθεια | τακτική | ρόλος | ύφος ΣΥΝ. καθησυχαστικός, ηρεµιστικός, 
καταπραϋντικός, κατασταλτικός ΑΝΤ. διεγερτικός, (εξ)ερεθιστικός, 
παροξυντικός 2. κατευναστικό (το) φάρµακο που χρησιµοποιείται για 
κατευνασµό των νεύρων. — κατευνα-στικ-ά/-ώς [1889] επίρρ. 

κατευόδιο (το) {χωρ. πληθ.} καλό και ευχάριστο ταξίδι, καλός δρόµος, συνήθ. 
ως ευχή: εύχοµαι σε κάποιον καλό ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κατευόδιον < µτγν. 
κατευοδώ (βλ.λ.)]. 

κατευοδώνω ρ. µετβ. {κατευόδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. εύχοµαι (σε πρόσωπο 
που αναχωρεί) καλό ταξίδι, λέω «καλό κατευόδιο» 2. (γενι-κότ.) συνοδεύω µε 
ευχές (κάποιον που φεύγει για ταξίδι): πλήθος κόσµου τον κατευόδωσε µε 
εκδηλώσεις αγάπης ΣΥΝ. ξεπροβοδίζω, προ-πέµπω, ξεβγάζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κατευοδώ (-όω) < κατ(α)- + εύοδώ, βλ. λ. ευοδώνω]. 

κατευόδωση (η) [µτγν.] [-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η προποµπή, το 
ξεπροβόδισµα µε ευχές κάποιου που πρόκειται να ταξιδέψει. Επίσης 
κατευόδωµα (το) [µεσν.]. 

κατέφυγα ρ. → καταφεύγω 
κατέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.(, αόρ. 

κατέσχον, -ες, -ε... (να/θα κατάσχω), παρακ. έχω κατάσχει} 1. είµαι κύριος 
(πράγµατος), έχω στην κατοχή µου (κάτι): ~ αξιόλογη κτηµατική περιουσία 
ΣΥΝ. έχω, κρατώ, κρατώ στα χέρια µου ΑΝΤ. στερούµαι 2. έχω υπό την 
εξουσία µου, έχω υπό την κυριαρχία µου: ο εχθρός κατέχει την πόλη 3. (η µτχ. 
κατεχόµενος, -η, -ο) αυτός που τελεί υπό ξενική κατοχή: τα ~ από το Ισραήλ 
παλαιστινιακά εδάφη' και το ουδ. κατεχόµενα (τα) {κατεχοµένων}: ένταση και 
ανταλλαγή πυροβολισµών στα ~ στην Κύπρο 4. κυριαρχώ στο µυαλό ή στην 
ψυχή (κάποιου): ένας φόβος τον κατέχει, µήπως γίνει γνωστό το παρελθόν του || 
(κ. µεσοπαθ.) κατέχεται από πάθη | ανασφάλεια | συµπλέγµατα ΣΥΝ. 
διακατέχω 5. βρίσκοµαι σε ορισµένη θέση: το οχυρό κατέχει δεσπόζουσα θέση 
στην πεδιάδα || τα ελληνικά νησιά κατέχουν εξέχουσα θέση στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης || κατείχε επί πολλά χρόνια το αξίωµα 
τού πρυτάνεως || κατέχει την πρώτη θέση στην υπαλληλική ιεραρχία τού 
υπουργείου || «η Γαλλία κατέχει την παγκόσµια πρωτιά στην κατανάλωση ψυχο-
τρόπων» (εφηµ.) · 6. (µτφ.) γνωρίζω στην εντέλεια: οι ηθοποιοί οφείλουν να 
κατέχουν την υποκριτική τέχνη || κατέχει τρεις ξένες γλώσσες ΑΝΤ. αγνοώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάσχω, έχω, απέχω, παρέχω. 

κατέχων, -ούσα, -ον αυτός που έχει στην κατοχή του (κάτι), κύριος, 
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ιδιοκτήτης πράγµατος- ΦΡ. µακάριοι οι κατέχοντες βλ. λ. µακάριος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. κατέχω]. 

κατεψυγµένος, -η, -ο κ. καταψυγµένος 1. αυτός που έχει παγώσει πάρα πολύ, 
που έχει παραµείνει για αρκετό χρόνο σε µεγάλη ψύξη ΣΥΝ. παγωµένος 2. (α) 
(ειδικότ. για τρόφιµα και άλλα αναλώσιµα είδη) αυτός που έχει διατηρηθεί 
στην κατάψυξη: ~ κρέατα | ψάρια (β) ΓΕΩΓΡ. κατεψυγµένες ζώνες περιοχές 
τής Γης, που βρίσκονται κοντά στους δύο πόλους λόγω των πολύ χαµηλών 
θερµοκρασιών που επικρατούν εκεί' η αρκτική ζώνη και η ανταρκτική ζώνη. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καταψύχω]. 

κατήγγειλα ρ. → καταγγέλλω 
κατηγγελµένος, -η, -ο αυτός που τον έχουν καταγγείλει (βλ. λ. καταγγέλλω). ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καταγγέλλω]. 
κατηγόρηµα (το) {κατηγορήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΛΩΣΣ. ό,τι λέγεται µέσα 

σε µια ρηµατική πρόταση (π.χ. ο ήλιος λάµπει - ο ταχυδρόµος χτύπησε το 
κουδούνι) ή σε µια ονοµατική | συνδετική πρόταση (π.χ. ο Πέτρος είναι 
φοιτητής) για να χαρακτηρίσει (να «κατηγορήσει») το υποκείµενο τής 
πρότασης: το «λάµπει» στο «ο ήλιος λάµπει», το «χτύπησε το κουδούνι» στο 
«ο ταχυδρόµος χτύπησε το κουδούνι» και το «είναι φοιτητής» στο «ο Πέτρος 
είναι φοιτητής» 2. ΦΙΛΟΣ, (α) ουσιαστική ιδιότητα µιας υπόστασης, ό,τι 
αποτελεί κύριο και ουσιαστικό στοιχείο της: τα ~ τού Θεού (στη µεταφυσική) 
(β) (ειδικότ. στη Λογική τού Αριστοτέλη) αυτό που λέγεται για το υποκείµενο 
τής κρίσης και απορρέει αναγκαία από τη φύση του, δηλ. η ενέργεια, η 
ιδιότητα, το πάθος κ.λπ. που αποδίδεται στο υποκείµενο ΣΥΝ. γνώρισµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατηγορία, ψόγος», < κατηγορώ]. 

κατηγορηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που διατυπώνεται ρητά και απερίφραστα, που 
λέγεται µε σαφήνεια και καθαρότητα, χωρίς αοριστίες ή επιφυλάξεις: στα 
ερωτήµατα µας έδωσε - απαντήσεις || ~ διαβεβαίωση | απόφαση | υπόσχεση | 
άρνηση | δήλωση | γνώµη | άποψη | εντολή | διάψευση | βεβαίωση | θέση | 
τόνος | πληροφορία | κατάθεση | ύφος | απόρριψη ΣΥΝ. απερίφραστος, ρητός, 
ανεπιφύλακτος, σαφής, καθαρός ANT. ασαφής, διφορούµενος, αόριστος 2. 
ΓΛΩΣΣ. κατηγορηµατικός προσδιορισµός προσδιορισµός που αποδίδει σε ου-
σιαστικό ιδιότητα ή χαρακτηριστικό µε εµφατικό τρόπο (σε αντίθεση προς τον 
επιθετικό προσδιορισµό), π.χ. το «µεσίστια» στην πρόταση το πλοίο µπήκε στο 
λιµάνι µε τη σηµαία µεσίστια, το «αλµυρό» στην πρόταση έκανε το φαγητό 
αλµυρό (βλ. κ. επιθετικός προσδιορισµός, λ. επιθετικός). — κατηγορηµατικ-ά | 
-ώς [1844] επίρρ., κατηγο-ρηµατικότητα (η) [1895]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. catégorique]. 

κατηγόρηση (η) [1766] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} λογική διαδικασία, 
σύµφωνα µε την οποία ένα κατηγορούµενο (Κ) αποδίδεται σε ένα υποκείµενο 
(Υ). 

κατηγορητήριο (το) [1871] {κατηγορητηρί-ου | -ων} 1.ΝΟΜ. η έγγραφη 
διατύπωση αξιόποινων πράξεων, που αποδίδονται σε κάποιον ή/και η 
προφορική ανάπτυξη αυτών κατά την έναρξη τής δίκης: το ~ είναι πολύ βαρύ 
|| σύµφωνα µε το ~, ο κατηγορούµενος διέπραξε κλοπές και ένοπλες ληστείες || 
ο συνήγορος ανέτρεψε το κατηγορητήριο 2. (συνεκδ.) το δικονοµικό έγγραφο, 
το οποίο περιλαµβάνει την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται σε κάποιον, 
κατόπιν αποφάσεως των αρµοδίων συµβουλίων πληµµελειοδικών ή εφετών 3. 
(γενικότ.) το σύνολο των κατηγοριών. 

κατηγορητικός, -ή, -ό [αρχ.] ΝΟΜ. αυτός που αποδίδει κατηγορίες (σε 
κάποιον), που κατηγορεί: ~ λόγος | πράξη ΑΝΤ. απολογητικός, δι-
καιολογητικός. 

κατηγορία (η) {κατηγοριών} 1. πρόταση που ενοχοποιεί (κάποιον για κάτι): η ~ 
του χρηµατισµού εκτοξεύεται συχνά εναντίον εφοριακών υπαλλήλων || δεν 
υπάρχει αξιόπιστη µαρτυρία, η οποία να στηρίξει την ~ || τον βαρύνει η - τής 
υπεξαιρέσεως χρηµάτων || µια ~ απαγγέλλεται | ευσταθεί | απορρίπτεται | 
διατυπώνεται | αποσύρεται | αντικρούεται | αποσείεται | προσάπτεται || 
απαλλάσσω από την ~ || είµαι | τελώ υπό ~ || βαριά | κακόβουλη | ψευδής | 
ανυπόστατη ~ ΣΥΝ. αιτίαση, µοµφή 2. (συνήθ. στον πληθ.) οτιδήποτε λέγεται 
εναντίον (κάποιου): άκουσα πολλές - εναντίον σου || χαρακτήρισε αστήρικτες 
και ανυπόστατες τις ~ που διατυπώθηκαν εναντίον του ΣΥΝ. επίκριση, 
κατάκριση, ψόγος, αποδοκιµασία ANT. επιδοκιµασία, έπαινος 3. ΝΟΜ. η 
απόδοση (σε κάποιον) αξιόποινης πράξης ή παράλειψης· ΦΡ. µάρτυς | 
µάρτυρας κατηγορίας ο µάρτυρας που προσάγεται από τον ανακριτή ή τον 
µηνυτή, για να στηρίξει τις αποδιδόµενες κατηγορίες • 4, σύνολο προσώπων ή 
πραγµάτων που χαρακτηρίζονται ως οµοιο-ϊενή. έχουν δηλαδή κοινά 
χαρακτηριστικά και ταξινοµικώς ανήκουν στην ίδια οµάδα: οι κρατικές 
επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο βασικές ~, τις κερδοφόρες και τις 
προβληµατικές || κατατάσσω | ταξινοµώ | διακρίνω σε (τρεις) ~ || τόσο οι 
δάσκαλοι, όσο και οι καθηγητές εντάσσονται στην ~ των ανεπαρκώς 
αµειβοµένων δηµοσίων υπαλλήλων ΣΥΝ. τάξη, κλάση, οµοταξία, συνοµοταξία 
5. σύνολο οµοειδών πραγµάτων που τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο 
αξιολόγησης: ξενοδοχείο | εστιατόριο πρώτης | δεύτερης ~ (ανάλογα µε το 
πόσες υπηρεσίες προσφέρουν) || οµάδα τής πρώτης - στο µπάσκετ || υποβιβά-
στηκε στη δεύτερη κατηγορία · 6. ΦΙΛΟΣ, κατηγορίες (οι) (α) (στον Αριστοτέλη) 
τα γενικότατα γένη, στα οποία υπάγονται όλα τα όντα και από τα οποία 
δέχονται προσδιορισµούς· οι αριστοτελικές κατηγορίες είναι οι εξής δέκα: 
ουσία, ποσότητα, ποιότητα, σχέση, τόπος, χρόνος, θέση, κατοχή, ενέργεια και 
πάθος (β) (στον Καντ) τρόποι µε τους οποίους λειτουργεί η νόηση ως 
γνωστική ικανότητα· οι κατηγορίες είναι δώδεκα και οµαδοποιούνται ανά 
τρεις σε τέσσερα υποσύνολα: ποσόν, ποιόν, αναφορά, τρόπος. Επίσης (λαϊκ.) 
κατηγόρια (σηµ. 

1,2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, -ία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µοµφή, ψόγος», < κατηγορώ. Η σηµ. «σύνολο 
οµοιογενών στοιχείων» ήδη ως όρος τής Λογικής στον Αριστοτέλη. Με αυτή τη 
σηµ. η λ. πέρασε σε αρκετές ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. category, γαλλ. 
catégorie, γερµ. Kategorie κ.ά.]. κατηγοριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
την κατηγορία στην 
οποία τοποθετούνται πρόσωπα ή πράγµατα. κατηγοριάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) 
αυτός που συνηθίζει να κατηγορεί, να συκοφαντεί ΣΥΝ. συκοφάντης, 
φαρµακόγλωσσος. [ΕΤΥΜ. < κατηγορία + παραγ. επίθηµα -ιάρης, άσχετο από 
το µεσν. κατηγοριάρης «εκκλησιαστικός αξιωµατούχος»]. κατηγορικός, -ή, -ό 
[αρχ.] (λόγ.-σπάν.) 1. κατηγορηµατικός 2. ΦΙΛΟΣ. (α) κατηγορική κρίση η 
κρίση µε την οποία διατυπώνεται συµπέρασµα χωρίς όρους ή επιφυλάξεις, δηλ. 
η πρόταση στην οποία το υποκείµενο συνδέεται µε το κατηγορούµενο µέσω τού 
συνδετικού ρήµατος είµαι, λ.χ. η αγελάδα είναι θηλαστικό (β) κατηγορικός 
συλλογισµός ο συλλογισµός στον οποίο το συµπέρασµα συνάγεται από κα-
τηγορικές κρίσεις (γ) κατηγορική προσταγή (γερµ. kategorischer Imperativ, 
όρος τής ηθικής τού Καντ) ηθικού περιεχοµένου εντολή, που διατυπώνεται 
χωρίς όρους και παίρνει τη µορφή καθολικής απαίτησης τού ηθικού νόµου, η 
οποία έχει γενικό, αντικειµενικό, απόλυτο και υποχρεωτικό χαρακτήρα (λ.χ. 
«πράττε µόνο έτσι, ώστε να µπορείς να θέλεις το υποκειµενικό αξίωµα τής 
πράξης σου να γίνει καθολικός νόµος») και αντιδιαστέλλεται από την προσταγή 
«τής σύνεσης», η οποία είναι πάντοτε υποθετική και επιβάλλει πράξεις που 
αποτελούν µέσα για κάποιον άλλο σκοπό. κατηγοριοποιώ ρ. µετβ. 
{κατηγοριοποιείς... | κατηγοριοποίησα, -ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} χωρίζω ή 
εντάσσω σε κατηγορίες: η ΰλη του βιβλίου έχει κατηγοριοποιηθεί θεµατικά 
ΣΥΝ. ταξινοµώ. — κατηγοριοποίηση (η). 
[ΕΤΎΜ. < κατηγορία + ποιώ, απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. categorise]. 
κατήγορος (ο/η) {κατηγόρ-ου | -ων,-ους} 1. πρόσωπο που διατυπώνει 
κατηγορίες, που κατακρίνει: ενώ παλιότερα τον επαινούσε, τώρα έχει µεταβληθεί 
σε κατήγορο του ΣΥΝ. κατακριτής, επικριτής ΑΝΤ. επαινετής 2. πρόσωπο που 
καταγγέλλει αξιόποινη πράξη, υποβάλλοντας στις δικαστικές αρχές µήνυση 
εναντίον τού δράστη ΣΥΝ. µηνυτής, ενάγων ΑΝΤ. κατηγορούµενος· ΦΡ. 
δηµόσιος κατήγορος βλ. λ. δηµόσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ETYM. αρχ. < κατ(α)- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αγορά (> αγορεύω), πβ. δικ-ηγόρος, συν-ήγορος, παρήγορος κ.ά.]. 
κατηγορούµενο (το) {κατηγορουµέν-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. ο όρος τής πρότασης, ο 
οποίος φανερώνει την ιδιότητα ή το χαρακτηριστικό που αποδίδεται στο 
υποκείµενο ή το αντικείµενο, εκφράζει δηλ. αυτό που λέγεται για το υποκείµενο 
ή για το αντικείµενο µε τη µεσολάβηση συνδετικού ρήµατος (είµαι, γίνοµαι, 
εκλέγοµαι κ.λπ.), π.χ. το «έξυπνος» στην πρόταση ο Αντώνης είναι έξυπνος, το 
«πρόεδρο» στην πρόταση εξέλεξαν τον Γιάννη πρόεδρο (βλ. κ. επιρρηµατικό 
κατηγορούµενο, λ. επιρρηµατικός και προληπτικό κατηγορούµενο, λ. προλη-
πτικός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατηγορούµενον, ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. κατηγορούµαι]. 
κατηγορούµενος (ο) {κατηγορουµέν-ου | -ων, -ους}, κατηγορουµένη (η) ΝΟΜ. 
1. (γενικά) πρόσωπο εναντίον τού οποίου απαγγέλλεται κατηγορία από ιδιώτη ή 
από την πολιτεία στο δικαστήριο, επειδή θεωρείται ένοχος αξιόποινης πράξης 
ΑΝΤ. κατήγορος 2. (ειδικότ.) ο ύποπτος εγκληµατικής πράξης, που έχει ήδη 
παραπεµφθεί σε δίκη ή εναντίον τού οποίου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ένοχος. 
[ΕΤΥΜ. Μτρζ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. κατηγορώ (-έω)]. κατηγορώ ρ. µετβ. 
{κατηγορείς... | κατηγόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποδίδω σε 
(κάποιον/κάτι) πράξη ή συµπεριφορά αξιόµε-µπτη: οι εχθροί του τον 
κατηγόρησαν για καταχρήσεις || κατηγορήθηκε για αντισηµιτισµό || τον 
κατηγορούν ως ξενόδουλο || ~ την κοινωνία | το σύστηµα | την τηλεόραση ΣΥΝ. 
ενοχοποιώ, µέµφοµαι, αι-τιώµαι, καταγγέλλω, κατακρίνω ΑΝΤ. υπερασπίζοµαι, 
υποστηρίζω, συνηγορώ 2. ΝΟΜ. ασκώ δικαστική δίωξη για αξιόποινη πράξη, 
απαγγέλλω κατηγορία εναντίον (κάποιου): κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ 
προθέσεως || τον κατηγορούν για σωρεία παραβάσεων ΣΥΝ. µηνύω, ενάγω, διώκω 
3. κατηγορώ (το) το σύνολο των αιτιάσεων και των µοµφών που εκτοξεύονται 
εναντίον κάποιου: εξαπέλυσε δριµύ ~ εναντίον των αντιπάλων του ΣΥΝ. 
κατηγορητήριο 4. (µεσοπαθ. τριτο-πρόσ. κατηγορείται, κατηγορούνται, π.χ. 
αυτό κατηγορείται στο τάδε) κάτι αποτελεί κατηγορούµενο (Κ) ενός 
υποκειµένου (Υ) και αποδίδεται σε αυτό µέσω ενός συνδετικού (Υ-Κ). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κατηγορώ (-έω) < κατήγορος]. κατήλθα ρ. → κατέρχοµαι κατηρτισµένος, 
-η, -ο → καταρτισµένος 
κατής κ. καδής (ο) {κατήδες} (παλαιότ.) Τούρκος δικαστής που δίκαζε µε βάση 
το θρησκευτικό (ισλαµικό) δίκαιο οικογενειακές υποθέσεις ΣΥΝ. ιεροδικαστής. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kadi]. κατησχυµµένος, -η, -ο (λόγ.) καταντροπιασµένος (βλ. 
λ. καταισχύνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
καταισχύνω]. κατήφεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ψυχική κατάσταση ή η όψη 
κάποιου όταν είναι σκυθρωπός, µελαγχολικός: η ~ ήταν ζωγραφισµένη στο 
ασθενικό του πρόσωπο ΣΥΝ. σκυθρωπότητα, κατσούφιασµα, ακεφιά, δυσθυµία, 
βαρυθυµία ANT. ευθυµία, φαιδρότητα, διαχυτικότητα. κατηφής, -ής, -ές {κατηφ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει χάσει το κέφι του, που δείχνει µελαγχολικός: 
τα µέλη τού υπουργικού συµ- 
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βουλίου βγήκαν κατηφή από την αίθουσα συνεδριάσεων ΣΥΝ. σκυ-
θρωπός, κατσούφης, δύσθυµος ANT. εύθυµος, πρόσχαρος, ευδιάθετος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. κατ(α)- + -ηφής < αφή (< άπτω), οπό-
τε το επίθ. κατηφής θα είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που κοιτάζει 
προς τα κάτω, που έχει το βλέµµα του κολληµένο στο έδαφος»]. 

κατηφόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έδαφος µε κλίση προς τα κάτω: η 
πλαγιά έχει µια µεγάλη ~ ΣΥΝ. κατωφέρεια ANT. ανωφέρεια 2. (ειδι-
κότ.) δρόµος µε κλίση προς τα κάτω: πρόσεχε τα φρένα σου στην ~! 
ΣΥΝ. κατήφορος, κατηφόρι ΑΝΤ. ανηφόρα, ανήφορος, ανηφοριά, ανη-
φόρι 3. (µτφ.) η πορεία προς τα κάτω, η συνεχής επιδείνωση µιας κα-
τάστασης: η οικονοµία έχει πάρει την ~ ΣΥΝ. κατρακύλισµα. Επίσης 
κατήφορος (ο) [µεσν.] (βλ.λ.) κ. κατηφοριά (η) [µεσν.]. — (υποκ.) κα-
τηφορίτσα (η). 

κατηφόρι (το) {χωρ. γεν.) 1. δρόµος µε κλίση προς τα κάτω ΣΥΝ. κα-
τήφορος, κατηφόρα, κατηφοριά ΑΝΤ. ανηφόρι, ανήφορος, ανηφόρα, 
ανηφοριά, (λόγ.) ανωφέρεια 2. µικρή κατηφόρα ΣΥΝ. κατηφορίτσα. 

κατηφορίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κατηφόρισα} ♦ 1. (µετβ.) ακο-
λουθώ δρόµο µε κλίση προς τα κάτω, κινούµαι σε κατηφορικό έδα-
φος: κατηφορίσαµε την έρηµη λεωφόρο µέχρι το γήπεδο || σε λίγο αρχί-
σαµε να κατηφορίζουµε την πλαγιά και το τοπίο άλλαξε ΣΥΝ. κατε-
βαίνω ΑΝΤ. ανηφορίζω, ανεβαίνω ♦ 2. (αµετβ.) (για έδαφος, δρόµο κ.λπ.) 
παρουσιάζω κλίση προς τα κάτω, είµαι επικλινής: το µονοπάτι κατη-
φόριζε προς το ποτάµι ΣΥΝ. κατεβαίνω ΑΝΤ. ανηφορίζω, ανεβαίνω. — 
κατηφόρισµα (το). 

κατηφορικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που *χει κλίση προς τα κάτω, που 
κατηφορίζει: ~ δρόµος | µονοπάτι | οδός ΣΥΝ. επικλινής, κατωφερής, 
κατερχόµενος, πρανής ΑΝΤ. ανηφορικός, ανωφερής, ανερχόµενος. — 
κατηφορικ-ά | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κατηφόρισµα (το) → κατηφορίζω 
κατήφορος (ο) 1. έδαφος ή δρόµος που παρουσιάζει κλίση προς τα 

κάτω, που κατηφορίζει ΣΥΝ. κατηφόρα ΑΝΤ. ανήφορος 2. (µτφ.) ο τρό-
πος ζωής που οδηγεί στην καταστροφή, στον ξεπεσµό- κυρ. στη ΦΡ. 
παίρνω τον κατήφορο: έχει πάρει τον κατήφορο (ζει έκλυτη ζωή) || 
άρχισε να πίνει και η καριέρα του πήρε τον κατήφορο || η επιχείρηση 
άρχισε να παίρνει τον κατήφορο ΣΥΝ. κατρακύλισµα, οδός τής 
απώλειας 3. (µτφ.) οτιδήποτε παρουσιάζεται εύκολο, µοιάζει απλό να 
συντελεστεί ή να κατορθωθεί: στον ανήφορο σε θέλω, όχι στον - || 
(παροιµ.) «βρήκε ο κουτσός ~» (βρήκε ευκολία αυτός που την έχει 
πράγµατι ανάγκη) ΣΥΝ. ευκολία, ευχέρεια, άνεση ΑΝΤ. δυσκολία, δυ-
σχέρεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. µεσν < µτγν. κατάφορος (µε επίδραση τής ανώµαλης ρηµατι-
κής αύξησης κατ-ή-φερε αντί κατ-έ-φερε τού ρ. καταφέρω), µεταπλ. 
επίθ. τού αρχ. κατωφερής (βλ.λ.)]. 

κατήχηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η συστη-
µατική διδασκαλία και µύηση σε θρησκευτικό δόγµα (β) (στον χρι-
στιανισµό) η ιερή ιστορία από τη δηµιουργία τού κόσµου µέχρι την 
ενανθρώπηση τού Χριστού για τη λύτρωση τού ανθρώπου, όπως ^ί-
σης και η ιδιαίτερη διδασκαλία κάθε κλάδου τού χριστιανισµού (ορ-
θόδοξη | ρωµαιοκαθολική | προτεσταντική ~) 2. (κακόσ.) η συστηµα-
τική προσπάθεια να προσχωρήσω κανείς σε κάποιον συγκεκριµένο 
τρόπο σκέψης, ιδεολογία κ.λπ. ΣΥΝ. καθοδήγηση, προσηλυτισµός 3. 
συµβουλές που δίνονται µε τρόπο επίµονο και ενοχλητικό: δεν θέ-
λουµε άλλη ~, µπορούµε να κρίνουµε από µόνοι µας. 

κατηχητήριος, -α, -ο → κατηχητικός 
κατηχητης (ο) [µτγν.], κατηχητρια (η) [1813] {κατηχητριών} 1. (γε-
νικά} πρόσωπο που επιδιώκει µε συστηµατική διδασκαλία και καθο-
δήγηση να µεταδώσει τις βασικές αρχές πίστεως, θρησκείας, ιδεολο-
γίας ΣΥΝ. διδάσκαλος, µυητής, καθοδηγητής, προσηλυτιστής, µυστα-
γωγός 2. ΕΚΚΛΗΣ. πρόσωπο που διδάσκει τα βασικά δόγµατα και αρ-
χές τής χριστιανικής θρησκείας στα οργανωµένα κατηχητικά σχο-
λεία ενορίας ή περιοχής. 

κατηχητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατήχηση, 
ο ικανός ή κατάλληλος να κάνει κατήχηση: - λόγος ΣΥΝ. διδα-
σκαλικός, µυητικός 2. κατηχητικό (σχολείο) το οργανωµένο εκκλη-
σιαστικό σχολείο, που λειτουργεί στο πλαίσιο ενορίας και στο οποίο 
γίνεται συστηµατική κατήχηση, δηλ. οι νέοι διδάσκονται τα δόγµατα 
και τις ηθικές αρχές τού χριστιανισµού' ΦΡ. (κάποιος είναι) τού 
κατηχητικού ως χαρακτηρισµός για κάποιον που είναι πολύ σεµνός, 
συνεσταλµένος και συντηρητικός στην εµφάνιση ή άβγαλτος, που 
δεν πάει το µυαλό του στο πονηρό: άσ' την αυτήν δεν καταλαβαίνει 
από τέτοια, είναι τού κατηχητικού! 3. ΘΕΟΛ. κατηχητική (η) επιστη-
µονικός κλάδος που ασχολείται µε τη θεωρία και την ιστορία τής 
κατήχησης, καθώς επίσης και µε τις διδακτικές µεθόδους και τα παι-
δαγωγικά µέσα, µε τα οποία επιτυγχάνεται η διδασκαλία τής πίστης 
και η µόρφωση τής προσωπικότητας τού χριστιανού µέσα στο ειδικό 
πλαίσιο και στις ανάγκες κάθε κοινωνίας. Επίσης κατηχητήριος, -α, 
-ο [µτγν;]. 

κατηχούµενος (ο) [µτγν.] {κατηχουµέν-ου | -ων, -ους), κατηχου-µένη 
(η) ΙΣΤ. (κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες) αυτός που 
διδασκόταν συστηµατικά και άκουγε προπαρασκευαστικά τα δόγ-
µατα και τις αρχές τής χριστιανικής θρησκείας προτού βαπτιστεί και 
γίνει έτσι οριστικά δεκτός στους κόλπους τής Εκκλησίας (ο σχετικός 
θεσµός παρήκµασε τον 6ο αι., οπότε και επικράτησε ο νηπιο-
βαπτισµός). κατηχώ ρ. µετβ. {κατηχείς... | κατήχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα 
(λόγ. κατη-χήθην, -ης, -η...)} 1. (α) διδάσκω συστηµατικά και µυώ 
(κάποιον) σε θρησκευτικό δόγµα (β) (ειδικότ.) διδάσκω τα βασικά 
δόγµατα και αρχές τής χριστιανικής θρησκείας στα κατηχητικά 
σχολεία 2. συµβουλεύω, παροτρύνω µε τρόπο επίµονο και 
ενοχλητικό. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κατηχώ (-έω), αρχική σηµ. «ηχώ έντονα, θορυβώ», < 
κατ(α)- + ήχώ. Ήδη µτγν. η σηµ. «διδάσκω», ενώ η σηµ. «καταρτίζω 
κάποιον ως προς θρησκευτικές διδασκαλίες» απαντά συχνά στην 
Κ.∆. (λ.χ. Πράξ. 18,25: ούτος ήν κατηχηµένος την όδοντοῦΚυρίου)]. 

κάτι αόρ. αντων. {άκλ.} 1. κάποιο πράγµα, κάποιο αντικείµενο ή γενι- 
κότ. οτιδήποτε αόριστο: έχω ~ να σου πω || ~ µου συµβαίνει, µα δεν 
λέγεται || ~ υπάρχει εκεί έξω- δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά ~ υπάρχει || 
βρήκε ~ µέσα στο κουτί- ΦΡ. (α) κάτι είναι κι αυτό! για να δείξουµε 
µέτρια ικανοποίηση, ότι µπορεί να µην έγινε το προσδοκώµενο, αλλά 
έγινε τουλάχιστον ένα µέρος (β) µε άρθρο στη ΦΡ. είναι το κάτι άλλο 
βλ. λ. άλλος 2. (+ τέτοιοι, -οίες, -οιο | -οια) για πρόσωπα, πράγµατα, 
ενέργειες ή καταστάσεις, που µοιάζουν µε άλλα που έχουν ήδη ανα-
φερθεί: ~ τέτοιοι άνθρωποι µε εκνευρίζουν || ~ τέτοια εγώ δεν τα κα-
ταλαβαίνω! || αν συνέβαινε ~ τέτοιο, θα ήταν καταστροφή 3. (ως 
επίρρ. µετά από έκφραση που δηλώνει µέτρηση) λίγο (είτε περισσό-
τερο είτε λιγότερο): απέχει δύο δάχτυλα και ~ || ζύγιζε τρία κιλά και ~ 
|| ήταν δύο κιλά παρά ~ · 4. (ως επίθ. συνάπτεται µε ονόµατα και 
αντικαθιστά τις αόρ. αντων. κάποιος | -al -ο κ. µερικοί, -ές, -ά): σε ζη-
τούν ~ ξένοι || είδαµε ~ φοβερά πράγµατα || έξω φωνάζουν ~ παιδιά 5. 
(ειρων.) για πρόσωπο ή πράξη που εµφανίζεται ως σπουδαία: νοµίζει 
ότι είναι ~! || θαρρεί πως - κάνει 6. για έκφραση θαυµασµού, έκπλη-
ξης, απορίας: έχει ~ µάτια! || αγόρασα ~ ψάρια! || έκανε ~ µούτρα! || 
τα λιοντάρια έχουν ~ δόντια! [ΕΤΥΜ µεσν. < φρ. καν τι (βλ. κ. 
κάποιος για την απουσία τού -ν-)]. 

κατιδεασµός (ο) η συλλογική διαδικασία (συνήθ. µεταξύ στελεχών 
επιχειρήσεων) που ακολουθείται για την επίλυση προβληµάτων, την 
παραγωγή πρωτότυπων ιδεών, την ενεργοποίηση και ενθάρρυνση τής 
δηµιουργικής σκέψης κ.λπ., κατά την οποία όσοι παρίστανται µετέ-
χουν στη συζήτηση διατυπώνοντας απόψεις και σκέψεις ελεύθερα 
και αυθόρµητα, χωρίς περιορισµούς, ώστε να προκύπτει ένα πρωτο-
γενές υλικό, το οποίο µπορεί να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας και 
αξιοποιήσεως. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού αγγλ. brainstorming]. 

κατιµάς (ο) {κατιµάδες} (λαϊκ.) κοµµάτι κατώτερης ποιότητας κρέα-
τος ή µέρος από τα οστεώδη τµήµατα τού σφαγίου, το οποίο προσθέ-
τει ο κρεοπώλης στο κρέας που έχει διαλέξει ο πελάτης, για να µην 
του µένει κρέας απούλητο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. katma «πρόσθετος» < p. 
katmak «προσθέτω»]. 

κατιµέρι (το) {κατιµερ-ιού | -ιών} γλύκυσµα ζυµαρικού µε διπλωµένο 
φύλλο, µέσα στο οποίο τοποθετείται ωµό αβγό. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
katmer «φύλλο, στρώµα» < kat «δίπλωση - στρώµα»]. 

Κατίνα (η) 1. χαϊδευτ. τού ονόµ. Κατερίνα (βλ. λ. Αικατερίνη) 2. (µε-
τωνυµ.-µειωτ.) η λαϊκή, χαµηλού επιπέδου και µικροπρεπής γυναίκα, 
συνήθ. κουτσοµπόλα: άρχισαν τα σχόλια οι (κυρα-)Κατίνες τής γει-
τονιάς. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < γαλλ. Catin (µε την πεπαλαιωµένη σηµ. «πόρνη, πρό-
στυχη γυναίκα»), υποκ. τού ον. Catherine «Κατερίνα». Ως προς τη σύν-
δεση κυρίων ονοµάτων (ιδ. υποκοριστικών) µε µειωτικές συνδηλώ-
σεις, παράλληλη πορεία συναντούµε και σε άλλες γλώσσες, λ.χ. γαλλ. 
Jacques «απλοϊκός, χωριάτης» (< κύρ. όν. Jacques)]. 

κατινιά (η) χαµηλού επιπέδου, µικροπρεπές σχόλιο και γενικότ. µι-
κροπρεπής συµπεριφορά. 

κατινισµός (ο) η τάση να κάνει κάποιος µικροπρεπή σχόλια και συ-
νεκδ. τα ίδια τα µικροπρεπή σχόλια. 

κατινίστικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από κατινιά· µικρο-
πρεπής, κουτσοµπολίστικος κ.λπ. — κατινίστικα επίρρ. 

κατιόν (το) {κατιόντ-ος | -α, -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. θετικά φορτισµένο σωµα-
τίδιο, που προκύπτει όταν ένα άτοµο ή ένα συγκρότηµα ατόµων απο-
βάλλει ηλεκτρόνια· κατά την ηλεκτρόλυση οδεύει προς την κάθοδο 
ΑΝΤ. ανιόν. — κατιονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. κάτειµι «κατέρχοµαι». Η επιστηµ. σηµ. 
είναι αντιδάν. από αγγλ. cation, βλ. λ. κατιών). 

κάτισχνος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος, εντε-
λώς ισχνός: οι κάτισχνες από τη νηστεία µορφές των καλόγερων ΣΥΝ. 
σκελετωµένος, αδυνατισµένος, κοκκαλιάρης ΑΝΤ. καλοθρεµµένος, 
παχουλός. 

κατίσχυση (η) [1892] {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η πλήρης επι-
κράτηση, η υπερίσχυση. 

κατισχύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κατίσχυσα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
(+γεν.) επικρατώ, επιβάλλω τη δύναµη µου: το έθιµο κατισχύει τού 
νόµου || µε την προηγµένη τεχνική τους κατίσχυσαν των αντιπάλων 
τους ΣΥΝ. υπερισχύω, υπερνικώ, καταβάλλω ΑΝΤ. καταβάλλοµαι, 
υποκύπτω, υποτάσσοµαι ♦ 2. (αµετβ.) επικρατώ: στο τέλος τού έργου 
κατισχύουν οι δυνάµεις τού καλού ΣΥΝ.υπερισχύω, υπερνικώ ΑΝΤ. 
καταβάλλοµαι, υποκύπτω, υποτάσσοµαι. 

κατιτί (το) [µεσν.] {άκλ.} (µετριαστικά) κάτι (λίγο ή πολύ µικρό): έχει 
το ~ του (διαθέτει λίγα περιουσιακά στοιχεία) || να σου πω ~ || θα σου 
φέρω ~ από το παζάρι. Επίσης (λαϊκ.) κατιτίς 

κατιφένιος, -ια, -ιο κ. κατιφεδένιος 1. αυτός που έχει κατιφέδες (σηµ. 
1): «ο ~ σου µπαξές» (δηµοτ. τραγ.) 2. αυτός που έχει την υφή 
µεταξωτού βελούδου ΣΥΝ. βελούδινος, βελουδένιος. 

κατιφές (ο) {κατιφέδες} (παλαιότ. ορθ. κα(ν)τηφές) 1. καλλωπιστικό 
φυτό µε λουλούδια που µοιάζουν µε αυτά τού γαρύφαλλου και µε 
αποχρώσεις από το πορτοκαλί ώς το καφέ, µε ιδιάζουσα µυρωδιά τού 
φυλλώµατος και των λουλουδιών και ανθοφορία από το καλοκαίρι 
ώς το φθινόπωρο· αλλιώς τσετσέκι · 2. το µεταξωτό βελούδο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. katife]. 

κατιών, -ούσα, -όν {κατι-όντος, -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -όντων 
(θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που οδηγεί ή οδηγείται προς τα κάτω 
ΣΥΝ. κατερχόµενος, καθοδικός ΑΝΤ. ανιών, ανοδικός 2. κατιούσα (η) 
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{χωρ. πληθ.} η πορεία προς τα κάτω· (µτφ.) πορεία προς την κατα-
στροφή ή την πτώση: οι επιχειρήσεις του έχουν πάρει την - ΣΥΝ. κα-
τολίσθηση, παρακµή, κάτω βόλτα, κατηφόρα ΑΝΤ. ανιούσα, ακµή, 
πρόοδος, άνοδος 3. ΜΟΥΣ. αυτός που έχει φορά από οξύτερο προς χα-
µηλότερο φθόγγο: κατιόν διάστηµα || κατιούσα κλίµακα ΑΝΤ. ανιών 4. 
κατιόντες (οι) οι συγγενείς που αποτελούν άµεσους ή έµµεσους απο-
γόνους κάποιου (παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα) ΑΝΤ. ανιόντες · 5. ΦΥΣ.-
ΧΗΜ. κατιόν (το) βλ.λ. 

[ΕΤΥΜ.  Μτχ.  ενεστ.  τού  αρχ.   κάτειµι «κατέρχοµαι,  κατεβαίνω» < 
κατ(α)- + ειµί, για το οποίο βλ. λ. ανιών, -ούσα, -όν]. κατοίκηση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαµονή σε κατοικία. 
κατοικήσιµος, -η, -ο [1856] αυτός µέσα στον οποίο µπορεί να διαµεί-
νει κανείς: το σπίτι δεν είναι ακόµα <-■ οι εργάτες έχουν πολλά να κά-
νουν || ~ έκταση. κατοικητήριο (το) [µτγν.] {κατοικητηρί-ου | -ων} 
(λόγ.) χώρος διαµονής, κοιτοικία. κατοικία (η) [µτγν.] {κατοικιών} 1. 
ο ειδικά διαµορφωµένος και στεγασµένος χώρος όπου διαµένει κανείς: 
ευρύχωρη | υπόγεια | πρώτη | εξοχική | σύγχρονη | προεδρική | επίσηµη 
| αγροτική | µόνιµη | εργατική | λυόµενη | ιδιόκτητη | φτωχική | άνετη - || 
ανέγερση | επίδοµα κατοικίας ΣΥΝ. σπίτι, σπιτικό, εστία, στέγη, οικία 
2. το τµήµα οικήµατος (λ.χ. το διαµέρισµα πολυκατοικίας) στο οποίο 
διαµένει κανείς 3. ΝΟΜ. ο τόπος τής κύριας και µόνιµης 
εγκατάστασης (κάποιου)-κατ' αντιδιαστολή προς τη διαµονή, την 
προσωρινή παραµονή (κάποιου) σε έναν τόπο: ~ εκούσια (που µένει 
το πρόσωπο µε τη θέληση του) | αναγκαία (λ.χ. η κατοικία των 
παιδιών) · ΦΡ. (α) άσυλο κατοικίας βλ. λ. άσυλο (β) τελευταία 
κατοικία βλ. λ. τελευταίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. κατοικίδιος, -α, -ο 
[µτγν.] (για ζώα και πουλιά) αυτός που ζει (εξηµερωµένος) µέσα στο 
σπίτι ή σε ειδικά κατασκευασµένο οίκηµα ή γενι-κότ. κοντά στον 
άνθρωπο: οι κότες και τα κατσίκια είναι - ζώα ΣΥΝ. εξηµερωµένος, 
οικόσιτος, ήµερος ΑΝΤ άγριος. κατοικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατοίκισ-α, 
-µένος} (σπάν.) στέλνω (κάποιον) να κατοικήσει σε ορισµένο τόπο, 
ιδρύω αποικία, στέλνω αποίκους ΣΥΝ. αποικίζω. — κατοίκιση (η) 
[αρχ.]. κατοικοδηµότης (ο) [1887] {κατοικοδηµοτών}, 
κατοικοδηµότισ-σα (η) {κατοικοδηµοτισσών} πρόσωπο που κατοικεί 
σε µια πόλη και είναι ταυτόχρονα και δηµότης της: ~ Αθηνών ΑΝΤ. 
ετεροδηµότης. κατοικοεδρεύω ρ. αµετβ. [1887] {κατοικοέδρευσα} 1. 
κατοικώ και έχω την έδρα τής εργασίας µου στον ίδιο τόπο: από τα 
χαρτιά τής Εφορίας φαίνεται ότι κατοικοεδρεύει στην Αθήνα 2. (µτφ. κ. 
ειρων.) συχνάζω ή διαµένω σε χώρο που δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 
κατοικία µου, ως έδρα µου: εγκατέλειψε το σπίτι της και κατοικοεδρεύει 
στης γειτόνισσας || πολλοί άνεργοι κατοικοεδρεύουν έξω από το γραφείο 
ευρέσεως εργασίας. κάτοικος (ο/η) {κατοίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο 
που κατοικεί σε έναν τόπο: µόνιµος | γηγενής | φιλόξενος ~ || ~ τού 
συνοικισµού | τής περιοχής | τής υπαίθρου || ~ Πατρών | Ξάνθης. 
{ETYM. αρχ. < κατ(α)- + οϊκος]. κατοικώ ρ. αµετβ. {κατοικείς... | 
κατοίκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. είµαι εγκατεστηµένος κάπου 
και µένω εκεί µονίµως: η περιοχή κατοικείται από Άραβες || (καταχρ.-
µετβ.) αυτή την περιοχή την κατοικούν Άραβες || είναι υποχρεωµένος 
να κατοικεί στην έδρα τής σχολής όπου διδάσκει ΣΥΝ. διαµένω, 
κάθοµαι 2. έχω το σπίτι µου (κάπου): κατοικεί σε απόµερη περιοχή 
ΣΥΝ. µένω 3. (µεσοπαθ. κατοικούµαι) (α) (για οικία) έχω κάτοικο: το 
σπίτι αυτό κατοικείται (β) (για τόπο) έχω κατοίκους: κατοικηµένη 
περιοχή || το χωριό δεν κατοικείται πια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατοικτώ (-έω) < κάτοικος]. κατολίσθηση (η) [µτγν.] 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΕΩΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο 
µάζες εδαφών ή πετρωµάτων, που βρίσκονται σε ψηλά και επικλινή 
σηµεία, αποσπώνται (συνήθ. λόγω βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων) 
και πέφτουν προς τα κάτω: η συγκοινωνία διεκόπη εξαιτίας 
κατολισθήσεων 2. (µτφ.) το κύλισµα προς τα κάτω, η πτωτική πορεία: 
η ~ τής ηγεσίας συµπαρασύρει συχνά και ολόκληρο το κόµµα. — 
κατολισθαίνω ρ. [µτγν.]. κατονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατονόµασ-α, -
τηκα, -µένος) 1. (κυριολ.) λέω το όνοµα (κάποιου) ΣΥΝ. ονοµατίζω, 
ονοµάζω 2. καταγγέλλω κάποιον αποκαλύπτοντας το όνοµα του: η 
εφηµερίδα έγραψε για καταχραστές τού δηµοσίου χρήµατος, χωρίς 
ωστόσο να τους κατονοµάσει ΣΥΝ µαρτυρώ. — κατονοµασία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. κατόπιν πρόθ. (+γεν.) δηλώνει: 1. το 
υστερόχρονο (= ύστερα, µετά): ενέκριναν το σχέδιο ~ εισηγήσεως τής 
επιτροπής || δεν εµφανίσθηκε στο δικαστήριο- ~ τούτου, καταδικάστηκε 
ερήµην || ~ εντολής τού εισαγγελέα διενεργείται έρευνα' ΦΡ. κατόπιν 
εορτής (κατόπιν εορτής ήκοµεν, Πλάτ. Γοργίας 447b) αφού τελείωσε η 
γιορτή- αφού έπαψε να υπάρχει η ανάγκη (π.χ. για βοήθεια) ή αφού 
τελείωσε κάτι- καθυστερηµένα: Τι να σε κάνω τώρα; Ήρθες - να µε 
βοηθήσεις! · 2. (ως επίρρ.) τόπο· πίσω από (κάποιον)· (µόνο στον τ. 
κατόιτι)·  ΦΡ. παίρνω στο κατόπι ακολουθώ ή παρακολουθώ 
(κάποιον): την έχει πάρει στο κατόπι εδώ και µια ώρα. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατ(α)- + -όπιν < θ. όπι- (πβ. επίρρ. όπί «επί, 
πάνω»), για το οποίο βλ. λ. όπισθεν]. κατοπινός, -ή, -ό 1. αυτός που 
συµβαίνει µετά από άλλον, που ακολουθεί (χρονικά): αν και στην αρχή 
ο καλλιτέχνης είχε δώσει λαµπρά έργα, η - του εξέλιξη µας απογοήτευσε 
ΣΥΝ. µεταγενέστερος, επόµενος, ακόλουθος ΑΝΤ. προηγούµενος 2. 
κατοπινοί (οι) οι µεταγενέστεροι^ παρακαταθήκη έµπνευσης για τους ~. 
— κατοπινά επίρρ. κατόπτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -
εύσεων} (λόγ.) 1. 

(για χώρο) η προσεκτική παρατήρηση από ψηλά ΣΥΝ. εποπτεία, επι-
θεώρηση 2. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των ενεργειών για την ανίχνευση τής 
θέσης τού εχθρού συνήθ. µε τη χρήση οπτικών ή και ηλεκτρονικών 
µέσων. — κατοπτευτικός, -ή,-ό [1886] κ. κατοπτευτήριος, -α, -ο 
[µτγν.]. κατοπτεύω ρ. µετβ. {κατόπτευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. εξετάζω 
από ψηλά, παρακολουθώ µε προσοχή: οι ανιχνευτές κατόπτευσαν την 
περιοχή, για να βρουν πώς θα ελιχθεί το στράτευµα ΣΥΝ. εποπτεύω, 
επιθεωρώ 2. ΣΤΡΑΤ. κάνω κατόπτευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατόπτης < κατ(α)- + -όπτης < θ. -οπ-, από όπου και πα-
ρακ. δπ-ωπ-α (βλ. κ. όψη)]. κατοπτρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατόπτρισ-α, 
-τηκα, -µένος} 1. (για γυαλιστερή επιφάνεια) καθρεφτίζω πάνω µου 
το είδωλο ενός αντικειµένου: η λίµνη κατοπτρίζει στα νερά της τους 
γύρω λόφους ΣΥΝ. αντανακλώ, καθρεφτίζω 2. (µτφ.) παριστάνω, 
περιγράφω µε πιστότητα: το διάγραµµα κατοπτρίζει την πορεία τής 
επιχείρησης ΣΥΝ. απεικονίζω 3. (µεσοπαθ. κατοπτρίζοµαι) 
καθρεφτίζοµαι. — κατοπτρισµός (ο) [1864]. κάτοπτρο (το) (κατόπτρ-
ου | -ων) 1. κάθε επίπεδη και στιλπνή επιφάνεια, πάνω στην οποία 
σχηµατίζονται τα είδωλα των αντικειµένων λόγω τής ανάκλασης των 
φωτεινών ακτινών: επίπεδο | σφαιρικό | κοίλο | κυρτό ~ || οι πλαϊνοί 
καθρέφτες των αυτοκινήτων είναι συνήθως κυρτά ~|| ο Αρχιµήδης µε 
ένα σύστηµα κατόπτρων έκαψε τα πλοία τού ρωµαϊκού στόλου 2. 
(ειδικότ.) ο κοινός καθρέφτης (το επίπεδο κάτοπτρο, που δείχνει µια 
συµµετρική εικόνα χωρίς παραµορφώσεις). — κατοπτρικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάτοπτρον < κατ(α)- + -οπτρον < θ. -οπ-, από όπου και 
παρακ. οπ-ωπ-α (βλ. κ. όψη)]. κατόρθωµα (το) [αρχ.] {κατορθώµ-ατος 
| -ατα, -άτων} 1. η επιτυχία που είναι αποτέλεσµα επίπονης και 
επίµονης προσπάθειας: ήταν ~ που άντεξαν µε τόση ζέστη κι έφτασαν 
ώς την κορυφή! || οµαδικό | µεγάλο ~ ΣΥΝ. επίτευγµα, άθλος ΑΝΤ. 
αποτυχία 2. γενναία πράξη: δηµοτικά τραγούδια που υµνούν τα ~ των 
ηρώων τού '21 || ιστορικό | πρωτάκουστο | στρατιωτικό | τολµηρό - 
ΣΥΝ. ανδραγάθηµα, ηρωισµός 3. (ειρων.) πράξη που στερείται 
σοβαρότητας ή λογικής: έµαθες τα -τού γυιόκα σου; — (υποκ.) 
κατορθωµατάκι (το). κατορθώνω ρ. µετβ. {κατόρθω-σα, -θηκα) 
επιτυγχάνω (κάτι θετικό) ύστερα από προσπάθεια και κόπο: ύστερα 
από δύο ώρες κατόρθωσα να βγάλω γραµµή για το εξωτερικό ΣΥΝ. 
καταφέρνω, πετυχαίνω, πραγµατοποιώ ΑΝΤ. αποτυγχάνω-   ΦΡ. 
κατορθώνω το ακατόρθωτο επιτυγχάνω κάτι που φαίνεται πολύ 
πάνω από τις δυνάµεις, τις ικανότητες µου: κατόρθωσε το 
ακατόρθωτο: εκεί που ήταν τελευταίος, έκανε µια εκπληκτική βολή και 
κέρδισε το χάλκινο µετάλλιο! [ΕΤΥΜ. < αρχ. κατορθώ (-όω) < κατ(α)- + 
όρθώ < ορθός]. κατορθωτός, -ή, -ό [1871] αυτός τον οποίο µπορεί να 
κατορθώσει, να επιτύχει κανείς: ~ στόχος | σχέδιο ΣΥΝ. επιτεύξιµος, 
εφικτός ΑΝΤ. ανέφικτος, ακατόρθωτος. κατοστάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) 1. εκατό (δραχµές ή χιλιάδες δραχµές): του 'δώσε µια ~ 
για µισό µήνα δουλειάς (ενν. εκατό χιλιάδες δρχ.) 2. (στο µπάσκετ) 
εκατό πόντοι: έφαγαν ~ από τους αντιπάλους τους (δέχτηκαν εκατό 
πόντους). κατοστάρης (ο) {κατοστάρηδες}, κατοστάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. αθλητής, δροµέας που τρέχει σε αγώνες δρόµου εκατό 
µέτρων 2. (ειδικότ. το θηλ.) (α) µηχανή εκατό κυβικών εκατοστών (β) 
(λαϊκ.) χρηµατικό ποσό εκατό χιλιάδων δραχµών: είναι ωραίο βάζο 
αλλά έδωσα µια ~ για να το αγοράσω (γ) ΑΘΛ. (αργκό) σκορ εκατό 
πόντων και άνω στο µπάσκετ (βλ. λ. αριθµός, ΠΓΝ.). [ΕΙΧΜ < 
(ε)κατοστή + παραγ. επίθηµα -άρης]. κατοστάρι (το) {κατοσταρι-ού | -
ιών} 1. κέρµα ή χαρτονόµισµα αξίας εκατό δραχµών ΣΥΝ. 
κατοστάρικο 2. ποσότητα υγρού που ανέρχεται σε εκατό δράµια: ένα ~ 
κρασί 3. (συνεκδ.) µεταλλικό δοχείο µε χωρητικότητα εκατό δράµια 
υγρού 4. αγώνας δρόµου εκατό µέτρων: τρέχει - 5. (λαϊκ.) χρηµατικό 
ποσό εκατό χιλιάδων δραχµών. — (υποκ.) κα-τοσταράκι (σηµ. 2, 3) 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έκατοστάριν «ποσότητα υγρού βάρους εκατό δρα-
µιών» < αρχ^. εκατοστός + παραγ. επίθηµα -άρι(ν)]. κατοσταρια (η) 
{χωρ. πληθ.} εκατό πρόσωπα ή πράγµατα- µόνο στη ΦΡ. καµιά 
κατοσταρια περίπου εκατό: για προκαταβολή αρκεί να δώσεις - 
χιλιάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < εκατοστή + παραγ. επίθηµα 
-αριά]. κατοστάρικο (το) κέρµα ή χαρτονόµισµα αξίας εκατό 
δραχµών ΣΥΝ. εκατοντάδραχµο, κατοστάρι (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < (ε)κατοστάρι (βλ.λ.) + -ικο]. κατοστίζω ρ. → εκατοστίζω 
κάτου επίρρ. → κάτω 
κατούρηµα (το) [µεσν.] {κατουρήµατος | χωρ. πληθ.} (οικ.) 1.η ούρη-
ση: νυχτερινό | συχνό - || πάω για ~ 2. η ανάγκη να ουρήσει κανείς: 
τον έπιασε ~ κι έψαχνε για τουαλέτα. κατουρλής κ. κατρουλής (ο) 
{κατουρλήδεςί,κατουρλού [µεσν.] κ. κατρουλού (η) {κατουρλούδες} 
(οικ.) ί.το άτοµο που δεν µπορεί να συγκρατήσει τα ούρα του, που 
κατουριέται συχνά πάνω του 2. (µτφ.) το άτοµο που δείχνει δειλία: 
δεν περίµενα να 'ναι τέτοιος ~ και να το βάλει στα πόδια ΣΥΝ. δειλός, 
φοβητσιάρης, (οικ.) κότα, λαγός ΑΝΤ. γενναίος. 

[ΕΤΥΜ. < κατουρώ + παραγ. επίθηµα -λής (< τουρκ. h)]. κατουρλιάρης, 
-α,-ικο κ. κατρουλιάρης {κατουρλιάρηδες} (οικ.) 
αυτός που κατουριέται συνέχεια. κατουρλιό κ. κατρουλιό (το) (οικ.) 
1. (συνήθ. στον πληθ.) το προϊόν τής ούρησης, τα ούρα ΣΥΝ. κάτουρο 
2. η τάση για συχνή ούρηση: τον έπιασε ~ από τις πολλές µπίρες ΣΥΝ. 
κατούρηµα. 
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[ΕΤΥΜ < κατουρλής + -ιό, πβ. κ. τσιρλ-ιό]. κάτουρο (το) [µεσν.] το προϊόν τής 
ούρησης, τα ούρα ΣΥΝ. κατουρλιό, 
ούρα. κατουρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κατουράς... | κατούρ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) αποβάλλω τα ούρα µου ΣΥΝ. ουρώ· ΦΡ. 

(ενώ) στο πηγάδι κατούρησα; βλ. λ. πηγάδι ♦ (µετβ.) 2. βρέχω (κάποιον) µε 
τα ούρα µου: το µωρό µε κατούρησε 3. (µτφ.-αργκό) δείχνω την περιφρόνηση 
µου για κάποιον: Τι ασχολείσαι µαζί τον; Κατουρά τον! 4. (µτφ. στην προστ.) 
αφήνω κάποιον στην ησυχία του: Τι γυρνάς συνέχεια στα πόδια µας; Κατουρά 
µας! ∆ίνε του! ΣΥΝ. παρατάω· (µε-σοπαθ. κατουριέµαι) 5. δεν µπορώ να 
συγκρατήσω τα ούρα µου και ουρώ πάνω µου: πάσχει από ακράτεια ούρων και 
κάθε βράδυ κατουριέται- ΦΡ. (α) κατουριέµαι από το γέλιο | στο γέλιο | στα 
γέλια γελάω υπερβολικά: κατουρηθήκαµε στο γέλιο µε το αστείο που µας είπε 
ΣΥΝ. ξεκαρδίζοµαι (β) φιλάω κατουρηµένες ποδιές παρακαλώ µε τρόπο 
εξευτελιστικό, προκειµένου να εξυπηρετηθώ: εγώ δεν ~- ό,τι παίρνω, το 
παίρνω µε την αξία µου! 6. νιώθω πιεστική ανάγκη να ουρήσω: κατουριόµουν 
και δεν έβρισκα τουαλέτα! 7. (µτφ.) φοβάµαι υπερβολικά: κατουρηθήκαµε από 
τον φόβο µας, όταν είδαµε τους ληστές ξαφνικά µπροστά µας ΣΥΝ. (!) χέζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατουρώ (-έω) < κατ(α)- + ουρώ]. 

κατοχή (η) [χωρ. πληθ.} 1. (α) η ιδιοκτησία, το να έχει κάποιος ένα πράγµα: 
έχω στην ~ µου ένα έγγραφο πολύτιµο ΣΥΝ. κτήση, κυριότητα ΑΝΤ. 
ακτηµοσύνη (β) το να φέρει κανείς κάτι πάνω του: βρέθηκαν στην ~ του 
ναρκωτικές ουσίες (γ) ΑΘΛ. το να έχει παίκτης οµάδας τη µπάλα στα πόδια ή 
τα χέρια του σε δεδοµένη στιγµή: οι γηπεδούχοι είχαν στην ~ τους τη µπάλα 
περισσότερο, αλλά δεν ήταν απειλητικοί 2. ΝΟΜ. φυσική εξουσίαση επί 
ενσώµατου αντικειµένου: εφόσον έχει το οικόπεδο στην ~ του τόσα χρόνια, 
µπορεί να διεκδικήσει και την κυριότητα του 3. η προσωρινή κατάληψη µιας 
χώρας και η άσκηση εξουσίας σε αυτήν από εχθρικά στρατεύµατα: η ~ τής Β. 
Κύπρου από τουρκικά στρατεύµατα || διεθνής | µερική | πολύχρονη | στυγνή ~ || 
οι δυνάµεις κατοχής σε µια χώρα || µια χώρα που τελεί υπό ξένη κατοχή 4. ΙΣΤ. 
Κατοχή (η) η περίοδος 1941-1944, κατά την οποία η Ελλάδα ήταν 
υποδουλωµένη στους Γερµανούς και τους Ιταλούς: στην Κατοχή ο κόσµος 
υπέφερε από την πείνα || εµείς ζήσαµε την Κατοχή και τον Εµφύλιο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, κατάσχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατέχω]. 

κατοχικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στη στρατιωτική κατοχή µιας χώρας: 
τα ~ στρατεύµατα || οι ~ δυνάµεις 2. αυτός που σχετίζεται µε τη 
γερµανοϊταλική Κατοχή στην Ελλάδα: η ~ περίοδος 3. (ει-δικότ.) κατοχικός 
(ο), κατοχική (η) πρόσωπο που έχει ζήσει την περίοδο τής γερµανοϊταλικής 
Κατοχής στην Ελλάδα. 

κάτοχος (ο/η) {κατόχ-ου | -ων, -ους} 1. (α) αυτός που έχει στην κατοχή του 
κάτι: ~ πτυχίου | µεγάλης περιουσίας | τίτλου || αναγνωρισµένος | νόµιµος | 
προσωρινός ~ ΣΥΝ. ιδιοκτήτης (β) αυτός που βρίσκεται νόµιµα σε ορισµένη 
θέση: ~ αξιώµατος · 2. πρόσωπο που γνωρίζει κάτι πολύ καλά: ~ ξένων 
γλωσσών ΣΥΝ. γνώστης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατέχω]. 

κατοχυρώνω ρ. µετβ. {κατοχύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. εξασφαλίζω πλήρως, 
προστατεύω από κάθε κίνδυνο: ~ δικαιώµατα | τη θέση µου || η ελευθερία τού 
Τύπου είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη ΣΥΝ. προστατεύω, διασφαλίζω, 
διαφυλάττω 2. (µεσοπαθ. κατοχυρώνοµαι) (µτφ.) αναγνωρίζοµαι οριστικά: το 
έργο αυτό κατοχυρώθηκε στη συνείδηση τού αναγνωστικού κοινού ως το 
µανιφέστο τού συµβολισµού. [ΕΤΥΜ; < µεσν. κατοχυρώ < κατ(α)- + όχυρώ (-
όω) < οχυρός]. 

κατοχύρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η εξασφάλιση (από κίνδυνο, 
αµφισβήτηση κ.λπ.)· η λήψη µέτρων για την προστασία (προσώπου | 
πράγµατος): η ~ των κεκτηµένων | των δικαιωµάτων των εργαζοµένων || η 
νοµοθετική ~ τής Α.Τ.Α. || δεν µπορώ να σου δώσω χρήµατα χωρίς να µου 
υπογράψεις µια απόδειξη- χρειάζοµαι µια ~· ΦΡ. κατοχύρωση βαθµολογίας 
(στις Γενικές Εξετάσεις) η δυνατότητα υποψηφίου να κρατήσει τη βαθµολογία 
που πήρε σε κάποιο µάθηµα για όσες φορές τού επιτρέπεται να συµµετάσχει 
στις εξετάσεις. — κατοχυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

κάτοψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων} 1. η θέα ενός τόπου ή 
αντικειµένου από µακριά και ψηλά · 2. ΑΡΧΙΤ. το σχέδιο κτηρίου ή 
µηχανήµατος που δείχνει πώς φαίνεται αυτό από επάνω, αν του κάνουµε µια 
οριζόντια τοµή: αλλού βρισκόταν η σκάλα στην ~ κι αλλού στην 
πραγµατικότητα! 

κατρακύλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. κύλισµα σε κατηφορικό µέρος: έφαγα µια ~ 
ξεγυρισµένη κι έσπασα το πόδι µου ΣΥΝ. κατρακύλισµα, κου-τρουβάλα ΑΝΤ. 
ανέβασµα, σκαρφάλωµα 2. (µτφ.) η καθοδική πορεία, η πορεία προς το 
χειρότερο (από οικονοµική ή ηθική άποψη): µετά την ~ τού 1929, η 
επιχείρηση δεν ξανασήκωσε κεφάλι || η δραχµή έχει πάρει την ~ (χάνει την αξία 
της) || αυτό το παιδί το πήρε η ~ ΣΥΝ. πτώση, κάτω βόλτα ΑΝΤ. άνοδος. 

κατρακυλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κατρακυλάς... | κατρακύλησα} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι/κάποιον) να κυλήσει µε ταχύτητα προς τα κάτω: τα δύο 
αδέλφια παίζοντας κατρακύλησαν τις πέτρες στον γκρεµό ♦ (αµετβ.) 2. κυλώ µε 
µεγάλη ταχύτητα και ορµή προς τα κάτω: κατρακύλησε στις σκάλες, µε 
αποτέλεσµα να τραυµατιστεί ΣΥΝ. κου-τρουβαλιάζοµαι 3. (µτφ.) ακολουθώ 
καθοδική πορεία, χειροτερεύω συνεχώς: κατρακύλησε στον βούρκο || οι αξίες 
στο χρηµατιστήριο κατρακυλούν καθηµερινά || στους 3" κατρακύλησε η 
θερµοκρασία το πρωί ANT. ανεβαίνω. — κατρακύληµα κ. κατρακύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < *κατλακυλώ (µε ανοµοίωση τού -λ- σε -ρ-) < κατακυλώ (µε 
ανάπτυξη -λ- προληπτικώς) < κατά- + κυλώ]. 

κατράµι (το) {κατραµιού | χωρ. πληθ.} 1. µαύρο και παχύρρευστο 

απόσταγµα από διάφορες ύλες, που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα· η πίσσα: 
«στα νύχια µπαίνει το ~ και τ' ανάβει» (Ν. Καββαδίας) 2. (µτφ.) µαύρος και 
σκοτεινός: το πρόσωπο του ήταν ~ απ' την καπνιά! || µαύρος σαν ~. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < ιταλ. catrame < αραβ. qatrà (πβ. κ. τουρκ. katran)]. 

κατραµόπανο (το) ΝΑΥΤ. αδιάβροχο πανί, που το έχουν αλείψει µε πίσσα. 
κατραµόχαρτο (το) είδος χαρτιού µε µεγάλο πάχος, που το έχουν αλείψει µε 

πίσσα και χρησιµεύει ως επικάλυµµα ΣΥΝ. πισσόχαρτο. 
κατραµώνω ρ. µετβ. {κατράµω-σα, -θηκα, -µένος} περνώ µια επιφάνεια µε 

πίσσα, ώστε να γίνει αδιάβροχη: ~ την καρίνα τού πλοίου ΣΥΝ. πισσώνω. 
Επίσης κατραµίζω κ. κατραµιάζω   — κατράµωµα (το). 

κατραπακιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) χτύπηµα στον σβέρκο ή 
τον λαιµό µε την παλάµη: του 'ρίξε µια ~ κι αυτός έπαψε να φωνάζει ΣΥΝ. 
καρπαζιά, κατακεφαλιά 2. (συνηθέστ. µτφ.) ηθικό ή υλικό πλήγµα: µετά την ~ 
που έφαγε από τους συναδέλφους της, µειώθηκε ο εγωισµός της ΣΥΝ. (µτφ.) 
κόλαφος. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου, ίσως αποτέλεσµα ηχοµιµήσεως]. 

κατραπακιάζω ρ. µετβ. {κατραπάκιασα} (λαϊκ.) δίνω κατραπακιά, χτυπώ 
(κάποιον). 

κατρουλής (ο) ·>* κατουρλής 
κατρουλιάρης, -α, -ικο -> κατουρλιάρης 
κατρουλιό (το) → κατουρλιό 
κατς (το) (άκλ.) είδος ελεύθερης πάλης, κατά το οποίο επιτρέπεται σχεδόν κάθε 

είδους λαβή και χτύπηµα. 
[ΕΤΥΜ Από την αγγλ. περίφραση catch-as-catch-can «πιάσε όπως µπορείς», 
αφού σε αυτό το είδος πάλης επιτρέπονται σχεδόν κάθε είδους λαβές]. 

κατσαβίδι (το) {κατσαβιδ-ιού | -ιών} εργαλείο που χρησιµεύει για το βίδωµα ή 
το ξεβίδωµα ΣΥΝ. βιδολόγος, κοχλιοστρόφιο. — (υποκ.) κα-τσαβιδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. cazzavide | ιταλ. cacciavite < ρ. cacciare (< δηµώδ. λατ. 
*captiäre, µεταπλ. τ. τού p. capio «παίρνω, πιάνω») + -vite «βίδα» (βλ. λ. 
βίδα)]. 

κατσάβραχα (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. τόπος µε άγρια και απότοµα βράχια, µε 
δύσβατο έδαφος: µας πήγε σπίτι του από κάτι ~ και κινδυνέψαµε να 
σκοτωθούµε! ΣΥΝ. κακοτοπιά ΑΝΤ. πεδιάδα, ίσωµα 2. (µτφ.) περιοχή µακριά 
από τον πολιτισµό: στα ~ όπου ζούσαν δεν είχαν ακούσει για τρόπους καλής 
συµπεριφοράς! [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κατά-βραχα (< κατά- + βράχος) 
ή < *ακανθό-βραχα (< άκανθα + βράχος)]. 

κατσάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) επίπληξη προς κάποιον µε αυστηρό 
τρόπο για εσφαλµένες πράξεις ή παραλείψεις του: από τότε που τους έριξε µια 
~ η προϊσταµένη, όλα δουλεύουν ρολόι στο γραφείο || πατάω | βάζω - σε 
κάποιον ΣΥΝ. επίπληξη, επιτίµηση, µάλωµα ANT. έπαινος. 
[ΕΤΥΜ < βεν. cazzada, αρχική σηµ. «εκδίωξη, καταδίωξη», < λατ. captata, 
τού ρ. capto «κυνηγώ, θηρεύω» (πβ. γαλλ. chasser), επιτατ. τού capio 
«παίρνω, πιάνω»]. 

κατσαδιαζω ρ. µετβ. {κατσάδιασα} επιπλήττω έντονα ΣΥΝ. επιτιµώ, µαλώνω. 
— κατσάδιασµα (το). 

κατσαµπρόκος (ο) (λαϊκ.) 1. εργαλείο που χρησιµοποιούν οι τσα-γκάρηδες, για 
να ανοίγουν τρύπες στα δέρµατα που χρησιµοποιούν 2. (µειωτ. για πρόσ.) 
ανθρωπάκι: για δες τον ~! [ΕΤΥΜ. < κατσα- (που αποσπάστηκε από το 
συνώνυµο κατσαβίδι) + ιταλ. brocco «ξερόκλαδο, µεταλλική αιχµή - µέτριος 
σε επιδόσεις άνθρωπος» < λατ. broccus, κελτ. αρχής, πβ. ιρλ. brocc]. 

κατσαπλιάς (ο) {κατσαπλιάδες} (λαϊκ.) 1. ο κλέφτης, αυτός που κάνει πλιάτσικο 
2. (παλαιότ.-µειωτ. από µέρους των αντιπάλων) ο αντάρτης τού Ε.Λ.Α.Σ. (την 
περίοδο τού Εµφυλίου). [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

κατσαρίδα (η) έντοµο µε σκληρό και γυαλιστερό δέρµα µαύρου ή σκούρου 
καφέ χρώµατος, λεπτές κεραίες στο µέγεθος περίπου τού σώµατος, που κινείται 
µε µεγάλη ταχύτητα ή -ανάλογα µε το είδος-πετά και ζει στις αποχετεύσεις, στα 
σπίτια και στις αυλές: τις έπιασε υστερία µόλις είδαν την ~ || φάρµακο για τις «-' 
ΦΡ. πιάνω κατσαρίδες για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κάπου πολλή 
βροµιά- για την απουσία καθαριότητας σε έναν χώρο: καθάρισε επιτέλους το 
σπίτι, γιατί θα πιάσουµε κατσαρίδες! — (υποκ.) κατσαριδουλα (η). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. κανθαρίς, -ίδος (µέσω τ. *κατθαρίδά) < κάνθαρος «σκαθάρι» (βλ.λ.)]. 
κατσαριδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1.η µικρή κατσαρίδα ΣΥΝ. κατσαριδουλα 2. 
τύπος ιδιωτικού αυτοκινήτου που κατασκευάστηκε από την εταιρεία 
Φολκσβάγκεν µεταπολεµικά και έγινε διάσηµο για τον πολύ µικρό όγκο του και 
τη µεγάλη αντοχή του: «~ αγάπη µου» (τίτλος ταινίας). κατσαριδοκτόνο (το) 
ειδικό εντοµοκτόνο που στοχεύει στην εξολόθρευση των κατσαριδών: 
πανίσχυρο | αποτελεσµατικό ~. [ΕΤΥΜ. < κατσαρίδα + -κτόνο < αρχ. κτείνω 
«φονεύω» (βλ. λ. -κτο-νία)]. κατσαρόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεταλλικό 
µαγειρικό σκεύος µε στρογγυλή βάση, ψηλά συνήθ. τοιχώµατα και καπάκι, που 
χρησιµεύει κυρ. για το βράσιµο φαγητών: ψητό τής - || βράσε νερό στην ~ || 
αλουµινένια | βρόµικη | πλυµένη | εµαγέ | χαλκωµατένια ~ ΣΥΝ. τέ-ντζερης. — 
(υποκ.) κατσαρόλι κ. κατσαρολάκι (το). [ΕΤΥΜ < βεν. cazzarola (πβ. κ. ιταλ. 
casseruola), υποκ. τού ουσ. cazza «µεταλλικό σκεύος» < µτγν. λατ. cattia, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. άκάτιον«πλοιάριο» (< άκατος)]. κατοαρολικά 
(τα) το σύνολο των µαγειρικών σκευών: πλένω | µαζεύω τα ~ ΣΥΝ. τεντζερέδια. 
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κατσαροµάλλης, -α, -ικο {κατσαροµάλληδες} αυτός που έχει κα-
τσαρά µαλλιά ΣΥΝ. σγουροµάλλης, κατσαρός. 

κατσαρός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν είναι ίσιος, που σχηµατίζει πτυχές 
ή έχει σχήµα ελικοειδές: ~ µαλλιά | νήµατα | φύλλα | µαρούλι (µε 
συνεστραµµένα φύλλα) ΣΥΝ. σγουρός, κατσαρωτός ΑΝΤ. ίσιος· ΦΡ. 
τρίχες κατσαρές για πράγµατα χωρίς αξία ΣΥΝ. κουραφέξαλα, ανοη-
σίες 2. κατσαρός (ο), κατσαρή (η) πρόσωπο που έχει σγουρά µαλλιά: 
οι περισσότεροι ήταν µελαχρινοί και ~, αλλά υπήρχαν και µερικοί 
ξανθοί µε ίσια µαλλιά ΣΥΝ. κατσαροµάλλης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. άκανθηρός (< άκανθα). Κατ' 
άλλη άποψη, < κατσί «γατί» (υποκ. τού µεσν. κάτα, βλ. κ. γάτα) + -
αρόςΐ 

κατσαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κατσάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) µετατρέπω κάτι από ίσιο σε κατσαρό: πήγε στην κοµµώτρια, 
για να κατσαρώσει τα µαλλιά της ΣΥΝ. σγουραίνω ΑΝΤ. ισιώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι κατσαρός, παύω να είµαι ίσιος: µε την υγρασία κα-
τσαρώνουν τα µαλλιά, όσο κι αν τα 'χει κανείς ισιώσει ΣΥΝ. σγου-
ραίνω ΑΝΤ. ισιώνω. — κατσάρωµα (το). 

κατσαρωτός, -ή, -ό κατσαρός (βλ.λ.). 
κάτσε ρ. → κάθοµαι 
κατσέρ (ο) {άκλ.} αθλητής τού κατς (βλ.λ.). 

[ETYM. < γαλλ. catcheur < αγγλ. catch (βλ. λ. κατς)]. 
κατσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κάτσιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 

κάνω κάποιον να χάσει το σφρίγος, τη ζωντάνια του: µην το πιάνεις 
συνέχεια το φύλλωµα, γιατί θα το κατσιάσεις το φυτό || (µτφ.-εκφρα-
στ.) σταµάτα πια τα χάδια- θα το κατσιάσεις το παιδί! ΣΥΝ. µαραίνω, 
αδυνατίζω ΑΝΤ. αναπτύσσω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω την αρχική µου µορφή, 
το σφρίγος ή τη ζωντάνια µου: µε το πολύ νερό, το φυτό αντί να λου-
λουδιάσει, κάτσιασε ΣΥΝ. συρρικνώνοµαι, ζαρώνω, µαραίνοµαι ANT. 
αναπτύσσοµαι, ανθίζω, ανθώ. — κάτσιασµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κατσί «γατί» (υποκ. τού κάτα, βλ. κ. γάτα) + -ιάζω]. 

κατσιβελιά (η) (λαϊκ.) 1. η βρόµικη και απεριποίητη εµφάνιση ΣΥΝ. 
βροµιά, απλυσιά ΑΝΤ. καθαριότητα · 2. συµπεριφορά που χαρακτη-
ρίζεται από µικρότητα, φιλαργυρία ΑΝΤ. αρχοντιά. 

κατσίβελος (ο), κατσιβέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. ο Γύφτος 
(βλ.λ.) 2. (µτφ.) αυτός που είναι απεριποίητος και βρόµικος: ήρθε κι 
ένας ~, για να ζητιανέψει ΣΥΝ. βροµιάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Τσιγγάνοι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cattivello «σκλάβος, δυστυχής», υποκ. τού cattivo 
< λατ. captivus, τού ρ. capto «κυνηγώ, θηρεύω», επιτατ. τού capio 
«παίρνω, πιάνω». Κατ' άλλους, < αρωµ. cacivel, µε όµοια λατινογενή 
προέλευση]. 

κατσίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηρυκαστικό ζώο γένους θηλυκού, µε 
γένι και κάποιες φορές κέρατα, που απαντά σε πολλά σηµεία τού 
πλανήτη, ζει είτε πάνω σε βουνό σε άγρια κατάσταση είτε ως οικό-
σιτο σε αγροτικές περιοχές (ορεινές και µη) και εκτρέφεται για το 
γάλα και το κρέας του: γαλατερή | κουτσοκέρατη | µαλτέζικη | µαύρη 
~ ΣΥΝ. γίδα, (αρχαιοπρ.) αίγα 2. (µτφ.) γυναίκα µε δύσκολο χαρα-
κτήρα ΣΥΝ. στριµµένη, κακιασµένη. — (υποκ.) κατσικούλα (η). 
[ΕΤΎΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αλβ. kats ή < τουρκ. keçi]. 

κατσικάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το νεογνό τής κατσίκας ή µικρό κατσίκι 
2. (συνεκδ.) φαγητό από κρέας µικρού κατσικιού: ~ στον φούρνο µε 
πατάτες. 

κατσίκας (ο) {κατσικάδες} (διαλεκτ.) 1. ο γιδοτρόφος ή ο γιδοβοσκός 
• 2. ο καλικάντζαρος. 

κατσικήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. κατσικίσιος) αυτός που σχετίζεται µε 
το κατσίκι ή προέρχεται από αυτό: - γάλα | κρέας. 

κατσίκι (το) [µεσν.] {κατσικ-ιού | -ιών} µικρής ηλικίας κατσίκα: χορο-
πηδάει σαν ~ || σφάζω ένα ~ ΣΥΝ. γίδι, ρίφν ΦΡ. θα γελάσει και το 
παρδαλό κατσίκι για περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ότι κά-
ποιος θα γελοιοποιηθεί, ότι θα γίνει περίγελως των άλλων: µόλις µα-
θευτούν οι γκάφες που έχει κάνει, ~! — (υποκ.) κατσικάκι (το) (βλ.λ.). 
• ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 

κατσικίσιος, -ια, -ιο -> κατσικήσιος 
κατσικόδροµος (ο) δρόµος στενός και µε ανώµαλη, πετρώδη επι-

φάνεια (όπου µόνο κατσίκια µπορούν να κινηθούν). 
κατσικοκλέφτης (ο) {κατσικοκλεφτών} 1. ο κλέφτης κατσικιών 2. 
(µειωτ.) µικροαπατεώνας ΣΥΝ. ζωοκλέφτης. 

κατσικοποδαρος, -η, -ο 1. ο ∆ιάβολος ή ο καλικάντζαρος (επειδή, 
κατά τη λαϊκή αντίληψη, έχουν πόδια κατσίκας) ΣΥΝ. τραγοπόδαρος 
• 2. άνθρωπος που θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά: µόλις εµφανί 
στηκε ο ~, άρχισαν οι συµφορές! ΣΥΝ. γρουσούζης, γκαντέµης ΑΝΤ. 
καλότυχος. Επίσης (ως ουσ.) κατσικοπόδης (ο). 

κατσικούλα (η) → κατσίκα 
κατσικοχώρι (το) {χωρ. γεν.} χωριό χτισµένο σε βραχώδη και δύ-
σβατη τοποθεσία: µένει σ'ένα ~, όπου µόνο µε ελικόπτερο µπορείς να 
πας. 

κατσιποδιά (η) (λαϊκ.) 1. έλλειψη τύχης, κακοτυχία ΣΥΝ. γρουσου-
ζιά, ατυχία, γκαντεµιά ΑΝΤ. καλοτυχία · 2. η δύστροπη συµπεριφορά 
ΣΥΝ. γκρίνια ΑΝΤ. καλοσύνη, γλυκύτητα. — κατσιποδιάζω ρ. [µεσν.] 
(σηµ. 2). 
[ΕΤΎΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < κατσικο-ποδιά (µε συγκοπή τής 
συλλαβής -κο-) ή, κατ' άλλη άποψη, < κακο-ποδιά]. 

κατσούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. τριγωνικό κάλυµµα τού κε-
φαλιού 2. λοφίο στο κεφάλι πουλιών 3. οροφή άµαξας · 4. η γάτα. 
[ΕΓΥΜ; < µεσν. κατσουλι «γατάκι» < κατσί(ον) < κατίον, υποκορ. τού 
κάτα (βλ. λ. γάτα)]. 

κατσούφης, -α/-ισσα, -ικο {κατσούφηδες} αυτός που δεν έχει καλή 
διάθεση και έχει σκυθρωπό πρόσωπο: όταν τον βλέπουµε να µπαίνει 
- στο γραφείο, ξέρουµε ότι η µέρα θα κυλήσει µέσα στη γκρίνια ΣΥΝ. 
κατηφής, σκυθρωπός ΑΝΤ. χαρούµενος, κεφάτος.  — κατσουφιά (η), 

κατσούφικος, -η, -ο, κατσούφικα επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < κατσουφιάζω (υποχωρητ.) < *κατσουφός < αρχ. κατηφής 
(βλ.λ.)]. 

κατσουφιάζω ρ. αµετβ. {κατσούφιασ-α, -µένος) γίνοµαι κατσούφης, 
σκυθρωπιάζω: µόλις άκουσε ότι δεν θα πάρει άδεια, κατσούφιασε. — 
κατσούφιασµα (το). 

κάττυµα (το) {καττύµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) 1. η σόλα των 
παπουτσιών 2. (συνεκδ.) το δέρµα που αντικαθιστά φθαρµένη σόλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κασσυµα | κάττυµα < κασσύω | -ττύω «εφαρµόζω σόλες, 
µεταποιώ ένδυµα», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ρ. που σηµαίνουν «συρ-
ράπτω, ράβω», πβ. λατ. suo, γαλλ. couture «ραφή», ισπ. costura (< *co-
sutura), αγγλ. sew «ράβω», γερµ. säumen κ.ά. Οι συνδέσεις αυτές προϋ-
ποθέτουν ότι το ρ. αποτελεί σύνθετο µε (αιολική;) συγκοπή < κατ(α)- + 
*σύω\. 

κάτω επίρρ. 1. προς ή στο ίδιο επίπεδο µε το έδαφος: µ'ένα χτύπηµα 
τον ξάπλωσε ~ || µην ετοιµάζετε το κρεβάτι- θα κοιµηθούµε ~ || κάθι-
σε ~ || έριξε τα µάτια ~ ΣΥΝ. χάµω ΑΝΤ. πάνω, ψηλά, (λόγ.) άνω· ΦΡ. (α) 
άνω-κάτω βλ. λ. άνω (β) πάνω-κάτω βλ. λ. επάνω (γ) στο κάτω-κάτω 
τής γραφής | στο κάτω-κάτω σε τελική ανάλυση: ~ δεν έκανε κανένα 
έγκληµα: απλώς ερωτεύτηκε! (δ) βάζω (κάποιον) κάτω (i) επιβάλ-
λοµαι σε (κάποιον), φέρνω σε µειονεκτική θέση, από όπου δεν µπορεί 
να ξεφύγει: τον έβαλε κάτω και του τα 'ψάλε για τα καλά! (ii) νικώ 
στην πάλη: βάζει κάτω όλα τα παιδιά τής ηλικίας του (ε) το βάζω κά-
τω παραιτούµαι, υποχωρώ, εµφανίζω αδυναµία να συνεχίσω κάτι: 
µην το βάζεις κάτω τώρα που πλησιάζεις στο τέλος! ΣΥΝ. καταβάλ-
λοµαι ΑΝΤ. αγωνίζοµαι, επιµένω, πεισµώνω (στ) τα βάζω κάτω βλ. λ. 
βάζω (ζ) µε παίρνει από κάτω απογοητεύοµαι από µια αρνητική εξέ-
λιξη, χάνω το κουράγιο µου: µη σε παίρνει από κάτω µια µικρή απο-
τυχία! (η) παίρνω την κάτω βόλτα βλ. λ. βόλτα (θ) πέφτω κάτω (i) κα-
ταλήγω στο κρεβάτι λόγω ασθενείας, πέφτω άρρωστος: έπεσε κάτω 
µε υψηλό πυρετό και πόνους (ii) σωριάζοµαι στο έδαφος: στραβοπά-
τησε και έπεσε κάτω ΣΥΝ. «τρώω τούµπα» ΑΝΤ. ρίχνω κάτω (ι) κάτω 
κόσµος ο Αδης, ο κόσµος των νεκρών: τον έστειλε στον ~ (τον σκό-
τωσε) (ια) µια και κάτω µε τη µία, ιδ. όταν πρόκειται για υγρό που πί-
νεται: ήπιε το φάρµακο | το ποτό του ~ ΣΥΝ. µονορούφι (ιβ) µπαµ και 
κάτω µε τη µία, απότοµα και ξαφνικά: την ερωτεύτηκε µε την πρώτη 
µατιά- ~! (ιγ) έχω κάποιον από κάτω τον έχω υπό την εξουσία µου ή 
δεν τον αφήνω να ενεργεί χωρίς την άδεια µου (συνήθ. για πρόσωπο 
αυταρχικό) (ιδ) κάτω τα χέρια (από κάποιον/κάτι)! (κυρ. σε σύνθηµα) 
µακριά! µην πειράξει κανείς, µην τολµήσει κανείς να βλάψει: ~ τα χέ-
ρια από τα κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων || ~ τα χέρια από 
την Κύπρο! 2. (µτφ. -Ι-από) σε χαµηλό ή χαµηλότερο επίπεδο: άφηναν 
τα σκουπίδια τους ~ από το παράθυρο των γειτόνων τους || άδειασε τη 
δεξαµενή µέχρι ~ ΑΝΤ. πάνω' ΦΡ. (µτφ.) (α) είµαι | βρίσκοµαι από 
κάτω είµαι σε µειονεκτική θέση: εσύ δεν πρέπει να µιλάς, γιατί µ' 
αυτά που έκανες τώρα είσαι από κάτω (β) από κάτω από τον λαό, 
από τα κατώτερα στρώµατα: «η σύγχρονη άποψη δεν προέρχεται από 
καθέδρας και αφ' υψηλού, αλλά ~, από τον λαϊκό συνθέτη» (εφηµ.) 
ΑΝΤ. από πάνω, άνωθεν 3. σε σηµείο που βρίσκεται σε χαµηλότερο 
υψόµετρο (στην πεδιάδα ή την παραλία): βλέπεις τα φώτα εκεί ~; || ~ 
στα χωριά τού κάµπου γίνεται πανηγύρι || δεν άντεχαν άλλο το κρύο 
στο βουνό και κατέβηκαν ~ || «~ στο γιαλό, ~ στο περιγιάλι» (δηµοτ. 
τραγ.) ΑΝΤ. πάνω, ψηλά· ΦΡ. πιο κάτω (i) λίγο πιο πέρα, πιο µακριά: θα 
σε πάω µε το αυτοκίνητο λίγο - (ii) (σε κείµενο) σε σηµείο που ακο-
λουθεί: ~ θα αναλύσω εκτενώς όσα συνοπτικά αναφέρω εδώ 4. σε ση-
µείο που βρίσκεται νότια: πότε έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη για ~; 
(για την Αθήνα) ΑΝΤ. πάνω, βόρεια 5. λιγότερο: δεν έχουν δικαίωµα 
ψήφου οι ~ των δεκαοκτώ ετών || η θερµοκρασία θα πέσει στους πέντε 
βαθµούς - από το µηδέν ΣΥΝ. υπό ΑΝΤ. περισσότερο, πάνω 6. (ως 
έκφραση αποδοκιµασίας) να εκδιωχθεί κάποιος από τη θέση που κα-
τέχει: ~ οι κλέφτες! || ~ η χούντα ΑΝΤ. ζήτω 7. (ως επίθ.) (α) αυτός που 
βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο: η ~ γειτονιά || ο - όροφος (ο αµέ-
σως χαµηλότερος όροφος ή το ισόγειο) || η ~ Ηλιούπολη || τα - έδρανα 
ΣΥΝ. χαµηλότερος ΑΝΤ. άνω, ψηλότερος· ΦΡ. ο από κάτω αυτός που 
µένει στον αµέσως χαµηλότερο όροφο: οι από κάτω συνέχεια καβγα-
δίζουν (β) (µε κεφ. σε τοπωνύµια) αυτός που βρίσκεται στις εκβολές 
ποταµού ή κοντά στη θάλασσα: οι ~ Χώρες (η Ολλανδία) || ο ~ Νείλος 
|| η ~ Αίγυπτος (στις εκβολές τού Νείλου) 8. ΑΝΑΤ. κάτω άκρα τα πό-
δια. Επίσης (λαϊκ.) κάτου. ✈  ΣΧΟΑΙΟ λ. ένδον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κατά (βλ.λ.), πβ. κ. άνω - άνά. Η φρ. στο κάτω-κάτω τής 
γραφής είναι τού 19ου αι. (η λ. γραφή έχει τη σηµ. «επιστολή», ήδη 
αρχ.). Οι επιστολές εκείνης τής εποχής ήταν µακροσκελείς και πε-
ριελάµβαναν πλήθος τυπικών εκφράσεων και χαιρετισµών, µε απο-
τέλεσµα ο αναγνώστης να πληροφορείται τον σκοπό τής επιστολής 
στις τελευταίες γραµµές της (στο κάτω-κάτω τής γραφής)]. κάτω- κ. 
κατώ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι 
κάτι: 1. βρίσκεται κάτω, από κάτω: κατω-σάγονο, κατω-σέ-ντονο 2. 
κατευθύνεται ή έχει κλίση προς τα κάτω: κατω-φερής. [ΕΤΥΜ. Α 
συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. κατω-βλέπων, µεσν. κατω-
µάγουλον), που προέρχεται από το επίρρ. κάτω]. κατώγι κ. κατώι (το) 
{κατωγ-ιού | -ιών} ο χώρος που βρίσκεται κάτω από το σπίτι, ο 
ηµιυπόγειος ή υπόγειος όροφος που λειτουργεί ως αποθήκη στα 
αγροτικά σπίτια: φέρε κρασί απ' το ~ || δροσερό | βαθύ | ανήλιαγο - 
ΣΥΝ. υπόγειο ΑΝΤ. ανω)γ)ν ΦΡ. (παροιµ.) ο Μανόλης µε τα λόγια 
χτίζει ανώγια και κατώγια βλ. λ. ανώγι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κατώγιν < 
µτγν. κατώγαιον, υποκ. τού επιθ. κατώγαιος < κάτω + -γαιος < γαία]. 
κάτωθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από κάτω ΑΝΤ. άνωθεν. Επίσης (λαϊκ.) 
κάτωθε   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ αρχ. < κάτω + -θεν (βλ.λ.)]. 



κάτωθι 874 καύσιµος 
 

κάτωθι επίρρ. (λόγ.) πιο κάτω, παρακάτω· κυρ. ως έναρθρο ή άναρθρο 
επίθετο: από το υπουργείο εξεδόθη η - ανακοίνωση || ~ αριθµοί | συ-
µπεράσµατα | ψήφισµα | πληροφορία || ο - υπογεγραµµένος ΣΥΝ. κα-
τωτέρω ANT. ανωτέρω. [ΕΤΥΜ. < κάτω + -θι (βλ.λ.)]. 

κατωµερι (το) {κατωµερ-ιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η περιοχή και τα 
χωριά κάτω από τα ψηλώµατα, στην πεδιάδα. Επίσης κατώµερο. 
[ΕΤΥΜ. < κάτω + -µέρι < µέρος]. 

κατωµερίτης (ο) {κατωµερντών}, κατωµερίτισσα (η) {δύσχρ. κα-
τωµεριτισσών) πρόσωπο που κατάγεται από πεδινό µέρος, ο καµπή-
σιος ANT. ορεινός, βουνήσιος. — κατωµερίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < 
κάτω + -µερίτης < µέρος, πβ. κ. ξω-µερίτης]. 

κατωσάγόνο (το) [µεσν.] το µέρος ανάµεσα στο σαγόνι και τον λαι-
µό: έχει παχύνει τόσο, που το ~ του φαίνεται διπλό ΣΥΝ. προγούλι, δι-
πλοσάγονο. 

κατωσέντονο (το) το σεντόνι που στρώνει κανείς πάνω από το 
στρώµα και (πάνω) στο οποίο κοιµάται (κατ' αντιδιαστολή προς αυ-
τό µε το οποίο σκεπάζεται): πολύχρωµο | λερωµένο | συνθετικό ~ ΑΝΤ. 
πανωσέντονο. 

κατώτατος, -η (λόγ. -άτη), -ο 1. αυτός που βρίσκεται στο πιο χαµηλό 
σηµείο: ~ όριο | βαθµίδα | κοινωνική τάξη | τιµή προϊόντος ΣΥΝ. χα-
µηλότερος, τελευταίος ΑΝΤ. ανώτατος 2. (συνεκδ.) αυτός που είναι 
πολύ κακής ποιότητας: ~ στάθµης | υποστάσεως ΣΥΝ. ευτελέστατος 
ANT. ανώτατος. — κατώτατα επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού κάτω]. 

κατώτερος, -η (λόγ. -έρα), -ο {κ. (λόγ.) -έρου (θηλ. -έρας) | -έρων, -
έρους} 1. αυτός που βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο σε σύγκριση 
µε άλλον: ~ στάθµη | επίπεδο | υδάτινο στρώµα ΣΥΝ. χαµηλότερος 
ΑΝΤ. ανώτερος 2. αυτός που δεν φθάνει την ποιότητα άλλου, που υπο-
λείπεται: είναι κατώτερος της απ' όλες τις πλευρές || ~ ποιότητα | 
απόδοση | αντίπαλος | ένστικτα | άνθρωπος || αποδείχθηκε κατώτερος 
των περιστάσεων | των προσδοκιών µου ΣΥΝ. ευτελέστερος, υποδεέ-
στερος ΑΝΤ. ανώτερος, άξιος 3. αυτός που βρίσκεται σε χαµηλότερη 
βαθµίδα ιεραρχίας: ~ αξιωµατικός | προσωπικό | στελέχη | τάξη ΑΝΤ. 
ανώτερος 4. (για οργανισµούς) αυτός που δεν έχει εξελιχθεί σε σχέ-
ση µε άλλους: ~ όντα 5. κατωτέρα (η) βαθµίδα στη µουσική εκπαί-
δευση: έδωσε εξετάσεις από την ~ για τη µέση || είναι στη δευτέρα ~ 
στο βιολί 6. κατωτέρα εκπαίδευση το δηµοτικό 7. ΒΙΟΛ. κατώτερα 
φυτά τα µη εξελιγµένα φυτά που δεν έχουν βλαστούς και ρίζες και 
που αποτελούνται από ταυτόσηµα ή πολύ λίγο διαφοροποιηµένα κύτ-
ταρα ΑΝΤ. ανώτερα φυτά. — κατώτερα επίρρ. [ΕΤΎΜ. αρχ., συγκρ. 
βαθµός τού κάτω]. 

κατωτερότητα (η) {χωρ. πληθ.) 1. η κατάσταση κατά την οποία (κά-
ποιος/κάτι) υστερεί, είναι κατώτερος από (κάποιον/κάτι) άλλο (κυρ. 
σε ποιότητα): η - των βιοµηχανικών προϊόντων µιας αναπτυσσόµενης 
χώρας σε σχέση µε τα προϊόντα µιας ανεπτυγµένης || αναµφισβήτητη | 
ποιοτική | φανερή ~ ΑΝΤ. ανωτερότητα 2. ΨΥΧΟΛ. (α) σύµπλεγµα 
κατωτερότητας η κατάσταση κατά την οποία ένα άτοµο αισθάνεται 
έντονη ανασφάλεια και ανεπάρκεια σε σχέση µε τους άλλους, νιώθει 
ότι είναι κατώτερο σε ικανότητες και αξία ή ως προς ιδιότητα του 
και προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να αισθανθεί επιβεβαίωση για 
τον εαυτό του (συχνά και µε επιθετικότητα) ή παραιτείται από κάθε 
προσπάθεια (β) αίσθηµα κατωτερότητας η εντύπωση που έχει το 
άτοµο ότι µειονεκτεί σε σχέση είτε µε άλλους είτε µε µια ιδανική 
κατάσταση που το ίδιο έχει πλάσει (χωρίς, όµως, τις σοβαρές επι-
πτώσεις τού συµπλέγµατος). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. infériorité]. 

κατωτέρω επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) πιο κάτω: ~ παρατίθεται πλήρης κατά-
λογος || λαµβάνω την τιµή να αναφέρω τα ~ ΣΥΝ. κάτωθι ΑΝΤ. ανωτέ-
ρω. 

κατωφέρεια (η) [µτγν.] {κατωφερειών} 1. η κλίση τού εδάφους προς 
τα κάτω ΑΝΤ. ανωφέρεια 2. (συνεκδ.) το τµήµα τού εδάφους που έχει 
κλίση προς τα κάτω: επικίνδυνη | οµαλή | απότοµη ~ ΣΥΝ. κατηφοριά 
ΑΝΤ. ανωφέρεια, ανηφοριά. 

κατωφερής, -ής, -ές {κατωφερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
κλίση προς τα κάτω: ~ οδός ΣΥΝ. κατηφορικός ΑΝΤ. ανωφερής, ανη-
φορικός. — κατωφερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κάτω + -φερής < φέρω]. 

κατώφλι (το) {κατωφλ-ιού | -ιών} 1. το κοµµάτι (ξύλινο ή πέτρινο) που 
συνδέει τις δύο κάθετες πλευρές τής πόρτας και βρίσκεται στο ίδιο ή 
σε λίγο ψηλότερο επίπεδο από το πάτωµα: στάθηκε στο ~ και δίστασε 
να προχωρήσει µέσα || δρασκελίζω | πατάω | περνάω το - || στέκοµαι 
στο ~ || µαρµαρένιο | φαρδύ | ψηλό ~ ΑΝΤ. ανώφλν ΦΡ. δεν έχω 
διαβεί | περάσει | πατήσει το κατώφλι (κάποιου) δεν έχω µπει στο 
σπίτι του: Πώς λέει ότι µ'έχει φιλοξενήσει; Εγώ δεν έχω καν διαβεί το 
κατώφλι του! 2. (µτφ.) το οριακό σηµείο, εκεί όπου αρχίζει µια 
καινούργια φάση: το ~ των γηρατειών | τής ζωής (ο θάνατος) | τής 
τρέλας | τού αιώνα | µιας νέας σταδιοδροµίας | τής εξουσίας | τής δό-
ξας/ µιας νέας εποχής. Επίσης (λόγ.) κατώφλιο {κατωφλίου}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κατωφλιον < κάτω + -φλιον < αρχ. φλιά «παραστάδα 
τής πόρτας», αγν. ετύµου. Πβ. κ. ανώφλϊ]. 

Κάτω Χώρες (οι) (Βασίλειο των Κάτω Χωρών) η Ολλανδία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Netherlands, γαλλ. Pays Bas]. 

καυναδίζω ρ. → καβγαδίζω 
καυγάς (ο) -· καβγάς κουγατζής 
(ο) -+ καβγατζής 
καυδιανός, -ή, -ό → καβδιανός 
καυκαλήθρα (η) {δύσχρ. καυκαληθρών} ποώδες αρωµατικό φυτό, 

που χρησιµοποιείται στη µαγειρική (ειδικότ. σε πίτες). Επίσης καυ-
καλίδα. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. καυκαλίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η υπό-
θεση ότι πρόκειται για µεταπλασµό τού µτγν. δαϋκος (άγριος) (µε 
επίδρ. τού ρ. καίω), το οποίο δήλωνε βότανα διαφόρων ειδών. Την 
υπόθεση ενισχύει ενδεχόµενη αναγωγή τού δαϋκος στο ρ. δαίω «φλέ-
γω»]. 

καύκαλο (το) {καυκάλ-ου | -ων} 1. (σπάν. για ανθρώπους, συνήθ. για 
ζώα) τα οστά τής κεφαλής ΣΥΝ. κρανίο 2. το όστρακο τής χελώνας 
και των οστρακόδερµων: η χελώνα µάζεψε το κεφάλι και τα άκρα 
στο ~ της || γερό | γυαλιστερό | στρογγυλό ~ ΣΥΝ. καβούκι, κέλυφος, 
καυκί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καύκαλον < καϋκος «είδος ποτηριού» (αγν. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε το ουσ. βαυκάλιον«βάζο» µε αφοµοίωση, αν και απου-
σιάζει ενδιάµεσος τ. *βαΰκος) + παραγ. επίθηµα -αλον]. 

Καυκάσια (η) [µεσν.] η περιοχή γύρω από τον Καύκασο. 
Καύκασος (ο) {Καυκάσου} οροσειρά που εκτείνεται στη Ν∆. Ρωσία 
και την ΒΑ. Τουρκία, µεταξύ τού Εύξεινου Πόντου και τής Κασπίας 
Θάλασσας, φυσικό όριο µεταξύ τής Ασίας και τής Ευρώπης. — 
Καυκάσιος (ο) [µτγν.], Καυκάσια (η), καυκασιανός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < kaz-kaz, χεττιτική ονοµασία λαού που κατοικούσε στις 
ακτές τού Εύξεινου πόντου. Κατ' άλλη άποψη, ανάγεται σε πελασγ. 
λ. kau «όρος». Από την Ελλην. προέρχεται η ονοµασία τής οροσειράς 
στις ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. Caucasus, γαλλ. Caucase, ρωσ. Kavkaz 
κ.ά.]^ 

καυκί (το) 1. (α) µαγειρικό σκεύος, ξύλινο ή λίθινο, µε µικρό βάθος 
ΣΥΝ. γαβάθα (β) βαθιά πιατέλα, γαβάθα · 2. το όστρακο τής χελώνας 
και των οστρακοειδών ΣΥΝ. καβούκι, κέλυφος, καύκαλο. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. καυκίον, υποκ. τού καϋκος «είδος ποτηριού», για το οποίο βλ. λ. 
καύκαλο]. 

καύλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (!) 1. η στύση 2. (γενικότ. και συνήθ. στον 
πληθ.) έντονη επιθυµία για σεξουαλική συνεύρεση: έχω ~. 

καυλί (το) {καυλ-ιού | -ιών) (!) το ανδρικό γεννητικό όργανο, κ. ειδι-
κότ. η βάλανος τού πέους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυλίον, υποκ. τού ουσ. 
καυλός (βλ.λ.)]. 

καυλιάρης, -α, -ικο {καυλιάρηδες} (!) αυτός που έχει συχνή και 
έντονη διάθεση για συνουσία. 

καυλιτζέκι (το) {δύσχρ. καυλιτζεκ-ιού | χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) για 
αντικείµενο, συνήθ. µακρόστενο, το όνοµα τού οποίου δεν ξέρουµε ή 
δεν θέλουµε να αναφέρουµε. [ΕΤΥΜ < καυλί + -τζέκι, αγν. ετύµου]. 

καυλός (ο) 1. το µέρος τού φυτού που βρίσκεται πάνω από την επι-
φάνεια τής γης ΣΥΝ. κορµός, βλαστός 2. (ειδικότ.) τα τρυφερά και νέα 
κλωνάρια ενός φυτού ΣΥΝ. βλαστάρι · 3. (!) το καυλί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «στέλεχος φυτού, κοτσάνι», < I.E. *kau-l-«βλαστός, 
κοτσάνι», πβ. λατ. caulis, γαλλ. chou «λάχανο», ισπ. col, αγγλ. hole 
«τρύπα», γερµ. Höhle «σπηλιά» κ.ά.]. 

καυλόσπυρο (το) (!) καθένα από τα σπυράκια τής ακµής που εµφα-
νίζονται συνήθ. κατά την εφηβεία στους νέους. 

καυλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καύλω-σα, -µένος} (!) ♦ (αµετβ.) 1. έχω 
στύση 2. νιώθω έντονη ερωτική επιθυµία, διεγείροµαι σεξουαλικά ♦ 
3. (µετβ.) διεγείρω (κάποιο^ σεξουαλικά. — καύλωµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν < αρχ. καυλός (βλ.λ.)]. 

καύµα κ. (καθηµ.) κάµα (το) {καύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) υψηλή 
θερµοκρασία, κάποτε πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα: το ~ τού 
µεσηµεριού | τού καλοκαιριού ΣΥΝ. καύσωνας ΑΝΤ. παγω\Ίά· ΦΡ. κυ-
νικά καύµατα η υπερβολική ζέστη που παρατηρείται µερικές φορές 
στη διάρκεια τού καλοκαιριού (ιδ. κατά τον Ιούλιο). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
καϋµα (< *κάΡ-µα) < καίω (< *κάΕ-./ω)]. 

καϋµένος, -η, -ο → καηµένος 
καϋµός (ο) → καηµός 
καυσαέριο (το) {καυσαερί-ου | -ων} (κ. στον πληθ.) το σύνολο των 

αερίων που παράγονται από την καύση τής βενζίνης, τού πετρελαίου 
και γενικότ. κάθε καύσιµης ύλης: τα ~ των αυτοκινήτων και τής βιο-
µηχανίας δηµιουργούν το νέφος || σύστηµα ελέγχου εκποµπής καυ-
σαερίων. [ΕΤΥΜ < καύση + αέριο]. 

καυσαλγια (η) {καυσαλγιών} ΙΑΤΡ. ιδιαίτερα έντονη νευραλγία που 
εντοπίζεται στην απόληξη νεύρων των άκρων και δίνει την αίσθηση 
µεγάλης θερµότητας, ως αποτέλεσµα αλλαγών θερµοκρασίας, θορύ-
βου, άγχους κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < καύση + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. causalgie]. 

καύση (η) {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} 1. το κάψιµο: η ~ των 
σκουπιδιών ΦΡ. καύση νεκρών βλ. λ. νεκρός 2. ΧΗΜ. η αντίδραση κα-
τά την οποία µια ουσία ενώνεται µε το οξυγόνο και από την ταχεία 
αυτή ένωση προκαλείται φλόγα και θερµότητα: αργή | ατελής ~ || µη-
χανή εσωτερικής ~ ΣΥΝ. οξίδωση 3. ΦΥΣΙΟΛ. καύσεις (τού οργανι-
σµού) | οργανικές καύσεις το σύνολο των χηµικών αντιδράσεων που 
περιλαµβάνουν οξυγόνο, συντελούνται στα κύτταρα των ιστών τού 
οργανισµού και παρέχουν στο σώµα την αναγκαία θερµική ενέργεια: 
το βραδινό φαγητό δεν ωφελεί, γιατί ο οργανισµός δεν κάνει καύσεις. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καϋσις (< *κάΕ-σις) < καίω (< *κάΕ-./'ω). o επιστηµονι-
κός όρ. οργανικές καύσεις αποδίδει το γαλλ. combustions organiques], 

καύσιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να καεί, που µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί, ώστε να παραχθεί ενέργεια για βιοµηχανική ή οικιακή 
χρήση: ~ Ολη | αέριο ΣΥΝ. αναφλέξιµος, εύφλεκτος ΑΝΤ. άφλεκτος, 
αφλεγής 2. καύσιµο (το) {καυσίµ-ου | -ων} κάθε είδους υλικό που µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή θερµικής κυρ. ενέργειας: 
τεχνητά | υγρά | εύφλεκτα | στερεά ~ || κατανάλωση | πρατήριο υγρών 
~ || έλλειψη καυσίµων || ανεφοδιασµός σε καύσιµα || ~ για αυτοκίνητα 
| αεροπλάνα || ακριβαίνουν τα ~. 



καυσόξυλο 875 καφενείο 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < καϋσις. Το καύσιµο αποδίδει το γαλλ. carburant]. 
καυσόξυλο (το) [1843] ξύλο που χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη: το 

δασαρχείο επιτρέπει στους ορεινούς πληθυσµούς την υλοτόµηση για 
καυσόξυλα. 

καύσος (ο) (λόγ.) 1. ενοχλητικό αίσθηµα υπερβολικής θερµότητας, 
συνήθ. σύµπτωµα πάθησης 2. το αίσθηµα που προκαλείται από τον 
πολύ υψηλό πυρετό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καύσος < καίω]. 

καυστήρας (ο) 1. συσκευή µέσα στην οποία συντελείται η χηµική 
ένωση µεταξύ ενός καύσιµου υλικού και οξυγόνου για την παραγω-
γή ενέργειας: ~ κεντρικής θέρµανσης | µηχανής || ~ υγραερίου || ηλε-
κτρικός | θερµικός | χηµικός ~ || συντήρηση τού ~ · 2. ο καυτήρας 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυστήρ, -ήρος < καίω]. 

καυστηρατζής (ο) {καυστηρατζήδες} (λαϊκ.) ο τεχνικός καυστήρων 
πρόσωπο που εγκαθιστά και συντηρεί καυστήρες. [ΕΤΥΜ. < 
καυστήρας + παραγ. επίθηµα -α)τ(ζής]. 

καυστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που καίει πολύ, που προκαλεί 
εγκαύµατα 2. ΧΗΜ. (για τα υδροξίδια κυρ. των µετάλλων των αλκα-
λίων) αυτός που προκαλεί διάβρωση και ερεθισµό: ~ νάτριο | κάλιο | 
σόδα 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από δηκτικότητα: ~ κριτική 
| απάντηση | σάτιρα | φράση | σχόλια | χιούµορ | παρατήρηση | ειρω-
νεία | γελοιογραφία || απάντησε στον ίδιο ~ τόνο και µε υψωµένη τη 
φωνή ΣΥΝ. τσουχτερός, δριµύς ΑΝΤ. ήπιος. — καυστικότητα (η) 
[1807]. 

καύσωνας (ο) {καυσώνων} η υπερβολική ζέστη (που διαρκεί συνήθ. 
αρκετές ηµέρες): ενέσκηψε — II ο — εντείνεται || αφόρητος | θερινός ~ 
|| κύµα καύσωνα || µέτρα για τον - ΣΥΝ. λάβρα, λιοπύρι, κάψα ANT. 
παγωνιά, παγετός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καύσων, -ωνος < αρχ. καίω (πβ. κ. 
καυσ-ις)]. 

καυτερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που καίει πολύ, που µπορεί να προ-
καλέσει έγκαυµα ή αίσθηµα καψίµατος στη γεύση: ~ πιπεριά | σου-
βλάκι (µε πολλά καρυκεύµατα) ΣΥΝ. καυτός ANT. δροσερός 2. καυτε-
ρά (τα) φαγητά µε έντονα καυστική γεύση (µε καρυκεύµατα, πιπέρι 
κ.λπ.): µου αρέσουν τα ~ 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
καυστικότητα: ~ γλώσσα | λόγια ΣΥΝ. καυστικός, δριµύς, πειραχτι-
κός, τσουχτερός ANT. ήπιος, γλυκός. 

καυτήρας (ο) ειδικό εργαλείο που χρησιµοποιείται στην ιατρική για 
καυτηρίαση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυτήρ, -ήρος < καίω]. 

καυτηριάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καυτηρίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΙΑΤΡ. 
υποβάλλω σε καυτηριασµό, θεραπεύω καίγοντας κύτταρα µε ειδικό 
εργαλείο (τον καυτήρα) ή/και χηµικά φάρµακα: ~ την πληγή 2. (µτφ.) 
ασκώ δριµεία κριτική σε (κάτι/κάποιον): ~ τη στάση | τη διαγωγή | τις 
ενέργειες | τη συµπεριφορά | τις δηλώσεις κάποιου ΣΥΝ. επικρίνω, κα-
τακρίνω ΑΝΤ επαινώ. — καυτηρίαση (η) [µεσν.] κ. καυτηριασµός (ο). 

καυτήριο (το) {καυτηρί-ου | -ων} ουσία που χρησιµοποιείται για 
καυτηριάσεις. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καυτήριον «σηµάδι από κάψιµο» < καυ- (ρ. καίω) + 
παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

καυτός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται σε πολύ µεγάλη θερµοκρασία, 
που καίει: ~ νερό | φαγητό | αέρας | ανάσα | άµµος ΣΥΝ. ζεµατιστός 
ΑΝΤ. δροσερός, παγωµένος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη ένταση, από πάθος: ~ βλέµµα | φιλί ΣΥΝ. έντονος ΑΝΤ. υποτο-
νικός 3. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ πρόσφατος, που έχει µόλις συ-
ντελεστεί ή που είναι ιδιαίτερα οξύς και κρίσιµος και απαιτεί άµεση 
αντιµετώπιση: ~ προβλήµατα | επικαιρότητα | νέα | είδηση || ξεκινά 
µια - εβδοµάδα µε κινητοποιήσεις εργαζοµένων || ~ θέµα | ερώτηµα 
ΣΥΝ. φλέγων 4. σεξουαλικά προκλητικός, σκανδαλιστικός: ~ κορµιά | 
φωτογραφίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυστός | 
καυτός < *καΡ-τός < καίω]. 

καύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µέρος ενός υλικού που είναι αναµµέ-
νο ή καίγεται: η ~ τού τσιγάρου. [ΕΤΎΜ. < θ. καυ- (πβ. καύ-ση, καύ-
µα) + επίθηµα -τρα]. 

καύχηµα (το) [αρχ.] {καυχήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό για το οποίο 
νιώθει κανείς υπερηφάνεια: το άγαλµα τής Αφροδίτης είναι το ~ τού 
µουσείου || εθνικό | µοναδικό ~ || το νέο ~ τής οµάδας ΣΥΝ. καµάρι, 
(λόγ.) αγλάισµα ΑΝΤ. ντροπή, όνειδος. 

καυχηµατίας (ο/η) [µτγν.] {καυχηµατιών} (λόγ.) πρόσωπο που καυ-
χάται ΣΥΝ. κοµπορρήµων. 

καύχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) το να καυχιέται, 
να περναυτολογεί κάποιος µε τρόπο αλαζονικό ΣΥΝ. κοµπασµός, 
έπαρση, κοµπορρηµοσύνη ΑΝΤ. σεµνότητα, ταπείνωση. Επίσης (λαϊκ.) 
καυχησιά [µεσν.]. 

καυχησιάρης, -α, -ικο [µεσν.] {καυχησιάρηδες} αυτός που έχει την 
τάση να υπερηφανεύεται, να επαίρεται µε τα λόγια ή/και τη συµπε-
ριφορά του ΣΥΝ. παινεσιάρης, φανφαρόνος, καυχησιολόγος, κοµπορ-
ρήµων ΑΝΤ. µετρχόφρων, ταπεινόφρων. 

καυχησιάρικος, -η, -ο αυτός που λέγεται για να καυχηθεί κάποιος: ~ 
λόγια | ύψος. — καυχησιάρικα επίρρ. 

καυχησιθλογία (η) [1890] {καυχησιολογιών} 1. το να µιλάει κανείς 
µε έπαρση για τον εαυτό του ΣΥΝ. κοµπορρηµοσύνη, (λόγ.) µεγαλαυ-
χία ΑΝΤ. σεµνότητα, ταπείνωση 2. ΨΥΧΟΛ. η τάση κυρ. των παιδιών 
(και όχι σπάνια των εφήβων και των ενηλίκων) να περιαυτολογούν 
ως αποτέλεσµα υπερβολικής εκδήλωσης εγωκεντρισµού ή συναισθή-
µατος µειονεξίας 3. (συνεκδ.) λόγος που εκφράζει αλαζονική διάθε-
ση: οι ~ τού ψευτοπαλληκαρά στις κωµωδίες τού Πλαύτου ΣΥΝ. καυ-
χησιολόγηµα. 

καυχησιολόγος (ο/η) [1888] πρόσωπο που του αρέσει να καυχάται, 
να µιλάει µε έπαρση για τον εαυτό του ΣΥΝ. καυχηµατίας, κοµπορ- 

ρήµων, οιηµατίας. 
[ΕΤΥΜ. < καύχηση + -λόγος < λέγω]. καυχησιολογώ ρ. αµετβ. 
{καυχησιολογείς... | καυχησιολόγησα} µιλώ προβάλλοντας 
υπερβολικά τον εαυτό µου, τους δικούς µου ανθρώπους, τα 
επιτεύγµατα µου ή τα αγαθά µου: όποιος καυχησιολογεί συνέχεια, 
γίνεται αντιπαθής στους άλλους ΣΥΝ. καυχιέµαι, κοµπορρη-µονώ. — 
καυχησ!θλόγηµα (το) [1844]. καυχιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {καυχήθηκα} 
µιλώ προβάλλοντας τον εαυτό µου, τα επιτεύγµατα µου ή τα αγαθά 
µου, υπερηφανεύοµαι: καυχιέται σ' όλους τους γνωστούς για τις 
επιτυχίες των παιδιών του ΣΥΝ. καυχησιολογώ, επαίροµαι, 
κοµπορρηµονώ ΑΝΤ. είµαι µετριόφρων | ταπεινόφρων. Επίσης (λόγ.) 
καυχώµαι [αρχ.] {-άσαι...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καυχώµαι (-άο-) < I.E. *qhauk- «κραυγάζω» (µε µετάθεση 
τής δασύτητας), πβ. σανσκρ. navate, αρµ. xausim «µιλώ», αρχ. σλαβ. 
zovq «φωνάζω», λιθ. Saukiù «κραυγάζω» κ.ά.]. ΚΑΦΑΟ (το) κιβώτιο 
τού Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών στο οποίο υπάρχει ο κατανεµητής 
των τηλεφωνικών καλωδίων. [ΕΤΥΜ. Από τα αρχικά K.V. τού γερµ. 
όρου Kabel Verteiler «κατανεµητής καλωδίων»]. καφάσι1 (το) {καφασ-
ιού | -ιών} 1. κιβώτιο για µεταφορά και φύλαξη οπωροκηπευτικών, 
ξύλινο ή πλαστικό, δικτυωτό ή µε κενά ανάµεσα στις σανίδες που το 
αποτελούν: ο µανάβης στοίβαξε τα ~ στη γωνία και κλείδωσε το µαγαζί 
ΣΥΝ. τελάρο, πανέρι · 2. δικτυωτό πλέγµα που τοποθετείται κυρ. στα 
παράθυρα των µουσουλµανικών σπιτιών, για να µη βλέπουν οι 
διαβάτες τους ενοίκους και κυρ. τις γυναίκες. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
kafes]. καφάσι2 (το) {καφασ-ιού | -ών} τα οστά τής κεφαλής ΣΥΝ. 
κρανίο, καύκαλο·   ΦΡ. (οικ.) µου φεύγει το καφάσι εκπλήσσοµαι, 
τρελαίνοµαι: θ' ακούσεις νέα, να σου φύγει το καφάσι ΣΥΝ. (οικ.) 
παθαίνω πλάκα ΑΝΤ. αδιαφορώ, µένω ήρεµος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kafa 
«κεφάλι»]. καφασωτός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από δικτυωτό 
πλέγµα 2. καφασωτό (το) παράθυρο µε ξύλινο πλέγµα, 
χαρακτηριστικό των σπιτιών τής Εγγύς Ανατολής: οι χανούµισσες 
κοίταζαν τον δρόµο πίσω απ'τα ~. καφέ (το) {άκλ.} η καφετέρια 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. café < τουρκ. kahve < αραβ. qahwah, βλ. κ. καφές]. καφέ 
επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού καφέ, τής ανοιχτής 
σοκολάτας ή τού φρέσκου χώµατος, τής γης: - απόχρωση ΣΥΝ. καφε-
τής, καστανός 2. καφέ (το) το ίδιο το χρώµα τού καφέ, τής ανοιχτής 
σοκολάτας ή τού φρέσκου χώµατος, τής γης. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. café, 
βλ. κ. καφές]. καφέα (η) {καφεών} ποώδες φυτό των τροπικών 
κλιµάτων, που δίνει τους καρπούς από τους οποίους παράγεται το 
γνωστό αφέψηµα τού καφέ- το καφεόδεντρο. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. coffea (Arabica), βλ. κ. καφές]. καφέ-αµάν (το) 
{άκλ.} (παλαιότ.) µουσικό καφενείο των αστικών περιοχών τής 
Ελλάδας, όπου παιζόταν λαϊκή και δηµοτική µουσική και ακούγονταν 
αµανέδες (πβ. λ. καφέ-σαντάν, καφωδείο). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kahve-
aman < kahve «καφές» + aman «αµάν», επιφώνηµα]. 
καφεδάκι (το) → καφές 
καφεδάκος (ο) → καφές 
καφεζαχαροπλαστείο (το) [1895] κατάστηµα στο οποίο σερβίρονται 
καφές και γλυκά. καφεζυθεστιατόριο (το) {καφεζυθεστιατορί-ου | -
ων} κατάστηµα στο οποίο σερβίρεται καφές, µπίρα και φαγητό και το 
οποίο λειτουργεί από το πρωί ώς το βράδυ: στο χωριό υπήρχε ένα 
µοναδικό ~ που πρόσφερε τα πάντα. καφεθεατρο (το) {καφεθεάτρ-ου | 
-ων} αίθουσα αναψυχής, συνήθ. υπόγεια και µικρή, στην οποία 
µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει θεατρικό έργο ή άλλου είδους 
συναφή ψυχαγωγία, πίνοντας ταυτόχρονα τον καφέ του (ή άλλο ποτό 
ή και τρώγοντας). καφεΐνη (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ουσία που 
περιέχεται στον καφέ, στο τσάι, στην κόλα και στο κακάο και η οποία 
προκαλεί διέγερση τού κεντρικού νευρικού συστήµατος και άνοδο τής 
γλυκόζης στο αίµα: αφαιρούν την ~ από τον καφέ, για να πειράζει 
λιγότερο τα νεύρα. [ΕΤΎΜ Μεταφορά τού γαλλ. caféine < café. Βλ. κ. 
καφές]. καφεϊνισµός (ο) ΙΑΤΡ. χρόνια τοξική δηλητηρίαση, που 
οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης και εκδηλώνεται µε 
αυξηµένους παλµούς και πίεση, εκνευρισµό, δυσκολία στην πέψη και 
στον ύπνο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. caféisme]. καφεκοπτείο (το) 
[1894] κατάστηµα στο οποίο αλέθουν και ψήνουν τους κόκκους τού 
καφέ, ώστε να είναι έτοιµοι για χρήση: το στενό µύριζε 
φρεσκοκοµµένο καφέ από το ~. — καφεκότττης (ο). καφεκουτι (το) 
{σπάν. καφεκουτ-ιού | -ιών) κουτί µέσα στο οποίο φυλάσσεται καφές 
(µερικές φορές και ζάχαρη), για να µη χάνει το άρωµα του και να µην 
πάρει υγρασία: κατέβασε το ~ και το µπρίκι, για να φτειάξει καφέ. 
καφεµαντεία (η) {καφεµαντειών} η υποτιθέµενη πρόβλεψη τού µέλ-
λοντος µε την παρατήρηση τού υπολείµµατος (κατακάθι) τού ελλη-
νικού καφέ στον πάτο τού φλιτζανιού ή των φυσαλλίδων του (φου-
σκάλες). καφέ µπαρ (το) {άκλ.} κατάστηµα στο οποίο σερβίρονται 
καφές και οινοπνευµατώδη ποτά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. café bar]. 
καφέµπρικο (το) το µπρίκι στο οποίο ψήνει κανείς καφέ. Επίσης κα- 

φεµπρίκι καφενείο (το) [1818] 1. (α) κατάστηµα στο οποίο 
σερβίρουν κυρ. κα- 
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φέ αλλά και αναψυκτικά, ποτά, γλυκά και όπου συχνά µπορεί κανείς να παίξει 
χαρτιά, τάβλι και γενικά να περάσει την ώρα του: παραδοσιακό | πολύβουο - || 
«την Κυριακή από νωρίς στα ~» (τραγ.) || καλλιτεχνικό - || ωδικό ~ (µε 
µουσική· τον 19ο αι. τα «καφέ σαντάν» και τα «καφέ αµάν») (β) φιλολογικό 
καφενείο (παλαιότ.) καφενείο ή άλλος χώρος στον οποίο συχνάζουν 
καλλιτέχνες και σχολιάζουν τα σύγχρονα πνευµατικά θέµατα (το γλωσσικό, 
αισθητικά και καλλιτεχνικά ζητήµατα), κρίνουν τις νέες εκδόσεις, διαβάζουν 
νέα ανέκδοτα έργα τους και προγραµµατίζουν δηµόσιες εκδηλώσεις ή 
εκδόσεις 2. χώρος όπου επικρατεί φασαρία, υπάρχει εύθυµη ατµόσφαιρα 
χωρίς τάξη: Καφενείο το κάναµε εδώ πέρα; Πιο σιγά, παρακαλώ! Επίσης 
(λαϊκ.) καφενές (ο) {καφενέδες}. — (υποκ.) καφενεδάκι (το) (βλ. κ. λ. 
καφετέρια). [ΕΤΥΜ. < καφενές (< τουρκ. kahvehane < kahve «καφές») + -
είο]. 

καφενόβιος, -α, -ο [1895] (κακόσ.) 1. αυτός που συχνάζει σε καφενεία: οι 
συνηθισµένοι ~ ήταν µαζεµένοι στο τραπέζι κι έπαιζαν πρέφα 2. καφενόβιος 
(ο), καφενόβια (η) πρόσωπο που δεν ασχολείται µε επάγγελµα ή άλλη 
συστηµατική ενασχόληση, αλλά συχνάζει σε καφενεία: στα νιάτα του είχε 
µπλέξει µε καφενόβιους και αλήτες ΣΥΝ. αργόσχολος, τεµπέλης ΑΝΤ. εργατικός. 

καφεοδεντρο (το) {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το ποώδες φυτό από το 
οποίο παίρνουµε τους σπόρους τού καφέ: φυτεία µε καφεό-δεντρα ΣΥΝ. καφέα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coffee tree]. 

καφεοφυτεια (η) {καφεοφυτειών} µεγάλη έκταση όπου καλλιεργούνται 
καφεόδεντρα: εκτεταµένη | πλούσια | κατεστραµµένη ~. 

καφεπότης (ο) [1889] {καφεποτών}, καφεπότρια (η) {καφεπο-τριών} πρόσωπο 
που πίνει συνήθως µεγάλες ποσότητες καφέ. — κα-φεποσία (η) [1857]. 

καφεπώλης (ο) [1871] {καφεπωλών}, καφεπώλισσα (η) {καφεπω-λισσών} 
(λόγ.) πρόσωπο που πουλάει καφέ- (ειδικότ.) ο καφετζής: ο ~ πήρε την 
παραγγελία και ετοίµασε τους καφέδες || σύνδεσµος καφεπωλών ΣΥΝ. 
καφετζής. 

καφές (ο) {καφέδες} 1. ο καρπός τού καφεόδεντρου: κόκκοι καφέ || µύλος (για 
το άλεσµα) τού καφέ 2. (συνεκδ.) το ίδιο το καφεοδεντρο: φυτείες καφέ 3. 
(συνεκδ.) ποσότητα τού παραπάνω καρπού, που παράγεται από την 
επεξεργασία του (ψήσιµο, άλεσµα), ώστε να είναι κατάλληλος για βράσιµο 
και πόση: καβουρντισµένος | φρεσκοκοµµένος | µυρωδάτος - 4. (συνεκδ.) το 
ρόφηµα που προκύπτει από το βράσιµο τού καφέ (σηµ. 1) σε νερό ή ατµό: 
πίνω | φτειάχνω καφέ || ο ~ φούσκωσε | έβρασε | χύνεται || σερβίρω | 
απολαµβάνω τον ~ 5. το συγκεκριµένο ρόφηµα ανάλογα µε τον τρόπο 
παρασκευής ή την προέλευση των κόκκων τού καφέ: ~ γαλλικός | γερµανικός | 
βραζιλιάνικος | δυνατός | ξεθυµασµένος | ζεστός | βιενουά | βαρύς | γλυκύβρα-
στος | εσπρέσο | ιταλικός | µερακλήδικος | µέτριος | περιποιηµένος | ελληνικός | 
τούρκικος | µε πολλές φουσκάλες | µε καϊµάκι | µε γάλα | φραπέ | ναι και όχι 
(χωρίς ζάχαρη) || ~ φίλτρου· ΦΡ. καραβήσιος καφές ακριβός καφές (όπως 
αυτός που σερβίρεται στα καράβια) 6. (συνεκδ.) το ρόφηµα που παράγεται 
από οποιονδήποτε καρπό, ο οποίος έχει υποστεί την ίδια επεξεργασία 
(άλεσµα, ψήσιµο), ώστε να υποκαταστήσει τον καφέ: στην κατοχή έφτειαχναν 
~ από ρεβίθι 7. (συνεκδ.) το περιεχόµενο µιας δόσης καφέ (κούπας ή 
φλιτζανιού): πίνω καθηµερινά δύο ~ || κερνάω καφέ· έρχεστε; || πάµε για καφέ; 
8. (συνεκδ.) η κατανάλωση (τού ροφήµατος τού) καφέ: οι πολλοί ~ κάνουν 
κακό στην υγεία- ΦΡ. (α) λέω τον καφέ προβλέπω το µέλλον κάποιου, 
µελετώντας το κατακάθι τού ελληνικού καφέ που έχει πιει (β) καφές τής 
παρηγοριάς βλ. λ. παρηγοριά. — (υποκ.) καφεδάκι (το) κ. καφεδάκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kahve < αραβ. qahwah ή από την αιθιοπ. επαρχία 
Kaffa, η οποία θεωρείται η περιοχή παραγωγής του. Από την τουρκ. λ. 
προήλθε και το γαλλ. café]. 

καφέ-σαντάν (το) {άκλ.} (παλαιότ.) λαϊκό κέντρο διασκεδάσεως µε ευρωπαϊκή 
µουσική, στο οποίο οι θεατές µπορούσαν να τρώνε και να πίνουν ακούγοντας 
κυρ. γυναίκες (σαντέζες) να τραγουδούν και να χορεύουν (πβ. λ. καφέ-αµάν, 
καφωδείο). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. café-chantant < café «καφές» + chantant < p. chanter 
«τραγουδώ»]. 

καφετέρια κ. καφετερία (η) {καφετεριών} το κατάστηµα στο οποίο σερβίρουν 
καφέ, αλλά και αναψυκτικά, γλυκά ή φαγώσιµα είδη (και που απευθύνεται 
κυρ. στη νεολαία). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cafeteria < ισπ. cafeteria (στη Ν. Αµερική) < ισπ. cafetero 
«καφεπώλης» < café «καφές»]. 

καφετζής (ο) {καφετζήδες}, καφετζού (η) {καφετζούδες} 1. ο ιδιοκτήτης 
καφενείου ή ο υπάλληλος που ετοιµάζει και σερβίρει τους καφέδες: ο ~ 
έβγαλε το µπρίκι απ' τη φωτιά και σέρβιρε τους καφέδες 2. (ειδικότ. το θηλ.) 
(α) η γυναίκα που ασχολείται µε την καφε-µαντεία (βλ.λ.): έχει ξοδέψει ένα 
σωρό λεφτά στις ~ (β) (µειωτ.) πρόσωπο που κάνει προβλέψεις για το µέλλον, 
συνήθ. χωρίς να είναι ειδικός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kahveci]. 

καφετής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού καφέ ή τού φρέσκου χώµατος, 
τής γης: ~ παπούτσια | µπουφάν 2. καφετί (το) το ίδιο το χρώµα τού καφέ ΣΥΝ. 
καφέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. [ΕΤΥΜ. < καφεδής (κατά το σταχτής) < καφές, 
καφέδ-ες]. 

καφετιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. συσκευή που χρησιµοποιείται για την 
παρασκευή διαφόρων τύπων καφέ (π.χ. γαλλικού, εσπρέσο): ηλεκτρική | 
σύγχρονη | καινούργια | χαλασµένη ~ 2. το σκεύος που χρησιµοποιείται για το 
σερβίρισµα και τη διατήρηση τής θερµοκρασίας τού καφέ: πορσελάνινη | 
πρόχειρη ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cafetière < café «καφές»]. 

Καφηρέας (ο) ακρωτήριο στο ΝΑ. άκρο τής Εύβοιας στο Αιγαίο Πέλαγος· 
αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-ντ'Όρο (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Καθηρεύς, ίσως < καθαιρώ, στη στηµ. «καταστρέφω 
ολοσχερώς», πράγµα που δικαιολογεί και το µεσν. προσωνύµιο Ξυλοφάγος, µε 
το οποίο ήταν γνωστό το ακρωτήριο]. 

καφκικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συγγραφέα Φραντς Κάφκα 
(1883-1924) και το έργο του 2. (µτφ.) αυτός που εκφράζει τις ανησυχίες τού 
ανθρώπου τού 20ού αι., την αίσθηση αποµόνωσης, την αδυναµία του να 
αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα, στοιχεία που προβάλλονται έντονα στο 
έργο τού Κάφκα. — καφκικά επίρρ. 

καφρίλα (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) η άξεστη συµπεριφορά, η συµπεριφορά 
που χαρακτηρίζει ανθρώπους χαµηλού επιπέδου. 

κάφρος (ο) (κακόσ.) 1. πρόσωπο αµόρφωτο, άξεστο, χαµηλού πολιτιστικού 
επιπέδου, χαµηλής ποιότητας: για κάφρους µάς περνάνε και µας 
συµπεριφέρονται έτσι σ' αυτή την υπηρεσία; || µας έχουν τόση ώρα και 
περιµένουµε µέσα στη βροχή- καλά, µε κάφρους νοµίζουν ότι έχουν να κάνουν; 
ΣΥΝ. βάρβαρος, άξεστος, απολίτιστος ΑΝΤ. πολιτισµένος, ευγενής 2. (κατ' 
επέκτ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται ανάγωγα, προσβλητικά, χωρίς να 
λαµβάνει υπ' όψιν του τους άλλους: αν δεν διώξουµε τους ~ από τα γήπεδα, η 
βία θα διαιωνίζεται || τον συνόδευαν στην περιοδεία του κάτι κάφροι που 
έβριζαν και ασχηµο-νούσαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cafro < αραβ. käfir «άπιστος», παλαιά ονοµασία των λαών 
Κόζα ή Ξόζα τής ΝΑ. Αφρικής, όπως τους αποκαλούσαν οι µουσουλµάνοι]. 

καφτάνι (το) {καφταν-ιού | -ιών) πολυτελές, µακρύ ανδρικό ένδυµα, που 
συνήθιζαν να φορούν οι άντρες στην Ανατολή (Τουρκία, Ρωσία κ.α.): πλούσιο 
| ποδήρες ί χρυσοκεντηµένο ~. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaftan < περσ. qaftân]. 

κάφτρα (η) -· καύτρα 
καφωδείο (το) [1886] 1. το καφέ-σαντάν (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) κάθε χώρος στον 

οποίο σερβίρεται καφές (ή και ποτά) και στον οποίο παρουσιάζεται µουσικό 
πρόγραµµα (πβ. λ. καφέ-σαντάν, καφέ-αµάν). [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. café-
chantant]. 

καχεξία (η) {χωρ. πληθ.} η ασθενική κράση, η έλλειψη υγιούς ανάπτυξης: 
σωµατική | παθολογική | (µτφ.) οικονοµική ~ ΣΥΝ. ασθενικό-τητα, αναιµία, 
αδυναµία ΑΝΤ. υγεία, ακµή, ευρωστία, ευεξία. — κα-χεκτικότητα (η) [1885], 
καχεκτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καχέκτης (που 
µαρτυρείται ως µτγν.) < κακ(ο)- + -έκτης < εχω, µε τροπή τού -κ- στο 
αντίστοιχο δασύ -χ- λόγω δασέος φθόγγου στο ρ. εχω (πβ. µέλλ. έξω). Βλ. κ. 
ευ-εξία]. 

καχύποπτος, -η, -ο αυτός που νοµίζει συνεχώς ότι κάτι ύποπτο συµβαίνει, που 
υποψιάζεται ότι τα πράγµατα δεν είναι όπως δείχνουν, που δυσπιστεί προς 
όλα: η ~ στάση του έδιωξε µακριά όλους τους φίλους του || είναι τόσο ~, που 
ούτε τους δικούς του δεν εµπιστεύεται ΣΥΝ. φιλύποπτος, δύσπιστος ΑΝΤ. 
ευκολόπιστος, εύπιστος, απονήρευ-τος. — καχύποπτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κακ(ο)- (µε τροπή τού -κ- σε -χ- λόγω υπάρξεως δασέος 
φθόγγου στο επίθ. ύποπτος) + ύποπτος]. 

καχυποψία (η) [µεσν.] {καχυποψιών} η διαρκής υποψία ότι κάτι άλλο κρύβεται 
πίσω από τα φαινόµενα, η έλλειψη εµπιστοσύνης: τον κοίταξε µε ~. 

κάψα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΧΗΜ. ειδικό δοχείο από πυρίµαχο υλικό και µε 
σφαιρικό σχήµα, που χρησιµοποιείται στα εργαστήρια για τις χηµικές 
αντιδράσεις · 2. BOT. ξηρό, εύθραυστο περίβληµα φυτού, το οποίο περιέχει 
πολλούς καρπούς ΣΥΝ. περικάρπιο · 3. ΦΑΡΜ. το περίβληµα από ζύµη ή 
ζελατίνη, που τοποθετείται γύρω από δόση φαρµάκου µε δυσάρεστη γεύση 
ΣΥΝ. κάψουλα · 4. ΑΝΑΤ. (α) κρανιακή κάψα τα οστά τής κεφαλής ΣΥΝ. 
κρανίο, καύκαλο (β) το περίβληµα διαφόρων οργάνων τού σώµατος: νεφρική 
~ || ηπατική ή γλισώνειος ~. [ΕΤΥΜ. < λατ. capsa «θήκη, θύλακος» < capio 
«παίρνω, πιάνω»]. 

κάψα^(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η υπερβολική ζέστη που οφείλεται σε φυσικά 
φαινόµενα: η ~ τού καλοκαιριού ΣΥΝ. καύσωνας, λιοπύρι, λάβρα ΣΥΝ. 
παγωνιά, δροσιά 2. η υψηλή θερµοκρασία τού σώµατος: ένιωσε ~ και ξάπλωσε 
να συνέλθει ΣΥΝ. πυρετός, θέρµη 3. (µτφ.) έντονη επιθυµία: τον έπιασε η ~ να 
πάει διακοπές, µόλις είδε πως έφυγαν όλοι! [ΕΤΥΜ. u-εσν. < αρχ. καίω (πβ. 
αόρ. εκαυσα — έκαψα)}. 

καψαλίζω ρ. µετβ. {καψάλισ-α, -τηκα, -µένος} καίω (κάτι) ελαφρά στην άκρη 
ή στην εξωτερική επιφάνεια: ~ τις φέτες απ' το ψωµί στη θράκα || απ' όλη την 
περιπέτεια τής πυρκαγιάς το µόνο που έπαθε ήταν να καψαλιστούν λίγο τα 
µαλλιά του ΣΥΝ. τσουρουφλίζω. — κα-ψάλισµα (το), καψαλιστός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < καψάλα < κάψα + µεγεθ. επίθηµα -άλα]. 

καψερός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.-οικ.) αυτός που δυστυχεί και είναι άξιος οίκτου: 
η ~ έµεινε χήρα σε νεαρή ηλικία κι είχε να µεγαλώσει τρία παιδιά! ΣΥΝ. 
κακόµοιρος, καηµένος, αξιολύπητος, άτυχος, φουκαράς, συφοριασµένος ΑΝΤ. 
καλότυχος, τυχερός, ευτυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. 

καψιµατιά (η) (καθηµ.) το έγκαυµα, το κάψιµο. [ΕΤΥΜ < κάψιµο, -ατός + 
επίθηµα -ιά, πβ. κ. σταλαγµατ-ιά, σκισιµατ-ιά, ραγισµατ-ιά, χαραµατ-ιά]. 

καψιµι (το) {άκλ.} ειδικά διαµορφωµένος χώρος µέσα στο στρατόπεδο, που 
λειτουργεί ως χώρος αναψυχής για τους στρατιώτες ΣΥΝ. εντευκτήριο. [ΕΤΥΜ 
Από το ακρωνύµιο Κ.Ψ.Μ. (= Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος)]. 

καψιµιτζής (ο) (καψιµιτζήδες) ο στρατιώτης που είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία τού Κ.Ψ.Μ. (καψιµί) και για την εξυπηρέτηση των στρατιωτών σε 
αυτό. 

κάψιµο (το) {καψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η καύση: το ~ των σχολικών 
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βιβλίων από τους µαθητές στο τέλος τής χρονιάς είναι µια απαράδεκτη 
χειρονοµία ΣΥΝ. καύση 2. το έγκαυµα και το έντονο αίσθηµα πόνου, που 
προκαλούνται όταν µέρος τού σώµατος έρθει σε επαφή µε τη φωτιά ή µε 
κάποιο υλικό σε υψηλή θερµοκρασία ή µε µεγάλη καυστικότητα: το ~ από την 
καύτρα τού τσιγάρου || τον χτύπησε µια σφαίρα και ένιωσε ένα ~ στο µπράτσο 
ΣΥΝ. έγκαυµα 3. (συνεκδ.) το σηµάδι που αφήνει ένα έγκαυµα: είχε ένα ~ 
πάνω από το φρύδι 4. δυσάρεστο συναίσθηµα που προέρχεται από δυσπεψία, 
ιδ. όταν έχει κανείς φάει κάτι καυτερό: νιώθω ένα ~ στο στοµάχι ΣΥΝ. 
καούρα 5. (ειδικότ.) το τσούξιµο, η έντονη ενόχληση (κυρ. στον λαιµό): 
αισθάνθηκε ένα ~ στον λαιµό. Επίσης καψιµατιά (η) (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. καύσιµος). 

καψόνι (το) → καψώνι 
κάψουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδικό περίβληµα µικρού µεγέθους από ζύµη ή 

ζελατίνη, που χρησιµεύει ως περίβληµα για φάρµακα µε δυσάρεστη γεύση, τα 
οποία ο ασθενής πρέπει να καταπιεί: προτιµάτε το φάρµακο να είναι σε σιρόπι ή 
σε κάψουλα; [ΕΤΥΜ. < λατ. capsula, υποκ. τού capsa «θήκη, θύλακος»]. 

καψούλι (το) {καψουλ-ιού | -ιών} 1. µικρό µεταλλικό περίβληµα γεµάτο µε 
εκρηκτικό υλικό, που προορίζεται για την πυροδότηση τού βλήµατος ή σε 
παιδικά (ψεύτικα) πιστόλια, για την αποµίµηση τής εκπυρσοκρότησης 2. (α) 
µεταλλικός ή πλαστικός δακτύλιος που λειτουργεί ως επένδυση για τις τρύπες 
από τις οποίες περνούν τα κορδόνια (των παπουτσιών ή των ρούχων) (β) 
µικροί, διακοσµητικοί, µεταλλικοί δίσκοι που τοποθετούνται στις ενώσεις των 
υφασµάτων. Επίσης (λόγ.) καψύλλιο [1833]. [ETYM. < γαλλ. capsule < λατ. 
capsula «κάψουλα»]. 

καψούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο σφοδρός έρωτας και το πάθος που 
νιώθει κανείς για άλλο πρόσωπο: έπεσε στην ~ για µια µελαχρινή 2. (συνεκδ.) 
το πρόσωπο για το οποίο νιώθει κανείς σφοδρό έρωτα: είναι η ~ του. [ΕΤΥΜ. 
< κάψα + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρα, κα-ούρα]. 

καψουρεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καψουρ-εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) νιώθω 
καψούρα για κάποιον: την καψουρεύτηκε για τα καλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

καψούρης (ο) {καψούρηδες}, καψούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) 
πρόσωπο που είναι πολύ ερωτευµένο, «τυφλό από έρωτα»: είναι ~ µαζί της. 
[ΕΤΥΜ. < κάψα + παραγ. επίθηµα -ούρης, πβ. µουρµ-ούρης, µουντζ-ού- 
ρνςΐ , 

κάψουρικος, -η, -ο αυτός που εκφράζει έντονα ερωτικά συναισθήµατα: ~ 
τραγούδι. — καψούρικα επίρρ. 

καψουροτράγουδο (το) (λαϊκ.-σκωπτ.) λαϊκό τραγούδι που εκφράζει µε 
γεµάτους υπερβολή στίχους και φωνητικά τσακίσµατα έντονα ερωτικά 
συναισθήµατα. 

καψύλλιο (το) → καψούλι 
κάψω (να/θα) ρ.-+ καίω 
κάψω µ α (το) → καψώνω 
καψώνι (το) {καψων-ιού | -ιών} 1. επίπονη άσκηση ή ταλαιπωρία (συχνά 

εξευτελιστική), που επιβάλλεται σκόπιµα στους στρατιώτες από τους 
ανωτέρους τους ή από παλαιότερους στρατιώτες µε σκοπό την εµπέδωση τού 
στρατιωτικού πνεύµατος και τής πειθαρχίας: οι παλιοί τρελαίνουν τους 
νεοσύλλεκτους στα ~! || για ~ έβαλαν τον νεοσύλλεκτο να µετρήσει τον θάλαµο 
µε τις παλάµες 2. (γενικότ.) κάθε σκόπιµη ταλαιπωρία, στην οποία υποβάλλει 
κανείς κάποιον: το αφεντικό µού κάνει συνεχώς καψώνια- ό,τι κάνω µε βάζει 
συνεχώς και το ξαναφτειάχνω! [ΕΤΥΜ. < καψώνω (βλ.λ.)]. 

καψώνω ρ. αµετβ. {κάψω-σα, -µένος) νιώθω έντονη θερµότητα, ζέστη: 
περπατούσα ώρα κάτω απ'τον ήλιο και κάψωσα ΣΥΝ. ζεσταίνοµαι, ανάβω 
ANT. κρυώνω. — κάψωµα (το). [ETYM. µεσν. < µτγν. καυσώ (-όω) < αρχ. 
καϋσις]. 

καώ (να/θα) ρ. → καίω 
κβάζαρ (το) {άκλ.} ΑΣΤΡΟΝ. ο ηµιαστέρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. quasar, 

ακρωνύµιο τής φρ. quas(i stell)ar (radio source) «ηµιαστρική ραδιοπηγή»]. 
κβαντο (το) ΦΥΣ. η ελάχιστη διακεκριµένη ποσότητα φυσικού µεγέθους 

(ενέργειας, στροφορµής, ηλεκτρικού φορτίου κ.λπ.). — κβαντι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. quantum < λατ. quantum «πόσο;»]. 

κβαντοµηχανική (η) (χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την κίνηση των σωµατιδίων, τα οποία είναι µικρότερα 
από το άτοµο (ηλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων), και που βασίζεται στη 
διαπίστωση ότι τα σωµατίδια έχουν και κυµατικό και σωµατιδιακό 
χαρακτήρα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. quantum mechanics (νόθο συνθ.)]. 

Κ.Β.Ε. (το) Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. 
Κ.∆. (η) Καινή ∆ιαθήκη. 
Κ.∆.Γ. (η) Κίνηση ∆ηµοκρατικών Γυναικών. 
CE (γαλλ. Communauté Européenne) (για εισαγόµενα στην Ε.Ε. προϊό-ντα) 

σήµανση ορισµένης ποιότητας, ελεγµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
κε (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο 

λα τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. πα]. 
Κ.Ε. (η) Κεντρική Επιτροπή. 
Κέα (η) 1. νησί των Β∆. Κυκλάδων κοντά στο ακρωτήριο Σούνιο· αλλιώς 

(λαϊκ.) Τζια (βλ.λ.) 2. παλαιότερη ονοµασία τής πρωτεύουσας τού παραπάνω 
νησιού, η σηµερινή Ιουλίς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Κέως, αγν. ετύµου. Η παράδοση 
ανάγει την ονοµασία 

στον ήρωα Κέω, ο οποίος τέθηκε επί κεφαλής Λοκρών αποίκων και έφθασε 
στο νησί τον 12ο αι. π.Χ. Η ονοµασία Κέα προέρχεται από το λατ. Cea, που 
επίσης είναι ελληνογενές, ενώ η κοινή ονοµασία Τζια (απαντά ήδη τον 13ο αι. 
η φραγκική λ. Zia) οφείλεται σε τσιτακισµό και συνίζηση τού ονόµατος Κέα]. 

Κ.Ε.Α.∆.Ε.Α. (η) Κίνηση για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη ∆ιεθνή Ειρήνη και 
τον Αφοπλισµό. 

Κ.Ε.Β.Ο.Π. (το) Κέντρο Εκπαίδευσης Βαρέων Όπλων Πεζικού. 
Κ.Ε.Γ. (το) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
Κ.Ε.Γ.Ε. (η) Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων. 
Κ.Ε.∆. (η) 1. Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου 2. Κεντρική Επιτροπή ∆ανείων. 
ΚΕ.∆.Α.Κ. (το) Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς. 
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. (η) Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος. 
κέδρινος, -η, -ο → κέδρος 
κεδρόµηλο (το) ο καρπός τού κέδρου. 
κεδρόξυλο (το) το ξύλο τού κέδρου: έπιπλα | µυρωδιά από ~. 
κέδρος (ο) κωνοφόρο δέντρο που µοιάζει µε το έλατο, έχει ψηλό και ίσιο 

κορµό και κοκκινωπό, αρωµατικό ξύλο, που δεν σαπίζει εύκολα: αιωνόβιος | 
καταπράσινος | µεγαλοπρεπής ~ || οι ~ τού Λιβάνου. Επίσης κέδρο (το). — 
κέδρινος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κέδρος (ή), αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *qëd- «αχνίζω, βγάζω 
καπνό», πβ. λιθ. kadagys «κέδρος», αρχ. σλαβ. kaditi «βγάζω καπνό», 
σανσκρ. kadru- «καστανός» κ.ά. Το λατ. cedrus (> γαλλ. cèdre, αγγλ. cedar, 
γερµ. Zeder κ.ά.) είναι δάνειο από την Ελληνική. Βλ. κ. κίτρο]. 

Κ.Ε.Ε. (το) Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
Κ.Ε.Ε.Λ. (το) Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων. 
Κ.Ε.Ε.Μ. (το) 1. Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 2. Κέντρο 

Εκπαίδευσης Εφοδιασµού και Μεταφορών. 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. (το) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. 
Κ.Ε.Θ.Ι. (το) Κέντρο Έρευνας Θεµάτων Ισότητας. 
'κεί επίρρ. → εκεί 
κείθε επίρρ. → εκείθε 
κέικ κ. κεκ (το) {άκλ.} γλυκό που παρασκευάζεται µε ζύµη από αλεύρι, 

βούτυρο | λάδι, ζάχαρη, αβγά και άλλα συστατικά και ψήνεται σε ειδικά 
σκεύη (φόρµες) στον φούρνο: νόστιµο | χορταστικό ~|| ~ πορτοκάλι | σοκολάτα 
| µε σταφίδες. — (υποκ.) κεκάκι (το). [ΕΤΥΜ < αγγλ. cake < αρχ. σκανδ. 
kaka, που συνδ. µε αρχ. γερµ. kuocho > γερµ. Kuchen «γλύκυσµα»]. 

κείµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνον στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. βρίσκοµαι, είµαι 
τοποθετηµένος: το χωριό κείται µεταξύ δύο ψηλών ορεινών όγκων · 2. είµαι 
θαµµένος, στη ΦΡ. ενθάδε κείται π.χ. ~ ο ένδοξος αγωνιστής... ΣΥΝ. κείτοµαι 
· 3. (η µτχ. κείµενος, -η, -ο) (α) αυτός που υπάρχει, που ισχύει· ΦΡ. τα κακώς 
κείµενα το σύνολο των κακών, αρνητικών πλευρών µιας κατάστασης: στην 
εκποµπή του θίγει τα ~ τού δηµοσίου βίου (β) ΝΟΜ. αυτός που είναι σε ισχύ: 
οι ~ νόµοι | διατάξεις ΣΥΝ. ισχύων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµµα, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κείµαι < I.E. *kei- «κείµαι, βρίσκοµαι», πβ. σανσκρ. Séte «κείµαι, είµαι 
ξαπλωµένος», πιθ. κ. λατ. civis «πολίτης», civitas «πολιτεία» (< γαλλ. citoyen 
«πολίτης», αγγλ. citizen, ισπ. ciudad «πόλη», ciudadano «πολίτης»), γοτθ. 
haims «χωριό», αγγλ. home «σπίτι», γερµ. Heim κ.ά. Οµόρρ. κοί-τη, κοι-
τών)ας), κοιτ-άζω, κοιµ-ώµαι, κειµήλιο^), κείµενο(ν) κ.ά.]. 

κειµενικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ.ΦΙΛΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το κείµενο 2. 
(ειδικότ.) αυτός που απαντά ή περιλαµβάνεται µέσα σ' ένα κείµενο ΣΥΝ. 
ενδοκειµενικός ANT. εξωκειµενικός- ΦΡ. κειµενικό επίρρηµα (ή «κειµενικός 
δείκτης») επίρρηµα που χρησιµοποιείται στο κείµενο για να συνδέσει µεταξύ 
τους µεγαλύτερα πληροφοριακά σύνολα· π.χ. έτσι, ωστόσο, ειδικότερα, 
συγκεκριµένα κ.ά. (βλ. ΣΧΟΛΙΟ, λ. επίρρηµα). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. textual]. 

κειµενικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των ιδιοτήτων, παραγόντων 
και λειτουργιών (τής προθετικότητας, τής καταστασιακό-τητας, τής 
πληροφορητικότητας, τής διακειµενικότητας, τής συνοχής, τής συνεκτικότητας 
και τής αποδεκτότητας) που δείχνουν ότι µια αλυσίδα εκφωνηµάτων (ένα 
κοµµάτι γραπτού ή προφορικού λόγου) αποτελεί κείµενο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. textuality]. κείµενο (το) {κειµέν-ου | -ων} "Ι.κάθε µεγαλύτερο 
(συνήθως) ή και µικρότερο κοµµάτι συνεχούς προφορικού ή γραπτού λόγου 
που χαρακτηρίζεται από νοηµατική και γλωσσική αλληλουχία και που η όλη 
συγκρότηση του διέπεται από συγκεκριµένες επικοινωνιακές προθέσεις τού 
παραγωγού τού κειµένου: θεωρία | ανάλυση | δηµιουργία | προβληµατική τού ~ || 
αινιγµατικό | ακατανόητο | απόκρυφο | µεταφρασµένο | επίσηµο | πλαστό | νοµικό 
| ιερό | πρωτότυπο | δακτυλογραφηµένο | βατό | άγνωστο (κείµενο για εξετάσεις, 
το οποίο δεν έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στους εξεταζοµένους) | 
αντίστροφο (κείµενο το οποίο πρέπει να µεταφραστεί από τους διαγωνιζοµένους 
στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται) | εικονογραφηµένο | αποκαλυπτικό | 
γλαφυρό | δηµοσιευµένο | επίµαχο | ξένο | αυθεντικό | σαιξ-πηρικό | κλασικό | 
έµµετρο ~|| ο µεταφραστής | ο κινηµατογραφιστής έµεινε πιστός στο ~ || 
καταχωρίζω ~ σε εφηµερίδα 2. το µέρος ενός βιβλίου ή το τµήµα µιας σελίδας 
που περιλαµβάνει γραπτό λόγο: µη σε τροµάζει ο όγκος τού βιβλίου· το µισό 
µόνο είναι ~, το υπόλοιπο είναι φωτογραφίες και πίνακες! 3. ΦΙΛΟΛ. το καθ' αυτό 
έργο ενός συγγραφέα χωρίς τον σχολιασµό, την ερµηνεία ή/και τη µετάφραση 
των σχολιαστών του: το ποιητικό ~ συνοδεύεται από κριτικό υπόµνηµα και 
ερµηνευτικά σχόλια. — (υποκ.) κειµενάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κείµενον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. τού ρ. κείµαι. Η σηµε- 
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ρινή σηµ. είναι µτγν.]. 
κειµενογράφος (ο/η) 1. πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε 
τη συγγραφή κειµένων για πρόσκαιρη χρήση και χωρίς υψηλές φι-
λολογικές απαιτήσεις: ~ επιθεωρήσεων | διαφηµίσεων ΣΥΝ. συγγρα-
φέας 2. πρόσωπο που πληκτρολογεί κείµενα σε ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, στοιχειοθέτης 3. πρόγραµµα Η/Υ µε το οποίο γράφει κανείς 
κείµενα σε Η/Υ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. copywriter]. 

κειµενογλωσσολογία (η) ΓΛΩΣΣ. Ο κλάδος που µελετά επιστηµονικά 
το κείµενο και τα θεωρητικά και µεθοδολογικά προβλήµατα ανα-
λύσεως του (συνοχή, συνεκτικότητα, ενδογλωσσικό και εξωγλωσσικό 
περιβάλλον, σχέσεις δείξεως και αναφοράς, προοπτική, επανορθωτι-
κούς µηχανισµούς κλπ.). — κειµενογλωσσολογικός, -ή, -ό, κειµενο-
γλωσσολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. text 
linguistics]. 

κείµενος, -η, -ο → κείµαι 
κειµήλιο (το) {κειµηλί-ου | -ων) το αντικείµενο που έχει αποµείνει 

από µια ιστορική περίοδο και φυλάσσεται ως αναµνηστικό, έχοντας 
µεγάλη ιστορική, καλλιτεχνική ή συναισθηµατική αξία: ιερό | γραπτό | 
ιστορικό | προγονικό | ανεκτίµητο | άφθαρτο | πολύτιµο | οικογενειακό 
~ ΣΥΝ. ενθύµιο. — κειµηλιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κειµήλιον, ουδ. τού σπανιότερου επιθ. κειµήλιος < 
κείµαι + παραγ. επίθηµα -ήλιος, πβ. γαµ-ήλιος]. 

κείµηλιοθήκη (η) [1847] {κειµηλιοθηκών} η θήκη ή ο χώρος όπου φυ-
λάσσονται κειµήλια. 

κείνος, -η, -ο αντων. -+ εκείνος 
κεϊνσιανισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η οικονοµική θεωρία τού Τζον Κέυνς για 

την αντιµετώπιση τής ανεργίας µε ενίσχυση τής ζήτησης µέσω επε-
κτατικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. keynesianism, από το όνοµα τού Αγγλου 
οικονοµολόγου John M. Keynes (1883-1946)]. 

κείρω ρ. µετβ. {εκάρην, -ης, -η..., κεκαρµένος} (αρχαιοπρ.) 1. κόβω τα 
µαλλιά: «Οι κεκαρµένοι» (µυθιστόρηµα τού Ν. Κάσδαγλη) ΣΥΝ. κου-
ρεύω· ΦΡ. εν χρω κεκαρµένος βλ. λ. χρως 2. (µεσοπαθ. κείροµαι) 
εγκαταλείπω τα εγκόσµια, στη ΦΡ. κείροµαι µοναχός. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*κέρ-σ-jω < I.E. *(s)qer- «κόβω», πβ. σανσκρ. kr-n-t-âti «κόβει», αρµ. 
k'erem «γδέρνω», λατ. carpo «κόβω (καρπούς)» (> γαλλ. écharper 
«κοµµατιάζω», ισπ. escarbar), γερµ. scheren, αγγλ. shear κ.ά. Οµόρρ. 
κέρ-µα, καρ-πός, κορ-µός, κουρ-εύω κ.ά.]. 

κείτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. είµαι ξαπλω-
µένος (στο έδαφος): κείτεται στο χώµα νεκρός 2. βρίσκοµαι, είµαι το-
ποθετηµένος: η πόλη κείτεται στη µέση τής κοιλάδας ΣΥΝ. κείµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κείµαι, πιθ. κατ' αναλογίαν προς ρ. σε -το-µαι, πβ. 
θέ-τοµαι]. 

Κ.Ε.Κ. (το) Κέντρο Ελέγχου Καυσαερίων. 
κεκαλυµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι καλυµµένος από κάτι, 

που δεν γίνεται απροκάλυπτα, αλλά χρησιµοποιεί προσχήµατα: ο λό-
γος τού προέδρου ήταν µια - πρόκληση προς τους πολιτικούς του 
αντιπάλους και όχι ένας απλός απολογισµός ΣΥΝ. συγ(κε)καλυµµέ-
νος ANT. απροκάλυπτος, φανερός. — κεκαλυµµέν-α | -ως επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καλύπτω]. 

κεκαµµένος, -η, -ο → κάµπτω 
κεκαρµένος, -η, -ο → κείρω 
κεκεδιζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) µιλώ τραυλίζοντας, λέ-

γοντας πολλές φορές µία συλλαβή κατά την εκφορά τού λόγου. — 
κεκέδισµα (το). 

κεκές (ο) {κεκέδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) πρόσωπο που κεκεδίζει. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. keke]. 

κεκλεισµένων των θυρών → θύρα 
κεκλιµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει κλίση, που γέρνει: ~ επι-

φάνεια | οροφή || ο ~ πύργος τής Πίζας ΣΥΝ. επικλινής, γειρτός 2. 
ΦΥΣ. κεκλιµένο επίπεδο επίπεδη επιφάνεια µε κλίση ως προς το ορι-
ζόντιο επίπεδο µε τη βοήθεια τού οποίου µπορούµε να ανυψώσουµε 
ένα σώµα καταβάλλοντας δύναµη µικρότερη τού βάρους του· χρησι-
µοποιείται για να ανυψώνονται βαριά αντικείµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µε-
τοχή, κλίνω. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. κλίνω]. 

κεκοιµηµένος, -η, -ο (λόγ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει πεθάνει· ο 
αποθανών, ο εκλιπών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. κοιµώ | -ώµαι]. 

κεκορεσµένος, -η, -ο (λόγ.) κορεσµένος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. κορέννυµι «χορταίνω, γεµίζω» (βλ. 
κ. κορεσµός)]. 

κεκράκτης (ο) {κεκρακτών} 1. (αρχαιοπρ.) το άτοµο που είναι επι-
φορτισµένο να ειδοποιεί τους συµπολίτες του διαλαλώντας δυνατά 
είδηση σε διάφορα σηµεία τής πόλης ΣΥΝ. κήρυκας, κράχτης, ντελά-
λης 2. το άτοµο που προκαλεί επίτηδες θόρυβο και φασαρία σε δη-
µόσια συγκέντρωση δρώντας προβοκατόρικα ή που είναι βαλτός από 
αυτούς που διοργανώνουν τη συγκέντρωση ΣΥΝ. εγκάθετος. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αναδιπλ. τ. τού θ. κράγ- τού ρ. κράζω (βλ.λ.)]. 

Κέκροψ (ο) {Κέκροπ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. ο πρώτος αυτόχθων βασιλιάς τής 
Αττικής, ο οποίος ήταν από τη µέση και πάνω άνθρωπος και από τη 
µέση και κάτω φίδι· οργάνωσε τη ζωή τής Αθήνας και θέσπισε νό-
µους. Επίσης Κέκροπας. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *Κέρκ-οψ (µε αντιµετάθεση) < κέρ-
κος «ουρά» (βλ.λ.) + -οψ (οµόρρ. τού όψις), οπότε το όν. θα σήµαινε 
«αυτόν που εµφανίζει ουρά»]. 

κεκρύφαλος (ο) {κεκρυφάλ-ου | -ων, -ους} 1. ΖΩΟΛ. το δεύτερο από 
τα τέσσερα στοµάχια τού πεπτικού συστήµατος των µηρυκαστικών • 
2. κεφαλόδεσµος από δικτυωτό υλικό µέσα στο οποίο έβαζαν τα 
µαλλιά τους οι γυναίκες ΣΥΝ. µπόλια, τσεµπέρι. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο ασιατικής προελ., κατ' επίδραση των λ. κρύπτω, 
κρυφός]. 

κεκτηµένος, -η, -ο αυτός τον οποίο έχει κανείς ήδη επιτύχει και δια-
τηρεί: δεν µπορούν να θιγούν τα ~ δικαιώµατα των εργαζοµένων ΦΡ. 
κεκτηµένη ταχύτητα (i) η ταχύτητα µε την οποία εξακολουθεί να κι-
νείται ένα σώµα, όταν πάψει να επενεργεί πάνω του η αιτία που την 
προκάλεσε αρχικά (ii) (µτφ.) για ενέργεια που γίνεται αυθόρµητα, χω-
ρίς αυτός που την εκτελεί να την έχει σκεφθεί όσο πρέπει και κυρ. 
χωρίς να υπάρχει πλέον λόγος: συγγνώµη, από ~ το έκανα· δεν το 
ήθελα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. κτώµαι «αποκτώ». Η φρ. κεκτηµένα δι-
καιώµατα αποδίδει το γαλλ. droits acquis, η δε φρ. κεκτηµένη ταχύ-
τητα αποδίδει τη γαλλ. vitesse acquise]. 

κεκυρωµένος, -η, -ο → κυρώνω 
κελάδα (η) {κελαδών} πτηνό µε καστανές ραβδώσεις, µε λευκή ή 

γκρίζα βάση στην ουρά και στα φτερά και µακρύ νύχι στο πίσω δά-
χτυλο, που κινείται µε ζωηρό τρόπο, συχνά κουνώντας την ουρά (πβ. 
λ. σουσουράδα) ΣΥΝ. σεισοπυγίς. [ΕΤΥΜ. < κέλαδος (βλ. λ. 
κελαϊδώ)]. 

κελαϊδιστός, -ή, -ό αυτός που ακούγεται σαν κελάιδισµα. — κελαϊ-διστά 
επίρρ. 

κελαϊδώ (κ. -άω) κ. (εσφαλµ.) κελαηδώ ρ. αµετβ. {κελαϊδάς... | κε-
λάιδησα} 1. (για πουλιά) βγάζω ήχο που έχει µουσικότητα και είναι 
ευχάριστος: «δεν κελαϊδούσε σαν πουλί µηδέ σαν χελιδόνι, µόνον µι-
λούσε κι έλεγε µ ' ανθρώπινη λαλίτσα» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. τραγουδώ, 
λαλώ 2. (µτφ.) µιλάω πολύ και ευχάριστα: τι κελαϊδάς συνέχεια; ΦΡ. 
(ειρων.) το πουλάκι κελάιδησε για πρόσωπο που προδίδει µυστικά, 
συνήθ. αφού του ασκηθεί πίεση: τώρα που τον συνέλαβε η αστυνο-
µία, θα κελαϊδήσει το πουλάκι. — κελά(ι)δηµα κ. κελά(ι)δισµα (το) 
κ. κελαηδισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κελαδώ (-έω) (ο τ. κελα-η-δώ οφείλεται στην παρετυ-
µολογική επίδραση τής λ. αηδόνι) < κέλαδος «θόρυβος, βοή» < θ. κε-
λα-, για το οποίο βλ. λ. κελαρύζω. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το 
ρ. καλώ]. 

κελάρης (ο) → κελλάρης 
κελάρι (το) → κελλάρι 
κελαρύζω ρ. αµετβ. {κελάρυσα} (για νερό) ηχώ ευχάριστα καθώς κυ-
λώ. — κελάρυσµα (το) [µτγν.] κ. κελαρυσµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κέλαρ (παράλλ. τ. τού ουσ. κέλωρ «φωνή», πιθ. ηχοµι-
µητική λ.) + -ύζω, πβ. όλολ-ύζω, τονθορ-ύζω]. 

κελαρυστός, -ή, -ό (για νερό) που ηχεί ευχάριστα καθώς κυλάει, που 
κελαρύζει. — κελαρυστά επίρρ. 

κελεµπεκι (το) {κελεµπεκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο σφένδαµος (βλ.λ.). 
κελεµπία (η) {κελεµπιών} 1. µακρύ και φαρδύ ένδυµα των Αράβων 
σε λευκό συνήθ. χρώµα: οι κελεµπίες αποτελούν ιδανική προστασία 
για τη ζέστη τής ερήµου 2. κάθε µακρύ και φαρδύ ένδυµα, που δεν 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κοµψότητα και δεν αναδεικνύει τη 
γραµµή τού σώµατος: κυκλοφορούσε µε κελεµπίες, για να κρύψει τα 
κιλά που είχε πάρει. [ΕΤΥΜ < αραβ. kelebia]. 

κελεπούρι (το) {κελεπουρ-ιού | -ιών} 1. χρήσιµο αντικείµενο που το 
βρίσκει κανείς κατά τύχη, και ειδικότ. καλής ποιότητας προϊόν που 
πωλείται σε πολύ χαµηλή τιµή: σπουδαίο | απροσδόκητο | πρώτης τά-
ξεως - ΣΥΝ. ευκαιρία, προσφορά 2. πρόσωπο µε ξεχωριστές ικανότη-
τες, το οποίο ανακαλύπτει κάποιος: ο καινούργιος υπάλληλος είναι 
πραγµατικό -■ στον ίδιο χρόνο µε τους άλλους βγάζει διπλή δουλειά 
3. (κ. µε ειρωνική χροιά) για ακατάλληλο για µια δουλειά ή αστείο 
πρόσωπο: Είναι αυτός ένας! ~ που µας πέτυχε! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kelepir]. 

κέλευσµα (το) [αρχ.] {κελεύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) προσταγή 
στην οποία δεν µπορεί κανείς παρά να υπακούσει (συνήθ. στον 
πληθ.): τα ~ τής φύσης | τής ηθικής | τής πατρίδας ΣΥΝ. διαταγή, πρό-
σταγµα ANT. παράκληση. 

κελευστής (ο/η) υπαξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κελεύω. Η λ. προσδιόριζε αρχικώς τον υπεύθυνο των 
κωπηλατών, ο οποίος τους έδινε τον ρυθµό], 

κελεύω ρ. µετβ. {εκέλευσα} (λόγ.) δίνω διαταγή: ο νόµος κελεύει τον 
σεβασµό τής ελευθερίας τού λόγου ΣΥΝ. προστάζω, διατάζω, ορίζω 
ΑΝΤ. παρακαλώ· ΦΡ. άλλαι µεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός κε-
λεύει βλ. λ. βουλή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παροτρύνω, καθοδηγώ», που συνδ. µε τα ρ. 
κέλλω «θέτω σε κίνηση», κέλοµαι «προστάζω», καθώς και µε το ουσ. 
κέλευθος (ή) «οδός, ταξίδι». Το ρ. κέλλω | κέλοµαι ανάγεται σε I.E. 
*kel- «κινώ, θέτω σε κίνηση», πβ. σανσκρ. kalayati «σπρώχνει», λατ. 
celer «ταχύς», γαλλ. accélérer «επιταχύνω» (< λατ. ad + celer), πιθ. κ. 
γοτθ. haldan «ποιµαίνω, βόσκω», αγγλ. hold «κρατώ», γερµ. halten 
«σταµατώ» κ.ά.]. 

κέλητας (ο) {κελήτων} 1. το άλογο που είναι κατάλληλο για ιππασία 
και τρέξιµο, όχι για εργασίες ΣΥΝ. δροµικός · 2. ΝΑΥΤ. µικρή, µακρό-
στενη λέµβος, που κινείται µε κουπιά και επιτυγχάνει µεγάλη ταχύ-
τητα ΣΥΝ. φαλαινίς. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κέλης, -ητος < κέλλω «θέτω σε κίνηση», για το οποίο βλ. 
λ. κελεύω]. κελί (το) → κελλί κελλάρης (ο) [µτγν.] 
{κελλάρηδες},κελλάρισσα (η) {κελλαρισσών} 
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πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποθήκη τροφίµων (ενός µονα-
στηριού ή άλλου χώρου, στον οποίο διαµένουν πολλοί άνθρωποι) 
ΣΥΝ. αποθηκάριος, οικονόµος. κελλάρι (το) {κελλαρ-ιού | -ιών} 
µικρός, συνήθ. υπόγειος, δροσερός και σκοτεινός χώρος, στον οποίο 
φυλάσσονται τρόφιµα και κρασί: το ~ ήταν γεµάτο γεννήµατα και 
βαρέλια µε κρασί ΣΥΝ. αποθήκη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κελλάριον < λατ. 
cellarium, υποκ. τού cella «θάλαµος, µικρό δωµάτιο»]. κελλί (το) {κελλ-
ιού | -ιών} 1. (α) µικρό δωµάτιο σε µοναστήρι για τη διαµονή µοναχού 
(β) αυτοτελές ευρύχωρο οικοδόµηµα µε ενσωµατω-µένο ναΐδριο, που 
εξαρτάται από µονή, δεν υπάγεται σε σκήτη και είναι µεγαλύτερο από 
καλύβα (βλ.λ.) 2. ο χώρος διαµονής ή κράτησης φυλακισµένων ή 
κρατουµένων σε φυλακή: καγκελόφραχτο | µικροσκοπικό | στενόχωρο | 
ανήλιαγο | υγρό | ανθυγιεινό ~ ΣΥΝ. θάλαµος • 3. καθένα από τα µικρά 
βαθουλωτά χωρίσµατα που σχηµατίζουν οι µέλισσες στην κηρήθρα, 
στα οποία τοποθετούν τα αβγά ή αποθηκεύουν το µέλι τους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κελλίον, υποκ. τού κέλλα < λατ. cella «θάλαµος, µικρό 
δωµάτιο»]. κελλιώτης (ο) [µεσν.] {κελλιωτών} ο µοναχός που ζει σε 
κελλί. κελουλοϊτης (ο) {κελουλοϊτών} εύφλεκτο πλαστικό υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην κατασκευή φωτογραφικών και 
κινηµατογραφικών φιλµ, αλλά και χτενών, παιχνιδιών κ.ά.· αλλιώς 
σελουλό-ιντ (το). 
[ΕΤΎΜ. Βλ. λ. σελουλόιντ]. κελοφάνη (η) {κελοφανών} υλικό που 
προέρχεται από τη σταδιακή επεξεργασία ξυλοπολτού, έχει τη µορφή 
πολύ λεπτών διαφανών φύλλων και χρησιµοποιείται για το ερµητικό 
σφράγισµα τού στοµίου δοχείων ή φιαλιδίων ή τη συσκευασία 
τροφίµων αλλιώς σελοφάν (το). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. σελοφάν]. Κελσίου 
βαθµός (ο) καθένας από τους βαθµούς τής κλίµακας που επινόησε ο 
Α. Celsius για τη µέτρηση τής θερµοκρασίας (σύµβολο °C). [ΕΤΥΜ. 
Από το όνοµα τού Σουηδού αστρονόµου Κελσίου (Anders Celsius, 
1701-1744)]. Κέλτης (ο) {Κελτών}, Κέλτισσα (η) {Κελτισσών} 
µέλος αρχαίας οµάδας φυλών που έζησαν σε διάφορες περιοχές τής 
Ευρώπης, από την Ιρλανδία, τη Βρετανία, την Κ. Ευρώπη, την Ιβηρική 
Χερσόνησο ώς τα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία· γλωσσικά και 
πολιτισµικά τους στοιχεία επιβιώνουν κυρ. στην Ιρλανδία, τη 
Βρετανία (Ουαλία, Σκωτία) κ.α. — Κελτικά κ. Κέλτικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Κέλται | αρχ. Κελτοί (πβ. λατ. Celtae), πιθ. συνδ. µε το 
λατ. επίθ. celsus «εξέχων, υψηλός». Βλ. κ. Γαλάτες, το οποίο είναι 
κελτ. προελ.]. κελτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. κέλτικος, -η, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τους Κέλτες: - γλώσσες | επιδροµές | τέχνη || ~ σταυρός 
(που έχει έναν κύκλο γύρω από το σηµείο ενώσεως των κεραιών τού 
σταυρού). — κελτικά κ. κέλτικα επίρρ. κέλυφος (το) {κελύφ-ους | -η, 
-ών} 1. το φυσικό σκληρό περίβληµα καρπών, αβγών ή οργανισµών: 
το ~ αβγού | οστράκου ΣΥΝ. τσόφλι, καβούκι, καύκαλο 2. (µτφ.) κάθε 
κατάσταση που λειτουργεί προστατευτικά και στην οποία 
επαναπαύεται κανείς: η κόρη του πρέπει να σπάσει το οικογενειακό - 
και να βγει στη ζωή. — κελυφωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *kel-u-, 
για το οποίο βλ. λ. καλύπτω (< *kl-u-), + επίθηµα -φος]. Κ.Ε.Μ.Ε. (το) 
Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης. ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε. (το) 
Κέντρο Μελέτης Προβληµάτων τού Ελληνισµού. κεµετσές κ. 
κεµετζές (ο) {κεµετσέδες} έγχορδο µουσικό όργανο, διαδεδοµένο 
στον Πόντο και στην Καππαδοκία, που µοιάζει µε την κρητική λύρα 
και παίζεται µε δοξάρι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kemençe < περσ. kamanca 
«δοξάρι»]. κεµπάπ (το) {άκλ.} πικάντικος κιµάς πλασµένος σε 
µακρόστενα κοµµάτια, που σερβίρεται πάνω σε πίτα µε κόκκινη 
σάλτσα ή ψητή ντοµάτα και κρεµµύδι. — κεµπαπτζής (ο), 
κεµπατττζήδικο (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kebap «ψητό κρέας»]. Κ.Ε.Ν. 
(το) Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων. κενό (το) [αρχ.] 1. χώρος ή 
διάστηµα στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα: το διαστρικό ~ || νιώθω ένα ~ 
στο στοµάχι µου (πεινάω) || αφηρηµένος κάρφωσε το βλέµµα του στο ~ 
|| (µτφ.) απευθύνοµαι στο ~ (δεν βρίσκω ανταπόκριση) || γύρω τους 
δεν υπήρχε κανείς και τίποτα, παρά µόνο το απόλυτο ~! 2. ο χώρος 
µεταξύ ενός ψηλού και ενός χαµηλού σηµείου, στον οποίο δεν υπάρχει 
κανένα αντικείµενο: έπεσε στο ~ µε το αλεξίπτωτο || πισωπάτησε και 
βρέθηκε στο ~· ΦΡ. πέφτω erro κενό αποτυγχάνω: οι προσπάθειες για 
διάλογο έπεσαν στο κενό 3. καθετί που διακόπτει µια συνέχεια, που 
δεν επιτρέπει να είναι κάτι συνεχές, ολοκληρωµένο: έχει κενά στις 
γνώσεις του || η κατάθεση του έχει ορισµένα ~ || χρονικό | λογικό ~ 
ΣΥΝ. χάσµα 4. θέση που δεν έχει καλυφθεί: ο υπουργός υποσχέθηκε 
να πληρωθούν τα οργανικά ~ των σχολείων || τα ~ στην άµυνα τής 
οµάδας επέφεραν την ήττα 5. ΦΥΣ. χώρος στον οποίο δεν υπάρχει 
αέρας ή άλλου είδους υλικό: οι αστροναύτες αιωρούνταν στο ~ || τα 
προϊόντα διατηρούνται καλύτερα σε συσκευασία κενού || βαροµετρικό | 
τεχνητό ~ || το αεροπλάνο έπεσε σε κενά αέρος και είχε 
σκαµπανεβάσµατα 6. (µτφ.) η αίσθηση ελλείψεως που δηµιουργείται 
όταν χάνει κανείς (κάποιον/κάτι): ο θάνατος του άφησε 
δυσαναπλήρωτο - || συµπληρώνω | καλύπτω | γεφυρώνω ένα ~ || γεµίζω 
το ~ τής απουσίας σου || νιώθω µέσα µου ~. κενόδοξος, -η, -ο [µτγν.] 
αυτός που δεν έχει ουσιαστικούς στόχους στη ζωή του, που κυνηγά 
εφήµερα πράγµατα και πρόσκαιρη δόξα: ο ~ άνθρωπος ικανοποιείται 
να βλέπει τη φωτογραφία του στις κοσµικές στήλες ΣΥΝ. µαταιόδοξος, 
κενόσπουδος ANT. µετριόφρων. — κε-νόδοξα επίρρ., κενοδοξία (η) 
[µτγν.]. 

κενολογία (η) [µτγν.] {κενολογιών} λόγος χωρίς ουσιαστικό περιεχό-
µενο αλλά µε επιτηδευµένο ύφος: κουραστική | υπερβολική | µεγα-

λόστοµη | ηχηρή | στοµφώδης | φραστική ~ ΣΥΝ. µωρολογία, αερολο-
γία, µαταιολογία. — κενολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. κενολόγος, -ος, -ο 

[µτγν.] αυτός που λέει λόγια χωρίς ουσιαστικό 
περιεχόµενο. κενός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν περιέχει τίποτα: όλοι 
απόρησαν διαπιστώνοντας ότι το κιβώτιο που τους είχε σταλεί ήταν - 
ΣΥΝ. άδειος ΑΝΤ. γεµάτος, πλήρης 2. αυτός που δεν έχει καταληφθεί, 
δεν έχει συµπληρωθεί: ~ µητροπολιτική έδρα (χηρεύουσα) | δωµάτια 
ξενοδοχείου | ώρες στο σχολικό πρόγραµµα (ώρες χωρίς µάθηµα) ΣΥΝ. 
άδειος, διαθέσιµος ΑΝΤ. πλήρης 3. (µτφ.) αυτός που στερείται 
ουσιαστικού περιεχοµένου και νοήµατος: η προειδοποίηση είναι 
σοβαρή και όχι -λόγια || ~ υποσχέσεις | ελπίδες | σύνθηµα || εξεφώνησε 
έναν λόγο ποµπώδη αλλά κενό περιεχοµένου ΣΥΝ. άσκοπος, (µτφ.) 
κούφιος ΑΝΤ. ουσιαστικός- ΦΡ. κενό γράµµα βλ. λ. γράµµα 4. κενό 
(το) βλ.λ. — κενά επίρρ., κενότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *κενΕ-ός < *κεν-εΞ-ός (µε συγκοπή), πιθ. < I.E. *ken-
«άδειος» και συνδ. µε αρµ. sin]. κενόσοφος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός 
που νοµίζει ότι γνωρίζει, αλλά δεν ξέρει ουσιαστικά τίποτα (κ. ως 
ουσ.): εµφανίζονται συχνά ψευδοπροφήτες και κενόσοφοι, που 
εντυπωσιάζουν τα πλήθη ΣΥΝ. δοκησίσοφος, ψευδόσοφος ΑΝΤ. σοφός. 
— κενόοοφα επίρρ., κενοσο-φία)η). κενόσπουδος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 
αυτός που ασχολείται µε πράγµατα άνευ ουσίας: ~ δραστηριότητες, που 
µόνο φθορά µάς προκαλούν ΣΥΝ. κενόδοξος, µαταιόδοξος. κενοτάφιο 
(το) [αρχ.] {κενοταφί-ου | -ων} ο εν είδει µνηµείου τάφος που δεν 
περιέχει νεκρό, αλλά έχει ανεγερθεί προς τιµήν ανθρώπων (συνήθ. 
αγωνιστών), των οποίων δεν βρέθηκαν τα πτώµατα ή έχουν ταφεί 
αλλού: ~ προς τιµήν των πεσόντων στη µάχη. κενότητα (η) → κενός 
κενοφοβία (η) {κενοφοβιών} ΨΥΧΙΑΤΡ. Ο παθολογικός φόβος κάποιου 
όταν βρεθεί σε ανοιχτό και ακατοίκητο χώρο ANT. κλειστοφοβία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cenophobia], κενταύρια (η) 
ποώδες εδώδιµο φυτό µε παχιά φύλλα και µοβ ή κίτρινα άνθη. Επίσης 
κενταύριο (το) [µτγν.]. κενταυροµαχία (η) [µτγν.] {κενταυροµαχιών} 
ΜΥΘΟΛ. µάχη στην οποία µετείχαν Κένταυροι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κενταυρία, επειδή, κατά τη µυθολογία, ο Κένταυρος 
Χείρων χρησιµοποίησε αυτό το φυτό για να θεραπεύσει µια πληγή 
από βέλος]. Κένταυρος (ο) {-ου κ. -αύρου | -ων κ. -αύρων, -ους κ. -
αύρους} 1. ΜΥΘΟΛ. ον το οποίο από τη µέση και πάνω ήταν άνθρωπος 
και από τη µέση και κάτω άλογο: ο ~ Χείρων υπήρξε δάσκαλος τού 
Αχιλλέα · 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός ορατός από το Ν. 
Ηµισφαίριο: το «άλφα» τού ~ (ο λαµπρότερος αστέρας του). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Έχουν προταθεί διάφορες µη πειστικές ερ-
µηνείες, µεταξύ των οποίων η σύνδεση µε σανσκρ. Gandharvâ «όνοµα 
µυθικού όντος» και µε το λατ. februus «καθαρτικός». Κατ' άλλη άπο-

ψη, πρόκειται για σύνθετο (< κεντώ + αύρα), το οποίο ωστόσο εµφα-
νίζει σηµασιολογικές δυσκολίες. Ίσως η λ. να µην είναι I.E. προελ.]. 
κέντηµα (το) [αρχ.] {κεντήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.η διακόσµηση υφα-
σµάτων µε σχέδια που γίνονται µε βελόνα και κλωστή: µου αρέσει το 
~ || περνάω ευχάριστα τις ώρες µου µε το ~ µου 2. (συνεκδ.) το ίδιο το 
ύφασµα ή/και το σχέδιο που έχει διακοσµηθεί µε την παραπάνω δια-
δικασία: δύσκολο | εντυπωσιακό | πολύχρωµο ~ || ~ για πουκαµίσες | 

κουρτίνες | µαξιλάρι | πίνακα | τραπεζοµάντηλο ΣΥΝ. εργόχειρο 3. 
(µτφ.) για εργασία υψηλής ποιότητας (ιδίως γραφική) · 4. το τσί-

µπηµα: το ~ τής µέλισσας · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο τού συστήµατος παρα-
στάσεως των ήχων στη βυζαντινή µουσική. κεντηµάτιά (η) {δυσχρ. 

κεντηµατιών} η βελονιά στο κέντηµα. κεντηστρα κ. κεντητρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 

κατασκευή εργοχείρων, τα οποία γίνονται µε χρωµατιστές κλωστές 
πάνω σε ύφασµα. Επίσης κεντήτρια κεντητική (η) [µτγν.] η τέχνη τής 

κατασκευής εργοχείρων πάνω σε 
ύφασµα µε χρωµατιστές κλωστές. κεντητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που έχει διακοσµηθεί µε κέντηµα: ~ τραπεζοµάντηλο | σεντόνια | 
φόρεµα 2. αυτός που έχει κεντηθεί σε ύφασµα: ~ λουλούδια | σχέδια. 
κεντήτρια (η) → κεντηστρα 
κεντιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. τσίµπηµα από µυτερό αντικείµενο ή όρ-
γανο: έδωσε - στο άλογο και εκείνο άρχισε να καλπάζει ΣΥΝ. νυγµός, 
κέντρισµα 2. (συνεκδ.) ο δυνατός πόνος και η ενόχληση που προκαλεί 
(κάτι): δεν λέει να µε αφήσει η ~ στο στοµάχι ΣΥΝ. σουβλιά 3. (µτφ.) 
ενοχλητικά λόγια γεµάτα υπαινιγµούς. κεντίδι (το) {κεντιδ-ιού | -ιών} 
(λαϊκ.) το στολίδι που είναι διακοσµηµένο µε κέντηµα: φορεσιά 
γεµάτη κεντίδια ΣΥΝ. πλουµίδι, πλούµι-σµα. 

[ΕΤΥΜ. < κεντώ + παραγ. επίθηµα -ίδι]. 
κεντιστός, -ή, -ό [µεσν.] κεντητός (βλ.λ.). 
κέντο (το) {άκλ.} η ιαπωνική πολεµική τέχνη τής ξιφοµαχίας, στην 

οποία οι ξιφοµάχοι φορούν παραδοσιακά ενδύµατα τής περιόδου των 
σαµουράι και προσπαθούν να πλήξουν τον αντίπαλο σε δύο σηµεία 
µε ξύλινα σπαθιά. 

[ΕΤΥΜ. < ιαπων. kendo < ken «ξίφος» + do «τέχνη»]. κεντράδι (το) 
{κεντραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το τµήµα φυτού που εµβολιάζεται στον 
κορµό άλλου δέντρου ή φυτού για τη βελτίωση τού τελευταίου ή τη 
δηµιουργία νέου είδους: νέο | ασθενικό | γερό ~ ΣΥΝ. µπόλι. 



κεντράκι 880 κεντρώος 
 

[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. κέντρο «αγκάθι»]. 
κεντράκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) µικρό κατάστηµα διασκεδάσεως: παραλιακό | 

ύποπτο | υπόγειο | συµπαθητικό ~. 
κεντραριστός, -ή, -ό αυτός που είναι τοποθετηµένος στο κέντρο. — 

κεντραριστά επίρρ. 
κεντράρω ρ. µετβ. {κέντραρα κ. κεντράρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. τοποθετώ 

(κάτι) έτσι, ώστε το κέντρο του να είναι στην ίδια ευθεία µε το κέντρο άλλου 
πράγµατος (που το περιέχει ή το περιβάλλει): το πλάνο δεν είναι 
κεντραρισµένο καλά (το αντικείµενο τής φωτογραφικής ή τής 
κινηµατογραφικής λήψης δεν βρίσκεται στο κέντρο τού οπτικού πεδίου τής 
µηχανής λήψης) 2. τοποθετώ (κάτι) στο κέντρο: ~ µια εικόνα στην οθόνη | στη 
σελίδα. — κεντράρισµα (το). 

κεντρί (το) {κεντρ-ιού | -ιών} 1. το αιχµηρό όργανο στο κεφάλι ή στην ουρά 
εντόµων µε το οποίο τρυπούν το σώµα άλλου οργανισµού και χύνουν µέσα 
του δηλητήριο ή άλλη τοξική ουσία: το ~ τής µέλισσας | τού σκορπιού ΣΥΝ. 
σουβλί, αγκίδα 2. οτιδήποτε αιχµηρό µπορεί να προκαλέσει τσίµπηµα ή πόνο 
3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που µε τα λόγια ενοχλεί, που έχει δηκτικό 
λόγο 4. (µτφ.) η ίδια η νύξη, ο δηκτικός υπαινιγµός ΣΥΝ. καρφί. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κεντρίον, υποκ. τού αρχ. κέντρο ν «αιχµή, αγκάθι»]. 

κεντρίζω ρ. µετβ. {κέντρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. τρυπώ µε κεντρί: τον κέντρισε 
µια µέλισσα ΣΥΝ. τσιµπώ, κεντώ, αγκυλώνω 2. (µτφ.) παρακινώ, αφυπνίζω: η 
πλοκή τού έργου έχει µεταπτώσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τού θεατή || ~ 
τη ζηλοτυπία | τη φιλοδοξία | το φιλότιµο | την περιέργεια | τη φαντασία ΣΥΝ. 
κεντώ, ερεθίζω, εξάπτω ΑΝΤ. αποκοιµίζω · 3. σχίζω τον κορµό δέντρου και 
τοποθετώ µπόλι (οφθαλµό) από άλλο είδος, µε σκοπό τη βελτίωση τού 
αρχικού φυτού ή τη δηµιουργία νέου: κέντρισαν τις πορτοκαλιές µε µια νέα 
ποικιλία ΣΥΝ. µπολιάζω, εγκεντρίζω, κεντρώνω. — κέντρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < κέντρον]. 

κεντρικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο κέντρο (µιας χώρας, ηπείρου 
κ.λπ.): ~ Αφρική | Ευρώπη | Ελλάδα | Ασία | οροσειρά ΣΥΝ. µεσαίος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που βρίσκεται στο κέντρο τής πόλης: -δρόµος | αρτηρία | 
πλατεία | κατάστηµα | βιβλιοπωλεία ANT. απόκεντρος, περιφερειακός 3. αυτός 
που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία, που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον: 
~ ρόλος | ήρωας | ιδέα | στόχος | θέµα || ο ~ νοηµατικός άξονας ενός δοκιµίου || 
~ δελτίο ειδήσεων ΣΥΝ. βασικός, κύριος, πρωτεύων, αρχικός, θεµελιώδης 
ANT. δευτερεύων 4. αυτός που αποτελεί το σηµείο από το οποίο ξεκινά η τρο-
φοδοσία, η παροχή των υπολοίπων - θέρµανση | αγωγός ύδρευσης | κεραία 
τηλεόρασης ΑΝΤ. περιφερειακός 5. (α) αυτός που έχει τον έλεγχο και τον 
συντονισµό: ~ διεύθυνση εξαγωγών ||η~ µονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστή 
(ο επεξεργαστής) || η ~ εξουσία βρίσκεται σε σύγκρουση µε τους ιδιοκτήτες των 
Μ.Μ.Ε. ||η~ Τράπεζα µιας χώρας (β) Κεντρική Επιτροπή (συντοµ. Κ.Ε.) 
ανώτατο πολιτικό όργανο των δηµοκρατικών κοµµάτων µε καθοδηγητική 
λειτουργία, που αποτελεί τον σύνδεσµο ανάµεσα στην κοµµατική ηγεσία και 
τη λαϊκή βάση 6. κεντρικά (τα) τα γραφεία εταιρείας ή οργανισµού που απο-
τελούν τη διοικητική βάση, εκεί όπου λαµβάνονται οι αποφάσεις: τα ~ 
µεταφέρθηκαν εκτός Αθηνών. — κεντρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., κε-ντρικότητα 
(η) [1834]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ο αναφερόµενος σε σηµείο τού ορίζοντα», < 
αρχ. κέντρον (βλ.λ.), ακολουθώντας τη σηµασιολ. µεταβολή τής λ. κέντρον]. 

κέντρισµα (το) -+ κεντρίζω 
κέντρο (το) 1. το σηµείο ή το µέρος που βρίσκεται στο µέσον ενός χώρου ή 

πράγµατος: το άγαλµα είχε στηθεί στο ~ τής πλατείας || ταξίδι στο ~ τής Γης 
ΣΥΝ. µέσο ANT. άκρο 2. το επίκεντρο: η διάσκεψη για τον αφοπλισµό βρίσκεται 
στο ~ τού ενδιαφέροντος 3. (α) ΜΑΘ. το σηµείο από το οποίο απέχουν εξίσου 
όλα τα σηµεία ενός γεωµετρικού σχήµατος ή ως προς το οποίο βρίσκονται ανά 
ζεύγη σε συµµετρία: το ~ τού κύκλου | τής σφαίρας || ~ συµµετρίας- ΦΡ. χτυπάω 
κέντρο πετυχαίνω τον στόχο µου ή κάνω µια εύστοχη επισήµανση (β) σηµείο 
ως προς το οποίο αναφερόµαστε: - οµοιοθεσίας || ριζικό ~ 4. ΦΥΣ. κέντρο 
βάρους (κέντρον βάρεος, Αρχιµήδ. Περί 'Ισορροπιών 1,4) (i) το νοητό σηµείο 
ενός σώµατος, στο οποίο θεωρείται ότι συγκεντρώνεται ολόκληρο το βάρος 
του: άξονας τού κέντρου βάρους || το ~ τού σώµατος του είναι χαµηλά (ii) 
(µτφ.) το σηµείο στο οποίο πρέπει να εστιαστεί το ενδιαφέρον, η προσοχή: το 
~ τής πολιτικής µας πρέπει να είναι η κοινωνική πρόνοια 5. ΦΥΣΙΟΛ. το βασικό 
σηµείο ενός οργάνου ή οργανισµού, το οποίο ρυθµίζει όλες τις λειτουργίες και 
τις σχέσεις του: νευρικό | οπτικό | αισθητικό | ακουστικό ~ || τα διάφορα ~ τού 
εγκεφάλου 6. το µέρος στο οποίο αναπτύσσεται πλούσια και σηµαντική 
δραστηριότητα σε συγκεκριµένο τοµέα: τα ~ τού ελληνισµού τής διασποράς || 
το εµπορικό ~ τής πόλης || (συνεκδ.) η πόλη µας αποτελεί διεθνές επιστηµονικό 
| βιοµηχανικό | καλλιτεχνικό | τουριστικό - ΣΥΝ. πυρήνας· ΦΡ. (α) αστικό 
κέντρο βλ. λ. αστικός (β) κέντρο απόκεντρο βλ. λ. απόκεντρος 7. χώρος ο 
οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την υλοποίηση 
συγκεκριµένου σκοπού: ~ Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων || η εταιρεία συγκρότησε 
~ ανάπτυξης λογισµικού || ~ εξυπηρέτησης πελατών || ~ πυρηνικών δοκιµών | 
αδυνατίσµατος || ερευνητικό | θεραπευτικό ~· ΦΡ. (α) κέντρο νεότητας χώρος 
κατάλληλα διαµορφωµένος για νεανικές συγκεντρώσεις και δραστηριότητες 
(µε παιχνίδια, βιβλιοθήκες, διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα κ.ά.) (β) 
κέντρο | ινστιτούτο αισθητικής βλ. λ. αισθητική (γ) πνευµατικό | πολιτιστικό 
κέντρο χώρος που διατίθεται για πνευµατικές | πολιτιστικές δραστηριότητες 
(λ.χ. για οµιλίες, µουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά.): το - τού 
∆ήµου Αθηναίων φιλοξενεί έκθεση έργων υπερρεαλιστών καλλιτεχνών (δ) 
εµπορικό κέντρο βλ. λ. εµπορικός (ε) εξεταστικό κέντρο σχολείο, σχολή ή 
άλλο κτήριο 

στο οποίο διεξάγονται εξετάσεις (συνήθ. µαθητών): οι µαθητές προσέρχονται 
νωρίς στα ~ για τις πανελλήνιες εξετάσεις (στ) τηλεφωνικό κέντρο ο χώρος 
στον οποίο συγκεντρώνονται όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές τηλεφωνικές 
γραµµές ενός κτηρίου ή µιας περιοχής και από όπου γίνονται εσωτερικές και 
εξωτερικές συνδέσεις (ζ) εκλογικό κέντρο κτήριο (συνήθ. σχολείο) που 
ορίζεται ως χώρος στον οποίο ψηφίζουν οι πολίτες στις εκλογές 8. (ειδικότ.) 
ίδρυµα, οργανισµός, εταιρεία µε συγκεκριµένη επαγγελµατική, πολιτική, 
καλλιτεχνική, εθνική κ.λπ. δραστηριότητα: Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων 
|| ~ Ελληνικού Κινηµατογράφου || ~ Ελληνικής Γλώσσας 9. (συνεκδ.} το κτήριο 
στο οποίο στεγάζεται ένα τέτοιο ίδρυµα, οργανισµός κ.λπ.- ΦΡ. Κέντρο Υγείας 
ο υγειονοµικός σταθµός που βρίσκεται σε κάθε κεντρικό σηµείο τής 
επικράτειας και καλύπτει ανάγκες τής περιοχής σε θέµατα υγείας 10. το 
κατάστηµα στο οποίο συγκεντρώνονται άνθρωποι για ψυχαγωγικούς λόγους: ~ 
διασκεδάσεως || εξοχικό | κοσµικό | λαϊκό | νυχτερινό | χορευτικό | απόµερο | 
κακόφηµο | πολυτελές ~ ΣΥΝ. µαγαζί 11. ο χώρος από τον οποίο προέρχονται 
οι εντολές που ρυθµίζουν τη ζωή ή τη λειτουργία (πόλης, οργανισµού, υπη-
ρεσίας κ.λπ.): ~ προπαγάνδας | εξουσίας || διοικητικό ~ || το ~ ελέγχου 
αεροπορικών πτήσεων τού αεροδροµίου || Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
ΦΡ. κέντρο αποφάσεων σύνολο προσώπων ή φορέας που αποφασίζει τι θα 
γίνει κάπου (σε πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό επίπεδο): κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι υπακούει σε ξένα κέντρα αποφάσεων · 12. Κέντρο (το) ο 
πολιτικός χώρος που βρίσκεται µεταξύ τής ∆εξιάς και τής Αριστεράς και που 
χαρακτηρίζεται από την απόρριψη ακραίων και την πρόταξη συµβιβαστικών 
λύσεων: οι οπαδοί τού ~ || πολιτικά ανήκει στο -13. ΑΘΛ. (κυρ. στο 
ποδόσφαιρο) (α) το µέσο τού γηπέδου (β) (συνεκδ.) οι παίκτες που 
αγωνίζονται στην περιοχή µεταξύ τής άµυνας και τής επίθεσης: µια οµάδα µε 
ισχυρό ~ || παίκτης κέντρου· ΦΡ. παιχνίδι κέντρου για περιπτώσεις στις οποίες 
η µπάλα παίζεται στην περιοχή ανάµεσα στις δύο άµυνες (γύρω από τη σέντρα 
τού γηπέδου). — (υποκ.) κεντράκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κέντρον, 
αρχική σηµ. «αιχµή, αγκάθι, κεντρί», < κεντώ (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. 
χρησιµοποιήθηκε ως γεωµετρικός όρος κυρ. από τον Ευκλείδη (3ος αι. π.Χ.). 
Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. centre, γερµ. Zentrum κ.ά. 
Ορισµένες φρ. και όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εµπορικό | πολιτιστικό | 
βιοµηχανικό κέντρο (< γαλλ. centre commercial | culturel | industriel), κέντρο 
διασκεδάσεως (< αγγλ. recreation centre) κ.ά. o πολιτικός όρ. είναι επίσης 
δάνειο από το γαλλ. centre]. 

κεντροαριστερός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που ακολουθεί την αριστερή 
απόκλιση τής πολιτικής παράταξης τού Κέντρου ή, ενώ ανήκει στην 
Αριστερά, προσεγγίζει τις θέσεις τού Κέντρου 2. Κεντροαριστερά (η) ο 
πολιτικός χώρος µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά: άνοιγµα τής κυβέρνησης 
προς την ~ ANT. Κεντροδεξιά. 

Κεντροαφρικανικη ∆ηµοκρατία (η) (γαλλ. République Centrafricaine) κράτος 
τής Κ. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μπάγκι, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και 
νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. République Centrafricaine, ονοµασία που οφείλεται 
στο γεγονός ÓTt η χώρα βρίσκεται στο κέντρο τής αφρικανικής ηπείρου]. 

κεντροβαρής, -ής, -ές [1889] {κεντροβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
κέντρο βάρους του στο µέσο τού σώµατος του: ~ σώµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

κεντροδεξιός, -ά, -ό 1. αυτός που ακολουθεί τη δεξιά απόκλιση τής πολιτικής 
παράταξης τού Κέντρου ή, ενώ ανήκει στη ∆εξιά, προσεγγίζει τις θέσεις τού 
Κέντρου 2. Κεντροδεξιά (η) ο πολιτικός χώρος µε τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά: προσπάθεια ανασυγκρότησης τής ~ ΑΝΤ. Κεντροαριστερά. 

κεντροµόλος, -ος, -ο [1766] ΦΥΣ. αυτός που κατευθύνεται προς το κέντρο γύρω 
από το οποίο πραγµατοποιείται η κίνηση: ~ δύναµη | επιτάχυνση. 
[ΕΤΥΜ. < κέντρο + -µόλος, από το θ. τού αρχ. ε-µολ-ον, αόρ. β' τού ρ. 
βλώσκω «έρχοµαι» (βλ. λ. αυτοµολία). Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τού 
γαλλ. centripete (νόθο συνθ.)]. 

κεντρόσωµα (το) {κεντροσώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΒΙΟΛ. κυτταροπλα-σµατικό 
οργανίδιο, που σχηµατίζει τον πόλο τής ατράκτου (βλ.λ.) σε όλα τα ζώα, σε 
πολλά κατώτερα φυτά και πρωτόζωα. Επίσης κε-ντροσωµάτιο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξεν. όρ., < γαλλ. centrosome]. 

κεντροφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] αυτός που έχει κεντρί: ~ έντοµο. 
κεντρόφυγος, -η, -ο αυτός που έχει την τάση να πηγαίνει από το κέντρο προς 

την περιφέρεια: ~ δύναµη ΣΥΝ. φυγόκεντρος ANT. κεντροµόλος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. centrifuge (νόθο συνθ.)]. 

κεντρώνω ρ. µετβ. {κέντρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κεντρίζω, τρυπώ µε κεντρί 
ΣΥΝ. τσιµπώ, αγκυλώνω · 2. σχίζω τον κορµό δέντρου και τοποθετώ µπόλι 
(οφθαλµό) από άλλο είδος, µε στόχο τη βελτίωση τού αρχικού φυτού ή τη 
δηµιουργία ενός νέου: ~ τις λεµονιές | τις ρωδα-κινιές | τις τριανταφυλλιές ΣΥΝ. 
κεντρίζω, µπολιάζω, εγκεντρίζω. — κέντρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κεντρώ (-
όω) < κέντρον]. 

κεντρώος, -α, -ο [1766] (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στο κέντρο χώρου ή 
έκτασης: Επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής ΣΥΝ. κεντρικός ΑΝΤ περιφερειακός, 
απόµερος 2. ΠΟΛΙΤ. αυτός που σχετίζεται µε το Κέντρο (βλ. λ. κέντρο): ~ 
κόµµα | ιδεολογία | ψηφοφόρος | πολιτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. central]. 
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κεντώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κεντάς... | κέντ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (α) 
διακοσµώ ύφασµα χρησιµοποιώντας βελόνα και κλωστή: ~ παραδοσιακά 
σχέδια || ~ σταυροβελονιά (β) απεικονίζω διάφορες παραστάσεις 
χρησιµοποιώντας την τέχνη τού κεντήµατος: κέντησε στο φόρεµα της τον 
ουρανό µε τ'άστρα 2. (µτφ.) επεξεργάζοµαι λεπτοµερώς, δουλεύω δίνοντας 
µεγάλη προσοχή στη λεπτοµέρεια · 3. χτυπώ ελαφρά µε αιχµηρό όργανο: ~ το 
άλογο µε τα σπιρούνια ΣΥΝ. τσιµπώ, αγκυλώνω 4. (συνεκδ.) προκαλώ πόνο, 
ενοχλώ: µε κεντάνε σουβλιές στο σηµείο όπου χτύπησα ΣΥΝ. ερεθίζω ANT. 
καταπραΰνω 5. (µτφ.) αφυπνίζω, παρακινώ: ~ το φιλότιµο | τη φαντασία | το 
ενδιαφέρον | τη φιλοδοξία | την περιέργεια || µε κεντά το βλέµµα κάποιου ΣΥΝ. 
παροτρύνω, ερεθίζω ΑΝΤ. αποκοιµίζω, εφησυχάζω 6. (αργκό) αποδίδω 
άριστα ή κάνω κάτι εξαιρετικό: ο σεφ κέντησε στη δεξίωση || οι επιθετικοί της 
οµάδας κεντάνε σήµερα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κεντώ (-έω), αρχική σηµ. «τσιµπώ, ερεθίζω, κεντρίζω», < I.E. 
*kent- «κεντρίζω, τσιµπώ», πβ. αρχ. γερµ. hantag «αιχµηρός». Το λατ. 
centrum προέρχεται από το αρχ. κέντρον (< κεντώ) και λατινογενείς είναι οι 
κελτικοί τ., π.χ. ουαλ. cethr «καρφί», ιρλ. cinterir, βρε-τον. kentr «σπιρούνι» 
κ.ά. Οµόρρ. κέντρο(ν), κεντρ-ίο(ν), κέντ-ηµα, κο-ντ-ός (βλ.λ.), κοντ-άρι)ον) 
κ.ά.]. 

Κένυα (η) (σουαχίλι Jamhuri ya Kenya, αγγλ. Republic of Kenya = ∆ηµοκρατία 
τής Κένυας) κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Ναϊρόµπι, επίσηµες 
γλώσσες τη Σουαχίλι και την Αγγλική και νόµισµα το σελίνι Κένυας. — 
Κενυάτης (ο), Κενυά-πσσα (η), κενυατικός, -ή, -ό κ. κενυάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < σουαχίλι Kenya, από το φερώνυµο βουνό, τού οποίου το όνοµα 
πιθ. σηµαίνει απλώς «βουνό, όρος»]. 

κενώνω ρ. µετβ. {κένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αδειάζω, δηµιουργώ κενό: 
υπήρχαν τρεις υποψήφιοι για τη θέση που κενώθηκε || οι βουδιστές µοναχοί 
προσπαθούν να κενώσουν τον νου τους από κάθε σκέψη ΣΥΝ. αδειάζω ΑΝΤ. 
πληρώ, γεµίζω · 2. αφοδεύω, αποπατώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κενώ (-όω) < κενός]. 

κένωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. το άδειασµα 2. 
ΘΕΟΛ. η απογύµνωση και η άρνηση τής δόξας που είχε ο Χριστός, 
προκειµένου να αποδεχθεί την ανθρώπινη φύση (ενσάρκωση) 3. (συνήθ. στον 
πληθ.) η αφόδευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

κένωση - εκκένωση. Οι δύο λέξεις διαφέρουν πολύ στη σηµασία τους, 
χρησιµοποιούνται, ωστόσο, συχνά λανθασµένα ως συνώνυµα. Κένωση 
(συνήθ. σε πληθ.) είναι η «αφόδευση, η αποβολή κοπράνων» (Ο ασθενής 
είχε κανονικές κενώσεις), ενώ εκκένωση είναι το «άδειασµα» (Ο επί 
κεφαλής αστυνοµικός διέταξε την εκκένωση τού κτηρίου). Ίσως η σύγχυση 
να οφείλεται, εν µέρει, στη φράση «εκκενώσεις βόθρων», που πλησιάζει 
σηµασιολογικώς προς το κένωση. Ας σηµειωθεί ότι η λ. κένωση, µε 
διαφορετικό σηµασιολογικό περιεχόµενο, χρησιµοποιείται ως όρος στη 
θεολογία, για να δηλώσει τη θεία συγκατάβαση για τη σάρκωση τού Υιού 
και Λόγου τού Θεού. 

κ. εξ. και εξής· (συνήθ. σε βιβλίο) για κάτι που υπάρχει ή γίνεται από το σηµείο 
στο οποίο αναφερόµαστε και µετά: σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 
20 κ. εξ. τού βιβλίου. 

Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. (η) Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων Ελλάδος. 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. (το) Κέντρο Επιστηµονικής Προστασίας και Ενηµέρωσης 
Καταναλωτή. 

κεράδικο (το) (λαϊκ.) εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται κεριά ΣΥΝ. 
κηροποιείο. 

κεραία (η) {κεραιών} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (στις τηλεπικοινωνίες) (α) διάταξη από 
αγωγούς (µεταλλικούς) που επιτρέπει την εκποµπή και τη λήψη 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (β) µεταλλικός αγωγός, συνήθ. µε τη µορφή 
µακριάς, µεταλλικής ράβδου, για τη λήψη σήµατος: ~ τού ραδιοφώνου | τού 
αυτοκινήτου || η ~ τού σταθµού | τής τηλεόρασης | τού τηλεφώνου || σηκώνω | 
κατευθύνω την - ΣΥΝ. αντένα 2. όργανο τής κεφαλής ορισµένων εντόµων, που 
έχει το σχήµα λεπτού µακριού κέρατος και λειτουργεί ως αισθητήριο όργανο: 
οι κεραίες των µυρµηγκιών | µελισσών 3. ΝΑΥΤ. µακρύ, κυλινδρικό ξύλο, το 
οποίο τοποθετείται κάθετα στους ιστούς τού πλοίου και από το οποίο κρέµο-
νται τα πανιά ή σηµαίες και σήµατα ΣΥΝ. αντένα 4. κεραίες (οι) (µτφ.) η 
ιδιαίτερη αντιληπτική ικανότητα, το να συλλαµβάνει κανείς τα ερεθίσµατα 
τού περιβάλλοντος του ή τής εποχής του: «ως αληθινός δηµιουργός µε 
λεπτότατες ~, αισθάνεται βαθύτατα και κάποτε προφητεύει» (εφηµ.) · 5. σηµείο 
τού γραπτού λόγου µε τη µορφή µικρής οριζόντιας γραµµής (-), που 
τοποθετείται στην αρχή τής οµιλίας κάποιου σε διάλογο ή στην αρχή και στο 
τέλος παρενθετικού λόγου- ΦΡ. (λόγ.) µέχρι κεραίας χωρίς καµία παράλειψη: 
θα κάνω το καθήκον µου ~! ΣΥΝ. ακριβέστατα ΑΝΤ. ελλιπώς. — (υποκ.) 
κεραιού-λα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κέρας. Αρχικώς η λ. σήµαινε κυρ. τα προεξέχοντα αισθητικά 
άκρα ορισµένων αρθροπόδων, καθώς και οτιδήποτε αιχµηρό σαν κέρατο. Η 
σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. antenne]. 

κεραµέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων) (λόγ.) ο κεραµοποιός ΣΥΝ. αγγειοπλάστης, 
κεραµιδάς, κεραµουργός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κεραµεύς < κέραµος]. 

κεραµεικος, -ή, -ό → κεραµικός 
κεραµευτική (η) [µτγν.] η τέχνη τής επεξεργασίας τού πηλού και τής 

κατασκευής αντικειµένων από αυτόν ΣΥΝ. κεραµική. 
κεραµίδα (η) µεγάλη ψηµένη ηµικυλινδρική πλάκα που χρησιµοποιείται στην 

κατασκευή τής στέγης: κοκκινωπή | άθραυστη | σπασµένη ~· ΦΡ. µου 'ρχεται 
κεραµίδα λαµβάνω απροσδόκητη είδηση ή µου 

συµβαίνει ξαφνικά (κάτι): του ήρθε κεραµίδα, όταν έµαθε ότι τον 
απέλυσαν! ΣΥΝ. ξαφνιάζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κεραµίς, -ίδος < κέραµος (βλ.λ.)]. 

κεραµιδάδικο (το) το κεραµοποιείο (βλ.λ.) ΣΥΝ. κεραµιδαρειό, (λόγ.) 
κεραµουργείο. [ΕΤΥΜ < κεραµίδι + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. δισκ-άδικο]. 

κεραµιδαρειό (το) (λαϊκ.) 1. ο χώρος στον οποίο κατασκευάζονται κεραµίδια 
και άλλα πήλινα αντικείµενα ΣΥΝ. κεραµείο, κεραµιδάδικο· ΦΡ. έγιναν όλα 
κεραµιδαρειό έγινε µεγάλη υλική καταστροφή, µεγάλες ζηµιές: µε τον σεισµό 
~! 2. (ως χαρακτηρισµός) υπηρεσία, τοµέας στον οποίο επικρατεί χάος: «το 
ταλαίπωρο αυτό υπουργείο µε τις εξαγγελίες και τις διαψεύσεις, τις δηλώσεις 
και τις αντιδηλώσεις (τού υπουργού) έχει γίνει ~ ...» (εφηµ). [ΕΤΥΜ < κεραµίδι 
+ παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. παππαδ-αρειό]. 

κεραµιδάς (ο) {κεραµιδάδες} (λαϊκ.) 1. ο τεχνίτης που κατασκευάζει κεραµίδια 
ή άλλα πήλινα αντικείµενα ΣΥΝ. κεραµέας, κεραµοποιός, αγγειοπλάστης · 2. ο 
τεχνίτης που είναι ειδικός στην τοποθέτηση κεραµιδιών στις στέγες. 

κεραµιδένιος, -α, -ο αυτός που είναι φτειαγµένος µε κεραµίδια: ~ στέγη. 
κεραµιδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ψηµένου πηλού· κοκκινωπός, 

πορτοκαλής: ~ γάτος 2. κεραµιδί (το) το ίδιο το χρώµα τού ψηµένου πηλού. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

κεραµίδι (το) {κεραµιδ-ιού | -ιών} 1. η ψηµένη πήλινη, συνήθ. ηµικυλινδρική, 
πλάκα (πολλές φορές και µε αυλακώσεις) που χρησιµοποιείται στην κάλυψη 
τής στέγης: γερό | ανθεκτικό | µονωτικό | σπασµένο | κοίλο | πτυχωτό ~ 2. 
(συνεκδ.) η στέγη που είναι φτειαγµένη από κεραµίδια: ανέβηκε στα ~ 3. 
(συνεκδ.) σπίτι, κατοικία: µάζευαν µε κόπο τα λεφτά, για να αποκτήσουν ένα ~ 
πάνω απ'το κεφάλι τους! ΣΥΝ. σπιτικό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κεραµίδων, υποκ. τού 
αρχ. κεραµίς < κέραµος (βλ.λ.)]. 

κεραµιδόγατος (ο) ο αδέσποτος γάτος. 
κεραµιδόχωµα (το) {κεραµιδοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} µείγµα, κυρ. αργιλικών 

χωµάτων, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή πηλού. 
κεραµιδώνω ρ. µετβ. {κεραµίδω-σα, -θηκα, -µένος} τοποθετώ κεραµίδια στη 

στέγη σπιτιού. — κεραµίδωµα (το) κ. κεραµίδωση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κεραµιδώ (-όω) < κεραµίς, -ίδος]. 

κεραµικός, -ή, -ό κ. κεραµεικος 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
πηλό ή σχετίζεται µε την τέχνη αυτή: παραδοσιακά ~ σκεύη ΣΥΝ. πήλινος 2. 
κεραµική (η) η τέχνη τής επεξεργασίας τού πηλού και τής κατασκευής 
αντικειµένων από αυτόν ΣΥΝ. κεραµευτική 3. κεραµικό (το) αντικείµενο, 
συνήθ. διακοσµητικό, κατασκευασµένο από πηλό 4. Κεραµεικός (ο) γνωστή 
ιστορική συνοικία των Αθηνών (συνοικία των κεραµέων) µε αρχαίο 
νεκροταφείο. [ΕΤΥΜ αρχ. < κέραµος. Η γρ. µε -ει- από αναλογική επίδρ. 
άλλων παραγώγων (κεραµεία, κεραµεϊον, κεράµειος κ.ά.)]. 

κεραµίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, κεραµιστρια (η) {κεραµιστριών} ο 
κεραµοποιός (βλ.λ.) ΣΥΝ. κεραµουργός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < ιταλ. 
ceramista]. 

κεραµοποιία (η) [1889] {κεραµοποιιών} 1. η τέχνη τής κεραµικής, τής 
κατασκευής κεραµικών ειδών ΣΥΝ. κεραµευτική 2. εργαστήριο ή βιοµηχανία 
παραγωγής κεραµικών ειδών. Επίσης κεραµοποιείο (το) [1886] (σηµ. 2). 

κεραµοποιός (ο/η) [µτγν.] ο τεχνίτης που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
κατασκευή κεραµικών ειδών ΣΥΝ. κεραµουργός, κεραµέας, (λαϊκ.) 
κεραµιδάς. 

κέραµος (ο) {κεράµ-ου | -ων, -ους} (αρχαιοπρ.) το κεραµίδι (βλ.λ.)· κυρ. στη 
ΦΡ. λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα βλ. λ. λίθος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η προφανής σύνδεση µε το ρ. κεράννυµι 
«αναµειγνύω, ανακατεύω» παρουσιάζει σηµασιολογικές δυσχέρειες. Έχει 
προταθεί επίσης η σύνδεση µε λατ. cremo «καίω», λιθ. kârstas «καυτός, 
φλεγόµενος», γοτθ. haiiri «κάρβουνο», αρχ. γερµ. herd «εστία, τζάκι» κ.ά. 
Τέλος, δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα µικρασιατικού δανείου]. 

κεραµοσκεπή (η) σκεπή µε κεραµίδια. 
κεραµοσκεπης, -ής, -ές [1874] {κεραµοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (οικοδόµηµα) 

τού οποίου η στέγη καλύπτεται από κεραµίδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
κεραµουργος (ο/η) [µτγν.] ο κεραµοποιός (βλ.λ.). — κεραµουργία (η), 

κεραµουργείο (το) [1866]. 
κεράµωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κάλυψη επιφάνειας 

µε κεραµίδια. Επίσης κεράµωµα (το). 
κεραµωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (κυρ. για στέγες) αυτός που έχει επενδυθεί µε 

κεραµίδια, που έχει οροφή ή επίστρωση από κεραµίδια: ~ οροφή | γκαράζ | 
σπίτι | υπόστεγο 2. κεραµωτή (η) σκεπή καλυµµένη µε κεραµίδια: έφτειαξε µια 
~, για να προστατεύει τα µηχανήµατα από κάτω. 

κεράς (ο) {κεράδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κατασκευάζει, πουλάει ή 
εµπορεύεται κεριά. 

κέρας (το) {κέρ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. το κέρατο- ΦΡ. κέρας τής 
Αµάλθειας βλ. λ. Αµάλθεια 2. ΓΕΩΓΡ. παραθαλάσσια περιοχή τής οποίας το 
σχήµα θυµίζει κέρας: το ~ τής Αφρικής (βλ. λ. Αφρική) 3. ΣΤΡΑΤ. η πτέρυγα 
στρατιωτικής διάταξης, κάθε προσπάθεια ανάπτυξης στρατού, στόλου κ.λπ. σε 
παράταξη µάχης: πρώτα λύγισε το δεξιό κέρας, δεχόµενο το κύριο βάρος τής 
επίθεσης 4. (α) πνευστό µουσικό όργανο που µοιάζει µε σάλπιγγα και 
κατασκευάζεται από µέταλλο ή κέρατο ζώου· το χρησιµοποιούσαν κατά την 
αρχαιότητα για στρατιωτικούς λόγους (µετάδοση παραγγελµάτων): 
ταχυδροµικό | φυσικό ~ (β) κυνηγετικό κέρας η πρώιµη µορφή τού σύγχρονου 
πνευ- 
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στού οργάνου, που έχει επιστόµιο όπως αυτό τής σάλπιγγας· σήµερα 
χρησιµοποιείται κυρ. από κυνηγούς (γ) αγγλικό κέρας το αγγλικό 
κόρνο (βλ.λ.) 5. ΝΑΥΤ. η κεραία που κατευθύνεται προς την πρύµνη 
και στην οποία στηρίζεται η κορυφή τού τραπεζοειδούς πανιού ΣΥΝ. 
πίκι ΑΝΤ. ράντα1, κέρκος 6. (α) ΑΝΑΤ. κάθε ανατοµικό στοιχείο που 
µοιάζει στο σχήµα µε κέρατο: ~ νωτιαίου µυελού | των πλαγίων κοι-
λιών τού εγκεφάλου (β) ΙΑΤΡ. παθολογική έκφυση ή νεοπλασία, που 
έχει κερατώδη σύσταση και εµφανίζεται στα ακάλυπτα τµήµατα τού 
σώµατος, ιδ. ηλικιωµένων ατόµων. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < *ker-ä-so- < I.E. *ker- «κεφάλι», πβ. σανσκρ. sirah, λατ. 
cornu «κέρας» (> γαλλ. corne), αγγλ. horn, γερµ. Horn κ.ά. Οµόρρ. 
κάρ-α (βλ.λ.), κρά-νος, κρα-νίο(ν), κρ-ιός, καρα-δοκώ κ.ά.]. κέρασα ρ. 
→ κερνώ 
κερασάκι (το) {χωρ. γεν.) το µικρό κεράσι· ΦΡ. ΤΟ κερασάκι στην 

τούρτα η τελευταία, χαρακτηριστική λεπτοµέρεια που προστίθεται 
στο τέλος ολοκληρώνοντας την εικόνα µιας κατάστασης, το απαραί-
τητο συµπλήρωµα της: η εξαγγελία τού νέου φόρου ήταν το ~ των 
κυβερνητικών µέτρων. 

[ΕΤΥΜ- Η φρ. ΤΟ κερασάκι στην τούρτα είναι µετάφρ. δάνειο (πβ. 
αγγλ. the cherry on the cake, γαλλ. la cerise sur le gâteau)]. κερασένιος, -
ια, -io 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο κερασιάς ή έχει 
παρασκευαστεί µε κεράσια, που έχει κεράσια στη σύνθεση του: ~ 
έπιπλα || ~ τούρτα | µαρµελάδα | γλύκυσµα 2. αυτός που έχει 
χαρακτηριστικές ιδιότητες, οι οποίες θυµίζουν κεράσι (ως προς το 
σχήµα, το χρώµα, τη γεύση κ.λπ.): ~ χείλη (κόκκινα σαν κεράσι). 
κερασης, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού κερασιού: ~ φόρεµα | 
κραγιόν | µολύβι 2. κερασί (το) το ίδιο το χρώµα τού κερασιού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. κεράσι (το) {κερασ-ιού | -ιών} ο σφαιρικός καρπός 
τής κερασιάς, ο οποίος έχει κόκκινο ώς σκούρο κόκκινο χρώµα, 
χυµώδη, γλυκιά και αρωµατική σάρκα, η οποία περιβάλλει ένα απλό 
κουκούτσι- ΦΡ. (πα-ροιµ.) όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και µικρό 
καλάθι βλ. λ. καλάθι. — (υποκ.) κερασάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κεράσιον, υποκ. τού αρχ. κέρασος, που φαίνεται να 
αποτελεί µικρασιατικό δάνειο (πβ. και το τοπωνύµιο Κεράσους) και 
µάλιστα αρχαιότατο, αν λάβουµε υπ' όψιν το µυκ. ανθρωπωνύµιο Ke-
ra-so. H ακριβής καταγωγή τού δανείου είναι άγνωστη, ίσως σχετίζε-
ται µε το ασσυρ. karäu. Μέσω τού λατ. cerasus (< αρχ. κέρασος) η λ. 
διαδόθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. γαλλ. cerise, αγγλ. 
cherry, γερµ. Kirsche κ.ά.]. κεράσια (η) [µτγν.] ψηλό φυλλοβόλο, 
οπωροφόρο δέντρο µε λείο και ίσιο κορµό, που ευδοκιµεί στα µέσα 
εύκρατα κλίµατα και καλλιεργείται ευρύτατα για τους εύγευστους 
καρπούς του. Κεράσια (η) γυναικείο όνοµα. 
κέρασµα (το) {κεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η προσφορά (συνήθ. πο-
τού, γλυκού, δείπνου κ.λπ.) είτε για λόγους τυπικούς (λ.χ. σε επίσκε-
ψη) είτε ως χειρονοµία καλής διάθεσης, συµπάθειας (προς κάποιον): 
πήρε µισό κιλό σοκολατάκια για ~ || στη γιορτή του έβγαλε λικέρ στο 
~ || για το - τους πήγε στο πιο ακριβό κέντρο ΣΥΝ. (λαϊκ.) τρατάρισµα 
2. η πληρωµή των εξόδων για µια έξοδο, συνάντηση κ.λπ. από ένα 
πρόσωπο για όλους όσοι παρευρέθησαν: λόγω τής περίστασης τους 
έκανε το γεύµα ~! || ανταποδίδω το ~ 3. (συνεκδ.) ό,τι προσφέρεται τυ-
πικά ή ως έκφραση φιλικής διάθεσης σε κάποιον: το κρασί είναι ~ 
απ' το κατάστηµα! || το - της ήταν γλυκό τού κουταλιού. — (υποκ.) 
κερασµατάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µείγµα, ανάµειξη», < αρχ. κεράννυµι (βλ. κ. 
κερνώ). Η λ. ακολούθησε τη σηµασιολ. µεταβολή τού ρήµατος]. 
Κεράσους (η) {Κερασούντ-ος, -α} πόλη τής ΒΑ. Τουρκίας στον Εύξεινο 
Πόντο, σηµαντικό κέντρο τού ποντιακού ελληνισµού. Επίσης Κε-
ρασούντα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κεράσους, -οϋντος < κέρασος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
από εκεί έφερε ο Λούκουλλος το πρώτο δέντρο κερασιάς στη Ρώµη. Η 
τουρκ. ονοµασία Giresun προέρχεται από την Ελληνική], κεραστής (ο) 
[µτγν.], κεράστρια (η) (κεραστριών) πρόσωπο που 
έχει αναλάβει να κερνά, να σερβίρει. κερασφόρος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 
1. (ζώο) που φέρει κέρατα: ~ θηλαστικό 2. (ειρων.) ο κερατάς. 
κερατάς (ο) {κερατάδες} (υβριστ.) 1. ο σύζυγος που τον απατά η γυ-
ναίκα του ΣΥΝ. (λόγ.) κερασφόρος 2. (ως προσφώνηση ή προσβλητικός 
χαρακτηρισµός προσώπου): κάθεται κι ακούει τον κάθε ~! ΦΡ. (α) τού 
κερατά! (εµφατ.) για αυτονόητο συλλογισµό, συµπέρασµα, δήλωση 
κ.λπ., για περιπτώσεις που κάτι πρέπει να θεωρείται δεδοµένο: ~ πια- 
πάνε τρεις µέρες που τον περιµένουµε, δεν θα έρθει επιτέλους; (β) 
(παροιµ.) όσο καθίζει ο κερατάς, το κέρατο του αυξάνει η ανοχή τής 
συζυγικής απιστίας και γενικότ. κάθε κατάστασης υποτιµητικής τής 
αξιοπρέπειας κάποιου, φέρνει ακόµα χειρότερα αποτελέσµατα. — 
(υποκ.) κερατάκος κ. κερατούκλης (ο) (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. µεσν. < κέρατο 
(βλ.λ.). Εξακολουθεί να εγείρει πολλές ερµηνευτικές δυσκολίες η 
σηµερινή σηµ. που συνδέεται µε τη µοιχεία, τη συζυγική απιστία. 
Κατά τον Μ. Ψελλό, η σύνδεση της µε το κέρατο οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα κερασφόρα ζώα δεν χαρακτηρίζονται από συζυγική 
ζηλοτυπία, δηλ. από επιθυµία για αποκλειστική αφοσίωση, αλλά 
µοιράζονται τους συντρόφους τους ελεύθερα (τά δέ γε... κερασφόρα 
σχεδόν ειπείν ξυµπαντα ρήίστα το πάθος υφίστανται-εντεύθεν γοϋν τον 
µη περί την ιδίαν γαµετήν ζηλοτυποϋντα µηδ' άλλως άγανακτοϋντα επί 
τφ πράγµατι κερατάν ό ονοµατοθέτης ώνόµασεν). Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στον Αρτεµίδωρο (2ος αι. µ.Χ.) απαντά η φρ. κέρατα ποιεϊν τινί µε 
τη σηµ. «απατώ τον σύζυγο»]. κερατέα (η) {κερατέων} η χαρουπιά 
(βλ.λ.). Επίσης κεράτια [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κέρας]. 

κερατένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από κέρατο: 
~ λαβή | διακοσµητικό ΣΥΝ. κεράτινος 2. (οικ.) αυτός που προκαλεί 
ενόχληση και γίνεται εξαιρετικά δυσάρεστος, κυρ. λόγω τής 
δυσκολίας που χαρακτηρίζει την αντιµετώπιση του: αυτές οι — οι 
ασκήσεις πολύ µε παίδεψαν! ΣΥΝ. δύσκολος, δυσάρεστος. 

κερατίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. δερµατική πάθηση 
που προκύπτει από την υπερβολική σκλήρυνση τού εξωτερικού και 
σκληρότερου τµήµατος τής επιδερµίδας, λόγω υπερτροφίας τής 
κεράτινης στιβάδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
keratiasis]. 

κερατιάτικος, -η, -ο (οικ.) αυτός που έχει σχέση µε τα κέρατα ή τον 
κερατά, στη ΦΡ. πληρώνω τα κερατιάτικα πληρώνω τις συνέπειες για 
κάτι, για το οποίο δεν ευθύνοµαι. 

κεράτινη (η) {χωρ. πληθ.} η ινώδης σκληρή και αδιάλυτη πρωτεΐνη, 
που είναι το κύριο δοµικό συστατικό των τριχών, των νυχιών, των κε-
ράτων, των οπλών κ.λπ., καθώς και τού εξωτερικού στρώµατος τής 
επιδερµίδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. keratin]. 

κεράτινος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από κέρατο: ~ 
οµοίωµα | διακόσµηση ΣΥΝ. κερατένιος 2. ΑΝΑΤ. κεράτινη στιβάδα το 
σκληρό εξωτερικό τµήµα τής επιδερµίδας, που σχηµατίζεται από τα 
υπολείµµατα των νεκρών κυττάρων, τα οποία παράγονται συνεχώς 
κατά την ανάπτυξη των βαθύτερων στιβάδων τού δέρµατος ΣΥΝ. 
κερατοειδής στιβάδα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κέρας, -τος. Η κεράτινη στιβάδα αποδίδει τον αγγλ. όρο 
corneal layer]. 

κεράτιο (το) [αρχ.] (κερατί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 1. το µικρό κέρατο 
ΣΥΝ. κερατάκι 2. ο καρπός τής χαρουπιάς, το ξυλοκέρατο 3. ΜΟΥΣ. 
κάθε µουσικό όργανο, που το σχήµα του µοιάζει µε κέρατο, λ.χ. το 
κορνέτο. 

Κεράτιος Κόλπος (ο) κόλπος τής Κωνσταντινούπολης στον Βόσπο-
ρο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. τοπωνύµιο, γνωστό και ως Κέρας των Βυζαντιων, από 
όπου και η βεν. ονοµασία Chrysokeras «χρυσούν κέρας» λόγω τής 
σηµασίας τού κόλπου αυτού για την εµπορική δραστηριότητα τής 
Κων/πολης. Η τουρκ. ονοµασία Haliç σηµαίνει απλώς «κόλπος»]. 

κερατίτιδα (η) [µτγν.] {-ας κ. -ίτιδος | -ίτιδες, -ιτίδων} ΙΑΤΡ. η φλεγµο-
νή τού κερατοειδούς (βλ.λ.), που µπορεί να προκαλείται από ξηρότη-
τα, εξάπλωση αιµοφόρων αγγείων στην επιφάνεια του, µόλυνση από 
ιό, απώλεια τής αισθητικότητας του κ.λπ. Επίσης κερατοειδίτιδα 

κέρατο (το) {κεράτ-ου | -ων} 1. κάθε σκληρή οστεοειδής και συνήθ. 
κοίλη έκφυση, που αναπτύσσεται µόνιµα και συχνά ζευγαρωτά στο 
κεφάλι συγκεκριµένων θηλαστικών (γενικότ.) κάθε έκφυση παρό-
µοιου σχήµατος στο κεφάλι ζώου (όπως ο χαρακτηριστικός όγκος συ-
µπαγούς τριχώµατος στους ρινόκερους ή οι χαυλιόδοντες τού αγριό-
χοιρου κ.λπ.(: τα ~ τού αρσενικού ελαφιού 2. (µτφ.-οικ.) οτιδήποτε 
εξέχει αντιαισθητικά ή κατά τρόπο ανεπιθύµητο: κοίτα πώς πετάει 
αυτό το - στα µαλλιά, δεν ξέρω πώς να το ισιώσω || βγάλε αυτό το ~ 
από τον τοίχο, γιατί θα χτυπήσει κανείς πάνω του 3. (οικ.) οτιδήποτε 
δηµιουργεί µεγάλη δυσκολία ή πρόβληµα (πρόσωπο, κατάσταση, ζή-
τηµα κ.λπ.): είναι ~ αυτή η άσκηση || έχει έναν διευθυντή πολύ ~! ΣΥΝ. 
(!) παλούκι, αγγούρι- ΦΡ. (ειδικότ. για πρόσ.) κέρατο βερνικω-µένο 
εξαιρετικά δύστροπος και άκαµπτος στις απαιτήσεις του, που 
επιβάλλεται κατά απόλυτο και πιεστικό τρόπο 4. (ειρων.) το εξόγκω-
µα που υποτίθεται ότι φυτρώνει στο κούτελο όσων πέφτουν θύµατα 
συζυγικής ή ερωτικής απιστίας (βλ. λ. κερατάς) 5. (συνεκδ.) η ερωτι-
κή ή συζυγική απιστία: το ~ πάει σύννεφο! || της ρίχνει ~ πότε µε τη 
µία, πότε µε την άλλη! ΣΥΝ. κεράτωµα- ΦΡ. (α) (ειρων.) φοράω | βάζω 
κέρατα (σε κάποιον) απατώ σύζυγο ή ερωτικό σύντροφο: µικρή και 
ζωηρή η γυναίκα του, δεν άργησε να του τα φορέσει τα κέρατα! ΣΥΝ. 
κερατώνω (β) (!) (γαµώ) το κέρατο µου (έκφραση εντονότατης οργής, 
αγανάκτησης): ~ πια µ ' αυτή την ατυχία! (γ) (οικ.) τα κέρατα µου 
(για υπερβολική ποσότητα, που γίνεται δυσβάσταχτη, ανεπιθύµητη): 
αύριο δίνω εξετάσεις κι έχω να διαβάσω ακόµα τα ~! ΣΥΝ. τ' άντερα 
µου, τα µαλλιοκέφαλά µου (δ) (οικ.) στού διαόλου το κέρατο για 
εξαιρετικά µακρινή απόσταση, αποµακρυσµένη τοποθεσία, σηµείο: 
πού να τρέχουµε ~- δεν υπάρχει άλλο µαγαζί πιο κοντά; ΣΥΝ. στού 
διαόλου τη µάννα, στην άκρη τού κόσµου (ε) και στού βοδιού το κέ-
ρατο να κρυφτείς και στο πιο απίθανο µέρος, όπου και αν κρυφτείς 
(θα σε βρω). — (υποκ.) κερατάκι (το), (µεγεθ.) κερατάρα (η). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. κέρατον < αρχ. κέρας, -τος. Βλ. κ. κερατάς]. κερατοειδής, -ής, -
ές [µτγν.] {κερατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που ως προς το 
σχήµα ή τη σύσταση του µοιάζει µε κέρατο: ~ γωνία | απόφυση ! 
προεξοχή 2. ΑΝΑΤ. (α) κερατοειδής στιβάδα η κεράτινη στιβάδα (βλ. λ. 
κεράτινος) (β) κερατοειδής (χιτώνας | υµένας) το διαφανές, εµπρόσθιο 
τµήµα τού εξώτατου χιτώνα τού οφθαλµού, που καλύπτει την ίριδα και 
την κόρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κερατοτοµια (η) {κερατοτοµιών} 
ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση κατά την οποία γίνονται µικροσκοπικές 
τοµές στον κερατοειδή χιτώνα για τη διόρθωση ελαφράς ή µέτριας 
µυωπίας. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. keratotomy]. 
κερατούκλης (ο) {κερατούκληδες} (υποκ.) ο κερατάς- συχνά στον 
προφορ. λόγο για τη δήλωση συµπάθειας, επιδοκιµασίας, θαυµασµού: 
βρε τον ~, κοίτα τι σκέφτηκε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. [ΕΤΎΜ. < 
κέρατο + παραγ. επίθηµα -ούκλης < -ούκλα (πβ. χερ-ούκλα, ψαρ-ούκλα) 
< λατ. -uc(u)la]. κερατώνω ρ. µετβ. {κεράτω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) 
διαπράττω συζυγική απιστία, απατώ τον ερωτικό µου σύντροφο: κάθε 
τόσο κερατώνει τη γυναίκα του! ΣΥΝ. απατώ, µοιχεύω. — κεράτωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κερατώ (-όω) < αρχ. κέρας, -τος. Η σηµερινή σηµ. 
ήδη 
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µεσν. Βλ. κ. κερατάς]. 
κεραύνιος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που σχετίζεται µε τον κε-

ραυνό, που προκαλείται από κεραυνό. 
κεραυνοβοληµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χτυπηθεί από κεραυνό 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει δοκιµάσει ισχυρή έκπληξη, που έµεινε 
άναυδος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

κεραυνοβόληση (η) [1896] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. πλήγ-
µα από κεραυνό και, κατ' επέκτ., οποιαδήποτε έκθεση σε ισχυρό ηλε-
κτρικό ρεύµα, ιδ. η ηλεκτροπληξία 2. (µτφ.) ο αιφνιδιασµός: η στρατη-
γική του στόχευε στην ~ των αντιπάλων µε καίριες και πάντα απρό-
βλεπτες επιλογές. Επίσης κεραυνοβόληµα (το) [1790]. 

κεραυνοβολια (η) [µτγν.] {κεραυνοβολιών} (λόγ.) 1. η προσβολή αν-
θρώπου ή ζώου από κεραυνό ΣΥΝ. κεραυνοβόληση, κεραυνοβόληµα 2. 
(ειδικότ.) η ηλεκτροπληξία, η έντονη ηλεκτρική εκκένωση σε σώµα, 
µε θανατηφόρα συχνά αποτελέσµατα. 

κεραυνοβόλος, -ος (καθηµ. -α), -ο 1. αυτός που εκδηλώνεται µε 
αιφνίδιο και καταλυτικό τρόπο, πέρα από κάθε δυνατή πρόβλεψη: ~ 
επίθεση τού στρατεύµατος || ~ αντίδραση | ενέργεια || ~ χτύπηµα ενα-
ντίον ανυποψίαστου αντιπάλου ΣΥΝ. ξαφνικός, απρόοπτος, ακαριαί-
ος, απρόσµενος- ΦΡ. κεραυνοβόλος έρωτας ο έρωτας που εκδηλώνε-
ται αµέσως µόλις δει κάποιος ένα πρόσωπο, µε έντονη και ξαφνική 
έλξη χωρίς προηγούµενη γνωριµία ή συνάντηση 2. (ειδικότ. ασθέ-
νεια) τής οποίας τα συµπτώµατα εκδηλώνονται αιφνίδια, χωρίς 
προηγούµενη ένδειξη, επιφέροντας ακόµα και τον θάνατο τού ασθε-
νούς 3. (µτφ.) αυτός που έχει µεγάλη ένταση, που καθηλώνει µε τη 
δύναµη του: τον κοίταξε µ ένα αυστηρό, -βλέµµα. — κεραυνοβόλα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κεραυνός + -βόλος < βάλλω. Ο κεραυνοβόλος έρωτας 
αποτελεί απόδ. τής ελλειπτικής γαλλ. φρ. le coup de foudre. Μετάφρ. 
δάνειο είναι και η φρ. κεραυνοβόλο βλέµµα (< γαλλ. regard foudro-
yant)]. 

κεραυνοβολώ ρ. µετβ. [µτγν.] {κεραυνοβολείς... | κεραυνοβόλησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. πλήττω µε κεραυνό και, κατ' επέκτ., µε 
ισχυρότατο ρεύµα, κυρ. από ηλεκτρική εκκένωση 2. (µτφ.) προκαλώ 
την έντονη κατάπληξη, τον αιφνιδιασµό (κάποιου), καθιστώ αδύνατη 
κάθε αντίδραση του: τον κεραυνοβόλησε µε το βλέµµα || κεραυνοβό-
λησε τους αντιπάλους του µε έναν σκληρό και επιθετικό λόγο ΣΥΝ. 
καταπλήσσω, αποσβολώνω, κοκκαλώνω (πβ. λ. κατακεραυνώνω). 

κεραυνόπληκτος, -η, -ο [1877] 1. αυτός που έχει χτυπηθεί από κε-
ραυνό ΣΥΝ. κεραυνοβοληµένος 2. (µτφ.) αυτός που νιώθει µεγάλη κα-
τάπληξη, που έχει µείνει εµβρόντητος: κοιτούσε ~, µη µπορώντας να 
ξεπεράσει το σοκ ΣΥΝ. κατάπληκτος, εµβρόντητος. [ETYM. < 
κεραυνός + -πληκτος < πλήττω]. 

κεραυνοπληξία (η) {χωρ. πληθ.} η κεραυνοβολια (βλ.λ., σηµ. 1). 
κεραυνός (ο) 1. ΜΕΤΕΩΡ. η ισχυρότατη ηλεκτρική εκκένωση (σπινθή-

ρας), που προκαλείται µεταξύ των κατώτερων τµηµάτων των νεφών 
και τού αντίθετα φορτισµένου εδάφους, η οποία συνοδεύεται από 
λάµψη και βροντή ΣΥΝ. αστροπελέκι· ΦΡ. (λόγ.-µτφ.) κεραυνός εν αι-
θρία (κεραυνός εν αιθρία) για οτιδήποτε προκύπτει ξαφνικά, χωρίς 
να µαρτυρείται ή να προµηνύεται από ανάλογα δεδοµένα, που δηµι-
ουργεί κατάπληξη ως απροσδόκητο και εντυπωσιακό γεγονός: η πα-
ραίτηση του ήρθε ως ~ || η είδηση τής κήρυξης πολέµου έπεσε ως ~ || 
το διαζύγιο έπεσε ως ~ στους κοσµικούς κύκλους 2. (µτφ.) άνθρωπος 
ή ζώο µεγάλης ταχύτητας και γενικότ. κάθε πράγµα, ενέργεια κ.λπ. 
που εκδηλώνεται κατά αιφνιδιαστικό τρόπο χωρίς να αφήνει περιθώ-
ρια αντίδρασης: ο ~ των γηπέδων || µε σουτ-κεραυνό τίναξε τα δίχτυα 
τής αντίπαλης οµάδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Kepa-Fv-oç < θ. κέρα- (πβ. αρχ. κεραΐζω 
«καταστρέφω, χτυπώ») < I.E. *ker-a- «καταστρέφω» (άσχετο προς το 
οµώνυµο I.E. θ. που σηµαίνει «κεφάλι», βλ. λ. κέρας), πβ. σανσκρ. 
amati «χτυπώ», αρχ. ιρλ. do-cer «έπεσε». Οµόρρ. ά-κέρα·ιος (βλ.λ.)]. 

κεραυνώνω ρ. µετβ. {κεραύνω-σα, -θηκα, -µένος}  κεραυνοβολώ 
(βλ.λ.). — κεραύνωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κεραυνώ (-όω) < 
κεραυνός]. 

Κέρβερος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. τερατόµορφο σκυλί µε πολλά κεφάλια και 
φίδι αντί για ουρά, το οποίο φύλαγε τις Πύλες τού Άδη 2. (µετωνυµ. 
για πρόσ. επιφορτισµένα µε καθήκοντα φύλαξης ή επιτήρησης) πρό-
σωπο που προσπαθεί να παρακολουθεί τα πάντα, να µην του ξεφεύγει 
τίποτα, να έχει τα πάντα υπό έλεγχο: κάθισε ~ από πάνω τους και 
έλεγχε κάθε τους κίνηση || ο πατέρας τους ήταν σωστός ~ σε ζητήµατα 
ηθικής ΣΥΝ. µπαµπούλας, άγρυπνο µάτι, ακοίµητος φρουρός. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο. Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε το 
σανσκρ. karbarâ- | sârvara- «στικτός, παρδαλός», όνοµα αρχ. ινδικών 
υποχθόνιων τεράτων. Ίσως και οι δύο όροι να αποτελούν προελλην. 
δάνειο µεσογειακής προελεύσεως]. κερδήθηκα ρ. → κερδίζω 
κερδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κέρδ-ισα, -ίστηκα κ. -ήθηκα, -ισµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. έχω όφελος, κέρδος από κάτι: κέρδισε µεγάλη δόξα 
από τον πόλεµο || τι θα κερδίσεις αν αρνηθείς; || βγαίνω κερδισµένος 
από µια γνωριµία | συνεργασία ΣΥΝ. ωφελούµαι ΑΝΤ. χάνω· ΦΡ. κερ-
δίζω έδαφος βλ. λ. έδαφος 2. εισπράττω αµοιβή (κυρ. χρηµατική) για 
την εργασία µου: πόσα κερδίζει απ'τη δουλειά του; || ~ το ψωµί µου 
ΣΥΝ. εξασφαλίζω τα προς το ζην 3. αποκτώ (κάτι) λόγω τής τύχης ή 
των ικανοτήτων µου: ~ στο λαχείο τον πρώτο αριθµό || κέρδισε τιµη-
τικό βραβείο για τη συµµετοχή του στο φεστιβάλ || κέρδισε επάξια τον 
τίτλο τού πιο ακριβοπληρωµένου ηθοποιού || ο παίκτης κέρδισε 
πέναλτι | κόρνερ- ΦΡ. κερδίζω την αιωνιότητα βλ. λ. αιωνιότητα 4. 
βγαίνω νικητής σε µια αναµέτρηση: ~ τον πόλεµο | τη µάχη των εντυ-
πώσεων | τις εκλογές | τον αγώνα ΣΥΝ. νικώ ΑΝΤ. ηττώµαι 5. κατα-
φέρνω να αποκτήσω κάτι που θέλω: ~ την εµπιστοσύνη | την εκτίµη- 

ση | τη φιλία | την καρδιά κάποιου ΣΥΝ. (µτφ.) αποκτώ, εισπράττω 6. 
κατακτώ: κέρδισαν όλες τις εκτάσεις τής παλιάς αυτοκρατορίας || 
(µτφ.) σε κερδίζει µε τη διακριτικότητα και την ευγένεια της ΣΥΝ. κυ-
ριεύω 7. αξιοποιώ πλήρως ή σε µεγάλο βαθµό (κάτι): ας κερδίσουµε 
αυτές τις µέρες που θα είµαστε µαζί ΣΥΝ. αξιοποιώ ♦ (αµετβ.) 8. ωφε-
λούµαι, αποκοµίζω κέρδος: κέρδισε από τη σχέση µαζί του 9. απο-
δεικνύοµαι νικητής (είτε λόγω τύχης είτε λόγω ικανότητας): το κόµµα 
του κέρδισε από τον πρώτο γύρο µε σηµαντική διαφορά· ΦΡ. όποιος 
χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη βλ. λ. χάνω 10. πλεονεκτώ ως 
προς κάποιον, είµαι υπέρτερος του: σε σχέση µε τους υπολοίπους 
κερδίζει και σε επιδόσεις και σε ήθος ΣΥΝ. υπερτερώ ΑΝΤ. µειονεκτώ 
11. φαίνοµαι πιο ελκυστικός: κερδίζει πολύ µε αυτό το χτένισµα | το 
φόρεµα | το χρώµα || φαίνεται ψυχρός στην τηλεόραση, αλλά από κοντά 
κερδίζει πολύ ΣΥΝ. αναδεικνύοµαι 12. προηγούµαι: η Α.Ε.Κ. κερδίζει 
στο ηµίχρονο ένα-µηδέν. κερδοµανής, -ής, -ές {κερδοµαν-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} αυτός που κατέχεται από το πάθος τού κέρδους: ~ 
επιχειρηµατίας ΣΥΝ. φιλοχρήµατος, φιλοκερδής, φιλάργυρος, 
παραδόπιστος ΑΝΤ. αφιλοκερδής. — κερδοµανία (η) [1801]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κέρδος (το) {κέρδ-ους | -η, -ών} 1. (α) 
οτιδήποτε αποκοµίζει κάποιος υπέρ του, καθετί που αποκτά κανείς 
επιπλέον σε σχέση µε ό,τι έδωσε: τα ~ από τα έργα υποδοµής θα 
φανούν µελλοντικά || τι ~ θα είχα εγώ από µια τέτοια ενέργεια; || τα ~ 
τής επιχείρησης ανέρχονται σε 10 εκατοµµύρια µηνιαίως || 
φορολογήσιµο | εύκολο | µεγάλο | ελάχιστο | έκτακτο | προσωπικό | 
συλλογικό | πρόσκαιρο | περιστασιακό | παράνοµο | αθέµιτο | 
επιπρόσθετο | µονοπωλιακό ~ ΣΥΝ. όφελος, ωφέλεια, ωφέληµα ΑΝΤ. 
ζηµιά, απώλεια, (λαϊκ.) χασούρα· ΦΡ. αφήνω | αποφέρω | βγάζω | δίνω 
κέρδος (για κάθε οικονοµική δραστηριότητα, µαγαζιά, επιχειρήσεις 
κ.λπ.) είµαι κερδοφόρος: το περίπτερο δεν αφήνει τόσο κέρδος όσο 
παλιά || οι επενδύσεις σε οµόλογα δίνουν σταθερό κέρδος (β) µικτό | 
ακαθάριστο κέρδος βλ. λ. ακαθάριστος (γ) καθαρό κέρδος τα τελικά, 
πραγµατικά έσοδα επιχείρησης ή προσώπου, απαλλαγµένα από κάθε 
είδους επιβάρυνση (παραγωγής, διάθεσης, πληρωµής προσωπικού 
κ.λπ.) (δ) θεµιτό | νόµιµο κέρδος το κέρδος που αποκτάται µε νόµιµες 
ενέργειες κατά τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις ΑΝΤ. αθέµιτο, 
παράνοµο κέρδος (ε) µεγιστοποίηση κερδών βασική υπόθεση τής 
οικονοµικής θεωρίας, που αποδέχεται ως σκοπό τής επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας την επίτευξη τής µέγιστης απόδοσης εσόδων (στ) 
κατακράτηση κερδών η συσσώρευση εσόδων προς αύξηση τού 
κεφαλαίου και τής χρηµατοδοτικής ανεξαρτησίας επιχειρήσεως (ζ) 
συµµετοχή στα κέρδη σύστηµα πρόσθετης πληρωµής µισθωτών 
(ανεξαρτήτως µισθού και ηµεροµισθίου) ανάλογα µε τα έσοδα τής 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται (η) διαφυγόν κέρδος η 
απώλεια από την µη ανάλυψη µιας ενέργειας 2. (µτφ.) καθετί 
ωφέλιµο, κάθε χρήσιµο γεγονός, εµπειρία κ.λπ.: µια συζήτηση µαζί του 
αποτελεί ~ για τον καθένα || όποιο βιβλίο και να διαβάσεις, έχεις ~ || η 
διεθνής επιτυχία του αποτελεί τεράστιο ~ για τη χώρα µας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. cerd «τέχνη, εργα-
σία», αλλά και «ποιητής, αγγειοπλάστης», ουαλ. cerdd «τραγούδι», 
οπότε θα µπορούσε να αναχθεί σε I.E. *kerdä- «επιδέξιος, επιτήδει-
ος»]. κερδοσκοπία (η) [1856] (χωρ. πληθ.} σειρά ενεργειών που 
γίνονται µε βάση προβλέψεις σχετικά µε τη διακύµανση των τιµών 
και στοχεύουν στην επίτευξη κέρδους πάνω από τα νόµιµα ή 
συνηθισµένα όρια: ορισµένα σουπερµάρκετ εµφανίζουν τεχνητές 
ελλείψεις προϊόντων που πρόκειται να ανατιµηθούν σε µια προσπάθεια 
κερδοσκοπίας || συστηµατικοί έλεγχοι τής αγορανοµίας για την 
αντιµετώπιση των κρουσµάτων κερδοσκοπίας ΣΥΝ. αισχροκέρδεια, 
σπέκουλα, σπε-κουλάρισµα. — κερδοσκόπος (ο/η) [1825], 
[ΕΤΥΜ < κέρδος + -σκοπία < σκοπώ, απόδ. τού γαλλ. spécu-lation]. 
κερδοσκοπικός, -ή, -ό [1856] αυτός που σχετίζεται µε την κερδο-
σκοπία, που στοχεύει στην απόκτηση κέρδους µε χρήση θεµιτών ή 
κυρ. αθέµιτων µέσων: ~ κίνητρα | τεχνάσµατα | κίνηση | κεφάλαια | 
επιχείρηση || ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα || η δραχµή υφί-
σταται ~ πιέσεις | επιθέσεις. — κερδοσκοπικ-ά | -ώς [1878] επίρρ. 
κερδοσκοπώ ρ. αµετβ. [1871] {κερδοσκοπείς... | κερδοσκόπησα) χρη-
σιµοποιώ οποιοδήποτε θεµιτό ή κυρ. αθέµιτο µέσο για την επίτευξη ή 
µεγιστοποίηση κερδών ενεργώ κερδοσκοπικά, κυρ. προκαλώντας δια-
κύµανση τιµών κατά τεχνητό τρόπο, παραβιάζοντας τους νόµους τής 
προσφοράς και ζήτησης: κερδοσκοπεί ασύστολα εις βάρος των κα-
ταναλωτών ΣΥΝ. αισχροκερδώ. κερδοφορία (η) {χωρ. πληθ.} η 
εξασφάλιση κέρδους: υψηλή ~ βλέπει 
η Κτηµατική Τράπεζα για το τρέχον έτος. κερδοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο 
[µτγν.] αυτός που εξασφαλίζει κέρδος, που αποφέρει έσοδα 
υψηλότερα των εξόδων: ~ επιχείρηση | επένδυση ΣΥΝ. επικερδής. — 
κερδοφόρως επίρρ. κερδώος, -α, -ον [µτγν.] (αρχαιοπρ.) αυτός που 
αποδίδει κέρδη, που φέρνει κέρδος· κυρ. ως επίθετο τού θεού Ερµή 
(θεού τού εµπορίου): ~ Ερµής ΑΝΤ. λόγιος. κερένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 
1. αυτός που κατασκευάστηκε από κερί: ~ λαµπάδα | κούκλα | 
οµοίωµα ΣΥΝ. κέρινος 2. αυτός που έχει το χρώµα τού κεριού, το 
οποίο δεν έχει υποστεί χρωµατική επεξεργασία: ~ πρόσωπο ΣΥΝ. 
χλοµός, ωχρός, ωχρόλευκος, ωχροκίτρινος. κερί (το) {κερ-ιού | -ιών} 1. 
η στερεά, κιτρινωπή ουσία, συγγενής µε τα λίπη και τα έλαια, που 
εκκρίνεται από τις µέλισσες κατά την κατασκευή των κηρήθρων και 
χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο για την παραγωγή λαµπάδων, 
καλουπιών, αλοιφών κ.λπ. 2. κάθε παρόµοια µε την παραπάνω ουσία, 
τεχνητή ή φυσική, όπως οι εκκρίσεις συγκεκριµένων εντόµων και 
φυτών 3. (συνεκδ.) το επίµηκες, συνήθ. λεπτό 



κέρινος  κετόνη 
 

και κυλινδρικό κοµµάτι από την παραπάνω στερεά και εύτηκτη ουσία (σηµ. 1) 
ή άλλη υποκατάστατη της, στο εσωτερικό τού οποίου υπάρχει φιτίλι το οποίο 
προεξέχει από τη µία άκρη και καίγεται παρέχοντας φως· χρησιµοποιείται στις 
εκκλησίες για λατρευτικούς σκοπούς, αλλά και σε ιδιωτικούς και δηµόσιους 
χώρους για διακόσµηση ή για τη δηµιουργία ευχάριστης ή υποβλητικής 
ατµόσφαιρας: λευκό | µικρό | αναµµένο | σβηστό ~ || ανάβω ~ ΣΥΝ. λαµπάδα· 
ΦΡ. (α) (εκ-φραστ.) κίτρινος | άσπρος σαν το κερί για κάποιον που για 
οποιονδήποτε λόγο χάνει το χρώµα του, κυρ. λόγω ασθένειας, εξάντλησης ή 
φόβου (β) (εκφραστ.) λειώνω σαν το κερί (µεσν. φρ.) για άνθρωπο άρρωστο ή 
καταβεβληµένο σωµατικά, ο οποίος υποφέρει ψυχικά, που χάνει συνεχώς 
δυνάµεις (γ) (παροιµ.) µην τάξεις σ' άγιο κερί και σε παιδί κουλλούρι | 
παιχνίδι βλ. λ. τάζω (δ) τάζω της Παναγιάς κερί, τού διάβολου λιβάνι βλ. λ. 
τάζω (ε) ψάχνω µε το κερί-ψάχνω να βρω δυσεύρετα πράγµατα: στις µέρες 
µας ψάχνεις µε το κερί να βρεις τίµιο άνθρωπο (στ) κεριά και λιβάνια! ως 
απάντηση δασκάλου/δασκάλας σε µαθητή που ενοχλητικά και επίµονα 
φωνάζει «κύριε, κύριε» ή «κυρία, κυρία» ζητώντας τον λόγο 4. (συνεκδ.) το 
φως που εκπέµπει η φλόγα τού κεριού: δεν γίνεται να διαβάζεις µε ~, θα 
στραβωθείς 5. (στον άνθρωπο) η κιτρινωπή έκκριση συγκεκριµένων αδένων 
τού εξωτερικού ακουστικού σωλήνα τού αφτιού · 6. τρόπος αποτρίχωσης, 
χαλάουα (βλ.λ.): κάνω κρύο | ζεστό ~. Επίσης (παλαιότ.) κηρίο (βλ.λ.). — 
(υποκ.) κεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κηρίον (βλ.λ.), µε φωνητική µεταβολή τού IH σε /e/ προ 
τού -ρ- (π.χ. σίδηρος - σίδερο, χείρ - χέρι κ.ά.)]. 

κέρινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από κερί: το περίφηµο 
µουσείο των ~ οµοιωµάτων τής µαντάµ Τυσσώ στο Λονδίνο ΣΥΝ. κερένιος 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι πολύ χλοµός, που έχει το χρώµα τού κεριού: πρόσωπο 
~ από τον φόβο και την εξάντληση ΣΥΝ. κερένιος, ωχρός. 

κερκέλι (το) {κερκελ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) ο κρίκος: «να 'χεν η γης πατήµατα 
(στηρίγµατα, σκαλοπάτια) κι ο ουρανός κερκέλια» (ριζίτικο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κρικέλ(λ)ιον (µε µετάθεση τού -ρ-), υποκ. τού κρί-κελ(λ)ος 
(αντιδάν.) < λατ. circellus, υποκ. τού circulus < circus < αρχ. κίρκος (βλ. λ. 
κρίκος)]. 

κερκίδα (η) 1. ΑΡΧΙΤ. καθεµιά από τις σειρές καθισµάτων που αναπτύσσονται 
βαθµιδωτά µεταξύ των κλιµάκων (διαδρόµων µε σκάλες) χώρου 
αµφιθεατρικής κατασκευής (θεάτρου, σταδίου κ.λπ.) και στις οποίες κάθονται 
οι θεατές: η προσέλευση δεν ήταν η αναµενόµενη, µε αποτέλεσµα πολλές ~ να 
µη γεµίσουν || οι ~ τού σταδίου ήταν από µάρµαρο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
ανθρώπων που παρακολουθούν µια (αθλητική, καλλιτεχνική, πνευµατική) 
εκδήλωση από τις παραπάνω αµφιθεατρικές θέσεις: οι ~ τού σταδίου 
πάλλονται από ενθουσιασµό || το µέτριο παιχνίδι δεν ικανοποίησε την ~ ΣΥΝ. 
θεατές· ΦΡ. (οικ.) κάνω κερκίδα (για πλήθος) παρακολουθώ παιχνίδι ή θέαµα, 
εκδηλώνοντας έντονα την προτίµηση µου προς κάποιον από όσους συµ-
µετέχουν 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. κατασκευή τριγωνικού σχήµατος (τα δύο ηµίσεα τού 
αετώµατος) · 4. το εργαλείο τού αργαλειού, µε το οποίο περνιέται το υφάδι 
από τα νήµατα ΣΥΝ. σαΐτα · 5. ΑΝΑΤ. το πιο µεγάλο από τα δύο µακρά οστά 
τού πήχυ (µέρους τού χεριού), αυτό που σχηµατίζει το εξωτερικό του τµήµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κερκίς, -ίδος < κέρκος «ουρά» (αρχική σηµ. «ραβδί, 
µπαστούνι»). Βλ. κ. κέρκος]. 

Κερκίνη (η) 1. όρος τής Κ. Μακεδονίας στα σύνορα µε τη Βουλγαρία· αλλιώς 
Μπέλες (το) 2. λίµνη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Σερρών. [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
παράγωγο τού αρχ. κέρκος «ουρά» (βλ.λ.)]. 

κερκόπορτα (η) 1. η πύλη στο τείχος τής Κωνσταντινούπολης από όπου 
εισέβαλαν οι Τούρκοι και κατέλαβαν την πόλη, επειδή τη βρήκαν αφύλακτη 
2. (µτφ.) καθετί που από απροσεξία ή αµέλεια γίνεται αφορµή για να συµβεί 
κάτι κακό, επιζήµιο: «Στην πορεία τής Ελλάδας υπήρξε κατά καιρούς µια ~, 
µικρή µεν, αρκετή όµως για να διεισδύσει σε δεδοµένη στιγµή ο εχθρός - ο 
οποιοσδήποτε εχθρός.» (Α. Σαµαράκης). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < κέρκος «ουρά» + πόρτα, συνεπώς «πίσω πόρτα», «πα-
ραπόρτι»]. 

κέρκος (η) (αρχαιοπρ.) 1. η ουρά των ζώων 2. ΝΑΥΤ. η κεραία που κα-
τευθύνεται προς την πρύµνη και στηρίζεται σε αυτήν η βάση τού 
τραπεζοειδούς πανιού ΣΥΝ. ράντα1 ΑΝΤ. κέρας, πίκι. — κερκοειδής, -ής, -ές 
[1839]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ραβδί, µπαστούνι», αγν. ετύµου, αφού οι 
υποθέσεις συνδέσεως µε λ. όπως κρίκος, κέρας κ.ά. δεν έχουν πειστική βάση]. 

κερκοφόρος, -α, -ο [αρχ.] (ζώο) που έχει ουρά ΑΝΤ. άκερκος. 
Κέρκυρα (η) {-ας κ. -ύρας} 1. το δεύτερο σε έκταση νησί των Επτα-νήσων 2. η 

πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και νοµού (νοµός Κερκύρας). — 
Κερκυραίος (ο) [αρχ.], Κερκυραία (η), κερκυραίικος, -η, -ο κ. (λόγ.) 
κερκυραϊκός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. ιλλυρικής προελεύσεως. Κατά την επι-
κρατέστερη άποψη, το όνοµα τού νησιού ανάγεται στην ιλλυρική λ. για τη 
βαλανιδιά (πβ. λατ. quercus «δρυς», γοτθ. fairguni «οροσειρά»), ενώ, κατ' 
άλλη άποψη, ως αρχικός τ. πρέπει να θεωρηθεί το Κέρκυρες (πβ. Ίλλυρες), 
ονοµασία φύλου που κατοίκησε εκεί. Η λ. που χρησιµοποιούν οι ευρωπαϊκές 
γλώσσες (πβ. γαλλ. Corfou, γερµ. Korfu) οφείλεται στην οχυρή χερσόνησο 
τού Παλαιού Φρουρίου, η οποία είχε δύο κορυφές. Εκεί µεταφέρθηκε η πόλη 
τον 6ο αι. µ.Χ., για να προστατευθεί από τις βαρβαρικές επιδροµές, το δε νησί 
έλαβε το όνοµα Κορυφώ (> Corfou). Αλλες αρχ. ονοµασίες τής Κέρκυρας: 
Φαιακία, ∆ρεπάνη, Μάκρις, Σχερία]. 

κέρµα (το) {κέρµ-ατος | -ατα, -άτων} µεταλλικό νόµισµα, κατασκευα- 

σµένο κυρ. από µη πολύτιµο µέταλλο και σε στρογγυλό σχήµα, που αντιστοιχεί 
σε µικρή χρηµατική αξία: το µηχάνηµα παίρνει κέρµατα των 100 δραχµών || το 
κατοστάρικο κυκλοφορεί και σε ~ και σε χαρτονόµισµα || το τηλέφωνο λειτουργεί 
µε ~. [ΕΤΥΜ αρχ. < κείρω (βλ.λ.)]. 

κερµατισµός (ο) [µτγν.] ο διαµελισµός, το κόψιµο σε µικρότερα επιµέρους 
κοµµάτια, η διάσπαση ευρύτερου, µεγαλύτερου συνόλου σε µικρά τµήµατα: ~ 
τού πάγου σε παγάκια ΣΥΝ. τεµαχισµός, κοµµάτια-σµα, κόψιµο, σπάσιµο 
ΑΝΤ. ενοποίηση, συνένωση (πβ. κατακερµατισµός). — κερµατίζω ρ. [αρχ.]. 

κερµατοδέκτης (ο) {κερµατοδεκτών} ο µηχανισµός από τον οποίο µια συσκευή 
δέχεται τα κέρµατα που απαιτούνται, προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία: για 
να πάρεις τον καφέ, ρίχνεις στον - το αντίστοιχο ποσό || τηλέφωνο µε ~ ΣΥΝ. 
νοµισµατοδέκτης. 

κερνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κερνάς... | κερ-νιέµαι, -άστηκα, -ασµένος} 1. 
προσφέρω κάτι (γλύκυσµα, ποτό κ.λπ.) σε επισκέπτες ή καλεσµένους: ~ 
σοκολατάκια τους επισκέπτες || να σας κεράσω ένα λικέρ; ΣΥΝ. προσφέρω 2. 
πληρώνω τα έξοδα που αναλογούν σε όποιον ήταν µαζί µου ή συµµετείχε σε 
εκδήλωση που οργάνωσα, του κάνω τα έξοδα: ~ όλη την παρέα σουβλάκια || 
τους κέρασε τα ποτά, επειδή γιόρταζε || κέρασε όλο τον κόσµο στο κατάστηµα || 
πάρτε ό,τι θέλετε, ~ εγώ! ΣΥΝ. (λαϊκ.) φιλεύω, (καθηµ.) τρατάρω, (λόγ.) 
προσφέρω, (λόγ.) φιλοδωρώ' ΦΡ. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει για 
καταστάσεις που είναι έτσι διαµορφωµένες, ώστε να λειτουργούν προς όφελος 
µόνο ενός, ώστε να εξυπηρετείται µόνο ένας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κερνώ < αρχ. κιρνώ (-άω), αρχική σηµ. «αναµειγνύω νερό 
µε κρασί», < κίρ-νη-µι (το -ι- αποτελεί φωνήεν στηρίξεως), µε-ταπτωτ. βαθµ. 
τής δισύλλαβης ρίζας *ker-a-, για την οποία βλ. λ. κράση, κράµα}. 

κεροδοσία κ. κηροδοσία (η) [µεσν.] {κεροδοσιών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η προσφορά, το 
άναµµα κεριού σε εκκλησία προς εκπλήρωση τάµατος 2. (περιληπτ.) το 
σύνολο των κεριών που προσφέρονται από την οικογένεια και ανάβονται σε 
θρησκευτική τελετή (τέλεση κηδείας). 

κερόπανο (το) ύφασµα αδιάβροχο λόγω ειδικής επικάλυψης µε ουσία που 
περιέχει κερί, ο µουσαµάς (βλ.λ.). 

Κέρος (η) νησί των Κυκλάδων Β∆. τής Αµοργού. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Κέρεια | Κέρος, αγν. ετύµου]. 

κέρσορας (ο) {κερσόρων} ΠΛΗΡΟΦ.-Η/Υ λεπτή κάθετη γραµµή που χρησιµεύει 
ως δείκτης θέσης στην οθόνη τού Η/Υ και δηλώνει πού θα τυπωθεί ή θα 
σβηστεί ο επόµενος χαρακτήρας· αλλιώς δροµέας, δείκτης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. cursor, αρχική σηµ. «δροµέας», < λατ. cursor 
«δούλος που έτρεχε µπροστά από άµαξα» < cursus «δρόµος, πορεία»]. 

Κερύνεια (η) πόλη στις Β. ακτές τής Κύπρου, πρωτεύουσα τής οµώνυµης 
επαρχίας, που κατέχεται από τουρκικά στρατεύµατα. — Κε-ρυν)ε)ιώτης (ο), 
Κερυν)ε)ιώτισσα (η), κερυν)ε)ιώτικος, -η, -ο. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κυπριακό, 
πράσινος, ψευδοκράτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που 
απαντά επίσης ως Κερυνία (∆ιόδωρος Σικελιώτης), Κυρήνεια, Κινυρία κ.ά., 
είναι δε αγν. ετύµου, παρότι επιχειρήθηκε να συνδεθεί µε τη λ. κέρας]. 

κερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κέρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) καλύπτω 
(κάτι) µε κερί, επαλείφοντας το ή βυθίζοντας το σε κερί ή σε ανάλογων 
ιδιοτήτων υγρό, ώστε να καλυφθούν οι πόροι του και να γίνει αδιάβροχο: ~ το 
ξύλο τού πατώµατος ♦ 2. (αµετβ.) (µτφ.) γίνοµαι ωχρός σαν το κερί, χάνω το 
χρώµα µου (λόγω µεγάλης αναστάτωσης ή αµηχανίας): µόλις τον είδε, κέρωσε 
και δεν µπορούσε να πει οτιδήποτε! ΣΥΝ. χλοµιάζω, αποσβολώνοµαι, τα χάνω. 
— κέρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κηρώ (-όω) (αρχ. κηροϋµαι) < αρχ, κηρός 
(βλ. λ. κη-ρίο)]. 

κεσάτι (το) (συνήθ. στον πληθ.) η παντελής έλλειψη εµπορικής κίνησης, η 
πτώση τής εµπορικής δραστηριότητας, η αναδουλειά: κι από δουλειές τίποτα· 
κεσάτια! [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kesat]. 

κεσέµι (το) → γκεσέµι 
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. (το) Κέντρο Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού. 
κεσές (ο) {κεσέδες} 1. µικρό στρογγυλό δοχείο µε επίπεδη βάση και χαµηλά 

τοιχώµατα, οικιακής, ειδικότ. µαγειρικής, χρήσεως από διάφορα υλικά (πηλό, 
γυαλί, πλαστικό) 2. (ειδικότ.) (α) το µικρό πήλινο δοχείο, που χρησιµοποιείται 
για την τοποθέτηση και πήξη τού γιαουρτιού: δυο ~ γεµάτοι γιαούρτι (β) κάθε 
τέτοιου σχήµατος µικρό πλαστικό δοχείο στο οποίο τοποθετείται γιαούρτι, 
ρυζόγαλο, κρέµα κ.ά.: αγόρασε έναν - γιαούρτι πρόβειο 3. (συνεκδ.) η 
ποσότητα γιαουρτιού που χωράει στο παραπάνω δοχείο: έφαγε δυο ~ στην 
καθισιά του. — (υποκ.) κεσεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. käse]. 

κέσιο (το) → καίσιο 
ΚΕ.Σ.Υ. (το) Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας. 
Κ.Ε.Τ.Α. (η) Κοινοπραξία Επαγγελµατιών Τουριστικών Αυτοκινήτων. 
Κ.Ε.Τ.Ε. (το) Κέντρο Επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. 
κέτερινγκ (το) {άκλ.} παρασκευή και προµήθεια εδεσµάτων και εξοπλισµού 

για παράθεση γεύµατος ή δεξιώσεων µε συγκεκριµένη αµοιβή: επιχείρηση | 
εταιρεία ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. catering < cater «τροφοδοτώ, εφοδιάζω» < απηρχ. αγγλ. 
cater «αγοραστής προµηθειών» < µέσ. αγγλ. catour < αρχ. γαλλ. acatour < 
acater «αγοράζω» (> γαλλ. acheter) < δηµώδ. λατ. accaptare < λατ. captare 
«κυνηγώ»]. 

κετόνη (η) {κετονών} ΧΗΜ. καθεµία από τις οργανικές χηµικές ενώσεις που 
περιέχουν στο µόριο τους την καρβονυλική οµάδα, το άτο- 
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µο άνθρακα τής οποίας συνδέεται µε δύο διαφορετικά άτοµα άνθρακα· 
χρησιµοποιούνται ως διαλύτες ή ως πρώτες ύλες στη χηµική βιοµηχανία. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γερµ. Keton, παρεφθαρµένος τ. τού ουσ. Aketon 
«ακετόνη». Βλ. λ. ακετόνη]. 

κέτσαπ (το/η) {άκλ.} πικάντικη σάλτσα, που παρασκευάζεται από 
πολτοποιηµένες ντοµάτες, κρεµµύδια, ξίδι, ζάχαρη και καρυκεύµατα. [ΕΤΥΜ 
< αγγλ. ketchup < µαλαϊκό këchap «σάλτσα για ψάρι», πιθ. < διαλεκτ. κινεζ. 
kéjâp | ke-tsiap < qié «µελιτζάνα» + chi «χυµός»]. 

κετσεδένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από κετσέ ή που 
µοιάζει µε κετσέ (βλ.λ.). 

κετσές (ο) {κετσέδες} (λαϊκ.) ύφασµα από πεπιεσµένο µαλλί ή τρίχες και 
συνεκδ. ο τάπητας που κατασκευάζεται από το ύφασµα αυτό ΣΥΝ. πίληµα. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. keçe]. 

Κεϋλάνη (η) (παλαιότ.) η Σρι Λάνκα (βλ.λ.). 
κεφαλαιαγορά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο ιδρυµάτων (τραπεζών, 

χρηµατιστηρίων κ.λπ.), µέσω των οποίων συµφωνούνται οι όροι (κυρ. 
µακροπρόθεσµου) δανεισµού και επιτυγχάνεται η συγκέντρωση και 
διοχέτευση κεφαλαίων για επενδύσεις παραγωγικού χαρακτήρα: η απόφαση 
τής Ε.Ε. αναµένεται να επηρεάσει θετικά τη δανειοληπτική µας θέση στη διεθνή 
~ || Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

κεφαλαιµατωµα (το) [1893] {κεφαλαιµατώµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. παροδική 
διόγκωση τού κρανίου νεογνού, που εντοπίζεται στη βρεγ-µατική χώρα µετά 
τη γέννηση του και έχει προκληθεί από ταλαιπωρία του κατά τον τοκετό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cephalhaematoma]. 

κεφαλαίο (το) παράσταση γράµµατος που το διαφοροποιεί µορφικά ως προς το 
µέγεθος ή και το σχήµα από το αντίστοιχο µικρό του (π.χ. στην αρχή κυρίων 
ονοµάτων, κατά την έναρξη περιόδου κ.λπ.): ο τίτλος τού βιβλίου είναι µε 
κεφαλαία || (κ. ως επίθ.) το ~ σίγµα είναι Σ || το ~ Ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κεφαλαίος (µε µετακίνηση τού τόνου υπό την επίδραση των 
πλαγίων πτώσεων) < κεφαλή]. 

κεφάλαιο (το) {κεφαλαί-ου | -ων} 1. το απόθεµα πόρων που µπορούν να 
αξιοποιηθούν (µε δανεισµό, ενοικίαση ή επένδυση) για την παραγωγή αγαθών 
και υπηρεσιών το σύνολο των αξιοποιήσιµων χρηµατι-κώς περιουσιακών 
στοιχείων ενός προσώπου: ο ένας έβαλε το ~ και ο άλλος την προσωπική 
εργασία, για να στήσουν την εταιρεία || ρευστοποίησαν µέρος τού ~ για την 
αγορά νέων εγκαταστάσεων || µετοχικό | χρηµατιστικό ~ || ανθρώπινο (βλ.λ.) | 
υλικό ~ 2. χρηµατικό ποσό που αξιοποιείται ως κατάθεση ή επένδυση (σε 
τράπεζα ή επιχείρηση): χρειάστηκαν τα ~ των ξένων επενδυτών, για να 
ξεπεραστεί το οικονοµικό αδιέξοδο τής επιχείρησης || έχει ρίξει µεγάλα ~ σ' αυτό 
το µαγαζί για διακόσµηση και διαφήµιση· ΦΡ. (α) αµοιβαίο κεφάλαιο βλ. λ. 
αµοιβαίος (β) συγκέντρωση κεφαλαίου βλ. λ. συγκέντρωση 3. (περιληπτ.) το 
σύνολο των κεφαλαιοκρατών (ως οργανωµένης οµάδας συµφερόντων): το ~ 
αντιδρά στη µείωση των ωρών εργασίας || εκφραστής τού ~ || απαιτήσεις τού ~ || 
το µεγάλο | ξένο | ντόπιο ~ ΣΥΝ. καπιταλιστές, κεφαλαιοκράτες, 
πλουτοκράτες 4. (µτφ.) πρόσωπο µεγάλης σηµασίας, τού οποίου η αξία και η 
προσφορά αξιοποιούνται υπέρ τού συνόλου ή υπέρ ιδιωτικής επιχείρησης: 
τέτοιοι επιστήµονες διεθνούς κύρους αποτελούν ~ για τον τόπο || «οι δύο αυτοί 
τραγουδιστές αποτελούν δύο αυτόνοµα ~ στα εξαγωγικά πλάνα τής 
δισκογραφικής εταιρείας» (εφηµ.) || ο παίκτης αυτός αποτελεί ~ για την οµάδα · 
5. καθεµιά από τις επιµέρους ενότητες βιβλίου, συγγράµµατος κ.λπ.: το βιβλίο 
διαιρείται σε δέκα ~ || το πρώτο ~ είναι µια εισαγωγή στη θεωρία τής 
λογοτεχνίας ΣΥΝ. ενότητα, (για διδακτικά βιβλία) µάθηµα· ΦΡ. ανοίγω νέο 
κεφάλαιο βλ. λ. ανοίγω 6. (µτφ.) το σύνολο των γεγονότων που έχουν 
ιστορική ενότητα, αλλά και η χρονική περίοδος στην οποία συνέβησαν: η 
πολιορκία και η έξοδος τού Μεσολογγίου είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα ~ 
τής νεότερης ελληνικής ιστορίας ΣΥΝ. (µτφ.) σελίδα, περίοδος · 7. Κεφάλαιο 
(το) (γερµ. Das Kapital) το πιο γνωστό έργο τού Καρλ Μαρξ, στο οποίο 
περιγράφεται η λειτουργία των µηχανισµών παραγωγής και διανοµής τού 
πλούτου κατά τον 19ο αι. και η εξέλιξη των οικονοµικών θεσµών. — (υποκ.) 
κεφαλαιάκι (το), κεφαλαιακός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κεφάλαιον, ουδ. τού επιθ. κεφαλαίος < κεφαλή. Ο οικονοµικός 
όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. capital]. 

κεφάλαιογράµµατος, -η, -ο 1. γραµµένος µε κεφαλαία γράµµατα 2. 
κεφαλαιογράµµατη γραφή (στην παλαιογραφία) η γραφή τής οποίας τα 
γράµµατα (που είναι κεφαλαία) περιλαµβάνονται µόνο στο διάστηµα δύο 
παράλληλων γραµµών χωρίς να το υπερβαίνουν και που χρησιµοποιήθηκε για 
τη γραφή των φιλολογικών κειµένων τής αρχαιότητας ώς τον 9ο αι. µ.Χ. 
(οπότε ξεκινάει ο µεταχαρακτη-ρισµός, δηλ. η µεταγραφή πολλών έργων στη 
µικρογράµµατη): επιγραφική | βακχυλίδεια | βιβλική | κοπτική | οξυκόρυφη | 
στρογγυλό-σχηµη ~ ANT. µικρογράµµατη (γραφή). 

κεφαλαιογραφώ ρ. αµετβ. [1829] {κεφαλαιογραφείς... | κεφαλαιο-γράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) γράφω (λέξη) µε κεφαλαίο το αρχικό γράµµα: η λέξη 
«γένος» συχνά κεφαλαιογραφείται ως «Γένος». 

κεφαλαιοκράτης (ο) [1891] {κεφαλαιοκρατών}, κεφαλαιοκρά-τισσα (η) 
{κεφαλαιοκρατισσών} 1. πρόσωπο που εκµεταλλεύεται τα κεφάλαια που 
διαθέτει, εξασφαλίζοντας σταθερό εισόδηµα από αυτά ΣΥΝ. καπιταλιστής 2. 
(καταχρ.) πρόσωπο που υποστηρίζει το οικονοµικό σύστηµα τής 
κεφαλαιοκρατίας, ο οπαδός τού καπιταλισµού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
capitaliste]. 

κεφαλαιοκρατία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. χαρακτηρισµός τού οικονοµικού 
συστήµατος τής αγοράς (συνήθ. µε αρνητική σηµασία) που υπερτονίζει τον 
ρόλο τού κεφαλαίου· το καπιταλιστικό σύστηµα 2. 

(περιληπτ.-συνεκδ.) το σύνολο των κεφαλαιοκρατών, κυρ. ως οργανωµένης 
οµάδας συµφερόντων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. capitalisme]. 

κεφαλαιοκρατικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε την κεφαλαιοκρατία ή 
τον κεφαλαιοκράτη: - κοινωνία ΣΥΝ. καπιταλιστικός. — κεφαλαιοκρατικ-ά | -
ώς επίρρ. 

κεφαλαιοκρατισµός (ο) [1889] η κεφαλαιοκρατία ως οικονοµικό και κοινωνικό 
σύστηµα (βλ. λ. κεφαλαιοκρατία) ΣΥΝ. καπιταλισµός. 

κεφαλαιοποίηση (η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. 1. (α) η 
µετατροπή εισοδήµατος ή αποθεµατικών σε (κυρ. µετοχικό) κεφάλαιο: ~ 
κερδών (β) κεφαλαιοποίηση τόκων ο συνυπολογισµός των τόκων και των 
ανατοκισµών συγκεκριµένου κεφαλαίου 2. (στις ασφάλειες) η σύµβαση µε 
την οποία µια ασφαλιστική εταιρεία δεσµεύεται µετά από ορισµένο χρονικό 
διάστηµα να καταβάλει σε ασφαλιζόµενο το ποσό που προκύπτει από τους 
τόκους των εισφορών του. — κεφαλαιοποιώ ρ. [1861] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. capitalisation]. 

κεφαλαιουχικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον κεφαλαιούχο 2. 
(α) κεφαλαιουχικός εξοπλισµός τα υλικά περιουσιακά στοιχεία µιας 
παραγωγικής διαδικασίας (β) κεφαλαιουχικά αγαθά το σύνολο των 
οικονοµικών αγαθών που απαιτούνται ή χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 
άλλων και στα οποία συµπεριλαµβάνονται ο κτηριακός και µηχανολογικός 
εξοπλισµός τής επιχείρησης (πάγια ή διαρκή αγαθά), τα αγαθά προς 
επεξεργασία και τα αγαθά για την τροφοδότηση και λειτουργία τής 
παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. των µηχανών). 

κεφαλαιούχος (ο/η) [1840] πρόσωπο που διαθέτει κεφάλαιο. [ΕΤΎΜ. < 
κεφάλαιο + -ούχος < έχω]. 

κεφαλαιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κεφαλαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
έχει καθοριστική σηµασία, που αναγνωρίζεται ως απόλυτα βασικός και 
ουσιαστικός: η ακριβής και τυπική διατύπωση είναι κεφαλαιώδους σηµασίας 
για τη σύνταξη διπλωµατικών εγγράφων ΣΥΝ. πρωταρχικός, ουσιώδης, κύριος, 
θεµελιώδης, πρωτεύων, σηµαντικός ΑΝΤ. επουσιώδης, δευτερεύων, 
ασήµαντος. — κεφαλαιωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κεφαλαλγία (η) {κεφαλαλγιών} ΙΑΤΡ. κάθε πόνος τής κεφαλής, ανεξαρτήτως 
των αιτίων που τον προκαλούν και τής εντάσεώς του ΣΥΝ. πονοκέφαλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κεφαλή + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

κεφαλάρι (το) {κεφαλαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η πηγή από την οποία αναβλύζει 
µεγάλος όγκος νερού- νεροµάννα ΣΥΝ. κεφαλόβρυσο · 2. το υπερυψωµένο 
µέρος τού κρεβατιού από ξύλο, µέταλλο ή ύφασµα, προς τη µεριά τού οποίου 
τοποθετείται το µαξιλάρι 3. (ειδικότ.) η µαξιλάρα που τοποθετείται πάνω από 
το κυρίως προσκέφαλο τού κρεβατιού · 4. το κιονόκρανο (βλ.λ.) 5. ο 
ακρογωνιαίος λίθος οικοδοµικής κατασκευής, το αγκωνάρι (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
γωνιόλιθος · 6. (λαϊκ.) τίτλος που επαναλαµβάνεται στην κορυφή τής σελίδας 
βιβλίου. [ΕΤΥΜ. < κεφάλι + παραγ. επίθηµα -άρι]. 

κεφάλας (ο) 1. άνθρωπος µε συγκριτικά µεγάλο κεφάλι σε σχέση µε το 
υπόλοιπο σώµα· ΦΡ. (παροιµ.) είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα βλ. λ. 
γάιδαρος 2. (σκωπτ.) ο χοντροκέφαλος, αυτός που δεν καταλαβαίνει γρήγορα 
και αντιδρά µε καθυστέρηση, αργά: ακόµα να καταλάβει ο ~· τόση ώρα του το 
εξηγώ! ΣΥΝ. νωθρός, χαζός, (εκφραστ.) µπουµπούνας, βλάκας, (λόγ.) µωρός 
ΑΝΤ. έξυπνος, (οικ.) σπίρτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

κεφαλή (η) 1. το κεφάλι- ΦΡ. (α) (δεν έχω) πού την κεφαλήν κλίναι (ουκ έχει 
πού την κεφαλήν κλίνη, Κ.∆. Λουκ. 9,58) (i) δεν έχω κανένα περιουσιακό 
στοιχείο, είµαι άπορος, άστεγος: έχασε όλη του την περιουσία και τώρα δεν έχει 
~! (ii) δεν έχω κανένα στήριγµα, δεν µπορώ να βασιστώ πουθενά για βοήθεια, 
συµπαράσταση: έµεινε µόνη κι έρηµη χωρίς να έχει ~! (β) ζητώ την κεφαλή 
(κάποιου) επί πίνακι βλ. λ. ζητώ (γ) κυνηγός κεφαλών βλ. λ. κυνηγός (δ) επί 
κεφαλής βλ.λ. 2. (συνεκδ.) ο κάθε άνθρωπος, το κάθε πρόσωπο: κακή ~! (ο 
ξεροκέφαλος)· ΦΡ. κατά κεφαλήν (κατά κεφαλήν, Αριστοτ. Πολιτικά 1272a) 
ανά άτοµο, για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά: ~ εισόδηµα 3. ο αρχηγός, αυτός που 
προΐσταται οργανωµένου σώµατος, συνόλου: οι - τής Εκκλησίας | τού κράτους 
|| η ~ τής οικογένειας ΣΥΝ. ηγέτης 4. το πλέον προβε-βληµένο τµήµα ή σηµείο 
(αντικειµένου), το οποίο είναι το πιο σηµαντικό, χρήσιµο ή έχει σχήµα που 
µοιάζει µε κεφάλι: η ~ τού τραπεζιού (το σηµείο όπου κάθεται το 
σηµαντικότερο πρόσωπο) | τής φάλαγγας | τής ποµπής || ~ πυραύλου 5. ο τύπος 
µε τον οποίο καταχωρίζεται µια λέξη στο λεξικό (συνήθ.) µε έντονα γράµµατα 
6. ΤΕΧΝΟΛ. καθένα από τα τµήµατα (εξαρτήµατα) κασετοφώνου ή βίντεο, που 
εγγράφει, σβήνει (διαγράφει), αναπαράγει µαγνητικά σήµατα σε ακουστικές 
κασέτες ή βιντεοκασέτες 7. ΑΝΑΤ. (α) το διογκωµένο µέρος οργάνου: ~ τής 
επιδιδυµίδας | τού παγκρέατος (β) το άκρο οστών: ~ τού µηριαίου οστού 8. 
ΙΑΤΡ. µεταλλική πρόθεση που τοποθετείται µε εγχείρηση σε κατάγµατα τού 
ισχίου 9. ΜΟΥΣ. (α) (στα έγχορδα) το άκρο τού µπράτσου, στο οποίο 
τοποθετούνται τα κλειδιά για το κούρντι-σµα των χορδών (β) το άνω κινητό 
τµήµα τού φλάουτου και τής φλογέρας, στο οποίο υπάρχει το υποχείλιο 
ράµφος 10. κεφαλές (οι) τα πρώτα αποστάγµατα αλκοολούχων υγρών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ghebh(e)l- «κεφάλι», πβ. λατ. caput, ιταλ. capo, ισπ. 
cabeza, γοτθ. haubit, αγγλ. head, γερµ. Haupt κ.ά.]. 

πού την κεφαλήν κλίναι; Η φρ. από την Κ.∆. είναι «ό υιόςτοῦάνθρωπου 
ουκ έχει πού τήν κεφαλήν κλίνη» (Ματθ. 8, 20, Λουκ. 9, 58), δηλ. 
χρησιµοποιείται τ. υποτακτικής που συµφωνεί µε το υποκείµενο τού 
ρήµατος (ό υίός του ανθρώπου... κλίνη). Ωστόσο, ο τ. τής υποτακτικής στη 
χρήση τής συγκεκριµένης φράσης βαθµηδόν 
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υποκαταστάθηκε από τ. απαρεµφάτου κλίναι. Έτσι, ολόκληρη η 
φρ. διαµορφώθηκε «δεν έχω (ουκ έχω) πού την κεφαλήν κλίναι». 
Γραµµατικά ορθότερο θα ήταν λοιπόν να λέµε «δεν έχω πού την 
κεφαλήν κλίνω» για το ά πρόσωπο, «δεν έχεις πού την κεφαλήν 
κλίνης» για το β' πρόσωπο κ.ο.κ. Η χρήση κι εδώ έχει επιβάλει τον 
άκλιτο τ. κλίναι, που ούτε γραµµατικά δικαιολογείται ούτε παρα-
δίδεται στο κείµενο τής Κ.∆. 

κεφαλήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το κεφάλι, που µοιάζει 
µε κεφάλι ως προς το σχήµα του: - τυρί (κεφαλοτύρι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τυρί, -ήσιος. 

κεφάλι (το) {κεφαλ-ιού | -ιών) 1. το ανώτερο άκρο τού ανθρώπινου 
σώµατος, που περιλαµβάνει το κρανίο µε τα µάτια, το στόµα, τα 
αφτιά, τη µύτη και τον εγκέφαλο: µε πονάει το ~ µου (έχω πονοκέ-
φαλο) || γυρίζει | βουίζει | πάει να σπάσει το ~ µου (έχω δυνατό πο-
νοκέφαλο) || στρέφω το ~ µου || ακουµπώ το - στο µαξιλάρι || φορώ 
καπέλο στο ~ || κρατώ το ~ µου (το στηρίζω µε τα χέρια µου)- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) κόβω το κεφάλι µου βλ. λ. κόβω (β) βάζω το κεφάλι µου 
στον ντορβά βλ. λ. ντορβάς (γ) (παροιµ.) σηκώθηκαν τα πόδια να 
χτυπήσουν το κεφάλι (i) σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος απει-
θαρχεί ή εναντιώνεται προς ανώτερο του στην ιεραρχία (ii) σε περι-
πτώσεις στις οποίες κάποιος, ενώ ο ίδιος έχει άδικο ή βαρύνεται µε 
σφάλµατα, ρίχνει τις ευθύνες ή ζητεί τον λόγο από τους άλλους που 
έχουν δίκιο (δ) χτυπώ | βαράω το κεφάλι µου (στον τοίχο) µετανιώνω 
οικτρά για κάτι: κοίτα να κάνεις το σωστό, γιατί θα (το) χτυπάς το 
κεφάλι σου αργότερα (ε) πάει να µου φύγει το κεφάλι (i) έχω δυνατό 
πονοκέφαλο (ii) για µεγάλη ψυχική αναστάτωση, όταν κανείς δεν 
µπορεί να συνηθίσει στην ιδέα ότι συνέβη κάτι ανεπιθύµητο (στ) 
πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι για περιπτώσεις στις οποίες καταργεί 
κανείς αυτό που έχει πρόβληµα αντί να αντιµετωπίσει το ίδιο το πρό-
βληµα: επειδή το µάθηµα αυτό πάσχει στον τρόπο εξέτασης του, σκο-
πεύουν να το καταργήσουν δηλαδή ~! (ζ) στέκοµαι | κάθοµαι πάνω 
από το κεφάλι (κάποιου) (ί) στέκοµαι ακριβώς δίπλα σε (κάποιον) 
που κάθεται ή είναι ξαπλωµένος, προκαλώντας του δυσφορία ή κά-
νοντας τον να αισθάνεται άβολα (ii) επιτηρώ (κάποιον) πολύ στενά: 
το αφεντικό στεκόταν όλη µέρα πάνω απ' το κεφάλι της (η) έχω (κά-
ποιον) πάνω από το κεφάλι µου δέχοµαι την πίεση ή τον έλεγχο κά-
ποιου, λ.χ. λόγω τού ότι είναι ανώτερος µου ιεραρχικά ή λόγω στενής 
συγγενικής σχέσης: κάνε µια δική σου δουλειά, να µην έχεις κανέναν 
πάνω απ' το κεφάλι σου (θ) φύγε απ' το κεφάλι µου! µη µε πιέζεις, 
άσε µε στην ησυχία µου! (ι) σηκώνω κεφάλι (µεσν. φρ.) (i) εξεγείρο-
µαι, επαναστατώ, εκδηλώνω απείθεια: όσο ήταν αυτός πρόεδρος, κα-
νείς δεν τολµούσε να σηκώσει κεφάλι στο κόµµα ΣΥΝ. αντιµιλώ, αντι-
τίθεµαι (ii) (κυρ. για οικονοµική κατάσταση) βελτιώνοµαι: µε τόσα 
χρέη που πληρώνουµε, θα χρειαστεί καιρός για να σηκώσουµε κεφάλι 
ΣΥΝ. παίρνω τα πάνω µου (ια) δεν σηκώνω κεφάλι (i) εργάζοµαι 
εξαντλητικά, αφοσιώνοµαι ολοκληρωτικά σε κάτι: απ' το πρωί που 
ξεκίνησε το διάβασµα, δεν έχει σηκώσει κεφάλι! (ii) βρίσκοµαι σε 
συνεχή άσχηµη οικονοµική, συναισθηµατική κ.λπ. κατάσταση: από 
τότε που πέθανε ο άντρας της, δεν σήκωσε κεφάλι (ιβ) µου έρχεται 
(κάτι) στο κεφάλι (i) µε πλήττει ξαφνική συµφορά, αναπάντεχο κακό: 
τον τελευταίο χρόνο του 'ρθαν πολλά στο κεφάλι, η µία συµφορά µετά 
την άλλη (ii) έχω µια ξαφνική ιδέα, µια έµπνευση: τι του 'ρθε πάλι στο 
κεφάλι; ΣΥΝ. σκέφτοµαι (ιγ) άνοιξαν κεφάλια υπήρξαν βιαιοπραγίες 
(ιδ) (οικ.) τα κεφάλια µέσα! έκφραση που χρησιµοποιείται όταν 
κάποιος επιστρέφει στην εργασία του ή σε δραστηριότητα στην οποία 
δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργεί όπως θέλει ο ίδιος: οι διακοπές 
τελείωσαν, από αύριο ~ 2. το αντίστοιχο µπροστινό µέρος ή το 
ανώτερο άκρο τού σώµατος, κυρ. των σπονδυλωτών: το ~ τού αλόγου 
| τής γάτας- ΦΡ. (παροιµ.) το ψάρι βροµάει an' TO κεφάλι η διαφθορά 
ενός συνόλου ξεκινάει από την ηγεσία του 3. (συνεκδ.) το µήκος που 
κατά προσέγγιση αντιστοιχεί σε µία κεφαλή (ανθρώπου ή ζώου): κέρ-
δισε µ'ένα ~ διαφορά (σε αγώνα δρόµου ή ταχύτητας)· ΦΡ. (α) παίρ-
νω κεφάλι αρχίζω να προηγούµαι, ξεπερνώ τους άλλους λίγο, τίθεµαι 
επί κεφαλής (σε αγώνα δρόµου, σε ιπποδροµία κ.λπ.): ο Έλληνας δρο-
µέας έχει πάρει κεφάλι (β) περνάω κάποιον ένα κεφάλι | (οικ.) ρίχνω 
σε κάποιον ένα κεφάλι είµαι ψηλότερος από κάποιον ένα κεφάλι 4. 
(συνεκδ.) ό,τι έχει σχήµα που µοιάζει µε αυτό τής κεφαλής ή που 
αναπαριστά κεφαλή (λ.χ. ένα γλυπτό έργο): το ~ µιας κούκλας 5. 
(στρογγυλό, σφαιρικό) οτιδήποτε λόγω τού σχήµατος ή τής θέσης του 
θυµίζει κεφάλι (σηµ. 1): το ~ τής καρφίτσας || ένα ~ τυρί || ένα ~ σκόρδο 
|| το - τού σπυριού (για την πυώδη απόληξη εξανθήµατος) 6. (οικ.) η 
βάλανος τού πέους· λέγεται και (σκωπτ.) κάτω κεφάλι: το ~ τρώει το 
πάνω (η σεξουαλική επιθυµία είναι κακός σύµβουλος για τις επιλογές 
κάποιου) 7. (συνεκδ.) πρόσωπο ή ζώο που αποτελεί µία µονάδα ενός 
συνόλου, πλήθους ή κοπαδιού: έχει γύρω στα εκατό ~ γιδοπρό-βατα- 
ΦΡ. µετράω κεφάλια κάνω καταµέτρηση (προσώπων ή ζώων) 8. 
(συνεκδ.) το µυαλό ως κέντρο τής ανθρώπινης νόησης, των διανοητι-
κών λειτουργιών ο προσωπικός τρόπος σκέψης: έχει καλό | γερό | µα-
θηµατικό ~· ΦΡ. (α) αλλάζω | γυρίζω κεφάλι αλλάζω γνώµη, άποψη, 
θέση: αν αποφασίσει κάτι, δεν του αλλάζεις εύκολα κεφάλι (β) παίρνω 
το κεφάλι (κάποιου) (i) (µε τα λόγια | τη φλυαρία µου κ.λπ.) τρελαίνω 
(κάποιον), του γίνοµαι ανυπόφορος: πάψε λίγο να µιλάς, µου πήρες το 
κεφάλι (ii) αποκεφαλίζω (κάποιον): συγκέντρωσαν όσους είχαν 
συνεργαστεί µε τους εχθρούς και τους πήραν τα κεφάλια (iii) (µτφ.) 
διώχνω (κάποιον) από τη θέση που κατέχει: δεν θα του πάρουµε και το 
κεφάλι για ένα µικρό λαθάκι! (γ) κάνω του κεφαλιού µου κάνω ό,τι 
θέλω χωρίς να λαµβάνω υπ' όψιν µου συµβουλές και υποδείξεις 
άλλων, κυρ. κατά τρόπο απερίσκεπτο: ό,τι και να του πεις, αυτός 
κάνει πάντα τού κεφαλιού του ΣΥΝ. κάνω ό,τι µου κατέβει (δ) 

κατεβάζει το κεφάλι µου είµαι επινοητικός, έχω δηµιουργική σκέψη 
(ε) σπάω το κεφάλι µου καταβάλλω µεγάλη προσπάθεια να θυµηθώ 
ή να καταλήξω σε κάτι: όσο κι αν σπάσεις το κεφάλι σου, δεν βρί-
σκεις τη λύση στο αίνιγµα (στ) µου µπαίνει (κάτι) στο κεφάλι αποκτώ 
µια έµµονη ιδέα (ζ) λέω | βγάζω (κάτι) απ' το κεφάλι µου επινοώ (κά-
τι), κατασκευάζω (κάτι) µε το µυαλό µου: τίποτε απ'όσα λέει δεν εί-
ναι αλήθεια, όλα τα βγάζει απ' το κεφάλι του (η) (αργκό) κάνω κεφάλι 
ζαλίζοµαι ελαφρά, λ.χ. λόγω τής κατανάλωσης αλκοόλ, τής χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών, από την πολλή και έντονη πνευµατική εργασία 
κ.λπ. (θ) (µτφ. για ποτά) χτυπώ στο κεφάλι βλ. λ. κτυπώ (ι) έχω πολλές 
σκοτούρες | πολλά στο κεφάλι µου έχω πολλές υποχρεώσεις, έγνοιες 
που µε πιέζουν ψυχολογικά: δεν θέλω να του φορτώσω κι άλλα- ήδη 
έχει πολλά στο κεφάλι του (ια) κάτι φεύγει πάνω από το κεφάλι µου 
απαλλάσσοµαι από έγνοια, υποχρέωση: «ζητάνε βοήθεια από το 
κράτος, για να φύγει οριστικά αυτό το άγχος πάνω από το κεφάλι 
τους» (εφηµ.) (ιβ) από το κεφάλι µου τα τραβάω | τα παθαίνω (όλα) 
ό,τι παθαίνω οφείλονται σε δικές µου πράξεις και επιλογές: αυτή 
φταίει που ήταν τόσο χαλαρή µε τα παιδιά της- από το κεφάλι της τα 
τραβάει || απ' το κακό του το κεφάλι τα τραβάει όλ' αυτά- ποιος του 
είπε να ανακατευτεί µε επιχειρήσεις τώρα στα γεράµατα; 9. (συνεκδ.) 
κάθε πρόσωπο ως προς τις διανοητικές του ικανότητες, τα χα-
ρακτηριστικά του γνωρίσµατα: είναι γερό ~ (άνθρωπος έξυπνος) || εί-
ναι από τα µεγάλα ~ τής εταιρείας (από τους σηµαντικούς της πα-
ράγοντες λόγω γνώσεων, ικανοτήτων κ.λπ.) || ξερό | αγύριστο | αρβα-
νίτικο (βλ.λ.) | µουλαρήσιο ~ (άνθρωπος ξεροκέφαλος) 10. η ανθρώ-
πινη ζωή· σε τυποποιηµένες ΦΡ. όπως (α) βάζω (στοίχηµα) το κεφάλι 
µου (µεσν. φρ.) για τη βεβαίωση τής πίστης κάποιου σε όσα υποστη-
ρίζει (β) (ΤΟ) τρώω ΤΟ κεφάλι µου κάνω επιλογές, που είναι κατα-
στροφικές για µένα: έτσι που πάει, θα το φάει το κεφάλι του! (γ) πέ-
φτουν κεφάλια βλ. λ. πέφτω (δ) γλυτώνω το κεφάλι µου σώζω τη ζωή 
ή τη θέση που κατέχω: ο καθένας κοιτάζει πρώτα πώς θα γλυτώσει το 
κεφάλι του 11. η ηθική και ψυχική υπόσταση ενός ανθρώπου, ο άν-
θρωπος ως συνειδητή ύπαρξη· σε συγκεκριµένες ΦΡ. όπως (α) έχω | 
περπατώ µε το κεφάλι ψηλά είµαι υπερήφανος, αισθάνοµαι σίγου-
ρος για την τιµή και την υπόληψη µου: δεν κάνω ατιµίες, γιατί θέλω 
να περπατάω µε το κεφάλι ψηλά (β) κρατώ το κεφάλι ψηλά διατηρώ 
την υπερηφάνεια µου (γ) σκύβω το κεφάλι (i) υποτάσσοµαι σε κά-
ποιον: οι Έλληνες δεν σκύβουν το κεφάλι σε κανέναν (ii) παραδέχοµαι 
(κάτι) σιωπηλά ή συνειδητοποιώ µε απογοήτευση (κάτι): κατάλαβε 
το σφάλµα του κι έφυγε µε σκυµµένο το κεφάλι (δ) έχω το κεφάλι µου 
ήσυχο δεν έχω εκκρεµότητες ούτε προβλήµατα, έχω την ησυχία µου: 
ακολούθησα όλες τις νόµιµες διαδικασίες, για να 'χω το κεφάλι µου 
ήσυχο (ε) κακό τού κεφαλιού του για ανθρώπους ή ζώα, που µε 
λανθασµένες επιλογές, πράξεις βλάπτουν τον εαυτό τους: εγώ του 
είπα τι τον συµφέρει- αν δεν το κάνει, ~! || (παροιµ.) «λαγός τη φτέρη 
έσειε, -!». — (υποκ.) κεφαλάκι (το) [µεσν.], (µεγεθ.) κεφάλα κ. 
κεφαλάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κεφάλιον, υποκ. 
τού αρχ. κεφαλή (βλ.λ.)]. 

κεφαλιά (η) 1. (στο ποδόσφαιρο) χτύπηµα τής µπάλας µε το κεφάλι: 
το γκολ µπήκε µε θεαµατική ~ || δυνατή | καρφωτή - || κεφαλιά-ψα-
ράκι (όταν ο παίκτης οριζοντιώνεται προς το έδαφος κάνοντας βου-
τιά µπροστά και χτυπά τη µπάλα µε το κεφάλι) 2. χτύπηµα µε το κε-
φάλι: του έριξε µια ~ στο πρόσωπο ΣΥΝ. κουτουλιά. — (υποκ.) κεφα-
λίτσα (η). 

κεφαλιάτικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που προσδιορίζεται κατά κε-
φαλήν, που προκύπτει από υπολογισµό κατ' άτοµο: ~ φόρος | συµµε-
τοχή 2. κεφαλιάτικο (το) ο κεφαλικός φόρος (βλ. λ. κεφαλικός) ΣΥΝ. 
χαράτσι. 

κεφαλίδα (η) [-ας κ. (λόγ.) -ίδος} 1. ο τίτλος έντυπης έκδοσης ή επι-
µέρους κεφαλαίου της, όπως αναγράφεται στην κορυφή των σελίδων 
της· επίσης, σε λεξικό, η πρώτη και τελευταία λέξη κάθε σελίδας που 
αναγράφονται και στην κορυφή της 2. η φράση γνωµικού, αποφθεγ-
µατικού χαρακτήρα (συνήθ. λόγιας προελεύσεως ή και πρωτότυπη), 
που παρατίθεται κατά εισαγωγικό ή αφιερωµατικό τρόπο πριν από το 
κείµενο άρθρου, κεφαλαίου ή βιβλίου επιστηµονικού ή µη. [ΕΤΥΜ, 
< αρχ. κεφαλίς, -ίδος, υποκ. τού ουσ. κεφαλή]. 

κεφαλικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κεφάλι: ~ 
φλέβα || ~ προβολή (τής κεφαλής τού εµβρύου κατά τον τοκετό) 2. 
IATP. ο λόγος τού µέγιστου µήκους προς το µέγιστο πλάτος τού κεφα-
λιού επί εκατό, που χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό ατόµου 
ως προς το µέγεθος τού κεφαλιού του 3. ΙΣΤ. (α) κεφαλικός φόρος (i) 
φόρος που επιβαρύνει κάθε άτοµο ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την 
περιουσία ή το εισόδηµα του (ii) (ειδικότ.) το χαράτσι (βλ.λ.), ο φόρος 
που επί Τουρκοκρατίας επιβαλλόταν κατά κεφαλήν στους υπόδου-
λους για την απαλλαγή τους από στρατιωτικές υποχρεώσεις (β) κε-
φαλική ποινή η κατόπιν δίκης επιβολή τής θανατικής ποινής ή η πλή-
ρης στέρηση των πολιτικών κυρ. ελευθεριών τού καταδικασµένου. 

κεφαλίσιος, -ια, -ιο → κεφαλήσιος 
Κεφαλληνία (η) (λόγ.) 1. η Κεφαλ(λ)ονιά (βλ.λ.) 2. νοµός Κεφαλλη-

νίας νοµός τού Ιονίου Πελάγους, που περιλαµβάνει την Κεφαλλονιά 
και την Ιθάκη µε πρωτεύουσα το Αργοστόλι. — Κεφαλλήν)-ας) (ο), 
κεφαλληνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Κεφαλλήν, -ήνος. Κατά την παράδοση, η ονοµασία 
οφείλεται στον µυθικό ήρωα Κέφαλο, ο οποίος έφθασε στο νησί ως 
πρόσφυγας από την Αθήνα και εκδίωξε τους παλαιότερους κατοί-
κους Ταφίους ή Τηλεβόες]. 

Κεφάλ(λ)ονιά (η) το µεγαλύτερο νησί των Επτανήσων.   — Κε-
φαλ(λ)ονίτης (ο), Κεφαλ(λ)ονίτισσα (η), κεφαλ(λ)ονίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Κεφαλληνία]. 

κεφαλόβρυση (η) (λαϊκ.) το κεφαλάρι ΣΥΝ. νεροµάννα, πηγή. Επί- 
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σης κεφαλόβρυσο (το). 
κεφαλογραβιέρα (η) σκληρό επιτραπέζιο τυρί. 

[ΕΤΥΜ. < κεφαλοτύρι + γραβιέρα, µε συµφυρµό]. 
κεφαλόδεσµος (ο) [µτγν.] {-ου κ. -έσµου | -ων κ. -έσµων, -ους κ. -

έσµους} (λόγ.) οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να συγκρατήσει τα 
µαλλιά ή ως κάλυµµα τού γυναικείου κυρ. κεφαλιού για πρακτικούς 
ή καλλωπιστικούς λόγους, όπως τα κάθε είδους µαντίλια, οι κορδέ-
λες κ.λπ. Επίσης (λαϊκ.) κεφαλόδεµα (το) [µεσν.] {κεφαλοδέµ-ατος | -
ατα, -άτων}. 

κεφαλοκλείδωµα (το) {κεφαλοκλειδώµ-ατος | -ατα, -άτων} λαβή 
στην πάλη κατά την οποία ο παλαιστής πιάνει από πίσω σφιχτά τον 
λαιµό τού αντιπάλου του µε την κλείδωση τού αγκώνα του και τον 
ακινητοποιεί. 

κεφαλοµαντηλο (το) (καθηµ.) µαντήλι που δένεται στο κεφάλι για να 
συγκρατήσει τα µαλλιά ή για καλλωπιστικούς λόγους: στους 
κρητικούς γάµους η νύφη µοιράζει λευκά ~. 

κεφαλοπάνι (το) {κεφαλοπαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αραχνοΰφαντο κά-
λυµµα τού κεφαλιού. 

κεφαλόποδο (το) [1873] {κεφαλοπόδων} ΖΩΟΛ. κάθε θαλάσσιο µα-
λάκιο, που ανήκει στην οµοταξία στην οποία εντάσσονται το χταπόδι, 
η σουπιά και το καλαµάρι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
cephalopoda]. 

κεφαλόπονος (ο) [µεσν.] ο πονοκέφαλος, η ελαφρά κεφαλαλγία (βλ. 
λ. πονοκέφαλος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

κεφαλόπουλο (το) µικρός κέφαλος. [ΕΤΥΜ. < 
κέφαλος + υποκ. επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

κέφαλος (ο) {-ου κ. -άλου | -ων κ. -άλων, -ους κ. -άλους} ασηµόχρω-
µο ψάρι των εύκρατων θαλασσών και τού γλυκού νερού- το εξαιρετι-
κής ποιότητας κρέας του τρώγεται φρέσκο, παστό ή καπνιστό και 
από το θηλυκό του βγαίνει το αβγοτάραχο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κεφαλή]. 

-κέφαλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ότι κάποιος/κάτι: 1. έχει συγκεκριµένο αριθµό κεφαλών: δικέ-
φαλος αετός || τετρακέφαλος µυς 2. σχετίζεται µε το κεφάλι: µακρυ-
κέφαλος, χοντρο-κέφαλος, α-κέφαλος. 
[ΕΤΎΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δι-κέφαλος, µτγν. 
τρι-κέφαλος), που προέρχεται από το ουσ. κεφαλή]. 

κεφαλόσκαλο (το) (καθηµ.) το τελευταίο σκαλοπάτι µιας σκάλας, 
αυτό που βρίσκεται στο πιο ψηλό της σηµείο. 

κεφαλοτύρι (το) {κεφαλοτυρ-ιού | -ιών} σκληρό και ελαφρώς αλµυρό 
τυρί, που παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα- καταναλώνεται σκέτο ή 
τριµµένο σε ζυµαρικά ΣΥΝ. κεφαλήσιο τυρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 

κεφαλοχώρι (το) {κεφαλοχωρ-ιού | -ιών} το χωριό που λόγω τού 
αριθµού των κατοίκων του, των διοικητικών υπηρεσιών ή γενικότ. 
τής ανάπτυξης του, έχει πρωτεύουσα σηµασία, κυρίαρχο ρόλο σε µια 
περιοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

κεφάρω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ., κυρ. για πρόσ.) µου 
αρέσει (κάποιος) πολύ: σαν να σε κεφάρει ο τύπος απέναντι, τι λες; 
[ΕΤΥΜ. < κέφι + παραγ. επίθηµα -άρω]. 

κεφάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κέφι, που βρίσκεται σε καλή διά-
θεση: ~ ήρθες σήµερα, όλο πειράγµατα και γέλια ΣΥΝ. ευδιάθετος, εύ-
θυµος, γελαστός, χαρωπός, χαρούµενος ANT. λυπηµένος 2. αυτός που 
βγάζει κέφι, που δηµιουργεί ευδιαθεσία: ~ πείραγµα | τραγούδι ANT. 
καταθλιπτικός. — κεφάτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κέφι. 

κέφι (το) {κεφ-ιού | -ιών} (καθηµ.) η εκδήλωση ευδιαθεσίας, η χαρού-
µενη διάθεση: πού πήγε το ~ σου, γιατί είσαι µουτρωµένος; || έρχοµαι 
στο - || κάνω µια δουλειά µε ~ ΣΥΝ. ευδιαθεσία, διάθεση, όρεξη ANT. 
ακεφιά- ΦΡ. (α) κάνω κέφι δηµιουργώ ευδιαθεσία ή γίνοµαι ευδιάθε-
τος: έλα, κάνε κέφι, µην είσαι κακόκεφος (β) (οικ.) κάνω κέφι (κά-
ποιον) βρίσκω (κάποιον) τού γούστου µου, µου αρέσει: πολύ τον κά-
νω κέφι τον αδελφό σου, έχει µεγάλη πλάκα! (γ) κάνω το κέφι µου 
κάνω ό,τι θέλω, ό,τι µου αρέσει: αυτός, για να κάνει το κέφι του, µπο-
ρεί να διαλύσει το σπίτι || µέχρι τώρα είχε συνηθίσει πάντα να κάνει το 
κέφι της και κανείς να µην της λέει τίποτε (δ) πώς πόνε τα κέφια; πώς 
είσαι; πώς αισθάνεσαι; (ε) ανάβει το κέφι | το γλέντι βλ. λ. ανάβω 
(στ) τσακίρ κέφι το κορύφωµα τού κεφιού, τής ευθυµίας: φτάνω | 
έρχοµαι | βρίσκοµαι στο ~. — (υποκ.) κεφάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
keyif «ευθυµία» < αραβ. kayf]. 

κέφι - εγκε<ρής - εγκέφιος)ί). Στο κύµα τού καθαρισµού (τής ελ 
ληνικής γλώσσας από ξένες λέξεις, ιδίως τουρκικές) που επικρά 
τησε κατά τον 19ο αι. σύµφωνα µε διδάγµατα τού Κοραή, µερικές 
φορές προχώρησαν, από υπερβάλλοντα ζήλο, σε ακρότητες, πλάσ 
σοντας υβρίδια (νόθα σύνθετα) εξεζητηµένης µορφής. Έτσι, για να 
λογιοποιήσουν τη λ. κέφι (από τουρκ. keyif «ευθυµία») έπλασαν 
αντί τού κεφάτος το εψκεφής (1881) και εγκέφιος (1893), για να 
δηλώσουν τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση ευθυµίας, 
κεφιού. Για τους ατυχείς αυτούς νεολογισµούς (που καταδίκασε η 
χρήση σε αφάνεια) ο λεξικογράφος Στέφανος Κουµανούδης (Συ 
ναγωγή νέων λέξεων..., 1900) παρατηρεί: «τά δύο ταύτα επίθετα 
εις το κέφιν ων βέβαια τά έποίησεν ο ποιήσας». → 
ταψί 

κεφίρ (το) {άκλ.} πόσιµο υποκίτρινο, όξινο υγρό ή σε κρεµώδη µορφή, 
από γάλα που έχει υποστεί ζύµωση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. képhir, λ. 
καυκασιανής προελ.]. 

κεφτές κ. (λαϊκ.) κιοφτές (ο) {κεφτέδες} µικρό κοµµάτι από κιµά 
ζυµωµένο µε άλλα υλικά (αβγά, ψωµί, µαϊντανό κ.λπ.) και καρυκεύ-
µατα, σε σφαιροειδές ή πεπλατυσµένο σχήµα, που τρώγεται συνήθ. 
τηγανισµένο. — (υποκ.) κεφτεδάκι κ. κιοφτεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. köfte < περσ. köfta]. 

κεχαγιάς (ο) {κεχαγιάδες} 1. τιτλούχος τής σουλτανικής αυλής ή 
υψηλόβαθµος αξιωµατούχος (γραµµατέας, αξιωµατικός τού ιππικού, 
προϊστάµενος, επίτροπος ή επιτηρητής) 2. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που 
επιβάλλεται ως αρχηγός ή ρυθµιστής των πραγµάτων ΣΥΝ. δερβένα-
γας. — κεχαγιαλίκι (το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < τουρκ. kehaya (διαλεκτ. τ. αντί τού kahya) < περσ. 
kethuda]. 

κεχαριτωµένος, -η, -ο [µτγν.] (αρχαιοπρ.) αυτός που διακρίνεται από 
χάρη και λεπτότητα, ευγένεια µορφής και χαρακτήρα- (συνήθ. επίθ. 
τής Παναγίας) αυτή που έχει δεχθεί τη θεία χάρη: «χαίρε, κε- 
χαριτωµένη, ό Κύριος µετά σου» (Κ.∆. Λουκ. 1, 28) ΣΥΝ. χαριτωµένος. 

κεχηνώς, -υία, -ός {κεχην-ότος, -ότα | -ότες (ουδ. -ότα), -ότων} (αρ-
χαιοπρ.) (κυρ. στο αρσ.) (µτφ.-αρχαιοπρ.) αυτός που χάσκει, που έχει 
µείνει µε ανοικτό το στόµα από την έκπληξη: κοίταζε κεχηνώς ΣΥΝ. 
κατάπληκτος. — κεχηνότως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού παρακ. κέχηνα (δωρ. κέ-χα-να) τού ρ. χάσκτω (βλ.λ.), 
πβ. κ. ά-χα-νής]. 

κεχρί (το) {κεχρ-ιού | -ιών) φυτό που καλλιεργείται για τους µικρούς 
και εδώδιµους σπόρους του, οι οποίοι καταναλώνονται ως δηµητρια-
κά (ξηροί καρποί από ανθρώπους) ή ως ζωοτροφή, κυρ. των πουλιών 
ΦΡ. ο νους του στο κεχρί για όσους σταθερά ασχολούνται µε τα πο-
νηρά και ευχάριστα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κεγχρίον, υποκ. τού αρχ. κέγχρος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
κέρχ-νος (µε µετάθεση) < *κέρκ·-σ-νος, που συνδ. µε αρχ. γερµ. hirso 
«κεχρί» (> γερµ. Hirse). Κατ' άλλη άποψη, κέγχρος < *gher-ghro- (µε 
αναδιπλασιασµό και ανοµοίωση r-r > n-r), που συνδ. ίσως µε µέσ. 
γερµ. grü-z «καλαµπόκι» κ.ά.]. 

κεχριµπαρένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από κε-
χριµπάρι: ~ κοµπολόι 2. αυτός που το χρώµα του µοιάζει µε τού κε-
χριµπαριού: ~ ρετσίνα | σταφύλια. 

κεχριµπάρι (το) {κεχριµπαρ-ιού | -ιών} 1. το ήλεκτρο (βλ.λ.) 2. το 
χρώµα τού ήλεκτρου και (συνεκδ.) ό,τι έχει ανάλογο χρώµα (κυρ. λόγω 
διαύγειας, εξαιρετικής καθαρότητας, υψηλής ποιότητας): κρασί | 
ρετσίνα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kehribar < περσ. 
kährubä «κίτρινο ήλεκτρο»]. 

κηδεία (η) {κηδειών} 1.η εθιµοτυπική τελετή, θρησκευτικού συνήθ. 
χαρακτήρα, που τελείται για νεκρό πρόσωπο πριν από την ταφή (ή 
την αποτέφρωση τού σώµατος του), το σύνολο των εθιµοτυπιών που 
έχουν χαρακτήρα φροντίδας τού νεκρού: η ~ θα γίνει δηµοσία δαπά-
νη ΣΥΝ. εκφορά, ενταφιασµός, ταφή, θάψιµο 2. (συνεκδ.) η ποµπή που 
ακολουθεί το φέρετρο κατά την τελετή: η ~ πέρασε από µπροστά 
τους 3. (αργκό) κατάσταση από την οποία απουσιάζει η ευθυµία, η 
ζωντάνια, το κέφι· καταθλιπτικό, µονότονο περιβάλλον ή πρόσωπο 
που στερείται ενεργητικότητας, ευδιαθεσίας, ταχύτητας: το µαγαζί 
απόψε ήταν σκέτη ~! 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συγγένεια από γάµο», < κηδεύω. Η σηµε-
ρινή σηµ. είναι µτγν.]. 

κηδειόσηµο (το) 1. το κηδειόχαρτο (βλ.λ.) 2. (στην αργκό των στρα-
τιωτών) (υβριστ.) προς στρατιώτη που κινείται αργά, νωχελικά χωρίς 
ζωντάνια. [ΕΤΥΜ, < κηδεία + -σηµο < σήµα, πβ. κ. γραµµατό-σηµο]. 

κηδειόχαρτο (το) τυπωµένο χαρτί µε το οποίο αναγγέλλεται ο θά-
νατος (κάποιου) και στο οποίο αναγράφονται πληροφορίες για τον 
τόπο και τον χρόνο τής κηδείας· επικολλάται συνήθ. σε χώρους που 
σχετίζονται µε τον αποθανόντα ΣΥΝ. κηδειόσηµο. 

κηδεµόνας (ο/η) 1. το πρόσωπο (φυσικός ή µη γονέας), που κατά τον 
νόµο έχει αναλάβει την επιµέλεια ανηλίκου ή γενικότ. µη αυτεξού-
σιου προσώπου, τη διαχείριση τής περιουσίας και την εκπροσώπηση 
του: ο δάσκαλος ζήτησε να δει τους ~ των µαθητών του || ο σύλλογος 
γονέων και κηδεµόνων τού σχολείου µας ΣΥΝ. προστάτης, επιτηρη-
τής, φροντιστής, επιµελητής 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που έχει τον ρόλο 
προστάτη άλλου, επιβάλλοντας ουσιαστικά τη θέληση του: το συνδι-
καλιστικό κίνηµα δεν έχει ανάγκη από κηδεµόνες · 3. ορθοπαιδικό 
µηχάνηµα για υποβοήθηση κινητικής λειτουργίας ή αποκατάσταση 
προβλήµατος. [ΕΤΥΜ. < appc- κηδεµών, -όνος < κήδοµαι «φροντίζω» 
(βλ.λ.)]. 

κηδεµονεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κηδεµόνευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. αναλαµβάνω την κηδεµονία προσώπου 2. (µτφ.) καθοδηγώ 
(κάποιον/κάτι), υποδεικνύοντας του τι πρέπει να κάνει: ο σύλλογος 
τους δεν κηδεµονεύεται από κανένα κόµµα 3. ΝΟΜ. κηδεµονεύαµε-
νες περιοχές, κηδεµονευόµενοι πληθυσµοί κ.λπ. (περιοχές, πληθυ-
σµοί κ.λπ.) που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς κηδεµονίας (βλ. 
λ. κηδεµονία). 

κηδεµονία (η) [αρχ.] {κηδεµονιών} 1. η κατά τον νόµο ανάληψη τής 
επιµέλειας και επίβλεψης ανηλίκου ή υπεξουσίου, µε ευθύνη για τη 
διαχείριση τής περιουσίας του και την εκπροσώπηση του, το σύνολο 
των υποχρεώσεων και των ενεργειών που απορρέουν από τον ρόλο 
τού κηδεµόνα 2. διεθνής κηδεµονία το καθεστώς που ισχύει στις 
πρώην αποικίες κατά τη µετάβαση τους από το προηγούµενο στάδιο 
τής πλήρους εξάρτησης και υποταγής τους στις αποικιακές δυνάµεις, 
σε άλλου είδους καθεστώς οικονοµικής, πολιτικής κ.λπ. κυριαρχίας 
των αποικιακών χωρών σε αυτές. 

κηδεµονικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον κηδεµόνα ή 
την κηδεµονία, που χαρακτηρίζει το έργο τού κηδεµόνα: ~ ρόλος | 
αποστολή | υποχρέωση ΣΥΝ. προστατευτικός, επιβλεπτικός. — κηδε-
µονικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κηδεστής (ο) (αρχαιοπρ.) ο εξ αγχιστείας συγγενής ΣΥΝ. συγγενής εξ 
επιγαµίας ΑΝΤ. εξ αίµατος συγγενής. — κηδεστία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κήδος «φροντίδα» < κήδω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

κηδεύω ρ. µετβ. {κήδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} τελώ την κηδεία (κά- 
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ποιου), προβαίνω στην εκφορά και ταφή ή αποτέφρωση νεκρού: κηδεύτηκε µε 
τιµές και µεγαλοπρέπεια ΣΥΝ. ενταφιάζω, θάβω, τελώ νεκρώσιµη τελετή. — 
κήδευοη (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κήδος «φροντίδα» < κήδω | -οµαι (βλ.λ.). Η λ. είχε τη γενική 
σηµ. «φροντίζω», αλλά χρησιµοποιήθηκε και µε τις σηµ. «νυµφεύοµαι - 
συνάπτω γάµο» και «θάβω, παρίσταµαι κατά την ταφή», αναφερόµενη στις 
προετοιµασίες που απαιτούσαν τέτοιες τελετές]. 

κήδοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) (+γεν.) 
εκδηλώνω µέριµνα (για κάποιον/κάτι), έχω πραγµατικό ενδιαφέρον: φιλέλλην 
ο οποίος κήδεται των εθνικών µας δικαίων και συµφερόντων ΣΥΝ. 
ενδιαφέροµαι, νοιάζοµαι, φροντίζω ΑΝΤ. αδιαφορώ, αµελώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
ίΕΤΥΜ. < αρχ. κήδω | -οµαι < I.E. *käd-os- «φροντίδα - λύπη», πβ. αβε-στ. 
sädra- «δυστυχία, συµφορά», µέσ. ιρλ. caiss «µίσος», ουαλ. cawdd «οργή», 
γοτθ. hatis «µίσος», γερµ. Haß, αγγλ. hate κ.ά. Οµόρρ. κηδ-εία, κηδε-µών, 
κηδ-εύω (βλ.λ.) κ.ά.]. 

κηλεπίδεσµος (ο) [1839] {κηλεπιδέσµ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. ελαστικό εξάρτηµα 
που εφαρµόζει σαν ζώνη, συγκρατώντας σε συγκεκριµένα σηµεία το σώµα 
ατόµου που πάσχει από κήλη: στα βρέφη που πάσχουν από οµφαλοκήλη, 
χρησιµοποιείται ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bandage herniaire]. 

κήλη (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µετακίνηση οργάνου από την ανατοµική 
κοιλότητα στην οποία περιέχεται φυσιολογικά- συνηθισµένες µορφές της είναι 
η βουβωνοκήλη, η οµφαλοκήλη κ.ά. — κηλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *kâF-
el-â < I.E. *qäw-el- «οίδηµα, πρήξιµο», πβ. αρχ. σλαβ. kyla, ρωσ. kilâ, αρχ. 
γερµ. höla, αρχ. αγγλ. hêala κ.ά.]. 

κηλίδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ίδος} 1. οτιδήποτε εµφανίζεται σε µια επιφάνεια ως 
στίγµα είτε λόγω χρωµατικής αντίθεσης είτε ως λεκές, ρύπος: στο σηµείο τής 
πληγής το πουκάµισο είχε µια µεγάλη ~ από αίµα || ~ από µελάνι | χρώµα || µπλε 
| µαύρη ~|| ~ πετρελαίου (πετρελαιοκηλίδα στη θάλασσα) ΣΥΝ. (λόγ.) σπίλος 
2. ΑΝΑΤ. στίγµα που εµφανίζεται στην επιδερµίδα λόγω τοπικής αλλοίωσης 
τού χρώµατος της από φυσικά ή παθολογικά αίτια ΣΥΝ. πανάδα 3. ΒΙΟΛ. 
οπτική κηλίδα η έντονα χρωµατισµένη περιοχή µονοκύτταρων οργανισµών, η 
οποία λειτουργεί ως φωτοδέκτης και αντιπροσωπεύει βασικό αισθητήριο 
όργανο των οργανισµών αυτών 4. ΑΣΤΡΟΝ. σκοτεινός σχηµατισµός τής 
φωτόσφαιρας τού Ηλίου: ηλιακές κηλίδες 5. (µτφ.) οτιδήποτε πλήττει ως 
µελανό σηµείο το ηθικό κύρος, τη συνολική αξία, την τιµή, την υπόληψη 
κάποιου: τα πρόσφατα κρούσµατα ρατσιστικής βίας αποτελούν µαύρη ~ για τον 
πολιτισµό τής Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κηλίς, -ΐδος < I.E. *qäl- «σκούρα 
κηλίδα», πβ. λατ. câlidus «σηµαδεµένος (για βόδια)», αρχ. ιρλ. caile «κηλίδα», 
αρχ. σλαβ. kali «πηλός» κ.ά.]. 

κηλιδώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κηλίδω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 1. αφήνω στίγµατα- 
λερώνω (κάτι): το πουκάµισο είχε κηλιδωθεί από αίµα ΣΥΝ. λεκιάζω, ρυπαίνω, 
στιγµατίζω 2. (µτφ.) προσβάλλω την τιµή, την ηθική (κάποιου): οι πράξεις του 
κηλιδώνουν την οικογενειακή µας τιµή || δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να 
κηλιδώσει το όνοµα του ΣΥΝ. αµαυρώνω, ατιµάζω, σπιλώνω, καταισχύνω, 
ντροπιάζω ANT. τιµώ, λαµπρύνω. — κηλίδωση (η) [µεσν.]. 

κήνοορας (ο) {κηνσόρων} (λόγ.) πρόσωπο που εµφανίζεται και δρα ως τιµητής 
των άλλων, που τους αξιολογεί και τους κατατάσσει, κυρ. µε επιφανειακά και 
ανελαστικά κριτήρια και διάθεση επικριτική: µερίδα διανοουµένων επιλέγει 
τον ασφαλή ρόλο τού ~ τής δηµόσιας ζωής. Επίσης (λογιότ.) κήνσωρ [µτγν.] 
{κήνσορος}. [ΕΤΥΜ < µτγν. κήνσωρ | κένσωρ, -ορός < λατ. censor, 
αξιωµατούχος (στην αρχ. Ρώµη) επιφορτισµένος µε την απογραφή των 
πολιτών και των περιουσιών τους, < census «απογραφή»]. 

κηπαίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον κήπο· (συ-νήθ. για 
απορρίµµατα από τον καθαρισµό των κήπων, δηλ. κλαδιά, φύλλα κ.λπ.): η 
συλλογή ~ απορριµµάτων. 

κηπάριο (το) → κήπος 
κήπευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (γενικά) η µετατροπή 

έκτασης σε κήπο, η καλλιέργεια φυτών σε ήµερη µορφή 2. (ει-δικότ.) η 
δηµιουργία ήµερης παραλλαγής άγριου φυτού σε κήπο µε ειδικές 
δενδροκοµικές µεθόδους κατά επιστηµονικό τρόπο 3. η αποµάκρυνση των 
γερασµένων ή ξεραµένων δέντρων από καλλιεργούµενο δάσος για την 
αραίωση του. 

κηπεύσιµος, -η, -ο [µτγν.] κηπευτός (βλ.λ.). 
κηπευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται στην κήπευση ή 
παράγεται µε αυτή: ~ προϊόντα | εργαλεία | καλλιέργειες 2. κηπευτικά (τα) τα 
λαχανικά, γενικότ. τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στον κήπο 3. 
κηπευτική (η) η τέχνη τής καλλιέργειας φυτών στον κήπο, τής ανάπτυξης των 
ήµερων ποικιλιών τους, η τέχνη τού κηπουρού ΣΥΝ. κηπουρική. κηπευτός, -ή, 
-ό [µτγν.] (φυτό) που αναπτύσσεται σε κήπο µε ελεγχόµενη καλλιέργεια, που 
ανήκει σε ήµερη, καλλιεργήσιµη ποικιλία ΣΥΝ. περιβολήσιος, ήµερος ΑΝΤ. 
άγριος, αυτοφυής. κηπεόω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κήπευ-σα, -θηκα, -µένος} 
καλλιεργώ κήπο, επιµελούµαι την ανάπτυξη φυτών σε κήπο· ασχολούµαι µε 
την κηπουρική. κηποκοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. η τέχνη και επιστήµη τής 
συστηµατικής καλλιέργειας φυτών για εµπορικούς λόγους ή για καθαρά 
προσωπική ευχαρίστηση ΣΥΝ. κηπουρική. — κηποκόµος (ο/η) [µτγν.], 
κηποκοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κηποκόµος < κήπος + -κόµος < κοµώ «φροντίζω, περι-
ποιούµαι» (βλ. λ. -κοµίά)). κήπος (ο) 1. η συνήθ. περιφραγµένη έκταση γης, 
µπροστά ή πίσω από κατοικία, όπου φυτεύονται και καλλιεργούνται λουλούδια, 
δέντρα, χόρτα, λαχανικά, θάµνοι κ.λπ. για καλλωπιστικούς ή καταναλωτι- 

κούς, πρακτικούς λόγους (οπότε και αναλόγως χαρακτηρίζεται ως ανθόκηπος, 
δενδρόκηπος, λαχανόκηπος κ.λπ.(: ιδιωτικός | σχολικός | εσωτερικός ~ || 
αρχιτεκτονική κήπων || οι ολάνθιστοι, ανοιξιάτικοι ~ τής γειτονιάς || µαραµένος 
και απεριποίητος ~ || ο ~ ήθελε πότισµα ΣΥΝ. περιβόλι, µπαξές 2. (ειδικότ.) 
(α) έκταση εδάφους ή τεχνητού χώρου µε διακοσµητικά φυτά, δέντρα κ.λπ., η 
οποία διατίθεται για κοινή χρήση ως πάρκο ή γενικότ. ως χώρος αναψυχής: 
δηµόσιος ~ || ο εθνικός ~ στο κέντρο τής Αθήνας (β) βοτανικός κήπος βλ. λ. 
βοτανικός (γ) ζωολογικός κήπος βλ. λ. ζωολογικός (δ) κρεµαστοί κήποι οι 
κήποι που διαµορφώνονται σε συνεχή, ανισόπεδα επίπεδα µε αυξανόµενη 
κλίση τού εδάφους: οι ~ τής Βαβυλώνας (ένα από τα επτά θαύµατα τής 
αρχαιότητας, πιθ. είδος ζιγκουράτ το οποίο σχηµάτιζε καταπράσινο τεχνητό 
λόφο από κατάφυτα επίπεδα) 3. Κήπος τής Εδέµ βλ. λ. Εδέµ. — (υποκ.) 
κηπάκι κ. (λόγ.) κηπάριο (το) κ. κηπάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κήπος < I.E. *kâp-â «κοµµάτι γης, οικόπεδο», πβ. αρχ. γερµ. 
huoba, αρχ. σαξ. hôba, ολλ. hoeve «αγροτεµάχιο», αλβ. kopshtë «κήπος» κ;ά.]. 
κηποτεχνία (η) {χωρ. πληθ.) η τέχνη τού σχεδιασµού κήπων και τής 
διαµόρφωσης και διατήρησης χώρων πρασίνου στις πόλεις για διακοσµητικούς 
λόγους. κηπούπολη κ. (ορθότ.) κηπόπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πό-
λεων} πόλη ή προάστιο µε µεγάλους φυσικά διαµορφωµένους κήπους, πάρκα 
και ανοιχτές εκτάσεις, αλλά και κάθε συνοικισµός µε επαύλεις, οι οποίες 
περιβάλλονται από κήπο: η ~ τής Κηφισιάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιούπολη. 
κηπουρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον κηπουρό ή την εργασία 
του: ~ εργαλεία | εξοπλισµός 2. κηπουρική (η) η τέχνη τού κηπουρού, το σύνολο 
γνώσεων και τεχνικών για την περιποίηση κήπου, την καλλιέργεια λουλουδιών, 
δέντρων ή λαχανικών ΣΥΝ. κηπευτική. κηπουρός (ο/η) το πρόσωπο που επί 
πληρωµή αναλαµβάνει την καλλιέργεια και τη φροντίδα ενός κήπου, που έχει 
ειδικευθεί στην περιποίηση δηµόσιων ή ιδιωτικών κήπων ΣΥΝ. περιβολάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κηποΈορός κήπος + -ουρόςκ ορώ «βλέπω, φροντίζω», πβ. οίκ-
ουρός]. κηπόχωµα (το) [1808] {κηποχώµατος | χωρ. πληθ.} χώµα που χρησι-
µοποιείται στην κηπουρική. κηραλοιφή (η) [1871] κ. (λαϊκ.) κεραλοιφή (λόγ.) 
αλοιφή µε βάση 
το κερί και το λάδι. κηρήθρα (η) κ. (λαϊκ.) κερήθρα {κηρήθρων} τµήµα τής 
κυψέλης που κατασκευάζουν οι µέλισσες, το οποίο αποτελείται από σειρές 
οµοιόµορφων εξαγωνικών κέρινων κελλιών για την αποθήκευση τού µελιού, 
τής γύρης, καθώς και για την τοποθέτηση των αβγών τους. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κηρός «κερί» + -ήθρα, πβ. δαχτυλ-ήθρα, κολυµβ-ήθρα, µπουρµπουλ-ήθρα κ.ά.]. 
κηρίο (το) µονάδα µετρήσεως τής ισχύος, τής έντασης τής φωτεινότητας που 
εκπέµπει µια φωτεινή πηγή (σύµβολο cd). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κηρίον, υποκ. τού 
κηρός «κερί», αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο ανατολικής προελεύσεως, όπως 
επιµαρτυρείται και από το παράγωγο κήρινθος. Η σύνδεση µε βαλτικές λ. για το 
µέλι (πβ. λιθ. korys, λετ. krâes) εµφανίζει φωνητικές δυσχέρειες. ∆άνειο από 
την ίδια πηγή µε το αρχ. κηρός αποτελεί πιθ. και η αντίστοιχη λατ. λ. céra (> 
γαλλ. cire)]. κηρογραφία (η) [µτγν.] {κηρογραφιών} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. ζωγραφική 
τεχνική, που χρησιµοποιεί χρώµατα διαλυµένα σε λειωµένο κερί (βλ. κ. λ. 
εγκαυστική) 2. (συνεκδ.) κάθε έργο ζωγραφικής που δηµιουργείται µε την 
παραπάνω µέθοδο: του χάρισε µια από τις ωραιότερες ~ της 3. µέθοδος 
ιχνογράφησης για τον σχεδιασµό χαρτών ή την αποτύπωση χωρογραφικών 
µετρήσεων µε τη βοήθεια κεριού, καθώς και (συνεκδ.) η εικόνα ή ο χάρτης που 
σχεδιάζεται µε αυτή τη µέθοδο. κηρόδετος, -η, -ο ο συγκολληµένος µε κερί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κηρός + δετός]. κηροδοχος, -ος, -ο 1. αυτός στον οποίο γίνεται 
η τήξη τού κεριού: ~ λέβητας 2. ο δίσκος στον οποίο στερεώνουν τα αναµµένα 
κεριά στο µανουάλι. 
[ΕΤΥΜ < κηρός + -δόχος < δέχοµαι]. κηροζίνη (η) {χωρ. πληθ.} µείγµα υγρών 
υδρογονανθράκων, που λαµβάνεται στα ελαφρύτερα κλάσµατα κατά την 
απόσταξη τού πετρελαίου και χρησιµοποιείται ευρέως ως καύσιµη ύλη (λ.χ. στα 
αεροπλάνα) καν ως καθαριστικό διάλυµα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. Kerosine 
< αρχ. κηρός]. κηροµπογιά (η) κ. (λαϊκ.) κεροµπογιά είδος µπογιάς που χρησι-
µοποιείται στη ζωγραφική και που έχει ως βάση της το κερί. κηροπήγιο (το) {-
ίου | -ίων} εκκλησιαστικό, λατρευτικό ή διακοσµητικό σκεύος µε µία ή 
περισσότερες υποδοχές για τη στερέωση κεριών: χρυσό | σκαλιστό ~ || διπλό | 
κλασικό ~ || τα αναµµένα ~ τής εκκλησίας ΣΥΝ. καντηλέρι, µανουάλι. 

[ΕΤΥΜ. < κηρός «κερί» + -πήγιο < αρχ. πήγνυµι (βλ. κ. πήζω)]. κηροπλάστης 
(ο) [αρχ.] {κηροπλαστών}, κηροπλάστρια (η) {κη- 
ροπλαστριών} ο κηροποιός. κηροπλαστική (η) [µτγν.] η τέχνη τής κατασκευής 
κεριών. κηροποιείο (το) [1871] εργαστήριο κατασκευής κεριών και λαµπάδων 
µε τη χρήση ειδικών καλουπιών, µέσα στα οποία χύνεται και αφήνεται να 
κρυώσει το κερί, για να πάρει το σχήµα του. κηροποιός (ο) [µτγν.] ο τεχνίτης 
που ασχολείται µε την κατασκευή 
κεριών ΣΥΝ. κηροπλάστης, κεράς. — κηροποιία (η). κηροπωλείο (το) [µεσν.] 
κατάστηµα που πουλά κεριά. κηρός (ο) (αρχαιοπρ.) 1. το κερί 2. ισπανικός 
κηρός ρητινώδες παρασκεύασµα που ρευστοποιείται όταν θερµαίνεται και 
χρησιµοποιεί- 



κηροσβέστης 889 κίβδηλος 
 

ται για το σφράγισµα επιστολών, εγγράφων κ.λπ. ΣΥΝ. βουλλοκέρι. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., βλ. λ. κηρίο]. 

κηροσβέστης κ. κεροσβήστης (ο) {κηροσβεστών} σκεύος (ιδίως 
εκκλησιαστικό) που χρησιµεύει για το σβήσιµο των κεριών. [ΕΤΥΜ < κηρός + 
σβέστης < αρχ. σβέννυµι (βλ. κ. σβήνω)]. 

κηροστάτης (ο) [1893] {κηροστατών} σκεύος µε ειδικές υποδοχές για την 
τοποθέτηση, στερέωση κεριών, που χρησιµοποιείται για οικιακούς, 
διακοσµητικούς ή εκκλησιαστικούς, λειτουργικούς σκοπούς ΣΥΝ. κηροπήγιο, 
µανουάλι. [ΕΤΥΜ < κηρός «κερί» + -στάτης (< αρχ. Γσταµαι)]. 

κήρυγµα (το) [αρχ.] {κηρύγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. (α) ο θρησκευτικού 
περιεχοµένου λόγος που εκφωνείται σε εκκλησίες από τους ιερείς ή τους 
επισκόπους ή και επιφορτισµένους προς τούτο πολίτες βάσει αποστολικών και 
ευαγγελικών λατρευτικών αναγνωσµάτων για την προβολή βασικών 
χριστιανικών αρχών και ο χρόνος που αυτός διαρκεί: ~ από τον άµβωνα || το - 
τής Κυριακής (β) ΘΕΟΛ. Ο λόγος των Αποστόλων ως µέσο διάδοσης τής 
λυτρωτικής αποστολής τού Χριστού, όπως καταγράφηκε στα Ευαγγέλια τής 
Κ.∆., αναπτύσσοντας τις βασικές αλήθειες τού χριστιανισµού 2. ο λόγος που 
απευθύνεται ως διδασκαλία και µε τη δηλωµένη πρόθεση να φανερώσει την 
αλήθεια ορισµένης διδασκαλίας ή ορισµένων θέσεων και να εµπνεύσει πίστη 
σε αυτές (επειδή θεωρεί σαφή την ανάγκη παραδοχής τους): το ~ µιας νέας 
πολιτικής βρήκε απήχηση στους ψηφοφόρους || το ~ για τη φυλετική ισότητα έχει 
επηρεάσει σηµαντικά τη σκέψη του 3. (κακόσ.) ο εκτεταµένος λόγος µε τον 
οποίο επιδιώκει κανείς να προβάλει ορισµένες θέσεις (µε τρόπο φορτικό, 
ενοχλητικό): τέτοιος που είναι, καλά θα κάνει ν' αφήσει τα ~ περί ηθικής || µια 
απλή γνώµη τού ζήτησα κι αυτός µου έκανε ολόκληρο ~. — (υποκ.) 
κηρυγµατάκι (το). 

κήρυκας (ο/η) {κηρύκων} 1. πρόσωπο που κάνει κήρυγµα, κυρ. θρησκευτικό: ο 
~ ανέλυε το νόηµα τής ευαγγελικής περικοπής 2. πρόσωπο που προβάλλει 
συστηµατικά και δηµόσια ένα δόγµα, µια ιδέα, µια φιλοσοφική θεωρία κ.λπ.: 
~ τής αδελφοσύνης των λαών || ~ µίσους και εκδίκησης || σε όλη τη ζωή του 
υπήρξε ~ των νέων ιδεών και τής ανάγκης εκσυγχρονισµού ΣΥΝ. 
προπαγανδιστής 3. το πρόσωπο που αναλαµβάνει τη δηµόσια αναγγελία 
είδησης, αυτός που διαλαλεί (κάτι) στο πλήθος: έστειλε κήρυκες σε όλη τη 
χώρα, να µεταφέρουν τα µαντάτα ΣΥΝ. διαλαλητής, ντελάλης 4. πρόσωπο που 
αποστέλλεται µεταξύ εµπολέµων, µεταφέροντας προτάσεις ειρήνευσης, 
ανακωχής ΣΥΝ. πρεσβευτής, ειρηνευτής · 5. πρόσωπο που προβαίνει στην 
κήρυξη των δηµόσιων πλειστηριασµών, δηµοπρασιών, καθώς και στη 
δηµοσίευση των προγραµµάτων τους στον τοπικό Τύπο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κήρυξ, -υκος, που συνδ. µε σανσκρ. kâru- «τραγουδιστής, ποιητής», οπότε πιθ. 
ανάγεται σε I.E. *kàr- «υµνώ, τραγουδώ», πβ. κ. σανσκρ. car-kar-ti «επαινώ, 
υµνώ»]. 

κηρύκειο (το) [αρχ.] {κηρυκεί-ου | -ων} 1. το ραβδί που έφεραν οι κήρυκες και 
οι πρέσβεις 2. το έµβληµα τού θεού Ερµή και γενικότ. σύµβολο οµόνοιας και 
παύσης των διαφορών κατά την αρχαιότητα, που απετελείτο από λεπτή ράβδο 
ελιάς ή δάφνης, µε δύο µικρά φτερά και δύο φίδια, που ήταν τυλιγµένα γύρω 
από τη ράβδο και µάχονταν το ένα το άλλο. 

κήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} η δηµόσια και επίσηµη 
ανακοίνωση, γνωστοποίηση: ~ πολέµου (ανακοίνωση τής έναρξης 
εχθροπραξιών εναντίον κράτους) || ~ τής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων || 
~ πτωχεύσεως ΣΥΝ. διακήρυξη, εξαγγελία, αναγγελία. 

κηρύσσω κ. κηρύττω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κήρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. κάνω 
κήρυγµα, διαδίδω ιδέες και δόγµατα (φιλοσοφικά, θρησκευτικά, πολιτικά 
κ.λπ.): τα έργα του κήρυτταν την πίστη στον άνθρωπο || οι Απόστολοι κήρυξαν 
στον κόσµο τον λόγο τού Ιησού Χριστού || ~ το Ευαγγέλιο || η οργάνωση αυτή 
κηρύσσει τον ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία ΣΥΝ. προπαγανδίζω, διαδίδω, 
διδάσκω ♦ (µετβ.) 2. ανα-κοινώνων επίσηµα και δηµόσια κάτι (κυρ. στο 
πλαίσιο καθιερωµένης νοµικά ή εθιµικά διαδικασίας): µας κήρυξαν τον πόλεµο 
|| ο νοµός κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης || κήρυξε την έναρξη των 
εργασιών τής συνδιάσκεψης- ΦΡ. (α) κηρυγµένος εχθρός ο εχθρός τού οποίου 
οι αρνητικές, επιθετικές διαθέσεις είναι ξεκάθαρες και εκ των προτέρων 
δεδηλωµένες: ανήκε στους ~ τού καθεστώτος και του απαγορεύθηκε η είσοδος 
στη χώρα || είναι ~ τής φαυλο-κρατίας (β) (µτφ.) κηρύσσω (σε κάποιον) τον 
πόλεµο (κηρύσσω πό-λεµον, Οµήρ. ίλ. Β 443) δηλώνω την εχθρότητα µου, 
εκδηλώνοµαι αρνητικά (απέναντι σε κάποιον), τον αντιµετωπίζω ως εχθρό: 
του έχει κηρύξει τον πόλεµο και προσπαθεί να τον µειώσει µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. 
πολεµώ, κοντράρω, εχθρεύοµαι ♦ 3. (αµετβ.) κάνω κήρυγµα, είµαι ή γίνοµαι 
κήρυκας: όλοι τον θαύµαζαν, όταν κήρυττε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< κήρυξ (βλ.λ.)]. 

κηρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κηρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} αυτός που έχει την 
υφή τού κεριού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κηρωµενος, -η, -ο αυτός που είναι επιχρισµένος µε κερί: ~ πινακίδες. 
κηρωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει επάλειψη κεριού, ώστε να είναι αδιάβροχος: ~ 

ύφασµα | χαρτί 2. κηρωτό έµπλαστρο σκεύασµα από λεπτό ύφασµα 
επαλειµµένο µε διάφορες θεραπευτικές ουσίες µε βάση το κερί (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κηρώ (-όω) < κηρός «κερί»]. 

κητέλαιο (το) {κητελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. ζωικό έλαιο που χρησιµοποιείται ως 
λιπαντικό, στην κατασκευή σαπουνιών και σπανιότ. εδώδιµων λιπών και το 
οποίο προµηθευόµαστε από τη λιπαρή στιβάδα των κητών (κυρ. τής 
φάλαινας) µε τήξη. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. whale oil]. 

κητοειδής, -ής, -ές [1873] {κητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κήτος. Επίσης κητώδης, -ης, -ες [αρχ.]. — κητοειδώς κ. κητωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κήτος (το) {κήτ-ους | -η, -ών} 1. υδρόβιο θηλαστικό µεγάλων διαστάσεων, π.χ. η 
φάλαινα, το δελφίνι κ.ά. 2. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που είναι πολύ παχύς και 
δυσκίνητος: πού να χωρέσει τέτοιο ~ σ' αυτό το φουστανάκι! ΣΥΝ. φάλαινα, 
θηρίο, θωρηκτό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ < αρχ. κήτος, αγν. ετύµου]. 

κητόσπερµα (το) [1839] {κητοσπέρµ-ατος | -ατα, -άτων} ΧΗΜ. συστατικό τού 
κητελαίου µε ευρεία χρήση στη φαρµακευτική και την αρωµατοποιία, καθώς 
και στην κατασκευή κεριών πολυτελείας κ.λπ. ΣΥΝ. σπερµατσέτο. Επίσης 
κήτειο σπέρµα. [ΕΙΥΜ Απόδ. τού αγγλ. sperm oil]. 

κηφηναρειό (το) [1839] (µειωτ.) 1. (περιληπτ.) οµάδα αργόσχολων ανθρώπων, 
που ζουν παρασιτικά καταχρώµενοι την εργατικότητα και ανοχή των 
υπόλοιπων µελών ενός συνόλου ΣΥΝ. τεµπέληδες, παράσιτα, τεµπελχανάδες, 
αργόσχολοι 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο συχνάζουν οι αργόσχολοι: αυτή 
η υπηρεσία τού υπουργείου από χώρος εργασίας έχει µεταβληθεί σε ~. 

κηφήνας (ο) 1. η αρσενική µέλισσα και γενικότ. κάθε έντοµο τού οποίου η 
αποκλειστική συµβολή και αποστολή είναι η γονιµοποίηση τής βασίλισσας 2. 
(µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο που συντηρείται εις βάρος των υπολοίπων, 
αποµυζώντας το προϊόν τής εργασίας τους, αυτός που δρα παρασιτικά: έχει 
διορίσει και δύο-τρεις ~, που κάθονται όλη µέρα και γυρίζουν από γραφείο σε 
γραφείο ΣΥΝ. παράσιτο, τεµπέλης, ακαµάτης, χαραµοφάης ANT. (µτφ.) 
µέλισσα, σκυλί, δουλευταράς, εργατικός, δραστήριος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κηφήν, -ήνος < *κηφός, που πιθ. συνδ. µε το επίθ. κωφός και 
µε το όνοµα Κηφεύς]. 

κηφηνοτροφειο (το) [1851] (ειρων.) χώρος όπου τρέφονται κηφήνες, όπου 
συντηρούνται οι τεµπέληδες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστήµιο. 

Κηφισιά (η) προάστιο και δήµος τής Περιφέρειας Πρωτευούσης Β. των Αθηνών 
στους πρόποδες τής Πεντέλης. — Κηφιοιώτης (ο), Κηφι-σιώτισσα (η), 
κηφισιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < Κηφισός (βλ.λ.)]. 

Κηφισός (ο) 1. ποταµός τής Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τον Παρνασσό, 
διαρρέει τη Βοιωτία, την οποία και αρδεύει, και εκβάλλει στη λίµνη Υλίκη 2. 
ποταµός τού λεκανοπεδίου τής Αττικής. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. 
(µη I.E.) τοπωνύµιο]. 

Κ.Θ.Β.Ε. (το) Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. 
κι σύνδ. [µεσν.] και (βλ.λ.) (µπροστά από φωνήεν): και µιλούσε κι έτρωγε. 

Επίσης (παλαιότ.) κ' κ. m*. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. και. 
C.I.A. (η) (προφέρεται Σι Άι Έι ή Σία) η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των 

Η.Π.Α.· ασχολείται µε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε άλλες χώρες. 
[ΕΤΥΜ Ακρωνύµιο τού αγγλ. Central Intelligence Agency]. 

κιαλάρω ρ. µετβ. {κιάλ-αρα κ. -άρισα) (λαϊκ.) 1. παρατηρώ (κάτι) µε τα κιάλια, 
εστιάζω σε αυτό από απόσταση· (γενικότ.) εντοπίζω (κάτι) από µακριά, 
ξεχωρίζω παρατηρώντας: έτσι όπως το κιαλάρισε από µακριά, της καλάρεσε 
ΣΥΝ. διοπτεύω, διακρίνω 2. (αργκό) αντιλαµβάνοµαι παρατηρώντας από 
µακριά, εντοπίζω: αµέσως τον κιά-λαρε ότι έψαχνε για κάποιον γνωστό || µισή 
µέρα την κιάλαρε τη µηχανή, χρώµα, κατασκευή, µάρκα- δεν ξεκολλούσε τα 
µάτια του από πάνω της ΣΥΝ. καρφώνω, κόβω. 

κιάλι (το) {κιαλ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) οπτικό όργανο για τη δι-
ευκόλυνση τής µακρινής παρατήρησης, που αποτελείται από δύο µικρά 
τηλεσκόπια προσαρµοσµένα το ένα δίπλα στο άλλο, το καθένα από τα οποία 
διαθέτει δύο πρίσµατα για τη διόρθωση και επαναφορά τού οπτικού ειδώλου: 
ένα ζευγάρι κιάλια || στρατιωτικά ~||~ όπερας || έβαλε τα ~ στα µάτια και 
ανίχνευσε τον ορίζοντα ΣΥΝ. διόπτρα, τηλεσκόπιο· ΦΡ. (εκφραστ.) ούτε µε τα 
κιάλια για οτιδήποτε θεωρείται πέρα από τις δυνατότητες κάποιου, άπιαστο, 
αδύνατον να πραγµατοποιηθεί: µε τις νέες τιµές δεν βλέπουµε αυτοκίνητο ~! 
ΣΥΝ. ούτε µε σφαίρες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όκκιάλι < ιταλ. occhiali, πληθ. τού occhiale «οπτικός» < λατ. 
oculus «µάτι»]. 

κιβδηλεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού κίβδηλου, το να είναι ή να 
γίνεται κάτι κίβδηλο ΣΥΝ. πλαστότητα ΑΝΤ. γνησιότητα 2. (ειδικότ.) 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος ελαττώνει την εσωτερική αξία 
µεταλλικού νοµίσµατος µε οποιονδήποτε τρόπο (ρίνισµα, κοπή κ.λπ.) µε 
σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν να είχε πλήρη την εσωτερική του αξία, 
καθώς και εκείνος που προµηθεύεται κίβδηλο νόµισµα για τον ίδιο σκοπό 3. 
(µτφ.-λόγ.) η προσποίηση στη συµπεριφορά, η έλλειψη ειλικρίνειας και 
γνησιότητας στις εκδηλώσεις: η ~ των κοσµικών τρόπων ΣΥΝ. ανειλικρίνεια 
ΑΝΤ. ειλικρίνεια, γνησιότητα. 

κιβδηλεόω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. κάνω 
νοθεία, παραποιώ σκοπίµως ευγενή µέταλλα ή (κυρ.) νοµίσµατα, στοχεύοντας 
στην απόκτηση προσωπικού κέρδους µέσω τής νοθείας ΣΥΝ. νοθεύω, 
παραποιώ, παραχαράσσω 2. (µτφ. για συναισθήµατα, αρετές) καθιστώ (κάτι) 
ευτελές, αλλοιώνω την υφή, τη χαρακτηριστική του ποιότητα ΣΥΝ. ψευτίζω, 
εξευτελίζω. 

κιβδηλοποιός (ο) [1871] ο παραχαράκτης, πρόσωπο που κατασκευάζει κίβδηλα 
νοµίσµατα. — κιβδηλοποιία (η) [1871]. 

κίβδηλος, -η, -ο 1. (για ευγενή µέταλλα και νοµίσµατα, κυρ. µεταλλικά) αυτός 
που έχει νοθευτεί, που έχει υποστεί ή προέλθει από πρόσµειξη µε ευτελή 
µέταλλα- που έχει παραχαραχθεί ΣΥΝ. κάλπικος, πλαστός, νοθευµένος, νόθος, 
παραχαραγµένος, παραποιηµένος, ψεύτικος, (λαϊκ.) µαϊµού ΑΝΤ. γνήσιος, 
αληθινός, πραγµατικός, ανόθευτος 2. (µτφ.) αυτός που κατά δόλιο τρόπο 
εµφανίζεται µε ψεύτικες ιδιό- 
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τητες, που στερείται ειλικρίνειας και γνησιότητας: ~ αισθήµατα | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. ψεύτικος, δόλιος, ανειλικρινής, απατηλός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κίβδος 
«σκουριά», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κίβον 
«κουφό, άναυδο» και, κατ' επέκτ., µε τεχνικούς όρους τής µεταλλουργίας, όπως 
γαλλ. (pierre) sourde «κουφή πέτρα» (δηλ. «χωρίς ανταύγειες»), γερµ. taub 
«κουφός» (ως τεχν. όρ. «αµέταλλος»)]. κιβούρι (το) {κιβουρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 
1. το φέρετρο, το κυρ. ξύλινο κιβώτιο, στο οποίο κατά παράδοση τοποθετείται 
το σώµα τού νεκρού για την ταφή ΣΥΝ. νεκροκρέβατο, νεκροσέντουκο 2. ο 
τάφος, το άνοιγµα γης, στο οποίο τοποθετείται ο νεκρός, καθώς και η ταφό-
πλακα: «τρία πουλάκια κάθονταν στού ∆ιάκου το ~» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
µνήµα, µνηµούρι. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. κιβούριον < µτγν. κιβώριον, δάνειο πιθ. αιγυπτιακής προελ., 
όπως επιµαρτυρείται και από την ερµηνεία τής λ. από τον Ησύχιο: «Αίγύπτιον 
όνοµα επί ποτηριού»]. κιβώτιο (το) {κιβωτί-ου | -ων} 1. θήκη κάθε µεγέθους 
και υλικού (συ-νήθ. από χαρτόνι, ξύλο ή πλαστικό), που έχει ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο σχήµα και χρησιµοποιείται για τη φύλαξη, τοποθέτηση ή µε-
ταφορά αντικειµένων: το φορτηγό ξεφόρτωσε δέκα ~ µε ηλεκτρικές συσκευές || 
γέµισε ένα ~ ρούχα για τους αστέγους ΣΥΝ. κουτί, κάσα, κασόνι, κασέλα, 
µπαούλο, σεντούκι 2. κιβώτιο ταχυτήτων (στα αυτοκίνητα) η συµπαγής, 
ενσωµατωµένη µονάδα ταχυτήτων ή άλλη ανάλογη διάταξη, που επιτυγχάνει τη 
µεταβίβαση ισχύος µεταξύ µηχανών ή µηχανισµών, συνήθ. µε αλλαγές τής 
ροπής στρέψεως και τής ταχύτητας: αυτόµατο ~ ΣΥΝ. σασµάν. — (υποκ.) 
κιβωτιάκι (το), (µε-γεθ.) κιβωτιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κιβώτιον, υποκ. τού ουσ. κιβωτός (βλ.λ.). Ορισµένοι τεχνικοί 
όροι αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. κιβώτιο ταχυτήτων (< γαλλ. boîte de 
vitesses)]. κιβωτιόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει σχήµα κιβωτίου, δηλ. ορθο-
γωνίου παραλληλεπιπέδου: ~ τάφοι. κιβωτός (η) 1. κάθε κιβώτιο µεγάλου 
µεγέθους, που αξιοποιείται κυρ. ως θήκη για τη φύλαξη ιερών κειµηλίων 2. (α) 
Κιβωτός τής ∆ιαθήκης | τού Μαρτυρίου | τού Θεού η φορητή κιβωτός των 
Εβραίων, στην οποία φυλάσσονταν οι δύο πλάκες τού Μωυσή (∆έκα Εντολές), 
η Στάµνος τού µάννα και η Ράβδος τού Ααρών, και είχε καθιερωθεί στη 
συνείδηση τού λαού ως σύµβολο τής παρουσίας τού Θεού (β) Κιβωτός τού 
Νώε το τεράστιο πλοίο που κατά την Π.∆. κατασκεύασε ο Νώε και µε το οποίο 
κατάφερε να διασωθεί ο ίδιος, η οικογένεια του, καθώς και ένα ζεύγος από 
κάθε ζωικό είδος, επιβιώνοντας από τον Κατακλυσµό 3. (µτφ.) κάθε χώρος ή 
µέσο διατήρησης και φύλαξης τής πολιτισµικής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
χώρος ιερής παρακαταθήκης: η Εκκλησία υπήρξε ~ των ελληνικών παραδόσεων 
κατά την Τουρκοκρατία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. συρ. qabâthâ, 
µολονότι υπάρχει η άποψη ότι η συριακή λ. προέρχεται από την Ελληνική. Οι 
Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν στη µετάφραση τής Π.∆. τη λ. κιβωτός ως απόδ. 
των εβρ. λ. tëbâh (για την Κιβωτό τού Νώε, σηµαίνει «κουτί, κιβώτιο») και 
'arön (ως µέρος τής φρ. 'arón habberit «Κιβωτός τής ∆ιαθήκης»)]. κιγκαλερία 
(η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) τα κάθε είδους µετάλλινα βιοµηχανικά προϊόντα, 
που προορίζονται κυρ. για οικιακή χρήση, όπως οι βίδες, οι πρόκες, τα 
λουκέτα, τα κάγκελα κ.λπ.- τα σιδηρικά είδη: κατάστηµα ειδών κιγκαλερίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. quincaillerie, άλλος τ. τού clinqu-aille < παλαιότ. 
γαλλ. clinquer «θορυβώ», ονοµατοπ. λ.]. κιγκλίδωµα (το) {κιγκλιδώµ-ατος | -
ατα, -άτων) η σειρά κιγκλίδων µε τις οποίες σχηµατίζεται ένα περίφραγµα, η 
περίφραξη από κάγκελα: - σκάλας | κήπου | τζακιού || πολλοί τραυµατίστηκαν, 
όταν κατέρρευσε το προστατευτικό ~ τού σταδίου ΣΥΝ. περίφραγµα, περίφραξη, 
κάγκελα. — κιγκλιδώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κιγκλίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου, ίσως < *κιλ-κλί-δες (πβ. δι-
κλί-δες) µε ανοµοίωση, οπότε η λ. θα συνδέεται µε το ρ. κλίνω. Κατ' άλλη 
άποψη, κιγκλίς < κιγκλίζω «ταρακουνώ, ανασηκώνω» < κί-γκλος «µικρό πτηνό 
που κουνάει συνεχώς την ουρά», οπότε η λ. κιγκλίς θα είχε αρχικώς τη σηµ. 
«πόρτα που ανασηκώνεται, που ανοιγοκλείνει»]. κιγκλιδωτός, -ή, -ό [1888] 
αυτός που είναι κατασκευασµένος µε κιγκλίδωµα ή που περιβάλλεται από 
κιγκλίδωµα: ~ παράθυρα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. grillagé]. κιγκλίς (η) 
{κιγκλίδ-ος | -ων} (σπάν.-αρχαιοπρ.) 1. το κάγκελο, κάθε ράβδος 
περιφράγµατος ή χωρίσµατος 2. κινκλίδες (οι) το κιγκλίδωµα (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
κάγκελα. Επίσης κιγκλίδα [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κιγκλίδωµα]. Κ.Ι.Ε. (το) 
Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδας. Κίεβο (το) {Κιέβου} η πρωτεύουσα τής 
Ουκρανίας. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. Kiyev | ουκρ. Kyiv, αγν. ετύµου. Η παράδοση 
συνδέει την πόλη µε το όνοµα τού Kiy, µυθικού ιδρυτή τής πόλεως τον 9ο αι. 
µ.Χ.]. Κίελο (το) {Κιέλου} πόλη τής ΒΑ. Γερµανίας στη Βαλτική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Kiel < αρχ. σκανδ. kill «όρµος - ασφαλές σηµείο 
για πλοία», όπως ονοµαζόταν η πόλη από την ίδρυση της το 1242]. κιθάρα (η) 
{δύσχρ. κιθάρων} 1. έγχορδο µουσικό όργανο µε έξι ή δώδεκα χορδές, µακρύ 
βραχίονα, αχλαδόσχηµο ηχείο που θυµίζει εκείνο τού βιολιού, επίπεδη ράχη και 
οπή στο πάνω µέρος: ηλεκτρική | κλασική | ακουστική ~ 2. (συνεκδ.) το να 
παίζει κανείς αυτό το έγχορδο όργανο: µαθαίνει - εδώ και έξι µήνες. — (υποκ.) 
κιθαρίτσα κ. κιθαρούλα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, δάνειο ανατολ. 
προελεύσεως. Από την 

Ελλην. µέσω λατινικών και αραβικών τύπων προήλθαν οι αντίστοιχες λ. στις 
ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. γαλλ. cithare | guitare, ισπ. guitarra, αγγλ. guitar κ.ά.]. 

κιθαρίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. και παρατ.) παίζω κιθάρα. — 
κιθάρισµα (το) [αρχ.] κ. κιθαρισµός (ο) [µτγν.]. 

κιθαριστής (ο) [αρχ.], κιθαρίστρια (η) [αρχ.] {κιθαριστριών} ο µουσικός που 
εκτελεί µουσικά κοµµάτια σε κιθάρα, πρόσωπο που παίζει κιθάρα. Επίσης 
(καθηµ.) κιθαρίστας (ο). 

κιθαρωδός (ο) ο κιθαριστής που τραγουδά τα κοµµάτια που παίζει στην κιθάρα. 
— κιθαρωδώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κιθαρωδός < κιθάρα + -ωδός < 
ωδή]. 

κικιρίκου κ. κοκορίκου (το) {άκλ.} η φωνή τού κόκορα. [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

κικ µπόξινγκ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. άθληµα στο οποίο επιτρέπεται στους 
συµµετέχοντες να δίνουν γροθιές φορώντας στα χέρια τους γάντια και να 
κλοτσούν µε γυµνά πόδια. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. kick boxing]. 

Κιλικία (η) περιοχή τής ΝΑ. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Κιλικία (γη) < 
Κίλικες, ονοµασία τού λαού που κατοικούσε εκεί (πβ. Κίλιξ, µυθικό πρόσ.), 
αγν. ετύµου]. 

Κιλιµάντζαρο (το) ηφαιστειακό όρος τής Α. Αφρικής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Kilimanjaro < σουαχίλι Kilima «όρος» + njaro «θεός τού ψύχους»]. 

κιλίµι (το) {κιλιµ-ιού | -ιών} χειροποίητος υφαντός τάπητας χαρακτηριστικός 
τής ανατολίτικης και βαλκανικής υφαντουργίας χωρίς πέ-λος ΣΥΝ. χαλί, 
στρωσίδι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kilim < περσ. killm]. 

Κιλκίς (το) {άκλ.} πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού 
(νοµός Κιλκίς). 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου. Επί Τουρκοκρατίας ήταν ένα ασήµαντο χωριό, όπου 
κατοικούσαν κυρίως Βούλγαροι (οι οποίοι το θεωρούσαν ιερό). Ήταν δε 
γνωστό µε τις ονοµασίες Καλκίς και Κουκούσί]. 

κιλλίβαντας (ο) {κιλλιβάντων} ΣΤΡΑΤ. µεταλλικό δίτροχο όχηµα, που 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά και τη στήριξη πυροβόλου όπλου, κυρ. για 
τη συγκράτηση, τον περιορισµό τής οπισθοδρόµησης του κατά τη ρίψη βολής: 
ορειβατικός | πεδινός | φρουριακός | επάκτιος | ναυτικός ~ || η σορός τού 
εκλιπόντος θα τοποθετηθεί τιµητικά σε κιλλίβαντα πυροβόλου για τη µεταφορά 
του στο νεκροταφείο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κιλλίβας, -αντος < κίλλος «όνος» (αρχική 
σηµ. «σταχτής, γκρίζος», δηλ. «ο φέρων το χρώµα τού γαϊδάρου», αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. επίθ. κελαινός «σκοτεινός, µαύρος») + -βας < 
βαίνω]. 

κιλό (το) 1. µονάδα βάρους ή µάζας, που αντιστοιχεί σε χίλια γραµµάρια ΣΥΝ. 
χιλιόγραµµο 2. (συνεκδ.) το βάρος σώµατος υπολογισµένο εµπειρικά, χωρίς 
µέτρηση: έχει παραπάνω κιλά, θα πρέπει ν' αδυνατίσει κι άλλο! || έχει περιττά ~ 
ΦΡ. (α) παίρνω | χάνω κιλά παχαίνω | αδυνατίζω, γίνοµαι πιο παχύς | λεπτός: 
πήρε µερικά ~ τον τελευταίο χρόνο (β) έρχοµαι στα κιλά µου αποκτώ το 
κανονικό ή συνηθισµένο µου βάρος: κάνει δίαιτα, για να ξανάρθει στα κιλά της 
(γ) µε το κιλό (i) µε καθορισµό τής τιµής αναλόγως τού τελικού βάρους τού 
προϊόντος: πουλάει ~, όχι µε το κοµµάτι || βιβλία | σεντόνια ~ (ii) για µεγάλη 
ποσότητα, µε τον σωρό: αυτός τις υποσχέσεις τις δίνει ~ ΣΥΝ. αβέρτα (δ) τα 
έχει τα κιλάκια του έχει µερικά παραπανή-σια κιλά (ευφηµ. για υπέρβαρο 
άτοµο) (ε) ΑΘΛ. κατηγορία (π.χ. 85) κιλών στα αγωνίσµατα πάλης, πυγµαχίας 
και άρσης βαρών, τρόπος ένταξης των αθλητών σε επιµέρους κατηγορίες µε 
κριτήριο το σωµατικό τους βάρος: πήρε χρυσό µετάλλιο στην κατηγορία των 90 
κιλών | στα 90 κιλά (στ) βρίσκω κάποιον στα κιλά µου βρίσκω κάποιον ισάξιο 
µου (ζ) (κάποιος) δεν είναι για τα κιλά µου (κάποιος αντίπαλος) είναι 
ανώτερος µου. — (υποκ.) κιλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. kilo (απεσπασµένο από τη λ. kilo-gramme 
«χιλιόγραµµο») < ελλην. χίλιοι]. 

κιλό- ά συνθετικό που δηλώνει χίλιες από τις µονάδες τής τάξης τού β' 
συνθετικού: κιλο-τζάουλ, κιλο-χέρτς, κιλο-τόνος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από απόσπαση ξέν. όρων (συνήθ. ελληνογενών), 
πβ. γαλλ. kilo-gramme, kilo-mètre κ.ά. Βλ. κ. κιλό]. κιλοβάτ (το) {άκλ.} ΦΥΣ. 
µονάδα ισχύος ηλεκτρικού ρεύµατος ίση προς χίλια βατ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. kilowatt (νόθο συνθ.) < kilo- (< χίλιοι) + watt «βατ» (βλ. λ. 
βατ)]. κιλοβατώρα (η) {δύσχρ. κιλοβατώρων} ΦΥΣ. η µονάδα έργου ή ενέρ-
γειας, που αντιστοιχεί στο έργο το οποίο παράγεται από µηχανή ισχύος ενός 
κιλοβάτ σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
kilowatt-hour]. κιλοµπάιτ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης τής µνήµης 
τού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που ισούται µε χίλια µπάιτ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. kilobyte < kilo- (βλ. λ. κιλό-) + byte (βλ. λ. µπάιτ)]. κιλοπόντ (το) {άκλ.} 
ΦΥΣ. µονάδα βάρους ίση µε το βάρος που παρουσιάζει ένα σώµα µε µάζα ενός 
χιλιόγραµµου, όταν βρίσκεται σε υψόµετρο µηδέν και γεωγραφικό πλάτος 45°. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Kilopond < Kilo- (βλ. λ. κιλό-) + -pond < λατ. pondus «βάρος, 
φορτίο»]. -κιλος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο βάρος σε κιλά: 
πεντόκιλο δοχείο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. κιλό] κιλότα 
(η) {κιλοτών} 1. το γυναικείο εσώρουχο, που καλύπτει τα γεννητικά όργανα 
και τους γλουτούς ΣΥΝ. βρακί 2. (και για άνδρες) το παντελόνι ιππασίας, που 
έχει κόψιµο πολύ άνετο στους γοφούς, παρ-τό στα γόνατα και στενό ώς σφιχτό 
από τα γόνατα µέχρι τους άστρα- 



κιλότο 891 κινεζικός 
 

γάλους· (ειδικότ.) το παντελόνι τής στολής των ανδρών τού ιππικού, 
η στρατιωτική περισκελίδα: ~ ιππασίας || ανδρική ~. — (υποκ.) ΚΙλο-
τάκι (το) κ. κιλοτίτσα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. culotte < cul «οπίσθια» < λατ. cuius «πρωκτός»]. 

κιλότο (το) µοσχαρήσιο άπαχο κρέας εκλεκτής ποιότητας, που προ-
έρχεται από το τελευταίο τµήµα τής ράχης τού ζώου πίσω από το φι-
λέτο και πάνω από το µπούτι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. culotte. Βλ. λ. 
κιλότα]. 

κιλοχέρτς (το) (συνήθ. γράφεται και προφέρεται κιλοχέρτζ) {άκλ.} 
ΦΥΣ,-ΠΛΗΡΟΦ. ο χιλιόκυκλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. kilohertz (νόθο 
συνθ.). Βλ. λ. κιλό-, χερτς]. 

κιλτ (το) {άκλ.} η παραδοσιακή, χαρακτηριστική φούστα των Σκο-
τσέζων, από µάλλινο καρό ύφασµα, που φθάνει µέχρι το γόνατο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. kilt < µέσ. αγγλ. kylte, πιθ. σκανδ. προελ., πβ. αρχ. 
σκανδ. kjalta «δίπλα, πιέτα υφάσµατος ή φούστας», δαν. kilte «πτυ-
χώνω, διπλώνω»]. 

κιµαδιάζω ρ. µετβ. {κιµάδιασα} (λαϊκ.) κόβω το κρέας κιµά, συνήθ. 
µε ειδική µηχανή. 

κιµαδόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πίτα µε γέµιση από κιµά. 
κιµάς (ο) {κιµάδες} κρέας κοµµένο (αλεσµένο) σε πολύ λεπτά επιµήκη 

κοµµάτια (σαν χοντρά µακαρόνια), συνήθ. µε ειδική µηχανή: περνώ 
το κρέας από τη µηχανή τού ~· ΦΡ. (λαϊκ.) κάνω (κάποιον) κιµά 
δέρνω (κάποιον) ανηλεώς, τον «σπάζω στο ξύλο». [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kiyma < kiymak «κόβω, κοµµατιάζω»]. 

κιµονό (το) {άκλ.} 1. παραδοσιακή ιαπωνική ρόµπα µε φαρδύ, άνετο 
κόψιµο, κυρ. στα χέρια, χωρίς ραφές, που φθάνει µέχρι τους αστρα-
γάλους και περιτυλίσσεται στο σώµα σταυρωτά από αριστερά προς 
τα δεξιά στο στήθος, ενώ στη µέση συγκρατείται µε µια πολύ φαρδιά 
υφασµάτινη ζώνη 2. (γενικά) κάθε ανάλογο ένδυµα µε παρόµοιο σχέ-
διο (κυρ. για γυναίκες). [ΕΤΥΜ. < ιαπων. kimono «ρούχο» < ki 
«φορώ» + mono «πράγµα»]. 

κιµπάρης (ο) {κιµπάρηδες}, κιµπάρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 
γενναιόδωρος, ειλικρινής και περήφανος άνθρωπος. — κιµπάρικος, -
η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kibar]. 

κιµπαρλίκι (το) {κιµπαρλικιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ιδιότητα και συ-
µπεριφορά τού κιµπάρη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kibarlik]. 

κιµπούτς (το) {άκλ.} αγροτική ή βιοµηχανική κοινότητα στο Ισραήλ, 
οργανωµένη κατά τα πρότυπα τού κολεκτιβισµού, αυτοχρηµατοδο-
τούµενη βάσει των κερδών της και µε κάλυψη των αναγκών περί-
θαλψης και πρόνοιας των µελών της, στην οποία η οργάνωση και ο 
καταµερισµός εργασίας γίνεται από εκλεγµένη επιτροπή. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. kibbutz < εβρ. qibbus «συγκέντρωση, σύναξη»]. 

κιµωλία (η) {κιµωλιών} 1. µαλακό, συνήθ. λευκό πέτρωµα, µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο· χρησιµοποιείται ευρέως ως 
χρωστική ουσία, ως λίπασµα, ως στιλβωτικό, ως µέσο σχεδίασης και 
γραφής σε πίνακες κ.α. 2. (συνεκδ.) το µικρό, κυλινδρικό κοµµάτι από 
αυτό το πέτρωµα, που χρησιµοποιείται για γράψιµο σε µαυροπίνακα 
ή οποιαδήποτε άλλη σκουρόχρωµη και λεία επιφάνεια ή για ζωγρα-
φική σε διάφορες επιφάνειες: γράφω µε ~ στον πίκανα || χρωµατιστή 
| σπασµένη ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κιµωλία (γη) < Κίµωλος (βλ.λ.)]. 

Κίµωλος (η) {Κιµώλου} 1. νησί των Ν∆. Κυκλάδων µεταξύ τής Μήλου 
και τής Σίφνου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο. Κατά τη µυθολογία, το 
όνοµα τής νήσου οφείλεται στον Κίµωλον, σύζυγο τής Σί-δης, τής 
οποίας ο πατέρας οίκισε το νησί]. 

Κίµων (ο) {Κίµων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός και πολιτι-
κός (506-449 π.Χ.), γυιος τού Μιλτιάδη 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (κα-
θηµ.) Κίµωνας. — κιµώνειος, -ος, -ο [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. 
προέρχεται από επίθ. που αρχικώς δήλωνε το σκούρο χρώµα (πβ. Μιλ-
τιάδης < µίλτος «κοκκινάδι») και συνδέθηκε µε λατ. cimex «κοριός» 
(αρχική σηµ. «χρώµα σκούρο καφέ») και µε σανσκρ. syâmâ- «στα-
χτής»]· Κίνα (η) [1728] (κινεζ. Zhonghua Renmin Gongheguo = Λαϊκή 
∆ηµοκρατία τής Κίνας) κράτος τής Α. Ασίας µε πρωτεύουσα το 
Πεκίνο, επίσηµη γλώσσα τη µανδαρινική Κινεζική και νόµισµα το 
γιουάν. — Κινέζος (ο) [1867], Κινέζα (η), κινεζικός, -ή, -ό (βλ.λ.) κ. 
(καθηµ.) κινέζικος, -η, -ο, Κινεζικά κ. (καθηµ.) Κινέζικα (τα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου (πβ. γερµ. China), που 
πιθ. ανάγεται στην κινεζ. λ. Qin ή Ts'in, ονοµασία δυναστείας, η οποία 
κυβέρνησε τη χώρα τον 2ο αι. π.Χ. Ωστόσο, η χώρα ήδη τον 4ο αι. 
π.Χ. απεκαλείτο Tsinstan, οι δε Βραχµάνοι χρησιµοποιούσαν για την 
Κίνα τη σανσκρ. ονοµασία cina. Φαίνεται πιθανότερη η άποψη ότι το 
όνοµα ανάγεται στην περιοχή Shaanxi τής Β∆. Κίνας (η ονοµασία 
Shaanxi σηµαίνει «∆υτικό Shaan»), η οποία απετέλεσε τον πυρήνα 
τής χώρας. Η καθ' εαυτήν κινεζ. ονοµασία είναι Zhonghua «Μέσο 
Βασίλειο»]. κίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ιθαγενές δέντρο τής Ν. 
Αµερικής, που καλλιεργείται κυρ. για τον φλοιό του, ο οποίος έχει 
πλούσιες θεραπευτικές ιδιότητες (κατά τής ελονοσίας, τής αρρυθµίας 
τής καρδιάς, τού πυρετού) και από τον οποίο εξάγεται το κινίνο (βλ.λ.) 
2. ο φλοιός τού δέντρου αυτού: σταχτόχρωµη | κίτρινη | κόκκινη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. quina < ισπ. quina < kina «φλούδα, φλοιός», λ. τής ιν-
διάνικης φυλής Κετσούα]. κιναΐδίσµός (ο) η συµπεριφορά των 
κιναίδων. κίναιδος (ο) (αρχαιοπρ.-µειωτ.) ο παθητικός οµοφυλόφιλος 
ΣΥΝ. (!) πούστης. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε αρχ. 
ετυµολογικό λεξικό 

«παρά το κινεϊσθαι την αιδώ ή παρά το κινεϊσθαι τά αιδοία», εκδοχή 
που θεωρεί τη λ. σύνθετη των κινώ και αιδώς ή αίδοϊον. Εντούτοις, 
σηµαντικό πρόβληµα εξακολουθεί να συνιστά η ποσότητα τού -ι- 
(κϊναιδος - κΓνώ(]. 

κιναισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΑ. η συνολική αίσθηση διά µέσου 
τής οποίας αντιλαµβανόµαστε τις κινήσεις των µυών, των τενόντων 
και των αρθρώσεων, τού σώµατος συνολικά. Επίσης κινησιοαίσθηση. 
— κιναισθητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
kinesthésie]. 

κινάρα (η) → αγκινάρα 
κινγκ-σάΐζ επίθ. {άκλ.} πολύ µεγάλου µεγέθους: ~ συσκευασία. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. king-size (µε ατελή προφορά)]. 
κινδυνεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {κινδύνεψα κ. (λόγ.) κινδύνευσα} 
♦ (αµετβ.) 1. διατρέχω κίνδυνο' απειλούµαι ή βρίσκοµαι σε επικίνδυ-
νη κατάσταση: η εταιρεία κινδυνεύει µε χρεωκοπία || το χωριό κιν-
δύνεψε από την πυρκαγιά 2. (ειδικότ.) απειλούµαι από πλήρη φθορά, 
καταστροφή· (για ανθρώπους) απειλείται η ζωή µου: σ' αυτή τη δου-
λειά κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή || αν συνεχίσει να καπνίζει, κινδυ-
νεύει η υγεία του || δεν µπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς σωµατοφύλα-
κα, γιατί κινδυνεύει ♦ (µετβ.) (+να) 3. βρίσκοµαι πολύ κοντά σε δυ-
σάρεστη, ανεπιθύµητη εξέλιξη ή κατάσταση, αντιµετωπίζω κίνδυνο: 
κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του || ~ να τρελαθώ µ'αυτά που βλέπω 
και ακούω! ΣΥΝ. κοντεύω 4. διακινδυνεύω: κινδύνεψε να τα χάσει όλα 
γι' αυτή την υπόθεση || κινδυνεύει να τα τινάξει όλα στον αέρα ΣΥΝ. 
ριψοκινδυνεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

κινδυνολογία (η) {κινδυνολογιών} (κακόσ.) λόγος που αναφέρεται 
σκόπιµα σε (υπαρκτούς ή ανύπαρκτους) κινδύνους, για εκφοβισµό ή 
αποτροπή από συγκεκριµένες επιλογές: η ~ αποτελεί συνηθισµένη 
πολιτική πρακτική || οι ~ δεν πρόκειται να πείσουν. — κινδυνολόνος 
(ο/η), κινδυνολογικός, -ή, -ό. 

κινδυνολογώ ρ. αµετβ. {κινδυνολογείς... | κινδυνολόγησα} (κακόσ.) 
προβάλλω κατά συστηµατικό και έντονο τρόπο υπαρκτούς ή πιθα-
νούς κινδύνους προς εκφοβισµό ή αποτροπή µιας επιλογής: κινδυνο-
λογεί ασύστολα σε µια περίοδο που η χώρα χρειάζεται ηρεµία και 
αίσθηµα ασφάλειας. 
κίνδυνος (ο) {κινδύν-ου | -ων, -ους} 1. το αρνητικό ενδεχόµενο, πιθα-
νότητα να συµβεί κάτι κακό: όταν οδηγείς µεθυσµένος, υπάρχει αυ-
ξηµένος ~ ατυχήµατος || - πολέµου | προκλήσεως επεισοδίων | κατα-
στροφής | αποτυχίας | πνιγµού | ηλεκτροπληξίας || ο ~ τής καταστρο-
φής των τροπικών δασών απειλεί όλο τον πλανήτη- ΦΡ. (α) (λόγ.) 
κρούω τον κώδωνα τού κινδύνου βλ. λ. κώδων (β) εκπέµπω σήµα 
κινδύνου (i) ΝΑΥΤ. το σήµα που εκπέµπει ένα πλοίο καλώντας σε 
επείγουσα βοήθεια όταν βρεθεί σε κίνδυνο (το σήµα S.O.S. µε τον 
ασύρµατο, το V µε οπτικό ή σηµαίες και το MAYDAY µε το τηλέφωνο): 
εξέπεµψε ~ στα ανοιχτά τής Ινδονησίας (ii) (µτφ.) εµφανίζω σαφή 
σηµεία ότι βρίσκοµαι στα πρόθυρα καταστροφής: το περιβάλλον 
εκπέµπει σήµα κινδύνου λόγω τής µόλυνσης (γ) έξοδος κινδύνου (σε 
επιγραφές) βοηθητική έξοδος που χρησιµοποιείται για την ασφαλή 
εκκένωση αίθουσας ή κτηρίου από τον κόσµο που βρίσκεται µέσα, 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (λ.χ. πυρκαγιάς): κατάφερε να σω-
θεί, βγαίνοντας από την ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε (πράξη, κατάσταση, 
συµπεριφορά κ.λπ.) µπορεί να προκαλέσει καταστροφή, να επιφέρει 
απώλειες και φθορές ή µπορεί να φέρει σε επικίνδυνη θέση (κά-
ποιον/κάτι): οι ~ από το κάπνισµα είναι µεγάλοι || οι - τής θάλασσας 
(δηλ. η πιθανότητα ναυαγίου, φθορών, πειρατείας κ.λπ.) || αυτή η δια-
δροµή έχει πολλούς ~ || η νύχτα κρύβει κινδύνους || ο ~ των ναρκωτι-
κών ΦΡ. (α) προσοχή-κίνδυνος! (σε επιγραφές προϊόντων, ενδείξεις 
χρήσεως κ.λπ.) για την επισήµανση τής επικινδυνότητας τής επαφής 
ανθρώπου µε συγκεκριµένο αντικείµενο ή τής εισόδου, τής προσέγ-
γισης σε έναν χώρο (β) κίνδυνος-θάνατος για πρόσωπα και πράγµα-
τα που αξιολογούνται ως επιβλαβή, µε αρνητικές επιπτώσεις στο σύ-
νολο: η µόλυνση σήµερα είναι ~! (γ) δηµόσιος κίνδυνος βλ. λ. δηµό-
σιος (δ) un' αριθµόν ένα κίνδυνος ο πλέον απειλητικός, αρνητικός 
παράγοντας· η µέγιστη απειλή: τα ναρκωτικά αποτελούν τον υπ' 
αριθµόν ένα κίνδυνο για τη νεολαία µας 3. το κακό που απειλεί τη 
ζωή, την αρτιµέλεια, την υγεία, την προσωπικότητα ή την περιουσία 
(κάποιου): διατρέχω | εκτίθεµαι σε ~ || εγκυµονώ κινδύνους || γλυτώνω 
| ξεπερνώ | ξεφεύγω τον ~ || βάζω σε | βρίσκοµαι σε → ΦΡ. (α) φέρω τον 
κίνδυνο φέρω την ευθύνη, δέχοµαι τις αρνητικές επιπτώσεις, τη 
ζηµιά από αρνητική εξέλιξη (β) επαγγελµατικός κίνδυνος το σύνολο 
των απειλητικών, αρνητικών ενδεχοµένων που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια εκτελέσεως εργασίας και εξαιτίας της (γ) ΟΙΚΟΝ. επι-
χειρηµατικός κίνδυνος η πιθανότητα για οικονοµική ζηµιά, σε περί-
πτωση που ένας επιχειρηµατίας κάνει επένδυση ή πάρει δάνειο ΣΥΝ. 
ρίσκο 4. η διακινδύνευση: κάνω κάτι µε προσωπικό ~ || µε ~ τής ζωής 
του και αυτοθυσία αγωνίστηκε να σώσει τα παιδιά ΣΥΝ. ρίσκο. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. συνδέεται µε το 
µτγν. κίνδαξ «ευκίνητος» και αναλύεται σε θ. κι- + πρόσφυµα -νδ-, 
οπότε και οι δύο λ. ίσως ανάγονται στο αρχ. ρ. κίω «κινούµαι, φεύ-
γω» (< θ. κι-, για το οποίο βλ. λ. κινώ). Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται 
για ανοµοιωµένη λ., η οποία προέρχεται από τ. *κύν-δυν-ος, που ανα-
λύεται σε κύων «σκύλος - καλή ζαριά» και σε θ. *δυ- (που δεν απα-
ντά στην Ελληνική) µε τη σηµ. «παιχνίδι µε ζάρια», πβ. σανσκρ. 
divyati, dyüta- «παιχνίδι µε ζάρια». Η λ. χρησιµοποιήθηκε συχνά ως 
όρος τού παιχνιδιού των ζαριών µε την έννοια τής αβέβαιης τύχης]. 
κινδυνώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κινδυνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που ενέχει πολλούς κινδύνους: ~ βίος | κατάβαση | πορεία ΣΥΝ. 
επικίνδυνος, επισφαλής ANT. ακίνδυνος, ασφαλής. — κινδυνωδώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κινεζικός, -ή, -ό [1897] κ. 
(καθηµ.) κινέζικος, -η, -ο 1. αυτός που 
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σχετίζεται µε την Κίνα ή τους Κινέζους: - θρησκεία | γλώσσα | πα-
ράδοση | ιστορία || ~ βάζο | πίνακας | τεχνοτροπία | παροιµία (βλ. κ. λ. 
σινικός) 2. (µτφ. στον τ. Κινέζικα) ακαταλαβίστικα λόγια: άσε ra ~ 
και µίλα καθαρά, για να καταλάβω || αυτά µου φαίνονται - ΣΥΝ. 
αλαµπουρνέζικα 3. κινέζικο (το) (α) εστιατόριο όπου προσφέρεται κι-
νεζικό φαγητό (κινεζικές σπεσιαλιτέ) (β) το ίδιο το κινεζικό φαγητό. 
Κινέζος (ο) → Κίνα 
κίνηµα (το) [αρχ.] {κινήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συλλογική και µε-
θοδευµένη πολιτική ενέργεια, που εκδηλώνεται κατά ξαφνικό και 
αποφασιστικό τρόπο, κυρ. αυτή που στοχεύει σε ανατροπή µιας κυ-
βέρνησης µε παράνοµο τρόπο ή µε χρήση βίας: ~ των συνταγµαταρ-
χών || το ~ στο Γουδί εκδηλώθηκε το 1909 || η επικράτηση τού - σήµαινε 
και την κατάλυση των δηµοκρατικών θεσµών ΣΥΝ. πραξικόπηµα, 
στάση, επανάσταση 2. (περιληπτ.) το σύνολο των προσώπων και των 
οργανώσεων (συχνά από διαφορετικούς και ανοµοιογενείς κοι-
νωνικούς, πολιτικούς, επαγγελµατικούς χώρους), που δραστηριοποι-
ούνται για την εξυπηρέτηση ή την επίτευξη κοινού σκοπού και (κατ' 
επέκτ.) η δράση αυτών των προσώπων και οργανώσεων και το σύνολο 
των αγώνων και των διεκδικήσεων τους: το ~ για την παγκόσµια 
ειρήνη || µέλος τού ~ για τον διεθνή αφοπλισµό || εργατικό | φοιτητικό | 
συνδικαλιστικό | φεµινιστικό | οικολογικό | ειρηνιστικό ~||~ δια-
νοουµένων || Κίνηµα των Αδεσµεύτων (βλ. λ. αδέσµευτος) 3. (ειδικότ.) 
το πολιτιστικό ή ιδεολογικό ρεύµα που διέπεται από κοινούς κανόνες 
και αρχές έκφρασης και έχει κοινούς εκπροσώπους: ~ τού ∆ιαφωτι-
σµού | τού υπερρεαλισµού || ο στρουκτουραλισµός είναι ~ των αρχών 
τού 20ού αι. ΣΥΝ. ρεύµα 4. (σπάν.) το να κινείται (κάποιος/κάτι), η κί-
νηση 5. (µτφ.) η στιγµιαία και αυθόρµητη αντίδραση σε ερεθίσµατα 
των αισθήσεων, το σκίρτηµα: ~ τής καρδιάς | τής ψυχής | τού νου | τής 
φαντασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανάσταση. κινηµατίας (ο) {κινηµατιών} 
πρόσωπο που µετέχει σε ανατρεπτικό κίνηµα, που υποστηρίζει ή 
προβαίνει ο ίδιος σε στασιαστικές πράξεις: εκκρεµεί η σύλληψη των - 
ΣΥΝ. στασιαστής, πραξικοπηµατίας, επαναστάτης, αντάρτης. 
κινηµατικός, -ή, -ό [1880] 1. (α) ΠΟΛίτ. αυτός που σχετίζεται µε κί-
νηµα εναντίον κυβέρνησης (β) αυτός που σχετίζεται µε πολιτικό | 
κοινωνικό ρεύµα ή οργάνωση: οργάνωση ~ χαρακτήρα · 2. αυτός που 
σχετίζεται µε την κίνηση: ~ επιδόσεις στρατιωτικού βλήµατος || η ~ 
γλώσσα (η νοηµατική γλώσσα). — κινηµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinématique (σηµ. 2)]. κινηµατογράφηση 
(η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η αποτύπωση εικόνας και ήχου 
σε ειδικό φιλµ (κινηµατογραφικό) και µε συγκεκριµένο τρόπο, ώστε 
να είναι δυνατή η αναπαραγωγή της σε κινούµενη εικόνα µε τη 
µέγιστη δυνατή πιστότητα κατά την προβολή της σε οθόνη ΣΥΝ. 
γύρισµα, τράβηγµα 2. (ειδικότ.) η λήψη κινηµατογραφικών πλάνων, το 
γύρισµα ταινίας. — κινηµατογραφώ ρ. {-είς...}. κινηµατογραφία (η) 
{χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού κινηµατογράφου, τής αποτύπωσης 
διαδοχικών εικόνων σε ειδικό φιλµ και τής αναπαραγωγής τους σε 
κινούµενη εικόνα, ώστε να καθίσταται δυνατή η αναπαράσταση τής 
πραγµατικότητας: επαγ-γελµατική | ερασιτεχνική ~ 2. (γενικότ.) η 
παραγωγή και εµπορία κινηµατογραφικών ταινιών: χώρα µε 
ανεπτυγµένη ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinematographic]. 
κινηµατογραφικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον κι-
νηµατογράφο, την παραγωγή, διάθεση και προβολή ταινιών τού κι-
νηµατογράφου: ~ ταινία | σενάριο | διασκευή | κριτική | παραγωγή | 
επιτυχία | καριέρα || ~ αστέρας | ηθοποιός | παραγωγός || ~ µηχανή 
λήψεως | προβολή || ~ αίθουσα (σινεµά) | µουσική (σάουντρακ) | φε-
στιβάλ | σχολή | παιδεία | βιοµηχανία 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από γρήγορο ρυθµό εναλλαγής και εξέλιξης: οι εξελίξεις τρέχουν 
πια µε ~ ταχύτητα ΣΥΝ. αστραπιαίος, γρήγορος, γοργός ΑΝΤ. αργός. — 
κινηµατογραφικά | -ώς [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cinématographique]. κινηµατογραφιστής (ο), 
κινηµατογραφιστρια (η) {κινηµατο-γραφιστριών} 1. πρόσωπο που 
ασχολείται µε την κινηµατογραφία, που γνωρίζει τον χειρισµό 
κινηµατογραφικής µηχανής, που τραβάει κινηµατογραφικά πλάνα 
(επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά) 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που γυρίζει 
κινηµατογραφική ταινία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cinématographiste]. κινηµατογράφος [1893] κ. (λαϊκ.-σπάν.) 
κινηµατόγραφος (ο) 1. (α) η τεχνική τής αποτύπωσης σε φιλµ 
εικόνων και η προβολή τους σε οθόνη από ειδική µηχανή µε πολύ 
µεγάλη ταχύτητα εναλλαγής, που να ξεπερνά την ταχύτητα τού 
µατιού, ώστε να δηµιουργείται η ψευδαίσθηση τής φυσικής κίνησης: 
τεχνικές τού ~ || ασπρόµαυρος | έγχρωµος | βωβός ~ (χωρίς ήχο) (β) η 
τέχνη τής παρουσίασης µιας ιστορίας, ενός γεγονότος, θέµατος κ.λπ. 
µε την παραπάνω τεχνική: καλλιτεχνικός | εξπρεσιονιστικός | 
σύγχρονος | εµπορικός ~ || ~ τού δηµιουργού || θεωρία | περιοδικό | 
φεστιβάλ κινηµατογράφου ΣΥΝ. σινεµά 2. (συνεκδ.) κλειστή αίθουσα 
ή ανοιχτός χώρος που διατίθεται για την προβολή κινηµατογραφικών 
ταινιών: χειµερινός | θερινός ~ || ο ~ ήταν γεµάτος κόσµο || η ταινία 
παίζεται σε δύο µόνο ~ ΣΥΝ. κινηµατοθέατρο, σινεµά, (σκοτεινή) 
αίθουσα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinématographe]. 
κινηµατογραφόφιλος, -η, -ο αυτός που είναι λάτρης τού κινηµα-
τογράφου, που του αρέσει να βλέπει πολλές ταινίες, που γενικά 
ασχολείται µε την τέχνη τού κινηµατογράφου ΣΥΝ. σινεφίλ. — κινη-
µατογραφοφιλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
cinéphile]. κινηµατοθέατρο (το) {κινηµατοθεάτρ-ου | -ων} 
κινηµατογράφος ο 

οποίος λειτουργεί και ως θέατρο. κίνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. η αλλαγή τής θέ- 

σης αντικειµένου ή προσώπου σε συγκεκριµένο χρόνο και σε σχέση 
µε κάποιο άλλο σώµα (που είναι ακίνητο και λαµβάνεται ως σηµείο 
αναφοράς)· προϋποθέτει ή συνοδεύεται από εξειδικεύσεις που ανα-
φέρονται στον χώρο (απόσταση, κατεύθυνση, αποµάκρυνση-προσέγ-
γιση): µικρή | ξαφνική | αργή | ρυθµική ~ || η ~ τού αυτοκινήτου | των 
αερίων µαζών | τής µπάλας || σταµατώ | επιβραδύνω την ~ ενός σώ-
µατος || ευθύγραµµη | κυκλική | περιστροφική | παλινδροµική | οµαλή ~ 
(που σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήµατα) || η περιοδική ~ τού 
εκκρεµούς || επιταχυνόµενη ~ (που σε ίσους χρόνους διανύει όλο και 
µεγαλύτερα διαστήµατα) ΣΥΝ. µετατόπιση, µετακίνηση ΑΝΤ. ακι-
νησία, στάση, ηρεµία, αδράνεια· ΦΡ. αναπνευστικές κινήσεις βλ. λ. 
αναπνευστικός 2. ΦΙΛΟΣ, η συνεχής αλλαγή τής θέσης ενός σώµατος 
σε συνάρτηση µε τον χρόνο και µε ορισµένη ταχύτητα: απόλυτη | 
σχετική ~ 3. (συνεκδ.) το διάστηµα που διανύει ένα κινούµενο σώµα: 
η - του δεν ήταν παραπάνω από 10 εκατοστά 4. ΒΙΟΛ. η αυτόνοµη µε-
τακίνηση ενός οργανισµού µε δική του ενέργεια: οι φυτικοί οργανι-
σµοί δεν έχουν το χαρακτηριστικό τής ~ 5. ΑΣΤΡΟΝ. ανάδροµη κίνηση 
βλ. λ. ανάδροµος 6. το αποτέλεσµα τής αντίδρασης ζωικού οργα-
νισµού στα εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσµατα που δέχεται: αντα-
νακλαστικές ~ || η ~ που κάνουν τα µάτια σε µια ξαφνική λάµψη 7. 
(συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο κινείται κάποιος ή κινεί κάτι: µην 
πεις τίποτα, απάντησε µου µε µία ~ τού κεφαλιού || προκλητική | τρυ-
φερή | προστατευτική | βίαιη | αέρινη | χορευτική | συγκρατηµένη | 
άτσαλη | φοβισµένη ~ 8. η µετατόπιση ενός σώµατος: αισθάνθηκε µια 
~ από πίσω της || είδε µια ~ στους θάµνους | στο µισοσκόταδο 9. η µε-
τακίνηση ανθρώπων, κυρ. ταξιδιωτών, από ένα µέρος σε άλλο, κυρ. µε 
µέσα µαζικής µεταφοράς: παρατηρείται µεγάλη ~ τουριστών από τις 
χώρες τού Βορρά || το γραφείο κινήσεως µιας επιχείρησης (που φρο-
ντίζει για τη µετακίνηση των υπαλλήλων της) 10. η µεταφορά, δια-
κίνηση εµπορευµάτων, προϊόντων από έναν τόπο σε άλλον, από µία 
χώρα σε άλλη: ~ αγαθών | προϊόντων || το υπάρχον προσωπικό δεν 
επαρκεί για την εξυπηρέτηση τής µεγάλης ~ τού αεροδροµίου 11. 
(συνεκδ.) ο αριθµός, το σύνολο των επιβατών, των προϊόντων κ.λπ. 
που διακινούνται: µεγάλη | αναµενόµενη | περιορισµένη ~|| η ~ των 
ξενοδοχείων έχει περιοριστεί κατά 20Ψο σε σχέση µε τα περσινά επί-
πεδα 12. η κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών στους δρόµους µιας πό-
λης, σε µια περιοχή: αν µπλέξεις µε την ~, θα καθυστερήσεις τουλά-
χιστον µία ώρα || η ~ στους δρόµους διεξάγεται οµαλά || το µεσηµέρι το 
κέντρο έχει µεγάλη ~ || έστριψε σε κάτι στενά, για ν' αποφύγει την ~ || 
πυκνή | αραιή ~ 13. η λειτουργία ενός µηχανικού συστήµατος: το τζιπ 
λειτουργεί µε ~ στους τέσσερεις τροχούς || µε αυτό τον µοχλό µπαίνουν 
σε ~ όλες οι µηχανές τού εργοστασίου· ΦΡ. (α) θέτω σε κίνηση (i) 
ενεργοποιώ έναν µηχανισµό, θέτω σε λειτουργία µηχανή (ii) (µτφ.) 
κινητοποιώ, προκαλώ τη δραστηριοποίηση (κάποιου): όλος ο 
προεκλογικός µηχανισµός τού κόµµατος έχει τεθεί σε κίνηση για την 
αυριανή συγκέντρωση ΣΥΝ. δραστηριοποιώ (β) αργή κίνηση βλ. λ. αρ-
γός 14. το σύνολο των δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και εκδηλώ-
σεων σε έναν χώρο δράσης: πολιτιστική | τουριστική | θεατρική | επι-
στηµονική ~ ANT. στασιµότητα, (µτφ.) νέκρα 15. (α) η δραστηριοποί-
ηση ενός συνόλου ανθρώπων µε κοινές θέσεις, κοινή ιδεολογία ή κοι-
νές επιδιώξεις για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος: ενι-
σχύω | µετέχω σε οικολογική ~||~ για την επιστροφή των µαρµάρων 
τού Παρθενώνα || δηµοκρατική | αριστερή | χριστιανική | πολιτική ~ 
(β) (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που µετέχουν σε αυτή τη δρα-
στηριοποίηση: µαζική | δραστήρια ~ 16. οι τρέχουσες εξελίξεις, τα 
νέα σε ορισµένο τοµέα δράσης: παρακολουθεί την αθλητική ~ από τις 
εφηµερίδες 17. (κυρ. σε επιτραπέζια παιχνίδια) η προµελετηµένη 
µετακίνηση πιονιού: µατ σε τρεις - (στο σκάκι) 18. (µτφ.) η χειρονο-
µία, κάθε πράξη που εκφράζει ή επιδιώκει µια αντίδραση: όλες του οι 
~ ήταν προµελετηµένες || µεθοδικές | αυθόρµητες | έξυπνες | αποτε-
λεσµατικές | λεπτές ~|| η επίσπευση των εκλογών θα είναι λανθασµένη 
~ || όλοι περιµένουν την επόµενη ~ του || έκανε µια ~ καλής θελήσεως 
ΣΥΝ. χειρισµός, πρωτοβουλία· ΦΡ. (α) ελευθερία | άνεση κινήσεων 
δράση χωρίς περιοριστικές δεσµεύσεις: τα πολλά λεφτά τής 
εξασφαλίζουν µια ~ (β) κάνω την πρώτη κίνηση παίρνω την πρωτο-
βουλία 19. η σωµατική δραστηριότητα, η κινητικότητα: θέλει δουλειά 
που να έχει ~, ταξίδια, µετακινήσεις ΑΝΤ. αδράνεια, ηρεµία, στα-
τικότητα 20. το σύνολο των οικονοµικών πράξεων, συναλλαγών, δο-
σοληψιών κ.λπ.: η ~ τής αγοράς | τού χρηµατιστηρίου παρουσιάζει 
κάµψη || η εµπορική ~ θα αυξηθεί κατά την περίοδο των εκπτώσεων 
21. η στατιστική καταγραφή των γεγονότων ή συναλλαγών συγκε-
κριµένης χρονικής περιόδου: - πληθυσµού (γεννήσεις, γάµοι, θάνα-
τοι) || ο Πειραιάς είναι το λιµάνι µε τη µεγαλύτερη ~ στην Ελλάδα || ~ 
ταµείου | λογαριασµού | µετοχών | κεφαλαίων | καταθέσεων | εισο-
δηµάτων 22. (στις εικαστικές τέχνες) η παραστατικότητα τού σχεδίου, 
η ζωντανή απεικόνιση: η ~ στον πίνακα τονίζεται από τις έντονες 
φωτοσκιάσεις 23. κινήσεις (οι) το σύνολο των ενεργειών (κάποιου) σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα, η δράση του: οι ~ του παραξένεψαν τον 
φύλακα τής τράπεζας || ύποπτες | περίεργες | ασυνήθιστες - || οι ~ τού 
εχθρού έχουν θέσει τον στρατό σε επιφυλακή · 24. η έναρξη δίκης, η 
αρχή δικαστικού αγώνα: ~ αγωγής | µηνύσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ει-
δησεογραφία, τελώ. κινησιογραφία (η) {χωρ. πληθ.) η καταγραφή 
των κινήσεων των οργάνων και των µελών τού σώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ειδησεογραφία. κινησιοθεραπεία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 
µέθοδος τής σύγχρονης θεραπευτικής µε προληπτική και θεραπευτική 
λειτουργία, που στηρίζεται στην εκτέλεση συγκεκριµένων κινήσεων 
των άκρων ή τού κορµού για τη θεραπεία παθήσεων τού ερειστικού 
και κινητήριου συστήµατος: ενεργητική | παθητική ~ (αναλόγως τού 
αν οι κινήσεις εκτελούνται µε τις δυνάµεις τού αρρώστου ή όχι). 
Επίσης κινησιθε- 
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ραπεία [1894].   — κινησιοθεραπευτής (ο), κινησιοθεραπεύτρια (η), 
κινησιοθεραπευτικός, -ή, -ό. 
[ΕΙΧΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. kinésithérapie]. 

κινησιολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η µελέτη τής ανατοµίας τού σώµατος 
και τής φυσιολογίας των κινήσεων, κυρ. για την αξιοποίηση των 
συµπερασµάτων της στη σωµατική αγωγή και στη θεραπευτική · 2. ο τρόπος 
µε τον οποίο κινούνται οι ηθοποιοί ή οι χορευτές σε µια παράσταση: «Οι 
"Ορνιθες" παρουσιάζονται σε µετάφραση Ν.Σ., σκηνικά-κοστούµια Τ.Κ., 
µουσική Β.∆., ~ Ε.Π.» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία, φρασεολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kinesiology]. 

κινητήρας (ο) ΜΗΧΑΝ. 1. κάθε µηχανή που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση 
κίνησης σε άλλον µηχανισµό- κάθε συσκευή που αντλεί ενέργεια από φυσική 
ή τεχνητή πηγή, µετατρέποντας τη σε µηχανική: δωδεκακύλινδρος | 
περιστροφικός | ηλεκτρικός | αερόψυκτος | υδρό-ψυκτος | υδραυλικός ~ ΣΥΝ. 
µοτέρ 2. (α) κινητήρας εσωτερικής καύσεως µηχανή που αποτελείται από 
έναν ή περισσότερους κυλίνδρους, µέσα στους οποίους επιτελείται η 
διαδικασία τής καύσεως για παραγωγή ενέργειας (β) δίχρονος | τρίχρονος | 
τετράχρονος κινητήρας (για αυτοκίνητα, µηχανάκια κ.λπ.) µηχανή 
εσωτερικής καύσεως, στην οποία το έµβολο µετακινείται πάνω-κάτω, 
συµπληρώνοντας κάθε φορά δύο | τρεις | τέσσερεις διαδροµές ανάµεσα σε 
κάθε ανάφλεξη τού αναφλεκτήρα (µπουζιού) (γ) αριθµός κινητήρα βλ. λ. 
αριθµός. 
[ETYM. < αρχ. κινητήρ, -ήρος «κινητής» < κινώ. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει 
τα γαλλ. moteur, αγγλ. motor]. 

κινητήριος, -α (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] αυτός που µπορεί να θέτει (κάτι) σε κίνηση, 
να το µετακινεί, που µεταδίδει κίνηση: ~ ιµάντας | άξονας- ΦΡ. κινητήρια (-
ος) δύναµη (ι) η ενέργεια που καταναλώνεται, προκειµένου να τεθεί (κάτι) σε 
κίνηση: ~ τού νερόµυλου είναι το νερό (ii) (µτφ.) (κ. κινητήριος µοχλός) 
οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε έχει τη δύναµη να επηρεάζει, να προκαλεί 
εξελίξεις, λειτουργώντας ως µέσο υλοποιήσεως στόχων, επιδιώξεων: ~ τής 
καταναλωτικής κοινωνίας είναι το χρήµα || η νέα γενιά τού επιστηµονικού 
προσωπικού είναι και η ~ τής επιχείρησης. 

-κινητήριος, -α, -ο β' συνθετικό που δηλώνει την ύπαρξη συγκεκριµένου 
αριθµού κινητήρων: µονοκινητήριο αεροπλάνο. 

κινητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κίνηση, που επιτρέπει ή 
καθιστά δυνατή την κίνηση, που θέτει σε κίνηση ή µετακινεί (κάτι): ~ 
ενέργεια | ίνα (για κίνηση µυός ή σπλάγχνου) | νευρώνας 2. αυτός που 
κινείται, που δραστηριοποιείται, που δεν µένει ακίνητος ή αδρανής: είναι ~ 
τύπος' δεν κάθεται στιγµή 3. ΦΥΣ. κινητική (η) ο τοµέας τής µηχανικής που 
µελετά τις κινήσεις των σωµάτων. — κινητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κινητικότητα (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα (κάποιου) να κινείται ή να 
κινεί (κάτι): ~ αρθρώσεων 2. ΦΥΣΙΟΛ. το σύνολο των επιµέρους βιολογικών 
λειτουργιών, που καθιστούν δυνατή την κίνηση ενός οργανισµού, που του 
επιτρέπουν να κινείται: διαταραχές κινητικότητας, σε διάφορες νευρολογικές 
παθήσεις 3. (µτφ.) η ανάπτυξη έντονης δραστηριότητας, η ενεργοποίηση 
λειτουργιών και µηχανισµών σε έναν τοµέα δράσης για την επίτευξη 
συγκεκριµένου αποτελέσµατος: παρατηρείται έντονη ~ για την επίλυση τού 
Κυπριακού || κοινωνική ~ ΣΥΝ. δραστηριοποίηση, ενεργοποίηση ANT. 
αδράνεια. 

κινητισµός (ο) 1. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που αποδέχεται ως µεταβλητή και κινητή την 
ουσία των πραγµάτων, απορρίπτοντας την ύπαρξη σταθερών νόµων 2. ΓΕΩΛ. 
θεωρία που εξηγεί τον σχηµατισµό των οροσειρών βάσει τής µετατόπισης των 
ηπείρων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mobilisme]. 

κινητό (το) → κινητός 
κινητοποίηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ενεργοποίηση, 

κυρ. σε συλλογικό επίπεδο και κατά οργανωµένο τρόπο, προκειµένου να 
επιτευχθεί συγκεκριµένος σκοπός: χρειάζεται ~ όλων των δυνάµεων τού 
έθνους για την αντιµετώπιση τής εξωτερικής απειλής || ~ τού κρατικού 
µηχανισµού σε όλα τα επίπεδα ΣΥΝ. δραστηριοποίηση, επιστράτευση ΑΝΤ. 
ακινητοποίηση 2. (ειδικότ. σε οργανώσεις, συλλόγους κ.λπ.) η οργανωτική 
υποδοµή και ο αντίστοιχος µηχανισµός για την ενηµέρωση και 
δραστηριοποίηση των µελών: υπεύθυνος κινητοποίησης σε κοµµατική 
οργάνωση. 

κινητοποιώ ρ. µετβ. {κινητοποιείς... | κινητοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. κάνω κάτι να εκδηλωθεί, να ενεργοποιηθεί, προκαλώ τη δραστηριοποίηση 
του: κατάφερε να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους διαφορετικής φυλής και 
καταγωγής 2. θέτω έναν µηχανισµό, µια οργάνωση σε ετοιµότητα, 
προετοιµάζω για συντονισµένη δράση σε συλλογικό επίπεδο, µε βάση 
καθορισµένο σχέδιο ή τρόπο: έχουν κινητοποιηθεί όλες οι διαθέσιµες δυνάµεις 
τής πυροσβεστικής και τού στρατού για την κατάσβεση τής πυρκαγιάς ΣΥΝ. 
δραστηριοποιώ, ενεργοποιώ 3. (ειδικότ.) θέτω σε πολεµική ετοιµότητα, 
επιστρατεύω: κινητοποιήθηκαν δυνάµεις στρατού και ναυτικού για την 
αντιµετώπιση τής εξωτερικής απειλής 4. θέτω (κάτι) σε κίνηση, το κάνω να κι-
νείται ΑΝΤ. ακινητοποιώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mobiliser]. 

κινητόπτερο (το) {κινητοπτέρ-ου | -ων} κάθε αεροσκάφος τού οποίου οι 
πτέρυγες κινούνται, λ.χ. το ελικόπτερο. 

κινητός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να κινείται ή να µετακινείται από ένα µέρος 
ή σηµείο σε ένα άλλο: το ~ στέλεχος ενός µηχανισµού || ~ πληθυσµός (που δεν 
έχει µόνιµο τόπο διαµονής) | διάφραγµα || ~ γέφυρα (γέφυρα που µε ειδικό 
µηχανισµό µπορεί είτε ολόκληρη είτε τµηµατικώς να ανασηκώνεται ή να 
πέφτει, για να εµποδίσει τη διέλευση πάνω από αυτήν σε άλλες περιπτώσεις 
αποτελείται από δύο χωριστά µέρη, που µπορούν να αποσύρονται προς 
αντίθετες κατευ- 

θύνσεις, λ.χ. επιτρέποντας τον διάπλου σκαφών από τον ποταµό, τις όχθες τού 
οποίου κανονικά ενώνει) ΑΝΤ. ακίνητος, σταθερός 2. αυτός που χρησιµοποιεί 
µηχανοκίνητο όχηµα ή βρίσκεται µέσα σε αυτό, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη 
µετακίνηση του από τόπο σε τόπο: ~ συνεργείο τηλεοπτικών µεταδόσεων | 
καντίνα' ΦΡ. κινητή µονάδα µονάδα πλήρως εξοπλισµένη για ορισµένη 
αποστολή (τηλεοπτικές µεταδόσεις, ιατρική φροντίδα κ.ά.) που µεταφέρεται 
µέσα σε ειδικά διαρρυθµισµένο όχηµα: «οι νέες ~ προληπτικής ιατρικής, ειδικά 
οχήµατα εξοπλισµένα µε ιατρικά µηχανήµατα» (εφηµ.) 3. (θρησκευτική εορτή) 
που δεν εορτάζεται σε καθορισµένη ηµεροµηνία, αλλά µετατίθεται χρονικώς, 
λ.χ. το Πάσχα 4. (α) (ειδικότ. για περιουσιακά στοιχεία) αυτός που µπορεί να 
µεταφερθεί ή να µετακινηθεί, κατ' αντιδιαστολή προς τα ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία (δηλ. οικόπεδα, σπίτια, µαγαζιά κ.λπ.): έχει µεγάλη ~ περιουσία σε 
καταθέσεις σε ξένες τράπεζες (β) κινητά (τα) το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων τού παραπάνω τύπου, που κατέχει κάποιος: ό,τι περιουσία έχει είναι 
σε ~ ΑΝΤ. ακίνητα (γ) κινητή αξία βλ. λ. αξία 5. (α) κινητό (τηλέφωνο) 
φορητό τηλέφωνο που λειτουργεί χωρίς καλωδιακή σύνδεση, µε φορ-τιζόµενη 
µπαταρία, χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο ραδιοφωνικών ποµπών (καθένας από 
τους οποίους καλύπτει διαφορετική γεωγραφική περιοχή), καθώς και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων, που επιτρέπουν τη µεταβίβαση µιας κλήσης από 
µια περιοχή σε άλλη (µετάδοση): απενεργοποιώ το ~ µου ΑΝΤ. σταθερό 
(τηλέφωνο) (β) κινητή τηλεφωνία η τηλεφωνική επικοινωνία µέσω κινητών 
τηλεφώνων: εταιρεία κινητής τηλεφωνίας || συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 6. 
(µτφ.) σε ΦΡ. όπως κινητή βιβλιοθήκη | κινητό λεξικό | κινητή εγκυκλοπαίδεια 
κ.λπ. για ανθρώπους µε πολλές γνώσεις, µε σφαιρική και πλούσια µόρφωση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κινώ. Στις σύγχρονες τεχνολογικές σηµ. η λ. αποδίδε το αγγλ. 
mobile]. -κινητός, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-
λώνουν ότι κάποιος/κάτι: 1. κινείται (π.χ. µε ορισµένο τρόπο): ευ-κί-νητος, δυσ-
κίνητος, αει-κίνητος 2. τίθεται σε κίνηση µε ορισµένο µέσο ή τρόπο: ατµο-
κίνητος, ηλεκτρο-κίνητος, αυτο-κίνητος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. άει-κίνη-τος, εύ-κίνητος), που προέρχεται από το ρ. κινώ 
και απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. ατµο-κίνητος < αγγλ. steam-driven)]. 
κίνητρο (το) {κινήτρ-ου | -ων} 1. ό,τι ωθεί ένα πρόσωπο να ενεργήσει κατά 
συγκεκριµένο τρόπο, να προβεί σε µια πράξη, να υιοθετήσει ορισµένη 
συµπεριφορά κ.λπ.: ήξερε να δίνει στους µαθητές του κίνητρα για έρευνα και 
µελέτη || προσφέρω | θεσπίζω κίνητρα || κατώτερα | ταπεινά | ευγενή | 
ανθρωπιστικά | ύποπτα | πιθανά | ιδιοτελή | οικονοµικά | πολιτικά | κοινωνικά | 
ψυχολογικά ~ ΣΥΝ. λόγος, αίτιο, ελατήριο, ερέθισµα 2. (ειδικότ.) οι παράγοντες 
που επιτρέπουν, ενισχύουν και ευνοούν τη δραστηριοποίηση, την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών κ.λπ. στον οικονοµικό τοµέα: εφαρµόζω πολιτική κινήτρων || 
εµπορικά ~ ΑΝΤ. αντικίνητρο · 3. σιδερένιο όργανο, που χρησιµοποιείται κυρ. 
από τους µεταλλουργούς, για να µετακινούν ύλες ή αντικείµενα, τα οποία 
βρίσκονται σε θερµοκρασία πυράκτωσης ή τήξης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κίνητρον 
«αναδευτήρας» < αρχ. κινώ. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. motif]. κινίνο 
(το) 1. ΦΑΡΜ. λευκό κρυσταλλικό αλκαλοειδές, το οποίο στην καθαρή µορφή 
του είναι άµορφη ή κρυσταλλική σκόνη και έχει χαρακτηριστικά πικρή γεύση· 
χρησιµοποιείται ευρέως στη φαρµακευτική για τη θεραπεία τής ελονοσίας και 
(κυρ. παλαιότ.) τής αρρυθµίας, καθώς και στη βιοµηχανία τροφίµων (για την 
παρασκευή αεριούχων ποτών) 2. (µτφ.) οτιδήποτε έχει έντονα πικρή γεύση: ~ 
είναι ο καφές όπως τον έκανες, δεν πίνεται ΣΥΝ. δηλητήριο. Επίσης κ\-νίνη (η) 
(σηµ. 1) [1842]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. quinine < ισπ. quina < kina «φλούδα, φλοιός», λ. 
τής ινδιάν. φυλής Κετσούα]. κιννάβαρι (το) {κινναβάρεως | χωρ. πληθ.} ΟΡΥΚΤ. 
θειούχο ορυκτό τού υδραργύρου, που είναι το σπουδαιότερο από τα 
µεταλλεύµατα του, έχει καστανό έως κόκκινο χρώµα και απαντά συνήθ. κοντά 
σε ηφαιστειακά πετρώµατα. Επίσης κινναβαρίτης (ο). [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. 
ετύµου, δάνειο ανατολικής προελ.]. κιννάµωµον (το) (αρχαιοπρ.) η καννέλα 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ· κιννάµωµον < εβρ. qinnämön. Η κατάλ. τής ελληνικής λ. 
οφείλεται πιθ. σε οµωνυµία µε το φυτό άµωµον]. κινούµενος, -η, -ο 1. αυτός 
που κινείται ή που τον χαρακτηρίζει η κίνηση: σηµάδευαν σταθερούς και ~ 
στόχους || η ~ κινηµατογραφική εικόνα- ΦΡ. κινούµενη άµµος η άµµος που 
περιλαµβάνει ποσότητα νερού, µε αποτέλεσµα να βυθίζεται όποιος ή ό,τι 
πατήσει επάνω της 2. κινούµενα σχέδια {κινουµένων σχεδίων} (α) 
κινηµατογραφική ή τηλεοπτική ταινία, που απαρτίζεται από µια ακολουθία 
συνεχώς κινουµένων κυρ. ζωγραφικών σχεδίων, το καθένα από τα οποία διαφέ-
ρει ελαφρώς από το προηγούµενο έτσι, ώστε η γρήγορη διαδοχική προβολή 
τους στην οθόνη να δηµιουργεί στον θεατή την ψευδαίσθηση ότι οι 
σχεδιασµένες φιγούρες κινούνται: η «Φαντασία» είναι από τα πιο γνωστά ~ τού 
Ουόλτ Ντίσνεϋ (β) (κ. στον ενικό) καθεµιά από τις φιγούρες που παρουσιάζονται 
σε τέτοιου είδους ταινίες: ο Ντόναλντ Ντακ είναι από τα πιο γνωστά ~ ΣΥΝ. 
καρτούν (γ) (συνεκδ.) το αντίστοιχο είδος ταινιών, κυρ. ως µορφή τέχνης: του 
αρέσουν τα ~ (δ) (συνεκδ.) ο αντίστοιχος κλάδος τής κινηµατογραφικής 
βιοµηχανίας, που ασχολείται µε την παραγωγή τέτοιων ταινιών. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
µέσ. ενεστ. τού αρχ. κινώ (βλ.λ.). o όρος κινούµενα σχέδια αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. animation]. κινώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κινείς... | κίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα 
(λόγ. εκινή-θην, -ης, -η..., µτχ. κινηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. βγάζω 
(κάτι/κάποιον) από µια κατάσταση αδράνειας, στασιµότητας, (το/τον) κάνω να 
αλλάζει θέση, να µετατοπίζεται: ~ τον δροµέα στην οθόνη 
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τού υπολογιστή· ΦΡ. (α) κινώ γη και ουρανό | κινώ θεούς και δαίµο-
νες χρησιµοποιώ κάθε µέσο και δυνατότητα που διαθέτω, προκειµέ-
νου να πετύχω κάτι: είχε κινήσει γη και ουρανό για τον διορισµό τής 
γυναίκας του (β) συν Αθηνά και χείρα κίνει βλ. λ. χειρ 2. (συνεκδ.) 
µπορώ, έχω τη δυνατότητα ή την ικανότητα να κάνω κάτι να αλλάζει 
θέση, να µετατοπίζεται: µετά το ατύχηµα δεν κινεί καθόλου τα κάτω 
άκρα, έµεινε παράλυτος 3. (κυρ. για µηχανές, µεταφορικά µέσα) (α) 
θέτω (κάτι) σε λειτουργία, το ενεργοποιώ: η µηχανή δεν έχει αρκετή 
ενέργεια, για να κινήσει την αντλία τής γεώτρησης (β) (για µηχανές, 
µεταφορικά µέσα) αποτελώ πηγή ενέργειας, ειδικότ. ως καύσιµο: ο 
αέρας κινεί τα ιστιοφόρα || τα τρόλεϊ κινούνται µε ηλεκτρισµό 4. (µτφ.) 
αποτελώ το ερέθισµα, την αιτία για κάτι, λειτουργώ ως κίνητρο 
(βλ.λ.): η παράξενη συµπεριφορά του τους κίνησε την περιέργεια || (κ. 
µεσοπαθ.) έκανε ό,τι έκανε κινούµενος από ζήλια | φθόνο | πάθος | 
µίσος || κινείται από τα πιο αγνά αισθήµατα ΣΥΝ. (λόγ.) ορµώµαι· ΦΡ. 
(λόγ.) το κινούν αίτιον βλ. λ. αίτιο 5. προβαίνω στις ενέργειες που 
απαιτούνται για την εξέλιξη µιας διαδικασίας: ~ τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες για κάτι | την έρευνα ενός θέµατος | λογαριασµό (τον 
χρεωπιστώνω, βλ.λ.) | αγωγή (ξεκινώ τη δικαστική δίωξη κάποιου)· ΦΡ. 
κινώ ένα θέµα διερευνώ, καθιστώ επίκαιρο ένα θέµα: κάποιοι 
επιχειρούν να κινήσουν εκ νέου το θέµα µε αναδηµοσιεύσεις 
παλαιότερων πληροφοριών 6. εντείνω τους ρυθµούς σε έναν τοµέα 
οργανωµένης δραστηριότητας (λ.χ. στην πολιτική, την οικονοµία 
κλπ.): οι εκπτώσεις θα κινήσουν λίγο την αγορά || πώς κινήθηκαν 
σήµερα οι µετοχές στο χρηµατιστήριο; 7. καθορίζω τη δράση, τον 
τρόπο συµπεριφοράς (κάποιου), εµφανίζω (κάποιον/κάτι) να ενεργεί µε 
συγκεκριµένο τρόπο: πολλές φορές είναι η τύχη που κινεί τις ζωές 
των ανθρώπων ΦΡ. κινώ τα νήµατα βλ. λ. νήµα 8. επιλέγω τον τρόπο 
κινήσεως µε βάση καθορισµένους κανόνες συνήθ. στο πλαίσιο 
παιχνιδιού ή στρατηγικής: ~ το πιόνι µου σε µια παρτίδα σκάκι || ~τα 
στρατεύµατα µου στο πεδίο τής µάχης ♦ (αµετβ.) 9. (λογοτ.) ξεκινώ: 
κίνησε για µέρη µακρινά 10. (µτφ.-σπάν.) αποµακρύνοµαι: «ποτέ από 
το χρέος µη κινούντες» (Κ.Π. Καβάφης) 11. (µεσοπαθ. κινούµαι) (για 
ανθρώπους και ζώα) αλλάζω θέση, αλλάζω τη στάση τού σώµατος 
µου: ο γιατρός είπε να µην κινηθείς για λίγες ώρες || κινείται µε χάρη 
χορεύτριας 12. πηγαίνω κάπου, διανύω απόσταση έχοντας 
συγκεκριµένη κατεύθυνση ή πορεία: πολλοί θα κινηθούν προς την 
Πάτρα για το καρναβάλι || τα ραντάρ εντόπισαν άγνωστο αεροσκάφος 
να κινείται προς τα ανατολικά ΣΥΝ. πηγαίνω, κατευθύνοµαι προς 13. 
(ειδικότ. για µεταφορικά µέσα) (α) τίθεµαι ή βρίσκοµαι σε κίνηση: 
τα αυτοκίνητα κινούνται µε βενζίνη ή πετρέλαιο || το όχηµα κινείται µε 
µικρή ταχύτητα (β) εκτελώ δροµολόγιο: τα τρόλεϊ δεν θα κινηθούν 
αύριο λόγω τής απεργίας 14. ΦΥΣ. ακολουθώ κάποια τροχιά, 
µετατοπίζοµαι ως προς κάποιο σηµείο: η Γη κινείται γύρω από τον 
Ήλιο || τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα τού ατόµου 15. 
ενεργώ, δρω για την επίτευξη σκοπού, αποτελέσµατος: κινήθηκε πολύ 
έξυπνα και µε µυστικότητα || τα κόµµατα έχουν αρχίσει να κινούνται εν 
όψει εκλογών || η εχθρική διπλωµατία κινείται εναντίον µας || οι 
στασιαστές κινήθηκαν εναντίον τού Κοινοβουλίου 16. (ειδικότ.) 
αναπτύσσω δράση, δραστηριοποιούµαι: κινείται πάντα σε κύκλους 
καλλιεργηµένων ανθρώπων | στην υψηλή κοινωνία 17. (µτφ.) 
κυµαίνοµαι, διαφοροποιούµαι ελαφρώς εντός ορισµένων πλαισίων ή 
αναφορικά µε ένα σηµείο: ο πληθωρισµός | ο δείκτης τιµών θα κινηθεί 
στα ίδια επίπεδα | πάνω από τους αρχικούς υπολογισµούς || η 
συζήτηση κινήθηκε γύρω από θέµατα εξωτερικής πολιτικής | σε 
καθαρά φιλικό επίπεδο || οι σχετικές εισηγήσεις κινούνται σε εντελώς 
διαφορετικό τόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. 
[ETYM. < αρχ. κινώ (-έω) < *ΚΙ-νέΕ-ω, που αντιστοιχεί στον τ. κί-νυ-
µαι «κινούµαι, τίθεµαι σε κίνηση». Παρότι το µακρό -κΊ- παραµένει 
δυσεξήγητο, απαντά επίσης στο αρχ. ρ. κί-ω «κινούµαι, φεύγω». Το θ. 
κΤ-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *kei- «θέτω σε κίνηση, κινούµαι», πβ. 
λατ. citus «ταχύς, γρήγορος», ciò | cieo «κινώ», cito «ανακινώ, παρο-
τρύνω» (> γαλλ. citer) κ.ά. Οµόρρ. κίνη-µα, κίνη-σις, πιθ. κ. κίνδυνος 
(βλ.λ.)]. κιόλας επίρρ. 1. ήδη, σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
νωρίς: πριν από λίγο άρχισες και τέλειωσες ~; || έφτασε ~ στο Λονδίνο; 
ΣΥΝ. τόσο γρήγορα | νωρίς, από τώρα 2. (συνήθ. µετά από χρον. 
επίρρ.) αυτήν ακριβώς τη στιγµή, αµέσως: θα το ψάξω και θα σου το 
πω τώρα ~, για να µην περιµένεις || αύριο ~ φεύγω για Μόναχο 3. (α) 
επιπροσθέτως: δεν φτάνει που µας έστησε µισή ώρα, φωνάζει ~ ΣΥΝ. 
επιπλέον, επίσης (β) και για τον λόγο ακόµη ότι...: θα του αρέσει το 
δώρο, του το πήραν ~ τα παιδιά του 4. (συνήθ. µετά το µόνο) αλλά 
ακόµη, αλλά και: όχι µόνο βοήθησε, έπεισε ~ και άλλους να 
βοηθήσουν 5. (εµφατ.) από την άλλη, όµως: δεν ήθελε να τους 
χαλάσει την παρέα, αλλά τι να κάνει ~ που έπρεπε να ξυπνήσει πρωί 
την άλλη µέρα; 6. λοιπόν, εξάλλου: γι' αυτό ~ σου έλεγα να προσέχεις. 
Επίσης (λαϊκ.) κιόλα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη, και. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φρ. και δλα µε την επίδραση των επιρρ. σε -ς]. κίονας 
(ο) {κιόνων} ΑΡΧΙΤ. Ο στύλος, γενικότ. κάθε κατακόρυφη, επιµήκης και 
συνήθ. κυλινδρική κατασκευή από πέτρα, µάρµαρο ή άλλο υλικό, 
που χρησιµοποιείται για να στηρίζει την οροφή και αποτελείται από 
τη βάση, το σώµα (κορµό) και το κιονόκρανο. — (υποκ.) κιονίσκος 
(ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κίων, -όνος, που συνδ. µε το συνώνυµο αρµ. siwn. Ίσως 
και οι δύο γλώσσες δανείστηκαν τη λ. από κοινή πηγή]. κιονοειδής, -
ής, -ές [µεσν.] {κιονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το σχήµα 
κίονα, που µοιάζει µε κολόνα, στύλο: ~ κατασκευή | υποστήριγµα. — 
κιονοειδώς επίρρ. κιονόκρανο (το) {κιονοκράν-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το 
ανώτατο τµήµα κίονα και γενικότ. οποιουδήποτε κατακόρυφου 
στηρίγµατος οικοδοµι- 

κής κατασκευής: ~ δωρικού | ιωνικού | κορινθιακού ρυθµού. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. κιονόκρανον < κίων (βλ.λ.) + -κρανον < *κρανον, για το οποίο 
βλ. λ. κρανίο]. 

κιονοστοιχία (η) [1861] {κιονοστοιχιών} σειρά κιόνων πανοµοιότυπης 
κατασκευής, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι σε τακτές αποστάσεις 
στηρίζοντας την οροφή κτίσµατος: ~ κατά µήκος εξωτερικού 
διαδρόµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. < κίονας + -στοιχία < 
στοίχος]. 

κιόσκι (το) {δύσχρ. κιοσκ-ιού | -ιών} 1. στέγαστρο σε υπαίθριο χώρο, 
κυρ. για δηµιουργία σκιάς, προστασία από τη βροχή ή για πώληση 
προϊόντων: το ~ στον κήπο || ένα ~ µε εφηµερίδες και περιοδικά ΣΥΝ. 
περίπτερο 2. το εξοχικό, συνήθ. πολυτελούς κατασκευής, η έπαυλη 
που χρησιµεύει για εξοχική διαµονή. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. kösk < 
περσ. küSk «παλάτι, έπαυλη»]. 

κιοτεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κιότεψα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) χάνω το 
θάρρος µου, εγκαταλείπω (κάτι) από δειλία, από φόβο: στα λόγια 
ήταν όλοι γενναίοι, µα µπροστά στον εχθρό πολλοί κιότεψαν ΣΥΝ. 
δειλιάζω, φοβάµαι ♦ 2. (µετβ.) (σπάν.) εµπνέω σε κάποιον τον τρόµο 
κάνοντας τον να δειλιάσει: δεν τον κιοτεύεις µε απειλές! ΣΥΝ. τρο-
µάζω, τροµοκρατώ. — κιότεµα (το). 

κιοτής (ο) {κιοτήδες} (λαϊκ.) ο δειλός, πρόσωπο που εγκαταλείπει εύ-
κολα από φόβο ΣΥΝ. φοβητσιάρης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kötü «κακός»]. 

κιούγκι (ο) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο υδροσωλήνας, συνήθ. από πυρίµαχο 
πηλό, που χρησιµοποιείται στους υπονόµους, σωλήνας τού συστήµα-
τος αποχέτευσης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. künk < περσ. kunk 
«υδροσωλήνας»]. 

κιούπι (το) {κιουπ-ιού | -ιών} το πιθάρι (βλ.λ.).  — (υποκ.) κιουπάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. küp]. 

κιουρί (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µέτρησης τής ραδιενέργειας χώρου. Γ 
ETYM. H ονοµασία δόθηκε προς τιµήν των διαπρεπών Γάλλων φυσι-
κοχηµικών Pierre και Marie Curie]. 

κιουριο (το) {κιουρίου} ΧΗΜ. τεχνητό µεταλλικό στοιχείο µε αργυρό 
χρώµα (σύµβολο Cm) (βλ. κ. λ. περιοδικός, TUN.). [ΕΤΥΜ < 
νεολατ. curium, βλ. κ. κιουρί]. 

κιούρτος (ο) το δικτυωτό συρµάτινο καλάθι, µέσα στο οποίο τοπο-
θετείται δόλωµα για ψάρεµα, τέτοιας κατασκευής ώστε να εγκλωβί-
ζει τα ψάρια που µπαίνουν από το πάνω µέρος του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κύρτος «καλάθι» (µε διαλεκτ. προφορά τού -υ- ως -ιου-), άσχετο 
προς το επίθ. κυρτός. Το ουσ. κύρτος προέρχεται από θ. *krt-, 
συνεσταλµ. βαθµ. (µε φωνήεν στηρίξεως -υ-) τού I.E. *kert- «σύρω, 
τραβώ», πβ. σανσκρ. kâta- «δικτυωτό πλέγµα, ψάθα», λατ. cratis 
«πλέγµα», αρχ. γερµ. hurt «κιούρτος», γερµ. Horst «φωλιά», αγγλ. 
hurst κ.ά.]. 

κιοφτές (ο) → κεφτές 
Κιργιζία (η) (κιργιζ. Kyrgyz Respublikasy = ∆ηµοκρατία τής Κιργι-
ζίας) κράτος τής Κ. Ασίας, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρω-
τεύουσα το Μπισκέκ, επίσηµη γλώσσα την Κιργιζιανή και νόµισµα 
το σοµ Κιργιζίας. Επίσης Κιργιστάν (το) {άκλ.}. — Κιργίζιος (ο), Κιρ-
γίζια (η), κιρνιζιανός, -ή, -ό, Κιρνιζιανά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Kirgizija, το οποίο προέρχεται από τους ιθαγενείς 
Kyrgyz. Το όνοµα Kyrgyz (τουρκ. Kirgiz) ανάγεται στις τουρκ. λ. kir 
«στέπα» και gezmek «περιπλανώµαι», πράγµα που χαρακτηρίζει τη 
φυλή ως νοµαδική]. 

Κιριµπατι (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Kiribati = ∆ηµοκρατία τού 
Κιριµπάτι) νησιωτικό κράτος τού Κ. Ειρηνικού Ωκεανού µε πρωτεύ-
ουσα το Μπαϊρίκι, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το αυ-
στραλιανό δολάρνο. 
[ΕΤΥΜ. Παρεφθαρµένος τ. τής αγγλ. ονοµασίας Gilbert Islands, που εί-
χαν προηγουµένως τα νησιά από τον Αγγλο θαλασσοπόρο Thomas 
Gilbert, ο οποίος ταξίδεψε εκεί το 1788]. 

κιρκάδιος, -α, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε βιολογικό ρυθµό, ο 
οποίος έχει περίοδο εικοσιτετραώρου: ~ ρυθµός | δοσολογία. Επίσης 
κιρκαδιανός, -ή, -ό. 
[ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. circadian < λατ. circa «περίπου» + dies 
«ηµέρα»]. 

κιρκάνιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε βιολογικό ρυθµό ετήσιας 
περιόδου, που επανέρχεται κάθε χρόνο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. circannual < λατ. circa «περίπου» + 
annual «ετήσιος» < λατ. annus «έτος»]. 

Κιρκασία (η) περιοχή τής Ν∆. Ρωσίας στον Καύκασο. — Κιρκάσιος (ο) 
[1835], Κιρκάσια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Circassia < ρωσ. Cerkesy «Κιρκάσιοι», πιθ. < οσετ. 
carkas «αετός». Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Adygei < αµπχαζ. adi «νε-
ρό»]. 

Κίρκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µάγισσα, κόρη τού Ήλιου, η οποία κατά την 
Οδύσσεια µεταµόρφωσε σε χοίρους τους συντρόφους τού Οδυσσέα 2. 
(µετωνυµ.) η παραπλανητική και καταλυτική γοητεία, που αλλοιώνει 
την ανθρώπινη φύση µε ύπουλο τρόπο, που δεσµεύει, αιχµαλωτίζει 
κάποιον, κάνοντας τον όργανο της: η ~ τής εξουσίας || υπέκυψαν 
στην ~ της δηµοσιότητας και τού πλουτισµού. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., 
που πιθ. ανάγεται στο ουσ. κίρκος «γεράκι», αβεβ. ετύµου, ίσως 
πρόκειται για ονοµατοποιηµένη λ., που συνδ. µε το αρχ. συνώνυµο 
κρέξ, καθώς και µε άλλες I.E. ονοµασίες πτηνών, πβ. σανσκρ. 
krkara- «πέρδικα», µέσ. ιρλ. ceree «όρνιθα», αρχ. πρωσ. kerko 
«γλάρος», ρωσ. krecet «γεράκι»]. 

κιρκινέζι (το) {κιρκινεζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αρπακτικό πτηνό, ειδικότ. 
το γεράκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kerkenez, ίσως < αρχ. κίρκος «γεράκι» (βλ. 
κ. Κίρκη)]. 



κίρρωση 895 κιτσάτος 
 

κίρρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. χρόνια ασθένεια 
τού ήπατος, η οποία χαρακτηρίζεται από νέκρωση κυττάρων και 
ανάπτυξη συνδετικού ιστού µέσα στο ήπαρ, ενώ ταυτοχρόνως υπάρ-
χει αναγέννηση τού ηπατικού παρεγχύµατος- προκαλείται από ηπα-
τίτιδες ή τοξικές ουσίες, συνεπάγεται δε έκπτωση τής λειτουργίας 
τού ήπατος και αναστολή ή µείωση σωµατικών λειτουργιών. — κιρ-
ρωτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κιρρός «κιτρινωπός» εξαιτίας τής κιτρινωπής εµφάνι-
σης τού προσβεβληµένου ήπατος), αβεβ. ετύµου. Με πολλές επιφυλά-
ξεις προτείνεται η σύνδεση µε λιθ. sïrfhas «γκρι, γκρι-µπλε», καθώς 
και µε µέσ. ιρλ. ciar «φαιός» και ρωσ. sëryj «γκρι». Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι το επίθ. κιρρός δεν εµφανίζει τη γνωστή συµφωνική ποικιλία 
-ρρ- | -ρσ- λόγω φωνητικής συµπτώσεως προς το ουσ. κιρσός 
(προφύλαξη). Η λ. κίρρωση εµφανίστηκε αρχικώς ως ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cirrhose]. κιρσοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {κιρσοειδ-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} ο κιρσώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κιρσοκήλη (η) 
ΙΑΤΡ. διεύρυνση των φλεβών τού σπερµατικού τόνου τού όρχεως. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cirsocele]. κιρσός (ο) ΙΑΤΡ. η 
µόνιµη, παθολογικής φύσεως, διεύρυνση φλέβας, συνήθ. των κάτω 
άκρων: έχει κιρσούς στα πόδια. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κίρκ-
ίος, οπότε συνδ. µε το ουσ. κρίκος | κίρκος (βλ.λ.) λόγω τού σχήµατος 
των κιρσών]. κιρσώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κιρσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -
ών} 1. αυτός που µοιάζει µε κιρσό ΣΥΝ. κιρσοειδής 2. αυτός που έχει 
κιρσούς ή που προκαλείται από την ύπαρξη κιρσών: ~ έλκος | 
διεύρυνση.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κίσηρη (η) πορώδες 
ηφαιστειογενές υλικό αφρώδους υφής, που σχηµατίζεται από την 
απότοµη έκλυση αερίων, κατά την ψύξη τής λάβας σε χαµηλές πιέσεις. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κίσηρις, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. κις λορέν (το) 
(συνήθ. ορθ. κις λωραίν) {άκλ.} αλµυρή τάρτα, συνήθ. 
µε τυρί, ζαµπόν, κρέµα γάλακτος. κισµέτ (το) {άκλ.} (στον ισλαµισµό) 
η µοίρα, το πεπρωµένο, ό,τι θεωρείται γραφτό σε κάθε άνθρωπο ΣΥΝ. 
το ριζικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kismet < αραβ. qismâh 
«µερίδιο, µοίρα»]. κίσσα (η) {κισσών} (λόγ.) µικρόσωµο πτηνό µε 
µακριά ουρά, µαύρο πτέρωµα και άσπρη κοιλιά, γνωστό για τη 
συνήθεια του να «κλέβει» µικρά αντικείµενα που συνήθ. γυαλίζουν: 
«Κλέφτρα ~» (τίτλος όπερας τού Ροσσίνι) ΣΥΝ. καρακάξα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *KÎK-ja (ρίζα ονοµατοπ.), που συνδ. µε σανσκρ. kiki-, 
αρχ. γερµ. hehara (> γερµ. Häher), αρχ. αγγλ. higora κ.ά., όλα µε τη 
σηµ. «κίσσα»]. Κίσσαβος (ο) ηΌσσα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βουλγ. kiSav «υγρός»]. κισσός (ο) αειθαλές 
αναρριχητικό, ξυλώδες φυτό, ιθαγενές τής Ευρώπης, τής Ασίας και 
τής Β. Αφρικής· έχει γρήγορη ανάπτυξη, φύλλα στιλπνά και 
βαθυπράσινα· καλλιεργείται κυρ. για καλλωπιστικούς λόγους 
(κάλυψη τοίχων) τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. κισσοστεφής, -ής, -ές [αρχ.] {κισσοστεφ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει στεφανωθεί µε κισσό, που 
περιβάλλεται από κισσό.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κιστέρνα κ. 
κινστερνα (η) {κιστερνών} υπόγεια συνήθ. δεξαµενή για το βρόχινο 
νερό, στέρνα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µτγν. < λατ. cisterna «δεξαµενή» < αρχ. κίστη «κι-
βώτιο, καλάθι» (βλ.λ.)]. κίστη (η) {κιστών} (επίσ.) ΣΤΡΑΤ. κιβώτιο που 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά και τοποθέτηση πυροµαχικών και το 
οποίο κατασκευάζεται από χάλυβα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. ιρλ. cess «καλάθι» και, 
εποµένως, ανάγεται σε I.E. *kistä «πλεχτό καλάθι». Σύµφωνα µε άλ-
λη εκδοχή, η λ. συνδ. µε το ρ. κείµαι, αφού το παράγωγο ουσ. κοίτη 
σηµαίνει επίσης «κουτί». Ίσως να πρόκειται για αρχ. δάνειο]. κιτάπι 
(το) {κιταπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) βιβλίο ή τετράδιο που χρησιµοποιείται 
για σηµειώσεις: άνοιξε τα ~ σου, να δούµε αν είναι περασµένο το 
όνοµα του! ΣΥΝ. βιβλίο, τετράδιο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kitap < αραβ. 
qitab «ιερό βιβλίο»]. κιτρέλαιο (το) [1879] {κιτρελαί-ου | -ων) το 
αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τις φλούδες των κίτρων. κιτριά (η) 
BOT. εσπεριδοειδές δέντρο µε ακανόνιστα, απλωτά και αγκαθωτά 
κλαδιά, µεγάλα ωχροπράσινα φύλλα, άνθη είτε λευκά είτε πορφυρά 
στο εξωτερικό τους και λευκά στο εσωτερικό τους, επιµήκεις και 
ωοειδείς καρπούς, για τους οποίους καλλιεργείται κυρ. στις χώρες τής 
Μεσογείου και στις ∆. Ινδίες. [ΕΤΎΜ.µεσν. < µτγν. κιτρέα < κίτρο ν 
(βλ.λ.)]. κιτρικός, -ή, -ό [1802] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κίτρο, 
γενικότ. µε τα εσπεριδοειδή, που παρασκευάζεται, προέρχεται από το 
κίτρο 2. ΧΗΜ. κιτρικό οξύ άκυκλη οργανική ένωση, που εµφανίζεται 
ως άχρωµο και άγευστο κρυσταλλικό στερεό µε έντονα όξινη γεύση 
και χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία τροφίµων ως 
συντηρητικό, στα αναψυκτικά και τα φάρµακα 3. αυτός που 
σχετίζεται µε το κιτρικό οξύ: ~ νάτριο | εστέρας | ασβέστιο. [ΕΤΥΜ, 
Μεταφορά τού γαλλ. citrique]. κίτρινάδα (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. το 
κίτρινο χρώµα, η κίτρινη απόχρωση 2. η χλοµάδα, το ωχρό χρώµα 
(λόγω κούρασης, αρρώστιας κ.λπ.): δεν µου αρέσει αυτή η ~ στο 
πρόσωπο της, να πάει σε γιατρό ΣΥΝ. ωχρότητα. 

κιτρινάδι (το) {κιτριναδ-ιού | -ιών} 1. κίτρινο στίγµα: κάπου ακού-
µπησε και γέµισε κιτρινάδια τα ρούχα του! 2. ο κρόκος τού αβγού, 
λόγω τού κίτρινου χρώµατος του (πβ. λ. ασπράδι). 

κιτρινιάρης, -α, -ικο [µεσν.] {κντρινιάρηδες} (κακόσ.) 1. αυτός που 
έχει άτονο κίτρινο χρώµα: - ήλιος 2. (για πρόσ.) αυτός που λόγω αρ-
ρώστιας ή ιδιοσυγκρασίας έχει χλοµό χρώµα, αρρωστιάρης. — κι-
τρινιάρικος, -η, -ο. 

κιτρινίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κιτρίνισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βά-
φω (κάτι) κίτρινο ή (µειωτ.) δίνω σε (κάτι) κίτρινη απόχρωση: µην 
αφήνεις τα ρούχα πολύ στον ήλιο, γιατί τα κιτρινίζει || δάχτυλα κι-
τρινισµένα από το κάπνισµα 2. (αργκό, στο ποδόσφαιρο για διαιτη-
τές) σηµειώνω παίκτη µε κίτρινη κάρτα ♦ (αµετβ.) 3. αποκτώ κίτρινο 
χρώµα, γίνοµαι κίτρινος: τα φύλλα κιτρινίζουν, όταν φθινοπωριάζει 
4. (µτφ.) χλοµιάζω: κιτρίνισε ολόκληρος από τον φόβο 5. (για χαρτιά) 
ξεθωριάζω από την πολυκαιρία. — κιτρίνισµα (το). 

κιτρινίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο λεκές που φαίνεται σαν κίτρινο ση-
µάδι: το απορρυπαντικό εξαφανίζει τις ~ των λερωµένων ρούχων 2. η 
κίτρινη απόχρωση · 3. η ωχρότητα τού προσώπου ΣΥΝ. χλόµιασµα. 

κιτρίνισµα (το) → κιτρινίζω 
κιτρινισµός (ο) η προβολή στον Τύπο θεµάτων που εξάπτουν την πε-

ριέργεια τού κοινού (φόνων, σεξουαλικών σκανδάλων κ.λπ.), συνήθ. 
χωρίς να τηρείται η δηµοσιογραφική δεοντολογία, µε υπερβολές, συ-
κοφαντικές επιθέσεις, κατασκευασµένα ρεπορτάζ κ.λπ. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. yellow journalism]. 

κιτρινοπράσινος, -η, -ο [1851] αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ κί-
τρινου και πράσινου χρώµατος: ~ παπαγάλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδο-
ντος. 

κίτρινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ώριµου λεµονιού: τα ~ 
πέταλα τής µαργαρίτας || ο ~ κρόκος τού αβγού || ~ φθινοπωρινά 
φύλλα || ~ πουκάµισο || το ~ φως τής λάµπας 2. (α) κίτρινη φυλή η αν-
θρώπινη φυλή στην οποία ανήκουν οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Κορεά-
τες, οι Μογγόλοι κ.ά., που έχει ως βασικά της χαρακτηριστικά το χλο-
µό χρώµα τής επιδερµίδας και τα σχιστά µάτια (β) Κίτρινη Θάλασσα 
τµήµα τής Σινικής Θάλασσας µεταξύ τής Κορέας και των ΒΑ. ακτών 
τής Κίνας· αλλιώς Βόρεια Σινική Θάλασσα (γ) ΙΑΤΡ. κίτρινος πυρετός 
οξύ λοιµώδες νόσηµα των τροπικών και υποτροπικών κλιµάτων, το 
οποίο προκαλείται από ιό που προσβάλλει τον άνθρωπο, τους πιθή-
κους και άλλα µικρά θηλαστικά, µεταδίδεται µε το δάγκωµα διαφό-
ρων κουνουπιών και καταστρέφει τα ηπατικά κύτταρα προκαλώντας 
ίκτερο (εξού και «κίτρινος»)· συµπτώµατα τού νοσήµατος είναι ο πο-
νοκέφαλος, οι πόνοι στη ράχη, ο ξαφνικός και υψηλός πυρετός, η 
ναυτία και (στα βαριά περιστατικά) οι αιµατεµέσεις 2. (µτφ. για 
πρόσ.) αυτός που έχει χλοµιάσει, που είναι ωχρός: έγινε κίτρινη απ' 
τη ζήλια της || ~ σαν το λεµόνι (κατάχλοµος) 3. κίτρινο (το) το χρώµα 
τού ώριµου λεµονιού: απαλό | βαθύ | έντονο | φωτεινό ~ · ΦΡ. (α) κί-
τρινος Τύπος (i) η πρακτική τού κιτρινισµού (βλ.λ.) (ii) (συνεκδ.) το 
σύνολο των εφηµερίδων και των περιοδικών που µετέρχονται τις µε-
θόδους τού κιτρινισµού (β) κίτρινο συνδικάτο καθεµιά από τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις που εµφανίστηκαν στα τέλη τού 19ου και 
στις αρχές τού 20ού αι. στη Γαλλία, µε σκοπό την καταπολέµηση των 
εργατικών συνδικάτων (γ) (κατ' επέκτ.) κίτρινος εργάτης ο απεργο-
σπάστης. — (υποκ.) κιτρινάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < κίτρον (βλ.λ.)]. 

κιτρινωπός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει περίπου κίτρινο χρώµα ΣΥΝ. υπο-
κίτρινος 2. (µτφ.) αυτός που είναι κάπως χλοµός ΣΥΝ. χλοµούτσικος. 
[ΕΤΎΜ. < κίτρινος + -ωπός < αρχ. *ώψ, ωπός «όψη, βλέµµα»]. κίτρο 
(το) ο εδώδιµος επιµήκης, ωοειδής και ρυτιδωµένος καρπός τής 
κιτριάς (βλ.λ.), ο οποίος έχει µήκος δώδεκα µε δεκαπέντε εκατοστά, 
λεπτό, κιτρινοπράσινο και αρωµατικό φλοιό µε παχύ, λευκό σαρκώ-
δες εσωτερικό, σφιχτή, όξινη ή γλυκιά σάρκα και µοιάζει µε µεγάλο 
λεµόνι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κίτρον < λατ. citrus, ετρουσκικό δάνειο]. κίτρολεµονιά 
(η) ΓΕΩΠ. το φυσικό υβρίδιο λεµονιάς που παράγει καρπούς όµοιους 
µε κίτρα, οι οποίοι έχουν ξινό χυµό και άρωµα λεµονιού. κιτρολέµονο 
(το) ο καρπός που παράγει η κίτρολεµονιά. κίτρος (η) κάθε δέντρο 
που ανήκει στο ίδιο γένος, στο οποίο ανήκουν η λεµονιά, η 
µανταρινιά, η κιτριά, η πορτοκαλιά κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < λατ. citrus, 
ετρουσκικό δάνειο]. κιτς (το) {άκλ.} 1. το κακό γούστο, όπως 
εκδηλώνεται µε παράταιρους, φανταχτερούς συνδυασµούς σχεδίων ή 
χρωµάτων, καθώς και (συνεκδ.) ό,τι χαρακτηρίζεται από φανταχτερό 
και παραφορτωµένο σχεδιασµό, εµφάνιση ή περιεχόµενο και 
ικανοποιεί κυρ. το ακαλλιέργητο γούστο: πολλές διαφηµίσεις 
συνιστούν αποθέωση τού ~ || τόση υπερβολή και τέτοιος 
µελοδραµατισµός καταντά ~ || στοιχεία | λάτρεις τού -1| η τέχνη τού ~ 
(η τέχνη τού ευτελούς) ΣΥΝ. κακογουστιά ANT. καλαισθησία 2. (ως 
επίθ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κακογουστιά, φανταχτερός και 
παραφορτωµένος: τι ~ φόρεµα είναι αυτό που φοράει! || µια ~ 
διακόσµηση, όπου συνυπήρχαν βαριοί νεοκλασικοί καθρέφτες µε 
πλαστικά πολύχρωµα τραπεζάκια ΣΥΝ. κακόγουστος, κιτσάτος ΑΝΤ. 
καλαίσθητος, σικ. 
[ΕΤΎΜ. < γερµ. Kitsch < διαλεκτ. p. kitschen «αναµειγνύω πρόχειρα, 
ανακατεύω»]. κίτσαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κυρ. για «προϊόντα» 
τής τέχνης, τής µουσικής και τής λογοτεχνίας) οτιδήποτε 
ακαλαίσθητο, αισθητικά κατώτερο και αταίριαστο, κακόγουστο: αυτό 
το κτήριο είναι σκέτη -ΣΥΝ. κιτς 2. (περιληπτ.-µειωτ.) το σύνολο 
προσώπων ή πραγµάτων που χαρακτηρίζονται από κακογουστιά: πήγε 
και γέµισε το σπίτι της µε όλη την - που βρήκε || σ' αυτό το µπαρ 
πηγαίνει όλη η ~. κιτσάτος, -η, -ο αυτός που είναι κιτς, κακόγουστος: 
~ φούστα | ντύ- 
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σιµό ΑΝΤ. σικ, καλόγουστος. 
Κ.Ι.Φ.Α. (η) Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
κιχ (το) {άκλ.} (οικ.-αρνητ.) ο παραµικρός ήχος ή λόγος, τσιµουδιά: τα 

παιδιά τον φοβούνται και όσο είναι µέσα στην τάξη δεν βγάζουν -1| να 
µην ακούσω | δεν θέλω ~! [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ.]. 

κίχλη (η) {κιχλών} (λόγ.) το πουλί τσίχλα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ-, 
αναδιπλασιασµένος τ., < *χί-χλ-η (µε ανοµοίωση) τού θ. *χλ-, που 
απαντά και στο ουσ. χελιδών (βλ.λ.)]. 

Κ.Κ. (το) Κοµουνιστικό Κόµµα. 
κ.κ. κύριοι | κυρίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
Κ.Κ.Ε. (το) Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος· κόµµα τής Αριστεράς που 

ιδρύθηκε το 1918 µε την αρχική ονοµασία «Σοσιαλιστικό Εργατικό 
Κόµµα Ελλάδος» (Σ.Ε.Κ.Ε.). 

Κ.Κ.Ε. - A.A. (το) Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος - Ανανεωτική Αρι-
στερά. 

κλαβανή (η) ~» γκλαβανή 
κλαβιέ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. το πληκτρολόγιο των πληκτροφόρων οργά-

νων. [ΕΤΥΜ < γαλλ. clavier < λατ. clavis «κλειδί»]. 
κλογγή (η) ο δυνατός και διαπεραστικός ήχος που παράγουν συ-
γκρουόµενα όπλα (σπαθιά, ασπίδες κ.λπ.): όλοι εφησυχάζουν, µέχρι 
ν' ακουστεί η ~ των όπλων. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < κλάζω «στριγγλίζω, ουρλιάζω» (υποχωρητ.) < *κλάγγ-}ω 
< *klang-, ηχοµιµητική I.E. ρίζα, που επανασυντίθεται επίσης µε τις 
µορφές *klëg-, *klog-, *kleig-, πβ. λατ. clango «κραυγάζω», γερµ. 
klingeln «κουδουνίζω», αγγλ. clang «ήχος» κ.ά. Η σύνδεση µε τις λ. 
καλώ και κέλαδος δεν µπορεί να αποκλειστεί]. 

κλάδα (η) {κλάδων} 1. το µεγάλο κλαδί ΣΥΝ. κλάρα 2. ύφασµα πάνω 
στο οποίο είναι σχεδιασµένα κλαδιά και άνθη και το οποίο χρησιµο-
ποιείται ως κάλυµµα επίπλων. 

κλάδεµα (το) {κλαδέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κόψιµο των περιττών 
κλαδιών από δέντρα ή φυτά, ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη, η ανθο-
φορία ή η καρποφορία τους: ~ αµπελιών 2. (µτφ. στο ποδόσφαιρο) το 
βίαιο χτύπηµα στα πόδια τού αντίπαλου παίκτη και η ανατροπή του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κλάδευµα < κλαδεύω < αρχ. κλάδος]. 

κλαδερός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ. για δέντρα και φυτά) αυτός που έχει 
πολλά κλαδιά. 

κλαδευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} το κλάδεµα 
δέντρου ή φυτού. 

κλαδευτήρα (η) το µεγάλο κλαδευτήρι. 
κλαδευτήρι (το) [µτγν.] {κλαδευτηρ-ιού | -ιών} η σιδερένια κοφτερή 
γεωργική ψαλίδα, που χρησιµοποιείται για το κλάδεµα κυρ. των µι-
κρών κλαδιών δέντρων ή φυτών. 

κλαδευτής (ο) [µτγν.], κλαδεύτρα (η) ο εργάτης που κλαδεύει δέντρα ή 
φυτά. Επίσης κλαδεύτρια (η) {κλαδευτριών}. 

κλαδευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κλάδεµα. 
κλαδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κλάδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. κόβω τα ξε-

ρά ή τα ανεπιθύµητα κλαδιά δέντρων ή φυτών: ~ τη λεµονιά | το 
αµπέλι 2. (µτφ. στο ποδόσφαιρο) κλοτσώ βίαια τα πόδια αντίπαλου 
παίκτη ανατρέποντας τον. 

κλαδί (το) {κλαδ-ιού | -ιών} 1. το επίµηκες τµήµα δέντρου ή θάµνου, 
που εξέχει από τον κορµό και έχει φορά ανοδική ή πλάγια, από το 
οποίο φυτρώνουν τα φύλλα και οι καρποί: χλωρά | ξερά ~ || µάζεψε 
κλαδιά κι άναψε φωτιά ΣΥΝ. κλαρί, κλωνάρι, κλωνί· ΦΡ. δεν αφήνω 
(κάποιον) σε χλωρό κλαδί/ κλαρί βλ. λ. χλωρός 2. (συνεκδ.) το δέντρο: 
«κάθε ~ και κλέφτης» (δηµοτ. τραγ.). — (υποκ.) κλαδάκι (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κλαδίον, υποκ. τού αρχ. κλάδος (βλ.λ.)]. 

κλαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ορισµένο κλάδο, µε επι-
µέρους τοµέα: - έκθεση (που αφορά σε προϊόντα τα οποία ενδιαφέ-
ρουν έναν µόνο επαγγελµατικό κλάδο) | οργάνωση | σωµατείο | πε-
ριοδικό- ΦΡ. κλαδική πολιτική η πολιτική παρέµβαση σε ορισµένο το-
µέα πολιτικής δράσης (λ.χ. στην οικονοµία, την υγεία, την παιδεία 
κ.λπ.) 2. κλαδική (η) η κοµµατική οργάνωση για τα µέλη ορισµένου 
επαγγελµατικού κλάδου: ήταν γραµµένος στην ~ των δικηγόρων. 

κλάδος (ο) 1. (λόγ.) το κλαδί δέντρου ή θάµνου ΣΥΝ. κλαρί, κλωνάρι 
ΦΡ. (α) κλάδος ελαίας βλ. λ. ελαία (β) µετά βαίων και κλάδων (από 
τροπάριο τής Κυριακής των Βαΐων: δεύτε µεγαλύνωµεν Χριστόν, 
µετά βαΐων και κλάδων, ύµνους κραυγάζοντες) µε θριαµβευτικό 
τρόπο, µε µεγάλο ενθουσιασµό ή και µε µεγάλη επισηµότητα: τον 
υποδέχτηκαν ~ (γ) γενεαλογικοί κλάδοι οι οµάδες των οικογενειών 
που κατάγονται από κοινό γενάρχη (όπως αναπαριστώνται σαν κλα-
διά δέντρου στο «γενεαλογικό δέντρο») 2. ο τοµέας ενός οργανωµέ-
νου συνόλου: ανήκει στον παραγωγικό ~ || η ζωολογία είναι ~ τής 
βιολογίας || επαγγελµατικός | επιστηµονικός ~ ΣΥΝ. υποδιαίρεση, τµή-
µα 3. (ειδικότ.) συγκεκριµένη επαγγελµατική οµάδα: ο ιατρικός ~ || τα 
αιτήµατα | οι διεκδικήσεις | τα συµφέροντα τού ~. — (υποκ.) κλαδί-
σκος (ο) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *qld-os, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kel(a)- «χτυπώ», πβ. 
λατ. cladës «καταστροφή», αρχ. σλαβ. klada «δοκός», αρχ. αγγλ. holt 
«ξύλο», γερµ. Holz κ.ά. Το ίδιο I.E. θ. απαντά και στο αρχ. ρ. κλώ (-άω) 
«σπάζω» (βλ. λ. κλάση, κλάσµα). Η σηµ. τού επαγγελµατικού ή µορ-
φωτικού τοµέα αποδίδει το γαλλ. branche]. 

κλαδώνω ρ. αµετβ. {κλάδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για δέντρα ή φυτά) 
αποκτώ κλαδιά ΣΥΝ. ανακλαδώνοµαι 2. (για µεταξοσκώληκες) ανε-
βαίνω σε κλαδί, για να πλέξω κουκούλι. — κλάδωµα (το). 

κλαδωτός, -ή, -ό [1836] 1. (για δέντρα ή φυτά) αυτός που έχει πολλά 
κλαδιά 2. αυτός που έχει σχήµα κλαδιού: ~ σχέδιο 3. (για ύφασµα) 
αυτό που έχει σχεδιασµένα πάνω του κλαδιά και λουλούδια: ~ κά-
λυµµα | φούστα ΣΥΝ. κλαρωτός. 

Κλαζοµενές (οι) αρχαία ιωνική πόλη στη Λυδία τής Μικράς Ασίας, 
κοντά στη Σµύρνη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Κλαζοµεναί, αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε αρχ. παράδοση, 
η ονοµασία οφείλεται στις αγριόπαπιες που πετούσαν µεγάλα κλά-
ζουσαι, δηλ. µε δυνατές κραυγές]. 

Κλαζοµένιος (ο) [αρχ.] ο κάτοικος, ο καταγόµενος από τις Κλαζο-
µενές, στη ΦΡ. έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν βλ. λ. ασχηµονώ. 

κλαίγω ρ. → κλαίω 
κλαίουσα (ιτιά) (η) ιτιά που φύεται συνήθ. δίπλα σε µικρές λίµνες ή 
αυλάκια και χαρακτηρίζεται από τα πολύ λεπτά, µακρουλά, λυγι-
σµένα προς τα κάτω κλαδιά της. 

κλαίω κ. (σπάν.) κλαίγω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κλαις... | έκλαψα, κλαύ-
τηκα, κλαµένος} ♦ (αµετβ.) 1. χύνω δάκρυα (από λύπη, φόβο, πόνο, 
χαρά κ.λπ.): ~ µε λυγµούς | αναφιλητά || κλαίει για την αδελφή του 
που πέθανε τόσο νέα || ~ από συγκίνηση | από χαρά || όταν καθαρίζω 
κρεµµύδια, ~ || µε µάτια κλαµένα ΑΝΤ. γελώ· ΦΡ. (α) κλαίω και οδύ-
ροµαι εκδηλώνω τη λύπη µου µε έντονο κλάµα (β) (απειλητικά) θα 
κλάψεις πικρά θα το µετανιώσεις, θα το πληρώσεις (αυτό που έκα-
νες): ~ γι'αυτό που είπες (γ) (µτφ.-απειλητικά) θα κλάψουν µαννού-
λες θα συµβούν πολύ δυσάρεστα πράγµατα, θα συµβεί µεγάλο κακό 
(δ) (σκωπτ.) τραβάτε µε κι ας κλαίω για περιπτώσεις στις οποίες κά-
ποιος κάνει ότι δεν θέλει αυτό που του προτείνουν οι άλλοι (ενώ κατά 
βάθος το θέλει) (ε) κλαίνε οι χήρες, κλαίνε κι οι παντρεµένες; (ει-
ρων.) για κάποιον που παραπονιέται, ενώ δεν θα έπρεπε (στ) (παροιµ.) 
αν δεν κλάψει το παιδί, δεν το ταΐζει η µάννα | δεν του δίνουνε βυζί 
για την ανάγκη να ζητά κανείς ό,τι χρειάζεται, να µην περιµένει τους 
άλλους να ενεργήσουν από µόνοι τους (ζ) ας τα κλαίει αυτός που τα 
'χει ας λυπάται για απώλεια περιουσίας µόνο ο ιδιοκτήτης, όχι και οι 
τρίτοι (η) ούτε κλαίει ούτε γελάει για ανέκφραστο άνθρωπο ή για κάτι 
ουδέτερο, ούτε καλό ούτε άσχηµο ♦ (µετβ.) 2. εκδηλώνω τη βαθιά 
µου θλίψη για τον χαµό (προσώπου ή πράγµατος), θρηνώ 
(κάποιον/κάτι): όλο το χωριό έκλαψε το άτυχο παλληκάρι || ~ τη 
χαµένη µου νιότη || (εκφραστ.) ~ τα λεφτά µου (µετάνιωσα για κάτι 
που αγόρασα, που πλήρωσα, επειδή αποδείχθηκε σκάρτο)· ΦΡ. (α) 
κλαίω τη µοίρα µου (i) παραπονούµαι για όσα µου συνέβησαν, για 
όσα υποφέρω: ~ για το κακό που µου έτυχε | για το κατάντηµα µου (ii) 
είµαι µοιρολάτρης: µια ζωή κλαίει τη µοίρα του, χωρίς να κάνει το 
παραµικρό για να φτειάξει τη ζωή του ΣΥΝ. θρηνώ (β) ασ' τα κλαίει 
που τα 'χει για να δηλωθεί η αδιαφορία για τα προβλήµατα των 
άλλων, ότι όποιος έχει πρόβληµα, αυτός υποφέρει 3. (εκφραστ.) αι-
σθάνοµαι οίκτο, λύπηση για (κάποιον): τον ~ µε όλ'αυτά που τραβάει 
ΣΥΝ. λυπάµαι, οικτίρω ΦΡ. (α) (κάποιος | κάτι) είναι να (τον) κλαις | 
να τον κλαίνε οι ρόγκες είναι σε κατάσταση αξιοθρήνητη (βλ. κ. λ. 
ρέγκα) ΣΥΝ. είναι για κλάµατα (β) κλαύ' τα Χαράλαµπε για απελπι-
στική κατάσταση: αν δεν έχω βρει τα λεφτά µέχρι τότε, ~! ΣΥΝ. άσ' τα 
να πάνε (γ) (εµένα | αυτόν κ.λπ.) µη µε | τον κλαις δεν έχω ανάγκη 
από συµπόνια: εµένα µη µε κλαις, ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα- αυτός 
να δούµε τι θα κάνει 4. (µειωτ. το µεσοπαθ. κλαίγοµαι) παραπο-
νούµαι, µεµψιµοιρώ, κυρ. επιζητώντας τον οίκτο τού άλλου: κλαίγε-
ται πως δεν του φτάνει ο µισθός του || ήρθε και µου κλάφτηκε να 
βοηθήσω την κόρη του, που δεν βρίσκει δουλειά. [ΕΤΥΜ αρχ· < *κλάΕ-
_/ω, αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το συνώνυµο αλβ. klanj (< *qlau-n-
yö)]. 

κλακ (το) {άκλ.} ψηλό κυλινδρικό ανδρικό καπέλο, που συµπληρώνει 
επίσηµη στολή και µπορεί να συµπτύσσεται και να επανέρχεται στο 
αρχικό του σχήµα µε ελατήρια που είναι τοποθετηµένα στο εσωτε-
ρικό του. [ΕΤΥΜ < γαλλ. claque, ονοµατοποιηµένη λ.]. 

κλάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) 1. η οµάδα εγκαθέτων, που πλη-
ρώνονται για να παρίστανται σε δηµόσιο χώρο ή θέαµα και επευφη-
µούν ή αποδοκιµάζουν (κάποιον), δηµιουργώντας εντυπώσεις και 
επηρεάζοντας τους παριστάµενους 2. (συνεκδ.) η αποδοκιµασία ή η 
επιδοκιµασία από εγκαθέτους. [ΕΤΥΜ < γαλλ. claque < p. claquer 
«χτυπώ», ηχοµιµητική λ.]. 

κλακαδόρος (ο) (κακόσ.) ο εγκάθετος που έχει πληρωθεί για να 
επευφηµήσει ή να αποδοκιµάσει πρόσωπο σε δηµόσιο χώρο ή θέαµα. 
[ΕΤΥΜ < κλάκα + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.), πβ. κοµπινα-δόρος, 
τσιλια-δόρος, τορνα-δόρος]. 

κλακέτα (η) {κλακετών} 1. µικρό µουσικό όργανο, που αποτελείται 
από ξύλινα πλακίδια, τα οποία κρουόµενα µεταξύ τους παράγουν 
ήχο 2. κλακέτες (οι) (α) µεταλλικά πλακίδια, που προσαρµόζονται 
στις µύτες και στα τακούνια υποδηµάτων ειδικών για χορό, ώστε µε 
το ρυθµικό χτύπηµα τους στο πάτωµα να παράγουν ήχο κρουστών 
οργάνων (β) (συνεκδ.) ο χορός µε τα παραπάνω παπούτσια · 3. (στον 
κινηµατογράφο) όργανο αποτελούµενο από ξύλινο πίνακα µε κινητό 
βραχίονα, το οποίο χρησιµοποιείται για να σηµατοδοτεί µε τον ήχο 
που παράγει την έναρξη τού γυρίσµατος ταινίας· πάνω της αναγρά-
φονται στοιχεία τής ταινίας και τής σκηνής που πρόκειται να γυρι-
στεί και φωτογραφίζεται πριν από την έναρξη κάθε πλάνου. — κλα-
κετίστας (ο). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. claquette < p. claquer «χτυπώ», ηχοµιµητική λ.]. κλάµα 
(το) {κλάµ-ατος | -ατα, -άτων} το να κλαίει κανείς: το ~ τού µωρού || 
βαλλαντώνω | πλαντάζω | λειώνω στο ~ (κλαίω πολύ) || µόλις 
πληροφορήθηκε τον θάνατο τού πατέρα της, ξέσπασε σε κλάµατα || Τι 
ωφελούν τα ~; Λεν µπορείς να τον ξαναφέρεις πίσω στη ζωή || σιγανό | 
δυνατό | γοερό ~ ΣΥΝ. κλάψιµο ANT. γέλιο· ΦΡ. (α) (κάποιος | κάτι) είναι 
για κλάµατα (κάποιος/κάτι) είναι σε αξιοθρήνητη, σε πολύ άσχηµη 
κατάσταση: η οικονοµική του κατάσταση | η υγεία του είναι για 
κλάµατα ΣΥΝ. είναι να τον κλαις (β) βάζω τα κλάµατα | µε παίρνουν 
τα κλάµατα αρχίζω να κλαίω: µε το που θα τον µαλώσεις 
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λίγο, βάζει τα ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλαϋµα < κλαίω]. 

κλαµένος, -η, -ο → κλαίω 
κλαµπ (το) {άκλ.} 1. σύλλογος, λέσχη: το ~ των οπαδών µιας οµάδας 
2. (µτφ.-συχνά σκωπτ.) κάθε σύνολο ανθρώπων µε κοινό χαρακτηρι-
στικό: ανήκει κι αυτός στο ~ των παντρεµένων · 3. νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης µε µουσικό πρόγραµµα και συνήθ. πίστα για χορό, στο 
οποίο διατίθενται οινοπνευµατώδη ποτά: κοσµικό | τής µόδας | κε-
ντρικό | µουσικό | χορευτικό | µεγάλο | ακριβό ~ || τέτοια ώρα όλα τα 
~ είναι γεµάτα. — (υποκ.) κλαµπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. club, αρχική σηµ. «ραβδί, κλοµπ», < µέσ. αγγλ. clubbe 
< αρχ. σκανδ. klubba, που συνδ. µε αρχ. γερµ. kolbo «ραβδί, ρόπαλο». 
∆εν είναι απολύτως σαφής ο τρόπος µε τον οποίο προέκυψε η σηµε-
ρινή σηµ. «λέσχη, εντευκτήριο». Πιστεύεται ότι οφείλεται στο ρ. club 
µε τη σηµ. «συγκεντρώνω, συνενώνω» και µαρτυρείται από τον 17ο 
αι.]. 

κλάµπινγκ (το) {άκλ.} 1. η έξοδος σε κλαµπ (σηµ. 3): το Σάββατο εί-
ναι η κατάλληλη µέρα για ~ 2. το να συχνάζει κανείς σε κλαµπ, σε 
κέντρα µε χορευτική µουσική: εσύ, κάνεις ~; [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
clubbing]. 

κλαµπ σάντουιτς (το) {άκλ.} σάντουιτς µε πολλαπλές στρώσεις από 
φέτες ψωµιού τού τοστ και ζαµπόν, τυρί, µπέικον, ντοµάτα κ.λπ., που 
κόβεται κάθετα στα τέσσερα, σχηµατίζοντας τέσσερεις όµοιες 
τριγωνικές στήλες, οι οποίες περνιούνται σε λεπτά ξυλάκια και σερ-
βίρονται µε τηγανητές πατάτες (ως πιάτο κυρ. σε καταστήµατα έτοι-
µου φαγητού). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. club sandwich]. 

κλανιά (η) (οικ.) η συνήθ. ηχηρή απελευθέρωση από τον πρωκτό πο-
σότητας δύσοσµων αερίων, που προέρχονται από τα έντερα: αφήνω | 
αµολάω κλανιές || κούφια ~ ΣΥΝ. πορδή, κλάσιµο. 

κλανιάρης, -α, -ικο {κλανιάρηδες} 1. (οικ.) αυτός που κλάνει πολύ 
2. (!) (µτφ.) δειλός, φοβητσιάρης ΣΥΝ. χέστης. 

κλάνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έκλασα, κλασµένος} (οικ.) ♦ 1. (αµετβ.) αφή-
νω κλανιά ΣΥΝ. πέρδοµαι, (αργκό) την αφήνω, την αµολάω ♦ 2. 
(µετβ.) (µτφ.) περιφρονώ επιδεικτικά ή αδιαφορώ προκλητικά για (κά-
ποιον}: τους έκλασε όλους κι έκανε αυτό που ήθελε · ΦΡ. (!) (α) κλά-
νω µαλλί | πατάτες | µέντες τροµοκρατούµαι, πανικοβάλλοµαι ΣΥΝ. 
τα χρειάζοµαι, µου κόβονται τα ήπατα (β) τα 'κλάσε φοβήθηκε πάρα 
πολύ. — κλάσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλώ (-άω) «σπάζω», από τον αόρ. έκλασα κατά το 
σχήµα έφθασα - φθάνω, έχασα - χάνω κ.τ.ό. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µεσν. και οφείλεται στη σύνδεση ορισµένων θορύβων µε δυσάρεστες 
οσµές (βλ. κ. βροµώ)]. 

κλάξον (το) {άκλ.} η κόρνα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Η λ. προήλθε από την 
ονοµασία Claxon τού πρώτου αµερικανικού εργοστασίου, το οποίο 
παρήγε ηχητικά όργανα αυτοκινήτων]. 

κλάπα (η) {δύσχρ. κλαπών} 1. το ξύλο ή το σίδερο που συνήθ. καρφώ-
νεται ανάµεσα σε λίθους ή σανίδες, ώστε να συγκρατούνται µαζί 2. 
το µικρό σίδερο σε σχήµα «Π», όπου εφαρµόζει ο σύρτης τής πόρτας 
3. ο µεντεσές πόρτας ή παραθύρου · 4. καθεµιά από τις παρωπίδες 
αλόγου · 5. ΜΟΥΣ. µουσικό κλειδί που ρυθµίζει το άνοιγµα και το 
κλείσιµο των οπών τού σωλήνα πνευστού µουσικού οργάνου. — 
(υποκ.) κλαπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κλάπαι (πληθ.) «ξύλινα υποδήµατα», αβεβ. ετύµου, 
ίσως ονοµατοπ. λ. από τον θόρυβο αυτών των υποδηµάτων]. 

κλαπάτσα (η) → χλαπάτσα 
κλαπατσίµπανο κ. κλαπατσίµπαλό (το) 1. κρουστό µουσικό όργανο, 
είδος κυµβάλου ΣΥΝ. τάσια (τα) 2. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε θο-
ρυβώδες, ενοχλητικό µουσικό όργανο: άρχισαν τα ~ από το πρωί και 
δεν έχουµε βρει ησυχία. 
[ΕΤΥΜ. Παρεφθαρµένος τ. τού ουσ. κλαβικύµβαλο, που αποτελεί 
απόδ. τού ιταλ. clavicembalo. Βλ. κ. την ορθότερη απόδοση κλειδο-
κύµβαλο]. 

κλάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο κλαρί 2. η µικρή ασηµένια ή 
χρυσή βέργα, που έχει σχήµα κλαδιού, στο γείσο των στρατιωτικών 
πηληκίων των αξιωµατικών 3. (συνεκδ.) ύφασµα που το σχέδιο του 
έχει κλαδιά και λουλούδια. 

κλαρί (το) {κλαρ-ιού | -ιών} το µικρό κλαδί δέντρου ή θάµνου ΣΥΝ. 
κλωνάρι- ΦΡ. (α) βγαίνω στο κλαρί (i) βγαίνω στην παρανοµία· (πα-
λαιότ.) ανεβαίνω στο βουνό ως αντάρτης (ii) (για γυναίκα) αρχίζω να 
εκδίδοµαι ως πόρνη (β) βγάζω στο κλαρί βλ. λ. βγάζω (γ) δεν αφήνω 
(κάποιον) σε χλωρό κλαρί | κλαδί βλ. λ. χλωρός. — (υποκ.) κλαράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κλαρίν, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κλάδιον «κλαδί» µε 
την επίδρ. τού επιθήµατος -άριος (< λατ. arius). Κατ' άλλη εκδοχή, 
κλαρίν < *κλάριον< *κλαάριον< *κλαδάριον, υποκ. τού κλάδιον. Τέ-
λος, υπάρχει η άποψη ότι πρόκειται για υποκ. τής «γλώσσας» τού 
Ησυχίου κλάρας- φοίνιξ, που πλάστηκε ως µεγεθυντικό κατ' αναλο-
γίαν προς το κλάδας, µεταπλ. τ. τού κλάδος]. 

κλαρινετίστας (ο) {κλαρινετιστών} µουσικός που παίζει κλαρίνο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) κλαριντζής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. clarinettista]. 

κλαρινέτο (το) πνευστό µουσικό όργανο, συνήθ. ξύλινο, κυλινδρικού 
σχήµατος µε δεκατέσσερεις οπές και µεταλλικά κλειδιά, που η από-
ληξη του έχει σχήµα κώδωνα και διαθέτει ραβδοειδές επιστόµιο µε 
µονή γλωττίδα ΣΥΝ. ευθύαυλος (πβ. λ. κλαρίνο). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
clarinetto, υποκ. τού clarino]. 

κλαρίνο (το) 1. το κλαρινέτο- ΦΡ. (µτφ.) στέκοµαι κλαρίνο στέκοµαι 
σε στάση προσοχής: ο φαντάρος στάθηκε κλαρίνο µόλις είδε τον δι-
οικητή! ΣΥΝ. στέκοµαι σούζα 2. (συνεκδ.) λαϊκός οργανοπαίκτης τού 

κλαρίνου: είναι το καλύτερο ~ τής περιοχής ΣΥΝ. κλαριντζής 3. (συ-
νεκδ.) κλαρίνα (τα) το λαϊκό κέντρο διασκέδασης, όπου υπάρχει ορ-
χήστρα µε κλαρίνο, η οποία παίζει δηµοτικά τραγούδια: πάµε απόψε 
στα ~; 4. αυτός που έχει ηχηρή, καθαρή και ευλύγιστη φωνή: έχει φω-
νή ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. clarino < claro < λατ. clarus «καθαρός, ηχηρός»]. 

κλαριντζής κ. κλαριτζής (ο) {κλαριντζήδες} (λαϊκ.) οργανοπαίκτης 
που παίζει κλαρίνο. 

κλαρκ (το) {άκλ.} όχηµα µε ρόδες και µε δύο βραχίονες, που χρησι-
µεύει για τη µεταφορά ή τη φόρτωση εµπορευµάτων. [ΕΤΥΜ Αβεβ. 
ετύµου, ίσως < αγγλ. Clarke, εµπορική ονοµασία]. 

κλαρωτος, -ή, -ό (για εµπριµέ υφάσµατα, φούστες) που έχει σχέδια µε 
κλαδιά, λουλούδια: «φούστα ~ και γαρύφαλλο στ'αφτί» (τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < κλαρί + παραγ. επίθηµα -ωτός]. 

κλασάρω ρ. µετβ. {κλασάρισ-α, -τηκα, -µένος} ταξινοµώ έγγραφα (σε 
φάκελο αρχείου). — κλασάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
classer < classe «τάξη, σειρά»]. 

κλασαυχενίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (λόγ.) 
έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου ΣΥΝ. κορδώνοµαι, επαίροµαι, ξυ-
πάζοµαι, καµαρώνω, κοµπάζω. — κλασαυχενισµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταπλ. τ. τού µτγν. κλασαυχενεύοµαι «περπατώ µε τον αυχέ-
να λυγισµένο», µτφ. «µε επιτηδευµένο ύφος» (µε αναφορά στον γυιο 
τού Αλκιβιάδη) < κλασ- (< αρχ. κλώ «σπάζω», πβ. αόρ. έκλασα) + -αυ-
χενεύοµαι < αΰχήν, -ένος]. 

κλασέρ (το) {άκλ.} ο (πλαστικός ή χάρτινος) χαρτοφύλακας µε έλα-
σµα στη ράχη, για να τοποθετούνται, αφού τρυπηθούν κατάλληλα, 
έγγραφα και γενικότ. χαρτιά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. classeur < classer 
«ταξινοµώ» < classe, βλ. κ. κλάση2]. 

κλάση1 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.-σπάν.) το σπάσιµο, ο 
τεµαχισµός ενός αντικειµένου σε κοµµάτια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κλάσις < 
κλώ (-άω), βλ. κ. κλάσµα]. 

κλάση2 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το σύνολο προσώπων ή 
πραγµάτων που συγκροτούν ένα σύνολο, κάθε σειρά κατατάξεως 
ΣΥΝ. τάξη, οµάδα, κατηγορία 2. ΒΙΟΛ. µονάδα βιολογικής ταξινόµησης, 
ανώτερη τής τάξης ΣΥΝ. οµοταξία 3. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο όσων στρατεύ-
ονται το ίδιο έτος 4. (µτφ.) υψηλή ποιότητα, µεγάλη αξία: αθλητής 
διεθνούς κλάσης || είναι µεγάλης ~ πολιτικός, µε λόγο, συγκρότηση, 
κατάρτιση, παιδεία || είναι κλάσεις ανώτερος. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. classis, αρχική σηµ. «κλήση (στον στρατό)», < calo «κα-
λώ», βλ. κ. καλώ]. 

κλασικίζω ρ. αµετβ. [1869] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. µιµούµαι 
τους κλασικούς (συγγραφείς, καλλιτέχνες κ.λπ.) στο ύφος: ~ στην έκ-
φραση 2. προτιµώ, αξιολογώ ως σηµαντικότερη την κλασική παιδεία, 
κατ' αντιδιαστολή προς άλλες πολιτιστικές παραδόσεις (λ.χ. βυζα-
ντινή παράδοση, χριστιανική διδασκαλία). 

κλασικισµός (ο) [1864] {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνοτροπία που βασίζεται 
στη µίµηση αρχαίων Ελλήνων ή Λατίνων συγγραφέων και καλλιτε-
χνών στο ύφος και στους αισθητικούς κανόνες 2. (γενικότ.) η τάση 
προς µίµηση των κλασικών 3. η συστηµατική σπουδή των κλασικών 
συγγραφέων, οι κλασικές σπουδές 4. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η καλλιτεχνική τάση 
που χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση συµµετρίας, αρµονίας των 
µορφών, την επιδίωξη ισόρροπων και σταθερών συνθέσεων. — κλα-
σικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. classicisme]. 

κλασικιστής (ο) [1888], κλασικίστρια (η) {κλασικιστριών} 1. πρό-
σωπο που µιµείται την τεχνοτροπία των κλασικών: ~ συγγραφέας • 
2. πρόσωπο που ασχολείται επιστηµονικά µε τη µελέτη των κλασι-
κών έργων, µε τις κλασικές σπουδές. 

κλασικός, -ή, -ό 1. αυτός που θεωρείται αξεπέραστος σε ορισµένο 
τοµέα: ανήκει στους ~ τού είδους || το βιβλίο αυτό είναι πλέον ~ || αυ-
τός ο θιάσος παίζει όλο το ~ ρεπερτόριο ΣΥΝ. άριστος, ανυπέρβλητος 
2. (α) κλασική µουσική (i) το σύνολο των δηµιουργιών των µεγάλων 
συνθετών τής δυτικοευρωπαϊκής µουσικής παράδοσης (λ.χ. Μπετό-
βεν, Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι κ.ά.) ΣΥΝ. (καταχρ.) σοβαρή µουσική (ii) 
(γενικότ.) η µουσική που κινείται στο ύφος των παραπάνω δηµιουρ-
γών, στη σύνθεση τής ορχήστρας, στα όργανα που χρησιµοποιούνται 
κ.λπ. (π.χ. συνθέσεις τού Λ. Μπέρνσταϊν, τού Μ. Θεοδωράκη, τού Γ. 
Κουρουπού κ.ά.) (β) κλασικό µπαλλέτο µπαλλέτο µε καθορισµένες 
κινήσεις τού σώµατος, θέµα ροµαντικό, ρεαλιστικό ή µυθολογικό, 
που έχει επενδυθεί µουσικά από κλασική σύνθεση (γ) κλασικά εικο-
νογραφηµένα περιοδικά που κυκλοφορούσαν παλιότερα και περιεί-
χαν κλασικά µυθιστορήµατα σε µορφή κόµικς 3. (συνεκδ.) αυτός που 
σχετίζεται µε την κλασική µουσική: ~ µουσικός | συνθέτης | ερµη-
νευτής | πιανίστας 4. αυτός που συνιστά το πρότυπο, τον κανόνα, τη 
βάση για κάτι 5. (α) αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία ελληνική 
λογοτεχνία και τέχνη στην περίοδο ακµής τους: ~ αρχιτεκτονική | πε-
ρίοδος (β) κλασική εποχή ο 5ος και 4ος αι. π.Χ. στην αρχαία Αθήνα, 
περίοδος που χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή ανάπτυξη των 
γραµµάτων και των τεχνών (γ) κλασική παιδεία (i) η αγωγή που βα-
σίζεται στα διδάγµατα και στις αρχές, όπως προκύπτουν από τα έργα 
των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων (ii) οι κλασικές 
σπουδές (δ) κλασικές σπουδές οι σπουδές που έχουν ως αντικείµενο 
τους τη µελέτη των κλασικών συγγραφέων, Ελλήνων και Λατίνων (ε) 
κλασική φιλολογία ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά επιστηµονικά 
τα έργα των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων (στ) κλασικό 
λύκειο λύκειο θεωρητικής κατεύθυνσης, στο οποίο διδάσκονται 
περισσότερο εκτεταµένα (σε σχέση µε τους άλλους τύπους λυκείου) 
τα µαθήµατα των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών ANT. πρα-
κτικό (λύκειο) 6. κλασικοί (οι) (i) οι αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι συγ- 
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γραφείς: διαβάζει Έλληνες και Λατίνους ~ (η) (γενικότ.) οι δηµιουρ-
γοί (λογοτέχνες ή καλλιτέχνες) που κατέχουν εξέχουσα θέση λόγω 
τού σπουδαίου τους έργου σε µια περίοδο: η δισκοθήκτη των ~ || οι 
Ρώσοι - τού 19ου αι. || οι σύγχρονοι ~ 7. (µτφ.) συνηθισµένος, που λέ-
γεται ή γίνεται πολύ συχνά: αυτό είναι το ~ επιχείρηµα, που µονότο-
να προβάλλει η αντίπαλη οµάδα 8. (µτφ.) µεγάλος στο είδος του, πρώ-
της τάξεως: ~ ψεύτης 9. χαρακτηριστικός στο είδος του: ~ περίπτωση 
απάτης || ο παίκτης έχασε - ευκαιρία για γκολ 10. (για ντύσιµο) σο-
βαρό και χωρίς εξεζητηµένα στοιχεία, µετρηµένο και ισορροπηµένο, 
µερικές φορές και αυστηρό· (γενικότ.) χωρίς πρωτοτυπία ή ιδιαιτερό-
τητα: παντελόνι µε ~ γραµµή | στυλ 11. (για έπιπλα, διακόσµηση) που 
θυµίζουν παλιές εποχές ή που δεν είναι µοντέρνα, εξεζητηµένα, πρω-
τοποριακά κ.λπ.' µε ισορροπηµένο και σοβαρό ύφος: το σαλόνι τους 
ήταν ~ || ~ επίπλωση 12. παραδοσιακός και αποδεκτός: αυτή είναι η ~ 
µέθοδος διδασκαλίας || «το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εξοµοιώθηκε 
από νοµική άποψη µε το - ταχυδροµείο» (εφηµ.) ANT. µοντέρνος, πρω-
τοποριακός. — κλασικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < λατ. classicus, όρος που πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Α. 
Gellius µε αναφορά στους συγγραφείς τής αρχαιότητας ως συγγρα-
φείς «πρώτης τάξεως», < classis «τάξη, σειρά». Βλ. κ. κλάση2]. 

κλασικός ή κλασσικός; Επειδή η λ. κλασικός, λατινικής προελεύ-
σεως (βλ. ετυµολογία), δεν χρησιµοποιήθηκε στην αρχαία γλώσσα, 
πράγµα που θα δικαιολογούσε γραφή µε δύο -σσ-, αλλά είναι νεό-
τερο δάνειο, είναι ορθό να γράφεται µε ένα -σ-. Ας σηµειωθεί ότι 
η λέξη από τη Λατινική πρωτοχρησιµοποιήθηκε στη Γαλλική 
(classique, 1548) και από εκεί στην Αγγλική (classic, 1605-15). 

κλασικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (ειρων.) 1. πρόσωπο µε κλασικές 
προτιµήσεις, λ.χ. που ακολουθεί την κλασική γραµµή στη µόδα, που 
ακούει κλασική µουσική ΑΝΤ. µοντέρνος 2. οτιδήποτε έχει κλασικό 
στυλ: δεν φοράω εγώ τέτοιες ~ || δεν µου αρέσει αυτό το σαλόνι· είναι 
πολύ ~. [ΕΤΥΜ. < κλασικός + παραγ. επίθηµα -ούρα (βλ.λ.)]. 

κλάσιµο (το) -> κλάνω 
κλάσµα (το) {κλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΜΑΘ. το πηλίκο δύο αριθ-

µών α και β (ο β δεν είναι µηδέν), το οποίο συµβολίζεται µε την πα-
ράσταση | (αλλιώς: αλγεβρικό κλάσµα, λόγος τού α προς τον β), όπου 
ο α λέγεται αριθµητής, ο β παρονοµαστής και οι α, β όροι τού κλά-
σµατος: πρόσθεση | πολλαπλασιασµός κλασµάτων || ~ οµώνυµα (που 
έχουν τον ίδιο παρονοµαστή) | ετερώνυµα (µε διαφορετικό παρονοµα-
στή) | αντίστροφα (βλ.λ.) || νόθο - (βλ. λ. νόθος)· ΦΡ. σε κλάσµατα δευ-
τερολέπτου πάρα πολύ γρήγορα, αστραπιαία: εξαφανίστηκε σε ~ 
ΣΥΝ. στο πει και φει 2. τµήµα, µέρος ενός όλου: «οι Ένοπλες ∆υνάµεις 
πήραν ~ αυτών που ζητούσαν από τα κονδύλια» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «σπάσιµο, θραύσµα», < αρχ. κλώ (-άω) «σπάζω, 
χτυπώ» < *ql-s- , συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *qel(a)-«σπάζω, χτυπώ», 
πβ. αρχ. σλαβ. klati «χωρίζω, τσιµπώ», λατ. per-cello «χτυπώ βίαια, 
θρυµµατίζω», clades «καταστροφή» κ.ά. Οµόρρ. κλήρος, κλών 
«κλωνάρι», κλή-µα κ.ά. Η µαθηµατική σηµ. τής λ. οφείλεται στο 
γεγονός ότι το κλάσµα αντιπροσωπεύει την πράξη τής διαιρέσεως]. 

κλασµατικός, -ή, -ό [1749] 1. ΜΑΘ. αυτός που έχει τη δοµή (συνεπώς 
και τις ιδιότητες) τού κλάσµατος ή αποτελεί ο ίδιος κλάσµα: ~ αριθ-
µός | εξίσωση ΑΝΤ. ακέραιος 2. ΧΗΜ. κλασµατική απόσταξη η διαδι-
κασία απόσταξης κατά την οποία καθώς αυξά"νει η θερµοκρασία 
βρασµού τού µείγµατος αποστάζει διαφορετικό συστατικό του. 

κλασσικίζω ρ. → κλασικίζω 
κλασσικισµος (ο) -> κλασικισµός 
κλασσικιστής (ο) → κλασικιστής 
κλασσικός, -ή, -ό → κλασικός 
κλατάρω ρ. αµετβ. {κλάτ-αρα κ. -άρισα, -αρισµένος} (λαϊκ.) 1. (για 
λάστιχα αυτοκινήτων) σκάω από πίεση 2. (µτφ.) φέρω επάνω µου 
υπερβολικό βάρος ή ξεφουσκώνω από αυτό: το γραφείο έχει κλατάρει 
από τα βιβλία 3. (µτφ. για πρόσ.) εξουθενώνοµαι από την πολλή κού-
ραση: κλάταρε από το πολύ διάβασµα ΣΥΝ. εξαντλούµαι. — κλατά-
ρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. éclater < φρανκον. slaitan «σχίζω, κατα-
στρέφω»]. 

κλαυθµός (ο) (λόγ.) το κλάµα από λύπη ή πόνο: ~ και οδυρµός ΑΝΤ. 
γέλως. [ΕΤΥΜ αρχ. < *κλαΈ-θµός < κλαίω (< *κλάΕ-[ω)]. 

κλαυθµυρίζω  ρ. αµετβ.  {κλαυθµύρισα}  (λόγ.) κλαψουρίζω.    — 
κλαυθµυρισµός (ο) [αρχ.] κ. κλαυθµύρισµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ· 
< κλαυθµός + µύροµαι «θρηνώ, κλαίω», κατά τα ρ. σε -ίζω]. 

κλαυθµών (ο) {κλαυθµών-ος | -ες} (λόγ.) ο τόπος στον οποίο θρηνεί 
(κάποιος): πλατεία Κλαυθµώνος (στην οποία κατά παράδοση συγκε-
ντρώνονταν οι απολυµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι µετά από κάθε αλ-
λαγή τής κυβέρνησης που τους είχε διορίσει, πριν ο Ελ. Βενιζέλος κα-
θιερώσει τη µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων)· ΦΡ. κοιλάς τού 
Κλαυθµώνος η κόλαση. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κλαυθµός (βλ.λ.)]. 

κλαυοίγελως (ο) {κλαυσιγέλ-ωτος, -ωτα | -ωτες, -ώτων} (αρχαιοπρ.) 
γέλιο µαζί µε κλάµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. κλαυσίγελως < κλαϋσις (< 
κλαίω) + γέλως (< γελώ)]. 

κλαύτηκα ρ. → κλαίω 
κλαυτος, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι δακρυσµένος ΣΥΝ. κλαµένος 
2. αυτός που τον θρηνούν, τον κλαίνε. — κλαυτά επίρρ. 

κλάψα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.-κακόσ.) 1. το κλάµα, ο 

θρήνος: δεν αντέχω άλλο την ~ της ΣΥΝ. µοιρολόι 2. κλάψες (οι) έκ-
φραση παραπόνου µε ενοχλητικό τρόπο, επίµονη αναφορά στο τι 
έπαθε κανείς µε συνεχή παράπονα και διαµαρτυρίες: προσπαθούσε µε 
~ να ελαφρύνει τη θέση του || άρχισε τις ~. κλαψιάρης, -α, -ικο 
{κλαψιάρηδες} 1. αυτός που βάζει τα κλάµατα εύκολα, µε ασήµαντη 
αφορµή · 2. αυτός που είναι µεµψίµοιρος, πα-ραπονιάρης. [ΕΤΥΜ < 
κλάψα + παραγ. επίθηµα -ιάρης (βλ.λ.), πβ. κ. παραπον-ιά- 

ρης]. 
κλαψιαρικος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε κλάψες ή µοιάζει µε αυτές: 
~ ύφος | τραγούδι ΣΥΝ. θρηνητικός. — κλαψιάρικα επίρρ. 

κλαψιµο (το) [µεσν.] {κλαψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να κλαίει κα-
νείς, το κλάµα (βλ.λ.) 2. (µειωτ.) η µεµψιµοιρία ΣΥΝ. κλάψα. 

κλαψοπούλι (το) {κλαψοπουλ-ιού | -ιών) η κουκουβάγια. 
κλαψοόρα (η) (λαϊκ.) το συνεχές, µονότονο κλαψούρισµα. 

[ΕΤΥΜ. < κλάψα + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρά]. 
κλαψουρίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κλαψούρισα} 1. κλαίω συνεχώς και 

από λίγο ΣΥΝ. κλαυθµυρίζω, σιγοκλαίω, µυξοκλαίω 2. παραπονούµαι 
συνέχεια µε µονότονο και κουραστικό τρόπο: τι έχει πια και κλα-
ψουρίζει συνέχεια; ΣΥΝ. µεµψιµοιρώ. — κλαψούρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < κλάψ- (από τον αόρ. έκλαψα) + -ουρίζω µέσω τ. *κλα-ψούρα 
(πβ. κ. µουρµούρα - µουρµουρίζω)]. 

Κλεάνθης (ο) {-η κ. -ους} 1. αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος 
(331-232 π.Χ.), µαθητής και διάδοχος τού Ζήνωνα 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < κλέος «δόξα» (βλ.λ.) + -άνθης < άνθος]. 

Κλέαρχος (ο) {-ου κ. -άρχου) 1. αρχαίος Σπαρτιάτης στρατηγός (β' 
µισό τού 5ου αι. π.Χ.), που εκστράτευσε επί κεφαλής των µυρίων 
(βλ.λ.) κατά τού Πέρση βασιλιά 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. 
όν., αρχική σηµ. «ένδοξος άρχοντας», < κλέος + -άρχος < άρχω]. 

κλέβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έκλεψα, κλέφτηκα (λόγ. εκλάπην), κλεµµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. αφαιρώ παράνοµα και ιδιοποιούµαι ξένο πράγµα: είχα 
τα λεφτά στην πίσω τσέπη τού παντελονιού και κάποιος µου τα έκλεψε 
|| ένας µοτοσυκλετιστής τής έκλεψε την τσάντα || ~ πορτοφόλια | 
αυτοκίνητα· ΦΡ. (α) (σκωπτ.) ο κλέψσς rou κλέψαντος βλ. λ. κλέ-ψας 
(β) κλέβω την καρδιά (κάποιου) (µεσν. φρ.) (i) κάνω (κάποιον) να µε 
ερωτευθεί (ii) καταγοητεύω (κάποιον): πολλές πόλεις τής Ευρώπης µου 
άρεσαν, αλλά αυτή που µου έκλεψε την καρδιά ήταν η Πράγα (γ) 
κλέβω την παράσταση κερδίζω την προσοχή, τις εντυπώσεις των άλ-
λων, καταφέρνω να προσέξουν εµένα και όχι άλλους: στη δεξίωση έ-
κλεψε την παράσταση µε τη γοητεία της || την παράσταση έκλεψε ένας 
καινούργιος ηθοποιός, παρά τον µικρό ρόλο που είχε (δ) κλέβω την 
προσοχή | τα βλέµµατα έλκω την προσοχή, κάνω κάποιους να µε 
προσέξουν περισσότερο από τους άλλους: «σε εκείνη την κινηµατο-
γραφική κωµωδία είχε κλέψει τα βλέµµατα θεατών και κριτικών» 
(εφηµ.) (ε) άρπαξε να φας και κλέψε να 'χεις ως έκφραση διαµαρτυ-
ρίας ενάρετου ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση εξαιτίας τής αρετής του ή για να δείξουµε ότι η απόκτη-
ση πλούτου συνδέεται µε την κλοπή 2. (κατ' επέκτ.) εξαπατώ για οι-
κονοµικό όφελος: ο εργοδότης του τον κλέβει- δεν του καταβάλλει τα 
ένσηµα || ~ την εφορία 3. (µτφ.) ιδιοποιούµαι, χρησιµοποιώ (κάτι που 
αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία άλλου): ~ την ιδέα | την πατέντα άλ-
λου 4. καταφέρνω να πάρω, να µου δώσουν (κάτι): της έκλεψε ένα φιλί 
5. (α) απάγω: έκλεψαν το παιδί του (β) (ειδικότ.) απάγω (γυναίκα), για 
να τη νυµφευθώ: ορκίστηκε ότι, αν δεν του τη δώσουν, θα την κλέψει 
(γ) (µεσοπαθ. κλέφτηκαν) για ερωτευµένους που έφυγαν κρυφά από τα 
σπίτια τους, για να παντρευτούν, χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών 
τους ♦ (αµετβ.) 6. κάνω κλοπές: αναγκάστηκε να κλέβει, για να ζήσει 
|| δεν κλέβει· είναι τίµιος || για να αποκτήσει τέτοια περιουσία ξαφνικά, 
σίγουρα έκλεβε || έκλεβε συνέχεια από το ταµείο τής εταιρείας ΣΥΝ. 
(λόγ.) υπεξαιρώ 7. κάνω απάτες, εξαπατώ τους άλλους: ~ στα χαρτιά | 
στο ζύγι 8. (στα οµαδικά αθλήµατα µε µπάλα) αποσπώ τη µπάλα από 
αντίπαλο παίκτη. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλέπτω (πβ. ράπτω - ράβω) < ✈  κλέπτω < I.E. 
*klep- «κρύβω, κλέβω», πβ. λατ. depo, µέσ. ιρλ. cluain «απάτη» κ.ά. 
Οµόρρ. κλοπ-ή, κλέπ-της (> κλέφτης), κλεψί-τυπος, κλεψ-ύδρα κ.ά. Η 
ετυµολογική συγγένεια µε το ρ. καλύπτω δεν µπορεί να αποκλειστεί. 
Η φρ. κλέβω την παράσταση αποδίδει το αγγλ. steal the show]. 

κλέβω: συνώνυµα. Τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά υπάρχουν 
στη σηµασία τού κλέβω: αφαιρώ + παράνοµα + κρυφά + κάτι που 
δεν µου ανήκει (ξένη ιδιοκτησία). Η σηµασία «αφαιρώ» υπάρχει 
σε όλα τα συνώνυµα τού κλέβω. Το χαρακτηριστικό τής 
παρανοµίας δηλώνεται από τα συνώνυµα: ιδιοποιούµαι - οικειο-
ποιούµαι - σφετερίζοµαι Και τα τρία δηλώνουν την παράνοµη 
αφαίρεση για ίδιο όφελος (ίδιο-, οικείο-, σφετερι-). ∆ύο συνώνυµα, 
το υπεξαιρώ και το καταχρώµαι δηλώνουν παράνοµη αφαίρεση 
από πρόσωπα που έχουν (θεσµικά, τυπικά κ.λπ.) την ευθύνη τής 
φύλαξης ή διαχείρισης (χρηµάτων κ.τ.ό.): Ο ταµίας υπεξαίρεσε τα 
χρήµατα για την πληρωµή των µισθών - Ο διευθυντής καταχρά-
στηκε µεγάλα ποσά από τα διαθέσιµα τής εταιρείας. Η έννοια τού 
«κρυφά» τονίζεται στο συνώνυµο υφαρπάζω: Υφάρπαξε τις κατα-
θέσεις των συνταξιούχων. Μια σειρά από συνώνυµα δηλώνουν 
σχολιαστικά (ειρωνικά, υποτιµητικά, περιποιητικά κ.τ.ό.) τη σηµα-
σία τού κλέβω. Πρόκειται για τα ρήµατα: βουτάω, σουφρώνω, ξα-
φρίζω και γδύνω: Βούτηξε τα λεφτά από το ταµείο κι εξαφανίστηκε 
- Αυτός τα σούφρωσε και δεν πήρε χαµπάρι κανείς - Ξά-φρισε το 
ταµείο κι έγινε καπνός - Τον έγδυσαν στο καζίνο. 

(η) {κλείδων} (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο µακρά οστά, 
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που βρίσκονται στο εµπρόσθιο άνω τµήµα τού θώρακα, συνδέοντας 
την ωµοπλάτη µε το στέρνο, ώστε να κινείται ο ώµος · 2. APXIT. ο µε-
σαίος λίθος τής αψίδας · 3. ΤΕΧΝΟΑ. διακόπτης που ρυθµίζει τη λει-
τουργία τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλείς, -δός < κληί'ς < *κλάΕ-ί-δ-ς < I.E. *klaw- /klew-
«αγκιστρώνω, κλείνω», πβ. λατ. clavis «κλειδί» (> γαλλ. clef, ισπ. Have 
κ.ά.), claudo «κλείνω», αρχ. σλαβ. kljucï «κλειδί» (> σερβοκρ. kljùka), 
ίσως και αρχ. γερµ. sliozan «κλείνω», γερµ. Schlüssel «κλειδί», 
schließen «κλείνω», που θα προϋπέθεταν την ενδεχόµενη προσθήκη 
αρχικού -s- στο I.E. θ. *(s)klaw- | *(s)klew- κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλείω 
«κλείνω» (< *KÀ&F-jœ), κλεϊ-θρο(ν), κλεϊ-στρο(ν), κλείδ-ωσις (-η)κ.ά.]. 
κλειδαµπαρώνω ρ. µετβ. {κλειδαµπάρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. (α) 
κλειδώνω και συγχρόνως τοποθετώ την αµπάρα µε ασφάλεια (β) (κατ' 
επέκτ.) κλείνω ερµητικά, ασφαλίζω όλες τις πόρτες και τα παράθυρα: 
~ πόρτα | σπίτι | δωµάτιο | ντουλάπι ΣΥΝ. κλειδοµανταλώνω 2. 
(µεσοπαθ. κλειδαµπαρώνοµαι) κλείνοµαι κάπου καλά είτε για να 
εργαστώ ήσυχα είτε για να αποφύγω κίνδυνο: κλειδαµπαρώθηκε στο 
κελλάρι µέχρι να φύγουν οι διώκτες του || κλειδαµπαρώθηκε στο γρα-
φείο και διάβαζε απ' το πρωί ώς το βράδυ. κλειδαράδικο (το) (λαϊκ.) 
το κατάστηµα τού κλειδαρά ΣΥΝ. (λόγ.) 
κλειθροποιείο. κλειδαράς (ο) {κλειδαράδες} επαγγελµατίας που 
κατασκευάζει και επιδιορθώνει κλειδιά και κλειδαριές ή ξεκλειδώνει 
την πόρτα, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει κλειστεί έξω από το 
σπίτι: πήγε σε ~, να του βγάλει αντικλείδι ΣΥΝ. (λόγ.) κλειθροποιός. 
κλειδαριά (η) [µεσν.] µεταλλικός µηχανισµός ο οποίος λειτουργεί µε 
κλειδί ή συνδυασµό (κλειδάριθµο) και που επιτρέπει να κλείνει µε 
ασφάλεια πόρτα, παράθυρο, συρτάρι, φύλλο ντουλάπας κ.ά.: ~ πόρτας 
| συρταριού | αυτοκινήτου | ντουλάπας | κιβωτίου | χρηµατοκιβωτίου | 
θυρίδας || αλλάζω | σπάω την - ΣΥΝ. κλειδωνιά· ΦΡ. (α) κλειδαριά 
ασφαλείας ειδική κλειδαριά µε πίρους οι οποίοι προσαρµόζονται σε 
υποδοχές στην κάσα τής πόρτας και η οποία λειτουργεί µε ειδικό 
κλειδί µε πολλές εγκοπές (β) ηλεκτρονική κλειδαριά κλειδαριά που 
κλειδώνει αυτόµατα µε τηλεχειριστήριο (λ.χ. σε αυτοκίνητο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. κλειδάριθµος (ο) {κλειδαρίθµ-ου | -ων, -ους} 1. ο 
συνθηµατικός αριθµός κρυπτογραφικών κωδίκων, στον οποίο 
στηρίζεται η αποκρυπτογράφηση κειµένων 2. ο συνθηµατικός κωδικός 
µε τον οποίο ανοίγει αντικείµενο που έχει ασφαλιστεί (κλειδωθεί) µε 
συνδυασµό (συ-νήθ. αριθµών): - χρηµατοκιβωτίου | βαλίτσας | τσάντας 
γραφείου. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. key number]. 
κλειδαρότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η τρύπα τής κλειδαριάς, στην 
οποία µπαίνει και εφαρµόζει το κλειδί: κρυφοκοιτούσαν από την ~. 
κλειδί (το) {κλειδ-ιού | -ιών} 1. µικρό µεταλλικό αντικείµενο, µε άκρο 
που έχει σχήµα τέτοιο, ώστε να προσαρµόζεται στην οπή ή τη σχισµή 
κλειδαριάς και περιστρεφόµενο σε αυτή να την ανοίγει: ~ πόρτας | 
αυτοκινήτου | ντουλάπας || βάζω | γυρίζω το ~ στην κλειδαριά || κρα-
τούσε ένα µάτσο | µια αρµαθιά ~ 2. παρόµοιο µε το παραπάνω µι-
κροσκοπικό αντικείµενο, που εφαρµόζει στην επιφάνεια κουτιού 
κονσέρβας και περιστρεφόµενο αφαιρεί την άνω επιφάνεια της · 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο χειρός για τη σύσφιξη κοχλιών και περικοχλίων, 
που παρουσιάζεται µε διάφορες µορφές: πολυγωνικά | γαλλικά ~ (βλ. λ. 
γαλλικός) · 4. (στους σιδηροδρόµους) το µηχάνηµα µε το οποίο αλλάζει 
η φορά των σιδηροτροχιών · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο τής µουσικής ση-
µειογραφίας τής ευρωπαϊκής µουσικής, το οποίο τοποθετείται σε µια 
γραµµή τού πενταγράµµου και ορίζει το απόλυτο µουσικό ύψος που 
αντιπροσωπεύουν οι νότες που ακολουθούν φέρει την ονοµασία µιας 
νότας (~ τού ντο | τού φα | τού σολ) και δηλώνει ότι η νότα από την 
οποία έχει ονοµαστεί γράφεται στην ίδια γραµµή τού πενταγράµµου 
που γράφεται και το ίδιο (λ.χ. όταν το κλειδί τού ντο γράφεται στην 
τρίτη γραµµή τού πενταγράµµου, στην ίδια γραµµή γράφεται και η 
νότα ντο κ.ο.κ.) 6. (α) µικρά κοκκάλινα, µεταλλικά ή και ξύλινα (συ-
νήθ. κυλινδρικά) αντικείµενα, προσαρµοσµένα στο άκρο τού βραχίονα 
(την κεφαλή) έγχορδων οργάνων, στα οποία περνιέται το ένα άκρο των 
χορδών, ώστε περιστρεφόµενα να τις τεντώνουν ή να τις χαλαρώνουν 
κατά το κούρδισµα τους (β) µηχανισµός για την αυξοµείωση τού ύψους 
τής αέρινης στήλης πνευστών οργάνων 7. (µτφ.) (α) οποιοσδήποτε ή 
οτιδήποτε έχει καθοριστική σηµασία σε σύστηµα, διαδικασία κ.λπ. ή 
συµβάλλει καθοριστικά στην επίλυση προβλήµατος: αυτός ο 
πράκτορας είναι - στην υπόθεση µας || «το ~ τής αµερικανικής 
ευηµερίας βρίσκεται σε µια απλή φράση: λιγότερο κράτος» (εφηµ.) || το 
~ τής ανθρώπινης ευτυχίας || το - τής υπόθεσης ήταν ο έλεγχος των 
πετρελαίων τής περιοχής || το ~ τής ερµηνείας | τής κατανόησης 
κειµένου || το ~ τού παραδείσου (ό,τι οδηγεί ή συµβάλλει στην ευτυχία) 
|| το στοιχείο αυτό είναι το ~ τού µυστηρίου (β) σε πολλές φραστικές 
λέξεις, όπως θέση-κλειδί σπουδαίας σηµασίας θέση ή νευραλγική 
τοποθεσία µε στρατηγική σηµασία: η Ελλάδα έχει ~ στη Μεσόγειο || 
κατέχει µια ~ στο υπουργείο, άνθρωπος-κλειδί ο άνθρωπος που 
διαδραµατίζει καίριο ρόλο από τη θέση στην οποία βρίσκεται: ήταν ο 
~ στο κύκλωµα εµπορίας βρεφών, στοιχείο-κλειδί (σε υπόθεση), 
φράση-κλειδί (σε ένα κείµενο) κ.ά. — (υποκ.) κλειδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κλειδίον, υποκ. τού κλείς, -δός, βλ. κ. κλείδα. o µουσικός και ο 
τεχνολογικός όρ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. clef. Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν ορισµένες φρ., λ.χ. θέση-κλειδί (< γαλλ. position | 
poste-clef), το κλειδί τού µυστηρίου | τής υπόθεσης (< γαλλ. la clef du 
mystère | de l'affaire)]. 

κλειδί: οµόρριζα. Οι λέξεις που ακολουθούν συνδέονται ετυµολο-
γικά µε το κλείνω. Από την αρχαία λ. κλείς, κλειδ-ός «κλειδί» 
σχηµατίστηκε αρχ. ρ. κλειδώ (> κλειδώνω), από όπου το αρχ. κλεί- 

δωση «ο αρµός, η συναρµογή (των οστών)» και το νεότ. κλειδωνιά 
(< κλειδώνω) «κλειδαριά». Το κλεισούρα, µεσαιωνική λ., σήµαινε 
αρχικά «το στενό πέρασµα ανάµεσα σε δύο βουνά» και προήλθε 
από το λατ. clausura «κλείσιµο» (αυτό, όπως και το κλείς, ανάγο-
νται σε I.E. *klau- «άγκιστρο | διχαλωτό κλειδί - αγκιστρώνω | 
κλείνω»: *KXO,F-IÇ > κλαις > κληίς > κλείς - λατ. clav-is «κλειδί», 
clau-do «κλείνω», claus-us «κλειστός» > clausura). Το ίδιο το κλει-
σούρα έδωσε το µεσν. κλεισ-ώρεια κατά τα υπ-ώρεια, κρηµν-
ώρεια. Τέλος, το κλειτορίδα, λέξη αρχαία που δηλώνει τµήµα τού 
γυναικείου αιδοίου, έχει επηρεαστεί ετυµολογικά από το κλείω, 
ενώ η αρχική σηµασία του φαίνεται πιθανότερο να ήταν «εξό-
γκωµα, λοφίσκος» (µαρτυρείται αρκαδικό τοπωνύµιο Κλείτωρ, που 
σήµαινε «λόφος»). 

κλείδοθήκη (η) {κλειδοθηκών} ειδική θήκη για κλειδιά ΣΥΝ. µπρελόκ. 
κλειδοκράτορας (ο) [1766] {κλειδοκρατόρων}, κλειδοκράτειρα 
(η) {κλειδοκρατειρών} πρόσωπο που κρατάει τα κλειδιά ενός κτηρίου, 
ο φύλακας ΣΥΝ. κλειδούχος. κλειδοκύµβαλο (το) [1812] 
{κλειδοκυµβάλ-ου | -ων} ΜΟΥΣ. το πιάνο (βλ. κ. λ. κλαπατσίµπανο). 
[ΕΤΥΜ, < κλειδί + κύµβαλο, απόδ. τού ιταλ. clavicembalo < µεσν. λατ. 
clavicymbalum (νόθο συνθ.) < clavis «κλειδί» + cymbalum < αρχ. κυµ-
βαλον (βλ.λ.)]. κλειδοµανταλώνω  ρ. µετβ. {κλειδοµαντάλω-σα, -θηκα, 
-µένος} κλειδώνω (κάτι) και ταυτόχρονα τραβώ τον σύρτη για 
απόλυτη ασφάλεια: ~ πόρτα | παράθυρο ΣΥΝ. κλειδαµπαρώνω. 
κλειδούχος (ο/η) 1. ο φύλακας που κρατάει τα κλειδιά κτηρίακού 
συγκροτήµατος ΣΥΝ. κλειδοκράτορας 2. σιδηροδροµικός υπάλληλος 
που ρυθµίζει µε ειδικά κλειδιά τη θέση των σιδηροτροχιών. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κλειδούχος < κλείς, -δός + -ούχος < έχω]. κλείδωµα (το) —> 
κλειδώνω 
κλειδωνιά (η) [µεσν.] η κλειδαριά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. κλειδώνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κλείδω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
ασφαλίζω (κάτι) µε κλειδί, ώστε να µην ανοίγει, να µην παραβιάζεται: 
~ την πόρτα | το συρτάρι | το σπίτι (δηλ. την πόρτα τού σπιτιού) | το 
αυτοκίνητο ANT. ξεκλειδώνω 2. τοποθετώ (κάτι) σε χώρο κλεισµένο µε 
κλειδί: ~ τους φακέλους | το αρχείο | τα πράγµατα µου σε θυρίδα 3. 
(µτφ. κυρ. για πρόσ.) κρατώ (κάποιον/κάτι) σε περιορισµό: έχει 
κλειδώσει µέσα τα παιδιά 4. ΝΑΥΤ. συνδέω µε κλειδί τα τµήµατα τής 
αλυσίδας τής άγκυρας ♦ 5. (αµετβ.) ασφαλίζοµαι µε κλειδί, ώστε να 
µην ανοίγω, να µην παραβιάζοµαι: δεν κλειδώνει η πόρτα (έχει 
χαλάσει η κλειδαριά) 6. οριστικοποιούµαι, καθορίζεται αµετάκλητα η 
κατάσταση στην οποία θα βρίσκοµαι: κλείδωσε η ισοτιµία τής δραχµής 
7. (µεσοπαθ. κλειδώνοµαι) αποµονώνοµαι σε ορισµένο χώρο, συνήθ. 
στο σπίτι µου, αποφεύγω τις εξόδους και τις συναναστροφές: έχει 
κλειδωθεί µέσα και δεν βλέπει άνθρωπο || κλειδώνεται µε τις ώρες στο 
γραφείο του, µόνος µε τα βιβλία του. — κλείδωµα (το) [µτγν.]. 
κλείδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1.το σηµείο συναρµο-
γής δύο πραγµάτων ΣΥΝ. σύνδεση 2. ΑΝΑΤ. η άρθρωση οστών: ~ χε-
ριού | ποδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κλείδωσις «κλείδωµα» (η σηµ. «άρθρωση» µεσν.) < 
κλειδώ (-όω) < αρχ. κλείς, -δός]. κλειδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει 
κλειδωθεί ή µπορεί να κλειδωθεί. κλείθρο (το) (λόγ.) η κλειδαριά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλεϊθρον < κλείω + παραγ. επίθηµα -θρον]. 
κλειθροποιός (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που κατασκευάζει κλειδιά ή 
κλειδαριές ΣΥΝ. κλειδαράς. — κλειθροποιία (η) [1898], κλειθρο-
ποιείο(ν) (το) [1889]. κλεινός, -ή, -όν (αρχαιοπρ.) αυτός που είναι 
γεµάτος δόξα και αίγλη ΣΥΝ. ονοµαστός, περίφηµος, ένδοξος· ΦΡ. 
κλεινόν άστυ η πόλη των Αθηνών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κλεΕεσ-νός (µε σίγηση τού -F- και συναίρεση, καθώς 
και µε σίγηση τού -σ-) < κλέος «δόξα» (βλ.λ.)]. κλείνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {έκλεισα, κλείσ-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. φέρνω πόρτα, 
φύλλο παραθύρου, σκέπασµα κ.λπ. σε τέτοια θέση, ώστε να µη µείνει 
ελεύθερη η δίοδος (είσοδος ή έξοδος) ή να καλύπτεται το εσωτερικό 
επίπλου ή συσκευής: ~ την πόρτα | το παράθυρο | το µπαούλο | τη 
ντουλάπα | το ψυγείο || (κ. αµετβ.) η πόρτα έκλεισε µόνη της || δεν 
κλείνει το παντζούρι- ΦΡ. (µτφ.) κλείνω την πόρτα (σε κάποιον) (i) 
απαγορεύω ή εµποδίζω την είσοδο: προσπάθησε να µπει στο σπίτι, αλλά 
τού έκλεισαν την πόρτα· (εµφατ.) κλείνω την πόρτα στα µούτρα | 
κλείνω κατά µούτρα την πόρτα: ζήτησα να µιλήσω στον διευθυντή, 
αλλά η γραµµατέας του µου έκλεισε την πόρτα στα µούτρα (ii) 
αρνούµαι κάτι σε κάποιον ή τον απορρίπτω: σε όποιον κι αν 
απευθυνθήκαµε για βοήθεια, µας έκλεισε την πόρτα || η σύνοδος 
κορυφής έκλεισε την πόρτα τής Ευρώπης για αυτή τη χώρα, ωσότου 
υπάρξει βελτίωση στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 2. 
τοποθετώ σε άνοιγµα κάτι, ώστε να το καλύπτει (ώστε να µην είναι 
ανοιχτό): - το µπουκάλι µε φελλό | πώµα || ~ την κατσαρόλα µε το κα-
πάκι της || ~ µια τρύπα µε µια σχάρα 3. (ειδικότ.) γεµίζω τρύπα, 
άνοιγµα στο έδαφος, όρυγµα (λ.χ. µε χώµα), ώστε να µη µένει ανοι-
χτό: έκλεισαν πρόχειρα την τρύπα στον δρόµο ρίχνοντας µέσα χώµα-
ΦΡ. κλείνω τις τρύπες καλύπτω ελλείµµατα ή αποκαθιστώ προβλή-
µατα, κενά σε ένα σύστηµα: µε νέους φόρους προσπαθούν να κλείσουν 
τις τρύπες τού προϋπολογισµού 4. (για συρτάρι) σύρω (κάτι), ώστε να 
µπει µέσα (σε υποδοχή): ~ τα συρτάρια || (κ. αµετβ.) το συρτάρι δεν 
κλείνει εύκολα, κάπου µαγγώνει 5. (για ρούχο) κουµπώνω ή ανεβάζω 
το φερµουάρ ή ενώνω µε κόπιτσες, παραµάνα κ.λπ. τα δύο 
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µέρη ρούχου που δεν είναι ενωµένα: ~ το σακάκι | τη ζακέτα | το πα-
ντελόνι 6. διπλώνω (κάτι): ~ τον χάρτη | την εφηµερίδα- ΦΡ. κλείνω τα 
βιβλία (i) σταµατώ να µελετώ: κλείσε πια τα βιβλία και ξεκουράσου 
(ii) κάνω ισολογισµό (βλ.λ.): στο τέλος τού χρόνου κλείνουµε τα βιβλία 
7. (λαϊκ.) αποκαθιστώ µε ραφή τοµή από εγχείρηση: πρώτα τον 
άνοιξαν και µετά τον έκλεισαν 8. αποκλείω, διακόπτω τη συγκοινω-
νία- κυρ. στη ΦΡ. κλείνω τους δρόµους οι αγρότες έκλεισαν πάλι τους 
δρόµους 9. (α) διακόπτω οριστικά τη λειτουργία: ~ το γραφείο που 
είχα | το κατάστηµα | ίδρυµα || λόγω των αντικειµενικών κριτηρίων 
αναγκάστηκε να κλείσει το µαγαζί (β) κάνω προσωρινή διακοπή, 
διάλειµµα στην εργασία (πριν ανοίξω πάλι, κατά τον νόµο): τα 
εµπορικά καταστήµατα κλείνουν τα µεσηµέρια και ανοίγουν το από-
γευµα || (κ. αµετβ.) τα σχολεία κλείνουν τον Ιούνιο και ανοίγουν τον 
Σεπτέµβριο (γ) απαγορεύω τη λειτουργία: του έκλεισε το µαγαζί η 
αστυνοµία, γιατί βρέθηκαν ναρκωτικά σε αυτό 10. διακόπτω τη ροή 
(νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος) σε µηχανικό σύστηµα, ηλεκτρικό κύ-
κλωµα ή ηλεκτρική συσκευή: ~ τη βρύση | το φως | την τηλεόραση | το 
ράδιο 11. περιορίζω (κάποιον) σε χώρο (από όπου δεν µπορεί να ξε-
φύγει): τους έκλεισαν σ' ένα στενό πέρασµα και τους αποδεκάτισαν || 
µια νταλίκα µάς έκλεισε σε µια στροφή και παραλίγο να σκοτωθούµε 
12. περιορίζω τη θέα: έχτισαν πολυκατοικίες γύρω µας και µας 
έκλεισαν από παντού 13. (ειδικότ.) στερώ την ελευθερία (κάποιου), 
περιορίζοντας τον σε ανάλογο χώρο: ~ στο κρατητήριο | στο πειθαρ-
χείο | στη φυλακή | στη στενή | στο µπουντρούµι- ΦΡ. κλείνω (κά-
ποιον) µέσα φυλακίζω (κάποιον): αν µάθουν τι έχει κάνει, θα τον 
κλείσουν µέσα 14. εµποδίζω (κάποιον) στην κίνηση, ειδικότ. όχηµα: 
µας έχει κλείσει ένα φορτηγό και δεν µπορούµε να περάσουµε 15. (α) 
κάνω κράτηση (σε εστιατόριο, ξενοδοχείο, µέσο µεταφοράς κ.λπ.): ~ 
θέση σε συναυλία || ~ τραπέζι σε νυχτερινό κέντρο || ~ δωµάτιο σε ξε-
νοδοχείο (β) εξασφαλίζω από πριν: ~ µια παρτίδα εµπορεύµατος || ~ 
αρκετή ποσότητα πρώτης ύλης σε χαµηλή τιµή 16. κανονίζω (λ.χ. ρα-
ντεβού), καθορίζοντας τον τόπο και τον χρόνο: κλείσαµε ραντεβού για 
το Σάββατο το βράδυ || το κλείνουµε από τώρα για αύριο; || οι δύο 
οµάδες έκλεισαν φιλικό αγώνα µεταξύ τους τον Αύγουστο 17. (για 
υποθέσεις) τελειώνω οριστικά, διευθετώ: την κλείσαµε αυτή την 
υπόθεση και τη στείλαµε στο αρχείο || ας την κλείσουµε τώρα αυτή την 
εκκρεµότητα, για να µη χρονίζει 18. οριστικοποιώ (κάτι): χθες 
έκλεισαν τη συµφωνία για την πώληση τής εταιρείας || (κ. µεσοπαθ.) οι 
διαπραγµατεύσεις τελείωσαν νωρίς και κλείστηκε τελικά η δουλειά 19. 
(για λόγο, οµιλία, βιβλίο, συνέδριο κ.λπ.) παρουσιάζω το τµήµα µε το 
οποίο ολοκληρώνεται, τελειώνει κάτι: έκλεισε τη διάλεξη µε µια 
παροιµία || (κ. αµετβ., για βιβλία, ταινίες κ.λπ.) η ταινία κλείνει µε µια 
σκηνή από το µέλλον || το βιβλίο κλείνει µε µια συγκινητική σκηνή 
αποχωρισµού- ΦΡ. κλείνω ένα κεφάλαιο δίνω τέλος σε µια υπόθεση: 
µε τη συνθήκη ειρήνης τα δύο κράτη έκλεισαν ένα κεφάλαιο σκληρών 
συγκρούσεων και ανταγωνισµών 20. (για ηλικία, χρόνια) 
συµπληρώνω: σε έναν µήνα κλείνει τα είκοσι (ενν. χρόνια) || πότε 
κλείνεις τα τριάντα; || (κ. αµετβ. για επετείους, σηµαντικά προσωπικά 
ή κοινωνικά γεγονότα): φέτος κλείνουν εκατό χρόνια από τον θάνατο 
τού µεγάλου ποιητή || έκλεισαν ήδη είκοσι χρόνια τουρκικής κατοχής 
στην Κύπρο ♦ (αµετβ.) 21. εφαρµόζω καλά, ώστε να ενώνονται δύο 
άκρα (λ.χ. ρούχου): το σακάκι δεν (σου) κλείνει µπροστά, γιατί 
πάχυνες || δοκίµασε τη φούστα, να δεις αν κλείνει στη µέση 22. (για 
πληγή, τραύµα) επουλώνοµαι: η πληγή έκλεισε γρήγορα || αυτά τα 
τραύµατα δεν κλείνουν εύκολα 23. (για ηλεκτρικές συσκευές) παύω 
να λειτουργώ (αυτόµατα): η οθόνη τού υπολογιστή κλείνει µόνη της, 
αν περάσει πολλή ώρα χωρίς να έχεις γράψει τίποτα 24. (για 
συµφωνία εµπορική, πολιτική κ.ά.) οριστικοποιούµαι, παίρνω τελική 
και επίσηµη µορφή: έκλεισε η συµφωνία για τους πυραύλους || από 
ώρα σε ώρα κλείνει η συµφωνία για εκλογική συνεργασία των δύο 
κοµµάτων 25. (α) διακόπτω τη λειτουργία µου (συνήθ. λόγω αργίας, 
απεργίας ή ωραρίου): πολλά σχολεία τής Αττικής έχουν κλείσει λόγω 
καταλήψεων || τα µαγαζιά τού κέντρου κλείνουν σε ένδειξη διαµαρ-
τυρίας για τα κυκλοφοριακά µέτρα (β) (ειδικότ. για καταστήµατα, 
επιχειρήσεις) παύω να λειτουργώ λόγω οικονοµικών προβληµάτων: 
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν τη χρονιά που πέρασε 
ΣΥΝ. πτωχεύω 26. (για κέντρο διασκέδασης, θέατρο, ξενοδοχείο) δεν 
µπορώ να δεχθώ άλλον κόσµο, έχουν κρατηθεί όλες οι θέσεις (ή τα 
τραπέζια, τα δωµάτια κ.λπ.): από το ξενοδοχείο µάς είπαν ότι έχουν 
κλείσει για την περίοδο των Χριστουγέννων 27. εµποδίζω τη διέλευση, 
απαγορεύω να προσέλθει ή να περάσει κανείς: έκλεισε το κέντρο τής 
Αθήνας από διαµαρτυρόµενους αγροτοπαραγωγούς 28. (µτφ., συνήθ. 
στον αόρ. ή παρακ.) παύω να έχω ή να λειτουργώ υπό συγκεκριµένη 
ιδιότητα µου: µετά τη θητεία του στην προεδρία έχει κλείσει ως 
πολιτικός || δήλωσε πως µετά τον θάνατο τού συζύγου της έκλεισε ως 
γυναίκα! 29. (στο χρηµατιστήριο) έχω συγκεκριµένη τιµή στο τέλος 
τής ηµέρας: οι µετοχές τής εταιρείας έκλεισαν στις τρεις χιλιάδες 
δραχµές 30. (στη χαρτοπαιξία) ολοκληρώνω τον αριθµό και τον 
συνδυασµό των χαρτιών που απαιτούνται, για να τελειώσω επιτυχώς 
µια παρτίδα: «έκλεισα», είπε, και κατέβασε τις τριάδες των χαρτιών 
31. (για φυτά) γυρίζω τα πέταλα προς τα µέσα: το νυχτο-λούλουδο 
κλείνει την ηµέρα και ανοίγει το βράδυ 32. (για τον καιρό) 
χειροτερεύω, γίνοµαι σκοτεινός και ψυχρός: τώρα που κλείνει ο και-
ρός, πού θα συναντιόµαστε; (µεσοπαθ. κλείνοµαι) 33. µένω µέσα (στο 
σπίτι, σε κλειστό χώρο), δεν βγαίνω: έχει κλειστεί τον τελευταίο καιρό 
στο σπίτι και δεν βλέπει άνθρωπο- ΦΡ. κλείνοµαι στον εαυτό µου 
εκδηλώνω εσωστρέφεια, δεν επικοινωνώ µε άλλους 34. ΣΤΡΑΤ. εγκλω-
βίζοµαι σε χώρο από τον οποίο δεν µπορώ να φύγω: η περίπολος κλεί-
στηκε σε µια ορεινή διάβαση και εξοντώθηκε από τους αντάρτες 35. 
(ειδικότ.) εισέρχοµαι κάπου, για να προστατευθώ από τους διώκτες 

µου: οι διαδηλωτές κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο, για να αποφύγουν τα 
Μ.Α.Τ. 36. ΑΘΛ. παίζω αµυντικά, δεν εκδηλώνω επιθετικές προσπά-
θειες: η οµάδα έχει κλειστεί στα καρέ της και, όπως φαίνεται, θα δε-
χθεί γκολ 37. περιβάλλοµαι, ώστε να µην έχω θέα: το χωριό κλείνεται 
από ψηλά βουνά · ΦΡ. (α) κλείνω το µάτι (σε κάποιον) κάνω (σε κά-
ποιον) νόηµα (συνεννόησης, χαιρετισµού ή και µε ερωτικό περιεχό-
µενο): της έκλεισε το µάτι µε σηµασία (β) κλείνω τα µάτια βλ. λ. µάτι 
(γ) κλείνω τα µάτια (κάποιου) βλ. λ. µάτι (δ) κλείνουν τα µάτια µου 
αισθάνοµαι νύστα, δεν µπορώ να µείνω ξύπνιος (ε) κλείνω το στόµα 
(κάποιου) βλ. λ. στόµα (στ) (αγενώς) κλείσ' το! (ενν. το στόµα σου) µη 
µιλάς ή πάψε να φλυαρείς! (ζ) κλείνει η µύτη µου συναχώνοµαι, δεν 
µπορώ να εισπνεύσω καλά: κρύωσα και µου έχει κλείσει η µύτη (η) 
κλείνω τη µύτη µου πιάνω τη µύτη µε τα δάχτυλα, ώστε να ενωθούν 
τα ρουθούνια και να µην αναπνέω (συνήθ. δυσάρεστες οσµές): όσοι 
περνούσαν δίπλα στα σκουπίδια, έκλειναν τη µύτη τους (θ) κλείνει η 
φωνή µου δεν µπορώ να µιλήσω (λόγω βλάβης στις φωνητικές χορ-
δές, κρυολογήµατος, λαρυγγίτιδας κ.λπ.) (ι) κλείνω τα αφτιά µου (σε 
κάτι) δεν ακούω (κάτι), δεν το λαµβάνω υπ' όψιν µου, δεν του δίνω 
σηµασία: κλείνουν τα αφτιά τους στην προπαγάνδα | στις σειρήνες τού 
καταναλωτισµού (ια) κλείνουν τ' αφτιά µου µε πονούν τα αφτιά και 
δεν ακούω καλά (λόγω κρύου ή διαφοράς στο υψόµετρο). Επίσης 
(λαϊκ.-λογοτ.) κλειώ [µεσν.] {-είς, -εί...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, εργαστικός, 
µετοχή, οµόηχος, κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλείω < κλήω < *κλάΕ/'ω < κλείς, -δός «κλειδί», 
βλ. κ. κλείδα]. 

κλείνω - κλείω. Όπως συµβαίνει και µε άλλα ρήµατα (δίνω - δίδω, 
λύνω - λύω, στέλνω - στέλλω κ.λπ.), τα περισσότερα σύνθετα δια-
τηρούν τον αρχικό τύπο τού ρήµατος (εδώ τού κλείω) και όχι τον 
νεότερο τύπο (κλείνω). Έτσι έχουµε: απο-κλείω, εγ-κλείω, εµ-περι-
κλείω, περι-κλείω και (το νεότ.) εσω-κλείω, ενώ από το κλείνω 
έχουµε µόνο το νεότ. ανοιγοκλείνω. 
Συχνά συγχέεται ο αόριστος τού κλείνω µε το οµόηχο κλίνω, που 
έχει διαφορετική σηµασία. Έτσι ακούγονται φράσεις όπως «έκλει-
σα όλα τα ρήµατα» (!) αντί τού «έκλινα όλα τα ρήµατα» ή «κλείσε 
το όνοµα χειµώνας» (!) αντί «κλίνε το όνοµα χειµώνας». Αυτό 
συµβαίνει προφανώς γιατί τα δύο ρήµατα συµπίπτουν ακουστικά 
στον ενεστώτα (κλείνω — κλίνω) και στον παρατατικό (έκλεινα =■ 
έκλινα). 

κλεις (η) {κλειδ-ός | -δες, -δών} (λόγ.) 1. το κλειδί ή η κλείδα 2. κάθε 
µέθοδος που εξασφαλίζει κάτι: η ~ τού παραδείσου (ο τρόπος για να 
βρει κανείς τον παράδεισο) || «Η ~ τής Βυζαντινής Φιλολογίας» (τίτ-
λος συγγράµµατος). [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κλείδα]. 

Κλεισθένης (ο) {-η κ. -ένους} αρχαίος Αθηναίος πολιτικός (6ος αι. 
π.Χ.), που εισήγαγε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο πολιτειακό σύ-
στηµα τής Αθήνας, συµβάλλοντας στον εκδηµοκρατισµό του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < *κλεΕε-σθένης < κλέος «δόξα» + σθένος]. 

κλείσιµο (το) {κλεισίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) η ενέργεια που κάνει 
κανείς, ώστε να κλείσει (κάτι) που είναι ανοιχτό: το ~ τής πόρτας | 
τού παραθύρου | τής ντουλάπας | τής βρύσης ΑΝΤ. άνοιγµα (β) (ειδι-
κότ. για ηλεκτρικές | ηλεκτρονικές συσκευές ή κυκλώµατα) ο τερµα-
τισµός τής λειτουργίας: το ~ τού υπολογιστή | τού ραδιοφώνου | τής 
τηλεόρασης | τού ρεύµατος (γ) (ειδικότ.) η απαλοιφή ενός αρχείου ή 
ενός προγράµµατος από την πρόσκαιρη µνήµη τού υπολογιστή: το ~ 
των παραθύρων | των εφαρµογών που δεν χρησιµοποιούνται 2. ο απο-
κλεισµός, η εµπόδιση τής προσέλευσης ή διέλευσης: το ~ των εθνι-
κών οδών από διαµαρτυρόµενους αγρότες || το - των συνόρων ΑΝΤ. 
άνοιγµα, απελευθέρωση 3. ο περιορισµός σε χώρο (από όπου κανείς 
δεν βγαίνει έξω ή δεν µπορεί να διαφύγει): το ~ σε ψυχιατρείο | στη 
φυλακή || το ~ στο σπίτι τής προκάλεσε κατάθλιψη ΑΝΤ. έξοδος 4. η 
διακοπή τής λειτουργίας (π.χ. καταστήµατος): το ~ των καταστηµά-
των | των σχολείων λόγω απεργιών || το ~ µικροµεσαίας επιχείρησης 
λόγω πτώχευσης 5. η σύναψη: το ~ συµφωνίας για στρατιωτική συ-
νεργασία 6. η τακτοποίηση, η οριστική διευθέτηση: το - µιας υπόθε-
σης που εκκρεµεί | ενός λογαριασµού µε καταβολή τού ποσού 7. η 
επούλωση (πληγής, τραύµατος) ΣΥΝ. θρέψιµο, γιάτρεµα. [ΕΤΥΜ- < θ. 
κλεισ- (πβ. αόρ. ε'-κλεισ-α) + επίθηµα -ιµο, πβ. κ. στήσ-ιµο, λύσ-ιµό]. 

κλεισούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. στενή δίοδος µεταξύ βου-
νών ΣΥΝ. δερβένι 2. οχυρή τοποθεσία, που βρίσκεται σε στενό ορεινό 
πέρασµα: οι ~ τού Μοριά · 3. η συνεχής παραµονή (κάποιου) σε 
κλειστό χώρο, κυρ. στο σπίτι, χωρίς κοινωνικές εξόδους, εξόδους για 
διασκέδαση κ.λπ.: βαρέθηκα την - στο σπίτι, άντε να βγούµε έξω να 
ξεσκάσουµε 4. η έντονη, αποπνικτική µυρωδιά κλειστού χώρου, που 
δεν αερίζεται: µυρίζει ~ το δωµάτιο, άνοιξε κανένα παράθυρο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. clausura (< p. claudo «κλείνω»), µε παρετυµολ. επί-
δραση τού αρχ. ρ. κλείω]. 

κλειστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει τη δίοδο που οδηγεί στο 
εσωτερικό του ελεύθερη: ~ δωµάτιο | σπίτι | σεντούκι | ντουλάπα 2. 
αυτός που είναι σε τέτοια θέση, ώστε να µην επιτρέπει την είσοδο σε 
εσωτερικό (χώρου, σκεύους, επίπλου) ή να µην επιτρέπει να φαίνεται 
το εσωτερικό: ~ παράθυρο | ρολό | πόρτα | καπάκι || ~ φερµουάρ 3. 
(ρούχο) που δεν έχει άνοιγµα: µπλούζα ~ στον λαιµό 4. αυτός που εί-
ναι σφραγισµένος: ~ φάκελος | µπουκάλι 5. αυτός στον οποίο δεν επι-
τρέπεται ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ή η διέλευση: η εθνική οδός 
παρέµεινε ~ επί δύο ώρες λόγω κατολισθήσεως || η πλατεία είναι ~ 
λόγω έργων || - σύνορα | διόδια | διώρυγα-  ΦΡ. (ειδικότ.) κλειστός 
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δρόµος ο δρόµος που δεν έχει διέξοδο 6. (ειδικότ. για µάτι) που έχει τα 
βλέφαρα κατεβασµένα: κολυµπά µε τα µάτια ~· ΦΡ. µε κλειστά µάτια χωρίς 
επιφύλαξη ή χωρίς την παραµικρή δυσκολία: τον εµπιστεύοµαι ~ || αυτή τη 
διαδροµή την κάνω ~ 7. (για µηχάνηµα, υπηρεσία κ.λπ.) αυτός που δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία: ~ τηλεόραση | ραδιόφωνο | υπολογιστής || ~ κατάστηµα 
| υπηρεσία | Θέατρο 8. αυτός που είναι στεγασµένος: το νέο - γυµναστήριο στη 
Γλυφάδα || (κ. ως ουσ.) οι αγώνες διεξήχθησαν στο ~ (ενν. γήπεδο) των 
ολυµπιακών εγκαταστάσεων 9. (µτφ.) αυτός στον οποίο δεν µπορεί να εισέλθει 
όποιος θέλει, αφού ελέγχεται αυστηρά από τα µέλη του- αυτός που δεν 
επιτρέπει εύκολα την είσοδο νέων µελών: ~ λέσχη | σωµατείο || έχει κάρτα 
µέλους σε ~ κλαµπ 10. περιορισµένος, ακριβώς καθορισµένος: ~ αριθµός 
υποψηφιοτήτων | φοιτητών | συνέδρων | εισηγητών 11. αυτός που γίνεται µε 
περιορισµένη ή αυστηρά επιλεγµένη συµµετοχή ανθρώπων: γιορτή | βαφτίσια | 
γάµος σε ~ (οικογενειακό) κύκλο 12. (για χαρακτήρα) εσωστρεφής, µη 
εκδηλωτικός: ~ τύπος | άνθρωπος 13. αυτός που βρίσκεται έξω από κάθε 
επίδραση ή σχέση, αυτός που λειτουργεί αποµονωµένα και εσωστρεφώς: ~ 
οικονοµία | κοινωνία 14. κρυφός: κρατώ ~ τα χαρτιά µου (δεν αποκαλύπτω τις 
προθέσεις µου) 15. (για καταθέσεις σε τράπεζα) αυτός που δεν µπορεί κάποιος 
να αποσύρει πριν από τη λήξη καθορισµένου χρονικού διαστήµατος: έβαλε τρία 
εκατοµµύρια την τράπεζα κλειστά για έξι µήνες 16. ΗΛΕΚΤΡ. κλειστό κύκλωµα 
(α) σύνολο και διάταξη ηλεκτρικών εξαρτηµάτων, µέσα από τα οποία περνά 
ηλεκτρικό ρεύµα (β) (ειδικότ.) εγκατάσταση τηλεόρασης, τής οποίας το σήµα 
µεταδίδεται µε ηλεκτρικά καλώδια σε περιορισµένο αριθµό δεκτών και σε µία 
συ-νήθ. τοποθεσία 17. ΓΛΩΣΣ. (α) κλειστοί φθόγγοι οι φθόγγοι που προ-
φέρονται µε τη δηµιουργία φραγµού (κλεισίµατος) στο στόµα, ο οποίος 
παρεµποδίζει τη διέλευση τού αέρα και γεννά αίσθηµα κρότου και αδυναµία 
διάρκειας κατά την εκφώνηση τού φθόγγου (λ.χ. π, µπ, ντ, γκ κ.ά.) ΣΥΝ. 
στιγµιαίοι, έκκροτοι, φραγµογενείς (β) κλειστά σύµφωνα τα σύµφωνα π, µπ, τ, 
ντ, κ, γκ 18. ΝΟΜ. (στο διεθνές δίκαιο) κλειστή (ή ηµίκλειστη) θάλασσα 
κόλπος, λεκάνη ή θάλασσα που περιβάλλεται από δύο ή περισσότερα κράτη και 
συνδέεται µε άλλη θάλασσα ή µε τον ωκεανό µε στενό δίαυλο ή που 
αποτελείται καθ' ολοκληρίαν ή κυρίως από τις χωρικές θάλασσες ή τις 
αποκλειστικές ζώνες δύο ή περισσοτέρων παρακτίων κρατών στην κλειστή ή 
ηµίκλειστη θάλασσα υπάρχει υποχρέωση για συνεργασία των παρακτίων 
κρατών σχετικά µε τους ζώντες πόρους, το θαλάσσιο περιβάλλον και την 
επιστηµονική έρευνα ANT. ανοικτή θάλασσα 19. ΦΥΣ. κλειστό σύστηµα 
σύστηµα που δεν ανταλλάσσει ύλη ή ενέργεια µε το περιβάλλον · ΦΡ. κλειστή 
στροφή η στροφή που δεν έχει µεγάλη καµπύλη, που σχηµατίζει οξεία γωνία. 
κλειστοφοβία (η) {χωρ. πληθ.) ο παθολογικός φόβος που αισθάνεται κανείς για 
τους κλειστούς χώρους: δεν µπαίνει στον ανελκυστήρα, γιατί έχει ~ και φοβάται 
µήπως κλειστεί µέσα (πβ. λ. αγοραφοβία). — κλειστοφοβικός, -ή, -ό, 
κλειστοφοβικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεύρωση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
claustrophobie (νόθο συνθ.) < claustro- (< λατ. claustrum «κλείστρο» < claudo 
«κλείνω») + -phobie < φοβία]. κλείστρο (το) 1. ΣΤΡΑΤ. το µεταλλικό εξάρτηµα 
που βρίσκεται στο οπίσθιο άκρο τής κάννης οπισθογεµών όπλων, για να ανοίγει 
και να κλείνει κατά τη γέµιση και την απογέµισή της · 2. (στις φωτογραφικές 
µηχανές) το εξάρτηµα που ανοίγει και κλείνει το διάφραγµα, ώστε το φιλµ να 
εκτίθεται στο εισερχόµενο φως για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλείστρον < θ. κλεισ- (ρ. κλείω) + παραγ. επίθηµα -τρον]. 
κλεισώρεια (η) {κλεισωρειών} (λόγ.) το στενό πέρασµα ανάµεσα σε όρη ΣΥΝ. 
κλεισούρα, διάσελο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. [ETYM. µεσν. < κλεισούρα + -ώρεια 
(< -ωρος), πβ. κ. υπ-ώρεια]. κλειτορίδα (η) ΑΝΑΤ. ευαίσθητο στυτικό όργανο, 
που βρίσκεται στο πάνω µέρος και ανάµεσα στα χείλη τού γυναικείου αιδοίου 
και διογκώνεται κατά τη σεξουαλική διέγερση. — κλειτοριδικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κλειτορίς, -ίδος, που συνδ. µε το αρχ. ρ. κλίνω, όπως µαρτυρεί 
το αρκαδικό τοπωνύµιο Κλείτωρ «λόφος», καθώς και το ρηµατικό παράγωγο 
κλει-τός «πλευρικός, πλαγιασµένος, κεκλιµένος», οπότε η λ. κλειτορίς θα 
σήµαινε «µικρό ύψωµα, εξόγκωµα». Η σύνδεση µε το ρ. κλείω δεν µπορεί να 
αποκλειστεί]. κλειτοριδεκτοµή (η) 1. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής 
κλειτορίδας 2. η περιτοµή τής κλειτορίδας, κυρ. ως έθιµο αφρικανικών φυλών 
(πβ. λ. περιτοµή). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. clitoridectomy]. κλειτοριδισµός (ο) ΙΑΤΡ. 
η παθολογική στύση τής κλειτορίδας, ανάλογη µε τον πριαπισµό των ανδρών. 
Επίσης κλειτορισµός [1861]. [ΕΤΥΜ Ελληνογένης ξέν. όρ., < γαλλ. 
clitorisme]. Κλειώ (η) {-ώς κ. -ούς) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής 
Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα Μούσες, προστάτιδα τής ιστορίας 2. µάρτυρας 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ- αρχ. κύρ. όν. < ρ. κλείω «ονοµάζω, καλώ» < κλέος «δόξα, υπόληψη»]. 
Κλεόβουλος (ο) {-ου κ. -ούλου} 1. τύραννος τής Λίνδου (6ος αι. π.Χ.), ένας 
από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. 
< κλέος + -βουλος < βουλή]. Κλεοµένης (ο) {-η κ. -ους} 1. βασιλιάς τής 
αρχαίας Σπάρτης (235-222 π.Χ.), ο οποίος πραγµατοποίησε σηµαντικές 
πολιτειακές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. 
όν. < κλέος «δόξα» + -µένης < µένος]. Κλεονίκη (η) 1. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Κλεόνικος (βλ.λ.)]. Κλεόνικος (ο) {-ου κ. -
ίκου} 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < κλέος «δόξα» (βλ.λ.) + -νικος < νίκη]. Κλεοπάτρα (η) 

1. κόρη τού Πτολεµαίου IB', η τελευταία βασίλισσα 
τής Αιγύπτου πριν από την κατάκτηση της από τους Ρωµαίους 2. γυναικείο 
όνοµα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτή που κατάγεται από ένδοξο πατέρα», < 
κλέος + -πάτρα < πατήρ]. κλέος (το) {κλέ-ους | -η, -ών} (αρχαιοπρ.) η τιµητική 
φήµη (κάποιου), η δόξα κυρ. που προέρχεται από ηρωικά κατορθώµατα: τους 
ενέπνευσε το ~ των προγόνων τους ΣΥΝ. εύκλεια, αίγλη, όνοµα ANT. αση-
µότητα, αφάνεια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κΙέΕ-ος < I.E. *klew- «ακούω» (οπότε η λ. θα δήλωνε τη 
φήµη που προέρχεται από κάτι, για το οποίο ακούει κανείς πολλά), πβ. 
σανσκρ. Srâvas- «δόξα», αρχ. σλαβ. slovo «λέξη, οµιλία» (> πολ. stowo 
«λόγος»), λατ. cluo «έχω φήµη, υπόληψη», αρχ. γερµ. hlût «δυνατός (ήχος)», 
γερµ. laut, αγγλ. loud κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλύ-ω «ακούω», κλει-νός (βλ.λ.), -κλής 
(πβ. Περι-κλής, Σοφο-κλής), κλεο-(πβ. Κλεο-πάτρα) κ.α.]. 

κλεπταποδόχος (ο/η) [1782] το πρόσωπο που εν γνώσει του αποδέχεται και 
διακινεί, αποκρύπτει ή χρησιµοποιεί προϊόντα κλοπής, κλοπιµαία. — 
κλεπταποδοχή (η). 
[ΕΤΥΜ < κλέπτω + -αποδόχος < αποδοχή, αντί τού αναµενόµενου κλεπτο-
δόχος]. 

κλέπτης (ο) → κλέφτης 
κλεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον κλέφτη ή την κλοπή (πβ. λ. 

αντικλεπτικός). 
κλεπτοµανής, -ής, -ές [1889] {κλεπτοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

διακατέχεται από παθολογική επιθυµία να κλέβει.  — κλεπτο-µανία (η) [1852]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cleptomane]. 

κλεφτά επίρρ. [µεσν.] 1. µε τρόπο κρυφό, χωρίς να γίνει (κάτι) αντιληπτό: όπως 
του µιλούσε, κοίταξε ~ στον καθρέφτη πίσω του || δυο άγνωστοι περπατούσαν ~ 
στο σκοτάδι || µπήκε στο δωµάτιο ~ και άρπαξε ό,τι βρήκε 2. βιαστικά: διάβασε 
~ την εφηµερίδα του κι έφυγε για το γραφείο. 

κλεφταράς (ο) {κλεφταράδες}, κλεφταρού (η) {κλεφταρούδες} (µειωτ.) 
πρόσωπο που κλέβει πολύ, κατ' εξακολούθηση. Επίσης κλέ-φταρος (ο). 

κλέφτηκα ρ. → κλέβω 
κλέφτης (ο) {κλεφτών}, κλέφτρα (η) [µεσν.] {κλεφτρών} 1. πρόσωπο που 

διαπράττει κλοπή: οι ~ µπήκαν στο σπίτι και σήκωσαν ό,τι χρυσαφικό βρήκαν || 
κάποιος ~ τού πήρε το πορτοφόλι µεσ' από την τσέπη (πβ. λ. ληστής, 
διαρρήκτης)- ΦΡ. (α) µια τού κλέφτη, δυο τού κλέφτη, τρεις και η κακή του 
µέρα κανείς δεν µπορεί να ξεφεύγει για πάντα για τις απατεωνιές και τα κόλπα 
του, κάποια στιγµή θα συλληφθεί και θα τιµωρηθεί (β) φωνάζει ο κλέφτης, να 
φοβηθεί ο νοικοκύρης για ανθρώπους που, ενώ φταίνε οι ίδιοι, επιρρίπτουν µε 
θράσος τις ευθύνες για τις πράξεις τους σε εκείνους που πλήττονται από αυτές 
(γ) κλέφτες κι αστυνόµοι παιδικό παιχνίδι, που παίζεται από δύο οµάδες εκ 
των οποίων η µία κυνηγά την άλλη (δ) σαν τον κλέφτη αθόρυβα και µυστικά, 
προσέχοντας να µην υπάρξουν ίχνη: έτσι όπως περπατά ~, δεν τον άκουσα που 
µπήκε || γιατί µπήκε ~ από το παράθυρο, αφού είχε κλειδί; (ε) (παροιµ.) ο Θεός 
αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη βλ. λ. νοικοκύρης 2. ΙΣΤ. 
κάθε µέλος των άτακτων στρατιωτικών σωµάτων, που συγκροτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας αρχικώς ως οµάδες ληστών, ενώ αργότερα 
απετέλεσαν τον πυρήνα τής αντίστασης των υπόδουλων Ελλήνων εναντίον τής 
οθωµανικής εξουσίας και την πιο αξιόπιστη µάχιµη δύναµη κατά την 
Ελληνική Επανάσταση τού 1821· διακρίθηκαν για τα ηρωικά τους 
κατορθώµατα, τα οποία εξύµνησαν τα δηµοτικά τραγούδια και η παράδοση: 
κλέφτες και αρµατολοί · 3. κάθε σπέρµα φυτού, που έχει λεπτά, λευκά, 
µεταξώδη νηµάτια γύρω-γύρω, ώστε να µπορεί να πετά στον αέρα και να 
µεταφέρεται σε απόσταση. — (υποκ.) κλεφτάκος κ. κλεφτράκος (ο) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλέπτης < κλέπτω]. 

κλέφτικα επίρρ. [µεσν.] µε τρόπο συνθηµατικό, σαν κλέφτης- ΦΡ. σφυρίζω 
κλέφτικα κάνω τον αδιάφορο. 

κλέφτικος, -η, -ο [µεσν.] (κατά την Τουρκοκρατία) 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τους κλέφτες και την Ελληνική Επανάσταση: ~ αρµατωσιά | ληµέρι | σκοπός· 
ΦΡ. κλέφτικο (τραγούδι) δηµοτικό τραγούδι που παρουσιάζει και εγκωµιάζει 
τα ηρωικά κατορθώµατα των κλεφτών κατά τη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας 
και ιδ. κατά τη διάρκεια τής Επανάστασης τού '21 2. κλέφτικος (ο) ο τσάµικος 
χορός 3. κλέφτικο (το) φαγητό που παρασκευάζεται από κοµµάτια κρέατος 
χωρίς κόκ-καλα, µε διάφορα καρυκεύµατα, και ψήνεται στον φούρνο µέσα σε 
λαδόκολλα ή αλουµινόχαρτο ή σε λάκκο που έχει υπερθερµανθεί µε 
κάρβουνα. 

κλεφτοκοτάς (ο) {κλεφτοκοτάδες} 1. πρόσωπο που κλέβει κότες ΣΥΝ. 
ορνιθοκλέφτης 2. (µτφ.) πρόσωπο που κλέβει µικρής αξίας αντικείµενα. 

κλεφτοπόλεµος (ο) {κλεφτοπολέµ-ου | -ων, -ους} ο πόλεµος που βασίζεται 
στην τακτική τής ενέδρας και τού αιφνιδιασµού, την οποία εφαρµόζουν 
οµάδες άτακτων ή ανταρτών. 

κλεφτόπουλο (το) ο νεαρός κλέφτης (βλ.λ., σηµ. 2): «και σεις παιδιά, 
κλεφτόπουλα, παιδιά τής Σαµαρίνας» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < κλέφτης + -
πουλο < λατ. pullus «νεοσσός»]. 

κλεφτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει κλαπεί ΣΥΝ. κλοπιµαίος 2. (µτφ.) 
αυτός που γίνεται στα κρυφά, στα πεταχτά: έριξε µια ~ µατιά 
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στις σηµειώσεις της- ΦΡ. στα κλεφτά βιαστικά και κρυφά: της έδωσε 
ένα φιλί ~. — κλεφτά επίρρ. (βλ.λ.). κλεφτουριά (η) {χωρ. πληθ.} το 
σύνολο των κλεφτών κατά την Τουρκοκρατία: αθάνατη ~! 
[ΕΤΥΜ < κλέφτης + -ουριά (< παραγ. επίθηµα -ούρα)]. κλεφτοφάναρο 
(το) φαναράκι ή µικρός φακός που λειτουργεί µε µπαταρίες και το 
χρησιµοποιούν κυρ. οι κλέφτες, για να φωτίζουν στο σκοτάδι. 
κλέφτρα (η) → κλέφτης 
κλεφτρονι (το) {κλεφτρον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µικρής ηλικίας και 

άνευ αξίας (ψιλολόγος) κλέφτης. 
[ΕΤΥΜ < θ. κλεφτρ- (πβ. κλέφτρα) + παραγ. επίθηµα -όνι (< ιταλ. -
one), πβ. καδρ-όνι, κασ-όνι, παιχτρ-όνι]. 

κλέψας (ο) {κλέψαντος} (σκωπτ.) αυτός που έχει κλέψει, στη ΦΡ. Ο 
κλέψας τού κλέψαντος για περιπτώσεις γενικευµένης παρανοµίας 
και ασυδοσίας, στις οποίες ο ένας κλέβει τον άλλον: µην περιµένεις 
να βρεις τίµιο άνθρωπο, εκεί µέσα είναι ~! [ΕΤΥΜ Μτχ. αορίστου τού 
αρχ. ρ. κλέπτω]. 

κλεψιά (η) [µεσν.] (καθηµ.) η κλοπή. 
κλεψιγαµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η σύναψη παράνοµων ερωτικών 
σχέσεων µεταξύ άνδρα και γυναίκας, η µοιχεία. 

κλεψίγαµος (ο) [µτγν.] 1. αυτός που είναι τέκνο ανύπαντρων γονέων 
ΣΥΝ. νόθος, µπάσταρδος 2. (παλαιότ.) αυτός που είχε παράνοµες ερω-
τικές σχέσεις, ο µοιχός. 

κλεψιµαίικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που προέρχεται από κλοπή: µε ~ 
αρνιά έκανε το τραπέζι τού γάµου ΣΥΝ. κλοπιµαίος 2. κλεψιµαίικα 
(τα) τα κλοπιµαία. Επίσης κλεψιµαίος, -α, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κλεψιµαϊος + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

κλέψιµο (το) [µεσν.] {κλεψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κλοπή (βλ.λ.) 2. 
η απαγωγή γυναίκας µε σκοπό τον γάµο 3. (στο ποδόσφαιρο, στο 
µπάσκετ κ.λπ.) το να αποσπάσει κανείς τη µπάλα από τον αντίπαλο 
παίκτη: έξυπνο | πονηρό ~ (τής µπάλας). 

κλεψιτυπία (η) [1886] {κλεψιτυπιών} η παράνοµη ανατύπωση και 
διάθεση σε κυκλοφορία πνευµατικού έργου χωρίς την έγκριση τού 
συγγραφέα ή τού εκδότη. 

κλεψιτυπος, -η, -ο [1870] (για πνευµατικά έργα, βιβλία, συγγράµµα-
τα) αυτός που έχει ανατυπωθεί παράνοµα, χωρίς δηλ. την άδεια τού 
δηµιουργού ή τού εκδότη του. 

κλεψύδρα (η) {κλεψύδρων} 1. (στην αρχαιότητα) αγγείο µε στενό 
στόµιο και πλατιά βάση µε µικρές οπές, το οποίο χρησιµοποιούσαν 
ως όργανο µετρήσεως τού χρόνου, ιδ. κατά τις αγορεύσεις των ρητό-
ρων στα δικαστήρια, υπολογίζοντας τον χρόνο µέσα στον οποίο εξα-
ντλούνταν το νερό µε το οποίο ήταν γεµάτο καθώς έσταζε αργά σε 
σταγόνες 2. όργανο µετρήσεως τού χρόνου, που αποτελείται από δύο 
γυάλινους κώνους ενωµένους σε ένα πολύ στενό σηµείο, ώστε η άµ-
µος που βρίσκεται στον έναν κώνο να πέφτει στον άλλον κόκκο προς 
κόκκο µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: ~ των δύο | πέντε 
λεπτών || γυρίζω ανάποδα την ~ (για να αρχίσει τη µέτρηση τού χρό-
νου από την αρχή) ΣΥΝ. αµµόµετρο. — (υποκ.) κλεψυδρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. κλεψ- (< κλέπτω, πβ. αόρ. ε-κλεψ-α) + -ύδρα < ύδωρ]. 

Κλέων (ο) {Κλέων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος πολιτικός (β' µισό τού 
5ου αι. π.Χ.), που θεωρήθηκε δηµαγωγός 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
(καθηµ.) Κλέωνας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < κλέος «δόξα, υπόληψη» 
(βλ.λ.)]. 

κλήδονας (ο) {χωρ. πληθ.} πανελλήνιο λαϊκό έθιµο, το οποίο τελείται 
κατά τη γιορτή τού Αγ. Ιωάννη (24 Ιουνίου) και στο οποίο οι άγαµες 
κοπέλες µαντεύουν το όνοµα τού µελλοντικού τους συζύγου µέσω 
τού «αµίλητου νερού» και οι πανηγυριώτες ανάβουν και πηδούν φω-
τιές· ΦΡ. αυτά τα λεν στον κλήδονα για ψέµατα και υπερβολές, για 
πράγµατα που δεν είναι σοβαρά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κληδών, -όνος, αρχική σηµ. «πρόρρηση, µήνυµα», < 
*κλεΕ-ηδών (µε σίγηση τού F και συναίρεση) < κλέος (βλ.λ.)]. 

κλήθηκα ρ. → καλώ 
κληθρα (η) → σκλήθρα 
κλήµα (το) {κλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθένα από τα κλαδιά τού α-
µπελιού ΣΥΝ. κληµατόβεργα· ΦΡ. (παροιµ.) ήταν)ε) στραβό το κλήµα, 
το 'φάγε κι ο γάιδαρος βλ. λ. γάιδαρος 2. το φυτό τού αµπελιού: το ~ 
αυτό βγάζει κόκκινα σταφύλια. — κληµατένιος, -ια, -ιο κ. κληµάτι-
νος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ < οφχ. κλήµα < 
κλώ (-άω) «σπάζω, χτυπώ», βλ. κ. κλάσµα]. 

κληµαταριά (η) 1. το αµπέλι που κλαδεύεται και υποβοηθείται µε 
στηρίγµατα, ώστε το φύλλωµα του να απλώνεται πάνω από το έδα-
φος, σε τοίχο, φράχτη κ.λπ., σχηµατίζοντας σκιερό στρώµα ΣΥΝ. κρε-
βατίνα 2. (συνεκδ.) το κατασκεύασµα από δοκάρια, πάνω στα οποία 
απλώνεται το αναρριχώµενο αµπέλι. [ΕΤΥΜ < κλήµα, -ατός + παραγ. 
επίθηµα -αριά, πβ. συκ-ωτ-αριά]. 

κληµατένιος, -ια, -ιο → κλήµα 
κληµατίδα (η) [αρχ.] 1. το κλαδί τού αµπελιού ΣΥΝ. κληµατόβεργα, 
κληµατσίδα 2. κάθε φυτό που αναρριχάται, όπως λ.χ. το κλήµα, το 
αγιόκληµα, ο κισσός. 

κληµάτινος, -η, -ο → κλήµα 
κληµατόβεργα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το κλαδί τού αµπελιού ΣΥΝ. 

κληµατίδα. 
κληµατόφυλλο (το) το φύλλο τού αµπελιού ΣΥΝ. αµπελόφυλλο. 
κληµατσίδα (η) (λαϊκ.) η κληµατόβεργα. [ΕΤΥΜ µεσν. 

< αρχ. κληµατίς, -ίδος, µε τσιτακισµό]. 
Κληµεντίνη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Θηλ. τού 

Κλήµης (βλ.λ.), πβ. γαλλ. Clémentine]. 
κληµεντίνη (η) {δύσχρ. κληµεντινών} ποικιλία µανταρινιού. [ΕΤΥΜ. 

Μεταφορά τού γαλλ. clémentine, από το όν. τού κληρικού και 

γεωπόνου Κλήµεντος (Clément), ο οποίος ανέπτυξε αυτή την ποικιλία 
το 1902]. 

Κλήµης (ο) {Κλήµεντ-ος, -α} 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ο Αλεξανδρεύς- ένας από τους σηµαντικό-
τερους θεολόγους συγγραφείς τού 2ου αι. 3. όνοµα παπών τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Clemens < επίθ. Clemens, -ntis «πράος, 
ήπιος, γαλήνιος»]. 

κλήρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. κληρονόµος 2. τέκνο, γόνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κληρώνω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα σανίδα - σανι-
δώνω, κηλίδα - κηλιδώνω, λέρα - λερώνω]. 

κληρίκαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η κληρικοκρατία (βλ.λ.). Επίσης 
κληρικισµός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cléricalisme]. 

κληρικοκρατία [1895] κ. κληροκρατία (η) [1845] {κληρικοκρα-τιών) 
1. η τάση τού κλήρου να υπεισέρχεται καταχρηστικώς σε θέµατα 
τού δηµόσιου ή ιδιωτικού βίου, επιβάλλοντας µε την επιρροή του 
συγκεκριµένο χειρισµό 2. (ειδικότ.) το πολιτικό ρεύµα που απο-
σκοπεί στην εδραίωση και επέκταση τής εξουσίας τής Ρωµαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας και στους υπόλοιπους τοµείς τής ζωής (πολιτικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό) (πβ. κ. λ. καισαροπαπισµός). [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. cléricalisme]. 

κληρικολαϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον κλήρο και τον λαό, 
που αποτελείται από κληρικούς και λαϊκούς: το ~ συνέδριο αποτελεί 
το ανώτατο νοµοθετικό σώµα τής Εκκλησίας. 

κληρικός (ο) κάθε µέλος τού κλήρου (βλ.λ., σηµ. 6)- ο ιερωµένος ανε-
ξαρτήτως τού βαθµού που κατέχει (είτε είναι λ.χ. διάκονος είτε πρε-
σβύτερος είτε επίσκοπος), κατ' αντιδιαστολή προς τους «λαϊκούς», 
τους κοσµικούς. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κλήρος (βλ.λ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Με τον όρο «κληρικοί» νοείται το σύνολο τού ανώτερου 
και τού κατώτερου κλήρου. Στον ανώτερο, συγκαταλέγονται οι 
επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, οι οποίοι αναλαµβά-
νουν µε χειροτονία το έργο τής τελέσεως των µυστηρίων και τής 
ποιµάνσεως. Στον κατώτερο κλήρο, ανήκουν οι αναγνώστες, οι 
υποδιάκονοι, οι ψάλτες και οι κατηχητές, που χειροθετούνται έξω 
από το Αγιο Βήµα. Με τον ανώτερο κλήρο συνδέονται οι τρεις βαθ-
µοί τής ιεροσύνης. Αυτοί κλιµακώνονται από τον κατώτερο προς 
τον ανώτερο ως εξής: διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Ειδικό-
τερα, ο διάκονος (λαϊκ. διάκος) µπορεί κατά τη διάρκεια τής υπη-
ρεσίας του να φέρει τον τίτλο τού αρχιδιακόνου (ο πρώτος τη τά-
ξει διάκονος, που είθισται να ακολουθεί τον µητροπολίτη) και προ-
σφωνείται Ευλαβέστατος ή Ιερολογιότατος (εφόσον διαθέτει πα-
νεπιστηµιακή µόρφωση), o πρεσβύτερος (ιερέας, λαϊκ. παππάς) 
φέρει διαφόρους τίτλους ανάλογα µε το αν είναι έγγαµος ή άγα-
µος- αν είναι έγγαµος, µπορεί να φέρει τον τίτλο τού πρωτοπρε-
σβύτερου (πρώτος ανάµεσα στους πρεσβυτέρους, που φέρει σταυρό 
και επιγονάτιο) ή τού οικονόµου (που φέρει επιγονάτιο). Προ-
σφωνείται Αιδεσιµότατος ή, αν έχει πανεπιστηµιακή µόρφωση, Αι-
δεσιµολογιότατος. Στην περίπτωση που ο πρεσβύτερος είναι άγα-
µος, µπορεί να φέρει τον τίτλο τού αρχιµανδρίτη. Επιπλέον, ο λό-
γιος (µε πανεπιστηµιακή µόρφωση) αρχιµανδρίτης προσφωνείται 
Πανοσιολονιότατος. ενώ ο αρχιµανδρίτης απλώς Πανοσιότατος. 
Οι επίσκοποι (τρίτος βαθµός) µπορεί να είναι: (α) βοηθοί επίσκο-
ποι, που τελούν υπό τον µητροπολίτη, τον αρχιεπίσκοπο ή τον πα-
τριάρχη και προσφωνούνται Θεοφιλέστατοι (β) αρχιεπίσκοποι, αρ-
χηγοί αυτοκέφαλης ή µη Εκκλησίας· στην πρώτη περίπτωση (αυ-
τοκέφαλης Εκκλησίας), προσφωνούνται Μακαριότατοι, ενώ στη 
δεύτερη (µη αυτοκέφαλης Εκκλησίας) Σεβασµιότατοι (γ) µητρο-
πολίτες, που ποιµαίνουν τους πιστούς µιας επαρχίας, διαθέτουν 
διοικητική εξουσία και προσφωνούνται Σεβασµιότατοι (λαϊκ. δε-
σπότες) και µητροπολίτες τιτουλάριοι (χωρίς επαρχία, δηλ. µη-
τρόπολη που υπήρχε παλιότερα αλλά καταργήθηκε), που προσφω-
νούνταν παλαιότ. Πανιερότατοι και τώρα Θεοφιλέστατοι (δ) πα-
τριάρχες: ο Οικουµενικός (Κων/πόλεως και Νέας Ρώµης), που προ-
σφωνείται Παναγιότατος, και οι λοιποί, που προσφωνούνται Μα-
καριότατοι. Ειδικότερα, οι προκαθήµενοι των τεσσάρων πρεσβυγε-
νών (των πρώτων που ιδρύθηκαν) πατριαρχείων (Κων/πόλεως, Αλε-
ξανδρείας, Αντιόχειας, Ιεροσολύµων) προσαγορεύονται και Θειό-
τατοι (ο Αλεξανδρείας και Πάπας). 
Οι ιεροµόναχοι (µοναχοί που έχουν χειροτονηθεί ιερείς) και µο-
ναχοί προσφωνούνται Οσιότατοι και οι λόγιοι ιεροµόναχοι και µο-
ναχοί θσιολογιότατοι. 

κλήρινγκ (το) → κλίρινγκ 
κληροδοσία (η) [µτγν.] {κληροδοσιών} ΝΟΜ. 1. η παροχή σε κάποιο\ 
περιουσιακής ωφέλειας µε διάταξη διαθήκης, χωρίς αυτός να είναι 
κληρονόµος, άρα και χωρίς να ευθύνεται για τα χρέη τής κληρονο 
µίας 2. (συνεκδ.) η ίδια η διάταξη τής διαθήκης, βάσει τής οποίας γί 
νεται κανείς κληροδόχος, καθώς και το δικαίωµα τού κληροδόχοι 
που αυτή η διάταξη ορίζει. 

κληροδότηµα (το) [1851] {κληροδοτήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χρήµα 
τικό ποσό ή το περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται σε κάποιον 
συνήθ. στο ∆ηµόσιο ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο µε κληροδοσία (βλ.λ. 
ή προσφέρεται από κάποιον (κληροδότη) για κοινωφελή σκοπό (ανε 
ξαρτήτως τού αν ο κληροδότης βρίσκεται εν ζωή ή περιλαµβάνει σχε 
τική διάταξη στη διαθήκη του). 

κληροδότης (ο/η) [µτγν.] {κληροδοτών}, κληροδότρια (η) {κλήρο 
δοτριών} αυτός που κληροδοτεί, που αφήνει (σε κάποιον) κληροδό 



κληροδοτώ 903 κλήση 
 

τηµα ANT. κληροδόχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρονοµώ. κληροδοτώ ρ. µετβ. 
{κληροδοτείς... | κληροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
µεταβιβάζω (σε κάποιον) περιουσιακό µου στοιχείο µε κληροδοσία, 
παραχωρώ (κάτι) ως κληροδότηµα 2. (ειδικότ.) µεταβιβάζω 
περιουσιακό µου στοιχείο στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο για 
κοινωφελείς σκοπούς 3. (µτφ.) αφήνω (κάτι) ως πνευµατική ή ηθική 
παρακαταθήκη για τις µεταγενέστερες γενιές: ο Θουκυδίδης κλη-
ροδότησε το έργο του στις µελλοντικές γενεές ως «κτήµα ες αεί». — 
κληροδότηση (η) [1851]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, κληρονοµώ. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κληροδοτώ (-έω) < κλήρος + -δοτώ < δότης]. κληροδόχος (ο) [1833] 
το πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται κληροδότηµα ANT. κληροδότης. 
[ΕΤΥΜ. < κλήρος + -δόχος < δέχοµαι]. κληρονοµητήριο (το) 
{κληρονοµητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. πιστοποιητικό για το δικαίωµα τού 
κληρονόµου ή καταπιστευµατοδόχου ή κληρο-δόχου ή εκτελεστή 
διαθήκης, το οποίο εκδίδεται από τον γραµµατέα τού δικαστηρίου 
ύστερα από απόφαση τού δικαστηρίου αυτού. κληρονοµιά (η) 1. (κ. 
στον τ. κληρονοµιά) το σύνολο ή το µέρος περιουσίας, που µετά τον 
θάνατο τού κατόχου, τού κυρίου ή τού νοµέ-ως της περιέρχεται στην 
κυριότητα, νοµή ή κατοχή άλλου ή άλλων προσώπων (φυσικών ή 
νοµικών) είτε σύµφωνα µε την έγγραφη έκφραση τής βούλησης τού 
αποθανόντος (διαθήκη) είτε σύµφωνα µε τα κρατούντα (κληρονοµικό ή 
εθιµικό δίκαιο): άφησε πίσω του µεγάλη -|| το σπίτι αυτό είναι ~ από τον 
πατέρα του || διεκδικώ | παίρνω | µοιράζοµαι | ξοδεύω την ~ || πατρική 
~ || σχολάζουσα (βλ. λ. σχολάζω) κληρονοµιά || φόρος κληρονοµιάς 2. το 
να κληρονοµεί κανείς µια περιουσία ή τµήµα περιουσίας: όλη αυτή την 
περιουσία την απέκτησε µε ~ απ' τον θείο του 3. (µτφ.) ό,τι αφήνει 
κανείς ως παρακαταθήκη, πνευµατική ή ηθική, στους 
µεταγενεστέρους: η ιστορική ~ των Ελλήνων (ο ελληνικός πολιτισµός, 
η ιστορία και η παράδοση µας) || η πνευµατική µας ~ (το σύνολο των 
έργων, των συγγραµµάτων των προγόνων µας) || πολιτιστική | εθνική ~ || 
η περηφάνια και η πίστη στη ζωή είναι η µόνη ~ που µου άφησαν οι 
δικοί µου. Επίσης (λόγ.) κληρονοµιά [αρχ.] (κυρ. ΝΟΜ.) 
κληρονοµιαίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που αχνίζεται µε κληρο-
νοµιά ή µεταβιβάζεται µε κληρονοµιά: ~ µέσα | αντικείµενα. 
κληρονοµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κλη-
ρονοµιά ή τον κληρονόµο: ~ δικαίωµα | υποθέσεις | διαφορές 2. ΝΟΜ. 
(α) Κληρονοµικό ∆ίκαιο το σύνολο των διατάξεων τού Αστικού Κώδικα, 
που ρυθµίζουν την τύχη τής περιουσίας τού θανόντος (β) κληρο-
νοµικώ δικαίω | δικαιώµατι (κληρονοµικφ δικαίω) µε βάση το τι ι-
σχύει στο Κληρονοµικό ∆ίκαιο, µε το δικαίωµα που αποκτά κάποιος 
ως κληρονόµος κάποιου: «έγινε αρχηγός κληρονοµικώ δικαίω και λόγω 
συνθηκών και όχι χάρη στη δική του αξία» (εφηµ.) (γ) κληρονοµικό 
αξίωµα | κληρονοµικός τίτλος το αξίωµα | ο τίτλος που µετά τον 
θάνατο τού προσώπου που το/τον κατέχει κληρονοµείται από τους α-
πογόνους του: η βασιλεία είναι ~ 3. κληρονοµικά (τα) οι υποθέσεις που 
σχετίζονται µε το µέρος τής κληρονοµιάς που αφήνει κάποιος σε 
καθέναν από τους κληρονόµους του: τσακώθηκαν για τα ~ 4. ΒΙΟΛ. (για 
ιδιότητες σωµατικές ή ψυχικές) αυτός που µεταβιβάζεται µέσω των 
γονιδίων από τους γονείς στα παιδιά, γενικότ. από τους προγόνους 
στους απογόνους: ~ ελάττωµα | χαρακτηριστικό | νόσος || τα ~ 
χαρακτηριστικά ενός ατόµου (γονότυπος) 5. (καθηµ.) κληρονοµικό (το) 
χαρακτηριστικό που υπάρχει σε όλα τα µέλη µιας οικογένειας και 
µεταδίδεται από τους γονείς ή τους προγόνους: η τσιγγουνιά είναι ~ 
τους || η εφευρετικότητα είναι ~ τους.  — κληρονοµικ-ά | -ώς [1849] 
επίρρ. κληρονοµικότητα (η) [1849] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. 1. η 
µεταβίβαση των µορφολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 
από τους γονείς στους απογόνους µέσω των γονιδίων: οι νόµοι τής ~ 
διατυπώθηκαν από τον Μέντελ 2. το σύνολο των εγγενών, έµφυτων 
χαρακτηριστικών ενός ατόµου: η ~ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ'όψιν 
κατά τη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού. κληρονόµος (ο/η) το φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, στο οποίο περιέρχεται η περιουσία (κάποιου) µετά 
τον θάνατο του: ορίζω | αφήνω κάποιον ~ µου || νέος | µοναδικός ~ || 
είµαι | γίνοµαι ~ κάποιου.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρονοµώ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < κλήρος + νόµος < νέµω «µοιράζω - διοικώ»]. 
κληρονοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κληρονοµείς... | κληρονόµ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. γίνοµαι κληρονόµος περιουσίας ή τµήµατος περι-
ουσίας µετά τον θάνατο τού διαθέτη (βλ.λ.): το σπίτι το κληρονόµησε 
από τους γονείς του || αν πεθάνει ο θείος του, αυτός θα τον κληρονο-
µήσει (σε αυτόν θα περιέλθει όλη του η περιουσία) ANT. κληροδοτώ 2. 
(ειδικότ.) διαδέχοµαι (κάποιον) στη θέση ή στο αξίωµα που κατείχε: 
κληρονόµησε τον τίτλο τού δούκα από τον πατέρα του || µαζί µε τα 
λεφτά κληρονόµησε και τη θέση τού προέδρου τής εταιρείας 3. (µτφ.) 
αποκτώ τα ψυχικά, σωµατικά, διανοητικά χαρακτηριστικά των προ-
γόνων µου (λόγω κληρονοµικότητας): το ύψος και το ξανθό µαλλί το 
κληρονόµησε από τον πατέρα του || δεν κληρονόµησε ούτε την εξυ-
πνάδα ούτε την οµορφιά τής µάννας της ΣΥΝ. παίρνω 4. (µτφ.-ειδι-
κότ.) γίνοµαι φορέας τής κληρονοµιάς των προγόνων: γεννήθηκε στη 
Γαλλία- κληρονόµησε όµως από τη µάννα του το δαιµόνιο τού Έλληνα 
|| έχουµε κληρονοµήσει τον πολιτισµό των αρχαίων Ελλήνων 5. µου 
µεταβιβάζεται κάτι από τον προηγούµενο που βρισκόταν στη θέση 
µου: ως κυβέρνηση κληρονοµήσαµε τα προβλήµατα των προκατόχων 
µας. 

κληρονοµώ - κληροδοτώ. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο ρήµατα εί-
ναι ό,τι µεταξύ των ρηµάτων παίρνω και δίνω: το κληρονοµώ ση-
µαίνει «παίρνω κάτι που έχει προδιατεθεί από κάποιον για µένα», 

ενώ το κληροδοτώ σηµαίνει «δίνω κάτι σε κάποιον, του αφήνω κάτι 
να το έχει». Κληρονόµος είναι αυτός που παίρνει κάτι, κληρο-
δότης είναι αυτός που δίνει κάτι. Μερικές φορές χρησιµοποιείται 
το κληρονοµώ και µε τη σηµ. τού κληροδοτώ: Του κληρονόµησε µε-
γάλη περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι προτιµότερο να χρη-
σιµοποιείται το κληροδοτώ (Του κληροδότησε µεγάλη περιουσία) 
ή, σε απλούστερη γλώσσα, το αφήνω (κληρονοµιά): Του άφησε 
(κληρονοµιά) µεγάλη περιουσία. Σύµφωνα µε αυτά, προτιµότερη 
είναι η φρ. «Οι προγονοί τους κληροδότησαν σε αυτούς θεµελιώ-
δεις ηθικές αξίες και σηµαντικό υλικό πολιτισµό» αντί «Οι προγο-
νοί τους κληρονόµησαν σε αυτούς...». 

κλήρος (ο) 1. ο λαχνός που κληρώνεται, που βγαίνει από την κληρω-
τίδα: µου πέφτει ο ~ (κερδίζω σε κλήρωση) || του έπεσε ο - και κέρ-
δισε πολυτελείς διακοπές (κέρδισε τις διακοπές, κέρδισε µε κλήρωση 
ως έπαθλο τις διακοπές)· ΦΡ. ρίχνω τον κλήρο (για κάτι) κάνω κλή-
ρωση, προκειµένου να οριστεί αυτός που θα κάνει, θα πάρει κ.λπ. 
(κάτι): «και τότε ρίξανε τον κλήρο, να δούνε ποιος θα φαγωθεί...» 
(παιδικό τραγ.) 2. (συνεκδ.) η κλήρωση: αποφάσισαν να οριστεί το 
προεδρείο µε ~ || η διανοµή των εργατικών κατοικιών θα γίνει µε ~· 
ΦΡ. βάζω (κστι) σε κλήρο θέτω (κάτι) ως έπαθλο κλήρωσης, κληρώνω: 
έβαλαν σε κλήρο ένα οικόπεδο 3. (µτφ.) η τύχη τού κάθε ανθρώπου, ο 
προορισµός που έχει στη ζωή του, κυρ. στη ΦΡ. (µου) έλαχε ο κλήρος 
(να...) µου έτυχε, ήταν η µοίρα µου, ήταν γραφτό µου: τέτοιος 
κλήρος να µη σου λάχει || σε αυτούς έλαχε ο κλήρος να υπερασπιστούν 
την πατρίδα 4. (παλαιότ.) το κοµµάτι γης που απονέµεται σε 
καλλιεργητή µε λαχνό 5. (α) το µερίδιο που παίρνει κανείς από το 
σύνολο µιας περιουσίας, η νόµιµη µοίρα, η κληρονοµιά: µεγάλος | 
πλούσιος ~ (πβ. λ. άκληρος) (β) ΝΟΜ. κλήρου αγωγή η αγωγή µε την 
οποία ο αληθινός κληρονόµος στρέφεται εναντίον αυτού που αντι-
ποιείται ολικώς ή µερικώς το κληρονοµικό του δικαίωµα (δηλ. παρα-
κρατεί το σύνολο ή µέρος τής κληρονοµιάς) · 6. ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο 
των ιερέων, κατ' αντιδιαστολή προς τους «λαϊκούς»: εκπρόσωπος τού 
~ || ανώτερος ~ (επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι) || κατώτερος ~ 
(υποδιάκονοι, ψάλτες κ.λπ.) ΣΥΝ. ιερατείο. 

[ΕΤΥΜ, < αρχ. κλήρος, αρχική σηµ. «κοµµάτι, τεµάχιο (ξύλου, πέτρας)», 
< κλώ (-άω) «σπάζω, χτυπώ» < *qj-s-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*qül(e)- «σπάζω, χτυπώ», πβ. αρχ. ιρλ. clar «κοµµάτι ξύλου», ου-αλ. 
claur, λατ. clä-d-es «καταστροφή» κ.ά. Οµόρρ. κλά-σις (-η), κλάσµα, 
κλή-µα, αρχ. κλών «κλωνάρι» κ.ά. Η εκκλησιαστική σηµ. είναι µτγν. 
(πρωτοαπαντά στη φρ. διδόναι κλήρους «ορίζω σε εκκλησ. 
αξιώµατα»), ενώ οι ξέν. λέξεις που αναφέρονται στους κληρικούς εί-
ναι ελληνογενείς, π.χ. αγγλ. clergy < παλ. γαλλ. cierge < µτγν. λατ. 
clericus < µτγν. κληρικός]. κληρουχία (η) [αρχ.] {κληρουχιών} 1. η 
κατοχή κλήρου (µεριδίου γης) · 2. ΣΤΡΑΤ. (στο Πολεµικό Ναυτικό) η 
σειρά νέων που καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους 
θητεία. κληρουχος (ο) 1. το πρόσωπο που κατέχει ή δικαιούται να 
λάβει κλήρο, µερίδιο γης, ύστερα από κλήρωση 2. ΙΣΤ. (ειδικότ. στην 
αρχαι-ότητα) ο Αθηναίος πολίτης που λάµβανε κλήρο στις συµµαχικές 
ή υποτελείς πόλεις των Αθηνών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κληροϋχος < κλήρος + 
-οϋχος < έχω]. κληρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κλήρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) 1. τοποθετώ σε κληρωτίδα λαχνούς ή αντικείµενα µε 
διακριτικό σηµάδι και τραβώ έξω στην τύχη έναν λαχνό ή ένα 
αντικείµενο, τού οποίου ο κάτοχος κερδίζει ή αναλαµβάνει κάτι 
σηµαντικό: στην αρχαία Αθήνα τα µέλη τής Ηλιαίας κλήρωναν τους 
δικαστές || αυτός κληρώθηκε να µιλήσει πρώτος || ο Ολυµπιακός 
κληρώθηκε (ενν. να παίξει) µε εύκολο αντίπαλο || το προεδρείο θα 
κληρώσει τον νικητή σε περίπτωση ισοβαθµίας 2. µοιράζω, δίνω (κάτι) 
µε κλήρο, διανέµω µε κλήρωση (κάτι): αύριο θα κληρώσουν τα δύο 
µεγάλα δώρα και τα υπόλοιπα την επόµενη εβδοµάδα 3. θέτω (κάτι) ως 
έπαθλο ή βραβείο σε κλήρωση: στον διαγωνισµό κληρώνουν ένα 
αυτοκίνητο ΣΥΝ. βάζω σε κλήρο ♦ 4. (αµετβ., τριτοπρόσ. κληρώνει) 
(για λαχείο) γίνεται η κλήρωση (του): προλάβετε, αύριο ~ το Λαϊκό 
Λαχείο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κληρώ (-όω) < κλήρος]. κλήρωση (η) [αρχ.] {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να επιλέγεται (κάποιος/κάτι) από 
ένα σύνολο µε κλήρο, βγάζοντας τυχαία από την κληρωτίδα λαχνό: η 
- των αρχόντων δεν εξασφαλίζει την αξιοκρατική τους επιλογή ούτε 
εµπεδώνει τη δηµοκρατική λειτουργία τόσο όσο η ψήφιση τους || η ~ 
των ενόρκων 2. η εξαγωγή από την κληρωτίδα τού λαχνού ή τού 
σηµαδεµένου αντικειµένου που κερδίζει: η ~ τού λαχείου είναι αύριο 
3. η διανοµή, το µοίρασµα µε κλήρο: η ~ των δώρων θα γίνει µετά την 
κοπή τής πίτας. κληρωτίδα (η) [µτγν.] 1. κάθε δοχείο µέσα στο οποίο 
τοποθετούνται οι λαχνοί για την κλήρωση: βάζω στην ~ || βγάζω από 
την - 2. (ειδικότ.) το µηχανικό σύστηµα µε τον σφαιρικό, 
περιστρεφόµενο, µεταλλικό κάδο, µέσα στον οποίο τοποθετούνται και 
ανακατεύονται τα µπαλάκια µε τους αριθµούς για την κλήρωση τού 
λαχείου 3. (συνεκδ.) η κλήρωση: τι θα βγάλει η ~; (ποιο θα είναι το 
αποτέλεσµα τής κλήρωσης;). κληρωτός, -ή, -ό 1. ο νέος που καλείται 
να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ΣΥΝ. στρατεύσιµος 2. 
αυτός που εκλέγεται µε κλήρο: ~ δικαστές | άρχοντες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κληρώ (-όω). Η λ. χρησιµοποιήθηκε για τους στρατευ-
σίµους, επειδή αρχικώς προέκυπταν µε κλήρωση]. κλήση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το επίσηµο έγγραφο που αποστέλλεται 
ή επιδίδεται από αρχή ή δηµόσια υπηρεσία σε ιδιώτη, µε το οποίο 
ειδοποιείται να προσέλθει σε συγκεκριµένο γραφείο ή υπηρεσία: ~ 
στρατευσίµων (η γραπτή πρόσκληση από τη στρα- 
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ιολογία, µε την οποία καλούνται οι στρατεύσιµοι νέοι να παρουσιαστούν για 
κατάταξη) || του ήρθε ~ από την εφορία (β) (ειδικότ.) ΝΟΜ. έγγραφο µε το 
οποίο καλούνται οι µάρτυρες να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα για 
κατάθεση (ενώπιον δικαστηρίου, ανακριτή ή προανακριτή) ή οι 
κατηγορούµενοι (για απολογία ή για να δικαστούν) ΣΥΝ. κλήτευση (γ) 
(ειδικότ.) έγγραφο τής τροχαίας, στο οποίο αναγράφεται πρόστιµο για 
παράβαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας ή για παράνοµη στάθµευση 
(οπότε µπορεί να επιδοθεί και από αντίστοιχη υπηρεσία τού δήµου, λ.χ. 
δηµοτική αστυνοµία): πήρε ~, επειδή πέρασε µε κόκκινο || είδε την ~ που 
άφησε ο τροχονόµος στο παρµπρίζ- ΦΡ. (καθηµ.) σβήνω την κλήση βλ. λ. 
σβήνω 2. το ηχητικό ή φωτεινό σήµα ενός µέσου επικοινωνίας (λ.χ. 
τηλεφώνου, τηλεγράφου, ασυρµάτου, συστήµατος συναγερµού), µε το οποίο 
καλείται ο χειριστής ή ο χρήστης του να απαντήσει, δηλ. να µπει στο κύκλωµα 
τηλε-πικοινωνίας που τον καλεί: το τηλέφωνο χάλασε, δεν δίνει - (δεν δίνει 
σήµα) 3. (συνεκδ.) το µήνυµα που µεταβιβάζει κανείς µέσω ενός συστήµατος 
επικοινωνίας, ζητώντας από κάποιον, κυρ. από αρµόδια υπηρεσία ή αρχή, να 
επέµβει, να έρθει σε βοήθεια κ.λπ.: η πυροσβεστική έλαβε πολλές ~ για 
απεγκλωβισµό από ανελκυστήρες λόγω των διακοπών ρεύµατος || η Άµεση 
∆ράση δεν προλάβαινε ν' απαντά στις ~ το τριήµερο (λ.χ. για διαρρήξεις) || το 
ασθενοφόρο έλαβε ~ για επείγον περιστατικό 4. (κυριολ.) το να καλεί, να 
προσφωνεί κανείς (κάποιον): στην οµιλία µας, για την ~ κάποιου 
χρησιµοποιούµε την κλητική πτώση ΣΥΝ. προσφώνηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ, 
ετερόκλιτος, οµόηχος, πρόσκληση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κλήσις < καλώ. Η χρήση τής λ. στα µέσα επικοινωνίας είναι 
απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. call]. 

κλητεύω ρ. µετβ. {κλήτευ-σα, -θηκα, -µένος} ΝΟΜ. καλώ (κάποιον) να 
εµφανιστεί στο δικαστήριο, τον ανακριτή ή τον προανακριτή ως µάρτυς ή 
διάδικος: οι µάρτυρες κλητεύονται εγγράφως για ορισµένη µέρα και ώρα ΣΥΝ. 
επιδίδω κλήση, καλώ. — κλήτευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσκληση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < κλητός]. 

κλητήρας (ο/η) {θηλ. γεν. κλητήρος} κατώτερος υπάλληλος (δηµόσιος ή 
ιδιωτικός) που διεκπεραιώνει βοηθητικές εργασίες (µεταφορές εγγράφων από 
γραφείο σε γραφείο, εξωτερικές δουλειές κ.λπ.): ~ γραφείου || οι - τής Βουλής- 
ΦΡ. (α) από δήµαρχος κλητήρας βλ. λ. δήµαρχος (β) δικαστικός κλητήρας 
δικαστικός υπάλληλος αρµόδιος για την επίδοση κλήσεων σε µάρτυρες και 
διαδίκους, την κοινοποίηση δηµοσίων εγγράφων, δικογράφων, την εκτέλεση 
κατασχέσεων κ.λπ. ΣΥΝ. δικαστικός επιµελητής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κλητήρ, -ήρος < θ. κλη- (< καλώ, πβ. κλή-σις) + επίθηµα -τήρ}. 

κλητήριος, -ος, -ο [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κλήτευση 2. ΝΟΜ. 
κλητήριο (θέσπισµα) βλ. λ. θέσπισµα. 

κλητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε κλήση, πρόσκληση ή 
προσφώνηση, που καλεί: ~ προσφώνηση 2. ΓΛΩΣΣ. κλητική (η) πτώση των 
ονοµάτων τής Ν. Ελληνικής, η οποία χρησιµοποιείται µόνο σε προσφωνήσεις, 
όταν κανείς απευθύνεται (ονοµαστικά ή µε αναφορά σε ιδιότητα, αξίωµα 
κ.λπ.) σε κάποιον άλλο· διαφέρει από τις άλλες (συντακτικές) πτώσεις στη 
λειτουργία της και στη γραφή ακολουθείται συνήθ. από θαυµαστικό ή 
τοποθετείται ανάµεσα σε κόµµατα, λ.χ. µαµµά, πεινάω! || κύριε Άγγελε, σας 
ζητούν στο τηλέφωνο || κυρίες και κύριοι,... || κύριε νοµάρχα | πρόεδρε | 
δήµαρχε || κυρία πρόεδρε | βουλευτά | δήµαρχε. 

κλητος, -ή, -ό αυτός που έχει προσκληθεί, καλεσµένος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καλώ]. 

κλιβανισµός (ο) η διαδικασία απολύµανσης µέσα σε κλίβανο. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. étuvage (αντιδάν.) < étuve «κλίβανος» < ρ. étuver «εξατµίζω» < 
δηµώδ. λατ. extufare < ex- + *tufus < αρχ. τύφος, αρχική σηµ. «ατµός, 
καπνός»]. 

κλίβανος (ο) {κλιβάν-ου | -ων, -ους} ΤΕΧΝΟΛ. 1. (επίσ.) ο φούρνος, κάθε 
συσκευή στο εσωτερικό τής οποίας θερµαίνονται διάφορα υλικά, προκειµένου 
να προκύψουν φυσικές διεργασίες (αφύγρανση, αφυδάτωση, ξήρανση 
σωµάτων) ή χηµικές αντιδράσεις: ~ αρτοποιίας (στους φούρνους) | οικιακός 
(λ.χ. θερµοµονωµένος θάλαµος, που θερµαίνεται µε αέριο, ηλεκτρισµό ή 
µικροκύµατα) | βιοµηχανικός (λ.χ. για την κατεργασία ξύλου, στη βιοµηχανία 
αλλαντικών, στην τυρο-κοµία) 2. (ειδικότ.) στεγανός θάλαµος, στο εσωτερικό 
τού οποίου υπάρχει ρυθµισµένη σταθερή θερµοκρασία και χρησιµοποιείται 
λ.χ. για την εργαστηριακή καλλιέργεια µικροβίων στις ευνοϊκότερες γι' αυτά 
συνθήκες θερµοκρασίας, για την αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων κυρ. 
στα νοσοκοµεία, για την απολύµανση µολυσµένων ρούχων, σεντονιών, ειδών 
από δέρµα και καουτσούκ κ.λπ. [ΕΤΥΜ < αρχ. κλίβανος | κρίβανος, αβεβ. 
ετύµου, ίσως δάνειο που συνδ. µε γοτθ. hlaifs «ψωµί», αρχ. γερµ. hleib, πιθ. 
και µε το λατ. libum «είδος αρτοσκευάσµατος»]. 

κλικ (το) {άκλ.} 1. ο ήχος που ακούγεται όταν κάτι εφαρµόζει πλήρως σε 
εγκοπή, όταν το κλειδί περιστραφεί για να κλειδώσει την πόρτα κ.λπ.: κάποιος 
πρέπει να µπήκε στη γραµµή (ενν. τού τηλεφώνου), γιατί άκουσα ένα - || όταν 
κλείνει η ζώνη (ασφαλείας), ακούγεται ένα ~ 2. ΣΤΡΑΤ. µηχανισµός στα όπλα 
που ρυθµίζει τη θέση (ύψος κ.λπ.) που θα λάβει η κάννη για τη σκόπευση: δύο 
~ κάτω, ένα δεξιά || (µτφ.) «απείχε µόνο ένα ~ από το να αξιώσει τον απόλυτο 
έλεγχο των νησιών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. clic, ηχοµιµητική λ.]. 

κλίκα (η) {δύσχρ. κλικών} 1. µικρή οµάδα ανθρώπων, που δρουν συντονισµένα 
µε αλληλοϋποστήριξη και αµοιβαίες εξυπηρετήσεις, προκειµένου να 
εξασφαλίσουν τα συµφέροντα και τις ιδιοτελείς επιδιώξεις τους, συχνά εις 
βάρος τού γενικού καλού και µε τρόπο αθέµιτο 

ή παράνοµο: έχουν φτειάξει µια ~ γύρω από τον πρόεδρο και ελέγχουν το 
κόµµα 2. (κατ' επέκτ.-κακόσ.) κάθε µικρή οµάδα, που συγκροτείται από µέλη 
ευρύτερου συνόλου στη βάση κοινών επιδιώξεων ή θέσεων: η ~ των 
δηµοσιογράφων | των ηθοποιών || αν δεν ελέγξει τις ~ που υπάρχουν, δεν θα 
µείνει για πολύ επί κεφαλής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. clique < παλ. γαλλ. cliquer «ηχώ, 
θορυβώ», ονοµατο-ποιηµένη λ.]. 

κλίµα (το) {κλίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο των µετεωρολογικών 
φαινοµένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια µιας µακράς περιόδου σε 
συγκεκριµένη περιοχή, χαρακτηρίζοντας τόσο τη µέση κατάσταση τής 
ατµόσφαιρας (στον τόπο αυτόν) όσο και τη συχνότητα και την ένταση των 
µεταβολών της: τροπικά ~ σαβάνας | υψηλών περιοχών || ~ ερηµικό (στις 
έρηµους) | υποτροπικό και ωκεά-νιο νησιωτικό (λ.χ. στη Χαβάη) | µεσογειακό 
(θερµό και εύκρατο, µε ξηρά καλοκαίρια, υγρούς και συχνά µε καταιγίδες 
χειµώνες) | θαλάσσιο και ηπειρωτικό | παράκτιο | ορεινό | στέπας και λιβαδιών | 
ψυχρό (λ.χ. τούνδρας) 2. (α) (συνεκδ.) η περιοχή που χαρακτηρίζεται από 
συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες: στα ψυχρά ~ είναι αυξηµένη η κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών (β) αστικό κλίµα οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στις περισσότερες µεγάλες αστικές περιοχές, οι οποίες διαφέρουν 
από αυτές των γύρω περιοχών και χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση 
ρυπαντών λόγω των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, τής πυκνοκατοίκησης, 
των αλλαγών στη µορφολογία τής πόλης και τής µόλυνσης (γ) τεχνητό κλίµα 
οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που δηµιουργούνται µε ανθρώπινη παρέµβαση, 
λ.χ. στα θερµοκήπια για τις γεωργικές καλλιέργειες, από κλιµατιστικές 
συσκευές (σε κλειστούς χώρους) 3. (µτφ.) το σύνολο των συνθηκών που 
επικρατούν σε συγκεκριµένο χώρο, τοµέα δράσης, το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται οι σχέσεις µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών: το ~ στην 
κοινοβουλευτική οµάδα ήταν ιδιαίτερα βαρύ || το πολιτικό | οικονοµικό ~ τής 
χώρας ευνοεί τις επενδύσεις || το ευχάριστο | ζεστό - µιας συζήτησης || ευνοϊκό 
το ~ στις Η.Π.Α. για την προώθηση των ελληνικών θέσεων || άσχηµο ~ στις 
σχέσεις των δύο χωρών || ~ οµοψυχίας | ευφορίας | µυστικότητας | 
αντιπαράθεσης | ανησυχίας | εφησυχασµού | έντασης ΣΥΝ. περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα' ΦΡ. (α) δεν µε σηκώνει το κλίµα (i) είναι δυσάρεστη ή ανθυγιεινή 
για µένα η ατµόσφαιρα ενός χώρου ή µιας περιοχής: δεν τον σηκώνει το κλίµα 
τής Αθήνας, αυτός χρειάζεται καθαρό αέρα (ii) (µτφ.) µου είναι αφόρητη µια 
κατάσταση, δεν µπορώ να υποφέρω ένα περιβάλλον: ύστερα από τη σύγκρουση 
του µε τον πρόεδρο, λογικό ήταν να παραιτηθεί, δεν τον σήκωνε άλλο το κλίµα 
(β) µπαίνω στο κλίµα προσαρµόζοµαι σε συνθήκες, εγκλιµατίζοµαι: οι νέοι 
µαθητές µπήκαν γρήγορα στο κλίµα τού καινούργιου τους σχολείου · 4. ΕΚΚΛΗΣ. 
µεγάλη περιφέρεια, που αποτελεί ξεχωριστή εκκλησιαστική διοίκηση: το - του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου | τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κλίνω, οµόηχος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλίµα | κλίµα, αρχική σηµ. «κλίση, κατωφέρεια», < κλίνω. Η 
λ. απέκτησε σύντοµα τη σηµ. «τόπος, περιοχή» (ήδη αρχ.), καταλήγοντας να 
προσδιορίζει και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο (πβ. 
Κ.∆. Γαλ. 1, 21: έπειτα ήλθον εις τά κλίµατα τής Συρίας και τής Κιλικίας). Οι 
αρχαίοι απέδιδαν τις καιρικές συνθήκες στην κλίση τής Γης προς τους πόλους 
(αργότερα αποδείχθηκε ότι οι εποχές οφείλονται πράγµατι στην κλίση 23,5 
µοιρών που παρουσιάζει η Γη ως προς τον άξονα της), χωρίζοντας τη Γη σε 
παράλ-ληλες ζώνες, καθεµιά από τις οποίες απεκαλείτο κλίµα. Η µτφ. σηµ. 
αποδίδει το γαλλ. climat (αντιδάν.)]. 

κλίµακα (η) {κλιµάκων} 1. σειρά υποδιαιρέσεων χαραγµένη σε όργανο 
µετρήσεως (λ.χ. χάρακα, θερµόµετρο κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) σύστηµα µε 
αριθµητική διαίρεση για τη µέτρηση φυσικών µεγεθών | φαινοµένων: σεισµός 
έξι βαθµών τής ~ Ρίχτερ || σεισµός δέκα βαθµών στην ~ Μερκάλι || η ~ ενός 
βαροµέτρου 3. αριθµητική ή βαθµολογική διάταξη που καθορίζει ποιος βαθµός 
ή ποιο ποσό αντιστοιχεί σε κάποιον ανάλογα µε ορισµένο κριτήριο (λ.χ. µε την 
επίδοση του, τα χρόνια υπηρεσίας, την ηλικία κ.λπ.): µισθολογική | 
βαθµολογική | φορολογική ~ 4. (µτφ.) το εύρος, η έκταση ή το µέγεθος ενός 
(µη µετρήσιµου συνήθ.) πράγµατος: η ~ των συναισθηµάτων µας || η ~ των 
κοινωνιών (η ιεραρχηµένη δοµή των αξιών συγκεκριµένης τοπικά και χρονικά 
κοινωνίας) || το έργο του κινείται σε µια πλατιά χρωµατική ~ || σε όλη την ~ τής 
κοινωνικής δράσης ΣΥΝ. ποικιλία- ΦΡ. σε µεγάλη | ευρεία κλίµακα ή µεγάλης 
| ευρείας κλίµακας σε µεγάλη έκταση, ευρέως: σηµειώθηκαν κοινωνικές 
αναταραχές ~ || ευρείας κλίµακας επεισόδια µετά την πορεία 5. (σε 
αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά σχέδια, χάρτες κ.λπ.) ο σταθερός λόγος ενός 
µήκους πάνω σε γραφική, χαρτογραφική ή φωτογραφική αναπαράσταση προς 
το αντίστοιχο πραγµατικό µήκος, η αναλογία τής έκτασης που καταλαµβάνει 
κάτι σε µια παράσταση προς την πραγµατική του έκταση: ο χάρτης έχει 
σχεδιαστεί σε ~ 1:1.000.000 (ένα προς ένα εκατοµµύριο, δηλ. ένα εκατοστό 
στον χάρτη αντιστοιχεί σε 1.000.000 εκατοστά στην πραγµατικότητα) || χάρτης 
υπό ~ 1:10.000 6. ΜΟΥΣ. (α) η διάταξη των φθόγγων που χρησιµοποιούνται 
σε έναν µουσικό τρόπο (βλ.λ.) σε ανιούσα ή κατιούσα σειρά- στο πλαίσιο τής 
κλίµακας (σκάλας), οι φθόγγοι ονοµάζονται βαθµίδες (σκαλοπάτια)' οι 
κλίµακες στο τονικό σύστηµα τής ευρωπαϊκής µουσικής είναι δύο ειδών, 
µείζονες και ελάσσονες (εξού και το σύστηµα αυτό ονοµάζεται σύστηµα 
µείζονος - ελάσσονος), και ονοµάζονται από τον εναρκτήριο φθόγγο τους και 
το είδος τους: ντο µείζων, ντο ελάσσων, λα ύφεση ελάσσων κ.λπ. (β) κλίµακες 
(οι) ιδιαίτερη τεχνική παιξίµατος ενός µουσικού οργάνου, µε τη σάρωση όλων 
των φθόγγων µέσα σε µιαν ορισµένη έκταση- τεχνική άσκηση και προάσκηση 
στην εκτέλεση κλιµάκων στο πλαίσιο µουσικών έργων: µελετά τις ~ του ΣΥΝ. 
σκάλα 7. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ορισµένη σει- 
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ρά ύµνων (β) η πνευµατική κλίµακα των αρετών ή τής πνευµατικής 
πορείας τού ανθρώπου: Κλίµαξ Ιωάννου τού Σιναΐτου 8. ΑΡΧΙΤ. η σκά-
λα: ελικοειδής | µαρµάρινη | ξύλινη | µηχανική | κυλιόµενη | περι-
στρεφόµενη ~. — κλίµακοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλϊµαξ, -ακος < κλίνω. Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «σκά-
λα» λόγω τής κλίσης της. Η µουσ. σηµ. αποδίδει το ιταλ. scala και το 
γαλλ. gamme. H φρ. σε ευρεία κλίµακα είναι απόδ. τής γαλλ. sur une 
vaste échelle]. κλιµακηδόν επίρρ. (λόγ.) βαθµηδόν, κλιµακωτά: ~ 
έπεσε η ένταση που είχε προκληθεί στις σχέσεις µεταξύ των δύο 
γειτονικών χωρών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κλϊµαξ, -ακος + επιρρ. επίθηµα -
ηδόν (βλ.λ.)]. κλιµάκιο (το) {κλιµακί-ου | -ων} 1. η υποδιαίρεση σε 
πλαίσιο βαθµολογικής, ιεραρχικής κλίµακας (λ.χ. των υπαλλήλων): 
πήρε προαγωγή, ανεβαίνοντας σε ανώτερο ~ τής δηµοσιοϋπαλληλικής 
ιεραρχίας || µισθολογικό ~ (καθεµιά από τις διαβαθµίσεις τής 
µισθολογικής κλίµακας των δηµοσίων υπαλλήλων) 2. (γενικότ.) το 
τµήµα ευρύτερης οµάδας: ένα ~ τού Υπουργείου Εσωτερικών 
περιόδευσε στις σεισµόπληκτες περιοχές || κυβερνητικό ~ 3. ΣΤΡΑΤ. 
µονάδα ή τµήµα στρατού, που εκτελεί συγκεκριµένο στρατιωτικό 
έργο, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλιµάκων, υποκ. τού κλίµαξ, -ακος. Η σηµερινή σηµ. 
αποδίδει το γαλλ. échelon]. κλιµακοειδής. -ής, -ές -> κλίµακα 
κλιµακοστάσιο (το) {κλιµακοστασί-ου | -ων} ο χώρος οικοδοµής, 

κτηρίου στον οποίο είναι κτισµένη και βρίσκεται η σκάλα: το ~ τής 
πολυκατοικίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

[ETYM. < κλίµακα «σκάλα» + -στάσιο < -στάτης (< αρχ. Γστηµι)]. 
κλιµακτήριος (η) {κλιµακτηρί-ου | -ων, -ους} η περίοδος τής ζωής τής 
γυναίκας, κατά την οποία σταµατά η έµµηνη ρύση (µεταξύ των ετών 
45-50) και συνοδεύεται από οργανικές και ψυχολογικές µεταβολές: 
βρίσκοµαι στην | περνώ την ~ ΣΥΝ. εµµηνόπαυση, εµµηνοληξία. — 
κλιµακτηρικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
αγγλ. climacter < αρχ. κλιµακτήρ, -ήρος «σκαλοπάτι» < κλϊµαξ]. 
κλιµακώνω ρ. µετβ. {κλιµάκω-σα, (λόγ. µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. κλιµα-
κούµενος, -η, -ο), -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ στη σειρά, διατάσσω σε 
κλίµακα (λ.χ. από το ειδικό στο γενικό, από το µέρος στο όλον, από το 
απλό στο σύνθετο και αντίστροφα): κλιµάκωνε σε παραγράφους τις 
ιδέες του 2. αυξάνω σταδιακά: οι φοιτητές κλιµακώνουν τις κινητο-
ποιήσεις τους || κλιµακώνονται οι συγκρούσεις στο εσωτερικό τού 
κόµµατος || η Τουρκία κλιµακώνει την ένταση στις σχέσεις της µε την 
Ελλάδα || κλιµακούµενες προκλήσεις κατά τής χώρας ΣΥΝ. οξύνω 
ANT. αποκλιµακώνω, αµβλύνω 3. ΣΤΡΑΤ. παρατάσσω στρατιωτικές µο-
νάδες κατά την έννοια τού πλάτους ή τού βάθους µιας στρατιωτικής 
ενέργειας (άµυνα, επίθεση κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. escalate]. κλιµάκωση (η) [1854] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 
1. η διάταξη σε βαθµίδες: ~ τού χώρου σε διαδοχικά επίπεδα 2. η 
σταδιακή αύξηση: ~ των επιθέσεων | των συγκρούσεων | των εχθρικών 
προκλήσεων | τής έντασης | των κινητοποιήσεων | τής κρίσης ANT. 
αποκλιµάκωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. κλιµακωτός, -ή, -ό 1. αυτός 
που έχει διάταξη κλίµακας, που αποτελείται από βαθµίδες: ~ επίπεδα | 
χωράφια 2. αυτός που γίνεται σταδιακά, κατά βαθµίδες, που 
αναπτύσσεται σε κλίµακα: ~ ανάπτυξη ιδεών 3. ΜΕΤΡ. (α) κλιµακωτό 
ποίηµα ποίηµα τού οποίου οι στίχοι καταλήγουν µε την επανάληψη τής 
ίδιας λέξης (β) κλιµακωτός στίχος στίχος στον οποίο κάθε λέξη του 
έχει µία συλλαβή περισσότερη από την προηγούµενη της. — 
κλιµακωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κλϊµαξ, -ακος. Η σηµ. 2 αποδίδει το αγγλ. 
escalatory]. κλιµατίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εύχρ. στον ενεστ. και στη 
µτχ. κλιµατιζόµενος, -η, -ο] (συνήθ. τριτοπρόσ.) διαθέτω κλιµατισµό: η 
αίθουσα κλιµατίζεται || κλιµατιζόµενος χώρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. climatiser]. 
κλιµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κλίµα: ~ συν-
θήκες | µεταβολές 2. ΜΕΤΕΩΡ. κλιµατικός χάρτης χάρτης που παρου-
σιάζει τη γεωγραφική κατανοµή των µέσων µη\Ίαίων ή ετήσιων τι-
µών, λ.χ. τής θερµοκρασίας, τής υγρασίας, τής ηλιοφάνειας, τού 
ύψους των κατακρηµνισµάτων, τής ταχύτητας και τής διεύθυνσης τού 
ανέµου^ κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. κλιµατισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1.η 
ρύθµιση τού περιβάλλοντος κλειστού χώρου (συνήθ. κτηρίου, αλλά 
και µεταφορικού µέσου) µέσω ειδικών συσκευών, δηλαδή η θέρµανση, 
ο εξαερισµός, η ελάττωση τής θερµοκρασίας (ψύξη), η αυξοµείωση 
τής υγρασίας και ο καθαρισµός τού αέρα ανεξαρτήτως των 
εξωτερικών καιρικών συνθηκών: σύστηµα | αυτοδύναµη µονάδα 
κλιµατισµού (κλιµατιστικό) || ο δυνατός | καλός ~ ενός χώρου | µιας 
αίθουσας || ~ σε πούλµαν | αεροπλάνα | τρένα | θέατρα | 
κινηµατογράφους | νυχτερινά κέντρα 2. (συνεκδ.) κάθε συσκευή 
κλειστού χώρου, που επιτυγχάνει ρύθµιση τής ατµόσφαιρας τού 
χώρου αυτού, κυρ. τη θέρµανση ή την ψύξη του αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών, καθώς και η εγκατάσταση κλιµατιστικών 
συσκευών σε ένα κτήριο: ο ~ δεν λειτουργεί καλά και ο χώρος δεν 
ζεσταίνεται όσο πρέπει || το διαµέρισµα διαθέτει ~. [ETYM; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. climatisation]. κλιµατιστικός, -ή, -ό 1. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε τον κλιµατισµό: ~ µηχανισµός | σώµα (β) 
κλιµατιστική εγκατάσταση το σύνολο των µηχανηµάτων κλιµατισµού 
ενός χώρου, που περιλαµβάνει σώµατα, τα οποία αναρροφούν τον 
εξωτερικό αέρα και τον διοχετεύουν (ζεστό ή κρύο) στον κλειστό χώρο 
2. κλιµατιστικό (το) κάθε συσκευή κλιµατισµού, που αποτελείται από 
µία εξωτερική και από µία εσωτερική 

µονάδα, διαθέτει πίνακα ενδείξεων λειτουργίας, πλαίσιο µε περσί-
δες, από όπου εισέρχεται ο αέρας στον εσωτερικό χώρο (µε φίλτρο 
αέρα για την αφαίρεση τής σκόνης και των αιωρούµενων σωµατι-
δίων) και περσίδα εξαγωγής αέρα (για τη διοχέτευση τού αέρα στον 
χώρο στη θερµοκρασία που επιλέχθηκε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

κλιµατογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής κλιµατολογίας, που 
µελετά και καταγράφει τις κλιµατολογικές συνθήκες µιας περιοχής. 

κλιµατοθεραπεια (η) [1894] {κλιµατοθεραπειών} η χρησιµοποίηση 
των ευεργετικών ιδιοτήτων τού κλίµατος µιας περιοχής για τη δια-
τήρηση ή τη βελτίωση τής υγείας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. climatothérapie]. 

κλιµατολογια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που 
περιγράφει, αναλύει και εξηγεί τις κλιµατολογικές µεταβολές και µε-
λετά τις πρακτικές τους εφαρµογές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. climatologie]. 

κλιµατολογικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται είτε µε την επι-
στήµη τής κλιµατολογίας είτε µε το κλίµα µιας περιοχής: ~ έρευνες | 
συνθήκες | µεταβολές. — κλιµατολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. climatologique]. 

κλινάµαξα (η) {κλιναµαξών} βαγόνι αµαξοστοιχίας µε κλίνες σε κάθε 
καµπίνα ΣΥΝ. βαγκόν-λι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. wagon lit (βλ. λ. 
βαγκόν-λι)]. 

κλινάρι (το) {κλιναρ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) η µικρή κλίνη ΣΥΝ. κρεβα-
τάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κλινάριον, υποκ. τού ουσ. 
κλίνη]. 

κλίνη (η) {κλινών} (λόγ.) το κρεβάτι: το νοσοκοµείο δεν διέθετε επαρ-
κείς ~ για τους ασθενείς || ξενοδοχείο πεντακοσίων ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
προκρούστεια κλίνη βλ. λ. προκρούστειος (β) ναυπηγική κλίνη βλ. λ. 
ναυπηγικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ.< κλίνω]. 

κλινήρης, -ης, -ες {κλινήρ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (λόγ.) αυτός που εί-
ναι άρρωστος και αναγκάζεται να µείνει ξαπλωµένος στο κρεβάτι. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < κλίνη + επίθηµα -ήρης, πβ. ποδ-ήρης, µον-ήρης]. 

κλινικά επίρρ.· από κλινικής απόψεως- ΦΡ. κλινικά νεκρός για ασθενή 
που έχει περιέλθει σε κατάσταση κλινικού θανάτου, δηλ. έχουν 
παύσει οι αναπνευστικές και καρδιακές λειτουργίες του και το εγκε-
φαλογράφηµα δείχνει ευθεία γραµµή. Επίσης κλινικώς [1879]. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. κλινικά νεκρός αποδίδει το αγγλ. clinically dead]. 

κλινική (η) 1. αυτοτελές διαγνωστικό και θεραπευτικό τµήµα νοσο-
κοµείου: χειρουργική ~ τού Ευαγγελισµού || ψυχιατρική | παιδιατρική 
~ 2. (καταχρ.) το νοσοκοµείο ΣΥΝ. νοσηλευτήριο, θεραπευτήριο. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. clinique < µτγν. κλινικός < αρχ. κλίνη]. 

κλινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πρακτική εφαρµογή 
τής ιατρικής για τη θεραπεία ασθενούς: ~ εξέταση | πείραµα | διά-
γνωση (στην οποία ο γιατρός δεν χρησιµοποιεί εργαστηριακά ή ακτι-
νολογικά δεδοµένα, παρά µόνο τις φυσικές µεθόδους εξέτασης, την 
επισκόπηση, την ψηλάφηση, την επίκρουση και την ακρόαση) 2. (α) 
ΨΥΧΟΛ. κλινική ψυχολογία ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται 
µε τη διάγνωση και τη θεραπεία ψυχοδιανοητικών διαταραχών (β) 
κλινικός γιατρός (i) ο γιατρός που ασχολείται µε τη θεραπεία αρρώ-
στων, κατ' αντιδιαστολή προς τον εργαστηριακό (ii) γιατρός µε µεγά-
λη πείρα στη θεραπεία αρρώστων και ικανότητα στη διάγνωση (γ) 
κλινικός θάνατος κατάσταση ανθρώπου, που χαρακτηρίζεται από 
την παύση των ζωτικών λειτουργιών, ειδικότ. τής αναπνευστικής και 
τής καρδιακής, ενώ οι λειτουργίες τού µεταβολισµού εξακολουθούν. 
— κλινικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κλίνη. Η λ. απαντά στον Γαληνό αναφερόµενη 
στον γιατρό που επισκέπτεται τους κλινήρεις ασθενείς. Οι σύγχρονες 
σηµ. αποδίδουν το ελληνογενές γαλλ. clinique], 

-κλίνος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει χώρο (συνήθ. δωµάτιο) που 
περιλαµβάνει συγκεκριµένο αριθµό κρεβατιών: τρίκλινο δωµάτιο || 
τετράκλινη καµπίνα || (το ουδ. ως ουσ.) έκλεισα δύο δίκλινα. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. τετράκλινος (οίκος), 
τρίκλινον), το οποίο προέρχεται από το αρχ. κλίνη]. 

κλινοσκεπασµα (το) [1859] {κλινοσκεπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 
(συνήθ. στον πληθ.) το σκέπασµα τού κρεβατιού (σεντόνι, κουβέρτα 
κ.λπ.): λινά | καλοκαιρινά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ Μεταφρ; 
δάνειο από γερµ. Bettdecke]. 

κλίνοστρωµνή (η) [1851] (λόγ.) τα στρωσίδια που απλώνονται πάνω 
στο κρεβάτι (σεντόνια, κουβέρτες, µαξιλάρια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Bettmatratze]. 

κλίνω ρ. αµετβ. και µετβ. {παρατ. κ. αόρ. έκλινα, κεκλιµένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. έχω κλίση, γέρνω προς ορισµένη κατεύθυνση: η ζυγαριά 
έκλινε προς τα δεξιά' ΦΡ. (ως γυµναστικό ή στρατιωτικό παράγγελµα) 
κλίνατ' επί δεξιά | επ' αριστερά! στρέψτε το σώµα σας προς τα δεξιά 
| αριστερά 2. (µτφ.) εµφανίζω ροπή, τάση προς κάτι: οι πολιτικές του 
απόψεις έκλιναν προς τον δηµοκρατικό σοσιαλισµό || ~ προς την απο-
δοχή τής πρότασης σας ♦ (µετβ.) 3. ΓΛΩΣΣ. σχηµατίζω τύπους τού πα-
ραδείγµατος κλιτού µέρους τού λόγου: ~ ένα ουσιαστικό σε ενικό και 
πληθυντικό || ~ ένα ρήµα στην υποτακτική αορίστου 4. κάνω (κάτι) 
να στραφεί, να γυρίσει προς τα κάτω ή τα πλάγια: ~ το κεφάλι | το 
σώµα µου- ΦΡ. (α) κλίνω το yóvu βλ. λ. γόνυ (β) κλίνω τον τράχηλο 
υποχωρώ, παραδίδοµαι, λυγίζω (γ) (δεν έχω) πού την κεφαλήν κλ'ιναι 
βλ. λ. κεφαλή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ετερόκλιτος, οµόηχος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*κλί-ν-_/ω, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *klei- «κλίνω, στρέφω», πβ. λατ. 
clino «κλίνω», σανσκρ. srâyati «στηρίζει», αρχ. γερµ. hlinen 
«κλίνω», αγγλ. lean «στηρίζω, ακουµπώ» (< αρχ. αγγλ. hlœne), γερµ. 
Leiter «κλίµακα» κ.ά. Οµόρρ. κλί-νη, κλί-µα, κλϊ-µαξ (-κα), κλί- 
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σις (-η), αρχ. κλι-τύς «πλαγιά» κ.ά.]. 

κλίνω: παράγωγα - σύνθετα. Η λ. κλίνω είναι από τις πιο παραγω-
γικές λέξεις τής Ελληνικής σε διαχρονικό επίπεδο. Η λ. ανάγεται 
σε µια αρχική I.E. ρίζα *klei- «κλίνω, στηρίζω». Από τη συνεσταλ-
µένη µορφή κλι- µε έρρινο πρόσφυµα -y- και ενεστωτική κατάληξη 
-(ω προήλθε το κλίνω: *KXÏ-V-JCO > κλίνω (µε µακρό στην Αρχαία 7, 
από την αντέκταση τού ΐ σε | µετά την απλοποίηση τού συ-
µπλέγµατος -ν/- µε σίγηση τού -j-, βλ. κ. λ. κλιτύς, ΣΧΟΛΙΟ). Παρά-
γωγα: (α) θέµα κλκ κλί-ση (κλίσις), κλί-µα (κλιµατ-ικός, κλιµατ-
ισµός, κλψατ-ιστικός, κλιµατ-ίζοµαι), κλίµακα (< αρχ. κλίµαξ, 
κλίµακος < κλίµα· κλιµάκ-ιο, κλιµακ-ώνω, κλιµάκ-ωση, κλιµακ-
ωτός, κλιµακ-τήριος, κλιµακ-οστάσιο), κλι-τός (ετερόκλιτος, άκλι-
τος), κλι-τύς, κλί-τος, δι-κλί-δ-ες (< κλι- + πρόσφυµα -δ-· δικλίδες 
«δίφυλλες πόρτες») (β) θέµα κλιν-: κλίν-η (κλιν-ικός, κλιν-ήρης, 
κλιν-οσκεπάσµατα), δί-κλινος, µονό-κλινος, κλιν-άρι, -κλιν-ής (επι-
κλιν-ής, γονυ-κλινής), ανά-κλιν-τρο. Σύνθετα: απο-κλίνω (απόκλι-
ση), εγ-κλίνω (έγκλιση, εγκλιτικός), παρ-εκ-κλίνω (παρέκκλιση), 
παρ-εγ-κλίνω (α-παρέγκλιτος), κατα-κλίνοµαι (κατάκλιση), υπο-
κλίνοµαι (υπόκλιση), ava-κλίνοµαι (ανάκλιση). Η µετοχή 
κεκλιµένος (κεκλιµένο επίπεδο, κεκλιµένη επιφάνεια) γράφεται µε 
ένα -µ-, αφού ο παρακείµενος και οι άλλοι χρόνοι τής 
µεσοπαθητικής φωνής σχηµατίστηκαν στην Αρχαία από το θέµα 
κλι- (χωρίς ν): κέ-κλι-µαι > κεκλι-µένος (όχι κεκλιµµένσς!)· πβ. κρίνω 
- κέ-κρι-µαι > κε-κρι-µένος (συγ-κεκριµένος, δια-κεκριµένος, εγ-
κεκριµένος). 

κλιπ1 (το) → βιντεοκλίπ 
κλιπ2 (το) {άκλ.} αντικείµενο µικρού µεγέθους µε ελατήριο, που χρη-

σιµοποιείται για τη συγκράτηση δύο ή περισσότερων µικρών αντι-
κειµένων (λ.χ. χαρτιών). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. clip]. 

κλίρΐνγκ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. σύστηµα συµψηφισµών για τη διευθέτη-
ση των οφειλών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές µεταξύ δια-
φορετικών εµπορικών τραπεζών µε την παρέµβαση ενός κεντρικού 
µηχανισµού εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τον οποίο οι νοµισµατικές αρ-
χές κάθε χώρας (κυρ. οι κεντρικές τράπεζες) δέχονται τις χρεοπι-
στώσεις των συναλλασσοµένων και συµψηφίζουν τα χρεωστικά και 
πιστωτικά υπόλοιπα, καταβάλλοντας µόνο τη διαφορά που προκύ-
πτει, ώστε να µειώνεται ο αριθµός των απαιτούµενων συναλλαγών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. clearing < clear «(εκ)καθαρίζω»]. 

κλισέ (το) {άκλ.} 1. ΤΥΠΟΓΡ. (κυριολ.) η µεταλλική ανάγλυφη πλάκα, 
µε την οποία αναπαράγεται ό,τι είναι αποτυπωµένο πάνω της (κεί-
µενο ή εικόνα) 2. κάθε πολυχρησιµοποιηµένη έκφραση, που έχει γίνει 
στερεότυπη για ορισµένη περίπτωση: φραστικά ~ || οι προεκλογικοί 
λόγοι είναι γεµάτοι από τα γνωστά ~ για λαϊκή κυριαρχία, πρόοδο, 
δηµοκρατία κ.λπ. 3. η τυποποιηµένη µορφή, ο συµβατικός τρόπος έκ-
φρασης: ακολουθεί τα ~ || λογοτεχνικά ~ ΣΥΝ. στερεότυπο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. cliché < p. clicher, ηχοµιµητική λ.]. 

κλίση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το να γέρνει (κάτι) προς τη µία 
πλευρά: ενώ το πλοίο ταξίδευε, παρουσίασε ~ || ξαφνικά πήρε το λε-
ωφορείο απότοµη ~ || επικίνδυνη ~ ΣΥΝ. πλάγιασµα 2. η στροφή: -
(επί) δεξιά! | (επ') αριστερά! || η κλίση τού κεφαλιού 3. (µτφ.) η έφε-
ση, η έµφυτη τάση, το ζωηρό ενδιαφέρον για κάτι: από µικρός είχε -
προς τα µαθηµατικά | τη µουσική | τη ζωγραφική || δεν αρκεί να έχει 
κανείς δηµιουργικές ~· πρέπει και να τις καλλιεργεί ΣΥΝ. ροπή · 4. 
ΓΛΩΣΣ. ο σχηµατισµός των τύπων µιας κλιτής λέξης, καθώς και το 
αντίστοιχο σύστηµα («παράδειγµα») βάσει τού οποίου κλίνεται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ετερόκλιτος, κλίνω, οµόηχος. [ΕΤΥΜ < αρχ. κλίσις < 
κλίνω]. 

κλιοιοσκόπιο (το) [1876] {-ίου | -ίων} (λόγ.) το σκοπευτικό όργανο 
πυροβόλου όπλου, που τοποθετείται στην κάννη του. [ΕΤΥΜ; < 
κλίση + -σκόπιο < σκοπός]. 

κλιτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την κλίση των 
γραµµατικών κλιτών τύπων: ~ σύστηµα. 

κλιτός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που κλίνεται ή που έχει κλίσεις 2. κλιτό 
µέρος τού λόγου καθεµιά από τις γραµµατικές κατηγορίες µιας 
γλώσσας, που για τη δήλωση της χρησιµοποιούνται περισσότερα 
από ένα ληκτικά στοιχεία (καταλήξεις): τα κλιτά µέρη τού λόγου τής 
Ν. Ελληνικής είναι το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυµία, 
το ρήµα και η µετοχή ANT. άκλιτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. κλίνω]. 

κλίτος (το) {κλίτ-ους | -η, -ών} ΑΡΧΙΤ. καθεµιά από τις επιµήκεις διαι-
ρέσεις τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής: κεντρικό | πλευρικό ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω, κλιτύς, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < µτγν. κλεΐτος | κλίτος 
< θ. κλει-, βλ. λ. κλιτύς]. 

-κλίτος, -η, -ο (για ναό) β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθ-
µό κλιτών: ο ναός τής ενορίας µας είναι τρίκλιτη βασιλική. 

κλιτύς (η) {κλιτ-ύος, -ύ | -ύες, -ύων, -ύς} (λόγ.) η πλαγιά βουνού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κλιτύς | κλειτύς, -ύος < θ. κλει- (απαθής βαθµ. < I.E. 
*klei-, βλ. λ. κλίνω) + επίθηµα -τύς]. 

κλιτύς ή κλειτύς; Η λ. είναι αρχαία (και απαντά ήδη στον Όµηρο) 
και παραδίδεται τόσο µε -ει- (κλειτύς) όσο και µε -ι- (κλιτύς). Η λ. 
στην Αρχαία σχηµατίστηκε από την πλήρη βαθµίδα τής ρίζας 
κλει- και όχι από τη συνεσταλµ. βαθµ. που θα έδινε κλι- (ι), πράγ-
µα που δεν θα επέτρεπε τη σύγχυση τού -ει- µε το -ι- (ιωτακισµός) 
σε πρώιµη περίοδο. Όπως είναι φανερό, η γραφή κλιτύς είναι προϊ-
όν ιωτακισµού. Στην προκειµένη περίπτωση, το ρ. κλίνω (< αρχ. 

κλΐνω) φαίνεται ότι επέδρασε έντονα στη γραφή κλιτύς (αρχ. κλι-
τύς). Οπωσδήποτε, στις περιπτώσεις που έχουµε διπλή παράδοση, 
προτιµάται πάντα η απλούστερη γραφή, εν προκειµένω η γραφή 
µε -ι-. Το ίδιο συνέβη και µε την αρχ. λέξη κλείτος | κλίτος. 

κλοιός (ο) 1. κάθε στεφάνη (από οποιοδήποτε υλικό) 2. κάθε κυκλικός 
σχηµατισµός που αναπτύσσεται συνήθ. γύρω από πρόσωπο ή πράγ-
µατα, περικλείοντας ή περιορίζοντας ό,τι βρίσκεται µέσα στον χώρο 
που ορίζει: προστατευτικός ~ τής αστυνοµίας γύρω από τον χώρο των 
επισήµων || οι κυβερνητικές δυνάµεις έχουν θέσει σε ασφυκτικό ~ από 
χθες την οµάδα των ανταρτών || ο πολιορκητικός ~ σφίγγει όλο και 
περισσότερο γύρω από τους υπερασπιστές τού οχυρού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*κλωΕιός, αγν. ετύµου· υπάρχουν υποθέσεις αναγωγής του στις λ. κλείς 
«κλειδί», κλείω]. κλοµπ (το) {άκλ.} το βαρύ µικρό ρόπαλο, που 
χρησιµοποιούν οι αστυνοµικοί ως όπλο χειρός: οι αστυνοµικοί 
ξυλοκόπησαν µε - τους διαδηλωτές. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. club «ρόπαλο, ραβδί» < µέσ. αγγλ. clubbe < αρχ. σκανδ. 
klubba, που συνδ. µε αρχ. γερµ. kolbo. Βλ. κ. κλαµπ]. κλονίζω ρ. µετβ. 
{κλόνισ-α, -τηκα, -µένος) 1. σείω έντονα, συνταράζω (κάποιον/κάτι): ο 
σεισµός κλόνισε συθέµελα το σπίτι ΣΥΝ. ταράζω 2. διαταράσσω την 
οµαλότητα και την αρµονία, προκαλώ αστάθεια ή αβεβαιότητα, ώστε 
κάτι να φαίνεται λιγότερο σίγουρο, αξιόπιστο κ.λπ.: η απιστία κλόνισε 
τις συζυγικές τους σχέσεις || κατάφερε να κλονίσει τα επιχειρήµατα τού 
συνοµιλητή του || η πίστη του κλονίστηκε, µόλις διάβασε ένα 
ανατρεπτικό βιβλίο || η εµπιστοσύνη του προς τους πολιτικούς έχει 
κλονιστεί || η υγεία της κλονίστηκε από τις πολλές ταλαιπωρίες || 
κλονίζεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κλονώ (-έω) 
(υποχωρητ.) «αποσταθεροποιώ, ταράζω» < κλόνος «ταραχή, 
ορυµαγδός (τής µάχης) - βίαιη κίνηση» < θ. κλ- (µηδενισµ. βαθµ. τού θ. 
κελ- τού ρ. κέλλω < *κέλ-jω «θέτω σε κίνηση», βλ. λ. κελεύω) + 
επίθηµα -όνος, που εµφανίζεται και στις λ. θρ-όνος, χρ-όνος]. 
κλονισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) το τράνταγµα 2. (συ-
νήθ. µτφ.) η διαταραχή τής οµαλότητας, τής αρµονίας και τής βε-
βαιότητας: ο ~ τής εµπιστοσύνης | τής οικονοµίας | τής υγείας ΣΥΝ. 
αποσταθεροποίηση, διασάλευση 3. (µτφ.-συνεκδ.) κάθε ενέργεια ή 
κατάσταση που επιφέρει αποσταθεροποίηση και διαταραχή, που κλο-
νίζει: τα τελευταία εκλογικά αποτελέσµατα ήταν ισχυρός ~ τού αρ-
χηγικού του προφίλ 4. η διατάραξη τής ψυχικής ισορροπίας (κάποιου): 
λόγω τού σοβαρού ατυχήµατος υπέστη ισχυρό νευρικό ~. κλόουν (ο) 
{άκλ.} 1.ο κωµικός τύπος τής παντοµίµας ή τού τσίρκου, που 
προκαλεί το γέλιο µε το παράξενο µακιγιάρισµα, τα φανταχτερά και 
περίεργα ρούχα και τα αστεία φερσίµατα του ΣΥΝ. παλιάτσος 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που λέει πολλά αστεία και κάνει πολλές χειρονοµίες και 
µορφασµούς, προκειµένου να εντυπωσιάσει ή να προκαλέσει το 
γέλιο· συνήθ. στη ΦΡ. κάνω τον κλόουν γελοιοποιούµαι, για να κάνω 
τους άλλους να γελάσουν 3. (κακόσ.) πρόσωπο που γελοιοποιεί µε τη 
συµπεριφορά του σοβαρές καταστάσεις ή θεσµούς: πρόκειται για έναν 
~ τής πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. clown, αβεβ. ετύµου, < αρχ. αγγλ. cloyne, πιθ. συνδ. µε 
αρχ. σκανδ. klunni «αγροίκος, χωριάτης». Έχει προταθεί επίσης η 
αναγωγή στο λατ. colonus «έποικος - γεωργός»]. κλοπή (η) 1. η 
αφαίρεση ξένου κινητού πράγµατος (ολικά ή εν µέρει) από την 
κατοχή άλλου µε σκοπό την παράνοµη ιδιοποίηση: συνελήφθη για ~ || 
κατηγορείται για σωρεία κλοπών || ~ πνευµατικής ιδιοκτησίας ΣΥΝ. 
κλέψιµο, κλεψιά, υπεξαίρεση 2. (µτφ.) το να µην παίρνει κανείς αυτό 
που δικαιούται, λόγω παράνοµης, σκόπιµης ή ακούσιας ενέργειας 
άλλου: πρόκειται αναµφισβήτητα για ~ τής νίκης από τους διαιτητές, οι 
οποίοι έκαναν ό,τι µπορούσαν για να χάσει η οµάδα µας 3. (συνεκδ.) 
κάθε πράξη ή κατάσταση, που έχει ως αποτέλεσµα να στερείται 
κανείς κάτι που του ανήκει ή δικαιούται: τέτοιες αυξήσεις καταντούν 
~, [ΕΤΥΜ αρχ· < κλέπτω]. κλοπιµαίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που 
περιήλθε στην κατοχή κάποιου µε κλοπή (συνήθ. στον πληθ. τού 
ουδ.): η αστυνοµία έψαχνε να βρει τα ~ ΣΥΝ. κλεψιµαίικος. 
[ΕΤΥΜ <: µτγν. κλοπιµαίος < κλοπή + παραγ. επίθηµα -ιµαϊος, πβ. 
ύποβολ-ιµαίος]. κλος επιθ. {άκλ.} (ένδυµα, συνήθ. φούστα, φόρεµα) 
που είναι στενό στο επάνω µέρος και στο κάτω µέρος φαρδαίνει. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cloche, βασική σηµ. «καµπάνα» (η σηµ. τού ενδύµατος 
από το σχήµα), < δηµώδ. λατ. ciocca, κελτ. λ. που αντικατέστησε το 
εκκλησ. λατ. signumj. κλοτσηδόν επίρρ. (λόγ.) µε κλοτσιές, βίαια: τον 
πέταξε έξω ~. 
[ΕΤΥΜ. <: κλοτσώ + επιρρ. επίθηµα -ηδόν)βλ.λ.)]. κλότσηµα (το) 
{κλοτσήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η κλοτσιά 2. η εκτίναξη τού 
πυροβόλου όπλου προς τα πίσω, όταν εκπυρσοκροτεί. κλοτσιά (η) 
[µεσν.] το βίαιο χτύπηµα µε το πόδι: δίνω µια ~ σε κάποιον | στη 
µπάλα ΣΥΝ. λάκτισµα·  ΦΡ. (µτφ.) µε τις κλοτσιές µε τη βία: τον 
έδιωξαν ~ ΣΥΝ. κλοτσηδόν (βλ. κ. λ. κλότσος, ΕΤΥΜ.). κλοτσοπατινάδα 
(η) (λαϊκ.) 1. σειρά από δυνατές κλοτσιές και πο-δοπατήµατα 2. κάθε 
παιχνίδι (λ.χ. ποδοσφαίρου), στο οποίο οι παίκτες κλοτσούν τη µπάλα 
ή άλλο αντικείµενο που χρησιµεύει πρόχειρα ως µπάλα, συνήθ. µε 
βίαιο και άτεχνο τρόπο. [ΕΤΥΜ. < κλότσος + µαντινάδα, µε παρετυµολ. 
επίδρ. τού ρ. πατώ]. κλοτσοπατώ ρ. µετβ. [µεσν.] {κλοτσοπατάς... | 
κλοτσοπάτ-ησα, -ιέ-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} κλοτσώ και πατώ 
(κάποιον) µε βίαιο τρόπο συγχρόνως. κλότσος (ο) (λαϊκ.) η δυνατή 
κλοτσιά, το χτύπηµα µε το πόδι: του 


