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'δώσε έναν «·· ΦΡ. τού κλότσου και τού µπάτσου (ως χαρακτηρισµός) 
για κάποιον τον οποίο κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν, τον περιφρονούν, 
του φέρονται βάναυσα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. calcio «λάκτισµα, φτέρνα» (ίσως µέσω τ. 
*colcio) < λατ. calx, -eis «φτέρνα». Η γρ. µε -ω- (κλωτσιά, κλωτσώ 
κ.ο.κ.) δεν έχει ετυµολ. βάση]. 

κλοτσοσκούφι (το) {χωρ. γεν.} 1. (παλαιότ.) παιδικό παιχνίδι, που 
παιζόταν µε το κλότσηµα σκούφου 2. (µτφ.) το περιφρονηµένο πρό-
σωπο, που του φέρονται βάναυσα: δεν του έδιναν καµιά σηµασία, 
τον είχαν για ~ 3. (µειωτ.) (α) το ποδόσφαιρο: άλλη δουλειά δεν έχω, 
µε το ~ θα ασχολούµαι τώρα; (β) το κακής ποιότητας ποδόσφαιρο: 
αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι ~. 

κλοτσώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κλοτσάς... | κλότσ-ησα, -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. δίνω κλοτσιά (σε πρόσωπο ή πράγ-
µα): ~ τη µπάλα || το άλογο κλότσησε τον ιπποκόµο || από τα νεύρα 
του κλότσησε την πόρτα 2. (µτφ.) δείχνω περιφρόνηση σε (κάποιον/ 
κάτι): του βρέθηκε τέτοια καλή τύχη και την κλότσησε ΣΥΝ. αποδιώ-
χνω ♦ (αµετβ.) 3. (µτφ.) προβάλλω αντίσταση ή εκφράζω αντιρρήσεις 
ή δισταγµούς (για κάτι): προσπαθούµε να τον πείσουµε, αλλά ακόµη 
κλοτσάει || ήταν έτοιµος να υπογράψει, αλλά στο τέλος κλότσησε 4. 
(για έµβρυα) µετακινούµαι, κάνω κινήσεις µέσα στη µήτρα: έβαλε το 
χέρι πάνω στην κοιλιά τής εγκύου και ένιωσε το µωρό να κλοτσάει 5. 
(για όπλα) τινάζοµαι προς τα πίσω λόγω τής εκπυρσοκρότησης: η 
καραµπίνα κλότσησε στον ώµο του || κράτα σταθερά και δυνατά το ό-
πλο, γιατί κλοτσάει (βλ. κ. λ. κλότσος, ΕΤΥΜ.). 

κλου (το) {άκλ.} το πιο ενδιαφέρον και εντυπωσιακό σηµείο: το ~ τής 
ιστορίας || το ~ τής βραδιάς ήταν ένα υπερθέαµα µε ακροβάτες και 
χορευτικά νούµερα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. clou < λατ. clavus «καρφί»]. 

κλούβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλου µεγέθους κλουβί 2. το ει-
δικό αστυνοµικό λεωφορείο, µε το οποίο µεταφέρονται οι κρατούµενοι 
ή χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση των ανδρών των Μ.Α.Τ. ή τής 
αστυνοµίας: στα επεισόδια έφτασαν τέσσερεις ~ || τους µάζεψε η ~ 
(τους^ συνέλαβαν) 3. (µτφ.) η φυλακή. 

κλουβί (το) {κλουβ-ιού | -ιών} 1. κατασκευή σε σχήµα κουτιού από 
σύρµα ή λεπτές ράβδους, µέσα στην οποία κλείνονται πουλιά ή ζώα: 
καναρίνι στο ~ || τα ~ των ζώων τού τσίρκου | τού ζωολογικού κήπου-
ΦΡ. σαν Θηρίο στο κλουβί ως χαρακτηρισµός για κάποιον που αι-
σθάνεται περιορισµένος σε έναν χώρο και αντιδρά γι' αυτό έντονα 2. 
(µτφ.) ο στενός χώρος, το πολύ µικρό δωµάτιο: πώς να µείνουν τρεις 
άνθρωποι σ' αυτό το ~; — (υποκ.) κλουβάκι (το). [ΙΤΥΜ < µτγν. 
κλουβίονκ κλωβίον, υποκ. τού κλωβός (βλ.λ.)]. 

κλου βιάζω ρ. αµετβ. {κλούβιασ-α, -µένος} 1. (για αβγά) γίνοµαι 
κλούβιος (βλ.λ.) 2. (µτφ.) γίνοµαι χαζός, αποβλακώνοµαι. — κλού-
βιασµα (το). 

κλούβιος, -ια, -ιο 1. (για αβγά) χαλασµένος, µπαγιάτικος 2. (µτφ.) 
ανόητος: έχει µυαλό ~· είναι ανεπίδεκτος µαθήσεως. [ΕΤΥΜ. < 
κλουβί, µε τη σηµ. «κοτέτσι», που είναι ήδη µεσν.]. 

κλοφέν (το) {άκλ.} εξαιρετικά τοξική χηµική ουσία, σε υγρή µορφή. 
[ΕΤΥΜ. Συντετµ. τ. τού αγγλ. χηµ. όρου poly(chlo)rinated bi(phen)yl 
«πολυχλωρινωµένο διφαινύλιο», το οποίο απαντά συντοµογραφικά 
και ως PCB]. 

κ.λπ. κ. (εσφαλµ.) κ.λ.π. και λοιπά. 
κλύδων (ο) {κλύδ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. η µεγάλη 
φουρτούνα, η θαλασσοταραχή ΣΥΝ. σάλος 2. (µτφ.) η κατάσταση µε-
γάλης αναταραχής στον πολιτικό και κοινωνικό τοµέα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., βλ. λ. κλυδωνίζοµαι]. 

κλυδωνίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κλυδωνίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. (για πλοίο) ταρακουνιέµαι από τη θαλασσοταραχή: το πλοίο κλυ-
δωνιζόταν επικίνδυνα 2. (κατ' επέκτ.) ταλαιπωρούµαι από τη φουρ-
νούνα 3. (µτφ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση αστάθειας και αναταραχής: 
η οικογένεια τους κλυδωνιζόταν από τις ξαφνικές συµφορές || η οι-
κονοµία µας κλυδωνίζεται από τις απεργίες. — κλυδωνισµός (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κλύδων, -ωνος «κύµα, θαλασσοταραχή» < I.E. 
*klu-d-, παρεκτεταµένη µορφή τής µηδενισµ. βαθµ. *klu- τού I.E. θ. 
*kleu- «πλένω, καθαρίζω», πβ. λατ. cluo, cloaca «υπόνοµος», γοτθ. 
hlütrs «καθαρός», γερµ. lauter, ουαλ. dir κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλύζω «πλέ-
νω, καθαρίζω (µε νερό)» (< *κλύδ-]ώ), κλύσ-µα, κατα-κλυσµός κ.ά.]. 

κλύσµα (το) {κλύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. το υγρό που εισάγεται 
µε ειδική συσκευή σε σωµατική κοιλότητα για τον καθαρισµό της 2. 
(συνεκδ.) ο καθαρισµός σωµατικής κοιλότητας, κυρ. των εντέρων, µε 
την έγχυση υγρού µε ειδική συσκευή: κάνω ~ || καθαρτικό ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κλύζω «πλένω, καθαρίζω (µε νερό)» < *κλύδ-jω < κλύ-
δων «κύµα, θαλασσοταραχή», βλ. κ. κλυδωνίζοµαι]. 

κλυστήρας (ο) ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή, η οποία απολήγει σε κατάλληλο 
ρύγχος και χρησιµοποιείται για την έγχυση υγρού (κλύσµατος) σε 
κοιλότητα τού σώµατος για τον καθαρισµό της. Επίσης (λαϊκ.) κλυ-
στήρι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ,- κλυστήρ, -ήρος < κλύζω, βλ. κ. κλύσµα]. 

Κλυταιµ(ν)ηστρα (η) ΜΥΘΟΛ. η σύζυγος τού Αγαµέµνονα, τον οποίο 
σκότωσε µετά την επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεµο µε συνεργό 
της τον εραστή της Αίγισθο· αργότερα τη δολοφόνησε ο γυιος της 
Ορέστης, εκδικούµενος τον φόνο τού πατέρα του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Κλυταιµήστρα < κλυτός «ακουστός, φηµισµένος» + -µήστρα, θηλ. τού 
ουσ. µήστωρ «σύµβουλος, εµπνευστής» (< ρ. µήδο-µαι «σκέφτοµαι, 
προετοιµάζω»)]. 

κλωβός (ο) (λόγ.) το κλουβί. [ΕΤΥΜ µτγν., δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. 
εβρ. keluv «καλάθι, κλουβί», 

συρ. kelub «κλουβί πουλιού»]. 
κλώζω ρ. αµετβ. {έκλωσα} (λόγ.-για κότες) κακαρίζω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ονοµατοποιηµένη λ., βλ. κ. κρώζω]. 
κλωθογυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κλωθογύρισ-α, -µένος} 
♦ (αµετβ.) 1. περιστρέφω (µαλλί, βαµβάκι κ.λπ.), για να κάνω νήµα 2. 
(µτφ.) κάνω συνέχεια κύκλους, στριφογυρίζω ♦ 3. (µετβ.) γυρίζω γύ-
ρω από (κάποιον/κάτι): τον κλωθογύριζε, για να του µιλήσει- ΦΡ. τα 
κΛωθονυρίζω προσπαθώ να αποφύγω τη συζήτηση, αντιδρώ µε υπεκ-
φυγές, δεν παίρνω σαφή θέση. — κλωθονύρισµα (το). 

Κλωθώ (η) {-ώς κ. -ούς} ΜΥΘΟΛ. µία από τις Μοίρες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κλώθω (βλ.λ.)]. 

κλώθω ρ. µετβ. {έκλωσα, κλώσ-τηκα, -µένος} φτειάχνω νήµα από 
µαλλί ή βαµβάκι, περιστρέφοντας τα µε ειδικά σύνεργα ΣΥΝ. γνέθω· 
ΦΡ. (α) (µτφ.) τα κλώθω υπεκφεύγω τη συζήτηση (β) κλώθω στον νου 
µου κάτι µε απασχολεί έντονα και το σκέφτοµαι συνέχεια. — κλώ-
σιµο (το) κ. κλώση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλάθω. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. κάλαθος, πράγµα που, ωστόσο, 
προϋποθέτει ασυνήθιστη (αν και όχι αµάρτυρη) µεταπτωτι-κή 
µεταβολή]. 

κλωνάρι (το) {κλωναρ-ιού | -ιών} ο µικρός και τρυφερός βλαστός: ~ 
ελιάς. — (υποκ.) κλωναράκι (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. κλωνάριον, 
υποκ. τού αρχ. κλών (βλ. κ. κλώνος)]. 

κλωνί (το) {κλων-ιού | -ιών} (λογοτ.) 1. το κλαδί, το κλωνάρι (συνήθ. 
το ανθισµένο) 2. η κλωστή ή το νήµα που χρησιµοποιείται για ράψι-
µο. Επίσης κλωνιά (η) (σηµ. 2) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλωνίον, 
υποκ. τού αρχ. κλών (βλ. κ. κλώνος)]. 

κλωνοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΒΙΟΛ. τεχνική µε 
την οποία είναι δυνατόν να αναπαραχθούν γενετικά όµοιοι οργανι-
σµοί προς έναν αρχικό (ζώο ή φυτό) µε παρέµβαση στη γενετική δο-
µή ενός κυττάρου του (ωαρίου)· εφαρµόζεται ήδη (επιτυχώς) στα 
ζώα, όχι όµως και στον άνθρωπο, επειδή γεννά ηθικά και κοινωνικά 
προβλήµατα σχετικά µε τον κίνδυνο γενετικής οµοιοµορφίας και 
επέµβασης στη δηµιουργία ορισµένου τύπου ανθρώπων. Επίσης κλω-
νισµός (ο). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. cloning]. 

κλωνοποιώ ρ. µετβ. {κλωνοποιείς... | κλωνοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} διενεργώ κλωνοποίηση: ~ πρόβατο | φυτό. 

κλώνος (ο) 1. το κλαδί (συνήθ. µεγάλο) 2. ΒΙΟΛ. ο πληθυσµός γενετι-
κά ταυτόσηµων οργανισµών ή κυττάρων, που προήλθε από ένα µόνο 
άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κλώνος, µεγεθ. τού µτγν. κλωνίον, υποκ. τού αρχ. 
κλών, -νός < *κλα-ών < *ql-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *qel(a)-« 
σπάζω, χτυπώ», πβ. αρχ. σλαβ. klati «χωρίζω», λατ. clades «κατα-
στροφή» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλώ (-άω) «σπάζω, χτυπώ», κλά-σις (-η), 
κλάσ-µα, κλή-ρος, κλή-µα κ.ά.]. 

-κλώνος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. συγκεκριµένο αριθµό κλώνων: µονόκλωνο φυτό 2. συγκεκρι-
µένο αριθµό κλωστών: τρίκλωνο νήµα. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. µονό-κλωνος, 
τρί-κλωνος), το οποίο προέρχεται από το αρχ. κλών, -νός (βλ. λ. κλώ-
νος)]. 

κλωσά (η) → κλώσσα 
κλώση (η) → κλώθω 
κλώσιµο (το) → κλώθω 
κλώσµα (το) {κλώσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το νήµα που προέρχεται 

από γνέσιµο 2. (µτφ.) το στριφογύρισµα, η στροφή, το απότοµο γύρι-
σµα: ~ ποταµού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλώσµα < αρχ. κλώθω]. 

κλώσσα (η) {κλωσσών} 1. η κότα που κλωσσά τα αβγά της 2. (µτφ.-
µειωτ.) φλύαρη γυναίκα: γριά ~! [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλώσσω (υποχωρητ.). 
Βλ. λ. κλωσσώ]. 

κλωσσοπούλι (το) {κλωσσοπουλ-ιού | -ιών} το µικρό πουλάκι που 
γεννά η κότα: µάζεψε δίπλα της τα παιδιά της, όπως η κλώσσα τα ~. 
Επίσης κλωσσόπουλο. 

κλωσσώ ρ. µετβ. {κλωσσάς... | κλώσσ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(για πτηνά, κότες) κάθοµαι πάνω στα αβγά µου, ζεσταίνοντας τα, 
ωσότου εκκολαφθούν τα νεογνά: οι κότες κλωσσούν τα αβγά.   — 
κλώσσηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλώσσω «κακαρίζω» < αρχ. κλώζω 
(βλ.λ.)]. 

κλωστή (η) 1. το νήµα, σύνολο λεπτών ινών από φυσικό (βαµβάκι, 
µαλλί) ή τεχνητό (νάιλον) υλικό, που χρησιµοποιείται για την κατα-
σκευή υφασµάτων ή σχοινιών: ~ για ράψιµο || χρωµατιστή | µεταξωτή 
| βαµβακερή - || στερέωσε καλά το κουµπί µε διπλή ~ || έφυγε µια ~ 
απ' το στρίφωµα || πολλά παραµύθια άρχιζαν µε τη στερεότυπη φράση 
«κόκκινη ~ δεµένη, στην ανέµη τυλιγµένη, δώσε κλότσο να γυρίσει, 
παραµύθι ν' αρχινίσει»- ΦΡ. κρέµοµαι από µία κλωστή βρίσκοµαι σε 
κρίσιµη κατάσταση: η υγεία του | η ζωή του κρέµεται από µία κλωστή 
ΣΥΝ. είµαι στο χείλος τού γκρεµού 2. (στα φασολάκια) η λεπτή 
απόφυση στις άκρες των φασολιών, που µοιάζει µε λεπτό νήµα. — 
(υποκ.) κλωστούλα κ. κλωστίτσα (η). [ΕΤΥΜ. ^ιεσν., θηλ. (ως ουσ.) 
τού µτγν. επιθ. κλωστός < αρχ. κλώθω]. 

κλωστήριο (το) [1838] {κλωστηρί-ου | -ων) το εργοστάσιο ή το εργα-
στήριο, στο οποίο κατασκευάζονται κλωστές. 

κλώστης (ο) [µεσν.] {κλωστών}, κλώστρια (η) {κλωστριών} (σηµ. 1) 
1. ο εργάτης που φτειάχνει νήµατα σε κλωστήριο 2. εργαλείο τής 
κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης (λαϊκ.) κλώστρα (η) [µεσν.] {κλω-
στρών} (σηµ. 1). 

κλωστικός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε το κλώσιµο ή τον 
κλώστη: ~ µηχανή. 

κλωστοβιοµηχανία (η) {κλωστοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία που κα- 



κλωστοποίηση 908 κόβω 
 

τασκευάζει κλωστές. 
κλωστοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η µετατροπή ινών σε 

κλωστή. 
κλωστοϋφαντήριο (το) [1887] {κλωστοϋφαντηρί-ου | -ων} το κλω-
στοϋφαντουργείο (βλ.λ.). 

κλωστοϋφαντικός, -ή, -ό [1898] αυτός που σχετίζεται µε την τεχνική 
κατασκευής νηµάτων και υφασµάτων. 

κλωστοϋφαντουργείο (το) εργοστάσιο που επεξεργάζεται νήµατα και 
παράγει υφάσµατα ΣΥΝ. κλωστοϋφαντήριο. 

κλωστοϋφαντουργία (η) {κλωστοϋφαντουργιών} 1.η τεχνική τής 
βιοµηχανικής επεξεργασίας νηµάτων και παραγωγής υφασµάτων 
ΣΥΝ. κλωστοϋφαντική 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, όπου γίνε-
ται η παραπάνω διαδικασία 3. ο βιοµηχανικός κλάδος που περιλαµ-
βάνει τις µονάδες κλωστοϋφαντουργίας: περικοπές στις επιδοτήσεις 
τής ελληνικής ~. — κλωστοϋφαντουργός (ο), κλωστοϋφαντουργικός, 
-ή, -ό. 

κλωτσιά (η) → κλοτσιά 
κλωτσώ ρ. -> κλοτσώ 
Κ.Μ.Π.Φ. (η) Κινητή Μονάδα Προνοσοκοµειακής Φροντίδας. 
Κ.Ν.Ε. (η) Κοµουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 
κνήµη (η) {κνηµών} ΑΝΑΤ. 1. το τµήµα τού σκελετού των κάτω άκρων, 

που βρίσκεται µεταξύ τού µηρού και των αστραγάλων η γάµπα 2. 
(ειδικότ.) το ένα από τα δύο επιµήκη οστά που αποτελούν το παρα-
πάνω τµήµα (αλλιώς κνηµιαίο οστό' το άλλο είναι η περόνη), που 
ενώνεται στο πάνω µέρος του µε το µηριαίο οστό και στο κάτω µε 
τον αστράγαλο- πβ. κ. λ. περόνη. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *knäm-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου I.E. θ. *konam-
« κνήµη», πβ. αρχ. ιρλ. cnâim «πόδι, οστό», αρχ. γερµ. hamma «κνή-
µη», ap(C- αγγλ. hamm κ.ά.]. 

κνηµιαιος, -α, -ο [αρχ.] κ. κνηµαίος [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετί-
ζεται µε την κνήµη: ~ µυς. 

κνηµίδα (η) (αρχαιοπρ.) η περικνηµίδα (βλ.λ.). 
[ΕΓΥΜ < αρχ. κνηµίς, -ϊδος < κνήµη]. 

κνησµός (ο) φαγούρα που µας κάνει να θέλουµε να ξύσουµε το ερε-
θισµένο σηµείο- ο δυσάρεστος ερεθισµός τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ; αρχ. 
< κναίω | κνώ (-άω) «τρίβω, ξύνω» < kn-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ken- 
«τρίβω, ξύνω», πβ. αρχ. γερµ. nuoen «γυαλίζω», αρχ. γερµ. hnuo 
«αρµός, άρθρωση», αλβ. krromë «πιτυρίδα, ψώρα» κ.ά. Οµόρρ. 
κνώ-δ-αλο(ν), αρχ. κνί-ζω «τρίβω, ερεθίζω», κνϊ-σα, κνίψ (> σκνίπα) 
κ.ά.]. 

κνησµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κνησµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που προκαλεί κνησµό: - αίσθηµα | ιδιότητα. 

κνίδη (η) {κνιδών} (λόγ.) η τσουκνίδα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < κνίζω (< 
*κνίδ/ω), για το οποίο βλ. λ. κνίδωση, τσουκνίδα]. 

κνίδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) ο ερεθισµός τού 
δέρµατος (π.χ. από την επαφή µε τσουκνίδα) κατά τον οποίο εµφανί-
ζονται εξανθήµατα, που συνοδεύονται από κνησµό. [ΕΓΥΜ < αρχ. 
κνίδωσις < *κνιδώ < κνίδη «τσουκνίδα», που συνδ. µε το ρ. κνίζω 
«ερεθίζω, τρίβω». Το αρχ. κνίζω < *κνίδ-jω < *kn-id-, πα-ρεκτεταµένη 
µορφή τού θ. *kn-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ken- «τρίβω, ξύνω», πβ. 
λετ. knidêt «κατατρώγω», αρχ. νορβ. hnita «πληγώνοµαι», µέσ. ιρλ. 
cned «πληγή» κ.ά. Οµόρρ. κνη-σµός, κνώ-δ-αλο(ν), κνϊ-σα, κνίψ (> 
σκνίπα)]. 

κνίζω ρ. µετβ. {έκνισα} (λόγ.) προκαλώ φαγούρα, ερεθίζω το δέρµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *κνιδ^ω, βλ. λ. κνίδωση, πβ. κνισµός]. 

κνίσα (η) {χωρ. πληθ.} ο καπνός και η µυρωδιά από κρέας που ψήνε-
ται ΣΥΝ. τσίκνα. 
[ΕΤΥΜ< αρχ. κνίσα/ κνίση<*κνίδ-σα< *kn-id-, παρεκτεταµένη µορφή 
τού θ. *kn-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ken- «τρίβω, ξύνω», πβ. λατ. nidor 
«οσµή κρέατος, ατµός» (< *qnîdos-), αρχ. σκανδ. hniss (< p. hnîtan 
«αγγίζω»· παρόµοια σηµασιολογική µεταβολή στο γοτθ. stigqan 
«αγγίζω» → αρχ. γερµ. stincan «µυρίζω άσχηµα, βροµώ») κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. κνίζω «τρίβω, ερεθίζω» (< *κνίδ-jω), κνη-σµός, κνώ-δ-αλο(ν), κνίδ-
ωσις (-η), κνίψ(> σκνίπα) κ.ά.]. 

κνίτης (ο) {κνιτών}, κνίτισσα (η) {κνιτισσών} µέλος τής Κ.Ν.Ε. (βλ.λ.). 
— κνίτικος, -η, -ο, κνίτικα επίρρ. 

κνούτο (το) µαστίγιο από δερµάτινες λουρίδες που καταλήγουν σε 
µεταλλικά σφαιρίδια- όργανο µαστίγωσης στην τσαρική Ρωσία: 
«ένας υπανάπτυκτος βασιβουζούκος που µόνο από κνούτο καταλα-
βαίνει» (εφηµ.) ΣΥΝ. φραγγέλιο. [EJYM < ρωσ. knut]. 

κνώδαλο (το) (αρχαιοπρ.) ανόητος και τιποτένιος άνθρωπος. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. κνώδαλον, αρχική σηµ. «άγριο ζώο που δαγκώνει», αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < θ. κνω-, που συνδ. µε το ρ. κνώ | κναίω «τρίβω, ξύνω» 
(για το οποίο βλ. λ. κνησµός). Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για 
παράγωγο συγκεκοµµένου τ. *κυνώδων < κυνόδων«κυνόδοντας»]. 

Κνωσός κ. Κνωσσός (η) αρχαία πόλη τής Κρήτης, κέντρο τού µι-
νωικού πολιτισµού. 

[ΕΤΥΜ. < «ΡΧ· Κνως)σ)ός, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο. 
Εντούτοις, έχουν διατυπωθεί και προτάσεις I.E. καταγωγής. Κατά τον 
V. Georgiev, το τοπωνύµιο ανάγεται σε I.E. *knex-t-yo «τάφρος, λάκ-
κος» (πβ. σανσκρ. khata-h «τάφρος, λάκκος» < I.E. *knx-to-(, πράγµα 
που, κατά τον ίδιο, επιµαρτυρείται από το παλαιότερο όνοµα τής Κνω-
σού Καίρατος (το οποίο επίσης συνδέει µε σανσκρ. kevata-h «λάκ-
κος»). Κατά τον W. Merlingen, το τοπωνύµιο ανάγεται σε I.E. *knötsoh-
µε τη σηµ. «βασιλική πόλη», που το παραβάλλει µε λατ. (g)nàtus «γεν-
νηµένος» (βλ. λ. γνή-σιος), αρχ. γερµ. kuning «βασιλιάς» (> γερµ. 
König) κ.ά.]. Κ.Ο. (η) 1. Κοινοβουλευτική Οµάδα 2. Κοµµατική 
Οργάνωση. 

Κ.Ο.Α. (η) Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
κοάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για βάτραχο) βγάζω τη 
χαρακτηριστική φωνή (κοάξ-κοάξ) 2. (για πρόσ.) µιλώ όπως ο βάτρα-
χος, µιµούµαι τη φωνή τού βατράχου. — κόασµα (το) [1782] κ. κοα-
σµός (ο). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κόαξ, ηχοµιµητική λ. από την κραυγή τού βατρά-
χου, πβ. κ. λατ. coaxo, γερµ. quak κ.ά.]. 

κοάλα (το) {άκλ.} ΖΩΟΛ. µικρό ζώο τής Αυστραλίας, που µοιάζει µε 
αρκουδάκι, ανεβαίνει στα δέντρα και δεν έχει ουρά. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
koala < αυστραλ, koola(h), το οποίο στη γλώσσα των ιθαγενών 
σηµαίνει «όχι νερό», αφού αυτό το είδος µαρσιπποφόρου δεν πίνει 
ποτέ νερό]. 

κοάξ-κοάξ (το) {άκλ.} η φωνή τού βατράχου (πβ. βρεκεκέξ). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ηχοµιµητ. λ.]. 

Κ.Ο.Β. (η) Κοµουνιστική Οργάνωση Βάσης. 
κοβάλτιο (το) [1812] {κοβαλτί-ου | -ων} ΧΗΜ. µέταλλο αργυρόλευκο 
µε κυανή χροιά (σύµβολο Co), που αποτελεί ένα από τα απαραίτητα 
στον οργανισµό ιχνοστοιχεία και συστατικό πολλών πυρίµαχων και 
µαγνητικών κραµάτων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού γερµ. kobalt < µέσ. γερµ. kobolt, ονοµασία δαίµονα των ορυχείων 
στους παλαιούς γερµανικούς µύθους, επειδή κατά την εξόρυξη τού 
µετάλλου προκαλούνταν επικίνδυνες αναθυµιάσεις]. 

κόβερ-γκερλ (το) {άκλ.} νέα και όµορφη κοπέλα, τής οποίας η φω-
τογραφία εµφανίζεται ως εξώφυλλο σε περιοδικό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
cover-girl]. 

κόβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γ' ενεστ. κόβει κ. λαϊκ. κόφτει | έκοψα (προστ. 
κόψε κ. κόφ' το), κόπηκα, κοµµένος} ♦ (µετβ.) 1. χωρίζω (κάτι) σε δύο ή 
περισσότερα κοµµάτια (µε κατάλληλο εργαλείο, λ.χ. µαχαίρι, τα-
νάλια, ψαλίδι, κόφτη κ.ά.): - το σκοινί | την κορδέλα | τα καλώδια | τα 
δεσµά || ~ τη ντοµάτα στα τέσσερα | την πίτα σε µικρά κοµµάτια | µια 
φέτα στα δύο || ~ την τούρτα | τη βασιλόπιτα (τη χωρίζω σε κοµµάτια) 
2. ξεχωρίζω ένα κοµµάτι από το βασικό τµήµα (κάποιου πράγµατος): 
κόψε µου µια φέτα ψωµί || ~ µια µερίδα κρέας || ~ ένα µπούτι από το 
κοτόπουλο 3. (+σε) δίνω (σε κάτι) συγκεκριµένη µορφή µε τη 
βοήθεια µαχαιριού ή άλλου αιχµηρού αντικειµένου: ~ το ύφασµα σε 
τετράγωνα || ~ το κρεµµύδι | την πιπεριά σε ροδέλες 4. (α) αφαιρώ, 
συνήθ. µε κοφτερό εργαλείο, από κάτι ένα τµήµα του: έκοψε το νεκρό 
τµήµα τού φυτού και το πέταξε || ~ τις κορυφές από τα στάρια || ~ ένα 
κλαδί απ' το δέντρο || ~ ένα άρθρο από την εφηµερίδα || ~ τις άκρες απ' 
τα φύλλα (ξακρίζω) || ~ τις σελίδες µε τον χαρτοκόπτη (β) (ειδικότ.) 
για αποκοπή µέλους τού σώµατος και ακρωτηριασµό: ο δήµιος του 
έκοψε το κεφάλι || τα παλιά χρόνια έκοβαν τα αφτιά ή τη µύτη των 
κακούργων για τιµωρία 5. (ειδικότ.) αποσπώ (κάτι) από το σηµείο 
όπου βρίσκεται (τραβώντας το): ~ τα σταφύλια | τα µήλα || ~ λεµόνια 
από τη λεµονιά || ~ δύο σελίδες από το τετράδιο 6. αφαιρώ τµήµα 
ταινίας, οµιλίας, γραπτού κειµένου κ.λπ. (επειδή ίσως προσβάλλει 
κάποιους ή παραβιάζει κάποιον νόµο): έκοψαν από την ταινία τις 
τολµηρές σκηνές || η επιτροπή έκοψε ένα µέρος τής οµιλίας στο µο-
ντάζ, γιατί περιείχε ύβρεις κατά τού πολιτεύµατος || στην καινούργια 
έκδοση τού µυθιστορήµατος υπάρχουν και τα κοµµάτια που είχε κόψει 
η λογοκρισία ΣΥΝ. λογοκρίνω 7. (για δέντρο) πελεκώ ή πριονίζω τον 
κορµό του, ώστε να πέσει κάτω: οι ξυλοκόποι µε τα τσεκούρια κόβουν 
δέντρα || ~ ξύλα (δέντρα ή κλαδιά από τα δέντρα για θέρµανση) 8. 
(για µέλος ή σηµείο τού σώµατος µου) πληγώνω (σκόπιµα ή από 
απροσεξία, συνήθ. όταν ένα αιχµηρό αντικείµενο ή επιφάνεια 
προκαλεί άνοιγµα στο δέρµα, ώστε να τρέχει αίµα): ~ το δάχτυλο µου 
|| έκοψα το χέρι µου µε το µαχαίρι καθώς ετοίµαζα το φαγητό- ΦΡ. (α) 
κόβω τις φλέβες µου (i) για απόπειρα αυτοκτονίας (ii) (µτφ.-αργκό) 
για να δείξει κανείς ότι έχει περιέλθει σε απελπιστική κατάσταση: 
δεν αντέχω πια αυτή την κατάσταση, θα κόψω τις φλέβες µου! (β) 
κόψε τον λαιµό σου! βρες τη λύση µόνος σου, χωρίς να µε εµπλέκεις: 
δεν ξέρω πού θα βρεις τα λεφτά που µου χρωστάς- ~! || κόψτε τον 
λαιµό σας να τελειώσετε εγκαίρως τη δουλειά! 9. (για τιµή προϊόντος) 
µειώνω, κάνω έκπτωση: πόσα θα µου κόψετε, αν αγοράσω και τα δύο; 
|| του έκοψε πέντε χιλιάδες δρχ. από την αρχική τιµή ΣΥΝ. κάνω 
έκπτωση 10. µειώνω τη διάρκεια: το φιλµ διαρκεί πολύ, πρέπει να το 
κόψουµε || έκοψε δέκα λεπτά από την οµιλία του, γιατί ξεπερνούσε τον 
χρόνο 11. µειώνω σε µήκος: ~ τα µαλλιά µου | τα νύχια | τα γένια | τις 
φαβορίτες || ~ το γρασσίδι 12. αφαιρώ εντελώς, ξυρίζω: από τότε που 
έκοψε το µουστάκι, άλλαξε το πρόσωπο του || έβαλε στοίχηµα ότι θα 
κόψει το µούσι του, αν χάσουν στις εκλογές 13. (για πε-ΡιοΧή) χωρίζω, 
διαιρώ: το ποτάµι κόβει την κοιλάδα στα δύο || ο δρόµος κόβει το χωριό 
στη µέση 14. (για νόµισµα) παράγω και θέτω στην κυκλοφορία: η 
κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κόψει πληθωριστικό νόµισµα || η 
Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα κόψει νέο νόµισµα 15. (για 
µισθό, επίδοµα) εγκρίνω και καταβάλλω, πληρώνω: του έκοψε 
µηνιάτικο διακόσιες χιλιάδες || ο εργάτης ζήτησε να του κόψουν 
επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 16. (για εισιτήριο) (α) εκδίδω σε (κά-
ποιον): πόσα εισιτήρια κόβει το θέατρο σας τα σαββατοκύριακα; (β) 
ζητώ να µου εκδώσουν, βγάζω (από ταµείο | εκδοτήριο): τον έστειλαν 
να κόψει εισιτήρια για όλη την παρέα 17. διακόπτω (κάποιον) κατά τη 
διάρκεια µιας πράξης: µου τηλεφώνησε την ώρα που η ταινία έφτανε 
στην κορύφωση- µ' έκοψε πάνω στο καλύτερο || µη µε κόβεις την ώρα 
που µιλάω! 18. (λαϊκ.) σχηµατίζω µια εντύπωση για (κάποιον/κάτι), 
καταλαβαίνω τον χαρακτήρα του: αµέσως τον έκοψα τι κουµάσι ήταν! 
19. (λαϊκ.) κοιτάζω µε προσοχή, παρατηρώ: καθόταν στην άκρη τής 
πλατείας κι έκοβε κίνηση || περνούσε µπροστά από τους υποψηφίους κι 
έκοβε φάτσες 20. εµποδίζω: φύγε από µπροστά' µου κόβεις τη θέα! || 
τα ψηλά κτήρια έκοβαν τον ήλιο || (µτφ.) µπήκε στη µέση και µου 
έκοψε τον δρόµο || αυτή η ήττα τού έκοψε τον δρό- 
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µο προς την προεδρία 21. απορρίπτω, θεωρώ ότι κάποιος δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις (για κάτι): ο καθηγητής έκοψε στις εξετάσεις είκοσι 
φοιτητές 22. ελαττώνω: κόψε ταχύτητα, ο δρόµος στενεύει απότοµα 
23. παύω να κάνω (κάτι), διακόπτω (συνήθεια, πάθος κ.λπ.): ~ το 
χαρτί (τη χαρτοπαιξία) | το κάπνισµα | το ποτό 24. (για όργανα τού 
σώµατος, λειτουργίες κ.λπ.) σταµατώ απότοµα κάτι, το κάνω να πά-
ψει να λειτουργεί: η ταινία έχει σκηνές δράσης που κόβουν την ανάσα 
25. σε ΦΡ. που δηλώνουν µεγάλο φόβο, όπως κόβω τη χολή | τα ήπατα 
(κάποιου) προκαλώ µεγάλο φόβο (σε κάποιον): ήρθε πίσω µου 
αθόρυβα στο σκοτάδι και µου 'κόψε τη χολή || µου 'κόψε τα ήπατα 
µόλις µου είπε πως κάτι έπαθες! 26. περικόπτω ή σταµατώ: πρέπει να 
κόψουµε τις περιττές δαπάνες || έκοψαν όλες τις επιδοτήσεις προς τους 
αγρότες || λένε ότι θα µας κόψουν το οικογενειακό επίδοµα 27. 
διακόπτω, σταµατώ κάτι που υπάρχει µέχρι σήµερα: πρέπει να κό-
ψουµε τις οικειότητες | τα πολλά-πολλά | τα πάρε-δώσε || τσακώθηκε 
µαζί του και του έκοψε και την καληµέρα || έκοψε κάθε επαφή | κάθε 
σχέση µαζί της- ΦΡ. (εκφραστ.) κοµµένα αυτά! (i) για να επισηµανθεί 
(σε κάποιον) ότι πρέπει να σταµατήσει αυτά που συνηθίζει να κάνει 
και ότι πρέπει να αλλάξει στάση ή συµπεριφορά (απέναντι σε 
κάποιον/κάτι): ∆εν θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις! ~! (ii) για να προει-
δοποιηθεί (κάποιος) ότι η (κακή) συµπεριφορά του θα προκαλέσει 
αρνητική αντίδραση (από κάποιον άλλο): Με τέτοιος θράσος που 
έχεις, νοµίζεις ότι θα σου κάνω κι άλλα χατίρια; ~! 28. διακόπτω τη 
ροή ή την παροχή αγαθού, σταµατώ την τροφοδότηση: αν δεν πλη-
ρώσετε εγκαίρως τον λογαριασµό, θα σας κόψουµε το ρεύµα || τους 
έκοψαν το νερό 29. στρίβω (συνήθ. µε απότοµη κίνηση): έκοψε το τι-
µόνι δεξιά και µπήκε στο αντίθετο ρεύµα 30. αλέθω: ~ καφέ | κιµά | 
πιπέρι 31. ΑΘΛ. εµποδίζω τη συνέχεια τής πορείας, διακόπτω την κί-
νηση (παίκτη ή µπάλας): ο αµυντικός έκοψε τον επιθετικό τής αντί-
παλης οµάδας || έκοψε τη µπάλα µε το χέρι 32. (για χτύπηµα µε το χέ-
ρι): θα σου κόψω κάνα χαστούκι! || του 'κόψε µια ανάποδη (µε την 
εξωτερική πλευρά τής παλάµης), που τη θυµάται ακόµη 33. σε ΦΡ. 
που δηλώνουν επιβολή σε κάποιον ή περιορισµό τού θάρρους ή τού 
θράσους του: πρέπει να του κόψεις λίγο τον βήχα, γιατί έχει γίνει πολύ 
θρασύς || θα του κόψω τον αέρα, γιατί αυθαδιάζει || πολλά λες και θα 
στην κόψω τη γλώσσα σύρριζα! || αν ξαναπλώσεις χέρι στο φαγητό, θα 
στα κόψω τα χέρια! || αν ξαναπατήσεις στη γειτονιά, θα στα κόψω τα 
πόδια! 34. (λαϊκ.) για έντονο και ξαφνικό αίσθηµα πείνας: κατά το 
µεσηµέρι µε έκοψε µια πείνα! || δεν είχαν φάει και τους είχε κόψει 
λόρδα 35. (για φιλµ ή βιντεοταινία) σταµατώ (τη µετάδοση) σε 
ορισµένο σηµείο: κόψε το εδώ να το δούµε καλύτερα (ενν. το φιλµ) 
36. τέµνω σε ένα σηµείο: µία ευθεία κόβει τις δύο άλλες στο σηµείο 
αυτό 37. τεµαχίζω µε ορισµένο τρόπο ή σχέδιο: ~ ίσια | στραβά το 
χαρτί || ~ ύφασµα για κουρτίνες | για σακάκι ♦ (αµετβ.) 38. (για τρά-
πουλα) χωρίζω το σύνολο των τραπουλόχαρτων σε δύο µέρη (στην 
έναρξη τού παιχνιδιού): εσύ κόβεις (ενν. την τράπουλα) 39. (για ρευ-
στές τροφές) αλλοιώνεται η σύνθεση µου, χαλάω: το γάλα έκοψε, δεν 
πίνεται πια || χρειάζεται προσοχή όταν φτειάχνεις τη µαγιονέζα, για να 
µην κόψει 40. (για εργαλείο µε αιχµή, κόψη, ακµή) είµαι κοφτερός, 
οξύς, µπορώ να χρησιµοποιηθώ για κοπή: το µαχαίρι στόµωσε και δεν 
κόβει || ένα ξυράφι που κόβει πολύ (πολύ κοφτερό) || πρόσεχε τη λάµα- 
κόβει σαν ξυράφι! 41. µειώνεται η ένταση µου: ευτυχώς έκοψε ο 
αέρας || στο λιµανάκι το κύµα κόβει αρκετά || να κόψει πρώτα η βροχή 
και µετά φεύγουµε 42. σταµατώ (τις επαφές µου µε κάποιον), 
διακόπτω (τις σχέσεις): έχουµε κόψει, δεν βλεπόµαστε πια 43. (λαϊκ.) 
αλλοιώνοµαι, παίρνω χειρότερη όψη: έκοψε η µούρη του απ' τη δίαιτα 
ΣΥΝ. ρεύω 44. σε ΦΡ. που δηλώνουν οξεία αντίληψη: κόβει το µυαλό 
του (ή του κόβει) || κόβει το µάτι σου (βλέπεις καλά, παρατηρείς 
λεπτοµέρειες) 45. (για καθηγητή, εξεταστή) απορρίπτω (µαθητές, 
υποψηφίους), βαθµολογώ κάτω από τη βάση: ένας εξεταστής που έχει 
τη φήµη ότι κόβει-(µεσοπαθ. κόβοµαι) 46. απορρίπτοµαι: κόπηκε στις 
εξετάσεις µε τέσσερα 47. παύω να αισθάνοµαι κάτι: µόλις έµαθα τα 
δυσάρεστα νέα, µου κόπηκε η όρεξη 48. (για όργανα τού σώµατος, 
λειτουργία του κ.λπ.) σταµατώ (απότοµα) ή παύω να λειτουργώ: µό-
λις δεις το βάθος τού γκρεµού θα σου κοπεί η αναπνοή || απ' την πολλή 
πεζοπορία µου είχε κοπεί η ανάσα 49. σε ΦΡ. για τη δήλωση µεγάλου 
φόβου: µόλις είδαν τους εχθρούς, τους κόπηκαν τα γόνατα/ τα πόδια || 
από το µεγάλο σοκ τής κόπηκε η µιλιά || µου κόπηκαν τα ήπατα απ' τον 
φόβο 50. διακόπτοµαι: καθώς συνοµιλούσαν, κόπηκε ξαφνικά η 
γραµµή || όταν έχει κακοκαιρία, κόβεται συχνά η δορυφορική σύνδεση 
51. παύω να έχω (κάτι): της κόπηκε το γάλα και δεν µπορεί πλέον να 
θηλάσει || ξαφνικά της κόπηκε η περίοδος 52. (για υλικό που είναι 
πολύ µαλακό) µπορώ να τεµαχιστώ εύκολα: το βούτυρο κόβεται 
εύκολα || το κρέας έχει παγώσει και δεν κόβεται µε τίποτα · ΦΡ. (α) 
κόβω δρόµο ακολουθώ συντοµότερη διαδροµή: στρίψε από 'δώ για 
να κόψουµε δρόµο (β) (αργκό) κόβω λάσπη φεύγω από µια 
δυσάρεστη κατάσταση, την κοπανάω: µόλις είδε τα σκούρα, έκοψε 
λάσπη (γ) κόβω τα φτερά (κάποιου) τον αποθαρρύνω, τον κάνω να 
απογοητευθεί (σε µια προσπάθεια που καταβάλλει): η αναπάντεχη 
αποτυχία του στον διαγωνισµό τού έκοψε τα φτερά (δ) (µτφ.) κόβω το 
κεφάλι µου είµαι απολύτως σίγουρος για (κάποιον/κάτι), δεν έχω την 
παραµικρή αµφιβολία: αποκλείεται να συµπεριφέρθηκε αυτός έτσι- 
κόβω το κεφάλι µου γι' αυτόν || µπορεί να έγιναν κι έτσι όπως τα λες τα 
πράγµατα- δεν κόβω το κεφάλι µου! (ε) το κόβω µε τα πόδια πηγαίνω 
κάπου πεζός: απελπίστηκα να περιµένω το λεωφορείο και το 'κόψαµε 
τα πόδια (στ) κόβω βόλτες πηγαίνω πέρα-δώθε: ένας νεαρός έκοβε 
βόλτες µπροστά απ' το σπίτι σου (ζ) (οικ.) κόφ' το ή κόψ' ΤΟ! σταµάτα 
(να κάνεις ή να λες αυτό που κάνεις ή λες): ~! ∆εν θέλω άλλα αστεία 
εις βάρος µου (η) µε κόβει | λούζει κρύος ιδρώτας βλ. λ. ιδρώτας (θ) 
(µτφ.) κόβω | γκρεµίζω τις γέφυρες βλ. λ. γέφυρα 

(ι) (ειρων.) κόψε κάτι! (i) προς κάποιον που λέει πολλές υπερβολές, 
που διηγείται (συνήθ. για τον εαυτό του) απίστευτα πράγµατα: σαν 
πολλά µας τα λες, ~! (ii) (προς έµπορο) κάνε µια µικρή έκπτωση (ια) 
κόβω και ράβω για κάποιον που µπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε έναν 
χώρο, έναν τοµέα: στην υπηρεσία του κόβει και ράβει ΣΥΝ. λύνει και 
δένει (ιβ) (µτφ.) κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα (κάποιου) φτει-
αγµένος ή απόλυτα προσαρµοσµένος στις επιθυµίες, τις ικανότητες 
τις δυνατότητες (κάποιου): ο ρόλος ήταν ~ αυτής τής ηθοποιού || οι 
εκλογικοί νόµοι είναι συνήθως κοµµένοι και ραµµένοι στα µέτρα τού 
κυβερνώντος κόµµατος (ιγ) τι σε κόφτει εσένα; τι σε νοιάζει, γιατί σε 
απασχολεί; (µε τη σηµ. «δεν σου πέφτει λόγος, δεν σε αφορά κάτι»): 
Εσένα τι σε κόφτει αν θα πληρώσουν πρόστιµο; Εσύ θα τα δώσεις τα 
λεφτά; (ιδ) (λαϊκ.) κόβω καρφιά για πολύ κρύο καιρό, για πολύ ψύ-
χος: κόψαµε καρφιά µες στο χιόνι (ιε) (λαϊκ.) κόβω ρόδα µυρωµένα 
(γενικά) φεύγω, αποχωρώ' (ειδικότ.) εγκαταλείπω µια κατάσταση 
ξαφνικά, κυρ. όταν θα έπρεπε να µείνω (ιστ) µε κόβει η κοιλιά µου 
παθαίνω διάρροια, κόψιµο (ιζ) κόβω το αίµα (κάποιου) βλ. λ. αίµα 
(ιη) κόβω την ανάσα (κάποιου) (i) για να δηλωθεί ο έντονος θαυµα-
σµός που προκαλείται από τη θέα ενός εντυπωσιακού και συνήθ. 
αχανούς τοπίου: το απέραντο πέλαγος που αντικρίσαµε από την κο-
ρυφή τού βουνού, µας έκοψε την ανάσα (ii) για την περιγραφή κατα-
στάσεων που προκαλούν φόβο, τρόµο, έκπληξη ή συναρπάζουν: το 
θρίλερ είχε κάτι τροµακτικές σκηνές που σου έκοβαν την ανάσα || 
µόλις τον είδα να πέφτει στο κενό, µου κόπηκε η ανάσα 53. (α) µε εν-
διαφέρει πολύ: θέλω να πάω, αλλά δεν ~ κιόλας! (β) επιµένω (για κά-
τι): δεν ήρθε στη συνάντηση και κοβόταν ότι δεν είχε ενηµερωθεί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κόπτω (βλ.λ.), πβ. ράβω - ράπτω, σκάβω - σκά-
πτω, νίβω - νίπτω κ.ά. Ήδη µεσν. είναι οι φρ. µέ κόπτει ίδρος, κόβο-
νται τά πόδια | τα µέλη µου, µέ κόφτει δια κάποιον]. 

κογιονάρω ρ. µετβ. {κογιονάρισα} (λαϊκ.) κοροϊδεύω, εµπαίζω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. cogionar (ιταλ. coglionare) < cogion «(κυ-
ριολ.) όρχις - (µτφ.) ανόητος, ηλίθιος» < µτγν. λατ. coleo < λατ. 
culeus]. 

κογιότ (το) {άκλ.} ΖΩΟΛ. µικρός λύκος που ζει στη δυτική Β. Αµερική 
(Η.Π.Α. και Μεξικό). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. coyote < µεξ. coyote < koyotl, γλώσσα Ναχουάτλ (των 
Αζτέκων)]. 

KOVKÓ (το) → Κονγκό 
κογκλάβιο (το) → κονκλάβιο 
κογκρέσο (το) → κονγκρέσο 
κόγχη (η) {κογχών} 1. ΑΝΑΤ. κάθε κοιλότητα οστού ή οργάνου τού σώ-

µατος: ~ οφθαλµού (καθεµιά από τις κοιλότητες τού κρανίου, στις 
οποίες βρίσκονται τα µάτια) || ~ ωτός (ονοµασία τής βαθιάς κοιλό-
τητας τού πτερυγίου τού αφτιού) 2. κοίλωµα τοίχου για την τοποθέ-
τηση διαφόρων αντικειµένων ή για διακοσµητικούς χώρους 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. το ηµικυκλικό τµήµα τού Αγίου Βήµατος, που προεξέχει προς 
την ανατολή και στο οποίο τοποθετείται η Αγία Τράπεζα, όπως επί-
σης και τα πλάγια µικρότερα ηµικυκλικά στοιχεία τού Ιερού Βήµα-
τος 4. ΓΕΩΛ. κοίλωµα µε αµφιθεατρικό και ηµικυκλικό σχήµα, που 
βρίσκεται στην επιφάνεια τού εδάφους και που σχηµατίστηκε από 
τις διαβρωτικές διεργασίες παγετώνα. Επίσης κόχη (κυρ. σηµ. 2). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., που συνδ. µε σανσκρ. sankhà- «µύδι», καθώς και µε το 
αρχ. ουσ. κόχλος «κοχλίας»]. 

-κογχος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει πόσες κόγχες έχει ένα κτή-
ριο: το ιερό τής εκκλησίας µας είναι τρίκογχο. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής 
Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. τρί-κογχος), που προέρχεται από το 
αρχ. κόγχη]. 

KO.∆Η.ΣΟ. (το) Κόµµα ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού. 
Κ.Ο.Ε.Μ. (η) Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής. 
Κοζάκος (ο) µέλος νοµαδικού πληθυσµού στα νότια σύνορα τής Ρω-

σίας, µε στρατό περίφηµο για τη µαχητικότητα του, ο οποίος φρου-
ρούσε τα σύνορα τής χώρας και, µετά την επανάσταση τού 1917, εν-
σωµατώθηκε στον κόκκινο Στρατό. — κοζάκικος, -η, -ο [1896]. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Cosaque < ουκραν. Kozak < τουρκ. Kazak 
«στρατιώτης ιππικού»]. 

Κοζάνη (η) πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νο-
µού (νοµός Κοζάνης).   — Κοζανίτης (ο), Κοζανίτισσα (η), κοζανίτι-
κος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν. < σλαβ. kozani < koza «γίδα, δέρµα γίδας»]. 

Κόζα Νόστρα (η) {άκλ.} η ονοµασία τής µαφίας στις Η.Π.Α.· (γενι-
κότ.) ως χαρακτηρισµός κλειστών µυστικών οµάδων τού οργανωµέ-
νου εγκλήµατος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cosa nostra «δική µας υπόθεση»]. 

κοζάρω ρ. µετβ. {κοζάρισα} (λαϊκ.) 1. κοιτάζω (κάποιον/κάτι) µε προ-
σοχή, συνήθ. κρυφά 2. βλέπω (από µακριά), διακρίνω (κάποιον/κάτι), 
βάζω (κάποιον/κάτι) στο µάτι ΣΥΝ. µπανίζω. 
[ΕΤΥΜ. < Κόζΐ (βλ.λ.)]. 

κόζι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 1. (σε ορισµένα χαρτοπαίγνια) το ισχυρό 
φύλλο που νικάει 2. το προσεκτικό κοίταγµα, η παρατήρηση- ΦΡ. (α) 
κάνω κόζι διακρίνω, βλέπω (κάποιον): τον έκανες κόζι αυτόν που πέ-
ρασε; (β) παίρνω κόζι κοιτάζω επίµονα και µε ερωτική διάθεση ΣΥΝ. 
µπανίζω, παίρνω µάτι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. koz]. 

Κ.Ο.Θ. (η) Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 
κόθορνος (ο) {κοθόρν-ου | -ων, -ους} 1. υπόδηµα µε ψηλό και παχύ 

πέλµα, το οποίο φορούσαν οι υποκριτές τής αρχαίας τραγωδίας υπο-
δυόµενοι ρόλους ηρώων 2. (µτφ.) (α) (µειωτ.) για άκοµψο υπόδηµα (β) 
άνθρωπος αναξιόπιστος που αλλάζει απόψεις και θέσεις από ιδιοτέ-
λεια. 



κοιλάδα 910 κοινοβουλευτικός 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. λυδικό δάνειο], 
κοιλάδα (η) το κοίλωµα εδάφους που περικλείεται από βουνά ή υψώ-

µατα και που σχηµατίστηκε λόγω τής διαβρωτικής ενέργειας τού νε-
ρού- ΦΡ. κοιλάς τού κλαύθµωνος βλ. λ. κλαυθµών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κοιλάς, -άδος < κοίλος]. 

κοιλαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (κοίλαν-α, -θηκα} (λόγ.) βαθουλώνω, κάνω 
(κάτι) κρίλο. — κοίλανση (η) [µτγν.]. 

κοιλαράς, -ού, -άδικο {κοιλαράδες (θηλ. κοιλαρούδες)} (µεγεθ.-µει-
ωτ.) αυτός που έχει µεγάλη και προτεταµένη κοιλιά ΣΥΝ. προκοίλης, 
χοντρός. 

κοιλαρφανος, -η, -ο (λαϊκ.) ορφανός από τη στιγµή τής γέννησής του. 
κοιλεντερωτά (τα) [1877] ΖΩΟΛ. οµοταξία υδρόβιων ασπόνδυλων, 
που περιλαµβάνει τα κοράλλια, τις µέδουσες, τους σπόγγους κ.ά. 
Επίσης κοιλέντερα [µεσν.]. 

κοιλιά (η) 1. η περιοχή τού ανθρώπινου σώµατος ανάµεσα στον θώρακα 
και στη λεκάνη, η οποία περιέχει τα σπλάχνα ΣΥΝ. γαστέρα· ΦΡ. (α) 
πέφτω µε την κοιλιά πέφτω µπρούµυτα, οριζόντια προς το έδαφος: 
έπεσε στο νερό µε την κοιλιά (β) χορός τής κοιλιάς ανατολίτικος χορός 
που βασίζεται στην κίνηση τής κοιλιάς και των γοφών (γ) η κοιλιά 
µου παίζει βιολί/ ταµπουρά πεινάω πολύ (και ακούγονται από την 
κοιλιά οι χαρακτηριστικοί ήχοι, γουργούρισµα) 2. (συνεκδ.) το 
µπροστινό τοίχωµα τής παραπάνω περιοχής: έχει ράµµατα στην -από 
την εγχείρηση· ΦΡ. πιάνω την κοιλιά µου απ' τα γέλια ξεκαρδίζοµαι, 
γελάω πάρα πολύ 3. (συνεκδ.) (α) το στοµάχι ή τα έντερα: κοιµήθηκε 
µε άδεια ~ (β) (στα ζώα, ψάρια κ.λπ.) η αντίστοιχη περιοχή τού 
σώµατος τους- (ειδικότ.) το κάτω µαλακό µέρος τού σώµατος τους: 
ανοίγω το ψάρι από την ~ || µαγειρεµένες ~ ζώων || κοιλιές και 
ποδαράκια για πατσά · 4. η µήτρα: (καθηµ.) αισθανόταν το έµβρυο να 
κλοτσάει στην ~ της || µια έγκυος µε φουσκωµένη -· ΦΡ. από την 
κοιλιά τής µάννας του βλ. λ. µάννα 5. (µτφ.) κοίλωµα προς τα µέσα ή 
προς τα έξω: τέντωσε το σχοινί, γιατί κάνει - · 6. το πάχος (στην πε-
ριοχή τής κοιλιάς): δεν έχεις καθόλου ~, είσαι µια χαρά- ΦΡ. κάνω 
κοιλιά (i) παχαίνω: λένε ότι η µπίρα φουσκώνει και κάνει κοιλιά (ii) 
χαλαρώνω (σε προσπάθεια, εργασία κ.λπ.): οι εργασίες για τη διά-
νοιξη οδού κάνουν κοιλιά (δεν προχωρούν εντατικά) || αυτή την πε-
ρίοδο η οµάδα έχει κάνει κοιλιά 7. το κάτω µέρος τού αεροσκάφους: 
δεν λειτούργησε το σύστηµα των τροχών και το αεροπλάνο προσγει-
ώθηκε µε την ~. Επίσης (λόγ.) κοιλία (βλ.λ.). — (υποκ.) κοιλίτοα (η), 
(µεγεθ.) κοιλαρά (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κοιλία (< κοίλος), που αρχικώς δήλωνε κάθε σω-
µατική κοιλότητα, για να καταλήξει στη σηµ. «κοιλότητα των σπλά-
χνων» (ήδη αρχ.)]. 

κοιλία (η) {κοιλιών} ΑΝΑΤ. ονοµασία διαφόρων κοιλοτήτων των οργά-
νων τού σώµατος: κοιλίες τής καρδιάς (οι δύο κοιλότητες τής καρ-
διάς, όπου συγκεντρώνεται το αίµα που προέρχεται από τους κόλ-
πους) || κοιλίες τού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ αρχ. < κοίλος]. 

κοιλιακός1, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κοιλιά: ~ 
χώρα || ~ µύες (άνω | κάτω | πλάγιοι) 2. κοιλιακοί (οι) (α) οι κοιλιακοί 
µύες (β) ποικίλες ασκήσεις γυµναστικής για την εκγύµναση των 
µυών τής κοιλιάς: κάνω κοιλιακούς 3. κοιλιακά (τα) νόσος των εντέ-
ρων. ✈  ΧΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κοιλιακός2, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε κοιλία (τής καρ-
διάς): ~ αορτή. 

κοιλιαλγία (η) {κοιλιαλγιών} πόνος στην κοιλιά, κοιλόπονος. [ΕΤΥΜ 
< κοιλιά + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cœlialgie]. 

κοιλιόδουλος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που υποκύπτει στη λαιµαργία του, 
ο φαγάς ΣΥΝ. λαίµαργος. 

κοιλιοκήλη (η) [1853] ΙΑΤΡ. η πρόπτωση κοιλιακού σπλάγχνου (λ.χ. 
εντέρου) µέσα από ασθενές σηµείο τού κοιλιακού τοιχώµατος ή µέ-
σα από ουλή προηγούµενης επέµβασης (µετεγχειρητική ~). [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cœliocèle]. 

κοιλόπονος (ο) πόνος στην κοιλιά ΣΥΝ. πονόκοιλος, κοιλιαλγία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

κοιλοπονώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {κοιλοπονάς... | κοιλοπόνεσα} 1. πονώ 
στην κοιλιά 2. (για επίτοκη γυναίκα) έχω ωδίνες τοκετού. 

κοίλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει βαθουλωµένη επιφάνεια, κυρτός: ~ 
κάτοπτρο ΣΥΝ. βαθουλός, βαθουλωτός · 2. αυτός που έχει εσωτερικό 
κενό, κούφιος ΑΝΤ. συµπαγής 3. κοίλο(ν) (το) το µέρος τού αρχαίου 
θεάτρου που προοριζόταν για τους θεατές. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κοίλος < *κοΡ-ιλος (πβ. µυκ. ko-wi-ro-) < *kow-, ετεροι-
ωµ. βαθµ. τού I.E. *kew- «κοίλωµα, οίδηµα», πβ. λατ. cavus «κοίλος» 
(> γαλλ. cave «σπηλιά»), cavitas «κοιλότητα» (> ισπ. cavidad), αρµ. 
soyl^o&ß. thelë «βαθύς» κ.ά. Πιθ. οµόρρ. κώθων (βλ. λ. κωθώνι)]. 
κοιλότητα (η) [αρχ.] {κοιλοτήτων} βαθούλωµα στην επιφάνεια τής 
γης ή µεγάλου επίπεδου αντικειµένου. κοίλωµα (το) [αρχ.] {κοιλώµ-
ατος | -ατα, -άτων} το κοίλο µέρος µιας επιφάνειας, το βαθούλωµα: - 
εδάφους ΣΥΝ. κοιλότητα, κούφωµα, λάκκωµα. 
κοιµάµαι κ. (σπανιότ.) κοιµούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κοιµάσαι... | κοιµ-
ήθηκα, -ισµένος) 1. βρίσκοµαι στην κατάσταση τού ύπνου: ~ καλά | 
ήσυχα | βαθιά | ανήσυχα | σαν πουλάκι (ήσυχα) | στο πλάι µε 
γυρισµένη την πλάτη | ανάσκελα | λίγο | ελαφρά | µε τα ρούχα | µε τα 
µάτια ανοιχτά- ΦΡ. (α) κοιµάµαι κι ονειρεύοµαι | κοιµάµαι του καλού 
καιρού (ί) για ύπνο βαθύ (ii) (µτφ.) για πρόσωπο που δεν αντι-
λαµβάνεται τι συµβαίνει γύρω του (β) κοιµάµαι όρθιος (i) είµαι εξα-
ντληµένος και κλείνουν τα µάτια µου από τη νύστα (ii) δεν αντιλαµ-
βάνοµαι τι συµβαίνει γύρω µου, δεν παίρνω χαµπάρι, είµαι χαζός (γ) 

κοιµάµαι τον ύπνο τού δικαίου (ί) (µτφ.) κοιµάµαι ήρεµα και ανέµελα 
(ii) (µτφ.) δεν καταλαβαίνω τι µου γίνεται, είµαι αφελής, δεν παίρνω 
είδηση (δ) κοιµάµαι µε τις κότες πηγαίνω πολύ νωρίς για ύπνο (ε) 
κοιµάµαι σαν αρνάκι κοιµάµαι ξέγνοιαστος (στ) κοιµήσου και πα-
ρήγγειλα αρχή νανουρίσµατος· (µτφ.-ειρων.) σε πρόσωπο που δεν 
αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει γύρω του (ζ) κοιµάται (κάποιος) κι η 
τύχη του δουλεύει βλ. λ. τύχη (η) (παροιµ.) όπως έστρωσες, θα κοι-
µηθείς βλ. λ. στρώνω (θ) (παροιµ.) µε στραβό αν κοιµηθείς, το πρωί 
θα αλληθωρίοεις για την επίδραση που ασκούν οι παρέες στον άν-
θρωπο, κυρ. οι κακές 2. (συνεκδ.) ΕΚΚΛΗΣ. (για αγίους, ιερείς, µονα-
χούς κ.λπ., αλλά και για λαϊκούς) πεθαίνω: ο άγιος εκοιµήθη στα 
εξήντα του χρόνια ΣΥΝ. αποδηµώ εις Κύριον 3. (µτφ.) (α) αδρανώ, µέ-
νω άπρακτος: µην κοιµάσαι! (ενεργοποιήσου!) (β) είµαι τεµπέλης και 
αργοκίνητος · 4. κάνω έρωτα: έχει κοιµηθεί µε πολλούς || κοιµηθή-
κατε µαζί; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, θυµάµαι, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. κοιµούµαι < αρχ. κοιµώµαι «ξαπλώνω, πέφτω για ύπνο», µέση 
φωνή τού ρ. κοιµώ (-άω) «κοιµίζω, ηρεµώ», βλ. λ. κοιµίζω, o µεσν. τ. 
κοιµάµαι σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το γ' πρόσωπο κοιµάται 
τού αρχ. κοιµώµαι]. 

κοίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. (σπάν.) η κατά-
σταση τού ύπνου · 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ο θάνατος: στις 15 Αυγούστου γιορ-
τάζουµε την Κοίµηση τής Θεοτόκου (β) Κοίµηση τής Θεοτόκου (ί) το 
αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα (ii) (συνεκδ.) ο ναός που είναι αφιε-
ρωµένος στην Κοίµηση τής Θεοτόκου. 

κοίµησης (ο) {κοιµήσηδες} αυτός που είναι νωθρός, που δεν έχει ζω-
ντάνια στις κινήσεις του: χρειαζόµαστε έναν δραστήριο άνθρωπο-
αυτός είναι ~, δεν κάνει για τη δουλειά. — κοιµήσικος, -η, -ο, κοι-
µήσικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύπνος. [ΕΤΥΜ. < θ. κοιµησ- (ρ. 
κοιµούµαι) + καταλ. -ης]. 

κοιµητήριο (το) [µτγν.] {κοιµητηρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το νεκροταφείο 
(βλ.λ.). Επίσης κοιµητήρι. — κοιµητηριακός, -ή, -ό. 

κοιµίζω ρ. µετβ. {κοίµισ-α, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να κοιµηθεί: επί 
δύο ώρες προσπαθούσε να κοιµίσει το µωρό ΣΥΝ. αποκοιµίζω 2. (η 
µτχ. κοιµισµένος, -η, -ο) οκνηρός, αργοκίνητος, βραδύς στη σκέψη 
και στις κινήσεις ΑΝΤ. ξεφτέρι, τζιµάνι. — κοιµιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµάµαι, κόµµα, ύπνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κοίµά | *κοϊµος, που εκφράζει την ιδέα τής κατάκλι-
σης για ύπνο, < κεΐµαι (βλ.λ.)]. 

κοιµίσης (ο) → κοίµησης 
κοιµούµαι ρ. → κοιµάµαι 
κοινά (τα) οι υποθέσεις και τα προβλήµατα που απασχολούν το σύ-
νολο των πολιτών: αδιαφορεί τελείως για τα ~ || η ενασχόληση µε τα 
~ είναι δηµοκρατικό καθήκον- (ειδικότ.) η διαχείριση των δηµοσίων 
υποθέσεων, των προβληµάτων που απασχολούν τους πολίτες τοπικής 
ή εθνικής κοινότητας: αναµειγνύοµαι | συµµετέχω στα ~. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., πληθ. ουδ. τού επίθ. κοινός (βλ.λ.), που ήδη στην Αρχ. 
χρησιµοποιείται µε τη σηµ. των δηµοσίων υποθέσεων, λ.χ. προς τα 
κοινά προσελθεΐν «µετέχω τού δηµοσίου βίου» (∆ηµοσθ.)]. 

κοίναΐσθησία (η) {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. η αόριστη και γενική αίσθηση 
που έχει κάθε άνθρωπος για την ύπαρξη του, ανεξάρτητα από τις 
πληροφορίες που δίνουν τα αισθητήρια όργανα. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. coenesthesia]. 

κοινό (το) 1. κάθε χαρακτηριστικό που απαντά σε περισσότερους από 
έναν ανθρώπους, καταστάσεις κ.λπ.: δεν έχουν τίποτα το ~ µεταξύ 
τους · (περιληπτ.) 2. το σύνολο των ανθρώπων που παρακολουθεί µια 
εκδήλωση, αυτοί στους οποίους απευθύνεται κάτι (βιβλίο, εκδήλωση, 
παράσταση κ.λπ.): τα εισιτήρια θα διατίθενται στο - από αύριο || το 
έργο του αγαπήθηκε από το ευρύ | µεγάλο ~ || αναγνωστικό | αγορα-
στικό | θεατρόφιλο | νεανικό | λαϊκό | απαιτητικό | εκδηλωτικό | φί-
λαθλο ~ || το ~ καταχειροκρότησε τον δηµοφιλή πιανίστα || το συντη-
ρητικό ~ αποδοκίµασε έντονα τους τολµηρούς σκηνικούς πειραµατι-
σµούς τού εκκεντρικού σκηνοθέτη || το νοήµον ~ 3. (ειδικότ.) οµάδα 
ανθρώπων που τρέφουν θαυµασµό προς έναν λογοτέχνη, καλλιτέχνη 
ή επιστήµονα: ο διάσηµος τραγουδιστής ζήτησε τη συνδροµή τού ~ 
του για τα παιδιά τού Τρίτου Κόσµου. 
[ΕΤΎΜ Η λ. απαντά ήδη στους εκκλησ. συγγραφείς ως µέρος των πε-
ριφράσεων τό κοινόν τής εκκλησίας (Ι. Χρυσόστοµος), εις τό κοινον 
είσελθείν (Ωριγένης), αναφερόµενη στη συνάθροιση των πιστών, στο 
εκκλησίασµα]. 

KOIVO· κ. κοινό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που ση-
µαίνουν ότι κάτι: 1. σχετίζεται µε τα κοινά, την πολιτική: κοινο-βού-
λιο 2. σχετίζεται µε αυτό που γίνεται από κοινού µε κάποιον: κοινο-
πραξία, κοινό-χρηστος 3. σχετίζεται µε την κοινή γλώσσα: κοινό-λε-
κτος, κοινο-λεξία 4. σχετίζεται µε τον δηµόσιο βίο: κοινο-λογώ, κοινο-
ποιώ 5. στερείται πρωτοτυπίας: κοινό-τύπος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. κοινο-λογία, µτγν. 
κοινο-βούλιον), που προέρχεται από το επίθ. κοινός (βλ.λ.)]. 

κοινοβιάζω ρ. αµετβ. {σε ενεστ. κ. παρατ.} εγκαθίσταµαι σε κοινο-
βιακή µονή και γίνοµαι µέλος της. Επίσης κοινοβιώ [1868] {-οίς...}. 

κοινόβιο (το) [µτγν.] {κοινοβί-ου | -ων} 1. µορφή µοναστικής ζωής, 
κατά την οποία όλοι οι µοναχοί ακολουθούν κοινό πρόγραµµα ζωής 
και λατρείας και διοικούνται από ηγούµενο, τον οποίο εκλέγουν οι 
ίδιοι 2. (κατ' επέκτ.) η από κοινού συµβίωση πολλών ανθρώπων σε 
χώρο όπου υπάρχει συνήθ. αυτονοµία και ελευθερία κινήσεων και 
επικρατεί πνεύµα κοινοκτηµοσύνης: τα νεανικά ~ στην Αµερική τής 
δεκαετίας τού '60. — κοινοβιακός, -ή, -ό [µτγν.], κοινοβιακά επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 

κοίνοβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κοινή διαβίωση 
πολλών ανθρώπων ή οργανισµών στον ίδιο χώρο, η ζωή σε κοινόβιο. 

κοινοβουλευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το Κοι- 
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νοβούλιο: ~ εκπρόσωπος (βουλευτής που εκπροσωπεί το κόµµα του 
στις συνεδριάσεις τής Βουλής) | δηµοκρατία (που έχει Κοινοβούλιο· 
όχι άµεση δηµοκρατία) | σύστηµα | πρακτική | έλεγχος (εβδοµαδιαία 
συνεδρίαση, όπου εξετάζονται επερωτήσεις) | περίοδος | επιτροπή | 
όργανο | οµάδα κόµµατος | πλειοψηφία. — κοινοβουλευτικ-ά | -ώς 
[1839] επίρρ. 

κοινοβουλευτισµός (ο) [1887] το πολιτικό σύστηµα που βασίζεται 
στην ύπαρξη Κοινοβουλίου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
parlementarisme]. 

Κοινοβούλιο (το) {Κοινοβουλί-ου | -ων} 1. το ανώτατο συλλογικό πο-
λιτικό όργανο, που συγκροτείται από εκλεγµένους αντιπροσώπους 
τού λαού και ασκεί τη νοµοθετική εξουσία, ενώ παράλληλα ελέγχει 
την εκτελεστική ΣΥΝ. Βουλή 2. το σύνολο των βουλευτών, η Βουλή: το 
~ αρνήθηκε να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση 3. (συ-
νεκδ.) το κτήριο όπου συνεδριάζει η Βουλή ΣΥΝ. βουλευτήριο. ✈  
ΣΧΟΑίο λ. βουλή. 
[ETYM. < µτγν. κοινοβούλιον < κοινόβουλος< κοινός + -βουλοςκ βου-
λή}. 

κοινογαµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} µορφή πολυγαµίας, κατά την 
οποία δύο ή περισσότεροι άνδρες έχουν κοινές συζυγικές σχέσεις µε 
δύο ή περισσότερες γυναίκες (πβ. λ. πολυγαµία) ANT. µονογαµία. 

κοινοκτηµοσύνη (η) [1856] {χωρ. πληθ.} 1.η από κοινού κυριότητα 
υλικών αγαθών 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. βασική αρχή των σοσιαλιστικών κοι-
νωνιών, που καταργεί την ατοµική ιδιοκτησία και υποστηρίζει την 
από κοινού χρήση ή απόλαυση των υλικών αγαθών. [ETYM. < 
κοινοκτήµων < κοινός + -κτήµων < αρχ. κτώµαι «αποκτώ, κατέβω», 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. Gütergemeinschaft]. 

κοινολεκτος (η) [µτγν.] {κοινολέκτ-ου | -ων, -ους) ΓΛΩΣΣ. η κοινή 
γλώσσα που οµιλείται σε µια χώρα από όλους (συµπεριλαµβανοµέ-
νων, κατά κανόνα, και αυτών που µιλούν διαλεκτικά και ιδιωµατι-
κά). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 

κοινολεκτω ρ. αµετβ. {κοινολεκτείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) λέω κοινά, συνηθισµένα πράγµατα. — κοινολεξία (η) [µτγν.], 
κοινολεκτικός, -ή, -ό [1819]. [ETYM. < µτγν. κοινολεκτω (-έω) < 
κοινός + -λεκτώ < λέγω]. 

κοινολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κοινολογείς... | κοινολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) διαδίδω ευρέως, γνωστοποιώ στο κοινό (συνήθ. 
κάτι που δεν πρέπει να µαθευτεί αµέσως): υπάρχουν πράγµατα που 
δεν πρέπει να κοινολογούνται ΣΥΝ. κοινοποιώ, διαλαλώ, ανακοινώνω 
ΑΝΤ. αποκρύπτω, συγκαλύπτω, αποσιωπώ. — κοινολόγηση (η) [1821], 

κοινόν (το) [αρχ.] (στην αρχαιότητα) συνοµοσπονδία πόλεων-κρατών 
µε ίσα δικαιώµατα και ενιαία κεντρική διοίκηση: το ~ των Αχαιών. 

κοινοποίηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} κάθε γνω-
στοποίηση ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται. 

κοινοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {κοινοποιείς... | κοινοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κάνω (κάτι) δηµόσια γνωστό, ανακοινώνω: η κυ-
βέρνηση δεν κοινοποίησε ακόµη το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο ΣΥΝ. 
κοινολογώ, γνωστοποιώ ΑΝΤ. αποκρύπτω, συγκαλύπτω 2. αποστέλλω 
ή επιδίδω δηµόσιο ή άλλο επίσηµο έγγραφο, µε το οποίο γνωστοποιώ 
διορισµό, απόλυση, καταγγελία κ.λπ.: κοινοποιήθηκε στο τοπικό γρα-
φείο η απόφαση τού κεντρικού συµβουλίου. 

κοινοπολιτεία (η) {κοινοπολιτειών} 1. (γενικότ.) η ισότητα πολιτικών 
δικαιωµάτων · 2. η ένωση ανεξαρτήτων κρατών, που συνεργάζονται 
µεταξύ τους σε θέµατα αµοιβαίων συµφερόντων, π.χ. οι χώρες τής 
παλαιότ. Βρετανικής ~ (τώρα µόνο Κοινοπολιτείας), η ~ Ανεξάρτητων 
Κρατών (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία κ.ά.). — κοινοπολι-τειακός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κοινός + πολιτεία. o όρ. (Βρετανική) Κοινοπολιτεία 
(σηµ. 2) αποτελεί απόδ. τού αγγλ. Commonwealth], 

κοινοπραξία (η) [µεσν.] {κοινοπραξιών} 1. η από κοινού ανάπτυξη 
δραστηριότητας από µεµονωµένα άτοµα ή σύνολο ατόµων, που απο-
βλέπει στην επίτευξη ορισµένου σκοπού 2. η ένωση που αποτελείται 
από µέλη τού ίδιου επαγγέλµατος και αποσκοπεί στην προώθηση 
επαγγελµατικών στόχων: ~ καπνοπαραγωγών. — κοινοπρακτικός, -ή, 
-ό [1896]. 

κοινός, -ή, -ό 1. αυτός που ανήκει σε πολλούς, χρησιµοποιείται ή 
προορίζεται για πολλούς ή όλους: ~ φίλος | λογαριασµός | αγαθά | 
καλό· (ειδικότ.) για χώρο που τον χρησιµοποιούν, τον µοιράζονται πε-
ρισσότερα τού ενός άτοµα: ενοικιαζόµενα δωµάτια µε ~ µπάνιο | 
κουζίνα | αυλή | κήπο- ΦΡ. (α) κοινό µυστικό βλ. λ. µυστικό (β) σε κοι-
νή θέα µπροστά σε όλους, µπροστά στα µάτια όλων (ώστε να βλέ-
πουν όλοι): δεν είναι δυνατόν πλευρές τής ιδιωτικής ζωής των πολι-
τών να εκτίθενται ~ (από τα µέσα ενηµέρωσης) (γ) κοινή γυναίκα η 
πόρνη (δ) κοινή ησυχία το διάστηµα µεταξύ 14.30-17.30 και 23.30-07.00 
το καλοκαίρι και από 15.00-17.00 και 22.30-06.30 τον χειµώνα: συνε-
λήφθη για διατάραξη τής ~ 2. αυτός που αποτελεί γνώρισµα και χα-
ρακτηριστικό πολλών: αποτελεί - αντίληψη | πεποίθηση | πείρα ότι... 
|| έχουµε ~ απόψεις | ιδέες | αντιλήψεις | συµφέροντα | όφελος || αυτοί 
οι δύο έχουν πολλά ~ σηµεία | στοιχεία ΣΥΝ. αµοιβαίος- ΦΡ. κοινός 
παρονοµαστής βλ. λ. παρονοµαστής 3. αυτός που δεν έχει κάτι το 
ιδιαίτερο ή εξαιρετικό· συνηθισµένος: είναι ένα ~ ύφασµα || πρό-
κειται για έναν ~, κοινότατο άνθρωπο || επέδειξε εργατικότητα πέρα 
από το ~ µέτρο || λόγος ακατανόητος από τον ~ αναγνώστη- ΦΡ. (α) 
κοινό«; νους (κοινός νους, Φιλόδηµος 'Ρητορ., 1,37) η κοινή λογική 
(βλ. λ. λογική) (β) κοινός θνητός για καθηµερινούς, συνηθισµένους 
ανθρώπους, κατ' αντιδιαστολή προς αυτούς που ανήκουν στην υψη-
λή κοινωνία ή είναι πολύ σηµαντικά πρόσωπα: αυτά τα σπίτια δεν εί-
ναι για µας τους κοινούς θνητούς || (ειρων.) αυτά είναι υψηλά νοή-
µατα- δεν µπορεί να τα καταλάβει ένας ~! 4. (για πράγµ.) µέτριος ή 
κατώτερος σε ποιότητα: γράψε σ'ένα -χαρτί, ένα ό,τι να 'ναι... ΣΥΝ. 

πρόχειρος, ευτελής 5. αυτός που γίνεται από κοινού, που καθορίζεται 
από τη συµµετοχή και συµφωνία πολλών: ~ επιχείρηση | πολιτική | 
αγώνας | προσπάθεια | ανακοινωθέν | διάβηµα | εµφάνιση | απόφαση | 
έκδοση || τα συνδικάτα θα συγκροτήσουν ~ µέτωπο κατά τής κυ-
βέρνησης- ΦΡ. (α) ΓΛΩΣΣ. Κοινή (η) (ενν. γλώσσα) η καθοµιλουµένη, η 
µορφή γλώσσας που χρησιµοποιούν όλοι στην προφορική επικοινω-
νία τους, κατ' αντιδιαστολή προς τη λόγια γλώσσα· η δηµοτική, η κα-
θηµερινή γλώσσα- (ειδικότ.) (i) Κοινή Ελληνιστική | Αλεξανδρινή η 
ελληνική γλώσσα που διαµορφώθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, 
κατ' αντιδιαστολή προς την αττική διάλεκτο (ii) Κοινή Νεοελληνική 
η γλωσσική µορφή τής Ν. Ελληνικής που οµιλείται και γράφεται 
στην Ελλάδα (από το 1976 και ως επίσηµη γλώσσα τής Εκπαίδευσης 
και τής ∆ιοίκησης που γενικεύθηκε σταδιακά από τότε σε όλες τις 
µορφές γραπτού και προφορικού λόγου)· ιστορικά, είναι καρπός σύν-
θεσης τής µητροδίδακτης γλώσσας (δηµοτικής) µε τη λόγια µορφή 
τής Ελληνικής (καθαρεύουσα) από τη µακρόχρονη παράλληλη χρήση 
και αλληλεπίδραση ΣΥΝ. δηµοτική (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ για το γλωσσικό ζή-
τηµα, λ. γλωσσικός (iii) κοινό όνοµα το προσηγορικό (βλ.λ.) κατ' 
αντιδιαστολή προς το κύριο όνοµα (β) κοινός τόπος η κοινοτοπία 
(βλ.λ.) (γ) ΝΟΜ. κοινή συναινέσει για διαζύγιο που εκδίδεται σε σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο εν δια-
στάσει συζύγων: πήραν διαζύγιο ~ (δ) µέγιστος κοινός διαιρέτης βλ. 
λ. µέγιστος (ε) ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο βλ. λ. ελάχιστος (στ) Κοι-
νή Αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. κ. λ. Ε.Ο.Κ., ένωση, αγορά) (ζ) από 
κοινού (από κοινού λαµβάνειν, Απολλώνιος ο ∆ύσκολος, Περί συ-
ντάξεως 122.14) µαζί, σε συνεργασία, µε κοινή προσπάθεια: θα αντι-
µετωπίσουµε το πρόβληµα ~ (η) (µτφ.) βρίσκω κοινό έδαφος (µε κά-
ποιον) συµφωνώ (µε κάποιον) για κάτι, κυρ. όταν υπάρχουν διαφω-
νίες σχετικά µε άλλα θέµατα: οι δυο πλευρές βρήκαν κοινό έδαφος 
επικοινωνίας στο επίµαχο ζήτηµα · 6. αυτός που αναφέρεται στο 
κοινωνικό σύνολο (το κοινό), δηµόσιος: οργανισµός κοινής ωφελείας 
|| εργάζεται για το - καλό | συµφέρον ΦΡ. (α) κοινή γνώµη η άποψη 
που επικρατεί σε µεγάλο µέρος των µελών µιας κοινωνίας για συ-
γκεκριµένο κοινωνικό θέµα, η συλλογική στάση τού κοινωνικού συ-
νόλου και συνεκδ. ο µέσος άνθρωπος, οι καθηµερινοί άνθρωποι: η 
πράξη του καταδικάστηκε από την ~ || ο ρόλος | η διαµόρφωση | 
σφυγµοµέτρηση | η στάση τής ~ (βλ. κ. λ. γνώµη) ΣΥΝ. η γνώµη τού κό-
σµου (β) κοινό αίσθηµα βλ. λ. αίσθηµα. — κοινώς [αρχ.] | κοινά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κον-]ός (µε επένθεση) < *kom-jos < I.E. επίρρ. *kom-
«µαζί», πβ. λατ. cum (ευρεία σύνθεση, όπου απαντά ως com-, con- και 
co-), γαλλ. co-, ισπ. con, ιταλ. con, γοτθ. ga-, αρχ. ιρλ. com-, co-, αλβ. kë-
κ.ά. Σύµφωνα µε λιγότερο πιθανή εκδοχή, το επίθ. κοινός εµφανίζει 
την ετεροιωµένη βαθµ. τού θ. *kei-, το οποίο απαντά επίσης στην 
οµηρική λ. κείων «διαµοιραστής», πβ. κ. σανσκ. seva- «φιλικός, αγα-
πητός». Ήδη µτγν. είναι η σηµ. «ακάθαρτος» (Κ.∆. Ρωµ. 14, 14: οιδα 
και πέπεισµαι εν κυρίω 'Ιησού ότι ουδέν κυινόν δι' εαυτού, ει µη τφ 
λογιζοµένω τι κοινόν είναι, έκείνω κοινόν). Ορισµένες φρ. είναι µε-
τάφρ. δάνεια, λ.χ. κοινή γνώµη (< γαλλ. opinion publique), κοινό συµ-
φέρον (< γαλλ. intérêt commun(, κοινή συναινέσει (< γαλλ. de commun 
accord(, Κοινή Αγορά (< αγγλ. Common Market), κοινό έδαφος (< αγγλ. 
common ground)]. κοινοτάρχης (ο/η) {κοινοταρχών} ο εκλεγµένος 
πρόεδρος κοινότητας. Επίσης κοινοτάρχισσα (η) {κοινοταρχισσών}. 
κοινοτάφιο (το) [µτγν.] {κοινοταφί-ου | -ων) ο κοινός τάφος, το κοινό 
µνήµα: το ~ των Εβραίων στο Άουσβιτς. κοινότητα (η) {κοινοτήτων} 
1. ένωση προσώπων που τα συνδέουν κοινά στοιχεία (π.χ. καταγωγή, 
γλώσσα, χρώµα, ιδέες κ.ά.): οι ελληνικές ~ τής Αµερικής || το ερώτηµα 
είναι αν οι δύο -, οι λευκοί και οι µαύροι, µπορούν να συνυπάρξουν 
αρµονικά · 2. η κατώτερη βαθµίδα διοικητικής διαιρέσεως τού 
κράτους σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης: οι δήµοι και οι ~ τής 
Ελλάδος || πρόεδρος κοινότητας- ΦΡ. µαθητικές κοινότητες σχολικός 
θεσµός, σύµφωνα µε τον οποίο οι µαθητές εκλέγουν συµβούλια που 
τους εκπροσωπούν σε επίπεδο τµήµατος και σε επίπεδο σχολείου για 
τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 3. (µε κεφ.) η 
Ευρωπαϊκή Ένωση: η διεύρυνση τής Κοινότητας προς Ανατολάς · 4. 
ΕΚΚΛΗΣ. διοικητικός οργανισµός µοναστηριού ή µοναστικής 
πολιτείας: ~ τού Αγίου Όρους 5. Βουλή των Κοινοτήτων (αγγλ. House 
of Commons) το ένα από τα δύο νοµοθετικά σώµατα τού αγγλικού 
Κοινοβουλίου (βλ. κ. λ. βουλή) 6. θεραπευτική κοινότητα οργανωµένη 
οµάδα η οποία αποσκοπεί σε θεραπευτικούς σκοπούς, κυρ. την 
απεξάρτηση τοξικοµανών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοινότης 
< κοινός. Η σηµ. τού οργανωµένου συνόλου χωρών ή προσώπων 
αποδίδει το γαλλ. communauté (λ.χ. Communauté Européene = 
Ε.Ο.Κ.)]. κοινοτικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
κοινότητα: ~ µηχανισµός | αλληλεγγύη | συµβούλιο | συγκέντρωση | 
δεσµοί | πνεύµα 2. (α) (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση: ~ πολιτική | στόλος | 
πηγές | νοµοθεσία | εταίρος | κονδύλια | χρηµατοδοτήσεις | πρόγραµµα | 
εισφορές | επίτροπος | διάταξη || (ως ουσ.) σ' αυτή την οµάδα παίζουν 
τρεις κοινοτικοί (ενν. παίκτες) (β) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) 
διαδικασία συντονισµού των περιφερειακών δράσεων τής Ε.Ε. όπου 
εµπίπτουν τα τέσσερα διαρθρωτικά ταµεία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. communautaire]. κοίνοτίσµός (ο) 
{χωρ. πληθ.} 1. η θεωρία ή το σύστηµα διακυβέρνησης, στο οποίο 
σηµαντικές νοµοθετικές, εκτελεστικές κ.λπ. εξουσίες παραχωρούνται 
από την κεντρική κυβέρνηση στις επιµέρους κοινότητες, ώστε η κάθε 
κοινότητα να αποτελεί ουσιαστικά ανεξάρτητο 
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κράτος και η κεντρική διοίκηση να είναι η οµοσπονδία αυτών των 
κρατών ΣΥΝ. κοινοτισµός 2. το φαινόµενο, κατά το οποίο το άτοµο εκ-
δηλώνει τάσεις υποταγής και αφοσίωσης περισσότερο στη δική του 
(εθνική) κοινότητα (οµάδα), παρά στην κοινωνία ως σύνολο. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. communalisme]. κοινοτοπία (η) [1896] 
{κοινοτοπιών} λόγος ή σκέψη που στερείται πρωτοτυπίας, πεζολογία: 
βαρεθήκαµε τις ~ του. [ΕΤΥΜ < ΦΡ· κοινός τόπος, µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. common-place]. 

κοινοτοπία ή κοινοτυπία; Το σωστό είναι κοινοτοπία (µε -ο-). Από 
τη φρ. κοινός τόπος σχηµατίστηκε το σύνθετο κοινότοπος, απ' 
όπου το παράγωγο κοινοτοπία. Με βάση το σηµασιολογικά αντί-
θετο πρωτότυπος και το παράγωγο του πρωτοτυπία δηµιουργήθη-
κε το αίσθηµα ότι το β' συνθετικό είναι όχι το τόπος αλλά το τύ-
πος (πρωτότυπος, πρωτοτυπία) εξού και κοινότυπος - κοινοτυπία, 
που είναι φανερό ότι δεν είναι ορθά. 

κοινότοπος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον: ~ 
ιδέα | άποψη | σενάριο | συµπέρασµα | θέµα ANT. πρωτότυπος. — 
κοινότοπα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. 

κοινοτυπία (η) εσφαλµ. τ. τού κοινοτοπία. — κοινότυπος, -η, -ο, κοι-
νότυπα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. 

κοινόχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που χρησιµοποιείται από πολλούς, που 
είναι κοινής χρήσεως: ~ χώρος 2. κοινόχρηστα (τα) {κοινοχρήστων} 
µηνιαίο χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται αναλογικώς από τους 
ενοίκους πολυκατοικίας για τα κοινά έξοδα (ηλεκτρικό ρεύµα, 
συντήρηση ανελκυστήρα κλπ.): βγαίνουν | αναρτώνται | ανακοινώ-
νονται τα ~ || πληρώνω τα ~. [ΕΤΥΜ < κοινός + -χρηστός < αρχ. 
χρώµαι «χρησιµοποιώ»]. 

κοινωνία (η) {κοινωνιών} 1. οργανωµένο σύνολο ανθρώπων που συν-
δέονται µε θρησκευτικούς, πολιτικούς, εθνικούς κ.λπ. δεσµούς και 
συµβιώνουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο: τα χαρακτηριστικά τής ελ-
ληνικής ~ || η µικρή ~ τού χωριού µας || ανεκτική | φιλελεύθερη | συ-
ντηρητική | δηµοκρατική ~ 2. (α) τοπική κοινωνία δήµος ή κοινότητα 
(β) Κοινωνία των Εθνών (αγγλ. League of Nations) διεθνής οργανισµός 
ειρηνευτικού χαρακτήρα, που συνέβαλε στην ανάπτυξη των διακρα-
τικών σχέσεων µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο αντικαταστάθηκε από 
τον Ο.Η.Ε. (γ) κοινωνία πολιτών (i) το σύνολο των εθελοντικών, µορ-
φωτικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών ενώσεων ή οργανισµών 
µέσα σε µια κοινωνία (εκπαιδευτικά και µορφωτικά ιδρύµατα, εκ-
κλησίες, επιµελητήρια, µορφωτικοί σύλλογοι, συνδικάτα, µέσα ενη-
µέρωσης κ.λπ.) (ii) η σφαίρα εκτός κρατικού καταναγκασµού ανάµε-
σα στην πολιτική εξουσία και το µεµονωµένο άτοµο 3. σύνολο αν-
θρώπων µε κοινά χαρακτηριστικά: υψηλή | καλή ~ (αριστοκρατία, 
πλούσιοι) || απόκληροι τής ~ || στο περιθώριο τής ~ || κατακάθι | από-
βρασµα τής ~ || η ~ των µεγάλων | των ενηλίκων 4. το σύνολο των αν-
θρώπων στους οποίους επιδρούν και αναφέρονται οι σύγχρονες εξε-
λίξεις: ~ τού θεάµατος | τής αφθονίας | των δύο τρίτων (µε κοινωνικές 
ανισότητες, όπου το ένα τµήµα της είναι υποβαθµισµένο) | δύο ταχυ-
τήτων | τής βίας || καταναλωτική | ταξική | αταξική ~ || ~ των πολιτών 
| τής πληροφόρησης- ΦΡ. µαζική κοινωνία η κοινωνία τής οποίας τα 
µέλη ακολουθούν οµοιόµορφη και κατευθυνόµενη συµπεριφορά 5. ο-
µάδα εντόµων ή ζώων που χαρακτηρίζεται από εσωτερική οργάνωση 
(ρόλους, ιεραρχία κ.λπ.): η ~ των µελισσών | των µυρµηγκιών · 6. 
(λόγ.) επικοινωνία, σχέση ανθρώπινη, επαφή: πρόκειται να έλθουν εις 
γάµου ~ 7. ΕΚΚΛΗΣ. Θεία/Αγία Κοινωνία (κοινωνία τού αίµατος | τού 
σώµατος τού Χριστού, Κ.∆. Α'Κορινθ. 10,16) (α) το µυστήριο τής Θείας 
Ευχαριστίας, κατά το οποίο οι πιστοί µεταλαµβάνουν το σώµα και το 
αίµα τού Χριστού (βλ. κ. λ. µετάληψη, Θεία Ευχαριστία) (β) η συµ-
µετοχή στο µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας και κατ' επέκτ. ο άρτος 
και ο οίνος που µεταλαµβάνει ο πιστός σε αυτό 8. η ενότητα τής 
Εκκλησίας που δηλώνεται µε την κοινή συµµετοχή στη Θεία Ευχαρι-
στία και αποτελεί τον σκοπό τού θεολογικού διαλόγου των Εκκλη-
σιών τού διεσπασµένου χριστιανικού κόσµου: αποκατάσταση τής 
κοινωνίας Ορθοδόξου και Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< κοινωνός (βλ.λ.). Το εκκλησ. µυστήριο ονοµάζεται «κοινωνία», διότι 
µε αυτό ο µετέχων γίνεται «κοινωνός» τού (σώµατος και αίµατος 
τού) Χριστού, όπως φαίνεται από την πρώτη χρήση τής λ. στον 
Παύλο (Α' Κορινθ. 10, 16: τό ποτήριον τής ευλογίας ο εύλο-γοϋµεν, 
ουχί κοινωνία εστίν τού αίµατος τού Χριστού; τον αρτον δν κλώµεν, 
ουχί κοινωνία τού σώµατος τού Χριστού εστίν;)]. 

κοινωνικό(ν) (το) [µεσν.] (στη βυζαντινή µουσική) ύµνος ψαλλόµε-
νος πριν από το τέλος τής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια τού οποίου 
κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων οι ιερείς («Αινείτε τον Κύριον... 
Σώµα Χριστού µεταλάβετε...»). 

κοινωνικοοικονοµικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στην κοινωνία 
και στην οικονοµία ταυτόχρονα: ~ αλλαγές | συνθήκες | σύστηµα. — 
κοινωνικοοικονοµικ-ά | -ώς επίρρ. 

κοινωνικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η 
διαδικασία µε την οποία ένα άτοµο αφοµοιώνει τις κοινωνικές επι-
ταγές, εντάσσεται και προσαρµόζεται στο κοινωνικό σύνολο, τού 
οποίου γίνεται στο εξής συνειδητό και ενεργό µέλος · 2. η µετατρο-
πή των µέσων παραγωγής και των φυσικών πόρων από αγαθά ατοµι-
κής ιδιοκτησίας σε αγαθά τού κοινωνικού συνόλου. — κοινωιηκο-
ποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. socialisation]. 

κοινωνικοπολιτικός, -ή, -ό [1884] αυτός που αναφέρεται στην κοι-
νωνία και την πολιτική: ~ αλλαγές | συνθήκες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. sozialpolitisch]. 

κοινωνί'κός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την κοινωνία (βλ.λ.): 

~ οργάνωση | φαινόµενα | επιστήµες (λ.χ. κοινωνιολογία, οικονοµία, 
ψυχολογία κ.ά., που µελετούν τις ανθρώπινες οµάδες, τη συµπεριφο-
ρά, την εξέλιξη τους κ.λπ.) (β) κοινωνική ανθρωπολογία βλ. λ. αν-
θρωπολογία 2. (ειδικότ.) αυτός που αφορά στις σχέσεις ανάµεσα στο 
άτοµο και στα υπόλοιπα µέλη τής κοινωνίας: ~ ζωή ! σχέσεις | δράση | 
προσφορά | συνοχή | γαλήνη | ειρήνη | έκρηξη | ευηµερία | κρίση 3. αυτός 
που αφορά στις σχέσεις ανάµεσα στις διάφορες οµάδες ή τά-ξετς που 
συνθέτουν την κοινωνία: ~ συναίνεση | διαστρωµάτωση | ιεραρχία | 
στρώµατα || οι πολύτεκνοι, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόµενες µητέρες 
κ.ά. αποτελούν ~ οµάδες- ΦΡ. (α) κοινωνική τάξη καθένα από τα 
τµήµατα στα οποία διαιρείται η κοινωνία µε βάση τη σχέση των 
ατόµων προς τα µέσα παραγωγής και τον έλεγχο τής παραγωγικής 
διαδικασίας, καθώς και µε άλλα κριτήρια, όπως το ύψος τού εισοδή-
µατος, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα, το κοινωνικό γόητρο κ.ά. 
(β) κοινωνική θέση η θέση που κατέχει ένα άτοµο στην κοινωνική ιε-
ραρχία σύµφωνα µε κοινώς αποδεκτή κλίµακα ιεράρχησης αξιών 
(λ.χ. µε βάση το χρήµα ή το γόητρο κ.λπ.) ή η θέση που κατέχει σε συ-
γκεκριµένο σύστηµα ρόλων (λ.χ. γονέα προς παιδί) (γ) κοινωνική δοµή 
οι σχέσεις µεταξύ των θέσεων, των ρόλων ή των θεσµών που συν-
θέτουν ένα σύστηµα µέσα στην κοινωνία· ο τρόπος µε τον οποίο ορ-
γανώνεται εσωτερικά η κοινωνία (δ) κοινωνική κινητικότητα η µετα-
βολή τής κοινωνικής θέσης ενός παιδιού σε σχέση µε τον γονέα (λ.χ. ο 
γυιος αγρότη που έγινε έµπορος) ή η µεταβολή τής κοινωνικής θέσης 
ενός ατόµου κατά τη διάρκεια τής ζωής του (λ.χ. έµπορος που έγινε 
βιοµήχανος) (ε) κοινωνικός κανόνας πρότυπο συµπεριφοράς µε βάση 
το τι θεωρεί το κοινωνικό σύνολο ως παραδεδεγµένο τρόπο ενέργειας 
ή δράσης (στ) κοινωνικός έλεγχος το σύνολο των µέσων που 
χρησιµοποιεί η κοινωνία, για να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση των µε-
λών της προς τους κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν σε δεδοµένη 
στιγµή (ζ) κοινωνική διαφοροποίηση η αναγνώριση και καθιέρωση 
στην κοινωνία διαφορών ανάµεσα σε άτοµα ή κατηγορίες ατόµων µε 
βάση τον κοινωνικό τους ρόλο ή την κοινωνική κατηγορία στην οποία 
ανήκουν (η) κοινωνική παθολογία | κοινωνικό πρόβληµα η απουσία 
κοινωνικής οµαλότητας, το σύνολο των προβληµάτων µιας κοινωνίας ή 
η κοινωνική αποδιοργάνωση, λ.χ. οι νεανικές αυτοκτονίες, τα ναρ-
κωτικά, ο αλκοολισµός κ.ά. (θ) κοινωνικό κίνηµα κάθε κίνηµα που 
προβάλλει αιτήµατα για διάφορα κοινωνικά προβλήµατα, όπως τις 
φυλετικές διακρίσεις, την απελευθέρωση τής γυναίκας, την επίλυση 
τού εργατικού ζητήµατος παλαιότερα κ.λπ. (ι) κοινωνική ανισότητα 
βλ. λ. ανισότητα 4. αυτός που έχει την τάση να ζει µέσα σε κοινωνία: ο 
άνθρωπος είναι ον | ζώο ~ 5. αυτός που αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής και ιδ. των υλικών συνθηκών των µελών τής κοι-
νωνίας- ΦΡ. (α) κοινωνική πρόνοια η προσφορά εκ µέρους τού κρά-
τους (ή άλλων δηµόσιων ή ελεγχόµενων από το κράτος οργανισµών ή 
υπηρεσιών) παροχών σε χρήµα ή σε είδος ή υπηρεσιών σε µεµονωµένα 
άτοµα (απροστάτευτους ανηλίκους, γέροντες, αναπήρους κ.ά.) ή σε 
κατηγορίες ατόµων (λ.χ. πρόσφυγες), που δεν µπορούν να αντιµε-
τωπίσουν µε δικά τους µέσα τις βιοτικές τους ανάγκες και δεν καλύ-
πτονται από ασφαλιστικό οργανισµό (β) κοινωνική ασφάλιση σύστηµα 
προστασίας διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων απέναντι σε α-
σθένειες, στα γηρατειά, στην ανεργία κ.λπ., µε έσοδα που προέρχο-
νται από εισφορές των ιδίων των εργαζοµένων και των εργοδοτών, κα-
θώς και από κρατικές επιχορηγήσεις (γ) κοινωνική πολιτική η πολιτική 
που αποσκοπεί στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την 
προαγωγή τής κοινωνικής δικαιοσύνης (κοινωνική ασφάλιση, υγεία 
και πρόνοια, απασχόληση, κατοικία) (δ) κοινωνικό κράτος το κράτος 
που ασκεί κοινωνική πολιτική (βλ. παραπάνω) (ε) κοινωνικός 
λειτουργός πρόσωπο µε ειδική επιστηµονική κατάρτιση και εκπαί-
δευση, που ασχολείται επαγγελµατικά µε την άσκηση τής κοινωνικής 
πρόνοιας (βλ. παραπάνω) (στ) κοινωνική εργασία (i) η εργασία των 
κοινωνικών λειτουργών (βλ. παραπάνω) (ii) η εργασία που έχει το δι-
καίωµα να κάνει αυτός που υπηρετεί εναλλακτική θητεία αντί τής 
κανονικής στρατιωτικής του θητείας (σε νοσοκοµεία, κοινωφελή ι-
δρύµατα κ.α.) (ζ) κοινωνικός τουρισµός η δυνατότητα που παρέχει το 
κράτος στις ασθενέστερες κοινωνικά τάξεις να κάνουν διακοπές φθη-
νότερα ή δωρεάν (η) κοινωνικό συµβόλαιο βλ. λ. συµβόλαιο (θ) κοι-
νωνικές υπηρεσίες ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από την κυ-
βέρνηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση, για να βοηθηθούν οι πολίτες σε 
θέµατα εκπαίδευσης, περίθαλψης κ.λπ. (ι) κοινωνική συνείδηση το 
ενδιαφέρον για τους φτωχότερους ανθρώπους και την ποιότητα ζωής 
τους, η ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά προβλήµατα: έχει ανε-
πτυγµένη ~ και συµµετέχει ενεργά σε οργανώσεις για την αντιµετώπιση 
των κοινωνικών προβληµάτων (ια) κοινωνική δικαιοσύνη η κατανοµή 
των υλικών αµοιβών σύµφωνα µε αποδεκτούς ηθικούς κανόνες, µε 
τάση την ισότητα (ιβ) κοινωνικός διάλογος συναντήσεις των 
εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζοµένων («των κοινωνικών 
εταίρων») για τη δηµιουργία εργασιακών όρων κοινώς αποδεκτών (ιγ) 
κοινωνικοί εταίροι οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι 6. για δραστηριό-
τητες στις οποίες συµµετέχουν πολλοί άνθρωποι, που φέρνουν σε ε-
παφή πολλούς ανθρώπους: ~ εκδηλώσεις | συναναστροφές | σχέσεις || 
κάνει έντονη ~ ζωή ΦΡ. κοινωνικές υποχρεώσεις εκδηλώσεις όπως οι 
γάµοι, τα βαφτίσια, οι ονοµαστικές γιορτές κ.τ.ό., στις οποίες οφείλει 
κανείς να παρευρεθεί 7. αυτός που του αρέσουν οι κοινωνικές συνα-
ναστροφές, φιλικός και ανοιχτός προς τους άλλους: είναι πολύ ~· γνω-
ρίζει και συναναστρέφεται πολλούς ANT. αντικοινωνικός, ακοινώνη-
τος 8. κοινωνικά (τα) στήλη σε εφηµερίδα ή περιοδικό, όπου αναγρά-
φονται διάφορα κοινωνικά γεγονότα, όπως αναγγελίες γεννήσεων, γά-
µων, θανάτων κ.λπ. 9. αυτός που σχηµατίζει οµάδες και ζει σε αυτές 
µαζί µε τους άλλους: τα µυρµήγκια είναι ~ έντοµα 10. αυτός που α-
ναφέρεται σε θέµατα τής καθηµερινής συµβίωσης των µελών τής κοι- 
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νωνίας, που θίγει κοινωνικά προβλήµατα: ~ ταινία | έργο | σίριαλ | 
µυθιστόρηµα 11. κοι νω νικό(ν) (το) βλ.λ. — κοινωνικ-ά | -ώς [µτγν.] ε-
πίρρ. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < κοινωνία (βλ.λ.). Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
κοινωνική τάξη | θέση | δοµή (< γαλλ. classe | position | structure 
sociale), κοινωνική λειτουργός (< γαλλ. assistante sociale), κοινωνική 
ασφάλιση (< γαλλ. sécurité sociale), κοινωνικές σχέσεις | επιστήµες | 
υποχρεώσεις (< γαλλ. rapports sociaux, sciences | obligations sociales), 
κοινωνική ανισότητα (< γαλλ. inégalité sociale) κ.ά.]. κοινωνικότητα 
(η) [1836] {χωρ. πληθ.} 1. (συνήθ. έµφυτη) τάση για συναναστροφή 
µε άλλους ανθρώπους 2. η γνώση των τρόπων καλής συµπεριφοράς 
και η εφαρµογή τους κατά τη διεξαγωγή κοινωνικών σχέσεων. 
κοινωνιογλωσσολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. ο κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τον κοινωνικό χαρακτήρα τής γλώσσας και τη 
σύνδεση της µε τις ποικίλες µορφές συµπεριφοράς τού ανθρώπου στη 
γλωσσική επικοινωνία του (βλ. κ. διακλαδική γλωσσολογία, λ. 
γλωσσολογία).  — κοινωνιογλωσσολόγος (ο/η), κοινωνιογλωσσολο-
γίας, -ή, -ό, κοινωνιογλωσσολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. sociolinguistics]. κοινωνιόγραµµα (το) 
{κοινωνιογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. τα αποτελέσµατα µιας 
κοινωνιοµετρικής έρευνας σε µορφή γραφικής παράστασης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sociogram (νόθο συνθ.)]. 
κοινωνιόδραµα (το) {κοινωνιοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} ΨΥΧΟΛ.-
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. θεραπευτική τεχνική, οµαδικής συνήθ. θεραπείας, που 
συνίσταται στη δραµατοποίηση δεδοµένου θέµατος από άτοµα που 
βρίσκονται σε αµοιβαία σχέση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sociodrame (νόθο συνθ.)]. 
κοινωνιοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. θεραπεία που αποβλέπει 
στην αποκατάσταση τής ψυχικής υγείας τού ατόµου, µε την ένταξη 
του σε κοινωνική οµάδα, φυσική ή τεχνητή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. sociothérapie (νόθο συνθ.)]. κοινωνιόλεκτος (η) 
{κοινωνιολέκτ-ου | -ων, -ους} το γλωσσικό ιδίωµα που 
χρησιµοποιείται από συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα- αλλιώς 
κοινωνική διάλεκτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. sociolect (νόθο συνθ.)]. κοινωνιολογία (η) [1869] [χωρ. 
πληθ.} η επιστήµη που µελετά την καταγωγή, την ανάπτυξη, την 
οργάνωση και τη λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών: ~ αγροτική | 
αστική | τής οικογένειας | τής εργασίας | τού ελεύθερου χρόνου | τού 
δικαίου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sociologie]. 
κοινωνιολογικός, -ή, -ό [1869] αυτός που σχετίζεται µε την κοινω-
νιολογία: ~ ανάλυση || τα πορίσµατα τής έρευνας παρουσιάζουν ~ εν-
διαφέρον. — κοινωνιολογικά επίρρ. κοινωνιολογισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} θεωρία κατά την οποία η κοινωνιολογία είναι ικανή να 
ερµηνεύσει την κοινωνική πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από την 
ψυχολογία και τη φυσιολογία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
sociologism]. κοινωνιολόγος (ο/η) [1849] ο επιστήµονας που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την κοινωνιολογία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sociologue (νόθο συνθ.)]. 
κοινωνιοµετρία (η) (χωρ. πληθ.} η µελέτη των σχέσεων που δηµι-
ουργούνται στην εσωτερική δοµή των κοινωνικών οµάδων µε µεθό-
δους που αποσκοπούν στη µέτρηση των προτιµήσεων, τής αντιπάθειας 
κ.λπ. των µελών µιας κοινωνικής οµάδας για άλλα άτοµα ή οµάδες. 
— κοινωνιοµετρικός, -ή, -ό, κοινωνιοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sociometry (νόθο συνθ.)]. κοινωνισµός (ο) 
[1834] [χωρ. πληθ.} παλαιότ. αντί τού όρου κοµου-νισµός. — 
κοινωνιστής (ο) [1877]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. socialisme, o όρ. χρησιµοποιήθηκε 
και στις αρχές τού 20ού αι. ως απόδ. τού γαλλ. communisme, ωσότου 
επικράτησε ο όρ. κοµουνισµός]. κοινωνός (ο/η) πρόσωπο που µετέχει 
σε κάτι, που αποκτά γνώση ενός θέµατος συµµετέχοντας: µας έκανε 
κοινωνούς τής χαράς του || µας κατέστησε κοινωνούς των γνώσεων 
του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κοινωνώ (υποχωρητ.)]. κοινωνώ (λαϊκ. κ. -άω) ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. [κοινων-είς κ. (λαϊκ.) -άς...) | κοινών-ησα, (σπανιότ. -
ούµαι, -ήθηκα), -ηµένος} ΕΚΚΛΗΣ. ♦ 1. (αµετβ.) συµµετέχω στο 
µυστήριο τής Θείας Κοινωνίας, µεταλαβαίνω: µετά από πολυήµερη 
νηστεία κοινώνησε ♦ 2. (µετβ.) (για ιερέα) δίνω τη Θεία Κοινωνία: ο 
ιερέας τον εξοµολόγησε και τον κοινώνησε. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοινωνώ (-
έω) < κοινών, -ώνος «κοινωνός, συµµέτοχος» < κοινός. Η σηµ. 
«µεταλαµβάνω» είναι µτγν.]. κοινωφελής, -ής, -ές [κοινωφελ-ούς | -
είς (ουδ. -ή)- κοινωφελέστ-ερος, -ατός} αυτός που ωφελεί την 
κοινωνία, που εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο: ~ ίδρυµα | σκοπός | 
δράση | έργο.   — κοινωφελώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < κοινός + -ωφελής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όφελος]. κοιτάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (παλαιότ. ορθ. 
κυττάζω) (κοιτάς... | κοίταξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. στρέφω το 
βλέµµα µου προς (κάποιον), τον βλέπω, τον παρατηρώ: κοίταξε ποιος 
έρχεται! || κοίταζε το θέαµα µε το στόµα ανοιχτό || ~ κάποιον µε άγριες 
διαθέσεις- ΦΡ. (α) κοιτάζω (κάποιον) από την κορυφή ώς τα νύχια 
εξετάζω λεπτοµερώς (β) κοιτάζω αφ' υψηλού βλέπω µε υπεροψία τους 
άλλους (γ) κοιτάζω µε µισό µάτι βλέπω κάποιον µε κακία, τον 
περιφρονώ (δ) (µτφ.) κοιτάζω στα µάτια | κατάµατα (κάποιον) είµαι 
απόλυτα ειλικρινής απέναντι του, δεν έχω να του κρύψω τίποτα: 
ντρεπόταν τόσο, που δεν τολµούσε να τον κοιτάξει στα µάτια · 2. 
φροντίζω, νοιάζοµαι, µεριµνώ για 

(κάτι/κάποιον): δεν απέκτησε παιδιά και ποιος θα τον κοιτάξει στα 
γεράµατα του; || να κοιτάζεις τον κήπο µου, όσο θα λείπω || - τον εαυτό 
µου | το συµφέρον µου | το µέλλον µου- ΦΡ. κοιτάζω τη δουλειά µου 
δεν ανακατεύοµαι: κοίτα τη δουλειά σου και άσε να τα βρουν µόνοι 
τους 3. εξετάζω µε προσοχή, ελέγχω: κοίταξε αυτά τα έγγραφα! 4. 
(ειδικότ. για γιατρό) εξετάζω ασθενή: ο γιατρός µε κοίταξε και µου 
έγραψε µερικά φάρµακα- (ειδικότ. το µεσοπαθ. κοιτάζοµαι) υποβάλ-
λοµαι σε ιατρική εξέταση, για να διαπιστωθεί αν πάσχω από κάτι: 
δεν πας για να κοιταχτείς, να δεις τι έχεις; ΦΡ. δεν πας να σε κοιτάξει 
κανένας γιατρός | να κοιταχτείς; λέγεται σε πρόσωπα που υπο-
στηρίζουν παράλογα πράγµατα ή έχουν παράλογη ή αντικοινωνική 
συµπεριφορά · 5. δίνω προσοχή, λαµβάνω υπ' όψιν µου, παίρνω τα 
µέτρα µου για κάτι: να κοιτάξουµε να τελειώσουµε τη δουλειά νωρίς || 
κοίτα να µην αργήσεις! || κοίτα µη σου ξεφύγει κουβέντα! 6. ψάχνω µε 
το βλέµµα: κάπου θα σου έπεσαν τα κλειδιά, για κοίτα εδώ γύρω ΣΥΝ. 
ρίχνω µια µατιά 7. δείχνω ενδιαφέρον: µάλλον του αρέσεις, σε 
κοιτάζει συνέχεια ♦ (αµετβ.) 8. στρέφω το βλέµµα µου κάπου, παρα-
τηρώ: πώς κοιτάς έτσι; || στεκόταν και κοίταζε 9. βλέπω εξεταστικά, 
µε ενδιαφέρον: κάτι θέλει ν' αγοράσει- τον βλέπω να κοιτάζει || κοι-
τάζει προς τα εδώ, µάλλον µας συµπάθησε 10. χαζεύω, βλέπω χωρίς 
να αντιδρώ: κοίταζε σαν χαζός || όλη µέρα είναι στο παράθυρο και 
κοιτάει 11. (α) (για έκπληξη, απορία) σε ΦΡ. όπως για κοίτα! | (για) 
κοίτα να δεις! για σκέψου, για φαντάσου: κοίτα να δεις ποιος ήρθε! 
|| για κοίτα που τα κατάφερε τελικά να νικήσει! (β) ο τ. κοίτα κ. η φρ. 
κοίτα | κοίταξε να δεις στην αρχή τού λόγου ως στοιχείο µετάβασης 
σε µια σκέψη, ως δηλωτικό διστακτικότητας κ.ά.: -Τι σκοπεύεις να 
κάνεις τώρα; —, είναι δύσκολο να αποφασίσω- θα περιµένω λίγο 
ακόµη. Επίσης κοιτώ (κ. -άω) {-άς...}. — κοίταγµα (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω, κόµµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βάζω κάποιον στο κρεβάτι, ξαπλώνω», < 
κοίτη (βλ.λ.) Η σηµερινή σηµ. (ήδη µεσν.) οφείλεται στην πρακτική 
των φρουρών να έχουν την κοίτη τους στο φυλάκιο, από το οποίο 
επαγρυπνούσαν ως σκοποί]. κοίτασµα (το) [1873] {κοιτάσµ-ατος | -
ατα, -άτων} η συσσώρευση σε ορισµένα στρώµατα τής γης ορυκτών 
κατάλληλων για εκµετάλλευση: ~ χρυσού | πετρελαίου | ουρανίου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «κλίνη, κρεβάτι», < αρχ. κοιτάζω (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. gisement (< gésir «ξαπλώ-
νω»)]. κοιτασµατολογία (η) ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που µελετά τα 
κοιτάσµατα, τους τρόπους δηµιουργίας τους, τους ιστούς και την υφή 
τους, την οικονοµική τους αξιολόγηση και των υπολογισµό των 
αποθεµάτων τους. κοίτη (η) {κοιτών} 1. (λόγ.) το κρεβάτι ΣΥΝ. κλίνη- 
ΦΡ. χωρισµός από κοίτης και τραπέζης βλ. λ. χωρισµός · 2. 
κοιλότητα τού εδάφους, όπου ρέουν τα νερά χειµάρρου, ποταµού ή 
ρυακιού ΣΥΝ. αυλάκι 3. (~ ανέµου) η κύρια, µέση διεύθυνση από την 
οποία πνέει ο άνεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (µε ετεροίωση τού θ. και επίθηµα -τη) < κεϊµαι (βλ.λ.)]. 
κοιτίδα (η) (λόγ.) ο τόπος όπου για πρώτη φορά γεννήθηκε, αναπτύ-
χθηκε ή καλλιεργήθηκε κάτι- η γενέτειρα: η πατρίδα µας είναι η -τού 
ευρωπαϊκού πολιτισµού ΣΥΝ. λίκνο, αφετηρία, εστία, πηγή.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµµα. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κοιτίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. κοίτη]. 
κοιτώ (κ. -άω) ρ. → κοιτάζω κοιτώνας (ο) (λόγ.) 
υπνοδωµάτιο, κρεβατοκάµαρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κοιτών, -ώνος < κοίτη]. κοκ (το) (συνήθης ορθ. κωκ) 
(άκλ.| 1. είδος γλυκύσµατος, συνήθ. στρογγυλού σχήµατος, που 
αποτελείται από δύο φέτες παντεσπάνι, µε κρέµα µεταξύ τους και 
επικάλυψη σοκολάτας · 2. προϊόν που λαµβάνεται µε την επεξεργασία 
γαιανθράκων και χρησιµοποιείται ως καύσιµο ή πρώτη ύλη για την 
παραγωγή διαφόρων προϊόντων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coke < αγγλ. coke, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < µέσ. αγγλ. colke < cole «κάρβουνο» (> αγγλ. coal) ή 
συνδ. µε σουηδ. kalk «ψίχα», ίσως και µε το αρχ. γέλγις «βολβός» (βλ. 
λ. γάγγλιο)]. Κ.Ο.Κ. (ο) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (βλ. λ. 
κυκλοφορία). κ.ο.κ. και ούτω καθεξής. 
κόκα (η) 1. (α) το φυτό από το οποίο παράγεται η κοκαΐνη (β) (συ-

νεκδ.) η ίδια η κοκαΐνη · 2. συντοµ. τού αναψυκτικού «κόκα-κόλα» 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. coca < kuka, λ. τής ινδιάνικης φυλής Κετσούα (Περού)]. 
κοκαΐνη (η) [1890] (χωρ. πληθ.} λευκό αλκαλοειδές ναρκωτικό που ε-
ξάγεται από τα φύλλα τού φυτού «κόκα» και χρησιµοποιείται στην 
ιατρική ως τοπικό αναισθητικό· θεωρείται επικίνδυνο λόγω τής ισχυ-
ρής ψυχικής εξάρτησης που προκαλεί. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
cocaine, βλ. κ. κόκα]. κοκαϊνοµανής, -ής, -ές [1895] [κοκαϊνοµαν-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} (κ. ως ουσ.) αυτός που υποφέρει από µανία για συχνή 
λήψη κοκαΐνης, που πάσχει από κοκαϊνοµανία. 
[ΕΤΥΜ. < κοκαΐνη + -µανής < µαίνοµαι, µεταφορά τού γαλλ. cocaïno-
mane (νόθο συνθ.)]. κοκαϊνοµανία (η) (χωρ. πληθ.} τοξικοµανία που 
οφείλεται στη χρόνια χρήση κοκαΐνης. Επίσης κοκαϊνισµός (ο).  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. cocainomanie (νόθο συνθ.)]. κόκα-κόλα (η) 
1. εµπορική ονοµασία αεριούχου σκουρόχρωµου και γλυκού 
αναψυκτικού ποτού, που παρασκευάζεται από εκχυλίσµατα φύλλων 
κόκας και από άλλα συστατικά 2. (συνεκδ.) η συσκευασία µε το 
παραπάνω αναψυκτικό, το κουτί ή το µπουκάλι: αγόρασα δύο κόκα-
κόλες. 
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[ΕΤΥΜ. < αµερ. Coca Cola, επωνυµία τής αµερικανικής εταιρείας που 
ιδρύθηκε το 1892 και έκτοτε προωθεί το οµώνυµο καφεϊνούχο ανα-
ψυκτικό, < coca (βλ. λ. κόκ-α) + cola (βλ. λ. κόλα)]. 

κόκαλο (το) → κόκκαλο 
κόκερ (το) {άκλ.} αγγλικής προέλευσης µικρόσωµο σκυλί µε µακριά 

κρεµαστά αφτιά, σγουρό τρίχωµα, κοντά πόδια, ουρά κοµµένη κοντή 
και συχνά ξανθοκόκκινο µετάξινο τρίχωµα, που χρησιµοποιείται στο 
κυνήγι πουλιών. — (υποκ.) κοκεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cocker < p. cock «(κυνηγώ) µπεκάτσες» (αγγλ. wood-
cock «µπεκάτσα») < cock «πετεινός»]. 

κοκεταρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η διάθεση τού να είναι κανείς κοκέτης 
2. (συνεκδ.) ο κοκέτης | η κοκέτα: είναι πολύ ~ η κυρία. — κοκεταρί-
ζοµαι κ. κοκετάροµαι ρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. coquetterie. Βλ. 
κ. κοκέτης]. 

κοκέτης, -α, -ικο {κοκέτηδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που φροντίζει πολύ 
το ντύσιµο του και γενικά την εµφάνιση του, φιλάρεσκος. — κοκέ-
τικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coquet | -tte < coq «κόκορας»]. 

κοκίτης (ο) → κοκκύτης 
κοκκάλα (η) (σχολ. ορθ. κοκάλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µεγάλο κόκκαλο 

2. (ειδικότ.) το µεγάλο κόκκαλο ζώου, που το βράζουµε και χρησιµο-
ποιούµε το ζουµί του στο µαγείρεµα. 

κοκκαλάκι (το) (σχολ. ορθ. κοκαλάκι) [µεσν.] (υποκ.) 1. µικρό κόκκα-
λο· ΦΡ. έχω το κοκκαλάκι τής νυχτερίδας είµαι πολύ τυχερός, ό,τι θέ-
λω πραγµατοποιείται 2. (ειδικότ.) µικρό, συνήθ. κοκκάλινο αντικεί-
µενο, µε το οποίο στερεώνουν οι γυναίκες τα µαλλιά τους. 

κοκκαλιάζω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. κοκαλιάζω) {κοκκάλιασ-α, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. γίνοµαι σκληρός σαν κόκκαλο, κοκκαλώνω 2. παθαίνω 
ακαµψία, γίνοµαι άκαµπτος: κοκκάλιασαν τα δάχτυλα µου από το 
κρύο. — κοκκάλιασµα (το). 

κοκκαλιάρης, -α, -ικο (σχολ. ορθ. κοκαλιάρης) {κοκκαλιάρηδες} (µει-
ωτ.) αυτός που είναι τόσο αδύνατος, ώστε φαίνονται τα κόκκαλά του 
ΣΥΝ. ισχνός, λιπόσαρκος, (λαϊκ.) πετσί και κόκκαλο. 

κοκκάλινος, -η, -ο [1812] αυτός που είναι φτειαγµένος από κόκκαλο: 
~ σκελετός γυαλιών. Επίσης κοκκαλένιος, -ια, -ιο [µεσν.]. 

κόκκαλο (το) (σχολ. ορθ. κόκαλο) {-ου κ. -άλου | -ων κ. -άλων} 1. το 
οστό· ΦΡ. (α) (µτφ.) µένω κόκκαλο µένω άναυδος, αποστοµώνοµαι: 
µόλις του είπα τι συζητούσαν εις βάρος του, έµεινε κόκκαλο! (β) είµαι 
| µένω πετσί και κόκκαλο αδυνατίζω, είµαι πολύ λιπόσαρκος (γ) 
αφήνω τα κόκκαλά µου πεθαίνω και ενταφιάζοµαι κάπου: άφησε τα 
κόκκαλά του στην ξενιτειά (δ) είµαι βρεγµένος | παγωµένος ώς το 
κόκκαλο είµαι εντελώς βρεγµένος | παγωµένος (ε) το µαχαίρι φτάνει 
ώς το | στο κόκκαλο βλ. λ. µαχαίρι (στ) (παροιµ.) η γλώσσα κόκκαλά 
δεν έχει και κόκκαλά τσακίζει βλ. λ. γλώσσα (ζ) ώς το κόκκαλο φα-
νατικός: είναι ΠΑΟΚτσής - (η) (µτφ.) νερό κόκκαλο άτοµο µε µεγάλη 
σωµατική ή και ψυχική αντοχή (θ) κόκκαλά έχει...; για να δείξουµε 
ότι κάτι που ζητήσαµε ή παραγγείλαµε καθυστερεί υπερβολικά: ~ 
αυτός ο καφές; (ακόµη να έρθει;) 2. (συνεκδ.) εργαλείο ή εξάρτηµα 
κατασκευασµένο από οστό 3. ειδικότ.) εργαλείο από µέταλλο ή κόκ-
καλο, σε σχήµα γλώσσας, µε το οποίο υποβοηθείται η είσοδος τού 
ποδιού στο παπούτσι 4. ο πυρήνας των καρπών, το κουκούτσι. — 
(υποκ.) κοκκαλάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόκκος, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. κόκκαλον (µε αλλαγή γένους κατά το αρχ. ουδ. όστοϋν) < 
αρχ. κόκκαλος, αρχική σηµ. «κουκούτσι», < κόκκος + επίθηµα -
αλός]. 

κοκκαλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (σχολ. ορθ. κοκαλώνω) {κοκκάλω-σα, -
µένος} ♦ 1. (αµετβ.) µένω άναυδος, µένω ακίνητος: κοκκάλωσε από 
τον φόβο της || ~ απ' το κρύο (κρυώνω υπερβολικά) ΣΥΝ. µένω µε το 
στόµα ανοιχτό, κερώνω, µαρµαρώνω ♦ 2. (µετβ.) ακινητοποιώ: πάτησε 
φρένο και κοκκάλωσε το αυτοκίνητο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

κοκκάρι (το) {κοκκαρ-ιού | -ιών} είδος µικρών βολβών που προέρχο-
νται από τον κρεµµυδόσπορο και µεταφυτευόµενοι παράγουν τα 
κρεµµύδια. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κοκκάριον, υποκ. τού αρχ. κόκκος]. 

κοκκίαση (η) → κοκκίωση 
κοκκιδίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η γαστρεντερι-
κή λοίµωξη που προκαλείται από κυτταρική µόλυνση µε κοκκίδια. 
Επίσης κοκκιδίαοη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. coccidiosis]. κοκκινάδα (η) 

[µεσν.] 1. η ιδιότητα τού κόκκινου, ερυθρότητα ΣΥΝ. 
κοκκινίλα 2. κόκκινη κηλίδα. κοκκινάδι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. 
κόκκινο στίγµα, κοκκινίλα (συνήθ. αποτύπωµα από κόκκινο κραγιόν): 
τον φίλησε και τον γέµισε κοκκινάδια · 2. καλλυντικό που προσδίδει 
κόκκινο χρώµα στα µάγουλα ή τα χείλη των γυναικών αλλιώς 
φτειασίδι · 3. το φυσικό κόκκινο χρώµα που έχουν τα µάγουλα ή τα 
χείλη των γυναικών · 4. κοκκινίλα που προκαλείται από τοπική 
φλεγµονή ή άλλη αιτία. κοκκινέλι (το) {χωρ. γεν.} κρασί µε 
κοκκινωπό χρώµα. Κοκκινιά (η) κόκκινη κηλίδα, κοκκινάδα. 
κοκκινίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κοκκίνισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (κάτι) κόκκινο, του δίνω κόκκινο χρώµα: του 'δώσε ένα χα-
στούκι και του κοκκίνισε το µάγουλο 2. (για γραπτό µαθητή) γεµίζω 
µε διορθώσεις µε κόκκινο στυλό, µε κοκκινίλες: ο διορθωτής κοκκί-
νισε το διαγώνισµα τού µαθητή · 3. (στο ποδόσφαιρο) δείχνω κόκκινη 
κάρτα σε παίκτη (τον αποβάλλω) ♦ (αµετβ.) 4. (α) αποκτώ κόκκινη 
απόχρωση: όσο ο ήλιος πήγαινε προς τη δύση του, ο ουρανός κοκ-
κίνιζε όλο και πιο πολύ || το χωράφι κοκκίνιζε από τις παπαρούνες (β) 
(για πρόσ.) παίρνω κόκκινο χρώµα (συνήθ. στο πρόσωπο και στον 
λαιµό) από ντροπή ή θυµό: κοκκινίζει όταν µιλάει µπροστά στον κό-
σµο || κοκκίνισε από τον θυµό του || κάνω κάποιον να κοκκινίσει από 

ντροπή || ~ σαν το παντζάρι || είναι πολύ σεµνή κοπέλα· της µιλάς και 
κοκκινίζει 5. (για καρπούς) ωριµάζω: κοκκίνισαν οι ντοµάτες. — 
κοκκίνισµα (το). 

κοκκινίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κοκκινάδα, µικρό κόκκινο στίγµα 
2. (ειδικότ.) κοκκινίλες (οι) κόκκινες κηλίδες που εµφανίζονται στο 
δέρµα και προκαλούνται από δερµατικές παθήσεις ή άλλες ασθένει-
ες 3. η διόρθωση σε γραπτό µε κόκκινο στυλό: η έκθεση του ήταν γε-
µάτη κοκκινίλες. 

κοκκινιστός, -ή, -ό 1. µαγειρεµένος µε σάλτσα ντοµάτας: ~ κοτόπουλο 
| κρέας 2. κοκκινιστό (το) κρέας µαγειρεµένο µε σάλτσα ντοµάτας: ~ 
µε µακαρόνια | πουρέ | πατάτες τηγανητές. 

κοκκινογένης (ο) {κοκκινογένηδες} άνδρας που έχει κόκκινα γένια. 
κοκκινογούλι (το) {κοκκινογουλ-ιού | -ιών} το παντζάρι. 

[ETYM. < κόκκινος + γουλί (βλ.λ.)]. 
κοκκινολαίµης (ο) {κοκκινολαίµηδες} µικρό παχουλό πουλί, τού 
οποίου ο λαιµός δεν ξεχωρίζει από το σώµα και που έχει σκούρο πορ-
τοκαλί χρώµα από την κεφαλή ώς και το στήθος· ζει στα δάση, στα 
πάρκα και στους κήπους. 

κοκκινοµάλλης, -α, -ικο {κοκκινοµάλληδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που 
έχει κοκκινωπά µαλλιά ΣΥΝ. κοκκινοτρίχης. 

κόκκινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού αίµατος, τής ώριµης 
ντοµάτας: ~ φουστάνι | τριαντάφυλλο | ανταύγεια | µελάνι | µαλλιά 
ΣΥΝ. ερυθρός, πορφυρός- ΦΡ. (α) κόκκινο πανί οτιδήποτε προκαλεί την 
έντονη αντίδραση (θυµό, επιθετικότητα κ.λπ.) κάποιου, ό,τι τον εξε-
ρεθίζει: µετά τις δηλώσεις του κατά τού προέδρου, ο βουλευτής απο-
τελούσε πια το ~ για τους οπαδούς τού κόµµατος (β) κόκκινα φανά-
ρια οι οίκοι ανοχής, τα πορνεία (γ) κόκκινος σαν αστακός βλ. λ. 
αστακός (δ) κόκκινος πλανήτης ο πλανήτης Άρης 2. κόκκινο (το) (α) 
το χρώµα τού αίµατος: το - συνδυάζεται µε πολλά χρώµατα || το ~ 
θεωρείται το χρώµα τού πάθους (β) το χρώµα τής ένδειξης τού φω-
τεινού σηµατοδότη στην οδική κυκλοφορία, που απαγορεύει τη διέ-
λευση σε οχήµατα ή πεζούς: ανάβει ~ || περνάω µε ~ (κάνω παράβα-
ση) ΣΥΝ. Σταµάτης ΑΝΤ. πράσινο, Γρηγόρης (γ) (στη ρουλέτα) ένα από 
τα δύο χρώµατα στα οποία στοιχηµατίζει κανείς: τα έπαιξε όλα στο ~ 
και κέρδισε! (δ) χτυπάω κόκκινο φτάνω στο ανώτατο όριο: τη στιγµή 
που ανακοινώνονταν τα αποτελέσµατα τής ψηφοφορίας, η τηλε-θέαση 
χτύπησε κόκκινο 3. (α) ΠΟΛίτ. αριστερός, κοµουνιστής: ο κα-
γκελάριος απέπεµψε τον ~ υπουργό του, ο οποίος θα τον έφερνε σε 
σύγκρουση µε τους βιοµηχάνους (β) Κόκκινοι (οι) οι κοµουνιστές και 
ειδικότ. οι Ρώσοι: τότε που κυβερνούσαν οι ~ || «οι Κόκκινοι» (τίτλος 
κινηµατογραφικής ταινίας) (γ) Κόκκινος Στρατός (ρωσ. Krasnaja 
Armija) ο Σοβιετικός Στρατός που δηµιουργήθηκε µετά την Οκτω-
βριανή Επανάσταση: ήρωας τού ~ 4. αυτός που γίνεται από ντοµάτα 
και έχει το χρώµα της: µακαρόνια µε ~ σάλτσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα, 
κόκκος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κόκκ-ος. Η σηµ. «ερυθρός» οφείλεται στη χρησι-
µοποίηση ορισµένων κόκκων πρίνου, από τους οποίους έφτειαχναν 
το κόκκινο χρώµα. Η φρ. κόκκινο πανί αποδίδει το αγγλ. red rag]. 

κοκκινοσκουφίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µετωνυµ.) για κορίτσι που 
είναι ντυµένο στα κόκκινα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Rotkäppchen, ηρωίδα ενός από τα 
φηµισµένα παραµύθια που συνέλεξαν τον 18ο αι. οι αδελφοί Grimn]. 

κοκκινοτρίχης, -α, -ικο {κοκκινοτρίχηδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που 
έχει κόκκινο τρίχωµα, κοκκινοµάλλης. 

κοκκινόχωµα (το) {δύσχρ. κοκκινοχώµατος | χωρ. πληθ.) χώµα κόκ-
κινου χρώµατος κατάλληλο για την αγγειοπλαστική· αλλιώς κόκκινη 
άργιλος. κοκκινοψαρο (το) εδώδιµο παχύ ψάρι τού Β. Ατλαντικού 
Ωκεανού 
µε κόκκινο χρώµα και αγκάθια στο κεφάλι. κοκκινωπός, -ή, -ό αυτός 
που το χρώµα του τείνει προς το κόκκινο, ερυθρωπός. 
[ΕΤΥΜ. < κόκκινος + -ωπός (βλ.λ.)]. κοκκίο (το) [µτγν.] 1. πολύ 
µικρός κόκκος · 2. ΒΙΟΛ. µικροσκοπικά υποκυτταρικά σωµάτια, που 
περιέχονται στο πρωτόπλασµα τού κυττάρου. κοκκιόµορφος, -ος, -ο 
κοκκιώδης (βλ.λ.). 
κοκκιώδης, -ης, -ες [1887] {κοκκιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που αποτελείται από κοκκία ή που έχει ανάλογη σύσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. κοκκίωµα (το) {κοκκιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 
µικρός ογκοειδής σχηµατισµός από φλεγµονώδη κύτταρα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. granuloma]. κοκκιωµάτωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση που χαρακτηρίζεται από την 
εµφάνιση πολλαπλών κοκκιωµάτων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. granulomatosis]. κοκκίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ΙΑΤΡ. η ανάπτυξη κοκκίων (βλ. λ. κοκκίο, σηµ. 2) σε επιφάνειες τού 
δέρµατος που φέρουν τραύµατα. Επίσης κοκκίαση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. granulation]. κόκκος (ο) 1. (α) καρπός ελαχίστου 
µεγέθους, που συνήθ. µαζί µε άλλους αποτελεί τον κυρίως καρπό, 
σπυρί (β) (ειδικότ.) το σπέρµα των δηµητριακών: ~ ρυζιού | σιταριού 
|| η µουστάρδα γίνεται από κόκκους σιναπιού· ΦΡ. κόκκος σινάπεως 
(ει έχετε πίστιν ώς κόκκον σι-νάπεως, Κ.∆. Λουκ. 17, 6) για κάτι που 
υπάρχει σε ελάχιστη ποσότητα, είναι πολύ λίγο ή πολύ µικρό 2. 
πυρήνας καρπού, το κουκούτσι 3. (συνεκδ.) κάθε µικρός σφαιροειδής 
όγκος ή τρίµµα: ~ άµµου | χρυσού | σκόνης 4. (µτφ.) ελάχιστη 
ποσότητα: δεν υπάρχει ~ αλήθειας σε όλα αυτά ΣΥΝ. κουκούτσι · 5. 
ΙΑΤΡ µικρόβιο στρογγυλού σχήµατος, συνήθ. παθογόνο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. µεσογειακό δάνειο, που συνδ. µε ισπ. 
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cuesco «καρυδάκι, φουντουκάκι»]. 

κόκκος: παράγωγα. Το αρχ. κόκκος «κουκούτσι» ήδη στην αρχαία 
γλώσσα έδωσε µια σειρά παραγώγων, που η χρήση τους µε την 
ίδια ή και ελαφρώς τροποποιηµένη σηµασία συνεχίζεται και σή-
µερα: κοκκ-ίον > κουκκν κόκκινος «ο έχων κόκκινο χρώµα» (από 
τους κόκκους τού πρίνου, από τους οποίους έφτειαχναν το κόκκι-
νο χρώµα· το κόκκινος, ήδη αρχαίο, αντικατέστησε βαθµηδόν το 
ερυθρός)- κόκκ-αλος (ο), αρχική σηµ. «κουκκουνάρι» > κόκκαλο 
(το) (σε ουδέτερο γένος αναλογικά προς το οστούν). Όπως είναι 
φανερό, όλες αυτές οι λέξεις γράφονται κανονικά µε δύο -κ-. 

κοκκοφοίνικας (ο) → κοκοφοίνικας 
κόκκυγας (ο) {-α κ. -ος | κοκκύγων} ΑΝΑΤ. το κατώτατο ακραίο οστό 
τής σπονδυλικής στήλης τού ανθρώπου: κύστη κόκκυγος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
ουρίτσα. — κοκκυγικός, -ή, -ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόκκυξ, -υγος «κούκκος» < επιφών. κόκκυ «η κραυγή 
τού κούκκου», ονοµατοποιηµένη λ. από τον ήχο ku-ku, πβ. σανσκρ. 
kokilâ- «κούκκος», kukkutâ «κόκορας», λατ. cucûlus «κούκκος», αγγλ. 
cuckoe, γερµ. Kuckuck κ.ά. Η ανατοµική σηµ. είναι µτγν. (πβ. λατ. os 
coccygis(, επειδή το οστό µοιάζει µε το ράµφος τού κούκκου]. 

κοκκύτης (ο) [1879] (σχολ. ορθ. κοκίτης) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτι-
κή νόσος τής παιδικής ηλικίας, που εκδηλώνεται µε επίµονο και ξερό 
βήχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιφών. κόκκυ «η κραυγή τού κούκκου», µε την οποία 
θεωρήθηκε ότι µοιάζει ο επίµονος βήχας ασθενούς (πβ. µτγν. κοκκυ-
σµός« βαριά, δυνατή φωνή»)]. 

κοκκώδης, -ης, -ες [1843] {κοκκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
αποτελείται από κόκκους ή έχει ανάλογη σύσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ρς, -ες- 

κοκκωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η διάταξη και ο 
όγκος των κόκκων που αποτελούν την επιφάνεια λειαντικού φύλλου: 
γυαλόχαρτο µε πυκνή ~. 

κοκό (το) {χωρ. πληθ.} 1. η φωνή που βγάζει η κότα, το κακάρισµα 
(βλ.λ.) 2. (στη γλώσσα των νηπίων) το αβγό ή το γλυκό: φάε το ~ σου 
3. (!-λαϊκ.) η ερωτική πράξη: θέλει ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. coco, ονοµασία τού αβγού στην παιδική γλώσσα, που 
προέρχεται από την κραυγή τής κότας (γαλλ. cot! cot!)]. 

κοκόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) 1. ονοµασία γυναικών αρι-
στοκρατικής καταγωγής ΣΥΝ. κυρία, κυρά, δέσποινα 2. (χαϊδευτ.) προ-
σφώνηση συζύγου ή γυναίκας: -µου! [ΕΤΥΜ. < ρουµ. cocoanä]. 

κοκοράκι (το) {χωρ. γεν} 1. µικρός κόκορας ΣΥΝ. κοκορόπουλο 2. τού-
φα µαλλιών στο µπροστινό µέρος τού κεφαλιού, που υψώνεται πιο 
πάνω από τα υπόλοιπα µαλλιά (θυµίζοντας το λειρί τού κόκορα). 

κόκορας (ο) {-α κ. -όρου | -ες κ. -όροι, -όρων} 1. (καθηµ.) ο πετεινός 
ΣΥΝ. (λόγ.) αλέκτωρ· ΦΡ. (α) κάνω τον κόκορα κάνω τον γενναίο, τον 
παλληκαρά, ενώ δεν είµαι (β) κοκόρου γνώση έλλειψη εξυπνάδας, 
λίγο µυαλό: ούτε ~ δεν έχει (καθόλου µυαλό) (γ) σαράντα πέντε Γιάν-
νηδες ενός κοκόρου γνώση όταν θέλουµε να πούµε ότι κάποιος που 
λέγεται Γιάννης δεν είναι έξυπνος, δεν δείχνει πολλή εξυπνάδα (δ) 
σηκώνοµαι µε τα κοκόρια σηκώνοµαι πολύ πρωί (ε) (παροιµ.) όπου 
λαλούν πολλοί κοκόροι | πολλά κοκόρια, αργεί να ξηµερώσει όταν 
ανακατεύονται πολλοί σε µια δουλειά, τα αποτελέσµατα συνήθως 
δεν είναι καλά (στ) τα φορτώνω στον κόκορα εγκαταλείπω κάθε πε-
ραιτέρω προσπάθεια (ζ) τρώγονται σαν τα κοκόρια τσακώνονται µε 
έντονη αντιπαλότητα (συνήθ. λόγω εγωισµού) 2. (µτφ.) άντρας µε 
έντονη σεξουαλική ζωή · 3. (παλαιότ.) ο επικρουστήρας των κυνη-
γετικών και των πυροβόλων όπλων. Επίσης κοκόρι (το) {δύσχρ. κο-
κορ-ιού | -ιών}. — (υποκ.) κοκοράκι (το) (βλ.λ.). [ETYM. 
Ηχοµιµητική λ. από την κραυγή τού πετεινού]. 

κοκορέτσι (το) {κοκορετσ-ιού | -ιών} ορεκτικό από σπλάχνα ζώου, 
συνήθ. αρνιού, τυλιγµένα µε έντερα, που ψήνεται στη σούβλα. — 
(υποκ.) κοκορετσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. kukurec. Στην αλβ. λ. ανάγεται και το αρωµ. kukuretSu, 
ενώ το τουρκ. kokoreç προέρχεται από την Ελληνική]. 

κοκορεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κοκορεύτηκα} φέροµαι µε προκλητικό 
τρόπο, καυχώµαι, υπερηφανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κοκόρι (το) → κόκορας 
κοκοροµαχία (η) {κοκοροµαχιών} 1. αγώνας µεταξύ δύο πετεινών, 

που σε µερικές χώρες συνοδεύεται από στοιχήµατα 2. (µτφ.) τσακω-
µός µε επίδειξη παλληκαριάς µεταξύ δύο ή περισσότερων αντιπάλων. 

κοκορόµυαλος, -η, -ο ελαφρόµυαλος, ανόητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόη-
τος. 

κοκορόπουλο (το) (υποκ.) µικρός κόκορας, πετεινάρι. 
κοκότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. γυναίκα ελευθερίων ηθών, πόρ-
νη 2. (µειωτ.) γυναίκα που την ενδιαφέρει µόνο ο καλλωπισµός της. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιντερβιού. [ΕΤΥΜ. <γαλλ. cocotte «πουλάδα», θηλ. τού 
coq «κόκορας»]. 

κοκοφοίνικας (ο) {κοκοφοινίκων} τροπικό φυτό µε µεγάλο ύψος, λε-
πτό και γειρτό κορµό και πολύ µεγάλα µακριά πτεροειδή φύλλα στην 
κορυφή, που παράγει τις ινδικές καρύδες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. coconut palm. To λεξικό πρόθηµα κοκο- προ-
έρχεται από το ισπ. coco < πορτ. coco «γκριµάτσα», εξαιτίας τής µορ-
φής που σχηµατίζουν οι τρεις τρύπες στη βάση τού καρπού]. 

κοκτέιλ (το) {άκλ.} 1. ποτό που παρασκευάζεται µε την ανάµειξη οι-
νοπνευµατωδών ή γλυκών ποτών σε συνδυασµό µε κοµµάτια καρπών, 
φρούτων κ.λπ. 2. (συνεκδ.) ηµιεπίσηµη βραδινή δεξίωση περιορισµέ-
νης διάρκειας, κατά την οποία προσφέρονται ποτά: µας κάλεσαν σε 
ένα ~ || πήγαµε σε ένα —πάρτι 3. (γενικότ.) καθετί που προκύπτει από 

την ανάµειξη διαφορετικών πραγµάτων: ~ φαρµάκων || ~ από µπλουζ 
και τζαζ-ποπ || ~ πάθους και θυµού | βίας και ερωτισµού 4. κοκτέιλ 
µολότοφ εµπρηστική αυτοσχέδια βόµβα (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ.-αµερ. cocktail, αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια άποψη, 
η λ. αποτελεί σύντµηση τής φρ. cocktailed horse, η οποία αναφερόταν 
σε άλογα όχι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, που τους έκοβαν την ουρά 
(tail), προκειµένου να στηλώνεται όρθια (p. cock «στηλώνω, ορθώνω») 
και να µην κρέµεται. Η σηµασιολ. εξέλιξη που οδήγησε στη σηµερι-
νή σηµ. παρεµένει άγνωστη]. 

κοκωβιός (ο) ψάρι µικρού ώς µέτριου µεγέθους που ζει σε όλες τις 
θάλασσες αλλά και σε ποτάµια (κοκωβιός των Φιλιππίνων), µε κο-
ντόχοντρο σώµα, µεγάλα µάτια που εξέχουν τοποθετηµένα το ένα κο-
ντά στο άλλο στο πάνω µέρος και στόµα µε παχιά χείλη και δόντια 
στα σαγόνια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κωβιός (βλ.λ.), µε επανάληψη τής πρώτης 
συλλαβής]. 

κόλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. BOT. αγγειόσπερµο δικότυλο φυτό, τού οποίου 
οι καρποί χρησιµοποιούνται ως συστατικό αναψυκτικών και στη 
φαρµακοποιία 2. (συνεκδ.) κάθε αναψυκτικό που περιέχει το παρα-
πάνω συστατικό: «την πρώτη θέση στις προτιµήσεις των Ελλήνων 
καταναλωτών κατέχουν τα αναψυκτικά τύπου ~» (εφηµ.). Επίσης κο-
λά (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. Cola, απεσπασµένο από τις εµπορικές επωνυµίες Coca-
Cola, Pepsi-Cola. Η λ. ταυτίζεται µε την αφρικανική λ. kola, η οποία 
αναφέρεται στο οµώνυµο δέντρο, που ο καρπός του περιέχει κα-
φεΐνη]. 

κολάζ (το) → κολλάζ 
κολάζω ρ. µετβ. {κόλασ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω (κάποιον) σε πειρα-

σµό, σκανδαλίζω: πάλι µε κόλασες µε τα καµώµατα σου- ΦΡ. κολάζω 
και άγιο βλ. λ. άγιος 2. περιορίζω, µετριάζω: οι επίσηµες εξηγήσεις 
που δόθηκαν είναι για να κολάσουν την ανησυχία τού κοινού | τις 
εντυπώσεις και την αποτυχία τού χειρισµού τού θέµατος 3. επιτιµώ, 
ψέγω: όλοι κολάζουν δηµόσια τέτοιες µορφές συµπεριφοράς, αλλά 
στην πραγµατικότητα τις ανέχονται 4. (µεσοπαθ. κολάζοµαι) 
σκανδαλίζοµαι, µπαίνω σε πειρασµό: και ποιος δεν κολάστηκε, όταν 
την είδε µε τέτοια εµφάνιση; · 5. επιβάλλω σε (κάποιον) ποινή, τι-
µωρώ: η πράξη αυτή κολάζεται από τον νόµο 6. (η µτχ. κολασµένος, 
-η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κόλος «βραχύς, κολοβός» (βλ. λ. κολοβός). Το ρ. κολάζω 
είχε αρχικώς τη σηµ. «κολοβώνω, ακρωτηριάζω, αποκόπτω τα άκρα», 
από όπου γρήγορα εξελίχθηκε στη σηµ. «ελέγχω, διορθώνω» (λ.χ. «~ 
τάς επιθυµίας», Πλάτων). Η σηµ. «τιµωρώ» είναι ήδη αρχ. και µε αυτή 
χρησιµοποιείται η λ. τις δύο φορές που απαντά στην Κ.∆. (πβ. Πράξ. 
4,21: οί δε προσαπειλησάµενοι απέλυσαν αυτούς, µηδέν εύρί-σκοντες 
το πώς κολάσωνται αυτούς...)]. 

κολάι (το) (χωρ. γεν. κ. πληθ.} (καθηµ.) ευκολία, ευχέρεια ΣΥΝ. άνεση· 
συνήθ. στη ΦΡ. παίρνω το κολάι παίρνω τον αέρα µιας δουλειάς, µα-
θαίνω να την αντιµετωπίζω µε άνεση και αυτοπεποίθηση: στην αρχή 
δυσκολεύτηκα µε αυτό που µου ζήτησε να κάνω, γρήγορα όµως πήρα 
το κολάι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kolay]. 

κόλακας (ο/η) {κολάκων} πρόσωπο που κολακεύει κάποιον, συνήθ. 
ανώτερο του, µε σκοπό να κερδίσει την εύνοια του ΣΥΝ. (οικ.) γαλί-
φης, γλείφτης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόλαξ, -ακος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. ρ. 
κηλώ (-έω) «γοητεύω, θέλγω» ή, κατ' άλλη εκδοχή, µε το ρ. κέλλω «θέτω 
σε κίνηση, ενθαρρύνω»]. 

κολακεία (η) [αρχ.] {κολακειών} λόγος υπερβολικά επαινετικός, που 
λέγεται για την απόκτηση τής εύνοιας (κάποιου): αρχίζω τις ~ || δεν 
είναι ~, πρόκειται για την αλήθεια ΣΥΝ. φιλοφρόνηση, (οικ.) γαλιφιά, 
γλείψιµο. 

κολακευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που αποσκοπεί στην κολα-
κεία: ~ σχόλιο | λόγος | έκφραση (β) (ειδικότ.) επαινετικός, που κάνει 
κάποιον να αισθάνεται ωραία για τον εαυτό του: οι εφηµερίδες έγρα-
ψαν πολύ ~ σχόλια για την ερµηνεία της || ήταν πολύ κολακευτικό για 
εκείνη το γεγονός ότι της πρότεινε να συνεργαστούν || είναι ιδιαίτερα 
κολακευτικό για µια γυναίκα το να της στέλνει κάποιος λουλούδια 2. 
αυτός που προσδίδει οµορφιά και χάρη, που αναδεικνύει τα ωραία 
χαρακτηριστικά: πολύ ~ φωτογραφία, την κάνει να φαίνεται σαν 
µοντέλο. — κολακευτικά επίρρ. 

κολακεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {κολάκ-εψα, -εύτηκα, -ευµένος} 1. επαινώ 
υπερβολικά (κάποιον), για να κερδίσω την εύνοια του και να επωφε-
ληθώ προσωπικά: συνηθίζει να κολακεύει τα πρόσωπα που έχει ανά-
γκη ΣΥΝ. καλοπιάνω, θωπεύω 2. δηµιουργώ ικανοποίηση, κάνω κά-
ποιον να αισθάνεται υπερήφανος: η πρόσκληση του µε κολακεύει 
ιδιαίτερα 3. (µεσοπαθ. κολακεύοµαι) αρέσκοµαι, ικανοποιούµαι: ~ 
που ακούω ότι το ντύσιµο µου αρέσει σε κάποιον µε τόσο καλό γούστο 
· 4. προσδίδω οµορφιά και χάρη, τονίζω την αξία ή την οµορφιά 
(κάποιου): αυτό το ντύσιµο | αυτή η φωτογραφία σε κολακεύει πολύ. 

κολάν (το) → κολλάν 
κολαντρίζω ρ. → κουλαντρίζω 
κολαούζος (ο) (λαϊκ.) αυτός που προπορεύεται και δείχνει τον δρόµο 
προς έναν τόπο, ο οδηγός·  ΦΡ. (παροιµ.) χωριό που φαίνεται κο-
λαούζο δεν θέλει τα γνωστά και αυτονόητα πράγµατα δεν χρειάζο-
νται επεξηγήσεις. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kilavuz]. 

κολάπσους (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ.-ΨΥΧΟΛ. παθολογική κατάσταση κατά 
την οποία σηµειώνεται πλήρης κατάρρευση τού οργανισµού και ψυ-
χική καταβολή. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. collapsus «κατάρρευση», µτχ. τού p. collabor «καταρ-
ρέω, καταπίπτω» < con- + labor «ολισθαίνω, πέφτω»]. 
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κολαρίζω ρ. → κολλαρίζω 
κολαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλος κολλαριστός άσπρος γιακάς. [ΕΤΥΜ. 

< βεν. colarina, βλ. κ. κολάρο]. 
κόλα ρ ιστός, -ή, -ό → κολλαριστός 
κολάρο (το) 1. ο σκληρός γιακάς των πουκαµίσων 2. (ειδικότ.) πρόσθετος 

γιακάς σε πουκάµισο 3. το περιλαίµιο (λ.χ. των ζώων)· ΦΡ. φοράω (κάτι) 
κολάρο (σε κάποιον) χτυπώ (κάποιον) στο κεφάλι µε µεγάλης επιφάνειας 
αντικείµενο, ώστε να περάσει από το κεφάλι του και να σταθεί στους ώµους 
του: πάνω στον καβγά τού φόρεσε τον πίνακα κολάρο! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. collaro < µτγν. λατ. collarius < λατ. collum «τράχηλος, 
λαιµός»]. 

κόλαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. (σε διάφορες θρησκείες) η 
κατάσταση ή και ο τόπος στον οποίο θα καταλήξουν οι ψυχές των κακών 
ανθρώπων (αµαρτωλών) µετά τον θάνατο τους (συνήθ. τόπος τιµωρίας): η ~ 
στον ισλαµισµό είναι ένας κρατήρας φωτιάς, όπου βασανίζονται οι κολασµένοι 
2. (ειδικότ. στον χριστιανισµό) (α) η κατάσταση πνευµατικής τιµωρίας στην 
οποία θα περιέλθουν µετά την τελική κρίση όσοι πέθαναν χωρίς να έχουν 
µετανοήσει για τις αµαρτίες τους (β) (σύµφωνα µε ορισµένες αντιλήψεις) ο 
τόπος όπου καταλήγουν µετά θάνατον οι αµαρτωλοί, ο οποίος συχνά 
απεικονίζεται ως χώρος τιµωρίας και βασανισµού τους (πύρινα καµίνια, 
σκότος, βασανιστήρια κ.λπ.) και στον οποίο θεωρείται ότι κυριαρχούν ο ∆ιά-
βολος και οι άλλοι δαίµονες: τον απειλούσε ότι µ'αυτά που κάνει, θα πάει 
κατευθείαν στην ~ ΑΝΤ. παράδεισος 3. (µτφ.) χώρος τιµωρίας και βασανισµού: 
η ~ των φυλακών | τού αναµορφωτηρίου | τής εξορίας 4. (µτφ.) περιστάσεις ή 
συνθήκες ζωής µέσα στις οποίες υποφέρει και δυστυχεί κανείς, καθώς και ο 
τόπος όπου επικρατούν τέτοιες συνθήκες: η ~ τού πολέµου || σε -µεταβλήθηκε 
το κέντρο τής πόλης από τις συγκρούσεις αστυνοµίας και αναρχικών || κατάφερε 
να ξεφύγει από την ~ των ναρκωτικών | τής πορνείας || οι πυροσβέστες βγήκαν 
σώοι από την πύρινη ~ (την καταστροφική πυρκαγιά) 5. (µτφ.) συνθήκες 
καύσωνα και ταλαιπωρίας: ο καύσωνας και το νέφος µετέτρεψαν την Αθήνα σε 
- 6. (µτφ.-αργκό) κατάσταση ελευθεριότητας, έντασης και εκτόνωσης, στην 
οποία καταργούνται οι ηθικές αναστολές: κάθε βράδυ γίνεται ~ στα παραλιακά 
κλαµπ ΣΥΝ. το σώσε, χαµός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κόλασις «τιµωρία - εκκοπή» < 
κολάζω (βλ.λ.)]. 

κολάσιµος, -η, -ο [1833] αυτός που τιµωρείται, άξιος κολασµού: ~ πράξη ΣΥΝ. 
αξιόποινος, καταδικαστέος. 

κολασµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει καταδικαστεί µετά θάνατον σε 
τιµωρία 2. (κατ' επέκτ.) αµαρτωλός, διεφθαρµένος, άσωτος: ~ ψυχή 3. (µτφ. 
ως ουσ.) αυτός που ζει υπό άθλιες συνθήκες ζωής, ο κοινωνικά 
καταδικασµένος στη φτώχια, τη µιζέρια και τη δυστυχία: «εµπρός τής Γης οι 
~» (ο πρώτος στίχος τής ελληνικής απόδοσης τού ύµνου τής Α' ∆ιεθνούς) 
ΣΥΝ. απόκληρος, απόβλητος. 

κολασµός (ο) [µτγν.] η ποινή που επιβάλλεται για σωφρονισµό, τιµωρία. 
κολαστήριο (το) [µτγν.] {κολαστηρί-ου | -ων} τόπος τιµωρίας και βασανισµού, 

βασανιστήριο: στο ~ τού ψυχιατρικού ιδρύµατος καταγράψαµε απάνθρωπες 
σκηνές. 

κολαστήριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον κολασµό. 
κολαστης (ο) [αρχ.], κολάστρια (η) [µτγν.] {κολαστριών} 1. πρόσωπο που 

κολάζει, τιµωρεί ΣΥΝ. τιµωρός · 2. πρόσωπο που παρασύρει σε αµαρτία. 
κολατσίζω ρ. µετβ. {κολάτσισα} τρώω κολατσιό (βλ.λ.). 
κολατσιό (το) σύντοµο γεύµα πριν από το µεσηµεριανό φαγητό, το πρόγευµα: οι 

εργάτες έκαναν µια διακοπή για ~ ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) προ-άριστον. Επίσης 
κολατσό   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. colazion < ρ. colar 
«καλλιεργώ» < λατ. colo]. 

κόλαφος (ο) {κόλαφων} 1. ράπισµα στο πρόσωπο, χαστούκι 2. (µτφ.) λόγος ή 
πράξη που ταπεινώνει· προσβολή: ήταν ~ γι ' αυτή τη χώρα η απόφαση τού 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου || «η εισήγηση τού εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου 
αποτελεί ~ για την τακτική των τραπεζών να επιβάλλουν τόκους επί των τόκων 
χωρίς κανέναν περιορισµό» (εφηµ.). Επίσης κολάφισµα (το) [µτγν.] 
{κολαφίσµ-ατος | -ατα, -άτων} κ. κολαφισµός (ο) [µτγν.]. — κολαφίζω ρ. 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < κολάπτω «χτυπώ, τρυπώ» (για το 
οποίο βλ. λ. εκκολάπτω) ίσως υπό την επίδραση τού ουσ. κρόταφος. Η λ. 
πέρασε µέσω τού λατ. colap(h)us και στις υπόλοιπες λατινογενείς γλώσσες, 
πβ. γαλλ. coup «χτύπηµα», ιταλ. colpo, ισπ. golpo κ.ά. Βλ. κ. κόλπο]. 

κολ-γκέρλ (το) (παλαιότ. ορθ. κωλ-γκέρλ) {άκλ.} νεαρή πόρνη που 
επισκέπτεται τους πελάτες σε ιδιωτικό χώρο (µετά από τηλεφωνική 
συνεννόηση). [ΕΤΥΜ < αγγλ. cali girl]. 

κολεγιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κολέγιο· ΦΡ. κολεγιακή µπλούζα 
βαµβακερή µπλούζα, η εσωτερική επιφάνεια τής οποίας είναι χνουδωτή, για 
να έχει µεγαλύτερη απορροφητικότητα ΣΥΝ. φούτερ. 

κολέγιο (το) {κολεγί-ου | -ων} 1. εκπαιδευτικό ίδρυµα δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, που διαθέτει συνήθ. και οικοτροφείο, δηλ. οι µαθητές µπορούν 
να τρώνε και να µένουν εκεί 2. ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης (συχνά και 
οικοτροφείο), µε φροντιστήρια προπαρασκευής και ασκήσεως των φοιτητών 
3. (µτφ.) κάθε ίδρυµα ή χώρος, λ.χ. φυλακή ή στρατόπεδο, όπου, παρά τα 
αναµενόµενα, επικρατούν συνθήκες ιδιαίτερης άνεσης και φροντισµένης 
διαβίωσης: εδώ δεν είναι στρατώνας, είναι ~. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. college < λατ. collegium «σύλλογος, συ-
γκυριαρχία» < collega «συγκυρίαρχος, συνεργός» < con- (< cum «µαζί») + 
lego «συλλέγω, συγκεντρώνω». Το µτγν. κολλήγιον (µεσν. κολ- 

λέγιον) είχε τη σηµ. «ανώτατο δικαστικό συµβούλιο»]. κολεγιόπαιδο (το) 1. ο 
σπουδαστής κολεγίου 2. (κατ' επέκτ.) νέος µε 
επιτηδευµένη συµπεριφορά και εµφάνιση, όπως τα παιδιά των κολεγίων. Επίσης 
(λόγ.) κολεγιόπαις (ο) {κολεγιό-παιδος | -παίδων).  
κόλεϊ (το) {άκλ.} µεγάλο σκυλί, συνήθ. κατοικίδιο, µε µακρύ τρίχωµα, 

οξύ ρύγχος, όρθια αφτιά και αµυγδαλωτά µάτια. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. collie < διαλεκτ. αγγλ. colly «µαυρειδερός» < µέσ. 
αγγλ. col «κάρβουνο»]. κολεϊσµός (ο) ΙΑΤΡ. ο 

κολπόσπασµος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vaginisme]. κολεκτίβα κ. κολεχτίβα (η) 

{χωρ. γεν. πληθ.} εργατική ή αγροτική 
ένωση, οι αρχές τής οποίας βασίζονται σε σοσιαλιστικές θεωρίες (πβ. 
λ. κολχόζ). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ρωσ. kolektiv < γαλλ. collectif (-ve) < λατ. 
collectivus «συγκεντρωτικός, περιληπτικός» < colligo «συνάγω, συ-
γκεντρώνω» < con- (< cum «µαζί») + lego «συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

κολεκτιβισµός κ. κολεχτιβισµός (ο) (χωρ. πληθ.} µορφή κοινωνικοοικονοµικής 
οργάνωσης, που βασίζεται στον σοσιαλισµό και στην 
οποία όλα τα µέσα παραγωγής αποτελούν ιδιοκτησία ενός συλλογικού 
οργάνου (τού κράτους, µιας συνεταιριστικής οργάνωσης κ.λπ.). 
— κολεκτιβιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. collectivisme, βλ. κ. κολεκτίβα]. 

κολεκτιβοποίηση κ. κολεχτιβοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
εφαρµογή τού κολεκτιβισµού. 

κολεξιόν (η) {άκλ.} 1. το σύνολο των ενδυµάτων που παρουσιάζουν σχεδιαστές 
µόδας για κάθε εποχή: η νέα ~ τού Υβ Σαιν Λωράν για το καλοκαίρι 2. 
(συνεκδ.) η εκδήλωση στην οποία παρουσιάζονται τα ενδύµατα σχεδιαστή 
µόδας: στην ~ έδωσαν το «παρών» πολλοί κοσµικοί Αθηναίοι. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. collection «συλλογή» < λατ. collectio < colligo «συλλέγω, 
συναθροίζω» < col- (< cum) + lego]. 

κολεόπτερο (το) [αρχ.] {κολεοπτέρ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από τα έντοµα που 
ανήκουν στην τάξη εντόµων που είναι εφοδιασµένα µε δύο ζεύγη ανόµοιων 
φτερών, λ.χ. η πεταλούδα. 

κολεός (ο) 1. ΑΝΑΤ. ο κόλπος (βλ.λ., σηµ. 4) 2. BOT. στα αγρωστώδη, η 
πεπλατυσµένη βάση των φύλλων που περιβάλλει ένα τµήµα τού βλαστού · 3. 
θήκη µαχαιριού ή ξίφους, θηκάρι. 
[ΕΤΥΜ °Φλ· < κολεόν «θήκη» < *κολεέόν, που πιθ. συνδ. µε το ρ. καλύπτω 
και µε το παράγωγο ουσ. κέλυφος]. 

κολεόσπασµος (ο) ΙΑΤΡ. Ο κολπόσπασµος (βλ.λ.). 
κολεχτίβα (η) → κολεκτίβα 
κολεχτιβισµός (ο) → κολεκτιβισµός 
κολίανδρο κ. κορίανδρο (το) {κολιάνδρ-ου | -ων) ποώδες αρωµατικό φυτό, τού 

οποίου τα φύλλα και οι καρποί χρησιµοποιούνται στη µαγειρική, τη 
ζαχαροπλαστική και τη φαρµακευτική. Επίσης κόλια-ντρο (το) κ. κόλιαντρος 
(ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κολίανδρον < κορίανδρον (µε παρετυµ. επίδρ. τής λ. άνήρ, 
ανδρός) < αρχ. κορίαννον (ήδη µυκ. ko-ri-ja-do-no), αγν. ετύµου, λ. τού 
µεσογειακού υποστρώµατος]. 

Κόλιας (ο) ο Αρβανίτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < σλαβ. Kolje, που ανάγεται στο 
όν. Νικόλαος (βλ.λ.)]. 

κολιγιά (η) → κολληγιά 
κολίγος | κολίγας (ο) → κολλήγας 
κολιέ (το) {άκλ.} γυναικείο κόσµηµα που φοριέται γύρω από τον λαιµό, 

περιδέραιο (συνήθ. µε πολύτιµες πέτρες, χάντρες). Επίσης (λαϊκ.) κολιές (ο). 
— (υποκ.) κολιεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. collier < λατ. collarium < collum 
«τράχηλος, λαιµός»]. 

κολικόπονος (ο) → κωλικόπονος 
κολικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το κόλον (παχύ έντερο): ~ 

καµπή || ~ κυψέλες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. colic]. 
κολιµπρί (το) {άκλ.} πολύ µικρό αποδηµητικό πτηνό των τροπικών περιοχών, 

που πετάει γρήγορα, µε µακρύ ράµφος και γυαλιστερό φτέ-ρωµα. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. colibri, λ. τής Καραϊβικής]. 

κολιός (ο) → κολοιός 
κολίτιδα (η) [1854] φλεγµονή τού παχέος εντέρου, που προκαλείται από 

µικρόβια, παράσιτα ή άλλες αιτίες και προξενεί πόνο, φούσκωµα 
(«µετεωρισµό»), διαταραχές των κενώσεων κ.λπ. [ΕΤΥΜ < κόλον «τµήµα τού 
παχέος εντέρου», ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. colitis]. 

κολιτσίνα (η) → κολτσίνα 
κόλλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. γενική ονοµασία ρευστής συνήθ. ή στερεάς 

ουσίας, που έχει την ιδιότητα να κολλά δύο ή περισσότερες επιφάνειες, τις 
οποίες φέρνουµε σε επαφή: ζωική | συνθετική | φυτική ~ 2. (συνεκδ.) κάθε 
συσκευασία (σωληνάριο συνήθ.) που περιέχει τέτοια ουσία και διατίθεται στο 
εµπόριο · 3. ακέραιο φύλλο χαρτιού: µου ζήτησε µια ~ χαρτί και άρχισε να 
γράφει την επιστολή- ΦΡ. κόλλα αναφοράς τετρασέλιδο χαρτί συγκεκριµένου 
µεγέθους µε γραµµές, που χρησιµοποιείται στα διαγωνίσµατα των µαθητών ή 
σε υποβολή αιτήσεων κ.λπ. · 4. λευκή σκόνη από άµυλο ή άλλη ουσία, που 
χρησιµοποιείται για το κολλάρισµα των ρούχων πριν από το σιδέρωµα · 5. 
ουσία που κάνει το κρασί διαυγές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*κόλ-ία < I.E. *kol(e)i- «κόλλα», πβ. αρχ. σλαβ. klejï, ρωσ. klej, µέσ. κάτω 
γερµ. helen «κολλώ» κ.ά. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. colle, 
ιταλ. colla κ.ά.]. 

κολλαγόνο (το) ΧΗΜ. 1. πρωτείνη που αποτελεί το συστατικό των ινών που 
βρίσκονται στους τένοντες, τους συνδέσµους, στον συνδετικό ιστό τού 
δέρµατος, στην οδοντίνη και στους χόνδρους 2. µάσκα κολλαγόνου | ενέσεις 
κολλαγόνου (στην αισθητική) κολλαγόνο που 
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τοποθετείται στο πρόσωπο για την ανάπλαση των κυττάρων, την κα-
ταπολέµηση τής γήρανσης κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. collagen]. 

κολλαγόνωση (η) ΙΑΤΡ. σύνολο παθήσεων µε κοινό χαρακτηριστικό 
τον εκφυλισµό των κολλαγόνων τού συνδετικού ιστού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. γαλλ. collagénose]. 

κολλάζ (το) {άκλ.} ελλην. χαρτεπικόλληση 1. τεχνική ζωγραφικής κα-
τά την οποία χρησιµοποιούνται, εκτός από χρώµατα, ετερόκλιτα υλι-
κά (φωτογραφίες, υφάσµατα, αποκόµµατα εφηµερίδας κ.λπ.), που 
επικολλώνται σε επιφάνεια 2. (µτφ.) κάθε συνδυασµός διαφορετικών 
µεταξύ τους στοιχείων: «υλικά προερχόµενα από διαφορετικές περιο-
χές και εποχές βρήκαν τη θέση τους σ' αυτό το µεγάλο ~ των οικοδο-
µικών υλικών» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< γαλλ. collage < coller < colle < αρχ. κόλλα]. 

κολλάζ ή κολάζ; Όπως δείχνει η ετυµολογία τής λέξης, πρόκειται 
για αντιδάνειο (υβρίδιο) που ανάγεται στο ήδη αρχ. ελληνικό κόλ-
λα (βλ. ετυµολογία). Το ίδιο ισχύει και στη λ. κολλάν (βλ. ετυµο-
λογία). Οι λ. γράφονται µε δύο -λλ-, γιατί θα ήταν οξύµωρο οι µεν 
Γάλλοι να γράφουν τις λ. collant και collage µε δύο -λλ- λόγω τής 
προέλευσης τους από το ελληνικό κόλλα, εµείς δε οι Έλληνες 
παίρνοντας αυτές τις λέξεις να τις γράφουµε µε ένα -λ-! 

κολλάν (το) {άκλ.} 1. εφαρµοστό παντελόνι από ελαστικό υλικό: πο-
δηλατικό ~ || ~ χορού || ~ ώς το γόνατο 2. το καλσόν 3. (ως επίθ.) εφαρ-
µοστός, που κολλάει στο σώµα: ~ παντελόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κολλάζ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. collant τού p. coller < colle < αρχ. κόλλα]. 

κολλαρίζω ρ. µετβ. {κολλάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. µουσκεύω σε διά-
λυµα αµύλου (κόλλα) λινό ή βαµβακερό ύφασµα (ρούχο, σεντόνι, 
τραπεζοµάντηλο κ.λπ.), για να γίνει σκληρό και σταθερό µε το σιδέ-
ρωµα · 2. προσθέτω άµυλο στο κρασί, για να γίνει διαυγές. Επίσης 
κολλάρω. — κολλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < κόλλα + παραγ. επίθηµα -
άρω]. 

κολλαριστός, -ή, -ό 1. (για ρούχα) αυτός που έχει κολλαριστεί ΣΥΝ. 
κολλαρισµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που φοράει πάντα ρούχα καλο-
σιδερωµένα ή και κολλαρισµένα: γυρίζει πάντα ~ 3. (για χαρτονόµι-
σµα) αυτό που είναι καινούργιο, που µόλις δόθηκε στην κυκλοφορία, 
αχρησιµοποίητο, ατσαλάκωτο: ~ χιλιάρικο | πεντοχίλιαρο. 

κολλεγιά (η) (λαϊκ.) ο συνεταιρισµός ΣΥΝ. κολληγιά. 
κολλήνας (ο) (σχολ. ορθ. κολίγας) 1. πρόσωπο που καλλιεργεί ξένο 

κτήµα ή βόσκει ξένο κοπάδι και µοιράζεται τα παραγόµενα προϊόντα 
µε τον ιδιοκτήτη: η εξέγερση των - στο Κιλελέρ ΣΥΝ. σέµπρος 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που δουλεύει µε επαχθείς όρους σε ξένη ιδιοκτησία 
ΣΥΝ. είλωτας. Επίσης κολλήγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< λατ. collega «συγκυρίαρχος, συνεργός» < colligo «συλλέγω, 
συγκεντρώνω» < con- (< cum «µαζί») + lego «συλλέγω, συγκε-
ντρώνω»]. 

κολληγιά (η) (σχολ. ορθ. κολιγιά) 1. η σχέση που έχουν µεταξύ τους 
οι κολλήγοι, η επίµορτη καλλιέργεια (πβ. κ. λ. επίµορτος) 2. (γενικότ.) 
ο συνεταιρισµός, η κολλεγιά. 

κόλληµα (το) [αρχ.] {κολλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κόλληση (βλ.λ.) 
2. (καθηµ.) η ερωτική προσέγγιση, το φλερτάρισµα 3. η επίµονη και 
φορτική προσκόλληση (κάποιου) σε άλλους· η ενοχλητική προσπά-
θεια (κάποιου) να βρίσκεται συνεχώς µαζί µε (κάποιον/κάποιους) 4. 
(οικ.) η εµµονή (κάποιου) σε (κάτι): έχει ~ µε την οµάδα του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 

κολληµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κολλήσει κάπου: δυο 
χαρτιά ~ µεταξύ τους || µια αφίσα ~ στον τοίχο 2. (οικ.-αργκό) αυτός 
που παρουσιάζει εµµονή σε κάτι: είναι ~· δεν µπορεί να σκεφτεί δια-
φορετικά ΣΥΝ. βαρεµένος (µε κάτι). 

κόλληση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένωση δύο αντι-
κειµένων ή η σταθερή προσαρµογή ενός αντικειµένου πάνω σε άλλο 
µε τη χρήση κόλλας, κολλώδους ουσίας ή άλλης τεχνικής (λ.χ. ηλε-
κτροκόλληση) ΣΥΝ. συγκόλληση, κόλληµα ANT. αποκόλληση. 

κολλητήρι (το) {κολλητηρ-ιού | -ιών} 1. ηλεκτρικό εργαλείο που βοη-
θεί στη συγκόλληση µεταλλικών αντικειµένων µε θέρµανση ώς το 
σηµείο τήξεως (στο οποίο λειώνει) τού συγκολλητικού υλικού 2. κρά-
µα µετάλλων, συνήθ. από µόλυβδο και κασσίτερο, που χρησιµοποιεί-
ται για τη συγκόλληση µεταλλικών αντικειµένων 3. (µτφ.) φορτικό 
πρόσωπο, που δεν µπορεί κανείς να το ξεφορτωθεί εύκολα ΣΥΝ. βδέλ-
λα · 4. (στο θέατρο σκιών) ένας από τους γυιους τού Καραγκιόζη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κολλητήριον «κόλλα» < αρχ. κολλώ + παραγ. 
επίθηµα -τήριον, πβ. κ. κοιµη-τήριον, σιωπη-τήριον]. 

κολλητηρ(ι)τζής (ο) (κολλητηρ(ι)τζήδες} (µειωτ.) ο εφαψίας (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < κολλητήρι + παραγ. επίθηµα -τζής (< τουρκ. -ci)]. 

κολλητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµεύει για κόλληση, που 
έχει την ιδιότητα να κολλά: ~ ταινία ΣΥΝ. συγκολλητικός · 2. αυτός 
που µεταδίδεται εύκολα: το χασµουρητό είναι ~ 3. (ειδικότ. για αρ-
ρώστια) µεταδοτικός, µολυσµατικός: η ανεµοβλογιά είναι - αρρώ-
στια. — κολλητικότητα (η) [1873]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κολλητός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει κολληθεί µε κάτι άλλο, κολ-
ληµένος ΣΥΝ. συνδεδεµένος 2. (ειδικότ.) αυτός που εφάπτεται σε κά-
ποιον άλλο: τα σπίτια µας είναι -· ένας τοίχος µάς χωρίζει ΣΥΝ. πλαϊ-
νός, συνεχόµενος 3. (ειδικότ. για ενδύµατα) αυτός που εφαρµόζει 
απόλυτα στο σώµα: φοράει ~ φούστες | παντελόνια | µπλουζάκια || 
(στον πληθ. κ. ως ουσ.) φοράει συνεχώς κολλητά || όλο µε κολλητά τη 
βλέπεις · 4. (µτφ.-οικ.) κολλητός (ο), κολλητή (η) πολύ αγαπητός και 
στενός φίλος, αχώριστος σύντροφος. — κολλητά επίρρ. 

κολλητσίδα (η) (σχολ. ορθ. κολλιτσίδα) 1. BOT. κοινή ονοµασία δια-
φόρων φυτών, των οποίων οι βλαστοί ή τα σπέρµατα περιέχουν κολ- 

λητική ουσία 2. (µτφ.) φορτικός και ενοχλητικός άνθρωπος: από τότε 
που τον γνώρισα µου έχει γίνει ~ ΣΥΝ. (µτφ.) βεντούζα, βδέλλα, τσι-
µπούρι, (εκφραστ.) στενός κορσές, κολλητήρι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
*κ:ολλητίδα (µε τσιτακισµό) < κολλητός | -τής < κολλώ]. 

κολλοειδής, -ής, -ές [1839] {κολλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει τη µορφή και τη σύσταση τής κόλλας, που είναι πηχτός και 
κολλάει ΣΥΝ. κολλώδης 2. ΧΗΜ. (α) κολλοειδή συστήµατα συστήµα-
τα διασποράς, όπου τεµαχίδια στερεών, υγρών ή αερίων σωµάτων µε-
γέθους εκατοµµυριοστού τού εκατοστού διασπείρονται σε στερεά, 
υγρά ή αέρια σώµατα (β) αυτός που σχετίζεται µε τα κολλοειδή συ-
στήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. colloïde]. 

κόλλυβα (τα) {κολλύβων} βρασµένο σιτάρι µε ζάχαρη, σταφίδα, ρόδι 
και άλλα αρτύµατα, που τοποθετείται σε δίσκο κατά την τέλεση µνη-
µόσυνου και προσφέρεται στους παριστάµενους για µακαρισµό τού 
νεκρού- ΦΡ. (α) θα φάµε κόλλυβα (για κάποιον) θα πεθάνει (β) µε ξένα 
κόλλυβα σε περιπτώσεις που κάποιος παρουσιάζει κάτι σαν δικό 
του, ενώ το πέτυχε µε τη βοήθεια άλλων (γ) κερνάω µε ξένα κόλλυβα 
κερνάω ή καλύπτω υποχρεώσεις µου µε χρήµατα άλλων, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι είναι δικά µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κόλλυβον | -α (πληθ.) «γλυκύσµατα από βρασµένο σιτάρι» < αρχ. 
κόλλυβος «νόµισµα µικρής αξίας» (που µερικές φορές τοποθετούσαν 
πάνω στον τάφο), αβεβ. ετύµου, πιθ. < εβρ. halp «αλλάζω - 
συναλλάσσοµαι»]. 

Κολλυβάδες (οι) ΕΚΚΛΗΣ.-ΙΣΤ. 1. αυτοί που κατά την έριδα τωνΚολ-
λυβάδων υποστήριζαν την τέλεση των µνηµοσυνών µόνο το Σάββατο-

οι Κολλυβάδες υπήρξαν ο αντίποδας των ευρωπαϊστών (των επηρεα-
σµένων από τις αρχές τού Γαλλικού ∆ιαφωτισµού και τού Εγκυκλο-
παιδισµού) 2. Κολλυβάδων έριδα η έριδα τού 18ου αι. για την τέλε-
ση των µνηµοσυνών µόνο το Σάββατο και όχι την Κυριακή, η οποία 
συνδεόταν µε το ζήτηµα τής συχνής θείας Κοινωνίας και είχε εκ-
προσώπους µεγάλες πνευµατικές µορφές (Μακάριο Νοταρά, Αθανά-
σιο Πάριο, Νικόδηµο Αγιορείτη κ.ά.) 3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) συ-
ντηρητικοί, προσκολληµένοι στη θρησκευτική παράδοση. 

κολλυβιστής (ο) [αρχ.] πρόσωπο που κάνει ανταλλαγές νοµισµάτων 
ΣΥΝ. αργυραµοιβός, σαράφης. 

κολλυβογράµµατα (τα) {χωρ. γεν.} 1.η στοιχειώδης γνώση γραφής 
και ανάγνωσης, το να ξέρει κανείς ίσα-ίσα να γράφει και να διαβά-
ζει: έµαθε µερικά ~ και νοµίζει ότι κάτι έκανε ΣΥΝ. κουτσογράµµατα 
• 2. κακογραµµένα και δυσανάγνωστα γράµµατα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
*κολοβο-γράµµατα (< κολοβός + γράµµατα), µε την παρετυµολογική 
επίδραση τής λ. κόλλυβα. Η παρετυµολογία οφείλεται στο γεγονός 
ότι τα κολοβά (δηλ. ατελή) γράµµατα περιελάµβαναν στοιχειώδεις 
γνώσεις από «σχολεία» εκκλησιαστικού τύπου]. 

κολλυβόζουµο (το) το ζουµί από το βράσιµο των υλικών για τα 
κόλλυβα. Επίσης κολλυβοζούµι {κολλυβοζουµ-ιού | -ιών}. 

κολλύριο (το) {κολλυρί-ου | -ων} υγρό φάρµακο τοπικής χρήσης για 
τη θεραπεία παθήσεων των µατιών και των αφτιών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κολλύριον, υποκ. τού ουσ. κολλύρα «κουλλούρα», αγν. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το αρχ. συνώνυµο κόλλιξ. Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. 
(στον Ιπποκράτη)]. 

κολλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {κολλάς... | κόλλ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. (α) ενώνω µε κολλητική ουσία δύο ή 
περισσότερες επιφάνειες: ~ το γραµµατόσηµο στον φάκελο || ~ τα κοµ-
µάτια στο σπασµένο βάζο || - προεκλογικές αφίσες ΣΥΝ. συγκολλώ (β) 
συνδέω µε διάφορες µεθόδους (θέρµανση, συρραφή, κάρφωµα, συγκόλ-
ληση κ.λπ.) δύο ή περισσότερα αντικείµενα ή µέρη τού ίδιου αντικει-
µένου: ο σιδεράς κόλλησε µε ηλεκτροκόλληση το κάγκελο || ~ δύο χαρ-
τιά µε σελοτέιπ || (και για µέλη τού ανθρώπινου σώµατος) οι γιατροί 
κόλλησαν το κοµµένο χέρι τού εργάτη ΣΥΝ. προσαρµόζω, συνενώνω, 
συγκολλώ· ΦΡ. (α) κολλάω ρετσινιά προσάπτω σε κάποιον κατηγορία: 
του κόλλησαν τη ρετσινιά ότι ήταν καταδότης των Γερµανών στην 
Κατοχή (β) (µτφ.) δεν µου κολλάει ύπνος δεν µπορώ να κοιµηθώ (γ) 
(παροιµ.) στη βράση κολλάει το σίδερο βλ. λ. βράση (δ) κολλάω 
κάποιον στον τοίχο τον αποστοµώνω, βγαίνω νικητής σε λεκτική αντι-
παράθεση: µε τα επιχειρήµατα του τους κόλλησε στον τοίχο 2. (µτφ.) 
(α) προσκολλώµαι φορτικά (σε κάποιον), γίνοµαι ενοχλητικός: κολλάει 
συνέχεια στην παρέα µας, ενώ ξέρει ότι δεν τον θέλουµε (β) προσεγ-
γίζω κάποιον συστηµατικά (συνήθ. για να επωφεληθώ προσωπικά): 
του κολλάει εδώ και καιρό, για να τον διορίσει στο ∆ηµόσιο (γ) ερωτο-
τροπώ, φλερτάρω επίµονα: κολλάει στη γραµµατέα του 3. (µτφ.) µετα-
δίδω αρρώστια ή κακή συνήθεια: µη µε πλησιάζεις, γιατί έχω γρίπη 
και θα σε κολλήσω || του κόλλησε το πάθος του για τα χαρτιά | για το 
ποτό 4. (µτφ.) πλησιάζω πολύ, έρχοµαι σε άµεση επαφή (σωµατικά) µε 
κάποιον ή κάτι: το µικρό κόλλησε στο φουστάνι τής µητέρας του, µόλις 
είδε τον σκύλο να πλησιάζει || κόλλησε τα χείλη του στα χείλη της || 
κόλλησε το σώµα της πάνω του- ΦΡ. κόλλα TO', (i) λέγεται για επισφρά-
γιση συµφωνίας, προτείνοντας το χέρι προς τον άλλον για χειραψία: 
αφού τα βρήκαν στη µοιρασιά, άπλωσε το χέρι και του είπε: ~! (ii) 
(γενικά για κάθε χειραψία που γίνεται µε αφορµή κάτι ευχάριστο): 
καλά τα καταφέραµε πάλι-! 5. προσθέτω πρόχειρα: στον πρόλογο τού 
βιβλίου του κόλλησε κι ένα «ευχαριστώ» για τους συνεργάτες του 6. 
πειράζω ή ενοχλώ κάποιον µέχρι εκνευρισµού: µη µου κολλάς, γιατί θα 
σε χτυπήσω! || όλο του κολλάει στις συζητήσεις και πάντα τσακώνο-
νται ♦ (αµετβ.) 7. επικεντρώνω την προσοχή µου σε κάτι για πολύ 
χρόνο ή υποστηρίζω κάτι µε επιµονή: κολλάει σε λεπτοµέρειες και 
χάνει άδικα τον καιρό του || του κόλλησε (ενν. η ιδέα) ότι είναι άρρω-
στος 8. δεν µπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις µιας κατάστασης: 
σε τέτοια θέµατα κολλάει || αν του αλλάξεις λίγο τη διατύπωση, κολ-
λάει και δεν µπορεί να απαντήσει! ΣΥΝ. µπλοκάρω, κοµπλάρω ANT. 
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ξεκολλάω 9. η επιφάνεια µου γίνεται κολλώδης: το πάτωµα κολλάει από τα 
ποτά που χύθηκαν 10. (α) (για φαγητό) καίγεται το τµήµα τού φαγητού που 
εφάπτεται στον πάτο τού σκεύους: ρίξε νερό στο φαγητό γιατί θα κολλήσει (β) 
για µαγειρικό σκεύος που προκαλεί κάψιµο στο φαγητό που µαγειρεύεται σε 
αυτό, αν δεν υπάρχει η απαιτούµενη ποσότητα νερού ή λαδιού κατά το 
µαγείρεµα: µη φτειάξεις την οµελέτα σε αυτό το τηγάνι, γιατί κολλάει- πάρε το 
άλλο που είναι αντι-κολλητικό 11. δεν µπορώ να προχωρήσω, µένω στο ίδιο 
σηµείο: κολλήσαµε µία ώρα στα διόδια || η οµάδα έχει κολλήσει στην τελευταία 
θέση τής βαθµολογίας || κόλλησαν οι συνοµιλίες για την άρση τού εµπάργκο || 
έχει κολλήσει στις ιδέες τού καιρού του || ο γενικός δείκτης έχει κολλήσει στο -
8% 12. ασχολούµαι υπερβολικά και συνεχώς µε κάτι: έχει κολλήσει από το 
πρωί στην τηλεόραση 13. δεν ενεργοποιείται ο µηχανισµός λειτουργίας µου, 
µπλοκάρω: κόλλησε το παράθυρο | το συρτάρι και δεν ανοίγει || κόλλησε το 
φρένο | το γκάζι και δεν µπορώ να σταµατήσω το αυτοκίνητο || κόλλησε ο 
υπολογιστής και δεν παίρνει τις εντολές που του δίνω || έχει κολλήσει το µυαλό 
µου και δεν µπορώ να σκεφτώ τίποτα 14. (για οχήµατα) συγκρούοµαι ελαφρά: 
είχε γλίτσα ο δρόµος και το πίσω αυτοκίνητο κόλλησε στο µπροστινό του 15. 
αισθάνοµαι έντονα την παρουσία τού ιδρώτα στο σώµα µου (όταν κάνει πολλή 
ή αποπνικτική ζέστη): το πουκάµισο του κολλούσε πάνω του από τη ζέστη || 
έχει κουφόβραση κι έχω κολλήσει 16. συσχετίζοµαι ή ταιριάζω, συνδέοµαι 
λογικά µε κάτι: αυτές οι πληροφορίες κολλάνε µεταξύ τους- ΦΡ. αυτό τώρα πού 
κολλάει; για κάτι που είναι άσχετο µε ό,τι λέγεται ή γίνεται εκείνη τη στιγµή 
17. ταιριάζω (µε κάποιον), δένοµαι συναισθηµατικά µαζί του ή κάνω στενή 
παρέα: γνωριστήκαµε στο γυµνάσιο και έκτοτε κολλήσαµε || δύσκολα κολλάει µε 
τους άλλους ανθρώπους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κολλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κολλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που είναι 
όµοιος στη σύσταση και στις ιδιότητες µε κόλλα, αυτός που κολλάει. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κολοβακτηρίδιο (το) {κολοβακτηριδί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. βακτήριο που 
εγκαθίσταται στο έντερο τού ανθρώπου και υπό την επίδραση ορισµένων 
συνθηκών καθίσταται παθογόνο και προκαλεί ποικιλία νόσων. Επίσης 
κολοβακτήριο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. colibacillus (νόθο συνθ.) < coli- (< αρχ. κόλον) + 
νεολατ. bacillus «βάκιλος»]. 

κολόβιο (το) [µτγν.] {κολοβί-ου | -ων} κοντό, αµάνικο ένδυµα, συνήθ. πλεχτό 
ΣΥΝ. καζάκα. 

κολοβός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κοµµένη ουρά: ~ σκύλος ΣΥΝ. κό-λουρος 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι ακρωτηριασµένος, ελλιπής· ΦΡ. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) φίδι κολοβό ύπουλος και µοχθηρός άνθρωπος 3. ΦΙΛΟΛ. 
(στην παλαιογραφία) κολοβός κώδικας κώδικας που του λείπουν οι τελευταίες 
σελίδες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κόλος «βραχύς, ακρωτηριασµένος» < kol-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *qel(a)- «σπάζω, χτυπώ», πβ. αρχ. σλαβ. kolü «πάσσαλος», ρωσ. kol 
κ.ά. Οµόρρ. κολ-άζω, κόλ-ουρος, αρχ. κολ-άπτω «χτυπώ, τρυπώ» (βλ. κ. έκ-
κολάπτω), αρχ. κλώ «σπάζω, χτυπώ» (βλ. λ. κλάσµα) κ.ά.]. 

κολόβωµα (το) [αρχ.] {κολοβώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να κάνει κανείς 
(κάτι/κάποιον) κολοβό, ο ακρωτηριασµός 2. (συνεκδ.) τµήµα µέλους ή 
οργάνου που αποµένει µετά τον ακρωτηριασµό. Επίσης κολόβωση (η) [αρχ.] 
(σηµ. 1). 

κολοβώνω ρ. µετβ. {κολόβω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) κολοβό, 
ακρωτηριάζω ΣΥΝ. κουτσουρεύω, κόβω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κολοβώ (-όω) < 
κολοβός]. 

κολοιός (ο) (σχολ. ορθ. κολιός) το σκουµπρί (βλ.λ.)· ΦΡ. (παροιµ.) κάθε πράγµα 
στον καιρό του κι ο κολοιός τον Αύγουστο καθετί πρέπει να γίνεται στην 
κατάλληλη ώρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η γρ. µε -ι- (κολιός) δεν έχει ετυµολογική βάση]. 

κολοκοτρωναίικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την ιστορική οικογένεια των 
Κολοκοτρωναίων ΦΡ. σουγιάς κολοκοτρωναίικος είδος σουγιά µε ξύλινη 
λαβή και καµπυλωτή λεπίδα. 

κολοκύθα (η) [µεσν.] {δύσχρ. κολοκύθων} 1. µεγάλο κολοκύθι, συνήθ. 
κιτρινωπού ή κοκκινοκίτρινου χρώµατος και στρογγυλού σχήµατος· οι λευκοί 
και πεπιεσµένοι σπόροι που περιέχει τρώγονται αλατισµένοι και 
καβουρντισµένοι και είναι γνωστοί µε το όνοµα πα-σατέµπος (βλ.λ.) 2. η 
νεροκολοκύθα· κολοκύθι µε στρογγυλή φαρδιά βάση και µακρόστενο λαιµό, 
το οποίο χρησιµοποιείται, αφού αποξηρανθεί, ως δοχείο υγρών, συνήθ. νερού 
ΣΥΝ. φλασκί. 

κολοκύθας (ο) (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) ελαφρόµυαλος, άµυαλος, πρόσωπο 
που λέει ανοησίες, λόγια τού αέρα. 

κολοκύθι (το) {κολοκυθ-ιού | -ιών} 1. ο εδώδιµος καρπός τού φυτού 
κολοκυθιά, µε κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήµα και πρασινωπό συνήθ. χρώµα, µε 
σκληρή σάρκα, που περιέχει πολλούς σπόρους 2. κολοκύθια | (υποκ.) 
κολοκυθάκια (τα) είδος φαγητού που έχει ως βάση του το κολοκύθι: ~ γεµιστά 
| σαλάτα- ΦΡ. (ειρων.) κολοκύθια! | κολοκύθια µε τη ρίγανη | κολοκύθια στο 
πάτερο! ως χαρακτηρισµός για λόγια ανόητα 3. δοχείο υγρών που 
κατασκευάζεται από τον αποξηραµ-µένο καρπό ενός είδους τού φυτού 
κολοκυθιά (βλ. λ. κολοκύθα). — (υποκ.) κολοκυθάκι (το), κολοκυθένιος, -ια, -
ιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κολοκύνθιον, υποκ. τού αρχ. 
κολοκύνθη, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. λ. Η σύνδεση µε σανσκρ. kälindam 
«καρπούζι» και µε το λατ. cucumis «κολοκυθιά» δεν είναι ικανοποιητική 
µορφολογικώς]. 

κολοκυθιά (η) 1. BOT. αναρριχητικό φυτό µε µεγάλα κίτρινα άνθη, καρπό τού 
οποίου αποτελεί το κολοκύθι 2. είδος παιχνιδιού, που χαρακτηρίζεται από 
όµοιες και αλλεπάλληλες ερωταποκρίσεις, π.χ. Α: -Ποιος θα πάει για νερό; Β: 
-Να πάει ο Γ. Γ: -Και γιατί εγώ; Α: -Και ποιος να πάει; Γ: -Να πάει ο Β. Β: -
Και γιατί να πάω εγώ; Να πας 

εσύ (απευθυνόµενος στον Α) κ.λπ.· ΦΡ. παίζουµε την κολοκυθιά επα-
νερχόµαστε στον λόγο στα ίδια πράγµατα µε τη µορφή ερωταποκρί-σεων: 
τώρα την κολοκυθιά θα παίξουµε ή θα συζητήσουµε σοβαρά; [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κολοκυνθέα < αρχ. κολοκύνθη (βλ. λ. κολοκύθι)}. 

κολοκυθοκεφτές (ο) {κολοκυθοκεφτέδες} κεφτές από κολοκύθι. 
κολοκυθοκορφάδες (οι) τα άνθη και οι τρυφεροί βλαστοί τής κολοκυθιάς· 

(συνεκδ.) το φαγητό που παρασκευάζεται από αυτά. [ΕΤΥΜ < κολοκύθι + 
κορφάδες < κορ(υ)φή]. 

κολοκυθόπιτα (η) {δύσχρ. κολοκυθοπιτών} πίτα, συνήθ. γλυκιά, µε κολοκύθια. 
κολοκυθόσπορος (ο) ο σπόρος τής κολοκύθας, από τον οποίο παράγεται ο 

πασατέµπος. 
κολοκύνθη (η) [αρχ.] (λόγ.) η κολοκυθιά. 
Κολοµβία (η) (ισπ. Republica de Colombia = ∆ηµοκρατία τής Κολοµβίας) 

κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα τη Μπογκοτά, επίσηµη γλώσσα την 
Ισπανική και νόµισµα το πέσο Κολοµβίας. — Κολοµ-βιανός (ο), Κολοµβιανή 
(η), κολοµβιανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ισπ. Colombia, ονοµασία που οφείλεται 
στον Χριστόφορο Κολόµβο, ο οποίος εξερεύνησε τις ακτές της στο τέταρτο 
ταξίδι του (1502-1504)]. 

κολοµπαράς (ο) {κολοµπαράδες} (αργκό) 1. ο ενεργητικός οµοφυλόφιλος ΣΥΝ. 
αρσενοκοίτης 2. παιδεραστής (αγωριών). [ΕΤΥΜ < τουρκ. kulambara, µε 
παρετυµολογική επίδρ. τής λ. κώλος]. 

κολοµπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (θεατρικός τύπος τής παλαιότερης ιταλικής 
κωµωδίας) αυθάδης και επιδέξια υπηρέτρια 2. (συνεκδ.) αποκριάτικη 
γυναικεία στολή, που αντιστοιχεί στην εµφάνιση τού παραπάνω θεατρικού 
τύπου. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. colombina, υποκ. τού ουσ. colomba «περιστέρι» < λατ. 
columba]. 

κόλον (το) το τµήµα τού παχέος εντέρου από το τυφλό µέχρι την αρχή τού 
απευθυσµένου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. συνδέεται µε το επίθ. κυλλός 
«κυρτός», ενώ δεν υπάρχει ετυµολογική σχέση µε το αρχ. ουσ. 
κώλον«οπίσθια»]. 

κολόνα (η) {κολόνων} 1. στύλος από µάρµαρο, ξύλο, τσιµέντο κ.λπ., που 
χρησιµεύει για στήριξη ή για διακόσµηση: οι ~ τής ∆.Ε.Η. || πέφτω | τρακάρω 
σε ~ || το σπίτι έχει πολλές ~, δεν διατρέχει κίνδυνο να πέσει σε σεισµό || οι ~ 
των αρχαίων ναών ΦΡ. (µτφ.) κολόνα τού σπιτιού αυτός που στηρίζει την 
οικογενειακή ζωή, που συµβάλλει στην επιβίωση ενός νοικοκυριού (παλαιότ. 
προσφώνηση για τον άνδρα ως σύζυγο και πατέρα) 2. αυτός που µοιάζει στο 
σχήµα µε κολόνα: ~ πάγου | φωτισµού. — (υποκ.) κολονάκι (το) κ. κολονίτσα 
(η). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. colonna < λατ. columna «κίονας, στήλη» (< 
columen «άκρα, κορυφή»)]. 

κολονάτος, -η, -ο αυτός που έχει κολόνες ή σχήµα κολόνας: ~ ποτήρι (µε λεπτή 
ψηλή βάση). 

κολονέλος (ο) (σκωπτ.) ο συνταγµατάρχης: το πραξικόπηµα των ~. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. colonnello < colonna (βασική σηµ. «στύλος, κολόνα»), στη σηµ. 
«φάλαγγα στρατιωτών - µεγάλη µονάδα στρατιωτικών επιχειρήσεων»]. 

κολόνια (η) (συνήθης ορθ. κολώνια) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αρωµατικό 
παρασκεύασµα από αλκοολικό διάλυµα αιθέριων ελαίων: τι ~ φοράς; 2. 
(συνεκδ.) το µπουκάλι που περιέχει τέτοιο υγρό: αγόρασα µια ~. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. (eau de) Cologne «νερό τής Κολονίας», από την οµώνυµη γερµανική 
πόλη (γαλλ. Cologne, γερµ. Köln), όπου παρασκευάζονταν αρωµατικές ουσίες 
από το 1709]. 

κολονοσκοπηση (η) (κ. εσφαλµ. κολοσκόπηση) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 
ΙΑΤΡ. η εξέταση τού παχέος εντέρου (κόλον) µε ειδικό ενδοσκόπιο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. γαλλ. coloscopie]. 

κολοσσιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι όµοιος στο µέγεθος µε κολοσσό, 
υπερµεγέθης ΣΥΝ. τεράστιος, πελώριος, γιγαντιαίος 2. (εµ-φατ.) πολύ 
µεγάλος: ~ διαφορά | σφάλµα | επίτευγµα | περιουσία. — κολοσσιαία επίρρ. 

κολοσσός (ο) 1. ανδριάντας υπερφυσικού µεγέθους, τεράστιο άγαλµα: ο ~ τής 
Ρόδου 2. (κατ' επέκτ.) πελώριος, τεράστιος σε διαστάσεις, ισχύ ή οικονοµικά 
δεδοµένα: στάθηκε µπροστά τους πραγµατικός ~ || εταιρεία— || βιοµηχανικός ~ 
|| «η συγχώνευση των γιγάντων Exxon και Mobil σε έναν ~ αξίας 240 δισ. 
δολαρίων» (εφηµ.) 3. (α) (για πρόσ.) αυτός που έχει µια ιδιότητα σε υπέρτατο 
βαθµό: ~ γνώσεων || πολιτικός | οικονοµικός | επιχειρηµατικός | ποδοσφαιρικός 
| στρατιωτικός | τουριστικός | δηµοσιογραφικός ~ (β) πανίσχυρος, πολύ µεγά-
λος ΣΥΝ. µεγαθήριο, γίγαντας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. µεσογειακής προελ., που συνδέεται 
µε τα τοπωνύµια Κολοσσαί και Κολοφών]. 

κολούµπρα (η) {χωρ. πληθ.) (οικ.-λαϊκ.) στις ΦΡ. παθαίνω | µε πιάνει 
κολούµπρα για πολύ έντονο συναίσθηµα (ευχάριστο ή δυσάρεστο), που 
προκαλεί µεγάλη έκπληξη ή/και αµηχανία: µόλις τον είδα έτσι όµορφα 
ντυµένο, έπαθα κολούµπρα! 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. colubro (µε αλλαγή γένους κατά τα ον. φιδιών, λ.χ. οχιά, 
κόµπρα, δεντρογαλιά) < λατ. columbra, αγν. ετύµου]. κολουρος, -ος, -ο 1. αυτός 
που έχει κοµµένη ουρά, κολοβός 2. ΓΕΩΜ. στερεό γεωµετρικό σώµα (σχήµα), 
τού οποίου η κορυφή έχει αποκοπεί έτσι, ώστε να σχηµατίζει επίπεδη επιφάνεια 
παράλληλη προς τη βάση του: ~ κώνος | πυραµίδα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κόλος «κολοβός» (βλ. λ. κολοβός) + -ουρος < ούρα]. 
Κολοφώνας (ο) 1. το ύψιστο σηµείο, το έπακρο: έφθασε στον ~ τής δόξας | τής 
καριέρας του | τής ακµής του ΣΥΝ. κορωνίδα, αποκορύφωµα, άκρον άωτον, 
ζενίo · 2. το υψηλότερο οριζόντιο δοκάρι τής στέγης· αλλιώς καβαλάρης · 3. 
σύντοµο υπόµνηµα, που παρατίθεται 
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στην τελευταία σελίδα τού βιβλίου και αναφέρει στοιχεία σχετικά µε 
την έκδοση του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κολοφών, -ώνος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη λ. Κολω-
νός «ύψωµα, λόφος» µε ενδιάµεσο τ. ✈  κόλαφων. Κατ' άλλη εκδοχή, η 
λ. έχει µικρασιατική καταγωγή και είναι προελληνική. Η λ. δήλωνε 
αρχικά το υψηλότερο δοκάρι τής στέγης, εποµένως και το ανώτατο 
σηµείο, το επιστέγασµα]. 

κολοφώνιο (το) {κολοφωνίου} ΧΗΜ. στερεό υπόλειµµα από την από-
σταξη τής ρητίνης ορισµένων κωνοφόρων δέντρων, που χρησιµοποι-
είται στην παραγωγή κόλλας χαρτιών, τη σαπωνοποιία, στις πλαστι-
κοποιήσεις κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. colophonium < αρχ. Κολοφών, πόλη τής Ιω-
νίας, όπου αυτό το είδος ρητίνης παραγόταν κατά την αρχαιότητα]. 

κολπατζής (ο) {κολπατζήδες}, κολπατζού (η) {κολπατζούδες} (κα-
θηµ.) πρόσωπο που ξέρει και κάνει διάφορα κόλπα (για να διασκε-
δάσει ή να εξαπατήσει τους άλλους). Επίσης κολπαδόρος (ο). — 
κολπατζήδικος, -η, -ο, κολπατζήδικα επίρρ. 

κολπικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον γυναικείο κόλ-
πο: ~ υγρά | τοίχωµα | οργασµός · 2. αυτός που σχετίζεται µε τους 
κόλπους τής καρδιάς: ~ µαρµαρυγή. — κολπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. ξέν. όρων, ανάλογα µε τη σηµ. τού κόλπου στον οποίο 
αναφέρεται. Ως όρος τής γυναικολογίας η λ. αποδίδει το αγγλ. vaginal 
(< vagina «κόλπος»), o καρδιολογικός όρος αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
atrial < atrium «κόλπος (τής καρδιάς)»]. 

κολπίσκος (ο) [1891] (υποκ.) µικρός θαλάσσιος κόλπος. 
κολπισµός (ο) ΙΑΤΡ. ακούσια παθολογική σύσπαση των τοιχωµάτων 

τού γυναικείου κόλπου, που δυσχεραίνει τη συνουσία ΣΥΝ. κολεϊ-
σµός, κολεόσπασµος, κολπόσπασµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. vaginismus]. 

κολπίτιδα (η) [1876] ΙΑΤΡ. οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού βλεννογόνου 
τού γυναικείου κόλπου, που εκδηλώνεται µε ροή λευκού υγρού, πόνο 
κατά τη συνουσία κ.ά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. vaginite]. 

κόλπο (το) 1. έξυπνο τέχνασµα, επινόηση: σκαρφίστηκε ένα ~, για ν' 
ανοίξει την πόρτα || σκέφτηκαν ένα ~, για να µπουν στο κλαµπ χωρίς 
να πληρώσουν 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο ή ο µηχανισµός µε τον 
οποίο επιτυγχάνει κανείς εύκολη λύση σε πρόβληµα: «τι ~ είναι πάλι 
τούτο;» είπε µόλις είδε το µικροσκοπικό µηχάνηµα 3. επινόηση που 
αποσκοπεί στον εντυπωσιασµό, στην προσέλκυση τού ενδιαφέροντος 
ή και την εξαπάτηση (κάποιου): διαφηµιστικό | δηµοσιογραφικό ~ || 
ταχυδακτυλουργικό ~|| ο µαθητής είχε βρει ένα ~, για να ξεγελάει τον 
δάσκαλο ΣΥΝ. τρικ 4. (ειδικότ.) οργανωµένο σχέδιο για παράνοµες 
δραστηριότητες· (συνεκδ.) η ίδια η παράνοµη δραστηριότητα που βα-
σίστηκε στο σχέδιο αυτό: µεγάλο ~ σε γνωστή τράπεζα: δισεκατοµ-
µύρια έκαναν φτερά! || όλοι µιλούν για το ~ τού αιώνα ΣΥΝ. κοµπίνα· 
ΦΡ. (α) είµαι στο κόλπο συµµετέχω σε παράνοµη δραστηριότητα: στο 
κόλπο ήταν και αστυνοµικοί (β) δεν έπιασε το κόλπο για αποτυχη-
µένη απόπειρα εξαπάτησης, για σχέδιο παράνοµης επιχείρησης που 
απέτυχε: ~ και τους συνέλαβαν 5. κόλπα (τα) (α) τα µυστικά, οι ειδι-
κές γνώσεις για µια δουλειά: του έµαθε όλα τα ~ τής δουλειάς || ξέρει 
καλά τα ~ τού επαγγέλµατος ΣΥΝ. τερτίπια, παγίδες, χειρισµοί (β) για 
συµπεριφορά, λόγια ή πράξεις που αποσκοπούν στο να κάνουν τον 
άλλο να υποχωρήσει στις επιθυµίες µας ή και να πειραχτεί: «µη µου 
κάνεις κόλπα που τα ξέρω» (λαϊκ. τραγ.) || αυτά τα ~ δεν πιάνουν σε 
µένα || κάνω κόλπα σε κάποιον || άσε τα κόλπα'. || ρίχνω κάποιον (τον 
πείθω) µε κόλπα. — (υποκ.) κολπάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απάτη. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. κόλπον «χτύπηµα» < ιταλ. colpo < λατ. 
colaphus < αρχ. κόλαφος (βλ.λ.)]. 

κολποειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κολποειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει σχήµα θαλάσσιου κόλπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κολποκηλη (η) ΙΑΤΡ. πρόπτωση των τοιχωµάτων τού γυναικείου κόλ-
που έξω από το αιδοίο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
colpocèle]. 

κολποκοιλιακός, -ή, -ό [1879] αυτός που σχετίζεται µε τους κόλπους 
και τις κοιλίες τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
atrioventriculaire]. 

κολπορραγία (η) {κολπορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία που προκαλεί-
ται από τη ρήξη των τοιχωµάτων τού γυναικείου κόλπου. [ΕΤΥΜ. < 
κόλπος + -ραγία (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < θ. 
ραγ-, πβ. παθ. αόρ. β' ερ-ράγ-ην τού αρχ. ρ. ρήγνυµι (βλ. κ. ρήγµα)]. 

κολπορραφή (η) {κολπορραφών} ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση για τη 
συρραφή των τοιχωµάτων τού γυναικείου κόλπου. Επίσης κολπορ-
ραφία {κολπορραφιών}. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
colporrhaphy]. 

κολπόρροια (η) {κολπορροιών} ΙΑΤΡ. η ροή βλεννώδους υγρού από 
τον κόλπο τής γυναίκας. [ΕΤΥΜ. < κόλπος + -ρροια < ρέω]. 

κόλπος1 (ο) 1. εσωτερική κοιλότητα τής ακτογραµµής, στην οποία 
εισχωρεί η θάλασσα: Σαρωνικός Κόλπος || ο πόλεµος τού (Περσικού) 
Κόλπου || το ρεύµα τού Κόλπου (το θαλάσσιο ρεύµα τού Κόλπου τού 
Μεξικού) 2. (µτφ.) το τµήµα τού ανθρώπινου σώµατος µεταξύ των 
βραχιόνων και τού στήθους· κόρφος ΣΥΝ. στήθος, αγκαλιά 3. (µτφ.) 
κόλποι (οι) το άµεσο περιβάλλον, το εσωτερικό (ενός τοµέα, οµάδας, 
κόµµατος κ.λπ.): επανήλθε στους κόλπους τής Εκκλησίας || ξέσπασε 
κρίση στους ~ τού κυβερνώντος κόµµατος || υπήρξαν διαφωνίες στους 
~ των Συµβουλίων Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας · 4. ΑΝΑΤ. 
επιµήκης κοιλότητα µεταξύ τού αιδοίου και τής µήτρας τής 
γυναίκας, τµήµα τού γεννητικού της συστήµατος ΣΥΝ. κολεός 5. (γε-
νικότ.) ονοµασία διαφόρων κοιλοτήτων τού ανθρώπινου σώµατος: ~ 

καρδιάς | αορτής || στεφανιαίος ~ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πόλπος (µε ανοµοίωση) < *κΡόλπος (πβ. κ. καπνός), που 
συνδ. µε αρχ. σκανδ. hualf «θολός, θολωτός», αρχ. αγγλ. hwealf, αρχ. 
γερµ. (h)welben «σχηµατίζω θόλο, καµάρα» (> γερµ. wölben) κ.ά. 
Οµόρρ. εγ-κόλπ-ιον]. 

κόλπος2 (ο) 1.0 θάνατος από εγκεφαλικό επεισόδιο, η αποπληξία 
ΣΥΝ. συµφόρηση, εγκεφαλικό 2. (µτφ.) απότοµο ξάφνιασµα, κατάπλη-
ξη· στη ΦΡ. µου ήρθε κόλπος για πολύ έντονη έκπληξη, για αναπά-
ντεχο γεγονός που προκαλεί κατάπληξη ή σοκάρει: ~ όταν το άκουσα 
ΣΥΝ. έκπληξη, (οικ.) ταµπλάς. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. colpo < λατ. colaphus < αρχ. κόλαφος 
(βλ.λ.)]. 

κολποσκόπηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η κλι-
νική εξέταση τού τραχήλου τής µήτρας µε τη βοήθεια µεγεθυντικής 
συσκευής που εκπέµπει φως. Επίσης κολποσκοπία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. colposcopie]. 

κολποσκόπιο (το) {κολποσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ιατρικό όργανο για την 
εξέταση τού κόλπου τής γυναίκας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. colposcope]. 

κολπόσπασµος (ο) [1879] ΙΑΤΡ. επώδυνος ακούσιος σπασµός τού 
κόλπου τής γυναίκας, που δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη τη συνου-
σία ΣΥΝ. κολεόσπασµος, κολπισµός, κολεϊσµός. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. vaginisme]. 

κόλπωµα (το) [µτγν.] {κολπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. κοιλότητα, 
εσοχή: το οπτικό ~ στον εγκέφαλο. 

κόλπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το κόλπωµα 
(βλ.λ.) · 2. ο σχηµατισµός θαλάσσιου κόλπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

κολτσίνα κ. κολιτσίνα κ. κοντσίνα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) χαρτο-
παίγνιο που παίζεται µε δύο ή τέσσερεις παίκτες µε όλα τα χαρτιά 
τής τράπουλας και στο οποίο κάθε παίχτης προσπαθεί να συγκε-
ντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χαρτιά που βρίσκονται 
στο τραπέζι, ανάλογα µε τον αριθµό και τη φιγούρα αυτών που έχει 
στα χέρια του. [ΕΤΥΜ. < βεν. concina (µε ανοµοίωση)]. 

κολυµβήθρα κ. κολυµπήθρα (η) {κολυµβηθρών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ιερό 
χάλκινο σκεύος σε σχήµα κρατήρα, όπου τελείται η βάπτιση 2. (µτφ.) 
ο ιδεολογικός χώρος: αναβαπτίσθηκε στην - των αρχών τού κόµµατος 
(ασπάστηκε | αποδέχθηκε ξανά τις αρχές τού κόµµατος, ξαναγύρισε)· 
ΦΡ. (µτφ.) κολυµβήθρα τού Σιλωάµ οτιδήποτε λειτουργεί ως χώρος ή 
µέσο, για να πάψει κανείς να θεωρείται ένοχος (για κάτι που έχει 
κάνει): δεν µπορεί το συνέδριο τού κόµµατος να µετατρέπεται σε - για 
πρόσωπα που έβλαψαν στο παρελθόν την παράταξη µας. [ΕΤΥΜ «ρχ· 
< κολυµβώ + παραγ. επίθηµα -ήθρα (πβ. κ. κηρ-ήθρα, δα-κτυλ-ήθρα). Η 
κολυµβήθρα τού Σιλωάµ ήταν µια δεξαµενή νερού στην Ιερουσαλήµ, 
όπου ο Ιησούς σε ένα θαύµα του έστειλε έναν τυφλό να πλυθεί, 
προτού βρει το φως του (Κ.∆. Ιωάνν. 9, 7: ...ϋπαγε νί-ψαι είς την 
κολυµβήθραν του Σιλωάµ [...]. άπήλθεν ούν και ένίψατο και ήλθε 
βλέπων)]. 

κολύµβηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η κίνηση µέσα 
στο νερό (θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, πισίνα) µε κατάλληλες κινήσεις 
τού σώµατος (κυρ. χεριών και ποδιών)· το κολύµπι: ακτή κατάλληλη 
για ~ 2. ΑΘΛ. το άθληµα στο οποίο οι αθλητές διαγωνίζονται κινούµε-
νοι στο νερό ως προς την ταχύτητα κατά την κάλυψη αποστάσεων ή 
ως προς την επιδεξιότητα και τη χάρη στις κινήσεις: συγχρονική 
(βλ.λ.) | συγχρονισµένη ~. 

κολυµβητήριο (το) [1855] {κολυµβητήρί-ου | -ων} ανοιχτός ή στεγα-
σµένος χώρος µε πισίνες, όπου γίνονται προπονήσεις και αγώνες κο-
λύµβησης. 

κολυµβητής (ο) [αρχ.], κολυµβήτρια (η) {κολυµβητριών} 1. πρόσωπο 
που ξέρει να κολυµπάει, ικανός στην κολύµβηση· ΦΡ. (α) χειµερινός 
κολυµβητής πρόσωπο που συνηθίζει να κολυµπάει και κατά τη 
διάρκεια τού χειµώνα (β) δήλιος κολυµβητής βλ. λ. δήλιος 2. 
πρόσωπο που ασχολείται µε την κολύµβηση ως άθληµα. 

κολυµβητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον κολυµβητή ή 
την κολύµβηση: ~ αγώνες. 

κολυµπήθρα (η) → κολυµβήθρα 
κολύµπι (το) {χωρ. γεν.} 1. η κολύµβηση (συνήθ. για λόγους αναψυ-
χής): το ~ γυµνάζει όλο το σώµα || ~ σε θάλασσα | ποτάµι | λίµνη || ~ 
στ' ανοιχτά 2. το θαλάσσιο µπάνιο: πηγαίνω για ~ H µου αρέσει το 
απογευµατινό -, [ΕΤΥΜ < κολυµπώ (υποχωρητ.), πβ. κ. κυνήγι - 
κυνηγώ]. 

κολυµπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {κολυµπάς... | κολύµπησα} 1. κινούµαι στο 
νερό µε κατάλληλες κινήσεις των άκρων (χεριών, ποδιών), ώστε να 
επιπλέω: έµαθε να κολυµπάει από µικρός || ~ σαν ψάρι | σαν δελφίνι || 
~ ανάσκελα | ύπτια | µε το κεφάλι έξω από το νερό- ΦΡ. κολυµπάω | 
πέφτω στα βαθιά (νερά) καταπιάνοµαι µε κάτι δύσκολο: αναγκά-
στηκε απ' την αρχή τής καριέρας του να κολυµπήσει στα βαθιά νερά 
τής διπλωµατίας 2. (µτφ.-εµφατ.) (α) είµαι βυθισµένος σε υγρό ή 
γεµάτος από αυτό: η σαλάτα κολυµπάει στο λάδι || κολυµπάς στον 
ιδρώτα (β) (ειδικότ.) µε χαρακτηρίζει κάτι σε πολύ µεγάλο βαθµό, το 
έχω σε µεγάλη ποσότητα: ~ στα πλούτη | στο χρυσάφι | στο χρήµα | 
στα χρέη. — κολύµπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κολυµπώ < αρχ. κολυµβώ (-άω) < κόλυµβος, είδος πτη-
νού, πιθ. «αγριόπαπια», αλλά η λ. περιγράφει συνήθ. καρπούς δέ-
ντρων (συνήθ. ελαιοδένδρων), οι οποίοι επιπλέουν στο νερό. Το αρχ. 
κόλυµβος είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *kolu-mb(h)-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *kel- «µαύρος, σκοτεινός», πβ. λατ. columba «περιστέρι», ίσως 
και αρχ. κελαινός «σκοτεινός, µαύρος»]. 

κολχόζ (το) {άκλ.} αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισµός τής Σοβιε-
τικής Ένωσης. — κολχόζνικος, -η, -ο. 
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[ΕΤΥΜ. < ρωσ. αρκτικόλεξο kolkhoz < kol(lektivnoe) khoz(yaistvo) «συ-
γκεντρωτική (κολεκτιβιστική) διαχείριση, οικονοµία»]. 

κολώνα (η) → κολόνα 
Κολωνάκι (το) {Κολωνακίου} 1. περιοχή των Αθηνών κοντά στη Βουλή, που 

θεωρείται τόπος κατοικίας ευπόρων και όπου συχνάζουν κοσµικοί Αθηναίοι 
2. (συνεκδ.) η υψηλή κοινωνία, οι πλούσιοι: λαός και - || «τι σηµασία έχει 
αυτό, αν είµαι φτωχαδάκι, και συ αν είσαι πλούσια από το ~» (λαϊκ. τραγ.). — 
Κολωνακιώτης (ο), Κολωνακκί)-τισσα (η), κολωνακιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία οφείλεται σε µια στήλη (παλαιότ. Κολώνα) που 
βρισκόταν στην Πλατεία ∆εξαµενής κατά την Τουρκοκρατία]. 

Κολωνία (η) πόλη τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού λατ. 
Colonia (Agrippensis), αρχική σηµ. «αποικία τής Αγριππίνας» (όπου 
ανάγονται και τα γερµ. Köln, γαλλ. Cologne). Την πόλη ίδρυσε µια παροικία 
Ρωµαίων αποστράτων τον Ιο αι. µ.Χ., στους οποίους ο αυτοκράτορας 
Κλαύδιος έδωσε την παροικία προς τιµήν τής Αγριππίνας, µητέρας τού 
Νέρωνος]. 

κολώνια (η) → κολόνια 
κοµάντο (ο) {άκλ.- στον πληθ. απαντά ο τ. κοµάντος, οι) 1. ΣΤΡΑΤ. Ο 

καταδροµέας (βλ.λ.) 2. (µτφ.) κοµάντος (οι) ολιγοµελές σώµα υπηρεσίας, που 
ειδικεύεται στη διαλεύκανση δύσκολων υποθέσεων: οι ~ τού Υπουργείου 
Οικονοµικών εξορµούν για τον εντοπισµό φοροφυγάδων || «ο αρµόδιος 
υφυπουργός αποφάσισε να στέλνει τους ~ τής δηµόσιας διοίκησης για έλεγχο σε 
δήµους και κοινότητες» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ, < αγγλ. commandos < αφρικάανς 
Kommando < πορτ. comando < ρ. comandar «διατάσσω» < µεσν. λατ. 
commandäre < com (< cum «µαζί») + mandare (βλ. κ. µαντάτο)]. 

κόµαρος (η) [αρχ.] {κοµάρ-ου | -ων, -ους} η κουµαριά (βλ.λ.). 
κοµβικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε κόµβο: - αυτοκινητόδροµος | λιµάνι 

|| ~ σηµείο ενός οδικού δικτύου || «τα ∆ωδεκάνησα αποτελούν κύριο ~ σηµείο 
στα πολιτισµικά δίκτυα τού Αρχιπελάγους» (εφηµ.) 2. (µτφ.) αυτός από τον 
οποίο εξαρτάται η περαιτέρω πορεία (συζήτησης, διαπραγµατεύσεων κλπ.): το 
πρόσωπο τού υποψηφίου υπήρξε ~ θέµα στις συζητήσεις για τη συνεργασία των 
τριών κοµµάτων. — κοµβικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
nodal]. 

κοµβιοδόχη (η) [1858] {κοµβιοδοχών} (λόγ.) η κουµπότρυπα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. buttonière]. 

κοµβίον (το) (λόγ.) το κουµπί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κοµβίον, υποκ. τού ουσ. κόµβος]. 

κοµβόι (το) → κονβόι 
κόµβος (ο) 1. το σηµείο όπου συναντώνται πολλές οδικές ή σιδηροδροµικές 

αρτηρίες 2. (γενικότ.) κάθε σηµείο (υπαρκτό ή νοητό) όπου διασταυρώνονται 
ή από όπου ξεκινούν ή συγκλίνουν άνθρωποι, προϊόντα, ιδέες: το λιµάνι τού 
Πειραιά είναι εµπορικός ~ || το Παρίσι αποτελεί πολιτιστικό - 3. ΓΛΩΣΣ. 
γλωσσικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται (νοηµατικά, συντακτικά) άλλοι 
όροι τής πρότασης ή τού κειµένου: συντακτικός ή νοηµατικός ~ σε µια πρόταση 
· 4. ΝΑΥΤ. µονάδα µέτρησης τής ταχύτητας στα πλοία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε λιθ. kabìnti «θηλυκώνω, κρεµώ», 
αρχ. σλαβ. skoba «περόνη, πόρπη»]. 

-κοµείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
δηλώνουν χώρο κατάλληλα εξοπλισµένο: 1. για τη φροντίδα (κάποιου): 
βρεφο-κοµείο, γηρο-κοµείο 2. για τη διαδικασία εκτροφής, παραγωγής κ.λπ. 
(ενός πράγµατος): µελισσο-κοµείο, τυρο-κοµείο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. χοιρο-κο-µεϊον, µτγν. νοσο-κοµείον), το 
οποίο προέρχεται από το ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» µέσω των 
συνθ. σε -κόµος, -κοµώ (βλ.λ.)]. 

KO.Μ.ΕΚΟΝ. (η) (παλαιότ.) οργανισµός των κοµουνιστικών κρατών που 
ιδρύθηκε το 1949 µε σκοπό τη στενότερη οικονοµική συνεργασία µεταξύ τους 
και διαλύθηκε το 1991. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Co(uncil for) M(utual) Econ(omic Assistance) «Συµβούλιο 
Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας»]. 

κοµέντια ντελ άρτε (η) {άκλ.} ιταλικό είδος λαϊκής κωµωδίας που βασιζόταν 
στον αυτοσχεδιασµό και που άνθησε από τον 16ο ώς τα µέσα τού 18ου αι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. commedia dell'arte]. 

κοµεντί (η) {άκλ.} θεατρικό ή κινηµατογραφικό έργο µε εύθυµα και δραµατικά 
στοιχεία: η ταινία «Η Χάννα και οι αδελφές της» είναι µια ενδιαφέρουσα ~ τού 
Γούντυ Άλλεν. [ΕΤΥΜ < γαλλ. comédie, βλ. κ. κωµωδία]. 

κόµη (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) οι τρίχες τού κεφαλιού, τα µαλλιά · 2. ΦΥΣ. 
µικρή φωτεινή κηλίδα, που καταλήγει σε ουρά (θύσανο) · 3. ΑΣΤΡΟΝ. η 
αραιή άλως που σχηµατίζεται γύρω από έναν κοµήτη όταν αυτός φθάσει σε 
µικρή απόσταση από τον Ήλιο· ΦΡ. κόµη τής Βερενίκης βλ. λ. Βερενίκη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος, όµορφος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν θεωρηθεί ότι η 
λ. κόµη προσδιόριζε τα περιποιηµένα, χτενισµένα µαλλιά (εν αντιθέσει µε τις 
λ. θρίξ, τρίχες), τότε ίσως προέρχεται από το ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω» 
(υποχωρητ.). Εντούτοις, από το ουσ. κτόµη προέρχεται το µετονοµατικό 
παράγωγο ρ. κοµώ (-άω), που σηµαίνει «έχω µακριά µαλλιά» (πβ. Όµηρος 
«κά-ρη κοµόωντες Αχαιοί»), αλλά δεν µαρτυρείται πουθενά µε τη σηµ. 
«φροντίζω»]. 

κόµη (κοµµώ, κόµµωση) - κώµη (κωµόπολη) - κόµµι (γόµµα). Πρόκειται 
για οµόηχες λέξεις, που διαφέρουν στην ετυµολογική προέλευση και τη 
σηµασία τους. Το αρχ. κόµη σηµαίνει «µαλλιά» και µάλιστα 
«περιποιηµένα µαλλιά», συνδεόµενο ετυµολογικά µε το αρχ. κοµώ 
«περιποιούµαι» (πβ. γηροκοµώ, νοσοκόµος κ.λπ.). Από το αρχ. κοµώ 
προήλθε και το αρχ. κοµµώ (η) «η ιέρεια που φρό- 

ντιζε το άγαλµα τής θεάς Αθηνάς στον Παρθενώνα» (τα δύο -µ-οφείλονται 
σε εκφραστικό διπλασιασµό), απ' όπου το ρ. κοµµώ «καλλωπίζω, 
περιποιούµαι (τα µαλλιά)» µε παράγωγα κόµµωση, κοµµώτρια, 
κοµµωτήριο κ.ά. Σήµερα το κόµη σώζεται µόνο σε αρχαιοπρεπείς 
εκφράσεις (Τρέφει πλουσία κόµη). Το κώµη σηµαίνει «κατοικηµένη 
περιοχή, µικρότερη από την πόλη και µεγαλύτερη από το χωριό», αυτό που 
είναι ευρύτερα γνωστό ως κωµόπολη. Η λ. είναι αρχαία και συνδέεται πιθ. 
ετυµολογικά µε το κεϊ-µαι (από την ίδια ρ. είναι τα λατ. civis «πολίτης», 
γοτθ. kaims «χωριό», λιθ. uaima(s) «χωριό» κ.ά.). Τέλος, οµόηχο, αλλά 
διαφορετικό ως προς το γένος, είναι το αρχ. κόµµι (το) από αιγυπτ. kmjt, 
γνωστό ως «ελαστικό κόµµι», το οποίο από το ελλην. κόµµι έδωσε το λατ. 
gummi, απ' όπου το ιταλ. gomma, που ξαναγύρισε στα Ελληνικά ως 
γόµµα! 

κόµης (ο) {-η κ. (λόγ.) -ητος, -η κ. (λόγ.) -ητα | -ηδες κ. (λόγ.) -ητες, -ηδων κ. 
(λόγ.) -ήτων}, κόµισσα (δύσχρ. κοµισσών} (η) (κ. εσφαλµ. κόµησ[σ]α) 1. 
ευγενής τής ∆. Ευρώπης, ο οποίος στην ιεραρχία των ευγενών κατατάσσεται 
αµέσως µετά τον µαρκήσιο ή τον δούκα: ο ~ τής Φλάνδρας 2. ο ανώτατος 
πολιτικός, διοικητικός και στρατιωτικός αξιωµατούχος στο Βυζάντιο: ο ~ των 
σχολών (αρχηγός τής φρουράς τού παλατιού) || ο ~ των βασιλικών στάβλων 
(κοντόσταβλος). Επίσης (παλαιότ.) κόµις {κόµιτ-ος, -α} κ. κόµητας (ο). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. comes, -itis «οπαδός, εταίρος», τίτλος που δόθηκε για 
πρώτη φορά τον Ιο αι. µ.Χ. από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Αύγουστο στους 
ακολούθους του, οι οποίοι τον συνόδευαν στα ταξίδια του (λατ. comités 
Caesaris Augusti)]. 

κοµητεία (η) [1856] {κοµητειών} 1. ο τίτλος και το αξίωµα τού κόµη 2. 
(συνεκδ.) η περιοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία τού κόµη. 

κοµήτης (ο) {κοµητών} ΑΣΤΡΟΝ. ουράνιο σώµα µικρής µάζας και δια-
στάσεων, το οποίο αποτελείται κυρίως από πάγο και σκόνη και κινείται στις 
παρυφές τού ηλιακού µας συστήµατος- όταν πλησιάζει προς τον Ήλιο, λόγω 
τής αύξησης τής θερµοκρασίας του, αποκτά ένα αεριώδες περίβληµα, την 
κόµη, που επεκτείνεται και σχηµατίζει την ουρά του· ΦΡ. (µτφ.) έρχοµαι | 
εµφανίζοµαι σαν κοµήτης εµφανίζοµαι σπάνια, είµαι ακριβοθώρητος. 
[ΕΤΥΜ < αρ%· κοµήτης (αστήρ) < κοµώ (-άω) «έχω µακριά µαλλιά» (< κόµη, 
βλ.λ.), σηµασία που εξηγείται από την οµοιότητα τής ουράς τού κοµήτη µε 
µαλλιά. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. comet, γαλλ. comète κ.ά.]. 

-κο µ ία λεξικό επίθηµα που δηλώνει την καλλιέργεια, την οργανωµένη 
φροντίδα ή παραγωγή προϊόντος: ανθο-κοµία, γαλακτο-κοµία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, όπως και οι µορφές -κοµος, -κοµεϊον (πβ. 
ίππο-κόµος, νοσο-κοµεϊον κ.ά.), που προέρχεται από το αρχ. ρ. κοµώ (-έω) 
«φροντίζω», µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. *kam-, για το οποίο βλ. λ. κάµνω]. 

κοµίζω ρ. µετβ. {(ε)κόµισα} φέρνω µαζί µου, µεταφέρω· ΦΡ. (παροιµ.) κοµίζω 
γλαύκα ες Αθήνας (κοµίζω γλαύκα ες 'Αθήνας, Αριστοφ. "Ορνιθες 301) βλ. λ. 
γλαύκα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παρεκτεταµένο παράγωγο τού ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω» (βλ. 
λ. -κοµία)]. 

κοµίζω - κοµιδή. Από το αρχ. ρ. κοµίζω «φέρω, µεταφέρω» πλάστηκε ως 
αντίστροφος σχηµατισµός (όνοµα από ρήµα αντί ρήµα από όνοµα) το αρχ. 
ουσ. κοµιδή. Μόνα τους τα κοµίζω και κοµιδή δεν χρησιµοποιούνται 
σήµερα, αλλά σώζονται ως σύνθετα. Ειδικότερα, το αποκοµιδή δηλώνει 
µεταφορά (πραγµάτων) µακριά από τον τόπο τού οµιλητή (π.χ. 
απορριµµάτων, εξορυχθέντων µεταλλευµάτων κ.ά.), ενώ η προσκοµιδή 
σηµαίνει, αντίθετα, τη µεταφορά στον τόπο τού οµιλητή, την προσαγωγή, 
την προσφορά, έχοντας µάλιστα περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στην 
εκκλησιαστική χρήση, στην «προσκοµιδή των Τιµίων Αώρων», στην 
«πρόθεση» ή «προσφορά» (των Τιµίων ∆ώρων), δηλ. στη διαδικασία 
προετοιµασίας τού µυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας και στον τόπο (κόγχη) 
τού Αγ. Βήµατος όπου επιτελείται αυτή η διαδικασία. Οµοίως, τα 
ανακοµιδή και µετακοµιδή έχουν προσλάβει ειδική σηµασία· το ανακοµιδή 
δηλώνει «τη µεταφορά των οστών νεκρού από τον τάφο στο οστεοφυ-
λάκιο», ενώ το µετακοµιδή και, λιγότερο, το ανακοµιδή δηλώνει τη 
«µεταφορά λειψάνων αγίων από έναν τόπο σε άλλον» (η µετακοµιδή τής 
κάρας, των λειψάνων, τού σκηνώµατος τού Αγίου...). Αντίθετα προς τα 
προσκοµιδή, ανακοµιδή και µετακοµιδή που έχουν αποκτήσει ειδική 
σηµασία, περιορισµένη στη γλώσσα τής λατρείας ή στις αναφορές σε ιερού 
περιεχοµένου έννοιες (λέξεις ταµπού), τα διακοµιδή και συγκοµιδή (όπως 
και το αποκοµιδή) διατηρούν την καθηµερινή σηµασία τους. Το διακοµιδή 
σηµαίνει και µεταφορά (ιδίως µε τη χρήση µεταφορικών µέσων), τη 
µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον (η διακοµιδή τραυµατιών από το 
µέτωπο στα µετόπισθεν - διακοµιδή ασθενούς στο νοσοκοµείο). Τέλος, το 
συγκοµιδή σηµαίνει τη συλλογή, το µάζεµα, ειδικότερα τη µεταφορά και 
συγκέντρωση προϊόντων τής γης σε γεωργικές αποθήκες, το σόδιασµα και 
τη σοδειά που ακολουθεί τον αµητό, τη συγκοµιδή καρπών µετά τον 
θερισµό. Σήµερα, όταν πρόκειται να τονιστεί περισσότερο η πράξη ή η 
ενέργεια τής µεταφοράς (παρά το αποτέλεσµα) χρησιµοποιούνται συχνά 
παράγωγα τού κοµίζω: µετακόµιση, διακόµιση, προσκόµιση, αποκόµιση 
κ.λπ. µε κυριολεκτική ή µεταφορική σηµασία, που συνήθως διαφέρει από 
τη σηµ. των συνθέτων τού κοµιδή 

κόµικς κ. κόµιξ (τα) (άκλ.} (συχνά κ. σε εν. κόµικ, το) σειρά από ασπρόµαυρα ή 
έγχρωµα σχέδια που αφηγούνται ποικίλου περιεχο- 
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µένου ιστορίες και δηµοσιεύονται είτε σε συνέχειες σε εφηµερίδες 
και περιοδικά είτε σε αυτοτελείς εκδόσεις. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αµερ. comics (1915-20), πληθ. τού comic (από συµ-
φυρµό comic s[trips]) < λατ. comicus < αρχ. κωµικός]. 

κόµις (ο) → κόµης 
κοµισάριος (ο) {κοµισαρί-ου | -ων, -ους} ο επίτροπος, ο πληρεξούσιος: 

ο ~ τής ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. commissario «επιθεωρητής - απεσταλµένος» < µτγν. λατ. 
commissarius < λατ. commino «συµβάλλω, συνάπτω» < con- (< cum 
«µαζί») + mitto «στέλνω»]. 

Κοµισιόν (η) {άκλ.} η Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θεσµικό όργανο τής Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελείται από επιτρόπους διορισµένους 
κατόπιν συµφωνίας των κρατών-µελών, οι οποίοι λειτουργούν ανε-
ξάρτητα από τα κράτη προελεύσεως τους για τα συµφέροντα τής 
Ένωσης έχοντας πολλές αρµοδιότητες (νοµοθετικές πρωτοβουλίες, 
έλεγχο τηρήσεως των συνθηκών, εκτέλεση αποφάσεων, συντονιστικό 
και διαχειριστικό έργο, διεθνή εκπροσώπηση κ.ά.). [ETYM. < γαλλ. 
Commission < λατ. commissio «ανάθεση, αποστολή» (βλ. λ. 
κοµισάριος)]. 

κόµισσα (η) → κόµης 
κοµιστής (ο), κοµίστρια (η) [µτγν.] {κοµιστριών} 1. πρόσωπο που 

κοµίζει, µεταφέρει (κάτι): ~ επιστολής | ειδήσεων | αγγελιών | σχεδίου 
| απόψεων | προτάσεων | εντολών | µηνύµατος | τελεσιγράφου ΣΥΝ. 
µεταφορέας, φορέας, µεταγωγός, κουβαλητής 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. κάτο-
χος ανώνυµου χρεωγράφου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει 
από τον εκδότη τού χρεωγράφου την πληρωµή τού αναγραφόµενου 
σε αυτό ποσού µε την επίδειξη αυτού και µόνο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κοµίζω (βλ.λ.)]. 

κόµιστρο (το) {κοµίστρ-ου | -ων} το χρηµατικό ποσό που καταβάλ-
λεται σε πρόσωπο ή εταιρεία ως αµοιβή για τη µεταφορά προσώπων 
ή πραγµάτων: η κυβέρνηση µελετά την αύξηση τού - των ταξί ΣΥΝ. 
µεταφορικά, µεταγωγικά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κόµιστρονκ κοµίζω]. 

κόµιτας (ο) → κόµης 
κοµιτατζής (ο) {κοµιτατζήδες} 1. το µέλος κοµιτάτου (αντάρτικης ή 

επαναστατικής οργάνωσης) 2. (ειδικότ.) το ένοπλο µέλος τού βουλγα-
ρικού κοµιτάτου, που έδρασε εναντίον των ελληνικών πληθυσµών τής 
Β. Ελλάδας κατά τις πρώτες δεκαετίες τού 20ού αι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
komitaci < komita < ιταλ. comitato, βλ. κ. κοµιτάτο]. 

κοµιτάτο (το) [1883] 1. (γενικά) οµάδα προσώπων που συγκροτούν 
επιτροπή και συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού πολιτικού ή άλ-
λου σκοπού ΣΥΝ. συµβούλιο, επιτροπή 2. (συνήθ. ειδικότ.) αντάρτικη 
ή επαναστατική οργάνωση, που αγωνίζεται για την επίτευξη συγκε-
κριµένων σκοπών (λ.χ. πατριωτικών) χρησιµοποιώντας ως επί το 
πλείστον βίαιες µεθόδους (λ.χ. επιθέσεις, σφαγές κ.λπ.): βουλγαρικό | 
νεοτουρκικό ~. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. comitato < γαλλ. comité < αγγλ. committee < commit 
«εµπιστεύοµαι, αναθέτω» < λατ. commino «συνδέω, εµπιστεύοµαι» < 
con- (< cum «µαζί») + mitto «στέλνω»]. 

κοµιτεία (η) → κοµητεία 
κόµµα (το) [1871] {κόµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (πολιτικό κόµµα) εκ-
κούσια ένωση φυσικών προσώπων µε βασική οργάνωση, που επιδιώ-
κει ενεργώς την άσκηση επίδρασης στον σχηµατισµό τής πολιτικής 
θέλησης τού λαού και τού κράτους ως λειτουργίας τού πολιτεύµατος 
και να συµπράττει στην εκπροσώπηση τού λαού στο αντιπροσωπευ-
τικό σώµα: φιλελεύθερο | δηµοκρατικό | λαϊκό | αγροτικό | εργατικό | 
συντηρητικό | σοσιαλιστικό | κοµουνιστικό | χριστιανοδηµοκρατικό ~ || 
ενιαίο | οµοιογενές | κυβερνών | αντιπολιτευόµενο ~ || αρχηγός | ηγέτης 
| ηγεσία | εκπρόσωπος | στέλεχος κόµµατος || σύσκεψη | αναµέτρηση | 
γραµµή | πολιτική | ενότητα | διάσπαση κόµµατος || ένα ~ 
οργανώνεται | συστήνεται | διαλύεται || ~ αρχών ΦΡ. αρχηγικό κόµµα 
στο οποίο ο αρχηγός καθορίζει και εκφράζει τη γραµµή που θα 
ακολουθηθεί, ενώ οι συλλογικές διαδικασίες απουσιάζουν ή υπολει-
τουργούν 2. (µτφ.-κακόσ.) η σύµπραξη δύο ή περισσότερων ατόµων 
που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς- στη ΦΡ. κάνω κόµµα (εναντίον 
κάποιου) ενεργώ συντονισµένα µαζί µε άλλον/άλλους (εναντίον κά-
ποιου): µάννα και κόρη έχουν κάνει κόµµα εναντίον µου || µερικοί 
συνάδελφοι του έχουν κάνει κόµµα και τον κατηγορούν µε κάθε ευ-
καιρία · 3. ΓΛΩΣΣ. συντακτικό σηµείο στίξεως (,) που αντιστοιχεί σε 
µικρή παύση φωνής και χρησιµοποιείται στον γραπτό λόγο, για να 
χωρίζει προτάσεις ή τα µέλη πρότασης (βλ. λ. στίξη) 4. ΜΑΘ. το σύµ-
βολο (,) που χωρίζει τα ακέραια από τα δεκαδικά ψηφία ενός δεκα-
δικού αριθµού (λ.χ. 2,5 δισ. δρχ. = δύο ~ πέντε δισ. δρχ.) ΣΥΝ. υπο-
διαστολή 5. ΜΟΥΣ. (α) το µικρότερο διάστηµα µεταξύ δύο µουσικών 
φθόγγων που µπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αφτί (β) πυθαγό-
ρειο κόµµα το διάστηµα που προκύπτει ως διαφορά ανάµεσα σε 
επτά αλλεπάλληλα διαστήµατα οκτάβας (1/2) και δώδεκα αλλεπάλ-
ληλα διαστήµατα πέµπτης (3/2) (γ) διδύµειο κόµµα ή σύντοµο κόµ-
µα η διαφορά ανάµεσα στον µείζονα τόνο (9/8) και στον ελάσσονα 
(10/9) (δ) (στην βυζαντινή µουσική) το αποτέλεσµα τής διαίρεσης τής 
οκτάβας σε 72 (κατ' άλλους 68) ίσα µέρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγικά, 
εµφύλιος, οµόηχα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σφραγίδα κοµµένου νοµίσµατος», < κόπτω 
(βλ.λ.). Η πολιτική σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. όρων, πβ. αγγλ. party, 
γαλλ. partie, γερµ. Partei κ.ά.]. 

κόµµα - κώµα. Οµόηχες λέξεις, διαφορετικής ετυµολογικής προέ-
λευσης και σηµασίας. Το κόµµα από το κόβω (κόπτω) σήµαινε 
στην Αρχαία «αυτό που κόβεται, το κοµµένο τµήµα, το κοµµάτι». 
Ήδη στην Αρχαία σήµαινε το σηµείο (στίξεως) που χωρίζει µία 

πρόταση σε δύο κοµµάτια (µέρη) ή µία περίοδο σε δύο προτάσεις. 
Στα νεότερα χρόνια χρησιµοποιήθηκε ως πολιτικό κόµµα, για να 
αποδώσει το γαλλ. partie. Το κώµα, αρχαία λέξη και αυτό, σήµαι-
νε τον βαθύ ύπλΌ, τον λήθαργο. Η λ. συνδέεται ετυµολογικά µε το 
κεί-µαι (*κωι-µα > κώ-µα από ρίζα κει-), πιθ. και µε το κοι-µώµαι. 
Από το κεί-µαι «ξαπλώνω» σχηµατίστηκαν παράγωγα µε -τ- (κοί-
τη, αρχ. κοϊ-τος > κατά-κοιτος, κοι-τίδα, κοι-τάζω) και παράγωγα 
µε -µ- (*κοι-µα > κοι-µάω | κοι-µώµαι | κοι-µίζω). 

κοµµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το αίσθηµα κόπωσης και δυσφορίας, 
που προκαλείται από γενικότερη εξάντληση τού οργανισµού: αισθά-
νοµαι κοµµάρες ΣΥΝ. ατονία. 
[ΕΤΥΜ. < κόβω (πβ. κόµµα, κοµµένος) + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

κόµµατα (η) → κοµµάτι 
κοµµατάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. µικρό τεµάχιο, µικρό τµήµα στε-
ρεού σώµατος: ένα ~ πέτρας | κρέας | τυρί | ξύλο | πίτα || κόβω το 
κρέας σε κοµµατάκια || (ως απειλή) δεν θα µου γλυτώσει, θα τον κάνω 
κοµµατάκια! · 2. (ως επίρρ.) (α) για λίγο, για µικρό χρονικό διάστηµα: 
περίµενε - και θα τα πούµε ΣΥΝ. λίγο (β) λιγάκι, κάπως περισσότερο: 
χαµογέλασε ~, να σε χαρούµε! κοµµατάρα (η) → κοµµάτι 
κοµµατάρχης (ο) [1853] {κοµµαταρχών} 1. παράγοντας ή στέλεχος 
πολιτικού κόµµατος, κυρ. στην επαρχία, που διαθέτει µεγάλη επιρροή 
στους ψηφοφόρους τής περιοχής: οι ~ τού νοµού κινητοποίησαν όλους 
τους ψηφοφόρους τού κόµµατος εν όψει τής περιοδείας τού αρχηγού 2. 
(σπανιότ.) ο αρχηγός πολιτικού κόµµατος. κοµµάτι (το) {κοµµατ-ιού | 
-ιών} 1. τµήµα αντικειµένου (συνήθ. στερεού σώµατος), οτιδήποτε 
αποκόπτεται ή αποσπάται από ένα σύνολο: ένα ~ κρέας | από πέτρα | 
τυρί | πίτα | σίδερο | χαρτί | τούρτα || ανασυνθέτει ποιητικά ~ τής 
επαρχιακής ζωής (όψεις, πλευρές) || οι νέοι είναι το πιο ζωντανό και 
ευαίσθητο ~ τής κοινωνίας || προσπάθησε να ηρεµήσει και να µαζέψει 
τα ~ τού εαυτού της (να ξαναγίνει συγκροτηµένο άτοµο) ΣΥΝ. µέρος, 
τµήµα, τεµάχιο, µέλος- ΦΡ. (µτφ.) (για πρόσ.) ένα κοµµάτι µάλαµα 
χαρακτηρισµός για καλούς και αγαθούς ανθρώπους 2. (ειδικότ.) τµήµα 
πράγµατος ή αντικειµένου που έσπασε, που καταστράφηκε: το βάζο 
έπεσε κάτω και έγινε χίλια ~ || έξαλλος άρπαξε το χαρτί και το έκανε 
χίλια -1| (µτφ.) την άκουσα να κλαίει και η καρδιά µου έγινε κοµµάτια 
ΣΥΝ. θραύσµα, συντρίµµι-ΦΡ. (α) κοµµάτια να γίνει (ϊ) (δηλώνει 
αδιαφορία) δεν µε νοιάζει, «να πάει να χαθεί»: ~ το αυτοκίνητο· 
σηµασία έχει που σώθηκες εσύ (ii) (συχνότ.) δηλώνει συγκατάθεση 
µετά δυσκολίας ή συγκατάβαση: τέλος πάντων, ~, θα στο αφήσω 
µισοτιµής! ΣΥΝ. έστω, δεν πειράζει (β) (υβριστ.) πήγαινε | άι στα 
κοµµάτια! (µεσν. αγωµε στα κοµµάτια) φύγε από µπροστά µου, δεν 
θέλω να σε βλέπω ούτε να σε ακούω ΣΥΝ. ά(ι) να χαθείς!, στα 
τσακίδια! (γ) (για πρόσ.) γίνοµαι (χίλια) κοµµάτια δείχνω εξαιρετική 
προθυµία να βοηθήσω, να εξυπηρετήσω κάποιον: µόλις µας είδε, έγινε 
χίλια κοµµάτια για να µας περιποιηθεί (δ) πόσα κοµµάτια θα γίνω; 
απάντηση που δηλώνει αγανάκτηση και απευθύνεται προς όσους 
έχουν πολλές και µεγάλες απαιτήσεις (ε) τι στα κοµµάτια; για να 
δηλώσουµε αγανάκτηση (τίθεται παρενθετικά σε παρατηρήσεις, 
επιπλήξεις κ.λπ.): ~ κάνεις τόση ώρα; Ακόµη να τελειώσεις; · 3. καθένα 
από πολλά όµοια ή παρόµοια αντικείµενα, που κατασκευάστηκαν για 
να εκτεθούν ή να πουληθούν: φέτος στις εκπτώσεις τα µαγαζιά έχουν 
πολύ ωραία ~ ΣΥΝ. εµπόρευµα, προϊόν ΦΡ. µε το κοµµάτι τρόπος 
πωλήσεως προϊόντος ή αµοιβή για εργασία, ανάλογα µε την αξία 
µεµονωµένου προϊόντος ή µε τον αριθµό των προϊόντων που 
κατασκευάστηκαν: δεν παίρνει µισθό, δουλεύει ~; όσα παιχνίδια 
φτειάχνει, για τόσα πληρώνεται || κόβει φασόν και πληρώνεται µε το ~ || 
(πωλείται) πίτσα ~ (όχι ολόκληρη) · 4. ΜΟΥΣ. τµήµα µουσικής 
σύνθεσης ή ολοκληρωµένο µουσικό έργο: το πρόγραµµα τής συναυλίας 
περιλαµβάνει µόνο το πρώτο - τής συµφωνίας || κάθε βράδυ το 
ραδιόφωνο παίζει ωραία ~ ΣΥΝ. έργο, σύνθεση, τραγούδι • 5. (στο 
σκάκι) ο αξιωµατικός, ο πύργος και ο ίππος: συχνά στις παρτίδες η 
απώλεια κοµµατιού ισοδυναµεί µε ήττα · 6. (λαϊκ.) για όµορφη, 
καλλίγραµµη και ελκυστική γυναίκα: είναι πολύ ωραίο ~! ΣΥΝ. 
κόµµατος · 7. (λαϊκ. ως επίρρ.) (α) λίγο, κάπως, όχι τελείως: θέλει κι 
αυτό ~ λάδωµα || το κατάλαβαν πως τα 'χει -χαµένα || στο τέλος 
ησύχασαν ~ (β) για λίγο χρόνο: ειδοποίησε ότι µπορεί V αργούσε ~ || 
κάθισα ~ να ξεκουραστώ · ΦΡ. κάνω το κοµµάτι µου κάνω φιγούρα, 
κάνω επίδειξη ΣΥΝ. επιδεικνύοµαι. — (µεγεθ.) κοµµατάρα κ. κόµµατα 
(η), (υποκ.) κοµµατάκι (το) (βλ.λ.) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
κοµµάτων, υποκ. τού αρχ. κόµµα]. κοµµατιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] 
{κοµµάτιασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) κοµµάτια, τεµαχίζω: ~ το 
χαρτί | το κρέας || απείλησε ότι θα τον σχίσει στα δύο, θα τον 
κοµµατιάσει || η παράταξη έχει κοµµατιαστεί σε οµάδες και οµαδούλες 
ΣΥΝ. διαµελίζω, θραύω, σπάζω, (κατακερµατίζω. — κοµµάτιασµα 
(το). κοµµατιαστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κοπεί σε τεµάχια, που έχει 
γίνει κοµµάτια ΣΥΝ. κοµµατιασµένος, τεµαχισµένος, διαιρεµένος, 
διαµελισµένος ANT. ακοµµάτιαστος, ατεµάχιστος, ακατάτµητος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που αποτελείται από διαφορετικά τεµάχια, που έχει 
κατασκευαστεί µε συναρµολόγηση τεµαχίων: ~ συσκευή | µηχάνηµα 
ΣΥΝ. συναρµολογηµένος, αρθρωτός ANT. ολόκληρος, µονοκόµµατος. — 
κοµµατιαστά επίρρ. κοµµατίζοµαι ρ. αµετβ. [1888] {κοµµατίσ-τηκα, -
µένος} είµαι ή γίνοµαι ενεργό µέλος (ή οπαδός) πολιτικού κόµµατος, 
υπηρετώ µε αφοσίωση τα συµφέροντα του: πολλοί κοµµατίζονται τόσο, 
που παραβλέπουν το κοινό συµφέρον. — κοµµατισµός (ο) [1871]. 
κοµµατικοποιώ ρ. µετβ. {κοµµατικοποιείς... | κοµµατικοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. χρησιµοποιώ τη διοργάνωση κοινωνικής, 
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πολιτικής ή άλλης δραστηριότητας, για να προωθήσω τα κοµµατικά 
συµφέροντα και τους σκοπούς µου, αλλοιώνοντας έτσι το πραγµατι-
κό της περιεχόµενο: ορισµένοι προσπάθησαν να κοµµατικοποιήσουν 
τις εκδηλώσεις για την επέτειο τού Πολυτεχνείου 2. (ειδικότ.) διορίζω 
σε υπηρεσία, δηµόσιο οργανισµό κ.λπ. στελέχη που έχουν την ίδια 
πολιτική ιδεολογία µε εµένα ή ελέγχω κρατικές υπηρεσίες µέσω των 
κοµµατικών ή συνδικαλιστικών µου οργάνων: αντιδράσεις στην προ-
σπάθεια τής κυβέρνησης να κοµµατικοποιήσει τις Ένοπλες ∆υνάµεις. 
— κοµµατικοποίηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτικοποιώ. 

κοµµατικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε πο-
λιτικό κόµµα, που σχετίζεται µε αυτό: ~ οργάνωση | µέλος | στέλεχος 
| πειθαρχία | παράγοντας | πυρήνας | όργανο | ιεραρχία | νεολαία | 
ηγεσία | καθοδήγηση | µηχανισµός | ταυτότητα | τακτική | κριτήρια | 
επιρροή || ~ κράτος (όταν το κυβερνών κόµµα ταυτίζεται µε την εκτε-
λεστική εξουσία) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εξυπηρετεί πολιτικό κόµ-
µα, που γίνεται για το συµφέρον ενός κόµµατος: ~ ενέργεια | θέση | 
εισφορά | εκµετάλλευση | εµπάθεια | συµφέρον | οµιλία | σκοπιµότητα 
| ελιγµός | πίστη | έλεγχος | επέµβαση | εντολή | κρίση | διαµάχη | 
αντιδικία | φανατισµός. — κοµµατικ-ά | -ως [1858] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαστηµικός. 

-κοµµατικός, -ή, -ό β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
κοµµάτων: πολυκοµµατική δηµοκρατία, δικοµµατικό σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. κόµµα 
και απαντά σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. multi-partite «πολυκοµµα-
τικός»)]. 

κοµµατισµός (ο) → κοµµατίζοµαι 
•κοµµατισµός β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-

νουν σύστηµα µε συγκεκριµένο αριθµό κοµµάτων: στην πολιτική ζωή 
τής χώρας επικρατεί ο δικοµµατισµός. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. κόµµα 
και απαντά σε µεταφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. bi-partisme «δικοµµατι-
σµός»)]. 

κόµµατος (ο) (λαϊκ. µε θαυµασµό) εύσωµη, καλλίγραµµη και όµορφη 
γυναίκα: πρώτης τάξεως ~! ΣΥΝ. (µτφ.) κοµµάτι. [ΕΤΥΜ. Μεγεθ. 
τού ουσ. κοµµάτι]. 

κοµµατοσκυλο (το) (µειωτ.) φανατικό στέλεχος κόµµατος, που 
υπηρετεί πιστά τις εντολές των κοµµατικών αρχηγών του. 

κοµµένος, -η, -ο → κόβω 
κοµµεορητίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. φυσικό µείγµα, που περιέχει 
κόµµι (βλ.λ.), ρητίνη και άλλες οργανικές ουσίες σε διάφορες αναλο-
γίες και χρησιµοποιείται στην παρασκευή εµπλάστρων. [ΕΤΥΜ. < 
κόµµι (βλ.λ.) + ρητίνη, απόδ. τού γαλλ. gomme-résine]. 

κόµµι (το) {κόµµ-εος | -εα, -έων} κολλώδης ουσία, που εκκρίνεται συ-
νήθ. από εγκοπές ή τυχαία τραύµατα στον φλοιό ορισµένων δέντρων 
και θάµνων και η οποία χρησιµοποιείται ευρύτατα στη φαρµακευτι-
κή, καθώς επίσης και στην παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και 
τροφίµων: αραβικό ~ (βλ. λ. αραβικός) || ελαστικό ~ (το ακατέργαστο 
φυσικό καουτσούκ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη, οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., δάνειο αιγυπτιακής προελ., πβ. αιγυπτ. kmjt, κοπτ. komi, komme. 
Βλ. κ. γόµµα]. 

κοµµίωση (η) [1894] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ασθένεια που προ-
σβάλλει τα φυτά, κυρ. τα οπωροφόρα δέντρα και τα εσπεριδοειδή, 
και παρουσιάζει ως κύριο σύµπτωµα την υπερβολική παραγωγή και 
έκκριση κόµµεος (βλ. λ. κόµµι). [ΕΤΥΜ. < *κοµµιώ < αρχ. κόµµι 
(βλ.λ.)]. 

κοµµό (το) → κοµό 
κοµµός (ο) ΦΙΛΟΛ. θρηνητική ωδή που ανήκει στο λυρικό στοιχείο 
τής αρχαίας τραγωδίας· ψάλλεται από τον χορό ή από τον υποκριτή 
ή και από τους δύο εναλλάξ και αποκαλύπτει συνήθ. το βαθύτερο 
ήθος τού τραγικού ήρωα και το ουσιαστικό πρόβληµα, στο οποίο βα-
σίζεται η τραγική σύγκρουση. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«στηθοκόπηµα», < κόπτω]. 

κοµµούνα (η) → κοµούνα 
κοµµουναλισµός (ο) → κοµουναλισµός 
κοµµούνι (το) → κοµούνι 
κοµµουνίζω ρ. → κοµουνίζω 
κοµµουνισµός (ο) → κοµουνισµός 
κοµµουνιστής (ο) → κοµουνιστής 
κοµµουνιστικός, -ή, -ό → κοµουνιστικός 
κόµµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. η περιποίηση, 
ο καλλωπισµός τής κόµης, των µαλλιών: επιµελείται πάντοτε µε προ-
σοχή την ~ της ΣΥΝ. χτένισµα 2. (ειδικότ.) ο συγκεκριµένος τρόπος µε 
τον οποίο φτειάχνει κανείς τα µαλλιά του, το είδος τού χτενίσµατος: 
εµφανίστηκε µε καινούργια - || σύγχρονη | συνηθισµένη | εκκεντρική - 
ΣΥΝ. κουπ, µιζανπλί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κόµµωσις < αρχ. κοµµώ (-όω) < κοµµώ (ή), λ. που προσ-
διόριζε την ιέρεια, η οποία φρόντιζε το άγαλµα τής Αθηνάς στην 
Ακρόπολη, < *κοµώ (µε εκφραστικό διπλασιασµό -µµ-) < κοµώ (-έω) 
«φροντίζω, περιποιούµαι», µε σηµασιολογική επίδραση τού ουσ. κό-
µη «µαλλιά». Για το αρχ. κοµώ (-έω) βλ. λ. -κοµία]. 

κοµµωτήριο (το) [1888] {κοµµωτηρί-ου | -ων} το ειδικό κατάστηµα 
για την κοπή, το χτένισµα, τον καλλωπισµό και γενικότ. την περι-
ποίηση των µαλλιών: έχω | ανοίγω ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. 

κοµµωτής (ο) [µτγν.], κοµµώτρια (η) [αρχ.] {κοµµωτριών} πρόσωπο 
ειδικευµένο στην κοπή, στο χτένισµα και γενικότ. στην περιποίηση 
των µαλλιών αυτός που ασκεί το ανάλογο επάγγελµα. 

κοµµωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κοµµωτική ή 
τον κοµµωτή: ~ εργαλείο | τεχνική 2. κοµµωτική (η) η τέχνη και οι 
γνώσεις που σχετίζονται µε την περιποίηση και τον καλλωπισµό των 
µαλλιών. 

κοµό (το) {άκλ.} έπιπλο µε τέσσερα κοντά πόδια και οριζόντια επάλ-
ληλα συρτάρια, συνήθ. από ξύλο ΣΥΝ. ιµατιοθήκη. Επίσης κοµός (ο). 
[ETYM. < ιταλ. corno, συγκεκοµµ. τ. τού ουσ. comodino. Βλ. κ. κοµοδί-
νο]. 

κοµοδίνο (το) µικρό, συνήθ. ξύλινο έπιπλο µε συρτάρια, που τοποθε-
τείται κοντά στο κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. comodino < comodo «άνετος» < λατ. commodus «κα-
τάλληλος, εύχρηστος» < con- (< cum «µαζί») + modus «τρόπος»]. 

Κοµόρες Νήσοι (οι) (αραβ. JumHlrïyat Juzur al Qamar al Ittihadîyah 
al Islamïyah, γαλλ. République Fédérale Islamique des Comores = Οµο-
σπονδιακή Ισλαµική ∆ηµοκρατία των Κοµορών) νησιωτικό κράτος 
στον Ινδικό Ωκεανό, κοντά στις ΝΑ. ακτές τής Αφρικής, µε πρωτεύ-
ουσα τη Μορονί, επίσηµες γλώσσες την Κοµορική και τη Γαλλική και 
νόµισµα το φράγκο Κοµορών. — κοµορικός, -ή, -ό, Κοµορικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Comores (οπτικό δάνειο) < αραβ. qamar «σελήνη»]. 

κοµός (ο) → κοµό 
-κοµος, -κόµος | -κόµα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενι-

κών και θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν το πρόσωπο: 1. το 
οποίο φροντίζει (κάποιον): βρεφο-κόµος, γηρο-κόµος, νοσο-κόµα 2. 
που ασχολείται επαγγελµατικά µε την παραγωγή προϊόντος, την 
εκτροφή κ.λπ.: τυρο-κόµος, µελισσο-κόµος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ίππο-κό-
µος, µτγν. µελισσο-κόµος), το οποίο προέρχεται από το ρ. κοµώ (-έω) 
«φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

κοµότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το κοµό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. commode «έπιπλο» < λατ. commodus «κατάλληλος, 
εύχρηστος»]. 

Κοµοτηνή (η) πόλη τής ∆. Θράκης, πρωτεύουσα τού νοµού Ροδόπης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. από επώνυµο Βυζαντινών οικογενει-
ών που κατοικούσαν εκεί (τον 14ο αι. µνηµονεύεται ως Κοµοτηνών 
πολίχνη). Οι κάτοικοι τής πόλεως είναι γνωστοί κατά τον Μεσαίωνα 
ως Κουµουτζηνοί και αυτή η ονοµασία διατηρήθηκε παρεφθαρµένη 
στο τουρκ. Gümülcine, που χρησιµοποιείται και σήµερα από τους 
µουσουλµάνους κατοίκους της]. 

κοµούνα (η) (συνήθης ορθ. κοµµούνα) [1871] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η 
κοινότητα ως ανώτατη πολιτική (δηλ. νοµοθετική, εκτελεστική και 
δικαστική) εξουσία 2. ΙΣΤ. κοµούνα τού Παρισιού | παρισινή κοµούνα 
(i) η δηµοτική αρχή τής πόλης τού Παρισιού κατά τη διάρκεια τής 
Γαλλικής Επανάστασης (ii) γαλλική επαναστατική κυβέρνηση που 
ανέλαβε την εξουσία στις 18 Μαρτίου τού 1871 και ανατράπηκε στις 
27 Μαΐου τού ίδιου έτους· θεωρείται επαναστατική απόπειρα των ερ-
γατών να διαχειριστούν τα κοινά σε δηµοτικό επίπεδο και χωρίς τη 
βοήθεια τού (επίσηµου) κράτους 3. (ειδικότ.) µορφή τοπικής οργάνω-
σης των αγροτών µε εκτεταµένες οικονοµικές και κοινωνικές αρµο-
διότητες στο πλαίσιο τού κινεζικού κοµουνιστικού καθεστώτος· αλ-
λιώς λαϊκή κοµούνα 4. (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) ο κοµουνιστής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. commune (de Paris), βλ. κ. κοµουνισµός]. 

κοµουναλισµός (ο) (συνήθης ορθ. κοµµουναλισµός) {χωρ. πληθ.} ο 
κοινοτισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. communalisme < communal < λατ. 
communalis < communis «κοινός»]. 

κοµούνι (το) (συνήθης ορθ. κοµµούνι) {χωρ. γεν.} (µειωτ.-υβριστ.) ο 
κοµουνιστής. 

κοµουνίζω ρ. αµετβ. (συνήθης ορθ. κοµµουνίζω) {µόνο σε ενεστ.} ρέ-
πω προς τον κοµουνισµό (βλ.λ.). 

κοµουνισµός (ο) (συνήθης ορθ. κοµµουνισµός) {χωρ. πληθ.} 1. το οι-
κονοµικοκοινωνικό σύστηµα, που βασίζεται στην κοινοκτηµοσύνη 
των µέσων παραγωγής και στην ολοκληρωτική κατάργηση των κοι-
νωνικών τάξεων και διακρίσεων, στοχεύει στην κατανοµή των κατα-
ναλωτικών αγαθών ανάλογα µε τις ανάγκες τού καθενός και στην 
προσφορά εργασίας ανάλογα µε τις ικανότητες τού καθενός 2. (ειδι-
κότ.) το πολιτικό δόγµα ή κίνηµα που βασίστηκε στον µαρξισµό 
(βλ.λ.) και αναπτύχθηκε από τον Λένιν (επιστηµονικός ~) και άλλους 
πολιτικούς διανοητές και επαναστάτες και το οποίο επιδιώκει την 
ανατροπή των καπιταλιστικών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση 
αταξικής κοινωνίας και κοινοκτηµοσύνης των αγαθών 3. (ειδικότ.) το 
παραπάνω οικονοµικοκοινωνικό σύστηµα, όπως εφαρµόστηκε σε ορι-
σµένες χώρες, όπου όλη η οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα 
ελέγχεται από την κρατική µηχανή, η οποία µε τη σειρά της διοικεί-
ται και κατευθύνεται από ένα και µόνο πολιτικό κόµµα, το κοµουνι-
στικό ΣΥΝ. υπαρκτός σοσιαλισµός (πβ. λ. σοσιαλισµός). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. communisme < commun «κοινός» < λατ. communis 
< con- (< cum «µαζί») + -munis < munus «καθήκον, εξουσία, 
υπούργηµα»]. 

κοµουνιστής (ο), κοµουνίστρια (η) {κοµουνιστριών} (συνήθης ορθ. 
κοµµουνιστής) πρόσωπο που ασπάζεται τα δόγµατα και τις αρχές 
τού πολιτικοκοινωνικού συστήµατος τού κοµουνισµού (βλ.λ.) και 
αγωνίζεται για την επικράτηση τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. communiste, βλ. κ. κοµουνισµός]. 

κοµουνιστικός, -ή, -ό (συνήθης ορθ. κοµµουνιστικός) αυτός που 
σχετίζεται µε τον κοµουνισµό και τους κοµουνιστές: Κοµουνιστικό 
Κόµµα Ελλάδας || το ~ µανιφέστο || ~ ιδεολογία | κίνηµα | κίνδυνος | 
καθεστώς | προπαγάνδα | επανάσταση. 

κοµουνιστοσυµµορίτης (ο) {κοµουνιστοσυµµοριτών} (µειωτ.) ως 
χαρακτηρισµός που απέδιδαν οι κυβερνητικές δυνάµεις στους αρι-
στερούς αντάρτες κατά τον Εµφύλιο Πόλεµο. — κοµουνιστοσυµµο-
ρίτικος, -η, -ο. 

κοµπάζω ρ. αµετβ. {κόµπασ-α, -µένος} µιλώ µε υπερηφάνεια για τον 
εαυτό µου ή για άλλους, χωρίς να έχω την ανάλογη αξία, καυχώµαι: 
µια ζωή κοίταζε τους άλλους αφ'υψηλού και κόµπαζε για την κατά- 
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γωγή της ΣΥΝ. υπερηφανεύοµαι, αλαζονεύοµαι, καυχησιολογώ, µεγα-
λαυχώ, κοµπορρηµονώ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < κόµπος «θόρυβος, καύχηση», πιθ. ονοµατοποιηµένη λ. 
(πβ. κ. βόµβος), αγν. ετύµου], 

κοµπαλάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό, συνήθ. στρογγυλό, εκβλάστηµα τού 
οργανισµού κάτω από την επιφάνεια τού δέρµατος ΣΥΝ. γρουµπούλι. 
[ΕΤΥΜ. < κόµπος + υποκ. επίθηµα -αλάκι, πβ. κ. ρουχ-αλάκι]. 

κοµπάλτ (το) {άκλ.} ψυχρό σκούρο µπλε χρώµα που παρασκευάζεται 
από άλατα κοβαλτίου· το χρώµα τού µπλε σµάλτου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
cobalt < γερµ. Kobalt, βλ. λ. κοβάλτιο]. 

κοµπανία (η) {κοµπανιών} (λαϊκ.) 1. όµιλος ανθρώπων που συνδέο-
νται µε φιλική σχέση και συναναστρέφονται συχνά ο ένας τον άλ-
λον: η ~ µαζεύεται κάθε βράδυ για γλέντι ΣΥΝ. παρέα, συντροφιά, συ-
νοδεία, ακολουθία, οµάδα 2. (ειδικότ.) οµάδα καλλιτεχνών (συνήθ. 
λαϊκών οργανοπαικτών): ρεµπέτικη ~3. (παλαιότ.) εµπορική εταιρεία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. compagnia < µτγν. λατ. companio < con (< cum 
«µε, µαζί») + -panio < panis «ψωµί» (πβ. κ. σύν-τροφος)]. 

κοµπάρσος (ο) 1. (στο θέατρο, στον κινηµατογράφο ή στην τηλεό-
ραση) πρόσωπο χωρίς σπουδές ηθοποιίας, που εµφανίζεται σε πολύ 
µικρό και χωρίς υποκριτικές απαιτήσεις ρόλο, συνήθ. χωρίς λόγια 
(βουβός ρόλος): οι πρωταγωνιστές και οι ~ 2. (µτφ.) πρόσωπο ή οµά-
δα που διαδραµατίζει δευτερεύοντα ή ασήµαντο ρόλο στον χώρο που 
κινείται: αισθάνεται ότι είναι ~ στην παρέα | στη σχέση τους || µε-
ταβάλατε το κόµµα µας σε ~ τής πολιτικής ζωής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
comparsa (θηλ.) < ρ. comparire «συνεµφανίζοµαι, παρουσιάζοµαι» < 
λατ. compareo < con- (< cum «µε, µαζί») + pareo «εµφανίζοµαι, 
φανερώνοµαι»]. 

κοµπασµός (ο) [µτγν.] η καυχησιολογία, η έπαρση (για κάτι): άρχισε 
τους ~ για την επιτυχία του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 

κοµπαστής (ο) [µτγν.], κοµπάστρια (η) [1815] {κοµπαστριών} πρό-
σωπο που κοµπάζει ΣΥΝ. καυχησιάρης, καυχησιολόγος, κοµπορρή-
µων, αλαζόνας, φανφαρόνος. 

κοµπαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που λέγεται ή γίνεται µε υπερη-
φάνεια, που φανερώνει αλαζονεία: ~ λόγια | (αυτο)έπαινοι ΣΥΝ. καυ-
χησιάρικος, αλαζονικός, κοµπορρήµων ANT. ταπεινός, ταπεινόφρων. 
— κοµπαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κοµπερ (ο) {άκλ.} 1. (σε θεατρική επιθεώρηση) το πρόσωπο που πα-
ρουσιάζει τους ηθοποιούς στο κοινό, συνδέει τις σκηνές µεταξύ τους 
και συµµετέχει κάποτε και στα νούµερα 2. (γενικότ.) ο παρουσια-
στής τού προγράµµατος ενός θεάµατος επί σκηνής ή σε κέντρο δια-
σκέδασης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. compère < com- (< λατ. cum «µε, µαζί») + père «πατέ-
ρας»]., 

κοµπιάζω ρ. αµετβ. {κόµπιασα} 1. συναντώ δυσκολίες στην οµιλία ή 
την ανάγνωση, ο λόγος µου δεν έχει συνεχή ροή, αλλά παρουσιάζει 
συχνές διακοπές και ακούσιες παύσεις είτε λόγω φυσικής αδυναµίας 
ή από έντονο συναίσθηµα: ο οµιλητής κόµπιασε µια στιγµή και µετά 
συνέχισε τον λόγο του || διάβασε δυνατά δέκα σελίδες κείµενο, χωρίς 
να κοµπιάσει πουθενά || όταν µιλάει γι'αυτήν, κοµπιάζει από τη συ-
γκίνηση ΣΥΝ. πνίγοµαι, ξεροκαταπίνω, συλλαβίζω, τραυλίζω ANT. τρέ-
χει η γλώσσα µου, διαβάζω νεράκι · 2. αισθάνοµαι ξαφνική δυσκο-
λία στην κατάποση τού φαγητού, το φαγητό δεν κατεβαίνει στο στο-
µάχι · 3. (για φυτά) βγάζω κόµπους (βλ.λ.), αποκτώ µπουµπούκια: 
κόµπιασαν όλα τα δέντρα ΣΥΝ. µπουµπουκιάζω. — κόµπιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < κόµπος2, βλ.λ.]. 

κοµπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. κάθε οργανωµένη επιχείρη-
ση εξαπάτησης, κάθε µέσο που αποβλέπει στην απόκτηση παράνο-
µου κέρδους: κατάφερε να θησαυρίσει µε κοµπίνες || ζει µε χίλιες δυο 
~ || κάνω | σκαρώνω | στήνω ~ ΣΥΝ. απάτη, τέχνασµα, κόλπο 2. κάθε 
µικροπονηριά, τρόπος για να ξεγελάσει κανείς τον άλλον: άκου τι ~ 
σκαρφίστηκε ο µικρός, για να του αγοράσω το παιχνίδι 3. έξυπνη 
ενέργεια, περίτεχνος συνδυασµός που ξεγελά τον αντίπαλο: οι δυο 
παίκτες µε µια ~ πέρασαν τη µπάλα µέσα στην περιοχή των αντιπά-
λων. — (υποκ.) κοµπινούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απάτη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
combine, συντετµηµένος τ. τού ουσ. combinaison «συνδυασµός» (βλ. κ. 
κοµπινεζόν)]. 

κοµπιναδόρος (ο) (καθηµ.) πρόσωπο που συνηθίζει να κάνει κο-
µπίνες, που προσπαθεί να κερδίζει χρήµατα µε τρόπο παράνοµο ΣΥΝ. 
απατεώνας, µικροαπατεώνας. — κοµπιναδόρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
κοµπίνα + -δόρος (βλ.λ.), πβ. ταβλα-δόρος, τορνα-δόρος]. 

κοµπινεζόν (το) (παλαιότ. ορθ. κοµπιναιζόν) {άκλ.} γυναικείο εσώ-
ρουχο από λεπτό ύφασµα (νάιλον ή µετάξι), που φοριέται πάνω από 
τα κυρίως εσώρουχα, µε σχήµα κοντού και άνετου φορέµατος µε ρά-
ντες και µεγάλο ντεκολτέ στο στήθος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. combinaison «συνδυασµός» < combiner < µτγν. λατ. 
combinare «συνδυάζω, ενώνω δύο πράγµατα» < com- (< cum «µε, µα-
ζί») + -binare < bis «δις, δύο φορές»]. 

κοµπιούτερ (ο/το) {άκλ.} 1. ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (βλ. λ. υπο-
λογιστής) 2. (µτφ. για πρόσ.) ως χαρακτηρισµός για κάποιον που έχει 
πάρα πολύ καλή µνήµη και την ικανότητα να κάνει εύκολα αριθµη-
τικούς υπολογισµούς: αυτός ο άνθρωπος είναι σκέτο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ρεπόρτερ. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. computer < compute «υπολογίζω, προσδιορίζω µαθη-
µατικώς» < λατ. computo < com- (< cum «µε, µαζί») + puto «σκέπτο-
µαι, νοµίζω »). κοµπιουτεράκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρός 
υπολογιστής για 
αριθµητικές πράξεις και σύνθετους υπολογισµούς. κοµπιουτερακιάς 

(ο) {κοµπιουτεράκηδες} (καθηµ.) πρόσωπο που 
ασχολείται υπερβολικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

κοµπιουτεράς (ο) {κοµπιουτεράδες} (αργκό) πρόσωπο που ασχο- 

λείται επαγγελµατικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (πώληση, 
χειρισµό, προγραµµατισµό κ.λπ.) ή απλώς πρόσωπο που του αρέσουν 
σε µεγάλο βαθµό οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

κοµπλάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κόµπλαρα κ. κοµπλάρισ-α, -µένος) 
(λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. χάνω το θάρρος µου, αισθάνοµαι αµηχανία ή συ-
στολή µπροστά σε άλλο πρόσωπο, κατάσταση κ.λπ.: όταν βρεθεί 
µπροστά σε πολύ κόσµο, κοµπλάρει ΣΥΝ. σαστίζω, δειλιάζω, τα χάνω 
2. (οικ. για µηχάνηµα) µπλοκάρω: εκεί που δούλευα, ξαφνικά ο υπο-
λογιστής µου κοµπλάρισε ♦ 3. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να χάσει το 
θάρρος του, να αισθανθεί αµηχανία ή συστολή µπροστά µου: µου κά-
νει κάτι αδιάκριτες ερωτήσεις και µε κοµπλάρει! ΣΥΝ. φέρνω σε δύ-
σκολη θέση. — κοµπλάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < γαλλ. compier «γεµίζω, πληρώ» (βλ. λ. κοµπλέ), µε τη ση-
µασιολ. επίδρ. τής λ. κόµπλεξ (βλ.λ.)]. 

κοµπλέ επίθ. κ. επίρρ. {άκλ.} ελλην. πλήρης | πλήρως 1. αυτός που έχει 
γεµίσει, που δεν έχει χώρο ελεύθερο: τον ∆εκαπενταύγουστο τα ξενο-
δοχεία είναι ~· δύσκολα βρίσκεις δωµάτιο || η αίθουσα | το κέντρο δια-
σκέδασης ήταν ~ ΣΥΝ. γεµάτος ANT. άδειος 2. (ειδικότ.) αυτός που πε-
ριέχει όλα όσα θα µπορούσε να έχει: παρήγγειλε ένα πρωινό ~|| ο ερ-
γολάβος µού παρέδωσε το διαµέρισµα ~ (χωρίς να λείπει τίποτα, µε 
όλα τα κοµφόρ) ΣΥΝ. ολοκληρωµένος ANT. ελλιπής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
complet < λατ. completus «πλήρης» < p. compleo «πληρώ» < com- (< 
cum «µαζί») + pleo «γεµίζω»]. 

κόµπλεξ (το) {άκλ.} ΨΥΧΟΛ. το σύµπλεγµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
complex < λατ. complexus «εναγκαλισµός» < ρ. complector 
«περιβάλλω, αγκαλιάζω» < com- (< cum «µαζί») + plecto, θαµιστ. τ. 
τού ρ. plico «πλέκω, διπλώνω»]. 

κοµπλεξάρω ρ. µετβ. {κοµπλεξάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) προ-
καλώ (σε κάποιον) κόµπλεξ (βλ.λ.)· κυρ. κάνω (κάποιον) να αισθάνε-
ται κατώτερος: µη σε κοµπλεξάρουν οι διασηµότητες- άνθρωποι είναι 
κι αυτοί κι έχουν τα ελαττώµατα τους! 

κοµπλεξικός, -ή, -ό αυτός που κυριαρχείται από ψυχικό σύµπλεγµα 
(βλ.λ.), τού οποίου η συµπεριφορά φανερώνει προβληµατική, διατα-
ραγµένη προσωπικότητα: µη δίνεις βάση στα σχόλια του· ένας ~ είναι 
και τίποτε παραπάνω! || Ο ένας προσπαθεί να µειώσει το έργο τού 
άλλου! Είναι όλοι τους ~! 

κοµπλιµάν (το) {άκλ.} το κοµπλιµέντο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. compliment (βλ. λ. κοµπλιµέντο)]. 

κοµπλιµεντάρω ρ. µετβ. {κοµπλιµεντάρισα} (λαϊκ.) κάνω κοµπλιµέ-
ντα (σε κάποιον). — κοµπλιµεντάρισµα (το). 

κοµπλιµέντο κ. κοπλιµέντο (το) (καθηµ.) επαινετικός, κολακευτικός 
λόγος (συνήθ. χωρίς υστεροβουλία): ό,τι είπα για την οµορφιά σας 
δεν είναι ~, αλλά η καθαρή αλήθεια! || ευχαριστώ για το ~ ΣΥΝ. 
κοµπλιµάν, φιλοφρόνηση, κολακεία, καλός λόγος ANT. βρισιά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. complimento < ισπ. cumplimiento < cumplir «εκπληρώ-
νω - δείχνω ευγένεια» < λατ. compiere (βλ. κ. κοµπλέ)]. 

κοµπλίµεντόζος, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που εκφράζεται συνήθ. µε 
κοµπλιµέντα ΣΥΝ. φιλοφρονητικός, κόλακας, γαλίφης ANT. τραχύς, 
απότοµος. — κοµπλιµεντόζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
complimentoso < complimento]. 

κοµπογιαν(ν)ίτης (ο) {κοµπογιαν(ν)ιτών), κοµπογιαν(ν)ίτισσα (η) 
{κοµπογιαν(ν)ιτισσών) 1. ο πρακτικός και εµπειρικός γιατρός ή 
αυτός που παριστάνει τον γιατρό, που διαθέτει µερικές γνώσεις ια-
τρικής και ασκεί την ιατρική, χωρίς να έχει σπουδάσει και χωρίς να 
κατέχει την ειδική άδεια: τα γιατροσόφια των ~ ΣΥΝ. ψευτογιατρός, 
ψευτοεπιστήµονας 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που εξαπατά, που προ-
σποιείται ότι θεραπεύει, ότι κάνει θαύµατα κ.λπ. ΣΥΝ. απατεώνας, 
αγύρτης, γόης, θαυµατοποιός, τσαρλατάνος. — κοµπογιαν(ν)ίτικος, 
-η, -ο, κοµπογιαν(ν)ίτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < κοµπώνω «εξαπατώ» (< µτγν. κοµβώ «πε-
ριδένω - ξεγελώ» < κόµβος) + -γιανίτης< (γ)ιαίνω «θεραπεύω». Κατ' 
άλλη εκδοχή, < κόµπος «κοµπόδεµα µε θεραπευτικά βότανα» + γιαν-
νίτης < Γιάννενα, που δήλωνε την καταγωγή τού πρακτικού γιατρού, 
οπότε η λ. πρέπει να γράφεται µε δύο -νν- (κοµπογιαννίτης)]. 

κοµπογιαν(ν)ιτισµος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) οι τρόποι και οι µέθο-
δοι που χρησιµοποιεί ο κοµπογιαν(ν)ίτης, δηλ. η χρήση απάτης και 
αγυρτείας για την επίτευξη κέρδους, την προσέλκυση τής προσοχής, 
τού θαυµασµού κ.λπ. ΣΥΝ. αγυρτεία, απάτη, τσαρλατανισµός, καµπο-
τινισµός, µπαγαποντιά ANT. τιµιότητα. 

κοµπόδεµα (το) [µεσν.] {κοµποδέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) οι οι-
κονοµίες, τα χρήµατα που έχουν αποταµιευθεί (από κάποιον): ξόδεψε 
και την τελευταία πεντάρα από το ~ του || κάνω ~ || µικρό | καλό | πα-
χύ - || έχει γερό - (έχει αρκετά χρήµατα, είναι πλούσιος) ΣΥΝ. οικο-
νοµίες, πουγκί. 

κοµπόδένω ρ. µετβ. [µεσν.] {κοµπόδε-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) σχη-
µατίζω κόµπο, δένω κάτι σε κόµπο ANT. λύνω. — κοµπόδεση (η). 

κοµπολόι (το) {κοµπολογ-ιού | -ιών} 1. αντικείµενο που αποτελείται 
από χάντρες (από κεχριµπάρι, γυαλί, µέταλλο κ.λπ.) περασµένες σε 
κλωστή ή λεπτή αλυσίδα, η οποία δένεται στα άκρα της κόµπο και οι 
οποίες γυρίζονται αργά µε τα δάχτυλα, διαδοχικά η µία µετά την άλ-
λη, ως ευχάριστη ενασχόληση στις ώρες τής ανίας ή για την απα-
σχόληση των χεριών σε στιγµές αµηχανίας: έπαιζε στα δάχτυλα ένα 
κεχριµπαρένιο ~ µε µαύρη φούντα στην άκρη 2. (µτφ.) σειρά πράξε-
ων, καταστάσεων, γεγονότων, λόγων κ.λπ. που διαδέχονται το ένα το 
άλλο: τον τελευταίο καιρό ευτυχώς πάνε ~ οι επιτυχίες. — (υποκ.-
χαϊδευτ.) κοµπολογάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κοµπολόγι < 
κοµβολόγιον< κόµβος + -λόγιον < λόγος]. 

κοµπορρήµων, -ων, -ον {κοµπορρήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων} (λόγ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που εκφράζεται µε περηφάνια για 
τον εαυτό του και τις ιδιότητες του, που καυχάται ΣΥΝ. καυχησιάρης, 
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κοµπαστής, αλαζόνας, φανφαρόνος, µεγαλορρήµων ΑΝΤ. ταπεινός, τα-
πεινόφρων, µετριόφρων. — κοµπορρηµοσύνη (η) [µεσν.], κοµπορρη-µονώ ρ. 
{-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κόµπος «καύχηση» (βλ. λ. κοµπάζω) + -ρήµων (µε δι-
πλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < ρήµα «λόγος, εκφώνηµα»]. 

κόµπος1 (ο) (αρχαιοπρ.) η καυχησιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «θόρυβος - καύχηση», πιθ. ονοµατοποιηµέ-νη λ. (πβ. κ. βόµβος), 
αγν. ετύµου]. 

κόµπος2 (ο) 1. ο συνήθ. σφαιροειδής σχηµατισµός που προκύπτει από το δέσιµο 
τής άκρης σχοινιού, νήµατος ή άλλου µακρόστενου αντικειµένου και το 
σφίξιµο στο σηµείο τού δεσίµατος: σχηµατίζω ~ || ~ κλωστής | σπάγκου- ΦΡ. 
(α) δένω (κάτι) κόµπο βλ. λ. δένω (β) ο κόµπος έφτασε στο χτένι βλ. λ. 
φθάνω 2. (συνεκδ.) κάθε παρόµοιο δέσιµο µακρόστενου αντικειµένου: διπλός 
| τριπλός ~ 3. ΝΑΥΤ. (α) ειδικό δέσιµο σχοινιών µεταξύ τους ή ενός σχοινιού 
µε κατάλληλη διαπλοκή των άκρων του, καθώς και οι παρόµοιοι τέτοιοι 
δεσµοί σχοινιών µε γάντζους, ξύλα και κρίκους, που χρησιµοποιούνται για την 
καλύτερη στερέωση οποιουδήποτε αντικειµένου τού πλοίου (πανιών, άλλων 
σχοινιών κ.λπ.) ή την ασφαλέστερη εξάρτηση (κρέµασµα) ή ανύψωση 
αντικειµένων: ο σταυρόκοµπος και η καντηλίτσα είναι είδη ναυτικών ~ (β) 
µονάδα µέτρησης ταχύτητας πλοίων σε ναυτικά µίλια, ο κόµβος (βλ.λ.) 4. 
(µτφ.) το σηµείο τού βλαστού σε ορισµένα φυτά, από το οποίο φύονται τα 
φύλλα και τα άνθη ΣΥΝ. ρόζος, γόνατο · 5. (µτφ.) η άρθρωση δακτύλου, ιδ. η 
µεσαία: µετρώ τους - των χεριών µου · 6. (µτφ.) οτιδήποτε εµποδίζει την 
επιτέλεση πράξεως | ενέργειας ή δυσχεραίνει ένα έργο: Θα τα δεχθεί ή θα 
θυµώσει χειρότερα; Εδώ είναι ο ~|| ο ~ τής υποθέσεως ΣΥΝ. εµπόδιο, δυσκολία, 
δυσχέρεια ΑΝΤ. ευκολία, ευχέρεια · 7. (µτφ.) σπασµός στον οισοφάγο ή τον 
φάρυγγα, αιφνίδια δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση τής τροφής, που 
προκαλείται από φυσική ή συγκινησιακή αιτία: νιώθω έναν - στον λαιµό || δεν 
µπορούσα να κλάψω· µονάχα ένας ~ ανέβαινε ώς τον λαιµό · 8. ΛΑΟΓΡ. δέσιµο 
που θεωρείται ότι περικλείει µαγική δύναµη, η οποία χρησιµοποιείται για 
πρόκληση κακού ή, αντίθετα, για επίτευξη καλού · 9. πολύ λίγο, µια σταγόνα: 
κάνω δίαιτα, βάλε µόνο έναν- λάδι στη σαλάτα. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. κόµβος 
(βλ.λ.)]. 

κοµποσκοίνι κ. κοµποσχοίνι (το) {κοµποσκοιν-ιού | -ιών} 1. σχοινί (µαύρου 
χρώµατος) µε κόµπους, συνήθ. εκατό, το οποίο χρησιµοποιούν οι µοναχοί 
στις προσευχές τους, µετρώντας τους κόµπους και λέγοντας για καθένα και 
µία ευχή · 2. µακρύ σχοινί που αποτελεί τη ζώνη στο ένδυµα των 
Φραγκισκανών µοναχών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

κοµπόστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλύκυσµα που παρασκευάζεται βράζοντας 
φρούτα (µήλα, ρωδάκινα κ.ά.) σε αραιό διάλυµα ζάχαρης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
composta < λατ. compositus «σύνθετος» < p. compono «συνθέτω» < com- (< 
cum «µε, µαζί») + pono «θέτω, τοποθετώ»]. 

κόµπρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι που ζει στις 
θερµές περιοχές τής Ασίας και τής Αφρικής· έχει ως κύριο χαρακτηριστικό 
του ότι, όταν αµύνεται, σηκώνει το µπροστινό τµήµα τού σώµατος του και 
εκτείνει την ανώτερη επιφάνεια τού λαιµού, σχηµατίζοντας καλύπτρα ΣΥΝ. 
νάγια. 
[ΕΤΥΜ < πορτ. cobra (de capello) «φίδι (µε καπέλο)», λόγω τής µεγάλης 
καλύπτρας του, < λατ. colubra «φίδι»]. 

κοµπρέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψυχρό ή θερµό κοµµάτι γάζας ή υφάσµατος, 
το οποίο εµποτίζεται µε νερό, οινόπνευµα ή άλλη ουσία και τοποθετείται 
εξωτερικά πάνω στο δέρµα για θεραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
compressa < γαλλ. compresse < p. compresser «συµπιέζω» < λατ. compresso 
< com- (< cum «µε, µαζί») + presso «πιέζω»]. 

κοµπρεσέρ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο που αποτελείται από αεραντλία και 
από µυτερό τρυπάνι στο άκρο του, το οποίο πάλλεται από τον συµπιεσµένο 
αέρα και χρησιµοποιείται για τη διάτρηση ή για τη θραύση σκληρών 
πετρωδών εδαφών ή τσιµεντένιων επιφανειών, για εκσκαφές κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. compresseur < p. compresser «συµπιέζω», βλ. κ. κοµπρέσα]. 

κοµφετί κ. κονφετί (το) {άκλ.} σύνολο από µικρά στρογγυλά ή πολυγωνικά 
κοµµατάκια χαρτιού σε πολλά χρώµατα, τα οποία είναι έθιµο να ρίχνονται µε 
τις χούφτες στον αέρα ή µεταξύ των συνδαι-τυµόνων στα γλέντια τής 
αποκριάς ΣΥΝ. χαρτοπόλεµος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. confetti < ιταλ. confetto < 
λατ. confactus < conficere «προετοιµάζω» < con- (< cum «µε, µαζί») + -ficere 
< facio «κάνω»]. 

κοµφόρ (τα) {άκλ.} οι ανέσεις τής καθηµερινής ζωής, κυρ. αυτές που παρέχει ο 
σύγχρονος τρόπος διαβίωσης: σπίτι | ξενώνας µε όλα τα ~ || πωλείται 
αυτοκίνητο µε όλα τα ~ (κλιµατισµό, ραδιοκασετόφωνο κ.λπ.) ΣΥΝ. ευκολίες, 
ανέσεις. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. comfort < p. comforter < µτγν. λατ. comfortare «ενισχύω» < 
com- (< cum «µε, µαζί») + -fonare < fortis «ισχυρός»]. 

κοµφορµισµός κ. κονφορµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ελλην. συµβα-τισµός 1. η 
τάση τού ατόµου να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του στις αντιλήψεις, τις 
συνήθειες, στα έθιµα κ.λπ. τής κοινωνίας στην οποία ανήκει (ακόµη και αν 
δεν το εκφράζουν) 2. (γενικότ.-µειωτ.) το να κάνει κανείς ό,τι κάνουν οι άλλοι 
ΑΝΤ. αντικοµφορµισµός, αντι-συµβατικότητα, αντισυµβατισµός. — 
κοµφορµιστής | κονφορµι-στής κ. κοµφορµίστας | κονφορµίστας (ο), 
κοµφορµίστρια κ. κον-φορµίστρια (η), κοµφορµιστικός, -ή, -ό κ. 
κονφορµιστικός [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. conformisme < p. conformer 
«διαµορφώνω, συµµορφώνω» < λατ. conformo < con- (< cum «µε, µαζί») + 
formo < forma «µορφή»]. 

κοµφούζιο (το) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) χαώδης, µπερδεµένη κατάσταση, µεγάλη 
αναστάτωση: µε τον συνωστισµό επήλθε - || µέσα στο γε- 

νικό ~ µερικοί επωφελήθηκαν και άρχισαν να λεηλατούν καταστήµατα || ο 
συντονιστής τής συζήτησης έχασε τον έλεγχο και επικράτησε ~ µε φωνές και 
αντεγκλήσεις από όλες τις πλευρές ΣΥΝ. αναστάτωση, αναταραχή, αταξία ΑΝΤ. 
τάξη, ευταξία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. confusion < confuse «ανακατεύω, 
συγχύζω, αναστατώνω» < γαλλ. confus «συγκεχυµένος, αναστατωµένος» < λατ. 
confüsus, µτχ. τού ρ. confondere «συγχέω, αναµειγνύω» < con-(< cum «µαζί») + 
fundere «χύνω, ρίχνω»]. κοµφουκιανισµός κ. κοµφουκισµός (ο) η διδασκαλία 
και οι φιλοσοφικές και ηθικές αρχές τού Κινέζου φιλοσόφου Κοµφούκιου (6ος-
5ος αι. π.Χ.), που αποτελούν το περιεχόµενο µιας από τις σπουδαιότερες 
θρησκείες και φιλοσοφικές θεωρίες τής Κίνας µε έντονο ανθρωπιστικό και ηθικό 
χαρακτήρα (έµφαση στην αρετή, την αγάπη, τη µεγαλοθυµία, την ευπρέπεια, τη 
δικαιοσύνη και σε άλλες παρόµοιες αρχές). — κοµφουκιανιστής (ο), 
κοµφουκιανίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Confucianisme < 
Confucius «Κοµφούκιος» < κινεζ. K'ung Futsu «δάσκαλος Κουνγκ»]. κοµψαίνω 
ρ. αµετβ. {κόµψυνα} 1. (για ρούχο) κάνω (κάποιον) να φαίνεται κοµψός: σε 
κοµψαίνει πολύ αυτό το φόρεµα 2. (για πρόσ.) χάνω βάρος, αδυνατίζω: έχεις 
κοµψύνει πολύ, από την τελευταία φορά που σε είδα. κοµψεπίκοµψος, -η, -ο 
(λόγ.) (συνήθ. ειρων.) αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτηδευµένη κοµψότητα 
στην εµφάνιση αλλά και στον τρόπο συµπεριφοράς: ~ νέος ΣΥΝ. δανδής, 
κοµψευόµενος. [ΕΤΥΜ < κοµψός + επί + κοµψός, επιτατ. σύνθετο]. 
κοµψεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {κοµψεύθηκα} (λόγ.) 1. φροντίζω να έχω 
ωραία εµφάνιση, να είµαι ή να φαίνοµαι όµορφος και χαριτωµένος ΑΝΤ. 
παραµελώ τον εαυτό µου 2. (η µτχ. κοµψευόµενος, -η, -ο) (συχν. ειρων.) αυτός 
που επιµελείται υπερβολικά την εµφάνιση του, που ντύνεται µε εκζήτηση, 
επιτηδευµένη κοµψότητα: ~ γυναίκα | νεαρός ΣΥΝ. κοµψός, δανδής (για άνδρες) 
ΑΝΤ. άκοµψος, ατηµέλητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. κοµψοεπής, -ής, -ές 
{κοµψοεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που τον χαρακτηρίζει εκφραστική 
κοµψότητα. [ΕΤΥΜ µεσν. < κοµψός + -επής < έπος «λόγος»]. κοµψολόνος 
(ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που µιλά ή γράφει µε κοµψό και 
καλλιεργηµένο τρόπο. κοµψός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) όµορφος και λεπτός στο 
παρουσιαστικό, αυτός που διαθέτει καλαίσθητη και επιµεληµένη εµφάνιση: τα 
καινούργια µοντελάκια πηγαίνουν θαύµα στις ~ κυρίες || ήταν ~ και γόης ΣΥΝ. 
όµορφος, καλαίσθητος, ωραίος, εµφανίσιµος ΑΝΤ. άκοµψος, άσχηµος, 
ακαλαίσθητος, ασουλούπωτος 2. (γενικότ.) αυτός που διέπεται από λεπτότητα 
και χάρη, που προκαλεί αισθητική ευχαρίστηση στη θέα, στο άκουσµα κ.λπ.: ~ 
ρούχο | σπίτι | σιλουέτα | µοντέλο | αυτοκίνητο | εµφάνιση | σώµα | βιβλίο | 
τρόποι ΣΥΝ. λεπτός, χαριτωµένος, νόστιµος, ευχάριστος, (λόγ.) χαριτόβρυτος 
ΑΝΤ. άχαρος, ατσού-µπαλος 3. (ειδικότ.) αυτός που γίνεται µε έµµεσο και 
διακριτικό τρόπο, που αποφεύγει την πρόκληση δυσάρεστων εντυπώσεων: 
προσπαθούσε µε ~ εκφράσεις να της πει ότι η αίτηση της απορρίφθηκε || «µη 
πόλεµος» είναι µία ~ έκφραση πολιτικής σκοπιµότητας ΣΥΝ. έντεχνος, λεπτός, 
διακριτικός, ευγενικός, εύσχηµος ΑΝΤ. ευθύς, άµεσος 4. (ειδικότ. για το ύφος 
λόγου) που χαρακτηρίζεται από γλαφυρότητα, χάρη, επιµεληµένη επεξεργασία: 
η αφήγηση είναι άνετη, ~ και ακριβής ΣΥΝ. γλαφυρός, καλλιεργηµένος, 
καλλιεπής ΑΝΤ. άκοµψος, χοντροκοµµένος. — κοµψ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κοµ-σός, που συνδ. µε 
το ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. -κοµίά)]. κοµψοτέχνηµα (το) 
[1886] {κοµψοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. όµορφο και χαριτωµένο έργο 
τέχνης ή εξαιρετικά επιµεληµένο αντικείµενο βιοµηχανικής παραγωγής 2. 
(γενικότ.) χαρακτηρισµός για κάθε αντικείµενο πρακτικής ή διακοσµητικής 
χρήσης, που έχει κατασκευαστεί µε επιµέλεια, προσοχή και µεράκι ΣΥΝ. 
λεπτούργηµα ΑΝΤ. κακοτέχνηµα, χοντροκοπιά. κοµψοτεχνία (η) [1887] {χωρ. 
πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής επιµεληµένων διακοσµητικών αντικειµένων ή 
καλλιτεχνηµάτων. — κοµ-ψοτέχνης (ο), (λόγ.) κοµψοτέχνις (η) 
{κοµψοτέχνιδος}, κοµψοτεχνι-κός,-ή,-ό [1889]. κοµψότητα (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} 1. η χάρη και η λεπτότητα (στην εµφάνιση, στο ντύσιµο, στους 
τρόπους): η ~ των ρούχων || το σπίτι τους το χαρακτηρίζει η ~ || ~ συµπεριφοράς 
2. η επιµεληµένη χάρη, ιδ. στο ύφος κειµένου 3. ο διακριτικός τρόπος µε τον 
οποίο εκφράζει κανείς δύσκολα ή δυσάρεστα πράγµατα: µια τέτοια πολιτική 
ανακοίνωση χρειάζεται ~ στη διατύπωση. -κοµω λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν ότι κάποιος: 1. φροντίζει ή περιποιείται 
(κάποιον): γηρο-κοµώ, βρεφο-κοµώ 2. ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
παραγωγή, κατεργασία (ενός πράγµατος): γαλακτο-κοµώ, τυρο-κοµώ. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γηρο-κοµώ, µτγν. 
άνθο-κοµώ), που προέρχεται από το αρχ. κοµώ (-έω) «φρρντίζω, περιποιούµαι» 
(βλ. λ. -κοµίά)]. κονάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο χώρος µόνιµης ή προσωρινής 
διαµονής, ο τόπος όπου καταλύει ή κατοικεί (κάποιος): τραγουδώντας τράβηξε 
αργά προς το ~ του || καλωσήρθατε στο ~ µας! || στήνω το ~ µου ΣΥΝ. κατοικία, 
κατάλυµα, ενδιαίτηµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κονάκιν< τουρκ. konak]. κονβέκτορας 
(ο) {κονβεκτόρων} ΤΕΧΝΟΛ. τύπος θερµαντικού σώµατος που λειτουργεί µε 
ζεστό νερό, περιλαµβάνει ανεµιστήρα και παράγει µεγάλη ποσότητα θερµού 
αέρα. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. convector < p. convect «θερµαίνω µετα-
φέροντας αέρα» < convection (υποχωρητ.) < µτγν. λατ. convectio < λατ. 
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convectus, τού ρ. convellere «συγκοµίζω, συγκεντρώνω»]. 
κονβόι κ. κοµβόι (το) {άκλ.} 1. οµάδα από οχήµατα (κυρίως φορτηγά) 
που ταξιδεύουν µαζί ΣΥΝ. φάλαγγα 2. η νηοποµπή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. convoy < παλ. γαλλ. conveier «συνοδεύω» < δηµώδ. λατ. 
*conviare < con- (< cum «µε, µαζί») + via «οδός»]. 

Κονγκό (το) {άκλ.} (γαλλ. République populaire du Congo = Λαϊκή ∆η-
µοκρατία τού Κονγκό) χώρα τής Κ∆. Αφρικής, που βρέχεται από τον 
Ατλαντικό Ωκεανό, µε πρωτεύουσα τη Μπραζαβίλ, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο τής Γαλλικής Αφρικανικής Κοι-
νότητας. — Κονγκολέζος (ο), Κονγκολέζα (η), κονγκολέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Congo, από τον οµώνυµο ποταµό, τού οποίου η ονοµα-
σία ταυτίζεται (στη γλώσσα Μπαντού) µε τη λ. kongo «βουνό»]. 

Κονγκρέσο (το) το νοµοθετικό όργανο των Η.ΠΑ., το οποίο αποτε-
λείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. congress < λατ. congressus «συνάντηση», µτχ. τού 
p. congredior «συνέρχοµαι, συγκεντρώνοµαι»]. 

κόνδορας (ο) {κονδόρων} ΖΩΟΛ. µεγαλόσωµος γύπας τής Αµερικής, 
µε γυµνό λαιµό και κεφάλι και µαύρο τρίχωµα, που τρέφεται µε θνη-
σιµαία και άρρωστα ζώα· πιο γνωστός είναι ο κόνδορας των Ανδεων, 
που το άνοιγµα των φτερών του φθάνει τα τρία µέτρα. Επίσης κόν-
δωρ [1858] {κόνδορος}. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. condor < kuntur, λ. τής ινδιάνικης φυλής 
Κετσούα]. 

κονδύλι (το) {κονδυλί-ου | -ων} το χρηµατικό ποσό που διατίθεται για 
συγκεκριµένο σκοπό και αναγράφεται ως έξοδο σε προϋπολογισµό 
επιχείρησης, εταιρείας, κράτους κ.λπ.: φέτος προβλέπεται να αυξη-
θούν τα ~ για την παιδεία || απορρόφηση των ~ από τα ταµεία τής 
Ε.Ε. || τεράστια - έχουν διατεθεί για σηµαντικά έργα || εγκρίθηκαν τα - 
για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων || µυστικά -
ΣΥΝ. δαπάνη, έξοδο. Επίσης κονδύλιο 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κονδύλιον, υποκ. τού αρχ. κόνδυλος «γροθιά - άρθρω-
ση, εξόγκωµα», παράγωγο τής «γλώσσας» τού Ησυχίου κόνδον 
αστράγαλοι. Η σηµ. «γραφίδα» είναι µεσν., επειδή ως όργανο γραφής 
χρησιµοποιούσαν καλάµι κοµµένο µεταξύ δύο κονδύλων («αρθρώσε-
ων»)]. 

κονδυλοειδής, -ής, -ές → κονδυλώδης 
κονδυλόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει σχήµα κονδύλου: -ρίζα φυτού. 
κονδυλόρριζος, -η, -ο [1887] BOT. (φυτό) τού οποίου οι ρίζες σχη-

µατίζουν κονδύλους. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. tuberosa]. 
κόνδυλος (ο) {κονδύλ-ου | -ων, -ους} 1.ΒΟΤ. σαρκώδες διόγκωµα στον 

βλαστό, στη ρίζα, στο ρίζωµα ή στις διακλαδώσεις τους, στο οποίο 
περιέχονται αποταµιευτικές ουσίες, απαραίτητες για το φυτό, που 
εξασφαλίζουν τον πολλαπλασιασµό τού φυτού (γνωστοί κόνδυλοι εί-
ναι η πατάτα, το καρώτο, το τεύτλο κ.ά.) · 2. ΑΝΑΤ. κυρτό υποστρόγ-
γυλο ή ωοειδές εξόγκωµα τού οστού στο σηµείο τής άρθρωσης, όπως 
λ.χ. στο οστό τής κάτω γνάθου (γναθικός ~), στο κάτω άκρο τού µη-
ριαίου οστού κ.α. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. κ. κονδύλι]. 

κονδυλοφόρος, -ος, -ο [1851] κ. κοντυλοφόρος (λόγ.) 1. (για φυτά) 
αυτός που σχηµατίζει, που φέρει κονδύλους (βλ.λ.) 2. κονδυλο-
φόρος (ο) (α) το καλάµι που χρησιµοποιούσαν παλαιότ. ως όργανο 
γραφής και ιδ. το ξύλινο ή µεταλλικό στέλεχος, στο άκρο τού οποίου 
προσαρµοζόταν η γραφίδα (β) (συνεκδ.-µειωτ.) το πρόσωπο που χρη-
σιµοποιεί το παραπάνω αντικείµενο για να γράφει, ο συγγραφέας ή 
ο δηµοσιογράφος: πληρωµένος | πουληµένος | ασήµαντος ~. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. porte-plume]. 

κονδυλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κονδυλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που µοιάζει µε κόνδυλο (βλ.λ.), που έχει το σχήµα και τη µορ-
φή κονδύλου: ~ ρίζα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που φέρει κονδύλους ή οι-
δήµατα, που έχει εξογκωθεί από κονδύλους: ~ µύτη ΣΥΝ. εξογκωµέ-
νος, πρησµένος. Επίσης κονδυλοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

κονδύλωµα (το) {κονδυλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) σκληρό 
εξόγκωµα στο δέρµα ανθρώπων και ζώων ΣΥΝ. πρήξιµο, καρούµπαλο, 
όγκος 2. (για φυτά) µικρό εξόγκωµα στον βλαστό ορισµένων φυτών 
το σηµείο από όπου φύονται τα φύλλα και τα άνθη ΣΥΝ. ρόζος, 
οφθαλµός 3. ΙΑΤΡ. (α) (καθηµ.) κονδυλώµατα (τα) αφροδίσιο νόσηµα 
που προκαλείται από ιό και εκδηλώνεται µε γκριζωπές, σαρκώδεις 
και υγρές εκβλαστήσεις ποικίλου µεγέθους στα γεννητικά όργανα 
και στην πρωκτική χώρα ΣΥΝ. θηλωµάτωση (β) πλατύ κονδύλωµα 
υπερτροφική βλεννογόνος πλάκα υπό µορφήν εκβλαστήσεως, που 
παρατηρείται στο αιδοίο και στην πρωκτική χώρα κατά το δεύτερο 
στάδιο τής σύφιλης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόνδυλος «άρθρωση, εξόγκωµα», 
βλ. λ. κονδύλι]. 

κονεύω ρ. µετβ. {κόνεψα} (λαϊκ.) φιλοξενώ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
kon(mak) «καταλύω προσωρινά, σταθµεύω» + παραγ. επίθηµα -εύω]. 

κονία (η) {κονιών} 1. κάθε συγκολλητική ύλη που χρησιµοποιείται σε 
µορφή πολτού, για να συγκολληθούν µεταξύ τους τα διάφορα υλικά 
στις οικοδοµές (λ.χ. πέτρες, τούβλα, άµµος κ.λπ.) και η οποία στερε-
οποιείται είτε µε την επίδραση τού αέρα (λ.χ. ο ασβέστης και ο γύ-
ψος) είτε µέσα στο νερό (λ.χ. το τσιµέντο) ή γίνεται ηµίρρευστη όταν 
θερµαίνεται και στερεοποιείται όταν ψύχεται (λ.χ. η πίσσα και η 
άσφαλτος) 2. (συνεκδ.) το επίχρισµα των τοίχων οικοδοµής µε κονία-
µα διαφόρων τύπων ΣΥΝ. κονίαση, σοβάντισµα · 3. (ειδικότ.) η στά-
χτη που χρησιµοποιούσαν παλαιότερα στο πλύσιµο των ρούχων ΣΥΝ. 
αλισίβα, σταχτόνερο. [ΕΤΥΜ αρχ. < κόνις «σκόνη» (βλ. λ. σκόνη)]. 

κονιάκ (το) {άκλ.} οινοπνευµατώδες ποτό που παράγεται µε διπλή 
απόσταξη εκλεκτών κρασιών και παλαίωση αυτών για ορισµένο χρο-
νικό διάστηµα σε δρύινα βαρέλια (από τα πολλά παρόµοια είδη πο-
τών η ονοµασία κονιάκ δίδεται µόνο σε αυτό που παράγεται στους 
νοµούς Σαράντ και Σαράντ Μαριτίµ τής Γαλλίας, όπου και η οµώνυ-
µη πόλη) ΣΥΝ. µπράντι. — (υποκ.) κονιακάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
cognac, από το όνοµα τής γαλλικής πόλης Cognac (< λατ. 
Compiniacum), που είναι παγκοσµίως γνωστή για τα αποστα-κτήρια 
τού οµώνυµου οινοπνευµατώδους ποτού]. 

κονίαµα (το) {κονιάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ηµίρρευστο οµοιογενές 
µείγµα από νερό, λεπτόκοκκη άµµο και κονία (βλ.λ.) σε συγκεκριµέ-
νες αναλογίες, που στερεοποιείται και σκληραίνει έπειτα από ορι-
σµένο χρόνο και το οποίο χρησιµοποιείται ανάλογα µε τη σύνθεση 
σε οικοδοµικές κατασκευές, σε στεγανοποίηση δεξαµενών, για σοβά-
ντισµα τοίχων, για θερµικές ή ηχητικές µονώσεις κ.ά. ΣΥΝ. (καθηµ.) 
λάσπη 2. (κατ' επέκτ.) παρόµοιο µείγµα, µε το οποίο επιχρίονται οι 
τοίχοι και τα ταβάνια οικοδοµής, για να γίνουν λείες και στεγανές οι 
επιφάνειες τους ΣΥΝ. σοβάς. [ΕΤΥΜ αρχ. < κονιώ (-άω) < κονία 
(βλ.λ.)]. 

κονίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. η επίχριση των 
επιφανειών οικοδοµής µε κονίαµα (βλ.λ.)· σοβάντισµα, ασβέστωµα 
• 2. ΙΑΤΡ. νόσος που προκαλείται από την εισπνοή διαφόρων ειδών 
σκόνης και παρατηρείται κυρ. σε όσους ασκούν βαριά και ανθυγιει-
νά επαγγέλµατα στην ύπαιθρο και σε εξόρυξη ή επεξεργασία ορυ-
κτών ΣΥΝ. πνευµονοκονίαση. — κονιαστής (ο) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. κονίασις < αρχ. κονιώ (-άω) < κονία (βλ.λ.)]. 

κόνιδα (η) (περιληπτ.) τα αβγά των παρασιτικών εντόµων (ψείρας, 
ψύλλου, κοριού κ.λπ.). Επίσης κονίδα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κονίς, -ίδος (µε αναβιβασµό τού τόνου κατ' ανα-
λογίαν προς το -άσχετο ετυµολογικώς- ουσ. κόνις «σκόνη») < I.E. 
*knid- «ψείρα» (το -ο- τής ελλην. λ. επίσης κατ' αναλογίαν προς το 
ουσ. κόνις «σκόνη»), πβ. αρχ. αγγλ,. hnitu «ψείρα», αρχ. γερµ. (h(niz 
(> γερµ. Niss), ρωσ. gnida, αλβ. thëni κ.ά.]. 

κόνικλος (ο) {κονίκλ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) το κουνέλι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κόνικλος | κύνικλος < λατ. cuniculus]. 

κονικλοτροφείο (το) [1866] (επίσ.) το σύνολο των εγκαταστάσεων 
για µαζική και επιστηµονική εκτροφή κουνελιών. 

κονίκλοτροφία (η) {χωρ. πληθ.} η µαζική εκτροφή κουνελιών µε 
επιστηµονικές µεθόδους. — κονικλοτρόφος (ο/η). 

κονιοποίηση (η) [1897] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η µε-
τατροπή στερεάς ουσίας σε σκόνη: µηχανή κονιοποιήσεως. 

κονιοποιώ ρ. µετβ. [1886] {κονιοποιείς... | κονιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) µεταβάλλω στερεά ουσία σε σκόνη µε διάφορες 
µεθόδους, λ.χ. µε τρίψιµο, άλεσµα, σύνθλιψη, κοπάνισµα κ.λπ. ΣΥΝ. 
τρίβω, αλέθω, κοπανίζω, ψιλοκοπανίζω. 

κονιορτοβριθής, -ής, -ές [1888] {κονιορτοβριθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
(λόγ.) αυτός που είναι γεµάτος σκόνη: ανέσυρε το έγγραφο από τα ~ 
άδυτα των αρχείων ΣΥΝ. σκονισµένος, κατασκονισµένος ANT. ασκό-
νιστος, καθαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < κονιορτός + 
-βριθής < βρίθω]. 

κονιορτοθυελλα (η) [1898] {κονιορτοθυελλών} ΜΕΤΕΩΡ. θύελλα που 
µεταφέρει µεγάλες ποσότητες σκόνης και άµµου (λ.χ. στην έρηµο): 
η χειµερινή ~ τής Σαχάρας. 

κονιορτοποιώ ρ. µετβ. {κονιορτοποιείς... | κονιορτοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κάνω κάτι σκόνη, το µετατρέπω σε σκόνη: 
~ καρπούς | κρέας | µάρµαρο 2. (µτφ.) διαλύω (αντίπαλο), τον συ-
ντρίβω, τον «κάνω σκόνη»: οι µηχανοκίνητες δυνάµεις των Γερµανών 
κονιορτοποίησαν κάθε εστία αντίστασης στην Πολωνία 3. (µτφ.) κά-
νω κάποιον να διαλυθεί, να διασπαστεί: συχνά η προσωπικότητα τού 
ανθρώπου κονιορτοποιείται υπό το βάρος των υποχρεώσεων του. — 
κονιορτοποίηση (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. pulvériser]. 

κονιορτός (ο) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 1. σκόνη που σηκώνεται στον 
αέρα και µεταφέρεται εδώ και εκεί µε τη δράση τού ανέµου ή από 
άλλες αιτίες (λ.χ. όταν περνά όχηµα κινούµενο µε µεγάλη ταχύτητα 
σε χωµατόδροµο) ΣΥΝ. κουρνιαχτός, σκόνη, (λαϊκ.) µπουχός 2. το σύ-
νολο πολύ λεπτών σωµατιδίων, που αποσπώνται από διάφορα υλικά 
λόγω βιοµηχανικής ή άλλης κατεργασίας (τριβή, χτύπηµα, ανάφλεξη 
κ.λπ.) και καθίστανται επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, εφόσον 
εισαχθούν στον οργανισµό µε την εισπνοή ή επικαθίσουν στο δέρµα 
3. ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο των σωµατιδίων τής σκόνης, που αιωρούνται 
στα κατώτερα κυρ. στρώµατα τής ατµόσφαιρας και µπορούν να µε-
ταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις µε τη δράση τού ανέµου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κόνις «σκόνη» (βλ. λ. σκόνη) + *όρτός, ρηµατικό επίθ. 
τού αρχ. ορνυµι «εγείρω, σηκώνω» (βλ. λ. ορµή)]. 

κόνις (η) {-ιος κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η σκόνη (βλ.λ.) 2. οποια-
δήποτε µορφή σκόνης µετάλλου ή κράµατος, που χρησιµοποιείται ή 
παράγεται κατά τις µεταλλουργικές κατεργασίες 3. πολύ εύφλεκτο 
µείγµα νίτρου, άνθρακα και θείου σε µορφή σκόνης, που χρησιµο-
ποιούσαν παλαιότερα ως καύσιµο για την προώθηση των πυραύλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. σκόνη]. 

κονισαλέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που έχει σκονιστεί σε µεγάλο βαθµό, 
που έχει γεµίσει σκόνη: ~ ερµάριο ΣΥΝ. κονιορτοβριθής, κατασκονι-
σµένος ANT. ασκόνιστος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κονίσαλος < κόνις 
«σκόνη» + σάλος]. 

κονίστρα (η) {κονίστρων} (λόγ.) 1. το τµήµα τής αρχαίας παλαίστρας 
και τού ρωµαϊκού αµφιθεάτρου, που ήταν στρωµένο µε λεπτή άµµο 
και χρησίµευε στις προπονήσεις και στους αγώνες των παλαιστών 
ΣΥΝ. παλαίστρα 2. (µτφ.) κάθε πεδίο δράσεως, στο οποίο υφίσταται 
ανταγωνισµός για την επικράτηση ή για τα πρωτεία: ο τέως υπουρ- 
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γός δήλωσε ότι η επιστροφή του στην πολιτική - είναι µόνο ζήτηµα 
χρόνου || «στη διεθνή - ελάχιστα επηρεάζουν συµπάθειες, φιλία και 
γοητεία» (εφηµ.) ΣΥΝ. στίβος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κονίω | κονίζω < κόνις 
«σκόνη»]. Κόνιτσα (η) πόλη τής Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων κοντά 
στα σύνορα µε την Αλβανία. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. Konica «αλογότοπος»]. 
κονκάρδα κ. κονκάρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρό σήµα σε σχήµα 
ρόδακα από ύφασµα, πλαστικό ή µέταλλο, που τοποθετείται στο 
καπέλο ή στο στήθος ανθρώπου ή και στην εξωτερική επιφάνεια βιο-
µηχανικού προϊόντος και δηλώνει, συνήθ. µε όσα αναγράφονται επάνω 
του, ότι ο φορέας του έχει συγκεκριµένα γνωρίσµατα ή ιδιότητες και 
(προκειµένου για πρόσ.) ότι είναι οπαδός ορισµένης πολιτικής ή άλλης 
κίνησης, µουσικού ρεύµατος κ.λπ. ΣΥΝ. έµβληµα 2. (ειδικότ.) το σήµα 
που είναι τοποθετηµένο στο πηλήκιο των στρατιωτικών και εικονίζει 
τη σηµαία ΣΥΝ. εθνόσηµο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. cocarde < παλαιότ. γαλλ. coquard «µα-
ταιόδοξος, εγωιστής» < coq «πετεινός». Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχι-
κώς ως µέρος περιφράσεων που σήµαιναν «το λειρί τού πετεινού» 
(λ.χ. bonnet à la coquarde «σκούφος που µοιάζει µε λειρί κόκορα», 
Rabelais) και αργότερα «σήµα σε καπέλο». Φαίνεται πως το γαλλ. 
cocard µεταφέρθηκε αρχικώς ως κογκάρδα (µε ηχηροποίηση, πβ. κ. 
µπουρµπουάρ < pourboire, ντεντέκτιβ < detective) και στη συνέχεια, 
µε υπερδιόρθωση (υπό την επίδρ. άλλων δανείων, λ.χ. κον-σέρβα, κον-
σόλα, κον-τρόλ), κατέληξε κον-κάρδα]. κονκλάβιο κ. κονγκλαβίο (το) 
{κονκλαβί-ου | -ων} 1. αίθουσα τού Βατικανού, στην οποία 
συνέρχονται οι καρδινάλιοι για την εκλογή νέου Πάπα 2. (συνεκδ.) η 
ίδια η σύνοδος των καρδιναλίων τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, 
για να εκλέξουν νέο Πάπα 3. (µτφ.-µει-ωτ.) κάθε σύνοδος ή 
συγκέντρωση µελών (συνήθ. πολιτικής παράταξης) για τη λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. conclave < λατ. conclave | -is «κλειδωµένο 
δωµάτιο» < con- (< cum «µε, µαζί») + clavis «κλειδί»]. κονκορδάτο 
(το) 1. η συµφωνία που υπογράφεται ανάµεσα στον Πάπα, αρχηγό 
τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, και σε πολιτικό αρχηγό κράτους, µε 
την οποία ρυθµίζονται θρησκευτικά και εκκλησιαστικά ζητήµατα 
στην επικράτεια τού κράτους αυτού 2. ΝΟΜ. όρος τού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου, ο οποίος προσδιορίζει τις συµφωνίες που υπογράφονται 
ανάµεσα στην εκκλησιαστική και την κοσµική αρχή στις χώρες τής 
∆ύσης. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. concordato < µεσν. λατ. concordatum «συµφωνία» < ρ. 
concordo «οµονοώ, συµφωνώ»]. κον µότο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη 
εκτέλεσης ενός µουσικού κοµµατιού «µε κίνηση», χωρίς να 
καθυστερεί. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. con moto]. κον µπρίο επίρρ. ΜΟΥΣ. 
εκφραστική ένδειξη εκτέλεσης ενός κοµµατιού εύθυµα και ζωηρά: 
αλέγκρο ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. con brio]. κόνξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. πεισµατώδης αντίδραση, εγωιστική εµµονή σε πράξη, 
ενέργεια, συµπεριφορά, λόγο κ.λπ.: την πείραξε αυτό που είπες κι 
άρχισε τις ~ || άσε τις ζήλιες και τις ~! ΣΥΝ. πείσµα, καπρίτσιο, 
ιδιοτροπία, παραξενιά 2. (γενικότ.) αντιδραστική ενέργεια ή 
συµπεριφορά: συνηθίζει να κάνει κόνξες, όταν δεν της αρέσει κάτι 
ΣΥΝ. αντίδραση, αντίπραξη, εναντίωση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. conks, γ' εν. 
πρόσ. τού p. conk, το οποίο ως µέρος τής περιφράσεως conk out 
αναφέρεται σε µηχανές και σηµαίνει «παθαίνω βλάβη» (λ.χ. στη φρ. 
the car conks out «το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί, καταρρέει»)]. 
κονόµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η απόκτηση πολλών χρηµάτων: 
νοιάζεται µόνο για την ~ || µυρίστηκε ~ κι έτρεξε. [ΕΤΥΜ. < κονοµάω 
(υποχωρητ.) < οικονοµώ]. κονοµάω ρ. µετβ. {κονοµάς... | κονόµη-σα, 
-µένος} (λαϊκ.) 1. αποκτώ υλικό κέρδος, γίνοµαι πλούσιος: ~ γερά 
λεφτά || πόσα κονοµάς τον µήνα; ΣΥΝ. κερδίζω, πλουτίζω· ΦΡ. τα 
κονοµάω βγάζω πολλά λεφτά, κερδίζω πολλά: το 'ρίξε στο εµπόριο και 
τα κονόµησε || τα κονοµάει χοντρά 2. (η µτχ. κονοµηµένος, -η, -ο) 
αυτός που έχει αποκτήσει ή διαθέτει πολλά χρήµατα ΣΥΝ. πλούσιος, 
ευκατάστατος. [ΕΤΥΜ Μεταπλ. τ. τού ρ. οικονοµώ]. κονοµησιά (η) 
(λαϊκ.) η κονόµα (βλ.λ.). κονσεπτουαλισµός (ο) η εννοιοκρατία 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. conceptualisme < conceptuel < 
µεσν. λατ. conceptualis < λατ. conceptus «σύλληψη, ιδέα», µτχ. τ. τού p. 
concipere «συλλαµβάνω» < con- (< cum «µε, µαζί») + -cipio < capio 
«λαµβάνω»]. κονσέρβα (η) {κονσερβών} 1. προϊόν για φαγητό, που 
παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε καλή κατάσταση 
(κατάλληλο για κατανάλωση), καθώς διατηρείται σε µεταλλικό, 
αεροστεγές δοχείο, το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία: έφαγε 
ψάρι ~ για βραδινό ANT. νωπό (προϊόν), φρέσκο 2. (συνεκδ.) το ειδικό 
µεταλλικό δοχείο που έχει κλειστεί αεροστεγώς και χρησιµεύει για 
διατήρηση τροφίµων ή άλλων ευπαθών ουσιών: άνοιξε µία ~ και φάε 
ΣΥΝ. κουνσερ-βοκούτι 3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε είναι εκ 
των προτέρων έτοιµο για ορισµένη χρήση ή για την κάλυψη 
συγκεκριµένων αναγκών, καθετί που παρουσιάζεται, προβάλλεται 
κ.λπ. σε µεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που έγινε: η συνέντευξη θα 
µεταδοθεί - (µαγνητοσκοπηµένη, όχι απευθείας). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. conserva < ρ. conservare < λατ. conservare «δια-
τηρώ, συντηρώ» < con- (< cum «µε, µαζί») + servo «υπηρετώ, φρου-
ρώ»]. κονσερβαρισµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι 
τοποθετηµένος 

σε κονσέρβα ΣΥΝ. κονσερβοποιηµένος. 
κονσερβατουάρ (το) {άκλ.} ίδρυµα στο οποίο διδάσκεται συστηµατικά 

η µουσική σε όλους τους κλάδους της ΣΥΝ. ωδείο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
conservatoire < ιταλ. conservatorio, ονοµασία ωδείων που ιδρύθηκαν 
αρχικώς στην Ιταλία, προκειµένου να εκπαιδεύονται τα ορφανά 
παιδιά, < ρ. conservare «διατηρώ». Βλ. κ. κονσέρβα]. 

κονσερβοκούτι (το) {κονσερβοκουτ-ιού | -ιών} το µεταλλικό κουτί 
στο οποίο διατηρούνται τα τυποποιηµένα τρόφιµα και ιδ. το άδειο 
(από το οποίο έχει αφαιρεθεί το περιεχόµενο): γέµισαν οι παραλίες 
και οι ακρογιαλιές µε κονσερβοκούτια ΣΥΝ. κονσέρβα. 

κονσερβοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} µέθοδος συντήρη-
σης τροφίµων ή άλλων ευπαθών ουσιών σε πολύ καλή κατάσταση, η 
οποία συνίσταται σε συνδυασµό σφραγίσµατος των προϊόντων εντός 
µεταλλικών, αεροστεγών δοχείων και υπερθέρµανσης τους, ώστε να 
εξοντωθούν πλήρως οι µικροοργανισµοί τού περιβάλλοντος, που επι-
φέρουν αλλοιώσεις.  — κονσερβοποιώ ρ. {-είς...}. 

κονσερβοποιία (η) {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανία κονσερβών. Επίσης 
κονσερβοποιείο (το). — κονσερβοποιός (ο/η). 

κονσέρτο (το) → κοντσέρτο 
κονσόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (α) επίπεδη βάση πάνω στην 
οποία προσαρµόζονται χειριστήρια ή ενδεικτικά όργανα (λυχνίες, 
οθόνες), πληκτρολόγια και λοιπός εξοπλισµός, µε τον οποίο γίνεται ο 
χειρισµός και ο έλεγχος ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλε-
κτρονικών συσκευών κ.ά. (λ.χ. η κονσόλα τού ήχου στα στούντιο ηχο-
γράφησης) (β) (ειδικότ.) οι περιφερειακές ή τερµατικές µονάδες υπο-
λογιστή, που είναι εξοπλισµένες συνήθ. µε πληκτρολόγιο και οθόνη 
και χρησιµεύουν για τον «διάλογο» χειριστή - µηχανής 2. ΜΟΥΣ. (α) ο 
ακουστικός µεικτής στην ηλεκτρονική µουσική (β) το ανώτερο τµήµα 
τής άρπας, όπου βρίσκονται οι καβίλιες των χορδών (γ) το τµήµα τού 
εκκλησιαστικού οργάνου, κινητό ή ενσωµατωµένο στο κύριο σώµα 
του, όπου βρίσκεται το πληκτρολόγιο και το ποδόπληκτρο · 3. τραπέ-
ζι µε διακοσµηµένο το µπροστινό του µέρος, το οποίο τοποθετείται 
δίπλα σε τοίχο και συνήθ. στηρίζεται σε αυτόν πάνω του τοποθετού-
νται µεγάλα ρολόγια, καθρέφτες, ανθοδοχεία κ.ά. 4. ΑΡΧΙΤ. ορθογώνια 
προεξοχή οικοδοµήµατος από ξύλο, πέτρα, µάρµαρο κ.λπ., η οποία 
στηρίζει θριγκό, εξώστη κ.ά. ή χρησιµεύει ως βάση αγάλµατος, αγ-
γείου ή άλλου διακοσµητικού στοιχείου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. console, αβεβ. ετύµου, πιθ. συγκεκοµµέ-
νος τ. τού επιθ. consolateur «βραχίονας» (αρχικώς «παρηγορητής») < 
λατ. consolor «παρηγορώ» < con- (< cum «µε, µαζί») + solor «παρη-
γορώ, καταπραΰνω»]. 

κονσοµασιόν (η) {άκλ.} (απλή ή ερωτική) συντροφιά σε κέντρα δια-
σκεδάσεως από γυναίκες, επαγγελµατίες τού είδους, η οποία στο-
χεύει στη µεγαλύτερη δυνατή κατανάλωση ποτών και φαγητών εκ 
µέρους τού πελάτη προς όφελος τού καταστήµατος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
consommation «κατανάλωση - παραγγελία ποτού σε µπαρ» < p. 
consommer «καταναλώνω - εκπληρώνω» < λατ. consum-mare 
«αθροίζω», που το συνέχεαν µε το λατ. consumo «καταναλώνω» < 
con- (< cum «µε, µαζί») + sumo «λαµβάνω, χρησιµοποιώ»]. 

κονσοµέ (το) {άκλ.} ζωµός βρασµένου κρέατος ή κοτόπουλου και η 
απλή, σκέτη σούπα που παρασκευάζεται από αυτόν. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
consommé, στις σηµ. « ραφιναρισµένος - χρησιµοποιηµένος», µτχ. τ. 
τού p. consommer «καταναλώνω - εκπληρώνω» (< λατ. 
consummare)]. 

κονσόρτσιουµ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. 1. οικονοµική σύµπραξη επιχειρή-
σεων, εταιρειών, οργανισµών κ.λπ., που έχει σκοπό την οικονοµική 
συνεργασία στην εκτέλεση ενός ορισµένου έργου και λύνεται µετά 
την περάτωση τού έργου: ~ τεχνικών εταιρειών για την κατασκευή 
τής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου 2. συνεταιρισµός τραπεζών που διε-
νεργεί εµπορικές ή χρηµατιστηριακές πράξεις για λογαριασµό όλων 
των συµβαλλόµενων µελών του· κυρ. δραστηριοποιείται στην περί-
πτωση χορήγησης δανείων σε χώρες που προσφεύγουν σε εξωτερικό 
δανεισµό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. consortium < λατ. consortium «κοινωνία» < consors 
«κοινός, συγγενής, συγκληρονόµος» < con- (< cum «µε, µαζί») + sors 
«κλήρος, µοίρα»]. 

κονστρουκτιβισµός (ο) {χωρ. πληθ.} µεγάλο καλλιτεχνικό (ζωγρα-
φική, θέατρο, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική κ.λπ.) κίνηµα, που αναπτύ-
χθηκε στη Ρωσία των αρχών τού 20ού αι. (πριν από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση) και κατόπιν διαδόθηκε στην Αγγλία, τη Γερµανία και 
την Αµερική και το οποίο θεωρείται ότι επηρεάστηκε αρχικά από τον 
κυβισµό (βλ.λ.) και τον φουτουρισµό (βλ.λ.)· κύριο χαρακτηριστικό 
του είναι ο θαυµασµός για τις µηχανές, την τεχνολογία και τα σύγ-
χρονα βιοµηχανικά υλικά (γυαλί, πλαστικό κ.λπ.), καθώς και η αρχή 
ότι η τέχνη δεν είναι «µίµηση» αλλά «δηµιουργία». — κονστρου-
κτιβιοτής (ο), κονστρουκτιβίστρια (η). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. constructivisme < constructif < µεσν. λατ. 
constructive < λατ. constructus «κατασκευασµένος», µτχ. τού ρ. 
construo «κατασκευάζω, χτίζω» < con- (< cum «µε, µαζί») + struo 
«κατασκευάζω, συναρµόζω»]. κοντά επίρρ. {κοντύτερα} 1. σε µικρή 
απόσταση: κάπου εδώ - θα πήγε || κατοικεί ~ στη µητέρα της || (µτφ.) 
είµαι βέβαιος ότι βρίσκοµαι πολύ ~ στη λύση τού προβλήµατος ΣΥΝ. 
σιµά, (λόγ.) πλησίον, εγγύς ANT. µακριά- ΦΡ. (α) από κοντά (i) από 
µικρή απόσταση ή χωρίς µεσολαβήσεις: θέλω να παρακολουθήσω ~ 
την προσπάθεια σας || ο βουλευτής πήγε στην περιοχή του, για να 
εξετάσει ~ τα αιτήµατα των κατοίκων ΣΥΝ. (λόγ.) εκ τού σύνεγγυς (ii) 
(µτφ.) σε στενή παρακολούθηση: την παίρνει πάντα -, για να δει πού 
πάει ΣΥΝ. κατά πόδας (iii) για να δηλωθεί ότι κάποιος ακολουθεί, 
µιµείται άλλον, κάνει ό,τι και εκείνος: αγοράζει κάτι ο Νίκος, ~ κι ο 
Πέτρος (β) κοντά-κοντά σε 
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ελάχιστη απόσταση ΣΥΝ. δίπλα-δίπλα, παραπλεύρως · 2. (+ µου, 
σου, του, µας κ.λπ.) συντροφικά µε κάποιον, σε µικρή απόσταση: πό-
σο ευτυχισµένη θα ένιωθε ~ σου! || πέρασε µια ζωή ολόκληρη - τους 
ΣΥΝ. µαζί, δίπλα, στο πλάι · 3. περίπου: η συνεδρίαση τελείωσε ~ στα 
ξηµερώµατα || είναι ~ δύο ώρες που ακούγονται εκρήξεις || ψάρεψε -
πέντε κιλά λυθρίνια || ήλθαν - δέκα άτοµα ΣΥΝ. σχεδόν, πάνω-κάτω, 
ίσαµε, κάπου ANT. ακριβώς· ΦΡ. (α) τώρα κοντά πριν ή µετά από µι-
κρό χρονικό διάστηµα: έφτασε ~ || τον περιµένουµε ~ ΣΥΝ. προσεχώς, 
όπου να 'ναι · 4. επιπλέον, µαζί µε: ~ στα άλλα, είχαµε και την αρ-
ρώστια ΣΥΝ. εκτός από ΦΡ. (παροιµ.) (α) κοντά στα ξερά, καίγονται 
και τα χλωρά βλ. λ. ξερός (β) κοντά στον νου κι η γνώση βλ. λ. γνώ-
ση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. επίρρ. τού µτγν. επιθ. κοντός (βλ.λ.)]. κονταίνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. [µεσν.] {κόντυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) πιο κοντό, µειώνω 
το ύψος ή το µήκος του: ~ το φουστάνι | το παντελόνι ΣΥΝ. µαζεύω 
ANT. µακραίνω, επιµηκύνω ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι πιο κοντός, µικραίνει 
το µέγεθος µου: έπλυνα τη µπλούζα και κόντυνε ΣΥΝ. µαζεύω ANT. 
µακραίνω, επιµηκύνοµαι 3. (προφορ.) χαµηλώνω, σκύβω, ώστε να 
φαίνοµαι πιο κοντός: για κόντυνε λίγο, για να σε βλέπουµε, παραείσαι 
ψηλός! — κόντεµα κ. κόντυµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. κοντάκι (το) 
[µεσν.] {κοντακ-ιού | -ιών} το κοντάκιο (βλ.λ., σηµ. 1). κοντακιά (η) 
χτύπηµα µε το κοντάκι: του έριξε µια ~ στο πρόσωπο. κοντακιανος, -ή, 
-ό (λαϊκ.) µικρόσωµος, κοντούλης. [ΕΤΥΜ. < κοντός + παραγ. επίθηµα 
-ακιανός, κατ' αναλογίαν προς το ξερακιανός (βλ.λ.)]. κοντάκιο (το) 
{κοντακί-ου | -ων} 1. το ξύλινο, οπίσθιο τµήµα των ντουφεκιών, πάνω 
στο οποίο προσαρµόζεται η κάννη · 2. ΕΚΚΛΗΣ. ύµνος που 
αποτελείται από προοίµιο, αρκετά τροπάρια (τους «οίκους»), 
ψάλλεται κυρ. κατά την ακολουθία τού όρθρου και περιέχει συνοπτικά 
το εγκώµιο τού εορταζόµενου αγίου. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κοντάκιον, υποκ. 
τού κόνταξ «κοντάρι» < αρχ. κοντός «κοντάρι» (βλ.λ.). Η σηµ. τού 
εκκλησιαστικού ύµνου οφείλεται στο ξύλο, όπου τύλιγαν τον πάπυρο 
(ειλητάριο) µε το κείµενο τού ύµνου]. κοντάκτ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. η 
φωτοτεχνική παραγωγή εικόνας, κειµένου κ.λπ., που γίνεται µε τη 
µέθοδο τής επαφής, δηλ. στην ίδια ακριβώς διάσταση µε το 
πρωτότυπο: θετικό | αρνητικό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. contact < λατ. 
contactus «αφή, επαφή», µτχ. τ. τού ρ. contingo «αγγίζω, άπτοµαι» < 
con- (< cum «µε, µαζί») + -tingo < tango «αγγίζω, ψαύω»]. 
κοντανασαίνω ρ. αµετβ. {κοντανάσανα} (για πρόσ.) αναπνέω δύ-
σκολα, µε σύντοµες και διακεκοµµένες αναπνοές (λόγω έντονης κί-
νησης, προσπάθειας κ.λπ.) ΣΥΝ. ασθµαίνω, λαχανιάζω, αγκοµαχώ. — 
κοντανάσασµα (το). κοντάρι (το) {κονταρ-ιού | -icóv} 1. οποιοδήποτε 
µακρύ, ίσιο και σκληρό ξύλο, πάνω στο οποίο προσδένεται κάτι: το ~ τής 
σηµαίας ΣΥΝ. κοντός, δοκός, ιστός 2. (παλαιότ.) µακρύ, επίµηκες και 
σκληρό ξύλο µε αιχµή στο ένα του άκρο, που το χρησιµοποιούσαν ως 
επιθετικό όπλο· το ακόντιο ΣΥΝ. δόρυ 3. (ειδικότ.) όργανο τού ίδιου 
σχήµατος, κατασκευασµένο από ποικίλα υλικά (κυρ. πλαστικό), το 
οποίο χρησιµοποιούν οι αθλητές τού ακοντισµού ή τού άλµατος επί 
κοντώ ΣΥΝ. ακόντιο 4. (ειδικότ.) µακριά ράβδος µε έγχρωµες 
σηµάνσεις (συνήθ. χρώµατος κόκκινου), που χρησιµοποιείται σε 
τοπογραφικές ή γεωµετρικές µετρήσεις. — κονταριά (η) [µεσν.] (σηµ. 
2, 3). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κοντάριον, υποκ. τού αρχ. ουσ. κοντός 
(για το οποίο βλ. το επίθ. κοντός, -ή, -ό)]. κονταροκτύπηµα (το) → 
κονταροχτύπηµα 
κονταροµαχία (η) {κονταροµαχιών} η µάχη στην οποία οι αντίπαλοι 
φέρουν κοντάρια, ακόντια ΣΥΝ. κονταροχτύπηµα. κονταροχτύπηµα κ. 
κονταροκτύπηµα (το) [µεσν.] {κονταρο-χτυπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
µονοµαχία στο πλαίσιο πολεµικής γιορτής στη ∆. Ευρώπη (από τον 1 
Ιο ώς τα µέσα τού 16ου αι.), κατά την οποία έφιπποι ιππότες µε 
πανοπλίες και οπλισµένοι µε µακριά και βαριά κοντάρια 
προσπαθούσαν να ρίξουν τους αντιπάλους τους από το άλογο ΣΥΝ. 
κονταροµαχία. κονταροχτυπιέµαι ρ. αµετβ. {κονταροχτυπή-θηκα, -
µένος} 1. µετέχω σε ιππικό αγώνα µε κοντάρια, διαγωνίζοµαι σε 
κονταροχτύπηµα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αγωνίζοµαι µε πάθος και 
αποφασιστικότητα, πολεµώ µε νύχια και µε δόντια: οι αντίπαλοι 
κονταροχτυπήθηκαν σκληρά στη χθεσινή συζήτηση ΣΥΝ. µονοµαχώ. 
κοντεινερ (το) {άκλ.} το εµπορευµατοκιβώτιο (βλ.λ.): η παραλαβή 
ενός ~ µε πέντε τόνους γάλα || οι εκτελωνιστές άνοιγαν τα ~, ώστε να 
ελεγχθούν από τους τελωνειακούς || στέγασαν προσωρινά τους σει-
σµοπαθείς σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. container < p. contain «περιέχω, περιλαµβάνω» < γαλλ. 
contenir < λατ. continere]. κόντεµα (το) → κονταίνω κοντέρ (το) 
{άκλ.} ο χιλιοµετρητής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. compteur < p. 
compter «υπολογίζω, αριθµώ» < λατ. computare (βλ. κ. κοµπιούτερ)]. 
κόντες (ο) {κόντηδες}, κοντέσα (η) [µεσν.] {κοντεσών} (λαϊκ.) 1. τίτ-
λος ευγενείας στη φεουδαρχική ∆ύση και στις περιοχές που βρίσκο-
νταν υπό δυτική κυριαρχία (λ.χ. τα Επτάνησα)· ο κόµης (βλ.λ.) 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που ντύνεται µε καλαίσθητο τρόπο, µε κοµψότητα: 
µε το καινούργιο του κουστούµι είναι ~. Επίσης κόντης (ο). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. conte < λατ. comes «κόµης» (βλ. κ. κόµης)]. κοντεοίνα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} νεαρή, άγαµη γυναίκα, που φέρει τον τίτλο τής 
κοντέσας (βλ. λ. κόντες). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. contessina, υποκ. τού 
contessa]. κοντεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κόντεψα} ♦ 1. (αµετβ.) 
βρίσκοµαι ή έρχο- 

µαι κοντά σε συγκεκριµένο σηµείο (χρονικό): κοντεύει χρόνος σχεδόν 
από τότε που γυρίσαµε στην πατρίδα || κοντεύουν τα Χριστούγεννα || 
θα κόντευε πια µεσηµέρι ΣΥΝ. πλησιάζω, προσεγγίζω, ζυγώνω, σι-
µώνω ANT. µακραίνω, ξεµακραίνω, αποµακρύνοµαι 2. (+να) (α) βρί-
σκοµαι κοντά σε ορισµένο (τοπικό, χρονικό ή άλλο) σηµείο, πλησιά-
ζω να...: ο πόλεµος κόντευε να τελειώσει || κόντεψα να πεθάνω από 
τον φόβο µου || η καρδιά µου κόντεψε να σπάσει || ~ να τρελαθώ από 
τη χαρά µου ΣΥΝ. κινδυνεύω να..., λίγο έλειψε να..., λίγο θέλω να... 
♦ 3. (µετβ.) προσεγγίζω συγκεκριµένη ηλικία ή άλλο χρονικό σηµείο: -
Πόσων ετών είστε; — τα σαράντα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < επίρρ. κοντά 
(βλ.λ.)]. 

κόντης (ο) → κόντες 
κοντινός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι κοντά, που βρίσκεται σε µικρή 

απόσταση: η φωτιά έφτασε ώς το ~ δάσος ΣΥΝ. γειτονικός, διπλανός, 
εγγύς, πλησίον ANT. µακρινός, απόµακρος, αποµακρυσµένος 2. αυτός 
που καλύπτει µικρή απόσταση ή γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα: από εδώ ξεκινά το πιο ~ µονοπάτι για το χωριό ΣΥΝ. σύντοµος, µι-
κρός ΑΝΤ. µακρύς, µεγάλος · 3. αυτός που βρίσκεται στα πρόθυρα, 
που πρόκειται να συµβεί σε µικρό χρονικό διάστηµα: πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί στο ~ µέλλον ΣΥΝ. προσεχής, επικείµενος, επί θύ-
ραις, εγγύς 4. (µτφ.) αυτός µε τον οποίο έχει κανείς στενούς δεσµούς 
αίµατος ή συναισθηµατικές σχέσεις: ~ συγγενής. — κοντινά επίρρ. 

conditio Sine qua non λατ. (προφέρεται κοντίτιο σίνε κβα νον) ελ-
λην. συνθήκη άνευ τής οποίας δεν (γίνεται ή νοείται κάτι)· για την 
αναγκαία προϋπόθεση (για να γίνει κάτι) (βλ. κ. εκ των ων ουκ άνευ, 
λ. άνευ). 

κοντό- κ. κοντό- κ. κοντ- α' συνθετικό λέξεων το οποίο δηλώνει: 
1. µικρό ύψος: κοντό-σωµος, κοντο-βράκι, κοντο-γούνι, κοντό-καννος 
2. εγγύτητα στον χώρο: κοντο-χωριανός, κοντο-ζυγώνω 3. ότι κάτι γί-
νεται κατά µικρά χρονικά διαστήµατα ή για λίγο: κοντ-ανασαίνω, 
κοντο-στέκοµαι. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
µτγν. επίθ. κοντός «βραχύς» (βλ.λ.)]. 

κοντοβράκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το κοντό παντελόνι, που φθάνει 
µέχρι το γόνατο ή λίγο πιο κάτω. 

κοντογούνι (το) {κοντογουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) τµήµα τής νεοελληνι-
κής λαϊκής φορεσιάς- πρόκειται για κοντό γυναικείο (και σπανιότ. 
ανδρικό) παλτό, φτειαγµένο από προβιά ή γούνα. 

κοντοζυγώνω ρ. αµετβ. {κοντοζύγωσα} (λαϊκ.) 1. έρχοµαι κοντά, µει-
ώνω την απόσταση ΣΥΝ. ζυγώνω, πλησιάζω, προσεγγίζω, σιµώνω ΑΝΤ. 
αποµακρύνοµαι 2. (για χρονικό σηµείο) πλησιάζω, είµαι κοντά: κο-
ντοζυγώνουν τα Χριστούγεννα || κοντοζυγώνει µεσηµέρι ΣΥΝ. κο-
ντεύω. — κοντοζύγωµα (το). 

κοντόθωρος, -η, -ο 1. (σπάν.) αυτός που δεν βλέπει καθαρά σε από-
σταση, που πάσχει από µυωπία ΣΥΝ. µύωπας, κοντόφθαλµος 2. (µτφ. 
ως χαρακτηρισµός) αυτός που διαθέτει περιορισµένη αντίληψη ή δι-
αίσθηση των πραγµάτων, που δεν έχει εύρος σκέψεως: ~ συζητητής || 
~ µατιά | άποψη | νοοτροπία ΣΥΝ. στενόµυαλος, κοντόφθαλµος ΑΝΤ. 
ανοιχτόµυαλος. [ΕΤΥΜ. < κοντό- (βλ.λ.) + -θωρος < θωρώ]. 

κοντόκαννος, -η, -ο [1893] (για όπλο) αυτός που έχει κοντή κάννη: ~ 
κυνηγετική καραµπίνα. 

κοντόκορµος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει κοντό κορµί ή (για δέ-
ντρο) κοντό κορµό. 

κοντοκουρεµένος, -η, -ο αυτός που έχει κόψει τα µαλλιά του κοντά. 
κοντολαίµης (ο) {κοντολαίµηδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει κοντό λαι-

µό. — κοντόλαιµος, -λαίµα, -ο. 
κοντολογίς επίρρ. (καθηµ.) µε λίγα λόγια, εν συντοµία· χωρίς ανά-
πτυξη ή µακρηγορία: ~, περάσαµε υπέροχα || αυτές είναι ~ οι περίφη-
µες ελαιογραφίες του ΣΥΝ. µε δυο λόγια, εν συντοµία, εν ολίγοις, µ' 
έναν λόγο ΑΝΤ. διά µακρών. [ΕΤΥΜ µεσν. < κοντόλογος 
«ολιγόλογος» < κοντό- + λόγος]. 

κοντοµάνικος, -η, -ο (για ενδύµατα) αυτός που έχει κοντά µανίκια, 
που τα µανίκια του φθάνουν µέχρι πάνω από τον αγκώνα: ~ πουκά-
µισο | φόρεµα || (κ. ως ουσ.) φοράω κοντοµάνικο ΑΝΤ. µακρυµάνικος. 

κοντόµυαλος, -η, -ο (λαϊκ.) ο περιορισµένης διανοητικής ικανότητας, 
αυτός που έχει περιορισµένη αντίληψη ΣΥΝ. κουτός, χαζός, βλάκας, 
ανόητος, (λόγ.) αµβλύνους ANT. έξυπνος. — κοντόµυαλα επίρρ. 

κοντόξυλο (το) (λαϊκ.) µικρό, κοντό και σκληρό κοµµάτι ξύλου, µε 
το οποίο δίνονται χτυπήµατα ΣΥΝ. ρόπαλο, κλοµπ. 

κοντοπίθαρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι πολύ κοντός ΣΥΝ. ΚΟ-
ντοστούπης, µια σταλιά, κοντορεβιθούλης ΑΝΤ. ψηλός. 

κοντόπνοος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που έχει περιορισµένη εµβέλεια ή 
που προορίζεται να διαρκέσει λίγο: ~ ορµή | προσπάθεια ΑΝΤ. µα-
κρόπνοος. 

κοντοπόδαρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει κοντά πόδια. 
κοντοπόδης (ο) [µεσν.] {κοντοπόδηδες} ο κοντοπόδαρος. 
κοντορεβιθούλης (ο) {κοντορεβιθούληδες} (µετωνυµ.) για άνθρωπο 
πολύ κοντό και µικρόσωµο. 
[ΕΤΥΜ < κοντό- (βλ.λ.) + ρεβίθι + υποκορ. επίθηµα -ούλης, από τον 
ήρωα τού οµώνυµου παραµυθιού, που ήταν µικρόσωµος σαν ρεβίθι]. 

κοντός (ο) (λόγ.) 1. οποιοδήποτε µακρύ, ίσιο και σκληρό ξύλο, το 
οποίο χρησιµοποιείται ως (υπο)στήριγµα (βλ. κ. λ. κοντάρι) ΣΥΝ. δο-
κάρι, δοκός 2. (ειδικότ.) το µακρύ ξύλινο στέλεχος τού δόρατος 3. ΑΘΛ. 
το µακρύ λεπτό κυλινδρικό κοντάρι των αθλητών τού άλµατος επί κο-
ντώ (πβ. λ. άλµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. επίθ. 
κοντός]. 

κοντός, -ή, -ό {κοντύτερος} 1. αυτός που είναι µικρού µήκους ή 
ύψους, που δεν είναι µακρύς ή ψηλός: - φουστάνι | πιτζάµα | παντε- 
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λόνι | µανίκι | φούστα | µαλλί | πάσσαλος ΣΥΝ. µικρός, βραχύς ANT. 
µακρύς, µακρός, µακρουλός, ψηλός 2. αυτός που δεν διαθέτει µεγάλη 
σωµατική ανάπτυξη, που το ανάστηµα και γενικά οι διαστάσεις του 
είναι µικρές: τον υποδέχθηκε ένας ~ και γερασµένος ανθρωπάκος, ο φύλακας 
τού κτηρίου ΣΥΝ. βραχύσωµος, κοντόσωµος, µικρόσωµος 
ANT. ψηλός, µεγαλόσωµος·  ΦΡ. (α) το µακρύ και το κοντό του βλ. λ. 
µακρύς (β) κοντός ψαλµός αλληλούια βλ. λ. αλληλούια (γ) Κυριακή κοντή 
γιορτή βλ. λ. γιορτή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα, κουτσός. [ΕΤΥΜ < µτγν. επίθ. 
κοντός < αρχ. ουσ. κοντός (ό) «κοντάρι». Η σηµ. «βραχύς» άρχισε από τα 
µτγν. σύνθετα µε ά συνθ. κοντό- (λ.χ. κοντο-φόρος), όπου εµφανιζόταν ο 
βραχύτερος κοντός σε αντιδιαστολή προς το δόρυ (πβ. δορυ-φόρος), µε 
αποτέλεσµα η σηµ. «βραχύς» να επεκταθεί σε όλα τα µετρήσιµα µεγέθη. Το 
ίδιο το αρχ. κοντός < κεντώ (βλ.λ.)]. 

κοντοσούβλι (το) {δυσχρ. κοντοσουβλ-ιού | -ιών} 1. µικρή σούβλα για ψήσιµο 
µικρών κοµµατιών κρέατος 2. (συνεκδ.) χοιρινό κρέας κοµµένο σε κοµµάτια 
που ψήνεται σε µικρή σούβλα. 

κοντόσταβλος (ο) {κοντοστάβλ-ου | -ων, -ους} ανώτατος τιτλούχος, υπεύθυνος 
των αυτοκρατορικών στάβλων στο Βυζάντιο και τού βασιλικού στάβλου 
στους Φράγκους· (γενικότ.) ανώτατος αξιωµατούχος στη Γαλλία (ώς τον 19ο 
αι.) και στον αγγλοσαξονικό κόσµο (Αγγλία - Η.Π.Α.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κοντόσταβλος < βεν. contestabile < µεσν. λατ. conestabulus < 
µτγν. λατ. comes stabuli «σταβλάρχης»]. 

κοντοστέκοµαι ρ. αµετβ. [µεσν.] {κοντοστάθηκα} σταµατώ για λίγο ενώ 
περπατώ, στέκοµαι απότοµα ή µε δισταγµό: κοντοστάθηκε για µια στιγµή και 
κοίταξε µε ανησυχία γύρω του. Επίσης κοντοστέκω. 

κοντοστούπης, -α, -ικο {κοντοστούπηδες} (µειωτ.) (κ. ως ουσ.) µικρού 
αναστήµατος άνθρωπος ΣΥΝ. κοντορεβιθούλης, κοντοπίθαρος, µια σταλιά, 
τοσοδούλης ΑΝΤ. ψηλός, λέλεκας. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < κοντό- + -στού(µ)πης 
< όψιµο µεσν. στούµπος (ό) «κόπανος» < σλαβ. stonpa]. 

κοντόσωµος, -η, -ο αυτός που έχει κοντό σώµα, µικρό ανάστηµα ΣΥΝ. κοντός, 
βραχύσωµος ΑΝΤ. µεγαλόσωµος, ψηλός. 

κοντότα (η) {κοντότων} ΙΣΤ. το συµβόλαιο µε το οποίο οι κοντοτιέροι (βλ.λ.) 
έθεταν τον εαυτό τους στην υπηρεσία µιας πόλης ή ενός χω-ροδεσπότη. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. condotta, θηλ. τού επιθ. condotto < λατ. conductus 
«µισθωτός», µτχ. τού ρ. conduco «συνάγω - λαµβάνω µισθό»]. 

κοντοτιέρος (ο) ΙΣΤ. αρχηγός οµάδας µισθοφόρων πολεµιστών, που 
αναλάµβαναν µε συµβόλαιο (κοντότα, βλ.λ.) την υποχρέωση να πολεµήσουν 
υπέρ µιας πόλης ή ενός χωροδεσπότη στους πολέµους µεταξύ των διαφόρων 
ιταλικών πόλεων (από τον 14ο ώς τον 16ο αι.). [ΕΤΥΜ < ιταλ. condottiero, βλ. 
κ. κοντότα]. 

κοντούλης, -α, -ικο {κοντούληδες} 1. (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει σχετικά µικρό 
ανάστηµα- κάπως κοντός: «όλες οι µελαχρινές κι όλες οι µαυροµάτες, 
κοντούλες και γιοµάτες» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. κοντού-τσικος ΑΝΤ. 
ψηλούτσικος · 2. ΓΕΩΠ. κοντούλα (η) εκλεκτή ποικιλία αχλαδιού µετρίου 
µεγέθους, εξαιρετικά εύγευστου και αρωµατικού, µε πολύ κοντό κοτσάνι. 

κοντούλικος, -η, -ο κοντούτσικος. [ΕΤΥΜ,< κοντός + υποκ. επίθηµα -
ούλικος, πβ. κ. µικρ-ούλικος]. 

κοντούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΤΥΠΟΓΡ. σχεδιαστικό γραµµικό «τελείωµα» 
εικόνας ή αντικειµένου· περίγραµµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. contour < ιταλ. contorno «περιγράφω, σχεδιάζω 
το περίγραµµα» < λατ. Contornare < con- (< cum «µε, µαζί») + torno 
«τορνεύω, επεξεργάζοµαι»]. 

κοντούτσικος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) αυτός που είναι κάπως κοντός ΣΥΝ. 
κοντούλης, κοντούλικος ΑΝΤ. ψηλούτσικος. 

κοντόφαρδος, -η, -ο (για ενδύµατα ή άλλα αντικείµενα) 1. αυτός που έχει µικρό 
µήκος ή ύψος και συγχρόνως είναι πλατύς: ~ παλτό ΑΝΤ. στενόµακρος · 2. 
αυτός που έχει µικρό φάρδος: ~ ύφασµα. 

κοντόφθαλµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν βλέπει καθαρά σε µακρινή απόσταση, 
που πάσχει από µυωπία ΣΥΝ. µύωπας, κοντόθωρος 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
αντιλαµβάνεται ή δεν διαισθάνεται εύκολα καταστάσεις, που χαρακτηρίζεται 
ή διέπεται από µειωµένη ικανότητα κρίσεως ή αδυναµία προβλεπτικότητας, 
διορατικότητας: ~ συζητητής | κριτήριο | πολιτική | νοοτροπία ΣΥΝ. 
αµβλύνους, κοντόθωρος ΑΝΤ. οξύνους, ανοιχτόµυαλος. — κοντόφθαλµα 
επίρρ. 

κοντόχοντρος, -η, -ο [1844] κοντός και συγχρόνως παχύς ΣΥΝ. κο-ντόπαχος, 
κοντοπίθαρος, κοντοστούπης ΑΝΤ. ψηλόλιγνος. 

κοντοχωριανός, -ή, -ό (λαϊκ.) (κυρ. ως ουσ.) αυτός που κατοικεί ή κατάγεται 
από γειτονικό χωριό: ο Γιάννης είναι ~ µου. 

κόντρα επίρρ. (καθηµ.) 1. µε τρόπο αντίθετο ή µε κατεύθυνση αντίθετη (σε 
κάτι): είχαµε τον άνεµο ~ || δεν µπορεί να πάει κανείς ~ στη µοίρα του! || 
ξυρίζοµαι ~ (µε φορά αντίθετη προς αυτή των τριχών) ΣΥΝ. αντίθετα, 
εναντίον, ενάντια ΑΝΤ. σύµφωνα µε- ΦΡ. (α) πηγαίνω κόντρα (µεσν. φρ.) 
αντιστέκοµαι, φέρνω αντιρρήσεις, εναντιώνοµαι: ό,τι κι αν πω, µου πάει 
κόντρα! ΣΥΝ. αντιδρώ ANT. συµφωνώ (β) κρατάω κόντρα βοηθώ στην 
εκτέλεση κινήσεως, εργασίας, κατασκευής κ.λπ., κρατώντας ή σπρώχνοντας 
αντικείµενο προς την αντίθετη κατεύθυνση από την οποία ασκείται η 
µεγαλύτερη πίεση (γ) πηγαίνω | ταξιδεύω κόντρα (στον άνεµο | στον καιρό) 
(ί) (για πλοία) έχω πορεία αντίθετη προς την κατεύθυνση τού ανέµου (ii) 
(µτφ.) ενεργώ ή συµπεριφέροµαι αντίθετα προς το συνηθισµένο ή το 
συµβατικό 2. µε τρόπο στραβό ή αντίξοο, σε κατεύθυνση αντίθετη από την 
αναµενόµενη: όλα µού έρχονται ~ ΣΥΝ. ανάποδα, ενάντια, στραβά, αντίξοα, 
δυσµενώς ANT. ευνοϊκά, αισίως, δεξιά, µια χαρά, κατ' ευχήν. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. contra < λατ. contra]. 

κόντρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η εναντίωση (σε κάποιον), το 

να εκφράζει κανείς αντίθετες θέσεις (συχνά και µε επιθετική διάθεση)· η 
σύγκρουση (µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, εταιρειών κ.λπ.): έντονη 
~ των αντίπαλων βουλευτών στη συζήτηση τού νοµοσχεδίου || εκτονώνεται η ~ 
των δύο υπουργών µε παρέµβαση τού πρωθυπουργού || µάννα και κόρη 
βρίσκονται σε µόνιµη ~ 2. ξύρισµα που γίνεται µε κατεύθυνση αντίθετη προς 
τη φορά των τριχών, προκειµένου να επιτευχθεί ριζικότερη αφαίρεση των 
τριχών 3. αυτοσχέδιος ή οργανωµένος και προγραµµατισµένος, συχνά 
παράνοµος αγώνας ταχύτητας µεταξύ τροχοφόρων οχηµάτων (συνήθ. 
αυτοκινήτων ή µοτο-συκλετών): τη νύχτα στις µεγάλες λεωφόρους γίνονται 
επικίνδυνες ~ || η ~ οδήγησε σε πολύνεκρο δυστύχηµα' ΦΡ. (αργκό) πάµε (µια) 
κόντρα; διαγωνιζόµαστε σε (κάτι;): Εγώ τρέχω πιο γρήγορα από σένα! ~ 4. 
(στο ποδήλατο) φρενάρισµα µε ανάποδο πάτηµα τού πεταλιού: πατάω - 5. 
(στο ποδόσφαιρο) (α) το χτύπηµα τής µπάλας πάνω σε παίκτη και η αλλαγή 
πορείας της: στο χτύπηµα φάουλ η µπάλα έκανε ~ πάνω σε έναν αµυντικό και 
ξεγελώντας τον τερµατοφύλακα κατέληξε στα δίχτυα (β) η τοποθέτηση τού 
ποδιού ποδοσφαιριστή πάνω στη µπάλα την ώρα που την έχει στην κατοχή του 
αντίπαλος παίκτης, ώστε να τον εµποδίσει στη µεταβίβαση ή στο σουτ: ο 
αµυντικός έκανε δυνατή ~ πάνω στον αντίπαλο του και τον έριξε στο έδαφος. 
[ΕΤΥΜ#< επίρρ. κόντρα (βλ.λ.)]. 

κοντράλτο (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. η γυναικεία και παιδική φωνή µε τη 
χαµηλότερη έκταση και τη βαθύτερη χροιά· (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει 
αυτή τη φωνή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. contralto < contra + alto < λατ. altus «βαθύς - υψηλός»]. 

κόντραµπαντιέρης (ο) → κοντραµπατζής 
κοντραµπάντο (το) (λαϊκ.) 1. το λαθρεµπόριο 2. (συνεκδ.) το λαθραίο 

εµπόρευµα, το προϊόν τού λαθρεµπορίου. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. contrabbando 
< µεσν. λατ. contrabbannum < contra + bannum «διάταγµα, ψήφισµα»]. 

κοντραµπασίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} καλλιτέχνης που παίζει κοντραµπάσο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. contrabbasista, βλ. λ. κοντραµπάσο]. 

κοντραµπάσο (το) ΜΟΥΣ. ογκώδες έγχορδο όργανο, το µεγαλύτερο και 
βαθύτερο σε ήχο µέλος τής οικογένειας τού βιολιού· έχει τέσσε-ρεις χορδές, 
ύψος περίπου εκατόν ογδόντα εκατοστά, και κατέχει ιδιαίτερη θέση στη 
συµφωνική ορχήστρα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. contrabbasso < contra + basso (βλ. λ. 
µπάσος)]. 

κοντραµπατζής (ο) {κοντραµπατζήδες} (λαϊκ.) ο λαθρέµπορος (κυρ. στα νησιά 
µε πλοία). Επίσης κοντραµπαντιέρης. [ΕΤΥΜ < κοντραµπάντο + παραγ. 
επίθηµα -τζής. o τ. κοντραµπαντιέρης αποτελεί µεταφορά τού ιταλ. 
contrabbandiere < contrabbando (βλ. κ. κοντραµπάντο)]. 

κοντραπλακε (το) {άκλ.} λεία σανίδα που κατασκευάζεται από τρία ή 
περισσότερα στρώµατα λεπτών φύλλων ξύλου, τα οποία συ-γκολλωνται 
µεταξύ τους έτσι, ώστε οι ίνες τους να διασταυρώνονται (δηλ. να σχηµατίζουν 
ορθή γωνία). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. contre-plaqué (βλ. κ. πλακέ)]. 

κοντραπούντο (το) {άκλ.} ελλην. αντίστιξη· ΜΟΥΣ. η τέχνη τού συνδυασµού 
δύο ή περισσότερων µελωδιών, διαφορετικών µεταξύ τους, σε µία και 
µοναδική µουσική σύνθεση. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. contrappunto < µεσν. λατ. contrapunctum < contra + punctum 
«σηµείο, στιγµή»]. 

κοντράρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κόντραρα κ. κοντράρισ-α, -τηκα} ♦ (µετβ.) 1. 
πηγαίνω κόντρα (σε κάποιον), εναντιώνοµαι: µε κοντράρει συνεχώς, ό,τι κι αν 
πω || ζητάει αφορµή για να τον κοντράρει 2. (στο ποδόσφαιρο) κάνω κόντρα 
(σε αντίπαλο): ο αµυντικός κοντράρισε δυνατά τον αντίπαλο παίκτη ρίχνοντας 
τον στο έδαφος ♦ 3. (αµετβ.) χτυπώ πάνω σε κάτι και αλλάζω κατεύθυνση: η 
µπάλα κοντράρισε σε ένα πόδι και ξεγέλασε τον τερµατοφύλακα. [ΕΤΥΜ < 
κόντρα + -άρω, πβ. κ. µπουκάρω, µποϊκοτάρω]. 

κοντράστ (το) (προφέρεται κον-τράστ) {άκλ.} 1. οπτική αντίθεση φωτός και 
σκιάς, ιδ. στις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, κεραµική κ.λπ.) και 
στη φωτογραφία 2. ο µηχανισµός τηλεοπτικής συσκευής, που ρυθµίζει την 
αντίθεση φωτός και σκιάς: ρυθµίζω το ~ τής εικόνας 3. (ειδικότ.) η ανάπτυξη 
οπτικής αντίθεσης σε εικόνα, που επιτυγχάνεται µε την προσέγγιση των 
σκουρόχρωµων τόνων προς το µαύρο και των ανοιχτόχρωµων προς το λευκό 
έτσι, ώστε να µειώνεται η χρωµατική ποικιλία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. contraste < 
λατ. contra stare «στέκοµαι αντίθετα»]. 

κοντρασταρω ρ. αµετβ. {σε ενεστ. κ. παρατ.} (αργκό) αντιτίθεµαι (σε κάποιον), 
εκφράζω έντονες αντιρρήσεις (για θέσεις, απόψεις, πράξεις ενός άλλου) ΣΥΝ. 
αντιτάσσοµαι, κοντράρω, πάω κόντρα ANT. (λαϊκ.) σιγοντάρω. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
contrastare < λατ. contra stare «στέκοµαι αντίθετα»]. 

κοντρόλ (το) {άκλ.} ελλην. χειριστήριο 1. το χειριστήριο ηλεκτρονικής 
συσκευής: το - τής τηλεόρασης | τού βίντεο (πβ. λ. τηλεχειριστήριο) · 2. ΑΘΛ. 
(α) ο έλεγχος τής µπάλας: ο παίκτης έχασε το ~ τής µπάλας || κάνω κακό | καλό 
~ (β) η ικανότητα ελέγχου τής µπάλας µε τα χέρια ή τα πόδια: παίκτης µε καλό 
~ τής µπάλας 3. (γενικότ.) ο έλεγχος: έχασε το - τού εαυτού του | τού τιµονιού· 
ΦΡ. ντόπινγκ κοντρόλ βλ. λ. ντόπινγκ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. contrôle < µέσ. γαλλ. contreroller «αντίγραφο ρόλου» < 
contre + rolle «ρόλος, λογαριασµός»]. 

κοντρολάρω ρ. µετβ. {κοντρόλαρα κ. κοντρολάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) 
ελέγχω (κάτι), το κατευθύνω όπως εγώ θέλω: δεν κοντρολά-ρισε καλά το 
τιµόνι και το αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεµό || κοντρο-λάρισε τη µπάλα µε 
άψογο τρόπο και σούταρε ΣΥΝ. κατευθύνω, διευθύνω, οδηγώ. — 
κοντρολάρισµα (το). 



κοντσερταντε 929 κοπέλα 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. controllare < controllo, βλ. κ. κοντρόλ]. 
κοντσερταντε επίρρ.· ελλην. σε τρόπο κοντσέρτου ΜΟΥΣ. η γραφή µέρους 
οργάνου στο πλαίσιο οργανικού συνόλου, κατά τρόπον ώστε να ξεχωρίζει από 
τα υπόλοιπα, λόγω των δεξιοτεχνικών του στοιχείων ή γενικότ. τού ιδιαίτερου 
µουσικού του περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ < ιταλ. concertante < ρ. concertare < 
concerto]. κοντσερτίνο (το) ΜΟΥΣ. 1. οµάδα σόλο οργάνων, η οποία, στις πα-
λιότερες µορφές κοντσέρτου (βλ.λ.), αντιπαρατίθεται µε το συνοδευτικό 
ορχηστρικό σύνολο 2. όργανο τής ορχήστρας, συνήθ. το πρώτο βιολί, όταν 
παίζει σολιστικά µέρη 3. κοντσέρτο, συνήθ. µικρότερο σε έκταση, σε 
απλοποιηµένη φόρµα και περιεχόµενο: το ~ για δύο πιάνα τού Σκαλκώτα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. concertino, υποκ. τού concerto]. κοντσέρτο κ. κονσέρτο (το) 1. 
εκτέλεση µουσικής σύνθεσης, ιδ. τής κλασικής µουσικής, µπροστά σε κοινό: 
έδωσαν κοντσέρτα σε διάφορες πόλεις ΣΥΝ. συναυλία 2. µουσική φόρµα, η 
οποία στηρίζεται στην αντιπαράθεση ενός ή περισσοτέρων σόλο οργάνων και 
ενός οργανικού συνόλου- στη σηµερινή, τριµερή (γρήγορο-αργό-γρήγορο) 
µορφή του, αναπτύσσεται από τον 18ο αι., µε τα κοντσέρτα για βιολί τού 
Βιβάλντι και, στη συνέχεια, µε τα κοντσέρτα των Μπαχ και Χαί-ντελ' σπάνια, 
χρησιµοποιείται ο όρος κοντσέρτο για ορχήστρα: τα δύο ~ για πιάνο τού 
Μπραµς || το τριπλό - για πιάνο, βιολί και τσέλο τού Μπετόβεν || το ~ για 
ορχήστρα τού Μπάρτοκ 3. κοντσέρτο γκρό-σο πρώιµη µορφή κοντσέρτου 
γραµµένου για περισσότερα σολιστικά όργανα και οργανικό σύνολο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. concerto < ρ. concertare «εναρµονίζω (µουσικά όργανα)» < λατ. 
concerto «διαγωνίζοµαι» < con- (< cum «µε, µαζί») + certo «αγωνίζοµαι, 
αµιλλώµαι»]. κοντσίνα (η) → κολτσίνα 
κοντυλένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που διαθέτει τέτοια οµορφιά και χάρη, ώστε 
µοιάζει σαν να µην είναι πραγµατικός, σαν να ζωγραφίστηκε µε κοντύλι (βλ.λ.): 
~ δάκτυλα | µύτη | µέση | χείλη ΣΥΝ. όµορφος, λεπτός, λεπτοκαµωµένος, 
χαριτωµένος ANT. χοντρός, χοντροκα-µωµένος. κοντύλι (το) {κοντυλ-ιού | -
ιών) 1. (παλαιότ.) καλαµένιο όργανο γραφής ΣΥΝ. γραφίδα, µολύβι 2. η 
γραφίδα από σχιστόλιθο, µε την οποία έγραφαν οι µικροί µαθητές πάνω στην 
πλάκα · 3. (µτφ.-σπάν.) το κονδύλι. — κοντύλια (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κονδύλιον (βλ.λ.)]. κοντυλογραµµένος, -η, -ο αυτός που έχει ωραίες γραµµές, 
που µοιάζει σαν να έχει ζωγραφιστεί µε κοντύλι (βλ.λ.): ~ χείλη | φρύδια ΣΥΝ. 
κοντυλένιος, καλλίγραµµος, όµορφος, λεπτός, λεπτοκαµωµένος, χαριτωµένος 
ANT. χοντρός, αδρός, χοντροκαµωµένος. κοντυλοµάχαιρο (το) [µεσν.] 
(παλαιότ.) µικρό µαχαίρι για το ξύσιµο κοντυλιού (βλ.λ.). κοντυλοφόρος (ο) → 
κονδυλοφόρος 
κονφερα(ν)σιέ (ο) {άκλ.} παρουσιαστής σε επιθεωρησιακές παραστάσεις που 

παρεµβάλλεται ανάµεσα στα νούµερα, ανοίγει διάλογο µε το κοινό, λέει 
ανέκδοτα κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. conférencier < conférence «συζήτηση, επίσηµη συνάντηση και 
συνοµιλία» < λατ. conferentia. H γαλλ. λ. δήλωνε επίσης τη δηµόσια διάλεξη 
επί συγκεκριµένου επιστηµονικού, καλλιτεχνικού ή άλλου θέµατος]. κονφετί 
(το) → κοµφετί κονφορµισµός (ο) → κοµφορµισµός κονφορµιστής (ο) → 
κοµφορµισµός 
κον φουόκο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη εκτέλεσης ενός κοµµατιού «µε 
φλόγα», µε ζέστη, µε ορµή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. con fuoco]. κοοπερατίβα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} συνεταιρισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. (société) 
coopérative < p. coopérer «συνεταιρίζοµαι, συνεργάζοµαι» < δηµώδ. λατ. co-
operari < co- (< λατ. cum «µε, µαζί») + operari «εργάζοµαι»]. κοοπτάτσια (η) 
(σπάν.) µέθοδος εκλογής νέων µελών σε επιτροπή, συµβούλιο ή άλλο 
συλλογικό σώµα, κατά την οποία ψηφίζουν τα ήδη υπάρχοντα µέλη υπέρ ή 
κατά τού υποψηφίου. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. kooptatsia < λατ. cooptatio «αναπληρωµατική εκλογή» < ρ. 
coopto < co- (< cum «µε, µαζί») + opto «εκλέγοµαι»]. κόουτς (ο) {άκλ.} ο 
προπονητής στα οµαδικά αθλήµατα (αλλά και στα ατοµικά), το πρόσωπο που 
φροντίζει για την τεχνική κατάρτιση των παικτών και για τον τρόπο µε τον 
οποίο θα αγωνιστεί η οµάδα του (ή ο αθλητής του) ΣΥΝ. τεχνικός. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. coach < µέσ. γαλλ. coche (> ισπ. coche «αυτοκίνητο) < γερµ. 
Kutsche | Kotsche «άµαξα, καρότσα» < ουγγρ. kocsi (szekér) «άµαξα τού 
Kocs», κωµόπολης τής Ουγγαρίας. Η σηµασιολογική µεταβολή είναι 
δυσερµήνευτη· συνήθ. εξηγείται µεταφορικά από τη θεώρηση τού εκπαιδευτή 
ως κάποιου που οδηγεί τον µαθητή του, ώστε να περάσει τις εξετάσεις], 
κοουτσάρω ρ. µετβ. {κοουτσάρισα} (λαϊκ.) φροντίζω για την τεχνική 
κατάρτιση και για τον τρόπο µε τον οποίο θα αγωνιστεί η οµάδα ή ο αθλητής 
µου: την οµάδα κοουτσάρει σήµερα για πρώτη φορά ο ξένος προπονητής. — 
κοουτσάρισµα (το). CO.P.A. (η) (προφέρεται κοπά) (γαλλ. Comité des 
Organisations Professionelles Agricoles de la Communauté Européenne) 
Επιτροπή Επαγγελµατικών Γεωργικών Οργανισµών τής Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας.^ κοπάδι (το) {κοπαδ-ιού | -ιών} 1. αγέλη από ζώα τού ίδιου είδους: ένα ~ 
πρόβατα | βόδια | κατσίκια || τα ψάρια κοπάδι-κοπάδι έρχονταν κοντά στο φως 
τής βάρκας || βόσκω το ~ || πηγαίνουν οι τσοµπάνηδες τα ~ για βοσκή ΣΥΝ. 
αγέλη, ποίµνιο 2. (µτφ.) κάθε σύνολο ατόµων τού 

ίδιου είδους: έχει να φροντίζει ένα - παιδιά 3. (µτφ.-κακόσ. για πρόσ.) 
ασύντακτο πλήθος ανθρώπων, πολύς κόσµος χωρίς τάξη, οργάνωση ή αρχηγό: 
από τα απόκεντρα δροµάκια ξεχύνονταν κοπάδια ολόκληρα πανηγυριστών και 
κατευθύνονταν προς την κεντρική πλατεία ΣΥΝ. όχλος, µπουλούκι, συρφετός. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κοπάδιον, υποκ. τού ουσ. κοπή «τεµάχιο, τµήµα» (< αρχ. 
κόπτω), οπότε η αρχική σηµ. τής λ. θα ήταν «τµήµα ποιµνίου»]. 

κοπαδιαστός, -ή, -ό (κακόσ. για πλήθος) που κινείται και συµπεριφέρεται σαν 
κοπάδι ΣΥΝ. αγελαίος. — κοπαδιαστά επίρρ. 

κοπάζω ρ. αµετβ. {κόπασα} ελαττώνεται η ένταση µου, παρουσιάζοµαι 
ασθενέστερος: η θύελλα κόπασε || κόπασε ο θυµός του || έµεινε στο εξωτερικό, 
µέχρι να κοπάσει ο σάλος από το σκάνδαλο ΣΥΝ. γαληνεύω, καταλαγιάζω, 
ξεθυµαίνω, εξασθενώ ΑΝΤ. εντείνοµαι, επιτείνοµαι, δυναµώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< κόπος]. 

κοπάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η χωρίς άδεια απουσία από τον χώρο 
εργασίας ή από το σχολικό µάθηµα: κάνω ~ ΣΥΝ. το σκάω, κάνω 
σκασιαρχείο. 

κοπανατζης (ο) {κοπανατζήδες}, κοπανατζού (η) {κοπανατζούδες} (λαϊκ.) 
πρόσωπο που κάνει κοπάνα (βλ.λ.). 

κοπανέλλι (το) {κοπανελλ-ιού | -ιών} 1. µικρό ατρακτοειδές ξύλο για το πλέξιµο 
δαντέλας 2. (συνεκδ.) είδος δαντέλας που πλέκεται µε το παραπάνω όργανο. 
[ΕΤΎΜ. < κόπανος + παραγ. επίθηµα -έλλι (βλ.λ.)]. 

κοπανίζω ρ. µετβ. {κοπάνισ-α, -τηκα, -µένος} µετατρέπω (κάτι) σε σκόνη, 
χτυπώντας το µέσα στο γουδί: ~ σκόρδα | πιπέρι | καρύδια || σ' αυτά τα πέτρινα 
γουδιά κοπάνιζαν οι νοικοκυρές το σιτάρι τους ΣΥΝ. τρίβω, συντρίβω, λειανίζω, 
θρυµµατίζω, στουµπίζω- ΦΡ. κοπανίζω αέρα (i) λέω αερολογίες ΣΥΝ. 
αερολογώ (ii) ασχολούµαι µε ανόητες πράξεις ή δεν κάνω τίποτε ΣΥΝ. 
αεροκοπανίζω, µαταιοπονώ. — κοπάνισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. κόπανον (βλ. κ. κόπανος)]. 

κοπανιστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που έχει κοπανιστεί, που έχει γίνει 
σκόνη µε τα χτυπήµατα κόπανου στο γουδί: ~ καρύδια | αµύγδαλα ΣΥΝ. 
κοπανισµένος, τριµµένος, (λόγ.) κονιορτοποιηµένος ΑΝΤ. ακοπάνιστος· ΦΡ. 
αέρας κοπανιστός λόγος ή πράξη τελείως ασήµαντη ή ανόητη, χωρίς αξία 2. 
κοπανιστή (η) µαλακό τυρί σε χρώµα λευκό ή υποκίτρινο µε πιπεράτη και 
πολύ πικάντικη γεύση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 

κόπανος (ο) 1. (παλαιότ.) χοντρό ξύλο, πλατύ στο ένα άκρο, µε το οποίο 
χτυπούσαν τα ρούχα τής µπουγάδας, για να καθαρίσουν 2. µικρό ξύλινο ή 
σιδερένιο ραβδί, πλατύ στο ένα άκρο, που χρησιµοποιείται για τρίψιµο ή 
λειώσιµο τροφών ή άλλων ουσιών µέσα στο γουδί ΣΥΝ. γουδοχέρι· ΦΡ. ΤΟ 

µυαλό σου και µια λίρα και τού µπογιατζή ο κόπανος βλ. λ. λίρα · 3. το 
οπίσθιο µέρος τού ξύλινου τµήµατος πυροβόλου όπλου (συνήθ. τουφεκιού), 
πάνω στο οποίο προσαρµόζεται η κάννη (βλ. κ. λ. κοντάκιο) ΣΥΝ. 
υποκόπανος · 4. εργαλείο που χρησιµοποιείται για την ισοπέδωση τού 
εδάφους στις οικοδοµικές εργασίες · 5. (µειωτ.) πρόσωπο περιορισµένης 
αντιλήψεως ή µε άξεστους τρόπους και συµπεριφορά ΣΥΝ. κούτσουρο, 
χοντροκέφαλος, βλάκας, ανόητος ΑΝΤ. έξυπνος, ευγενικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κόπανον < κοπή + παραγ. επίθηµα -ανον (πβ. 
ξό-ανον, εδρ-ανον)]. 

κοπανώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κοπανάς... | κοπάν-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
(καθηµ.) 1. δίνω χτυπήµατα µε τον κόπανο (βλ.λ.)· χρησιµοποιώ τον κόπανο ή 
παρεµφερές εργαλείο για να χτυπήσω 2. χτυπώ κάποιον (είτε µε γροθιά είτε µε 
οποιοδήποτε αντικείµενο): του κοπανάει µια και τον ξαπλώνει φαρδύ-πλατύ στο 
πάτωµα 3. (µτφ.) επιβάλλω αυστηρό χρηµατικό πρόστιµο ή χρεώνω κάτι πολύ 
ακριβά: τον κοπάνησε για τα καλά φέτος η εφορία || πήγαµε σε µια ταβέρνα και 
µας κοπάνησαν στον λογαριασµό! · 4. µετατρέπω υλικό σε σκόνη, χτυπώντας 
το µέσα στο γουδί ΣΥΝ. τρίβω, θρυµµατίζω, στουµπίζω · 5. υπενθυµίζω 
διαρκώς κάτι, το επαναλαµβάνω επίµονα, συνήθ. υπό µορφήν επιπλήξεως: ένα 
λάθος έκανα και µου το κοπανάς συνέχεια! || χρόνια τώρα µας κοπανάτε τα ίδια 
πράγµατα- δεν βαρεθήκατε πια; 6. εκφράζω έντονη αποδοκιµασία για πράξη ή 
συµπεριφορά ανθρώπου και τον επιτιµώ έντονα: καλά έκανες και τους τα 
κοπάνησες ΣΥΝ. τα ψέλνω, τα λέω από την καλή · ΦΡ. (α) (λαϊκ.) την 
κοπανάω (i) αφήνω δουλειά, έργο, καθήκον κ.λπ. στη µέση και φεύγω χωρίς 
άδεια: µόλις έφυγε ο προϊστάµενος, ο υπάλληλος την κοπάνησε ΣΥΝ. (αργκό) 
την κάνω (ii) (γενικότ.) φεύγω, εγκαταλείπω ένα µέρος: «λόγω τού φόβου για 
νέο σεισµό, πολλοί Αθηναίοι την κοπάνησαν από την Αθήνα» (εφηµ.) (β) τα 
κοπανάω πίνω σε µεγάλη ποσότητα οινοπνευµατώδη ποτά: κάθε βράδυ πάει 
στην ταβέρνα και τα κοπανάει || τα 'χει κοπανήσει (έχει µεθύσει) ΣΥΝ. µεθώ, 
σουρώνω. [ΕΤΥΜ < µτγν. κυπανίζω (βλ.λ.)]. 

Κοπεγχάγη (η) η πρωτεύουσα τής ∆ανίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Kopenhagen «λιµάνι των εµπόρων», όπως είναι και η σηµ. τού δαν. 
K0benhavn]. κοπέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. νεαρή (συνήθ. άγαµη) γυναίκα: 
όµορφη | άσχηµη | ντροπαλή | απλοϊκή | καλοφτειαγµένη ~ || ~ τής πα-ντρειάς (σε 
ηλικία γάµου) || ~ για σπίτι (κατάλληλη για να την παντρευτεί κάποιος και να 
κάνει οικογένεια µαζί της) ΣΥΝ. κόρη, κορίτσι, νέα 2. (γενικότ.) κάθε γυναίκα 
(ανεξάρτητα από ηλικία): µια χαρά ~ είσαν τι σε νοιάζει η ηλικία; 3. (ειδικότ.) η 
γυναίκα µε την οποία διατηρεί κάποιος αισθηµατικό, ερωτικό δεσµό: µάλωσαν, 
γιατί του πείραξε την ~ ΣΥΝ. ερωµένη, (λαϊκ.) γκόµενα. Επίσης (µόνο για νεα-
ρές) κοπελιά [µεσν.]: (συχνό σε προσφωνήσεις): Κοπελιά! Να σε ρωτήσω κάτι; 
— (µεγεθ.) κοπελάρα (η), (υποκ.) κοπελίτσα [µεσν.] κ. (σπανιότ.) κοπελούδα 
(η) [µεσν.]. 



κοπέλι 930 κοπρολαλία 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «υπηρέτρια, ψυχοκόρη», < κόπελος- βλ. λ. 
κοπέλι]. κοπέλι (το) {κοπελ-ιού | -ιών) (διαλεκτ.) 1. το αρσενικό 

παιδί ΣΥΝ. 
αγώρι, τέκνο ANT. κορίτσι, κοπελιά 2. (συχνότ.) ο νεαρός στην ηλικία 
(και συνήθ. άγαµος) άνδρας ΣΥΝ. νέος, νεαρός, παιδί, αγώρι ΑΝΤ. γέ-
ρος- ΦΡ. (παροιµ.) λέγε-λέγε το κοπέλι, κάνει τη γριά (την κυρά) να 
Ι και θέλει µε την επιµονή µπορούν να πραγµατοποιηθούν και τα πιο 
δύσκολα ή απίθανα πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κοπέλιον/ κόπελος «παιδί (σε ταβέρνα), υπηρέτης, ψυ- 
χογυιός» < ιταλ. coppella «µικρή κούπα - υπηρέτρια, ερωµένη» < λατ. 
copo «κάπελας»· πβ. αλβ. copile, βουλγ. kopelak, ρουµ. copil]. 

κοπελιά (η) -> κοπέλα κοπελίτσα (η) → κοπέλα κοπελούδα 
(η) → κοπέλα 
κοπερνίκειος, -α, -ο [1812] αυτός που αναφέρεται στον Κοπέρνικο: ~ 

σύστηµα (το ηλιοκεντρικό σύστηµα). 
[ΕΤΥΜ Από το όν. τού Πολωνού αστρονόµου Mikolaj Kopernik (1473-
1543), που έγινε γνωστός µε το λατ. όν. Nicolaus Copernicus]. κοπετός 
(ο) (λόγ.) δυνατό κλάµα που συνοδεύεται συνήθ. από χτυπήµατα στο 
στήθος και γοερές κραυγές: θρήνος και ~ έπεσε, όταν έµαθαν τα 
θλιβερά νέα ΣΥΝ. οδυρµός, ολοφυρµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόπτω (πβ. κ. 
ύετός < ϋει «βρέχει»)]. κοπή (η) 1. (λόγ.) το κόψιµο: ~ µαλλιών | 
µετάλλων | βασιλόπιτας | υφάσµατος 2. (για νοµίσµατα) η έκδοση και 
καθιέρωση (νέας) νοµισµατικής µονάδας: η ~ χάλκινου νοµίσµατος 
άρχισε στην Αθήνα επί άρχοντος Καλλία ΣΥΝ. έκδοση, κυκλοφορία 3. 
(ειδικότ.) το κούρεµα των προβάτων και η εποχή που γίνεται αυτό 
ΣΥΝ. κουρά. [ΕΤΥΜ αρχ. < κόπτω]. κόπια (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. 
αντίγραφο 1. αντίγραφο εγγράφου, εντύπου, καλλιτεχνήµατος κ.λπ., το 
οποίο εµφανίζεται πανοµοιότυπο µε το πρωτότυπο: η ~ ενός διάσηµου 
πίνακα ΑΝΤ. πρωτότυπο 2. το φωτοαντίγραφο: κάνω κόπιες (βγάζω 
φωτοαντίγραφα) || βγάζω το βιβλίο ~ ΣΥΝ. φωτοτυπία 3. (ειδικότ.) (α) 
κάθε αντίτυπο κινηµατογραφικής ταινίας, που διανέµεται στους 
κινηµατογράφους: η βλάβη στη µηχανή προβολής κατέστρεψε την ~ (β) 
κάθε αντίγραφο ταινίας ή εκποµπής ή προγράµµατος σε κασέτα βίντεο 
ή ήχου ή προγράµµατος, αρχείου σε µέσο αποθήκευσης για Η/Υ: έχω 
µια ~ τής εκποµπής που ζητάς ΑΝΤ. πρωτότυπο. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. copia < λατ. copia «αφθονία, πλήθος» < cops, -is 
«άφθονος» < *co-ops < co- (< cum «µε, µαζί») + *ops «δύναµη, πλού-
τος»]. 

κοπιάζω ρ. αµετβ. [µεσν] {κόπιασα (λόγ. κοπίασα)} 1. καταβάλλω µό-
χθο, µεγάλη προσπάθεια για την εκτέλεση έργου, την επιτέλεση κα-
θήκοντος κ.λπ.· εργάζοµαι σκληρά για την επίτευξη σκοπού: κοπίασε 
πολύ, να τα βγάλει πέρα µε τους αντιδίκους || άδικα κοπιάζεις, δεν 
πρόκειται να πετύχεις! || άραγε αξίζει να κοπιάζω τόσο, για να κερ-
δίσω στον διαγωνισµό; ΣΥΝ. µοχθώ, παιδεύοµαι, αγωνίζοµαι, ταλαι-
πωρούµαι ΑΝΤ. κάθοµαι, τεµπελιάζω 2. έρχοµαι, επισκέπτοµαι (κά-
ποιον), πηγαίνω στο σπίτι του, ανταποκρίνοµαι σε πρόσκληση του 
(για επίσκεψη, φαγητό κ.λπ.): κοπιάστε να σας δούµε λίγο κι από κο-
ντά! || κοπιάστε να φάµε! || κόπιασε να τα πούµε! · 3. έρχοµαι κοντά, 
έχω την τόλµη να προχωρήσω: για κόπιασε, αν σου βαστάει, και θα 
δεις τι θα πάθεις! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 

κοπιά ρω ρ. µετβ. (κοπιάρισα) 1. βγάζω κόπια, αντιγράφω, φτειάχνω 
αντίγραφο από πρωτότυπο: ~ µια σελίδα κείµενο | ένα βιβλίο | µια 
ταινία 2. (µτφ.) ακολουθώ κατά γράµµα τις πράξεις, τη συµπεριφορά, 
το ύφος κ.λπ. (κάποιου): κοπιάρει το ύφος τού Καβάφη ΣΥΝ. µιµού-
µαι, αποµιµούµαι, αντιγράφω. — κοπιάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. copiare < copia «κόπια»]. 

κοπιαστικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που, για να πραγµατοποιηθεί, 
απαιτεί ή προκαλεί κούραση, µόχθο: ~ δουλειά | έργο | εργασία | µε-
λέτη | πορεία | ταξίδι | προσπάθεια ΣΥΝ. κουραστικός, κοπιώδης, επί-
πονος, καταπονητικός, (λόγ.) εργώδης ΑΝΤ. άκοπος, άµοχθος. — κο-
πιαστικ-ά | -ώς επίρρ. 

κοπίδι (το) {κοπιδ-ιού | -ιών) 1. το επίµηκες εργαλείο από σίδηρο ή 
χάλυβα, µε κοφτερό το ένα άκρο του, το οποίο χρησιµοποιείται για 
κοπή και κατεργασία διαφόρων σκληρών υλικών ΣΥΝ. κοπτήρας, σµί-
λη, (λαϊκ.) σκαρπέλο 2. (ειδικότ.) είδος µαχαιριού, που χρησιµοποι-
ούν οι υποδηµατοποιοί. [ΕΤΥΜ < µεσν. κοπίδιν, υποκ. τού αρχ. κοπίς, 
-ίδος < κοπή]. 

κοπιράιτ (το) {άκλ.} διεθνής όρος που δηλώνει την πνευµατική ιδιο-
κτησία και το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης λογοτεχνι-
κού, µουσικού ή άλλου έργου τέχνης εκ µέρους συγκεκριµένου προ-
σώπου ή φορέα, όπως καθορίζεται από τον νόµο και για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. copyright «δικαίωµα αντιγραφής, 
αναπαραγωγής»]. 

κόπιτσα (η) {δύσχρ. κοπιτσών} (καθηµ.) µικρή, µεταλλική πόρπη, που 
αποτελείται από δύο τµήµατα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε δια-
φορετικά κοµµάτια υφάσµατος και χρησιµοποιείται για να κουµπώ-
νει γυναικεία κυρ. ρούχα ΣΥΝ. θηλύκωµα. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. 
kopça]. 

κοπιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κοπιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών | κοπιωδέστ-
ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός που προκαλεί κούραση, που απαιτεί µόχθο 
για να πραγµατοποιηθεί: ~ έργο | προσπάθεια | έρευνα | πορεία | ερ-
γασία | αναζήτηση ΣΥΝ. κουραστικός, επίπονος, επίµοχθος, καταπο-
νητικός, εργώδης ΑΝΤ. άκοπος, άµοχθος. — κοπιωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κοπλιµέντο (το) → κοµπλιµέντο 
κόπος (ο) 1. η κούραση που προκαλεί η καταβολή προσπάθειας (για 
κάτι), το αίσθηµα τής σωµατικής ή και πνευµατικής καταπόνησης: η 

ταινία γυρίστηκε µε µεγάλο - και ελάχιστα έξοδα 2. η καταβολή προ-
σπάθειας (για κάτι): το εγχείρηµα κόστισε πολλά χρήµατα και πολύ ~ || 
το ακροατήριο ας υποβληθεί στον - να σκεφθεί την ουσία τού ζη-
τήµατος || κατασπατάλησε σε λίγο καιρό ό,τι µε χίλιους ~ δηµιούργησαν 
οι γονείς του || δεν φείδεται κόπων, κινδύνων και χρηµάτων, 
προκειµένου να βοηθήσει αναξιοπαθούντες ΣΥΝ. κάµατος, µόχθος· 
ΦΡ. (α) βάζω σε κόπο (κάποιον) (µεσν. φρ.) υποβάλλω σε ταλαιπωρία, 
κάνω (κάποιον) να κουραστεί (συνήθ. µε άρνηση, ως ευγενική απά-
ντηση σε πρόσκληση φιλοξενίας ή σε προσφορά βοήθειας, που δη-
λώνει ότι δεν θα επιθυµούσαµε να ταλαιπωρηθεί κανείς, προκειµένου 
να µας φιλοξενήσει ή να µας εξυπηρετήσει γενικά): ευχαριστώ για την 
πρόσκληση, αλλά µη σας βάλω σε κόπο! || ας µη σας βάλω στον κόπο 
να ψάχνετε, θα περάσω άλλη µέρα! || -Να βάλω να φάµε; -Μη σας 
βάλουµε σε κόπο! (β) µε κόπο µε µεγάλη προσπάθεια, µε δυσκολία: ο 
φύλακας ~ συγκρατούσε τα σκυλιά, που ήταν έτοιµα να ορµήσουν ΑΝΤ. 
εύκολα (γ) (ειδικότ. ως παρακλητ.) κάνω τον | µπαίνω στον κόπο 
(+να) αφιερώνω χρόνο ή προσπάθεια για (κάτι), δείχνω την καλή 
διάθεση να κάνω (κάτι): θα µπείτε στον κόπο να µου τηλεφωνήσετε, 
όταν υπάρξει κάτι νεότερο; || κάντε τον κόπο και ρωτήστε τι συµβαίνει 
|| µη µπαίνετε στον κόπο, θα φτειάξω µόνος µου καφέ || κανένας 
επίσηµος δεν µπήκε στον κόπο να ενηµερώσει τους συγγενείς των 
θυµάτων (δ) χαµένος | άδικος | µάταιος | τζάµπα κόπος για πράξη ή 
ενέργεια χωρίς αποτέλεσµα ή καταδικασµένη εκ των προτέρων να 
αποτύχει: µην προσπαθείς να τους πείσεις- ~! Αυτοί δεν ακούνε 
κανέναν! ΣΥΝ. µαταιοπονία (ε) τ' αγαθά κόποις κτώνται (τ' αγαθά 
κόποις κτώνται, Επίχαρµος, απόσπ. 36) χρειάζεται µόχθος και προ-
σπάθεια, για να αποκτηθεί ή να επιτευχθεί κάτι καλό (στ) αξίζει τον 
κόπο βλ. λ. αξίζω 3. (ειδικότ.) η σωµατική ή πνευµατική εργασία ή η 
προσπάθεια που καταβάλλεται (συνήθ. έναντι τιµήµατος, χρηµατικού 
ή άλλου): πάρε κάτι για τον ~ σου || απολαµβάνω την αµοιβή των ~ 
µου ΣΥΝ. δουλειά, προσπάθεια, συµβολή 4. (συνεκδ.) ό,τι δικαιούται 
κανείς ως αµοιβή για την προσπάθεια που κατέβαλε: δεν θα τον αφή-
σω να µου φάει τον ~ µου || θα σου καταβάλω τους ~ σου στο ακέραιο 
ΣΥΝ. αµοιβή, ανταµοιβή, χρήµατα, µισθός, δεδουλευµένα. [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «χτύπηµα, πλήγµα», < κόπτω. Η σηµ. «µόχθος, 
κούραση» ήδη αρχ.]. -κόπος | -κόπος λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών και επιθέτων που δηλώνουν ότι: 1. κάτι 
σχετίζεται µε την κοπή: ξυλο-κόπος, δί-κοπος 2. κάτι σχετίζεται µε τον 
κόπο, την κούραση: κατάκοπος 3. (α) κάποιος έχει τη συνήθεια ή την 
τάση να κάνει κάτι συχνά: γλεντο-κόπος, φαντασιο-κόπος (β) κάποιος 
κάνει κάτι συνεχώς: στρατό-κόπος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νεό-κοπος, 
µτγν. κατά-κοπος, αρχ. ξυλο-κ:όπος), που προέρχεται από το ρ. κόπτω 
(βλ. κ. κόπος)]. κόππα (το) {άκλ.} 1. ΓΛΩΣΧ. σύµφωνο των πρώιµων 
αρχαίων ελληνικών αλφαβήτων, που απέδιδε στη γραφή έναν φθόγγο 
παρόµοιο µε το κ (γραφόταν ρ)· διασώθηκε µόνο σε επιγραφές, 
πάντοτε πριν από το φωνήεν ο ή υ (λ.χ. οόρινθος), και στην 
αλφαβητική σειρά των γραµµάτων καταλάµβανε τη θέση ανάµεσα 
στο π και το ρ το γράµµα έχει διατηρηθεί στην εξελιγµένη µορφή τού 
χαλκιδικού αλφαβήτου, δηλ. στο λατινικό αλφάβητο (είναι το γράµµα 
q· πβ. λατ. quo, αγγλ. queen) 2. (ειδικότ.) αριθµητικό που παριστάνει 
τον αριθµό ενενήντα (σύµβολο V) ή ενενήντα χιλιάδες (σύµβολο ,Ί). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. qöph, βλ. κ. κάππα]. κόπρανα (τα) {κοπράνων} τα 
στερεά, άχρηστα προϊόντα τής πέψης, που αποβάλλονται µετά τη 
χώνευση φυσιολογικά από τον οργανισµό τού ανθρώπου και των 
ζώων από τον πρωκτό· τα περιττώµατα ΣΥΝ. ακαθαρσίες, αφόδευµα, 
(καθηµ.) σκατά, κακά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόπρος]. κοπριά (η) [αρχ.] 1. 
ακαθαρσίες που αποτελούνται από περιττώµατα, ιδ. των οικιακών 
ζώων: ο στάβλος µύριζε - || το γουρούνι κυλίστηκε µέσα στις - ΣΥΝ. 
κόπρος 2. (ειδικότ.) τα αποξηραµµένα περιττώµατα οικιακών ζώων µε 
ή χωρίς τα απορρίµµατα των στάβλων τους (λ.χ. κοµµάτια από άχυρο, 
σανό κ.λπ.), που χρησιµοποιούνται ως ζωικό λίπασµα για τον 
εµπλουτισµό καλλιεργούµενων εδαφών: χωνεµένη | αχώνευτη «→ ΦΡ. 
(παροιµ.) όµοιος τον όµοιο και η κοπριά τα λάχανα | όµοιος στον 
όµοιο κι η κοπριά στα λάχανα βλ. λ. λάχανο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοπρία 
< κόπρος]. κοπρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {κόπρισ-α, -τηκα, -µένος} 
♦ (µετβ.) 1. εµπλουτίζω το χώµα µε κοπριά, ρίχνω κοπριά για λίπασµα 
ΣΥΝ. λιπαίνω 2. (µτφ.) γεµίζω χώρο ή περιοχή µε βροµιές και 
ακαθαρσίες ΣΥΝ. βροµίζω, λερώνω, ρυπαίνω ΑΝΤ. καθαρίζω ♦ 3. 
(αµετβ.) αποβάλλω τα περιττώµατα µου, βγάζω τις άχρηστες ουσίες 
τής πέψης: το µουλάρι ήλθε και κόπρισε µπροστά στην πόρτα! ΣΥΝ. 
αφοδεύω, (λόγ.) αποπατώ, (καθηµ.) τα κάνω, χέζω. — κόπρισµα (το). 
κοπρίτης (ο) [µεσν.] {κοπριτών}, κοπρίτισσα (η) {δύσχρ. κοπριτισ-
σών} (κακόσ.) 1. άνθρωπος που ζει, που δεν εργάζεται ούτε προσφέ-
ρει κάποιου είδους υπηρεσία ΣΥΝ. τεµπέλης, φυγόπονος, κοπρόσκυλο, 
τεµπελόσκυλο 2. (ειδικότ. για σκύλους) αυτός που προέρχεται από 
επιµιξία, που δεν είναι ράτσας και γυρίζει αδέσποτος στους δρόµους 
ΣΥΝ. κόπρος, κοπρόσκυλο ΑΝΤ. καθαρόαιµο, σκυλί ράτσας. 
κοπρολαγνία (η) {χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική διαστροφή τού γενε-
τήσιου ενστίκτου, κατά την οποία παρατηρείται σεξουαλική διέγερση 
κατά τη θέα, την όσφρηση ή και την ψηλάφηση των περιττωµάτων 
τού ερωτικώς επιθυµητού προσώπου. — κοπρολάννος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. coprolagnia]. κοπρολαλία (η) 
[1893] {χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική τάση για συνεχή χρησιµοποίηση 
άσεµνων, χυδαίων και υβριστικών εκφράσεων, είτε για να αισθανθεί 
κανείς ηδονή κατά τη σεξουαλική πράξη είτε 
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για αντικοινωνική διαµαρτυρία ΣΥΝ. κοπρολογια. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. coprolalie]. 

κοπρολογια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η χρήση άσεµνων και χυδαίων λέξεων 
και εκφράσεων εκ µέρους προσώπου ΣΥΝ. βωµολοχία, αισχρολογία 2. 
η ψυχοπαθολογική τάση για χρήση άσεµνων και χυδαίων λέξεων και 
εκφράσεων ΣΥΝ. κοπρολαλία. — κοπρολόγος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. coprologie]. 

κόπρος (η) {χωρ. πληθ.) 1. (περιληπτ.) τα κόπρανα ΣΥΝ. περίττωµα, 
αφόδευµα, αποπάτηµα, ακαθαρσία, (λαϊκ.) σκατό 2. (συνεκδ.) η κο-
πριά (βλ.λ.) 3. (γενικότ.) κάθε δύσοσµη ακαθαρσία που προέρχεται 
από τον άνθρωπο ή τα ζώα και συνιστά εστία µολύνσεως ΣΥΝ. βροµιά 
4. (µτφ.) ακαθαρσία σε ηθικό επίπεδο, ηθικά επιλήψιµη ενέργεια ή 
υπόθεση: χρειάζεται δικαστής µε σθένος, για να καθαρίσει την ~ των 
σκανδάλων ΣΥΝ. βροµιά, δυσοσµία· ΦΡ. η κόπρος τού Αυγεία | Αυ-
γείου (i) η τεράστια ποσότητα συσσωρευµένης κοπριάς στους στά-
βλους τού µυθικού βασιλιά τής Ήλιδος Αυγεία, την οποία καθάρισε 
ο Ηρακλής, πραγµατοποιώντας έναν από τους δώδεκα άθλους του (ii) 
(µτφ.) συσσωρευµένα σκάνδαλα, παρανοµίες και καταχρήσεις: ας 
ελπίσουµε ότι ο νέος υπουργός θα κατορθώσει να καθαρίσει την ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *kokwr- | n-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *kekwr -In- «κο-
πριά», πβ. σανσκρ. säkrt, λιθ. sikti «αποπατώ», ενώ δεν µπορεί να 
αποκλειστεί η σύνδ. µε τη λ. σκώρ, σκατός «περίττωµα»]. 

κόπρος (ο) σκύλος αδέσποτος ΣΥΝ. κοπρόσκυλο, κοπρίτης. 
[ΕΤΥΜ. < κόπρος (η), µε αλλαγή γένους κατά το κοπρίτης]. 

κοπροσκυλιάζω ρ. αµετβ. {κοπροσκύλιασα} (εκφραστ.-κακόσ.) 1. 
περιφέροµαι αργόσχολος, δεν εργάζοµαι ούτε προσφέρω οποιαδήπο-
τε υπηρεσία ΣΥΝ. τεµπελιάζω, αράζω ΑΝΤ. δουλεύω, εργάζοµαι, προ-
σπαθώ, κοπιάζω, είµαι επιµελής 2. (για εργαζοµένους) αποφεύγω να 
δουλέψω ή δεν έχω αντικείµενο εργασίας και περιφέροµαι άσκοπα 
στον χώρο εργασίας: έχουν διοριστεί τόσοι πολλοί υπάλληλοι, που 
δεν ξέρουν τι να κάνουν κι όλη µέρα κοπροσκυλιάζουν ΣΥΝ. κάθοµαι, 
βωλοδέρνω, (αργκό) κωλοβαράω. Επίσης κοπροσκυλάω {-άς...}. 

κοπρόσκυλο (το) (κακόσ.) 1. ο σκύλος που ζει στη βροµιά τού δρό-
µου, που περιφέρεται αδέσποτος και δεν ανήκει σε συγκεκριµένη ρά-
τσα ΣΥΝ. κοπρίτης, βροµόσκυλο 2. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο που τεµπε-
λιάζει, που δεν ασχολείται µε τίποτε και όλη µέρα περιφέρεται χωρίς 
σκοπό ΣΥΝ. τεµπέλης, τεµπελόσκυλο, κοπρίτης, άχρηστος ΑΝΤ. εργα-
τικός, δουλευταράς. 

κοπροφαγία (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. η βρώση περιττωµάτων, η 
οποία αποτελεί φυσιολογικό φαινόµενο σε ορισµένα είδη ζώων (λ.χ. 
ο λαγός, το κουνέλι, το ινδικό χοιρίδιο κ.ά.), ενώ στον άνθρωπο πα-
ρατηρείται σε περιπτώσεις βαρείας άνοιας ή ψύχωσης. — κοπρο-
φάγος, -ος, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
coprophagie]. 

κοπροφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική έλξη για τα περιττώ-
µατα ΣΥΝ. κοπρολαγνία. — κοπρόφιλος (ο), κοπρόφιλη (η), κοπρο-
φιλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. coprophilia]. 

κοπρόχωµα (το) {κοπροχώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το προϊόν τής απο-
σύνθεσης των περιττωµάτων των ζώων (δηλ. τής κοπριάς) ή φυτικών 
ουσιών 2. (κατ' επέκτ.) χώµα αναµεµειγµένο µε αποξηραµµένα περιτ-
τώµατα ζώων (κοπριά), που χρησιµοποιείται ως λίπασµα σε κήπους, 
χωράφια κ.λπ. ΣΥΝ. φουσκί. 

κοπρωνας (ο) {-α κ. -ώνος) 1. ο τόπος όπου συσσωρεύονται περιττώ-
µατα, κοπριές και άλλες δύσοσµες ακαθαρσίες 2. (ειδικότ.) ο χώρος 
όπου συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται η κοπριά, η οποία προορίζε-
ται για τη λίπανση των καλλιεργούµενων εδαφών · 3. ο υπαίθριος 
χώρος που χρησιµοποιείται για την ανάγκη αφόδευσης µεγάλου 
αριθµού προσώπων (στρατιωτών κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοπρών, -
ώνος < κόπρος (βλ.λ.)]. 

κοπτήρας (ο) 1. κάθε µεταλλικό όργανο, που χρησιµοποιείται για την 
κοπή διαφόρων υλικών 2. (ειδικότ.) µαχαίρι µε αµβλεία ακµή από 
ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, κόκκαλο ή άλλη ύλη, το οποίο χρησιµοποι-
είται για το κόψιµο φύλλων χαρτιού· ο χαρτοκόπτης · 3. ΑΝΑΤ. καθέ-
να από τα µπροστινά δόντια σε κάθε ηµιµόριο των δύο γνάθων (συ-
νολικά οκτώ), στους ανθρώπους και σε ορισµένα ζώα, µε τα οποία οι 
τροφές κόβονται σε τεµάχια και στη συνέχεια περνούν στα υπόλοι-
πα δόντια για τη µάσηση. [ΕΤΥΜ. < κόπτω + -τήρας, πβ. κ. χρωσ-
τήρας, αναπ-τήρας]. 

Κόπτης1 (ο) {Κοπτών} ΘΡΗΣΚ. µέλος τής Χριστιανικής Εκκλησίας τής 
Αιγύπτου ή τής Αιθιοπίας, η οποία είναι γνωστή ως Κοπτική Εκκλη-
σία (βλ. κ. λ. µονοφυσιτισµός). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αραβ. qupt/gupt, συγκεκοµµένος τ. τού αρχ. Αιγύ-
πτιος]. 

κόπτης2 κ. (καθηµ.) κόφτης (ο) [1893] {κοπτών}, κόπτρια (η) {κο-
πτριών} (σηµ. 1) (επίσ.) 1. τεχνίτης ειδικευµένος στο κόψιµο υφα-
σµάτων ή δερµάτων για την κατασκευή ενδυµάτων ή υποδηµάτων: ~ 
υφασµάτων | δέρµατος 2. ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλική λαβίδα µε σιαγόνες σε 
σχήµα ψαλιδιού και ηλεκτρικά µονωµένες λαβές για το κόψιµο συρ-
µάτων και συρµατοπλεγµάτων 3. (ο τ. κόφτης) (στο ποδόσφαιρο) παί-
κτης µε αµυντικό ρόλο, που έχει ως αποστολή του να ανακόπτει τις 
επιθέσεις των αντιπάλων 4. (ο τ. κόφτης) (οικ.) ως χαρακτηρισµός 
προσώπου που κάνει τους άλλους να ενδίδουν στις επιθυµίες του. 
Επίσης κόφτρα (η) (σηµ. 1). 

κοπτικός1, -ή, -ό ΘΡΗΣΚ. αυτός που σχετίζεται µε τους Κόπτες (βλ.λ.), 
τους µονοφυσίτες χριστιανούς τής Αιγύπτου και τής Αιθιοπίας: Κο-
πτική Εκκλησία || - γλώσσα | λατρεία | µουσική | τέχνη. 

κοπτικός2, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ικανότητα να κόβει, 
που χρησιµεύει στο να κόβει- αυτός που σχετίζεται µε τον κόπτη ή 
την κοπτική: ~ εργαλείο | µέθοδος | µηχανή 2. κοπτική (η) [1848] {χωρ. 

πληθ.} η τέχνη τής κοπής υφασµάτων και δερµάτων για την κατα-
σκευή ενδυµάτων και υποδηµάτων. 

κόπτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) δείχνω 
υπερβολικό και υποκριτικό ενδιαφέρον για κάτι, προσποιούµαι ότι 
αγωνίζοµαι υπέρ αυτού: όλοι κόπτονται για την αλήθεια, κανένας 
όµως δεν τη θέλει πραγµατικά ΣΥΝ. ενδιαφέροµαι, θυσιάζοµαι, κου-
ράζοµαι, µοχθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόπτω < *κόπ-jω, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *(s)kep-
«κόβω, σπάζω», πβ. λιθ. kâpti «πελεκώ», λατ. capus «ευνουχισµένος 
κόκορας, καπόνι» (> γαλλ. chapon) κ.ά. Οµόρρ. κόπ-ος, κοπ-άζω, κοπή, 
κόµ-µα, κοµ-µός, κοπ-ετός, πιθ. κ. σκάπ-τω, σκέπ-αρνον (βλ.λ.), αν 
θεωρηθεί ορθό το αρχικό I.E. *s-]. 

κοπτορράπτης (ο), κοπτορράπτρια (η) {κοπτορραπτριών} (σηµ. 1,2) 
1. πρόσωπο που κόβει τα υφάσµατα για να ραφτούν ενδύµατα 2. 
ράπτης 3. είδος ραπτοµηχανής µε µηχανικό ψαλίδι για την κοπή και 
ταυτόχρονη ραφή τής άκρης των υφασµάτων για να µην ξεφτύζουν. 
Επίσης κοπτορραπτού (η) {κοπτορραπτούδες} (στις σηµ. 1,2). 

κόπτω ρ.→ κόβω 
κοπυραιτ (το) → κοπιράιτ 
-κοπώ λεξικό επίθηµα ρηµάτων που δηλώνει ότι (κάτι) γίνεται συνε-

χώς ή µε ένταση: γλεντο-κοπώ, µεθο-κοπώ, ξυλο-κοπώ, λαµπο-κοπώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα ρηµάτων τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το ρ. κόπτω. Το -κοπώ απαντά και σε αρχ. ρ. ως παρασύνθετο 
από ονόµατα σε -κόπος (λ.χ. ξυλο-κόπος - ξυλο-κοπώ), όπου διατη-
ρείται η κυριολεκτική σηµ. τού κόπτω. Η σηµερινή επαναληπτική-εµ-
φατική χρήση του είναι ήδη αρχ., αλλά το -κοπώ στη Ν. Ελληνική 
επεκτάθηκε αναλογικώς σε ρ. που δεν προέρχονται από ουσ. σε -κό-
πος (λ.χ. λαµπο-κοπώ, µεθο-κοπώ)]. 

κόπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η κούραση (βλ.λ.): η 
~ και η νύστα µπορούν να αποβούν µοιραίες για τον οδηγό κάθε οχή-
µατος || στο δεύτερο ηµίχρονο οι παίκτες τής εθνικής έδειξαν σηµεία 
κοπώσεως || αίσθηµα | ίχνος | σύµπτωµα | φαινόµενο | συνέπεια κο-
πώσεως || ηθική | ψυχική | σωµατική | πνευµατική | φυσική | υπερ-
βολική ~ ΣΥΝ. κούραση, κάµατος, κόπος, εξάντληση, αποκάµωµα 2. 
ΙΑΤΡ. τεστ κοπώσεως τεστ για τον έλεγχο τής αντοχής τής καρδιάς 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. η αλλοίωση των φυσικών ιδιοτήτων υλικού, που οφείλεται 
σε επανειληµµένες µηχανικές καταπονήσεις, τις οποίες έχει δεχθεί 
το υλικό αυτό: ~ µετάλλου (στα αεροπλάνα). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κόπωσις 
< αρχ. κοπώ (-όω) < κόπος]. 

κόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η εξωτερική, σκληρή επιφάνεια τού ψη-
µένου ψωµιού ANT. ψίχα 2. (γενικότ.) κάθε επιφάνεια που καλύπτει 
µαλακή ύλη και έχει σκληρυνθεί υπό την επίδραση των συνθηκών 
τού περιβάλλοντος (λ.χ. ο ήλιος, ο αέρας κ.λπ.): η πληγή έκανε - ΣΥΝ. 
πέτσα, κρούστα. [ΕΤΎΜ. < σλαβ. korâ, µε αναβιβασµό τού τόνου 
κατά το ψίχα]. 

κόρακας (ο) {-α κ. -άκου | -άκων, -άκους} πουλί µέσου µεγέθους (πε-
ρίπου εξήντα εκατοστά), µε ισχυρό ράµφος και χαρακτηριστικό µαύ-
ρο φτέρωµα, που τρέφεται κυρ. µε πτώµατα κατοικίδιων ζώων, επιτί-
θεται όµως και σε µικρά (ζωντανά) πουλιά και σε νεοσσούς- ΦΡ. (πα-
ροιµ.) (α) κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει µεταξύ ανθρώπων που 
είναι το ίδιο φαύλοι και κακόβουλοι υπάρχει αλληλεγγύη (β) (υβρι-
στ.) (άντε) στον κόρακα! (αρχ. ες κόρακας!) (πήγαινε) στον διάβολο! 
ΣΥΝ. άντε να χαθείς! (γ) (παροιµ.) όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει 
περιστέρι για κάτι που είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί (δ) (λόγ.) 
κακού κόρακος, κακόν ωόν (από κακό κόρακα, βγαίνει κακό αβγό) 
από κακό δάσκαλο προέρχεται κακός µαθητής. [ΕΤΥΜ < αρχ. κόραξ, 
-ακος, ηχοµιµητική λ., που συνδ. µε λατ. corvus «κοράκι», cornix 
«κουρούνα», καθώς και µε τα αρχ. κορ-ώνη, κράζω | κρώζω (βλ.λ.), 
πράγµα που οδηγεί σε κοινό I.E. ηχοµιµητικό θ. *ker-/ *kor-]; 

κορακήσιος, -ια, -ιο αυτός που έχει χρώµα µαύρο σαν το φτέρωµα 
τού κόρακα (βλ.λ.): ~ µαλλιά | γένια | µουστάκι ΣΥΝ. κατάµαυρος, 
ολόµαυρος ANT. άσπρος, λευκός, κατάλευκος. 

κοράκι (το) {κορακ-ιού | -ιών) 1. ο κόρακας (βλ.λ.) · 2. (µτφ.-µειωτ.) 
ο υπάλληλος τού νεκροταφείου, που είναι επιφορτισµένος µε την τα-
φή των νεκρών ή ο εργαζόµενος σε γραφείο τελετών (επειδή το εισό-
δηµα τους προέρχεται από τους νεκρούς, όπως τα κοράκια τρέφονται 
µε πτώµατα) ΣΥΝ. νεκροθάφτης 3. αυτός που επωφελείται από ανώ-
µαλες καταστάσεις ή από τη δυστυχία των άλλων: «κερδοσκόποι και 
"κοράκια" τής χρηµαταγοράς από το εξωτερικό» (εφηµ.) · 4. ΝΑΥΤ. 
καθένα από τα ακρότατα σηµεία στην πλώρη και την πρύµνη των 
πλοίων, των ιστιοφόρων και των λέµβων: το ~ τής πλώρης | τής πρύ-
µνης 5. (µειωτ.-υβριστ.) ο διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων λόγω τής 
µαύρης στολής του. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κοράκιον, υποκ. τού κόραξ, -ακος (βλ. κ. κόρακας)]. 
κορακιάζω ρ. αµετβ. {κοράκιασ-α, -µένος) (λαϊκ.) 1. γίνοµαι µαύρος 
σαν τον κόρακα ΣΥΝ. µαυρίζω, µελανιάζω ΑΝΤ. ασπρίζω · 2. βήχω µε 
συνεχή, έντονο και ξερό βήχα, όπως λ.χ. αυτοί που πάσχουν από κοκ-
κύτη · 3. διψώ υπερβολικά, έχει ξεραθεί ο λαιµός µου από τη δίψα: 
έχω κορακιάσει απ' τη δίψα. κορακιστικα (τα) 1. απλή συνθηµατική 
γλώσσα, που χρησιµοποιούν κυρ. τα παιδιά, για να µη γίνονται τα 
λόγια τους κατανοητά από ανεπιθύµητους και η οποία συνήθ. 
συνίσταται στην παρεµβολή συγκεκριµένης συλλαβής (λ.χ. τού -κα-) 
ύστερα από κάθε συλλαβή των λέξεων τής κανονικής οµιλίας (λ.χ. κα-
κα-λη-κα-σπέ-κα-ρα-κα = καλησπέρα) ή και σε αντιστροφή των 
συλλαβών των λέξεων (λ.χ. ρέπα το λάριµου = πάρε το µουλάρι) κ.λπ. 
2. λόγια ακατάληπτα, µπερδεµένα (σκοπίµως ή µη), ακατανόητες 
φράσεις: άσε τα - και µίλα καθαρά! ΣΥΝ. ακαταλαβίστικα, 
αλαµπουρνέζικα 3. (µειωτ.) η καθαρεύουσα για τους δηµοτικιστές. 
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[ΕΤΥΜ. < µεσν. επίρρ. κορακιστί < αρχ. κόραξ\. 
κοράκλα (η) → κόρη 
κορακοζώητος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός που ζει ή έχει ζήσει πολλά χρόνια 

σαν τον κόρακα (κατά τη λαϊκή αντίληψη), που είναι πολύ µεγάλης ηλικίας: 
γριά ~ ΣΥΝ. µαθουσάλας. 

κοράλ (το) {άκλ.} χορικό, λατρευτικό µέλος των ∆ιαµαρτυροµένων αρχικά, 
µελοποίηση στίχων τού Λούθηρου και άλλων εκκλησιαστικών ποιητών σε 
απλό, συλλαβικό τρόπο· στη συνέχεια, έτυχε είτε απλής αρµονικής 
επεξεργασίας για την εκτέλεση του από τετράφω-νη χορωδία, είτε 
πολυφωνικής επεξεργασίας µε την ανάπτυξη του σε εκτεταµένες 
αντιστικτικές φόρµες. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Choral < µεσν. λατ. choralis < λατ. 
chorus < αρχ. χορός]. 

Κοραλία (η) (συνήθης ορθ. Κοράλλια) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Coralie, που πλάστηκε από το λατ. corallium < 
µτγν. κοράλλιον (βλ.λ.)]. 

κοραλλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που αποτελείται ή έχει κατασκευαστεί 
από κοράλλι: ~ περιδέραιο | κόσµηµα | κοµψοτέχνηµα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που διαθέτει την υφή και το κοκκινωπό χρώµα τού κοραλλιού (βλ.λ.): ~ χείλη. 
Επίσης κοράλλινος, -η, -ο. 

κοράλλι (το) {κοραλλ-ιού | -ιών κ. -ίων} 1. ζωόφυτο που απαντά προ-
σκολληµένο στους βράχους ή στον βυθό εύκρατων και θερµών θαλασσών 
συνήθ. σχηµατίζει αποικία πολυπόδων πάνω σε ασβεστολιθικό άξονα 
διαφόρων χρωµάτων, κυρ. ερυθρού, κυανού και σπανιότ. µαύρου, αλιεύεται 
συστηµατικά γι' αυτό ακριβώς το υλικό, το οποίο θεωρείται πολύτιµο και 
χρησιµοποιείται στην κοσµηµατοποιία 2. (κατ' επέκτ.) το υλικό από το 
ασβεστολιθικό στέλεχος και τους κλάδους τού οµώνυµου ζωοφύτου, το οποίο 
έχει συνήθ. όµορφο κοκκινωπό χρώµα και µεγάλη σκληρότητα και γι' αυτό 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή κοσµηµάτων και κοµψοτεχνηµάτων 3. 
(συνεκδ.) το κόσµηµα ή το κοµψοτέχνηµα που έχει κατασκευαστεί από τον 
ασβεστολιθικό σκελετό τού οµώνυµου ζωοφύτου τής θάλασσας · 4. κοινή 
ονοµασία θαµνώδους καλλωπιστικού φυτού, που φυτεύεται συνήθ. σε 
γλάστρες και καλλιεργείται για τα κόκκινα άνθη του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κοράλλιον, πιθ. σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. goral «πετραδά-κι». Αστήρικτη η 
άποψη περί συνθέτου εκ συναρπαγής από τη φρ. κόρη αλός «κόρη τής 
θάλασσας». Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. corallium και σε άλλες γλώσσες, πβ. 
γερµ. Koralle, γαλλ. corail κ.ά.]. 

κοράλλινος, -η, -ο → κοραλλένιος 
κοραλλιογενής, -ής, -ές [1888] {κοραλλιογενούς | -είς (ουσ. -ή)} 1. αυτός που 

έχει σχηµατιστεί από κολληµένα µεταξύ τους κοράλλια: ~ βράχος 2. ΓΕΩΛ. (α) 
κοραλλιογενής σχηµατισµός γεωλογικός σχηµατισµός, συχνά µεγάλης 
έκτασης, που δηµιουργείται από τον ασβεστολιθικό σκελετό των κοραλλιών 
(β) κοραλλιογενής νήσος γεωλογικός σχηµατισµός από κοράλλια στο µέσο 
τού ωκεανού, ο οποίος εξέχει από την επιφάνεια τής θάλασσας και στον οποίο 
συχνά αναπτύσσεται βλάστηση και πανίδα (γ) κοραλλιογενής ύφαλος υποθα-
λάσσιος γεωλογικός σχηµατισµός που δηµιουργείται από τον ασβεστολιθικό 
σκελετό κυρ. κοραλλιών, αλλά και άλλων ζωικών και φυτικών ειδών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κορανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το Κοράνιο: «η σχεδιαζόµενη 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην Τουρκία θα αποβεί εις βάρος των κορανικών 
σχολών» (εφηµ.). 

Κοράνιο (το) {Κορανίου} η ιερή βίβλος τού Ισλάµ, που θεωρείται από τους 
µουσουλµάνους ότι περιλαµβάνει τον αλάθητο λόγο τού Θεού, τον οποίο 
αποκάλυψε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στον προφήτη Μωάµεo σε διάστηµα 
είκοσι ετών αποτελείται από 114 σούρες (κεφάλαια) και είναι συλλογή 
δογµάτων και εντολών. Επίσης Κοράνι [ΕΤΥΜ. < µεσν. κοράνιον< αραβ. 
qur'än «ανάγνωσµα» < p. qara'a «διαβάζω, παραθέτω»]. 

κοράσι (το) {κορασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. νεαρή και άγαµη γυναίκα, µικρό 
κορίτσι: «να δεις ~ πλια όµορφα παρά την Αρετούσαν» (Ερωτό-κριτος) || 
«κοράσι)ον) ετραγούδαγε από ψηλό παλάτι» (παραδοσιακό τραγ. τής 
Καππαδοκίας) ΣΥΝ. κοπέλα, κορίτσι, κορασίδα, κοριτσάκι, παιδούλα 2. 
(ειδικότ.) το τέκνο θηλυκού γένους: ανέθρεψε δύο ~ ΣΥΝ. κόρη, θυγατέρα, 
κορίτσι ANT. γυιος, αγώρι. Επίσης κορασιά (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κοράσιον, υποκ. τού αρχ. κόρη]. 

κορασίδα (η) πολύ µικρής ηλικίας γυναίκα, νεαρή και άγαµη κοπέλα: ο 
σύλλογος µας έχει οµάδα γυναικών και κορασίδων ΣΥΝ. κορίτσι, κόρη, 
κοπέλα, παιδούλα. 

[ΕΤΥΜ. <µτγν. κορασίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. κόρη]. κορβανάς (ο) 
{κορβανάδες} 1. ο χώρος, το κιβώτιο, όπου φυλάσσονται χρήµατα και άλλα 
πολύτιµα αντικείµενα ΣΥΝ. ταµείο, θησαυροφυλάκιο, χρηµατοκιβώτιο, κάσα 
2. (ειδικότ.) το ταµείο, ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται τα έσοδα: 
λιγότερα έσοδα φέτος για τον κρατικό ~ || τα χρέη των ∆.Ε.Κ.Ο. καλείται να 
καλύψει ο δηµόσιος ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κορβανάς, αρχική σηµ. «ο θησαυρός 
τού ναού στην Ιερουσαλήµ» (πβ. Κ.∆. Ματθ. 27, 6: οί δε αρχιερείς λαβόντες τά 
αργύρια εϊπον ουκ εξεστιν βαλεϊν αυτά εις τον κορβανάν, έπεί τιµή αίµατος εστί) 
< κορβάν< εβρ. qorbän «προσφορά, δώρο»]. κορβέτα (η) {κορβέτων} ΝΑΥΤ. 1. 
ιστιοφόρο πολεµικό πλοίο µε τρία κατάρτια, που ανήκε σε ενδιάµεση 
κατηγορία, µεταξύ φρεγάτας και µπρικιού, είχε δηλ. εξάρτιση φρεγάτας, αλλά 
µικρότερο εκτόπισµα και ελαφρύτερο οπλισµό και τη χρησιµοποιούσαν κυρ. 
για ανιχνευτικές αποστολές 2. σύγχρονο, µικρό πολεµικό πλοίο µε αντιαεροπο-
ρικό και ανθυποβρυχιακό εξοπλισµό, που χρησιµοποιείται συνήθ. ως συνοδεία 
ασφαλείας σε νηοποµπές. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. corvetta < γαλλ. corvette < µέσ. ολλ. corver «καταδιωκτικό 
πλοίο» < αρχ. κάτω γερµ. korf «ψαρόβαρκα - καλάθι»]. 

κόρδα (η) η νευρά (βλ.λ.). 
κορδακίζω ρ. αµετβ. {κορδακίστηκα} (αρχαιοπρ.) ντύνοµαι και συ-

µπεριφέροµαι µε τρόπο άσεµνο και προκλητικό: (κ. µεσοπαθ.) ανέχθηκαν τον 
υιό να κορδακίζεται αναιδώς µπροστά στους επισκέπτες ΣΥΝ. ασχηµονώ. — 
κορδακισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κόρδαξ, -ακος, αρχαίος άσεµνος χορός, δωρ. όρος, αγν. 
ετύµου. Έχουν προταθεί συνδέσεις τής λ. µε σανσκρ. kürdati «πηδώ», καθώς 
και µε το ρ. κραδαίνω. Ίσως πρόκειται για µη I.E. δάνειο]. 

κορδέλα (η) (παλαιότ. ορθ. κορδέλλά) {κορδελών} 1. µακριά λεπτή ταινία από 
ύφασµα, δέρµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, η οποία χρησιµοποιείται κυρ. για 
διακοσµητικούς σκοπούς: στόλιζε τα µαλλιά της µε ~ · 2. στενή ταινία 
µέτρησης από κηρωτό ύφασµα, που φέρει τυπωµένες τις βασικές µονάδες 
µέτρησης µήκους και τις υποδιαιρέσεις τους και η οποία χρησιµεύει στην 
καταµέτρηση εκτάσεων (οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.λπ.) · 3. το χαλύβδινο 
και σε σχήµα ταινίας πριόνι που υπάρχει στα µηχανικά πριονιστήρια και 
συνεκδ. το ίδιο το πριονιστήριο, στο οποίο βρίσκεται αυτό ΣΥΝ. 
πριονοταινία, πριονοκορδέλα · ΦΡ. και τράβα | πάει κορδέλα και πάει 
λέγοντας-για κάτι που συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο. — (υποκ.) κορδελίτσα 
(η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < βεν. cordela, υποκ. τού corda < λατ. c(h)orda < 
αΡλ· χορδή]. 

κορδελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή σε µήκος κορδέλα · 2. (λαϊκ.) 
κορδελάκια (τα) τα νάζια, τα καµώµατα, για να επιτευχθεί ή να αποφευχθεί 
κάτι: « τα ναζάκια σου και τα - σου µε τουµπάρανε και µε κογιονάρανε» (λαϊκ. 
τραγ.). 

κορδέλας (ο) [µεσν.] {κορδελάδες} (λαϊκ.) ο χειριστής πριονοκορδέ-λας. 
κορδελιάζω ρ. µετβ. {κορδέλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. προσαρµόζω στο 

άκρο υφάσµατος ή δέρµατος κορδέλα, κορδόνι κ.λπ. ράβοντας τα ΣΥΝ. 
ρελιάζω, βάζω σιρίτι 2. (ειδικότ.) ράβω και ενώνω σε ειδική ραπτοµηχανή τα 
διάφορα κοµµάτια δέρµατος, από τα οποία αποτελείται το παπούτσι ΣΥΝ. 
γαζώνω. — κορδέλιασµα (το). 

κορδελιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η εργάτρια υποδηµατο-ποιείου, που 
έχει ειδικευθεί στο να γαζώνει στη ραπτοµηχανή τα διάφορα κοµµάτια 
δέρµατος, από τα οποία αποτελούνται τα υποδήµατα. 

Κορδελιό (το) προάστιο τής Σµύρνης. 
κορδιλιέρα (η) {κορδιλιερών} η οροσειρά (στις ισπανόφωνες χώρες). [ΕΤΥΜ. 

Αντιδάν, < ισπ. cordillera < cordilla, υποκ. τού cuerda «χορδή, αλυσίδα» < 
λατ. c(h)orda < αρχ. χορδή]. 

Κορδιλιέρες (οι) {Κορδιλιερών} οροσειρές των Ανδεων που εκτείνονται στο 
Περού και στη Χιλή. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Cordilleras (µε νοτιοαµερικανική προφ.), βλ. λ. κορδιλιέρα]. 

Κόρδοβα (η) πόλη τής Ν. Ισπανίας. [ΕΤΥΜ < ισπ. Cordoba < 
φοιν. qorteb «ελαιοτριβείο»]. 

κορδονέτο (το) (υποκ.) πολύ λεπτό κορδόνι ΣΥΝ. σιρίτι, τρέσα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
cordonetto < γαλλ. cordonnet, υποκ. τού cordon, βλ. κ. κορδόνι]. 

κορδόνι (το) {κορδονιού | -ιών} 1. µακρόστενο λεπτό πλέγµα από νήµατα ή 
κλωστές, που έχουν στριφτεί προς συγκεκριµένη κατεύθυνση και τόσο 
σφιχτά, ώστε να αποτελούν ένα σώµα- χρησιµοποιείται για διακοσµητικούς 
σκοπούς ή ως εξάρτηµα συσκευής: ~ κουδουνιού | κουρτίνας | υφάσµατος ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) γαϊτάνι, σιρίτι- ΦΡ. παίρνω | δένω (κάτι) σκοινί κορδόνι | γαϊτάνι βλ. 
λ. σχοινί 2. (ειδικότ.) πλέγµα από νήµατα ή µικρό σχοινί ή µακρόστενο 
κοµµάτι δέρµατος, που χρησιµοποιείται για να δένονται τα παπούτσια: δένω | 
λύνω | βάζω τα ~ των παπουτσιών 3. (ειδικότ.) κορδόνια (τα) τέτοια πλέγµατα 
ως διακριτικά σήµατα που φέρουν γύρω από τον ώµο και τη µασχάλη οι 
αξιωµατικοί τού στρατού και των σωµάτων ασφαλείας ΣΥΝ. σιρίτια 
• 4. (ως επίρρ.) συνεχώς, χωρίς διακοπή: τον τελευταίο µήνα ήλθαν ~ 
οι αυξήσεις || θα περάσουν τις εξετάσεις όλοι ~ || αυτό το πράγµα 
τραβάει ~ έναν χρόνο τώρα. — (υποκ.) κορδονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < βεν. cordon, υποκ. τού λατ. c(h)orda < αρχ. χορδή]. 

κορδώνοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {κορδώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
♦ 1. (αµετβ.) στέκοµαι ή περπατώ µε τεντωµένο το κορµί και υψωµέ 
νο το κεφάλι, περπατώ καµαρωτά ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) παριστάνω τον 
σπουδαίο, φέροµαι αλαζονικά, υπερηφανεύοµαι: όλη την ώρα µάς 
κορδώνεται ότι µόνο αυτός ξέρει από µαστορέµατα || ~ για τους τίτ 
λους µου || µας κορδώνεται σαν τον λόρδο. — κόρδωµα (το). * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < κόρδα < λατ. c(h)orda < αρχ. χορδή. Από τη σηµ. 
«τεντώνω τη χορδή» η λ. έλαβε και τη σηµ. τής έπαρσης, που τονίζεται από 
το υπερήφανο τέντωµα τού κορµιού]. 

κορδωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που περπατεί µε τεντωµένο, ίσιο το σώµα και 
ψηλά το κεφάλι, που κινείται µε καµάρι: βαδίζει ~ σαν εύ-ζωνος 2. αυτός που 
έχει τέτοιο ύφος λόγω υπεροψίας, αλαζονείας ΣΥΝ. υπερήφανος, αλαζονικός. 
— κορδωτά επίρρ. 

Κορέα (η) 1. (κορεατ. Choson Minjujuûi Inmin Konghwaguk = Βόρεια Κορέα 
ή Λαϊκή ∆ηµοκρατία τής Κορέας) κράτος τής Α. Ασίας µε πρωτεύουσα την 
Πιόνγκγιανγκ, επίσηµη γλώσσα την Κορεατική και νόµισµα το γουόν Β. 
Κορέας 2. (κορεατ. Taehan-min'guk = Νότια Κορέα ή ∆ηµοκρατία τής 
Κορέας) κράτος Ν. τής Βόρειας Κορέας µε πρωτεύουσα τη Σεούλ, επίσηµη 
γλώσσα την Κορεατική και νόµισµα το γουόν Ν. Κορέας. — Κορεάτης (ο) 
[1854], Κορεάτισσα (η), κορεατικός, -ή, -ό [1894] κ. κορεάτικος, -η, -ο, 
Κορεατικά κ. Κορεάτικα (τα). [ΕΤΥΜ < αγγλ. Korea, ονοµασία που 
οφείλεται στην παλαιά κορεατική δυναστεία Koryo (918-1392) και ανάγεται 
σε κινεζ. gâoli «υψηλή γαλήνη». Η κορεατ. ονοµασία Choson σηµαίνει «χώρα 
τής πρωινής γαλήνης»]. 



κορεννύω 933 κορµός 
 

κορεννύω ρ. µετβ. {κόρεσ-α, -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) 1. γεµίζω (κάτι) όσο 
το δυνατόν περισσότερο, το φθάνω στο όριο τής περιεκτικότητας του; η 
θάλασσα έχει κορεσθεί από χηµικά και βιοµηχανικά απόβλητα || η αγορά έχει 
κορεσθεί από δικηγόρους ΣΥΝ. παραγεµίζω, υπερπληρώνω ΑΝΤ. αδειάζω, 
(εκ)κενώνω 2. ικανοποιώ πλήρως το αίσθηµα τής πείνας: µια µερίδα δεν µου 
έφθασε για να κορέσω την πείνα µου ΣΥΝ. χορταίνω 3. (µτφ.) (για φυσικό 
αίσθηµα ή ψυχικό πάθος) ικανοποιώ πλήρως: ~ το µίσος | την εκδίκηση | τη 
µανία | την περιέργεια | τον πόθο µου || «νέες µορφές Τέχνης [...] προσφέρονται 
για να κορέσουν τη δίψα τού ανθρώπου για οµορφιά...» (Ευ. Παπανούτσος) 
ΣΥΝ. ικανοποιώ, καταπαύω, κατασιγάζω 4. ΧΗΜ. διαλύω σε διαλύτη τη 
µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ουσίας, ώστε να παρασκευάσω κορεσµένο 
διάλυµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Παράλλ. τ. τού αρχ. κορέννυµι, για το οποίο βλ. λ. κορεσµός]. κορέος 

(ο) → κοριός κόρεσα ρ. → κορεννύω 
κορεσµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) κεκορεσµένος 1. (λόγ.) αυτός που έχει κορεστεί, 
που έχει φθάσει στο ανώτατο όριο τής περιεκτικότητας του, που δεν χωράει 
άλλο: η αγορά είναι κορεσµένη από τέτοιου είδους προϊόντα || η Αθήνα είναι 
κορεσµένη από δικηγόρους || το κοινό είναι κορεσµένο από τα τηλεοπτικά 
θεάµατα || ~ επαγγέλµατα ΣΥΝ. πλήρης ΑΝΤ. ακόρεστος 2. ΧΗΜ. κορεσµένο | 
(λόγ.) κεκορεσµένο διάλυµα το διάλυµα που περιέχει την πιο µεγάλη ποσότητα 
τής ουσίας που µπορεί να διαλυθεί σε υγρό. κορεσµός (ο) [1897] 1. το σηµείο 
στο οποίο κάτι είναι πλήρες, εντελώς γεµάτο 2. (µτφ.) η πλήρης ικανοποίηση 
(έλλειψης, ανάγκης): ~ τής δίψας | τής πείνας | τού πάθους || ο ~ τής αγοράς από 
ορισµένα αγαθά || σε ορισµένα επαγγέλµατα έχει επέλθει ~ ΦΡ. (µτφ.) σηµείο 
κορεσµού το σηµείο στο οποίο αισθάνεται κανείς γεµάτος, πλήρης (από κάτι), 
που δεν µπορεί να δεχθεί πλέον τίποτε άλλο: η αγορά έχει φθάσει στο ~ από 
τέτοια περιοδικά || έχω φθάσει στο ~ και δεν µπορώ να βλέπω άλλο τέτοια σίριαλ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω», που σχηµατίστηκε βάσει τού 
αρχαιότατου ενσίγµου αορίστου κορ-έ-σαι (απρφ.). Το βασικό I.E. θέµα είναι 
*kor-(a)-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ker(s)- «αυξάνω, πληρώ», πβ. αρµ. ser 
«καταγωγή, προέλευση», λατ. Cerês, όνοµα θεάς τής βλάστησης που ταυτίζεται 
µε τη θεά ∆ήµητρα, creo «δηµιουργώ» (< γαλλ. créer), cresco «αυξάνω» (< 
γαλλ. croître), αλβ. thjer «βαλανίδι» (αρχική σηµ. «τροφή») κ.ά. Οµόρρ. κόρ-
ος]. κόρη (η) {κορών} 1. τέκνο θηλυκού γένους, κατ' αντιδιαστολή προς το 
αρσενικό, το αγώρι: έχει δύο γυιους και µία ~ || φυσική | θετή | µονάκριβη ~ 
ΣΥΝ. θυγατέρα, κορίτσι ΑΝΤ. γυιος, αγώρι 2. γυναίκα νεαρής ηλικίας και κυρ. 
άγαµη: «~ πανώρια κι όµορφη και στα φλωριά χωσµένη» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
κοπέλα, νέα, κορασίδα 3. (ειρων.-πα-λαιότ.) γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί ή 
δεν έχει σεξουαλικές εµπειρίες: είναι ακόµη ~; ΣΥΝ. παρθένα, ανύπαντρη, 
ελεύθερη, κορίτσι ΑΝΤ. γυναίκα, παντρεµένη · 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. αρχαϊκός τύπος 
αγάλµατος γυναίκας µε επιτύµβιο και αναθηµατικό χαρακτήρα, που κατασκευ-
αζόταν κυρ. από τον 7ο ώς τον 5ο π.Χ. αιώνα και παρίστανε γυναικεία µορφή 
όρθια και ντυµένη: αρχαϊκή ~ · 5. ΑΝΑΤ. η οπή στο κέντρο τής ίριδας τού 
οφθαλµού, µέσα από την οποία περνούν οι φωτεινές ακτίνες, για να φθάσουν 
στον κρυσταλλοειδή φακό τού µατιού, η οποία έχει σχήµα στρογγυλό στον 
άνθρωπο και επίµηκες στα περισσότερα ζώα, ενώ βασική της ιδιότητα είναι η 
διαστολή στο σκοτάδι για την όραση µακρινών αντικειµένων και η συστολή 
στο φως για την όραση κοντινών αντικειµένων ΦΡ. ως κόρη οφθαλµού βλ. λ. 
οφθαλµός — (υποκ.) κορούλα (η) (σηµ. 1, 2), (µεγεθ.-λαϊκ.) κοράκλα (η) (σηµ. 
1, 2). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., θηλ. τού κόρος < *KÓpFa, βλ. κ. κούρος. Η λ. σήµαινε τη νεαρή 
κοπέλα, σηµ. µε την οποία συνδέεται και το «κόρη οφθαλµού», που πιθ. 
σήµαινε αρχικά τη µικρή εικόνα ως αντανάκλαση τού οπτικού ειδώλου]. 
κοριάζω1 ρ. αµετβ. {κόριασ-α, -µένος) (λαϊκ. κυρ. για τραύµατα, αµυχές κ.λπ.) 
σχηµατίζω κρούστα, πέτσα πάνω από το τραυµατισµένο σηµείο: η πληγή του 
κόριασε ΣΥΝ. κακαδιάζω. [ΕΤΥΜ. < κόρα (βλ.λ.)]. κοριάζω2 ρ. αµετβ. 
{κόριασ-α, -µένος} (λαϊκ. κυρ. για σπίτια, κρεβάτια κ.λπ.) αποκτώ κοριούς, 
γεµίζω κοριούς: το στρώµα κόριασε ΑΝΤ. ξεκοριάζω. 
[ΕΤΥΜ, < κοριός (βλ.λ.)]. Κορίνα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ; Αν και 
χρησιµοποιείται ως χαϊδευτικό διαφόρων γυναικείων ονοµάτων, προφανώς 
ανάγεται στο αρχ. Κόριννα (βλ.λ.) µέσω των αγγλ. Corinna, γαλλ. Corinne 
κ.λπ.]. Κορινθία (η) περιοχή και νοµός τής ΒΑ. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα 
την Κόρινθο. Κορινθιακός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τής ΒΑ. 
Πελοποννήσου 
(στον νοµό Κορινθίας) και τής Στερεάς Ελλάδας. κορινθιακός, -ή, -ό [αρχ.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την Κόρινθο και τους κατοίκους της ή τον νοµό 
Κορινθίας: ~ πόλεµος/ έθιµο/ κόλπος | σπεσιαλιτέ | σταφίδα | αγγείο | προϊόν 2. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) κορινθιακός ρυθµός ο νεότερος από τους τρεις βασικούς 
αρχιτεκτονικούς ρυθµούς τής αρχαίας Ελλάδας (βλ. κ. λ. ιωνικός, δωρικός), ο 
οποίος προέκυψε ως εξέλιξη τού ιωνικού, από τον οποίο και διαφοροποιείται 
ως προς το πιο περίπλοκα διακοσµηµένο κιονόκρανο του (β) αυτός που 
σχετίζεται µε τον κορινθιακό ρυθµό. Κόρινθος (η) {Κορίνθου} πόλη τής ΒΑ. 
Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού Κορινθίας: ο ισθµός τής ~· ΦΡ. 
(αρχαιοπρ.) ου παντός πλειν ες Κόρινθον (ου παντός πλεϊν ες Κόρινθον, Ζηνοβ. 
Παροιµ. V 37) δεν µπορεί ο καθένας να πλεύσει στην Κόρινθο, δηλ. δεν είναι 

όλοι ικανοί για έναν δύσκολο στόχο. — Κορίνθιος (ο) [αρχ.], Κορίνθια κ. 
(λόγ.) Κορινθία (η), κορινθιακός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο (µη 1.Ε). Κατά την 
άποψη τού F. Solmsen, το όνοµα Κόρινθος έχει καρική προέλευση (πβ. 
πελασγ. kar «κορυφή, άκρο»). o P. Chantraine, όµως, υποστηρίζει ότι θα 
µπορούσε να συνδεθεί µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κόρυνθος· µάζης ψωµός 
και, ως εκ τούτου, µε το αρχ. ουσ. κόρυς «περικεφαλαία, κράνος» (βλ. κ. 
κορυφή)]. 

Κόριννα (η) αρχαία Ελληνίδα ποιήτρια (6ος ή 3ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < κόρη 
+ παραγ. επίθηµα -ιννα {< *-iv-ja), πβ. βοιωτ. κόρ-ιλλα]. 

κοριός (ο) 1. νυκτόβιο έντοµο, το οποίο ζει στις κατοικίες και παρασιτεί στον 
άνθρωπο και σε µερικά θηλαστικά και πουλιά- έχει πλατύ σώµα χωρίς φτερά, 
µήκος περίπου πέντε χιλιοστών, καφέ χρώµα και τρέφεται µε το αίµα των 
θυµάτων του τσιµπώντας τα ενώ κοιµούνται· ΦΡ. (α) θα πιάσουµε κοριούς 
έκφραση δυσφορίας σε περιστάσεις αφόρητου συνωστισµού πολλών 
ανθρώπων σε µικρό χώρο (β) κάνω | παριστάνω τον ψόφιο κοριό 
προσποιούµαι ότι δεν γνωρίζω ή ότι δεν καταλαβαίνω κάτι που µε αφορά 
(συνήθ. όταν γίνεται συζήτηση για αυτό ενώπιον µου) ΣΥΝ. κάνω την πάπια · 
2. µικροσκοπική συσκευή, που εντοιχίζεται ή τοποθετείται στο τηλέφωνο ή το 
τηλεφωνικό δίκτυο για την υποκλοπή συνοµιλιών ή τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων. Επίσης (λαϊκ.) κορέος (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κορεός < αρχ. κόρις (ό) < *kor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- | *(s)quer- «κόβω, τέµνω» (για το οποίο βλ. κ. κείρω). Η λ. ταυτίζεται 
µορφολογικώς µε το ρωσ. korï «σκόρος». Στις σηµ. 2, 3 η λ. αποδίδει το αγγλ. 
bug]. 

κορίστας (ο) {κοριστών}, κορίστα (η) {κοριστών} ΜΟΥΣ. καλλιτέχνης τού 
τραγουδιού, που αποτελεί µέλος χορωδίας, κυρ. στο µελόδραµα (όπερα). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. corista < coro «χορός» < λατ. chorus < αρχ. χορός]. 

Κοριτσα (η) → Κορυτσά 
κοριτσάκι (το) → κορίτσι 
κορίτσαρος (ο) (εκφραστ.) όµορφο και γεροδεµένο ή πρόωρα ανεπτυγµένο 

σωµατικώς κορίτσι. Επίσης κοριτσάρα (η). [ΕΤΥΜ. < κορίτσι + µεγεθ. 
επίθηµα -αρος, πβ. κλέφτ-αρος, ψεύτ-αρος]. 

κορίτσι (το) {κοριτσ-ιού | -ιών} 1. γυναίκα νεαρής ηλικίας και ως επί το 
πλείστον άγαµη: όµορφο | ανέµελο | ανεπιτήδευτο | ανεπτυγµένο | χαριτωµένο | 
µελαγχολικό | άβγαλτο | ευαίσθητο | εργαζόµενο ~|| ~ τής παντρειάς ΣΥΝ. 
κοπέλα, κοπελιά, νέα, δεσποινίδα 2. (ειδικότ.) τέκνο θηλυκού γένους, κατ' 
αντιδιαστολή προς το αρσενικό, το αγώρι: µετά από δύο αγώρια, έφερε στον 
κόσµο και ένα ~ ΣΥΝ. κόρη, θυγατέρα ΑΝΤ. αγώρι, γυιος · 3. (σπανιότ.) 
γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί ή δεν έχει έλθει σε σεξουαλική επαφή µε 
άνδρα: είναι ακόµη - ΣΥΝ. παρθένα, ανύπαντρη, ελεύθερη, άγαµη, κόρη 
ΑΝΤ. παντρεµένη, έγγαµη, γυναίκα 4. η γυναίκα µε την οποία διατηρεί κανείς 
αισθηµατικό δεσµό: έφερε µαζί και το - του ΣΥΝ. φιλαινάδα, ερωµένη, 
κοπέλα, (αργκό) γκόµενα. — (υποκ.) κοριτσάκι κ. κοριτσόπουλο (το), (µεγεθ.) 
κοριτσάρα (η) κ. κορίτσαρος (ο) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κορίτσιν, υποκ. τού 
αρχ. κόρη (βλ.λ.)]. 

κοριτσίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε κορίτσι, που ταιριάζει σε αυτό: ~ 
συµπεριφορά | καµώµατα | χτένισµα | φόρεµα | φωνή | καρδιά | µάτια | 
γλυκύτητα | ύφος | εργόχειρο ΑΝΤ. αγωρίστικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

κοριτσοµάνι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} µεγάλο πλήθος κοριτσιών. [ΕΤΥΜ. 
< κορίτσι + -µάνι (βλ.λ.)]. 

κοριτσοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που γεννά ή που έχει όλο 
κορίτσια. 

κοριτσόπουλο (το) → κορίτσι 
κορµάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. (χαϊδευτ.) το κορµί 2. γυναικείο εφαρµοστό 

ρούχο, που καλύπτει µόνο τον κορµό τού σώµατος, και που φοριέται συχνά 
στη γυµναστική ή στον χορό (µπαλέτο) ή και ως εσώρουχο. 

κορµανθία (η) BOT. φαινόµενο κατά το οποίο τα άνθη αναπτύσσονται πάνω 
στον κορµό δέντρου. [ΕΤΥΜ; < κορµός + -ανθία < άνθος]. 

κορµί (το) {κορµ-ιού | -ιών} 1. το ανθρώπινο σώµα (και σπάν. ζώου): 
γεροδεµένο | κυπαρισσένιο | φιδήσιο | καλοσχηµατισµένο | νεανικό | γερασµένο 
| δυνατό ~ || µάζεψαν τα άψυχα ~ των πολεµιστών 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο 
άνθρωπος: στη µάχη πέσανε πολλά ~· ΦΡ. (α) (µειωτ.-υβριστ.) χαµένο κορµί 
βλ. λ. χαµένος (β) θα πέσουν κορµιά θα γίνει µάχη σώµα µε σώµα ή θα 
υπάρξουν θύµατα 3. (ειδικότ.) ο κορµός (χωρίς τα άκρα) τού σώµατος στον 
άνθρωπο και σε πολλά ζώα: ίσιωσε το ~ σου! — (υποκ.) κορµάκι (το) [µεσν.], 
(µεγεθ.) κορµάρα (η). [ΕΤΥΜ < µτγν. κορµίον, υποκ. τού αρχ. κορµός 
(βλ.λ.)]. 

κορµοράνος (ο) υδρόβιο πτηνό, που το µέγεθος του φθάνει τα 90 εκατοστά, 
έχει σκούρο φτέρωµα και εξαιρετικές ικανότητες στη σύλληψη τής θαλάσσιας 
λείας του (µπορεί να µείνει κάτω από το νερό επί ένα λεπτό)- στην Κίνα και 
την Ιαπωνία χρησιµοποιείται στο ψάρεµα" αλλιώς (λαϊκ.) φαλακροκόρακας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. cormorano < παλαιότ. γαλλ. cormareng < corp «κοράκι» (< λατ. 
corvus) + marenc «θαλασσινός» (< λατ. marinus)]. 

κορµός (ο) 1. το κύριο µέρος τού δέντρου από την επιφάνεια τού εδάφους µέχρι 
εκεί όπου αρχίζει να χωρίζεται σε κλαδιά ή ώς την κορυφή του, αν δεν 
διακλαδώνεται: γέρικος | λείος | χοντρός ~ ΣΥΝ. βλαστός 2. το κύριο µέρος τού 
δέντρου όπως αποµένει, όταν κοπεί από τη ρίζα και του αφαιρεθούν τα 
κλαδιά: έφτειαξε µια σχεδία από κορµούς δέντρων || πελεκηµένος | κοµµένος ~ 
3. (µτφ.) το σώµα ανθρώπου ή ζώου χωρίς το κεφάλι και τα άκρα: 
εµφανίστηκε µε κα- 



κορµοστασιά 934 κοροϊδίστικος 
 

λυµµένο τον ~ και γυµνά τα άκρα || έγειρε ελαφρά τον - µπροστά 
ΣΥΝ. κορµί 4. (µτφ.) το κύριο µέρος, το βασικό τµήµα: ο κύριος ~ τού 
στρατεύµατος προχώρησε δυτικά || ο νέος παίκτης εντάχθηκε στον -
τής οµάδας || ο ~ τού πλοίου (το πλοίο χωρίς τα εξαρτήµατα του) 5. 
συγκοινωνιακός άξονας που περιλαµβάνει κεντρικές αρτηρίες, κατ' 
αντιδιαστολή προς το τοπικό δίκτυο: λεωφορεία | δροµολόγια κορµού 
6. (παλαιότ. στην τρίτη τάξη Λυκείου) σύνολο µαθηµάτων κοινών για 
όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από τη δέσµη (βλ.λ.) που είχαν επι-
λέξει: µαθήµατα κορµού και µαθήµατα δέσµης 7. γλυκό σε κυλινδρι-
κό σχήµα: τούρτα | πάστα ~ || φρέσκος | νόστιµος ~ ΣΥΝ. ρολό. [ΕΤΎΜ. 
αρχ. < θ. κορ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. κείρω «κόβω», 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. συρ-µός]. 

κορµοστασιά (η) η στάση τού κορµιού, το παράστηµα: λεβέντικη | 
περήφανη | ίσια | καµαρωτή | ωραία ~ ΣΥΝ. στήσιµο, θωριά. [ΕΤΥΜ. 
< κορµί + -στασιά < στάση]. 

κόρνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το εξάρτηµα των οχηµάτων µε το οποίο 
παράγεται δυνατός και χαρακτηριστικός ήχος, ώστε να ειδοποιού-
νται οι άλλοι οδηγοί και οι διαβάτες κατά την κυκλοφορία: πατάω 
την - ΣΥΝ. κλάξον 2. (συνεκδ.) το κορνάρισµα: δεν αντέχω τις ~ πρωί-
πρωί. — κορνάρω p., κορνάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. corna < λατ. cornua, ονοµ. πληθ. τού ουσ. cornu «κέ-
ρας»]. 

κορνε (το) {άκλ.} 1. όργανο ζαχαροπλαστικής, σε σχήµα µικρού κω-
νικού ασκού από ύφασµα ή πλαστικό, µε λεπτό στόµιο στην άκρη, 
που γεµίζεται µε σαντιγί και χρησιµοποιείται για το γαρνίρισµα µε 
αυτή · 2. γλύκυσµα από ζύµη σε σχήµο' κώνου γεµισµένο µε σαντιγί 
και κερασάκι στην κορυφή. — (υποκ.) κορνεδάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. cornet, υποκ. τού corne «κέρας» < λατ. cornua, πληθ. τού cornu]. 

κόρνερ (το) {άκλ.} 1. (στο ποδόσφαιρο) (α) καθεµιά από τις τέσσερεις 
γωνίες τού γηπέδου στα σηµεία που τέµνονται κάθετα οι λευκές γραµ-
µές που ορίζουν τον αγωνιστικό χώρο: ο παίκτης έστησε τη µπάλα στο 
σηµείο τού ~ (β) το να βγει η µπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο, πί-
σω από τη γραµµή τού τέρµατος τής οµάδας που αµύνεται, αφού προ-
σκρούσει σε αµυνόµενο παίκτη ή αποκρουστεί από αυτόν: ο αµυντι-
κός έστειλε τη µπάλα ~ || η µπάλα βγήκε - (γ) (συνεκδ.) η ποινή η ο-
ποία επιβάλλεται στην παραπάνω περίπτωση και συνίσταται στην ε-
παναφορά τής µπάλας στον αγωνιστικό χώρο από παίκτη τής επιτι-
θέµενης οµάδας, ο οποίος κλοτσά τη µπάλα από µία από τις δύο γω-
νίες τού γηπέδου, δεξιά ή αριστερά τού τέρµατος τής αµυνόµενης ο-
µάδας: ο επόπτης γραµµών υπέδειξε ~|| ο διαιτητής σφύριξε | έδωσε 
—1| ο παίκτης εκτελεί | χτυπάει το ~ · 2. ΟΙΚΟΝ. η συντονισµένη ενέρ-
γεια κερδοσκόπων, οι οποίοι, κατόπιν µυστικής συµφωνίας, αγορά-
ζουν ένα προϊόν σε µεγάλες ποσότητες, ώστε να δηµιουργηθεί τεχνητή 
έλλειψη και να το πουλήσουν µετά σε πολύ µεγαλύτερη τιµή και µε 
µεγάλο κέρδος 3. το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ένας αγοραστής µε-
τοχών, ο οποίος φαίνεται να έχει αγοράσει τίτλους, τους οποίους ο-
φείλει να παραδώσει, αλλά στην πραγµατικότητα ούτε κατέχει ούτε 
µπορεί να εξασφαλίσει. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. corner «γωνία» < παλ. γαλλ. cornere < corne «γωνία, 
κέρατο» (βλ. λ. κορνέ)]. 

κορνέτα (η) {δύσχρ. κορνετών} 1. µικρό ξύλινο πνευστό όργανο σε 
σχήµα κέρατος 2. χάλκινο πνευστό όργανο µε επιστόµιο και τρία πι-
στόνια, που µοιάζει µε την τροµπέτα, αλλά είναι µικρότερο και µε λι-
γότερο καθαρό ήχο- χρησιµοποιείται κυρ. στα εµβατήρια. Επίσης 
κορνέτο (το). — κορνετίστας (ο). [ΕΤΥΜ < ιταλ. cornetta < corno 
«κέρας, κέρατο» < λατ. cornu]. 

κορνέτο (το) → κορνέτα 
Κορνηλία (η) [µτγν.] γυναικείο όνοµα. 
Κορνήλιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα Ρωµαίων αξιωµατούχων 2. µάρ-
τυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτχν. 
κύρ. όν. < λατ. Cornelius, πιθ. < λατ. cornu «κέρας»]. 

κορνιαχτός (ο) -> κουρνιαχτός 
κορνίζα (η) {δύσχρ. κορνιζών} 1. το διακοσµητικό πλαίσιο, στο οποίο 

τοποθετείται ζωγραφικό έργο, φωτογραφία ή δίπλωµα (πτυχίο): αση-
µένια | οβάλ | τετράγωνη | ξύλινη | µεταλλική - ΣΥΝ. κάδρο 2. κάθε 
ζώνη που εξέχει ως πλαίσιο σε κατασκευή (κτήριο, έπιπλο κ.λπ.) για 
λόγους διακοσµητικούς: µαρµάρινη | λειτουργική ~ ΣΥΝ. περίζωµα, 
στεφάνη. — (υποκ.) κορνιζούλα (η). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. cornise < λατ. cornix, -icis «κουρούνα» < αρχ. 
κορώντι (πβ. κορωνίς, -ίδος «καµπή, κορωνίδα»)]. 

κορνιζάδικο (το) (λαϊκ.) το κορνιζοποιείο. 
κορνιζά ρω ρ. µετβ. {κορνίζαρα κ. κορνιζάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. το-

ποθετώ (ζωγραφικό πίνακα, φωτογραφία ή πτυχίο) µέσα σε ξύλινο, 
γύψινο ή µεταλλικό πλαίσιο για διακοσµητικούς λόγους, ώστε να 
εκτεθεί σε κοινή θέα: ~ το δίπλωµα, για να το κρεµάσω στο ιατρείο 
ΣΥΝ. καδράρω 2. βάζω κορνίζα σε (αρχιτεκτονικό έργο, έπιπλο κ.λπ.). 
Επίσης κορνιζώνω. — κορνιζάρισµα κ. κορνίζωµα (το). 

κορνιζάς (ο) {κορνιζάδες} (λαϊκ.) 1. ο τεχνίτης που επαγγελµατικά 
τοποθετεί φωτογραφίες, πίνακες ή διπλώµατα µέσα σε κορνίζα ΣΥΝ. 
κορνιζοποιός 2. ο κατασκευαστής και έµπορος κορνιζών για πίνακες, 
φωτογραφίες ή διπλώµατα. 

κορνιζοποιείο (το) 1. το εργαστήριο όπου κατασκευάζονται παντός 
είδους κορνίζες 2. το εργαστήριο όπου τοποθετούνται ζωγραφικοί πί-
νακες, φωτογραφίες ή διπλώµατα µέσα σε κορνίζες ΣΥΝ. κορνιζάδικο. 
— κορνιζοποιός (ο). 

κορνίζωµα (το) → κορνιζάρω 
κορνιζώνω ρ. → κορνιζάρω 
κορν-µπίφ (το) (παλαιότ. ορθ. κορν-µπήφ) {άκλ.} ψιλοκοµµένο βοδι-
νό κρέας που διατηρείται σε κονσέρβα. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. corn beef < corn «παστώνω (σε κονσέρβα)» + beef 
«βοδινό»]. 

κόρνο (το) ΜΟΥΣ. πνευστό όργανο, τής ευρύτερης οικογένειας των 
χάλκινων στη σηµερινή ορχήστρα, τα κόρνα σχηµατίζουν ιδιαίτερη 
υποοικογένεια, που αντιπαρατίθεται στα «βαρέα χάλκινα» (τροµπέ-
τες, τροµπόνια, τούµπα)· αν και η λ. έχει χρησιµοποιηθεί για τον χα-
ρακτηρισµό µεγάλου αριθµού διαφορετικών τύπων οργάνων, ξύλινων 
(λ.χ. αγγλικό ~) ή χάλκινων, η κύρια σηµασία της αφορά όργανα των 
οποίων το σπειροειδές σχήµα και ο ήχος θυµίζουν κέρατα ζώων και 
τον ήχο που παραγόταν όταν φυσούσαν σε αυτά από µια άκρη ΣΥΝ. 
κέρας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. corno < λατ. cornu «κέρας, κέρατο»]. 

Κορνουάλη (η) περιοχή τής Ν∆. Αγγλίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. Cornwall < λατ. Cornovii, ονοµασία κελτικού φύλου που 
κατοικούσε εκεί (< cornu «κέρας», λόγω τού σχήµατος τής 
χερσονήσου), + αγγλοσαξ. walh «ξένος», εξαιτίας τής κελτικής 
γλώσσας, που ήταν ξένη στους Αγγλοσάξονες (γερµανόφωνοι). Βλ. κ. 
Ουαλία]. 

κορν-φλάουρ (το) {άκλ.} πολύ καλά επεξεργασµένο αλεύρι από κα-
λαµπόκι ή άλλα σιτηρά, που έχει τη µορφή λεπτής λευκής σκόνης 
και την ιδιότητα να φουσκώνει τη ζύµη: συσκευασµένο ~. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. corn flour < corn «καλαµπόκι» + flour «αλεύρι»]. 

κορν-φλέικς (τα) {άκλ.} ψηµένες νιφάδες καλαµποκιού. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. corn flakes < corn «δηµητριακά» + flake «νιφάδα»]. 

κόρο (το) ελλην. χορωδία 1. η χορωδία (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το χορω-
διακό έργο ή τµήµα έργου: το ~ τής ενάτης τού Μπετόβεν. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. coro < λατ. chorus < αρχ. χορός]. 

κορόζο (το) λευκή και σκληρή ουσία, που παράγεται από καρπούς 
φυτών και χρησιµοποιείται για την κατασκευή κουµπιών. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. corozo < ισπ. - αµερ. corozo, πιθ. < δηµώδ. λατ. ♦carudium 
«κουκούτσι»]. 

κορόιδεµα (το) → κοροϊδία 
κοροϊδευτικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται για κοροϊδία, για τη γελοι-
οποίηση, τον χλευασµό (κάποιου): ~ χειρονοµίες | γκριµάτσες | λόγια 
ΣΥΝ. περιπαικτικός, ειρωνικός, χλευαστικός. — κοροϊδευτικά επίρρ. 

κοροϊδεύω ρ. µετβ. {κορόιδεψα} 1. γελάω εις βάρος (κάποιου): τον 
κορόιδευαν για την προφορά του | για τη δειλία του ΣΥΝ. περιγελώ, 
εµπαίζω ANT. επαινώ 2. κάνω γκριµάτσες, µιµήσεις κ.λπ. εις βάρος 
(κάποιου), ώστε να προκαλέσω το γέλιο: όταν ο δάσκαλος γυρνά την 
πλάτη, τα παιδιά τον κοροϊδεύουν 3. κάνω (κάποιον) να δεχθεί (κάτι) 
ως αληθινό ή αξιόλογο, ενώ γνωρίζω ότι είναι ψεύτικο ή ασήµαντο, 
εξαπατώ: τον κορόιδεψε και του πήρε τα λεφτά || δεν µπορείς να κο-
ροϊδέψεις εµένα! ΣΥΝ. ξεγελώ. 

κοροϊδία (η) {δύσχρ. κοροϊδιών) 1. το να κοροϊδεύει κανείς (κάτι/κά-
ποιον): αρχίζω | πιάνω την ~ ΣΥΝ. εµπαιγµός 2. το να εξαπατά κανείς, 
η σκόπιµη παραπλάνηση (κάποιου): κάθε φορά µού λέει ότι η υπό-
θεση µου θα τακτοποιηθεί, αλλά τελικά δεν κάνει τίποτα- αυτό είναι 
σκέτη ~ ΣΥΝ. εξαπάτηση, απάτη. Επίσης κορόιδεµα (το). 

κοροϊδία: συνώνυµα. Ανάλογα µε το αν προκαλούν την αίσθηση 
τού γέλιου ή τού γελοίου, οι λέξεις που δηλώνουν κοροϊδία δια-
κρίνονται χονδρικά σε δύο οµάδες: σ' αυτές που ενέχουν το γέλιο, 
έµµεσα ή άµεσα (κοροϊδία - ειρωνεία - σάτιρα - διακωµώδηση -
γελοιοποίηση - περιγέλασµα - σκώµµα) και σ' αυτές που δεν συν-
δέονται µε την έννοια τού γέλιου ή τού γελοίου (σαρκασµός -
χλεύη/χλευασµός - εµπαιγµός). Η ειρωνεία διαφέρει των άλλων 
είναι έµµεσος τρόπος κοροϊδίας, όπου το νόηµα κρύβεται κάτω 
από τα λόγια, δεν παύει όµως να είναι κατανοητό για τον ακροα-
τή. Η σάτιρα έχει άµεσο χαρακτήρα και δηµόσιο, κατά κανόνα, βή-
µα (θέατρο, Μ.Μ.Ε.)· κοροϊδεύει πρόσωπα και πράγµατα, προκα-
λώντας γέλιο, µε σκοπό συνήθ. να διορθώσει τα κακώς κείµενα. Η 
διακωµώδηση πλησιάζει πολύ στη σηµ. τής σάτιρας, έχοντας άµε-
σο χαρακτήρα και δηµόσια, συνήθως, εκφορά. Η γελοιοποίηση 
έχει γενικότερο χαρακτήρα, προκαλεί δυσµενή εντύπωση για κά-
ποιον που φθάνει τα όρια τού γελοίου. Το ίδιο και το περιγέλασµα, 
που χρησιµοποιείται σε απλούστερο λόγο ή στη λογοτεχνία. Το 
οκώµµα είναι το κοροϊδευτικό πείραγµα που αποσκοπεί κι αυτό 
στην πρόκληση δυσµενών εντυπώσεων εις βάρος κάποιου προσώ-
που. Η άλλη σειρά των κοροϊδευτικών λέξεων δεν συνδέεται µε γέ-
λιο, αλλά µε έντονη επίκριση κάποιου, που στην οξύτερη µορφή 
της φθάνει στον σαρκασµό (κυριολ. σηµ. «ξέσχισµα», το σκίσιµο 
τής σάρκας), την έντονα επιθετική και σκληρή επίκριση κάποιου. 
Η χλεύη και ο χλευασµός ενέχουν επίκριση µε έντονο τον χαρα-
κτήρα τής περιφρόνησης και τής µείωσης, ενώ στον εµπαιγµό η 
επίκριση έχει έντονα προσβλητικό χαρακτήρα. Η λέξη κοροϊδία 
(από το κορόιδο < *κουρό-γιδο «κουρεµένο γίδι») είναι η γενική 
νεότερη λ. που δηλώνει, στον προφορικό ιδίως λόγο, όλο το φάσµα 
τής επίκρισης και τής πρόκλησης δυσµενών εντυπώσεων, µε ή χω-
ρίς γέλιο. 

κοροϊδιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η κοροϊδία: Βαρέθηκα πια το ~. 
Ή µου δίνεις τώρα τα χρωστούµενα ή θα σε πάω στα δικαστήρια! 2. 
οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει γελοιοποίηση ή εξευτελισµό: Τι κο-
ροϊδιλίκια είναι αυτά; Πώς ντύθηκες έτσι; ΣΥΝ. ρεζιλίκι. [ΕΤΥΜ. < 
κορόιδο + παραγ. επίθηµα -(ι)λίκϊ]. 

κοροϊδίστικα επίρρ.· χωρίς να αξίζει ή να έχει το επιθυµητό αποτέ-
λεσµα: χάσαµε τη νίκη -! ΣΥΝ. άδικα, τζάµπα. 

κοροϊδιστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την κοροϊδία· κυρ. στη 
ΦΡ. κοροϊδίστικα λεφτά χρήµατα που δαπανήθηκαν χωρίς λόγο, 
χωρίς αποτέλεσµα και συνεκδ. ό,τι αγοράστηκε µε αυτά τα χρήµατα: 



κορόιδο 935 κορυφή 
 

αυτό το ψυγείο δεν αξίζει, είναι - ΣΥΝ. πεταµένα λεφτά. 
κορόιδο (το) 1. αυτός που γίνεται αντικείµενο χλευασµού: µε τα καµώµατα του 

έγινε το - τού χωριού ΣΥΝ. περίγελως, τρελός, ψώνιο 2. αυτός που µπορεί 
εύκολα να εξαπατηθεί, να πέσει θύµα εκµετάλλευσης: για ~ µε περνάς και πας 
να µου πουλήσεις ψεύτικο πράγµα; || είναι µεγάλο ~· αυτός δουλεύει σαν σκυλί 
κι οι υπόλοιποι του τρώνε τα λεφτά! || Ξύπνα ~! ∆εν βλέπεις ότι σε 
εκµεταλλεύονται; ΣΥΝ. αφελής, χαζός, θύµα ΑΝΤ. ξύπνιος- ΦΡ. (α) κάνω το 
κορόιδο προσποιούµαι ότι δεν αντιλαµβάνοµαι τι συµβαίνει: τον είδα από 
µακριά, αλλά έκανα το κορόιδο, για να τον αποφύγω || όλα τα ξέρει και τα 
καταλαβαίνει, αλλά κάνει το κορόιδο σκόπιµα! ΣΥΝ. κάνω την πάπια, τον χαζό 
(β) πιάνω (κάποιον) κορόιδο εξαπατώ (κάποιον): πήγε να µε πιάσει κορόιδο, 
αλλά δεν την πάτησα! (γ) εις υνείσν | στην υγεία τού κορόιδου σε περιπτώσεις 
που κάποιοι καλοπερνούν εις βάρος άλλου, τον εκµεταλλεύονται ή τον 
εξαπατούν: σκοτώνεται στη δουλειά να τους στέλνει λεφτά κι αυτοί τα τρώνε και 
τα πίνουν ~. — (υποκ.) κοροϊδάκι (το), (µεγεθ.) κοροϊδάρα (η). 
[ΕΤΎΜ. < *κουρόγιδο «κουρεµένο γίδι» (αρχικώς για διαποµπευµένη 
γυναίκα) < κουρά + -γιδο < γίδι}. 

κορόµηλο (το) ο εδώδιµος καρπός τής κοροµηλιάς, που είναι µεγαλύτερος από 
κεράσι και µικρότερος από βερίκοκο, έχει λεπτή λεία φλούδα κοκκινωπού 
χρώµατος και η σάρκα του έχει γλυκόξινη γεύση ΣΥΝ. τζάνερο- ΦΡ. (τρέχει) το 
δάκρυ κορόµηλο για συνεχές, ασταµάτητο κλάµα. — κοροµηλιά (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. [ΕΤΎΜ. < *καρόµηλο (µε προληπτική αφοµοίωση) < 
*καρυό-µηλον < αρχ. κάρυον (βλ.λ.) + µήλον. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. 
προέρχεται από το µτγν. *όρόµηλον (ορός + µήλον, µαρτυρείται µόνον ο δωρ. 
τ. όροµ-αλίδες) µε την επίδρ. τού συνωνύµου κοκκύµηλον]. 

κορόνα (η) → κορώνα 
κοροπλάστης (ο) {κοροπλαστών} ο τεχνίτης ή καλλιτέχνης που είναι 

ειδικευµένος στην κατασκευή µικρών αγαλµάτων από πηλό ή γύψο, τα οποία 
συνήθ. παριστάνουν κόρες. — κοροπλαστική (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < κόρο- (< 
κόρη) + πλάστης]. 

κόρος1 (ο) 1. η απόλυτη πλήρωση ΣΥΝ. πλησµονή, υπερπλήρωση, χόρταση 
ANT. άδειασµα, εκκένωση 2. (κατ' επέκτ.) το συναίσθηµα δυσφορίας και 
αηδίας, που ακολουθεί την απόλυτη πλήρωση ΣΥΝ. κορεσµός, (οικ.) 
µπούχτισµα, υπερκορεσµός ΑΝΤ. έλλειψη, πείνα· ΦΡ. κατά κόρον σε 
υπερβολικό βαθµό: η υπόθεση προβλήθηκε ~ από τα µέσα ενηµέρωσης ΣΥΝ. 
υπερβολικά ΑΝΤ. λίγο, ελάχιστα. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. κορ-, πβ. κορ-έ-σαι, απρφ. 
αορ. τού ρ. κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω» (βλ. κ. κορεσµός)]. 

κόρος2 (ο) (παλαιότ. στη ναυπηγική) µονάδα µετρήσεως τής χωρητικότητας των 
πλοίων: πλοίο είκοσι χιλιάδων κόρων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. kör «στρογγυλό 
δοχείο». Η εβρ. λ. αποτελεί επίσης µονάδα µετρήσεως (κυρ. υγρών), που 
ισοδυναµεί µε 220 λίτρα]. 

corpus (το) λατ. (προφέρεται κόρπους) {συχνά πληθ. corpora} σώµα 
(γλωσσικού) υλικού: η επιλογή τού ληµµατολογίου βασίστηκε σε ~. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. corpus «σώµα»]. 

κορσάζ (το) {άκλ.} το τµήµα γυναικείου ρούχου που καλύπτει την περιοχή τού 
στήθους και γενικότ. τον άνω κορµό: εφαρµοστό | πλούσιο | αποκαλυπτικό | 
κεντητό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. corsage < corps «σώµα (< λατ. corpus)]. 

κορσές (ο) {κορσέδες} πλατιά Μαστική ζώνη που φοριέται κατά-σαρκα 
περιβάλλοντας τη µέση και τους γλουτούς, ενίοτε και µέρος τού θώρακα (για 
λόγους αισθητικής ή υγείας): γυναικείος | ανδρικός | κουµπωτός | 
ορθοπαιδικός | δετός -■ ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι στενός κορσές γίνοµαι φορτικός, 
ενοχλητικός: στενός κορσές µού έγινε όλο ρωτάει πού πάω και τι κάνω ΣΥΝ. 
παρενοχλώ, πιέζω. — (υποκ.) κορσε-δάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. corset < corps 
«σώµα» (< λατ. corpus)]. 

Κορσική (η) (γαλλ. Corse) γαλλικό νησί τής ∆. Μεσογείου, κοντά στις ακτές 
τής ∆. Ιταλίας, µε πρωτεύουσα το Αιάκιο (Αγιάτσο). — Κορσικανός (ο) 
[1888], Κορσικανή (η), κορσικανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < λατ. Corsica, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε φοιν. horsi «ξύλινος, δασώδης». Ήδη µτγν. είναι οι 
ονοµασίες Κύρνος, Κόρση, Κορσί-κα]. 

κορτάκιας (ο) {κορτάκηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) το άτοµο που κάνει κόρ-τε, που 
φλερτάρει γυναίκες κατά σύστηµα ΣΥΝ. ερωτιάρης. [ΕΤΥΜ. < κόρτε + παραγ. 
επίθηµα -άκιας, πβ. µατ-άκιας, γκοµεν-άκιας]. 

κορταρω ρ. µετβ. {κόρταρα κ. κορτάρισα) κάνω κόρτε, φλερτάρω. — 
κορτάρισµα (το). 

κόρτε (το) {άκλ.} η έµµεση έκφραση ερωτικής επιθυµίας προς κάποιον, κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να επιδιώκεται και η ανταπόκριση του: κάνω ~ ΣΥΝ. 
φλερτ, ερωτοτροπία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < νταλ. corte «αυλή παλατιού» (< λατ. cohors «αυλή, πε-
ρίβολος»). Η σηµερινή σηµ. προήλθε από την έκφραση fare la corte 
«συµπεριφέροµαι ευγενικά (όπως αρµόζει σε αυλικούς) - ερωτοτρο-πώ». 
Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη συναντούµε και στο γερµ. höflich «ευγενικός» 
(< Hof «αυλή»)]. 

κορτιζόνη (η) {κορτιζόνων} ορµόνη που παράγεται από τον φλοιό των 
επινεφριδίων, η οποία κατασκευάζεται τεχνητά και χρησιµοποιείται όπως και 
τα παράγωγα της στη θεραπεία αλλεργικών παθήσεων και ρευµατισµών, κυρ. 
λόγω τής αντιφλεγµονώδους δράσης της: κάνω ενέσεις κορτιζόνης. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. cortisone, συντετµηµένος τ. τού corticosterone 
(βλ.κ. κορτικοστερόνη)]. κορτιζονούχος, -ος, -ο (φάρµακο, ουσία κ.λπ.) που 
περιέχει κορτιζόνη: ~ κολλύριο. [ΕΤΥΜ. < κορτιζόνη + -ούχος < έχω]. 

κορτικοειδή (τα) οργανικές ενώσεις, που απαντούν στη φλοιώδη ουσία των 
επινεφριδίων. Επίσης κορτικοστεροειδή [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
corticoid (νόθο συνθ.)]. 

κορτικοστερονη (η) {κορτικοστερονών} ΒΙΟΛ. στεροειδής ορµόνη που 
εκκρίνεται από τον φλοιό των επινεφριδίων. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
corticosterone (νόθο συνθ.) < cortico-(< λατ. cortex «φλοιός») + -ster- (< αρχ. 
στερεός) + κατάλ. -one]. 

Κορύβαντες (οι) {Κορυβάντων} ΜΥΘΟΛ. ot πρώτοι άνθρωποι που γεννήθηκαν 
από την ίδια τη Γη· λόγω τής χορευτικής τους ικανότητας συνδέθηκαν µε τις 
Μούσες και συχνά ταυτίζονταν µε τους Κάβειρους και τους Κουρήτες. [ΕΤΥΜ 
αρχ., βλ. λ. κορυβαντιώ]. 

κορυβαντισµός (ο) [µτγν.] η κατάσταση τού φρενήρους ενθουσιασµού. — 
κορυβαντικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

κορυβαντιώ ρ. αµετβ. {κορυβαντιάς...· µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) 
είµαι έξαλλος από (θρησκευτικό) ενθουσιασµό ή φανατισµό: «µόνο µε 
"Σατανά" δεν παροµοίασαν τον επικοινωνιακό σύµβουλο τού προέδρου οι 
κορυβαντιώντες δηµογέροντες τού κόµµατος» (εφηµ.) ΣΥΝ. µαίνοµαι, 
φρενιάζω ΑΝΤ. ηρεµώ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κορυβαντιώ (-άω) < κορύβαντες, ιερείς τής Κυβέλης στη 
Φρυγία, οι οποίοι θορυβούσαν έξαλλα, όταν τελούσαν τα καθήκοντα τους. Η 
λ. Κορύβαντες είναι αγν. ετύµου, ίσως φρυγικής προελ., αν και έχει προταθεί η 
σύνδεση µε αρχ. σκανδ. huerfa «στρέφω, στριφογυρίζω» (που θα µπορούσε 
να συσχετιστεί µε τους κορυβαντικούς χορούς)]. 

Κορυδαλλός (ο) 1. δήµος τής Αττικής, ΝΑ. τού όρους Αιγάλεω 2. (συνεκδ.) (α) 
το συγκρότηµα φυλακών που βρίσκεται στον παραπάνω δήµο: δραπέτευσε 
από τον ~ || έχει κάνει στον ~ (ενν. φυλακή) (β) (γε-νικότ.) η φυλακή: πάω | 
µπαίνω | κλείνω (κάποιον) στον ~. [ΕΤΎΜ. Στην ίδια περιοχή βρισκόταν ο 
αρχ. δήµος Κορυδαλλού ή Κο-ρυδαλλέων, από το οµώνυµο πτηνό]. 

κορυδαλλός (ο) µικρό ωδικό πτηνό, που µοιάζει µε σπουργίτι, έχει µήκος 
περίπου 20 εκατοστά, γκρίζο φτέρωµα µε σχέδια στο στήθος, χαρακτηριστικό 
λοφίο στο πίσω µέρος τού κεφαλιού, κατασκευάζει τις φωλιές του σε 
κοιλότητες τού εδάφους, τρέφεται µε έντοµα, κάµπιες, σκουλήκια και 
σπόρους και το κυνηγούν για το νόστιµο κρέας του ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιταρήθρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κορυδαλ(λ)ός < κόρυδος | κορυδός < κόρυς, -υθος «πε-
ρικεφαλαία» (για το οποίο βλ. λ. κορυφή)]. 

κόρυζα (η) {χωρ. πληθ.} 1. κρυολόγηµα που συνοδεύεται από ρινική καταρροή 
ΣΥΝ. συνάχι 2. λοιµώδης νόσος των πουλερικών και των βοοειδών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε αρχ. αγγλ. hrot «βλέννα, µύξα», αρχ. γερµ. 
(h)roz, p. hrûzzan «γρυλίζω, ροχαλίζω» κ.ά.]. 

κορύνη (η) {κορυνών} 1. ρόπαλο που χρησίµευε ως πολεµικό ή κυνηγετικό 
όπλο και είχε τη µία πλευρά παχύτερη και ενισχυµένη µε σιδερένια επένδυση: 
η ~ τού Ηρακλή | των µονοµάχων || σιδερένια | θανατηφόρα ~2. ελαφρό, 
ξύλινο, γυµναστικό όργανο µε µήκος 0,75 µ. και διάµετρο 10-11 εκ. στην 
ογκωδέστερη πλευρά και 4 εκ. στη λαβή, που χρησιµοποιείται κυρ. στην 
ενόργανη γυµναστική γυναικών στις ασκήσεις εδάφους ή στο τσίρκο από 
ζογκλέρ 3. ΑθΛ. κορόνες (οι) αγώνισµα τής ρυθµικής γυµναστικής γυναικών, 
στο οποίο χρησιµοποιούνται τα παραπάνω όργανα. — κορυνηφόρος, -ος, -ον 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόρυς, -υθος «περικεφαλαία, κράνος» (βλ. κ. κορυφή)]. 

Κορυτσά (η) (ορθότ. Κοριτσά) ιστορική πόλη τής ΝΑ. Αλβανίας (Β. Ηπείρου), 
γνωστή από τον ελληνοϊταλικό πόλεµο τού 1940 (Επος τής Αλβανίας). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. Korçë | Korea < goritsa «αγριαχλαδιά»]. 

κορυφαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται στην κορυφή σε σχέση µε 
άλλους, που τους ξεπερνά: ~ επιστήµων | παίκτης | παράγοντας | έργο | 
στέλεχος | συνθέτης | γιατρός | εκδήλωση | ρόλος ΣΥΝ. εξέχων, ξεχωριστός 
ΑΝΤ. τελευταίος, έσχατος, ασήµαντος 2. (ειδικότ. στο αρχ. δράµα) κορυφαίος 
(ο) το µέλος τού χορού που διευθύνει, οδηγεί τον χορό (δίνοντας τον ρυθµό 
στο τραγούδι και στην όρχηση) και συνδιαλέγεται (στα διαλογικά µέρη) µε 
τους υποκριτές: ο ~ τού χορού ΣΥΝ. προεξάρχων (πβ. λ. υποκριτής). 

κορυφή κ. κορφή [µεσν.] (η) (σηµ. 1-3) 1. το υψηλότερο σηµείο: η ~ τού 
κεφαλιού | των δέντρων | τής σκάλας | τού κύµατος ΣΥΝ. άκρη ΑΝΤ. βάση 2. 
(ειδικότ.) το υψηλότερο σηµείο ενός βουνού: απάτητη | απρόσιτη | χιονισµένη | 
απότοµη | ψηλή ~ ΣΥΝ. βουνοκορφή, άκρη ΑΝΤ. (πεδιάδα) πλαγιά- ΦΡ. an' την 
κορ(υ)φή ώς τα νύχια ολόκληρος, από πάνω ώς κάτω: τον εξέταζε προσεκτικά 
- ΣΥΝ. πατόκορφα 3. (στον τ. κορφή) η τρυφερή άκρη τού βλαστού των 
φυτών (βλ. κ. λ. κορφάδα) 4. (α) ΓΕΩΜ. το σηµείο γεωµετρικού σχήµατος, το 
οποίο απέχει περισσότερο από τη βάση και στο οποίο τέµνονται δύο πλευρές 
(ευθείες) ή τρία ή περισσότερα επίπεδα του: οι ~ τού τριγώνου | τού κώνου | 
τής καµπύλης | τής πυραµίδας (β) το σηµείο στο οποίο συναντώνται οι 
ηµιευθείες (πλευρές) που ορίζουν µία γωνία (γ) κατά κορυφήν γωνίες (κατά 
κορυφήν γωνίαι, Ευκλείδ. 1,15) δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και οι 
πλευρές τής µιας είναι προεκτάσεις των πλευρών τής άλλης 5. (µτφ.) το 
πρόσωπο ή θεσµικό όργανο που ασκεί τον έλεγχο ή την εξουσία: η - τής 
ιεραρχίας | τής ηγεσίας | τού κόµµατος || συνδιάσκεψη (βλ.λ.) | συνοµιλίες | 
σύνοδος (βλ.λ.) | συνάντηση (βλ.λ.) κορυφής ΣΥΝ. κεφαλή, ηγεσία ΑΝΤ. 
βάση 6. (µτφ.) το πιο υψηλό, το πιο επιτυχηµένο σηµείο όπου µπορεί να 
φθάσει κανείς: η ~ τής βαθµολογίας | τής επιτυχίας | τής επιστήµης | τής σταδιο-
δροµίας 7. (ως χαρακτηρισµός) ο κορυφαίος: είναι ~ στο είδος του • ΦΡ. από 
την πόλη έρχοµαι και στην κορφή καννέλα βλ. λ. καννέλα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κόρυς, -υθος «περικεφαλαία, κράνος» < θ. *kor-, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- «κεφάλι», οπότε η λ. συνδέεται µε το 
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ουσ. κέρας (βλ.λ.), ίσως και µε αρχ. γερµ. hiruz «ελάφι», λατ. cerus 
(> γαλλ. cerf ) κ.ά. Κατ' άλλη άποψη, οι λ. κορυφή και κόρυµβος είναι 
πελασγικής αρχής]. 

κορυφογραµµή (η) [1874] η γραµµή που σχηµατίζεται νοητά και 
ενώνει τις κορυφές (και τις κοιλότητες) γειτονικών βουνών: οι ~ τής 
Πίνδου ΣΥΝ. βουνοκορφή ANT. πλαγιά. 

κορυφώνω ρ. µετβ. {κορύφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. οδηγώ (κάτι) στο 
ανώτατο σηµείο: η απροσδόκητη τροπή που πήρε η υπόθεση κορύ-
φωσε την αγωνία τού κοινού' (µεσοπαθ. κορυφώνοµαι) 2. φθάνω στο 
ανώτατο σηµείο, στο ζενίθ: κορυφώνεται η πίστη | η περιέργεια | η 
κρίση | το ενδιαφέρον | ο ανταγωνισµός | η ηδονή 3. φθάνω στο πιο 
σηµαντικό σηµείο µου: οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν µε την οµιλία 
τού πρωθυπουργού. — κορύφωµα (το) [µτγν.]. [ETYM. < αρχ. 
κορυφώ (-όω) < κορυφή]. 

κορύφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το υψηλό-
τερο σηµείο, ο ανώτατος βαθµός (ιδιότητας, κατάστασης κ.λπ.): η ~ 
τής αγωνίας των θεατών ενός διαγωνισµού || µε τον χαµό και τού δεύ-
τερου παιδιού έφθασε το οικογενειακό δράµα στην ~ του || η ~ τής 
απόλαυσης | τού πάθους | τής έντασης ΣΥΝ. αποκορύφωση, απο-
κορύφωµα 2. το σηµαντικότερο σηµείο: ~ των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων αύριο µε τη συναυλία τού µεγάλου συνθέτη || η ~ τής δράσης 
στην αρχαία τραγωδία 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε αποτελεί την κορυφαία 
στιγµή, το ανώτατο σηµείο: η χθεσινή συγκέντρωση αποτέλεσε την ~ 
τής προεκλογικής εκστρατείας... || η αποψινή διαδήλωση θα είναι η ~ 
µιας σειράς ενεργειών διαµαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική στο 
θέµα των συντάξεων. 

κορφάδα (η) 1. η τρυφερή άκρη τού βλαστού των φυτών, κυρ. τής κο-
λοκυθιάς: δροσερή | τρυφερή ~ ΣΥΝ. κορυφή 2. κορφάδες (οι) φαγητό 
που παρασκευάζεται από τις τρυφερές άκρες των βλαστών χορ-
ταρικών και κολοκυθιών ΣΥΝ. κολοκυθοκορφάδες. [ETYM. < αρχ. 
κορυφάς, -άδος < κορυφή]. 

κορφή (η) → κορυφή 
Κορφιάτης (ο), Κορφιάτισσα (η) (λαϊκ.) ο Κερκυραίος. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < Κορφοί, βλ. λ. Κέρκυρα]. 
κορφιάτικος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε την Κέρ-

κυρα ή τους Κερκυραίους: ~ καντούνια | χορός | γλυκύσµατα ΣΥΝ. 
κερκυραϊκός. 

κορφοβούνι (το) {χωρ. γεν.} (λογοτ.) το ψηλότερο σηµείο ενός βου-
νού: απάτητο | ψηλό | άγριο ~ ΣΥΝ. βουνοκορφή. 

κορφολόγος (ο) 1. αυτός που κόβει τα βλαστάρια φυτού · 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για τον αποχωρισµό τού αν-
θόγαλου από το γάλα. 

κορφολογώ ρ. µετβ. [µεσν.] {κορφολογείς... | κορφολόγ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κόβω τις τρυφερές άκρες, τα βλαστάρια φυτού (συ-
νήθ. για φαγητό). — κορφολόνηµα (το). 

κόρφος (ο) 1. το µέρος τής θάλασσας που µπαίνει µέσα στην ξηρά και 
είναι προστατευµένο: γαλήνιος | σκοτεινός ~ ΣΥΝ. κόλπος 2. (µτφ.) τα 
στήθη τής γυναίκας ή το στέρνο τού άντρα: κοιµήθηκε γαλήνια στον 
- του || έκρυψε βιαστικά το µήνυµα στον - της ΣΥΝ. αγκαλιά, στήθος- 
ΦΡ. (α) (µτφ.) (έχω | ζεσταίνω) φίδι στον κόρφο µου προστατεύω ή 
βοηθώ άνθρωπο, που θα αποδειχθεί αγνώµων ή εχθρός µου: άργησε 
να καταλάβει τι φίδι είχε στον κόρφο του! (β) ούτε ψύλλος στον 
κόρφο µου βλ. λ. ψύλλος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κόλφος < αρχ. κόλπος 
(βλ.λ.)]. 

-κόρφος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό κο-
ρυφών: δί-κορφος, τρί-κορφος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το ουσ. 
κορ(υ)φή (πβ. κ. µτγν. τρι-κόρυφος, αρχ. δι-κόρυφος)]. 

κόρωµα (το) → κορώνω 
κορώνα (η) (σχολ. ορθ. κορόνα) {δύσχρ. κορωνών} 1. κόσµηµα που φέ-
ρεται στην κεφαλή συνήθ. βασιλέων κατασκευάζεται από ευγενές 
µέταλλο, διακοσµείται περίτεχνα µε πολύτιµους λίθους και έχει σχή-
µα στεφάνης ΣΥΝ. στέµµα 2. κάθε κόσµηµα κεφαλής που µοιάζει µε 
στέµµα: αποκριάτικη ~ || η ~ µιας νικήτριας καλλιστείων ΦΡ. (µτφ.) 
έχω (κάποιον) κορώνα στο κεφάλι µου τιµώ πάρα πολύ και φροντίζω 
(κάποιον): εγώ τη γυναίκα µου την ~ 3. (συνεκδ.) καθετί που φέρει 
απεικόνιση τού παραπάνω κοσµήµατος (λ.χ. οικόσηµο, θυρεός, νόµι-
σµα)· (ειδικότ.) νόµισµα χωρών τής Ευρώπης: η ~ τής Σουηδίας | τής 
∆ανίας- ΦΡ. (α) κορώνα-νράµµατα βλ. λ. γράµµα (β) παίζω τη ζωή 
µου κορώνα-νράµµατα βλ. λ. ζωή 4. θήκη από ειδικό υλικό (πορσε-
λάνη, πολύτιµο µέταλλο κ.λπ.), που τοποθετείται από οδοντίατρο πά-
νω σε φυσικό δόντι, καλύπτοντας το όλο για την προστασία του: πορ-
σελάνινη | χρυσή - ΣΥΝ. θήκη, επίθεση · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο που δηλώνει 
επιµήκυνση ενός φθόγγου και σηµειώνεται πάνω από αυτόν (συ-
νεκδ.) η αυξηµένη χρονική διάρκεια και ένταση τής φωνής σε συ-
γκεκριµένο σηµείο τής µελωδίας: βγάζω - 6. (µτφ.) τα µεγάλα λόγια, 
συνήθ. για εντυπωσιασµό, επιθετικές ή έντονες εκφράσεις: δηµαγω-
γικές | πολεµοχαρείς ~ || στον λόγο του πέταξε και µερικές εθνικιστι-
κές - ΣΥΝ. µεγαλοστοµία. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < λατ. corona «στεφάνι» < αρχ. κορώνη «κουρούνα» 
< θ. kor-ön-, παρεκτεταµένος τ. τού *kor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker-, ηχοµιµητική ρίζα που αποδίδει κραυγές ορισµένων πτηνών, πβ. 
λατ. comix «κουρούνα», corvus «κοράκι», αγγλ. crow, σουηδ. kraka, 
γαλλ. corbeau κ.ά. Οµόρρ. πιθ. κόρ-αξ (βλ.λ.), κορ-ωνίς (-ίδα)]. 

Κορώνη (η) κωµόπολη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας, 
γνωστή για το µεσαιωνικό της κέντρο- ΦΡ. (µτφ.) έχω µπάρµπα στην 
Κορώνη έχω µεγάλο µέσον, έχω ισχυρούς προστάτες: δεν έχει ανάγκη 
από διαγωνισµούς για να διοριστεί- ~! ΣΥΝ. έχω δόντι. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
κωµόπολη < αρχ. κορώνη (βλ. λ. κορώνα). Η φρ. έχω µπάρµπα στην 
Κορώνη ερµηνεύεται από τη σπουδαιότητα τής πόλης 

κατά την Τουρκοκρατία και από την εξουσία τού διοικητή της]. 
κορωνίδα (η) {-ας κ. -ίδος} 1. το πιο υψηλό σηµείο ενός οικοδοµή-

µατος ΣΥΝ. κορυφή, άκρο ΑΝΤ. βάση, βάθρο, θεµέλιο 2. (κατ' επέκτ.) 
(α) το µέρος τής στέγης που προεξέχει από τους τοίχους ΣΥΝ. γείσο 
(β) το µέρος επίπλου που προεξέχει ΣΥΝ. κορνίζα 3. (µτφ.) το πιο υψη-
λό σηµείο, ο ανώτατος βαθµός αξιολογικής κλίµακας 4. (συνεκδ.) κα-
θετί που θεωρείται κορυφαίο, σηµαντικότερο σε έναν τοµέα: είναι η 
~ των φιλοσόφων || ο άνθρωπος είναι η ~ τής δηµιουργίας ΣΥΝ. αφρός, 
κορυφή ΑΝΤ. µετριότητα 5. ΓΛΩΣΣ. (στην Αρχαία Ελληνική) το σηµείο, 
όµοιο στο σχήµα µε την ψιλή, το οποίο τοποθετείται πάνω από µακρό 
φωνήεν ή δίφθογγο, που έχει προέλθει από κράση: και εγώ > κάγώ • 
6. ΜΟΥΣ. σηµείο τής ευρωπαϊκής µουσικής που δηλώνει ότι ο φθόγ-
γος ή η παύση µπορεί να διαρκέσει όσο χρόνο θέλει ο εκτελεστής 
ΣΥΝ. κορώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόστροφος, συγκοπή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κορωνίς, -ίδος < κορώνη (βλ. λ. κορώνα)]. 

κορώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κόρω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (σπάν.) µε-
ταδίδω τόση θερµότητα, ώστε να κάνω (κάτι) να καίει ΣΥΝ. πυρα-
κτώνω 2. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να βρεθεί εκτός εαυτού: το κρασί τον 
κόρωσε ΣΥΝ. ερεθίζω, εξάπτω ΑΝΤ. παγώνω, δροσίζω ♦ 3. (αµετβ.) απο-
κτώ τόση θερµότητα, ώστε να καίω: η αλουµινένια στέγη κόρωσε 
από τις ακτίνες τού ηλίου ΣΥΝ. πυρακτώνοµαι ANT. παγώνω, δροσίζω-
ΦΡ. (µτφ.) ανάβω και κορώνω εξοργίζοµαι, γίνοµαι έξαλλος, εκτός 
εαυτού: άναψε και κόρωσε µ'αυτά που άκουσε ΣΥΝ. εξάπτοµαι ΑΝΤ. 
ηρεµώ, γαληνεύω. — κόρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < κόρος' «κορεσµός - 
θυµός (βλ.λ.)»]. 

Κ.Ο.Σ. (το) Κεντρικό Οικονοµικό Συµβούλιο. 
κόσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλο δρεπάνι µε µεγάλη λαβή. 

[ΕΤΥΜ < σλαβ. kosa]. 
κοσάρι (το) → εικοσάρικο 
κοσάρικο (το) → εικοσάρικο 
κοσκινάς (ο) [µεσν] {κοσκινάδες}, κοσκινού (η) {κοσκινούδες} τε-
χνίτης ειδικός στην κατασκευή κόσκινων. 

κοσκινίζω ρ. µετβ. [µτγν] {κοσκίνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περνώ (κάτι) 
από κόσκινο: ~ το αλεύρι | το στάρι ΣΥΝ. καθαρίζω 2. (µτφ.) περνώ 
από εξονυχιστικό έλεγχο: οι εφοριακοί οφείλουν να κοσκινίζουν τις 
δηλώσεις (υπόνοιες για φοροδιαφυγή) ΣΥΝ. εξετάζω, ελέγχω, κρησα-
ρίζω, περνώ από ψιλό κόσκινο- ΦΡ. (παροιµ.) όποιος δεν θέλει | βα-
ριέται να ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκινίζει βλ. λ. ζυµώνω. — κοσκίνι-
σµα (το), κοσκινιστός, -ή, -ό. 

κόσκινο (το) στρογγυλό σκεύος µε τρυπητό πλέγµα στη βάση και 
φαρδιά περίµετρο, µέσα από το οποίο περνάµε κοκκώδη υλικά (π.χ. 
αλεύρι), για να καθαριστούν από ξένα σώµατα ή να κατακρατηθούν 
οι µεγαλύτεροι κόκκοι: ξύλινο | ψιλό | λεπτό ~ ΣΥΝ. κρησάρα- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) περνώ (κάποιον | κάτι) από (ψιλό) κόσκινο εξετάζω (κάποι-
ον/κάτι) εξονυχιστικά: η αίτηση του πέρασε από κόσκινο, πριν γίνει 
δεκτή ΣΥΝ. κοσκινίζω (β) (σκωπτ.) θα σου βάλω κόσκινο | κρησάρα 
(ενν. στο πρόσωπο) (για άνθρωπο που ντρέπεται να παρουσιαστεί δη-
µοσίως) δεν θα αφήσω να σε δουν, θα σε καλύψω: τι ντρέπεσαι, την 
επόµενη φορά ~! (γ) κάνω (κάτι | κάποιον) κόσκινο κάνω (κάτι/κά-
ποιον) διάτρητο από σφαίρες (πυροβολώντας): πυροβολούσαν από 
παντού και του έκαναν το αυτοκίνητο ~! (δ) παλιά µου τέχνη κόσκινο 
βλ. λ. τέχνη (ε) καινούργιο κοσκινάκι µου και πού να σ' ακουµπήσω | 
να σε κρεµάσω βλ. λ. καινούργιος. — (υποκ.) κοσκινάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κόσκινον, αγν. ετύµου. Καµιά από τις προταθείσες απόψεις δεν 
ικανοποιεί, όπως λ.χ. η σύνδεση µε λιθ. kósti «στραγγίζω» ή µε λατ. 
scindo «διασχίζω, διασπώ». Η λ. είναι πιθ. µεσογειακής καταγωγής]. 

κοσκινίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} συρµάτινο πλέγµα (διαφόρων µε-
γεθών) που χρησιµοποιείται για το κοσκίνισµα τού χώµατος ή άλλων 
υλικών ΣΥΝ. κόσκινο. 
[ΕΤΥΜ. < θ. κοσκινισ- (ρ. κοσκινίζω) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
σφουγγαρίσ-τρα]. 

κοσµαγάπητος, -η, -ο [1888] αυτός που είναι σε όλους αγαπητός: ~ 
παρουσία | προσωπικότητα | αστέρας | νησί ΣΥΝ. δηµοφιλής, λαοφι-
λής ΑΝΤ. λαοµίσητος, λαοκατάρατος. 

κοσµάκης (ο) [1894] {χωρ. πληθ.) (περιληπτ.) οι απλοί άνθρωποι, τα 
µη προνοµιούχα λαϊκά στρώµατα, ο «απλός λαός»: ποιος ενδιαφέρε-
ται για τα προβλήµατα τού ~; || αυτά είναι λόγια τού -µην τ' ακούς! 
ΣΥΝ. λαός, λαουτζίκος, όχλος ΑΝΤ. αριστοκρατία, πλουτοκρατία- ΦΡ. 
κόσµος και κοσµάκης µεγάλο πλήθος ανθρώπων ή άνθρωποι κάθε 
κοινωνικής τάξεως και προέλευσης: µαζεύτηκε ~, να δει τι τρέχει. 

Κοσµάς (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων και µοναχών τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: οι Άγιοι ~ και ∆αµιανός || ο Άγιος ~ ο Αιτωλός 
2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Κοσµάς < αρχ. κόσµος]. 

κοσµετολογία (η) → κοσµητολογία 
κόσµηµα (το) {κοσµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε χρησιµεύει 
για διακόσµηση ή στολισµό: ~ οροφής (σχέδιο ζωγραφισµένο ή ανά-
γλυφο, που διακοσµεί την επιφάνεια οροφής κτηρίου) || τυπογραφικό 
~ (το σχέδιο στο εξώφυλλο) ΣΥΝ. στολίδι, καλλωπισµός 2. (ειδικότ.) τα 
στολίδια που φορούν πάνω τους οι άνθρωποι: γυναικείο | πολύτιµο | 
ψεύτικο | αγαπηµένο | χρυσό | ασηµένιο | παραδοσιακό | περίτεχνο -
ΣΥΝ. (ξέν.) µπιζού 3. (µτφ.) οτιδήποτε οµορφαίνει κάτι: το νεοκλασι-
κό κτήριο αποτελούσε ~ τής πόλης µας ΣΥΝ. στολίδι. [ETYM αΡΧ· < 
κοσµώ (βλ.λ.)]. 
κοσµηµατογράφος (ο/η) [1863] 1. τεχνίτης ειδικευµένος στη διακόσµηση 

εσωτερικών τοίχων, οροφών, δαπέδων ή προσόψεων κτηρίων 2. τεχνίτης 
ειδικευµένος στον σχεδιασµό κοσµηµάτων. — κοσµηµα-τογραφία (η) 
[1848], κοσµηµατογραφικός, -ή, -ό [1886]. κοσµηµατοθήκη (η) [1882] 

{κοσµηµατοθηκών} ειδική θήκη, στην 
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οποία φυλάσσονται και µε την οποία µεταφέρονται κοσµήµατα: σκαλιστή | 
κλειδωµένη | πολύτιµη ~ ΣΥΝ. µπιζουτιέρα. 

κοσµηµατοποιία (η) [1801] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής κο-
σµηµάτων. 

κοσµηµατοποιός (ο/η) ο τεχνίτης που είναι ειδικός στην κατασκευή 
κοσµηµάτων: επιδέξιος | λεπτολόγος ~. 

κοσµηµατοπωλείο (το) [1889] κατάστηµα στο οποίο εκτίθενται και πωλούνται 
κοσµήµατα. 

κοσµηµατοπώλης (ο) [1875] {κοσµηµατοπωλών}, κοσµηµατοπώ-λίσσα (η) 
{κοσµηµατοπωλισσών} έµπορος που ασχολείται µε την πώληση 
κοσµηµάτων, ο ιδιοκτήτης κοσµηµατοπωλείου. 

κόσµηση (η) → κοσµώ 
κοσµητεία (η) {κοσµητειών} 1. το αξίωµα τού κοσµήτορα 2. (συνεκδ.) η θητεία 

τού κοσµήτορα, ο χρόνος κατά τον οποίο ασκεί αυτό το αξίωµα: κατά την ~ 
του ελήφθησαν σηµαντικές αποφάσεις στη σχολή 3. (συνεκδ.) το γραφείο τού 
καθηγητή που κατέχει το αξίωµα αυτό: η συνάντηση θα γίνει στην ~. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κοσµητής, αξιωµατούχος των Αθηνών, υπεύθυνος επί 
των εφήβων, < κοσµώ]. 

κοσµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµεύει ως διακοσµητικό στοιχείο: ~ 
αρχιτεκτονικά σχέδια ΣΥΝ. διακοσµητικός ΑΝΤ. λειτουργικός· ΦΡ. (λογοτ.) 
κοσµητικό επίθετο (i) επίθετο που (υπερ)τονίζει τις ιδιότητες τού 
ουσιαστικού το οποίο προσδιορίζει: οι µαθητές βρίσκουν τα - τού διηγήµατος 
(ii) (ευφηµ.) υβριστικές ή προσβλητικές φράσεις: τον στόλισε µε διάφορα ~ || 
(κ. µόνο στον τ. κοσµητικά) του είπε διάφορα ~ και τον εξόργισε 2. κοσµητική 
(η) το σύνολο των µεθόδων που έχουν ως αντικείµενο τη βελτίωση τής 
εικόνας που παρουσιάζει το πρόσωπο και το σώµα τού ανθρώπου. 

κοσµητολογία κ. κοσµετολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο την παρασκευή καλλυντικών. — κο-σµητολόγος (ο/η,), 
κοσµητολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cosmétologie]. 

κοσµήτορας (ο/η) {(θηλ. κοσµήτορος) | κοσµητόρων} 1. ο καθηγητής ή η 
καθηγήτρια ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, που εκλέγεται για ορισµένο 
διάστηµα (συνήθ. έναν χρόνο), για να συγκαλεί και να προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις τής σχολής, να αντιπροσωπεύει τη σχολή στην πρυτανεία, να 
υπογράφει τις αποφάσεις κ.λπ.: ο ~ τής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 2. τίτλος 
µέλους τού προεδρείου τής Βουλής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, 
πέντε αντιπροέδρους, τρεις κοσµήτορες και έξι γραµµατείς 3. ένας από τους 
επόπτες αθλητικής συνάντησης, στον οποίο έχουν ανατεθεί επιπλέον 
καθήκοντα: ο ~ των Μεσογειακών Αγώνων. Επίσης (λόγ.) κοσµήτωρ 
{κοσµήτορος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοσµήτωρ, αρχική σηµ. «στρατιωτικός 
διοικητής», < κοσµώ «παρατάσσω, διατάσσω»]. 

κοσµικογράφος (ο/η) δηµοσιογράφος που συντάσσει την κοσµική στήλη σε 
εφηµερίδα ή περιοδικό. — κοσµικογραφία (η), κοσµικο-Υραφικός, -ή, -ό. 

κοσµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον κόσµο, την επίγεια 
ζωή, κατ' αντιδιαστολή προς την θρησκευτική ή εκκλησιαστική ζωή: - εξουσία | 
τέχνη | µουσική | άρχοντας ΣΥΝ. εγκόσµιος, επίγειος, υλικός ΑΝΤ. ουράνιος, 
εκκλησιαστικός (β) µη θεοκρατικός, λαϊκός: ο στρατός στην Τουρκία προασπίζει 
τον ~ χαρακτήρα τού κράτους 2. αυτός που σχετίζεται µε την κοινωνική ζωή τής 
υψηλής κοινωνίας: µετά τον θάνατο τού πατέρα της εξαφανίστηκε από την ~ ζωή 
τής Αθήνας || ~ συγκέντρωση | σαλόνια | γεγονός | πρεµιέρα | κέντρο | στήλες 
περιοδικών 3. αυτός που αγαπά τις κοινωνικές επαφές: ~ τύπος | κυρία ΣΥΝ. 
κοινωνικός ANT. απόκοσµος, αποµονωµένος 4. (α) αυτός που σχετίζεται µε το 
σύµπαν: ~ χώρος | διάστηµα | κενό | άπειρο | φαινόµενο | θόρυβος | σκόνη 
(σωµατίδια που εντοπίζονται στον πυθµένα τού ωκεανού) | σύστηµα (κάθε 
θεωρία που ασχολείται µε το πώς διαµορφώθηκε το σύµπαν) ΣΥΝ. 
συµπαντικός, διαστηµικός ΑΝΤ. γήινος (β) ΑΣΤΡΟΝ. κοσµική ακτινοβολία 
σύνολο σωµατιδίων υψηλής ενέργειας που φθάνουν στη Γη από το διάστηµα 5. 
ΓΕΩΛ. Κοσµικός Αιώνας το διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου κατά το οποίο η 
Γη βρισκόταν σε διάπυρη κατάσταση και το οποίο τελείωσε µε τον πιθανό 
σχηµατισµό τού γήινου φλοιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµικός. κοσµικότητα (η) 
[1888] {κοσµικοτήτων} η κοινωνικότητα, το ενδιαφέρον ή η συµµετοχή σε 
κοσµικές συναναστροφές, εκδηλώσεις κ.λπ. κόσµιος, -α (λόγ. -ία), -ο αυτός που 
είναι σύµφωνος προς τους κανόνες καλής συµπεριφοράς και κοινωνικής 
ηθικής: ~ αµφίεση | συµπεριφορά | περιβολή | τρόποι ΣΥΝ. σεµνός, ευπρεπής 
ΑΝΤ. άκοσµος, άσεµνος, άπρεπος- ΦΡ. (α) διαγωγή κοσµία (ί) δυσµενής 
χαρακτηρισµός τής διαγωγής µαθητή, ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο και 
στο ενδεικτικό του, κατ' αντιδιαστολή προς την άριστη διαγωγή (κοσµιοτά-τη) 
(Ü) (γενικότ.) η κακή συµπεριφορά (β) διαγωγή κοσµιοτάτη διαγωγή που 
αξιολογείται (στα σχολεία) ως η ενδεδειγµένη, η πρέπουσα για µαθητή ή 
µαθήτρια· (κατ' επέκτ.) η σωστή συµπεριφορά, αυτή που είναι σύµφωνη προς 
τους κανόνες τής κοινωνικής ηθικής. — κόσµια | κοσµίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
ο.ρχ. < κόσµος]. κοσµιοτάτη (διαγωγή) (η) → κόσµιος 

κοσµιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ευπρέπεια, καλή διαγωγή: έχει ~ στη 
συµπεριφορά | στις αντιδράσεις | στον τρόπο που φέρεται στους άλλους ΣΥΝ. 
ευκοσµία, ευγένεια ANT. ακοσµία, απρέπεια. κόσµο- α' συνθετικό λέξεων που 
δηλώνει: 1. σύνολο ανθρώπων: κο-σµο-πληµύρα · 2. τον πλανήτη, τον κόσµο, 
την οικουµένη: κοσµογυρισµένος, κοσµο-κράτορας 3. το διάστηµα: κοσµο-
ναύτης, κοσµο-γραφία · 4. την επίγεια ζωή, κατ' αντιδιαστολή προς την ουράνια 
ή την εκκλησιαστική: κοσµο-καλόγερος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. κοσµο-γονία, κοσµο- 

γραφίά), που προέρχεται από το ουσ. κόσµος (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. cosmo-logy, cosmo-naut)]. 

κοσµοαντίληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} το σύνολο των 
πεποιθήσεων ενός ατόµου σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τού 
φυσικού κόσµου ή τη ζωή και τις σχέσεις µεταξύ των ατόµων: σύµφωνα µε 
την ~ του, το καλό θριαµβεύει πάντα ΣΥΝ. κοσµοθεωρία, κοσµοείδωλο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Weltanschauung]. 

κοοµοβιολογια (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος 
ασχολείται µε την επίδραση που ασκούν στη ζωή τού πλανήτη οι ηλιακές 
κηλίδες και οι ακτινοβολίες από τον Ήλιο, τον γαλαξία ή έξω από αυτόν, που 
είναι εξαιρετικά υψηλής ενέργειας και διεισδυτικότητας (κοσµική 
ακτινοβολία). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cosmobiology]. 

κοσµοβριθής, -ής, -ές [1892] {κοσµοβριθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που είναι 
γεµάτος από ανθρώπους: ~ αίθουσα τελετών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < κόσµο- + -βρίθης < βρίθω (βλ.λ.)]. 

κοσµογνωσία (η) [1884] {χωρ. πληθ.} η γνώση τού κόσµου, των τόπων και των 
κλιµάτων τής Γης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Weltkenntnis]. 

κοσµογονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η προέλευση και ο σχηµατισµός τού σύµπαντος 
ή ενός επιµέρους συστήµατος του 2. οι µύθοι που σχετίζονται και ερµηνεύουν 
τη δηµιουργία τού κόσµου: ησιόδεια ~ 3. (µτφ.) κάθε γεγονός που αλλάζει 
ριζικά την κατάσταση: η άφιξη τού νέου διευθυντή έφερε ~ στο γραφείο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κόσµος + -γονία < γόνος]. 

κοσµογονικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κοσµογονία: ~ µύθοι 
| θεωρίες 2. (µτφ.) αυτός που επιδρά ριζικά σε κάτι: ~ αλλαγές | ανακατατάξεις. 
— κοσµογονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cosmogonique]. 

κόσµο γραφιά (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. οι βασικές γνώσεις αστρονοµίας, για 
τις οποίες είναι απαραίτητα απλά µαθηµατικά και φυσική και οι οποίες 
αποβλέπουν σε µια γενική περιγραφή τού σύµπαντος ΣΥΝ. κοσµολογία 2. 
(συνεκδ.) το αντίστοιχο µάθηµα, το οποίο διδάσκεται στα σχολεία. — 
κοσµογραφικός, -ή, -ό [1766]. 

κοσµογυρισµένος, -η, -ο αυτός που έχει επισκεφθεί πολλούς τόπους: 
µαζεύτηκαν γύρω από τον ~ ναυτικό, ν' ακούσουν τις ιστορίες του ΣΥΝ. 
πολυταξιδεµένος, κοσµοπολίτης ΑΝΤ. αταξίδευτος. 

κοσµοδρόµιο (το) {κοσµοδροµί-ου | -ων} ειδικά διαµορφωµένες εγκαταστάσεις 
για την εκτόξευση διαστηµοπλοίων: εξοπλισµένο | φρουρούµενο | σηµαντικό ~. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cosmodrome]. 

κοσµοείδωλο (το) {κοσµοειδώλ-ου | -ων} η συνολική αντίληψη που σχηµατίζει 
ο άνθρωπος για τον γύρω του φυσικό κόσµο, µε βάση τα συµπεράσµατα των 
επιστηµονικών θεωριών, πειραµάτων και ερευνών ΣΥΝ. κοσµοαντίληψη, 
κοσµοθεωρία. [ΕΤΥΜ. Απόδ; τού γερµ. Weltbild]. 

κοσµοζωικός, -ή, -ό ΓΕΩΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωή πάνω στη Γη· ΦΡ. 
κοσµοζωική θεωρία η θεωρία σύµφωνα µε την οποία η ύπαρξη ζωής στον 
πλανήτη Γη οφείλεται σε σπόρους, οι οποίοι έφθασαν εδώ από άλλους 
πλανήτες. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cosmozoic]. 

κοσµοθεωρία (η) {κοσµοθεωριών} η συνολική φιλοσοφική στάση που υιοθετεί 
κανείς απέναντι στα µεγάλα υπαρξιακά προβλήµατα: σύµφωνα µε την ~ του, 
δεν αξίζει τον κόπο να στενοχωριόµαστε για τίποτα || υλιστική | λαϊκή | 
µεγαλόπνοη | βασική | χριστιανική ~. — κοσµοθεωρητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γερµ. Weltanschauung]. 

κοσµοϊστορικός, -ή, -ό [1848] αυτός τού οποίου η σπουδαιότητα οφείλεται στο 
ότι επέδρασε καταλυτικά στην ιστορία, στην πορεία τής ανθρωπότητας: ~ 
γεγονός | διάσκεψη | έργο | συνέπειες | σηµασία | επέτειος | µάχη | είδηση | 
καµπή ΣΥΝ. σηµαντικός ΑΝΤ. ασήµαντος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. weltgeschichtlich]. 

κοσµοκαλόγερος (ο) ο άνθρωπος που ζει µέσα στην κοινωνία, έχοντας 
απαρνηθεί τις εγκόσµιες απολαύσεις, αλλά χωρίς να έχει πάρει επίσηµα το 
µοναχικό σχήµα: ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, ο ~ τής λογοτεχνίας µας || «ο 
καπτάν-Αιας ο ~ που ιστόρησε την Παναγιά τη Γοργόνα...» (Στρ. Μυριβήλης). 

κοσµοκράτορας (ο) {κοσµοκρατόρων}, κοσµοκράτειρα (η) [1884] 
{κοσµοκρατειρών} πρόσωπο (ή κράτος) που κυριαρχεί στο µεγαλύτερο µέρος 
τού κόσµου ή και σε ολόκληρη την οικουµένη: ο ~ Μέγας Αλέξανδρος ΣΥΝ. 
κυρίαρχος, εξουσιαστής. Επίσης κοσµοκρατόρισσα (η) 
{κοσµοκρατορρισσών} — κοσµοκρατορία (η) [µτγν.], κοσµοκρατορίας, -ή, -ό 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κοσµοκράτωρ, -ορός < κόσµος + -κράτωρ < κρατώ]. 

κοσµολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, Ο κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη τού 
σύµπαντος και ειδικότερα µε την οργάνωση και την προέλευση του ΣΥΝ. 
κοσµογραφία.  — κοσµολογικός, -ή, -ό [µτγν.], κοσµολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cosmologie]. 

κοσµοναύτης (ο) (κοσµοναυτών) πρόσωπο που ταξιδεύει στο διά-
στηµα, το εκπαιδευµένο µέλος πληρώµατος διαστηµοπλοίου ΣΥΝ. 
αστροναύτης. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. cosmonaut, ρωσ. kosmo-navt (όρος 
που πρώτοι χρησιµοποίησαν οι Σοβιετικοί για τα µέλη των διαστηµικών 
αποστολών)]. 

κοσµοξακουσµένος, -η, -ο αυτός που είναι ξακουστός σε όλο τον 
κόσµο ΣΥΝ. περιλάλητος. Επίσης κοσµοξάκουοτος. 

κοσµοπληµύρα (η) [1895] {χωρ. πληθ.} η συνάθροιση µεγάλου αριθ- 
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µού ανθρώπων: χάθηκαν µέσα στην ~ || πρωτοφανής ~ ΣΥΝ. κοσµο-
συρροή, ανθρωποθάλασσα, πολυκοσµία, λαοθάλασσα, ανθρωποπλη-
µύρα ANT. ερηµιά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Menschenmenge]. 

κοσµοπολίτης (ο) [µτγν.] {κοσµοπολιτών}, κοσµοπολίτισσα (η) 
{κοσµοπολιτισσών} 1. ο άνθρωπος που έχει ταξιδέψει πολύ και σε 
πολλά µέρη: µε τον αέρα τού ~ γοήτευσε τους πάντες! ΣΥΝ. πολυτα-
ξιδεµένος, κοσµογυρισµένος 2. ο άνθρωπος που υιοθετεί συνήθειες 
ξένων λαών και πολιτισµών ή είναι εξοικειωµένος µε αυτές: σαν ~ 
που είναι, του αρέσει να τρώει σε εστιατόρια µε εξωτική κουζίνα • 3. 
ο άνθρωπος που δεν θεωρεί συγκεκριµένο τόπο ως πατρίδα του, αλλά 
ολόκληρη τη Γη, και πιστεύει στην κατάργηση των διαφορών µεταξύ 
των κρατών ΑΝΤ. εθνικιστής, τοπικιστής. 

κοσµοπολίτικος, -ή, -ό [1851] 1. αυτός που χαρακτηρίζει τον κο-
σµοπολίτη: ~ ύφος | συνήθεια | ζωή | χαρακτήρας | ατµόσφαιρα 2. (για 
τόπο) αυτός που προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσµο: η Μύκο-
νος είναι - νησί · 3. αυτός που σχετίζεται µε τον κοσµοπολιτισµό 
(σηµ. 1): ~ αντίληψη | θεωρία | άποψη ΣΥΝ. διεθνιστικός ΑΝΤ τοπικι-
στικός, εθνικιστικός · 4. BOT. αυτός που ευδοκιµεί σε πολλά σηµεία 
τού πλανήτη: ~ δέντρα | φυτά ΣΥΝ. παγκόσµιος ΑΝΤ. τοπικός. Επίσης 
κοσµοπολίτικος, -η, -ο. — κοσµοπολίτικα επίρρ. 

κοσµοπολιτισµός (ο) [1831] {χωρ. πληθ.} 1. θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία ο άνθρωπος είναι κατ' αρχήν πολίτης τού κόσµου και δευτε-
ρευόντως µέλος ενός κράτους ή έθνους ΣΥΝ. διεθνισµός ΑΝΤ. τοπικι-
σµός, εθνικισµός 2. ο τρόπος ζωής τού κοσµοπολίτη, ο οποίος χαρα-
κτηρίζεται από υπέρβαση των εθνικών παραδόσεων, ταξίδια σε διά-
φορες χώρες τού κόσµου, απόκτηση εµπειριών και αφοµοίωση επιρ-
ροών από πολλές και διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισµούς: ο ~ 
των Ευρωπαίων ∆ιαφωτιστών | των Ελλήνων πεζογράφων τής γενιάς 
τού '303. το χαρακτηριστικό αυτού που αποτελείται από λαούς, στοι-
χεία κ.λπ. διαφορετικών µερών τού κόσµου: ο ~ τού Βυζαντίου | τής 
Νέας Υόρκης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cosmopolitisme]. 

κόσµος (ο) 1. ολόκληρος ο πλανήτης Γη, το σύνολο των ανθρώπων, 
των πόλεων, των γεωγραφικών περιοχών κ.λπ.: ο γύρος | τα πέρατα | 
τα περίεργα τού ~ ΣΥΝ. Γη, κτίση, πλάση, υδρόγειος, υφήλιος, οικου-
µένη· ΦΡ. (α) έφαγα | σήκωσα /χάλασα τον κόσµο αναστάτωσα τα 
πάντα και τους πάντες γύρω µου: έχασε το ρολόι του και χάλασε τον 
κόσµο για να το βρει (β) µικρός που είναι ο κόσµος! (i) για περιπτώ-
σεις στις οποίες συναντά κανείς κάποιον σε µέρος όπου ήταν απίθανο 
να τον συναντήσει (ii) για περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει σε 
συζήτηση µε κάποιον άγνωστο να υπάρχουν κοινοί γνωστοί κ.λπ.: ο 
ιδιοκτήτης τής πανσιόν, όπου µείναµε στις διακοπές, προέκυψε παλιός 
φίλος τού πατέρα µου- ~! || ~! Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, 
έπεσε πάνω σε έναν συνάδελφο του! (γ) δεν χάλασε (κι) ο κόσµος... | 
δε θα χαλάσει (κι) ο κόσµος βλ. λ. χαλώ (δ) ο κόσµος να χαλάσει βλ. λ. 
χαλώ (ε) και τι στον κόσµο! για να εκφράσουµε την έντονη επιθυµία 
µας να πραγµατοποιηθεί κάτι που θεωρούµε εκ των πραγµάτων πολύ 
δύσκολο: (για κάποιον που είναι φανατικός εργένης) να τον δω 
παντρεµένο ~! (στ) εδώ ο κόσµος καίγεται... βλ. λ. καίω · 2. (α) το 
σύµπαν, το σύνολο των αστέρων, γαλαξιών κ.λπ.: η συντέλεια τού ~ 
(βλ. λ. συντέλεια)· ΦΡ. (α) από κτίσεως κόσµου από τότε που ο θεός 
δηµιούργησε το σύµπαν, από την αρχή ή από πάρα πολύ παλιά (β) η 
Κτίση (βλ.λ., σηµ. 3) ΣΥΝ. ∆ηµιουργία (β) από καταβολής κόσµου από 
την αρχή τού κόσµου, από πάντοτε 3. κάθε πλανήτης ή γαλαξίας µε 
τις µορφές ζωής που πιθανώς διαθέτει: ορισµένοι επιστήµονες υ-
ποστηρίζουν πως υπάρχουν και άλλοι ~ εκτός από τον δικό µας · 4. το 
σύνολο των ανθρώπων τού πλανήτη µας: η είδηση συντάραξε τον ~ || 
ο ~ προοδεύει | αλλάζει ΣΥΝ. οικουµένη, ανθρωπότητα· ΦΡ. (α) Νέος 
Κόσµος η αµερικανική ήπειρος: φυτά | προϊόντα | φυλές τού ~ (β) 
Παλαιός Κόσµος η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική 5. ο κοινωνικός πε-
ρίγυρος, οι άλλοι (γείτονες, γνωστοί ή γενικότ. η κοινή γνώµη): η κα-
κία τού -1| άδικος ~ || η γλωσσοφαγιά τού - || πρόσεχε πώς µιλάς· τι 
θα πει ο ~; || δεν µε νοιάζει η γνώµη τού ~· ΦΡ. (α) ο κόσµος το 'χει 
τούµπανο κι εµείς κρυφό καµάρι για πράγµατα που είναι γνωστά σε 
όλους και των οποίων οι πρωταγωνιστές προσπαθούν µάταια να τα 
κρύψουν ή έχουν την εντύπωση ότι παραµένουν µυστικά (β) (κάνω 
κάτι) για τα µάτια τού κόσµου (κάνω κάτι) για να το δουν οι άλλοι, ε-
πιφανειακά, όχι επειδή το θέλω εγώ, για λόγους κοινωνικής συµβατι-
κότητας: τον παντρεύτηκε ~ ΣΥΝ. για το θεαθήναι (γ) ο πολύς ο κό-
σµος η πλειονότητα των ανθρώπων: - δεν καταλαβαίνει τέτοιες συ-
ζητήσεις (δ) κόσµος και κοσµάκης βλ. λ. κοσµάκης (ε) χαλάει ο κό-
σµος βλ. λ. χαλώ 6. η ζωή, οι ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες, 
η καθηµερινότητα: όλοι θα φύγουµε κάποτε από τον µάταιο τούτο -1| 
δεν ξέρεις τον -■ κρύβει παγίδες || είναι έµπειρος άνθρωπος- ξέρει σε 
τι ~ ζούµε- ΦΡ. (α) ο πάνω κόσµος οι ζωντανοί (β) ο κάτω κόσµος οι 
πεθαµένοι (γ) αφήνω τον κόσµο πεθαίνω (δ) φέρνω στον κόσµο γεν-
νώ: έφερε στον κόσµο ένα κοριτσάκι (ε) έρχοµαι στον κόσµο γεννιέ-
µαι: ήλθε στον κόσµο εν µέσω πολέµου (στ) στον άλλο κόσµο (µεσν. 
φρ.) στον Αδη, εκεί όπου φαντάζεται κανείς ότι πηγαίνουν οι άνθρω-
ποι πεθαίνοντας: το φάρµακο που µου έδωσε, παραλίγο να µε στείλει 
~ (να µε σκοτώσει) 7. (ειδικότ.) η ζωή ανάµεσα στους ανθρώπους και 
στις δραστηριότητες τους, κατ' αντιδιαστολή προς τη µοναστική ή α-
σκητική ζωή: εγκατέλειψε τον ~ και αφιερώθηκε στον Θεό ΣΥΝ. εγκό-
σµια 8. νοητό σύστηµα οµοειδών στοιχείων, σύνολο πραγµάτων που 
συναποτελούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνεται (κάτι): ο ~ των ηθι-
κών αξιών | των ιδεών || ο ~ τού παιδιού || ο εσωτερικός ~ τού ανθρώ-
που (το βαθύτερο είναι του)· ΦΡ. (κάποιος) ζει στον κόσµο του (κά-
ποιος) δεν έχει επαφή µε την πραγµατικότητα ΣΥΝ. περιβάλλον 9. το 
σύνολο ανθρώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, ανήκουν στην ίδια 

τάξη ή έχουν κοινά ενδιαφέροντα: καλλιτεχνικός | πνευµατικός | ια-
τρικός | φίλαθλος ~ || µαζεύτηκε όλος ο καλός - (οι ανώτερες κοινω-
νικά τάξεις) || ο ~ τής εργασίας | τού θεάµατος | τής πολιτικής | τής 
τηλεόρασης | τής τέχνης 10. σύνολο ανθρώπων ή λαών µε κοινά κυρ. 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά ή/και πολιτικο-οικονοµικό σύστηµα: ι-
στορία τού ελληνιστικού ~ || ένα βιβλίο που µας ξεναγεί στον ~ τής Βί-
βλου || τα προβλήµατα τού αραβικού ~· ΦΡ. Τρίτος Κόσµος το σύνολο 
των υπανάπτυκτων χωρών, κυρ. τής Ασίας, τής Αφρικής και τής Ν. 
Αµερικής (κατ' αντιδιαστολή προς τον Πρώτο Κόσµο, τις ανεπτυγµέ-
νες οικονοµικά χώρες, και τον ∆εύτερο Κόσµο, που ήταν οι χώρες τού 
πρώην ανατολικού µπλοκ) 11. πλήθος ανθρώπων: στις δεξιώσεις της 
µαζεύεται πάντα ~ || (εµφατ.) ~ και ντουνιάς || είχε πολύ ~ στη στάση 
| στο λεωφορείο || πού πηγαίνει όλος αυτός ο - νυχτιάτικα; ΦΡ. χαλάω 
κόσµο βλ. λ. χαλώ 12. (περιληπτ.) οι πελάτες: το µαγαζί δεν έχει ~ || 
πώς πάµε από ~; || πάει ~ σ' αυτό το καταγώγιο; ΣΥΝ. κίνηση· ΦΡ. πάρε 
| περάστε κόσµε! (i) προτροπή πωλητών προς τους πελάτες να α-
γοράσουν τα προϊόντα τους: ~! Εδώ τα φτηνά ρούχα! (ii) (ειρων.) για 
περιπτώσεις στις οποίες κάτι προσφέρεται σε όλους, ενώ δεν θα έ-
πρεπε (συνήθ. για χαριστικές παροχές δηµοσίου χρήµατος): ~! Άρχι-
σαν πάλι τις παροχές στους ηµετέρους! 13. (η γεν. τού κόσµου ως χα-
ρακτηρισµός, ήδη µεσν. φρ.) (i) για µεγάλο πλήθος πραγµάτων: έχει ~ 
τις ευθύνες στο κεφάλι του || φέρνει ~ τ' αγαθά στο σπίτι || µας είπε ~ 
τις ανοησίες (ii) τής αριστοκρατίας: φαίνεται ότι είναι µια κυρία ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τάξη, διευθέτηση», αβεβ. ετύµου. Τρεις εί-
ναι κυρίως οι προτεινόµενες ετυµολογικές κατευθύνσεις: (α) κόσµος 
< *κόν-σµος < *kon-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ken- «διευθετώ αρµο-
νικά», πβ. λατ. censeo «τιµώ», σανσκρ. sâmsati κ.ά. (β) κόσµος < *κόδ-
σµος, που συνδ. µε το αρχ. επίθ. κεδνός «σοβαρός, εξαιρετικός» (γ) 
κόσµος < *χόθ-µος < I.E. *ghodh- «συνδέω, συναρµόζω». Η λ. απέκτη-
σε τη σηµ. τού συνόλου των πραγµάτων στο Σύµπαν και στην οικου-
µένη λόγω τής τάξης και τής αρµονίας που χαρακτηρίζει το φυσικό 
υλικό σύστηµα. Επιπλέον, δήλωσε και το σύνολο των έµβιων όντων 
που κατοικούν στον πλανήτη µας]. 

-κόσµος β' συνθετικό που δηλώνει: 1. πλήθος ανθρώπων, µε κοινή 
ιδιότητα: εργατό-κοσµος, µαθητό-κοσµος, παλιό-κοσµος 2. τον κόσµο 
ή το Σύµπαν: µακρό-κοσµος, µικρό-κοσµος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. κόσµος 
και εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. macro-
cosme) και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γερµ. Arbeits-leute «εργατό-κο-
σµος»)]. 

κοσµοσυρροή (η) [1896] {χωρ. πληθ.} η συγκέντρωση µεγάλου αριθ-
µού ανθρώπων: ~ στη συναυλία || ασφυκτική | πρωτοφανής | απί-
στευτη ~ ΣΥΝ κοσµοπληµύρα, ανθρωποθάλασσα, πολυκοσµία, λαοθά-
λασσα, ανθρωποπληµύρα ΑΝΤ. ερηµιά. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Menschenandrang]. 

κοσµοσύχναστος, -η, -ο [1895] (για τόπο) αυτός στον οποίο συχνάζει 
πολύς κόσµος: τα ~ µπαρ τής Αθήνας || η 'Υδρα είναι ένα - νησί. 

κοσµοσωτήριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που συντελεί στη σωτηρία τού 
ανθρώπινου γένους: ~ άγγελµα | µήνυµα | έργο | επιδίωξη ΣΥΝ. σωτή-
ριος ΑΝΤ. καταστροφικός. 

κοσµοχαλασιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. µεγάλη αναστάτωση ή καταστρο-
φή, που προέρχεται από την έξαρση των στοιχείων τής φύσης: ο άνε-
µος λυσσοµανούσε και τα κύµατα ήταν τεράστια: σωστή ~! ΣΥΝ. συ-
ντέλεια, θεοµηνία ΑΝΤ. αιθρία, γαλήνη 2. θόρυβος και αναστάτωση 
που προέρχεται από εκδηλώσεις τού πλήθους: µόλις ανέβηκε στη 
σκηνή ο τραγουδιστής, έγινε ~! ΣΥΝ. πανδαιµόνιο, πανζουρλισµός, χα-
λασµός κόσµου ΑΝΤ. ησυχία, ηρεµία · 3. µεγάλη καταστροφή. 

κοσµώ ρ. µετβ. {κοσµείς... | κόσµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. κά-
νω (κάτι) όµορφο µε την παρουσία µου: πίνακες κοσµούν το κτήριο || 
τα βιβλία κοσµούνται µε εικόνες ΣΥΝ. στολίζω, οµορφαίνω, καλλω-
πίζω, εξωραίζω, διακοσµώ ΑΝΤ. ασχηµίζω · 2. προσδίδω τιµή και δόξα 
µε την ύπαρξη µου: λαµπρά ονόµατα κοσµούν την ιστορία τής πόλης 
ΣΥΝ. τιµώ, δοξάζω ΑΝΤ. υποβιβάζω. — κόσµηση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κοσµώ (-έω) < κόσµος]. 

Κόσοβο (το) {Κοσόβου} περιοχή τού Ν. τµήµατος τής Σερβίας, πρώην 
αυτόνοµη επαρχία τής ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, που αποτέλεσε ιστο-
ρική εστία τού σερβικού έθνους. — Κοσοβάρος (ο), Κοσοβάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Kosovo < kos «κοτσύφι»]. 

Κοσσυφοπέδιο (το) [1859] {Κοσσυφοπεδίου} το Κόσοβο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόσσυφος «κοτσύφι» + πεδίο (πβ. γερµ. Amselfeld), το 
πεδίο τής µάχης όπου ηττήθηκαν οι Σέρβοι από τους Τούρκους το 
1389. Σερβοκρ. ονοµασία Kossovo Polje «πεδίο των µαύρων πουλιών»]. 

κόστα (η) {δύσχρ. κοστών} ελλην. ακτή- το µέρος τής ξηράς που βρί-
σκεται δίπλα στη θάλασσα: φιλική | απότοµη - ΣΥΝ. παραλία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. costa < λατ. costa]. 

Κόστα Ρίκα (η) (ισπ. Republica de Costa Rica = ∆ηµοκρατία τής Κό-
στα Ρίκα) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Σαν Χοσέ, επί-
σηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το κολόν Κόστα Ρίκα. — 
Κοσταρικανός (ο), Κοσταρικανή (η). 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Costa Rica «πλούσια ακτή», ονοµασία που δόθηκε στην 
περιοχή από τον Κολόµβο το 1502 λόγω των άφθονων νερών και τής 
πλούσιας βλάστησης της]. 

κοστίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κόστισα} ♦ (µετβ.) 1. έχω (συγκεκριµένη) 
τιµή, χρηµατικό αντίτιµο, συγκεκριµένη εµπορική αξία: το καινούρ-
γιο αυτοκίνητο του κόστισε µια ολόκληρη περιουσία || ~ ακριβά | 
φθηνά ΣΥΝ. στοιχίζω, αξίζω, τιµώµαι, κάνω 2. (µτφ.) έχω (δυσβάστα-
χτο) τίµηµα: το ατύχηµα του κόστισε τη ζωή του || ο ξενιτεµός των 
παιδιών του, του κόστισε πολύ ΣΥΝ. στοιχίζω, στενοχωρώ, θλίβω ΑΝΤ. 
χαροποιώ' ΦΡ. δεν µου κοστίζει τίποτε να... δεν αντιµετωπίζω δυ-
σκολία ή κώλυµα να κάνω (κάτι): ~ να τα πω έξω από τα δόντια! ΣΥΝ. 
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δεν το 'χω σε τίποτε ΑΝΤ. φοβάµαι, διστάζω, (!) κωλώνω ♦ 3. (αµετβ.) 
έχω κόστος, απαιτώ µεγάλα έξοδα ή καταβολή κόπου και ψυχικού 
πόνου: η νυχτερινή ζωή κοστίζει || η ελευθερία, όπως και κάθε σπου-
δαίο πράγµα, κοστίζει. 
[ETYM. µεσν. < ιταλ. costare < λατ. constare, τού ρ. consisto «συνίστα-
µαι»]. 

κοστολόγηση (η) → κοστολογώ 
κοστολόγιο (το) {κοστολογί-ου | -ων} η λογιστική κατάσταση, στην 

οποία αναγράφεται η αξία προϊόντος, όπως προκύπτει από τον συνυ-
πολογισµό άµεσων και έµµεσων δαπανών, χωρίς όµως να λαµβάνε-
ται υπ' όψιν το κέρδος: εµπορικό ~. 

κοστολόγος (ο) οικονοµολόγος ειδικός στην κοστολόγηση. 
κοστολογώ ρ. µετβ. {κοστολογείς... | κοστολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} προσδιορίζω την αξία, το κόστος σε (κάτι): ~ εµπορεύµατα | 
προϊόντα ΣΥΝ. εκτιµώ. — κοστολόγηση (η). [ΕΤΎΜ. < κόστος + -
λογώ (βλ.λ.)]. 

κόστος (το) {κόστους | συνήθ. χωρ. πληθ.· µερικοί χρησιµοποιούν τον 
τ. κόστη} 1. η αξία προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς την επιβάρυνση τού 
εµπορικού κέρδους: εκπτώσεις σε τιµή κόστους || µείωση | διαφορά 
τού ~ || το ~ τού χρήµατος ΣΥΝ. αξία ΑΝΤ. κέρδος 2. (γενικότ.) οι συνο-
λικές δαπάνες που απαιτούνται για κάτι: ~ συντήρησης | κατασκευής | 
χρήσης | εργασιών | µεταφοράς ΣΥΝ. αξία· ΦΡ. κόστος ζωής βλ. λ. ζωή 3. 
(µτφ.) οι επιπτώσεις µιας επιλογής, µιας απόφασης ή ενός φαινοµένου: 
η απόφαση αυτή έχει σηµαντικό ψυχικό ~ || δεν είναι εύκολη 
απόφαση, έχει ~ || το κοινωνικό ~ των επιλογών τής κυβέρνησης || το 
~ τής ρύπανσης | των πυρκαγιών για το περιβάλλον ΦΡ. (α) πολιτικό 
κόστος οι δυσµενείς συνέπειες σε πολιτικό επίπεδο για κάποιον 
(κυβέρνηση, πολιτικό κόµµα, πολιτικό), που παίρνει µια απόφαση, η ο-
ποία δυσαρεστεί τους ψηφοφόρους: συχνά οι κυβερνήσεις δεν τολ-
µούν να πάρουν µέτρα εξυγίανσης τού δηµόσιου τοµέα, γιατί φοβού-
νται το ~ (β) (µτφ.) µετρώ το κόστος (ενός πράγµατος) βλ. λ. µετρώ. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. costo < costare (βλ. κ. κοστίζω)]. 

κοστούµι κ. κουστούµι (το) {κοστουµ-ιού | -ιών} 1. συνδυασµός 
ρούχων που περιλαµβάνει παντελόνι, σακάκι και µερικές φορές γι-
λέκο: εγγλέζικο | παλιοµοδίτικο | κοµψό | καλοραµµένο | καθηµερινό 
| γαµπριάτικο ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) του έραψε | έκοψε ένα κοστούµι! (συ-
νήθ. για τεχνίτη που παρέχει υπηρεσίες) απαίτησε πολλά χρήµατα 
ως αµοιβή (β) (οικ.) ξύλινο κοστούµι το φέρετρο 2. κοστούµια (τα) 
ενδυµασίες που προορίζονται κυρ. για θεατρική ή κινηµατογραφική 
χρήση: τα σκηνικά και τα ~ τής παράστασης επιµελείται γνωστός 
ζωγράφος ΣΥΝ. φορεσιά. — (υποκ.) κουστουµάκι (το). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού ιταλ. costume «έθιµο - ειδική ενδυµασία (σε 
συγκεκριµένες περιστάσεις)» < λατ. *cô(n)suëtûmen < consuetudo 
«συνήθεια» < consuetus «συνήθης», µτχ. τού p. consuesco «συνηθί-
ζω»]. 

κότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κατοικίδιο πτηνό, που εκτρέφεται για το 
κρέας και τα αβγά του· η όρνιθα: αλανιάρα ~ (ελεύθερης βοσκής)· 
ΦΡ. (α) (περνώ) ζωή και κότα (περνώ) ζωή ανέµελη, χωρίς δυσκολίες 
και φροντίδες, γεµάτη απολαύσεις: παντρεύτηκαν και περνούν ~ οι 
δυο τους! ΣΥΝ. ζωή χαρισάµενη, ντόλτσε βίτα ΑΝΤ. βάσανο, µαρτύριο 
(β) κοιµάµαι µε τις κότες πέφτω νωρίς για ύπνο: ~, για να είµαι φρέ-
σκος στη δουλειά µου ΑΝΤ. ξενυχτώ (γ) βρήκα την κότα µε τα χρυσά 
αβγά απολαµβάνω κέρδη, χωρίς να καταβάλλω προσπάθεια, συνήθ. 
εκµεταλλευόµενος άλλους (δ) (παροιµ.) η γριά (η) κότα έχει το ζουµί 
η ώριµη γυναίκα είναι καλύτερη ερωµένη (ε) όποιος ανακατεύεται µε 
τα πίτουρα, τον τρων' οι κότες βλ. λ. ανακατεύω (στ) γελούν και οι 
κότες µαζί µου έχω γίνει ο περίγελως: µε τα καµώµατα του γελούν κι 
οι κότες µαζί του! (ζ) να φάν' κι οι κότες σε πολύ µεγάλη ποσότητα: 
Αν έχει λεφτά; ~! (η) αλλού τα κακαρίσµατα κι αλλού γεννούν οι 
κότες αλλού φαίνεται να συντελείται κάτι και αλλού γίνεται στην 
πραγµατικότητα (θ) η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την κότα; | εί-
ναι σαν την κότα και τ' αβγό βλ. λ. αβγό (ι) (παροιµ.) σαν την κότα 
στον µύλο έχοντας τα πάντα έτοιµα, διαθέσιµα, χωρίς την καταβολή 
προσπάθειας, όπως βρίσκει εύκολα η κότα τροφή στον µύλο, από τα 
σιτηρά που πηγαίνουν για άλεσµα 2. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος δειλός 
ΣΥΝ. φοβητσιάρης ΑΝΤ. γενναίος, λιοντάρι 3. (α) γυναίκα ανόητη, µε 
επιτηδευµένη εµφάνιση, που συνήθ. χαρακτηρίζεται από υποκρισία, 
έπαρση ή έλλειψη προσωπικότητας (β) (γενικότ.) υβριστ. για γυναί-
κα. — (υποκ.) κοτούλα κ. κοτίτσα (η), (µεγεθ.) κοτάρα (η) (σηµ. 3). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

[ΕΤΥΜ Θηλ. τού αρχ. κόττος, πιθ. «πετεινός». Η λ. κόττος χρησιµο-
ποιήθηκε µε αρκετές διαφορετικές σηµ., όπως «πετεινός» (Ησύχιος), 
«κύβος» (Ιουστινιανός), «ψάρι τού ποταµού» (Αριστοτέλης) κ.ά., 
πράγµα που καθιστά την ετυµολόγησή της αβέβαιη. Ίσως συνδ. µε τις 
λ. κοτύλη «κοιλότητα» και κότταβος (πιθ. αρχική σηµ. «είδος δο-
χείου»), ενώ σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται για λ. ισπανο-καυ-
κασιανή (µη I.E.), που απαντά στη βασκική γλώσσα. Φαίνεται πως η 
λ. κόττος δήλωνε αρχικώς την κάθε µορφής κοιλότητα, από όπου εξε-
λίχθηκε στη σηµ. «κεφάλι - λόφος». Η σηµ. «πετεινός» οφείλεται 
µάλλον στο λειρί που φέρει στο κεφάλι· αυτή είναι και η ερµηνεία 
τού Ησυχίου: και οι άλεκτρύονες κοττοί διά τόν επί τη κεφαλή λό-φον. 
Η αβεβαιότητα περί την ετυµολογία τής λ. οδηγεί στο να προτιµηθεί 
η απλούστερη γρ. µε ένα -τ-]. κοτάω ρ. → κοτώ 
κοτερά (τα) (λαϊκ.) το σύνολο των οικόσιτων πτηνών και κυρ. οι κό-
τες: τάισες τα ~; ΣΥΝ. πουλερικά. [ΕΤΎΜ. < κότα + παραγ. επίθηµα -
ερά, πβ. λαδ-ερά]. κότερο (το) µικρό, µηχανοκίνητο ή/και ιστιοφόρο 
σκάφος, που χρησιµοποιείται κυρ. σε ταξίδια αναψυχής (και που 
αποτελεί σύµβολο οικονοµικής άνεσης): υπερπολυτελές | πλούσιο ~ 
ΣΥΝ. θαλαµηγός, 

γιοτ, ιστιοπλοϊκό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cotero < αγγλ. cutter < cut «κόβω, διασχίζω»]. κοτέτσι 
(το) {κοτετσ-ιού | -ιών} 1. ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος, όπου ζουν 
και κοιµούνται οι κότες ΣΥΝ. (επίσ.) ορνιθώνας 2. (µτφ.) πολύ µικρός 
και άβολος χώρος ή σπίτι: µάλλον ~ παρά σπίτι θα το έλεγες το µέρος 
όπου µένει. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. kotets]. κοτζάµ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.-
εκφραστ.) ολόκληρος: δεν ντρέπεσαι ~ άντρας να κλαίγεσαι για 
ασήµαντα πράγµατα; ΑΝΤ. τόσος δα. Επίσης (λαϊκ.) κοτζάµου κ. 
κοτζαµάν. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kocam, συντετµ. τ. τού kocaman «πελώριος, τερά-
στιος» (βλ. κ. κοτζαµάνης)]. κοτζαµπάσης (ο) {κοτζαµπάσηδες} 1. ο 
αρχηγός κοινότητας (επί Τουρκοκρατίας): οι ~ τού Μοριά ΣΥΝ. 
προεστός, άρχοντας, προύχοντας 2. (µτφ.) άνθρωπος που φέρεται µε 
αυταρχικότητα και αυθαιρεσία ΣΥΝ. σατράπης, δερβέναγας. Επίσης 
κοτζαµπάσης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kocabas^i]. κοτήσιος, -ια, -ιο αυτός 
που προέρχεται από κότα. κοτιγιόν (το) {άκλ.} (περιληπτ.) 1. εύθυµοι 
ευρωπαϊκοί χοροί και σκηνές, µε τους οποίους ολοκληρώνεται 
χοροεσπερίδα: χαρούµενο | χαριτωµένο ~ 2. (συνεκδ.) τα διάφορα 
µικροαντικείµενα, συνήθ. χάρτινα, που µοιράζονται σε όσους 
παίρνουν µέρος σε χοροεσπερίδα: χάρτινα | πολύχρωµα | αστεία ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. cotillon < cotte «µανδύας, µάλλινο ρούχο» < φρανκον. 
*kotta, που συνδ. µε αρχ. γερµ. chozza «µάλλινος µανδύας»]. κότινος 
(ο) {κοτίν-ου | -ων, -ους} 1. στεφάνι από κλαδί αγριελιάς, µε το οποίο 
στεφάνωναν τους νικητές των αγώνων στην αρχαιότητα 2. (συνεκδ.) η 
τιµή, η ηθική ικανοποίηση που νιώθει ο νικητής. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο]. κοτλέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα στού οποίου το 
πέλος εναλλάσσονται βελούδινες και απλές λείες ρίγες: ψιλό | 
ανθεκτικό ~ || ~ µε ψιλή | χοντρή ρίγα 2. (συνεκδ.) κάθε ρούχο που έχει 
κατασκευαστεί από αυτό το ύφασµα: το ~ που φοράει της πάει πολύ 3. 
(ως επίθ.) αυτός που είναι από το παραπάνω υλικό: ~ παντελόνι | 
φούστα | µπουφάν.  — (υποκ.) κοτλεδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. côtelé < côte «πλευρό, πάϊδι» (< λατ. costa)]. κοτολέτα 
(η) {κοτολετών} µικρή φέτα κρέατος (συνήθ. από τον λαιµό βοδινού, 
αρνιού ή χοιρινού) που τρώγεται τηγανισµένη ή ψητή. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. 
côtelette, υποκ. τού côte «πλευρά, παίδι» (< λατ. costa)]. κοτόπιτα (η) 
{δύσχρ. κοτοπιτών} πίτα µε κρέας από κοτόπουλο. — 
(υποκ.) κοτοπιτάκι (το). κοτοπουλίλα (η) {χωρ. πληθ.} (οικ.) η 
χαρακτηριστική δυσάρεστη µυρωδιά τού κοτόπουλου, ιδ. όταν αυτό 
µαγειρεύεται: ρίχνω λίγο µο-σχοκάρυδο, να κόψει την ~. [ΕΤΎΜ. < 
κοτόπουλο + παραγ. επίθηµα -ίλα]. κοτόπουλο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 
µικρή κότα που εκτρέφεται κυρ. για το κρέας της: ~ ψητό | µε πατάτες 
στον φούρνο | σούβλας | κοκκινιστό' ΦΡ. (α) (µτφ.) σαν κοτόπουλο για 
κάποιον που είναι πολύ ζαλισµένος, που δεν έχει συνέλθει ακόµη από 
κάτι: µόλις ξύπνησα και είµαι ~· πρέπει να πιω έναν καφέ για να 
συνέλθω || ήταν ~ από το µεθύσι (β) τον µάδησαν σαν κοτόπουλο του 
πήραν όλα τα χρήµατα (συνήθ. σε χαρτοπαίγνιο). — (υποκ.) 
κοτοπουλάκι (το). [ΕΤΎΜ. < κότα + -πουλο (< λατ. pullus «νεοσσός»), 
πβ. αρχοντό-πουλο, βασιλό-πουλο κ.ά.]. κοτοσαλατα (η) {δύσχρ. 
κοτοσαλατών} σαλάτα τής οποίας βασικό 
συστατικό είναι το κοτόπουλο. κοτόσουπα (η) {δύσχρ. κοτοσουπών} 
σούπα από ζωµό κότας ή κοτόπουλου. κοτόψειρα (η) {δύσχρ. 
κοτοψειρών} κάθε είδους παράσιτο που βρίσκεται στα οικόσιτα 
πτηνά. κοτρώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) µεγάλη πέτρα: µε τον 
σεισµό κύλησαν κοτρώνες και έκλεισαν τον δρόµο ΑΝΤ. λιθαράκι, 
πετραδά-κι. Επίσης κοτρώνι (το). [ΕΤΥΜ. < κοτρώνι < *κροτώνιον< 
αρχ. κροτώ]. κοτσαδόρος (ο) εξάρτηµα που εξέχει από το πίσω µέρος 
οχήµατος, αποτελείται από µεταλλικό γάντζο και ασφάλεια και 
χρησιµοποιείται για να συνδέεται µε άλλο όχηµα, ώστε να το 
ρυµουλκεί: µε τη σύγκρουση ο - βούλιαξε τον προφυλακτήρα τού πίσω 
αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. < κοτσάρω + λεξικό επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 
κότσαλο (το) (λαϊκ.) το µέρος τού σταχυού που δεν θρυµµατίστηκε 
στο αλώνισµα. 
[ΕΤΎΜ. < αρωµουν. cotsalä. Η σύνδ. µε υποθ. τ. *κόψανον (< θ. κοψ- τού ρ. 
κόπτω) δεν ευσταθεί]. κοτσάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (καθηµ.) το 
µεγάλο κοτσάνι ΣΥΝ. µίσχος 2. (συνήθ. µτφ.-οικ.) κουβέντα ανόητη: 
την πέταξε πάλι την -του! ΣΥΝ. κουταµάρα, ανοησία ΑΝΤ. εξυπνάδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. κοτσάνι (το) {κοτσαν-ιού | -ιών} (καθηµ.) το 
στέλεχος που συνδέει τον κορµό ενός φυτού µε τα φύλλα, τα άνθη, 
τους καρπούς: λεπτό | τρυφερό | αγκαθωτό ~ ΣΥΝ. µίσχος· ΦΡ. (ως 
επίρρ.) την περνάω κοτσάνι περνάω πολύ ευχάριστα, πολύ ωραία. 
[ΕΤΥΜ. < *κοψάνιον, υποκ. τού *κόψανον < αρχ. κόπτω. Κατ' άλλη 
άποψη, προέρχεται από το σλαβ. kocan]. κοτσάρω ρ. µετβ. {κότσαρ-α 
κ. -ισα) (λαϊκ.) 1. συνδέω στον κοτσα-δόρο: ~ την τροχοσκηνή στο 
αυτοκίνητο ΑΝΤ. ξεκοτσάρω, ξεκρεµώ 2. συνδέω (κάτι 
συµπληρωµατικό ή συνήθ. άσχετο) µε το υπόλοιπο σύνολο: τι µου 
κοτσάρισες αυτό τον φιόγκο στο πέτο; || (µτφ.) κότσαρε και δύο ρητά 
στο τέλος, για να φανεί σοβαρός ΣΥΝ. προσθέτω · 3. δίνω: του ζητάω 
ξεκάθαρα το προϊόν Α κι αυτός µου κοτσάρει άλλη µάρκα! ΣΥΝ. 
πασάρω. — κοτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. cozzare 
«χτυπώ (µε κέρατα)» < coccio «κέρα- 
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το» < λατ. coccyx < αρχ. κόκκυξ (βλ. λ. κόκκυγας)]. 
κότσι (το) {κοτσ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) ο αστράγαλος 2. το σηµείο τού 

πέλµατος στη ρίζα τού µεγάλου δακτύλου: είναι στενά τα παπούτσια και 
πονάει το ~ µου 3. κότσια (τα) (µτφ.) σωµατική και ηθική δύναµη: έχει τα ~ 
για µια τέτοια δουλειά; || πρέπει να βαστούν τα - σου, για να τα βάλεις µαζί του 
ΣΥΝ. κουράγιο ΑΝΤ. αδυναµία · 4. (παλαι-ότ.) παιχνίδι που παίζεται µε τον 
αστράγαλο ζώου, ο οποίος χρησιµοποιείται σαν ζάρι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κότσινκ *κόττιον, υποκ. τού αρχ. κόττος (βλ. κ. κότα). Κατ' 
άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από το σλαβ. koStitsa «κοκκαλά-κι»].^ 

κοτσίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µέρος των µαλλιών που αποτελείται από τρίχες, 
οι οποίες έχουν πλυθεί µεταξύ τους: µακριά | πλούσια | κοντή ~ ΣΥΝ. 
πλεξούδα, πλεξίδα. — (υποκ.) κοτσίδι κ. κοτσιδάκι (το), κοτσιδοίιλα (η). 
[ETYM. < αρχ. κοττίς, -ίδος «κεφαλή» (δωρ. λ.), υποκ. τού κόττος (βλ. λ. 
κότα)]. 

κοτσονάτος (ο), κοτσονάτη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κυρ. για άνδρα) πρόσωπο που 
έχει ακόµα σωµατική και ηθική αντοχή: ~ γέρος ΣΥΝ. ακµαίος, δυνατός ΑΝΤ. 
αδύναµος. Επίσης κοτσανάτος (ο). [ΕΤΥΜ < κοτσανάτος (µε προχωρητική 
αφοµοίωση) < κοτσάνι]. 

κότσος (ο) 1. είδος χτενίσµατος των µαλλιών, κατά το οποίο τα µαλλιά 
µαζεύονται ψηλά στο κεφάλι σε διάφορα σχήµατα: δένω | κάνω τα µαλλιά µου 
~· ΦΡ. (οικ.) πιάνοµαι κότσος | µε πιάνουν κότσο αποδεικνύοµαι αφελής, 
πέφτω σε παγίδα: πήγε να κάνει τον έξυπνο, αλλά τελικά πιάστηκε κότσος ΣΥΝ. 
(οικ.) µε πιάνουν κορόιδο, µου τη φέρνουν 2. (συνεκδ.) το µέρος των µαλλιών 
που έχει µαζευτεί στο επάνω µέρος τού κεφαλιού. — (υποκ.) κοτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόττος (µε τσιτακισµό), βλ. κ. κότα]. 

κότσυφας (ο) {κοτσύφων} µικρό, ωδικό πτηνό µε µαύρο φτέρωµα και 
κιτρινωπό ράµφος. Επίσης κοτσύφι (το). — κοτσυφίνα (η). [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
κόσσυφας < αρχ. κόσσυφος < *κόψυφος (µε ανοµοίω-ση, πβ. αττ. κόψ-ιχος), 
που συνδ. µε ρωσ. και αρχ. σλαβ. kosü «κοτσύφι» και ανάγεται σε I.E. *kopso-
j. 

κοτύλη (η) {κοτυλών} (αρχαιοπρ.) 1. κάθε κοίλο σχήµα ΣΥΝ. κοιλότητα ΑΝΤ. 
καµπύλη · 2. µικρό αγγείο µε δύο αντικριστές λαβές που ξεκινούν από τη 
βάση και καταλήγουν στο στόµιο: κλασική | γεωµετρική ~ ΣΥΝ κύπελλο, 
ποτήρι · 3. ΑΝΑΤ. κάθε κοιλότητα που σχηµατίζουν οι αρθρώσεις τού σώµατος 
και ιδ. αυτές που συνδέουν τα µηριαία οστά µε τη λεκάνη · 4. ΖΩΟΛ. καθεµία 
από τις µυζητικές θηλές που βρίσκονται στις άκρες των πλοκαµιών των 
κεφαλοπόδων ΣΥΝ. βεντούζα. 
[ΕΤΧΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. κοττίς «κεφαλή» (για το οποίο 
βλ. λ. κότα). Αλλες εκδοχές είναι η πρόταση για σύνδεση µε το τσεχ. kotlati 
«κάµπτοµαι, γίνοµαι κοίλος», καθώς και η θεώρηση τής λ. ως πελασγικού 
δανείου. Η συσχέτιση µε λατ. catinus «πιάτο, δοχείο» δεν ευσταθεί]. 

κοτυληδόνα (η) BOT. το πρώτο ή τα πρώτα φύλλα που προβάλλουν, όταν 
βλαστήσει το σπέρµα- (γενικότ.) µέρος τού εµβρύου που υπάρχει ήδη στο 
σπέρµα φυτού. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοτυληδών, -όνος < κοτύλη (βλ.λ.)]. 

κοτυλοειδης, -ής, -ές [αρχ.] {κοτυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
µε κοτύλη (βλ.λ.). 

κοτυλοφόρος, -ος, -ο (λόγ.) (για χταπόδια, πολύποδες κ.λπ.) αυτός που έχει 
κοτύλες, βεντούζες. [ΕΤΥΜ. < κοτύλη + -φόρος < φέρω]. 

κοτώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κοτάς... | κότησα} (οικ.) έχω το κουράγιο: κο-τούσα, 
νοµίζεις, να βγάλω τσιµουδιά; || αν κοτάς, πες τίποτα! ΣΥΝ. τολµώ ΑΝΤ. 
δειλιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κοτώ (-έω) «οργίζοµαι» (< κρότος «οργή») ή < µεσν. *κοττώ 
(µε τη σηµ. «ρίχνω τους κύβους, τα ζάρια - διακινδυνεύω») < αρχ. κόττος 
«κύβος» (βλ. κ. κότα). Η αβεβαιότητα περί την ετυµολογία οδηγεί στην 
υιοθέτηση τής απλούστερης γραφής µε ένα -τ-]. 

κουάκερ (το) {άκλ.} αλεσµένα δηµητριακά (κυρ. βρόµη), που χρησι-
µοποιούνται στην παρασκευή χυλού ή πρωινού. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Quaker 
(εµπορ. ονοµασία), επειδή στην ετικέτα τού δοχείου εικονιζόταν ένα µέλος 
τής θρησκευτικής οµάδας των Κουακέ-ρων (< αγγλ. quake «τρέµω, σείω»), οι 
οποίοι αυτοαποκαλούνταν Society of Friends «Εταιρεία των Φίλων»]. 

κουάρκ (το) {χωρ. γεν.} (συνήθ. στον πληθ. κουάρκς, τα) υποατοµικό 
σωµατίδιο που θεωρείται ότι ανήκει στα θεµελιώδη συστατικά τής ύλης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. quark, óp. τού Αµερικανού φυσικού Μ. Geli-Mann (1929-), 
ο οποίος τον δανείστηκε από το έργο τού Ιρλανδού συγγραφέα James Joyce 
Finnegans Wake (1939). Η λ. πλάστηκε «επ' αυτώ» (nonce-word) από τον J. 
Joyce και δεν έχει ετυµολογική διαφάνεια]. 

κουαρτέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από τέσ-σερεις 
εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ εγχόρδων οργάνων 2. (συνεκδ.) 
µουσικό έργο γραµµένο για τέσσερα όργανα ή τέσ-σερεις φωνές 
(ενδεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ από τον «Ρι-γκολέτο» τού Βέρντι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. quartetto < quarto «τέταρτος» < λατ. quartus]. 

κουασψόδος (ο) (µετωνυµ.) εξαιρετικά δύσµορφος άνθρωπος ΣΥΝ. 
αποκρουστικός, κακάσχηµος, τέρας ΑΝΤ. κούκλος, πανέµορφος. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά (οπτικό δάνειο) τού γαλλ. ονόµατος Quasimodo, ήρωα τού 
µυθιστορήµατος Η Παναγία των Παρισίων (γαλλ. Notre-Dame de Paris) τού 
V. Hugo, όπου προσωποποιεί την τερατώδη ασχήµια]. 

κουάφ (η) {άκλ.} είδος διαδήµατος που φορά η νύφη στο κεφάλι, συνήθ. από 
λουλούδια. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. coiffe < δηµώδ. λατ. cofea < αρχ. γερµ. kufia «κράνος»]. 
Κούβα (η) (ισπ. Republica de Cuba = ∆ηµοκρατία τής Κούβας) 1. το 

µεγαλύτερο νησί τής Καραϊβικής Θάλασσας 2. νησιωτικό κράτος τής Κ. 
Αµερικής, που περιλαµβάνει το οµώνυµο νησί και άλλα µικρότερα, µε 
πρωτεύουσα την Αβάνα, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το πέσο 
Κούβας. — Κουβανός κ. (καθηµ.) Κουβανέζος (ο), Κουβανή κ. (καθηµ.) 
Κουβανέζα (η), κουβανικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) κουβανέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ 
< ισπ. Cuba < ινδιάν. Cubacanân, αγν. ετύµου και σηµ.]. 

κουβαλητής (ο), κουβαλήτρια (η) {κουβαλητριών} 1. πρόσωπο που 
κουβαλάει πράγµατα ΣΥΝ. µεταφορέας · 2. το άτοµο που φροντίζει την 
οικογένεια του και το σπιτικό του, φέρνοντας πλούσια αγαθά. Επίσης 
(λαϊκ.) κουβαλήτρα (η). 

κουβαλητός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που τον µεταφέρουν (γιατί δεν µπορεί να 
κινηθεί µόνος του): έχει σπάσει το πόδι του και τον έφεραν κουβαλητό 2. αυτός 
που τον πηγαίνουν (κάπου) µε το ζόρι: τον πήγαν στο τµήµα κουβαλητό! 

κουβαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουβαλάς... | κουβάλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος) ♦ (µετβ.) 1. µεταφέρω (κάτι) ως φορτίο: κουβαλά τα ψώνια στα χέρια 
|| ~ στην πλάτη | µε το καρότσι || τα φορτηγά κουβάλησαν µπάζα || (µτφ.) το 
ποτάµι κουβαλούσε λάσπη και κλαδιά δέντρων || «οι λέξεις αυτές κουβαλούσαν 
όλο το βάρος τους» (εφηµ.) ΣΥΝ. µεταφέρω · 2. εµφανίζω (κάτι ή κάποιον 
ανεπιθύµητο): Τι µου τα κουβάλησες αυτά τώρα; ∆εν έχω πού να τα βάλω! || 
µας κουβάλησε όλη την παρέα της στο σπίτι ♦ 3. (αµετβ.) µετακοµίζω 4. 
(µεσοπαθ. κουβαλιέµαι) πηγαίνω κάπου χωρίς να µε έχουν καλέσει ή χωρίς να 
είµαι επιθυµητός: κουβαλήθηκε όλο το σόι και δεν έχουµε χώρο ούτε για µας 
ΣΥΝ. φορτώνοµαι. — κουβάληµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουβαλώ < µτγν. 
κοβαλεύω < αρχ. κόβαλος «ληστής που µετέφερε τα κλοπιµαία», αγν. ετύµου. 
Έχουν διατυπωθεί µη ικανοποιητικές υποθέσεις, όπως η σύνδεση µε το αρχ. 
κοάλεµος «ηλίθιος» (επίσης αγν. ετύµου), καθώς και µε το λατ. caballus 
«ίππος αχθοφόρος». Ίσως πρόκειται για φρυγική λ.]. 

κουβάρι (το) {κουβαρ-ιού | -ιών} 1. κλωστή ή νήµα τυλιγµένα έτσι, ώστε να 
σχηµατίζουν σφαίρα: τα ~ µε το νήµα για το πλέξιµο- ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι 
κουβάρι (µεσν. φρ.) (i) διπλώνοµαι στα δύο, παίρνω σχήµα σφαιρικό: ο 
σκαντζόχοιρος έγινε κουβάρι ΣΥΝ. κουλλουριάζο-µαι, κουβαριάζοµαι, 
διπλώνοµαι ANT. τεντώνοµαι (ii) για σύνολο ανθρώπων που έχουν έρθει κοντά 
ο ένας στον άλλον και δεν ξεχωρίζουν οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι και 
πανηγύριζαν 2. (α) για πράγµατα που τοποθετούµαι άτακτα: είχε αφήσει το 
καινούργιο φόρεµα ~ σε µια γωνιά (τσαλακωµένο) (β) για πράγµατα 
ανακατεµένα µεταξύ τους: βρήκα τα ρούχα ένα - στο ντουλάπν ΦΡ. (α) µαλλιά 
κουβάρια για µεγάλη αναστάτωση: οι ληστές έκαναν το σπίτι ~ ΣΥΝ. µπάχαλο 
(β) γίνοµαι µαλλιά κουβάρια εµπλέκοµαι σε καβγά, τσακώνοµαι άγρια: 
αφότου έγιναν µαλλιά κουβάρια, δεν ξαναµίλησαν ΣΥΝ. καβγαδίζω ΑΝΤ. 
συµφιλιώνοµαι, τα βρίσκω (γ) ξετυλίγω το κουβάρι (i) αρχίζω να ξεκαθαρίζω, 
να ξεδιαλύνω (µια µπερδεµένη υπόθεση): µε τα όσα µας είπε, άρχισε σιγά-σιγά 
να ξετυλίγεται το κουβάρι τής ιστορίας (ii) διηγούµαι γεγονότα: «δυο φίλοι 
ενώνουν τις αναµνήσεις τους και ξετυλίγουν µπροστά µας το κουβάρι µιας 
λαµπερής εποχής» (εφηµ.). — (υποκ.) κουβαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. κουβάριον < µτγν. κουβαρίς, είδος ζωυφίου, που κουλ-
λουριάζεται µπροστά στον κίνδυνο και κυλιέται σαν το κουβάρι. Η λ. είναι 
υποκ. τής «γλώσσας» τού Ησυχίου κόβαρος· δνος και είναι αγν. ετύµου]. 

κουβαριάζω ρ. µετβ. {κουβάριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τυλίγω νήµα ή κλωστή 
σε σφαιρικό σχήµα, ώστε να σχηµατιστεί κουβάρι: ~ τον σπάγκο ΑΝΤ. 
ξεκουβαριάζω 2. µαζεύω (κάτι) χωρίς ιδιαίτερη επιµέλεια ή τάξη ΑΝΤ. 
τακτοποιώ 3. (µεσοπαθ. κουβαριάζοµαι) διπλώνοµαι στα δύο από πόνο ή 
γηρατειά: είχε κουβαριαστεί πάνω στο κρεβάτι από τους δυνατούς πόνους στο 
στοµάχι ΣΥΝ. κουλλουριάζοµαι, γίνοµαι κουβάρι, µαζεύοµαι, ζαρώνω ΑΝΤ. 
απλώνοµαι, ορθώνοµαι. — κουβάριασµα (το). 

κουβαρίστρα (η) {δύσχρ. κουβαριστρών} µικρό κυλινδρικό στέλεχος από 
ξύλο, χαρτί ή πλαστικό, γύρω από το οποίο τυλίγεται η κλωστή τής ραπτικής 
ΣΥΝ. καρούλι, µασούρι. 

κουβαρνταλίκι (το) → χουβαρνταλίκι 
κουβαρντάς (ο) → χουβαρντάς 
κουβάς (ο) {κουβάδες} 1. κυλινδρικό δοχείο, τσίγκινο ή πλαστικό, µε 
στενότερη βάση και φαρδύτερο χείλος, µε χερούλι, το οποίο χρησιµεύει για την 
άντληση ή τη µεταφορά υγρών: ανέβασε τον ~ γεµάτο νερό απ' το πηγάδι || 
βουτάω το σφουγγαρόπανο στον ~ µε το νερό ΣΥΝ. (λόγ.) κάδος, αντλία, 
µαστέλο 2. (σκωπτ.) µικρό αυτοκίνητο. — (υποκ.) κουβαδάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. kova]. KoußeiT (το) {άκλ.} (αραβ. Dawlat al Kuwayt = Κράτος τού 
Κουβέιτ) κράτος τής Ν∆. Ασίας στην Αραβική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το 
Κουβέιτ, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Κουβέιτ. — 
Κουβεϊτιανός (ο), Κουβεϊτιανή (η), κουβεϊτιανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αραβ. 
Kuwayt, υποκ. τού kût, το οποίο στη διάλεκτο των κατοίκων τής Α. Αραβικής 
Χερσονήσου υποδηλώνει ένα είδος οχυρού σπιτιού περιστοιχισµένου από άλλα 
µικρότερα]. κουβέλι (το) {κουβελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κυψέλη · 2. µέτρο 
χωρητικότητας των σιτηρών: δύο ~ στάρι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *κυβέλιον υποκ. τού µτγν. κύβελα «σπήλαιο, φωλιά άγριων 
θηρίων», αγν. ετύµου. Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από αρχ. σλαβ. kùblù 
(πβ. σλοβ. kobelj)]. κουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 1. η ανταλλαγή 
λόγων, η συζήτηση: ανακατεύοµαι σε | απορροφώµαι από την ~ || µια και το 'φε- 
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ρε η ~ (για να αναφέρουµε κάτι σχετικό µε αυτό που έχει µόλις ανα-
φερθεί || έχω όρεξη για ~ || δεν έχω ώρα για ~ || ήρθε η ~ και στην πο-
λιτική ΣΥΝ. συνοµιλία, διάλογος, οµιλία, συνδιάλεξη· ΦΡ. (α) αλλάζω 
(την) κουβέντα βλ. λ. αλλάζω (β) γυρίζω την κουβέντα αλλάζω το 
θέµα τής συζήτησης (συνήθ. επειδή µε ενοχλεί το συζητούµενο θέµα) 
(γ) ανοίγω | πιάνω κουβέντα (µε κάποιον) αρχίζω µε δική µου πρω-
τοβουλία συζήτηση (µε κάποιον) (δ) ψιλή κουβέντα συζήτηση που 
διαρκεί πολλή ώρα: έχουν πιάσει ~ και δεν τελειώνουν (ε) κουβέντα 
να γίνεται βλ. λ. γίνοµαι (στ) µην κάνεις κουβέντα µην αναφέρεις 
(κάτι) (σε κάποιον): ό,τι είπαµε να µείνει µεταξύ µας- µην κάνεις κου-
βέντα παραέξω! 2. καθετί που λέει κανείς, λόγος: µετρηµένες | µεγά-
λες ~ (υπερβολικές υποσχέσεις, που δεν µπορούν να πραγµατοποιη-
θούν) || βαριά ~ (προσβλητική) || µισές ~ (υπαινικτικές) || δεν του παίρ-
νεις ~ (δεν µπορείς να τον κάνεις να µιλήσει) || θέλω έναν άνθρωπο 
να πω κι εγώ δυο κουβέντες || πετάω µια ~ (µιλώ λίγο ή υπαινικτικά) 
|| θα σου πω καµιά ~! (θα σε βρίσω) || ~ του αέρα (χωρίς νόηµα) ΣΥΝ. 
λόγια, λόγος- ΦΡ. αλλάζω κουβέντες | λόγια (µε κάποιον) βλ. λ. αλ-
λάζω 3. η έκφραση γνώµης· ΦΡ. (α) δεν µου πέφτει κουβέντα δεν δι-
καιούµαι να εκφέρω γνώµη (β) χωρίς δεύτερη κουβέντα χωρίς 
αντιρρήσεις ή χρονοτριβή (γ) δεν ακούω κουβέντα είµαι ανένδοτος, 
δεν δέχοµαι καν να συζητήσω (για κάτι) (δ) δεν σηκώνω κουβέντα 
(i) δεν ανέχοµαι να µου κάνει κάποιος παρατηρήσεις ή να µου λέει 
κάτι µε το οποίο δεν συµφωνώ και γι' αυτό νευριάζω: θέλει προσοχή 
πώς θα του µιλήσεις γι'αυτό το θέµα, γιατί δεν σηκώνει κουβέντα (ii) 
δεν δέχοµαι να συζητήσω για κάτι, είµαι απόλυτος σε κάτι: σε θέµατα 
ηθικής δεν σηκώνει κουβέντα (ε) δεν σηκώνω πολλές κουβέντες δεν 
δέχοµαι συζήτηση για κάτι ή δεν ανέχοµαι υποδείξεις 4. (κατ' επέκτ.) 
συναναστροφή, επαφή µε άλλους: δεν έχω πολλές κουβέντες µαζί του 
(δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις) || δεν θέλω κουβέντες µαζί σου (δεν 
θέλω να έχουµε σχέσεις)· ΦΡ. µια κουβέντα είπα! δεν υπάρχει λόγος 
να προσβάλλεσαι, να θυµώνεις γι' αυτό που είπα' το λέµε κυρ. για να 
µετριάσουµε τη δυσάρεστη εντύπωση από κάτι που είπαµε. — 
(υποκ.) κουβεντούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνοµιλία. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κοµβέντος < λατ. conventus «συνέλευση» < convenio «συνέρχοµαι, 
συναθροίζοµαι»]. 

κουβεντιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] (κουβέντιασ-α, -τηκα, -µένος} 
(καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) ανταλλάσσω λόγια µε άλλον, συζητώ: κουβε-
ντιάζαµε περί τέχνης µέχρι αργά ΣΥΝ. συνοµιλώ ♦ (µετβ.) 2. (ειδικότ.) 
συζητώ γύρω από ένα θέµα, προκειµένου να καταλήξω κάπου· στη ΦΡ. 
τα | το κουβεντιάζω: κάτσε να τα | το κουβεντιάσουµε και θα δεις ότι 
έχεις άδικο || αν πέσει λίγο η τιµή, το κουβεντιάζω' ειδάλλως, ούτε συ-
ζήτηση να το αγοράσω! ΣΥΝ. διαπραγµατεύοµαι · 3. σχολιάζω αρνη-
τικά: τον κουβεντιάζει όλη η γειτονιά για τα ξενύχτια και τις δια-
σκεδάσεις του ΣΥΝ. κουτσοµπολεύω ΑΝΤ. επαινώ 4. (µεσοπαθ. κουβε-
ντιάζοµαι) είµαι συνεννοήσιµος, διαθέσιµος για συζήτηση: µαταιο-
πονείς µαζί του- δεν κουβεντιάζεται! — κουβέντιασµα (το) [µεσν.]. 

κουβεντιαστά επίρρ. 1. µε κουβέντα, µε συζήτηση 2. µε τρόπο που 
θυµίζει προφορικό λόγο. 

κουβεντιαστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται κουβεντιαστά· ΦΡ. ΟΤΟ 
κουβεντιαστά µε κουβέντα, κουβεντιαστά. 

κουβεντολόι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (εκφραστ.) συζήτηση µε µεγά-
λη διάρκεια και χωρίς συγκεκριµένο θέµα, για ασήµαντα πράγµατα: 
πιάσαµε το ~ και ξεχαστήκαµε ΣΥΝ. κουβεντούλα, φλυαρία. [ΕΤΥΜ 
< κουβέντα + -λό(γ)ι < λέγω]. 

κουβέρ (το) {άκλ.} 1. οτιδήποτε περιλαµβάνεται στο σερβίρισµα και 
προσφέρεται στους πελάτες εστιατορίου, ανεξαρτήτως τού τι έχουν 
παραγγείλει, π.χ. ψωµάκια, βούτυρο κ.λπ. 2. το ποσό µε το οποίο τα 
εστιατόρια χρεώνουν τους πελάτες για το σερβίρισµα και την όλη 
εξυπηρέτηση που παρέχουν. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. couvert < p. couvrir «καλύπτω, σκεπάζω» < λατ. 
cooperare (βλ. κ. κουβέρτα)]. 

κουβερνάντα (η) → γκουβερνάντα 
κουβέρτα (η) {κουβερτών} 1. σκέπασµα κρεβατιού που τοποθετείται 
πάνω από το πανωσέντονο και µε το οποίο σκεπάζεται κανείς όταν 
κοιµάται ή, σε άλλες περιστάσεις, όταν κρυώνει: στρώνω την ~ || ζε-
στή | µάλλινη | υφαντή ~ || είχε σκεπαστεί στο κάθισµα του µε µια 
ελαφριά κουβέρτα || τύλιξαν τους ναυαγούς µε κουβέρτες και τους 
πρόσφεραν ζεστό τσάι ΣΥΝ. κλινοσκέπασµα · 2. ΝΑΥΤ. το κατάστρω-
µα. — (υποκ.) κουβερτουλα (η) κ. κουβερτάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. coverta < λατ. coopertus, µτχ. τού p. co-operire «συγκαλύπτω, 
σκεπάζω» < co- (< cum) + operio «καλύπτω, σκεπάζω»]. 

κουβερτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το κάλυµµα βιβλίου, τετραδί-
ου κ.λπ.: πλαστική | δερµάτινη ~ ΣΥΝ. περικάλυµµα, εξώφυλο ΣΥΝ. 
εσώφυλλο · 2. σκληρή και πικρή σοκολάτα, που χρησιµοποιείται στη 
ζαχαροπλαστική για επικάλυψη γλυκών. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. couverture < λατ. coopertura, µτχ. τ. τού p. cooperio 
«συγκαλύπτω, σκεπάζω» < co- (< cum) + operio «καλύπτω, σκεπά-
ζω»]. 

κουβούκλιο (το) (κουβουκλί-ου | -ων} 1. θολωτή κατασκευή, που 
στηρίζεται σε λεπτούς στύλους: ~ επιταφίου (το οµοίωµα τάφου, στο 
οποίο τοποθετείται η εικόνα τής ταφής τού Χριστού και µε το οποίο 
γίνεται η περιφορά της) 2. (γενικότ.) µικρός θάλαµος µε ανοιχτή µό-
νον τη µία πλευρά, ώστε να χωρούν λίγα άτοµα: τηλεφωνικό ~. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κουβοΰκλιον (µτγν. κουβουκλείον) < λατ. cubiculum 
«κοιτώνας» < ρ. cubo «κείµαι, κατακλίνοµαι»]. 

κουδουνάτος (ο) ΛΑΟΓΡ. άνθρωπος που µεταµφιέζεται για τις Απο-
κριές φορώντας (ανάµεσα στα άλλα) και κουδούνια: παραδοσιακός | 

Μακεδονίτης ~ ΣΥΝ. µασκαράς. Επίσης κουδουναραίος. κουδούνι (το) 
{κουδουν-ιού | -ιών} 1. µικρό µεταλλικό όργανο σε σχήµα κώνου, µε 

ανοιχτή την πλατύτερη πλευρά και µε γλωσσίδι που πα- 

ράγει ήχο, όταν χτυπά τα πλευρικά τοιχώµατα: χτυπώ το -' ΦΡ. κρε-
µάω σε κάποιον κουδούνια (ι) διατυµπανίζω ελαττώµατα, άσχηµες 
πράξεις κάποιου, τον κουτσοµπολεύω (ii) κατηγορώ δηµόσια κάποιον 
για κάτι 2. (συνεκδ.) ο ήχος τού παραπάνω οργάνου: από µακριά 
ακούγονταν τα γέλια των βοσκών και τα ~ των προβάτων 3. ηλεκτρι-
κός µηχανισµός που, µε το πάτηµα ενός κουµπιού, παράγει ήχο µε-
ταλλικό και διαπεραστικό, παρόµοιο µε αυτόν τού µεταλλικού κου-
δουνιού: ~ τής πόρτας | τού σχολείου | τού διαλείµµατος || ηλεκτρικό 
~ || χτυπώ | πατώ το ~ · ΦΡ. γίνοµαι κουδούνι ζαλίζοµαι από το πολύ 
ποτό ή από φασαρία ή από τον ήλιο: χθες το βράδυ τα ήπιαµε κι έγι-
να κουδούνι ΣΥΝ. µεθώ ΑΝΤ. είµαι νηφάλιος. — (υποκ.) κουδουνάκι 
(το), (µεγεθ.) κουδούνα (η) (σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουδούνιον < µτγν. κωδώνιον, υποκ. τού αρχ. κώδων, -
ωνος, που πιθ. συνδ. µε το αρχ. κώδεια | κώδυια «κεφαλή τής παπα-
ρούνας» (πβ. κ. α'ίθων - αϊθυια), το οποίο είναι αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το µτγν. κώος «κοίλος»]. κουδουνίζω ρ. αµετβ. 
{κουδούνισα} βγάζω µεταλλικό ήχο σαν τού κουδουνιού: τα 
τηλέφωνα | τα βραχιόλια | τα κλειδιά κουδουνίζουν ΣΥΝ. ηχώ- ΦΡ. (α) 
τα αφτιά µου κουδουνίζουν έχω βόµβο στα αφτιά µου (β) ΤΟ κεφάλι 
µου κουδουνίζει είµαι ζαλισµένος: µε τόσο θόρυβο το κεφάλι µου 
άρχισε να κουδουνίζει ΣΥΝ. παραζαλίζοµαι. — κουδούνισµα (το), 
κουδουνιστός, -ή, -ό, κουδουνιστά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
κωδωνίζω < κώδων (βλ. κ. κουδούνι)]. κουδουνίστρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} παιχνίδι που, όταν το κουνήσει κανείς, παράγει ήχο και 
προορίζεται για τα µωρά ΣΥΝ. (λόγ.) σείστρο. κουζίνα (η) {δύσχρ. 
κουζινών} 1. ο χώρος σπιτιού ή καταστήµατος, όπου 
παρασκευάζονται τα φαγητά: έπιπλα | ποδιά κουζίνας 2. συσκευή που 
περιλαµβάνει φούρνο ψησίµατος και εστίες (µάτια) και 
χρησιµοποιείται για το µαγείρεµα: ηλεκτρική ~ || ~ υγραερίου 3. (γε-
νικότ.) ο τρόπος µε τον οποίο µαγειρεύει κανείς: το εστιατόριο φηµί-
ζεται για την εκλεκτή ~ του ΣΥΝ. µαγειρική · 4. τρόπος µαγειρέµατος 
που συνδέεται µε συγκεκριµένο τόπο ή υλικά: ελληνικτή | διεθνής | 
γαλλική | θαλασσινή ~ ΣΥΝ. γαστρονοµία. — κουζινούλα κ. κουζινί-
τσα (η) (σηµ. 1,2) κ. κουζίνα κι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < βεν. cusina < µτγν. λατ. cocina < λατ. coquina < p. coquere 
«ψήνω, µαγειρεύω». Η σηµ. «τρόπος µαγειρέµατος» αποδίδει το γαλλ. 
cuisine (όµοιας ετυµ.)]. κουζινάκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) µικρή 
συσκευή µαγειρέµατος, που συνήθ. δουλεύει µε υγραέριο και που 
περιλαµβάνει µία ή δύο εστίες ΣΥΝ. κουζινέτο1. κουζινέτο1 (το) 
(υποκ.) το κουζινάκι (βλ.λ.): πρόχειρο | εκδροµικό ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. cuisinette, υποκ. τού cuisine (βλ. κ. κουζίνα)]. 
κουζινέτο2 (το) βάση µηχανήµατος στην οποία στηρίζεται εξάρτηµα 
το οποίο περιστρέφεται. 
[ΕΤΥΜ < νταλ. cuscinetto < γαλλ. coussinet, υποκ. τού coussin < λατ. 
coxa «ισχίο, οσφύς, µηρός»]. κουζινικά (τα) (ενν. σκεύη) σχεδόν όλα 
τα σκεύη τής κουζίνας. κουζινικό«;, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
την κουζίνα: ~ σκεύη. κουζινοµαχαιρο (το) µεγάλο µαχαίρι που 
χρησιµοποιείται για την 
κοπή κρεάτων. κουζινοπανο (το) κοµµάτι απορροφητικού υφάσµατος 
(είδος πετσέτας), που χρησιµοποιείται για τις δουλειές στην κουζίνα. 
κουζουλος (ο) (διαλεκτ.) ο τρελός. — κουζουλάδα (η) [µεσν.], κου-
ζουλαίνω ρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < κυπρ. κούζα «στάµνα χωρίς χέρι ή µε ένα µόνο χε-
ρούλι» (< γαλλ. courge «κολοκύθα» < λατ. cucurbita) + παραγ. επίθη-
µα -ουλός (πβ. στρουµπ-ουλός, παχ-ουλός). Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. 
προέρχεται από συµφυρµό των επιθ. κουλλός και ζαβός ή ζουρλός]. 
κουίζ (το) {άκλ.} 1. το ερώτηµα που απαιτεί γνώσεις ή εξυπνάδα για 
να απαντηθεί ΣΥΝ. αίνιγµα, γρίφος 2. διαγωνισµός κατά τον οποίο οι 
συµµετέχοντες κερδίζουν απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις: ραδιο-
φωνικό | τηλεοπτικό ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. quiz, αγν. ετύµου]. κουΐντα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθεµιά από τις µεγάλες, κάθετες επιφάνειες 
στις άκρες τής σκηνής τού θεάτρου, που εµποδίζουν τους θεατές να 
δουν τι συµβαίνει στα παρασκήνια: πίσω από την - ΣΥΝ. πα-
ραπέτασµα. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. quinta, θηλ. τού quinto «πέµπτος» < λατ. quintus]. 
κουιντέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από πέντε 
εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ πνευστών οργάνων 2. 
(συνεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για πέντε όργανα ή πέντε φωνές 
(ενδεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για τέσσερα έγχορδα και 
πιάνο τού Σούµπερτ ΣΥΝ. πενταφωνία. [ΕΤΥΜ < ιταλ. quintetto < 
quinto «πέµπτος» < λατ. quintus]. κουίσλινγκ (ο) {άκλ.} (µετωνυµ.) 
πρόσωπο (συνήθ. πολιτικός) που συνεργάζεται µε τους κατακτητές 
τής χώρας του. [ΕΤΥΜ Από το όν. τού Νορβηγού πολιτικού V. Quisling 
(1887-1945), ο οποίος συνέστησε στον Χίτλερ την κατοχή τής 
Νορβηγίας και κατόπιν σχηµάτισε φιλοναζιστική κατοχική κυβέρνηση 
(ΐ940-45)]. κουκέτα (η) {κουκετών} κρεβάτι σε καµπίνα πλοίου ή 
τρένου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cuccetta < ρ. cucciare «κατακλίνω, ξαπλώνω» 
< λατ. collocare «τοποθετώ, βάζω» (> γαλλ. coucher)]. κουκκί (το) 
{κουκκ-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τού φυτού κουκκιά, όσπριο µε µεγάλο, 
πλατύ, καφέ λοβό: ξερά | φρέσκα ~· ΦΡ. (α) -Γεια σου Γιάννη! | -Τι 
κάνεις Γιάννη; -Κουκκιά σπέρνω! για περιπτώσεις όπου άλλα λέει ο 
ένας και άλλα απαντά ο άλλος (β) (παροιµ.) κουκκί-κουκ-κί γεµίζει 
το σακί για να δηλωθεί ότι λίγο-λίγο µπορεί να µαζευτεί µεγάλη 
ποσότητα, κυρ. για να δηλωθεί η αξία τής αποταµίευσης ΣΥΝ. φασούλι 
το φασούλι γεµίζει το σακούλι 2. (γενικότ.-διαλεκτ.) κάθε είδος 
σπόρου ΣΥΝ. σπυρί · 3. (λαϊκ.) η ψήφος: δεν φτάνουν τα ~, για 



κουκκιά 942 κουλλός 
 

να βγει βουλευτής· ΦΡ. κουκκιά µετρηµένα για πράγµατα που είναι 
υπολογισµένα µε ακρίβεια, συνεπώς και για κάτι στο οποίο δεν µπορεί 
να γίνει λάθος: στο χωριό οι ψήφοι είναι ~· εύκολα βρίσκεις ποιος θα 
βγει στις εκλογές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόκκος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουκκίν< 
µτγν. κοκκίον, υποκ. τού αρχ. κόκκος]. κουκκιά (η) φυτό γνωστό για 
τους εδώδιµους καρπούς του, το οποίο 
αναπτύσσεται αναρριχώµενο σε στηρίγµατα, συνήθ. από καλάµι, το-
ποθετηµένα από τους καλλιεργητές του σε µικρή απόσταση το ένα 
από το άλλο και µέσα σε αυλάκια- (επιστ.) κύαµος. κουκκίδα (η) 1. 
µικρό, στρογγυλό σηµάδι: µια ~ στον χάρτη έδειχνε το σηµείο 
συνάντησης ΣΥΝ. στίγµα 2. η τελεία· ΦΡ. τρεις κουκκίδες (...) τα 
αποσιωπητικά 3. ΤΥΠΟΓΡ. η µικρότερη εκτυπωτική µονάδα των 
γνωστών εκτυπωτικών συστηµάτων (βλ. κ. λ. ράστερ). [ETYM. < µτγν. 
κοκκίς, -ίδος υποκ. τού αρχ. κόκκος]. κούκκος (ο) 1. πουλί που ζει σε 
δασώδεις ή έρηµες περιοχές τής Ευρώπης, έχει φαιό χρώµα, δεν χτίζει 
φωλιές και αποθέτει τα αβγά του σε φωλιές άλλων πουλιών, τα οποία 
και τα κλωσσούν (µτφ.) ΦΡ. (α) σαν τον κούκκο εντελώς µόνος, µόνος 
και έρηµος (β) (σκωπτ.) τρεις κι ο κούκκος πολύ λίγα άτοµα: στη 
διαδήλωση ήταν ~· ήταν µια αποτυχία (γ) (παροιµ.) ένας κούκκος δεν 
φέρνει την άνοιξη βλ. λ. άνοιξη (δ) (µου κοστίζει | στοιχίζει | έρχεται) 
ο κούκκος αηδόνι βλ. λ. αηδόνι · 2. (παλαιότ.) είδος µάλλινου 
σκούφου. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κοϋκκος, ηχοµιµητική λ. από τη φωνή τού πουλιού, 
όπως και η αρχ. ονοµασία κόκκυξ (βλ.λ.)]. 

κούκλα (η) {δύσχρ. κούκλων} 1. µικρό οµοίωµα ανθρώπου (συνήθ. κο-
ριτσιού ή µωρού(, µε το οποίο παίζουν τα παιδιά (συνήθ. τα κορί-
τσια): πορσελάνινη | πάνινη | πλαστική -1| παίζω µε τις -' ΦΡ. παίζει 
ακόµη µε τις κούκλες για πρόσωπο, συνήθ. κοπέλα, που δεν έχει ωρι-
µάσει, που παιδιαρίζει 2. (ειδικότ.) οµοίωµα ανθρώπου σε φυσικό µέ-
γεθος, πάνω στο οποίο οι ράφτες και οι ράφτριες κάνουν πρόβα στα 
ρούχα ή στο οποίο φορούν ρούχα και το τοποθετούν στην προθήκη 
καταστήµατος: κοίταζε τις ~ στις βιτρίνες 3. (µτφ.) πολύ όµορφη γυ-
ναίκα ΣΥΝ. καλλονή- ΦΡ. απέξω κούκλα κι από µέσα πανούκλα βλ. λ. 
πανούκλα 4. ως θωπευτική προσφώνηση σε κορίτσι ή γυναίκα, που 
φανερώνει φιλική διάθεση και οικειότητα: ~ µου, να 'σαι καλά! ΣΥΝ. 
αγάπη, µωρό 5. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι πολύ ωραίο: αυτό 
το σαράβαλο θα το κάνω εγώ ~! · 6. νήµα τυλιγµένο σε δέσµη: χρει-
άζεστε πέντε ~ για ένα πουλόβερ. — (υποκ.) κουκλάκι (το), κουκλί-
τσα (η), (µεγεθ.) κουκλάρα (η) (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. cuculia «κάλυµµα κεφαλής, κουκούλα» (βλ. κ. κουκού-
λα), από τα ανδρείκελα τού κουκλοθέατρου]. 

κουκλί (το) {κουκλ-ιού | -ιών} 1. µικρή κούκλα (οµοίωµα ανθρώπου): 
το παιδί έπαιζε µε τα ~ του 2. (µτφ.) (α) πολύ όµορφο νεαρό άτοµο: το 
µωρό τους είναι ~ (β) ως χαρακτηρισµός για κάτι πολύ ωραίο, µικρό 
και συµπαθητικό: το σπιτάκι τους είναι σκέτο ~. 

κουκλίστίκος, -η, -ο 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε κούκλα: ~ 
ρούχα · 2. αυτός που έχει µικρό µέγεθος και είναι χαριτωµένος: ~ 
διαµέρισµα | σπιτάκι ΣΥΝ. γλυκούλης, µικρούλης ΑΝΤ. άχαρος · 3. πολύ 
όµορφος: ~ χείλια ΣΥΝ. πανέµορφος ΑΝΤ. πανάσχηµος. — κουκλί-
στικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

κουκλοθέατρο (το) 1. θέατρο µε µαριονέτες ή κούκλες οποιουδήποτε 
τύπου 2. (συνεκδ.) κάθε παράσταση που γίνεται µε µαριονέτες ή 
κούκλες: είδαµε ~ στο θέατρο τού σχολείου. 

κουκλοπαίκτης κ. (καθηµ.) κουκλοπαίχτης (ο) {κουκλοπαικτών} ο 
καλλιτέχνης που κάνει παράσταση µε κούκλες (κουκλοθέατρο). 

κούκλος (ο) 1. µικρό οµοίωµα άνδρα, µε το οποίο παίζουν τα παιδιά 
2. (µτφ.) πολύ όµορφος άντρας: παντρεύτηκε έναν ~ ΣΥΝ. παίδαρος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

κουκλόσπιτο (το) 1. παιδικό παιχνίδι, αντίγραφο (υπό κλίµακα) σπι-
τιού, όπου τοποθετούνται οι κούκλες των παιδιών 2. µικρό όµορφο 
και µε γούστο διακοσµηµένο σπίτι. 

Kou-Κλοιιξ-Κλαν (η) {άκλ.} ρατσιστική οργάνωση στις Η.Π.Α. µε 
τροµοκρατική δράση (χαρακτηριστική η εµφάνιση των µελών της µε 
µεγάλες κωνικές κουκούλες)· αντιµάχεται την ισότητα λευκών και 
µαύρων, τον καθολικισµό, τους Εβραίους, τους κοµουνιστές και γενι-
κά οτιδήποτε ξένο προς αυτό που θεωρεί αµιγώς αµερικανικό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. - αµερ. Ku Klux Klan < Ku Klux (παραφθορά τού αρχ. 
κύκλος) + klan, πιθ. < αγγλ. clan «φυλή, πατριά»]. 

κούκος (ο) → κούκκος 
κούκου επιφών. 1. ηχοµιµητική λέξη τού χαρακτηριστικού ήχου που 

παράγει ο κούκκος- ΦΡ. ρολόι κούκου ρολόι ελβετικής προελεύσεως, 
που σηµαίνει τις ώρες µε ένα οµοίωµα κούκκου (που εξέρχεται από 
κάποια κρύπτη) και παράγει τον παραπάνω χαρακτηριστικό ήχο τό-
σες φορές όσες και οι ώρες που σηµαίνει 2. λέγεται για να δηλώσει 
κανείς την παρουσία του, την άφιξη του ή την ξαφνική, απρόσµενη 
εµφάνιση του: ~! Να 'µαι κι εγώ! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

κουκουβάγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} νυκτόβιο αρπακτικό πουλί µε ρα-
βδωτό σκούρο πτέρωµα, στρογγυλό, πεπλατυσµένο κεφάλι και µάτια 
µε έντονο βλέµµα: η ~ είναι σύµβολο τής θεάς Αθηνάς | τής σοφίας-
ΦΡ. άλλα τα µάτια τού λαγού κι άλλα τής κουκουβάγιας βλ. λ. άλλος. 
[ETYM. µεσν. < κουκουβάου, ηχοµιµητική λ. από τη φωνή τού πουλιού 
(πβ. αρχ. κικκαβαϋ)]. 

κουκουβάου επιφών. [µεσν.] (ηχοµιµητική λέξη) χαρακτηριστική 
κραυγή τής κουκουβάγιας. 

κουκουβίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κουκούβισα} (για πτηνά) µαζεύοµαι 
σε ένα µέρος: τα σπουργίτια κουκούβισαν στην αυλή ΣΥΝ. κουρνιά-
ζω. — κουκούβισµα (το). 

κουκουές (ο) {κουκουέδες} (λαϊκ.-συχνά µειωτ.) οπαδός ή µέλος τού 
Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) ΣΥΝ. κοµουνιστής. 

κουκούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κάλυµµα τής κεφαλής (συχνά προ-
σαρµοσµένο σε ρούχο), το οποίο περιβάλλει όλο το κεφάλι εκτός από 
το πρόσωπο και χρησιµοποιείται συνήθ. για προστασία από τη βροχή 
ή το κρύο: αγόρασε ένα παλτό µε ~ || οι περαστικοί είχαν φτειάξει 
πρόχειρες - για τη βροχή από νάιλον σακούλες 2. (γενικότ.) το προ-
στατευτικό κάλυµµα: έβαλε ~ στο αυτοκίνητο, για να το προστατέψει 
από την υγρασία. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. cuculia, λ. ιλλυρική ή κελτική]. κουκουλάρικος, 
-η, -ο αυτός που έχει φτειαχτεί από τα υπολείµµατα τού κουκουλιού 
τού µεταξοσκώληκα: ~ ύφασµα. κουκούλι (το) {κουκουλ-ιού | -ιών} 1. 
θήκη την οποία κατασκευάζουν ορισµένα έντοµα µε εκκρίσεις τού 
σώµατος τους και µέσα στην οποία παραµένουν κατά τη διάρκεια τής 
νυµφικής φάσης: το ~ τής πεταλούδας 2. (ειδικότ.) η θήκη που 
κατασκευάζει ο µεταξοσκώληκας και από την οποία προέρχεται το 
µετάξι ΣΥΝ. (λόγ.) βοµβύκιο. [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού κουκούλα 
(βλ.λ.)]. κουκουλοφόρος (ο/η) πρόσωπο που έχει σκεπασµένο το 
κεφάλι του µε κάλυµµα, για να µην είναι δυνατή η αναγνώριση του: 
άγνωστοι ~ λήστεψαν την τράπεζα. κουκουλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] 
{κουκούλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καλύπτω µε ειδικό κάλυµµα από 
όλες τις πλευρές: κουκούλωσε τα έπιπλα, να µην σκονιστούν ΣΥΝ. 
σκεπάζω ΑΝΤ. ξεσκεπάζω 2. (µτφ.) αποκρύπτω (κάτι δυσάρεστο ή 
κακό): την κουκούλωσαν την υπόθεση, για να µην επέµβει η δικαιοσύνη 
|| προσπάθησαν να κουκουλώσουν το σκάνδαλο ΣΥΝ. συγκαλύπτω, 
σκεπάζω ΑΝΤ. αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω, βγάζω στη φόρα- ΦΡ. τα 
κουκουλώνω συγκαλύπτω, αποκρύπτω, προσπαθώ να µη γίνει γνωστό 
κάτι κακό: όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές λεπτοµέρειες για την 
υπόθεση, µερικοί αρµόδιοι προσπάθησαν να τα κουκουλώσουν · 3. (για 
γυναίκα) κάνω (κάποιον) να µε παντρευτεί (µε τη θέληση του ή µε 
πονηριά, µε απάτη ή υπό µεγάλη πίεση): πρόσεξε, γιατί αυτή η πονηρή 
πάει να σε κουκουλώσει. — κουκούλωµα (το). κουκουνάρα (η) [µεσν.] 
{χωρ. γεν. πληθ.} (µεγεθ.) κουκουνάρι-  ΦΡ. άρες µόρες κουκουνάρες 
βλ. λ. άρες µάρες ΣΥΝ. ανοησίες, χαζοµάρες. κουκουνάρι (το) 
{κουκουναρ-ιού | -ιών} 1. ο κωνικός καρπός τού πεύκου ή τού ελάτου 
2. καθένα από τα µικρά, λευκά, µακρόστενα, εδώδιµα σπέρµατα, που 
βρίσκονται µέσα στον καρπό τού (ήµερου) πεύκου: γέµιση µε 
κουκουνάρια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουκουνάριον < *κοκκωνάριον, υποκ. τού αρχ. κόκκων 
< κόκκος. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για αναδιπλασιασµένο τ. τού 
µτγν. κόνναρος, αγν. ετύµου- η αβεβαιότητα περί την ετυµολογία τής 
λ. οδηγεί στην υιοθέτηση τού τ. µε ένα -κ- ως απλούστερης γραφής]. 
κουκουναριά (η) [µεσν.] ήµερο πεύκο, το οποίο παράγε κωνικούς 
καρπούς µε εδώδιµα σπέρµατα: καταπράσινη | ψηλή ~ . κουκούτσι (το) 
{κουκουτσ-ιού | -ιών} 1. ο σκληρός πυρήνας ή ο σπόρος των καρπών: 
το ~ τού σταφυλιού | τού κερασιού 2. (µτφ.) πολύ λίγο: δεν έχει ~ µυαλό 
ΣΥΝ. ίχνος, µόριο. — (υποκ.) κουκουτσάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
κουκούτσιν < ιταλ. cucuzzo < µτγν. λατ. cucutium (πβ. κ. βουλγ. 
kokutska)]. κουλ επίθ. {άκλ.} ελλην. ήρεµος, ψύχραιµος· (αργκό) 
αυτός που διατηρεί την ψυχραιµία του, που δεν συγκινείται εύκολα 
και κατ' επέκτ. αυτός που συµπεριφέρεται µε φυσικότητα, χωρίς 
βεβιασµένη αντίδρασης: το άτοµο είναι ~· δεν χαµπαριάζει τίποτα! 
ΣΥΝ. ήρεµος, ψύχραιµος ΑΝΤ. νευρικός, αγχωτικός. — κουλάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cool «ψυχρός - ψύχραιµος»]. κουλάκος (ο) ΙΣΤ. ο 
αγρότης µικροϊδιοκτήτης στη Ρωσία µέχρι τη δεκαετία τού '30, ο 
κάτοχος µικρής γαιοκτησίας, που αποτελούσε µέλος κοινωνικής τάξης 
η οποία αντιτασσόταν στην κολεκτιβοποίηση. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. kulak 
«γροθιά»]. κουλάντρίζω κ. κόλαντρίζω ρ. µετβ. {κουλάντρισ-α, -τηκα, 
-µένος} (λαϊκ.) χειρίζοµαι επιδέξια: «το σαραβαλάκι µου πώς το ~» 
(τραγ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kulandim, αόρ. τού p. kulanmak 
«χρησιµοποιώ»]. κουλέρ-λοκάλ (το) {άκλ.} το σύνολο των στοιχείων 
(σπίτια, είδη φαγητών, είδη ενδυµασίας, τρόπος συµπεριφοράς, ήθη, 
έθιµα κ.λπ.) που χαρακτηρίζουν το τοπικό χρώµα µιας περιοχής. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. couleur locale «τοπικό χρώµα»]. κουλές (ο) (λαϊκ.) 
πύργος, φρούριο: οι φυλακές τού Γεντί Κουλέ (Επταπυργίου). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kule. Η λ. απαντά ως µεσν. στον τ. κουλάς]. κουλής (ο) 
{κούληδες} ο αχθοφόρος (κυρ. στη ΝΑ. Ασία).  — κούλι-κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. coolie «αχθοφόρος, ανειδίκευτος εργάτης (τής Άπω 
Ανατολής)» < χίντι kulï], 

κουλλάδι (το) {κουλλαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το χέρι: (συνήθ. στον 
πληθ.) µάζεψε τα ~ σου από πάνω µου! ΣΥΝ. κουλλό. [ΕΤΥΜ. < 
κουλλός + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. κ. ξερ-άδι]. κουλλαίνω ρ. → 
κουλλός 
κουλλαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} (µτφ.-κακόσ.) η αδέξια χρήση των χε-
ριών κυρ. στη ΦΡ. κουλλαµάρα έχεις;: ~ και σου έπεσε το ποτήρι; 
[ΕΤΥΜ. < κουλλός + παραγωγικό επίθ. -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. κουτα-µά-
ρα, στραβω-µάρα]. κουλλό (το) (σχολ. ορθ. κουλό) (αργκό-κακόσ.) 1. 
το χέρι: κάτω τα ~ σου από πάνω µου! ΣΥΝ. ξερό 2. το άτοµο που 
έχει πνευµατική αναπηρία ΣΥΝ. χαζό, (µειωτ.) βλαµµένο ΑΝΤ. 
κανονικός, υγιής 3. (αργκό) χαζοµάρα, ανοησία: τι κουλλά είναι αυτά 
που µας λες; Επίσης κουλλάδι (το) (σηµ. 1). κουλλός, -ή, -ό (σχολ. 
ορθ. κουλός) 1. αυτός που του λείπει το ένα ή και τα δύο χέρια ΣΥΝ. 
κουλλοχέρης ΑΝΤ. αρτιµελής 2. (µτφ.) αυτός που δεν χρησιµοποιεί 
τα χέρια του επιδέξια: του πετάω την µπάλα 
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και δεν την πιάνει· άµα είναι ~, δεν φταίω εγώ! — κουλλαίνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κυλλός (χρησιµοποιήθηκε κυρ. µε τη σηµ. «χωλός», 
αλλά στην Κ.∆. απαντά η σηµερινή σηµ.· πβ. Ματθ. 18, 8: καλόν σοι 
έστιν είσελθεϊν εις την ζωήν κυλλόν ή χωλόν), που µάλλον συνδέεται 
µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κελλόν στρεβλόν, πλάγιον, καθώς και µε 
το αρχ. ρ. κυλίνδω (βλ. κ. κύλινδρος). Εκτός τής Ελλην., η λ. κυλλός 
συνδέεται πιθ. µε σανσκρ. kuni- «παράλυση τού βραχίονα», οπότε η 
αναγωγή στο I.E. θ. *(s)qel- «κάµπτω, λυγίζω» δεν πρέπει να 
αποκλειστεί]. κουλλούρα (η) (σχολ. ορθ. κουλούρα) {χωρ. γεν. πληθ.} 
1. ψωµί ζυµωµένο σε στρογγυλό σχήµα µε τρύπα στη µέση (σαν 
δαχτυλίδι): αφράτη | νόστιµη | άψητη ~ 2. σωσίβιο σε σχήµα 
δακτυλίου, ώστε να µπορεί κανείς να το περνά στη µέση του 3. το 
πλαστικό ή ξύλινο στεφάνι, που καλύπτει το χείλος τής λεκάνης τού 
αποχωρητηρίου · 4. το στεφάνι τού γάµου: τη φόρεσε | την έβαλε την 
κουλλούρα (παντρεύτηκε) · 5. (σκωπτ.) το µηδέν ως σχολικός βαθµός: 
στην ορθογραφία πήρε ~ ΣΥΝ. κουλλούρι. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. κολλούρα < αρχ. κολλύρα (βλ. κ. κολλύριο)]. 
κουλλουράς (ο) (σχολ. ορθ. κουλούρας) {κουλλουράδες}, κουλ-
λουρού (η) {κουλλουρούδες} πρόσωπο που πουλάει κουλλούρια. 
Επίσης κουλλουρτζής {κουλλουρτζήδες}. κουλλούρι (το) (σχολ. ορθ. 
κουλούρι) {κουλλουρ-ιού | -ιών) 1. µικρού µεγέθους αρτοσκεύασµα σε 
σχήµα κουλλούρας µε σουσάµι στην επιφάνεια του· λέγεται και 
κουλλούρι Θεσσαλονίκης· ΦΡ. (παροιµ.) µην τάξεις α' άγιο κερί και σε 
παιδί κουλλούρι | παιχνίδι βλ. λ. τάζω 2. µικρό βούτηµα σε διάφορα 
σχήµατα: ~ σµυρνέικα | πασχαλινά | καννέ-λας | µε σουσάµι 3. (σκωπτ.) 
το µηδέν ως σχολικός βαθµός ΣΥΝ. κουλλούρα. — (υποκ.) κουλλουράκι 
(το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κολλούριον< αρχ. κολλύριον (βλ.λ.)]. 
κουλλουριάζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. κουλουριάζω) [µεσν.] {κουλλού-
ριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (σπάν.) δίνω σε (κάτι) κυκλικό σχήµα, όπως 
τού κουλλουριού 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. κουλλουριάζοµαι) στρέφοµαι 
γύρω από κάτι, µαζεύοµαι: το φίδι κουλλουριάστηκε γύρω από το θύµα 
του || η γάτα κουλλουριάστηκε στα πόδια µου ΑΝΤ. απλώνω. — 
κουλλούριασµα (το), κουλλουριαστός, -ή, -ό, κουλλουριαστά επίρρ. 
κουλλουρτζής (ο) → κουλλουράς 
κουλλοχέρης (ο) (σχολ. ορθ. κουλοχέρης) {κουλλοχέρηδες} 1. (µει-
ωτ.) ο άνθρωπος που του λείπει το ένα ή και τα δύο χέρια ΣΥΝ. κουλ-
λός, χωλός ΑΝΤ. αρτιµελής · 2. συσκευή για τυχερά παιχνίδια, που 
λειτουργεί µε κέρµατα και έχει έναν µοχλό, τον οποίο ο παίκτης τρα-
βά και περιµένει να εµφανιστούν τρία όµοια σύµβολα στην οθόνη, 
για να κερδίσει ΣΥΝ. ο ληστής µε το ένα χέρι. κουλός, -ή, -ό → 
κουλλός 
κουλουάρ (το) {άκλ.} καθεµιά από τις οκτώ ζώνες στις οποίες τρέ-
χουν οι δροµείς στους αγώνες στίβου. 

[ΕΤΎΜ. < γαλλ. couloir < p. couler «κυλώ, ρέω» < λατ. colare]. 
κουλουβάχατα (τα) {άκλ.} 1. η µεγάλη αναστάτωση: «τα - τής Ιστο-
ρίας» (τίτλος ταινίας) 2. (και ως επίρρ.) άνω-κάτω: γίναµε ~ (ανα-
στατωθήκαµε). 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. kullu-wahad «όλα ένα». Η λ. διαδόθηκε από τον τίτλο 
πολιτικού φυλλαδίου τού Θ.Ι. Κολοκοτρώνη, εγγονού τού ήρωα τής 
Επανάστασης, «Ή κουλουβάχατα ή ai φύρδην µίγδην σηµεριναί 
ΐδέαι»]. Κούλουµα (τα) {χωρ. γεν.} το έθιµο τού εορτασµού τής 
Καθαράς ∆ευτέρας, κατά το οποίο οι άνθρωποι βγαίνουν στην εξοχή, 
πετούν χαρταετούς και τρώνε νηστήσιµα εδέσµατα, για να εορτάσουν 
την έναρξη τής Μεγάλης Σαρακοστής. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κούµουλον (µε αντιµετάθεση) < λατ. 
cumulus «σωρός» ή κούλουµα < αλβ. colum «καθαρός»]. κουλούρα 
(η) → κουλλούρα κουλούρας (ο) → κουλλουράς 
Κουλού ρ η (η) (λαϊκ.) η Σαλαµίνα (βλ.λ.)· ΦΡ. πήγε η καρδιά | η ψυ-
χή (κάποιου) στην Κούλουρη τρόµαξα πάρα πολύ για κάτι/κάποιον: 
Ευτυχώς που µου τηλεφώνησες ότι είσαι καλά! ~ µόλις άκουσα για το 
δυστύχηµα! — Κουλουριώτης (ο), Κουλουριώτισσα (η), κουλου-
ριώτικος, -η, -ο. 

[ΕΤΎΜ, Μεσν. ονοµασία τής Σαλαµίνας. Η ονοµ. Κούλουρη ανάγεται 
στο µτγν. Κόλουρος και οφείλεται ίσως στο σχήµα τού νησιού]. 
κουλούρι (το) → κουλλούρι κουλουριάζω ρ. → κουλλουριάζω 
κουλουρτζής (ο) → κουλλουράς 

κουλτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σύνολο τής πνευµατικής πα-
ράδοσης και δηµιουργίας ενός λαού: οφείλουµε σεβασµό στις ~ όλων 
των λαών || στο έργο του υπάρχουν επιδράσεις ξένης ~ ΣΥΝ. πολιτι-
σµός 2. η πνευµατική καλλιέργεια ενός ατόµου: είναι άνθρωπος µε 
βαθιά ~ || η ~ του διαµορφώθηκε από το σχολικό και το οικογενειακό 
περιβάλλον ΣΥΝ. παιδεία, µόρφωση, καλλιέργεια· (κακόσ.) 3. η επιφα-
νειακή και για λόγους επιδείξεως ενασχόληση µε πνευµατικά ή πο-
λιτιστικά ζητήµατα: πολλή ~ µάς πουλά και δεν µ' αρέσει ΣΥΝ. ψευ-
τοδιανόηση 4. η δηµιουργία, που χαρακτηρίζεται από βαθιά νοήµατα, 
δυσκολία κατανόησης και που προκαλεί συχνά πλήξη: δεν θέλω ~· να 
πάµε σινεµά, αλλά για καµιά κωµωδία! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. cultura < colo «καλλιεργώ»]. κουλτουριάρης, -α, -ικο 
{κουλτουριάρηδες} (συνήθ. ως ουσ.) (µει-ωτ.) αυτός που ασχολείται 
επιφανειακά και επιδεικτικά µε πολιτιστικά ή πνευµατικά θέµατα, 
που παριστάνει τον διανοούµενο ή που εκφράζεται µε τρόπο 
δυσνόητο, χρησιµοποιώντας εξεζητηµένες εκφράσεις: τον λόγο είχε 
πάρει ένας ~, που µε περισπούδαστο ύφος ανέλυε την κρίση τού 
ελληνικού κινηµατογράφου ΣΥΝ. ψευτοδιανο- 

ούµενος. — κουλτουριάρικος, -η, -ο, κουλτουριάρικα επίρρ. 

κουλτουριάρης: συναφείς όροι. Η λ. διανοούµενος (πβ. αγγλ. 
intellectual) δηλώνει πρόσωπο µε ευρεία µόρφωση, ισχυρές πνευ-
µατικές δυνάµεις, εµφανή ιδεολογική τοποθέτηση και δηµόσια πα-
ρουσία που το κάνει ευρύτερα γνωστό και του επιτρέπει συγχρό-
νως να ασκεί επιρροή σε µεγαλύτερο ή µικρότερο τµήµα τής κοινής 
γνώµης. Στον πληθ. (οι διανοούµενοι) η λ. δηλώνει µια ευρύτερη 
οµάδα ανθρώπων µε τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε, οµάδα 
πνευµατικά και κοινωνικά προβεβληµένη (ξέν. intelligentia > ιντε-
λιγκέντσια) Ακόµη πιο ισχυρό (και πιο περιορισµένο σε αριθµό 
προσώπων) είναι το στοχαστής και το διανοητής (Ο Νίτσε υπήρξε 
ένας από τους µεγαλύτερους Γερµανούς στοχαστές | διανοητές). Με 
αρνητική-µειωτική σηµ. χρησιµοποιείται το κουλτουριάρης (η κα-
τάλ. -ιάρης έχει γενικότερα µειωτική σηµασία· πβ. ψειρ-ιάρης, χτικ-
ιάρης, κιτριν-ιάρης κ.τ.ό.), δηλώνοντας «τον δήθεν διανοούµενο», 
αυτόν που παριστάνει τον διανοούµενο και τον καλλιεργηµένο, χω-
ρίς να είναι πραγµατικά. Γενικότερη δήλωση, που χρησιµοποιείται 
θετικά, είναι το πνευµατικός άνθρωπος (ή άνθρωποι τού πνεύµα-
τος, σε πληθ.) καθώς και το άνθρωπος των γραµµάτων το β' χρη-
σιµοποιείται συχνά για να χαρακτηρίσει διανοούµενους από τον 
χώρο τής λογοτεχνίας. Τέλος, η λ. καλλιεργηµένος χρησιµοποιείται 
ευρύτερα για να χαρακτηρίσει ανθρώπους µε κουλτούρα, µε παι-
δεία και πνευµατικές αναζητήσεις. Τέλος, το λόγιος (αγγλ. scholar) 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει τον µορφωµένο άνθρωπο, τον 
ασχολούµενο µε τα γράµµατα ή την επιστήµη είτε από απλή αγά-
πη προς αυτά είτε επαγγελµατικά. 

κουµανταδόρος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει το γενικό πρόσταγµα: 
από σήµερα θα εποπτεύεις τις εργασίες εδώ- θα είσαι ο ~ ΣΥΝ. υπεύ-
θυνος, προϊστάµενος, διαχειριστής. [ΕΤΎΜ. < κουµάντο + λεξικό 
επίθηµα -δορος (βλ.λ.)]. 

κουµανταρια (η) γλυκό, κόκκινο, δυνατό κρασί από την Κύπρο, που 
πίνεται και ως ηδύποτο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γαλλ. (vin de) Commanderie, η ονοµασία τάγµατος Ιω-
αννιτών ιπποτών]. 

κουµαντάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κουµαντάρισα} (λαϊκ.)* 1. 
(αµετβ.) διοικώ, έχω το γενικό πρόσταγµα: αυτός κουµαντάρει, αυτός 
αποφασίζει ΣΥΝ. κάνω κουµάντο ♦ 2. (µετβ.) χειρίζοµαι (κάτι/κάποι-
ον) επιτυχώς, ελέγχω: είναι πολύ µεγάλο αυτό το αυτοκίνητο, δεν 
µπορώ να το κουµαντάρω || αν δεν µπορείς να κουµαντάρεις την οµά-
δα, παραιτήσου! || ο γυιος του έγινε πια κοτζάµ άντρας, πού να τον 
κουµαντάρει! — κουµαντάρισµα (το). 

κουµάντο (το) {χωρ. πληθ.) (καθηµ.) η οργάνωση και διοίκηση, η δια-
χείριση· κυρ. στη ΦΡ. (α) κάνω κουµάντο διοικώ, διευθύνω: δεν µπο-
ρείς να κάνεις κουµάντο σε ξένο βίος || ποιος κάνει κουµάντο εδώ µέ-
σα τέλος πάντων; ΣΥΝ. διαφέντεµα, διεύθυνση (β) κάνω το κουµάντο 
µου µεριµνώ εκ των προτέρων για όσα θα χρειαστώ στο µέλλον, προ-
νοώ: είχε κάνει το κουµάντο του και δεν χρωστούσε πουθενά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. comando < µτγν. λατ. commando < λατ. 
commendo «επιτρέπω, συνιστώ» < com- (< cum) + -mendo < mando 
«επιτρέπω, αγγέλλω»]. 

κουµάρι1 (το) {κουµαρ-ιού | -ιών} δοχείο νερού από πηλό, γυαλί ή 
µέταλλο: µετέφερε δύο ~ νερό ΣΥΝ. αγγείο, δοχείο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κουκουµάριον < λατ. cucuma]. 

κουµάρι2 (το) τυχερό παιχνίδι που παίζεται µε χρήµατα. 
[ΕΤΥΜ, < τουρκ. kumar]. 

κουµαριά (η) θάµνος µε κόκκινους στρογγυλούς καρπούς, που χρη-
σιµοποιείται ως τροφή για τα οικόσιτα µηρυκαστικά ή για το στόλι-
σµα τού σπιτιού τα Χριστούγεννα. Επίσης κόµαρος [αρχ.]. 

κούµαρο (το) ο µικρός, στρογγυλός και κόκκινος καρπός τού φυτού 
κουµαριά, ο οποίος χρησιµεύει ως τροφή τού ανθρώπου ή ως αρωµα-
τικό στη ζαχαροπλαστική: ζουµερό | κατακόκκινο ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κόµαρον < αρχ. κόµαρος, ίσως < κόµη «φύλλωµα δέντρου»]. 

κουµαρτζής (ο) {κουµαρτζήδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που παίζει τυ-
χερά παιχνίδια ΣΥΝ. τζογαδόρος 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που χαρτο-
παίζει επαγγελµατικά ΣΥΝ. χαρτοπαίκτης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kumarci], 

κουµάσι (το) {κουµασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (ως χαρακτηρισµός) πρό-
σωπο χωρίς ηθικούς περιορισµούς, χαµηλού επιπέδου: να δούµε τι 
σόι ~ µάς κουβάλησες αυτή τη φορά! || καλό ~ είσαι και τού λόγου 
σου! ΣΥΝ. κάθαρµα, τιποτένιος ΑΝΤ. αξιοπρεπής, σωστός · 2. το κο-
τέτσι, ο ορνιθώνας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kumas «ύφασµα, πανί - χαρακτήρας (ανθρώ-
που)» < αραβ. qumas]. 

κουµκάν (το) {άκλ.} παιχνίδι µε την τράπουλα, κατά το οποίο νικητής 
ανακηρύσσεται αυτός που απαλλάσσεται πρώτος από τα φύλλα του, 
αφού έχει κάνει τους κατάλληλους συνδυασµούς.   — (υποκ.) 
κουµκανάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cooncan < ισπ. con quién «µε 
ποιον;»]. 

κουµκανατζού (η) {κουµκανατζούδες} (καθηµ.) γυναίκα που παίζει 
κατά σύστηµα κουµκάν. 

κουµκουάτ (το) {άκλ.} 1. εσπεριδοειδές µε έντονο πράσινο φύλλωµα 
και µικρούς πορτοκαλί καρπούς 2. ο καρπός τού παραπάνω δέντρου, 
που µοιάζει µε µικρό πορτοκάλι: έκανε γλυκό τού κουταλιού από ~ 3. 
ηδύποτο που παρασκευάζεται στην Κέρκυρα, από τους παραπάνω 
καρπούς. 
[ΕΤΎΜ, < αγγλ. kumquat < κινεζ. kam kwat < kam «χρυσός» + kwat 
«πορτοκάλι»]. 
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κούµουλα (η) {δύσχρ. κούµουλων} (λαϊκ.) σωρός. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. κουµούλι | µτγν. κούµουλονκ λατ. cumulus]. 

κούµουλος, -η, -ο (λαϊκ.) (συνήθ. για δοχείο) αυτός που είναι γεµάτος 
µέχρι επάνω, που δεν χωρά τίποτε άλλο, που ξεχειλίζει: ~ καλάθι 
ΣΥΝ. πλήρης, ξέχειλος ΑΝΤ. άδειος, λειψός. [ETYM. < µτγν. 
κούµουλον< λατ. cumulus «σωρός»]. 

κουµπαράς (ο) {κουµπαράδες} µικρό κουτί, πήλινο ή µεταλλικό, στο 
οποίο φυλάσσονται οι οικονοµίες, χωρίς να µπορεί να τις βγάλει κα-
νείς από εκεί, παρά µόνο σπάζοντας τον ή ανοίγοντας τον µε κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kumbara «όλµος - ταµιευτήρας χρηµάτων» (από το 
σχήµα του) < περσ. xumbara «µικρό δοχείο»]. 

κουµπαριά (η) [µεσν.] η οικογεν^ακή και κοινωνική σχέση ανάµεσα 
σε αυτόν που βαφτίζει ή στεφανώνει κάποιον και αυτόν που βαφτί-
ζεται ή στεφανώνεται: έχω κάνει ~ µε το σόι τους. Επίσης κουµπαρι-
λίκι (το). — κουµπαριάζω ρ. 

κουµπάρος (ο), κουµπάρα (η) 1. πρόσωπο που παντρεύει ή βαφτίζει 
(κάποιον): ο Γιάννης είναι ~ µου, µε έχει παντρέψει 2. πρόσωπο που 
συνδέεται µε πνευµατική συγγένεια µε κάποιον µετά από κου-
µπαριά: βγήκα µε τους ~ µου, τους γονιούς τού βαφτισιµιού µου- ΦΡ. 
(α) παίζουµε τις κουµπάρες ασχολούµαι µε ελαφρά πράγµατα, δεν 
παίρνω (κάτι) στα σοβαρά (η έκφραση προέρχεται από το παιδικό 
παιχνίδι « κουµπάρες «): όταν δει το ποσό για το οποίο µιλάµε, θα κα-
ταλάβει ότι εδώ δεν παίζουµε τις κουµπάρες (β) Θα σε πάρω, µε nan-
na και µε κουµπάρο θα σε παντρευτώ µε όλους τους τύπους 3. (κλητ. 
κουµπάρε · ως προσφώνηση που δείχνει οικειότητα, ιδ. σε µικρές κοι-
νότητες): ~, πώς από τα µέρη µας; — (υποκ.) κουµπαράκος κ. κου-
µπαρούλης (ο), (υποκ.) κουµπαρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. compare < µτγν. λατ. compater < com- (< cum) + 
pater «πατέρας»]. 

κουµπάσο (το) ΝΑΥΤ. όργανο µέτρησης αποστάσεων στον ναυτικό 
χάρτη ΣΥΝ. ναυτικός διαβήτης. 

κουµπές (ο) {κουµπέδες} (λαϊκ.) ο τρούλος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kubbe]. 

κουµπί (το) {κουµπ-ιού | -ιών} 1. µικρό, στρογγυλού συνήθ. σχήµατος, 
εξάρτηµα τής ενδυµασίας, το οποίο ράβεται µόνιµα πάνω στα ρούχα 
και µπορεί εύκολα να περάσει από αντίστοιχη τρύπα ή θηλιά (κου-
µπότρυπα), είτε για να ανοίγει και να κλείνει άνοιγµα τού ρούχου 
(σε παντελόνι, παλτό, πουκάµισο κ.λπ.) είτε για να διευκολύνει την 
εφαρµογή τού ρούχου στο σώµα είτε απλώς για διακοσµητικούς λό-
γους: ράβω | κουµπώνω ένα ~ || περνώ το - από την κουµπότρυπα || 
πολύχρωµο | κοκκάλινο | διακοσµητικό ~ || τα ~ τού παλτού | τού που-
καµίσου | τού φορέµατος ΣΥΝ. (λόγ.) κοµβίο(ν) 2. µικρό, στρογγυλού 
συνήθ. σχήµατος, εξάρτηµα ηλεκτρικής συσκευής ή ηλεκτρικού κυ-
κλώµατος, µε το οποίο ρυθµίζεται η παροχή ρεύµατος, καθώς και η 
ένταση ορισµένων χαρακτηριστικών (π.χ. ένταση ήχου): πατάω | γυ-
ρίζω | πιέζω το ~|| το ~ τού ραδιοφώνου | τού ήχου | τού ασανσέρ || 
πάτα το ~, ν' ανοίξει η τηλεόραση 3. (µτφ.) ένα στοιχείο τού χαρα-
κτήρα | τής προσωπικότητας (κάποιου), το οποίο, αν ξέρεις πώς να το 
χρησιµοποιήσεις, τον παίρνεις µε το µέρος σου, τον «κερδίζεις»: φαί-
νεται ζόρικος, αλλά άµα ξέρεις τα ~ του, σου κάνει όλα τα χατίρια· ΦΡ. 
βρίσκω το κουµπί (κάποιου) βρίσκω σε κάποιον το στοιχείο τού 
χαρακτήρα του που µου επιτρέπει να τον χειρίζοµαι όπως θέλω: έχει 
βρει το ~ του και τον κάνει ό,τι θέλει. — (υποκ.) κουµπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κοµβίον (µε κώφωση τού -ο- και κλειστοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος -µβ- > -µπ-), υποκ. τού µτγν. κόµβος 
(βλ.λ.)]. 

κουµπότρυπα (η) {δύσχρ. κουµπότρυπων} τρύπα ειδικά ανοιγµένη 
στα ρούχα και ραµµένη, ώστε να µην ξεφτύζει, για να µπαίνουν και 
να στερεώνονται τα κουµπιά: ανοίγω κουµπότρυπες || τα µάτια του 
από την κούραση και τη νύστα είχαν γίνει σαν κουµπότρυπες. 

κουµπούρα (η) πιστόλι παλαιού τύπου. — (υποκ.) κουµπούρι (το). 
[ETYM. < κουµπί + παραγ. επίθηµα -ούρα, που οφείλεται στο γεγονός 
ότι τοποθετούσαν το πιστόλι σε κουµπωτό περιστήθιο. Το τουρκ. 
kubur είναι µάλλον δάνειο από την Ελληνική], 

κουµπούρας (ο) (µειωτ.) 1. ο κακός µαθητής, ο µαθητής που δεν 
παίρνει τα γράµµατα ΣΥΝ. (µτφ.) κούτσουρο, τούβλο ΑΝΤ. (µτφ.) αϊτός, 
ξουράφι, ξεφτέρι 2. (γενικότ.) άνθρωπος χωρίς παιδεία: όταν έφτασε 
η συζήτηση στην τέχνη, φάνηκε τι ~ ήταν ο νεόπλουτος τής παρέας! 

κουµπουριά (η) ο πυροβολισµός από πιστόλι: «µπαµ και µπουµ οι 
κουµπουριές | φυτεύεις βόλια στις καρδιές» (λαϊκ. τραγ.) || ρίχνω κου-
µπουριές ΣΥΝ. πιστολιά. 

κουµπώνω ρ. µετβ. {κούµπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περνώ τα κουµπιά 
(ρούχου) µέσα από τις ειδικά διαµορφωµένες τρύπες (κουµπότρυπες) 
ενός ρούχου ή εφαρµόζω το κουµπί στην ειδική υποδοχή αντικειµέ-
νου (λ.χ. τσάντας): ~ το παντελόνι | το πουκάµισο | τη φούστα | το 
παλτό ΑΝΤ. ξεκουµπώνω· (µεσοπαθ. κουµπώνοµαι) 2. κλείνω το ρούχο 
µου περνώντας τα κουµπιά µέσα στις κουµπότρυπες τους: κουµπώ-
σου γρήγορα και άνοιξε την πόρτα! ΑΝΤ. ξεκουµπώνοµαι 3. (µτφ.) εί-
µαι επιφυλακτικός, διστακτικός: είναι κουµπωµένος απέναντι σε 
αγνώστους || Κουµπώσου! Μη λες πολλά λόγια! ΣΥΝ. φυλάγοµαι, έχω 
τον νου µου, είµαι αναποφάσιστος. — κούµπωµα (το). [ETYM, µεσν. 
< µτγν. κοµβώ (-όω) < κόµβος (βλ. κ. κουµπί)]. 

κουµπωτός, -ή, -ό αυτός που κλείνει µε κουµπιά: ~ φόρεµα. 
κουνάβι (το) {κουναβ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και για το 
θηλ. ζώο) άγριο ασπρόµαυρο θηλαστικό σε µέγεθος γάτας µε δυσά-
ρεστη, χαρακτηριστική µυρωδιά- (λόγ.) ικτίς: βροµάει σαν ~ ΣΥΝ. νυ-
φίτσα. Επίσης (διαλεκτ.) κουνάδι [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουνάδι, υποκ. 
τού σλαβ. kuna]. 

κουνάµενος, -η, -ο αυτός που περπατά µε επιτηδευµένη χάρη· κυρ. στις 
ΦΡ. κουνάµενος-λυγάµενος | σεινάµενος (i) ως χαρακτηρισµός 

προσώπου που λικνίζεται υπερβολικά: τους πλησίασε κουνάµενη-λυ-
γάµενη επιδεικνύοντας τις καµπύλες της (ii) (σκωπτ.) για πρόσωπο 
που εµφανίζεται κάπου επιδεικνύοντας ιδιαίτερη άνεση (ενώ υπάρχει 
πρόβληµα µε αυτό): εµφανίστηκε ξαφνικά κουνάµενη-σεινάµενη, λες 
και δεν είχαµε τσακωθεί ποτέ! 
[ΕΤΥΜ. < κουνώ + επίθηµα -άµενος, που ξεκίνησε από αρχ. ρ. σε -
αµαι (π.χ. ίπτ-άµενος, ίστ-άµενος, κρεµ-άµενος) και από τον αόρ. 
άλλων ρ. (π.χ. χαρισ-άµενος), αργότερα δε επεκτάθηκε και σε τ. όπως 
τρεχ-άµενος, τρεµ-άµενος, χηρευ-άµενος κ.ά.]. 

κουνγκ-φού (το) {άκλ.} κινεζική τεχνική αµυντικής πάλης. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. kung fu < κινεζ. göngfu «ικανότητα, επιδεξιότητα» < quân fä 
«αρχές τής πυγµαχίας»]. 

κουνέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κουνέλι γένους θηλυκού 2. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) γυναίκα που γεννά πολλά παιδιά: είναι ~- γεννοβο-
λάει το ένα κουτσούβελο πίσω απ' το άλλο. 

κουνελάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό ή νεαρό κουνέλι · 2. γυ-
ναίκα µε τολµηρή εµφάνιση, τής οποίας φωτογραφίες δηµοσιεύονται 
σε περιοδικά ή η οποία εργάζεται ως κράχτης σε νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης. 

κουνέλι (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ζώο) {κουνελ-
ιού | -ιών) οικόσιτο θηλαστικό που µοιάζει µε τον λαγό, γεννά πολύ 
συχνά πολλά µικρά και εκτρέφεται κυρ. για το κρέας ή το δέρµα του: 
κλουβί για τα κουνέλια || - στυφάδο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. coniglio (διαλεκτ. cunelo) < λατ. cuniculus, πιθ. 
ιβηρ. προελ., πβ. βασκ. kui-untxi (όπου -txi υποκ. επίθηµα)]. 

κούνελος (ο) το αρσενικό κουνέλι. 
κουνενές (ο) {κουνενέδες} (µειωτ.) 1. το νεογέννητο βρέφος: ντα-

ντεύουν τον ~ τους 2. (µτφ.) άνθρωπος ξεµωραµένος ή µαµµόθρεφτος. 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου, πιθ. συνδέεται µε το ρ. κουνώ]. 

κούνηµα (το) {κουνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ταλαντώνεται κά-
τι γύρω από τον άξονα ή το κέντρο του: το ~ τού πλοίου µε ζαλίζει 
ΣΥΝ. ταλάντωση, κίνηση 2. η κίνηση τής περιφέρειας περισσότερο 
από το κανονικό κατά το βάδισµα ή τον χορό, πράγµα που θεωρείται 
χαρακτηριστικό των γυναικών και συνιστά ερωτική πρόκληση. 

κούνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. µικρό κρεβάτι µέσα στο οποίο κοιµί-
ζουν τα µωρά και το οποίο µπορεί να ταλαντεύεται: το µωρό κοιµόταν 
ήσυχο στην ~ του ΣΥΝ. λίκνο- ΦΡ. από κούνια εκ γενετής, εκ φύσεως: 
είναι τρελός ~ ΣΥΝ. παιδιόθεν · 2. κάθισµα (µε ή χωρίς στήριγµα για 
την πλάτη) αναρτηµένο µε σχοινιά ή αλυσίδες από σιδερένια κατα-
σκευή ή δέντρο, ώστε να ταλαντώνεται µε ωθήσεις ΣΥΝ. αιώρα- ΦΡ. (α) 
κούνια που σε κούναγε για ανθρώπους που έχουν άγνοια τού κινδύ-
νου ή τής σοβαρότητας µιας κατάστασης ή υπερτιµούν τις δυνάµεις 
τους: Νοµίζεις πως είναι εύκολη δουλειά; ~! ΣΥΝ. γελιέσαι (β) κούνια 
µπέλα... (i) η αρχή παιδικού τραγουδιού που συνοδεύει την κίνηση πά-
νω στην κούνια (ii) (ως ουσ.) η ίδια η κούνια, ιδ. για τα µικρά παιδιά: 
θα κάνουµε ~, µωρό µου; · 3. κούνιες (οι) µέρος ειδικά διαµορφωµένο 
µε κούνιες (σηµ. 2), για να παίζουν τα παιδιά: θα πάω το παιδί στις ~ 
ΣΥΝ. παιδική χαρά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κούνα < λατ. cunae «η νηπιακή ηλικία» (πβ. κ. 
cunabula «λίκνο νηπίων»). Η άποψη ότι κούνια < κουνώ δεν εξηγεί 
την παρουσία τού τ. κούνα ήδη τον 7ο αι., δηλ. πριν από το ρ. κουνώ, 
ενώ αφήνει ανερµήνευτο το µτγν. υποκ. κουνίον «λίκνο, κούνια»]. 

κουνιάδι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) ο κουνιάδος | η κουνιάδα: βγήκα έξω 
µε τα κουνιάδια µου. 

κουνιάδος (ο), κουνιάδα (η) ο αδερφός τού/τής συζύγου ΣΥΝ. αν-
δράδελφος | γυναικάδελφος. — (υποκ.) κουνιαδάκι (το), κουνιαδού-
λα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. cognado < λατ. cognatus «συγγενής»]. 

κουνιστός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να λικνίζεται, να κινείται προς 
τη µία και την άλλη κατεύθυνση σε συνεχή κίνηση: ~ πολυθρόνα ΑΝΤ. 
σταθερός 2. αυτός που κινείται µε επιτηδευµένες κινήσεις, που λι-
κνίζει υπερβολικά το σώµα: µπήκε στο κατάστηµα κουνιστή και λυ-
γιστή ΣΥΝ. σκερτσόζος, ναζιάρης ΑΝΤ. µονοκόµµατος 3. (για άνδρες κ. 
ως ουσ.) αυτός που κινεί το σώµα όπως οι γυναίκες· οµοφυλόφιλος 
ΣΥΝ. θηλυπρεπής, κίναιδος ΑΝΤ. ανδροπρεπής. 

κουνίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (µειωτ.) γυναίκα που κουνάει το 
σώµα της προκλητικά · 2. η κουνιστή καρέκλα. [ΕΤΥΜ. < κουνώ + 
παραγ. επίθηµα -ίστρα, πβ. κ. γυρ-ίστρα]. 

κουνούπι (το) {κουνουπ-ιού | -ιών} (κοινό όν. κ. για το αρσ. κ. για το 
θηλ. έντοµο) έντοµο φτερωτό, που φέρει προβοσκίδα, µε την οποία 
ρουφά αίµα από ζώα ή τον άνθρωπο και µπορεί να µεταδώσει βλα-
βερές ασθένειες, όπως ελονοσία, κίτρινο πυρετό κ.ά. — (υποκ.) κου-
νουπάκι (το), (µεγεθ.) κουνουπάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουνούπιον < µτγν. κωνώπιον, υποκ. τού αρχ. κώνωψ, 
αβεβ. ετύµου, ίσως δάνειο, πβ. αιγυπτ. hams\ ενώ το κωνώπιον θα 
µπορούσε να έχει προέλθει παρετυµολογικώς από τ. *κανώπιον< Κά-
νωπος, όνοµα αρχ. αιγυπτ. πόλης]. 

κουνουπίδι (το) {κουνουπιδ-ιού | -ιών} εδώδιµο λαχανικό σφαιρικού 
σχήµατος µε πυκνή, τραγανή -όταν είναι ωµή- σάρκα φαιού χρώµα-
τος, που φύεται απευθείας στο έδαφος και καταναλώνεται συχνότ. 
µαγειρεµένο: ~ βραστό | γιαχνί- ΦΡ. έγινα κουνουπίδι µέθυσα πάρα 
πολύ, έγινα στουπί. — (υποκ.) κουνουπιδάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
κουνουπίδιν, πιθ. < *κανωπίδιον (µε κώφωση και αφοµοίωση), υποκ. 
τού µτγν. κάνωπον, αγν. ετύµου]. 

κουνουπιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ύφασµα λεπτό ή από τούλι, το 
οποίο κρεµιέται από ψηλά και καλύπτει το κρεβάτι έτσι, ώστε να µην 
ενοχλούν τα κουνούπια αυτούς που κοιµούνται: πυκνή | αποτελε-
σµατική | κάτασπρη ~. [ΕΤΥΜ. < κουνούπι + παραγ. επίθηµα -ιερά). 

κουντεπιέ κ. κουτεπιέ (το) {άκλ.} 1. το πάνω µέρος τής καµάρας 
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τού πέλµατος ανάµεσα στα δάχτυλα και στους αστραγάλους: έχει χοντρό ~, 
γι'αυτό δεν της πάνε τα κλειστά παπούτσια || το παπούτσι τον χτύπησε στο ~ 2. 
(συνεκδ.) το τµήµα παπουτσιού ή κάλτσας που καλύπτει αυτό το σηµείο τού 
ποδιού: τον στενεύει λίγο το ~. (Βλ. κ. λ. κουτουπιέ). 

[ETYM. < γαλλ. coup de pied «χτύπηµα τού ποδιού»]. κουντρίζω ρ. αµετβ. 
{κούντρισα} πέφτω µε το κεφάλι σε σκληρή επιφάνεια, κουτουλάω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουντρώ (µε ηχηροποίηση κατ' επίδρ. τής λ. κόντρα) < κούτρα 
(βλ.λ.)]. κουνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουνάς... | µτχ. κουνάµενος, -η, -ο | 
κούν-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον/κάτι) να κινηθεί 
σε µια διεύθυνση: ~ το κεφάλι πέρα-δώθε || ~ τους ώµους µου πάνω-κάτω || 
µιλούσε κουνώντας απειλητικά το δάχτυλο του 2. (ειδικότ.) (α) σείω 
(κάποιον/κάτι), πηγαίνω πέρα-δώθε (κάποιον/κάτι): µας κούνησε για τα καλά ο 
σεισµός (β) προκαλώ ταλάντωση: ~ το µωρό στην κούνια ΣΥΝ. λικνίζω 3. 
αλλάζω θέση σε (κάποιον/ κάτι), µετατοπίζω από σταθερό σηµείο- συνήθ. σε 
προειδοποίηση: µην κουνήσεις τίποτε από τη θέση του! ΣΥΝ. µετακινώ, 
µεταφέρω· ΦΡ. (α) δεν το κουνάω (ρούπι) βλ. λ. ρούπι (β) κουνώ το δαχτυλάκι 
µου κατα-βάλλω την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια: αρκεί να κουνήσει το δα-
χτυλάκι της και τρέχουν οι άντρες πίσω της || απ' το πρωί κάθεται· δεν έχει 
κουνήσει το δαχτυλάκι της ούτε τόσο δα (γ) κουνώ την ουρά µου προκαλώ, ιδ. 
ερωτικώς: όµορφη είσαι· αλλά αν δεν κουνήσεις την ουρά σου, δεν θα σε προσέξει 
κανείς (δ) µέχρι να κουνήσει το ένα πόδι, βροµάει τ' άλλο για ανθρώπους που 
είναι υπερβολικά αργοί (ε) (αργκό) την κούνησα την αχλαδιά είχα σεξουαλική 
επαφή ή (για άντρα) ήρθα σε οµοφυλοφιλική επαφή: «από παιδάκι έπαιζα µε τις 
κούκλες, συµπεριφερόµουν σαν κοριτσάκι και στα δεκατέσσερα - µ' έναν ναύτη» 
(εφηµ.) ♦ 4. (αµετβ.) βρίσκοµαι σε ταλάντωση, πηγαίνω πέρα-δώθε ή/και πάνω-
κάτω: το πλοίο κουνούσε πολύ (λόγω θαλασσοταραχής) ΣΥΝ. ταλαντεύοµαι, 
λικνίζοµαι ΑΝΤ. ακινητώ, ηρεµώ- (µεσοπαθ. κουνιέµαι) 5. κινούµαι, δεν µένω 
ακίνητος στο ίδιο µέρος, αλλάζω θέση: έχει πεισµώσει και δεν κουνιέται από τη 
θέση του µε τίποτα ΣΥΝ. µετακινούµαι- ΦΡ. (α) κουνήσου από τη θέση σου! προς 
αποτροπή τού κακού, που ο συνοµιλητής έχει προβλέψει: µη λες τέτοια 
πράγµατα για θανάτους· ~! ΣΥΝ. χτύπα ξύλο (β) δεν κουνιέται φύλλο (ι) 
επικρατεί απόλυτη νηνεµία, άπνοια: πολλή ζέστη και άπνοια· ~! (ii) (γενικότ.) 
δεν παρατηρείται καµία δραστηριότητα ή κίνηση: ~ στην αγορά και οι έµποροι 
διαµαρτύρονται 6. ενεργώ µε βιασύνη: κουνήσου· θ' αργήσουµε! ΣΥΝ. κάνω 
γρήγορα, βιάζοµαι, σπεύδω 7. δείχνω αυξηµένη δραστηριότητα: πρέπει να 
κουνηθείς και συ, για να πας µπροστά επαγγελµατικά- µη βασίζεσαι µόνο στους 
άλλους ΣΥΝ. δραστηριοποιούµαι, ενεργοποιούµαι ΑΝΤ. αδρανώ, απρα-κτώ 8. 
(αργκό) προκαλώ, φέροµαι υπεροπτικά, κάνω τον σπουδαίο (σε κάποιον): µη 
µου κουνιέσαι, γιατί δεν σε παίρνει || εµένα δεν µπορεί κανείς να µου κουνηθεί 
στην πιάτσα 9. (η µτχ. κουνηµένος, -η, -ο) αυτός που τον έχουν κουνήσει· 
(ειδικότ.) φωτογραφία ή εικόνα τηλεοπτική, κινηµατογραφική κ.λπ. που δεν έχει 
τραβηχτεί καλά, µε σταθερό χέρι και εµφανίζει είδωλα ή είναι θολή· ΦΡ. είναι 
κουνηµένος στο µυαλό είναι τρελός, δεν στέκει στα καλά του (πβ. λ. κινώ). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουνώ < αρχ. κινώ (βλ.λ.)]. κουπ (η) {άκλ.} 1. τρόπος 
κοψίµατος τού ρούχου: η ~ τού φορέµατος είναι ξεπερασµένη ΣΥΝ. κοπή 2. 
τρόπος κουρέµατος των (γυναικείων») µαλλιών: αυτή η ~ είναι πολύ τολµηρή 
ΣΥΝ. κούρεµα, κοπή. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coupe < p. couper «κόβω, χωρίζω» < 
παλ. γαλλ. colper < colp < δηµώδ. λατ. colpus < λατ. colaphus < αρχ. κόλαφος]. 
κούπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σκεύος µε φαρδύ στόµιο, που χρησιµοποιείται 
για να πίνει κανείς ροφήµατα: χρωµατιστή | πορσελάνινη | σπασµένη | πήλινη ~ || 
µία - φρέσκο γάλα ΣΥΝ. φλιντζάνα 2. (συνεκδ.) ποσότητα συνήθ. υγρού που 
χρησιµοποιείται συµβατικά στη µαγειρική 3. ΑΘΛ. (αργκό) το κύπελλο που 
κερδίζει οµάδα σε διοργάνωση: «Φέρτε την ~» ήταν ο τίτλος αθλητικής 
εφηµερίδας απευθυνόµενη προς τους παίκτες τής οµάδας που έπαιζε στον τελικό 
τού Κυπέλλου Ευρώπης · 4. ένα από τα τέσσερα είδη φύλλων τής τράπουλας 
(χρώµατα), που φέρει το σχήµα τής καρδιάς: σαυτή την παρτίδα τα ατού είναι οι 
~ || ντάµα ~ · ΦΡ. την κάνω από κούπες βρίσκοµαι σε δυσάρεστη θέση, 
αποτυγχάνω στην προσπάθεια µου ΣΥΝ. την πατάω ΑΝΤ. τα καταφέρνω. — 
(υποκ.) κουπάκι (το) κ. κουπίτσα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. cupa, που συνδ. πιθ. 
µε σανσκρ. kûpah «οπή, τρύπα», αρχ. ισλ. hufr «αγγείο»]. κουπαστή (η) 1. το 
χοντρό ξύλο στην κορυφή προστατευτικού κιγκλιδώµατος, ιδ. γύρω από το 
κατάστρωµα πλοίου 2. (γενικότ.) κάθε είδος προστατευτικού κιγκλιδώµατος 
(π.χ. σε σκάλα, µπαλκόνι). [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *έγκωπαστή < µτγν. 
εγκωπον, το πλάγιο µέρος τού πλοίου ανάµεσα στα πρόσθια και τα οπίσθια 
κουπιά, < εγ- (<έν) + -κωπον< αρχ. κώπη «κουπί»]. κουπέ (το) {άκλ.} 1. 
κλειστή άµαξα, που έχει δύο ή τέσσερεις θέσεις • 2. διαµέρισµα τρένου, που έχει 
µόνο µία σειρά καθισµάτων · 3. διθέσιο ή δίπορτο αυτοκίνητο: πολυτελές | 
ακριβό ~ 4. (ως επίθ.) αυτοκίνητο τού οποίου το πίσω µέρος τού αµαξώµατος 
είναι στρογγυλοποιηµένο · 5. (παλαιότ.) ως χαρακτηρισµός ποιότητας 
ελαιολάδου που παρασκευάζεται από ένα µέρος παρθένο ελαιόλαδο και δύο µέ-
ρη ραφινέ (δηλ. επεξεργασµένο λάδι κατώτερης ποιότητας). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
γαλλ. coupé, µτχ. τού p. couper «χτυπώ, κόβω» < coup «χτύπηµα» < λατ. 
*colpus < colaphus < αρχ. κόλαφος]. κουπεπέ (το) {άκλ.} λέξη που εκφέρεται 
τραγουδιστά από κάποιον καθώς κινεί ρυθµικά τις παλάµες του προς ένα 
βρέφος. [ΕΤΥΜ. Πλαστή λ. τής παιδικής γλώσσας]. κουπί (το) (κουπ-ιού | -ιών) 
επίµηκες, συνήθ. ξύλινο, όργανο µε φαρ- 

δύτερη τη µία του πλευρά, ώστε να λειτουργεί ως µοχλός· το χειρίζονται οι 
κωπηλάτες, για να κινείται ένα σκάφος πάνω στο νερό" ΦΡ. τραβώ κουπί (i) 
κωπηλατώ (ii) (µτφ.) καταβάλλω έντονη προσπάθεια: τραβά κουπί στην 
καινούργια της δουλειά ΣΥΝ. ζορίζοµαι, πιέζοµαι. [ΕΤΥΜ_ < µεσν. κουπίον < 
αρχ. κωπίον, υποκ. τού ουσ. κώπη (βλ.λ.)]. 

κουπιά (η) 1. η ώθηση που παίρνει σκάφος ή πλοίο, όταν κινηθεί µε το κουπί · 
2. το χτύπηµα µε κουπί. 

κουπλέ (το) {άκλ.} µέρος τής τυπικής απλής φόρµας τού τραγουδιού, το οποίο 
εναλλάσσεται µε το ρεφρέν (βλ.λ.)· τραγουδιέται, σε κάθε επάνοδο του, στην 
ίδια µελωδία και σε διαφορετικούς στίχους, ενώ στο ρεφρέν οι στίχοι 
παραµένουν οι ίδιοι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. couplet (προβηγκ. cobla «δύο στροφές») < couple «ζεύγος» 
< λατ. copula «σχοινί - δεσµός (στίχων)»]. 

κουπολάτης (ο) {κουπολατών} ο κωπηλάτης (βλ.λ.). 
κουπόνι (το) {κουπον-ιού | -ιών} 1. χαρτί που έχει αποκοπεί από έγγραφο 

χρηµατιστηριακής ή άλλης αξίας, από έντυπο (περιοδικό ή εφηµερίδα) ή από 
χάρτινη συσκευασία προϊόντος και αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη χρηµατική 
αξία ή δώρο: συγκεντρώνοντας τρία ~ από τη συσκευασία τού απορρυπαντικού 
µας, κερδίζετε ένα δώρο ΣΥΝ. απόκοµµα 2. το απόκοµµα µε το οποίο ο 
κάτοχος αποκτά δικαίωµα σε έκπτωση ή σε δωρεάν παροχή αγαθού: οι 
φοιτητές τρώνε στο φοιτητικό εστιατόριο µε κουπόνια 3. το απόκοµµα που 
αντιστοιχεί σε ορισµένο ποσό, το οποίο έχει δοθεί σε έρανο ή για οικονοµική 
ενίσχυση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coupon < p. couper «χτυπώ, κόβω» (βλ. κ. κουπέ)]. 

κουρά (η) (λόγ.) 1. το κόψιµο των µαλλιών το κούρεµα 2. (ειδικότ.) τελετή, κατά 
την οποία κείρεται η κόµη τού δόκιµου µοναχού, ώστε να εισέλθει επισήµως 
πλέον στη µοναχική ζωή ως µέλος τής αδελφότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κείρω (βλ.λ.)]. 

κούρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η φροντίδα ασθενούς ύστερα από ιατρική εντολή µε 
σκοπό την αποκατάσταση τής υγείας του: του συνέστησε µια ~ µε πολλή 
ξεκούραση και υγιεινή διατροφή ΣΥΝ. θεραπεία, νοσηλεία 2. η επίσκεψη 
γιατρού σε ασθενή: ο γιατρός ήρθε για την εβδοµαδιαία ~ του. — κουράρω ρ. 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. cura < λατ. cura], 

κουράγιο (το) {χωρ. πληθ.} η ψυχική δύναµη, το θάρρος: αντλώ | δίνω ~ || µου 
λείπει το - || βρίσκω | χάνω το ~ µου || (ως ενθάρρυνση) ~/ Λίγο ακόµη έµεινε! || 
Μην απελπίζεσαι, κάνε ~! ΣΥΝ. σθένος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. coraggio < λατ. 
*corâticum < cor «καρδιά»]. 

κουράδα (η) (!) περίττωµα, αποπάτηµα ΣΥΝ. (!) σκατό. Επίσης κου-ράδι (το). 
— (υποκ.) κουραδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουράδιον < *σκωράδιον, υποκ. τού αρχ. σκώρ (βλ. κ. 
σκουριά)]. 

κουράδας (ο), κουράδω (η) (λαϊκ.-υβριστ.) άνθρωπος δειλός, τιπο-τένιος. 
κουραδόµαγκας (ο) (λαϊκ.-υβριστ.) ψευτοπαλληκαράς (βλ.λ.). 
κουραδοµηχανη (η) (λαϊκ.-υβριστ. ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο αδρανές 

και τεµπέλικο. 
κουράζω ρ. µετβ. {κούρασ-α, -τηκα, -µένος} 1. επιφέρω (σε κάποιον) κόπωση: 

µε κούρασε αυτή η εργασία || κουράστηκαν τα µάτια µου από την πολλή 
τηλεόραση || νιώθω κουρασµένος από τη δουλειά ΣΥΝ. καταπονώ, καταβάλλω 
ΑΝΤ. ξεκουράζω, αναπαύω 2. προκαλώ (σε κάποιον) ενόχληση: µε κουράζεις 
επαναλαµβάνοντας µου συνέχεια τις ίδιες ιστορίες ΣΥΝ. ενοχλώ, δυσαρεστώ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «τιµωρώ µε καταναγκαστικό 
κούρεµα», < αρχ. κουρά (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

κουραµάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (αργκό-παλαιότ.) το ψωµί που έτρωγαν οι 
στρατιώτες. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου. Ορισµένοι έχουν αναγάγει τη λ. στο γαλλ. επίρρ. 
couramment «τροχάδην», υπονοώντας ότι οι στρατιώτες παραλάµβαναν 
τροχάδην το συσσίτιο. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. προέρχεται από το ουσ. κόρα 
(τού ψωµιού) | (διαλεκτ. κούρα) + µάννα, δηλώνοντας την αφθονία, την 
πλησµονή]. 

κουραµπιές (ο) {κουραµπιέδες} 1. γλύκυσµα που παρασκευάζεται από 
σιµιγδάλι και βούτυρο, πασπαλίζεται µε ζάχαρη άχνη και συνηθίζεται πολύ τα 
Χριστούγεννα: φρέσκος | χριστουγεννιάτικος ~ · 2. (µτφ.-µειωτ.) στρατιώτης 
που δεν έχει λάβει µέρος σε µάχη: οι ~ είχαν πανικοβληθεί στην ιδέα τής µάχης 
ΣΥΝ. απόλεµος, απειροπόλεµος, άκαπνος ΑΝΤ. εµπειροπόλεµος 3. (γενικότ.) 
ο δειλός, φοβητσιάρης άνθρωπος. — (υποκ.) κουραµπιεδάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kurabiye < αραβ. guräb]. 

κουράριο (το) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. ουσία φυτικής προελεύσεως µε ισχυρή 
παραλυτική επίδραση, η οποία σε ακατέργαστες µορφές παρασκευαζόταν από 
τους Ινδιάνους τής Ν. Αµερικής, για να το χρησιµοποιούν ως δηλητήριο στα 
βέλη τους. Επίσης κουράρε {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < ισπ. curare < kurari, λ. των 
Ινδιάνων τής Ν. Αµερικής]. 

κουράρω ρ. µετβ. {κουράρισα} κάνω κούρα (βλ.λ.), επιβλέπω (ασθενή), τον 
παρακολουθώ για την τήρηση τής θεραπευτικής του αγωγής. — κουράρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. curare, βλ. κ. κούρα]. 

κουραοάνι (το) {κουρασανιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το µείγµα άµµου και 
τριµµένης κεράµου, είδος αµµοκονιάµατος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. horasan, από το 
όν. τής περσ. πόλης Khorasan]. 

κούραση (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το αίσθηµα εξάντλησης και αδυναµίας, που 
προέρχεται συνήθ. από προηγούµενη έντονη δραστηριότητα ή από δυσάρεστη 
ψυχολογική κατάσταση, η οποία διαρκεί ή επα-ναλαµβάνεται: νιώθω µια ~· 
δεν µπορώ να πάρω τα πόδια µου! || δεν µπορεί να συνέλθει από την ~ τής 
µονότονης δουλειάς στο γραφείο ΣΥΝ. κόπωση, καταπόνηση ΑΝΤ. ξεκούραση, 
χαλάρωση. 

κουραστικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί σωµατική, ψυχική ή 
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πνευµατική εξάντληση: ~ ηµέρα | γυµναστική | επανάληψη | θέαµα Ι 
εργασία ΣΥΝ. κοπιώδης ΑΝΤ. ξεκούραστος 2. αυτός που προκαλεί ενό-
χληση: γίνεσαι κουραστικός µε τις επίµονες ερωτήσεις σου ΣΥΝ. ενο-
χλητικός, πιεστικός ANT. ευχάριστος. — κουρασπκά επίρρ. 
κουραφέξαλα (τα) (λαϊκ.) οι ανοησίες, οι χωρίς ουσιαστικό νόηµα 

κουβέντες ή ενέργειες, που δεν έχουν καµιά σηµασία, αξία: Αυτά εί-
ναι ~! ∆εν ξέρεις τι λες! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ETYM. Πιθ. < *κουρφόξυλα, από συµφυρµό των λ. κουφόξυλα και 
αφρόξυλα]. 

κούρβα (η) (υβριστ.) (λαϊκ.) η επί πληρωµή εκδιδόµενη γυναίκα, η 
πόρνη ΣΥΝ. πουτάνα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. curva, θηλ. τού curvus «κυρτός, καµπύλος». ΟΝ. 
Πολίτης ερµηνεύει τη σηµασιολογική εξέλιξη σηµειώνοντας ότι η λ. 
«πλην του καµπύλου έλάµβανεν ενίοτε και την µεταφορικήν σηµα-
σίαν τού στρεβλού και διαστρόφου επί ηθικής έννοιας» (Παροιµίαι 
Γ, σελ. 441)]. 

Κουρβουλο (το) (λαϊκ.) 1. ο κορµός φυτού, κυρ. τού κλήµατος, που 
έχει ξεραθεί και χρησιµοποιείται για προσάναµµα και (γενικότ.) ως 
καύσιµη ύλη ΣΥΝ. χαµόκλαδο, ξερόκλαδο 2. (κατ' επέκτ.) το ίδιο το 
φυτό στο σύνολο του, το κλήµα, το αµπέλι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κούρβουλον< κοϋρβος < λατ. curvus «κυρτός, καµπύ-
λος»]. 

κουρδίζω κ. κουρντίζω κ. χορδίζω ρ. µετβ. {κούρδισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. θέτω σε λειτουργία µηχανισµό γυρίζοντας, περιστρέφοντας 
το κλειδί που συσπειρώνει το ελατήριο του: ~ το ρολόι || είναι από τα 
παιχνίδια που τα κουρδίζεις και περπατάνε ANT. ξεκουρδίζω 2. ρυθ-
µίζω µουσικό όργανο, ώστε οι νότες που παράγει να έχουν τη σωστή 
ή επιθυµητή τονικότητα: ~ την κιθάρα | το πιάνο || δώσε ένα «λα», 
για να κουρδίσω το µπουζούκι 3. (µτφ.) προκαλώ ένταση ή εκνευρι-
σµό (σε κάποιον) µε λόγια ή πράξεις µου, τον πειράζω επιµένοντας 
στο αδύνατο σηµείο του: πες-πες, τον κούρδισε για τα καλά και βλέ-
πω καβγάδες! || τι θέλει κι όλο τον κουρδίζει και δεν τον αφήνει να 
ηρεµήσει λίγο! ΣΥΝ. πειράζω, ερεθίζω, εκνευρίζω, ανάβω ΑΝΤ. ηρεµώ, 
γαληνεύω 4. (µεσοπαθ. κουρδίζοµαι) (σκωπτ.) φροντίζω την εµφάνι-
ση µου επιδιώκοντας τον εντυπωσιασµό, την επίδειξη: για πού κουρ-
δίστηκες να πας πρωί-πρωί µε το µαύρο φουστάνι; — κούρδισµα κ. 
κούρντισµα κ. χόρδισµα (το) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < κορδίζω < µτγν. κόρδα < λατ. corda < αρχ. 
χορδή]. 

Κουρδιστάν (το) {άκλ.}1. ορεινή περιοχή στα υψίπεδα τής ΝΑ. 
Τουρκίας, τού Β∆. Ιράν και τού ΒΑ. Ιράκ, που κατοικείται κυρ. από 
Κούρδους 2. (ειδικότ.) επαρχία τού Β∆. Ιράν. [ΕΤΥΜ < κουρδ. 
Kurdistan «χώρα των Κούρδων»]. 

κουρδιστήρι κ. κουρντιστηρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. εργαλείο ή 
εξάρτηµα για το κούρδισµα (µουσικών οργάνων ή µηχανηµάτων): το 
~ τού ρολογιού 2. (µειωτ.) κάθε παλαιάς τεχνολογίας µηχάνηµα ΣΥΝ. 
καβουρντιστήρι. 

κουρδιστής κ. κουρντιστής (ο) → χορδιστής 
κουρδιστός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) κουρντιοτός αυτός που λειτουργεί µε 

κούρδισµα: ~ παιχνίδι | αυτοκινητάκι | ρολόι ANT. αυτόµατος. 
Κούρδος (ο), Κούρδη (η) µέλος λαού τής Ν∆. Ασίας, που κατοικεί 

στο Κουρδιστάν (βλ.λ., σηµ. 1). Επίσης Κούρδισσα (η) {Κουρδισσών}. 
— κουρδικός, -ή, -ό κ. κουρδικός, -η, -ο, Κουρδικά κ. Κουρδικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. όρ., πβ. αγγλ. Kurd, αβεβ. ετύµου. Οι Κούρδοι µνηµο-
νεύονται ήδη στον Ξενοφώντα ως Καρδοϋχοι, ενώ ο γεωγράφος Στρά-
βων τους ονοµάζει Κάρδακες, προτείνοντας την εξής ετυµολογία: 
«καλούνται δε ούτοι Κάρδακες, από κλοπείας τρεφόµενοι κάρδα γαρ 
τό άνδρώδες και πολεµικόν λέγεται». Η λ. εµφανίζεται σε αρχ. 
ασσυριακές σφηνοειδείς επιγραφές ως Kurti | Hurti | Karti, πράγµα 
που ανακαλεί στη µνήµη την ασσυρ. λ. gardu | kardu «πολεµιστής» 
(πβ. κ. περσ. kiurt «ήρωας», kard «δραστήριος, ενεργός»)]. 

κουρέας (ο) {κουρ-είς, -έων} πρόσωπο που επαγγελµατικά ασχολείται 
µε το κούρεµα, την περιποίηση των µαλλιών και το ξύρισµα των 
πελατών του ΣΥΝ. µπαρµπέρης, κοµµωτής. [ΕΤΥΜ.< αρχ. κουρεύς 
< κουρά (βλ.λ.)]. 

κουρείο (το) [αρχ.] κοµµωτήριο για άνδρες, το κατάστηµα στο οποίο 
κόβει κανείς τα µαλλιά του, χτενίζεται ή ξυρίζεται, ο χώρος εργα-
σίας τού κουρέα ΣΥΝ. µπαρµπέρικο, κοµµωτήριο. 

κουρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) (ως χαρακτηρισµός συνήθ. 
αθλητικής οµάδας) αυτός που διασύρεται συχνά, που υφίσταται 
εξευτελιστικές ήττες: ~ οµάδα, έφαγε τέσσερα γκολ! ΣΥΝ. ξευτίλα. 

κουρέλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) (ως χαρακτηρισµός) ο οπαδός 
αθλητικής οµάδας που ηττάται συχνά. 

κουρελαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (περιληπτ.) φτηνά ή φθαρ-
µένα ρούχα, που δεν αξίζει να φοριούνται, που θυµίζουν κουρέλια: µ ' 
αυτή την ~ που φορά, πού να τον παρουσιάσεις; ΣΥΝ. παλιατσαρία, 
κουρέλια, παλιόρουχα 2. (συνεκδ.) το σύνολο όσων ντύνονται φτωχι-
κά µε παλιά, φθαρµένα ρούχα: δεν µπορεί, λέει, να συναναστρέφεται 
µε την ~ ΣΥΝ. ρακένδυτοι, (λαϊκ.) λέτσοι, κουρελιάρηδες · 3. (οικ.) 
οµάδα (αθλητική, κοµµατική κ.λπ.) χωρίς κύρος ή υψηλές επιδόσεις, 
µε αξιολύπητη παρουσία και απόδοση: δεν ξαναπαίζει α'αυτή την -, 
είπε! ΣΥΝ. κουρέλα. 
[ΕΤΥΜ. < κουρέλι + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. παλιατσ-αρία, αλαν-
αρία, αλητ-αρία]. 

κουρελέ επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.-συνήθ. για αθλητική οµάδα) που χάνει 
συνέχεια, που δεν παίζει καλά. 

κουρελής (ο) {κουρελήδες}, κουρελού (η) {κουρελούδες} 1. (µειωτ.) 
πρόσωπο που φορά κουρέλια, που ντύνεται πολύ φτωχικά, µε 
φθαρµένα ή παλιά ρούχα: γέρος | φτωχός ~ || κατάντησε να τριγυρνά 
~ στους δρόµους ΣΥΝ. κουρελιάρης, ρακένδυτος 2. κουρελού (η) (α) 

πρόχειρο χαλί από πολλά επιµέρους κοµµάτια υφασµάτων διαφορετι-
κού χρώµατος, σχήµατος ή υλικού ραµµένων µεταξύ τους: στρώσανε 
µια ~ στο πάτωµα || καθισµένοι σε µια ~ (β) (µτφ.) καθετί παλιό και 
πρόχειρο ή µεταχειρισµένο και ταλαιπωρηµένο: «η τράτα µας η ~, η 
χιλιοµπαλλωµένη» (δηµοτ. τραγ.) || αυτό δεν είναι σάλι, είναι ~! 

κουρέλι (το) {κουρελ-ιού | -ιών} 1. ύφασµα πολύ φθαρµένο, σκισµέ-
νο ή παλιό, χωρίς γερή και ενιαία ύφανση ΣΥΝ. (λόγ.) ράκος, τζά-
ντζαλο 2. (µειωτ.) ρούχο κακοραµµένο ή φθαρµένο, που δεν αξίζει ή 
δεν µπορεί να φορεθεί: σε γιορτή θα πας µ ' αυτό το ~! || αυτά τα ~ 
που φοράνε σήµερα οι νέοι, είναι εντελώς άκοµψα! ΣΥΝ. παλιόρουχο 
3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ο εξουθενωµένος (σωµατικά ή ψυχικά) 
άνθρωπος, που έχει υποστεί έντονο εξευτελισµό, ταπείνωση: πώς να 
µη γίνει ~ µετά από τέτοια προσβολή! || από χθες είναι ~, όλο πίνει και 
αναστενάζει! ΣΥΝ. ράκος (ψυχικό). — (υποκ.) κουρελάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουρέλ(λ)ιν < *κουρέλιον, υποκ. τού µτγν. λατ. 
corellum < coriellum, υποκ. τού λατ. corium «δέρµα ζώου, σκουτί»]. 

κουρελιάζω ρ. µετβ. {κουρέλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για υφάσµατα) 
κάνω κουρέλι: έχει κουρελιάσει όλα του τα ρούχα στη δουλειά ΣΥΝ. 
χαλώ, ταλαιπωρώ, φθείρω, ξεφτύζω 2. (µτφ.) υποβάλλω σε εξαντλητι-
κή δοκιµασία: η συµπεριφορά του µου έχει κουρελιάσει τα νεύρα 
ΣΥΝ. σµπαραλιάζω, διαλύω, σπάω, εξευτελίζω, καταρρακώνω. — 
κουρέλιασµα (το). 

κουρελιάρης (ο) {κουρελιάρηδες}, κουρελιάρα (η) ο κουρελής ΣΥΝ. (λόγ.) 
ρακένδυτος. 

κουρελιάρικος, -η, -ο (λαϊκ.) (για υφάσµατα) αυτός που φτειά-χνεται από 
κουρέλια, που µοιάζει µε κουρέλι ΣΥΝ. φθαρµένος, σκισµένος, 
κουρελιασµένος. — κουρελιάρικα επίρρ. 

κουρελοντυµένος, -η, -ο αυτός που φορά κουρέλια ΣΥΝ. κουρελιάρης, 
(λόγ.) ρακένδυτος. 

κουρελού (η) → κουρελής 
κουρελόχαρτο (το) 1. χαρτί κακής ποιότητας ή σε κακή κατάσταση: 

πεταµένο ~ ΣΥΝ. παλιόχαρτο 2. (µτφ.) επίσηµο έγγραφο ή νόµισµα 
ασήµαντης αξίας, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα, αναγνώριση ή 
χρησιµότητα στην καθηµερινή συναλλαγή: τα πτυχία µας θα κατα-
ντήσουν κουρελόχαρτα. 

κούρεµα (το) [µεσν.] {κουρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κόψιµο των 
µαλλιών (για ανθρώπους), τού τριχώµατος (για ζώα) ή των χόρτων 
(που έχουν ψηλώσει): πόσο κάνει το ~; || µηχανή για το ~ τού γκαζόν 
|| µε γεια το ~! || µόνο ~ ή και χτένισµα θέλετε; ΣΥΝ. κόψιµο 2. (ειδι-
κότ.) ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος κόβει και χτενίζει τα µαλλιά 
του: ωραίο | κοντό | νεανικό | γυναικείο | παιδικό ~ || αυτό το ~ τον 
κολακεύει στο πρόσωπο. — (υποκ.) κουρεµατάκι (το). 

κουρευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµοποιείται για το κού-
ρεµα: ~ µηχανή | είδη ΣΥΝ. κοµµωτικός. 

κουρεύω ρ. µετβ. {κούρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος) 1. (για πρόσ.) κόβω τα 
µαλλιά (κάποιου) σε διαφορετικό µήκος, του αλλάζω χτένισµα' (για 
ζώα, κυρ. πρόβατα) κόβω ή ψαλιδίζω το τρίχωµα, το µαλλί ή το χνού-
δι: στον στρατό τους κουρεύουν µε την ψιλή || κουρεύοµαι τακτικά· 
ΦΡ. (α) άσ' τον να κουρεύεται! µην ενδιαφέρεσαι για τις ενέργειες 
του, άσ' τον να κάνει ό,τι θέλει και µην ασχολείσαι: αφού είδες ότι 
δεν παίρνει από λόγια, κάνε ό,τι νοµίζεις εσύ κι ~! (β) (υβριστ.) άντε 
να κουρεύεσαι! | άι να κουρεύεσαι! | άι κουρέψου άσε µε στην ησυχία 
µου, παράτα µε ΣΥΝ. στον διάβολο (γ) πιάσ' | πάρ' το αβγό και 
κούρευ' το βλ. λ. αβγό (δ) κουρεµένο γίδι βλ. λ. γίδι (ε) πήγε για µαλλί 
και βγήκε κουρεµένος βλ. λ. µαλλί 2. (για χλοοτάπητα ή φυτά) κόβω ή 
ψαλιδίζω τα φύλλα ή τις κορυφές που εξέχουν, δίνοντας τους το 
επιθυµητό µέγεθος και σχήµα: ~ το γκαζόν (πβ. λ. κλαδεύω). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κουρεύοµαι < αρχ. κουρά (βλ.λ.)]. 

κούρη (η) → κούρος 
Κουρήτες (οι) {Κουρητών} ΜΥΘΟΛ. θεότητες, συνοδοί νυµφών και 
σατύρων, που συνδέονταν µε την παιδική ηλικία τού ∆ία στην Κρή-
τη. [ΕΤΥΜ < αρλ· Κουρήτες | Κωρήτες (δωρ.) < κούρος (βλ.λ.)]. 

κούριερ (το/ο) {άκλ.} 1. η ταχυδιανοµή (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) κούριερ (ο) 
πρόσωπο που εκτελεί ταχυδιανοµές, ο ταχυδιανοµέας: δουλεύει ως ~ 
σε µια εταιρεία. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. courier < µέσ. γαλλ. courier < ιταλ. corriere < ρ. correre 
«τρέχω» < λατ. currere]. 

Κουρίλες (οι) {Κουριλών} συστάδα νησιών τού Β∆. Ειρηνικού Ωκε-
ανού Α. τής Ρωσίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Kuril (Islands), πιθ. < γλ. Αϊνού Kuri «σύν-
νεφο, οµίχλη»]. 

κούρκος (ο) γαλοπούλα, κυρ. η µικρή ΣΥΝ. γαλόπουλο, διάνος. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. curcä < σλαβ. kurka]. 

κουρκουµπίνι (το) {δύσχρ. κουρκουµπιν-ιού | -ιών} (συνήθ. στον 
πληθ.) είδος πολύ µικρού κυλινδρικού σιροπιαστού γλυκού. [ΕΤΥΜ 
Αγν. ετύµου]. 

κουρκούτης (ο) {κουρκούτηδες}, κο up κούτα (η) (λαϊκ.-µειωτ.) 
πρόσωπο που έχει κουρκουτιάσει, που τα έχει χαµένα: πώς κατάντη-
σε κι αυτός, ένας γέρος -! ΑΝΤ. αποβλακωµένος. 

κουρκούτι (το) {κουρκουτ-ιού | -ιών} χυλός, κυρ. από αλεύρι, νερό και 
αλάτι- ΦΡ. γίνοµαι κουρκούτι | έχω µυαλό κουρκούτι κουρκουτιάζω, 
γίνοµαι νωθρός, τα χάνω: µετά από τόσες ώρες µελέτη το µυαλό του 
έχει γίνει ~! ΣΥΝ. χαζεύω, αποβλακώνοµαι. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κορκότον, αγν. ετύµου. Κατ' άλλη εκδοχή, < περσ. kükürt «θειάφι», 
λόγω τής οµοιότητας τού χρώµατος]. κουρκουτιάζω ρ. αµετβ. 
{κουρκούτιασα} (µτφ.) χάνω την πνευµατική µου διαύγεια, παύω να 
σκέφτοµαι ή να αντιδρώ λογικά, τα χάνω: γέρασε κι αυτός και 
κουρκούτιασε || άµα κουρκουτιάσει ο άνθρωπος, µη γυρεύεις 
συνεννόηση! ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, χαζεύω, γίνοµαι 
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κουρκούτι. 
κούρµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) καµπή, καµπύλη: πρόκειται για 
µια επιφάνεια που στη µέση κάνει µια ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. courbe (πβ. µεσν. κούρβα «πόρνη») < λατ. curva, θηλ. 
τού επιθ. curvus «κυρτός, καµπύλος - διεστραµµένος»]. 

κουρµπαδόρος (ο) χειροκίνητη υδραυλική συσκευή πάνω σε τρίποδο, 
σε υποδοχή τής οποίας τοποθετείται σωλήνας, τον οποίο µπορούµε να 
κάµψουµε σε καµπύλη όσων µοιρών επιθυµούµε (µέχρι 180 µοιρών). 
[ΕΤΥΜ. < κούρµπα «καµπύλη» + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 

κουρµπάνι (το) {κουρµπαν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) σφαχτό σε γάµο ή πα-
νηγύρι: «γάµος δεν γίνεται χωρίς ~» (τα µεγάλα έργα απαιτούν θυ-
σίες). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kurban «θυσία», από µουσουλµανική γιορτή, 
στην οποία γίνεται θυσία ζώου]. 

κουρµπαριοτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει κούρµπα, καµπύλη: ~ 
τραπέζι. — κουρµπαριστά επίρρ. 

κουρµπατσι κ. κιρµπατσι κ. κριµπατσι (το) {κουρµπατσ-ιού | -ιών} το 
µαστίγιο, ο βούρδουλας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kirbaç]. 

κουρµπέτι (το) (λαϊκ.) η σκληρή, η δύσκολη ζωή, αυτή που είναι γε-
µάτη βάσανα: από µικρός στο ~, δουλειά και πάλι δουλειά· ΦΡ. (α) 
βγαίνω στο κουρµπέτι βγαίνω στη βιοπάλη, αρχίζω να µαθαίνω τις 
δυσκολίες τής ζωής (β) βγάζω κάποιον στο κουρµπέτι εκπορνεύω κά-
ποιον (γ) χρόνια στο κουρµπέτι για να δηλωθεί µεγάλη πείρα: αυτή 
έχει ~, µην της πουλάς εξυπνάδες. [ΕΤΥΜ < τουρκ. gurbet 
«ξενιτειά»]. 

κούρνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. βέργα ή στύλος που τοποθετείται ορι-
ζόντια, για να κουρνιάζουν τα πουλιά, κυρ. οι κότες, και γενικότ. κά-
θε σειρά από τέτοιες βέργες ή χώρος στον οποίο φωλιάζουν πτηνά, 
ζώα ΣΥΝ. κοτέτσι 2. (για πρόσ.) το πρόχειρο κατάλυµα ΣΥΝ. καταφύ-
γιο, κοιτώνας. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < κουρουνιά < κορωνιά < κορογωνιά «γωνιά 
όπου άναβαν φωτιά, αναµµένο τζάκι» (διαλεκτ.) < κόρος + γωνία. 
Κατ' άλλη εκδοχή, ανάγεται σε παλ. σλαβ. kurnija]. 

κουρνιάζω ρ. αµετβ. {κούρνιασ-α, -µένος} 1. (κυριολ. για πτηνά, κυρ. 
κότες) µαζεύοµαι για ύπνο, φωλιάζω κάπου για το βράδυ, κυρ. τοπο-
θετώντας το κεφάλι ανάµεσα στις φτερούγες: τα περιστέρια κούρ-
νιαζαν κάτω απ'τις στέγες των σπιτιών ΣΥΝ. φωλιάζω 2. (µτφ.) γέρνω 
τρυφερά στην αγκαλιά (κάποιου), µαζεύοµαι δίπλα σε (κάποιον): «~ 
σαν αδύναµο πουλί στην αγκαλιά σου» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. ηρεµώ, 
ησυχάζω, γέρνω, µαζεύοµαι. — κούρνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < κούρνια (βλ.λ.) ή, κατ' άλλη άποψη, < κουρούνα]. 

κουρνιαχτός κ. κορνιαχτός (ο) το σύννεφο σκόνης που σηκώνεται από 
το έδαφος (από τον αέρα ή κατά τη διέλευση ανθρώπων, ζώων, 
οχηµάτων): κατακάθισε ο ~ από το πέρασµα τής άµαξας || (µτφ.) ο ~ 
των σκανδάλων ΣΥΝ. κονιορτός, µπουχός, σκόνη. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κορνιακτός (µε παρετυµολ. επίδρ. τού ουσ. στάχτη) < *κορνιορτός < 
*κορνιοτός (µε µετάθεση τού -ρ- και ανοµοίωση) < αρχ. κονιορτός 
(βλ.λ.)]. 

κουρντίζω ρ. → κουρδίζω 
κούρντισµα (το) → κουρδίζω 
κουρντιστήρι (το) → κουρδιστήρι 
κούρος (ο), κούρη (η) 1. καθένα από τα αγάλµατα τής αρχαϊκής 

εποχής, που παριστάνει γυµνό έφηβο σε όρθια στάση µε χέρια τε-
ντωµένα σε γροθιές ή κολληµένα στα πλευρά και µε το αριστερό πόδι 
ελαφρώς µπροστά 2. (συνεκδ.) το κλασικό πρότυπο ανδρικού πα-
ραστήµατος και αρρενωπής οµορφιάς: σωστός ~! [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κούρος, ιων. τ. τού κόρος < *KÓpFoc (πβ. µυκ. ko-wo), πιθ. < θ. κόρε- 
τού ρ. κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω», που θα είχε τη σηµ. «τρέφω, 
αυξάνω» (βλ. λ. κορεσµός)]. 

κούρο σίβο (το) {άκλ.} θερµό θαλάσσιο ρεύµα τού Β. Ειρηνικού 
Ωκεανού, το οποίο ξεκινά από τις Α. ακτές τής Ιαπωνίας: «µας έζω-
σε το ~ σαν µια ζώνη» (Ν. Καββαδίας). [ΕΤΥΜ < ιαπ. kuroshio 
«µαύρος ποταµός»]. 

κουρούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) κοράκι τής ∆. και Κ. Ευρώπης· 
ΦΡ. κουρούνα στο µεθύσι για άνθρωπο πολύ µεθυσµένο ΣΥΝ. τύφλα 
στο µεθύσι, σκνίπα, φέσι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κορώνη (µε επίδρ. τού επιθήµατος -ούνα) < θ. kor-
ön-, παρεκτετ. τ. τού *kor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ker-, ηχοµιµητική 
ρίζα, που αποδίδει κραυγές ορισµένων πτηνών, πβ. λατ. comix «κου-
ρούνα», corvus «κοράκι», µέσ. ιρλ. crû, αγγλ. crow, σουηδ. kràka, γαλλ. 
corbeau κ.ά. Οµόρρ. πιθ. κόρ-αξ (βλ.λ.), κορ-ωνίς (-ίδα)]. 

κουρούπι (το) {κουρουπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πήλινο δοχείο. — (µεγεθ.) 
κουρούπα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *κορύπη (πβ. κυπρ. κορύπα, ή), πιθ. < αρχ. κόρυµβος 
«κορυφή» (πληθ. κόρυµβα, τά), που συνδ. µε τη λ. κορυφή (βλ.λ.), µε 
τις σηµ. «ανθοδέσµη, κότσος µαλλιών», από όπου και η σηµ. «αγ-
γείο» (λόγω σχήµατος)]. 

curriculum vitae (το) λατ. (προφέρεται κουρίκουλουµ βίτε) το βιο-
γραφικό σηµείωµα (βλ. λ. βιογραφικός). 

κούρσα (η) {δύσχρ. κουρσών} 1. κάθε αγώνας ταχύτητας (κυρ. επί-
σηµα οργανωµένος), τρεξίµατος, οδήγησης, ναυσιπλοΐας ή ιπποδρο-
µίας: κέρδισε την ~ των εκατό µέτρων || ~ κατάταξης || άλογο κούρσας 
(κατάλληλο ή εκπαιδευµένο για ιπποδροµίες) || δοκιµαστική ~ ΣΥΝ. 
ιπποδροµία, αγώνας δρόµου, γκραν-πρι 2. το τρέξιµο ή η κάλυψη τής 
διαδροµής σε αγώνα δρόµου: γρήγορη | αργή ~|| ο Έλληνας δροµέας 
τέθηκε επί κεφαλής στην - στα πρώτα 400 µέτρα || οδηγώ την ~ (είµαι 
πρώτος) || η έκπληξη στην ~ έγινε στα τελευταία µέτρα 3. (µτφ.) κάθε 

διαδικασία έντονου ανταγωνισµού για την κατάκτηση τής νίκης 
έναντι των υπολοίπων: ξεκίνησε η ~ τής διαδοχής στην ηγεσία τού 
κόµµατος || η διεθνής ~ των στρατιωτικών εξοπλισµών ΣΥΝ. ανταγω-
νισµός, συναγωνισµός, διαγωνισµός 4. (καθηµ. για οδηγό ταξί) (α) η 
µεταφορά επιβάτη µε ταξί στο σηµείο που επιθυµεί: πήρε πρωί-πρωί 
µια ~ Πειραιά-Κηφισιά || η τελευταία ~ ήταν κοντά στο σπίτι του (β) 
(συνεκδ.) το κόστος τής αντίστοιχης διαδροµής: πήρε µια ~ γύρω στα 
πέντε χιλιάρικα (γ) (συνεκδ.) ο ίδιος ο πελάτης: η προηγούµενη ~ 
ήταν ένας κύριος γύρω στα εξήντα ΣΥΝ. διαδροµή, πελάτης 5. (γενι-
κά) κάθε αυτοκίνητο- (ειδικότ. το µεγεθ. κουρσάρο) κάθε µεγάλο, πο-
λυτελές και γρήγορο αυτοκίνητο: πέρασε µια ~ άλλο πράγµα! ΣΥΝ. 
λιµουζίνα. — (µεγεθ.) κουρσάρο (η) (σηµ. 5). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. corsa | γαλλ. course < λατ. cursus < ρ. curro «τρέ-
χω»]. 

κουρσάρικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε κουρσάρους ή 
γίνεται από αυτούς: ~ επιδροµή | λεηλασία | σηµαία | καράβι ΣΥΝ. 
πειρατικός 2. κουρσάρικο (το) το γρήγορο και ευκίνητο καράβι που 
χρησιµοποιείται από πειρατές για τις επιδροµές, τις επιθέσεις τους: 
φάνηκαν τα - µε τις γνωστές τους σηµαίες ΣΥΝ. πειρατικό. 

κουρσάρος (ο) 1. (παλαιότ.) ναυτικός, µέλος πληρώµατος κυρ. τα-
χύπλοου σκάφους, που µε επίσηµη εντολή ή έγκριση κυρίευε εµπορι-
κά πλοία ξένης, εχθρικής χώρας, αποδίδοντας τµήµα των λαφύρων 
στην κυβέρνηση του: οι πιο γνωστοί ~ ήταν παλιοί αξιωµατικοί τού 
πολεµικού ναυτικού ΣΥΝ. κουρσευτής 2. (κατ' επέκτ.) ο πειρατής· µέ-
λος ναυτικού πληρώµατος µε παράνοµη δράση στη θάλασσα και στις 
παράκτιες περιοχές: Σαρακηνός ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. corsaro < µεσν. λατ. cursârius < λατ. cursus < ρ. 
curro «τρέχω»]. 

κουρσευτης (ο) πρόσωπο που κουρσεύει, που αποσπά λεηλατώντας, ο 
κυριευτής, ο κατακτητής: ο ~ τής Τροίας, ο Οδυσσέας. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< κουρσός (τό) «πειρατεία, ληστρική επιδροµή» < λατ. cursus < ρ. 
curro «τρέχω»]. 

κουρσεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {κούρσε-ψα, -µένος} λεηλατώ µε πειρα-
τεία, αρπάζω µε βίαιο τρόπο, µε καταδροµές, επιτιθέµενος εναντίον 
χώρας, πλοίου, περιοχής (συνήθ. παράκτιας): οι πειρατές κούρσευαν 
τα παράλια, αναγκάζοντας τους κατοίκους να χτίζουν κάστρα || 
κουρσεµένο πλοίο | χωριό ΣΥΝ. λαφυραγωγώ, αρπάζω, ληστεύω, λεη-
λατώ. — κούρσεµα (το) [µεσν.]. 

κουρσός (το) (λαϊκ.) 1. το κούρσεµα, η πειρατεία, κάθε πράξη βίαιης 
αρπαγής και οικειοποίησης αγαθών ΣΥΝ. καταδροµή, ληστεία, πειρα-
τεία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε αποσπά κάποιος ως λάφυρο από παράνο-
µη ενέργεια (πειρατεία, ληστεία, επιδροµή) ΣΥΝ. λάφυρα, λεία, πλιά-
τσικο. Επίσης κούρσο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουρσός < λατ. cursus 
< ρ. curro «τρέχω»]. 

κούρταλο (το) (διαλεκτ.) το κρόταλο. 
κουρταλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουρταλείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 

(λογοτ.-διαλεκτ.) ♦ 1. (µετβ.) χτυπώ (κάτι), ώστε να κροταλίζει κάνο-
ντας συνέχεια θόρυβο: «δεν είναι εύκολες οι θύρες, όταν η χρεία τες 
κουρταλεί» (∆. Σολωµός) ♦ 2. (αµετβ.) κάνω θόρυβο, καθώς κτυπώ πα-
λινδροµικά σε στενά τοιχώµατα: ο αέρας κουρταλεί στο φαράγγι (πβ. 
το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στον νοµό Ρεθύµνης, που ονοµάστηκε έτσι 
από τον κρότο που κάνουν τα δυνατά ρεύµατα αέρα, τα οποία περ-
νούν µέσα από αυτό). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουρταλίζω < αρχ. κροταλίζω 
(βλ.λ.)]. 

κουρτίνα (η) {κουρτινών} κοµµάτι υφάσµατος που κρεµιέται κυρ. 
µπροστά από παράθυρα, εµποδίζοντας την είσοδο τού φωτός και χρη-
σιµοποιείται για να αποµονώσει έναν χώρο και να εξασφαλίσω δια-
κριτικότητα και ησυχία: κλείνω | ανοίγω | τραβώ τις ~ || χώρισε το 
καθιστικό απ' το σαλόνι µε κουρτίνες || κτεντητή | βελούδινη | βαριά ~ 
|| κρύφτηκε πίσω από τις ~ ΣΥΝ. παραπέτασµα, (λαϊκ.) µπερντές- ΦΡ. 
πίσω από τις κουρτίνες στο παρασκήνιο, µακριά από αδιάκριτα 
βλέµµατα, εν κρυπτώ. — (υποκ.) κουρτινίτσα κ. κουρτινούλα (η) κ. 
κουρτινάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κορτίνα < µεσν. λατ. cortina < λατ. cohors «περίφραγ-
µα, περίβολος»]. 

κουρτινόξυλο (το) το δοκάρι από το οποίο κρεµιέται η κουρτίνα και 
κατά µήκος τού οποίου σύρεται ανοίγοντας ή κλάνοντας: µεταλλικό | 
ξύλινο ~. Επίσης κουρτινόβεργα (η). 

κουσκούς1 (το) {άκλ.} το κουτσοµπολιό, ανάλαφρη κουβέντα µε πλη-
ροφορίες και σχόλια γύρω από γνωστά πρόσωπα και πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ.]. 

κουσκους2 (το) {άκλ.} σιµιγδάλι από σκληρό σιτάρι που χρησιµο-
ποιείται κυρίως σε αραβικά φαγητά και γλυκά, καθώς και το παρα-
δοσιακό φαγητό που φτειάχνεται µε αυτό. Επίσης κουσκοίισι (το) κ. 
κουσκουσές (ο). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kuskus < αραβ. gusgus]. 

κουσκουσούρης  (ο) {κουσκουσούρηδες}, κουσκουσούρα  (η) 
κουτσοµπόλης, κακολόγος. — κουσκουσουριά (η). [ΕΤΥΜ. < 
κουσκούς (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ούρης, πβ. κ. ανακατωσούρης]. 

κουσούρι (το) (λαϊκ.) {κουσουρ-ιού | -ιών} 1. σταθερό και χαρακτη-
ριστικό ελάττωµα κάποιου: έχει πολλά ~, αλλά ζηλιάρης δεν είναι || 
του έµεινε η γκρίνια ~ ΣΥΝ. µειονέκτηµα, ατέλεια ΑΝΤ. προσόν, αρετή, 
προτέρηµα, χάρισµα 2. (ειδικότ.) το σωµατικό ή και πνευµατικό µει-
ονέκτηµα που εµφανίζει κάποιος ως κατάλοιπο από αρρώστια, νόσο, 
ως αναπηρία: πέρασε µεγάλη ταλαιπωρία µε την αρρώστια του, ευ-
τυχώς όµως δεν του άφησε ~. — (υποκ.) κουσουράκι (το). [ΕΤΎΜ. < 
τουρκ. kusur]. κουστουµαρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κουστουµαρίστ-
ηκα, -µένος) (για άντρα) ντύνοµαι µε κουστούµι και γραβάτα, µε 
ιδιαίτερα επιµε- 
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ληµένο τρόπο: πού πηγαίνει έτσι κουστουµαρισµένος; 
κουστούµι (co) → κοστούµι 
κουστουµιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-οικ.) ως χαρακτηρισµός για 

ωραίο κοστούµι: Ωραία - βλέπω! Κούκλος είσαι! 
κουστωδία (η) {κουστωδιών} η επίσηµη συνοδεία από οµάδα αστυ-
νοµικών και στρατιωτών που παρέχεται σε (συνήθ. δηµόσιο) πρόσω-
πο- (γενικότ.) η συνοδεία κάποιου, το σύνολο των ατόµων που τον 
ακολουθούν στις µετακινήσεις του: ~ χωροφυλάκων || κατέφθασε µαζί 
µε όλη την - του || ~ παρατρεχάµενων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. custodia < 
custos, -odis «φρουρός, φύλακας»]. 

κούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µεγάλο κουτί, κυρ. από σκληρό χαρτόνι, 
σε σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που χρησιµοποιείται 
συνήθ. σε συσκευασίες: µια ~ µε δώρα. 

κουτάβι (το) {κουταβ-ιού | -ιών} 1. το µικρό ζώο, κυρ. σκύλου (ή και 
λύκου, αλεπούς): δύο ηµερών ~ δεν έχει ανοίξει ακόµα τα µάτια του 
ΣΥΝ. (για σκύλο) σκυλάκι, (για λύκο) λυκόπουλο, (για αλεπού) αλε-
πουδάκι, νεογνό 2. (µτφ.-µειωτ.) ο άβγαλτος και αδέξιος άνθρωπος, 
που δυσκολεύεται να καταλάβει και να ενεργήσει γρήγορα, που δεν 
είναι ιδιαίτερα εύστροφος και ικανός ΣΥΝ. χαζός, κοιµισµένος, (υβρι-
στ.) ζώο ΑΝΤ. ξύπνιος, αϊτός, τσακάλι. — (υποκ.) κουταβάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουτάβιν, αβεβ. ετύµου, ίσως υποκ. τού σλαβ. kut-. H 
αναγωγή στο αρχ. ουσ. κότταβος «είδος παιχνιδιού» δεν ευσταθεί 
σηµασιολογικώς]. 

κουτάλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο κουτάλι- αυτό που 
χρησιµοποιείται κατά το µαγείρεµα για το ανακάτεµα τού φαγητού ή 
για το κοινό σερβίρισµα (λ.χ. σούπας) 2. (καθηµ.-κακόσ.) οι ωφέλειες 
που παράνοµα ή καταχρηστικά κερδίζει κανείς από την άσκηση των 
καθηκόντων του: Γιατί νοµίζεις θέλουν να γίνουν βουλευτές; Όλοι για 
την ~ πηγαίνουν! ΣΥΝ. µάσα, κονόµα 3. (λαϊκ.) το κόκκαλο τής 
ωµοπλάτης και η εξοχή που σχηµατίζει στην πλάτη. 

κουταλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό κουτάλι, που χρησιµοποιείται 
κυρ. για το σερβίρισµα γλυκών και ροφηµάτων και όχι τού κυρίως 
φαγητού: ~ τού γλυκού || ανακάτεψε τον καφέ µε το ~ 2. (συνεκδ.) η 
ποσότητα που χωράει σε µικρό κουτάλι: ένα ~ καφέ και δύο ζάχαρη. 

κουτάλι (το) {κουταλ-ιού | -ιών} 1. το σκεύος µε το οποίο τρώγονται 
οι υγρές, πολτώδεις ή κρεµώδεις τροφές, αποτελείται από µια µικρή, 
ρηχή κοιλότητα µε λαβή και χρησιµοποιείται και για το ανακάτεµα, 
το σερβίρισµα και τη µέτρηση τής ποσότητας υλικών: ταΐζω το παιδί 
µου µε το -1| ασηµένιο | ξύλινο | πλαστικό - || γεµάτο - ΣΥΝ. (λόγ.) κο-
χλιάριο· ΦΡ. (α) (παροιµ.) τρώω (κάτι) µε το κουτάλι (i) τρώω (κάτι) µε 
µεγάλες µπουκιές: της αρέσει τόσο πολύ η ρώσικη σαλάτα που την 
τρώει µε το κουτάλι (ii) (κ. έχω φάει κάτι µε το κουταλάκι τού γλυ-
κού) γυρίζω ένα µέρος απ' άκρη σ' άκρη, το µαθαίνω απ' όλες τις 
πλευρές: την έχει φάει τη θάλασσα µε το κουτάλι, τόσα χρόνια ναυ-
τικός (iii) χορταίνω από (κάτι), µπουχτίζω: και όσο για υποσχέσεις 
και µεγάλα λόγια, τα φάγαµε µε το κουτάλι (β) (γλυκό) τού κουταλιού 
παραδοσιακό, συνήθ. σπιτικό γλυκό που παρασκευάζεται από όλα 
σχεδόν τα φρούτα (κεράσι, φράουλα, σταφύλι, βύσσινο κ.λπ.), αλλά και 
ορισµένα άνθη (λεµονιάς) ή λαχανικά (µελιτζάνες, ντοµάτες), που 
βράζονται και αφήνονται µέσα σε σιρόπι, ωσότου αποβάλουν τον 
χυµό τους και απορροφήσουν τη ζάχαρη τού σιροπιού- σερβίρεται σε 
µικρό γυάλινο πιατάκι µαζί µε το κουταλάκι (γ) κρεµάω (σε κάποιον) 
το κουτάλι για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος έρχεται καθυστερη-
µένος για φαγητό, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ήδη αρχίσει: έλα κάθισε να 
φας, εµείς όπως βλέπεις σου κρεµάσαµε το κουτάλι (δ) τρώω µε χρυ-
σά κουτάλια βλ. λ. χρυσός 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που χωρά στην 
κοιλότητα τού παραπάνω σκεύους: ένα ~ τής σούπας ζάχαρη ΣΥΝ. 
κουταλιά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουτάλιν < *κωτάλιον, υποκ. τού µτγν. κώταλις «κου-
τάλα», αγν. ετύµου. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. προέρχεται από *κυτά-
λιον, υποκ. τού *κύταλον < µτγν. κύταρον «κόρα ψωµιού» < κύτος 
«κοιλότητα» (βλ.λ.)]. 

κουταλιά (η) [µεσν.] η ποσότητα που χωράει σε ένα κουτάλι: µια µε-
γάλη ~ παγωτό || κοφτή | µισή | γεµάτη | κανονική | µικρή ~ || µια ~ ζά-
χαρη | καφέ | σούπα ΣΥΝ. κουτάλι- ΦΡ. (παροιµ.) πνίγοµαι σε µια κου-
ταλιά νερό αδυνατώ να αντιµετωπίσω και την παραµικρή δυσκολία, 
δεν µπορώ να αντεπεξέλθω και στις πιο ασήµαντες δυσχέρειες: µα 
είναι τόσο εύκολο, απορώ πώς πνίγεστε σε µια κουταλιά νερό. — 
(υποκ.) κουταλίτσα (η). 

κουταλιανός (ο) (λαϊκ.-µετωνυµ.) ο πολύ δυνατός άνδρας, αυτός που 
διαθέτει µεγάλη µυϊκή δύναµη. 

[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Παναγή Κουταλιανού, τού οποίου οι επι-
δείξεις δύναµης στα τέλη τού 19ου αι. έµειναν παροιµιώδεις και ο 
οποίος διακρίθηκε στην Αµερική στην πάλη και την άρση βαρών]. 
κουταµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η έλλειψη εξυπνάδας, ευστρο-
φίας: µε το που σου µιλά λίγο, καταλαβαίνεις την ~ του || η ~ της δεν 
υποφέρεται ΣΥΝ. βλακεία, ανοησία, χαζοµάρα, (λόγ.) µωρία ANT. εξυ-
πνάδα, πονηριά 2. (συνεκδ.) η χωρίς νόηµα, άστοχη ενέργεια ή κου-
βέντα, αυτή που στερείται σοβαρότητας ή λογικής: σταµάτα τις ~ || 
τέτοιες ~ κάνει και θέλει να τον παίρνουν στα σοβαρά || µε τις ~ που 
λέει γελοιοποιείται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < κουτός + παραγ. επίθηµα -αµάρα, παρεκτεταµένος τ. τού 
επιθήµατος -µάρα (πβ. βουβ-αµάρα, κρυ-αµαρα)]. κουτελίτης (ο) 
(λαϊκ.) κρασί κακής ποιότητας που χτυπάει στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ < κούτελο + παραγ. επίθηµα -ίτης]. κούτελο (το) (καθηµ.) το 
τµήµα τού προσώπου πάνω από τα φρύδια και µέχρι τη φύτρα των 
µαλλιών, το µέτωπο: ανοιχτό | φαρδύ | ρυτι-διασµένο | ιδρωµένο ~ ΦΡ. 
ΤΟ κούτελο ψηλά | καθαρό κούτελο χωρίς να µπορεί να µου 
καταλογιστεί πράξη ηθικώς µεµπτή: εγώ δεν κάνω 

τέτοιες ατιµίες, θέλω να έχω το κούτελο µου καθαρό στην κοινωνία 
ΣΥΝ. το κεφάλι | µέτωπο ψηλά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κούτελον< *κ·ύτελον< αρχ. κύτος «κοιλότητα» (βλ.λ.). 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από το µτγν. κότυλον < 
αρχ. κότυλος < κοτύλη «κοιλότητα» (για το οποίο βλ. λ. κοτυληδό- 
να)]. 

κουτεντές (ο) {κουτεντέδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) ο κουτός, αυτός που συ-
µπεριφέρεται χαζά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ < κουτός, κατά τα 
κουνενές, παρακεντές]. 

κουτεπιέ (το) → κουντεπιέ 
κουτί (το) {κουτ-ιού | -ιών} 1. κάθε δοχείο συνήθ. από στερεό υλικό 

(ξύλο, χαρτόνι, πλαστικό, µέταλλο κ.ά), µε επίπεδη και συνήθ. τε-
τράγωνη ή κυκλική βάση, µε ή χωρίς σκέπασµα από πάνω (καπάκι), 
που χρησιµοποιείται για να βάζουµε µέσα πράγµατα (υλικά, ουσίες 
κ.λπ.) για τη φύλαξη, τη συσκευασία, τη µεταφορά, τη διατήρηση 
τους κ.λπ.: µικρό | µεγάλο | ψηλό (µε µεγάλο βάθος) | κοντό | ρηχό | 
κυλινδρικό (µε στρογγυλή βάση) | τετράγωνο | πολύπλευρο | φαρδύ | 
στενό ~ || ταχυδροµικό ~ (όπου τοποθετείται από τον ταχυδρόµο η αλ-
ληλογραφία κάποιου ή ρίχνει κανείς τις ταχυδροµικές επιστολές) || 
τα ~ µε τα δώρα || το ~ των τσιγάρων ΣΥΝ. κούτα· ΦΡ. (α) τού κου-
τιού για κάτι που δεν έχει χρησιµοποιηθεί, που είναι ολοκαίνουργιο, 
όπως αγοράστηκε: παιχνίδι | ρολόι ~ || κοστούµι | γραβάτα ~ (β) ντύ-
νοµαι τού κουτιού ντύνοµαι µε ρούχα καινούργια και ατσαλάκωτα, 
άψογα, χωρίς ατέλεια ΣΥΝ. ντύνοµαι στην τρίχα | στην πένα (γ) µου 
έρχεται | πέφτει κουτί (i) (για ρούχο) µου εφαρµόζει τέλεια ΣΥΝ. µου 
έρχεται γάντι (ii) ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες ή τις επιθυµίες µου, 
είναι ακριβώς αυτό που ζητούσα: αυτό το διήµερο αργίας µου 'ρθε 
κουτί || η αλλαγή στο ωράριο της ήρθε κουτί, για να προλαβαίνει τα 
παιδιά απ' το σχολείο (δ) (ανοίγω) το κουτί τής Πανδώρας βλ. λ. 
Πανδώρα (ε) κουτί παραπόνων κιβώτιο που τοποθετείται σε δηµόσιες 
ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στους χώρους εξυπηρέτησης τού κοινού, για 
να τοποθετούν εκεί οι πελάτες έντυπα µε τα παράπονα τους προς την 
επιχείρηση ΣΥΝ. (λόγ.) κυτίο παραπόνων (στ) µουσικό κουτί µικρή 
κασετίνα µε ειδική συσκευή στο εσωτερικό της, ώστε, όταν ανοίγει, 
να παίζει έναν µουσικό σκοπό 2. (ειδικότ.) κάθε δοχείο στο οποίο 
συσκευάζονται υγρά, για να διατεθούν στο εµπόριο: ~ φρέσκου 
γάλακτος || τα ~ από µπίρες και αναψυκτικά µπορούν να ανακυκλω-
θούν ΣΥΝ. (για τα µεταλλικά) τενεκεδάκι 3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο 
κάθε παραπάνω δοχείου: έφαγε ένα - σοκολατάκια µόνος του || ήπιε 
ένα - µπίρα || καπνίζει δύο ~ την ηµέρα (ενν. τσιγάρα) 4. (κακόσ.) (α) 
το µικρό και άβολο σπίτι: πώς µένουν πέντε άνθρωποι σ' αυτό το ~; || 
οι άνθρωποι στις µεγαλουπόλεις ζουν σε τσιµεντένια - (β) η συσκευή 
τής τηλεόρασης: έκατσε να χαζέψει µπροστά στο ~, µέχρι να τον πά-
ρει ο ύπνος || ανοίγω | κλείνω το ~ ΣΥΝ. χαζοκούτι · ΦΡ. µαύρο κουτί 
βλ. λ. µαύρος. — (υποκ.) κουτάκι (το) [µεσν.], (µεγεθ.) κουτάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *κυτίον, υποκ. τού αρχ. κύτος «κοιλότητα» (βλ.λ.)]. 

κουτιά | νω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (λαϊκ.) {κούτια-να, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάποιον) κουτό ΣΥΝ. αποβλακώνω, αποχαυνώνω, ζαβλακώνω, 
(λαϊκ.) µωραίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι κουτός ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, 
ξεκουτιαίνω. 

κούτικας (ο) το ινιακό οστό, το κοίλο σύνθετο οστό που σχηµατίζει το 
πίσω τµήµα τού κρανίου και µέρος τής βάσης του. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < µτγν. κόττικοι «περικεφαλαίες» («γλώσσα» τού Ησυχίου) 
< αρχ. κοττίς «κεφαλή» (βλ. λ. κότα)]. 

κουτοµόνιας (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) ανόητος που παριστάνει τον σπου-
δαίο, τον σοβαρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < κουτός, κατά το 
λαµόγιας (βλ.λ.)]. 

κουτοπονηριά (η) (κακόσ.) 1. η πονηριά που χαρακτηρίζει τον κουτό 
άνθρωπο, ο οποίος νοµίζει ότι καταλαβαίνει τις προθέσεις των άλλων 
και ότι µπορεί να τους ξεγελάσει ή να φανεί εξυπνότερος, εκδη-
λώνοντας καχυποψία και ενεργώντας µε τρόπο που τελικώς τον εκ-
θέτει 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη, ενέργεια που γίνεται µε τον παραπάνω 
τρόπο: άρχισε τις ~, για να αποφύγει τη δύσκολη εργασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανόητος. 

κουτοπόνηρος, -η, -ο (κακόσ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που σκέφτεται και 
ενεργεί µε κουτοπονηριά (βλ.λ.): - χωριάτης 2. αυτός που µε πονηριά 
επιδιώκει κουτά πράγµατα: ~ τρόποι | φέρσιµο | σχέδιο. — 
κουτοπόνηρα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

κουτορνίθι (το) {κουτορνιθ-ιού | -ιών} (µειωτ.-εµφατ.) ο εξαιρετικά 
αφελής και χαζός: τέτοιο ~ που είναι, ό,τι και να του πεις το πιστεύει! 
ΣΥΝ. κουτός, κουτάβι, ζωντόβολο, όρνιο, ζώον ΑΝΤ. αϊτός, τσακάλι, 
γάτα, αλεπού. — (υποκ.) κουτορνιθάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < κουτός + ορνίθι, υποκ. τού όρνιθα]. 

κουτός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει µειωµένη πνευµατική 
ικανότητα: δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, είναι ~! ΣΥΝ. βλάκας, χα-
ζός, ανόητος, ζώον, (λόγ.) µωρός ANT. έξυπνος, (λόγ.) ευφυής· ΦΡ. κά-
νω τον κουτό προσποιούµαι τον αφελή ή τον άσχετο, προκειµένου 
να έχω όφελος από µια κατάσταση: κάνει τον κουτό, για να µην του 
δίνουν πολλή δουλειά 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν είναι πονηρός, ο 
αφελής: σ' αυτά τα οικονοµικά είµαι εντελώς -1| ήταν πολύ ~ που πί-
στεψε σε υποσχέσεις ΣΥΝ. απονήρευτος 3. αυτός που δεν έχει καµία 
σκοπιµότητα, καµία αξία, κανένα περιεχόµενο: ~ συζήτηση | παρε-
ξήγηση | λάθος- ΦΡ. είναι κουτό να... δεν έχει κανένα νόηµα να (κά-
νεις κάτι), είναι ανούσιο: ~ προσποιείσαι, όταν όλοι γνωρίζουν την 
αλήθεια. — (υποκ.) κουτούτσικος, -η/-ια, -ο, κουτά κ. (υποκ.) κου-
τούτσικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. Λ. που αποσπάστηκε ως α' συνθ. από το σύνθετο κουτο-µυο-
λος< *κοττό-µυαλος< αρχ. κόττος«πετεινός» (βλ. κ. κότα) + µυαλό]. 

κουτούκι (το) {κουτουκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρή, συνήθ. υπόγεια τα-
βέρνα, όπου προσφέρεται κυρ. βαρελήσιο κρασί, συχνά και φαγητό 
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σε χαµηλές τιµές: συχνάζει σ' ένα - µε βαρέλια γύρω-γύρω (βλ. κ. λ. 
καπηλειό). — (υποκ.) κουτουκάκι (το). 
ίΕΤΎΜ. < τουρκ. kütük, αρχική σηµ. «κορµός δέντρου, κούτσουρο» (ως 
χαρακτηρισµός µεθυσµένου)]. 

κουτουλιά (η) (λαϊκ.) το χτύπηµα (που δίνει άνθρωπος ή ζώο) στο µέτωπο ή µε 
το µέτωπο σε άλλον άνθρωπο ή ζώο, το να κουτουλήσει κάποιος 
(κάποιον/κάτι): του 'δώσε µια ~, που πονά ακόµα || γερή | δυνατή ~ || έδωσα 
κατά λάθος µια - στην πόρτα κι έβγαλα καρούµπαλο! ΣΥΝ. κεφαλιά, χτύπηµα. 

κουτούλΐΌκας (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) εντελώς κουτός ΣΥΝ. θεόχαζος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ. < κουτός + -ούλιακας, πβ. κ. στραβ-ούλιακας]. 

κουτουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. (λαϊκ.) {κουτουλάς... | κουτούλησα} ♦ 1. 
(µετβ.) χτυπώ µε το κούτελο: τον κουτούλησε ♦ (αµετβ.) 2. έρχοµαι σε κατά 
µέτωπο σύγκρουση, χτυπώ µε ή στο κούτελο: δεν πρόσεξε βγαίνοντας και 
κουτούλησε στο δοκάρι || έσκυψαν κι οι δύο απότοµα και κουτούλησαν 3. γέρνω 
το κεφάλι µου και κλείνουν τα µάτια µου από τη νύστα: πρέπει να πάει για 
ύπνο' δεν τον βλέπεις πώς κουτουλάει! — κουτούληµα (το). [ΕΤΥΜ < 
*κοΰτουλο < κούτελο (µε αφοµοίωση)]. 

κουτουπιέ (το) {άκλ.} 1. το κουντεπιέ (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) χτύπηµα µε το σηµείο 
αυτό τού ποδιού: έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα µ' ένα φοβερό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
coup de pied «χτύπηµα τού ποδιού»]. 

κουτουπώνω ρ. µετβ. {κουτούπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. ενεργώ 
επιθετικά, βίαια (απέναντι σε κάποιον/κάτι) 2. επιβάλλω τις ερωτικές µου 
διαθέσεις (σε κάποιον/κάποια) ΣΥΝ. (!) πηδώ, απαυτώνω. — κου-τούπωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

κουτουράδα (η) (λαϊκ.) η απερισκεψία, η άστοχη και άσκοπη πράξη: µε τέτοιες 
~ δεν µπορεί να πάει µπροστά ΣΥΝ. ανοησία, βλακεία ANT. πονηριά, εξυπνάδα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < επίρρ. κουτουρού]. 

κουτού ρου επί ρρ. (λαϊκ.) στην τύχη· κυρ. στη ΦΡ. στα κουτού ρου χωρίς 
προηγούµενο υπολογισµό ή προγραµµατισµό, κατά τρόπο τυχαίο ή 
απερίσκεπτο: αγόραζε ~ ό,τι έβρισκε µπροστά του || έλεγε ονόµατα ~, χωρίς να 
σκέφτεται καθόλου || ενεργούσε πάντα ~ ΣΥΝ. στα τυφλά, απερίσκεπτα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. götürii «στην τύχη»]. 

κουτοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µοιάζω για κουτός ΣΥΝ. 
χαζοφέρνω, αγαθοφέρνω. 

κουτόφραγκος (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) ο αγαθός και εύπιστος Ευρωπαίος, που 
θεωρείται ότι υστερεί σε πονηριά και καπατσοσύνη από τους Έλληνες, οι 
οποίοι µπορούν να τον ξεγελούν εύκολα: νοµίζουν ότι οι εταίροι µας είναι ~ 
και µπορούµε να τους κοροϊδεύουµε µε φτηνά κόλπα (πβ. λ. αµερικανάκι). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 

κουτόχορτο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το χόρτο που υποτίθεται πως προκαλεί 
κουταµάρα σε όποιον το τρώει- κυρ. στη ΦΡ. τρώω κουτόχορτο είµαι κουτός, 
βλάκας: επειδή ξέρει πέντε πράγµατα, νοµίζει πως οι άλλοι τρώνε κουτόχορτο || 
πες της πως δεν τρώµε κουτόχορτο και την έχουµε καταλάβει πια! 

κούτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. το µέτωπο, το κούτελο- (συνεκδ.) το 
κεφάλι: κάπου χτύπησε και τον πονά η ~ του! ΣΥΝ. γκλάβα 2. (µτφ.) το µυαλό, 
ο εγκέφαλος: δουλεύει η ~ του! (είναι έξυπνος) || πολλά βάζει µε την ~ του 
(σκέφτεται διάφορα γύρω από ένα θέµα) ΣΥΝ. διάνοια, πνεύµα· ΦΡ. (α) 
κατεβάζει η κούτρα µου είµαι εύστροφος, έξυπνος, κατεβάζω εύκολα και 
γρήγορα ιδέες: θα τα καταφέρει, θα δεις· κατεβάζει η κούτρα του! ΣΥΝ. παίρνω 
στροφές (β) ό,τι κατεβάσει η κούτρα µου ό,τι µπει στο µυαλό µου: είναι 
πεισµατάρης, θα κάνει ό,τι κατεβάσει η κούτρα του και δεν του αλλάζεις γνώµη 
µε τίποτα ΣΥΝ. ό,τι σκεφτεί, ό,τι του κατέβει (γ) (παροιµ.) αλί που το 'χει η 
κούτρα του να κατεβάζει ψείρες για άτοµο που πάντα ατυχεί σε ό,τι δοκι-
µάζει, που µπλέκεται από µόνο του σε λάθη και αποτυγχάνει. [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
υποχωρητ. < κουτρώ < *κουτλώ < *κουτελώ < κούτελο. Έχουν διατυπωθεί 
επίσης οι ακόλουθες απόψεις: (α) < λατ. scutra «δίσκος, πιάτο» (β) < µεσν. 
κύτρα, διαλεκτ. τ. τού αρχ. χύτρα (βλ.λ.) (γ) < ✈  κούτα < *κύτα < αρχ. κύτος 
«κοιλότητα»]. 

κουτρίζω ρ. µετβ. {κούτρισα} (λαϊκ.) 1. (για κερασφόρα ζώα) χτυπώ µε τα 
κέρατα, κουτουλώ 2. (για ανθρώπους) χτυπώ µε το κεφάλι, µε κεφαλιά 
(κάποιον) (κατά λάθος ή σκόπιµα). Επίσης κουτρώ {-άς...}. — κούτρηµα (το) 
κ. κουτριά (η). [ΕΤΥΜ < κούτρα (βλ.λ.)]. 

κουτρουβαλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το µεγάλο και επικίνδυνο πέσιµο 
µε πολλές τούµπες, συνήθ. µε το κεφάλι και από ύψος: έφαγε µια ~ από τις 
σκάλες µέχρι κάτω 2. (ως επίρρ.) µε πολλές τούµπες: πήγε -µέχρι κάτω. Επίσης 
κουτρουβάληµα (το) (σηµ. 1) κ. κου-τρουβάλιασµα (το) (σηµ. 1). 

κουτρουβαλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουτρουβαλάς... | κουτρουβάλησα} (λαϊκ.-
οικ.) ♦ 1. (µετβ.) ρίχνω (κάποιον) κάτω µε το κεφάλι, τον κάνω να 
κατρακυλήσει, να πάει κουτρουβαλα: µε τη φόρα που τον χτύπησε, τον 
κουτρουβάλησε δύο µέτρα ΣΥΝ. αναποδογυρίζω, τουµπάρω, ανατρέπω ♦ 2. 
(αµετβ.) κατρακυλώ, πέφτω κάτω µε το κεφάλι, κάνω κουτρουβαλα: 
γλίστρησε και κουτρουβάλησε µέχρι κάτω στις σκάλες ΣΥΝ. κατρακυλώ. 
Επίσης κουτρουβαλιάζω. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < *κοττοβολώ «ρίχνω κύβους» (πβ. µτγν. 
κοττίζω «κυβεύω, παίζω τους κύβους», βλ. κ. κότα) µε παρετυµολ. επίδραση 
τής λ. κούτρα, ενώ είναι πιθ. ότι η λ. συνδέεται µε ρουµ. cotrobäi. Τέλος, 
σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται στο µεσν. κουτρουβιν «πήλινο 
δοχείο» < *κουτρούφιον, διαλεκτ. τ. τού κροτά-φιον, υποκ. τού αρχ. 
κρόταφος]. 

κουτρούλης (ο) {κουτρούληδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει πολύ κοντά ή 
καθόλου µαλλιά, ο κοντοκουρεµένος ή ο φαλακρός· συνήθ. στη ΦΡ. τού 
Κουτρούλη ο γάµος για ευτράπελες καταστάσεις µε µεγάλη αναστάτωση: 
έγινε πάλι χθες - µε τους καβγάδες τους ΣΥΝ. σαµα-τάς, φασαρία, 
αναµπουµπούλα, χαµός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κουτρο-τρούλης < κούτρα + -τρού-λης < 
τρούλος, ενώ, κατ' άλλη άποψη, από συµφυρµό των λατ. scutra «δίσκος, 
πιάτο» και scutula, µε παρετυµολογική επίδρ. τής λ. κούτρα. Η φρ. « του 
Κουτρούλη ο γάµος» ανάγεται σε λαογραφική παράδοση, κατά την οποία ο 
Κουτρούλης ήταν πραγµατικό πρόσωπο, που τέλεσε τους γάµους του στη 
Μεθώνη (έπειτα από πολυετή αναµονή) µε ασυνήθιστη λαµπρότητα και 
θόρυβο. Την ιστορία του διακωµώδησε το 1845 ο Αλέξ.-Ρίζος Ραγκαβής στο 
θεατρικό έργο Γοΰ Κουτρούλη ο γάµος]. 

κουτσαβάκης (ο) {κουτσαβάκηδες} (λαϊκ.) 1. λαϊκός µάγκας των αρχών τού 
αιώνα, κυρ. στην Αθήνα, µε χαρακτηριστικό µουστάκι, ντύσιµο και τρόπο 
οµιλίας ΣΥΝ. παλληκαράς, ψευτοπαλληκαράς, µάγκας, νταής 2. (ως 
χαρακτηρισµός) πρόσωπο που κάνει τον µάγκα, που παριστάνει το παλληκάρι. 
Επίσης (υποκ.) κουτσαβάκι (το). — κουτσαβάκικος, -η, -ο, κουτσαβάκικα 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < επώνυµο Κουτσαβάκης, που το ντύσιµο και, κυρίως, το βάδισµα 
του έγινε αντικείµενο µιµήσεως από πολλούς συγχρόνους του, αβεβ. ετύµου, 
ίσως < κούτσαβος < αρχ. κότταβος «παιγνίδι µε κύβους». Μολονότι η αρχική 
σηµ. δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, είναι χαρακτηριστικό ότι 
η αρχ. λ. κότταβος δηµιούργησε παράγωγα µε περιπαικτική χρήση, όπως λ.χ. 
κοτταβίζω «κάνω εµετό», µεθυσο-κότταβος κ.ά. Η ετυµολογία της είναι 
αβέβαιη, αλλά πιθ. συνδ. µε τα ουσ. κοττίς «κεφαλή» (βλ. κ. κότα) και κοτύλη 
«κοιλότητα»]. 

κουτσαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κούτσα-να, -θηκα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον) κουτσό ΣΥΝ. σακατεύω, αφήνω ανάπηρο 2. κάνω (κάποιον) να 
περπατά χωρίς να πατά κανονικά το πόδι του, λ.χ. χτυπώντας τον: του 'δώσε 
µια κλοτσιά στο καλάµι, τόσο δυνατή, που τον κούτσανε! ♦ 3. (αµετβ.) περπατώ 
σαν κουτσός, χωρίς να πατώ κανονικά το πόδι µου από χτύπηµα ή πόνο: ο 
αθλητής κουτσαίνει και µάλλον θα εγκαταλείψει την προσπάθεια || κουτσαίνει, 
γιατί τον χτυπάει το παπούτσι ΣΥΝ. χωλαίνω, πηγαίνω κουτσό. — κούτσαµα 
(το). 

κούτσα-κούτσα επίρρ. 1. κουτσαίνοντας, χωλαίνοντας στο περπάτηµα: παρότι 
είχε χτυπήσει, κατάφερε ~ να πάει µέχρι το σπίτι 2. (γε-νικότ.) µε δυσκολία και 
αργοπορία- κατά τρόπο κουραστικό, µε προσπάθεια: ~ θα τελειώσει κι αυτός 
κάποτε τις σπουδές του! ΣΥΝ. µε ζόρι, σιγά-σιγά, αργά. [ΕΤΥΜ < επίρρ. κουτσά 
(< κουτσός), µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

κουτσάλογο (το) (λαϊκ.) 1. άλογο που κουτσαίνει 2. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο 
που κουτσαίνει, που έχει ελαττωµατικό βάδισµα. 

κουτσαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να είναι κανείς κουτσός, να µη µπορεί 
να περπατήσει καλά. [ΕΤΥΜ. < κούτσαµα + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

κουτσά-στραβά επίρρ. (καθηµ.) ξεπερνώντας δυσκολίες σιγά-σιγά και συνήθ. 
µε ατέλειες: µαζευτήκαµε περισσότεροι από το αναµενόµενο, αλλά ~ θα 
βολευτούµε κάπως! || έκανε γκάφα στην αρχή, αλλά µετά ~ τα µπάλλωσε! || ~ 
δυο γλώσσες τις µιλάει ΣΥΝ. όπως-όπως, έτσι κι έτσι. 

κουτσάφτης (ο) {κουτσάφτηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που είναι κοµµένο το ένα ή 
και τα δύο αφτιά του. [ΕΤΥΜ. < κουτς)ο)- (< κοψο-, βλ. λ. κουτσός) + -άφτης < 
αφτί]. 

κούτσικος, -η, -ο (λαϊκ. ως χαρακτηρισµός) πολύ µικρός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kücük 
«µικρό», µε υποκ. επίθηµα -ούτσικος και απλο-λογική αποβολή τής β' συλλ.]. 

κουτσό- κ. κουτσό- κ. κουτσ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. αυτό που έχει κοπεί, 
αφαιρεθεί ή µείνει λειψό: κουτσ-άφτης (αφτί), κου-τσο-νούρης (ουρά), κουτσο-
δόντης, κουτσο-χέρης2. κάτι πληµµελές ή ανεπαρκές, που βρίσκεται σε 
ποσότητες ή µεγέθη µη ικανοποιητικά: κουτσο-δουλειά, κουτσο-γράµµατα, 
κουτσο-φλέβαρος 3. (κυρ. για ρήµατα, ρηµατικούς τύπους) που γίνεται µε 
δυσκολία ή µε αργούς ρυθµούς, χωρίς απόλυτη επιτυχία: κουτσο-καταφέρνω, 
κουτσο-πίνω, κου-τσο-καταλαβαίνω, κουτσο-βρέχει ΣΥΝ. µισό-. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
κουτσός]. 

Κουτσόβλαχος (ο) ο Βλάχος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλάχος. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < κουτσός «λίγος» + Βλάχος, οπότε ο όρος θα εσήµαινε «λίγο 
Βλάχος, που µιλάει λίγο τα Βλάχικα», ή, κατ' άλλη -λιγότερο πιθ.- άποψη, 
πρόκειται για νόθο συνθ. < τουρκ. kücük «µικρός» + Βλάχος, οπότε ο όρος θα 
περιέγραφε τον χώρο εγκαταστάσεως τού πληθυσµού (Μικρή Βλαχία). Βλ. κ. 
µπουρτζόβλαχος]. 

κουτσοβολεύω ρ. µετβ. (κουτσοβόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ανταποκρίνοµαι σε 
ανάγκες ή υποχρεώσεις µόλις και µετά βίας· κυρ. στη ΦΡ. τα κουτσοβολεύω: 
δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά ~ µε το διάβασµα || λόγω τής οικονοµικής κρίσης, 
τα κουτσοβολεύουµε όλοι µας ΣΥΝ. κουτσοκαταφέρνω, ψιλοβολεύω. 

κουτσονράµµατα (τα) (λαϊκ.) {κουτσογραµµάτων} η πρόχειρη και επιφανειακή, 
η µη ολοκληρωµένη ή συστηµατική µόρφωση: σχολείο δεν τελείωσε, αλλά κάτι 
~ τα ξέρει από 'δώ κι από 'κεί (πβ. λ. κολυ-βογράµµατα). — (υποκ.) 
κουτσογραµµατάκια (τα). 

κουτσοδόντης, -α/-ισσα, -ικο (καθηµ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει χάσει ή δεν 
έχει βγάλει ακόµα (κάποιο ή κάποια από) τα δόντια του. 

κουτσοδουλεια (η) (λαϊκ.) η πρόχειρη και κακοπληρωµένη δουλειά, που µόλις 
επαρκεί για τις τρέχουσες ανάγκες τού εργαζοµένου: βρήκε µια ~, µπας και τα 
βγάλει πέρα. 

κουτσοκαταφέρνω ρ. µετβ. {κουτσοκατάφερα} (λαϊκ.) καταφέρνω 
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κάτι κουτσά-στραβά, χωρίς ευκολία ή απόλυτη επιτυχία: µε τα λίγα 
Αγγλικά που ήξερε, τα κουτσοκατάφερνε να συνεννοείται µε τους ξέ-
νους ΣΥΝ. κουτσοβολεύω, ψιλοβολεύω. 

κουτσοµούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) παραλλαγή τού µπαρ-
µπουνιού, µε απότοµη κοψιά τού κεφαλιού και µουστάκια, που ζει 
στα βαθιά νερά σε λασπώδεις βυθούς και αλιεύεται για το νόστιµο 
κρέας του. [ΕΤΥΜ < κουτσό- (βλ.λ.) + µούρα < µούρη «πρόσωπο»]. 

κουτσοµπολεύω ρ. µετβ. {κουτσοµπόλεψα} (καθηµ.) κάνω κουτσο-
µπολιό: όλο ΤΟ χωριό τον κουτσοµπολεύει από τότε που χώρισε! || 
προσέχει, γιατί δεν θέλει να την κουτσοµπολεύουν. [ΕΤΥΜ < 
κουτσοµπολιό (βλ.λ.)]. 

κουτσοµπόλης (ο) {κουτσοµπόληδες}, κουτσοµπόλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που κουτσοµπολεύει κατά σύστηµα. — κου-
τσοµπόλικος, -η, -ο, κουτσοµπόλικα επίρρ. 

κουτσοµπολιό (το) 1. ο σχολιασµός πράξεων και υποθέσεων τρίτων 
(συχνά µε αρνητική, κακόβουλη διάθεση ή µε τρόπο υπερβολικό) 2. 
(συνεκδ.) κάθε σχόλιο ή διάδοση γύρω από τη ζωή και τις πράξεις 
(κάποιου), συνήθ. µε τρόπο που παραποιεί την πραγµατικότητα (είτε 
διογκώνοντας είτε παρερµηνεύοντας γεγονότα): να µην πιστεύεις τα 
~! ΣΥΝ. βρόµα, (λαϊκ.) ξόµπλιασµα, φαρµακογλωσσιά. [ΕΤΥΜ < 
κουτσοµπολιάζω (υποχωρητ.) < *κοψο-µπολιάζω < κοψο- (βλ. κ. 
κουτσός) + µπολιάζω]. 

κουτσοµπολίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε το κουτσοµπολιό 
και όσους κουτσοµπολεύουν: ~ διάθεση | συνήθεια | σχόλιο | ύφος | 
περιοδικό ΣΥΝ. κατινίστικος. — κουτσοµπολίοτικα επίρρ. 

κουτσοµύτης, -α, -ικο [µεσν.] {κουτσοµύτηδες} (κ. ως ουσ.) (οικ.) 1. 
αυτός που έχει κοµµένη µύτη 2. (για πρόσ. ως χαρακτηρισµός) αυτός 
που έχει µικρή και πλακουτσωτή µύτη. 

κουτσονούρης, -α, -ικο {κουτσονούρηδες} (λαϊκ.) αυτός που του 
έχουν κόψει την ουρά ΣΥΝ. κολοβός· ΦΡ. (µτφ.-σκωπτ.) κουτσονούρα 
αλεπού άνθρωπος επιδέξιος και πονηρός, που χειρίζεται µε άνεση 
και επιτυχία καταστάσεις, που ξέρει να ελίσσεται: είναι αυτός ~! 
ΣΥΝ. καταφερτζής, παµπόνηρος, γάτα. 
[ΕΤΥΜ < κουτσό- + -ούρης < ουρά, µε παρεµβολή τού ευφωνικού -ν-
ή < κουτσό- + -νούρης < νουρά < (τη)ν ουρά, µε εσφαλµ. µορφολογι-
κό χωρισµό]. 

κουτσοπίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (κυρ. για οι-
νοπνευµατώδη) πίνω µε µικρές γουλιές, µε αργό ρυθµό' (γενικά) πίνω 
περιστασιακά από λίγο (περνώντας την ώρα µου): (µετβ.) το κουτσο-
πίνει το ούζο αν βρεθεί µε παρέα || (αµετβ.) καθόταν και κουτσόπινε. 

κουτσοπόδαρος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που έχει κουτσό πόδι 2. 
(ειδικότ. για έπιπλο) αυτός που του λείπει ένα πόδι: ~ καρέκλα | 
καναπές. 

κουτσός, -ή, -ό (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που χωλαίνει ή είναι ανάπηρος 
στο ένα ή και στα δύο πόδια, (λόγω ελαττωµατικής ανάπτυξης, ατυ-
χήµατος ή αρρώστιας): έµεινε ~ απ' το δεξί ΣΥΝ. χωλός, ανάπηρος, 
σακάτης· ΦΡ. (α) κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήµονα για τη 
συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων κάθε είδους στον ίδιο χώρο, για τον 
ίδιο σκοπό, δηλ. για να ωφεληθούν, να βοηθηθούν (β) κι η κουτσή Μα-
ρία βλ. λ. Μαρία (γ) (παροιµ.) ο κουτσός µε το 'να πόδι δίνει µια και 
πάει στην Πόλη τα πάντα γίνονται, µην αποκλείεις τίποτα, ποτέ δεν 
ξέρεις τι γίνεται 2. (ειδικότ. για αντικείµενα, κυρ. έπιπλα) αυτός που 
του λείπει ή έχει σπάσει κάποιο στήριγµα (πόδι): ~ καρέκλα | τραπε-
ζάκι 3. (µτφ.) αυτός που δεν είναι ολόκληρος, λειψός: οι ~ αράδες σε 
ένα κείµενο 4. κουτσό (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} παιδικό παιχνίδι, στό-
χος τού οποίου είναι η εκτέλεση καθορισµένων βηµάτων µέσα σε συ-
γκεκριµένα (σχεδιασµένα στο δάπεδο) σχήµατα, ισορροπώντας στο 
ένα πόδι και µε µικρά πηδηµατάκια: τα παιδιά παίζουν ~ στην αυλή. 
— κουτσά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Πιθ. σχηµατίστηκε κατ' απόσπαση από 
σύνθετα µε λεξικό πρόθηµα κοψο- (< αρχ. κόπτω), πβ. κοψο-χέρης, κο-
ψο-µύτης, µε ανοµοιωτική τροπή τού -ψ- σε -τσ-, όταν ακολουθούσε 
χειλικό σύµφωνο, και κώφωση -ο- > -ου-. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται 
για απεσπασµένη λ. από το επίθ. κουτσοπόδης (που µάλλον είναι ήδη 
µεσν., αν λάβουµε υπ' όψιν τα µεσν. κουτσοποδάτος, κουτσοποδίζω), 
διατηρώντας τη σηµ. ολόκληρου τού συνθέτου]. 

κουτσός < κοψο-, γαµψός < γαµψό-, λειψός, αψύς, κοντός, φυ-
ρός. Όλα αυτά τα επίθετα τής Ελληνικής σχηµατίστηκαν «υποχω-
ρητικώς» από σύνθετες λέξεις. Αποσπάστηκε από αυτές το ά συν-
θετικό (ρηµατικό ή ονοµατικό) και απαρτίστηκε το αντίστοιχο επί-
θετο. Έτσι από το γαµψό- (σε σύνθετα όπως *γαµψο-ονυξ > γαµ-
ψώνυξ), αρχικώς γναµψο- από το ρ. γνάµπτω «κάµπτω», σχηµατί-
στηκε επίθ. σε -σος: γαµψός (πβ. λοξός). Οµοίως από σύνθετα όπως 
λειψόθριξ, λείψανδρος, λειψυδρία κ.ά. αποσπάστηκε και σχηµατί-
στηκε επίθ. λειψός. Από σύνθετα αψίθυµος, αψίχολος, αψικάρδιος 
αποσπάστηκε και σχηµατίστηκε υποχωρητικά επίθ. αψύς, όπως 
οξύς. Οµοίως από σύνθετα όπως κοψο-µύτης, κοψο-χείλης, κοψο-
πόδαρος, κοψο-νούρης κ.λπ. σχηµατίστηκε στη Μεσαιωνική επίθε-
το *κοψός > κοτσός (µε τροπή τού -ψ- σε -τσ-) > κουτσός (η µετα-
βολή στην προφορά µπορεί να έγινε ήδη στα σύνθετα: κοψο-πόδης 
> κουτσο-πόδης > κουτσός). Οµοίως από σύνθετα µε το αρχ. κο-
ντός (κοντάρι), όπως κοντο-µάχος, κοντο-βόλος | κοντο-βολώ, σχη-
µατίστηκε επίθ. κοντός µε τη σηµ. «βραχύς, µικρός, σύντοµος». 
Οµοίως και το επίθ. φυρός «λειψός» αποσπάστηκε από σύνθετα 
όπως φυρό-µυαλος από ρ. φυρώ «λιγοστεύω» (< αρχ. φυρώ «ζυµώ-
νω»)· από το ίδιο ρ. και το φύρα (η). 

κουτσούβελο (το) (λαϊκ.-σκωπτ.) το µικρής ηλικίας παιδί, κυρ. αυ- 

τό που εξαρτάται ακόµα πλήρως από τους γονείς του: παντρεύτηκε κι 
έκανε µάνι-µάνι και δύο ~! ΣΥΝ. παιδάκι, µωρό. [ΕΤΥΜ Πιθ. < 
κατσίβελος (βλ.λ.) µε τη σηµ. «γύφτος - ατηµέλητος»]. κουτσουκέλα (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-οικ.) η πονηρή και κρυφή πράξη, η 
κατεργαριά: για να συµπεριφέρεται έτσι, θα την έχει κάνει την ~ του! || 
πρόσεχε τον, µη σου κάνει καµιά ~ πίσω απ' την πλάτη σου ΣΥΝ. 
απάτη, πονηριά, δουλειά. [ΕΤΥΜ µεσν., αγν. ετύµου]. κουτσόυλιά κ. 
κοτσιλια (η) (λαϊκ.) 1. το περίττωµα πτηνού: ~ από περιστέρι 2. (µτφ.) 
κάθε µικρή και ασήµαντη ποσότητα- οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε έχει 
µικρό µέγεθος, ασήµαντες διαστάσεις: µια ~ άνθρωπος και µας κάνει 
τον νταή! — (υποκ.) κουτσουλίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < κουτσιλιά < 
*κοττο-τσιλιά < κόττα + τσιλιά (< µεσν. τσιλώ < αρχ. τιλώ (-άω) < τίλος 
«διάρροια» < I.E. *Π- «κοπριά, υγρασία», πβ. αρµ. t'rik «κοπριά, 
λίπασµα», αρχ. αγγλ. thïnan «υγρός», αρχ. σλαβ. tina, ρωσ. tina 
«κοπριά», κ.ά.)]. κουτσουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κουτσουλάς... | 
κουτσούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (για πτηνά) αφήνω 
κουτσουλιές, λερώνω µε περιττώµατα: τα περιστέρια είχαν 
κουτσουλήσει όλη την αυλή. Επίσης κουτσουλίζω. κουτσουµπός, -ή, -ό 
(λαϊκ.) αυτός που του λείπει η κορυφή, κάποιο από τα άκρα του ή 
τµήµα άκρου του ΣΥΝ. ακέφαλος, κολοβός. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < αρχ. 
κόσυµβος, είδος αρχ. ενδύµατος, αγν. ετύµου]. κουτσουπιά (η) 
φυλλοβόλο δέντρο τής ελληνικής χλωρίδας µε ρόδινα ή λευκά άνθη, 
που χαρακτηρίζεται από το φαινόµενο τής κορ-µανθίας (τα άνθη 
αναπτύσσονται ακόµη και πάνω στον κορµό). [ΕΤΥΜ < κουτσούπι 
«κοµµάτι κορµού δέντρου», αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 
κούτσουρο]. κουτσουρεύω ρ. µετβ. {κουτσούρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(λαϊκ.) 1. (για δέντρο) κόβω τα κλαδιά, κλαδεύω πολύ 2. χτυπώ ή 
πληγώνω (κάποιον) στα άκρα του µε βάναυσο τρόπο, τον αφήνω 
ανάπηρο, µισό ΣΥΝ. σακατεύω, κολοβώνω, ακρωτηριάζω 3. (µτφ.) 
περιορίζω την έκταση, την αξία, µειώνω, περικόπτω: κουτσούρεψαν 
µισθούς και συντάξεις || η λογοκρισία είχε κουτσουρέψει όλα τα επίµαχα 
σηµεία τού άρθρου || αξιολογούσαν µε κοµµατικά κριτήρια και 
κουτσούρευαν όποιον δεν ήταν δικός τους ANT. αυξάνω, προσθέτω, 
ενισχύω, πριµοδοτώ. — κουτσούρεµα (το). [ΕΤΥΜ. < κούτσουρο]. 
κούτσουρο (το) 1. το τµήµα κορµού δέντρου, κυρ. κοµµένου, χωρίς 
κλαδιά: έτσι που το κλάδεψε, το άφησε σκέτο ~ || βρήκε ένα - και κάθισε 
ΣΥΝ κορµός, χοντρόξυλο· ΦΡ. στέκοµαι σαν (το) κούτσουρο αποµένω 
άφωνος και ακίνητος, χωρίς να αντιδρώ ή να εκδηλώνοµαι: και που 
ήρθε στη γιορτή, σαν το κούτσουρο στεκόταν! 2. (ειδικότ.) το κοµµένο 
κοµµάτι ξύλου, κυρ. από κορµό δέντρου, που χρησιµοποιείται για 
προσάναµµα: τα ~ έκαιγαν στο τζάκι ΣΥΝ. ξύλο, καυσόξυλο 3. (µτφ.) ο 
µοναχικός, χωρίς φίλους ή γνωστούς, άνθρωπος: απέµεινε ~ µετά τον 
θάνατο τής γυναίκας του ΣΥΝ. ερηµίτης, µοναχικός 4. (µτφ.) ο 
ακαλλιέργητος, ο απαίδευτος, αυτός που δεν έχει αποκτήσει µόρφωση· 
(ειδικότ. για µαθητές) αυτός που δεν παίρνει από γράµµατα, που δεν 
προοδεύει στα µαθήµατα του: ό,τι και να του πεις, αυτός ~ θα µείνει 
µια ζωή || τέτοιο -, πού να περάσει την τάξη! || ~ µπήκε και ~ βγήκε απ' 
το σχολείο ΣΥΝ. αµόρφωτος, ξύλο απελέκητο, (λόγ.) βρα-δύνους, 
(λαϊκ.) µπουµπούνας, τούβλο.  — (υποκ.) κουτσουράκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *κόψουρον < κόψ- (< κόπτω) + -ουρον< ουρά]. 
κουτσοφλέβαρος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο Φεβρουάριος (επειδή 
έχει λιγότερες µέρες από τους υπόλοιπους µήνες). κουτσοχέρης, -α, -
ικο [µεσν.] {κουτσοχέρηδες} (κ. ως ουσ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που 
έχει κοµµένο ή ανάπηρο το ένα ή και τα δύο του χέρια ΣΥΝ. κουλλός, 
κουλλοχέρης 2. (για σκεύη, αντικείµενα) αυτός από τον οποίο λείπει η 
λαβή, το χερούλι: ~ τσουκάλι | µπρίκι. κουφαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
[µτγν.] {κούφα-να, -θηκα} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάποιον) ανίκανο να 
αντιλαµβάνεται ήχους (προσωρινά ή µόνιµα) 2. εκθέτω (κάποιον) σε 
ήχο υψηλής έντασης (που θα µπορούσε να αφήσει κάποιον κουφό): 
µας κούφανε απ' το πρωί µε τα µεγάφωνα στη διαπασών || θα µε 
κουφάνει µε τις αγριοφωνάρες του 3. (αργκό) προκαλώ (σε κάποιον) 
έντονη απορία και αµηχανία, αφήνω εµβρόντητο: είπε µια κοτσάνα 
στο τέλος και µας κούφανε όλους || µε κούφανε µε τη στάση του, δεν 
την περίµενα µε τίποτα ΣΥΝ. καταπλήσσω, αφήνω άναυδο, σοκάρω ♦ 
4. (αµετβ.) προκαλώ κώφωση: αυτά τα µηχανήµατα κουφαίνουν. 
κουφάλα (η) (λαϊκ.) 1. το φυσικό κοίλωµα που σχηµατίζεται σε κορ-
µούς δέντρων ή βράχια (κυρ. µε την πάροδο τού χρόνου ή λόγω δια-
βρώσεως) 2. η κοιλότητα δοντιού που προκαλείται από την τερηδόνα • 
3. (!-υβριστ.) η πόρνη, η εκδιδόµενη γυναίκα ΣΥΝ. πουτάνα 4. (! ως 
χαρακτηρισµός κ. για άντρα) αυτός που χειρίζεται µε µεγάλη πονηριά 
και ικανότητα δύσκολες υποθέσεις, που ξέρει να ελίσσεται και να 
αποφεύγει τις κακοτοπιές: σε τέτοια κόλπα και συνεννοήσεις είναι 
µεγάλη ~! ΣΥΝ. (!) πούστης, καταφερτζής, µαννούλα. — (υποκ.) 
κουφαλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κούφος «κενός, άδειος» (βλ. κ. κούφιος) + παραγ. 
επίθηµα -άλα]. κουφάλογο (το) (λαϊκ.) (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο που 
δεν ακούει καλά, που βαριακούει. κουφαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 
1. η αναπηρία τού κουφού, το να είναι κάποιος κουφός ΣΥΝ. κωφότητα 
2. (κατ' επέκτ.) το να µην ακούει κάποιος καλά, να µην καταλαβαίνει 
καλά τι λένε οι άλλοι. [ΕΤΥΜ. < κουφός + παραγ. επίθηµα -αµάρα 
(βλ.λ.)]. κουφάρι (το) {κουφαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το άψυχο σώµα 
νεκρού: η θάλασσα ξέβρασε τα ~ των άτυχων ναυτικών ΣΥΝ. πτώµα, 
λείψανο, 
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(λόγ.) σορός 2. ΝΑΥΤ. το σκάφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
κουφάριν, υποκ. τού αρχ. κούφος «κενός, άδειος» (βλ. κ. κούφιος)]. 
κουφέτο (το) 1. κάθε µικρό και σκληρό ζαχαρωτό από καρπό αµυ-
γδάλου ή φουντουκιού περιχυµένου µε λευκό ή άλλου χρώµατος γλά-
σο· κουφέτα προσφέρονται κατά τα έθιµα σε γάµους ή βαφτίσια, για 
να πάνε όλα καλά, καθώς επίσης σε κηδείες όσων δεν έχουν συνάψει 
γάµο, αντί για κόλλυβα: τα ~ τα πρόσφεραν σε δαντελωτή µποµπο-
νιέρα- ΦΡ. και στα κουφέτα σου | να φάµε κι από σένα κουφέτα (ως 
τυπική ευχή προς ανύπαντρο νέο ή κοπέλα) να χαρούµε και στον γά-
µο σου ΣΥΝ. και στους γάµους, και στις χαρές σου, και στα δικά σου 
2. (αργκό) η σφαίρα (επειδή µοιάζει στο σχήµα µε κουφέτο): τράβηξε 
το περίστροφο και τον γέµισε κουφέτα! 3. (ευφηµ.) χάπι δυσάρεστο 
στη γεύση, αλλά µε φαρµακευτικές ιδιότητες. — (υποκ.) κου-φετάκι 
(το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < ιταλ. confetto < γαλλ. confit < p. confir < λατ. conficere 
«παρασκευάζω, κατεργάζοµαι» (πβ. µτχ. confectus) < con- (< cum) + 
facio «κάνω, πράττω»]. κουφίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
έχω πρόβληµα ακοής, 
δεν ακούω καθαρά: κουφίζει λίγο απ' το δεξί αφτί ΣΥΝ. βαριακούω. 
κουφιοδόντης (ο) {κουφιοδόντηδες}, κουφιοδόντα (η) {χωρ. γεν. 

πληθ.) (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει κούφια, χαλασµένα δόντια ΣΥΝ. σα- 
πιοδόντης. 
κουφιοκεφαλάκιας (ο) {κουφιοκεφαλάκηδες} (λαϊκ.) ο κουφιοκέ- 

φαλος. Επίσης κουφιοκεφαλάκης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
κουφιοκέφαλος, -η, -ο (λαϊκ.-µειωτ.) (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που ενεργεί 
χωρίς να σκέφτεται, ελαφρόµυαλος ΣΥΝ. ανόητος, άµυαλος, επι-
πόλαιος, κοκορόµυαλος ΑΝΤ. βαθυστόχαστος 2. ο ανόητος άνθρωπος 
ΣΥΝ. κουφιοκεφαλάκιας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. κούφιος, -ια, -ιο 1. 
αυτός που είναι κενός εσωτερικά, που είναι άδειος από µέσα: σ'αυτό 
το σηµείο το τοίχωµα είναι ~, δεν υπάρχει τίποτα από πίσω 2. αυτός 
που έχει αλλοιωθεί εσωτερικά, που είναι χα-λασµέ\Ό το εσωτερικό 
του: ~ αµύγδαλα || το δόντι του είναι ~ ΣΥΝ. χαλασµένος, σάπιος, 
τζούφιος 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει περιεχόµενο 
(πνευµατικό, ψυχικό), που στερείται πνευµατικής και ψυχικής 
καλλιέργειας: ως άνθρωπος είναι εντελώς ~ || ~ άτοµο ΣΥΝ. ρηχός, 
ελαφρός, επιπόλαιος · 4. (για ήχους) ο υπόκωφος, αυτός που 
ακούγεται µακρινός, που δεν είναι πολύ έντονα αισθητός: ~ έκρηξη 
ΣΥΝ. βαθύς 5. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ουσιαστικό περιεχόµενο ή 
αντίκρισµα: ~ λόγια | υποσχέσεις | ελπίδες | ρητορείες ΣΥΝ. ψεύτικος, 
επιφανειακός- ΦΡ. (α) (κάτι) µου βγαίνει κούφιο διαψεύδοµαι στις 
προσδοκίες ή στα σχέδια µου, αποδεικνύεται ότι είχα κάνει λάθος 
στις εκτιµήσεις µου (β) κούφια η ώρα για εξορκισµό συγκεκριµένης 
προοπτικής, για την αποτροπή κακού, για να µην πραγµατοποιηθεί µια 
πρόβλεψη, εκτίµηση: ~ που το λέµε, αλλά, όπως τα βλέπω, πάµε για 
πόλεµο! || ~ και η στιγµή που είπες τέτοιο λόγο || -Λες να χωρίσουν, 
ακόµα δεν παντρευτήκανε; -Κούφια η ώρα που τ' ακούει! (γ) στα 
κούφια για κάτι που περνά απαρατήρητο, χωρίς συνέπειες, χωρίς να 
φέρει αποτέλεσµα ή να ακουστεί: η υπόθεση πέρασε ~, για να µη γίνει 
σκάνδαλο ΣΥΝ. στο ντούκου, κρυφά · 6. (παλαιότ. για βεντούζα) αυτή 
µε την οποία δεν βγαίνει αίµα ΑΝΤ. κοφτή · 7. (!) κούφια (η) η άοσµη 
πορδή: αµόλησε µια ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
κούφος (βλ.λ.). Η φρ. κούφια η ώρα αποτελεί παραλλαγή τής παλαιότ. 
κουφή η ώρα (που τ' ακούει), όπου η ώρα θεωρείται στη λαϊκή 
αντίληψη προσωποποίηση δαίµονα]. κουφοβράζω ρ. αµετβ. 
{κουφόβρασα} (για έντονα συναισθήµατα) δεν εκδηλώνοµαι, 
υποβόσκω και ετοιµάζοµαι να εκραγώ: κουφόβρα-ζε µέσα τους το 
πάθος για εκδίκηση. κουφόβραση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η 
επικράτηση υψηλής θερµοκρασίας και υγρασίας και η αποπνικτική 
ατµόσφαιρα που δηµιουργούν ΣΥΝ. νεφόκαµα. κουφοκαιω ρ. αµετβ. 
{κουφοκαίς, κουφοκαίει...} (για φωτιά) καίω 

από κάτω χωρίς να φαίνοµαι. κουφόµυαλος, -η, -ο (λαϊκ.) 
κουφιοκέφαλος, ελαφρόµυαλος ΣΥΝ. 
ανόητος, άµυαλος. Κουφονήσια (τα) {Κουφονησιών} συστάδα 
νησιών των Κυκλάδων µεταξύ τής Νάξου και τής κέρου. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία οφείλεται πιθ. στη µτγν. σηµ. «άδειος, κενός» τού 
αρχ. επιθ. κούφος, λόγω τού ότι ελάχιστα από τα εν λόγω νησιά κα-
τοικούνται]. κουφόνους, -ους, -ουν {κουφόνο-ος | -ες (ουδ. -α), -ων} 
(αρχαιοπρ.) αυτός που δεν έχει λογική συγκρότηση ή συνέπεια στις 
αντιδράσεις, στις ενέργειες του, ο ελαφρόµυαλος ΑΝΤ. βαθύνους, 
βαθυστόχαστος. — κουφόνοια (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κούφος «κενός, ελαφρός» + νους]. κουφοξυλιά (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.) ο σαµπούκος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κουφοξυλέα 
(πβ. µηλ-έα, συκ-έά) < κούφος «κενός, άδειος» + -ξυλέα< ξύλον]. 
κουφοπιετα (η) {χωρ. πληθ.} η πιέτα που σχηµατίζουν (στην εσωτε-
ρική όψη υφάσµατος) δύο άλλες αντικριστές. 
[ΕΤΥΜ; < κουφό- (< αρχ. κούφος «ελαφρός, ευκίνητος - κενός», βλ. λ. 
κούφιος) + πιέτα]. κουφός, -ή, -ό κ. (λόγ.) κωφός (κ. ως ουσ.) 1. 
αυτός που δεν έχει την αίσθηση τής ακοής, που δεν µπορεί να 
ακούσει καθόλου ή να ακούσει καλά- (γενικότ.) αυτός που έχει 
πρόβληµα ακοής: ο παππούς είναι ~ από το δεξί αφτί || µη φωνάζεις, 
δεν είµαι ~! ΦΡ. (α) (παροιµ.) στοά κουφού την πόρτα όσο θέλεις 
βρόντα βλ. λ. βροντώ (β) στα κουφά χωρίς κανένα αποτέλεσµα, χωρίς 
θόρυβο ή συζήτηση ΣΥΝ. στα κούφια · 2. (αργκό) κουφό (το) ό,τι δεν 
έχει λογική, νόηµα, που προκαλεί απορία και αµηχανία, το περίεργο, 
παράδοξο: είπε πάλι κάτι ~ κι 

έµεινα µε ανοιχτό το στόµα! || ώρες-ώρες πετάει µερικά ~! || άρχισε 
πάλι τα ~! ΣΥΝ. τρελός, παλαβός, άσχετος. — κουφά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κωφός, µεταπτωτ. βαθµ. θέµατος που απαντά στο 
αρ_χ. κηφήν (βλ.λ.)]. 

κουφός, -η, -ον (αρχαιοπρ.) αυτός που στερείται σοβαρότητος, ελα-
φρόµυαλος, µάταιος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κούφος «κενός, άδειος», λ. που θεωρείται I.E., αν και 
δεν έχει αντιστοιχίες µε άλλες γλώσσες. Πιθ. προήλθε από αρχαιότε-
ρο ουσ.]. 

κουφότητα (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη σοβαρότητας ή πραγµατικής 
σηµασίας, η επιπόλαιη ή µαταιόδοξη στάση: η ~ των λόγων του ται-
ριάζει µε την ~ τού ήθους του ΣΥΝ. ελαφρότητα, ανευθυνότητα, επι-
πολαιότητα ΑΝΤ βαρύτητα, ουσία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κουφότης, -ητος < κούφος (βλ. κ. κούφιος)]. 

κούφωµα (το) [µεσν.] {κουφώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.κάθε είδους κοί-
λωµα, φυσικό ή χτισµένο ΣΥΝ. κοιλότητα, κουφάλα, βαθούλωµα 2. 
(συνήθ.) το κενό στον τοίχο οικοδοµής, που προορίζεται για την εγκα-
τάσταση πόρτας ή παραθύρου: το σπίτι δεν έχει τελειώσει, είναι ακό-
µα στα ~ (πριν τοποθετηθούν πόρτες, παράθυρα κ.λπ.) 3. (συνεκδ.) το 
πλαίσιο πόρτας, παραθύρου, καθώς και η ίδια η πόρτα, το παράθυρο. 

κουφώµατος (ο) {κουφωµατάδες} ο κατασκευαστής των κουφωµά-
των, ο τεχνίτης κουφωµάτων ή ο έµπορος που τα πωλεί. 

κουφώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κούφωσα} ♦ (µετβ.) 1. δηµιουργώ (σε κά-
τι) βαθούλωµα, κοιλότητα, κάνω κοίλο: ήθελε να κουφώσει λίγο τον 
τοίχο, να κάνει µια κόγχη ΣΥΝ. κοιλαίνω, βαθουλώνω ΑΝΤ. προεκβάλ-
λω 2. ενώνω (τα φύλλα παραθύρου), χωρίς να τα κλείσω εντελώς: 
κούφωσε τα παράθυρα, για να µπαίνει και λίγο φως ♦ 3. (αµετβ.) 
(σπάν.) σχηµατίζω βαθούλωµα ή κοιλότητα, αποκτώ κουφάλα (για 
δόντια), γίνοµαι βαθουλωτός: κούφωσαν τα µάγουλα από τη νηστεία 
και την πείνα. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κούφος (βλ. κ. κούφιος)]. 

κουφωτός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχηµατίζει κοιλότητα κάνοντας 
βαθούλωµα ή αφήνοντας κενό (ιδ. παράθυρο, που τα παραθυρόφυλ-
λα του δεν είναι τελείως κλειστά, αλλά µισόκλειστα) ΣΥΝ. µισάνοι-
χτος. — κουφωτά επίρρ. 

κόφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. (µεγεθ.) κοφίνι µεγάλων διαστά-
σεων, κυρ. για µεταφορά καρπών ΣΥΝ. κοφίνα 2. (συνεκδ.) η ποσότη-
τα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του: µια ~ σταφύλια 3. ΝΑΥΤ. το 
θωράκιο πλοίου (βλ. λ. θωράκιο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. cofa, πιθ. < αραβ. quffa < αρχ. κόφινος (οπότε πρό-
κειται για αντιδάν.) ή < λατ. cuppa «κύπελλο»]. 

κοφινάς (ο) {κοφινάδες}, κοφίνού (η) {κοφινούδες} κοφινοποιός ή 
έµπορος κοφινιών. 

κοφίνι (το) {κοφιν-ιού | -ιών} 1. µεγάλο, πλεχτό καλάθι από κλαδιά 
λυγαριάς ή καλαµιάς, που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά κυρ. 
καρπών ΣΥΝ. πανέρι, κάνιστρο, κόφα, κανίσκι- ΦΡ. στο καλάθι δεν 
χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει για άνθρωπο που µονίµως δυσανασχε-
τεί και µένει ανικανοποίητος ό,τι και να γίνει: όλο γκρίνια είναι ό,τι 
και να του δώσεις· ~! ΣΥΝ. τρώγεται µε τα ρούχα του, δεν ξέρει τι του 
φταίει 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο 
του: µισό ~ σταφίδα. — (υποκ.) κοφινάκι (το), (µεγεθ.) κοφίνα (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. κοφίνιον, υποκ. τού αρχ. κόφινος, αγν. ετύµου, πιθ. δά-
νειο. Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. cophinus και σε άλλες γλώσσες, λ.χ. 
γαλλ. couffin, αγγλ. coffin, γερµ. Koffer κ.ά.]. 

κοφινιάζω ρ. µετβ. (λαϊκ.) {κοφίνιασ-α, -τηκα, -µένος} συσκευάζω, 
τοποθετώ σε κοφίνια: ~ τα σταφύλια. 

κοφινοποιός (ο) ο κατασκευαστής κοφινιών ΣΥΝ. κοφινάς. 
κοφτερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (για αντικείµενα, εργαλεία, όργανα) αυτός 

που είναι πολύ αιχµηρός, που κόβει καλά και εύκολα: ~ µαχαίρια | 
ψαλίδια ΣΥΝ. οξύς, µυτερός, αιχµηρός, ακονισµένος 2. (µτφ.) ιδιαί-
τερα εύστροφος και οξύς, που χαρακτηρίζεται από µεγάλη δεινότητα: 
~ σκέψη | νους | µυαλό ΣΥΝ. έξυπνος, ικανός, (λόγ.) οξύνους. — κο-
φτερά επίρρ. 

κοφτήρι (το) {κοφτηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. χώρος χαρτοπαιξίας (νό-
µιµος ή παράνοµος), στον οποίο επιτήδειοι κλέβουν τους άπειρους 
παίκτες 2. κάθε πολύ ακριβό κατάστηµα. Επίσης κοφτήριο. [ΕΤΎΜ. 
< µτγν. κοπτήριον, αρχική σηµ. «το µέρος όπου κοπανιζόταν το 
σιτάρι», < αρχ. κόπτω]. 

κόφτης (ο) → κόπτης 
κοφτός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που είναι κοµµένος, που είναι σε κοµµά-

τια: ~ µακαρονάκι µε κρέας (β) αυτός που δεν είναι ολόκληρος, που 
µοιάζει σαν να του έχουν αφαιρέσει ένα κοµµάτι ~ βράχος 2. (ειδι-
κότ.) αυτός που (για να πετύχει, να σχηµατιστεί ή να λειτουργήσει 
σωστά) χρειάζεται να του κόψουν κάτι ή να του γίνει τοµή σε ένα 
σηµείο: ~ κέντηµα (το σχέδιο σχηµατίζεται µε κόψιµο τού υφάσµα-
τος) || ~ βεντούζα (µε την οποία βγαίνει αίµα) ΑΝΤ. (για βεντούζα) 
κούφια 3. (για δόση, φαγητού, ποτού κ.λπ.) αυτή που δεν είναι πολύ 
γεµάτη, που αντιστοιχεί σε ποσότητα, η οποία δεν ξεπερνά το χείλος 
τού δοσοµετρητή: µια ~ κουταλιά ζάχαρη 4. (µτφ.) αυτός που γίνεται 
µε τρόπο απότοµο, µε πολύ γρήγορη κίνηση: ~ κίνηση | µατιά 5. (ειδι-
κότ.) άµεσος και απόλυτος, που δεν αφήνει περιθώρια, απότοµος και 
ξεκάθαρος: ~ απάντηση, που δεν άφηνε αµφιβολίες για τις προθέσεις 
του || ~ κουβέντες (σύντοµες και σαφείς) ΑΝΤ. έµµεσος, πλάγιος- ΦΡ. 
ορθά-κοφτά απερίφραστα, χωρίς υπαινιγµούς, ξεκάθαρα, σταράτα. 
— κοφτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοπτός < κόπτω (βλ. κ. κόβω)]. 

κόφτρα (η) → κόπτης 
κόφτω ρ. µετβ. [µεσν.] (λαϊκ.) κόβω- κυρ. στις ΦΡ. (α) δεν µε κόφτει 
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δεν µε αφορά, δεν µε ενδιαφέρει, δεν µε απασχολεί: ~ τι κάνουν οι 
άλλοι (β) τι σε κόφτει εσένα; τι σε νοιάζει εσένα, τι σε ενδιαφέρει; 
(γ) πού σε πονεί και πού σε κόφτει | σφάζει βλ. λ. πονώ. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. κόπτω (βλ. κ. κόβω)]. 

Κόχη (η) → κόγχη 
κοχλάδι κ. κοχλίδι κ. χοχλάδι κ. χοχλίδι (το) {κοχλαδ-ιού | -ιών) 
(λαϊκ.) 1. όστρακο µικρών διαστάσεων, το σκληρό περίβληµα κοχυ-
λιού 2. η µικρή, λεία και συνήθ. στρογγυλή πέτρα, το µικρό βότσαλο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κοχλάδιον | κοχλίδιον, υποκ. τού αρχ. κόχλος «οστρα-
κόδερµο µε κοχλιοειδές όστρακο» (βλ. κ. κοχλίας)]. 

κοχλάζω κ. χοχλάζω ρ. αµετβ. {κόχλασα} 1. (για υγρά, κυρ. νερό) 
βρίσκοµαι σε σηµείο βρασµού, αναταράσσοµαι από τον βρασµό: 
όταν το νερό αρχίσει να κοχλάζει, ρίχνετε τα µακαρόνια ΣΥΝ. ανα-
βράζω, βράζω 2. (µτφ.) βρίσκοµαι σε έντονη αναστάτωση, σε µεγάλη 
ένταση: ~ από θυµό || η αγανάκτηση κόχλαζε µέσα του! || ήταν στην 
εφηβεία, τότε που κοχλάζει το αίµα στις φλέβες (τότε που είναι κανείς 
θερµόαιµος) ΣΥΝ. εξάπτοµαι ANT. ηρεµώ. Επίσης χοχλακιάζω κ. 
χοχλακίζω [µεσν.]. — κοχλασµός (ο) κ. κόχλασµα (το) [µτγν.] κ. κο-
χλάκισµα κ. χοχλάκισµα κ. χοχλάκιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καχλάζω (µε προληπτική ανοµοίωση), αναδιπλα-
σιασµένος τ. θέµατος, που είναι προϊόν ονοµατοποιίας (πβ. πα-φλ-
άζω). Ίσως συνδέεται µε τη λ. χάλαζα]. 

κοχλαστός, -ή, -ό αυτός που κοχλάζει: ~ νερό. 
κοχλιακός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον κοχλία τού 

αφτιού: ~ πυρήνας | νεύρο | πόρος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. 
αγγλ. cochlear]. 

κοχλιάριο (το) (αρχαιοπρ.) {κοχλιαρί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το κουτάλι 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) χουλιάρι 2. κάθε εργαλείο ανάλογου σχήµατος µε τού 
κουταλιού που χρησιµοποιούν τεχνίτες ή χειρουργοί. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < µτγν. κοχλιάριον < λατ. cochlear, είδος κοίλου σκεύους που 
χρησιµοποιούσαν οι Ρωµαίοι για να αδειάζουν τα σαλιγκάρια 
(κοχλίες), < αρχ. κοχλίας (βλ.λ.). Στο λατ. cochlear ανάγονται 
διάφορες λ. µε τη σηµ. «κουτάλι», λ.χ. γαλλ. cuiller, ισπ. cuchara, ιταλ. 
cucchiaio κ.ά.]. 

κοχλίας (ο) {κοχλιών} 1. (λόγ.) το σαλιγκάρι 2. ΑΝΑΤ. το σπειροειδές 
τµήµα τού εσωτερικού τού αφτιού (λαβυρίνθου) στο κάτω και πίσω 
τµήµα του, το οποίο περικλείει το ακουστικό όργανο 3. ΜΗΧΑΝ. (α) η 
βίδα (β) ατέρµων κοχλίας βλ. λ. ατέρµων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κόχλος «οστρακόδερµο µε σπειροειδές όστρακο, σαλι-
γκάρι», που συνδ. µε τη λ. κόγχη και ανάγεται σε I.E. *konkho- «µύ-
δι, κοχύλι», πβ. σανσκρ. sarikhâ- «µύδι»]. 

κοχλιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κοχλιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει στο σχήµα µε κοχλία ΣΥΝ. σπειροειδής, ελικοειδής. — 
κοχλιοειδώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κοχλιός [µτγν.] κ. χοχλιός (ο) (διαλεκτ.) το σαλιγκάρι: βγήκαν να 
µαζέψουν κοχλιούς. — (υποκ.) κοχλιδάκι κ. χοχλιδάκι (το). 

κοχλιοστρόφιο (το) [1858] {κοχλιοστροφί-ου | -ων} το κατσαβίδι 
ΣΥΝ. βιδολόγος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. tourne-vis]. 

κοχλίωση (η) [1897] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) (λόγ.) το βίδωµα 
ΑΝΤ. ξεβίδωµα. — κοχλιώνω ρ. [1861]. 

κοχλιωτός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που έχει το σχήµα κοχλία ΣΥΝ. κο-
χλιοειδής, ελικοειδής, σπειροειδής 2. αυτός που βιδώνεται, που στε-
ρεώνεται ή συνδέεται µε βίδωµα ΣΥΝ. βιδωτός. — κοχλιωτά επίρρ. 

κόχλος κ. χόχλος (ο) η φούσκα που κάνει το υγρό όταν βράζει: κό-
χλους κόχλαζε καζάνι (αγγλ. fire burn, and cauldron bubble, Μάκβεθ, 
Ουίλ. Σαίξπηρ). Επίσης κοχλός κ. χοχλός [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
κτοχλάζω (υποχωρητ., βλ.λ.)]. 

κοχύλα (η) {κοχυλών} (λαϊκ.) όστρακο µεγάλου κοχυλιού, που χρησι-
µοποιείται για την παραγωγή ήχου ως ένα είδος σάλπιγγας, τηλεβόα 
ΣΥΝ. µπουρού. Επίσης κόχυλας (ο). 

κοχύλι (το) {κοχυλ-ιού | -ιών} 1. θαλάσσιο µαλάκιο που έχει σκληρό 
ελικοειδές όστρακο, συνήθ. σε ποικίλους χρωµατισµούς, µε πλατύ 
εξωτερικό χείλος: ~ τού Ειρηνικού 2. (συνεκδ.) το όστρακο τού κοχυ-
λιού: συλλογή κοχυλιών || µαζεύω κοχύλια στην παραλία ΣΥΝ. κέλυ-
φος. — (υποκ.) κοχυλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κογχύλιον, υποκ. τού κογχύλη (που µαρτυρείται ως 
µτγν.) < κόγχη]. 

κοψαχείλης κ. κοψοχείλης (ο) {κοψαχείληδες}, κοψαχείλα κ. 
κοψοχείλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που το χείλι του 
είναι κοµµένο 2. αντικείµενο που έχει σπασµένο χείλος. 

κόψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η αιχµηρή γωνία που προκύπτει 
όταν τέµνονται δύο επιφάνειες 2. (ειδικότ.) το κοφτερό τµήµα εργα-
λείου, οργάνου που χρησιµοποιείται για κόψιµο: η ~ τού µαχαιριού | 
ψαλιδιού || «σε γνωρίζω από την ~ τού σπαθιού την τροµερή» (Εθν. 
Ύµνος) ΣΥΝ. ακµή, (λόγ.) αθέρας, στόµα· ΦΡ. στην κόψη τού ξυραφι-
ού βλ. λ. ξυράφι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κόψις < θ. κοψ- τού ρ. κόβω (πβ. 
αόρ. έ-κοψ-α)]. 

κοψιά (η) (λαϊκ.) 1. το άνοιγµα (συνήθ. επίµηκες) που προκαλεί αιχ-
µηρό αντικείµενο (µαχαίρι, νυστέρι κ.ά.), καθώς εισέρχεται και σύ-
ρεται σε επιφάνεια· (ειδικότ. για σώµατα) η πληγή, ο τραυµατισµός 
από κόψιµο µε τέτοιο εργαλείο: ~ από σουγιά ΣΥΝ. πληγή, κόψιµο, 
τραύµα 2. (συνεκδ.) το σηµάδι που αφήνει τέτοιο κόψιµο: ~ από πα-
λιό καβγά || του είχαν µείνει κοψιές στο δεξί του χέρι ΣΥΝ. ουλή, χά-
ραγµα, σηµάδι 3. (περιληπτ.) το σύνολο των εξωτερικών χαρακτηρι-
στικών (κάποιου), η κατασκευή του: άσχηµη | άγρια - || πατέρας και 
γυιος είναι µια ~ (έχουν πολύ µεγάλη οµοιότητα). 

κοψίδι (το) {κοψιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κάθε µικρό κοµµάτι από ψη-
µένο κρέας: µοσχαρήσια ~ || του αρέσουν πολύ τα ~ 2. µικρό κοµµά-
τι που µένει µετά από το κόψιµο (χαρτιού, ξύλου κ.λπ.).  — (υποκ.) 

κοψιδάκι (το), (µεγεθ.) κοψιδάρα (η). 
[ΕΤΥΜ < θ. κοψ- τού ρ. κόβω (πβ. αόρ. έ-κοψ-α) + παραγ. επίθηµα -ίδι, 
πβ. στολ-ίδι, παιγν-ίδι]. 

κόψιµο (το) [µεσν.] {κοψίµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. ο τεµαχι-
σµός, η διαίρεση σε κοµµάτια: το ~ τής πίτας | τού κρέατος ΣΥΝ. 
(λόγ.) κοπή 2. (ειδ.) η αφαίρεση τµήµατος (από πράγµα)· το κούρεµα 
ή (για φυτά) το κλάδεµα: το ~ των µαλλιών | των νυχιών || το ~ των 
λουλουδιών 3. (ειδικότ.) η περικοπή: το - στα έξοδα | στους µισθούς 
και στις συντάξεις 4. (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο έχει κοπεί ή τε-
µαχιστεί (κάτι): σωστό | δίκαιο ~ (ενν. σε ίσα µέρη) 5. το σχέδιο (κά-
ποιου πράγµατος), η κατασκευή του: αυτό το ρούχο έχει ωραίο ~ || 
µπλούζα µε στενό - στους ώµους || αµάξι µε µοντέρνο ~ || φαρδύ | 
άνετο | εφαρµοστό | νεανικό ~ 6. (συνεκδ.) το χάραγµα, το αποτύπωµα 
που αφήνει σε επιφάνεια ή σε σώµα ένα αιχµηρό αντικείµενο· (για 
ανθρώπους) η πληγή, το τραύµα: - από ξύρισµα || βαθύ | επικίνδυνο | 
ελαφρύ ~ 7. η διακοπή, το σταµάτηµα δραστηριότητας, συνήθειας: το 
~ τού τσιγάρου | τού ποτού 8. (στα χαρτιά) η αφαίρεση τρα-
πουλόχαρτων από το πάνω µέρος τής τράπουλας πριν από το µοίρα-
σµα των χαρτιών για το παιχνίδι: κάνω ~ 9. (σε εξετάσεις, διαγωνι-
σµούς) η απόρριψη υποψηφίου: το ~ του στα µαθηµατικά ήταν ανα-
µενόµενο 10. (σε οµαδικά αθλήµατα) η παρεµπόδιση αντιπάλου να 
ολοκληρώσει την ενέργεια του: το ~ τής µπάλας µε προβολή τού αµυ-
ντικού παίκτη 11. η αλλοίωση τής σύστασης κυρ. υγρών ή ρευστών 
προϊόντων: το ~ τού γάλακτος | τού αβγολέµονου | τής σούπας 12. 
(οικ.) η διάρροια: µε πιάνει ~· ΦΡ. (µτφ.) µε πιάνει κόψιµο (για κάτι) 
έχω µεγάλο ενδιαφέρον, νοιάζοµαι, µε κόφτει: η αλήθεια είναι πως µε 
- γι'αυτή τη θέση 13. (µτφ.) µεγάλη και επείγουσα ανάγκη: Γιατί κά-
νει έτσι για τα λεφτά; ∆εν έχει κανένα ~. 

κοψοµεσιάζω ρ. µετβ. {κοψοµέσιασ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. υπο-
βάλλω (κάποιον) σε έντονη σωµατική κούραση, ώστε να έχει πόνους 
στη µέση, τον καταπονώ βάζοντας τον να σηκώσει µεγάλα ή πολλά 
βάρη: µας κοψοµέσιασε αυτή η µετακόµιση, όλα τα έπιπλα τα µετα-
φέραµε µόνοι || (κυρ. µεσοπαθ.) κοψοµεσιάστηκα από το πρωί να τρέ-
χω από γραφείο σε γραφείο και από όροφο σε όροφο ΣΥΝ. ξεµεσιάζω, 
µεσοκόβω 2. κάνω (κάποιον) να πονέσει χτυπώντας τον στη µέση. — 
κοψοµέσιασµα (το). 

κοψοχείλης (ο) → κοψαχείλης 
κοψοχέρης (ο) [µεσν.] (κοψοχέρηδων), κοψοχέρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.-συνήθ. σκωπτ.) πρόσωπο που έχει µετανιώσει για τις 
εκλογικές του επιλογές (που θεωρεί καλύτερο να κόψει το χέρι µε το 
οποίο ψήφισε ένα κόµµα ή έναν υποψήφιο, παρά να το ξαναψηφί-
σει): ψηφίστε µας, για να µη γίνετε πάλι ~! 

κοψοχολιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κοψοχόλιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) τροµάζω (κάποιον) ξαφνικά: εµφανίστηκε ξαφνικά µπροστά 
µου στο σκοτάδι και µε κοψοχόλιασε ΣΥΝ. λαχταρώ ♦ 2. (αµετβ.) τρο-
µάζω πολύ, νιώθω έντονη αναστάτωση: είχαµε κοψοχολιάσει, γιατί 
νοµίζαµε ότι πρόκειται για σοβαρή αρρώστια! ΣΥΝ. κατατροµάζω, 
καταθορυβούµαι. — κοψοχόλιασµα (το). [ΕΤΥΜ < κοψο- (< κόβω) 
+ χολιάζω < χολή]. 

κοψοχρονια επίρρ. (λαϊκ.) σε πολύ χαµηλή τιµή (λόγω ανάγκης)· κυρ. 
στις ΦΡ. αγοράζω | πουλάω κοψοχρονια αγοράζω | πουλώ (κάτι) σε 
τιµή µικρότερη τής κανονικής, πάρα πολύ φτηνά: αγόρασε ένα σαλόνι 
κοψοχρονια από µαγαζί που ξεπουλούσε. 

Κ.Π.Ε.Ε. (το) Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιµόρφωσης. 
Κ.Π.Σ. (το) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (βλ. λ. κοινοτικός). 
κρα (το) [µεσν.] {άκλ.} ο ήχος που βγάζει το κοράκι ή άλλο πτηνό· 

κυρ. (αργκό) στη ΦΡ. (µτφ.) κάνω κρα (για κάτι) επιθυµώ σφοδρά (κά-
τι), τόσο ώστε γίνεται φανερή η επιθυµία µου: αυτός κάνει κρα για 
κουβέντα | για γυναίκα. 

Κράβαρα (τα) (λέγεται κ. Γκράβαρα) ορεινή περιοχή τής επαρχίας 
Ναυπακτίας τού νοµού Αιωλοακαρνανίας· ΦΡ. κατέβηκε από τα 
Κράβαρα για άνθρωπο άξεστο, που αγνοεί βασικά πράγµατα, δεν συ-
µπεριφέρεται σωστά. — Κραβαρίτης (ο), Κραβαρίτισσα (η), κραβα-
ρίτικος, -η, -ο. 

κραγιόν (το) {άκλ.) 1. µικρό, κυλινδρικού σχήµατος καλλυντικό προϊόν 
µε λιπαρή σύσταση (από κερί και έλαια, χρωστική ουσία και άρω-µα) 
για τον χρωµατισµό των χειλιών, σε σωληνοειδή συσκευασία µε 
ρυθµιζόµενο ύψος για κάθε χρήση του: φοράω | βάζω ~ (βάφω τα χείλη 
µου) || ~ κόκκινο | σταθερό | µατ ΣΥΝ. κοκκινάδι 2. (συνεκδ.) η από-
χρωση που αφήνει αυτό το καλλυντικό πάνω στα χείλη: αυτό το ~ 
δεν κρατάει πολύ || έχεις λίγο ~ στο µάγουλο! || υπάρχει ~ στο φλι-
τζάνι! || µου φεύγει το - (ξεθωριάζει γρήγορα) 3. µικρό µακρόστενο 
µολύβι, συνήθ. από χρωµατιστή κιµωλία ή κερί, που χρησιµοποιείται 
για τον σχεδιασµό ή τον χρωµατισµό στη ζωγραφική, στην ιχνογρα-
φία κ.α. Επίσης κραγιόν! (σηµ. 3) {κραγιον-ιού | -ιών}. — (υποκ.) κρα-
γιονάκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. crayon «µολύβι» < craie «γύψος» < λατ. 
creta]. 

κραδαίνω ρ. µετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (αρχαιοπρ.) κουνώ 
(κάτι) απειλητικά ή µε έµφαση, σείω µε έντονο τρόπο, επιδεικτικά: 
όρµησε κραδαίνοντας το χαρτί τής απόλυσης του και απαιτούσε να 
µάθει την αιτία γι' αυτό || ~ το σπαθί | τη γροθιά | το µπαστούνι µου 
ΣΥΝ. πάλλω, δονώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κραδώ (-άω) < κράδη, αρχική σηµ. «ανατάραξη» (δεν εί-
ναι βέβαιο αν το κραδώ προήλθε από το ουσ. κράδη ή αντιστρόφως). 
Η λ. συνδ. πιθ. µε το αρχ. ουσ. κόρδαξ, είδος άσεµνου δωρικού χορού, 
καθώς και µε το λατ. cardo «στρόφιγγα», οπότε θα µπορούσε να απο-
τελεί τη συνεσταλµ. βαθµ. αµάρτυρου ρ. *κέρδ-ω «πηδώ». Η σύνδεση 
µε την αρχ. λ. κήρ «καρδιά» δεν µπορεί να αποκλειστεί. Βλ. κ. κορ-
δακίζω]. 

κραδασµός (ο) 1. η παλµική κίνηση σώµατος, το ταρακούνηµα που 
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προκαλεί κάποιος: οι ~ τής γης από σεισµό || οι ~ του αυτοκινήτου, όταν κινείται 
σε χωµατόδροµο ΣΥΝ. δόνηση, τράνταγµα, κούνηµα 2. (µτφ.) ο αρνητικός 
αντίκτυπος γεγονότος, που θέτει σε δοκιµασία διαµορφωµένες ισορροπίες: η 
παρέµβαση τού προέδρου µείωσε τους ~ από τις πρόσφατες καταγγελίες || οι ~ 
συνεχίζονται στο κυβερνών κόµµα µετά την παραίτηση τού υπουργού || η 
απόφαση της προκάλεσε κραδασµούς στη σχέση τους ΣΥΝ. κλονισµός, τριβές. — 
κρα-δαστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κραδαίνω]. κράζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{έκραξα, κράχτηκα, κραγµένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για πτηνά, κυρ. για τον κόρακα) 
βγάζω φωνή, κρώζω ΣΥΝ. (κυριολ.) κάνω κρα 2. (για ανθρώπους-εκφραστ.) 
φωνάζω µε δυνατή και ενοχλητική φωνή· βγάζω κραυγή: αν τον ακούσεις, δεν 
τραγουδά, κράζει! || µε τόση φασαρία έκραζε για ν' ακουστεί || έκραζε απ' τον 
πόνο! ΣΥΝ. κραυγάζω, ξεφωνίζω ΑΝΤ. σιγοµιλώ, ψιθυρίζω ♦ (µετβ.) 3. (σπάν,-
συνήθ. λογοτ.) καλώ µε δυνατή φωνή, φωνάζω (κάποιον) προς το µέρος µου, 
κοντά µου: του έκραξε από απέναντι να πλησιάσει 4. (αργκό) επιπλήττω µε 
έντονο τρόπο, εκθέτω δηµοσίως (κάποιον), στιγµατίζοντας αρνητική του 
ιδιότητα, ελάττωµα: βγήκαν όλες οι εφηµερίδες και τον έκραξαν για τις δηλώσεις 
του ΣΥΝ. αποδοκιµάζω, γιουχάρω 5. (λαϊκ.-µειωτ. η µτχ. κραγµένος) για άνδρα 
οµοφυλόφιλο που επιδεικνύει την οµοφυλοφιλία του και αποδοκιµάζεται γι' 
αυτό ΣΥΝ. ξεφωνηµένος. 
[ETYM. αρχ. < *κράγίω (πβ. παρακ. κέ-κράγ-α), συνεσταλµ. βαθµ. θ. *kre-g-, 
παρεκτεταµένος τ. τού I.E. *ker-/*kre-, που αποτελεί προϊόν ηχοµιµήσεως, πβ. 
λατ. crociò «κρώζω», αρχ. σκανδ. hrôkr «κουρού-να», λατ. cornix «κοράκι» κ.ά. 
Οµόρρ. κρώ-ζω (βλ.λ.), κραυγ-ή, κορ-ώνη (> κουρούνα), κόρ-αξ (-ακας) κ.ά.]. 
κραιπάλη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ανεξέλεγκτη και ασυγκράτητη παράδοση 
σε καταχρήσεις· η οργιώδης, ασύδοτη ζωή: ζώντας µέσα στην ~ µε ξενύχτια και 
µεθύσια, έφθειρε τα νιάτα του || βουτηγµένος στην ~ και τη διαφθορά ΣΥΝ. 
ασωτία, παραλυσία, ακολασία, όργια ΑΝΤ. εγκράτεια, σεµνότητα, µετρηµένη 
ζωή 2. (γενικότ.) η κάθε είδους περιττή, υπερβολική και επιζήµια σπατάλη: να 
σταµατήσουν οι ~ τού ∆ηµοσίου. — κραιπαλώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Η άποψη τού Γαληνού «κραιπάλη, άπα τού κάρηνον 
πάλλεσθαι», δηλ. «από το κούνηµα τού κεφαλιού», που θα δικαιολογούσε την 
αρχική σηµ. τής λ. κραιπάλη «υπερβολική οινοποσία, πονοκέφαλος που 
οφείλεται στην κατάχρηση τού ποτού», προσκρούει σε φωνητικές δυσκολίες 
(συσχετισµός τού θ. κραι- µε τη λ. κάρα «κεφαλή»). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, 
τόσο η λ. κραιπάλη όσο και η συνώνυµη λατ. crapula αποτελούν δάνεια από µη 
I.E. γλώσσα µε αρχική σηµ. το ρετσίνι που βάζουν στο κρασί]. κρακ1 (το) 
{άκλ.} ο ήχος που κάνει κάτι όταν σπάει: το κλαδί έκανε ~ κτι έσπασε || τα χέρια 
µου κάνουν συνέχεια ~ από την αρθρίτιδα. [ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. κρακ^(το) 
{άκλ.} ναρκωτική ουσία- παράγωγο τής κοκαΐνης, υψηλής καθαρότητας, η 
οποία προκαλεί έντονο εθισµό στον χρήστη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. crack < ρ. crack 
«σπάζω»]. κράκερ (το) {άκλ.} τραγανό ορεκτικό που παρασκευάζεται µε αλεύ-
ρι, νερό, µαγιά και βούτυρο, µοιάζει µε λεπτό µπισκότο, διατίθεται στην αγορά 
συνήθ. συσκευασµένο σε κουτί και τρώγεται σκέτο ή χρησιµοποιείται ως βάση 
σε καναπεδάκια: τετράγωνο | τρίγωνο | στρογγυλό | αλµυρό | ανάλατο ~. — 
(υποκ.) κρακεράκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cracker < ρ. crack «σπάζω»]. 
Κρακοβία (η) πόλη τής ΝΑ. Πολωνίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Cracovie < 
πολ. Krakow, αβεβ. ετύµου, πιθ. από κάποιον ευγενή Krak, ο οποίος την ίδρυσε 
κατά τον 10ο αι.]. κράµα (το) {κράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το προϊόν τής 
ανάµειξης διαφορετικών στοιχείων (συχνά αντιφατικών): είναι ένα σπάνιο - 
µεσογειακού πάθους και γερµανικής µεθοδικότητας || ο πληθυσµός τής 
αυτοκρατορίας ήταν ένα ~ λαών ΣΥΝ. µείγµα 2. ΧΗΜ. προϊόν, ουσία που έχει 
προκύψει από τη σύντηξη µετάλλων µε παράλληλη προσθήκη κάποιες φορές 
και αµέταλλων στοιχείων και έχει συγκεκριµένες ιδιότητες, επιθυµητές από 
τους κατασκευαστές του: ο µπρούντζος είναι ~ χαλκού || οι χάλυβες και οι 
χυτοσίδηροι είναι κράµατα σιδήρου || ~ πυρίµαχο | βιοµηχανικό | εύτηκτο ΣΥΝ. 
(ειδικότ.) αµάλγαµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. κράµα < θ. κρα- < I.E. *kr-â (> αρχ. 
κέραµαι, αρχαιότερος τ. τού ρ. κεράννυµι «αναµειγνύω (κυρ. κρασί µε νερό), 
ανακατεύω»), πβ. σανσκρ. srï-nâti (πβ. το αρχαϊκό συνώνυµο κίρ-νη-µι), anta- 
«ανάµειξη». Οµόρρ. ä-κρα-τος, κρά-σις (-η), κρα-τήρ[ας], εϋ-κρα-τος, πιθ. ά-
κέρα-ιος, κρα-σί, κερ-νώ κ.ά.]. κραµβη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} BOT. οικογένεια 
ποωδών, ως επί το πλείστον διετών φυτών τής εύκρατης ζώνης, στην οποία 
ανήκουν το λάχανο, το κουνουπίδι κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. κράµβος «ξηρός» (επειδή τα ζαρωµένα φύλλα 
τής κράµβης έδιναν την εντύπωση ότι έχουν ξεραθεί), µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)kre(m)b- «ζαρώνω, κυρτώνω», πβ. αρχ. γερµ. (h)rimfan, µέσ. γερµ. ramp 
«σπασµός, σύσπαση», γερµ. schrumpfen «συµµαζεύοµαι» κ.ά.]. κράµπα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.) ακούσια και συνήθ. επώδυνη σύσπαση ή σπασµός µυός ή 
πολλών µυών, που έχει παροδικό χαρακτήρα: παθαίνω | µε πιάνει ~ || καθώς 
κολυµπούσα, έπαθα ~ στο πόδι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. crampe < γερµ. krampf 
«σύσπαση, σπασµός»]. κραµπολαχανο κ. κραµβολαχανο (το) λάχανο που έχει 
κατσαρά φύλλα- αλλιώς µάππα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < κραµπο- (< κραµβη) + 
λάχανο]. κραµπόφυλλο (το) [µεσν.] το φύλλο κράµβης. κρανένιος, -α, -ο 1 
αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο κρανιάς: ~ ξυλόγλυπτο 2. αυτός που 
παρασκευάζεται από τον καρπό τής κρα- 

νιάς. Επίσης κρανήσιος, -ια, -ιο. κρανιά (η) δέντρο γνωστό για το σκληρό ξύλο 
του, που έχει µικρούς 

κόκκινους καρπούς µε ξινή γεύση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κρανέα < αρχ. κράνεια < κράνον «κράνο, καρπός τής 
κρανιάς» (µαρτυρείται ως µτγν.). Βλ. κ. κράνο]. κρανιακός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός 

που σχετίζεται µε το κρανίο: ~ οστά 
/ κακώσεις. κρανίο (το) 1. το οστέινο πλαίσιο τού κεφαλιού των σπονδυλωτών, 
που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τα αισθητήρια όργανα, στο οποίο 
περιλαµβάνονται και οι σιαγόνες: κάταγµα κρανίου 2. (συνεκδ.) ολόκληρο το 
κεφάλι (κυρ. των ανθρώπων): η σφαίρα τον πέτυχε στο ~ ΣΥΝ. κεφάλι, κεφαλή, 
(λαϊκ.) καύκαλο- ΦΡ. (αργκό) τα παίρνω στο κρανίο εκνευρίζοµαι πάρα πολύ 
3. η νεκροκεφαλή: ανακαλύφθηκε ανθρώπινο ~ σε τάφο προϊστορικής εποχής- 
ΦΡ. κρανίου τόπος (Κ.∆. Ματθ. 27, 33) ο Γολγοθάς· (µτφ.) για τόπο όπου η ζωή 
είναι δυσβάσταχτη ή τόπος που θυµίζει σεληνιακό τοπίο: «~ είναι πλέον οι πε-
ρισσότερες περιοχές τής Πεντέλης, όπου χιλιάδες στρέµµατα δάσους έχουν 
υποστεί ολική καταστροφή» (εφηµ.). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρανίον, υποκ. τού αµάρτυρου ✈  κράνον (που, εντούτοις, 
απαντά στα σύνθετα, λ.χ. κιονό-κρανον, δί-κρανον) < κάρα «κεφαλή» (γεν. 
κρα-τός). Βλ λ. κάρα]. 

κρανιοανάτρηση (η) ΙΑΤΡ. η ανάτρηση (βλ.λ.). 
κρανιοεγκεφαλικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε το κρανίο και τον 

εγκέφαλο: ~ κακώσεις. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. craniocerebral (νόθο συνθ.) < cranio- (< αρχ. 
κρανίον) + cerebral (< λατ. cerebrum «εγκέφαλος»)]. 

κρανιθλογία (η) [1836] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 
την εξέταση τού µεγέθους, τού σχήµατος και άλλων χαρακτηριστικών τού 
ανθρώπινου κρανίου. — κρανιολογικός, -ή, -ό [1852], κρανιολονικ-ά | -ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniologie]. 

κρανιθλόγος (ο/η) [1871] επιστήµονας που έχει ειδικευτεί στην κρα-νιολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniologue]. 

κρανιοµετρία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται 
µε τη µέτρηση κρανίων, κυρ. για να καθοριστεί η χαρακτηριστική σχέση τους 
µε το φύλο, τον σωµατότυπο ή την κληρονοµικότητα των ατόµων στα οποία 
ανήκαν τα κρανία. — κρανιοµε-τρικός, -ή, -ό [1889], κρανιοµετρικ-ά | -ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniometrie]. 

κρανιοσκοπία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική επισκόπηση και µελέτη 
τού ανθρώπινου κρανίου.   — κρανιοσκοπικός, -ή, -ό [1873], κρανιοσκοπικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cranioscopie]. 

κρανιοτοµή (η) [1894] ΙΑΤΡ. η χειρουργική διάνοιξη τού κρανίου κυρ. για την 
αποσυµπίεση τού εγκεφάλου, λ.χ. µε την αφαίρεση όγκου, βλήµατος κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniotomie]. 

κράνο (το) ο µικρός, κόκκινος και ξινός καρπός τής κρανιάς. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κράνον < *kr-n-om, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *ker-«κράνο, κεράσι» (λόγω 
τής οµοιότητας των δύο καρπών), πβ. λατ. cornum, λιθ. kirnis (ονοµασία 
θεότητας που προστάτευε τις κερασιές). Βλ. κ. κεράσι (που θεωρείται δάνειο)]. 

κρανοειδής, -ής, -ές {κρανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το σχήµα του 
µοιάζει µε τού κράνους. 

κράνος (το) {κρανών} προστατευτικό κάλυµµα τού κεφαλιού από σκληρό 
υλικό (που φορούν στρατιώτες, πυροσβέστες, µοτοσυκλετι-στές κ.λπ.): οι 
στρατιώτες φορούν συχνά διπλό -, ένα πλαστικό εσωτερικό κι ένα µεταλλικό 
εξωτερικό || επιβάλλεται οι οδηγοί µοτοσυ-κλέτας να φορούν ~ ΣΥΝ. κάσκα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *kr-n-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε παρέκταση -η-) τού I.E. *ker- 
«κεφάλι», πβ. σανσκρ. sirah, λατ. cornu «κέρας» (> γαλλ. corne), cerebrum 
«εγκέφαλος» (> γαλλ. cerveau), αρχ. γερµ. horn «κέρας», αγγλ. horn κ.ά. 
Οµόρρ. κάρ-α (βλ.λ.), κέρ-ας, κρα-νίο(ν), κερ-αία, κα-ρα-δοκώ κ.ά.]. 

κρανοφόρος, -α, -ο [1854] αυτός που φορά κράνος (κυρ. ως εξάρτηµα 
υπηρεσιακής στολής), για την εκτέλεση υπηρεσιακής αποστολής): οι ~ 
δυνάµεις τής αστυνοµίας. 

κράξιµο (το) [µεσν.] {κραξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η φωνή, ο κρωγµός 
ορισµένων πτηνών (π.χ. κόρακα, πετεινού) 2. (κακόσ.) η διαπεραστική και 
έντονη φωνή ΣΥΝ. κραυγή 3. (αργκό) η προσβλητική και κοροϊδευτική 
δηµοσιοποίηση των ελαττωµάτων ή των επιλήψιµων πράξεων (κάποιου): 
έφαγε ~ απ'όλες τις εφηµερίδες ΣΥΝ. αποδοκιµασία, γιουχάισµα, 
ξεµπρόστιασµα. Επίσης (λαϊκ.) κραξιά (η) (σηµ. 1). 

κράπφεν (το) {άκλ.} ηµίγλυκο παρασκεύασµα από ειδική ζύµη µε αλεύρι, 
βούτυρο, αβγά, ζάχαρη, γάλα και µαγιά τής µπίρας, που γεµίζεται µε διάφορες 
µαρµελάδες. [ΕΤΥΜ < γερµ. Krapfen < αρχ. γερµ. krapfo «αγκίστρι, νύχι»]. 

κρασάς (ο) {κρασάδες} (λαϊκ.-σπάν.) πρόσωπο που παράγει ή εµπορεύεται 
κρασί. 

κρασάτος, -η, -ο [µεσν.] 1. (φαγητό) αυτό που µαγειρεύεται µε κρασί: ~ χταπόδι 
| κουνέλι | κόκορας 2. αυτός που έχει το βαθυκόκκινο χρώµα τού κρασιού. 

κράση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο των φυσικών και ψυχολογικών 
χαρακτηριστικών ενός προσώπου· ο φυσικός χαρακτήρας τού σώµατος του 
(όσον αφορά στη δύναµη, την υγεία κ.λπ.): η γερή του ~ τον βοήθησε να 
αναρρώσει γρήγορα || µελαγχολική | αδύνατη | καλλιτεχνική ~ ΣΥΝ. 
ιδιοσυγκρασία, ιδιοσυστασία, σκαρί, φύση 2. η ανάµειξη στοιχείων (κυρ. 
µετάλλων σε υγρή ή ρευστή κατάσταση) για την παραγωγή κράµατος, που θα 
έχει τις ιδιότητες των στοιχεί- 
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ων αυτών αθροιστικά: ~ µετάλλων ΣΥΝ. ανάµειξη, σύνθεση, συνένω-
ση, συγκερασµός 3. ΓΛΩΣΣ. (στην Αρχαία Ελληνική) το φωνητικό φαι-
νόµενο κατά τη συνεκφορά δύο λέξεων, όταν το ληκτικό φωνήεν ή η 
δίφθογγος τής µιας και το αρκτικό φωνήεν ή η δίφθογγος τής εποµέ-
νης συγχωνεύονται σε φωνήεν ή δίφθογγο- στη γραφή δηλώνεται µε 
την κορωνίδα ('), π.χ. και εγώ > κάγώ ΣΥΝ. συγχώνευση, συναίρεση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόστροφος. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. κράσις < θ. κρά- (πβ. παθ. αόρ. έ-κρά-θην τού ρ. κεράν-
νυµι «αναµειγνύω, ανακατεύω»), για το οποίο βλ. λ. κράµα. Η σηµ. 
«ιδιοσυστασία τού ανθρώπου, το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών τού ατόµου» ανάγεται στην άποψη των αρχαίων ότι η γενική 
κατάσταση ενός ατόµου προκύπτει από την αρµονική εξισορρόπηση 
(συγ-κερασµός) των σωµατικών χυµών (ήδη στον Ιπποκράτη)]. κρασί 
(το) {κρασ-ιού | -ιών} αλκοολούχο ποτό που παράγεται µε ζύµωση 
τού χυµού των σταφυλιών (µε περιεκτικότητα σε αλκοόλ µέχρι 15%): 
ροζέ | κόκκινο | λευκό ~ || γλυκό | ξηρό | αφρώδες | φυσικό | γαλλικό | 
επιτραπέζιο ~|| ~ κοινής κατανάλωσης | ονοµασίας προελεύσεως ΣΥΝ. 
οίνος· ΦΡ. (α) κρασί γιοµατάρι από βαρέλι καινούργιο, που µόλις το 
άνοιξαν (β) κρασί σώσµα από βαρέλι που αδειάζει, από τα τελειώµατα 
(γ) (µτφ.) βάζω νερό στο κρασί µου γίνοµαι διαλλακτικός, 
υποχωρητικός, συµβιβάζοµαι, µειώνω τις απαιτήσεις µου: δεν µπορεί 
πάντα να περνάει το δικό του, πρέπει να βάλει κι αυτός λίγο νερό στο 
κρασί του ΣΥΝ. υποχωρώ (δ) (σκωπτ.) καλά κρασιά! ως κοροϊδευτική 
ή ειρωνική απάντηση σε κάποιον που µιλά µε ασυναρτησίες ή λέει 
πράγµατα άσχετα µε το υπό συζήτηση θέµα (ε) µιλάει το κρασί για 
µεθυσµένο, που δεν έχει τον έλεγχο των λόγων τού: µη δίνεις σηµασία 
σ' αυτά που λέεν τώρα ~! (στ) σαν το παλιό καλό κρασί για κάτι που 
αξιολογείται ως ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, που 
προσφέρει µεγάλη απόλαυση (ζ) παλιό τ' αµπέλι, λίγο το κρασί βλ. λ. 
αµπέλι. — (υποκ.) κρασάκι (το) [µεσν.] (βλ. κ. λ. οίνος). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
κρασίον, υποκ. τού αρχ. κράσις «ανάµειξη», που δήλωνε αρχικά την 
ανάµειξη οίνου και νερού, δηλ. τον κεκραµένον οϊνον (που 
χρησιµοποιούσαν στα συµπόσια), για να επεκταθεί αργότερα σε κάθε 
είδους οίνο. Η αρχ. λ. οίνος διατηρήθηκε κυρίως ως µέρος τού 
θρησκευτικού λεξιλογίου, προσδιορίζοντας το κρασί που προοριζόταν 
για τη µετάληψη]. κρασιλα (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η 
χαρακτηριστική οσµή τού κρασιού (κυρ. όπως γίνεται αισθητή σε 
χώρους όπου καταναλώνεται πολύ κρασί ή στην αναπνοή 
µεθυσµένων): τα έπινε πάλι όλο το βράδυ στην ταβέρνα και βροµάει ~ 
ολόκληρος! κρασοβάρελο (το) (καθηµ.) βαρέλι που χρησιµοποιείται 
για την 
αποθήκευση κρασιού. κρασοκανατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κανάτα 
για την τοποθέτηση και το σερβίρισµα κρασιού 2. (µτφ.-σκωπτ.) 
πρόσωπο που αντέχει στη µεγάλη κατανάλωση κρασιού- που πίνει 
πολύ κρασί, που µεθά συχνά: µεγάλη ~! ΣΥΝ. κρασοκανάτας, 
µέθυσος, µπεκρής, κρασοπα-τέρας, µπεκροκανάτας. κρασοκανατας 
(ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-σκωπτ.) πρόσωπο που πίνει συχνά και 
πολύ κρασί, που µεθά συχνά ΣΥΝ. κρασοκανατα, µπεκρής, µέθυσος, 
κρασοπατέρας, µπεκροκανάτας. κρασοκατάνυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -
ύξεις, -ύξεων) (σκωπτ.) η µεγάλη και πολύωρη οινοποσία, το γερό 
µεθύσι µε κρασί: από ~ σε ~ το πάει τελευταία || γενναία ~! ΣΥΝ. 
µεθοκόπι. κρασοπατέρας (ο) [µεσν.] ο µεγάλος πότης, πρόσωπο που 
πίνει πολύ κρασί, που µεθά συχνά ΣΥΝ. κρασοκανάτας, µέθυσος, 
µπεκρής, οι-νοπότης, γερό ποτήρι. κρασοπότηρο (το) το ποτήρι τού 
κρασιού. 
κρασοπότι (το) {χωρ. γεν. πληθ.} η κατανάλωση κρασιού (κυρ. σε µε-
γάλες ποσότητες): όλη νύχτα κράτησε το -1| µεγάλο | γερό ~ ΣΥΝ. οι-
νοποσία, µεθοκόπι. κρασοπουλειό (το) (λαϊκ.) µαγαζί (κυρ. ταβέρνα) 
στο οποίο πωλείται κρασί ΣΥΝ. οινοπωλείο. — κρασοπούλος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κρασοπωλεϊον (µε τροπή τού -ω-, καταβιβασµό τού τό-
νου και συνίζηση) < κράσο- (< κρασίον, βλ.λ.) + -πωλείον < πωλώ]. 
κράσος (ο) (λαϊκ.) 1. το πολύ δυνατό κρασί, µε υψηλή περιεκτικότητα 
σε αλκοόλ 2. µεγάλο και γεµάτο κρασοπότηρο, καθώς και (συνεκδ.) 
το περιεχόµενο του: κατέβασε δύο ~ σαν να ήταν νεράκι. 
κρασοστάφυλο (το) σταφύλι που είναι κατάλληλο για την παραγωγή 
κρασιού. κράσπεδο (το) {κρασπέδ-ου | -ων} 1. η άκρη, το τελευταίο 
όριο πράγµατος, επιφάνειας 2. η πέτρινη ή συνήθ. τσιµεντένια άκρη 
πεζοδροµίου από την πλευρά τού οδοστρώµατος: πάρκαρε πολύ κοντά 
στο ~ τού πεζοδροµίου 3. (ειδικότ.) το τελείωµα υφάσµατος µε 
πύκνωση τής ύφανσης (ούγια) ή το γύρισµα, δίπλωµα στο τελείωµα 
ρούχου (γύρος, ποδόγυρος) 4. οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. υπώρεια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κράσπεδον < κράσ- (< κάρα «κεφάλι», γεν. κρατός | 
κραατος) + πέδον «πεδιάδα, έδαφος», οπότε η λ. κράσπεδον θα δή-
λωνε αρχικώς «το υψηλότερο σηµείο»]. κρασπεδωνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{κρασπέδωσα} κατασκευάζω κράσπεδο 
περιβάλλοντας κάτι. — κρασπέδωση (η) [1894]. κραταιός, -ή/-ά, -ό 
αυτός που διαθέτει µεγάλη ισχύ, δύναµη: ~ δυναστεία | αυτοκρατορία 
| οικονοµία | θέληση | εχθρός | πίστη ΣΥΝ. δυνατός, ισχυρός, 
ρωµαλέος ANT. ασθενής, ανίσχυρος.   — κραταιώς επίρρ. [µτγν.], 
κραταιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κράτος (βλ.λ.), πβ. κ. 
παλαιός], κραταιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (κραταίω-σα, -θηκα, -µένος} 
(λόγ.) καθιστώ ισχυρό, αυξάνω τη δύναµη, την ισχύ: κραταιώνεται 
ένα καθεστώς αυθαίρετου ανταγωνισµού και παρανοµίας ΣΥΝ. 
ισχυροποιώ, ενδυναµώνω, ενισχύω, δυναµώνω ΣΥΝ. αδυνατίζω, 
αποδυναµώνω. — κραταίωση (η) [µτγν.]. 

κράτει ρ. → κρατώ 
κρατερός, -ή/-ά, -ό (σπάν.-λογοτ.) 1. κραταιός, αυτός που έχει µεγά-
λη δύναµη, ισχύ: ~ αντίπαλος || - θέληση | πίστη ΣΥΝ. ισχυρός, δυνα-
τός, ρωµαλέος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από ένταση, ισχυρό πεί-
σµα, σφοδρότητα: ~ µάχη | αντίσταση ΣΥΝ. σφοδρός, λυσσώδης, πει-
σµατώδης. — κρατερώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ < κράτος 
(βλ.λ.)]. 

κρατέρωµα (το) [µτγν.] {κρατερώµ-ατος | -ατα, -άτων) ο µπρούντζος, 
κράµα χαλκού και κασσιτέρου: ~ πυριτίου (µπρούντζος πυριτίου). 

κράτηµα (το) [µτγν.] (κρατήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το να κρατάει κα-
νείς (κάτι) ή να κρατιέται από (κάπου), το πιάσιµο: βίαιο | τρυφερό ~ 
από το µπράτσο || το σωστό - τού σπαθιού απαιτεί µεγάλη δύναµη || το 
- τού χεριού είναι ένδειξη οικειότητας || το ~ από τις χειρολαβές 
εξασφαλίζει ισορροπία ΣΥΝ. βάσταγµα, στήριξη, κράτηση, άρπαγµα 
ANT. παράτηµα 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε χρησιµεύει για το πιάσιµο 
αντικειµένου, για να κρατήσει (κάποιος) (κάτι) ή να κρατηθεί (από 
αυτό): το µειονέκτηµα αυτού τού λεωφορείου είναι ότι δεν έχει αρκετά 
~ για τη µεταφορά επιβατών ΣΥΝ. χερούλι, λαβή · 3. η διατήρηση, η 
συγκράτηση σε συγκεκριµένη θέση ή κατάσταση: για έναν χορευτή 
το - τής ισορροπίας είναι βασικό ΑΝΤ. χάσιµο, απώλεια- ΦΡ. κράτηµα 
των τιµών η διατήρηση των τιµών σε επιθυµητά και σταθερά επίπεδα: 
χρειάστηκε η επέµβαση τού υπουργείου για το ~ στα ενοίκια || το ~ 
στα επίπεδα αυτά εξασφαλίζει χαµηλό τιµάριθµο 4. (στα αυτοκίνητα) 
η ιδιότητα των τροχών να διατηρούν σταθερή επαφή µε το έδαφος 
ανεξάρτητα από την ταχύτητα τού αυτοκινήτου και την κατάσταση 
τού οδοστρώµατος, η δυνατότητα προσφύσεως: τα λάστιχα αυτά 
εξασφαλίζουν γερό | σταθερό ~ ακόµα και σε βρεγµένους δρόµους || 
αυτοκίνητο µε γερά ~ 5. η υπεύθυνη παρακολούθηση, η φροντίδα, η 
µέριµνα για κάτι: το ~ λογιστικών βιβλίων εταιρείας || µπέιµπι-σίτερ 
για το ~ τού παιδιού ΣΥΝ. επιµέλεια, τήρηση 6. ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή 
µουσική) εκκλησιαστικό µέλος, που αντί για κείµενο έχει συλλαβές, 
οι οποίες δεν έχουν σηµασία (λ.χ. «νενενά», «τερε-ρέµ», βλ.λ.) και 
χρησιµοποιείται για να παρατείνει τη διάρκεια των κύριων 
συνθέσεων. — (υποκ.) κρατηµατάκι (το). 

κρατηµός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) η ικανότητα συγκράτησης· κυρ. 
στη ΦΡ. δεν έχει κρατηµό (µεσν. φρ.) δεν µπορεί να συγκρατηθεί, να 
ελέγξει τον εαυτό του ή να πειθαρχήσει (σε κάτι): φεύγει αύριο για 
διακοπές και ~! 

κρατήρας (ο) 1. µεγάλο, αρχαιοελληνικό αγγείο, µέσα στο οποίο γι-
νόταν η ανάµειξη κρασιού (οίνου) µε νερό: πήλινος | χάλκινος | µε-
τάλλινος ~ 2. η κοιλότητα στην επιφάνεια τής γης, που σχηµατίζεται 
κατά χαρακτηριστικό τρόπο στο στόµιο ηφαιστείου· το άνοιγµα τής 
γης στο άκρο τού ηφαιστειακού πόρου: οι έντονες αναθυµιάσεις στον 
~ τού ηφαιστείου δηµιουργούν φόβους για επανενεργοποίησή του || η 
λίµνη έχει σχηµατιστεί στον ~ τού σβησµένου ηφαιστείου 3. ΓΕΩΛ. 
(στη Γη, στη Σελήνη ή σε άλλο ουράνιο σώµα) βαθούλωµα κυκλικού 
σχήµατος µε υπερυψωµένο χείλος ή σειρά διαδοχικών χειλέων, το 
οποίο σχηµατίστηκε από την πρόσκρουση µετεωρίτη στο έδαφος τού 
πλανήτη. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. κρατήρ, -ήρος < θ. κρά- (πβ. παθ. αόρ. έ-κρά-θην τού ρ. 
κεράννυµι «αναµειγνύω, ανακατεύω»), για το οποίο βλ. λ. κράµα]. 

-κράτης, -κράτισσα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών 
που δηλώνουν το πρόσωπο τού οποίου η ζωή, η συµπεριφορά κ.λπ. 
καθορίζονται από ορισµένες αντιλήψεις, κοινωνικές δοµές, στόχους 
κ.λπ.: τεχνο-κράτης, αποικιο-κράτης, τροµο-κράτης, αριστο-κρά-της, 
φαλλο-κράτης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. αριστο-
κράτης), που προέρχεται από το αρχ. κρατώ «εξουσιάζω» και εµφα-
νίζεται επίσης σε αποδ. ξέν. όρων και νόθων συνθέτων (λ.χ. αποικιο-
κράτης < αγγλ. colonialist, γραφειο-κράτης < γαλλ. bureau-crate)]. 

κράτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να κρατιέ-
ται, να περιορίζεται ή να δεσµεύεται (κάτι), να µην αφήνεται ελεύ-
θερο: ~ υγρών | ούρων ΣΥΝ. συγκράτηση, παρεµπόδιση, αναχαίτιση, 
σταµάτηµα, κράτηµα, βάσταγµα (βλ. λ. κατακράτηση) · 2. (ειδικότ. 
συνήθ. στον πληθ.) το ποσό που παρακρατείται από τον µισθό εργα-
ζοµένου για την ασφάλιση, τη σύνταξη ή την ιατροφαρµακευτική πε-
ρίθαλψη του: η εξόφληση τού δανείου θα γίνει σταδιακά µε κρατήσεις 
από τον µισθό του 3. η προσωπική συµφωνία για την εκ των προτέρων 
εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο, θέατρο, µεταφορικό 
µέσο, εστιατόριο κ.λπ.: για να βρεις δωµάτιο, πρέπει να κάνεις - δύο 
µήνες πριν || για κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη γραµµατεία 
τουρισµού || έχει γίνει - στο όνοµα σας για τέσσερα άτοµα ΣΥΝ. 
κλείσιµο 4. ΝΟΜ. δικαστική ποινή προσωρινής στερήσεως τής 
ελευθερίας φυσικού προσώπου για πράξεις που συνιστούν πταίσµα-
τα: τιµωρήθηκε µε - 30 ηµερών || προσωρινή - (κατά την προδικασία) || 
προσωπική ~ (η προσωποκράτηση, βλ.λ.) || ένταλµα κρατήσεως || έχει 
τεθεί υπό ~ για παράβαση στρατιωτικών καθηκόντων. κρατητήριο (το) 
[1888] {κρατητηρί-ου | -ων} ο ειδικός χώρος αστυνοµικού τµήµατος 
για την κράτηση προσώπων κατόπιν δικαστικής απόφασης· (γενικότ.) 
κάθε τόπος κράτησης (σε στρατόπεδο, στρατιωτικό νοσοκοµείο κ.λπ.) 
ΣΥΝ. πειθαρχείο, φυλακή, δεσµωτήριο, (λόγ.) ειρκτή, (λαϊκ.) φρέσκο, 
στενή. -κρατία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ότι κάποιος/κάτι επικρατεί κάπου: 
δηµο-κρατία, τροµο-κρατία 2. την περίοδο κατά την οποία κυριαρχούν 
κάποιοι: Ενετο-κρατία, Τουρκο-κρατία. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αριστο-
κρατία, δηµο-κρατία), το οποίο προέρχεται από το ρ. κρατώ «εξου-
σιάζω» και κληροδοτήθηκε σε διάφορες γλώσσες (λ.χ. αγγλ. -cracy, 
γαλλ.. -cratie)]. 



κρατίδιο 955 κρατώ 
 

κρατίδιο (το) [1855] {κρατιδί-ου | -ων) 1. το µικρής έκτασης (ή και 
οργανωτικής υποδοµής) κράτος: το - των Σκοπίων | τού Βατικανού 2. καθένα 
από τα µέλη οµόσπονδης πολιτείας: ήταν από τα πλουσιότερα ~ rrjç 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής Γερµανίας. κρατικοδίαιτος, -η, -ο 1. αυτός που 
συντηρείται οικονοµικώς από το κράτος 2. (συνήθ. µειωτ.) αυτός που αποµυζά 
τον κρατικό προϋπολογισµό, που (παρασιτικά) χρηµατοδοτείται από κρατικές 
υπηρεσίες: ~ επιχειρήσεις | συνδικαλισµός | οικονοµία. 
[ΕΤΥΜ. < κρατικός + -διαιτος < διαιτώµαι «διάγω τον βίο, διαβιώ»]. 
κρατικοµονοπωλιακός καπιταλισµός (ο) → καπιταλισµός κρατικοποίηση (η) {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µεταβίβαση στο κράτος τής ιδιοκτησίας και τού 
διαχειριστικού ελέγχου επιχείρησης ή οργανισµού ΣΥΝ. εθνικοποίηση ΑΝΤ. 
αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatisation]. κρατικοποιώ ρ. µετβ. 
{κρατικοποιείς... | κρατικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} θέτω 
(επειχείρηση, οργανισµό κ.λπ.) υπό τον διοικητικό έλεγχο τού κράτους, 
καθιστώ ιδιοκτησία τού κράτους: η κυβέρνηση κρατικοποίησε ορισµένες 
προβληµατικές επιχειρήσεις || κρατικοποιηµένη οικονοµία ΣΥΝ. εθνικοποιώ 
ΑΝΤ. αποκρατικοποιώ, ιδιωτικοποιώ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatiser]. κρατικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το κράτος, που εντάσσεται στο σύστηµα λειτουργίας τού κράτους: 
~ υπάλληλος | υπηρεσία | περιουσία | µηχανισµός | ασφάλεια | τράπεζα | αρχείο | 
έγγραφο | φορέας | τηλεόραση | θέατρο || ~ µηχανή (το σύνολο των υπηρεσιών 
που υπάγονται στο κράτος) ΣΥΝ. δηµόσιος, κυβερνητικός ΑΝΤ. ιδιωτικός 2. (α) 
αυτός που πραγµατοποιείται, παρέχεται ή προκύπτει από το κράτος (τις 
λειτουργίες τού κράτους) ή τελείται για το κράτος: ~ διαγωνισµός | 
προϋπολογισµός | οµόλογα | παρέµβαση | προστασία | έλεγχος | δαπάνες | έργα | 
δάνεια | επιχορήγηση (β) κρατικός καπιταλισµός (κατά τη λενινιστική θεωρία) η 
οικονοµία στην οποία η ιδιοκτησία και η διαχείριση τής παραγωγής ανήκει σε 
ιδιώτες, οι οποίοι υπόκεινται σε εκτεταµένους κρατικούς ελέγχους. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatique]. Κρατίνος (ο) αρχαίος Έλληνας κωµικός 
ποιητής (5ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κρατίνος < κράτος + επίθηµα -ϊνος]. κρατισµός κ. κρατικισµός 
(ο) θεωρία που προβάλλει τον παρεµβατικό και ρυθµιστικό ρόλο τού κράτους 
στη διαµόρφωση τής οικονοµικής και πολιτικής ζωής µιας κοινότητας. — 
κρατικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatisme (< état 
«κράτος»), άσχετο προς το µεσν. κρατισµός «κρατηµός»]. κράτιστος, -ίστη, -
ιστον (υπερθ.) (αρχαιοπρ.) αυτός που διαθέτει τη µέγιστη δύναµη, ισχύ, το 
µεγαλύτερο κύρος ΣΥΝ. δυνατότατος, ισχυρότατος, άριστος ΑΝΤ. χείριστος- ΦΡ. 
κατά το κράτιστον | από τού κρατίστου (κατά το κράτιστον, ∆ιονυσ. Αλικαρν. 
2,22- άπό του κρα-τίστου, Πολύβ. 8,17,4) κατά άριστο τρόπο: έπραξε -. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., υπερθ. βαθµός τού κρείσσων | -ττων (< *κρέτ-jων, που απαντά στην 
κανονική βαθµίδα κρέτ-ος, παράλλ. τ. τού κράτος, βλ.λ.). o τ. κράτιστος < 
κράτος + υπερθ. επίθηµα -ιστός]. κράτος (το) {κράτ-ους | -η, -ών} 1. ενότητα 
ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας, γλώσσας ή εθνικότητας 
(λαός), εγκατεστηµένη σε οριοθετηµένη εδαφική έκταση (χώρα) και 
οργανωµένη πολιτικά σε πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για την άσκηση τής 
εξουσίας και αναγνωρισµένη από τη διεθνή κοινότητα: σκοπός τού ~ είναι η 
διασφάλιση και η απονοµή δικαιοσύνης || κατά τον αναρχισµό το ~ είναι βλαβερό 
και περιττό || ~ οµοσπονδιακό | αποικιακό (προτεκτο-ράτο) | κυρίαρχο (µε πλήρη 
εξωτερική ελευθερία) 2. (συνεκδ.) η εδαφική έκταση που καταλαµβάνει το 
κράτος, το σύνολο τής επικράτειας: ελληνικό | µεγάλο ~||~ τής κεντρικής 
Ευρώπης || νότιο | µεσογειακό ~ || —µέλος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝ. χώρα, 
πολιτεία, επικράτεια 3. το σύστηµα διακυβέρνησης, ο τρόπος άσκησης τής 
κρατικής εξουσίας: - δηµοκρατικό | αυταρχικό | θεοκρατικό (η ιδεολογία και η 
πρακτική του βασίζονται σε θρησκευτικό δόγµα) | φιλελεύθερο (µε λειτουργία 
τού πολυκοµµατισµού και τής ελεύθερης αγοράς) | ολοκληρωτικό 4. (συνεκδ.) η 
πολιτική εξουσία· το σύνολο (των ανώτερων) διοικητικών αρχών που ασκούν τη 
διακυβέρνηση, που ρυθµίζουν τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, καθώς 
και η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών: χωρισµός Εκκλησίας και κράτους || 
κλονίζεται η εµπιστοσύνη τού πολίτη στο ~ || απρόσωπο | δαιδαλώδες | γρα-
φειοκρατικό | σύγχρονο | αξιόπιστο ~ || οι αναρχικοί κατέλυσαν το ~ στα 
επεισόδια του Πολυτεχνείου ΣΥΝ. εξουσία, αρχή, κυβέρνηση, διοίκηση, 
∆ηµόσιο· ΦΡ. (α) το κράτος είµαι εγώ (γαλλ. l'état c'est moi) φράση τού 
Λουδοβίκου Ι∆' τής Γαλλίας, που εκφράζει τη φιλοσοφία τού απολυταρχισµού 
στην πιο ακραία εκδοχή (β) κράτος εν κράτει (λατ. imperium in imperio) (i) 
µικρό ανεξάρτητο κράτος µέσα στα όρια άλλου: το Βατικανό είναι - (ii) 
οποιαδήποτε οµάδα ή δύναµη που συµπεριφέρεται ως αυτόνοµη εξουσία στο 
πλαίσιο αυτόνοµου κράτους: η γραφειοκρατία έχει γίνει ~ (γ) αστυνοµικό 
κράτος βλ. λ. αστυνοµικός (δ) κράτος δικαίου το κράτος όπου κυριαρχεί το 
δίκαιο, όπου το δίκαιο αποτελεί ένα καθοριστικό πλαίσιο συµπεριφοράς για το 
κράτος (ε) κυρίαρχο | ανεξάρτητο κράτος κράτος που είναι κυρίαρχο εντός των 
ορίων του και είναι αναγνωρισµένη η διεθνής του προσωπικότητα (στ) υποτελές 
κράτος κράτος που βρίσκεται υπό την κηδεµονία ή προστασία άλλου 
ισχυρότερου κράτους (ζ) αυτόνοµο κράτος κράτος εντός άλλου κράτους που 
απολαµβάνει καθεστώς αυτονοµίας εντός των ορίων του, αλλά δεν είναι 
κυρίαρχο, ανεξάρτητο έναντι άλλων κρατών (η) κράτος πρόνοιας βλ. λ. 
πρόνοια 5. το καθε-στώς κυριαρχίας, η εξουσιαστική δύναµη: το ~ τού νόµου || 
(µτφ.) «όπου είχε ~ κι εξουσία η Άνοιξη» (Οδ. Ελύτης) ΣΥΝ. ισχύ, εξουσία, 

δύναµη, επιβολή· ΦΡ. (α) υπό το κράτος (+γεν.) υπό την επήρεια· υπό τον 
απόλυτο έλεγχο: ήταν αδύνατο να αποφασίσει ψύχραιµα ~ τού φόβου ΣΥΝ. 
υπό την επιβολή (κάποιου) (β) κατά κράτος (κατά κράτος, Θουκ. 8,100) καθ' 
ολοκληρίαν, εντελώς: ηττήθηκαν ~ σε όλα τα µέτωπα ΣΥΝ. ολοσχερώς. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ισχύς, δύναµη, εξουσία», < *kr-t-, συνε-σταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *ker-t- «ισχύς, δύναµη» (πβ. αιολ. κρέτ-ος), πβ. σανσκρ. krâtu- 
«ισχύς, θέληση» (πβ. αρχ. κρατ-ύς «ισχυρός»), γοτθ. hardus «σκληρός», γερµ. 
hart, αγγλ. hard, αρχ. γερµ. craeft «ρώµη, δύναµη», γερµ. Kraft κ.ά. Οµόρρ. 
κρατ-ώ, κρατ-αιός, κρατ-ερός | καρτ-ερός, κράτ-ιστος, κράτ-ηµα, κρατητήριο 
κ.ά., πιθ. κ. καρκίνος (βλ.λ.)]. κρατούµενο (το) {κρατουµέν-ου | -ων} ΜΑΘ. ο 
αριθµός που δείχνει τις δεκάδες, εκατοντάδες κ.λπ. που περισσεύουν από µία 
στήλη και υπολογίζονται (µεταφέρονται) στην αµέσως επόµενη κατά τις στοι-
χειώδεις αριθµητικές πράξεις (τής πρόσθεσης, τής αφαίρεσης, τού 
πολλαπλασιασµού και τής διαίρεσης)· ΦΡ. ένα το κρατούµενο για δεδοµένο 
που κατά την πορεία µιας συστηµατικής διερεύνησης και επεξεργασίας 
στοιχείων αποµονώνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό για την απόδειξη ή ενίσχυση 
µιας θέσης: ∆εν ξέρει από µαγαζί: έρχεται πελάτης, δεν τον καλωσορίζει: ~! 
Μετά τον σερβίρει βαριεστηµένα... κρατούµενος (ο) {κρατουµέν-ου | -ων, -ους}, 
κρατούµενη (η) πρόσωπο που παρά τη θέληση του (νοµίµως ή µη) στερείται τής 
προσωπικής του ελευθερίας και κρατείται σε φυλακή ή κρατητήριο: ανταρσία | 
απόδραση | καταγγελίες κρατουµένων || πολιτικοί | ποινικοί -ΣΥΝ. 
φυλακισµένος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. µέσης φωνής τού αρχ. ρ. κρατώ, απόδ. τού γαλλ. détenu]. 
κρατς (το) {άκλ.} ο ήχος τού µασήµατος τραγανιστής τροφής, τού τριξίµατος, 
τού τσαλακώµατος χαρτιού, πλαστικού κ.λπ. Επίσης (εµ-φατ.) κρατς-κροϊιτς κ. 
κράτσα-κρούτσα κ. κριτς-κράτς [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. κρατύνω ρ. µετβ. 
{εκράτυνα} (σπάν.-αρχαιοπρ.) (λόγ.) ενισχύω, ισχυροποιώ: µε την πολιτική του 
εκράτυνε την αυτοκρατορία και επέβαλε παντού την ισχύ του ΣΥΝ. κραταιώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κράτος}. κρατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρατ-άς... κ. -είς... | 
κράτ-ησα, -ιέµαι κ. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. πιάνω (κάτι) µε το 
χέρι, κυρ. για να το µεταφέρω, να το στερεώσω ή να ελέγξω την κίνηση του: ~ 
ένα λουλούδι | το πιρούνι | το χέρι κάποιου | το τιµόνι | το κεφάλι || ~ κάτι µε 
προσοχή | απαλά | δυνατά | γερά || ~ τσάντα (λ.χ. κρεµασµένη στον ώµο µου) || ~ 
το κλειδί για κάτι (έχω τον έλεγχο) || ~ κάτι στο ράφι (βλ. λ. ράφι)- ΦΡ. (α) 
κρατώ (κάποιον) (στο χέρι) (µεσν. φρ.) διαθέτω στοιχεία εις βάρος (κάποιου), 
µε τα οποία µπορώ να τον ελέγξω: δεν µπορεί να κάνει τίποτα- έχουν πολλά 
στοιχεία και τον κρατάνε γερά (β) (παροιµ.) όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα | 
πάρε και µικρό καλάθι βλ. λ. καλάθι (γ) κρατώ (σφιχτά) | σφίγγω τα λουριά (σε 
κάποιον) βλ. λ. λουρί (δ) (παροιµ.) κράτα µε να σε κρατώ (ν' ανεβούµε στο 
βουνό) βοήθησε µε, για να σε βοηθήσω (ε) κρατώ το φανάρι βλ. λ. φανάρι 2. 
(γενικά) στηρίζω, µπορώ να αντέξω το βάρος (από κάτι): δεν νοµίζω ότι αυτό το 
συρµατάκι µπορεί να κρατήσει τόσο βάρος | τα δύο κοµµάτια µαζί || δεν µε 
κρατούν τα χέρια | τα πόδια µου || δεν µε κρατάει η µέση µου (κουράζοµαι να 
στέκοµαι, πονάω στη µέση) || (µτφ.) τον κράτησε ζωντανό η ελπίδα τής σωτηρίας 
3. έχω (κάποιον/κάτι) αγκαλιά: κράτα µε, φοβάµαι! || κράτησε τρυφερά το παιδί 
της 4. συγκρατώ (µε τα χέρια ή το σώµα): τον κρατούσαν, για να µην τον 
χτυπήσει! 5. έχω (κάτι) πάνω µου, µαζί µου: κρατάς καθόλου λεφτά | αναπτήρα | 
ταυτότητα; 6. έχω (κάποιον) υπό κράτηση: τον κρατούν στο αστυνοµικό τµήµα 7. 
συγκρατώ, απορροφώ: ο οργανισµός του δεν κρατά τα απαραίτητα συστατικά || το 
φράγµα κρατάει τα νερά τού ποταµού || το σφουγγάρι κρατάει πολύ νερό || οι ρίζες 
των δέντρων κρατούν το χώµα στις πλαγιές τού βουνού || (µτφ.) η µνήµη µου δεν 
κρατά πια τίποτα 8. φυλάω κάτι, το προφυλάσσω από την κατανάλωση: κράτα 
λίγα λεφτά στην άκρη || κρατάει το καλό κρασί για τους ξένους 9. διατηρώ 
(κάτι/κάποιον) σε συγκεκριµένη θέση ή κατάσταση: µη µε κρατάς σε αγωνία! || ~ 
το φως αναµµένο | το σώµα ζεστό | το σπίτι καθαρό || ~ σταθερή πορεία (έχω στα-
θερές επιλογές)· ΦΡ. (α) κρατώ | αφήνω απόσταση βλ. λ. απόσταση (β) κρατώ 
(κάποιον) σε απόσταση βλ. λ. απόσταση (γ) κρατώ | τηρώ τις αποστάσεις βλ. λ. 
απόσταση (δ) κρατώ (κάποιον) µακριά (µου) δεν ενθαρρύνω την επαφή, την 
προσέγγιση µε κάποιον (ε) κρατώ ψηλά το κεφάλι (ι) διατηρώ την αξιοπρέπεια 
µου (ii) αντέχω, διατηρώ τις ψυχικές µου δυνάµεις: πέρασε πολλές δοκιµασίες, 
αλλά κράτησε ψηλά το κεφάλι (στ) κρατώ κλειστό το στόµα µου βλ. λ. στόµα 10. 
εξακολουθώ να έχω (κάτι), κάνω (κάτι) να εξακολουθεί να υπάρχει: ~ την 
αξιοπρέπεια µου | τα προσχήµατα | το ποσοστό µου || σε αυτές τις περιπτώσεις η 
λέξη κρατά τον τόνο της || η εταιρεία αυτή κρατά την πρώτη θέση στην αγορά || - 
κακία (βλ. λ. κακία) | πισινή (βλ. λ. πισινή) || ~ τα µάτια κλειστά µπροστά σ' ένα 
πρόβληµα (αρνούµαι να παραδεχτώ κάτι, υποκρίνοµαι πως δεν υπάρχει κάτι) || ~ 
τσίλιες (βλ. λ. τσίλια) || ~ τα µπόσικα (βλ. λ. µπόσικος)· ΦΡ. (α) κρατώ τη θέση 
µου (ί) συµπεριφέροµαι και ενεργώ κατά τρόπο που ταιριάζει στην κοινωνική 
µου θέση ή την αξιοπρέπεια µου: µια κυρία ξέρει να κρατά τη θέση της (ii) 
επιµένω στη θέση µου, δεν αλλάζω τη γνώµη µου (β) κρατώ τη σειρά ακολουθώ 
την καθορισµένη σειρά στις ενέργειες µου: θα γίνουν όλα, αλλά θα κρατήσουµε 
τη σειρά που έχουµε (γ) κρατώ καλή σειρά έχω καλό προγραµµατισµό: ξέρει και 
κρατά καλή σειρά στη δουλειά του (δ) κρατώ µια σειρά ταξινοµώ τις ενέργειες 
µου, ακολουθώ µία σειρά (ε) κρατώ χαρακτήρα ακολουθώ σταθερή στάση, 
χωρίς να υποκύπτω σε πιέσεις, πειρασµούς: είπα να κρατήσω χαρακτήρα, αλλά 
τελικά δεν άντεξα και ενέδωσα (στ) κρατώ µούτρα 
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(σε κάποιον) εξακολουθώ να εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου απέναντι σε 
κάποιον για προηγούµενη σύγκρουση, διαφωνία µας, δείχνοντας το µε την 
έκφραση τού προσώπου µου (ζ) κρατώ το παιδί (ί) αποφασίζω να µην κάνω 
έκτρωση, να γεννήσω το παιδί που έχω συλλάβει: παρά την αντίδραση τού 
οικογενειακού της περίγυρου, η νεαρή κοπέλα αποφάσισε να κρατήσει το παιδί 
(ii) προσέχω ένα παιδί όσο λείπουν οι γονείς του, κάνω µπέιµπι-σίτινγκ (η) 
κρατώ (κάποιον) στη ζωή (ί) βοηθώ (κάποιον) να µην πεθάνει: µόνο τα 
µηχανήµατα πλέον τον κρατούσαν στη ζωή || τους περιποιήθηκε, τους έδωσε ό,τι 
είχε και κατάφερε να τους κρατήσει στη ζωή (ii) δίνω τη δύναµη σε κάποιον να 
επιβιώσει σε αντίξοες συνθήκες: η ελπίδα της να δει ξανά τα παιδιά της την 
κράτησε στη ζωή, παρά τα όσα πέρασε 11. διατηρώ (κάτι) στη µνήµη µου: ~ τις 
ωραίες µόνο στιγµές, τα άλλα τα αφήνω || εγώ τα - αυτά, µη νοµίζεις πως ξεχνώ- 
ΦΡ. (α) κρατάω (κάτι) µανιάτικο | γινάτι βάζω (κάτι) πείσµα, θυµούµαι µε 
εκδικητική διάθεση: πάνε χρόνια από τότε, αλλά αυτός το κρατάει µανιάτικο! 
ΑΝΤ. ξεχνώ (β) κρατάω (κάτι) αµανάτι βλ. λ. αµανάτι (γ) κρατάω κακία (σε 
κάποιον) δεν ξεχνώ κάτι κακό που µου έκανε (κάποιος) και επιθυµώ να του το 
ανταποδώσω 12. διατηρώ την κυριότητα (πράγµατος), εξακολουθώ να 
χρησιµοποιώ ή να κατέχω (κάτι): µου κρατάτε τη θέση | τη σειρά για ένα λεπτό, 
να µην ξαναπεριµένω στην ουρά; || µετακόµισε στο ρετιρέ, αλλά θα κρατήσει και 
το διαµέρισµα τού πρώτου || πήραν εντολή να κρατήσουν τις θέσεις πάση θυσία 
13. έχω στην κατοχή µου: ~ πολλά στοιχεία γι' αυτή την υπόθεση 14. τηρώ 
(κάτι), είµαι συνεπής (σε κάτι): ~ υπόσχεση | δέσµευση | τον όρκο µου || ~ µυστι-
κό (είµαι εχέµυθος, δεν διαδίδω µυστικό)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) δάσκαλε που 
δίδασκες (και νόµο δεν εκράτεις) βλ. λ. διδάσκω (β) κρατώ τον λόγο µου 
πραγµατοποιώ τις υποσχέσεις που δίνω (γ) κρατώ (κάτι) κρυφό δεν 
αποκαλύπτω κάτι: τόσα χρόνια το κρατούσαν κρυφό ότι είχε πρόβληµα υγείας 
15. είµαι ή γίνοµαι συνεχιστής ενός πράγµατος: ~ τις παραδόσεις | τα ήθη και 
έθιµα ενός τόπου || το παιδί κρατάει το όνοµα τού πατέρα του 16. (µτφ.) συνέχω, 
διατηρώ (κάτι) ενωµένο, κυρ. στηρίζοντας και ενισχύοντας το: µετά τον χαµό 
τού άνδρα της αυτή κράτησε την οικογένεια || σ' αυτό το παιχνίδι ήταν ο παίκτης 
που κράτησε την οµάδα 17. συγκρατώ χωρίς να εκφράζω, δεν εξωτερικεύω 
(κάτι): κράτα τη γνώµη σου για τον εαυτό σου! || τα κρατάει όλα µέσα του || ~ 
τον θυµό | την οργή | την αγανάκτηση µου· ΦΡ. κράτα τα λόγια σου κ. κράτα | 
κρύβε λόγια (µεσν. φρ.) µη λες όσα ξέρεις ή θέλεις να πεις, να είσαι 
συγκρατηµένος σε αυτά που λες: ~, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο || ~, γιατί και οι 
τοίχοι έχουν αφτιά! 18. (στο β' πρόσ. προστ. κράτα) µη µου δίνεις (κάτι), πάρε 
πίσω, σου επιστρέφω (κάτι): - τα ρέστα! || (µειωτ.) ~ τη συγγνώµη σου | το δώρο 
σου, δεν το θέλω! 19. σηµειώνω, καταγράφω (κάτι): κράτα το τηλέφωνο µου και 
πάρε µε αύριο! || η γραµµατέας µου θα κρατήσει τα στοιχεία σας 20. 
καταχωρίζω, σηµειώνω συστηµατικά: ~ τις απουσίες των µαθητών | τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων | ηµερολόγιο 21. αναλαµβάνω την ευθύνη ενός 
πράγµατος, διαχειρίζοµαι ή διοικώ (κάτι): ~ το ταµείο µιας επιχείρησης || ~ το 
απουσιολόγιο || αυτή κρατάει µόνη της το µαγαζί | το περίπτερο || κρατάει το 
νοικοκυριό 22. αναλαµβάνω υπό την προστασία µου (κάποιον/κάτι), φροντίζω: 
η µάννα της τους κρατάει τα παιδιά όταν εργάζονται 23. ελέγχω και κατευθύνω 
(συνήθ. οµάδα ατόµων): ο έµπειρος οµιλητής ξέρει να κρατά το ακροατήριο του 
24. δεσµεύω τον χρόνο (κάποιου), καθιστώντας υποχρεωτική την παρουσία 
του: τα παιδιά την κρατούν στο σπίτι || τους κράτησαν στο γραφείο µέχρι αργά 
λόγω τής πολλής δουλειάς || µη µε κρατάς άλλο, πρέπει να φύγω 25. διακόπτω, 
ανακόπτω-ΦΡ. κρατώ | βαστώ την αναπνοή µου βλ. λ. αναπνοή 26. 
προπληρώνω ή δεσµεύω προκαταβολικά (κάτι) για µελλοντική χρήση: έχουµε 
κρατήσει δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχείο || να κρατήσεις θέσεις για την πρωινή 
πτήση || (κ. µεσοπαθ.) το τραπέζι είναι κρατηµένο (ρεζερβέ) 27. παρακρατώ, 
αφαιρώ ένα τµήµα από το χρηµατικό ποσό που δικαιούται κανείς: του κρατάνε 
πολλά για ασφάλεια και σύνταξη || δεν µου έδωσες σωστά τα ρέστα, κράτησες 
ένα χιλιάρικο παραπάνω 28. υπεξαιρώ, αφαιρώ ή αποκρύπτω (κάτι) από τον 
νόµιµο κάτοχο του: κατήγγειλε ότι οι αρχές τού κρατούν παράνοµα την αλληλο-
γραφία του || του έστειλε δώρο έναν χρυσό αναπτήρα, αλλά τον κράτησε κάποιος 
από το ταχυδροµείο || η λογοκρισία επιλέγει ποιες πληροφορίες θα κρατήσει και 
ποιες θα δηµοσιευθούν 29. κατέχω: οι επαναστάτες εξακολουθούν να κρατούν το 
βόρειο τµήµα τής πόλης 30. σε σειρά τυποποιηµένων φρ. σχηµατίζοντας 
περιφράσεις, όπως: ~ λογαριασµό (λογαριάζω) || ~ σηµειώσεις (σηµειώνω) || ~ 
ισορροπία (ισορροπώ) || ~ συντροφιά | παρέα (συντροφεύω) || ~ δροσιά | ζέστη 
(διατηρώ δροσιά ή ζέστη, διατηρώ σταθερή τη θερµοκρασία) 31. κάνω (κάτι) 
να διαρκέσει: µην κρατήσεις πολύ το τηλεφώνηµα || η υψίφωνος κράτησε την 
κορώνα για ένα λεπτό ♦ (αµετβ.) 32. κατάγοµαι, έχω την προέλευση µου από 
κάπου: από πού κρατάς; || από πού κρατάει η σκούφια σου; || κρατά από µεγάλο 
σόι | αριστοκρατική οικογένεια 33. µένω αναλλοίωτος, δεν φθείροµαι µε τη 
χρήση: κράτησε αυτό το παλτό, δέκα χρόνια το έχω και είναι σαν καινούργιο! || 
πόσο κρατάει το γάλα εκτός ψυγείου; 34. (µτφ.) αντέχω, διατηρώ τις ψυχικές 
µου δυνάµεις και αντιστάσεις: πόσο θα κρατήσει κι η µάννα τους να τους βλέπει 
σ' αυτό το χάλι; || πώς κρατά αυτός ο άνθρωπος ακόµα και δεν τρελαίνεται; 35. 
έχω διάρκεια: πόσο θα κρατήσει η ταινία | η συζήτηση; || πολύ κράτησε αυτή η 
ιστορία | αυτό το βιολί || η προετοιµασία τους κράτησε δύο µήνες ΣΥΝ. διαρκώ' 
ΦΡ. (κάτι | κάποιος) καλά κρατεί (κάτι/κάποιος) συνεχίζει να βρίσκεται σε ακ-
µή, σε ισχύ, σε υψηλό επίπεδο, να διαρκεί µε αµείωτη ένταση κ.λπ.: «αν στην 
Ελλάδα το καλοκαίρι ακόµη -, στη Γερµανία το µόνο που παραµένει καυτό για 
την ώρα είναι η προεκλογική περίοδος» (εφηµ.) || «ο αντίπαλος τους, το 
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα, ~» (εφηµ.) || ο χο- 

ρός ~ (βλ. λ. χορός) 36. (για καιρό) διατηρούµαι: το καλοκαίρι κρατάει µέχρι 
και τον Οκτώβριο συνήθως ΣΥΝ. παρατείνοµαι 37. προβάλλω αντίσταση: η 
πόλη κρατά ακόµα παρά τη στενή πολιορκία τού εχθρού ΣΥΝ. αντιστέκοµαι 
38. (προστ. κράτει!) ως ναυτικό παράγγελµα προς τον µηχανικό µηχανής για 
να σταµατήσει τις µηχανές· κυρ. στη ΦΡ. κάνω κράτει (σε κάτι) δείχνω 
συγκράτηση σε κάτι, σταµατώ: να κάνουµε λίγο κράτει στα έξοδα, γιατί 
φεύγουν πολλά λεφτά! (µεσοπαθ. κρατιέµαι) 39. πιάνοµαι από (κάπου): ~ από 
το τραπέζι | από τη χειρολαβή, για να µην πέσω || (µτφ.) από πού να κρατηθείς, 
όταν όλα ανατρέπονται τόσο γρήγορα; ΣΥΝ. στηρίζοµαι 40. βρίσκοµαι σε καλή 
κατάσταση (από οικονοµικής ή κοινωνικής πλευράς, ως προς τη φυσική µου 
κατάσταση, την υγεία ή την εµφάνιση µου κ.λπ.): δεν είναι και ο Ωνάσης, αλλά 
κρατιέται καλά! || για άνθρωπο εβδοµήντα χρονών κρατιέται θαυµάσια! || το 
πρόσωπο της κρατιέται υπέροχα, ούτε µια ρυτίδα! 41. συγκρατούµαι: δεν 
κρατιέµαι, θα το πω! || δεν κρατήθηκε και έβαλε τα γέλια 42. ΝΟΜ. κρατείται 
έκφραση που χρησιµοποιείται στη δικαστηριακή πράξη και σηµαίνει ότι η εκ-
δίκαση µίας υπόθεσης µετατίθεται για το τέλος τής σειράς χωρίς να 
αναβληθεί, είτε γιατί κάποιος από τους συνηγόρους έχει προσωρινό κώλυµα 
είτε για άλλον λόγο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρατώ (-έω) «εξουσιάζω - κατέχω» < κράτος (βλ.λ.), o τ. κράτει 
είναι προστ. ενεστ. β' προσώπου τού αρχ. κρατώ (-έω). Ως ναυτ. πρόσταγµα 
αποδίδει το ιταλ. ferma]. -κρατώ | -κρατούµαι β' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
ρηµάτων που δηλώνουν: 1. το καθεστώς υποτέλειας που επιβάλλεται σε κά-
ποιους: ενετο-κρατούµαι, φραγκο-κρατούµαι 2. αριθµητική υπεροχή: γυναικο-
κρατούµαι, ανδρο-κρατούµαι. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. έπι-κρατώ, άρι-στο-
κρατοϋµαι), το οποίο προέρχεται από το ρ. κρατώ «εξουσιάζω»]. κρατών, -
ούσα, -ούν {κρατούντ-ος (θηλ. κρατούσης) | -ες (ουδ. -α), -ων (θηλ. -ουσών)} 
(λόγ.) 1. αυτός που επικρατεί, που κυριαρχεί: τα κρατούντα κοινωνικά πρότυπα 
|| η κρατούσα άποψη | θέση | θεωρία 2. κρατούντες (οι) αυτοί που επισήµως 
ασκούν την εξουσία, οι κυβερνώντες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρατών, µτχ. ενεστ. τού ρ. κρατώ «εξουσιάζω, κυριαρχώ» 
(βλ.λ.)]. κραυγάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κραύγασα} βγάζω κραυγή, φωνάζω µε 
ένταση, µε δύναµη: το πλήθος κραύγαζε κατά των συνωµοτών || ~ από πόνο || 
όρµησε κραυγάζοντας και χειρονοµώντας έξαλλος! || «φύγε!», κραύγασε µε µίσος 
ΣΥΝ. σκούζω, ωρύοµαι, ουρλιάζω, κράζω, ξεφωνίζω ANT. σιγοµιλώ, ψιθυρίζω. 
— κραυγασµός (ο) [µτγν.]. κραυγαλέος, -α, -ο [1659] εξαιρετικά έντονος, 
ολοφάνερος: ~ αδικία | ανισότητα | παράδειγµα | περιπτώσεις λαθών || τέτοιες ~ 
παρατυπίες αφήνουν υποψίες για την ακεραιότητα των ελεγκτών ΣΥΝ. χτυπητός, 
πρόδηλος. — κραυγαλέ-α | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γοερός, [ΕΤΥΜ < κραυγή + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. κραυγή (η) 1. η πολύ δυνατή και βίαιη φωνή, το 
έντονο κάλεσµα, ξεφωνητό: βγάζω ~ πόνου | απελπισίας | αγωνίας | 
αποδοκιµασίας || ακούστηκε η ~ µιας γυναίκας || ~ βοήθειας ΣΥΝ. φωνή, 
ξεφώνηµα 2. η οξεία και δυνατή φωνή που βγάζουν ορισµένα πτηνά: η ~ τού 
βατράχου είναι κοάξ-κοάξ || η ~ τού κορακιού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *kr-ug-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε παρέκταση -ug-) τού I.E. *ker-, 
ηχοµιµητική ρίζα κραυγών ορισµένων πουλιών, πβ. αρχ. σκανδ. hraukr 
«κορµοράνος», γοτθ. hrùk «λάληµα πετεινού», ρωσ. kruk, λατ. corvus 
«κόρακας» κ.ά. Οµόρρ. κρά-ζω, κρώ-ζω, κόρ-αξ (-ακας), κορ-ώνη (> κουρούνα) 
κ.ά.]. κραχ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. 1. η αιφνίδια και ραγδαία πτώση των τιµών τού 
χρηµατιστηρίου εξαιτίας πανικού που δηµιουργείται στον χώρο τής οικονοµίας 
(από οικονοµικά ή πολιτικά γεγονότα): το µεγάλο -τού 1929 στην Αµερική || στο 
~ τού 1987 ο δείκτης τιµών Dow Jones έχασε 22% στο χρηµατιστήριο τής Ν. 
Υόρκης 2. η ξαφνική κατάρρευση επιχείρησης (µε µεγάλη οικονοµική δύναµη) 
ΣΥΝ. πτώχευση. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Krach «γδούπος, πτώση», πβ. κ. αγγλ. crack 
«σπάζω», γαλλ. craquer κ.τ.ό., ονοµατοποιηµένοι όροι]. κράχτης (ο) {κραχτών} 
1. πρόσωπο που διαλαλεί, ο τελάλης: έστειλε κράχτες σ' όλη τη χώρα για τα 
µαντάτα ΣΥΝ. κήρυκας, διαλαλητής 2. (α) όποιος ή ό,τι µαζεύει κόσµο, κυρ. σε 
θέαµα, παράσταση, που προσελκύει το ενδιαφέρον πελατών: σ' ένα νυχτερινό 
κέντρο πρέπει να υπάρχει ένα µεγάλο όνοµα, ένας διάσηµος τραγουδιστής, για ~ 
(β) οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να ελκύσει την προσοχή των άλλων, ιδ. στο 
εµπόριο: έβαλε το ωραίο φουστάνι στη βιτρίνα για ~, αλλά µέσα πουλούσε 
δεύτερα πράγµατα (γ) πτηνό ή ζώο που χρησιµοποιείται στο κυνήγι, για να 
τραβάει άλλα ζώα σε παγίδα 3. (κακόσ.) υπάλληλος (µερικές φορές κακόφηµου 
ή παράνοµου) µαγαζιού, που προσελκύει (ψαρεύει) πελάτες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κράκτης, µεταγενέστερος τ. τού αρχ. κεκράκτης, ανα-
διπλασιασµένη µορφή θέµατος που απαντά στο ρ. κράζω]. κρέας (το) {κρέ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. η σάρκα των ζώων η συνολική µάζα µυών, λίπους, 
τενόντων και συνδέσµων µεταξύ τού δέρµατος και τού σκελετού στο σώµα 
σπονδυλωτού ή άλλου ζώου (κυρ. ο µυϊκός ιστός)· ΦΡ. (α) δεν πιάνει κρέας 
πάνω του για άνθρωπο πολύ αδύνατο, κοκκαλιάρη, που δεν παχαίνει: όσο και 
να φάει, ~! ΣΥΝ. δεν πιάνει ξίγγι (πάνω του) (β) (εκφραστ.) ένα µάτσο κρέας 
για άνθρωπο αγύµναστο, δυσκίνητο και χοντρό, µε νωθρές αντιδράσεις και 
παθητικότητα: από το καθισιό και το φαγητό όλη µέρα κατάντησε ~ ΣΥΝ. λαπάς 
(γ) (εκφραστ.) κάνω τα µούτρα (κάποιου) κρέας (i) χτυπώ (κάποιον) πολύ, 
δέρνω µε αγριότητα (και ως απειλή): αν σε πιάσω, θα σου κάνω τα µούτρα 
κρέας ΣΥΝ. σπάω κάποιον στο ξύλο, (λαϊκ.-σκω-πτ.) χαλάω την πρόσοψη (σε 
κάποιον) (ii) (ειρων.) εξευτελίζω (κάποιον) εντελώς, τον ντροπιάζω: τώρα 
µάλιστα, του έκανες τα µούτρα 
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κρέας µε αυτό που είπες! ΣΥΝ. κάνω (κάποιον) να µη µπορεί να σταθεί, 
προσβάλλω, θίγω, κάνω (κάποιον) να ντραπεί 2. (ειδικότ. για το ανθρώπινο 
σώµα) η πλούσια σάρκα, όγκος µυών και λίπους: βλέπω έχεις ~ πάνω σου! 
(είσαι εύσωµος, εύσαρκος) 3. τα εδώδιµα τµήµατα τού σώµατος των σφαγίων, 
η σάρκα συγκεκριµένων ζώων, που χρησιµοποιείται για τη διατροφή των 
ανθρώπων (κυρ. η σάρκα των θηλαστικών, κατ' αντιδιαστολή προς τη σάρκα 
ψαριών και πουλερικών ή προς τα όσπρια, τα χορταρικά, τα φρούτα, τα 
ζυµαρικά κλπ.): -βοδινό | µοσχαρίσιο | χοιρινό | πρόβειο || ~ κόκκινο (από αρνί, 
µοσχάρι, κατσίκι) | λευκό (από ψάρι, πουλερικά, χοιρινό) || ~ νωπό | κατεψυγ-
µένο | καπνιστό | κονσερβοποιηµένο | αλεσµένο (κιµάς)· ΦΡ. (πα-ροιµ.) το 
φτηνό το κρέας το τρων' οι σκύλοι κάτι ευτελές, κατώτερης ποιότητας 
αποδεικνύεται άχρηστο 4. καθένα από τα παραπάνω εδώδιµα τµήµατα τού 
σώµατος των σφαγίων, παρασκευασµένο και µαγειρεµένο ως φαγητό: ~ 
κοκκινιστό | ψητό | βραστό | στα κάρβουνα || οι γιατροί συνιστούν την αποφυγή 
τής υπερκατανάλωσης κρέατος || µία µερίδα ~. — (υποκ.) κρεατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *qrew- «ωµό κρέας», πβ. σανσκρ. kravis-, kravyam, λατ. 
cruor «πηγµένο αίµα», crudus «αιµατηρός, βίαιος» (> crudelis > γαλλ. cruel), 
πολ. krew «αίµα», αρχ. γερµ. hrao «ωµός», αγγλ. raw, γερµ. roh κ.ά.]. 

κρεαταγορά (η) 1. η αγορά κρεάτων τόπος αγοραπωλησίας κρεάτων 2. 
(ειδικότ.) µεγάλο κατάστηµα που πουλάει κρέας, κρεοπωλείο. 

κρεατάκια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) σαρκώδεις, αδενοειδείς εκβλαστή-σεις, που 
αναπτύσσονται στη µύτη εµποδίζοντας την αναπνοή και αφαιρούνται µε 
χειρουργική επέµβαση. 

κρεατάλευρο (το) {-ου κ. -εύρου | -ων κ. -εύρων} σκόνη που προέρχεται µετά 
από επεξεργασία, από τα µη βρώσιµα µέρη κρεάτων (κόκ-καλα κ.λπ.) και 
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή. 

κρεατής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ανθρώπινου δέρµατος 2. κρεατί 
(το) το χρώµα τού ανθρώπινου δέρµατος. 

κρεατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η χαρακτηριστική οσµή τού (νωπού κυρ.) κρέατος. 
κρεατινή (η) → κρεάτινος 
κρεατίνη (η) [1880] {κρεατινών} ΒΙΟΛ. πρωτεϊνική ουσία που συντίθεται από 

αµινοξέα, απαντά στο αίµα, στον εγκέφαλο και στους µυς και είναι σηµαντικό 
απόθεµα ενέργειας για τη µυϊκή συστολή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. creatine]. 

κρεατινίνη (η) {κρεατινινών} ΒΙΟΛ. µεταβολικό παράγωγο τής κρεα-τίνης 
(βλ.λ.), που βρίσκεται στο αίµα και στα ούρα, από όπου απεκκρίνεται σε 
σταθερή ποσότητα ανά 24ωρο ανεξαρτήτως τής διατροφής τού ατόµου και 
δίνει ενδείξεις για την οµαλή λειτουργία των νεφρών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. creatinine]. 

κρεάτινος, -η, -ο 1. αυτός που είναι από κρέας, που αποτελείται από κρέας, 
σάρκα 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) κρεατινή (εβδοµάδα) η προτελευταία εβδοµάδα τής 
Αποκριάς, κατά την οποία επιτρέπεται να τρώει κα-νείς κρέας (β) κρεατινή 
Κυριακή η Κυριακή τής Κρεοφάγου, η τρίτη Κυριακή τής Αποκριάς. Επίσης 
κρεατινός, -ή, -ό (σηµ. 2) κ. κρεατέ-νιος, -ια, -ιο (σηµ. 1). 

κρεατοελιά (η) µικρό, φυσικό, συνήθ. σκουρόχρωµο και εκ γερτής, σαρκώδες 
εξόγκωµα στο ανθρώπινο δέρµα (που µοιάζει µε µικρή ελιά)· (επιστηµ.) ο 
µελαγχρωµατικός σπίλος. 

κρεατοµηχανή (η) η µηχανή µε την οποία αλέθουµε το κρέας, για να γίνει 
κιµάς. 

κρεατοµυγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µεγάλη µύγα που αφήνει τα αβγά της στο 
κρέας µέχρι την επώαση τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. mouche de la viande]. 

κρεατοπιτα (η) {δύσχρ. κρεατοπιτών} πίτα µε γέµιση από µικρά κοµµάτια 
κρέατος ή κιµά, (συνήθ.) ρυζιού και µυρωδικά. 

κρεατόσουπα (η) {δύσχρ. κρεατοσουπών} σούπα για την παρασκευή τής 
οποίας χρησιµοποιείται ο ζωµός βρασµένου κρέατος. 

κρεατοφαγία (η) {χωρ. πληθ.) η κατανάλωση κρέατος (κυρ. στην καθηµερινή 
διατροφή) ΑΝΤ. χορτοφαγία. 

κρεατοφάγος, -ος, -ο [1894] αυτός που η διατροφή του στηρίζεται στην 
κατανάλωση κρέατος, που τρώει πολύ ή συχνά κρέας ΣΥΝ. κρε-οφάγος. 
Επίσης κρεατοφαγάς (ο) {κρεατοφαγάδες}. 

κρεατωµένος, -η, -ο αυτός που έχει σώµα πλούσιο σε σάρκα (λόγω µυών ή 
λίπους), που «έχει κρέας πάνω του» ANT. κοκκαλιάρης. 

κρεβάτι (το) (παλαιότ. ορθ. κρεββάτι) {κρεβατ-ιού | -ιών} 1. έπιπλο µε επίπεδη 
βάση, στην οποία τοποθετείται στρώµα για τη-ν ανάπαυση και τον ύπνο 
ανθρώπου πάνω σε αυτό: βάζω (κάποιον) στο ~ (τον κοιµίζω) || σηκώνοµαι 
από το ~ (ξυπνάω) || σηκώνω κάποιον από το ~ (τον ξυπνάω) || τα πόδια τού ~ 
(το κάτω µέρος του) || το κεφαλάρι τού ~ || ~ σκαλιστό | µπρούντζινο | ξύλινο | 
στρωµένο | πτυσσόµενο | µονό ί διπλό (για δύο άτοµα) | µε κολόνες | µε ουρανό 
(µε σκεπή) | παιδικό | νοσοκοµείου | νυφικό (που έχει στρωθεί και στολιστεί 
για την πρώτη νύχτα τού γάµου) ΣΥΝ. (λόγ.) κλίνη, (για µωρά) κούνια, 
(πρόχειρο) ράντζο, (αρχαιοπρ.) ευνή, (λαϊκ.) ντιβάνι- ΦΡ. (α) (είµαι | µένω) 
στο κρεβάτι είµαι κλινήρης, αδυνατώ λόγω ασθενείας να ακολουθήσω το 
καθηµερινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων µου: ~ µε 40 πυρετό || ο γιατρός τού 
είπε να µείνει στο κρεβάτι ακόµα λίγες µέρες (β) πέφτω στο κρεβάτι πέφτω για 
ύπνο: πέφτει στο κρεβάτι από τις εννιά ΣΥΝ. κοιµάµαι (γ) ρίχνω (κάποιον) στο 
κρεβάτι (i) (για αρρώστια κ.λπ.) καταβάλλω (κάποιον): για έναν µήνα τον 
έριξε στο κρεβάτι η υπερκόπωση (ii) (για πρόσ.) καταφέρνω να κάνω κάποιον 
να δεχθεί να συνευρεθεί µαζί µου ερωτικά: µε τις υποσχέσεις του κατάφερε να 
τη ρίξει στο κρεβάτι (δ) κάνω | στρώνω | φτειάχνω το κρεβάτι στρώνω 
σεντόνια και κουβέρτες, τακτοποιώ τα κλινοσκεπάσµατα µετά τον ύπνο: έφυγε 
βιαστικά το πρωί και δεν πρόλαβε να κάνει το κρεβάτι 

ΣΥΝ. στρώνω, φτειάχνω τα σεντόνια (ε) κρεβάτι τού πόνου το κρεβάτι στο 
οποίο ο άρρωστος υποµένει τους πόνους, την ταλαιπωρία µιας ασθένειας: 
ήταν δίπλα του στο ~ ώς την τελευταία µέρα || δεν έχασε το χιούµορ του ούτε 
και στο - 2. κλίνη ξενοδοχείου ή νοσοκοµείου και συνεκδ. δωµάτιο 
ξενοδοχείου ή νοσοκοµείου και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση 
που παρέχονται σε πελάτη, ασθενή κ.λπ.: δεν µπορούσε να βρει ~ για τη νύχτα- 
όλα τα ξενοδοχεία ήταν πλήρη ΣΥΝ. δωµάτιο, (λόγ.) κλίνη 3. έθιµο τού γάµου, 
κατά το οποίο συγγενείς και φίλοι, αφού στρωθεί το κρεβάτι των 
µελλονύµφων, αφήνουν επάνω χρήµατα, πετάνε ρύζι κ.ά. 4. η ερωτική 
συνεύρεση, οι επιδόσεις των εραστών κατά τη διάρκεια τής σεξουαλικής 
πράξης: είναι καλός | βίαιος | τρυφερός στο ~ || κάνω ~ (κάνω έρωτα) || ται-
ριάζουν στο ~ ΣΥΝ. έρωτας, σεξ· ΦΡ. πάω στο κρεβάτι (µε κάποιον) 
συνευρίσκοµαι σεξουαλικά µε κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φάκελος. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. κρεβάτιον < µτγν. κραβάτιον, υποκ. τού ουσ. κράβ(β)ατος, αβεβ. ετύµου, 
πιθ. ανατολικό δάνειο, όπως και το συνώνυµο λατ. grabâtus]. 

κρεβατίνα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οριζόντιο καφασωτό, διχτυωτό 
πλαίσιο, στο οποίο µπλέκεται και στερεώνεται η κληµαταριά: µεταλλική | 
ξύλινη ~ || ~ από καλάµι 2. (συνεκδ.) η κληµαταριά: τα φύλλα τής ~. 

κρεβατοκάµαρα (η) {δύσχρ. κρεβατοκάµαρων} το υπνοδωµάτιο, το δωµάτιο 
που χρησιµοποιείται για τον ύπνο, για την ανάπαυση των ενοίκων: πεντάρι 
διαµέρισµα µε τρεις ~. 

κρεβατοµουρµούρα (η) {χωρ. πληθ.} η φορτική και κουραστική έκφραση 
παραπόνων µεταξύ συζύγων | εραστών, η γκρίνια στο κρεβάτι (πριν από τον 
ύπνο): η γυναίκα του δεν τον αφήνει να κοιµηθεί µε την ~ κάθε βράδυ! 

κρεβάτωµα (το) {κρεβατώµ-ατος | -ατα, -άτων} το να αναγκάζεται κάποιος να 
µένει στο κρεβάτι λόγω ασθενείας. 

κρεβατώνω ρ. µετβ. {κρεβάτω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) να πέσει 
άρρωστος στο κρεβάτι: αυτή η γρίπη µάς κρεβάτωσε || είναι κρεβατωµένος µε 
πυρετό ΣΥΝ. αρρωσταίνω, ρίχνω στο κρεβάτι. 

κρεισσων, -ων, -ον κ. κρείττων {κρείσσ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.) αυτός που διαθέτει µεγαλύτερη ισχύ, δύναµη, που πλεονεκτεί σε 
δυνάµεις, καλύτερος ΑΝΤ. χειρότερος, ασθενέστερος· ΦΡ. κατά το κρείττον 
κατά τον τρόπο που υπαγορεύει η ηθική: οµιλεί και πράττει ~ ΣΥΝ. ηθικά, 
σωστά. — κρεισσόνως κ. κρειττόνως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αττ. κρείσσων | -ττων (κατ' αναλογίαν προς το άµεί-νων) < 
κρέσσων (ιων.) < *κρέτ-_/ων, που εµφανίζει το θ. *κρετ-, από όπου και κρέτ-
ος, αιολ. τ. τής λ. κράτος (βλ.λ.). Η λ., εκφράζοντας τη σηµ. «ισχυρότερος», 
χρησιµοποιήθηκε ως συγκρ. βαθµός τού επιθ. αγαθός]. 

κρεµ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τής κρέµας, υπόλευκος, 
κιτρινωπός: ~ πουκάµισο | ύφασµα | χαρτί 2. κρεµ (το) το ίδιο το χρώµα τής 
κρέµας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. crème, βλ. κ. κρέµα]. 

κρέµα (η) {κρεµών} 1. το λίπος τού γάλακτος, που ανεβαίνει στην επιφάνεια, 
όταν σταµατήσουµε να το αναταράσσουµε· το αφρόγαλα, το καϊµάκι: βάζει 
πάντα - στον καφέ του || ~ γάλακτος || µια κουταλιά ~ µε τη σοκολάτα 2. κάθε 
µείγµα που έχει ως βάση βούτυρο, αβγά, άµυλο, ζάχαρη και γάλα και στο 
οποίο προστίθενται και άλλα συστατικά και σερβίρεται ως επιδόρπιο ή 
γλύκυσµα: ~ καραµελέ | σοκολάτα | βανίλιας | µε φρούτα και µαρέγκα | σαντιγί 
| µους || η ~ τού γαλακτοµπούρεκου | τής µπουγάτσας | τής τάρτας· ΦΡ. (ειρων.) 
φάε την κρέµα | την κρεµούλα σου για την υποτίµηση τού συνοµιλητή, για να 
δείξουµε ότι ο συνοµιλητής είναι άπειρος: ~, παιδάκι µου, και µη µπλέκεσαι µε 
τέτοιες ιστορίες ΣΥΝ. πιες το γαλατάκι σου 3. µη ρευστό φαρµακευτικό 
παρασκεύασµα, η δοµή τού οποίου επιτρέπει την επάλειψη του στο σώµα για 
φαρµακευτικούς ή καλλωπιστικούς σκοπούς: ~ προσώπου | σώµατος | 
καθαρισµού | ενυδατική | για την ακµή | για τις ρυτίδες | για ξηρά ή λιπαρά ή 
κανονικά δέρµατα | υπο-αλλεργική | νυκτός | ηµέρας | ξυρίσµατος | µαλακτική 
(για τα µαλλιά). — (υποκ.) κρεµούλα κ. κρεµίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. crema < παλ. γαλλ. cresme < λατ. chrisma < αρχ. 
χρίσµα (βλ.λ.)]. 

κρεµαγιερα (η) {δύσχρ. κρεµαγιερών} το σύστηµα διεύθυνσης των τροχών 
αυτοκινήτου. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. crémaillère < παλ. γαλλ. carmeillère < cramail < 
δηµώδ. λατ. *crama(s)culus < µτγν. κρεµαστήρ, -ήρος, αρχικώς «οι µύες που 
υποστηρίζουν τους όρχεις»]. 

κρεµάζω ρ. → κρεµώ 
κρεµάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κατασκευή συνήθ. σε σχήµα ορθής γωνίας, 

στην άκρη τής οποίας κρεµούσαν σκοινί µε θηλειά (βρόχο), την οποία 
περνούσαν στον λαιµό καταδίκου για τη θανάτωση του (απαγχονισµός) ΣΥΝ. 
αγχόνη 2. (συνεκδ.) ο απαγχονισµός, το κρέµα-σµα (κάποιου) από τον λαιµό 
(για την εκτέλεση θανατικής ποινής)· ΦΡ. (α) στέλνω κάποιον στην κρεµάλα 
αποφασίζω την εκτέλεση κάποιου µε απαγχονισµό (β) πάω στην κρεµάλα 
καταδικάζοµαι σε θάνατο µε απαγχονισµό: αν τον συλλάβουν, θα πάει σίγουρα 
στην κρεµάλα (γ) γλυτώνω την κρεµάλα καταφέρνω να µην καταδικαστώ σε 
θάνατο µε απαγχονισµό: µε τέτοια εγκλήµατα που έχει διαπράξει δεν τη 
γλυτώνει την κρεµάλα (δ) η υπόθεση σηκώνει | είναι για | θέλει κρεµάλα 
κάποιος πρέπει να τιµωρηθεί αυστηρότατα (ε) είναι λες και τον πάνε στην 
κρεµάλα κάποιος είναι πολύ στενοχωρηµένος · 3. παιχνίδι στο οποίο ο ένας 
παίκτης γράφει το πρώτο και το τελευταίο γράµµα µιας λέξης, σηµειώνοντας 
µε παύλες από πόσα γράµµατα αποτελείται και ο άλλος παίκτης µαντεύει ποια 
γράµµατα έχει, µέχρι να τη βρει ολόκληρη· για κάθε λανθασµένο γράµµα που 
λέει, σχήµα- 
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τίζεται σταδιακά σε µια ζωγραφιά ένα κρεµασµένο ανθρωπάκι (πρώτα το 
κεφάλι, τα µαλλιά, ο λαιµός του κ.λπ.), που αν σχεδιαστεί ολόκληρο πριν ο 
παίκτης βρει τη λέξη, αυτός χάνει · 4. (σκωπτ.) ο γάµος. [ΕΤΥΜ. < κρεµώ + 
παραγ. επίθηµα -όλα, πβ. κ. φεύγω - φευγάλα, τρέχω - τρεχάλα}. κρεµάµενος, -η, 
-ο (αρχαιοπρ.) αυτός που κρέµεται (από κάπου)· µόνο στη ΦΡ. επί ξύλου 
κρεµάµενος βλ. λ. ξύλο. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. κρέµαµαι, για το οποίο 
βλ. λ. κρεµώ]. κρεµανταλάς (ο) {κρεµανταλάδες}, κρεµανταλού (η) 
{κρεµαντα-λούδες) (λαϊκ.-εκφραστ.) ψηλός και αδέξιος άνθρωπος, χωρίς χάρη. 
[ΕΤΎΜ. < *κρεµανταρ-άς (< κρεµώ), µε πιθ. επίδρ. τού µπουνταλάς ή, κατ' 
άλλη άποψη, < *κρεµο-µανταλάς (µε απλολογία)]. κρέµασµα (το) [µτγν.] 
{κρεµάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να κρεµάσει κάποιος κάτι: το ~ 
διακοσµητικών φώτων στους δρόµους || το ~ σκουλαρικιού στο αφτί 2. η 
εκτέλεση µε απαγχονισµό, ο πνιγµός στην κρεµάλα· ΦΡ. (κάποιος) θέλει 
κρέµασµα (κάποιος) πρέπει να τιµωρηθεί µε την πιο αυστηρή ποινή, του αξίζει 
παραδειγµατική τιµωρία: τέτοιοι εγκληµατίες θέλουν κρέµασµα, όχι φυλακή · 3. 
(σκω-πτ.) ο γάµος. κρεµασµένος, -η, -ο 1. αυτός που κρέµεται από κάπου, που 
έχει κρεµαστεί: πάνω από τα ράφια των προϊόντων υπήρχαν ~ ετικέτες µε τις 
τιµές ΣΥΝ. αναρτηµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει απαγχονι-στεί, που έχει 
πεθάνει στην κρεµάλα: οι ~ αφήνονταν σε κοινή θέα ως παράδειγµα προς 
αποφυγήν ΦΡ. (παροιµ.) στο σπίτι τού κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί (i) 
πρέπει να αποφεύγει κανείς να θυµίζει στους άλλους επώδυνες για αυτούς 
καταστάσεις µε αναφορές σε παρόµοια θέµατα: Μιλούσε για χρεωκοπία σε 
άνθρωπο που είχε πτωχεύσει! Μα µιλάνε για σχοινί στο σπίτι τού κρεµασµένου; 
(ii) άνθρωποι που έχουν διαπράξει σφάλµατα ή αδικήµατα δεν πρέπει να 
κατηγορούν άλλους για τα ίδια σφάλµατα ή αδικήµατα: ας µη µιλάει το κόµµα 
σας για νοθεία- ~! 
[ΕΤΥΜ. Η παροιµία στο σπίτι τού κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί είναι 
µετάφρ. τού γαλλ. on ne parle pas de corde dans la maison du pendu]. 
κρεµαστάρι (το) {κρεµασταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. οτιδήποτε κρεµιέται (κυρ. 
στο ανθρώπινο σώµα, όπως τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια κ.λπ.) 2. η 
κρεµάστρα· ΦΡ. (παροιµ.) όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεµαστάρια βλ. 
λ. αλεπού 3. καρπός που κρεµιέται (από το ταβάνι}, για να συντηρηθεί ή να 
ωριµάσει 4. (σκωπτ.-µειωτ.) για πεσµένο γυναικείο στήθος. — (υποκ.) 
κρεµασταράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κρεµαστάριον «καντηλέρι» < κρεµαστός + 
παραγ. επίθηµα -άρι)ον)]. κρεµαστήρι (το) {κρεµαστηρ-ιού | -ιών} η κρεµάστρα 
για τα ρούχα στη ντουλάπα: ξύλινο | πλαστικό | µεταλλικό ~ ΣΥΝ. κρεµαστάρι. 
— (υποκ.) κρεµαστηράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < κρεµαστός + παραγ. επίθηµα -ήρι, πβ. κ. τρυπητ-ήρι]. κρεµαστός, -ή, 
-ό [αρχ.] 1. αυτός που κρεµιέται, που αναρτάται: ~ ρολόι (ρολόι τοίχου) | ράφι | 
καθρέπτης | τσάντα (που περνιέται στον ώµο) ΣΥΝ. κρεµασµένος, αναρτηµένος 
2. αυτός που δεν στηρίζεται κάπου, αλλά αιωρείται- µετέωρος: ~ φωτιστικό | 
γλάστρα | γέφυρα (χωρίς υποστυλώµατα, καµάρες κ.λπ.) | βεράντα | βράχια 
(αυτά που προεξέχουν, που φαίνεται πως δεν ακουµπούν αλλού) | κήποι (βλ. λ. 
κήπος) ΣΥΝ. αιωρούµενος. — κρεµαστά επίρρ. κρεµάστρα (η) [µτγν.] 
{κρεµαστρών} 1. µικρό αντικείµενο που αποτελείται από ένα κοµµάτι ξύλου, 
µετάλλου ή πλαστικού, συνήθ. κυρτό ή σε σχήµα περίπου αµβλυγώνιου 
τριγώνου, µε άγκιστρο στο πάνω µέρος του και συνήθ. µε γαντζάκια στις άκρες 
του για το κρέµασµα των ρούχων ή εξαρτηµάτων ενδύσεως (λ.χ. ζωνών) κυρ. 
στις ντουλάπες ΣΥΝ. κρεµαστάρι, κρεµαστήρι 2. µικρό έπιπλο που κρεµιέται 
στον τοίχο ή στηρίζεται µόνο του και έχει άγκιστρα για το πρόχειρο κρέµασµα 
ρούχων, καπέλων κ.λπ. ΣΥΝ. καλόγερος. κρεµατόριο (το) {κρεµατορί-ου | -ων) 
1. ειδικό οικοδόµηµα για την αποτέφρωση των νεκρών 2. (ειδικότ. στα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί) ανάλογο οικοδόµηµα µε κλίβανο, στο 
οποίο αποτέφρωναν µαζικά τα πτώµατα των αιχµαλώτων που προέρχονταν από 
τους θαλάµους αερίων: τα ~ τού Αουσβιτς. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Krematorium < λατ. 
cremo «καίω»]. κρεµεζής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το κόκκινο χρώµα τού 
κρεµεζιού: ~ πουκάµισο 2. κρεµεζί (το) {κρεµεζ-ιού | -ιών} το κόκκινο χρώµα 
στην απόχρωση τού κρεµεζιού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κιρµιζής < τουρκ. kirmizi < αραβ. qirmiz, βλ. κ. λ. καρ-µίνι].# 

κρεµέζι (το) {κρεµεζ-ιού | -ιών} κόκκινη φυσική χρωστική ουσία, που 
παράγεται από το έντοµο κέρµης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kirmizi]. κρεµµύδι κ. 
(λαϊκ.) κροµµύδι (το) {κρεµµυδ-ιού | -ιών) 1. διετές πο-ώδες φυτό, τού οποίου 
οι έντονα αρωµατικοί σαρκώδεις βολβοί τρώγονται νωποί ή µαγειρεµένοι, 
φρέσκοι ή ξεροί, και περιέχουν θειούχα πτητικά έλαια, που ερεθίζουν τα µάτια 
προκαλώντας δάκρυα 2. (συνεκδ.) οι βολβοί αυτού τού φυτού: ψιλοκοµµένα ~ || 
το στιφάδο είναι φαγητό που βασίζεται στα ~ || χλωρό | φρέσκο | ξερό ~· ΦΡ. (α) 
κάνω (κάποιον) µε τα κρεµµυδάκια χτυπώ (κάποιον) αλύπητα, τον περνώ από 
εξονυχιστικό έλεγχο, από αυστηρή κριτική, τον εξουδετερώνω πλήρως, ώστε να 
µη µπορεί να αντιδράσει: έχει τόσο ακλόνητα επιχειρήµατα, που αν µιλήσει, θα 
τους κάνει µε τα κρεµµυδάκια! || τους έκαναν µε τα κρεµµυδάκια στον χθεσινό 
αγώνα- έξι γκολ τους έβαλαν! ΣΥΝ. κολλάω στον τοίχο (β) (ντυµένος) σαν το 
κρεµµύδι µε πολλά ρούχα (το ένα πάνω στο άλλο). — (µεγεθ.) κρεµµύδα κ. 
κροµµύ-δα (η), (υποκ.) κρεµµυδάκι κ. κροµµυδάκι (το). [ΕΤΎΜ. µεσν. < 
µτγν. κροµµύδιον, υποκ. τού αρχ. κρόµµυον (το διπλό 

-µµ- δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικά) < θ. *krom-, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *krem- «κρεµµύδι, σκόρδο», πβ. µέσ. ιρλ. crim «σκόρδο», αρχ. αγγλ. 
hramsan (πληθ., > αγγλ. ramsons), ρωσ. ceremsâ κ.ά.]. 

κρεµµυδίλα κ. (λαϊκ.) κροµµυδίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυσάρεστη µυρωδιά, 
κυρ. τού κοµµένου ή µαγειρεµένου κρεµµυδιού. 

κρεµµυδοειδής, -ής, -ές {κρεµµυδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα 
κρεµµυδιού- ιδ. στη ρωσική αρχιτεκτονική: ~ τρούλος ναού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. o όρ. τής αρχιτεκτονικής αποδίδει το γερµ. zwiebei-
förmig]. 

κρεµµυδόπιτα (η) {δύσχρ. κρεµµυδοπιτών} πίτα µε γέµιση κυρ. από 
κρεµµύδια. 

κρεµµυδόσουπα (η) {δύσχρ. κρεµµυδοσουπών} σούπα µε κύριο συστατικό τα 
κρεµµύδια. 

κρεµµυδότσουφλο κ. (λαϊκ.) κροµµυδότσουφλο (το) η φλούδα τού 
κρεµµυδιού. 

κρέµοµαι ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. είµαι στερεωµένος σε 
σταθερό σηµείο σε απόσταση από το έδαφος και αιωρούµαι: το φωτιστικό 
κρέµεται από το ταβάνι 2. (µτφ.) εξαρτώµαι από κάποιον παράγοντα: όλοι 
κρεµόµαστε από σένα- ΦΡ. (µτφ.) (α) κρέµοµαι | κρεµιέµαι από τον λαιµό 
(κάποιου) αποθέτω σε κάποιον κάθε ελπίδα µου, βασίζοµαι ολοκληρωτικά σε 
αυτόν: µια οικογένεια κρέµεται απ' τον λαιµό του, για να ζήσει (β) κρέµοµαι 
από το στόµα | τα χείλη (κάποιου) είµαι γοητευµένος από τον τρόπο που 
µιλάει κάποιος ή έχω στρέψει όλη µου την προσοχή στα λόγια κάποιου: όλοι 
κρέµονταν από το στόµα τού καθηγητή την ώρα που εξηγούσε τα θέµατα των 
εξετάσεων (γ) κρέµοµαι από µία κλωστή βλ. λ. κλωστή. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
κρέµαµαι, µέσ. φωνή τού ρ. κρεµώ (βλ.λ.)]. 

κρεµοσάπουνο (το) ρευστό κρεµώδες σαπούνι: αρωµατικό ~. 
κρεµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρεµάς... | κρέµ-ασα, -ιέµαι κ. (λαϊκ.) -

ιούµαι, -άστηκα, -ασµένος) ♦ (µετβ.) 1. στερεώνω (κάτι) από ψηλά, από 
σηµείο κατάλληλο, ώστε να ισορροπεί µε το βάρος του, στηρίζω (κάτι) από 
πάνω, από την κορυφή του: ~ τον πίνακα στον τοίχο | το φωτιστικό απ' το 
ταβάνι | τα στολίδια στο δέντρο | καρτέλες στα ρούχα | τις κουρτίνες | την τσάντα 
στον ώµο | το παλτό στην κρεµάστρα | τη σηµαία στο κοντάρι ΑΝΤ. ξεκρεµώ· 
ΦΡ. κρεµάω | λύνω | έχω λυτό | αµολάω το ζωνάρι µου για καβγά βλ. λ. 
ζωνάρι 2. αφήνω (κάτι να πέσει προς τα κάτω χαλαρά, χωρίς να το συγκρατώ 
καθόλου): ~ τα χέρια απ' την κούραση ΣΥΝ. ρίχνω, αφήνω- ΦΡ. κρεµάω 
µούτρα εκδηλώνω τη δυσαρέσκεια µου (για κάτι): δεν του πήρα το παιχνίδι 
που µου ζήτησε κι αµέσως κρέµασε µούτρα! 3. εκτελώ µε απαγχονισµό, 
πηγαίνω (κάποιον) στην κρεµάλα: κρέµασαν τους προκρίτους τής περιοχής || αν 
σε πιάσει, θα σε κρεµάσει! 4. εγκαταλείπω την επαγγελµατική µου 
απασχόληση σε έναν τοµέα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα: ο µεγάλος 
ποδοσφαιριστής θα κρεµάσει τα παπούτσια του µετά τον τελικό (θα σταµατήσει 
το ποδόσφαιρο) || ο διαιτητής κρέµασε τη σφυρίχτρα του (έπαψε να διαιτητεύει) 
|| τα κρέµασε τα εργαλεία του (σταµάτησε να δουλεύει) || ~ το πετραχήλι µου 
(για κληρικό· παύω να ιερουργώ, τιµωρούµαι µε αργία) || ~ τ'άρµατα (σταµατώ 
τον πόλεµο, τις εχθροπραξίες) ♦ (αµετβ.) 5. (λαϊκ. κυρ. για το σώµα, τους µυς) 
χαλαρώνω, χάνω την ικανότητα µυϊκού ελέγχου, τη σφριγηλότητά µου: 
σταµάτησε τη γυµναστική και κρέµασε εντελώς || είχε κρεµάσει η γλώσσα του 
από την κούραση 6. (λαϊκ.-εκφραστ. για ύφασµα/ρούχο) σακουλιάζω· 
περισσεύω από τη µία πλευρά ή δεν εφαρµόζω καλά: το σακάκι κρεµάει λίγο 
στην ωµοπλάτη και στα µανίκια || σπρώξε το τραπεζοµάντιλο να ισιώσει, γιατί 
κρεµάει απ' αυτή την πλευρά- (µεσοπαθ. κρεµιέµαι) 7. πιάνοµαι από κάπου, 
ώστε να αιωρούµαι: ο πυροσβέστης κρεµάστηκε µε το ένα χέρι απ' τη σκάλα, για 
να σώσει το παγιδευµένο κοριτσάκι || το παιδί κρεµάστηκε στον λαιµό τής 
µάννας του (την πήρε αγκαλιά, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιµό 
της) 8. µπορώ να τοποθετηθώ σε σηµείο που βρίσκεται ψηλά, ώστε να 
αιωρούµαι: ο πολυέλαιος κρεµιέται στο ταβάνι 9. απαγχονίζοµαι, αυτοκτονώ µε 
κρεµάλα: κρεµάστηκε στο κελ-λί του || κρεµάστηκε από τις ενοχές- ΦΡ. άι 
κρεµάσου | να πας να κρεµαστείς! για να διώξουµε κάποιον, για άνθρωπο που 
οι πράξεις του παύουν να µας ενδιαφέρουν ή να µας δεσµεύουν στο παραµικρό 
ΣΥΝ. κόψ' τον σβέρκο σου, άι πνίξου 10. (σκωπτ.) παντρεύοµαι, νυµφεύοµαι: 
κρεµάστηκε κι αυτός- άργησε, αλλά τον χόρεψε τον Ησαΐα! ΣΥΝ. βάζω στεφάνι, 
στεφανώνοµαι. Επίσης (σπάν.) κρεµάζω ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κρεµώ (-άω) < κρεµάννυµι, αβεβ. ετύµου. Φαίνεται πως το 
αρχικό θ. τής λ. είναι κρέµα- (πβ. αόρ. κρεµά-σαι), αλλά η µεν σύνδεση µε το 
λιθ. kariù «κρέµοµαι, αναρτώ» προσκρούει σε µορφολογικά προβλήµατα, η 
δε αναφορά τού σανσκρ. srämyati «κουράζω» αφήνει σηµασιολογικά κενά. 
Οµόρρ. κρηµ-νός (που εµφανίζει την εκτεταµένη βαθµ.) > γκρεµός, κρεµά-
στρα, κρεµα-στός κ.ά.]. 

κρεµώ - κρέµοµαι - κρεµιέµαι. Το ρήµα κρεµώ (αρχ., µεταπλασµένος τ. 
τού κρεµάννυµι) έχει µεταβατική χρήση (παίρνει αντικείµενο), π.χ. κρεµώ 
τον πίνακα στον τοίχο, κρεµώ τα ρούχα στη ντουλάπα κ.λπ. µε 
µεσοπαθητικό τ. το κρεµιέµαι που σηµαίνει «κρατιέµαι ή πιάνοµαι από 
κάπου, ώστε να µην ακουµπώ | στηρίζοµαι στο έδαφος» (π.χ. κρεµιέµαι στο 
µονόζυγο, το µενταγιόν κρεµιέται σε µια αλυσίδα). Το κρέµοµαι διαφέρει 
στη σηµασία και την προέλευση του από το κρεµιέµαι και σηµαίνει 
«αιωρούµαι πιασµένος ή στερεωµένος από κάπου»: Γο φωτιστικό κρέµεται 
από το ταβάνι - (µτφ.) Κρέµοµαι από τα χείλη κάποιου. Μερικές φορές αντί 
τού ρήµατος κρεµώ χρησιµοποιείται ο τ. κρεµάζω (µτγν. από τον αόρ. 
εκρέµασα τού αρχ. ρ. κρεµάννυµι). 

κρεµώδης, -ης, -ες {κρεµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει 
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την υφή κρέµας: ~ ουσία | σαπούνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
κρέντο (το) {άκλ.} 1. οι πεποιθήσεις, αυτά που πιστεύει κάποιος 2. 

ΜΟΥΣ. το τρίτο τυπικό µέρος τής λατινικής λειτουργίας (Κύριε, γκλό-
ρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντίκτους, άγκνους ντέι) που µελοποιεί-
ται πάνω σε λατινική απόδοση τού Πιστεύω (credo in unum Deum, πι-
στεύω εις ένα Θεόν): το ~ από τη Λειτουργία τού Μότσαρτ. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. credo «πιστεύω»]. 

κρένω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) µιλώ σε κάποιον, 
του απευθύνω τον λόγο: «Αγγέλω µ', κρένει η µάννα σου, δεν ξέρω τι 
σε θέλει» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. λέγω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κρίνω]. 

κρεολός (ο), κρεολή (η) 1. (παλαιότ.) λευκός γεννηµένος στις ισπα-
νικές κτήσεις τής Αµερικής ή καταγόµενος από τους πρώτους Γάλ-
λους αποίκους στον Νότο των Η.Π.Α. (π.χ. στη Νέα Ορλεάνη) 2. (γε-
νικότ.) καθένας από τους ανθρώπους που ανήκει στον πολιτισµό των 
λαών τής Καραϊβικής. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. creole < ισπ. criollo < πορτ. crioulo, ονο-
µασία τού λευκού που γεννήθηκε στις αποικίες, < p. criar «ανατρέ-
φω» < λατ. creare «δηµιουργώ»]. 

κρεολός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε κρεολό 2. ΓΛΩΣΣ. κρεολή 
(γλώσσα) παρεφθαρµένη µορφή γλωσσάς από την ανάµειξη δύο ή πε-
ρισσοτέρων γλωσσών (= πίτζιν γλωσσά), η οποία επικράτησε ως µη-
τρική µιας γλωσσικής κοινότητας. Επίσης κρεολικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πίτζιν. 

κρεοπωλείο (το) [µτγν.] κατάστηµα ή τµήµα καταστήµατος, όπου 
πωλείται κρέας ΣΥΝ. χασάπικο. 

κρεοπώλης (ο) [µτγν.] {κρεοπωλών}, κρεοπώλισσα (η) {κρεοπω-
λισσών} πρόσωπο που πουλά κρέας· ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου ΣΥΝ. 
χασάπης, υ,ακελλάρης. 

κρεοφαγία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) κρεατοφαγία. 
κρεοφάγος, -ος, -ο [αρχ.] κρεατοφάγος. 
κρεπ (το) {άκλ.} 1. ακατέργαστο καουτσούκ, πεπιεσµένο σε πτυχωµένα 
φύλλα, που χρησιµοποιείται κυρ. για την κατασκευή πελµάτων στα 
παπούτσια: µποτάκια µε ~ · 2. ελαφρό ύφασµα από µετάξι, βαµβάκι 
ή άλλη ίνα µε ελαφρά πτυχωµένη, κυµατοειδή ή ανάγλυφη επιφάνεια 
ΣΥΝ. κρέπι· ΦΡ. νήµα κρεπ νήµα που έχει συστραφεί, το σγουρό νήµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. crêpe < παλ. γαλλ. cresp «σγουρός, πτυχωτός» < λατ. 
crispus «τραχύς»]. 

κρέπα (η) {κρεπών} µαγειρικό και ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα 
από ειδικό µείγµα πηχτής ζύµης (από αλεύρι, γάλα ή νερό και αβγά), 
που απλώνεται πάνω σε ειδική θερµαινόµενη πλάκα, ώσπου να ψηθεί 
και να γίνει µια πολύ λεπτή πίτα, η οποία γεµίζεται µε πικάντικη ή 
γλυκιά γέµιση και τυλίγεται ρολό ή στα δύο ή στα τέσσερα: ~ µε µα-
νιτάρια και ζαµπόν || ~ µε σοκολάτα | µε µπανάνες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
crêpe < παλ. γαλλ. cresp «σγουρός, πτυχωτός» < λατ. crispus 
«τραχύς»]. 

κρεπάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κρέπ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. 
σπάζω σε κοµµάτια, κόβοµαι σε µικρά µέρη: έτσι που το φόρτωσες το 
αυτοκίνητο, θα κρεπάρει από το βάρος ΣΥΝ. σχίζοµαι, θραύοµαι · 2. 
(µτφ.) καταρρέω λόγω µεγάλης ψυχολογικής πίεσης, αντιδρώ µε 
έντονο ξέσπασµα: δεν αντέχω τόσο µεγάλη πίεση και άγχος, θα ~! 
ΣΥΝ. σκάζω ♦ (µετβ.) 3. αυξάνω τον όγκο τού χτενίσµατος ή µιας τού-
φας µαλλιών: ο κοµµωτής τής πρότεινε να κρεπάρει λίγο το µαλλί, για 
να µη φαίνεται πεσµένο ΣΥΝ. ξαίνω. — κρεπάρισµα (το), (υποκ.) 
κρεπαρισµατάκι (το) (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. crepare < λατ. crepare «κροτώ, θορυβώ». Η σηµ. 3 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. crêper (les cheveux)]. 

κρεπερί (η) {άκλ.} κατάστηµα παρασκευής και πώλησης κρεπών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. crêperie]. 

κρέπι (το) {κρεπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το κρεπ, το λεπτό ύφασµα µε τη 
χαρακτηριστική ανάγλυφη, κυµατοειδή επιφάνεια 2. η συνήθ. µαύρη 
ταινία ή άλλο κοµµάτι από κρεπ ύφασµα, που φοριέται ως περιβρα-
χιόνιο ή χρησιµοποιείται στα σπίτια ως συµβολική ένδειξη πένθους: 
κρέµασαν τα ~ 3. το µαύρο πέπλο που φορούσαν παλιότερα οι χήρες, 
για να δηλώσουν το βαρύ τους πένθος. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. crêpe, βλ. κ. κρεπ]. 

κρεπ-ντε-σίν (το) {άκλ.} το ελαφρό, µαλακό µεταξωτό ή συνθετικό 
κρεπ, που χρησιµοποιείται κυρ. για τη ραφή φορεµάτων. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. crêpe de Chine «κρεπ τής Κίνας»]. 

κρεσέντο κ. κρετσέντο (το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. η βαθµιαία αύξηση τής 
έντασης κατά την εκτέλεση µουσικού κοµµατιού 2. (συνεκδ.) τµήµα 
µουσικού κοµµατιού που εκτελείται µε βαθµιαία αύξηση τής έντασης 
3. (µτφ.) η σταθερή αύξηση στη δύναµη ή στην ένταση· το κορυφαίο 
σηµείο σε µια κλιµάκωση: βρισκόµαστε σε ένα ~ πολιτικολογίας εν 
όψει εκλογών || στο ~ τού πάθους ΣΥΝ. κορύφωση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
crescendo < λατ. crescendum, γερούνδιο τού ρ. cresco «αυξάνω»]. 
κρετινισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η διανοητική καθυστέρηση τού ατόµου που 
οφείλεται σε εκ γενετής ανεπάρκεια στις εκκρίσεις τού θυρεοειδούς 
αδένα, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση τής ανατοµικής 
και λειτουργικής ανάπτυξης 2. η συµπεριφορά τού παθολογικώς ηλί-
θιου ατόµου 3. (υβριστ.) η µεγάλη βλακεία και συνεκδ. κάθε πράξη ή 
ενέργεια που οφείλεται σε βλακεία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. crétinisme. Βλ. κ. κρετίνος]. 
κρετίνος (ο/η) 1. πρόσωπο που πάσχει από κρετινισµό ΣΥΝ. ιδιώτης, 
βλάκας 2. (υβριστ.) για πρόσωπο ηλίθιο, µειωµένης αντίληψης ή 
αγροίκο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. crétin < διαλεκτ. γαλλ. crestin, προσωνυµία 
που δόθηκε σε νοητικώς καθυστερηµένα άτοµα, τα οποία κατοικού- 

σαν στις Αλπεις, µε τη σηµ. «αγαθιάρης, χαζούλης» και µε ευφηµι-
στικό σχηµατισµό (πβ. γαλλ. bonhomme, innocent κ.ά., όλα µε µειω-
τική χρήση), < λατ. christianus < µτγν. χριστιανός]. κρετον (το) {άκλ.} 
λεπτό βαµβακερό ύφασµα, µε έντονα χρώµατα, που χρησιµοποιείται 
κυρ. για κουρτίνες και καλύµµατα επίπλων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cretonne < 
Creton, χωριό τής Νορµανδίας, όπου κατασκευαζόταν αυτό το ύφασµα]. 
Κρέων (ο) {Κρέοντ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. 1. βασιλιάς τής Κορίνθου, ο οποίος 
δέχθηκε στην αυλή του τη Μήδεια και τον Ιάσονα 2. βασιλιάς τής 
Θήβας, γιος τού Μενοικέα- µετά τη µάχη των Επτά εναντίον τής Θήβας 
απαγόρευσε την ταφή τού Πολυνείκη. Επίσης Κρέοντας. [ΕΤΥΜ αρχ., 
σχηµατισµένο κατά τις µτχ. σε -ων, -οντος < κρε)ί)ων «ισχυρός, 
κυρίαρχος», που συνδ. µε σανσκρ. sréyas- «ισχυρότερος», αβεστ. 
srayah-]. κρηµνίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {κρήµνισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 
γκρεµίζω (βλ.λ.) (πβ. λ. κατακρηµνίζω). — κρήµνισις (η) [µτγν.] κ. 
κρηµνισµός (ο) [µτγν.] κ. κρήµνισµα (το) [µτγν.]. κρηµνός (ο) 
(αρχαιοπρ.) ο γκρεµός- κυρ. στη ΦΡ. βαίνω κατά κρηµνών βλ. λ. 
βαίνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. κρηµ-, εκτεταµ. βαθµ. θέµατος, που απαντά στο ρ. 
κρέµαµαι (για το οποίο βλ. λ. κρεµώ). Βλ. κ. γκρεµός]. κρηµνώδης, -
ης, -ες [αρχ.] {κρηµνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (έκταση) που έχει 
ανώµαλη διαµόρφωση, µε γκρεµούς 2. αυτός που θυµίζει γκρεµό, που 
έχει τα χαρακτηριστικά γκρεµού: ~ όχθη ΣΥΝ. απότοµος, απόκρηµνος, 
κατακόρυφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κρηναίος, -α, -ο [αρχ.] 
(αρχαιοπρ.) αυτός που βγαίνει, που πηγάζει 
από κρήνη: ~ ύδωρ. κρήνη (η) {κρηνών} 1. η φυσική πηγή νερού 2. η 
κατασκευή από την οποία ξεπηδά το νερό φυσικής πηγής ή τεχνητού 
πίδακα, λ.χ. πέτρινη ή µαρµάρινη τετράπλευρη κατασκευή µε 
κρουνούς στις πλευρές της ή τοίχος, στην πρόσοψη τού οποίου 
υπάρχει κρουνός και χτιστή ή σκαλισµένη λεκάνη στην οποία χύνεται 
το νερό ή δεξαµενή µε βάθρο, πάνω στο οποίο υπάρχει γλυπτή µορφή 
ή σύνθεση, από την οποία εκρέει νερό (συνήθ. σε κήπους ή δηµόσιους 
χώρους) 3. (µτφ.-λογοτ.) το σηµείο από το οποίο εκπορεύεται, πηγάζει 
κάτι- οτιδήποτε τροφοδοτεί: η ~ τού ηλίου (από όπου πηγάζει το φως) 
ΣΥΝ. πηγή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *κράσνα, πιθ. < *krsnä- < I.E. *krosno- 
«πηγή», πβ. αρχ. αγγλ. hroen, hoern κ.ά. Οµόρρ. κρουνός (βλ.λ.). 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. κρήνη συνδέεται ετυµολογικώς µε το 
ουσ. κάρα «κεφαλή» (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κράνα· κεφαλή) 
και έχει τη σηµ. «κεφαλόβρυσο», πβ. λατ. caput fonds «κεφαλόβρυσο»]. 
κρηπίδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ίδος} (λόγ.) 1. η λιθόκτιστη επίπεδη επιφά-
νεια σε όχθη ποταµού, η προκυµαία, το πλάτωµα αποβάθρας ΣΥΝ. 
κρηπίδωµα 2. το θεµέλιο κτίσµατος· κάθε βάθρο ή υπόβαθρο, µε το 
οποίο ενισχύεται η αντοχή, η ανθεκτικότητα κτηρίου 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. η 
βαθµιδωτή βάση των αρχαίων ναών 4. χτισµένο σκαλοπάτι (κυρ. στη 
µπροστινή πλευρά τής Αγίας Τράπεζας) 5. το τµήµα τού θαλάσσιου 
βυθού κοντά στην ακτή: ηπειρωτική ~ (υφαλοκρηπίδα). [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. κρηπίς, -ϊδος, τεχνικός όρ., αγν. ετύµου. Ίσως πρόκειται για δάνειο. 
Το λατ. crepida είναι δάνειο από την Ελλην.]. κρηπίδωµα (το) [µτγν.] 
{κρηπιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. θεµέλιο υποστήριξης οικοδοµήµατος: 
~ ναού ΣΥΝ. υπόβαθρο 2. (µτφ.) η βάση, τα θεµέλια στα οποία 
στηρίζεται (κάτι): οι µελέτες του αυτές αποτέλεσαν το ~ τής µετέπειτα 
επιστηµονικής του θεωρίας 3. η πλατφόρµα σιδηροδροµικού σταθµού 
ή λιµανιού, το πλάτωµα επιβίβασης και αποβίβασης ΣΥΝ. αποβάθρα, 
(για λιµάνι) προκυµαία. κρηπιδώνω ρ. µετβ. {κρηπίδωσα} 1. 
κατασκευάζω κρηπίδα, θεµέλια 2. (ειδικότ.) κατασκευάζω προκυµαία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κρηπιδώ (-όω) < αρχ. κρηπίς, -ίδος (βλ.λ.)]. κρησάρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} κόσκινο µε πολύ λεπτό δίχτυ, κατάλληλο για ψιλό 
κοσκινισµα, συνήθ. για τον καθαρισµό τού αλευριού από τα πίτουρα· 
ΦΡ. (α) (περνώ κάτι) από την ψιλή κρησάρα (εξετάζω κάτι) 
λεπτοµερώς, (περνώ κάτι) από εξονυχιστικό έλεγχο (β) θα σου βάλω 
κρησάρα | κόσκινο βλ. λ. κόσκινο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρησέρα, αβεβ. ετύµου. Το επίθηµα -έρα παρουσιάζεται 
και σε άλλες συναφείς λ. (πβ. διφθ-έρα, χολ-έρα), αλλά το θ. κρησ-
παραµένει ανερµήνευτο. Έχει εικασθεί ότι προέρχεται από αµάρτυρο 
ουσ. *κρήσις | *κρήσος και συνδέεται µε λατ. crëtus «χωρισµένος», 
αλλά η ίδια η λατ. λ. είναι δυσεξήγητη ως προς την προέλευση της. Η 
συνώνυµη λατ. λ. crïbrum «κρησάρα, κόσκινο» δεν συνδέεται µε την 
Ελλην.]. κρησαρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {κρησάρισ-α, -τηκα, -µένος} 
περνώ κάτι από την κρησάρα, κοσκινίζω. Επίσης κρησάρω. — 
κρησάρισµα (το). κρησαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει κοσκινιστεί µε 
κρησάρα: ~ αλεύρι | ψωµί (που φτειάχνεται από κρησαρισµένο αλεύρι) 
ΣΥΝ. κρη-σαρισµένος, κοσκινιστός. κρησφύγετο (το) το µέρος στο 
οποίο µπορεί κανείς να κρυφτεί, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο να τον 
πιάσουν, το ασφαλές καταφύγιο: οι αντάρτες είχαν το ~ τους σε µια 
απόµερη και δύσβατη ορεινή περιοχή ΣΥΝ. κρυψώνας, κρύπτη, ληµέρι 
(πβ. λ. καταφύγιο). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κρησφύγετον, αβεβ. ετύµου. Το β' 
συνθ. -φύγετον προέρχεται από το ρ. φεύγω (πβ. αόρ. β' φυγ-εϊν). Ως 
προς το ά συνθ. κρησ-έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Ήδη αρχ. 
είναι η εκδοχή ότι κρησ- < Κρής «Κρητικός», µε την ιδέα ότι στην 
Κρήτη οι κάτοικοι κατέφευγαν σε σπηλιές. Οι P. Kretschmer και F. 
Solmsen ανάγουν το κρησ-1 κράσ- στην ετυµολογική οικογένεια τού 
ουσ. κάρα «κεφαλή», οπότε η λ. θα προσδιόριζε τον τόπο όπου 
καταφεύγει κανείς, για να σώσει το κεφάλι του (άποψη που 
προσκρούει σε σοβαρά φωνητικά προβλήµατα), o J. Wackernagel 
υποστηρίζει ότι κρησφύγετον < *χρησ-φύγετον (µε ανοµοίωση των 
δασέων συµφώνων) < θ. *χρησ- (< χρήος 
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«χρέος»), οπότε η λ. θα αναφερόταν στην προσπάθεια να αποφύγει κανείς την 
πληρωµή ενός χρέους (άποψη ισχυρή µορφολογικώς, αλλά µε σηµασιολογικά 
κενά), o Ε. Καψωµένος, τέλος, προτείνει αρχικό τύπο *πρησ-φυγετον)µε 
ανοµοίωση), όπου το θ. *πρησ- εµφανίζει την εκτεταµ. βαθµ. τού πρεσ- (< 
προς, πβ. κ. πρέσβυς, βλ.λ.), οπότε η λ. προέρχεται από το ρ. προσ-φεύγω 
(άποψη µε ισχυρά επιχειρήµατα)]. 

Κρήτη (η) το µεγαλύτερο (σε έκταση και πληθυσµό) νησί τής Ελλάδας, που 
βρίσκεται µεταξύ τού Κρητικού και τού Λιβυκού Πελάγους. — Κρητικός (ο) 
[αρχ.], Κρητικιά (η), κρητικός, -ή/-ιά, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο. Πιστεύεται ότι η πρώτη 
µνεία τής νήσου γίνεται στη λ. ka-pta-ra, που απαντά στα ασσυ-
ροβαβυλωνιακά σφηνοειδή κείµενα. Επίσης η Κρήτη ταυτίζεται µε την εβρ. λ. 
Kaphtór, µε την οποία κατονοµάζεται στην Π.∆. η πατρίδα των Φιλισταίων. 
Για το ιταλ. Candia, βλ. λ. Ηράκλειο]. 

κρητίδα (η) (λόγ.) 1. ωχρό ή λευκό, εύθρυπτο πέτρωµα από ασβεστολιθικά 
κελύφη µικρών ζώων η κιµωλία 2. (συνεκδ.) κάθε µικρό κοµµάτι αυτού τού 
πετρώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. ως γραφική ύλη. Επίσης (λογιότ.) 
κρητίς [1856] {κρητίδος}. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γερµ. Kreide < µτγν. κρήτη 
«κιµωλία» < λατ. creta < Creta «Κρήτη» < αρχ. τοπωνύµιο Κρήτη]. 

κρητιδικός, -ή, -ό [1867] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κρητίδα, δηλαδή την 
κιµωλία 2. ΓΕΩΛ. Κρητιδικό (το) η γεωλογική περίοδος τού µεσοζωικού 
αιώνα, κατά την οποία σχηµατίστηκαν τα ιζηµατογενή πετρώµατα τής 
κρητίδας (κιµωλίας), πριν από περ. 130-140 εκατοµµύρια χρόνια, όταν 
εξαφανίστηκαν τα µεγάλα ερπετά και προς το τέλος της κυριαρχούσαν τα 
φυτά µε άνθη (αγγειόσπερµα). 

κρητίδογραφια (η) [1896] {κρητιδογραφιών} 1. η ζωγραφική πάνω σε ειδικό 
πορώδες χαρτί µε χρωµατιστές κρητίδες (κιµωλίες) ΣΥΝ. παστέλ 2. (συνεκδ.) 
το ζωγραφικό έργο που φιλοτεχνείται µε τον παραπάνω τρόπο ΣΥΝ. παστέλ. 
— κρητιδογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. pastel (βλ. κ. παστέλ)]. 

κρητιδογράφος (ο) αυτός που φιλοτεχνεί κρητιδογραφίες. 
Κρητίκαρος (ο) (µεγεθ.) µεγαλόσωµος και περήφανος Κρητικός: ένας λεβέντης 

~. 
Κρητικό (Πέλαγος) (το) [αρχ.] {Κρητικού (Πελάγους)} η θαλάσσια περιοχή 

µεταξύ τής Κρήτης και των Κυκλάδων. 
κρητικός, -ή/-ιά, -ό → Κρήτη 
κρητίς (η) → κρητίδα 
κρητολογία (η) η επιστηµονική εξέταση θεµάτων που σχετίζονται µε την 

Κρήτη. — κρητολόγος (ο/η) [1889], κρητολογικός, -ή, -ό. 
κρ η το µυκηναϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Κρήτη και τις Μυκήνες: 

~ πολιτισµός | γραφή. 
κριάρι (το) {κριαρ-ιού | -ιών} 1. το αρσενικό πρόβατο ΣΥΝ. κριός · 2. (λαϊκ.-

προφορ.) πρόσωπο που ανήκει στο ζώδιο τού Κριού: ταιριάζω πολύ µε τα ~. — 
(υποκ.) κριαράκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κριάριον, υποκ. τού αρχ. κριός 
(βλ.λ.)]. 

κριθάλευρο (το) [µεσν.] το αλεύρι από αλεσµένο κριθάρι. 
κριθαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ζυµαρικό τού οποίου το σχήµα µοιάζει µε τού 

κόκκου τού κριθαριού 2. (περιληπτ.) το φαγητό που παρασκευάζεται από 
τέτοια ζυµαρικά: κρέας µε ~ στον φούρνο ΣΥΝ. µανέ-στρα 3. ΙΑΤΡ. µικρό 
απόστηµα µε πύον κοντά στις βλεφαρίδες, το οποίο αναπτύσσεται όταν 
εισβάλλουν βακτηρίδια στον θύλακο µιας βλεφαρίδας, προκαλώντας οίδηµα ή 
φλεγµονή και πόνο. 

κριθαρένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι κατασκευασµένος από κριθάρι ΣΥΝ. 
κρίθινος. Επίσης κριθαρήσιος, -ια, -ιο. 

κριθάρι (το) {κριθαρ-ιού | -ιών} δηµητριακό που µοιάζει µε το σιτάρι, αλλά µε 
πιο φωτεινό πράσινο χρώµα, και τού οποίου οι κόκκοι χρησιµοποιούνται στη 
διατροφή τού ανθρώπου, στη ζυθοποιία, σε υποκατάστατα τού καφέ και ως 
ζωοτροφή. [ΕΤΥΜ < µτγν. κριθάριον, υποκ. τού αρχ. κριθή (βλ.λ.)]. 

κριθαρόψωµο (το) το ψωµί που έχει γίνει από κριθάλευρο. 
κριθή (η) (λόγ.) το κριθάρι. [ΕΤΥΜ. αρχ· (ήδη µυκ. ki-ri-ta), παρεκτεταµένος τ. 

(σε -θή) αρχαιότατου συνωνύµου *κρΐθ, τού οποίου µαρτυρείται µόνο η αιτ. 
κρϊ. Το κρϊ είναι αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. θ. *ghrzd(h)- | *gherzd- «κριθάρι», 
πβ. αλβ. drith, αρµ. gari, λατ. hordeum (> γαλλ. orge), γερµ. Gerste κ.ά. Οι 
ερµηνευτικές δυσκολίες που εγείρει το µακρό -i- (τού κρϊ), έχουν οδηγήσει 
ορισµένους µελετητές στην άποψη ότι πρόκειται για προελλην. λ.]. 

κρίθινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από κριθάρι: ~ ψωµί ΣΥΝ. 
κριθαρένιος, κριθαρήσιος. 

κρικέλλα (η) {κρικελλών} (λαϊκ.) ο κρίκος µεγάλων διαστάσεων ΣΥΝ. χαλκάς. 
κρικέλλι (το) {κρικελλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µικρός χαλκάς. [ETYM. < µτγν. 

κρικέλ(λ)ιον, υποκ. τού κρίκελλος (αντιδάν.) < λατ. circellus < circulus < 
circus < αρχ. κίρκος | κρίκος (βλ.λ.)]. 

κρίκετ (το) {άκλ.} πολύπλοκο παιχνίδι (δηµοφιλές κυρ. στην Αγγλία) που 
παίζεται από δύο οµάδες µε έντεκα παίκτες η καθεµιά, µε ξύλινα ρόπαλα σε 
σχήµα κουπιού και µπάλες από σκληρό δέρµα, σε γήπεδο µε δύο φράχτες που 
απέχουν µεταξύ τους 20 µέτρα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cricket < µέσ. γαλλ. criquet 
«δοκός», πιθ. < ολλ. krick(e) «αγχόνη, µπράτσο»]. 

κρικοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κρικοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κρίκο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κρίκος (ο) 1. δακτύλιος από µέταλλο ή άλλο υλικό: οι ~ µιας αλυσίδας ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) χαλκάς 2. (µτφ.) η σχέση που συνδέει πρόσωπα, πράγµατα ή 
καταστάσεις: ο δικαστής αναζητούσε τον µυστικό - που συνέδεε τα επιµέρους 
στοιχεία τής υπόθεσης ΣΥΝ. σύνδεσµος· ΦΡ. συνδετικός κρίκος πρόσωπο ή 
στοιχείο που συνδέει άλλα πρόσωπα ή 

στοιχεία µεταξύ τους, ώστε να έχουν ενότητα, συνοχή: αυτός είναι ο ~ 
ανάµεσα στην κυβέρνηση και το κόµµα || υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά δεν 
υπάρχει ο ~ που θα ενώσει τα κοµµάτια τού παζλ 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. κρίκοι (οι) (α) 
όργανο που αποτελείται από δύο κρίκους, οι οποίοι κρέµονται από υψηλό 
σηµείο (συνήθ. µε σχοινιά), από τους οποίους πιάνεται ο αθλητής και εκτελεί 
διάφορες ασκήσεις επιδεξιότητας (β) (συνεκδ.) το άθληµα που βασίζεται στο 
παραπάνω όργανο γυµναστικής: αγωνίζοµαι στους ~ || στους ~ βαθµολογήθηκε 
µε 9.95 • 4. σκουλαρίκι σε σχήµα δακτυλίου: φορούσε κρίκους. — (υποκ.) 
κρικάκι (το) (σηµ. 1,4), κρικωτός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ- (ο τ. κίρκος είναι υστερογενής) < *krik-os < αναδιπλα-σιασµένο θ. 
*ki-kr-o- < θ. *kr-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)ker- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. 
λατ. curvus «κυρτός», γαλλ. courbe, ισπ. corvo κ.ά. Οµόρρ. κυρ-τός (βλ.λ.). 
Το λατ. circus προέρχεται από τον αρχ. πα-ράλλ. τύπο κίρκος και βάσει αυτού 
σχηµατίστηκαν αρκετές λ., πβ. λατ. circus «κύκλος, κρίκος», circa «γύρω», 
circulus «κύκλος» (> ισπ. circulo), γαλλ. cirque «κρίκος», cercle «κύκλος» (> 
αγγλ. circle), λατ. circare «κάνω τον γύρο» (> γαλλ. chercher «αναζητώ, 
ψάχνω») κ.ά.]. 

κρι-κρι (το) {άκλ.} ο κρητικός αίγαγρος, άγριο κατσίκι που ζει στα βουνά τής 
Κρήτης και στα γύρω νησάκια, φέρει µεγάλα τοξωτά κέρατα γυρισµένα προς 
τα πίσω, ζει κατά κοπάδια και αποτελεί προστατευόµενο είδος. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητική λ.]. 

κρίµα (το) {κρίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η άδικη πράξη: πλήρωσε για τα ~ του 
ΣΥΝ. φταίξιµο, παράπτωµα, λάθος, αµάρτηµα- ΦΡ. το κρίµα στον λαιµό µου 
η ευθύνη για την αδικία είναι δική µου: το κρίµα στον λαιµό σου για το κακό 
που µου 'κάνες! 2. ό,τι γίνεται | συµβαίνει άδικα, προκαλώντας µεγάλη λύπη, 
στενοχώρια, συµπάθεια, οίκτο γι' αυτόν που το υφίσταται: είναι ~ να πάνε 
χαµένες τόσες προσπάθειες- ΦΡ. ΓΙ κρίµα! σε περιπτώσεις που κάτι θεωρείται 
άδικο, προκαλεί θλίψη, οίκτο κ.λπ.: ~ να τον βρει τέτοια συµφορά σε τόσο 
µικρή ηλικία! || ~ που έφυγε ο Νίκος! ∆εν τον πρόλαβα για δύο λεπτά! 3. ως 
επίρρ. που δηλώνει απογοήτευση ή συµπάθεια: ~ τα νιάτα σου! || - τα λεφτά 
που ξόδεψα για να σε σπουδάσω! || ~ που δεν σε είδε ο πατέρας σου να σε 
καµαρώσει! Επίσης (λαϊκ.) κρίµας (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«κρίση, απόφαση», < κρίνω (βλ.λ.). Η σηµ. τής καταδικαστικής κρίσεως 
πρωτοαπαντά στους Εβδοµήκοντα, λ.χ. Π.∆. Λευτερ. 21,22: εάν δέ γένηται εν 
τινι αµαρτία κρίµα θανάτου και άποθάνη...]. 

Κριµαία (η) [1862] χερσόνησος τής Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Crimée < ρωσ. Krym, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
µογγολ. herem «ισχύς, δύναµη», ονοµασία που δόθηκε στην περιοχή από τους 
Τατάρους κατακτητές της το 1427]. 

κριµαϊκός, -ή, -ό [1858] αυτός που σχετίζεται µε την περιοχή τής Κριµαίας: ~ 
πόλεµος. 

κρίµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {κριµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να 
αµαρτήσει, τον κολάζω ΣΥΝ. αµαρτάνω, κολάζοµαι 2. (η µτχ. 
κριµατισµένος, -η, -ο) αυτός που έχει υποπέσει σε αµαρτήµατα. 

κρινάκι (το) → κρίνο 
κρινένιος, -ια, -ιο αυτός που µοιάζει µε κρίνο (στο σχήµα ή το χρώµα): ~ χέρια. 
Κρινιώ (η) γυναικείο όνοµα. 
κρίνο (το) 1. κάθε φυτό που ανήκει στο ίδιο γένος, στο οποίο περιλαµβάνεται 

και ο κρίνος (βλ.λ.) 2. το άνθος αυτού τού φυτού.   — (υποκ.) κρινάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρίνον, δάνειο, αγν. ετύµου]. 

κρίνοδάχτυλος, -η, -ο [1823] (λογοτ.) αυτός που έχει µακριά, λεπτά και λευκά 
δάχτυλα: ~ κόρη. 

κρινοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κρινοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κρίνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κρινόλευκος, -η, -ο [1856] αυτός που έχει το χρώµα τού λευκού κρίνου- που 
είναι άσπρος σαν κρίνος. 

κρινολίνο (το) (παλαιότ.) η µακριά, φαρδιά φούστα φορέµατος, η οποία 
υποστηριζόταν µε ειδικό σκελετό από λεπτά, χαλύβδινα ελάσµατα και 
φοριόταν ως µεσοφόρι, για να «φουσκώνει» η φούστα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
crinolino < crino- (< λατ. crinis «τρίχα») + lino (< λατ. Unum «λινό»)]. 

κρινολούλουδο (το) το άνθος τού κρίνου. 
κρίνος (ο) [µεσν.] 1. φυτό µε λογχοειδή φύλλα και αρωµατικά άνθη σε σχήµα 

χωνιού ή καµπάνας και χρώµατος λευκού, κίτρινου ή ερυθρού, το οποίο 
χρησιµοποιείται από πολύ παλιά ως διακοσµητικό 2. το άνθος αυτού τού 
φυτού: έβαλε τους ~ στο βάζο- ΦΡ. (σκωπτ.) µε τον κρίνο µε τον πιο αγνό, 
αθώο τρόπο, χωρίς καµιά σεξουαλική επαφή: Και το παιδί πώς το έκανε; ~; 

κρίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έκρινα, κρίθηκα, κριµένος} ♦ (µετβ.) 1. (α) εκφράζω 
τη γνώµη µου για (κάτι), κάνω εκτίµηση: έκριναν αναγκαία τη λήψη 
αποφασιστικών µέτρων ΣΥΝ. θεωρώ, φρονώ, νοµίζω· ΦΡ. (κρίνω) εξ ιδίων τα 
αλλότρια βλ. λ. αλλότριος (β) (κρίνω κάποιον/κάτι ως...) θεωρώ ότι 
κάποιος/κάτι είναι...: το οικονοµικό επιτελείο κρίνει ως ασύµφορη την επένδυση 
|| (κ. µεσοπαθ.) η συµφωνία κρίνεται ως ανεπαρκής 2. ασκώ κριτική: δεν 
επιθυµώ να ~ ενέργειες συναδέλφων || ~ εκ τού ασφαλούς (χωρίς να κινδυνεύω) 
|| ~ ευµενώς | µε επιφυλάξεις • 3. (για δικαστήριο) εκδίδω απόφαση, 
αποφαίνοµαι: το Σ.τ.Ε. έκρινε αντισυνταγµατικές τις περισσότερες διατάξεις τού 
νοµοσχεδίου || ~ ορθά | τελεσίδικα || και οι κρίνοντες (ενν. οι δικαστές) 
κρίνονται · 4. (α) διαδραµατίζω αποφασιστικό ρόλο για την έκβαση 
υποθέσεως: η πολύχρονη πείρα και το υψηλό ηθικό των αθλητών έκρινε τον 
αγώνα || (κ. µεσοπαθ.) από τη σηµερινή ψηφοφορία κρίνεται η τύχη τής κυ-
βέρνησης (β) (στον αόρ. κ. παρακ.) για την οριστική έκβαση υποθέσεως, 
αγώνα κ.λπ.: όσον αφορά στην πρόκριση στον επόµενο γύρο, τί- 
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ποτά δεν έχει ακόµη κριθεί || η εκλογική αναµέτρηση κρίθηκε ήδη πριν από τα 
µεσάνυχτα (φάνηκε καθαρά ποιος θα είναι ο νικητής) 5. αξιολογώ (κάποιον ως 
προς την καταλληλότητα του), περνάω (κάποιον) από κρίση: (κ. µεσοπαθ.) 
σήµερα θα κριθούν οι υποψήφιοι για τις κενές θέσεις ♦ 6. (αµετβ.) εκφέρω 
κρίσεις (για άλλους), σχολιάζω (συ-νήθ. αρνητικά): µην κρίνεις, αν δεν ξέρεις 
|| «µή κρίνετε, ϊνα µη κριθήτε» (Κ.∆. Ματθ. 7, 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακεκριµένος, 
ενδοκρινής, κλίνω, µετοχή, νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρί-ν^ω < θ. κρι- < *(s)kri-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)ker-i- «κόβω, χωρίζω», πβ. λατ. cerno «αποφασίζω», crimen «κατηγορία, 
έγκληµα» (> γαλλ. crime), certus «αποφασισµένος, βέβαιος» (> γαλλ. certes, 
ισπ. cierto), cribrum «κόσκινο» (> γαλλ. crible, ισπ. cribo) κ.ά. Οµόρρ. κρί-µα, 
κρί-σις, κρι-τής, κρι-τήριο(ν), Κρί-των κ.ά. Εφόσον το ρ. ανάγεται στην ευρεία 
λεξιλογική οικογένεια τού I.E. *(s)ker- «κόβω, χωρίζω», συνδέεται επίσης µε 
το ρ. κείρω (βλ.λ.) και τα παράγωγα του. Η αρχική σηµ. τού ρ. κρίνω ήταν 
πιθανώς «κοσκι-νίζω», που προσέλαβε αργότερα και µεταφορική χρήση: 
«ζυγίζω προσεκτικά µιαν απόφαση, αποφασίζω»]. 

κριόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µοιάζει µε κριό. 
κριός (ο) (λόγ.) 1. (α) το αρσενικό πρόβατο ΣΥΝ. κριάρι (β) πολιορκητικός 

κριός (i) η πολεµική µηχανή που γκρέµιζε τα τείχη ή τις πύλες 
πολιορκούµενης πόλης και την οποία αποτελούσε ένα µακρύ δοκάρι µε ένα 
µεταλλικό κεφάλι κριού στην άκρη (ii) (µτφ.) αυτός που αποτελεί τη δύναµη 
κρούσεως κάποιου: «η νεολαία τού κόµµατος αποτελούσε τον ~ τής πολιτικής 
επέλασης του τη δεκαετία τού '80» (εφηµ.)· Κριός (ο) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. (α) 
αµφιφανής αστερισµός που βρίσκεται στο Β. Ηµισφαίριο (β) το πρώτο ζώδιο 
τού ζωδιακού κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο από 21/3-19/4 
3. (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω 
περιόδου ΣΥΝ. (λαϊκ.-προφορ.) κριάρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρϊ-Εός < *kr-ia-Foç < θ. *kr-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- «κεφάλι», πβ. λατ. cervus «ελάφι» (> γαλλ. cerf), cornu «κέρατο» κ.ά. 
Οµόρρ. κέρ-ας, κάρ-α, κρά-νος, κρα-νίο(ν) κ.ά. Κατ' άλλη, λιγότερο πιθανή 
άποψη, η λ. συνδέεται µε βαλτοσλαβικές λέξεις, οι οποίες σηµαίνουν 
«γαµψός, κυρτός», πβ. λιθ. kreivas «κυρτός», αρχ. σλαβ. krivü «σκόλιος» 
κ.ά.]. 

κριοφόρος (ο) ΑΡΧΑΙΟΛ. τύπος αρχαιοελληνικού αγάλµατος που παριστάνει 
συνήθ. τον θεό Ερµή να κρατά στους ώµους του ένα κριάρι. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κριός + -φόρος < φέρω]. 

κρίση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ικανότητα τού ανθρώπου να εµβαθύνει 
λογικά και να καταλήγει σε ορθά συµπεράσµατα: έκανε άστοχες εκτιµήσεις, 
γιατί δεν διέθετε ~ || σκοπός τού νέου συστήµατος είναι να καλλιεργηθεί η ~ 
στους µαθητές || ερώτηση κρίσεως (που απαιτεί ικανότητα ανάλυσης, 
εµβάθυνσης και συσχετισµού εννοιών) || εµπιστεύοµαι την ~ σου ΣΥΝ. κριτική 
ικανότητα, ορθοφροσύνη ΑΝΤ. ακρισία 2. (α) η άποψη, η εκτίµηση που 
εκφέρει κανείς για πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις: επιπόλαιη | βιαστική 
| βεβιασµένη | πολιτική | αντιφατική | προκατειληµµένη | ρατσιστική | αξιόλογη 
~||η ~ τής επιτροπής (β) ΓΑΩΣΣ. πρόταση κρίσεως βασικό είδος πρότασης, 
κατά τη διατύπωση τής οποίας ο οµιλητής σιωπηρώς δεσµεύεται ότι τα 
λεγόµενα του αληθεύουν (θετικά ή αρνητικά): γνωρίζει καλά την αγγλική 
γλώσσα 3. ΣΤΡΑΤ. κρίσεις (οι) η διαδικασία κατά την οποία αποφασίζονται από 
αρµόδια επιτροπή οι προαγωγές και οι αποστρατείες των αξιωµατικών 
(συνεκδ.) ο χρόνος κατά τον οποίο διενεργούνται οι κρίσεις αξιωµατικών · 4. η 
απόφαση δικαστηρίου: ήλπιζαν ότι η ~ τού δικαστηρίου θα ήταν αθωωτική 
ΣΥΝ. ετυµηγορία 5. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) η πρόταση που αποφαίνεται αν µια 
έννοια µπορεί ή όχι να αποδοθεί σε µια άλλη: αποφατική | καταφατική | συνθε-
τική (βλ.λ.) ~ 6. (στον χριστιανισµό) η τιµωρία ή η δικαίωση των ανθρώπων 
από τον Θεό, που πρόκειται να συµβεί, σύµφωνα µε την Αγία Γραφή, κατά τη 
συντέλεια τού κόσµου: µέλλουσα -1| ηµέρα τής κρίσεως · 7. η διατάραξη τής 
οµαλής πορείας µιας διαδικασίας, η κακή λειτουργία ή η έµπρακτη 
αµφισβήτηση καθιερωµένων (δοµών, αξιών, θεσµών κ.λπ.): η ~ τής 
οικογένειας | τής πολιτικής | αξιών | θεσµών || ενεργειακή | εκπαιδευτική | 
οικονοµική | τουριστική | χρηµατιστηριακή | στρατιωτική - || η ~ εκδηλώνεται | 
ξεσπά | διαφαίνεται | διαγράφεται | σοβεί | επεκτείνεται | αντιµετωπίζεται || 
επιτροπή χειρισµού | διαχείρισης κρίσεων || διέρχοµαι ~ ΣΥΝ. δοκιµασία 8. (για 
πρόσ.) κατάσταση στην οποία χάνει κανείς την εµπιστοσύνη στον εαυτό του ή 
σε ό,τι κάνει, αµφιβάλλει για τον εαυτό του και τη ζωή του (λόγω 
προβληµάτων οικονοµικών, συναισθηµατικών κ.ά.): περνάω µια ~ αυτή την 
εποχή || η ~ τής µέσης ηλικίας || περνάει ~ συνειδήσεως | ταυτότητας 9. (α) 
ΙΑΤΡ. η έντονη εκδήλωση παθολογικής κατάστασης: ~ επιληψίας | άσθµατος || 
υπερτασική ~ || παθαίνω ~ (β) (ει-ρων.) η εµφάνιση θετικών χαρακτηριστικών, 
τα οποία δεν έχει κάποιος: τώρα τελευταία έχει πάθει µια ~ ειλικρίνειας! 
(συνήθ. δεν είναι ειλικρινής) || περνάει ~ εξυπνάδας (για κάποιον που δεν λέει 
συνήθ. έξυπνα πράγµατα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση, γνώµη. [ETYM; < αρχ. 
κρίσις < κρίνω (βλ.λ.). Η λ. πέρασε σε πολλές γλώσσες µέσω τού λατ. crisis, 
πβ. αγγλ. crisis, γαλλ. crise, γερµ. Krise κ.ά.]. 

κρίσιµος, -η, -ο 1. αυτός που παίζει αποφασιστικό ρόλο για την εξέλιξη µιας 
κατάστασης: ~ διαβουλεύσεις | συνδιάσκεψη | τετραήµερο | εκλογές | 
συµπεράσµατα | ερώτηµα | περίοδος | µατς | αποφάσεις | φάση | στιγµές ΣΥΝ. 
καθοριστικός 2. (συνεκδ.) αυτός που ενέχει κίνδυνο: η υγεία του βρίσκεται σε 
~ κατάσταση || οι σχέσεις τους είναι σε - σηµείο ΣΥΝ. επικίνδυνος, σοβαρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κρίσις]. 

κρισιµότητα (η) [1833] 1. το να βρίσκεται κάποιος/κάτι σε επικίνδυνο σηµείο 
τής πορείας του: η ~ των πολιτικών εξελίξεων µας αναγκάζει να λάβουµε 
πρόσθετα µέτρα || η ~ µιας κατάστασης 2. η σο- 

βαρότητα, η αποφασιστική σηµασία πράγµατος ή γεγονότος: η ~ τής διεθνούς 
διάσκεψης. κρις-κραφτ (το) {άκλ.} µικρό ταχύπλοο σκάφος για αγώνες ή ανα-
ψυχή. 
[ETYM. < αγγλ. Chris Craft (εµπορική ονοµασία σκαφών)]. κρίταµο (το) 
ποώδες εδώδιµο φυτό µε ιδιότυπο άρωµα. [ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν. < λατ. 
crithmum < αρχ. κρήθµον | κρίθµον, αγν. 
ετύµου]. κριτήριο (το) {κριτηρί-ου | -ων} 1. καθετί µε βάση το οποίο εκφέρου-
µε µια κρίση, το µέτρο αξιολόγησης ή επιλογής: ζήτησαν να γίνουν αυστηρότερα 
τα ~ επιλογής στα Α.Ε.Ι. || τροποποιώ | θεσπίζω κριτήρια || η ποιότητα τού 
φαγητού είναι ένα από τα ~ µε τα οποία επιλέγω ένα εστιατόριο || σαφή | 
οµοιογενή | ηθικά | κοινωνικά ~ 2. (α) ΟΙΚΟΝ. αντικειµενικά κριτήρια βλ. λ. 
αντικειµενικός (β) κριτήρια σύγκλισης βλ. λ. σύγκλιση. 

ίΒΤΥΜ. < αρχ. κριτήριον < θ. κρι- (βλ. λ. κρίνω) + παραγ. επίθηµα -τή-ριον]. 
κριτής (ο) 1. αυτός ο οποίος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, αποφασίζει 

για κάτι ή αποφαίνεται για ένα ζήτηµα: αυστηρός | επιεικής —1| οι — τού 
έδωσαν παµψηφεί το α'βραβείο || ο Μέγας Κριτής (ο Θεός) 2. αυτός που 
εκφέρει κρίσεις για (κάποιον/ κάτι): έγιναν αυτόκλητοι ~ των πάντων 3. Π.∆. 
κυβερνήτης των Ιουδαίων 4. Κριταί (οι) το έβδοµο βιβλίο τής Π.∆., το οποίο 
ονοµάστηκε έτσι από τον διορισµό (Κριτής) που έδωσε ο Θεός στους 
ανθρώπους που κυβέρνησαν τους Ισραηλίτες από τον Ιησού τού Ναυή µέχρι 
τον Σαµουήλ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κρίνω (βλ.λ.). Με τη λ. Κριταί ως ονοµασία τού 
οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆. απέδωσαν οι Εβδοµήκοντα τον εβρ. τίτλο 
Shophetim «κριτές»]. 

κριτικάρω ρ. µετβ. {κριτίκαρ-α κ. -ισα} (κακόσ.-καθηµ.) ασκώ κριτική σε 
(κάποιον/κάτι), κυρ. µε την πρόθεση να τονίσω τις αρνητικές πλευρές του και 
να υποτιµήσω τις θετικές του: ξέρει µόνο να κριτικάρει τους άλλους, λες κι 
αυτός δεν κάνει ποτέ του λάθος. — κριπ-κάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ιταλ. criticare < critica «κριτική»]. 

κριτική (η) 1. η έκφραση γνώµης για (κάποιον/κάτι), συνήθ. ο εντοπισµός των 
θετικών και αρνητικών του στοιχείων: ασκώ | διατυπώνω ~ ΣΥΝ. σχολιασµός, 
κρίση, εκτίµηση, αξιολόγηση 2. (ειδικότ.) (α) η τεκµηριωµένη αξιολόγηση 
ενός έργου και των συντελεστών του, η θετική ή αρνητική αποτίµηση του µε 
βάση συγκεκριµένα κριτήρια: ~ θεάτρου | κινηµατογράφου || η παράσταση 
πήρε καλές ~ (β) Νέα Κριτική βλ. λ. νέος 3. (συνεκδ.) κείµενο σε εφηµερίδα, 
περιοδικό, που εκφράζει τη γνώµη ενός ειδικού για τις θετικές ή αρνητικές 
ιδιότητες ενός (λογοτεχνικού, θεατρικού, κινηµατογραφικού κ.λπ.) έργου: δια-
βάζω | γράφω ~ || λαµβάνω υπ' όψιν µου τις ~ των εφηµερίδων || η ~ βιβλίου 
βρίσκεται στη σελ. 10|| σε πινακίδα στην είσοδο τού θεάτρου είχαν αναρτηθεί οι 
~ των εφηµερίδων 4. (περιληπτ.) το σύνολο των προσώπων που ασκούν 
κριτική επαγγελµατικά: η - σύσσωµη επαίνεσε το έργο 5. (κακόσ.) η 
επισήµανση των αρνητικών στοιχείων: ασκώ | κάνω ~ σε κάποιον || γίνοµαι 
αντικείµενο κριτικής ΑΝΤ. εγκώµιο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
κριτικός (βλ.λ.). Η χρήση τού θηλ. κριτική ως ουσ. είναι ήδη αρχ. (απαντά 
στον Πλάτωνα ως κριτική τέχνη) και έδωσε λαβή για τον σχηµατισµό πολλών 
δανείων στις ευ-ρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. και γαλλ. critique, γερµ. Kritik κ.ά.]. 

κριτικισµός (ο) [1886] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό σύστηµα που 
στηρίζεται στο έργο τού Γερµανού φιλοσόφου 1. Καντ (1724-1804), σύµφωνα 
µε το οποίο, πριν προχωρήσει κανείς στην εξέταση ενός αντικειµένου, θέτει 
ερωτήµατα για τον τρόπο µε τον οποίο γνωρίζουµε κάτι και τη γνώση αυτή 
καθ' εαυτήν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. criticisme]. 

κριτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κρίση, την κριτική ή τον κριτή: η 
~ επιτροπή τού απένειµε το πρώτο βραβείο || ~ παρουσία | διάθεση | πνεύµα 
(που δεν δέχεται κάτι, πριν το εξετάσει συστηµατικά) | σκέψη | ανάλυση | 
δοκίµιο | ικανότητα 2. κριτικός (ο/η) πρόσωπο που σχολιάζει και αξιολογεί 
καλλιτεχνικά έργα: ~ θεάτρου | κινηµατογράφου | λογοτεχνίας || αµερόληπτος | 
οξυδερκής ~ 3. ΦΙΛΟΛ. (α) κριτική έκδοση (νεολατ. editio critica) έκδοση 
κειµένου, που βασίζεται στη µελέτη τής χειρόγραφης παράδοσης (β) κριτικό 
υπόµνηµα βλ. λ. υπόµνηµα. — κριτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < κριτός < κρίνω]. 

κρίτρα (τα) τα χρήµατα που λαµβάνει ως αµοιβή κάθε µέλος κριτικής 
επιτροπής. 
[ΕΤΥΜ. < κρίνω + παραγ. επίθηµα -τρο | -τρα, πβ. εξέτασ-τρα, δίδακτρα]. 

κριτσανίζω ρ. αµετβ. {κριτσάνισα} (οικ.) (για το µάσηµα σκληρής, τραγανής 
τροφής) κάνω κριτς-κράτς. — κριτσάνισµα (το). 

κριτσανιστός, -ή, -ό αυτός που είναι τραγανός, που όταν τον τρώει κανείς 
ακούγεται ο ήχος «κριτς-κράτς»: ~ κουλλούρι. 

κριτσίνι (το) {κριτσιν-ιού | -ιών} λεπτό µακρόστενο κουλλούρι από 
φρυγανισµένο ψωµί. 
[ETYM. < ιταλ. grissini, πληθ. τού grissino, µε την επίδρ. τού ηχοµιµητ. 
κριτς]. 

κριτς-κράτς (το) {άκλ.} ο ήχος που παράγεται από το µάσηµα τραγανής 
τροφής. Επίσης κριτς-κρίτς. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

Κρίτων (ο) {Κρίτων-ος, -α} 1. πλούσιος αρχαίος Αθηναίος, φίλος τού Σωκράτη 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης Κρίτωνας. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < κρίνω]. 

Κροατία (η) (κροατ. Republika Hrvatska = ∆ηµοκρατία τής Κροατίας) κράτος 
τής ΝΑ. Ευρώπης στη Βαλκανική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Ζάγκρεµπ, 
επίσηµη γλώσσα την Κροατική και νόµισµα το κούνα 
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Κροατίας. — Κροάτης (ο), Κροάτισσα (η), κροατικός, -ή, -ό κ. κροατικός, -η, 
-ο, Κροατικά κ. (καθηµ.) Κροατικά (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. Croatia < σερβοκρ. Hrvatska < Hrvati, όνοµα σλαβικής 
φυλής που κατοίκησε στην περιοχή και σηµαίνε «ορεσίβιος». Ίσως συνδ. µε 
ρωσ. khrebet «οροσειρά»]. 

κροίσος (ο) ο εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος, ο µεγιστάνας τού πλούτου: ένας 
σύγχρονος ~. 

[ΕΤΥΜ, < αρχ. Κροίσος, Ονοµα τού τελευταίου βασιλιά τής Λυδίας (560-597 
π.Χ.), ο οποίος ήταν γνωστός για τον εξαιρετικό πλούτο του. Το όνοµα είναι 
αγν. ετύµου, µολονότι από µερικούς συνδ. µε το αρχ. κρείσσων «ισχυρότερος»]. 
κροκάδι (το) {κροκαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο κρόκος τού αβγού. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. κρόκος]. κροκάλα (η) στρογγυλό, λείο χαλίκι τής 
ακροποταµιάς ή τής ακρογιαλιάς. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κροκάλη < κρόκη «στρογγυλό βότσαλο», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. sârkarâ- «βότσαλο» ή, κατ' άλλη άποψη, προέρχεται από το 
ρ. κρέκω «κρούω, χτυπώ, υφαίνω» < I.E. *krek- «χτυπώ, κρούω«, πβ. αρχ. 
σκανδ. hroell «ράβδος για ύφανση», αρχ. αγγλ. hrêol «ανέµη» (> αγγλ. reel), 
αρχ. γερµ. hregil «ένδυµα» κ.ά.], κροκαλοπαγης, -ής, -ές [1887] {κροκαλοπαγ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για πετρώµατα) αυτός που αποτελείται από 
στερεοποιηµένες κροκάλες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < κροκάλη + -παγής (< αρχ. πήγνυµι, βλ. κ. πήζω), απόδ. ξέν. όρου, 
πβ. αγγλ. conglomerate]. κροκάτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει το κίτρινο 
χρώµα τού κρόκου: «ω! τής αυγής ~ γάζα...» (Κ. Βάρναλης). κροκέ (το) {άκλ.} 
είδος παιχνιδιού που παίζεται µε ένα ραβδί και µια ξύλινη µπάλα, την οποία ο 
παίκτης προσπαθεί να περάσει µέσα από µια σειρά µικρά τόξα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. croquet < αγγλ. crocket < µέσ. γαλλ. croquet «σκληρό 
χτύπηµα», ηχοµιµητ. λ.]. κροκέτα (η) {κροκετών} παρασκεύασµα σφαιρικού 
σχήµατος από πουρέ πατάτας και κιµά ή αλεσµένο ψάρι ή τυρί κ.λπ., το οποίο 
έχει τηγανιστεί σε λάδι, αφού έχει βουτηχτεί πρώτα σε κρόκο αβγού και 
αλευρωθεί (πβ. τυρο-κροκέτά). 
[ΕΤΥΜ_. < γαλλ. croquette < p. croquer «θορυβώ, τρίζω», ονοµατοποιη-
µένηλ]. κροκί (το) {άκλ.} το χρώµα τού κρόκου τού αβγού: (ως επίθ.) ~ που-
κάµισο. κροκίδωση κ. κροκυδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. 
η συσσωµάτωση και η καταβύθιση των στερεών συστατικών αιωρήµατος ΣΥΝ. 
θρόµβωση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. coagulation «πήξη». Ανάγεται στο µτγν. κροκίς | αρχ. 
κροκύς < κρόκη < κρέκω «υφαίνω», βλ. λ. κροκάλα]. κρόκινος, -η, -ο [µτγν.] 1. 
αυτός που είναι φτειαγµένος από κρόκο 
2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το κίτρινο χρώµα τού κρόκου. κροκοβαφής, -ής, -ές 
[αρχ.] (κροκοβαφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει βαφεί µε χρωστική ουσία, 
η οποία εξάγεται από το φυτό τού κρόκου ΣΥΝ. ξανθοκόκκινος. κροκοδίλιος, -
α, -ο [1892] αυτός που σχετίζεται µε τον κροκόδιλο· 
ΦΡ. κροκοδίλια δάκρυα ψεύτικα, υποκριτικά δάκρυα. κροκόδιλος κ. 
κορκόδιλος κ. (εσφαλµ.) κροκόδειλος (ο) {-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων, -ους κ. -
ίλους} (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ζώο), κροκοδιλίνα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} µεγαλόσωµο, σαρκοβόρο ερπετό µε δυνατά σαγόνια, τέσσερα 
κοντά πόδια και µακριά ουρά, που ζει στα νερά των τροπικών και υποτροπικών 
περιοχών (πβ. λ. αλιγάτορας). — (υποκ.) κροκοδιλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κροκόδιλος | κορκόδιλος (ο τ. σε -δειλός είναι αποτέλεσµα 
σύγχυσης των -ι- και -ει- εξαιτίας τού ιωτακισµού) < *κροκό-δριλος (µε 
ανοµοιωτική σίγηση τού δεύτερου -ρ-) < κρόκη «βότσαλο» + δρϊλος 
«σκουλήκι» (αγν. ετύµου). Ακολουθώντας την ερµηνεία τού Ηροδότου, 
πιστεύεται σήµερα ότι η λ. αποδόθηκε αρχικά σε ορισµένα είδη σαύρας και 
αργότερα στους κροκοδίλους τού Νείλου]. κροκοειδής, -ής, -ές [αρχ.] 
{κροκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε κρόκο 2. (συνεκδ.) 
αυτός που έχει το ίδιο χρώµα µε κρόκο ΣΥΝ. κρόκινος, κροκάτος. κρόκος (ο) 
1. ποώδες φυτό µε µοβ, κίτρινα ή λευκά άνθη, που καλλιεργείται για τις 
φαρµακευτικές και χρωστικές του ιδιότητες 2. (συνεκδ.) η κίτρινη σκόνη που 
προέρχεται από τα στίγµατα τού φυτού και χρησιµοποιείται ως αρτυµατική, 
βαφική, φαρµακευτική ύλη ΣΥΝ. ζαφορά, σαφράν · 3. η λέκιθος, το κιτρινάδι 
τού αβγού ΣΥΝ. κροκάδι. Επίσης κροκός (σηµ. 3) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. karkóm, αραβ. kurkum, ακκαδ. 
kurkanü. Το λατ. crocus είναι δάνειο από την Ελλην.]. κροκώδης, -ης, -ες 
[µτγν.] {κροκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που µοιοιζει (στο χρώµα ή στην υφή) µε κρόκο αβγού. κροκωτός, -ή, -ό [αρχ.] 
1. αυτός που φτειάχνεται από κρόκο 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
κρόκου. κροµµύδι (το) → κρεµµύδι κροµµυδίλα (η) → κρεµµυδίλα 
κρόµµυον (το) [αρχ.] {κροµµύ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το κρεµµύδι. κρονόληρος 
(ο) {κρονολήρ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ο φλύαρος ή ο ξε-µωραµένος γέροντας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Κρόνος + λήρος «ανόητος» (βλ.λ.)]. Κρόνος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. 
γυιος τού Ουρανού και τής Γαίας, πατέρας τού ∆ία και άλλων θεών, ο οποίος 
έτρωγε τα παιδιά του, ώσπου µε τέχνασµα εκθρονίστηκε από τον ∆ία · 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. πλανήτης τού ηλιακού µας συστήµατος, ανάµεσα στον ∆ία και τον 
Ουρανό, γνωστός 

για τους εντυπωσιακούς του δακτυλίους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η αναγωγή στο ρ. κραίνω 
«επιτυγχάνω» (οπότε η σηµ. θα ήταν «εκπληρωτής, εκείνος που φέρει εις 
πέρας»), συσχέτιση που προσκρούει σε φωνητικές δυσκολίες (αφού κραίνω < 
κρα-αίνω, που συνδέεται µε το ουσ. κάρα «κεφάλι»). Η αναγωγή στα ρ. 
κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω» και κεραΐζω «καταστρέφω» δεν ευσταθεί. Σε 
παρετυµολογία οφείλεται η άποψη των αρχαίων ότι Κρόνος = Χρόνος (έτσι 
στον Αριστοτέλη)]. κροντήρι (το) → κρωντήρι 
κρόουλ (το) {άκλ.} τρόπος γρήγορης κολύµβησης, κατά τον οποίο ο αθλητής 
κινεί εναλλάξ τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του προς τα µπρος και κινεί 
ρυθµικά τα τεντωµένα πόδια του ΣΥΝ. ελεύθερο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. crawl < µέσ. 
αγγλ. crawlen < αρχ. σκανδ. krafla, πβ. γερµ. krabbeln «έρπω»]. κροσέ (το) 
{άκλ.} 1. βελόνα πλεξίµατος µε αγκιστρωτή απόληξη 2. (συνεκδ.) το είδος 
πλέξης που γίνεται µε αυτή τη βελόνα · 3. είδος χτυπήµατος στην πυγµαχία. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. crochet < παλ. γαλλ. crockes, πληθ. τού croc «γάντζος» < 
ωρανκον. *krok]. κρόσσι (το) {κροσσ-ιού | -ιών} 1. η δέσµη νηµάτων που 
προεξέχει στην άκρη υφασµάτων και ενδυµάτων για λόγους διακοσµητικούς: 
τραπεζοµάντηλο µε κρόσσια · 2. το λειρί τού κόκορα. Επίσης κροσσός (ο) 
[µτγν.]. — κροσσωτός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κροσσίον (µε αναβιβασµό τού τόνου), υποκ. τού 
κροσσός < κροσσωτός (υποχωρητ.) < αρχ. κρόσσαι «σκαλοπάτια, επάλξεις» < 
*κρόκ-)ά, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *krek- «προεξέχω», πβ. πολ. krok «βήµα» 
κ.ά.]. κροταλίας (ο) [κροταλιών} δηλητηριώδες φίδι τής Αµερικής, τού οποίου 
η ουρά έχει κεράτινα αρθρωτά τµήµατα, που κροταλίζουν όταν αυτή πάλλεται, 
και το οποίο κινείται µε λοξούς σχηµατισµούς αφήνοντας χαρακτηριστικά ίχνη 
στην άµµο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. γαλλ. crotale) < λατ. crotalum < αρχ. 
κρόταλον (βλ.λ.)]. κροταλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [κροτάλισα} ♦ 1. (αµετβ.) 
παράγω έντονο ήχο χτυπώντας κρόταλα ή παρόµοιο ήχο µε αυτόν που κάνουν 
τα κρόταλα όταν χτυπούν: τα δόντια του κροτάλιζαν από το κρύο! ♦ 2. (µετβ.) 
κινώ (κάτι), ώστε να παραγάγω ήχο παρόµοιο µε αυτόν των κροτάλων: 
κροταλίζω τα δάχτυλα µου. — κροτάλισµα (το) [µεσν.] κ. κροταλισµός (ο) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κρόταλον (βλ.λ.)]. κρόταλο (το) (κροτάλ-ου | -ων} 
ΜΟΥΣ. (συνήθ. στον πληθ.) κρουστό όργανο που αποτελείται από δύο 
κοµµάτια ξύλου, µετάλλου, οστού ή άλλου υλικού, τα οποία, όταν τα χτυπά 
κανείς µεταξύ τους κατάλληλα, παράγουν χαρακτηριστικό ήχο (λ.χ. τα 
«κουταλάκια», οι καστανιέτες κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κρόταλον < κροτώ + παραγ. επίθηµα -αλον, πβ. πέτ-αλον, ρόπ-
αλον, σέπ-αλον]. κροταφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον κρόταφο: ~ 
χώρα Ι 
οστό | λοβός | µυς | αρτηρία. Επίσης κροταφιαίος, -α, -ο. κρόταφος (ο) {κροτάφ-
ου | -ων} 1. το δεξιό και αριστερό πλάγιο τµήµα τού κεφαλιού από το µάτι ώς 
το αφτί: τον απείλησε µε το περίστροφο στον ~ ΣΥΝ. µηνίγγι 2. (συνεκδ.) τα 
µαλλιά που καλύπτουν το τµήµα αυτό: η γοητεία των γκρίζων ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κρότος + παραγ. επίθηµα -αφος (πβ. κόλ-αφος). Η λ. είχε 
πιθανόν ως αρχική σηµ. «το χτύπηµα, τον ρυθµικό παλµό των κροταφικών 
αρτηριών» ή, κατ' άλλη άποψη, «το θανατηφόρο χτύπηµα που καταφέρεται σε 
αυτό το µέρος τού κεφαλιού»]. κρότηµα (το) → κροτώ 
κροτίδα (η) [1870] το πυροτέχνηµα που περιέχει µικρή ποσότητα εκρηκτικής 
ύλης και προκαλεί κρότο: µετά το «Χριστός Ανέστη» έριξαν πολλές ~ ΣΥΝ. 
βαρελότο. κροτικός, -ή, -ό αυτός που παράγει κρότο. 
κρότος (ο) 1. ΦΥΣ. σύντοµος ήχος χωρίς οξύτητα, απότοµος και ξερός (λ.χ. 
από την εκπυρσοκρότηση όπλου, από βροντή, πτώση αντικειµένου κ.λπ.) 2. 
(καταχρ.) κάθε δυνατός ήχος περιορισµένης διάρκειας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κροτώ 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. κροτώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κροτείς... | κρότησα} ♦ 1. 
(αµετβ.) προκαλώ κρότο ♦ 2. (µετβ.) (σπάν.) κάνω κάτι να βγάλει κρότο, να 
αντηχήσει: ~ τη λύρα. — κρότηµα (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κροτώ (·έω) < *kmt- (µε ανάπτυξη φωνήεντος στηρίξεως -ο-), 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kre-n-t «θορυβώ, χτυπώ µε θόρυβο», πβ. νορβ. 
hrinda «χτυπώ», αρχ. αγγλ. hrindan κ.ά. Οµόρρ. κρότ-αλο(ν), κρότ-ος, κρότ-
αφος, κροτ-αλίας κ.ά.]. Κρότων (ο) {Κρότων-ος, -α} πόλη τής Ν∆. Ιταλίας, 
αρχαία ελληνική αποικία. Επίσης Κρότωνας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο (> ιταλ. Crotone), αποικία Αχαιών τον 7ο αι. π.Χ., πιθ. 
< κροτών, -ώνος «τσιµπούρι - είδος ρητίνης» (βλ. κ. κρότωνας)]. κρότωνας (ο) 
{κροτώνων} 1. καλλωπιστικό φυτό εσωτερικών χώρων µε παχιά λεία φύλλα 
και έντονους χρωµατισµούς (συνήθ. σε αποχρώσεις τού κόκκινου) 2. το 
τσιµπούρι που παρασιτεί κυρίως στο δέρµα τού σκύλου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κροτών, -ώνος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. κρότος 
(αλλά αυτό δεν εξηγεί τη σηµασιολογική µεταβολή) ή µε το ουσ. κράτος 
(υπόθεση εξίσου αµφίβολη)]. κρουαζέ {άκλ. επίθ.} (για µπλούζα ή φουστάνι) 
ραµµένος έτσι, ώστε το ένα φύλλο τού κορσάζ να σκεπάζει σταυρωτά το άλλο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. croisé «σταυρωτός» < croix «σταυρός» < λατ. crux, -eis]. 
κρουαζιέρα (η) {κρουαζιέρων} το θαλάσσιο ταξίδι αναψυχής µε 



κρουαζιερόπλοιο 963 κρύο µαγνητισµός 
 

κρουαζιερόπλοιο, κατά το οποίο οι ταξιδιώτες διαµένουν σε καµπίνες 
και επισκέπτονται συνήθ. για λίγες ώρες τα διάφορα λιµάνια προο-
ρισµού: - στη Μεσόγειο. 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. croisière < p. croiser «(δια)σταυρώνω, περιπλέω» < 
croix «σταυρός» < λατ. crux, -eis]. 

κρουαζιερόπλοιο (το) πλοίο που χρησιµοποιείται για κρουαζιέρες. 
κρουασάν (το) {άκλ.} αρτοσκεύασµα από αφράτη ζύµη σε σχήµα 
µισοφέγγαρου, µε γλυκιά ή αλµυρή γεύση και συχνά µε γέµιση (σο-
κολάτας, κρέµας, τυριού κ.ά.). — (υποκ.) κρουασανάκι (το). [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. croissant «το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο γεµίζει, αυξάνει 
η σελήνη» και συνεκδ. «ηµισέληνος» < p. croître «γεννιέµαι, 
µεγαλώνω, αυξάνω». Το οµώνυµο γλυκό αρτοποιείου έγινε γνωστό 
µέσω τής γαλλικής του ονοµασίας, που αποτελεί µετάφραση τού 
γερµ. Hörnchen «µικρό κέρατο, κερατάκι», ονοµασία που δόθηκε (στη 
Βιένη) σε γλύκυσµα φούρνου, σχήµατος ηµισελήνου, εις ανάµνησιν 
τής νίκης επί των Τούρκων που πολιόρκησαν την πόλη το 1689 και 
των οποίων έµβληµα ήταν η ηµισέληνος]. 

κρουασαντερί (η) {άκλ.} κατάστηµα στο οποίο παρασκευάζονται και 
σερβίρονται κρουασάν. [ΕΤΥΜ < γαλλ. croissanterie]. 

κρουνηδόν επίρρ. (λόγ.) µε κρουνούς, δηλ. άφθονα, ραγδαία: έβρεχε - 
(πβ. λ. κρουνός, ΦΡ. άνοιξαν οι κρουνοί τού ουρανού) ΣΥΝ. καταρ-
ρακτωδώς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κρουνός + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. πρην-ηδόν, βαθµ-
ηδόν]. 

κρουνός (ο) η κάννουλα µε διακόπτη που ρυθµίζει τη ροή τού νερού 
ή άλλου υγρού' ΦΡ. άνοιξαν οι κρουνοί τού ουρανού άρχισε να βρέ-
χει καταρρακτωδώς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κροσ-νός < I.E. *krosno- «πηγή», πβ. αρχ. αγγλ. hroen | 
hoern κ.ά. Οµόρρ. κρήνη (< *krsnâ-), βλ.λ.]. 

κρουπιέρης (ο) {κρουπιέρηδες}, κρουπιέρισσα (η) {κρουπιερισ-σών} 
υπάλληλος καζίνου ή χαρτοπαικτικής λέσχης που διευθύνει τυχερό 
παιχνίδι και ασχολείται γενικά µε την τήρηση των κανόνων τού 
παιχνιδιού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. croupier, αρχική σηµ. «εκείνος που ιππεύει στα κα-
πούλια τού αλόγου, που ιππεύει πίσω από άλλον» < croupe «καπού-
λια, οπίσθια αλόγου» < φρανκον. kruppa. Από το 1690 µαρτυρείται η 
σηµ. «αυτός που συνεταιρίζεται µε κάποιον, που συµµετέχει στο παι-
χνίδι µε κάποιον παίκτη»]. 

κρούση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το χτύπηµα ενός αντικειµένου 
πάνω σε άλλο 2. ΦΥΣ. (α) η βίαιη και αιφνίδια συνάντηση δύο σωµά-
των (β) δοκιµασία κρούσεως (αγγλ. crash test) η δοκιµασία που γίνε-
ται για την εξακρίβωση τής αντοχής ενός υλικού στη θραύση · 3. 
ΣΤΡΑΤ. η κύρια εφαρµογή µιας επιθετικής ενέργειας: ταξιαρχία | δύ-
ναµη κρούσεως 4. (µτφ.) η διερεύνηση µε στόχο την εξακρίβωση των 
προθέσεων (κάποιου): στο παρελθόν τού είχαν γίνει κρούσεις από ξέ-
νους επενδυτές για αγορά τού 51% των µετοχών · 5. ΜΟΥΣ. το παίξι-
µο των χορδών µουσικού οργάνου: - λύρας | κιθάρας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κροϋσις < κρούω]. 

κρούσµα (το) {κρούσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η εκδήλωση συµπτωµά-
των προσβολής από µολυσµατική νόσο: ~ ηπατίτιδας | τύφου 2. (µτφ.) 
το σύµπτωµα ποινικών ή ηθικών παραβάσεων: εσχάτως παρατηρή-
θηκαν αυξηµένα ~ κλοπών ΣΥΝ. φαινόµενο. [ΕΤΥΜ < αρχ. κρούσµα 
| κρούµα < κρούω]. 

κρούστα (η) {κρουστών} 1. η λεία και στερεοποιηµένη επιφάνεια που 
σχηµατίζεται πάνω από ρευστές ουσίες: ~ γάλακτος (πέτσα) | πάγου· 
ΦΡ. φύλλο κρούστας λεπτό φύλλο ζύµης, που χρησιµοποιείται στη 
µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική · 2. η κόρα τού ψωµιού. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. crusta «όστρακο, λέπι»]. 

κρουσταλλένιος, -ια, -ιο → κρυσταλλένιος 
κρουσταλλιάζω ρ. → κρυσταλλιάζω 
κρούσταλλο (το) [µεσν.] {κρουστάλλων} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. το κρύ-
σταλλο (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) το νερό που είναι παγωµένο σαν κρύ-
σταλλο, ο πάγος που σχηµατίζεται από το πολύ κρύο τού χειµώνα: 
«να λειώσουνε τα χιόνια απ' τα φτερά µου και τα ~ από τ' ακράνυ-χά 
µου» (δηµοτ. τραγ.). κρουστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται ή 
γίνεται µε κρούση: ~ όπλο | δράπανο ΣΥΝ. επικρουστικός 2. ΦΥΣ. 
κρουστικό κύµα ισχυρό κύµα πιέσεως που δηµιουργείται όταν ένα 
σώµα κινείται σε ρευστό µε ταχύτητα µεγαλύτερη από την ταχύτητα 
διάδοσης τού κύµατος, π.χ. ένα υπερηχητικό αεροπλάνο ή ένα βλήµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κροϋσις. Το κρουστικό κύµα αποδίδει τον αγγλ. όρο 
shock wave]. κρουστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για ύφασµα) αυτός που 
είναι πυκνοϋφα-σµένος ANT. αγανός, αραιός, αραιοϋφασµένος · 2. 
αυτός που είναι σκληρός και πυκνός: ~ σταφύλι | χαρτί · 3. ΜΟΥΣ. 
κρουστά (όργανα) τα µουσικά όργανα από τα οποία παράγεται ήχος, 
όταν τα χτυπά κανείς (µεταξύ τους, µε σφυρί, µε το χέρι ή µε 
µπαγκέτα), λ.χ. κύµβαλα, τύµπανα κ.λπ. κρουτόν (το) {άκλ.} µικροί 
κύβοι ψωµιού τηγανισµένοι σε βούτυρο ή λάδι που συνήθ. τρώγονται 
µέσα σε σούπες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. croûton < croûte «κρούστα» (< λατ. 
crusta)]. κρούω ρ. µετβ. {έκρουσα, κρούσ-τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. χτυπώ 
µια επιφάνεια (και παράγω ήχο): έκρουσε τη θύρα- ΦΡ. κρούω τον 
κώδωνα τού κινδύνου βλ. λ. κώδων 2. ΜΟΥΣ. χτυπώ κατάλληλα τις 
χορδές οργάνου: ~ τη λύρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρούσ-jω < θ. *krous-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *kreu-s-
«χτυπώ, σπάζω», πβ. αρχ. σλαβ. su-kruso «χτυπώ, συνθλίβω», ρωσ. 
krochä «κοµµάτι» κ.ά. Οµόρρ. κρούσ-ις, κροϋ(σ)-µα κ.ά.]. κρύα 
επίρρ.· χωρίς εγκαρδιότητα, µε ψυχρότητα: µας χαιρέτισε -ΣΥΝ. 

ψυχρά. 
κρυαδα (η) [µεσν.] 1. η αίσθηση τού κρύου ΑΝΤ. ζεστασιά' ΦΡ. παίρ-

νω την κρυάδα | παίρνω την πρώτη κρυάδα (ί) έρχοµαι σε επαφή µε 
το κρύο (συνήθ. θαλασσινό) νερό (ii) ακούω απότοµα κάτι δυσάρε-
στο: τώρα που µου το είπες και πήρα την κρυάδα, πες µου και τα 
υπόλοιπα (iii) (κατ' επέκτ.) αποκτώ εµπειρία µιας δύσκολης ή δυσά-
ρεστης κατάστασης: οι νέοι υπάλληλοι, αφού πήραν την κρυάδα την 
πρώτη µέρα βλέποντας τον όγκο τής δουλειάς, ήρθαν προετοιµασµέ-
νοι ψυχολογικά την εποµένη 2. (µτφ.) η απροθυµία για την εκτέλεση 
µιας πράξης: το δέχτηκε, αλλά µε - ΑΝΤ. προθυµία, ζέση 3. κρυάδες 
(οι) (α) τα ρίγη, οι ανατριχίλες: δεν αισθανόταν καλά· είχε ~ σ' όλο 
του το κορµί (β) (σκωπτ.) τα άνοστα αστεία: λέει όλο κρυάδες. 

κρυαµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το ανόητο («κρύο») αστείο: άσε τις 
κρυαµάρες και µίλα σοβαρά ΣΥΝ. κρυάδα. 
[ΕΤΥΜ. < κρύ(ος) + -αµάρα, παρεκτεταµένος τ. τού επιθήµατος -µάρα 
(βλ.λ.), πβ. κ. κουτ-αµάρα]. 

κρύβω ρ. µετβ. {έκρυψα, κρύφτηκα, κρυµµένος} 1. τοποθετώ (κάποι-
ον/κάτι) σε µέρος τέτοιο, ώστε να µη φαίνεται ή να εντοπίζεται από 
τους άλλους: τον έκρυψε σ'ένα υπόγειο || ~ δραπέτη | θησαυρό | κλο-
πιµαία | απόρρητα έγγραφα ΣΥΝ. αποκρύπτω, καλύπτω, καταχωνιάζω, 
σκεπάζω, τρυπώνω, εξαφανίζω ΑΝΤ. εµφανίζω, αποκαλύπτω 2. απο-
φεύγω να πω, να δηµοσιοποιήσω (κάτι που γνωρίζω): κάτι µου κρύ-
βεις || ~ την αλήθεια | τα συναισθήµατα | τις σκέψεις | τις ιδέες µου 
ΣΥΝ. αποσιωπώ, φυλάω ΑΝΤ. εκδηλώνω, εξωτερικεύω· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
κρύβω τα χαρτιά µου δεν αποκαλύπτω τις προθέσεις µου ΣΥΝ. κρα-
τάω τα χαρτιά µου κλειστά ΑΝΤ. ανοίγω τα χαρτιά µου (β) δεν κρύ-
βω (κάτι) αφήνω να φανεί (κάτι), επιτρέπω να εκδηλώνεται: κυβερ-
νητικοί κύκλοι δεν έκρυβαν τον προβληµατισµό τους για το εκλογικό 
αποτέλεσµα || ο ηθοποιός δεν έκρυβε την ικανοποίηση του για την 
ανταπόκριση τού κοινού (γ) κρύβε λόγια βλ. λ. λόγια 3. περιέχω στοι-
χεία τα οποία δεν είναι ορατά, αλλά µπορεί να φανούν κάποια στιγ-
µή: η συζήτηση έκρυβε µεγάλες εκπλήξεις || τι µυστικά κρύβει η υπό-
θεση τού ναυαγίου; || τέτοιες επιχειρήσεις κρύβουν πολλές παγίδες 
ΣΥΝ. επιφυλάσσω 4. (µεσοπαθ. κρύβοµαι) (µτφ.) δεν εκδηλώνω τις 
σκέψεις και τα συναισθήµατα µου στους άλλους ή αποφεύγω να εµ-
φανιστώ δηµόσια: βγες από το δωµάτιο σου, τι κρύβεσαι; || κρύβεται 
από τους δανειστές του || δεν µας λέει τι πιστεύει, µας κρύβεται! || 
(παροιµ.) «ο έρωτας κι ο βήχας δεν κρύβονται»· ΦΡ. (α) ας µην κρυ-
βόµαστε/ συνήθ. στην αρχή λόγου, για να προετοιµάσουµε ή να προ-
τρέψουµε σε ειλικρινείς δηλώσεις, οµολογίες κ.λπ.: «και, -, οι επιλο-
γές µας στον αγροτικό τοµέα δεν δικαιώθηκαν», οµολόγησε ο υπουρ-
γός (β) κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλο µου προσπαθώ να µην παρα-
δεχτώ κάτι ήδη φανερό, εθελοτυφλώ: ας µην κρυβόµαστε πίσω από 
το δάχτυλο µας, οι εσωκοµµατικές διαµάχες είναι που µας οδήγησαν 
στην ήττα και όχι τα µέσα ενηµέρωσης 5. υπάρχω χωρίς να φαίνοµαι, 
χωρίς να µπορεί να µε αντιληφθεί εύκολα κανείς: κανείς δεν ξέρει τι 
κρύβεται πίσω από τις ενέργειες του || πίσω από το σκάνδαλο 
κρυβόταν µια ιστορία πολιτικών και οικονοµικών συγκρούσεων. — 
κρύψιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κρύπτω (από τον αόρ. ε-κρυψα, που συνέπιπτε 
φωνητικά µε ρ. σε -βω, λ.χ. θλίβω - έθλιψα, τρίβω - έτριψα) < *kru-
bh-, µηδε\Ίσµ. βαθµ. (µε παρέκταση -bh-) του I.E. *kra(u)- «καλύπτω, 
κρύβω», πβ. αρχ. σλαβ. kryjo, αρχ. ιρλ. crau «καλύβα» κ.ά. Οµόρρ. 
κρυφ-ός, κρυπ-τός κ.ά.]. 

κρύο (το) 1. η χαµηλή θερµοκρασία και η παγωνιά που τη συνοδεύει: 
έχει ~ εδώ µέσα- άναψε το καλοριφέρ! || άρχισε να κάνει - || βρήκαν ~ 
στο χωριό || φέρνει ~ η πόρτα- κλείσ' την! || ψιλό (διαπεραστικό, 
έντονο) | χοντρό (ανεκτό, όχι διαπεραστικό) | τσουχτερό | δριµύ ~ ΣΥΝ. 
ψύχος ΑΝΤ. ζέστη, ζεστασιά' ΦΡ. (α) στα κρύα τού λουτρού για περι-
πτώσεις στις οποίες διαψεύδονται οι προσδοκίες κάποιου τη στιγµή 
ακριβώς που είχε αρχίσει να πιστεύει ότι θα εκπληρωθούν: πάνω που 
έκανε σχέδια για το µέλλον τους, εκείνη έφυγε ξαφνικά και τον άφησε 
~ || µένω ~ (β) αρπάζω κρύο κρυολογώ (γ) (δεν µου κάνει) ούτε 
κρύο ούτε ζέστη βλ. λ. ζέστη 2. (συνεκδ.) ο ψυχρός, συνήθ. χει-
µωνιάτικος, καιρός: µόλις αρχίζουν/ πιάνουν τα ~, το χωριό αδειάζει 
|| αντέχω στο ~. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κρύος (τό), βλ. κ. επίθ. κρύος]. κρυογονική (η) 
{χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. ο κλάδος που ασχολείται µε την παραγωγή 
χαµηλών θερµοκρασιών και την αξιοποίηση των φαινοµένων που 
παρατηρούνται σε χαµηλές θερµοκρασίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. cryogenics]. κρυοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η 
χρησιµοποίηση τού ψύχους για θεραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryotherapy], κρυόκωλος, -η, -ο (λαϊκ.) 
αυτός που είναι πολύ ψυχρός, ανιαρός και αντιπαθητικός: ο ίδιος 
είναι συµπαθητικός, αλλά η αδελφή του είναι πολύ ~. κρυόλιθος (ο) 
{κρυολίθ-ου | -ων, -ους} το φθοριούχο ορυκτό τού νατρίου και τού 
αργιλίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryolite]. κρυολόγηµα 
(το) {κρυολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} προσβολή τού αναπνευστικού 
συστήµατος από ιό, στη µετάδοση τού οποίου συµβάλλει η 
εξασθένηση τού οργανισµού λόγω τού ψυχρού καιρού' συνοδεύεται 
από καταρροή, φτερνίσµατα, πονοκέφαλο, πονόλαιµο, ρίγη κ.ά. ΣΥΝ. 
κρύωµα. κρυολογώ ρ. αµετβ. {κρυολογείς... | κρυολόγη-σα, -µένος) 
παθαίνω κρυολόγηµα: κρυολόγησα στην εκδροµή στα χιόνια || είµαι 
κρυολογηµένος, γι ' αυτό δεν πάω στη δουλειά. κρυοµαγνητισµός (ο) 
{χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το σύνολο των µαγνητικών ιδιοτήτων των 
υλικών, οι οποίες εκδηλώνονται στις πολύ χαµηλές 
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θερµοκρασίες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryomagnétisme]. κρυόµπλαοτος, -η, -

ο αυτός που χαρακτηρίζεται από ψυχρότητα, 
που δεν εκδηλώνει έντονα συναισθήµατα: είναι κρυόµπλαστη- είτε 
µιλάς σε τοίχο είτε σ' αυτήν, είναι το ίδιο! — κρυόµπλαστα επίρρ. [ΕΤΥΜ < 
κρύο + -πλαστός < πλάσσω. Η παρουσία τού -µ- (κρυό-µ-πλαστος) οφείλεται σε 
παρετυµολ. επίδρ. τού ουσ. κρυοµπλαστρο 

(βλ,λ.)]. κρυοµπλαστρο (το) (λαϊκ.) 1. το ψυχρό έµπλαστρο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
πρόσωπο ψυχρό στις εκδηλώσεις του- ο κρυόµπλαστος. [ΕΤΥΜ. < κρύο + 
έµπλαστρο]. κρυοπάγηµα (το) {κρυοπαγήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η προσβολή 
από το ψύχος οργάνου ή τµήµατος τού σώµατος, το πάγωµα των ιστών τού 
σώµατος από απώλεια θερµότητας, όταν η θερµοκρασία πέφτει κάτω από 0° 
Κελσίου, και από έλλειψη επαρκούς ενδύσεως και γενικότ. µέσων προφυλάξεως 
από το ψύχος: οι στρατιώτες στην Αλβανία υπέφεραν από κρυοπαγήµατα || έπαθε 
γάγγραινα από τα ~. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. frostbite]. 
κρυοπηξία (η) {κρυοπηξιών} ΙΑΤΡ. µέθοδος που χρησιµοποιεί την τοπική ψύξη 

σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία για καταστροφή παθολογικών σχηµατισµών 
(λ.χ. στη γυναικολογία, για προβλήµατα στον τράχηλο τής µήτρας), σε 
αιµορραγούσες επιφάνειες, σε νόσους τού κερατοειδούς τού µατιού κ.λπ. ΑΝΤ. 
θερµοπηξία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cryocoagulation (νόθο συνθ.)]. 

κρυοπληξια (η) {κρυοπληξιών} ΙΑΤΡ. η προσβολή τού οργανισµού από το 
ατµοσφαιρικό ψύχος ΑΝΤ. θερµοπληξία. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cryoplexie]. 

κρύος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία: ~ δωµάτιο | ποτό 
| θάλασσα | αέρας ΣΥΝ. ψυχρός, παγωµένος ΑΝΤ. ζεστός, θερµός- ΦΡ. (α) σαν 
τα κρύα (τα) νερά για πολύ ωραίο και ευχάριστο πρόσωπο, όλο ζωντάνια: ένα 
κορίτσι ~ (β) µε κόβει | λούζει κρύος ιδρώτας για έντονο φόβο που νιώθω 
ξαφνικά: µόλις κατάλαβε τι τον περίµενε, τον έλουσε κρύος ιδρώτας 2. (για τον 
καιρό) που έχει θερµοκρασία κοντά ή κάτω από το µηδέν, που η θερµοκρασία 
τού αέρα είναι πολύ χαµηλή 3. (για χρονικό διάστηµα) το οποίο 
χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλή θερµοκρασία: ο πιο ~ µήνας τού χρόνου || 
ένα ~ απόγευµα || οι ~ νύχτες τού χειµώνα 4. (για φαγητά, τροφές) (α) αυτός 
που δεν είναι ζεστός (όπως όταν έχει µόλις βγει από τον φούρνο, την κα-
τσαρόλα κ.λπ.): τρώω τη σούπα ~ || φάε τώρα το φαγητό που είναι ζεστό, γιατί 
δεν αξίζει ~ (β) αυτός που έχει διατηρηθεί στο ψυγείο: ~ φρούτα | σαλάτα | 
νερό | µπίρα' ΦΡ. κρύο πιάτο (σε εστιατόρια) πιάτο που περιλαµβάνει 
εδέσµατα, τα οποία έχουν παρασκευαστεί από πριν και διατηρούνται στο 
ψυγείο 5. (α) αυτός που έχει χαµηλή θερµοκρασία: τα χέρια | πόδια σου είναι -
>· ΦΡ. (µτφ.) µε κρύα καρδιά χωρίς όρεξη, χωρίς να έχω ιδιαίτερη επιθυµία 
για κάτι: συµφώνησε ~ || ήρθε µαζί µας ~ (β) (για πρόσ.) αυτός που δεν δείχνε 
ενδιαφέρον, φιλικότητα, εγκαρδιότητα, που κρατάει τους άλλους σε 
απόσταση: είναι ~ άνθρωπος, δεν σε αφήνει να τον πλησιάσεις ΣΥΝ. ψυχρός, 
κρυόµπλαστος ANT. εγκάρδιος, θερµός 6. (α) (για αστεία, ανέκδοτα κ.λπ.) 
αυτός που είναι άνοστος, ανόητος, που δεν τον διακρίνει η εξυπνάδα, το χι-
ούµορ (β) (για πρόσ.) αυτός που λέει ανόητα ή άνοστα, χωρίς χάρη λόγια: 
άκου τον ~ τι λέει! || άντε να χαθείς, κρύε! ΣΥΝ. σαχλός, άχαρος 7. αυτός που 
δεν έχει προθερµανθεί: ο αθλητής δεν είχε κάνει προθέρµανση και µπήκε ~ στον 
αγώνα || η µηχανή δεν παίρνει µπρος, γιατί είναι ~. — (υποκ.) κρυούτσικος, -
η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *qrus-os, µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *qreus- «πάγος, κρούστα», πβ. σανσκρ. krûrâ- «ωµός, αιµατηρός», 
λατ. crusta «κρούστα» (> γαλλ. croûte), αρχ. γερµ. hroso «πάγος», αρχ. σκανδ. 
hriósa «παγώνω», ιρλ. crüaid «στερεός» κ.ά. Οµόρρ. κρύσ-τ-αλλος (βλ.λ.), 
κρέας κ.ά.]. 

κρυοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. µέθοδος προσδιορισµού τού µοριακού 
βάρους µιας χηµικής ένωσης µέσω τής µέτρησης τής µείωσης τού σηµείου 
πήξεως συγκεκριµένου διαλύτη, που προκαλείται από διάλυση σε αυτόν 
ορισµένης ποσότητας τής χηµικής ένωσης. — κρυοσκοπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryoscopy]. 

κρυοσκόπιο (το) {κρυοσκοπί-ου | -ων} ΦΥΣ.-XHM. το όργανο µε το οποίο 
µετρούµε τη θερµοκρασία πήξεως ενός διαλύµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. cryoscope]. 

κρυοστάτης (ο) {κρυοστατών} ΦΥΣ. η συσκευή που χρησιµοποιείται για τη 
διατήρηση σταθερής χαµηλής θερµοκρασίας µε τη βοήθεια υγροποιηµένου 
αερίου. — κρυοστατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < κρύο + -στάτης (< αρχ. Γ-στα-
µαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryostat]. 

κρυούτσικος, -η/-ια, -ο → κρύος 
κρυοφθορισµός (ο) ΦΥΣ. το φυσικό φαινόµενο εκποµπής φωτεινής 

αντινοβολίας από ορισµένα σώµατα ως αποτέλεσµα τής ψύξης τους στη 
θερµοκρασία τού υγροποιηµένου αέρα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cryoluminiscence (νόθο συνθ.) < cryo- (< 
κρύος) + luminiscence «φθορισµός»]. 

κρύπτη (η) [µτγν.] {κρυπτών} 1. ο τόπος στον οποίο κρύβεται κάνας ή έχει 
κρύψει (κάτι): στο σπίτι τους ανακαλύφθηκε υπόγεια ~ µε µεγάλες ποσότητες 
ναρκωτικών ΣΥΝ. κρυψώνας 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. η υπόγεια και θολωτή συνήθ. 
κατασκευή, που χρησιµοποιούσαν ως καταφύγιο και ως λατρευτικό χώρο οι 
πρώτοι χριστιανοί. 

κρυπτό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος είναι ή κάνει κάτι στα κρυφά: 
κρυπτο-χριστιανός, κρυπτοκοµουνιστής. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. µτγν. κρύπτ-ορχος), που προέρχεται από το αρχ. επίθ. κρυπτός 
(βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. crypto-
graphie, crypto-garnie)]. 

κρυπτόγαµα (τα) [1897] {κρυπτογάµων} BOT. τα φυτά που πολλαπλασιάζονται 
µε σπόρια και δεν παράγουν άνθη και σπέρµατα (φύκια, µύκητες κ.ά.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryptogame]. 

κρυπτογράφηµα (το) [1845] {κρυπτογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} το κείµενο που 
έχει γραφεί µε µυστική συνθηµατική γραφή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cryptogramme]. 

κρυπτογράφηση (η) → κρυπτογραφώ 
κρυπτογραφία (η) [1813] {κρυπτογραφιών} η σύνταξη κειµένων µε µυστικό 

συνθηµατικό κώδικα. — κρυπτογράφος (ο) [1894], κρυπτογραφικός, -ή, -ό 
[1878], κρυπτόγραφικ-ά | -ώς [1897] επίρρ. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cryptographie]. 

κρυπτογραφώ ρ. µετβ. [1897] {κρυπτογραφείς... | κρυπτογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} γράφω µε µυστικό, συνθηµατικό κώδικα γραφής (συνήθ. για 
στρατιωτικούς ή κατασκοπευτικούς λόγους) ΑΝΤ. αποκρυπτογραφώ. — 
κρυπτογράφηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποκρυπτογραφώ. 

κρυπτολογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε τους τρόπους 
µετάδοσης µε ασφάλεια µυστικών µηνυµάτων ή την εξουδετέρωση τού 
απορρήτου των επικοινωνιών τού αντιπάλου. — κρυ-πτολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryptology]. 

κρυπτόν (το) ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Kr), που ανήκει στα ευγενή 
αέρια τής ατµόσφαιρας (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. 
krypton < αρχ. κρυπτόν. Ονοµάστηκε έτσι επειδή η παρουσία του στον 
ατµοσφαιρικό αέρα είναι ελάχιστη]. 

κρυπτορχιδία (η) → κρυψορχία 
κρυπτός, -ή, -ό (λόγ.) κρυφός· συνήθ. στις ΦΡ. (α) εν κρυπτώ (και παραβύστω) 

(εν κρύπτω [και παραβύστω]) στα κρυφά: συσκέφθηκαν -ΣΥΝ. απορρήτως (β) 
ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον βλ. λ. ήλιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καινός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κρύπτω. Η φρ. εν κρυπτώ (και παραβύστω) συντίθεται από 
δύο αρχ. φρ.: εν κρύπτω και εν παραβύστω (παράβυστος) «αθηναϊκό 
δικαστήριο, τού οποίου τα 11 µέλη συνεδρίαζαν σε σκοτεινό και απόµερο 
τόπο»)]. 

κρυπτοχριστιανός (ο), κρυπτοχριστιανή (η) χριστιανός ο οποίος, µετά την 
τουρκική κατάκτηση των περιοχών όπου κατοικούσε, αναγκάστηκε να 
ασπαστεί τον µουσουλµανισµό, διατήρησε όµως τη χριστιανική πίστη του, 
ασκώντας κρυφά τα θρησκευτικά του καθήκοντα. — κρυπτοχριστιανισµός 
(ο). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Crypto-Christian]. 

κρύπτω ρ. µετβ. (λόγ.) κρύβω (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κρύβω]. 

κρυσταλλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] κ. (λογοτ.) κρουσταλλένιος κρυστάλλινος 
(βλ.λ.): «µια κρουσταλλένια σφαίρα στη µέση τής κάµαρας» (Γ. Σεφέρης) || 
«κρουσταλλένιο πολυκάντηλο είν' ο νους» (Αγγ. Σικελιανός) || (µτφ.) 
κρυσταλλένια βρύση (που έχει καθαρό και παγωµένο νερό) || (µτφ.) κόρη µε 
κρουσταλλένιο λαιµό. 

Κρυσταλλία (η) γυναικείο όνοµα. 
κρυσταλλιάζω κ. (λογοτ.) κρουσταλλιάζω ρ. αµετβ. {κρυστάλ-λιασ-α, -

µένος} γίνοµαι παγωµένος σαν κρύσταλλο. — κρυστάλλια-σµα κ. 
κρουστάλλιασµα (το). 

κρυσταλλικός, -ή, -ό [1886] αυτός που αποτελείται από κρύσταλλο ή έχει τη 
µορφή κρυστάλλου: ~ άλατα. 

κρυσταλλικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. ΧΗΜ. η ιδιότητα ορισµένων υλικών 
να συγκρατούνται τα άτοµα τους στον χώρο σε καθορισµένες θέσεις 
ισορροπίας. 

κρυστάλλινος, -η, -ο [αρχ.] κ. (λογοτ.) κρουστάλλινος 1. αυτός που είναι 
κατασκευασµένος από κρύσταλλο: ~ ποτήρι | κανάτα || «κρουστάλλινο 
παλάτι» (Άγγ. Σικελιανός) 2. (µτφ.) αυτός που χαρα-κτηρίζεται από διαύγεια 
παρόµοια µε τού κρυστάλλου: είχε ~ απόψεις για το συγκεκριµένο θέµα || ~ 
νερό (που είναι διαυγές και παγωµένο σαν κρύσταλλο) || ~ φωνή (καθαρή και 
διαπεραστική) ΣΥΝ. ξεκάθαρος, σαφής. 

κρύσταλλο κ. (λογοτ.) κρούσταλλο (σηµ. 1,2,4) (το) {κρυστάλλ-ου | -ων} 1. 
κοµµάτι από διαφανή και καθαρό πάγο, που σχηµατίζεται από τη µεγάλη 
πτώση τής θερµοκρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον: ΤΟ νερό έγινε ~ από το 
κρύο 2. το διαφανές γυαλί που έχει υποστεί µηχανική επεξεργασία: ποτήρια 
από ~ 3. (συνεκδ.) καθετί που έχει κατασκευαστεί από τέτοιο υλικό (λ.χ. 
ποτήρι, τζάµι κ.λπ.): φούρνος υψηλής τεχνολογίας µε τριπλό ~ ασφαλείας 4. 
(ως επίθ.) παγωµένος, πολύ κρύος: το νερό τής πηγής ήταν ~. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κρύσταλλον < αρχ. κρύσταλλος (α), µε αλλαγή γένους, βλ.λ.]. 
κρυσταλλογραφία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο κλάδος που µελετά την 
εξωτερική µορφή των κρυστάλλων, την εσωτερική οργάνωση των ατόµων 
τους, τον µηχανισµό σχηµατισµού τους και τις φυσικές τους ιδιότητες. — 
κρυσταλλογραφίας, -ή, -ό [1880]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cristallographie]. κρυσταλλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κρυσταλλοειδ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε κρύσταλλο ή έχει τις ιδιότητες του 2. αυτός 
που επιδέχεται κρυστάλλωση (βλ.λ.) 3. ΑΝΑΤ. κρυσταλλοειδής φακός κύριο 
διαθλαστικό µέσο τού µατιού, που έχει σχήµα αµφίκυρτου φακού και βρίσκεται 
πίσω από την ίριδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κρυσταλλολυχνία (η) 
{κρυσταλλολυχνιών} το τρανζίστορ των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (βλ. λ. 
τρανζίστορ). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. transistor]. κρυσταλλονοµία (η) [1861] 
{χωρ. πληθ.} η σπουδή των νόµων τής 

κρυστάλλωσης. κρύσταλλος (ο) {κρυστάλλ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το 
κρύσταλλο 2. 
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ΧΗΜ. (α) κάθε στερεό σώµα µε υψηλή κρυσταλλικότητα (β) κρύσταλλοι 
λουτρού οι αρωµατικές κρυσταλλικές ενώσεις, που κυκλοφορούν υπό µορφήν 
κόκκων ή σκόνης, και που χρησιµοποιούνται για να αρωµατίζουν το νερό τού 
λουτρού 3. υγροί κρύσταλλοι υλικό που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και 
ταυτόχρονα τα µόρια του έχουν κανονική διάταξη στον χώρο· 
χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές: οθόνη υγρών κρυστάλλων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρυσ-τ-αλλος (µε ανερµήνευτη παρέκταση -τ- και ανα-
διπλασιασµένο επίθηµα -άλλος) < κρύος (< *κρύσ-ος, βλ.λ.), οπότε η λ. 
κρύσταλλος θα σήµαινε τον «διαυγή πάγο». Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. 
crystallus και σε άλλες γλώσσες, λ.χ. αγγλ. crystal, γαλλ. cristal, γερµ. Kristall 
κ.ά. Οι επιστηµονικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια: κρύσταλλοι λουτρού (< αγγλ. 
bath crystals), υγροί κρύσταλλοι (< αγγλ. liquid crystals)]. 

κρυσταλλοτεχνία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας φυσικών 
κρυστάλλων ή τής κατασκευής τεχνητών. 

κρυσταλλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κρυσταλλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
κρυσταλλοειδής (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από διαύγεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κρυστάλλωµα (το) [µεσν.] {κρυσταλλώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σώµα που 
κρυσταλλώθηκε, που µεταβλήθηκε σε κρύσταλλο. 

κρυσταλλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρυστάλλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
µετατρέπω (κάτι) σε κρύσταλλο ♦ 2. (αµετβ.) παγώνω από το κρύο. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κρυσταλλώ (-όω) < αρχ. κρύσταλλος (βλ.λ.)]. 

κρυστάλλωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ωσεις, -ωσεων} 1. ΦΥΣ. Ο 
σχηµατισµός κρυστάλλων κατά τη µετάβαση ενός σώµατος από την υγρή στη 
στερεά κατάσταση 2. το πάγωµα, το κρυστάλλιασµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cristallisation], 

κρυφά επίρρ. [µεσν.] µε τρόπο απαρατήρητο, ώστε να µη γίνεται αντιληπτό 
(κάτι) από τους άλλους: κινείται ~ και ύπουλα ΣΥΝ. µυστικά, παρασκηνιακά. 

κρυφακούω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρυφακού-ς, -ει, -µε, -τε, -ν)ε) | κρυφάκουσα} 
ακούω κρυφά τις συνοµιλίες των άλλων: (µετβ.) τον έπιασα πάλι να 
κρυφακούει πίσω απ' την πόρτα || (αµετβ.) στάθηκε πίσω από την πόρτα κι 
άρχισε να κρυφακούει. 

κρύφιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κρατείται µυστικός, που δεν αποκαλύπτεται 
στους άλλους ΣΥΝ. απόκρυφος, απόρρητος· ΦΡ. άδηλα και κρύφια (τα άδηλα 
και κρύφια τής σοφίας σου έδήλωσάς µοι, Π.∆. Ψαλµ. 50,8) πράγµατα ασαφή 
και αφανέρωτα: εδώ συµβαίνουν ~. — κρυφίως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
κρυφός (βλ.λ.)]. 

κρυφό- κ. κρυφ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι υπάρχει ή συµβαίνει κρυφά: 
κρυφο-κοιτάζω, κρυφο-γελάω, κρυφ-ακούω. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. κρυφός (βλ.λ.)]. 

κρυφογελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [µεσν.] {κρυφογελάς... | κρυφογέλασα} γελώ 
κρυφά από τους άλλους: όταν η δασκάλα έκανε µάθηµα, οι µαθητές 
κρυφογελούσαν. 

κρυφοκαίω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (εκφραστ.) (για 
έντονα συναισθήµατα, καταστάσεις κ.λπ.) υπάρχω και αναπτύσσοµαι, χωρίς 
να εκδηλώνοµαι: κρυφόκαιγε µέσα τους η ελπίδα. 

κρυφοκοιτάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κρυφοκοίταξα} κοιτάζω κρυφά 
(κάποιον/κάτι), χωρίς να γίνω αντιληπτός: (αµετβ.) κρυφοκοίταζε στο γραπτό 
τού διπλανού του || (µετβ.) έκανε ότι διάβαζε εφηµερίδα, αλλά κρυφοκοίταζε τα 
κορίτσια που έπαιζαν αµέριµνα στην παραλία. 
— κρυφοκοίταγµα (το). 

κρυφοµίλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [µεσν.] {κρυφοµιλάς... | κρυφοµίλησα} µιλώ µε 
σιγανή φωνή, ψιθυριστά, προσπαθώντας να µη γίνω αντιληπτός. — 
κρυφοµίληµα (το). 

κρυφός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν φανερώνεται στους άλλους, που κρατείται 
µυστικός: έµεινε ~ η µεταξύ τους αλληλογραφία || ~ καηµός | πόθος | ελπίδα | 
όνειρο ΣΥΝ. ενδόµυχος· ΦΡ. (α) κρυφό σχολειό βλ. λ. σχολείο (β) στα κρυφά 
χωρίς να γίνεται κάποιος αντιληπτός: κανόνισε τη δουλειά ~ 2. (για πρόσ.) 
αυτός που δεν αποκαλύπτει µυστικά σε άλλους ή που δεν εξωτερικεύει τις 
ιδέες ή τα συναισθήµατα του ΣΥΝ. εχέµυθος, κρυψίνους, µυστικοπαθής 3. 
(αργκό) κρυφός (ο) ο µυστικός αστυνοµικός: τον σταµάτησε στον δρόµο ένας ~ 
και του ζήτησε τα στοιχεία του. — κρυφά επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθ. (αν και η παρουσία του σε αρχ. χειρόγραφα είναι 
αµφισβητούµενη), που σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το επίθ. κρυπτός 
και αποσπάστηκε από συνθ. τού τύπου άπό-κρυφος, κρυφο-γενής κ.ά.]. 

κρυφοσµίγω ρ. αµετβ. {κρυφοέσµιξα} σµίγω (µε κάποιον) κρυφά από τους 
άλλους. 

κρυφτό (το) {χωρ. πληθ.} παιδικό παιχνίδι, στο οποίο ένα παιδί προσπαθείς να 
βρει πού κρύβονται οι συµπαίκτες του (βλ. κ. κρυφτούλι). 

κρυφτός, -ή, -ό αυτός που είναι κρυµµένος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. κρυπτός < κρύπτω]. 

κρυφτούλι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (υποκ.) το κρυφτό· µόνο στη ΦΡ. 
παίζω (το) κρυφτούλι (µεσν. φρ.) προσπαθώ να αποκρύψω στοιχεία που µε 
αφορούν ή να αποφύγω κάποιον που µε ψάχνει: του τηλεφωνώ, δεν απαντάει, 
τον επισκέπτοµαι, δεν ανοίγεν µου παίζει το κρυφτούλι. 

κρυψίβουλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν αποκαλύπτει στους άλλους την 
πραγµατική του βούληση, τους σκοπούς των ενεργειών του. 
— κρυψιβουλία (η). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < κρυψι- (< κρύπτω) + -βουλος < βουλή]. κρυψίγαµος (ο) 
[1867] {κρυψιγάµ-ου | -ων, -ους} αυτός που συνήψε κρυφό και παράνοµο 
γάµο. — κρυψιγαµία (η) [µτγν.]. 

κρύψιµο (το) → κρύβω 
κρυψίνους (ο/η) [αρχ.] {κρυψίν-οος, -ουν | -οες, -όων} (λόγ.) 1. πρόσωπο που 

δεν αποκαλύπτει στους άλλους τις πραγµατικές του σκέψεις και προθέσεις 2. 
πρόσωπο που συµπεριφέρεται υποκριτικά και δόλια ΣΥΝ. ανειλικρινής. — 
κρυψίνοια (η) [µεσν.]. 

κρυψορχία (η) {κρυψορχιών} ΙΑΤΡ. η ανδρική πάθηση που συνίσταται στην 
κατακράτηση τού ενός ή και των δύο όρχεων στο εσωτερικό τής κοιλιάς ή 
στον βουβωνικό πόρο και στη µη κάθοδο τους στο όσχεο. Επίσης 
κρυψορχιδία κ. κρυπτορχιδία. — κρύψορχις [µτγν] κ. κρυψόρχης (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryptorchidie]. 

κρυψώνας (ο) [1816] το µέρος στο οποίο κρύβεται κάποιος. Επίσης κρυψώνα 
(η). 

κρύωµα (το) [µεσν.] {κρυώµ-ατος | -ατα, -άτων} το κρυολόγηµα (βλ.λ.): 
άρπαξε ένα γερό ~. 

κρυώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κρύω-σα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για πρόσ.) 
αισθάνοµαι κρύο: κλείσε την πόρτα, γιατί ~ ANT. ζεσταίνοµαι 2. γίνοµαι κρύος: 
κρύωσε ο καιρός | ο καφές- ΦΡ. το φυσάω και δεν κρυώνει δεν µπορώ να 
λησµονήσω το πάθηµα µου και νιώθω πικρία: πού να φανταστεί ότι θα τον 
εξαπατούσαν οι δικοί του άνθρωποι-τώρα το φυσάει και δεν κρυώνει! · 3. 
παθαίνω κρυολόγηµα: άφησα τα παράθυρα ανοιχτά και κρύωσα ΣΥΝ. 
κρυολογώ 4. (µτφ. για σχέσεις, αισθήµατα κ.λπ.) χαρακτηρίζοµαι από 
ψυχρότητα, από έλλειψη εγκαρδιότητας και φιλικής διάθεσης: κρύωσε η φιλία 
τους ♦ (µετβ.) 5. κάνω (κάτι) κρύο: βάλ' το σε παγάκια, να το κρυώσεις λίγο 
ΣΥΝ. παγώνω ΑΝΤ. ζεσταίνω 6. (µτφ.) προκαλώ δυσαρέσκεια (σε κάποιον): 
µας κρύωσε η συµπεριφορά του. 

κρώζω ρ. αµετβ. {έκρωξα} 1. (λόγ.) (για κόρακα και άλλα πτηνά) φωνάζω κρα-
κρα ΣΥΝ. κράζω 2. (µτφ. για πρόσ.) φωνάζω µε βραχνή φωνή. — κρωγµός 
(ο) [µτγν.] κ. κρώξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρώγ-jω, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού θ. *kre-g-, 
παρεκτεταµένου τύπου τού I.E. *ker-/*kre-, που αποτελεί προϊόν 
ηχοµιµήσεως, πβ. λατ. crocio «κρώζω», αρχ. σλαβ. kracu, αρχ. σκανδ. hrökr 
«κουρούνα», λατ. comix «κοράκι» κ.ά. Οµόρρ. κρά-ζω, κραυγ-ή, κορ-ώνη (> 
κουρούνα), κόρ-αξ (-ακας) κ.ά.]. 

κρωντήρι (το) {κρωντηρ-ιού | -ιών} 1. το πήλινο κανάτι για νερό 2. το ξύλινο 
δοχείο για κρασί: οι Αχαιοί γέµισαν τα ~ τους κρασί, για να γιορτάσουν τη νίκη 
τους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κρυωντήριν < κρυωτήριον«πήλινο αγγείο | δοχείο, που 
κρυώνει το περιεχόµενο του» < αρχ. κρύος + παραγ. επίθηµα -τή-ριον]. 

Κ.Σ.Ε.∆. (το) Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (στην αεροπορία). 
Κ.Τ.Ε. (η) Κοινωνία των Εθνών. 
Κ.Τ.Ε.Α. (το) Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων. 
κτένα (η) → χτένα 
κτενάκι (το) → χτενάκι 
κτένι (το) → χτένι 
κτενίζω ρ. → χτενίζω 
κτένΐΌµα (το) → χτένισµα 
Κ.Τ.Ε.Ο. (το) Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων. 
κτέρισµα (το) {κτερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. στον πληθ.) καθεµία από 

τις νεκρικές προσφορές που καίγονταν κατά την αρχαιότητα µαζί µε τον 
νεκρό ή τοποθετούνταν στον τάφο του και είχαν τη µορφή κοσµηµάτων και 
άλλων αντικειµένων που αγαπούσε. [ΕΤΥΜ; αρχ. < κτερίζω | κτερεϊζω 
«ενταφιάζω τιµητικά» < κτέρεα «νεκρικά δώρα, επικήδειες τιµές», πληθ. τού 
ουσ. κτέρας «κτήµα, ιδιοκτησία, δώρο», αγν. ετύµου, καθώς δεν 
αποδεικνύεται η σύνδεση τής λ. ούτε µε το ουσ. κτήµα ούτε µε θ. κτερ- 
«καίω»]. 

Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. (το) Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων. 
Κ.Τ.Ε.Φ.Α. (το) Κοινό Ταµείο Ενώσεων Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
κτήµα κ. χτήµα (το) {κτήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε αποτελεί ιδιοκτησία 

κάποιου: δεν είµαι ~ σου να µε κάνεις ό,τι θέλεις- ΦΡ. κτήµα ες αιεί (κτήµα ες 
αίεί, Θουκ. 1,22) το αιώνιο απόκτηµα: ο Θουκυδίδης µάς παρέδωσε την 
Ιστορία του ως ~ 2. (ειδικότ.) το ιδιόκτητο αγρόκτηµα: έχω ένα ~ στο χωριό 
δύο στρέµµατα 3. κτήµατα (τα) οι αγροτικές εκτάσεις (ελαιώνες, αµπελώνες 
κ.λπ.): έχει πολλά ~ στη Ρούµελη 4. (µτφ.) οτιδήποτε µαθαίνει κανείς καλά και 
για πάντα, η γνώση που αφοµοιώνεται: έκανε ~ του τα διδάγµατα τού δασκάλου 
του. — κτηµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτήµα < κτώµαι (-άο-) 
(βλ.λ.)]. 

κτηµαταγορά (η) ο τόπος στον οποίο γίνονται αγοραπωλησίες κτηµάτων. 
κτηµατίας (ο) [1831] {κτηµατιών} πρόσωπο που κατέχει µεγάλη ακίνητη, 

αγροτική συνήθ., περιουσία και ζει από την εκµετάλλευση της. 
κτηµατικός, -ή, -ό → κτήµα 
κτηµατογράφηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η απογραφή και 

χαρτογράφηση τής ακίνητης περιουσίας: µετά την ~ τής ακίνητης περιουσίας 
θα πραγµατοποιηθεί η αποτίµηση της. 

κτηµατολόγιο (το) [1836] {κτηµατολογί-ου | -ων) 1. το δηµόσιο | επίσηµο 
βιβλίο, στο οποίο απογράφονται τα ακίνητα (θέση, έκταση, αξία και 
κυριότητα) και καταχωρίζονται οι δικαιοπραξίες που αφορούν σε ακίνητα: ένα 
έντυπο τής Υπηρεσίας Κτηµατολογίου 2. Εθνικό Κτηµατολόγιο η γενική, 
ενιαία, συστηµατική και διαρκώς ενηµε-ρωνόµενη καταγραφή, που 
περιγράφει γεωµετρικά κάθε τµήµα γης καθώς και το ιδιοκτησιακό του 
καθεστώς, µε την ευθύνη και την εγγύηση τού ∆ηµοσίου: τονίστηκε η 
επιτακτική ανάγκη συντάξεως Εθνικού Κτηµατολογίου. — κτηµατολογικός, -ή, 
-ό [1854]. 

κτηµατοµεσίτης (ο) [1891] {κτηµατοµεσιτών}, κτηµατοµεσιτρια (η) 
{κτηµατοµεσιτριών} πρόσωπο που µεσολαβεί επ' αµοιβή για την 
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αγοραπωλησία κτηµάτων. — κτηµατοµεσιτικός, -ή, -ό. 
κτηνάνθρωπος (ο) [1890] {κτηνανθρώπ-ου | -ων, -ους} άνθρωπος άγριος, 

µοχθηρός, που συµπεριφέρεται σαν κτήνος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. La Bête 
humaine (Το ανθρώπινο κτήνος), τίτλος µυθιστορήµατος τού É. Jola]. 

κτηνιατρείο (το) [1892] ιατρείο περίθαλψης ζώων. 
κτηνιατρική (η) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της την πρόληψη, τη 

διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών των (συνήθ. κατοικίδιων) ζώων. — 
κτηνίατρος (ο/η) [µεσν.], κτηνιατρικός, -ή, -ό. 

κτηνοβασία (η) {κτηνοβασιών} η συνουσία ανθρώπου µε ζώο.   — κτηνοβάτης 
(ο) [µτγν.], κτηνοβατώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κτηνοβάτης < κτήνος + -
βάτης < βαίνω]. 

κτηνόµορφος (ο) [µεσν.] αυτός που µοιάζει µε κτήνος ΣΥΝ. ζωό-µορφος. 
κτήνος κ. (λαϊκ.) χτήνος (το) {κτήν-ους | -η, -ών} 1. (λόγ.) το ζώο: οι άνθρωποι 

και τα ~· (µτφ. για πρόσ.) 2. αυτός που συµπεριφέρεται σκληρά και 
απάνθρωπα: ήταν ένα ~, που δεν υπολόγιζε κανέναν και τίποτε ΣΥΝ. 
παλιάνθρωπος, βάναυσος, κακοήθης 3. αυτός που δεν έχει την εξυπνάδα και 
τη λογική σκέψη που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ΣΥΝ. βλάκας, ανόητος 4. 
(ειδικότ.) αυτός που ζει απολίτιστα, µε πρωτόγονο και βάρβαρο τρόπο και δεν 
µπορεί να συµβιώσει µε άλλους ανθρώπους: ζούσε σε µια τρώγλη µακριά από 
τον κόσµο, ~ πραγµατικό 5. αυτός που διαπράττει ασέλγειες µε τη χρήση βίας: 
το ανθρωπόµορφο ~ που τη βίασε 6. ο πολύ γυµνασµένος, αυτός που έχει πολύ 
µεγάλες σωµατικές διαστάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτήνος, 
αρχική σηµ. «ζώο που βρίσκεται στην κατοχή ανθρώπου, που είναι απόκτηµα 
του», < κτώµαι (βλ.λ.)]. 

κτηνοτροφή (η) η κατάλληλα παρασκευασµένη φυσική ή τεχνητή τροφή, που 
είναι απαραίτητη για τη διατροφή των ζώων. 

κτηνοτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η αναπαραγωγή και η εκτροφή ζώων, 
που αποσκοπεί στην οικονοµική εκµετάλλευση αυτών και των προϊόντων 
τους. — κτηνοτρόφος (ο/η) [µτγν.], κτηνοτροφικός, -ή, -ό [1850]. 

κτηνώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κτηνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών κτηνωδέ-στ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που µοιάζει µε κτήνος είτε εξωτερικά είτε στη συµπεριφορά: ~ 
πρόσωπο ΣΥΝ. απάνθρωπος, βάναυσος, αγροίκος 2. αυτός που αρµόζει σε 
ζώο: ήταν άτοµο απολίτιστο, µε ~ ένστικτα | φέρσιµο ΣΥΝ. ζωώδης. — 
κτηνωδώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-tfç» -ες-, 

κτηνωδία (η) {κτηνωδιών} πράξη σκληρή και απάνθρωπη ΣΥΝ. βαναυσότητα, 
παλιανθρωπιά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κτηνώδης]. 

κτηριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κτήριο: ~ εξοπλισµός | 
εγκατάσταση | συγκρότηµα. 

κτήριο (το) (σχολ. ορθ. κτίριο) {κτηρί-ου | -ων} κάθε οικοδόµηµα, κτίσµα: 
συντήρηση κτηρίων. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < µτγν. ευ-κτήριον «οίκος προσευχών» (< αρχ. εύχοµαι) ή, κατ' 
άλλη άποψη, < µτγν. οίκητήριον«κατοικία», µε αποβολή τού µο-
νοφθογγισµένου αρχικού φωνήεντος και ανοµοιωτική συγκοπή τού -η-, < αρχ. 
οίκω. Ανεξάρτητα από την ορθότητα τής µίας ή τής άλλης άποψης, είναι 
προφανές ότι η γρ. κτήριο είναι η µόνη ορθή, ενώ η γρ. κτίριο (µε -ι-) 
οφείλεται σε παρετυµολογική σύνδεση µε το ρ. κτίζω (που όµως δεν θα ήταν 
δυνατόν ποτέ να δώσει παράγωγο σε -ριο(ν). Η αναγωγή σε τ. οίκητήριον 
υποστηρίζεται και από τη χρήση τής λ. στην Κ.∆. (Β'Κορινθ. 5, 2: (...) τό 
οίκητήριον ηµών το εξ ουρανού επι-ποθούντες), όπου η λ. συνδ. µε τα ουσ. 
οικοδοµή, οικία τού προηγούµενου εδαφίου]. 

κτήριο ή κτίριο; Το ρ. κτίζω δεν µπορεί να δώσει παράγωγα µε ανύπαρκτη 
κατάληξη -pio! ∆εν µπορούµε δηλ. να έχουµε κτί-ριο. Το κτίζω θα 
µπορούσε µόνο να δώσει κτιστήριο (πβ. φροντίζω - φροντιστήριο, 
καθαρίζω - καθαριστήριο, σκαλίζω - σκαλιστήρι)ο) κ.τ.ό.), τύπος που ούτε 
κι αυτός µαρτυρείται να υπάρχει. Αρα η λ. έχει διαφορετική ετυµολογική 
προέλευση και, εποµένως, διαφορετική ορθογραφία. Παράγεται είτε από το 
οικώ > οικητήριο > *οι-κτήριο (µε συγκοπή τού -η-) > κτήριο (µε σίγηση 
τού άτονου αρκτικού φωνήεντος- πβ. ηµέρα > µέρα, υγεία > γεια, ερωτώ > 
ρωτώ, αιγιαλός > γιαλός κ.λπ.) είτε από το ευκτήριον (οίκηµα) = [efktirion] 
*φκτήριο = [fktirio] (µε σίγηση τού άτονου αρκτικού φωνήεντος) > κτήριο. 
Είτε παράγεται από το οικητήριο είτε από το ευκτήριο, η λέξη πρέπει να 
γράφεται µε -η-: κτήριο. 

κτηριολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής αρχιτεκτονικής. — κτη-ριολογικός, -
ή, -ό. 

κτήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. καθετί που ανήκει σε κάποιον 2. 
(ειδικότ.) περιοχή ή χώρα που ανήκει σε άλλη, ελέγχεται στρατιωτικά και 
διοικητικά από άλλη: οι ~ τής Γαλλίας στην Αφρική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κτήσις < κτώµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 2 αποδίδει τον γαλλ. όρο 
dominion]. 

κτητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει την τάση να κατέχει (κάποιον/κάτι), 
που θέλει να έχει κτήµα του, δικό του (κάποιον/κάτι): ~ συµπεριφορά | 
συναίσθηµα | επιθυµία || η ζηλοτυπία είναι συχνό σύµπτωµα τής ~ διάθεσης τού 
ανθρώπου ΣΥΝ. αποκτητικός 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει ή αναφέρεται σε 
κτήση: γενική ~|| ~ αντωνυµίες | σύνθετο (βλ. λ. σύνθετος). — κτητικά επίρρ. 

κτήτορας (ο) {κτητόρων} (λόγ.) 1. αυτός που είναι κύριος, ιδιοκτήτης 
πράγµατος (κινητού ή ακίνητου) 2. (παλαιότ.) ιδρυτής, κτίτορας (βλ.λ.) ναού, 
µονής, ιερού ιδρύµατος κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κτήτωρ, -ορός < αρχ. κτώµαι 
(βλ.λ.)]. 

κτητορικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον κτήτορα: ~ 
περιγραφή 2. αυτός που προέρχεται από τον κτήτορα 
(βλ.λ., σηµ. 2)· ΦΡ. (α) κτητορική µονή η µονή που έχει ιδρυθεί από ιερωµένο 
ή ιδιώτη, ο οποίος φροντίζει και για τη συντήρηση της (β) 
κτητορικό τυπικό το τυπικό που περιέχει τις διατάξεις στις οποίες 
διατυπώνεται η βούληση τού κτήτορα σχετικά µε τη λειτουργία τής µονής, 
τού ιδρύµατος κ.λπ. (γ) Κτητορικό ∆ίκαιο το ∆ίκαιο που ρυθµίζει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τού κτήτορα ναού ή µοναστηρίου (δ) 
κτητορικός ναός ο ιδιόκτητος ναός που ιδρύεται από φυσικό πρόσωπο µε 
άδεια τού µητροπολίτη και που προορίζεται αποκλειστικά για εξυπηρέτηση 
των θρησκευτικών αναγκών τού ίδιου και τής οικογένειας του 3. κτητορικό 
(το) το βιβλίο που περιλαµβάνει τα σχετικά µε την ίδρυση ναού, µονής, 
ιδρύµατος κ.λπ. 

κτίζω κ. χτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {έκτισα, κτίσ-τηκα, -µένος} 1. ανεγείρω 
οικοδόµηµα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα δοµικά υλικά: παλιότερα στο 
νησί έκτιζαν τα σπίτια µε χώµα και πέτρα || ~ σπίτι | παλάτι | γεφύρι | ναό || 
χτισµένος µε τούβλα· ΦΡ. (µτφ.) χτίζω στην άµµο βλ. λ. άµµος 2. (µτφ.) 
συµβάλλω στη θεµελίωση, εδραίωση και ανάπτυξη (σχέσης, επιχείρησης, 
κινήµατος κ.λπ.): µαζί κτίσαµε τον όµιλο επιχειρήσεων || λιθαράκι-λιθαράκι 
κτίστηκε µια ωραία σχέση αγάπης || µε κατάλληλες ενέργειες έκτισε σταδιακά τη 
δηµόσια εικόνα του ΣΥΝ. οικοδοµώ 3. (µτφ.) φτειάχνω, δηµιουργώ: ο θεός έκτι-
σε τον κόσµο σε εφτά ηµέρες 4. ιδρύω: ο Μ. Αλέξανδρος έχτισε πολλές πόλεις 5. 
φράζω ή περικλείω ανοιχτό χώρο µε τοίχο: ~ το παράθυρο || έκτισαν το 
άνοιγµα στον φράχτη 6. (ειδικότ.) φυλακίζω (κάποιον} µέχρι θανάτου µέσα σε 
τοίχους που οικοδοµώ· (παλαιότ.) ως βασανιστήριο, ποινή ή και στο πλαίσιο 
αντιλήψεων για το στέριωµα οικοδοµηµάτων: δεν απαρνήθηκε την πίστη του 
και τον έκτισαν ζωντανό || για να στεριώσει το γιοφύρι, έχτισαν ζωντανή στα 
θεµέλια τη γυναίκα τού πρωτοµάστορα. — κτίσιµο κ. χτίσιµο (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τού οποίου η αρχική σηµ. θα ήταν «καλλιεργώ, εκχερσώνω» 
(όπως διασώζεται στη µυκ. µτχ. ki-ti-me-no = κτίµενος). Η λ. συνδ. µε 
σανσκρ. pari-ksit «αυτός που κατοικεί τριγύρω», αβεστ. ana-sita- 
«ακατοίκητος», αρµ. Sën «κατοικηµένος χώρος», ίσως και µε το αρχ. κτώµαι 
(-άο-) (βλ.λ.)]. 

κτίριο (το) → κτήριο 
κτίση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ανέγερση οικοδοµήµατος ή η ίδρυση 

πόλεως: από κτίσεως Ρώµης (753 π.Χ. - αφετηρία χρονικής µέτρησης των 
αρχαίων Ρωµαίων) ΣΥΝ. οικοδόµηση, κτίσιµο · 2. η δηµιουργία τού κόσµου 
από τον Θεό: από κτίσεως κόσµου 3. Κτίση (η) το σύµπαν, η οικουµένη, ό,τι 
έπλασε ο Θεός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτίσις < κτίζω]. 

κτίσιµο κ. χτίσιµο (το) → κτίζω 
κτίσµα [αρχ.] κ. χτίσµα (το) {κτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που έχει 

κτιστεί, το οικοδόµηµα 2. αυτό που έχει δηµιουργηθεί, το δηµιούργηµα: ο 
άνθρωπος είναι ~ τού θεού ΣΥΝ. πλάσµα. 

κτίστης [αρχ.] κ. χτίστης (ο) {κτιστών} 1. ο εργάτης που εργάζεται στην 
ανέγερση οικοδοµών ΣΥΝ. οικοδόµος 2. Κτίστης (ο) ο ∆ηµιουργός, ο Θεός. 

κτιστικά κ. χτιστικά (τα) [µεσν.] τα χρήµατα που καταβάλλονται για τα έξοδα 
που απαίτησε το κτίσιµο οικοδοµήµατος. 

κτιστός, -ή, -ό [µτγν.] κ. χτιστός 1. αυτός που έχει οικοδοµηθεί (κυρ. µε 
τοιχοποιία) 2. ΘΕΟΛ. αυτός που έχει αρχή: ~ κόσµος ANT. άκτιστος. 

κτίτορας (ο) {-α κ. -ορός | -όρων} ο κτήτορας (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. 
γραφή τού µτγν. κτήτωρ (βλ.λ.) κατ' επίδρ. τού ρ. κτίζω]. 

κτιτορικός, -ή, -ό ο κτητορικός (βλ.λ.)- ΦΡ. κτιτορική επιγραφή η επιγραφή 
στην οποία αναγράφονται στοιχεία για τη θεµελίωση ναού, µονής, ιδρύµατος 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. γραφή τού µεσν. κτητορικός κατ' επίδρ. τού ρ. κτίζω]. 

κ.τ.λ. και τα λοιπά. 
κ.τ.ό. και τα όµοια. 
-κτονία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. τον φόνο προσώπου: µητροκτονία, 

πατρο-κτονία, αδελφο-κτονία, αυτο-κτονία 2. τη θανάτωση ή τη δραστική 
καταπολέµηση αυτού: µυο-κτονία, ζωο-κτονία 3. τον θάνατο από κάποια 
αιτία: λιµο-κτονία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. ρ. κτείνω «φονεύω, σκοτώνω» < *κτέν-./ω, συνδ. µε σανσκρ. ksa-nó-mi 
«χτυπώ», a-ksa-ta «αυτός που δεν χτυπήθηκε», ίσως και µε το αρχ. συνώνυµο 
καίνω «σκοτώνω»]. 

-κτόνος λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. τον φονιά: µητρο-κτόνος, πα-τρο-
κτόνος, τυραννο-κτόνος 2. αυτόν ή αυτό που καταστρέφει ή καταπολεµά 
δραστικά κάτι: µικροβιο-κτόνος, ζιζανιο-κτόνος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ρ. κτείνω «φονεύω» (βλ. 
λ. -κτονία)]. 

-κτόνος. Λεξικό επίθηµα πολλών αρχαίων και νέων σύνθετων λέξεων, που 
σηµαίνει «τον φονιά». Το θ. κτον- είναι ετεροιωµένη βαθµίδα τού θεµ. 
κτεν- (αρχ. (άπο)κτείνω «φονεύω» < *κτέν-(ω). Σύνθετα σε -κτόνος 
(ουσιαστικά και επίθετα), που χρησιµοποιούνται και σήµερα, είναι: 
πατροκτόνος, µητροκτόνος, αδελφοκτόνος, παιδοκτόνος, συζυγοκτόνος, 
εντοµοκτόνος, εθνοκτόνος, ανθρωπο-κτόνος, µικροβιοκτόνος, 
ζιζανιοκτόνος, τυραννοκτόνος, πνευµατο-κτόνος, παρασιτοκτόνος, 
βρεφοκτόνος, ψυχοκτόνος, ζωοκτόνος κ.ά. 

Κ.Τ.Σ. (το) Κοινό Ταµείο Στρατού. 
κτύπηµα [αρχ.] κ. χτύπηµα (το) {κτυπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κρούση 

αντικειµένου από άλλο αντικείµενο: το - τής πόρτας µε το 
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ρόπτρο || το ~ µε το χέρι στο τζάµι 2. (συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται 
όταν χτυπάει κανείς (κάτι) ή γενικά από κρούση: µε ξύπνησε το ~ τής 
πόρτας || το ~ τής καµπάνας || το - τής βροχής στα κεραµίδια 3. (ειδι-
κότ.) ο ήχος από ρολόι, τηλέφωνο κ.λπ.: το — τού τηλεφώνου | τού ρο-
λογιού 4. η δυνατή κρούση δύο επιφανειών, ώστε να παραχθεί ήχος: 
το ~ των πιατινιών 5. η ελαφριά επαφή τού χεριού µε σηµείο τού σώ-
µατος: του έδωσε ένα φιλικό ~ στην πλάτη 6. η επιθετική ενέργεια, 
κατά την οποία χτυπάει κανείς (κάποιον) (µε τα χέρια, µε αντικείµενο 
κ.λπ.): ~ σπαθιού | µαστιγίου | σφυριού || δέχτηκε ένα ~ στο πρόσωπο 
| στο κεφάλι | στον ώµο || η παιδαγωγική απορρίπτει το ~ των παιδιών 
|| ο δράστης τού κατάφερε ένα γερό ~ πισώπλατα || ποιος από τους δύο 
έδωσε το πρώτο ~; || έφαγε ένα άσχηµο ~ στην κοιλιά 7. (ει-δικότ.) 
πυγµαχικό χτύπηµα, γροθιά: δέχθηκε ένα ~ στο πρόσωπο- ΦΡ. (µτφ.) 
χτύπηµα κάτω από τη µέση | τη ζώνη βλ. λ. ζώνη 8. (συνεκδ.) το µέρος 
όπου έχει χτυπηθεί κάποιος/κάτι και το σηµάδι ή το αποτύπωµα που 
µένει: είχε ένα ~ στο κεφάλι || όλο του το σώµα ήταν κατάµαυρο από 
τα ~ || η πλάτη του ήταν γεµάτη χτυπήµατα από µαστίγιο || το 
αυτοκίνητο της είναι όλο χτυπήµατα ΣΥΝ. τραύµα, πληγή 9. επιθετική 
ενέργεια που στρέφεται κατά τού αντιπάλου: καταστροφικό | καίριο 
~ || κατάφεραν ένα καθοριστικό ~ κατά των βάσεων πυραύλων τού 
εχθρού || τροµοκρατικό ~ κατά ξένης πρεσβείας 10. (µτφ.) ενέργεια 
που προκαλεί απώλειες, µειώνει την ισχύ κ.λπ., αποδυνάµωση: «η 
υποβάθµιση τής πιστοληπτικής ικανότητας πέντε κορυφαίων ευ-
ρωπαϊκών τραπεζών αποτέλεσε ~ στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα» 
(εφηµ.) 11. (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί µεγάλο ψυχικό πόνο: ο θάνατος 
του ήταν σκληρό ~ για όλους µας ΣΥΝ. κακό, συµφορά. 

κτυπητός, -ή, -ό → χτυπητός 
κτύπος κ. χτύπος (ο) 1. ο ήχος που προκαλείται από κτύπηµα: ο ~ τής 
βροχής στα κεραµίδια || ακούστηκε ένας δυνατός ~ στην πόρτα ΣΥΝ. 
κρότος 2. το χτύπηµα: έδωσε έναν ~ στην πόρτα ΣΥΝ. κρούση 3. ήχος 
που επαναλαµβάνεται ρυθµικά: οι - τού ρολογιού | τού εκκρεµούς 4. 
(ειδικότ.) ο παλµός: οι ~ τής καρδιάς ΣΥΝ. χτυποκάρδι, καρδιοχτύπι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. εκφραστικός αναδιπλασιασµός ηχοµι-
µητικού θέµατος, πβ. (γ)δοϋπος. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, ο ορθός χω-
ρισµός είναι κ-τύπος (οπότε < τύπτω) µε προτακτικό σύµφωνο κ- (πβ. 
κάπρος)]. 

κτυπώ κ. χτυπώ [µεσν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κτυπάς... | κτύπ-
ησα, -ιέµαι (κ. χτυπιούµαι), -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κρούω (κά-
τι), ώστε να ακουστεί ήχος: ~ την πόρτα | το παράθυρο | το κουδούνι 
| την καµπάνα | το τύµπανο || µπήκε µέσα χωρίς να κτυπήσει την 
πόρτα || - τα πλήκτρα τού πιάνου || ~ τα χέρια | παλαµάκια (χειρο-
κροτώ) || ~ τα πόδια (ποδοκροτώ, ως έκφραση αδηµονίας ή αποδοκι-
µασίας)· ΦΡ. (α) χτυπάω πόρτες απευθύνοµαι σε πολλούς και δια-
φορετικούς ανθρώπους για βοήθεια: αναγκάστηκε να χτυπήσει πολλές 
πόρτες, για να σώσει το παιδί της (β) χτυπώ κάρτα τοποθετώ ειδική 
κάρτα σε συσκευή, για να καταγραφεί η ώρα προσελεύσεως και 
αναχωρήσεως µου από την εργασία (γ) χτύπα ξύλο! | να χτυπήσω 
ξύλο! (προληπτικά) για την αποτροπή κακού, για να µη συµβεί κάτι 
κακό που είπε κάποιος: -Μέχρι αύριο, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει! -Μη 
λες τέτοια λόγια, ~! (δ) (µτφ.) (κάποιος | κάτι) χτυπάει την πόρτα (κά-
ποιου) για δυσάρεστη κατάσταση που προκύπτει σε κάποιον: «όταν 
αδιαφορείς για την αγριότητα, επειδή πλήττει άλλους, αύριο, που θα 
χτυπήσει τη δική σου πόρτα, δεν θα υπάρχει κανείς να σε βοηθήσει» 
(εφηµ.) 2. καταφέρνω πλήγµα εναντίον προσώπου ή ζώου: µε χτύπη-
σε στο πρόσωπο | στο σαγόνι | ύπουλα | δόλια | αντικανονικά | άσχηµα 
|| ποιος από τους δύο αντιπάλους χτύπησε τον άλλον πρώτος; || ο 
αγωγιάτης χτυπούσε το άλογο µε το καµουτσίκν ΦΡ. (α) (µτφ.) χτυπώ 
(κάποιον) εκεί που (τον) πονάει καταφέρω καίριο πλήγµα εναντίον 
(κάποιου), πλήττω το αδύνατο του σηµείο: δεν ξαναείπε τίποτα, γιατί µ 
' αυτό που του είπα τον χτύπησα εκεί που τον πονάει (β) χτυπώ το 
κεφάλι µου (στον τοίχο) βλ. λ. κεφάλι (γ) χτυπώ το κακό στη ρίζα 
του εξουδετερώνω κάτι κακό ή επιβλαβές εν τη γενέσει του, µόλις 
πρωτοεµφανιστεί ή καταστρέφοντας ό,τι το προκαλεί και το ανα-
παράγει (δ) πάρε τον έναν (και) χτύπα τον άλλον βλ. λ. άλλος 3. πέ-
φτω µε δύναµη πάνω σε (κάτι): η βροχή χτυπάει τη στέγη || ο αέρας 
χτυπούσε τα παραθυρόφυλλα || (µτφ.) σ' αυτό το σηµείο µε χτυπάει ο 
ήλιος || το πλοίο το κτυπούσαν τα κύµατα || τον χτύπησε κεραυνός 4. 
κουνώ µε γρήγορες αλλεπάλληλες κινήσεις, αναταράζω: ~ κρέµα | 
αβγολέµονο || ~ τα αβγά, για να φτειάξω µαρέγκα ΣΥΝ. ανακινώ 5. κι-
νώ (κάτι) ρυθµικά ή παλινδροµικά: ο ταύρος χτυπούσε θυµωµένος 
την ουρά του || το πουλί χτύπησε τα φτερά του και έφυγε 6. βάλλω µε 
όπλο, σηµαδεύω στόχο: οι ελεύθεροι σκοπευτές χτυπούσαν όποιον 
περνούσαν για αντίπαλο || µας χτύπησαν µε τόξα και ακόντια || η 
σφαίρα τον χτύπησε στο πόδι || ~ εχθρικό πλοίο | αεροπλάνο ΣΥΝ. 
πλήττω, πυροβολώ, βοµβαρδίζω, βάλλω 7. προκαλώ τραύµα, πληγή ή 
επιφέρω θάνατο µε βολή ή χρήση όπλου: τον χτύπησε πισώπλατα µε 
το µαχαίρι || ~ το θήραµα στο κυνήγι || σήµερα δεν χτυπήσαµε φτερό 
(δηλ. δεν σκοτώσαµε κανένα πουλί ή, µτφ., αποτύχαµε τελείως, δεν 
κατορθώσαµε τίποτε) ΣΥΝ. πληγώνω, τραυµατίζω, σκοτώνω 8. (α) επι-
τίθεµαι εναντίον κάποιου, προσβάλλω εχθρικό στόχο: µας κύκλωσαν 
και µας χτυπούσαν από παντού || θα χτυπήσουµε τον εχθρό από τρεις 
πλευρές || - κάποιους κατά µέτωπο | πλαγίως ΣΥΝ. επιτίθεµαι (β) 
(µτφ.) καταπολεµώ, αντιµετωπίζω αποτελεσµατικά: πιστεύεται ότι τα 
νέα µέτρα θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή || το υπουργείο επιδιώκει να 
χτυπήσει τις συντεχνίες 9. (α) (µτφ.) προκαλώ ζηµιά σε (κά-
ποιον/κάτι), επενεργώ αρνητικά, βλάπτω: ο πληθωρισµός µάς χτύπησε 
σκληρά όλους || η φτώχια και η ανεργία χτυπούν και τις οικονοµικά 
ανεπτυγµένες χώρες || η ύφεση χτύπησε τους µικροµεσαίους (β) 
(ειδικότ.) για ασθένεια ή δυσάρεστο γεγονός, εκδηλώνοµαι ή συµ- 

βαίνω (σε κάποιον/κάτι): στην οικογένεια µας η επιδηµία τής γρίπης 
µάς χτύπησε όλους || τον χτύπησε παράλυση || εφέτος τις ελιές τις 
χτύπησε ο δάκος || δεν µπορεί να συνέλθει από τη συµφορά που τον 
χτύπησε || χτυπήθηκε σκληρά από τη µοίρα ΣΥΝ. προσβάλλω, πλήττω, 
θίγω· ΦΡ. χτυπώ στο κεφάλι (για οινοπνευµατώδες ποτό) προκαλώ ζά-
λη και πονοκέφαλο, φέρνω κάποιον εύκολα σε κατάσταση µέθης: αυτό 
το κρασί χτυπάει στο κεφάλι- µην πιεις πολύ! 10. ανταγωνίζοµαι µε 
επιτυχία (κάποιον): η χώρα µας δεν µπορεί να χτυπήσει χώρες όπως η 
Γερµανία και η Γαλλία στη βιοµηχανική παραγωγή 11. (ειδικότ. για 
αυτοκίνητο ή οδηγό) προκαλώ σύγκρουση (οχήµατος µε όχηµα) ή 
τραυµατίζω (πεζό): χτύπησε µε το αυτοκίνητο έναν πεζό || µου 
χτύπησαν το αµάξι στο φτερό 12. (ειδικότ.) βγάζω ήχο ο οποίος αντι-
στοιχεί σε συγκεκριµένη πληροφορία ή εντολή: το ρολόι µόλις χτύ-
πησε µεσάνυχτα || η σάλπιγγα χτύπησε εγερτήριο | σιωπητήριο | προ-
σκλητήριο | επίθεση | υποχώρηση | συναγερµό ΣΥΝ. σηµαίνω 13. εκτο-
ξεύω κατηγορίες εναντίον κάποιου, τον επικρίνω µε δριµύτητα: ο Τύ-
πος χτύπησε τα νέα µέτρα || οι κριτικοί χτυπούν το έργο µου, γιατί δεν 
µπορούν να το κατανοήσουν || το νοµοσχέδιο χτυπήθηκε από όλα τα 
κόµµατα τής αντιπολίτευσης ΣΥΝ. κατηγορώ, µέµφοµαι, πολεµώ ANT. 
επαινώ, εγκωµιάζω 14. υπενθυµίζω κακόβουλα σε κάποιον κάτι 
δυσάρεστο ή επώδυνο, κάνω αδιάκριτους υπαινιγµούς: ένα σφάλµα 
έκανα κι εγώ σαν άνθρωπος κι εσύ µου το χτυπάς συνέχεια! 15. επι-
τυγχάνω, πραγµατοποιώ: αυτή η εκποµπή χτυπάει πολύ υψηλά ποσο-
στά τηλεθέασης || µε το καινούργιο της προϊόν η εταιρεία χτύπησε 
ρεκόρ πωλήσεων ΦΡ. χτυπάω νούµερα για τηλεοπτική εκποµπή η 
οποία έχει υψηλή τηλεθέαση: η χθεσινοβραδινή εκποµπή του χτύπησε 
απίστευτα νούµερα 16. (ειδικότ. για οικονοµικές αξίες) ελαττώνω 
απότοµα, µειώνω σε µεγάλο βαθµό: η εταιρεία µας θα χτυπήσει τις 
τιµές, για να παρέµβει στον ανταγωνισµό 17. (για παπούτσια) δεν 
εφαρµόζω καλά και τραυµατίζω το πόδι: οι καινούργιες µπότες µου µε 
χτυπάνε 18. (µτφ.-αργκό) (α) µπορώ να επιτύχω κάτι: φέτος χτυπάµε 
πρωτάθληµα! (β) αποκτώ κάτι σε συµφέρουσα τιµή ή πλειοδοτώ σε 
πλειστηριασµό: χτύπησα ένα φοβερό σακάκι || χτύπησε ένα σπάνιο 
κινέζικο βάζο στη δηµοπρασία (γ) κατακτώ: χτύπησε την καλύτερη 
γκόµενα (δ) καταναλώνω: χτύπησε δέκα σφηνάκια στη σειρά || πάµε να 
χτυπήσουµε κάνα σουβλάκι; ♦ (αµετβ.) 19. παράγω θόρυβο, βγάζω 
δυνατό ή χαρακτηριστικό ήχο: όλη τη νύχτα ακούγαµε τα παντζούρια 
να χτυπούν απ'τον αέρα || χτυπάει το τηλέφωνο | το κουδούνι | η 
καµπάνα | το ξυπνητήρι | η σάλπιγγα || ακούσαµε τα τύµπανα των 
ιθαγενών να χτυπάνε || τα σπαθιά τους χτυπούσαν δυνατά καθώς 
µονοµαχούσαν || χτυπούν τα δόντια µου (έχω ρίγη, κρυώνω πάρα 
πολύ) ΣΥΝ. ηχώ, κροτώ, σηµαίνω· ΦΡ. (ειρων.) για ποιον χτυπάει η 
καµπάνα (For Whom the Bell Tolls, τίτλος έργου τού Ε. Hemingway) 
για επικείµενη τιµωρία, ανάληψη ευθύνης κ.λπ.: ο υπουργός δήλωσε 
ότι θα τιµωρηθούν αυστηρά οι ένοχοι · άραγε, ~ 20. κινούµαι παλµικά, 
δονούµαι γρήγορα ή δυνατά: η καρδιά µου χτυπούσε από χαρά | από 
αγωνία || χτυπάει ακόµη η καρδιά του || τα νέα έκαναν το αίµα να 
χτυπά δυνατά στις φλέβες του ΣΥΝ. πάλλοµαι, σφύζω 21. προσκρούω 
σε αντικείµενο ή πρόσωπο, συγκρούοµαι µε κάτι και υφίσταµαι 
µώλωπες ή βαρύτερα πλήγµατα: χτύπησε στην κολόνα τής ∆.E.H. και 
τραυµατίστηκε || πρόσεχε µην πέσεις και χτυπήσεις ΣΥΝ. µωλωπίζοµαι, 
τραυµατίζοµαι 22. προξενώ ορισµένη εντύπωση, γίνοµαι αφορµή 
σχολίων: αυτό που είπες χτυπάει άσχηµα || δεν (µου) χτυπάει καλά 
ούτε ο τρόπος του ούτε η συµπεριφορά του ΣΥΝ. φαίνοµαι, µοιάζω- 
ΦΡ. (α) µου χτυπάει στο µάτι βλ. λ. µάτι (β) (κάποιος | κάτι) µου 
χτυπάει | δίνει στα νεύρα βλ. λ. νεύρο- (ειδικότ. το µεσοπαθ. 
χτυπιέµαι) 23. έρχοµαι στα χέρια µε (κάποιον), συµµετέχω σε 
συµπλοκή δύο ή περισσοτέρων προσώπων: οι αναρχικοί χτυπήθηκαν 
µε την αστυνοµία || από το πρωί χτυπιούνται δυνάµεις των δύο 
πλευρών στο ύψωµα ΣΥΝ. συγκρούοµαι, συµπλέκοµαι 24. δίνω χτυ-
πήµατα στο στήθος µου ή το κεφάλι µου από θλίψη ή απελπισία, συ-
νταράσσοµαι από λυγµούς εξαιτίας απόγνωσης: χτυπιέται οληµερίς 
πάνω στον τάφο τού παιδιού της ΣΥΝ. δέρνοµαι, στηθοκοπιέµαι 25. 
(µτφ.) υφίσταµαι δοκιµασίες, περνώ βάσανα και ταλαιπωρίες: µια 
ζωή χτυπιέται µ'αυτά τα προβλήµατα || άδικα χτυπιέται τόσα χρόνια ο 
κακοµοίρης ΣΥΝ. βασανίζοµαι, ταλαιπωρούµαι, υποφέρω 26. (κα-
θηµ.) διαµαρτύροµαι έντονα, εκδηλώνω την οργή, την αγανάκτηση ή 
την απαίτηση µου κ.λπ. µε φωνές και χειρονοµίες: όσο και να χτυ-
πιέσαι, δεν θα γίνει το δικό σου || δεν του το δίνω, που να χτυπιέται! 
27. κάνω έντονες και απότοµες χορευτικές κινήσεις: ανεβαίνουν στην 
πίστα και χτυπιούνται σαν τρελοί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτυπώ (-έω) < 
κτύπος (βλλ.)] . -κτώ | -κτωµαι ρ. τής Αρχ. Ελληνικής που σήµαινε 
«παίρνω στην κατοχή µου, αποκτώ» και το οποίο απαντά σήµερα ως β' 
συνθετικό ρηµάτων τής Ν. Ελληνικής: απο-κτώ | -κτώµαι, κατα-κτώ | -
κτώµαι, ανακτώ | -κτώµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κτώµαι < κτάοµαι, υστερογενής µορφή τού θ. κτη- (πβ. 
παρ. κέ-κτη-µαι), εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *kte(i)- «κατέχω, εξουσιά-
ζω», πβ. σανσκρ. ksâyati, αβεστ. x§ayeiti. Οµόρρ. κτή-µα, κτή-σις (-η), 
κτή-τωρ, κτη-τικός κ.ά.]. Κ.Υ. (η) Κρατική Υπηρεσία. κυάλι (το) → 
κιάλι 
κυαµισµός (ο) ΙΑΤΡ. η κληρονοµική πάθηση που οφείλεται στην έλ-
λειψη ενός ενζύµου και εκδηλώνεται µε αιµόλυση (καταστροφή τού 
αίµατος), όταν το άτοµο φάει κουκκιά ή έρθει σε επαφή µε κουκκιά, 
ναφθαλίνη, ορισµένα φάρµακα κ.λπ. ΣΥΝ. κυάµωση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. favism], κύαµος (ο) {κυάµ-ου | -ων, -ους} 
1. το φυτό κουκκιά 2. ο καρπός τής κουκκιάς, το κουκκί (βλ.λ.)· ΦΡ. 
κυάµων απέχεσθαι (κυάµων άπέχε-σθαι, πυθαγόρειος ρήτρα) (i) να 
µη γίνεται χρήση κυάµων ως τροφής 
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(ϋ) (υπαινικτικά) να µην αναµειγνύεται κανείς στην πολιτική. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο, αν και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να συνδέεται µε 
το ρ. κυέω (βλ. λ. κύηση)]. 

κυάµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. ο κυαµισµός (βλ.λ.). 
Κυανή Ακτή (η) τουριστική περιοχή τής ΝΑ. Γαλλίας στις ακτές τής Μεσογείου 

από τα σύνορα µε την Ιταλία µέχρι τη Μασσαλία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
Côte d'Azur (λόγω τού βαθυγάλανου χρώµατος τού ουρανού, που 
αντανακλάται στη θάλασσα). Είναι γνωστή και ως French Riviera (αγγλ.), ήτοι 
«γαλλική ακτή»]. 

κυάνιο (το) [1880] {κυανί-ου | -ων} ΧΗΜ. η αρνητικά φορτισµένη µονοσθενής 
ρίζα που αποτελείται από άνθρακα και άζωτο (CN~). [ΕΤΥΜ < κυανός (βλ.λ.), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Cyan. Η ονοµασία οφείλεται στις αποχρώσεις 
ορισµένων κυανιούχων ενώσεων]. 

κυανιούχος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που περιέχει τη ρίζα κυάνιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
κυάνιο + -ούχος < έχω]. 

κυανόκρανος (ο) {κυανοκράν-ου | -ων, -ους} στρατιώτης τής ειρηνευτικής 
δύναµης τού Ο.Η.Ε., που αποστέλλεται σε εµπόλεµες περιοχές και φοράει 
γαλάζιο (κυανό) κράνος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Les Casques 
Bleus]. 

κυανόλευκος, -η, -ο [1836] 1. αυτός που έχει χρώµα γαλάζιο και λευκό 2. 
(συνεκδ.) κυανόλευκη (η) η ελληνική σηµαία, που συνδυάζει το γαλάζιο και 
το λευκό χρώµα ΣΥΝ. γαλανόλευκη. 

κυανοπώγων (ο) [1883] {κυανοπώγ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} 1. αυτός που 
έχει µαύρη γυαλιστερή γενειάδα 2. (ως χαρακτηρισµός) άνδρας ο οποίος 
νυµφεύεται και σκοτώνει τις συζύγους του τη µία µετά την άλλη. 
[ΕΤΥΜ. < κυανός + πώγων «γενειάδα, πιγούνι». Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. 
Barbe-bleu, ήρωα τού οµώνυµου παραµυθιού τής συλλογής τού Charles 
Perrault (1628-1703)]. 

κυανός, -ή, -ό αυτός που έχει βαθυγάλαζο χρώµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. κυανούς < 
κυανός «σµάλτο, αζουρίτης» (ήδη µυκ. ku-wa-no), πιθ. µικρασιατικό δάνειο, 
πβ. χεττ. kuwanna]. 

κυανοφυτο (το) κατώτερος φυτικός οργανισµός που αναπτύσσεται όπου 
υπάρχει νερό και ιδιαίτερα σε ζεστές περιοχές· τα κυανόφυτα αποτελούν 
φυσικούς λιπαντές ή δείκτες για τον βιολογικό καθορισµό τού βαθµού 
ρύπανσης µιας περιοχής. 

κυανωπός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που αποκλίνει χρωµατικά προς το βαθυγάλαζο. 
κυάνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. Ο κυανός χρωµατισµός τού 

δέρµατος και των βλεννογόνων λόγω ελλιπούς οξυγονώ-σεως τού αίµατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cyanose]. 

κυβεία (η) {κυβειών} (αρχαιοπρ.) 1. το παίξιµο των ζαριών · 2. ο προσπορισµός 
παράνοµων κερδών από το χρηµατιστήριο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κυβεύω < κύβος]. 

Κυβέλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. θεά τής γονιµότητας, µητέρα θεών και ανθρώπων, τής 
οποίας η λατρεία γνώρισε µεγάλη διάδοση στη Μ. Ασία και στη συνέχεια και 
στην Ελλάδα και την Ιταλία 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Κυβέλη | 
Κυβήβη, πιθ. ανατολ. δάνειο, πβ. χεττ. Kubaba]. 

κυβερνείο (το) [1824] το κτήριο στο οποίο κατοικεί ο κυβερνήτης. 
κυβέρνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) (ως όργανο τού 

κράτους) ο πρωθυπουργός, οι αντιπρόεδροι τής κυβέρνησης (εφόσον 
υπάρχουν) και το σύνολο των υπουργών όλων των κατηγοριών (αναπληρωτών 
υπουργών, υπουργών επικρατείας, υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, 
υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο) και ενδεχοµένως (υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις που προβλέπει το Σύνταγµα), όλων ή ορισµένων υφυπουργών, 
ως ενιαίο συλλογικό όργανο άσκησης τής κυβερνητικής λειτουργίας· υπ' 
αυτήν την έννοια ταυτίζεται µε την έννοια τού υπουργικού συµβουλίου: 
ορκίστηκε χθες η νέα - || δεν γνωρίζουµε ποια ~ θα προκύψει από τις εκλογές || 
ο νικητής των εκλογών πήρε εντολή από τον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας να 
σχηµατίσει - || η δοµή | η σύνθεση µιας ~|| ο πρόεδρος | τα µέλη τής ~ || πα-
ραιτήθηκε η ~ || δέσµευση | εξαγγελία | ανασχηµατισµός | αναδόµηση τής ~ || 
πολυµελής | ολιγοµελής | προσωρινή | µεταβατική ~ || συντηρητική | 
προοδευτική | συµµαχική ~||~ σωτηρίας | µειοψηφίας /συνασπισµού | εθνικής 
ενότητας || η πολιτική | η τακτική | η στάση τής ~ σε ένα ζήτηµα (β) 
υπηρεσιακή κυβέρνηση βλ. λ. υπηρεσιακός (γ) οικουµενική κυβέρνηση βλ. λ. 
οικουµενικός (δ) σκιώδης κυβέρνηση βλ. λ. σκιώδης (ε) κυβέρνηση 
συνεργασίας | συµµαχική κυβέρνηση κυβέρνηση στην οποία συµµετέχουν 
δύο ή και περισσότερα κόµµατα (στ) Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως βλ. λ. 
εφηµερίδα- ΦΡ. µε καµιά κυβέρνηση µε τίποτε, µε κανέναν τρόπο: δεν 
πρόκειται να δεχτώ ~ τέτοια λύση 2. (ως λειτουργία τού κράτους) η 
διακυβέρνηση τής χώρας- η κυβερνητική λειτουργία η οποία µαζί µε τη 
διοίκηση αποτελούν την εκτελεστική λειτουργία. 

κυβερνήτης (ο/η) [αρχ.] {(θηλ. γεν. κυβερνήτου) προστ. κυβερνήτα | 
κυβερνητών} 1. ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας: ο πρώτος ~ τής Ελλάδας 
ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που καθορίζει την πορεία 
και ηγείται τού πληρώµατος (σε πλοίο, αεροπλάνο, διαστηµόπλοιο). Επίσης 
κυβερνήτρια (η) {κυβερνητριών}. 

κυβερνητική (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τις διασυνδέσεις, τους 
χειρισµούς και τον έλεγχο στα τεχνικά συστήµατα και στους ζωντανούς 
οργανισµούς από την άποψη των αναλογιών τους και η οποία επεκτείνει τις 
εφαρµογές της στην οικονοµία, τη βιολογία, την ιατρική κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cybernetics. Η λ. πλάστηκε το 1948 
από τον Ν. Wiener από το ρ. κυβερνώ, για να δηλώσει τις θεωρίες µελέτης και 
ελέγχου τής ροής πληροφοριών µεταξύ ζώντων ή τεχνητών επικοινωνούντων 
συστηµάτων]. 

κυβερνητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την κυβέρνηση και τα 
µέλη της: ~ απόφαση | µέτρο | πολιτική | εξουσία | έργο | πρόγραµµα | στέλεχος | 
επιτελείο | παράταξη | αξιωµατούχος | συνασπισµός | χειρισµός | κρίση | 
ανασχηµατισµός (β) κυβερνητικός εκπρόσωπος ο υπουργός που ενηµερώνει 
τον Τύπο για τις επίσηµες θέσεις τής κυβέρνησης (γ) ΝΟΜ. κυβερνητική πράξη 
ειδική διοικητική πράξη, που δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο 2. αυτός που 
πρόσκειται φιλικά προς την κυβερνώσα παράταξη: ~ Τύπος || ~ βουλευτής 3. 
αυτός που σχετίζεται µε τη διακυβέρνηση σκάφους. κυβερνοναύτης (ο) 
{κυβερνοναυτών} πρόσωπο που κινείται στον κυβερνοχώρο. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cybernaut]. κυβερνοπάνκ (το) {άκλ.} η 
δηµιουργία ιστοριών επιστηµονικής φαντασίας µε την αξιοποίηση των 
υπολογιστών και τής εικονικής πραγµατικότητας. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cybernopank (νόθο συνθ.)]. κυβερνοπειρατής (ο) {άκλ.} ο 
δικτυοπειρατής (βλ.λ.).  — κυβερ- 
νοπειρατεία (η). κυβερνοχώρος (ο) (στην επιστηµονική φαντασία) ο χώρος στον 
οποίο διακινούνται εικόνες, µηνύµατα, πληροφορίες από τον έναν υπολογιστή 
προς τον άλλο: σερφάρω στον ~. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cybernospace (νόθο συνθ.). Η λ. πλάστηκε 
το 1984 από τον συγγραφέα επιστηµονικής φαντασίας W. Gibson στο βιβλίο 
τού Necromancer, για να αποδοθεί µε µία λέξη το όραµα του για ένα παγκόσµιο 
δίκτυο υπολογιστών που συνενώνει ανθρώπους και πληροφορίες. Βλ. κ. 
κυβερνητική]. κυβερνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κυβερνάς..., µτχ. κυβερνών, -ώσα, -ών 
| κυ-βέρν-ησα, -ώµαι, -άται... κ. (καθηµ.) -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διοικώ (ως 
εκτελεστική εξουσία): ~ χώρα | κράτος || «τελικά, ποιος κυβερνά αυτό τον 
τόπο;» (φράση που αναφώνησε ο Κ. Καραµανλής το 1963 [πρωθυπουργός τής 
Ελλάδας] µετά τη δολοφονία από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη τού 
βουλευτή τής Ε.∆.Α. Γρηγόρη Λαµπράκη) ΣΥΝ. διευθύνω, άρχω, εξουσιάζω 2. 
(ειδικότ.) οδηγώ σκάφος (και ηγούµαι τού πληρώµατος του): ~ πλοίο | 
αεροπλάνο ΣΥΝ. κατευθύνω 3. (µτφ.) διαδραµατίζω καθοριστικό ρόλο (για την 
πορεία, τις πράξεις, τη συµπεριφορά κάποιου): το χρήµα κυβερνούσε τη ζωή 
τους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κυβερνώ (-άω), αρχική σηµ. «οδηγώ άρµα, πλοίο» (η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.), < *κυµερνώ (όπως διασώζεται στο κυπρ. ku-me-re-
nai), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Το λατ. guberno είναι δάνειο από την Ελλην. και 
πέρασε σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. govern], κυβερνών, -ώσα, -ών αυτός που 
κυβερνά: το κυβερνών κόµµα || η κυβερνώσα παράταξη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυβερνών, µτχ. ενεστ. τού ρ. κυβερνώ]. κυβευτής (ο) 
[αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που παίζει ζάρια. κυβεύω ρ. αµετβ. 
{εκύβευσα} (αρχαιοπρ.) παίζω ζάρια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κύβος]. κυβίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {κύβισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
µετρώ τον όγκο που καταλαµβάνει (κάτι) σε κυβικά µέτρα · 2. υψώνω αριθµό 
στην τρίτη δύναµη, στον κύβο · 3. συναρµολογώ αντικείµενα µεταξύ τους, 
ώστε να αποτελέσουν σύνολο διαιρετό σε κυβικά µέτρα. κυβικός, -ή, -ό [αρχ.] 
1. αυτός που έχει το σχήµα τού κύβου 2. (α) κυβικό µέτρο η µονάδα µετρήσεως 
τού όγκου, ίση µε κύβο τού οποίου η ακµή είναι ένα µέτρο (β) κυβικό 
εκατοστό µονάδα µετρήσεως τού όγκου, ίση µε κύβο τού οποίου η ακµή είναι 
ένα εκατοστό 3. κυβικό (το) το κυβικό µέτρο: πόσα ~ νερό κατανάλωσες; 
κυβισµός (ο) 1. ΜΗΧΑΝ. η εκτίµηση τού όγκου (ενός αντικειµένου) σε κυβικά 
µέτρα- (ειδικότ.) ο συνολικά εκτοπιζόµενος όγκος σε έναν χρόνο λειτουργίας 
τού κινητήρα, στού οποίου τον προσδιορισµό υπολογίζονται το πλήθος 
κυλίνδρων τού κινητήρα, η διάµετρος εµβόλου και η διαδροµή σε 
εκατοστόµετρα: µοτοσυκλέτα µεγάλου ~ 2. ΜΑΘ. η ύψωση αριθµού στην τρίτη 
δύναµη, στον κύβο: 23 ΣΥΝ. κύβος αριθµού • 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η καλλιτεχνική τάση 
που εµφανίστηκε στη Γαλλία στις αρχές τού 20ού αι. και χαρακτηρίζεται από 
την αφαιρετική αναγωγή τού πραγµατικού σε βασικά σχήµατα και όγκους. — 
κυβιστικός, -ή, -ό (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < κυβίζω < αρχ. κύβος. Η σηµ. τού καλλιτεχνικού κινήµατος 
αποδίδει το γαλλ. cubisme, ενώ η µηχανολογική σηµ. αποδίδει το αγγλ. cubic 
capacity]. κυβίστας (ο) {κυβιστών}, κυβίστρια (η) {κυβιστριών} καλλιτέχνης 
που ανήκει στο κίνηµα τού κυβισµού (βλ.λ., σηµ. 3). Επίσης κυβι-στής. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cubiste]. κυβίστηµα (το) [µτγν.] 
{κυβιστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΘΛ. 1. το γυµναστικό άλµα που γίνεται µε τη 
στήριξη των χεριών στο έδαφος ΣΥΝ. τούµπα 2. ακροβατική άσκηση πάνω σε 
δοκό ή µονόζυγο (εµπρόσθια και οπίσθια). Επίσης κυβίστηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κυβιστώ (-άω) «αναστρέφοµαι (µε τούµπα), βουτώ», 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδέεται µε τη σπάνια λ. κύβη «κεφάλι» (στο 
Etymologicum Magnum), καθώς και µε τη λ. κύβος, οπότε το ρ. κυβιστώ θα 
σήµαινε «κυλώ (κουτρουβαλιαστά) σαν το ζάρι»]. κυβιστικός, -ή, -ό → 
κυβισµός κυβοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κυβοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε κύβο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κυβόλεξο (το) [1891] {κυβολέξ-ου | 
-ων) το παιχνίδι κατά το οποίο τοποθετούνται αρχικά λέξεων στις πλευρές 
κύβου, ώστε να προκύψουν νέες λέξεις. κύβος (ο) 1. (α) ΜΑΘ. το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο, τού οποίου οι δώδεκα ακµές είναι ίσες και οι έξι έδρες του 
ίσα τετράγωνα (β) καθετί που έχει το σχήµα αυτό: κύβοι πάγου | ζάχαρης· ΦΡ. ο 
κύβος ερ-ρίφθη (ό κύβος ερρίφθη) σε περιπτώσεις που µια καθοριστική από- 
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φάση λαµβάνεται οριστικά και αµετάκλητα (βλ. κ. λατ. alea jacta est) 
2. ΜΑΘ. (α) κύβος αριθµού η ύψωση αριθµού στην τρίτη δύναµη, που 
ισούται µε τριπλό πολλαπλασιασµό τού αριθµού αυτού µε τον εαυτό 
του: υψώνουµε το 4 στον - (43) ΣΥΝ. τρίτη δύναµη (αριθµού) (β) τέ 
λειος κύβος ο αριθµός που είναι κύβος ενός ακέραιου αριθµού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο λυδικής προελ., όπως και το 
αντίστοιχο λατ. cubus]. 

Κ.Υ.∆.Ε.Π. (η) Κεντρική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής. 
κυδωνάτο (το) το φαγητό που παρασκευάζεται από κρέας και κυδώνι. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. κυδωνάτον «ποτό από κυδώνια» < αρχ. κυδώνιον (βλ.λ.)]. 
κυδώνι (το) {κυδων-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τού δέντρου τής κυδωνιάς, µεγάλος, 

σφαιρικός, κίτρινου χρώµατος, µε δυνατό άρωµα και στυφή γεύση, που 
χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική και γενικότ. στη µαγειρική: ζελέ | 
κοµπόστα | γλυκό ~|| ~ ψητό στον φούρνο · 2. κοινή ονοµασία οστρακοειδούς 
µαλακίου, είδους αχηβάδας. [ΕΤΥΜ < αρχ. κυδώνια (µήλα), που συνδ. µε το 
αρχαιότερο ουσ. κοδύ-µάλον, αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο, που 
συνδέθηκε µε το τοπωνύµιο Κυδωνιά (τα σηµερινά Χανιά)]. 

κυδωνιά (η) BOT. οπωροφόρο δέντρο ή θάµνος µε µεγάλα χνουδωτά φύλλα και 
ροζ άνθη, που παράγει κυδώνια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κυδωνέα < αρχ. 
κυδώνιον (βλ.λ.)]. 

Κυδωνιές (οι) {Κυδωνιών} το Αϊβαλί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Βλ. λ. Αϊβαλί]. 

κυδωνόπαστο (το) το γλυκό που αποτελείται από βρασµένα κυδώνια και 
ζάχαρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

κύηµα (το) [αρχ.] {κυήµ-ατος | -ατα, -άτων} το έµβρυο που κυοφορείται στη 
µήτρα τής µητέρας κατά το διάστηµα ανάµεσα στη σύλληψη και στον τοκετό 
ΣΥΝ. κυοφορούµενο. 

κύηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδικασία ανάπτυξης τού 
εµβρύου µέσα στη µήτρα των θηλαστικών κατά τον χρόνο που µεσολαβεί 
ανάµεσα στη σύλληψη και τον τοκετό. [ΕΤΥΜ < αρχ. κύησις < κυώ (-έω) < θ. 
κυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *keu- «φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. σανσκρ. 
svâyati «ενισχύοµαι, είµαι δυνατός», λατ. cumulus «σωρός», ουαλ. cyw 
«µικρό ζώο» κ.ά. Οµόρρ. κύ-ηµα, κϋ-µα, εγ-κυ-ος, κυο-φορώ κ.ά.]. 

Κύθηρα (τα) {Κυθήρων} 1. νησί Ν. τής Λακωνίας (γεωγραφικά υπάγεται στα 
Επτάνησα και διοικητικά στον νοµό Πειραιώς)· αλλιώς (λαϊκ.) Τσιρίγο (το) 
(βλ.λ.) 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού 
3. (µτφ.) ιδεατός τόπος βουκολικής και ερωτικής ατµόσφαιρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

Κύθνος (η) 1. νησί των ∆. Κυκλάδων µεταξύ τής Κέας και τής Σερίφου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Κύθνιος (ο), Κύθνια (η), κύθνιος, -α, -
ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, που οφείλεται στον µυθικό ήρωα 
Κύθνον, αρχηγό των ∆ρυόπων αποίκων από την Εύβοια. Εξαιτίας αυτού το 
νησί ονοµαζόταν επίσης ∆ρυοπίς]. 

κυκεώνας (ο) (λόγ.) η ανάµειξη ανόµοιων πραγµάτων, η ανακατωσούρα, η 
αναταραχή: ~ επαγγελµατικών, οικογενειακών και κοινωνικών υποχρεώσεων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κυκεών, -ώνος < κυκώ (-άω) «αναµειγνύω, ανακατεύω», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε λιθ. sâukstas «κουτάλι», σανσκρ. khâjati 
«ανακατεύω»]. 

Κυκλάδες (οι) 1. νησιωτικό σύµπλεγµα στο Κ. και Ν. Αιγαίο Πέλαγος 2. νοµός 
Κυκλάδων νοµός τού Κ. και Ν. Αιγαίου Πελάγους, που περιλαµβάνει τα 
νησιά Αµοργό, Ανάφη, Ανδρο, Αντίπαρο, Θήρα, Κίµωλο, Κύθνο, Μήλο, 
Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σύρο, Τήνο και Φολέγανδρο, µε 
πρωτεύουσα την Ερµούπολη τής Σύρου. — Κυκλαδίτης (ο) [1890], 
Κυκλαδίτισσα (η), κυκλαδίτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) κυκλαδικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κυκλάδες (νήσοι), όπως απαντά στον Ηρόδοτο, επειδή τα 
νησιά βρίσκονται γύρω από την ιερή ∆ήλο]. 

κυκλαδικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις Κυκλάδες: ~ τέχνη | 
ειδώλιο | αρχιτεκτονική 2. ΙΣΤ. κυκλαδικός πολιτισµός ο πολιτισµός που 
αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες κατά την εποχή τού χαλκού" ιδιαίτερα 
χαρακτηριστική είναι η πρώιµη περίοδος του (Πρωτοκυ-κλαδική), που 
αντιστοιχεί µε τους τελευταίους νεολιθικούς χρόνους και την πρώιµη εποχή 
τού χαλκού (3000-2000 π.Χ.)· η µέση και η ύστερη κυκλαδική περίοδος 
αντιστοιχούν περίπου µε τους χρόνους ακµής τού µινωικού και µυκηναϊκού 
πολιτισµού. Επίσης κυκλαδίτικος, -η, -ο. 

κυκλάµινο (το) καλλωπιστικό φυτό, µε άνθη χρώµατος λευκού ή ροζ, 
βαθυκόκκινου ή µοβ και λεπτό άρωµα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κυκλάµινον < µτγν. κυκλάµινος (ή) < αρχ. κύκλος (κατά το 
σησάµινος), πιθ. εξαιτίας τού σχήµατος των βολβών τής ρίζας του]. 

κυκλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει σχήµα κύκλου: -χορός | περίβολος 2. 
αυτός που σχετίζεται µε τον επικό ποιητικό κύκλο: ~ ποιητής | ποίηµα. — 
κυκλικά επίρρ. 

κύκλιος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) ο κυκλικός, αυτός που σχηµατίζει κύκλο: ~ 
χοροί | άσµατα. 

κυκλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κυκλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κύκλο ΣΥΝ. κυκλοτερής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κυκλοθυµία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η συχνή εναλλαγή ψυχικής διάθεσης (από 
τη θλίψη στην ευθυµία κ.λπ.) (πβ. λ. αµφιθυµία). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γερµ. Zyclothymie]. 

κυκλοθυµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κυκλοθυµία: ~ συµπτώµατα 
2. αυτός τού οποίου η ιδιοσυγκρασία κυµαίνεται ανά- 

µεσα στη θλίψη και την ευθυµία. — κυκλοθυµικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Zyclothyme]. 

κύκλος (ο) 1. ΜΑΘ. η (κλειστή καµπύλη) γραµµή, τής οποίας κάθε σηµείο 
απέχει εξίσου από το κέντρο της: τριγωνοµετρικός ~ || οµόκεντροι ~ || η ακτίνα | 
η περιφέρεια | το εµβαδόν ενός ~ || σχεδιάζω | σχηµατίζω έναν -· ΦΡ. 
τετραγωνισµός τού κύκλου πρόβληµα που αναφέρεται στην κατασκευή 
τετραγώνου µε εµβαδόν ίσο µε το εµβαδόν δεδοµένου κύκλου και το οποίο 
θεωρείται άλυτο µε τη χρήση διαβήτη και κανόνα- (µτφ.) κάθε δυσεπίλυτο ή 
άλυτο πρόβληµα: τα νέα µέτρα τής κυβέρνησης αποσκοπούν στον - στην 
οικονοµία 2. (συνεκδ.) η επίπεδη επιφάνεια που περικλείεται από την 
παραπάνω καµπύλη: κάθονται µέσα σε κύκλους σχεδιασµένους στο έδαφος || 
κύκλοι βαµµένοι µε διάφορα χρώµατα 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει τέτοιο σχήµα: 
ρούχα µε σχέδια από κύκλους και τετράγωνα || τα άκρα τους ενώνονταν και 
σχηµάτιζαν κύκλους || είχε µαύρους ~ γύρω από τα µάτια (από την κούραση ή 
από οργανικό πρόβληµα) 4. (α) η κυκλική πορεία, η πορεία που αρχίζει και 
τελειώνει στο ίδιο σηµείο: το αεροπλάνο διέγραφε κύκλους στον αέρα (β) η 
πορεία γύρω-γύρω από τον προορισµό, που δεν είναι η συντοµότερη πορεία: το 
ταξί έκανε κύκλους µέσα από στενά και η διαδροµή κόστισε πολλά χρήµατα 5. 
σειρά γεγονότων που επαναλαµβάνονται σταθερά (µετά το τελευταίο 
συµβαίνει το αρχικό κ.ο.κ.): ορισµένοι θεωρούν ότι η ιστορία κάνει κύκλους- 
ΦΡ. φαύλος κύκλος βλ. λ. φαύλος 6. (ειδικότ.) (α) αλυσίδα φαινοµένων που 
επαναλαµβάνονται: ο ~ τής ζωής || ο ~ των εποχών ΦΡ. (α) κύκλος τού αίµατος 
βλ. λ. αίµα (β) τού κύκλου τα γυρίσµατα για τις εναλλαγές που φέρνει ο 
χρόνος, η ζωή, για το άστατο τής τύχης (γ) βιολογικός κύκλος η γέννηση, η 
ανάπτυξη κ.λπ. ώς τον θάνατο 7. η περίοδος τής έµµηνης ρύσης των γυναικών: 
έχω άστατο - 8. το σύνολο των µετασχηµατισµών που υφίσταται ένα σύστηµα 
και που το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση: ο τροφικός ~|| ο ~ τού 
αζώτου 9. η πορεία που ακολουθεί κάτι µέχρι την εξασθένηση του, ώσπου να 
πάψει να υπάρχει: ο ιός πρέπει να κάνει τον - του, για να περάσει η αρρώστια 
10. σειρά µαθηµάτων, διαλέξεων, εκδηλώσεων µε κοινό θέµα: ~ διαλέξεων για 
την αρχαία ζωγραφική || τρεις κύκλους εκδηλώσεων αφιερωµένους στο Βυζάντιο 
περιλαµβάνει το πρόγραµµα τού Ιδρύµατος 11. (ειδικότ.) υποδιαίρεση τού 
προγράµµατος σπουδών σε ολοκληρωµένα στάδια: η δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση στη Γαλλία περιλαµβάνει δύο ~ σπουδών 12. σύνολο ανθρώπων µε κοινό 
γνώρισµα (επαγγελµατικό, συγγενικό, οικονοµικό κ.ά.): ο ~ των δικηγόρων | 
των δηµοσιογράφων || ανήκει στους - τής υψηλής κοινωνίας || ακούγεται πολύ 
στους ~ τής µόδας || παντρεύτηκε κάποιον από τον ~ της (την τάξη της) || δεν 
είναι τού ~ µας αυτή η συµπεριφορά 13. (ειδικότ.) η παρέα (κάποιου), οι 
συναναστροφές, οι άνθρωποι που περιβάλλουν (κάποιον): ο ~ του είναι 
άνθρωποι τής τάξης του || από τους ~ τού πρωθυπουργού ακούστηκε ότι... || 
προεδρικοί ~ µιλούν για εκλογές || γάµος σε στενό ~ (συνήθ. οικογενειακό ή 
φιλικό, χωρίς πολλούς καλεσµένους) 14. καλλιτεχνική ή επιστηµονική οµάδα 
µε κοινές αρχές (που συχνά οργανώνεται γύρω από ένα πρόσωπο): «o ~ των 
χαµένων ποιητών» (τίτλος ταινίας) || ο ~ των υπερρεαλιστών || ο θεατρικός ~ 
φοιτητών 15. ΛΟΓΟΤ. (α) το σύνολο των πεζών ή έµµετρων αφηγήσεων 
διαφορετικών συγγραφέων, που αναφέρονται σε έναν µυθικό ήρωα: επικός - || 
ο Θηβαϊκός ~ αναφέρεται στον Οιδίποδα και στους απογόνους του (β) το 
σύνολο των έργων ενός συγγραφέα γύρω από θέµα, πρόσωπο ή οµάδα 
προσώπων: ο ~ εί-κοσι µυθιστορηµάτων τού Ε. Ζολά γύρω από τη ζωή τής 
οικογένειας Ρουγκόν-Μακάρ 16. ΦΙΛΟΛ. σχήµα λόγου κατά το οποίο µία 
πρόταση, µία περίοδος, ένας στίχος, ποίηµα ή πεζό κείµενο αρχίζουν και τε-
λειώνουν µε την ίδια λέξη 17. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) η χρησιµοποίηση τής 
θέσης, που πρέπει να αποδειχθεί, ως επιχειρήµατος (λήψη τού ζητουµένου) 18. 
το πεδίο στο οποίο εκτείνεται κάτι, ό,τι περιλαµβάνεται σε αυτό: ο ~ των 
ενδιαφερόντων κάποιου || ο ~ των δραστηριοτήτων µου ΣΥΝ. φάσµα, εύρος 19. 
ΟΙΚΟΝ. κύκλος εργασιών το σύνολο των εισπράξεων µιας επιχείρησης σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα, που προέρχονται από πωλήσεις ή από παροχή 
υπηρεσιών: Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) 20. ΑΣΤΡΟΛ. ζωδιακός κύκλος | 
ζωδιακή ζώνη βλ. λ. ζωδιακός 21. ΓΕΩΓΡ. αρκτικός κύκλος βλ. λ. αρκτικός. — 
(υποκ.) κυκλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοτοσυκλέτα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *kwe-kwl-o-, 
αναδιπλ. µορφή τού θ. *kwl-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *kwel- «περιστρέφω, 
γυρίζω», πβ. σανσκρ. cakrâh «κύκλος», αρχ. αγγλ. hwêol (> αγγλ. wheel 
«τροχός»), αρχ. σκανδ. huël, αρχ. σλαβ. kolo κ.ά. Οµόρρ. πόλ-ος (βλ.λ.), έγ-
κΰκλ-ιος, κυκλο-φορώ, κύλ-ινδρος, κυλ-ίω]. 
-κύκλος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει ότι ένα όχηµα έχει ορισµένο αριθµό 

τροχών: δίκυκλο όχηµα || (το ουδ. ως ουσ.) οδηγούσε ένα τρίκυκλο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τετρά-κυκλον, µτγν. δί-
κυκλον [άρµα]), το οποίο προέρχεται από το ουσ. κύκλος]. κυκλοτερής, -ής, -ές 
{κυκλοτερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει σχήµα όµοιο µε τού 
κύκλου, που µοιάζει µε κύκλο: ~ ναός | τείχος | κίνηση ΣΥΝ. κυκλικός, 
στρογγυλός ANT. ίσιος, ευθύς. — κυκλο-τερώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κύκλος + -τερής < τείρω «εξαντλώ» (βλ. κ. τρίβω)]. κύκλοτρο 
(το) {κυκλότρ-ου | -ων) ΦΥΣ. επιταχυντική διάταξη που χρησιµοποιείται στην 
πυρηνική φυσική, µε την οποία επιτυγχάνεται η επιτάχυνση στοιχειωδών 
σωµατιδίων (λ.χ. πρωτονίων, σωµατιδίων α, βαρέων ιόντων κ.λπ.), τα οποία 
διαγράφουν κυκλική τροχιά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cyclotron]. 
κυκλοφέρνω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) τριγυρίζω κάποιον 
επιδιώκοντας συγκεκριµένο σκοπό: την κυκλοφέρνουν διάφοροι για τα λεφτά της 
ΣΥΝ. γυροφέρνω. 



κυκλοφορητής 970 Κύκλωπας 
 

Κυκλοφορητής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. αντλία που ρυθµίζει την κυκλοφορία τού 
νερού ή τού αέρα στο σύστηµα θέρµανσης: η πολυκατοικία έχει µείνει 
χωρίς θέρµανση λόγω βλάβης στον ~ τού καλοριφέρ || φούρνος µε ~ 
ψυχρού αέρα στα τοιχώµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
circulator]. 

κυκλοφορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ροή µέσων συγκοινωνίας | µεταφο-
ράς (οχηµάτων, σκαφών, αεροπλάνων κ.λπ.), πεζών από ή προς τον 
προορισµό τους: πολλοί εξακολουθούν να σταθµεύουν παράνοµα και 
να εµποδίζουν την ~ των αυτοκινήτων || ρυθµίζω | δυσχεραίνω | δια-
ταράσσω | παρακωλύω την ~ || η ~ χωλαίνει | παραλύει || άδεια | απα-
γόρευση | συµφόρηση | αποσυµφόρηση τής κυκλοφορίας || οµαλή | 
ανώµαλη | αραιή ~||~ πεζών | οχηµάτων | τροχοφόρων | πλοίων | αε-
ροπλάνων ΣΥΝ. διακίνηση, µετακίνηση ■ ΦΡ. (α) Κώδικας Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) σύνολο διατάξεων και κανονισµών που ρυθµί-
ζουν την κίνηση στους δρόµους και καθορίζουν την οδική συµπερι-
φορά των οδηγών και των πεζών (β) αριθµός κυκλοφορίας βλ. λ. 
αριθµός (γ) δίνω στην κυκλοφορία (για δρόµο) επιτρέπω να κυκλο-
φορούν οχήµατα: ο υπουργός έδωσε σήµερα στην κυκλοφορία ένα 
από τα σηµαντικότερα οδικά έργα 2. η διαρκής κίνηση προϊόντων, 
καταναλωτικών αγαθών (από την παραγωγή στην κατανάλωση, η ει-
σαγωγή ή η εξαγωγή τους κ.λπ.): ~ πλούτου | εµπορευµάτων ΣΥΝ. 
ανταλλαγή, διακίνηση 3. η διάδοση, η γνωστοποίηση τής ύπαρξης: 
φήµες τίθενται έντεχνα σε ~ || ~ ενός µυστικού | προπαγάνδας | ψευ-
δών ειδήσεων ΣΥΝ. διάδοση, επέκταση ΑΝΤ. απόκρυψη 4. (ειδικότ. για 
έντυπα, δίσκους µουσικής κ.ά.) (α) η παρουσία και η διακίνηση στην 
αγορά: ο καινούργιος του δίσκος θα τεθεί στην ~ τον επόµενο µήνα || 
τα κακέκτυπα αποσύρθηκαν από την ~ || αφαίρεσαν τη σκηνή από όλες 
τις κόπιες που βρίσκονταν σε κυκλοφορία (β) (συνεκδ.) ο αριθµός 
των αντιτύπων που αγοράστηκαν από το κοινό: εφηµερίδα | πε-
ριοδικό ευρείας ~|| ο δίσκος του είχε υψηλή | µεγάλη | µικρή ~ ΣΥΝ. 
πώληση, κατανάλωση (γ) (συνεκδ.) το έντυπο (ή ο µουσικός δίσκος) 
που βγαίνει στην αγορά: στο κατάστηµα µας θα βρείτε όλες τις νέες ~ 
5. (ειδικότ. για οικονοµικά µεγέθη) η µεταβίβαση χρήµατος, οµολο-
γιών κ.λπ. από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε άλλο, µέσω αγοραπωλη-
σίας, δωρεάς κ.λπ.: ~ κεφαλαίων ΣΥΝ. συναλλαγή, µεταβίβαση 6. ΒΙΟΛ. 
(α) η συνεχής ροή και κίνηση υγρού στο εσωτερικό ζωικού ή φυτικού 
οργανισµού, µε την οποία εξασφαλίζεται η παροχή οξυγόνου και θρε-
πτικών ουσιών στα διάφορα τµήµατα τού οργανισµού, η απέκκριση 
διοξιδίου τού άνθρακα και των καταβολιτών, η κατανοµή των ορµο-
νών (β) ΦΥΣΙΟΛ. (στον άνθρωπο) η συνεχής κίνηση και ροή τού αίµα-
τος στον οργανισµό από την καρδιά προς τα όργανα και τα άκρα τού 
σώµατος διά µέσου των αρτηριών και αντιστρόφως από τα άκρα και 
τα όργανα προς την καρδιά διά µέσου των φλεβών (γ) εξωσωµατική 
κυκλοφορία βλ. λ. εξωσωµατικός 7. ΦΥΣ. η κίνηση υγρού ή αερίου µέσα 
σε κλειστό κύκλωµα 8. ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο των κινήσεων των µε-
γάλων αερίων µαζών στην ατµόσφαιρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κυκλική κίνηση», < κυκλοφορούµαι. Οι 
σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. circulation]. 

κυκλοφοριακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κυκλοφορία, 
την οδική κίνηση (πεζών και τροχοφόρων), καθώς και την κίνηση 
πλοίων και αεροπλάνων: ~ συµφόρηση | χάος | σύστηµα | ανωµαλία | 
φόρτος | (οδική) αρτηρία | αγωγή | συνθήκες | κόµβος · 2. αυτός που 
σχετίζεται µε τις πωλήσεις (εντύπου, δίσκου µουσικής ή άλλου προϊ-
όντος), το πώς κινείται στην αγορά: το βιβλίο σηµείωσε εξαιρετική -
επιτυχία || ο τελευταίος του δίσκος ήταν - αποτυχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

κυκλοφορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το 
κυκλοφορικό σύστηµα, το σύστηµα όλων των οργάνων τού σώµατος 
(δηλ. των αιµοφόρων και των λεµφικών αγγείων και τής καρδιάς), 
στα οποία συντελείται η κυκλοφορία τού αίµατος και τής λέµφου 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το κυκλοφορικό σύστηµα τού ανθρώπου και 
των ζώων: -προβλήµατα | διαταραχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κυκλοφορώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κυκλοφορείς... | κυκλοφόρ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. θέτω σε κυκλοφορία: κατηγορήθηκε 
ότι κυκλοφόρησε πλαστά χαρτονοµίσµατα || το ∆ηµόσιο θα κυκλο-
φορήσει καινούργια οµόλογα τρίµηνης διάρκειας 2. (ειδικότ. για 
προϊόντα) διαθέτω (κάτι) στην αγορά προς πώληση ή κατανάλωση: η 
δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε τον νέο δίσκο τού γνωστού συ-
γκροτήµατος || δίκτυο λαθρεµπόρων κυκλοφόρησε λαθραία τσιγάρα 
στην αγορά ΣΥΝ. πωλώ 3. (ειδικότ. για έντυπα) εκτυπώνω και δηµο-
σιεύω: γνωστός εκδοτικός οίκος θα κυκλοφορήσει σύντοµα νέα σειρά 
µεταφράσεων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ΣΥΝ. εκδίδω 4. (α) 
(οικ.) συνοδεύω (κάποιον): πότε θα έρθεις να σε κυκλοφορήσω στα 
µέρη µας; ΣΥΝ. περπατώ (β) (κακόσ.-αµετβ.) περιφέροµαι µε 
ανάρµοστη συντροφιά ή πηγαίνω σε κακόφηµα µέρη: αν και παντρε-
µένος, κυκλοφορεί πότε µε τη µία και πότε µε την άλλη 5. (οικ.) οδη-
γώ (συνήθ. επιδεικτικά) όχηµα: κυκλοφορούσε µια Μερσεντές νέας 
τεχνολογίας στην παραλιακή λεωφόρο ♦ (αµετβ.) 6. (για πεζούς, οχή-
µατα ή µέσα µεταφοράς) βρίσκοµαι σε κίνηση, κινούµαι, είµαι σε 
κυκλοφορία: στους διαδρόµους δεν κυκλοφορούσε κανείς || τα σταθ-
µευµένα αυτοκίνητα δεν αφήνουν χώρο να κυκλοφορούν οι πεζοί || 
στις ώρες αιχµής τα λεωφορεία κυκλοφορούν µε µεγάλη δυσκολία 
ΣΥΝ. κινούµαι, µετακινούµαι 7. (ειδικότ.) κινούµαι ή περιφέροµαι σε 
εξωτερικό χώρο (όχι στο σπίτι µου) ή σε συγκεκριµένο περιβάλλον: 
δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείς χωρίς ταυτότητα || πώς κυκλοφορείς 
σε αυτά τα χάλια; || κυκλοφορεί πολύ τώρα τελευταία και φωτογρα-
φίζεται συνεχώς σε κοσµικές εκδηλώσεις ΣΥΝ. γυρνώ, περιφέροµαι, 
βγαίνω· ΦΡ. (εκφραστ.-ειρων.) τι κυκλοφορεί στον κόσµο! για αν-
θρώπους ή φαινόµενα που προξενούν µεγάλη εντύπωση 8. (µτφ.) δια-
δίδοµαι από στόµα σε στόµα, αποκτώ ευρεία διάδοση: ο υπουργός 

διέψευσε τις φήµες που κυκλοφόρησαν για την υγεία του || η είδηση 
τού θανάτου του κυκλοφόρησε αστραπιαία || κυκλοφορούν νέα | δια-
δόσεις | πληροφορίες | σενάρια (σχετικά µε κάποιον/κάτι) || άκουσες 
το νέο ανέκδοτο που κυκλοφορεί; ΣΥΝ. µεταδίδοµαι, ακούγοµαι 9. τί-
θεµαι σε κυκλοφορία: από το 1996 κυκλοφορούν και διακοσάρικα 10. 
διατίθεµαι στην αγορά προς πώληση ή κατανάλωση: το φάρµακο δεν 
κυκλοφορεί πια, γιατί κρίθηκε επικίνδυνο 11. τυπώνοµαι και τίθεµαι 
σε κυκλοφορία: οι εφηµερίδες θα κυκλοφορήσουν αύριο κανονικά || 
έχει κυκλοφορήσει µια νέα µελέτη για τα απειλούµενα είδη ζώων και 
φυτών στην Ελλάδα 12. (για µεταδοτική ασθένεια) βρίσκοµαι σε 
έξαρση: κυκλοφορεί ίωση που προκαλεί πόνους στο στοµάχι και 
υψηλό πυρετό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυκλοφορούµαι (-έο-) «περιστρέφοµαι» < κύκλος + -
φοροΰµαι < φόρος < φέρω. Στις σύγχρονες σηµ. η λ. ακολούθησε τη 
σηµασιολογική εξέλιξη τού ουσ. κυκλοφορία (βλ.λ.)]. 

κυκλοφορώ ή κυκλοφορούµαι; Ορισµένοι προσεκτικοί οµιλητές 
τής Ελληνικής, ακολουθώντας παλαιότερα φιλολογικά διδάγµατα, 
χρησιµοποιούν τον µεσοπαθητικό τ. κυκλοφορούµαι αντί τού 
ενεργ. κυκλοφορώ: Το βιβλίο του για την Κύπρο θα κυκλοφορηθεί 
τον Σεπτέµβριο - Τελευταία κυκλοφορούνται φήµες περί παραι-
τήσεως τού υπουργού από την κυβέρνηση. Όσοι χρησιµοποιούν τον 
τ. κυκλοφορούµαι ακολουθούν τον τ. µε τον οποίο εµφανίζεται το 
ρ. στην Αρχαία Ελληνική, όπου υπήρχε µόνο τ. κυκλοφορούµαι µε 
τη σηµ. «περιστρέφοµαι» (ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί και ουσ. ή 
κυκλοφορία µε την αρχ. σηµασία «η κυκλική κίνηση» ως αντί-
θετο τού αρχ. εύθυφορία) Έτσι θεωρήθηκε ότι ο «σωστός» τύπος 
τού ρ. είναι κυκλοφορούµαι. Ωστόσο, σε νεότερους χρόνους σχη-
µατίστηκε και ενεργ. τ. κυκλοφορώ µε αµετάβατη (χωρίς αντικεί-
µενο) και µεταβατική (µε αντικείµενο) χρήση: Κυκλοφόρησε ένα 
καινούργιο περιοδικό για τους νέους - Κυκλοφόρησε προκηρύξεις 
εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του. o τ. κυκλοφορώ σχηµατί-
στηκε πιθανότατα µε βάση το κυκλοφορία κατά το σχήµα αδια-
φορία - αδιαφορώ, οπλοφορία - οπλοφορώ, πληροφορία - πληρο-
φορώ, δυσφορία - δυσφορώ, από περιπτώσεις δηλ. ουσιαστικών σε 
-ορία, παραγώγων από ρήµατα. Επειδή δε η χρήση είναι αυτή που 
καθορίζει τα γλωσσικά πράγµατα, το κυκλοφορώ (µε ή χωρίς αντι-
κείµενο) είναι αυτό που έχει σήµερα επικρατήσει. 

κύκλω επίρρ. (αρχαιοπρ.) κυκλικά, γύρω-γύρω: ~ τού ναού σώζονται 
υπολείµµατα πέτρινου µαντρότοιχου. [ΕΤΥΜ < αρχ. κύκλω, επιρρ. 
χρήση τής δοτ. τού ουσ. κύκλος]. 

κύκλωµα (το) {κυκλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΦΥΣ. (στον ηλεκτρισµό) 
σύνολο συσκευών και διατάξεων (λ.χ. µπαταρία, καλώδια, διακόπτες, 
λαµπτήρες, αντιστάσεις κ.λπ.), που συνδέονται µεταξύ τους, επιτρέ-
ποντας τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος: κλειστό ~ (που επιτρέπει 
τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος) || ανοιχτό - (στο οποίο διακόπτε-
ται η ροή ηλεκτρικού ρεύµατος) || ολοκληρωµένο (βλ. λ. ολοκληρώνω) 
| τριφασικό | ψηφιακό | τηλεγραφικό | τηλεφωνικό (ό,τι απαιτείται για 
την εγκατάσταση ή την αποκατάσταση ευθείας τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µεταξύ δύο τηλεφωνικών κέντρων και, κατ' επέκτ., δύο 
τηλεφωνικών συσκευών) | µαγνητικό | ψυκτικό ~ (για την παραγωγή 
ψύχους σε ψυκτικές µηχανές) 2. (µτφ.-κακόσ.) οµάδα προσώπων, συ-
νήθ. από τον ίδιο επαγγελµατικό ή κοινωνικό χώρο, που έχουν κοινές 
επιδιώξεις και συµφέροντα, για την προώθηση των οποίων αλληλοϋ-
ποστηρίζονται, προωθούν τους δικούς τους ανθρώπους και εµποδί-
ζουν µε κάθε θεµιτό και αθέµιτο µέσο καθέναν Kat καθετί που αντι-
τίθεται στα συµφέροντα τους: αυτός ο επαγγελµατικός χώρος είναι 
κλειστό - (προωθούνται µόνο οι γνωστοί και οι συγγενείς) || θα κα-
τορθώσει άραγε να διαλύσει τα ~ που λυµαίνονται τις κοινοτικές επι-
χορηγήσεις; || τα ~ τής νύχτας || τα καλλιτεχνικά ~ || ~ διακίνησης 
ναρκωτικών ΣΥΝ. δίκτυο, σπείρα, (µτφ.) µαφία 3. (σπάν.) η κύκλωση, 
η περικύκλωση: το ~ τού εχθρού από ισχυρές στρατιωτικές δυνάµεις. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε κυκλικό», < κυκλώ (-όω). o επι-
στ. όρ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. circuit. Η σηµ. «δίκτυο προ-
σώπων» αποδίδει το αγγλ. ring]. 

κυκλώνας (ο) [1887] ΜΕΤΕΩΡ. θυελλώδης άνεµος που δηµιουργεί γι-
γαντιαία δίνη και συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές (τροπι-
κός κυκλώνας ή τυφώνας) ANT. αντικυκλώνας- ΦΡ. µάτι τού κυκλώ· 
va (i) µικρή έκταση στο κέντρο τού κυκλώνα όπου επικρατεί νηνεµία 
και στον ουρανό δεν υπάρχουν ανώτερα και µέσα νέφη (ii) (µτφ.) 
(στο µάτι τού κυκλώνα) στο επίκεντρο µιας κρίσης, µιας αναστάτω-
σης, στην πλέον δυσχερή θέση: ύστερα από τις νέες αποκαλύψεις για 
τον ρόλο του στο σκάνδαλο, βρέθηκε ~. — κυκλωνικός, -ή, -ό [1896]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. cyclone < αρχ. κύκλων, µτχ. ενεστ. τού ρ. κυ-
κλώ (-όω) (< κύκλος)]. 

κυκλώνω ρ. µετβ. {κύκλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περιβάλλω (κά-
ποιον/κάτι) από όλες τις πλευρές, σχηµατίζω κλοιό γύρω του: µεγά-
λος αριθµός αστυνοµικών κύκλωσε την περιοχή || τους κύκλωσαν οι 
εχθροί ΣΥΝ. περικυκλώνω, περιτριγυρίζω, περικλείω, ζώνω, βάζω στη 
µέση 2. βάζω (κάτι) µέσα σε κύκλο, σχεδιάζω κύκλο γύρω (από κάτι): 
κυκλώστε τη σωστή απάντηση! — κύκλωση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κυκλώ (-όω) < κύκλος]. 

Κύκλωπας (ο) {Κυκλώπων} 1. ΜΥΘΟΛ. (α) (στον Ησίοδο) καθένας από 
τους τρεις γυιους τού Ουρανού και τής Γαίας (τερατόµορφα όντα µε 
γιγαντιαίες διαστάσεις και έναν οφθαλµό) που σφυρηλατούσαν τους 
κεραυνούς τού ∆ία και τον βοήθησαν στην Τιτανοµαχία (β) καθένα 
από τα µέλη τής φυλής τερατόµορφων µονόφθαλµων όντων µε γνω-
στότερο τον µονόφθαλµο γίγαντα Πολύφηµο, γυιο τού Ποσειδώνα και 
τής νύµφης Θόωσας, τον οποίο τύφλωσε ο Οδυσσέας: οι σικελικοί ~ 
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(γνωστοί από τον Όµηρο, σύντροφοι τού Πολυφήµου που κατοικούσαν 
στις ακτές τής Ιταλίας) || οι λυκιακοί ~ (κατοικούσαν αρχικά στη 
Λυκία και τάχθηκαν κατόπιν στην υπηρεσία µυθικών ηρώων πβ. κ. λ. 
κυκλώπειος) 2. (µετωνυµ.) (α) γιγαντόσωµος, θεόρατος, τεραστίων 
διαστάσεων (β) (σκωπτ.) πρόσωπο που έχει χάσει το ένα του µάτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κύκλωψ, -ωπος < κύκλος + ώψ«οφθαλµός» (βλ. κ. όψη), 
οπότε η λ. θα σήµαινε (όπως την ανέλυαν ήδη οι αρχαίοι) εκείνον που 
έχει «ένα µεγάλο στρογγυλό µάτι» (κυκλοτερής οφθαλµός, Ησιόδ. 
Θεογονία 144) και χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στην Οδύσσεια 
ως χαρακτηρισµός τού Πολυφήµου]. κυκλώπειος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 
1. αυτός που σχετίζεται µε τους Κύκλωπες 2. ΑΡΧΙΤ. κυκλώπεια τείχη 
ονοµασία που δόθηκε σε τείχη τής µυκηναϊκής περιόδου (λ.χ. σε αυτά 
που βρίσκονται στην ακρόπολη των Μυκηνών, τής Τίρυνθας κ.α.) 
εξαιτίας των πολύ µεγάλων ογκολίθων από τους οποίους είναι 
κατασκευασµένα· σύµφωνα µε τη µυθολογία, χτίστηκαν από τους 
Κύκλωπες τής Λυκίας. κύκλωση (η) → κυκλώνω 
κυκλωτικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που κυκλώνει, που σχηµατίζει 
κλοιό, που κλείνει από όλες τις µεριές: ~ κίνηση των εχθρικών δυνά-
µεων!, αυτός που σχηµατίζει κύκλο: «µε χορούς κυκλωτικούς...» (∆. 
Σαββόπουλος). — κυκλωτικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. κύκνειος, -α, -ο 
[αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε κύκνο- ΦΡ. κύκνειο άσµα {κύκνειου 
άσµατος} το τελευταίο έργο πνευµατικού δηµιουργού, ιδ. ποιητή, 
καλλιτέχνη ή συγγραφέα, πριν από τον θάνατο του4 η φρ. προήλθε από 
την παράδοση ότι ο συνήθ. κακόφωνος κύκνος (βλ.λ.), όταν 
διαισθανθεί τον θάνατο του, κελαηδεί µε γλυκιά φωνή: το 
µυθιστόρηµα «Το ∆έκα» υπήρξε το ~ τού Μ. Καραγάτση. [ΕΤΥΜ. Η 
φρ. αποδίδει το γαλλ. chant du cygne]. κύκνος (ο) 1. µεγαλόσωµο 
νηκτικό, χηνόµορφο πτηνό, συνήθ. µε µακρύ λαιµό, βαρύ σώµα και 
µεγάλα πόδια, το οποίο ζει σε υγροτόπους, συνήθ. µε γλυκά νερά και 
πλούσια βλάστηση, τρέφεται µε υδρόβια φυτά και διακρίνεται για την 
κοµψότητα και τη χάρη του: «Η λίµνη των ~» (µπαλλέτο τού Π.Ι. 
Τσαϊκόφσκι) 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός που γίνεται ορατός στο 
Β. Ηµισφαίριο και τα αστέρια που τον αποτελούν σχηµατίζουν έναν 
µεγάλο σταυρό, πράγµα που θυµίζει τη σιλουέτα κύκνου µε τα φτερά 
του ανοιγµένα. 
[ETYM. αρχ. < θ. *kuk-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *keuk- «λάµπω, είµαι 
φωτεινός», πβ. σανσκρ. sócati «λάµπω», suk-râ- «φωτεινός, λευκός», 
οπότε η αρχική σηµ. τής λ. θα ήταν «λευκός». Μέσω τού λατ. cycnus 
(< αρχ. κύκνος) η λ. πέρασε σε ξένες γλώσσες, πβ. γαλλ. cygne, ιταλ. 
cigno, ισπ. cisne κ.ά.]. κύλικας (ο) {κυλίκων} (λόγ.) (στην 
αρχαιότητα) ποτήρι µε λεπτή και χαµηλή βάση, µεγάλο άνοιγµα και 
δύο λαβές, στο οποίο συνήθ. έβαζαν κρασί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κύλιξ (ή), που συνδ. µε λατ. calix «βαθύ δοχείο», σαν-
σκρ. kalâsa- «ποτήρι», πιθ. κ. αρχ. κάλυξ (βλ.λ.). Αν οι συσχετισµοί 
αυτοί είναι έγκυροι, τότε η λ. κύλιξ πιθ. εµφανίζει τη συνεσταλµένη 
βαθµ. *kl- (µε φωνήεν στηρίξεως -υ-, πβ. µύλη, φύλλον) τού I.E. *kel-« 
ποτήρι, κάλυκας»]. κυλικείο (το) ειδικά διαµορφωµένος χώρος 
κτηρίου, πλοίου ή τρένου, στον οποίο πωλούνται καφές, αναψυκτικά, 
τυποποιηµένες τροφές, ποτά και άλλα συναφή προϊόντα ΣΥΝ. 
καντίνα, µπαρ. [ΕΤΥΜ. < αρ^χ. κυλικεϊον< κύλιξ (βλ.λ.)]. 
κυλινδρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα και µορφή κυλίν-
δρου: ~ αντικείµενο | σώµα | σωλήνας ΣΥΝ. κυλινδροειδής. — κυλιν-
δρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. κυλίνδρισµα (το) {κυλινδρίσµ-ατος | -ατα, 
-άτων) ΓΕΩΠ. ειδική κατεργασία των καλλιεργούµενων εδαφών, που 
γίνεται λίγο πριν ή λίγο µετά τη σπορά και συνίσταται στο πέρασµα 
ενός βαριού, σιδερένιου κυλίνδρου πάνω από το οργωµένο και 
σβαρνισµένο χωράφι, ώστε να θρυµµατιστούν οι σβώλοι τού χώµατος 
και να συµπιεστεί η επιφάνεια τού εδάφους και οι σπόροι να 
συναντήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες θερµοκρασίας και 
υγρασίας για να φυτρώσουν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. roulage]. 
κυλινδρισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. Ο όγκος µέσα στον κύλινδρο µηχανής 
εσωτερικής καύσεως ή ατµοµηχανής, ο οποίος εξαρτάται από την 
εσωτερική διάµετρο τού κυλίνδρου και τη διαδροµή τού εµβόλου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cylindrée]. κυλινδροειδης, -
ής, -ές [µτγν.] {κυλινδροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κύλινδρο (βλ.λ.), που έχει σχήµα και µορφή κυλίνδρου: ~ 
σωλήνας ΣΥΝ. κυλινδρικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κυλινδρόµυλος 
(ο) µύλος που αλέθει το σιτάρι µε περιστρεφόµενους µηχανικούς 
κυλίνδρους (και όχι µε µυλόπετρες). κύλινδρος (ο) {κυλίνδρ-ου | -ων, -
ους) 1. ΜΑΘ. το στερεό γεωµετρικό σώµα που αποτελείται από µία 
(κυρτή) σωληνοειδή επιφάνεια και από δύο ίσα, παράλληλα µεταξύ 
τους επίπεδα κυκλικού ή ελλειψοειδούς σχήµατος (βάσεις), που 
τέµνουν την κυρτή επιφάνεια 2. (κατ' επέκτ.) η κυρτή, σωληνοειδής 
επιφάνεια τού γεωµετρικού αυτού σώµατος 3. (συνεκδ.) κάθε 
αντικείµενο ή συσκευή που µοιάζει µε το παραπάνω σώµα, που έχει 
παρεµφερές σχήµα: ~ χαρτιού | χαλιού ΣΥΝ. ρολό 4. (στην 
αρχαιότητα) χειρόγραφο από πάπυρο ή περγαµηνή το οποίο (σε 
αντιδιαστολή µε τους κώδικες) ήταν τυλιγµένο γύρω από ένα 
κυλινδρικό ξύλο 5. ΜΗΧΑΝ. κάθε τµήµα µηχανής µε κυλινδρικό 
σχήµα, µέσα στο οποίο κινείται παλινδροµικά ένα έµβολο: ~ ατµοµη-
χανής | αεραντλίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κυλίνδω (+ επίθηµα -ρος) < θ. κυλ- (< *kwl-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *kwel- «περιστρέφω, γυρίζω», για το οποίο βλ. λ. κύ-
κλος) + επίθηµα -ίνδω. o µηχανολογικός όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. 
cylindre]. κυλίνδρώνω ρ. µετβ. {κυλίνδρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω 
σε πράγµα 

ή αντικείµενο σχήµα και µορφή κυλίνδρου (βλ.λ.) ΣΥΝ. ρολάρω 2. 
υποβάλλω την επιφάνεια εδάφους ή άλλου αντικειµένου στην πίεση 
βαρέος, σιδερένιου, περιστρεφόµενου κυλίνδρου (βλ.λ.) έτσι, ώστε να 
γίνει λεία και οµαλή: ~ το οδόστρωµα ΣΥΝ. λειαίνω, ισοπεδώνω. — 
κυλίνδρωση (η) [1888]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κυλινδρώ (-όω) < αρχ. 
κύλινδρος]. 

κυλινδρωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει ισοπεδωθεί µε το πέρασµα 
περιστρεφόµενου κυλίνδρου (βλ.λ.): ~ δρόµος. 

κυλιόµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που µετακινείται, περιστρεφόµενος 
πάνω σε επιφάνεια· ΦΡ. κυλιόµενη σκάλα | κλίµακα µηχανική κλίµα-
κα, η οποία αποτελείται από σκαλοπάτια που κυλούν πάνω σε κυλίν-
δρους και η οποία χρησιµοποιείται ως µεταφορικό µέσο για την άνο-
δο ή την κάθοδο των αναβατών µεταξύ δύο επιπέδων µε υψοµετρική 
διαφορά, χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν σωµατική προσπάθεια- χρη-
σιµοποιείται σε κτηριακά συγκροτήµατα, υπόγειους σιδηροδρόµους, 
εµπορικά κέντρα και γενικά όπου σηµειώνεται µαζική κίνηση πεζών 
2. (µτφ.) αυτός που επαναλαµβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµα 
τα: ~ απεργίες | στάσεις εργασίας· ΦΡ. κυλιόµενο ωράριο το ωράριο 
λειτουργίας καταστηµάτων ή εργασίας υπαλλήλων που κλιµακώνε 
ται ή γίνεται σε βάρδιες αντιστοίχως. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. κυλίω (βλ. λ. κυλώ). Οι σύγχρο-
νες σηµ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. κυλιόµενη σκάλα (< γαλλ. escalier 
roulant), κυλιόµενο ωράριο (< γαλλ. horaire roulant)]. 

κυλισιοτριβέας (ο) (λόγ.) το ρουλεµάν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
κύλιση + τριβέας, απόδ. τού γαλλ. roulement]. 

κύλισµα (το) [µτγν.] {κυλίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η περιστροφική κί-
νηση σώµατος που κυλιέται πάνω σε επιφάνεια: το ~ τής πέτρας στην 
πλαγιά ΣΥΝ. τσούληµα 2. (για υγρά, ρευστά) η ροή (κυρ. η αργή): το - 
τού ποταµού. Επίσης κύλιση (η) [αρχ.]. 

κυλιστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µετακινείται κυλώντας, που 
µπορεί να µετακινηθεί µε περιστροφή πάνω σε επιφάνεια: ~ εξέδρα 
ΣΥΝ. κυλιόµενος, (οικ.) τσουλιστός 2. (σπανιότ.) κατάλληλος για κύ-
λισµα (βλ.λ.), αυτός που µπορεί εύκολα να κυλιστεί: ~ πέτρα ΑΝΤ. 
ακλόνητος. — κυλιστά επίρρ. 

κυλίστρα (η) [µτγν.] {δύσχρ. κυλιστρών} 1. η τσουλήθρα (βλ.λ.) 2. (ει-
δικότ.) ειδικά διαµορφωµένος χώρος, στρωµένος µε χώµα ή άµµο, πά-
νω στον οποίο κυλιούνται τα άλογα και γενικά τα ζώα. 

κυλίω ρ. → κυλώ 
Κυλλήνη (η) 1. όρος τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Κορινθίας· 

αλλιώς Ζήρεια 2. ακρωτήριο τής Β∆. Πελοποννήσου στο Ιόνιο Πέλα-
γος. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, πελασγ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

κυλόττα (η) -> κιλότα 
κυλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κυλάς... | κύλ-ησα, -ιέµαι, -ίστηκα, -
ισµένος} ♦ 1. (µετβ.) κινώ (κάτι), κάνοντας το να περιστρέφεται πάνω 
στο έδαφος ή σε λεία επιφάνεια: κύλησε τον βράχο µέχρι το στόµιο 
τού πηγαδιού και το έφραξε || οι πολιορκηµένοι κυλούσαν από τα 
τείχη µεγάλες πέτρες, που έπεφταν στα κεφάλια των πολιορκητών 
ΣΥΝ. (καθηµ.) τσουλώ ♦ (αµετβ.) 2. (συνήθ. για σώµατα κυκλικά ή κυ-
λινδρικά) κινούµαι µε περιστροφή τού σώµατος µου πάνω σε λεία 
(ευθεία ή κατηφορική) επιφάνεια: βράχια κύλησαν από την πλαγιά 
και έφραξαν τον δρόµο ΣΥΝ. κατρακυλώ, (οικ.) κουτρουβαλώ, τσουλώ 
3. (ειδικότ. για υγρά) κινούµαι αργά και ήρεµα, ρέω: τα νερά τού πο 
ταµού κυλούσαν ήρεµα || σταγόνες ιδρώτα κύλησαν από το µέτωπο || 
τα δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλα- ΦΡ. (α) (παροιµ.) κύλησε ο τέ- 
ντζερης και βρήκε το καπάκι βλ. λ. καπάκι (β) (µτφ.) κύλησε πολύ 
νερό στο αυλάκι βλ. λ. αυλάκι · 4. (µτφ. για τον χρόνο) περνώ: οι µέ 
ρες κυλούσαν µονότονα || οι ώρες κύλησαν ωραία µε τη συζήτηση 
ΣΥΝ. παρέρχοµαι, φεύγω, διαβαίνω 5. (µτφ.) εξελίσσοµαι: άσε τα 
πράγµατα να κυλήσουν µόνα τους || η συνάντηση κύλησε χωρίς κα 
νένα απρόοπτο· (µεσοπαθ. κυλιέµαι) 6. περιστρέφω το σώµα µου πά 
νω σε επιφάνεια ή µέσα σε ρευστό υλικό: ~ στο πάτωµα | στην άµµο 
Ι στο χώµα | στη λάσπη 7. (µτφ.) ζω µε συγκεκριµένο (συνήθ. ανήθι 
κο) τρόπο: ~ στον βούρκο | στην αµαρτία 8. (για το κάτω µέρος υφα 
σµάτων) έρχοµαι σε επαφή µε το έδαφος, σέρνοµαι: παραµάκρυνες 
τις κουρτίνες και κυλιούνται κάτω. Επίσης (σπάν.) κυλίω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κυλώ < αρχ. κυλίω (υποχωρητ.)]. κύµα (το) {κύµ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. µάζα νερού υδάτινης επιφάνειας (θάλασσας, 
λίµνης, ποταµού), η οποία ανυψώνεται και υποχωρεί διαδοχικά λόγω 
τής επίδρασης τού ανέµου ή άλλης δύναµης: ώρες πάλευε µε τα ~, 
µέχρι να φτάσει στο λιµάνι || τα πελώρια ~ έσκαγαν πάνω στα βράχια || 
ο παφλασµός | ο αφρός των ~ || παλιρροϊκό ~||η θάλασσα σήκωσε ~· ΦΡ. 
περνώ από σαράντα κύµατα αντιµετωπίζω πολλά εµπόδια, δυσκολίες 
κ.λπ. 2. (συνεκδ. σε ΦΡ. όπως δίπλα | πάνω στο ~) στην ακρογιαλιά: 
πωλούνται οικόπεδα δίπλα στο ~ 3. οτιδήποτε παρόµοιο µε το κύµα 
(σηµ. 1) ως προς το σχήµα, τη µορφή ή την κίνηση: η πόλη θάφτηκε 
κάτω από τα ~ τής λάβας || αφήσαµε το ανθρώπινο ~ να µας παρασύρει 
|| - άµµου | λαού | προσφύγων || οι φίλαθλοι συνέρρεαν κατά κύµατα 4. 
(µτφ.) κάθε φαινόµενο φυσικό ή κοινωνικό ή τάση, που εκδηλώνεται 
ξαφνικά µε µεγάλη ένταση ή µε µαζικό τρόπο: ~ ψύχους ενέσκηψε την 
τελευταία εβδοµάδα || - ζέστης | καύσωνα || παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια µεγάλο ~ αστυφιλίας || η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία και 
ξεσήκωσε ~ ενθουσιασµού || -οργής/ απεργιών/ διαµαρτυριών | 
επικρίσεων | φηµών | πανικού | τροµοκρατίας | ιδιωτικοποιήσεων | 
µετανάστευσης· ΦΡ. νέο κύµα βλ. λ. νέος κ. νουβέλ βαγκ 5. ΦΥΣ. 
µεταφορά ορµής και ενέργειας που διαδίδεται µε ορισµένη ταχύτητα 
από µόριο σε µόριο, προκαλώντας ταλαντώσεις των µορίων τού 
µέσου διαδόσεως ή περιοδική µεταβολή τής θερµοκρασίας και τής 
πίεσης τού χώρου διαδόσεως ή ακόµη και µεταβολή τού ηλεκτρικού, 
µαγνητικού πεδίου: φωτεινό / 



κυµαίνοµαι 972 κυνηγός 
 

ηχητικό | ηλεκτροµαγνητικό | ωστικό ~ || µεσαία (βλ.λ.) | βραχέα (βλ. λ. 
βραχύς) ~· ΦΡ. (α) µήκος κύµατος (i) ΦΥΣ. η σταθερή απόσταση µεταξύ δύο 
διαδοχικών κορυφών ή δεσµών ή κοιλιών ενός κύµατος που ταξιδεύει στον 
χώρο (ii) (στη ραδιοφωνία) αντί τής συχνότητας: σε ποιο ~ εκπέµπει το Τρίτο 
Πρόγραµµα; (αντί σε ποια συχνότητα) (iü) (µτφ.) σε φρ. σχετικές µε το κατά 
πόσον µπορούν να επικοινωνήσουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα, λ.χ. δεν 
έχουµε το ίδιο µήκος κύµατος | δεν βρισκόµαστε στο ίδιο µήκος κύµατος | 
εκπέµπω στο ίδιο µήκος κύµατος (µε κάποιον) ΣΥΝ. είµαι | δεν είµαι στην ίδια 
συχνότητα (µε κάποιον). — (υποκ.) κυµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κύµα < κυώ (-έω) < θ. κυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *keu-
«φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. σανσκρ. svâyati «ενισχύοµαι, είµαι δυνατός», 
λατ. cumulus «σωρός», ουαλ. cyw «µικρό ζώο» κ.ά. Οµόρρ. κύ-ησις, κύ-ηµα, 
εγ-κυ-ος κ.ά. Ήδη αρχ. οι µεταφορικές χρήσεις τής λ.: κύµα στρατού 
(Αισχύλος), κύµα κακών (Αισχύλος), κύµα συµφοράς (Ευριπίδης) κ.ά.]. 

κυµαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κυµάνθηκα} παρουσιάζω συνεχείς αυξοµειώσεις 
στο µέγεθος, στην ένταση, τη διάρκεια µου κ.λπ., καθώς κινούµαι εντός 
συγκεκριµένων ορίων: η θερµοκρασία θα κυµανθεί µεταξύ 5 βαθµών η 
ελάχιστη και 12 βαθµών η µέγιστη || «τα ενοίκια κυµαίνονται σήµερα από 1.000 
έως 2.500 δρχ. το τετραγωνικό µέτρο» (εφηµ.) || κυµαινόµενο επιτόκιο || η 
αύξηση τής βιοµηχανικής παραγωγής κυµάνθηκε πέρυσι γύρω στο 8% ΣΥΝ. 
αυξοµειώνοµαι, ανεβοκατεβαίνω ΑΝΤ. παγιώνοµαι, σταθεροποιούµαι. — 
κύµανση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός, παρώνυµο, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κυµαίνω < κύµα (βλ.λ.)]. 

κυµατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κυµάτισα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω κάτι να κινείται 
κυµατοειδώς: ~ το µαντήλι µου στον άνεµο ♦ 2. (αµετβ.) κινούµαι κυµατιστά: 
στο κεντρικό κατάρτι τού σκάφους κυµάτιζε η γαλανόλευκη || σε ένδειξη 
πένθους οι σηµαίες κυµατίζουν µεσίστιες. — κυµάτισµα (το) κ. κυµατισµός (ο) 
[1857]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κυµατίζοµαι < κύµα]. 

κυµατικός, -ή, -ό [1872] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε το κύµα (βλ.λ.): ~ 
κίνηση 2. ΦΥΣ. κυµατική (η) ο επιστηµονικός κλάδος που ερευνά όλα τα 
φαινόµενα τα οποία σχετίζονται µε τα κύµατα ή προκαλούνται από αυτά. 

κυµάτιο (το) [αρχ.] {κυµατί-ου | -ων} (λόγ.) 1. µικρό σε µέγεθος κύµα (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. κυµατάκι 2. ΑΡΧΙΤ. γλυφή ή προεξοχή µε σχήµα και µορφή κύµατος 
(βλ.λ.), που αποτελεί τµήµα τής διακόσµησης αρχιτεκτονικών κατασκευών. 

κυµάτισµα (το) → κυµατίζω 
κυµατισµός (ο) -+ κυµατίζω 
κυµατιστός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που έχει σχήµα και µορφή κύµατος, που 

διαθέτει καµπυλώσεις, όπως το κύµα: ~ γραµµή | µαλλιά ΣΥΝ. κυµατώδης, 
κυµατοειδής ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος 2. (µτφ.) αυτός που κινείται σαν το κύµα 
(βλ.λ.), που αυξοµειώνεται ή παλινδροµεί: ~ περπατησιά | φωνή. — κυµατιστά 
επίρρ. 

κυµατογενής, -ής, -ές {κυµατογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
δηµιουργείται ή προέρχεται από τα κύµατα: ~ σχηµατισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < κύµα + -γενής < γένος]. 

κυµατογόνος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που δηµιουργεί, που παράγει κύµατα ή 
κυµατοειδείς κινήσεις. 

κυµατογράφος (ο) 1. ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή για την παράσταση, τη µηχανική 
καταγραφή και την καταµέτρηση των ρυθµικών κινήσεων τής καρδιάς, τής 
αναπνοής, τού σφυγµού κ.λπ. στον άνθρωπο ή στα ζώα · 2. ειδική συσκευή 
για την καταγραφή τής οµιλίας για φωνητικές έρευνες. Επίσης κυµογράφος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kymograph]. 

κυµατοδροµω ρ. αµετβ. [µτγν.] {κυµατοδροµείς... | κυµατοδρόµησα} κινούµαι 
στην επιφάνεια τής θάλασσας µε ιστιοσανίδα- κάνω γουί-ντ σέρφινγκ. — 
κυµατοδροµία (η), κυµατοδρόµος (ο/η) [µτγν.], κυ-µατοδροµικός, -ή, -ό. 

κυµατοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {κυµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κύµα, που έχει σχήµα και µορφή κύµατος: ~ γραµµή | διαµόρφωση | 
λοφοσειρά | κίνηση ΣΥΝ. κυµατώδης, κυµατιστός, οντουλέ ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς. 
— κυµατοειδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κυµατοθραύστης (ο) [1883] {κυµατοθραυστών} τεχνικό λιµενικό έργο 
κατασκευασµένο από µεγάλους ογκόλιθους ή κύβους από σκυρόδεµα 
(µπετόν), οι οποίοι τοποθετούνται είτε ως προέκταση τού λιµενοβραχίονα είτε 
παράλληλα ή διαγώνια προς την ακτή και σκοπό έχουν να προστατεύσουν το 
λιµάνι και τα ελλιµενισµένα σε αυτό σκάφη από τα κύµατα. [ΕΤΥΜ Μεταφρ; 
δάνειο από γαλλ. brise-lames]. 

κυµατοµορφή (η) το γεωµετρικό σχήµα, το οποίο δείχνει πώς µεταβάλλεται η 
ενέργεια τού κύµατος, καθώς αυτό κινείται στον χώρο, και βάσει τού οποίου 
προσδιορίζεται λ.χ. ο τόνος τού ήχου: στην οθόνη τού παλµογράφου βλέπουµε 
την ~ ενός ηχητικού σήµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. wave form]. 

κυµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κυµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. αυτός που έχει 
πολλά κύµατα: ~ θάλασσα | λίµνη ΣΥΝ. ταραγµένος, φουρτουνιασµένος ΑΝΤ. 
ακύµαντος, γαλήνιος 2. (σπανιότ.) αυτός που έχει σχήµα και µορφή κύµατος 
ΣΥΝ. κυµατοειδής, κυµατιστός ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς. — κυµατωδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κυµβαλίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] (κυµβάλισα) (αρχαιοπρ.) παίζω µουσικό σκοπό 
χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα κύµβαλα. — κυµβαλι-σµός (ο) [µτγν.] 
κ. κυµβάλισµα (το) [1874]. 

κυµβαλιστής (ο) [µτγν.], κυµβαλίστρια (η) {κυµβαλιστριών} µουσικός που 
παίζει κύµβαλο. 

κύµβαλο (το) {κυµβάλ-ου | -ων} (λόγ.) κρουστό µουσικό όργανο που 
αποτελείται από δύο όµοιους µεταλλικούς δίσκους, οι οποίοι ηχούν όταν 
κρούονται ο ένας µε τον άλλον αρχαιότατο στην καταγωγή του, έχει επιβιώσει 
στη σύγχρονη ορχήστρα (ιταλ. piatti), στην οποία παίζεται µε πολλούς 
τρόπους, λ.χ. κρούεται µε διάφορα πλήκτρα κ.λπ. ΣΥΝ. πιάτα, πιατίνια- ΦΡ. 
(µτφ.) κύµβαλον αλαλάζον (κύµβαλον αλα-λάζον, Κ.∆. Α' Κορινθ. 13, 1) ο 
θορυβώδης αλλά κενός, κούφιος, επιφανειακός άνθρωπος που στερείται 
περιεχοµένου, υιοθετεί και επαναλαµβάνει άκριτα απόψεις άλλων. 
[ΕΤΥΜ < οψλ· κύµβαλον < κύµβη «ποτήρι, αγγείο», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
δάνειο, που εµφανίζεται επίσης στα σανσκρ. kumbhâ- «δοχείο», µέσ. ιρλ. 
cummal κ.ά. Πβ. κ. κύπελλο]. 

Κύµη (η) πόλη και λιµάνι τής Α. Εύβοιας στο Αιγαίο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο, πιθ. < κυώ (-έω) «κυοφορώ, φουσκώνω» (βλ. κ. κύηση), ονοµασία 
που ίσως οφείλεται στην εύφορη γη τής περιοχής]. 

κύµινο (το) 1. BOT. µικρό, ποώδες, ετήσιο και αρωµατικό φυτό, µε στενά, λεπτά 
φύλλα, το οποίο καλλιεργείται για τους καρπούς του 2. ο επιµήκης, ωοειδής 
και καστανοκίτρινος καρπός τού φυτού αυτού, που αποξηραµµένος 
χρησιµοποιείται ευρύτατα ως καρύκευµα στη µαγειρική· ΦΡ. (µτφ.) ώσπου | 
µέχρι να πεις κύµινο πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 
ΣΥΝ. τάχιστα, αµέσως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κύµινον, δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. 
εβρ. kammôn, φοιν. kmn, ακκαδ. kamünu(m) κ.τ.ό. Το λατ. cuminum είναι 
δάνειο από την Ελλην.]. 

κυνάγχη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΙΑΤΡ. 1. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού 
φάρυγγα και τού ισθµού του (δηλ. των άνω αναπνευστικών οδών), που 
προκαλείται από µικρόβιο· συνήθ. προκαλεί καταρροή, δυσχέρεια στην 
αναπνοή και την κατάποση ή και πυρετό ΣΥΝ. συνάχι 2. (ειδικότ.) 
θανατηφόρος ασθένεια των σκύλων, κατά την οποία φλογίζονται οι πνεύµονες 
και κρέµεται η γλώσσα τού ζώου. [ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «περιλαίµιο 
σκύλου», < κύων «σκύλος» (γεν. κυνός) + -άγχη< άγχω «πνίγω»]. 

κυνηγετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κυνήγι ή τον κυνηγό: ~ 
όπλο | καραµπίνα | δυστύχηµα | σύλλογος | άδεια | εκδροµή | περίοδος | σάκος 
ΣΥΝ. θηρευτικός 2. (για ζώα) αυτός που έχει εκπαιδευτεί για κυνήγι, ικανός 
και κατάλληλος για κυνήγι: - σκυλί | γεράκι ΣΥΝ. θηρευτικός, (λαϊκ.) 
κυνηγιάρης. 

κυνήγηµο (το) [µεσν.] {κυνηγήµατος | συνήθ. χωρ. πληθ.} 1. το κυνηγητό 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. καταδίωξη 2. (µτφ.) το να επιδιώκει ή να αναζητεί κάποιος κάτι 
µε επιµονή και πάθος: ~ πελατείας | δόξας | πλούτου || θέλει ~ η υπόθεση, για 
να πετύχει. 

κυνηγητό (το) 1. η δίωξη ανθρώπου ή ζώου, ακολουθώντας τα ίχνη ή την 
πορεία του µε σκοπό τη σύλληψη: ύστερα από άγριο ~ συνέλαβαν τον δράστη 
ΣΥΝ. καταδίωξη, κυνήγι, κυνήγηµα 2. (µτφ.) η επίµονη και συστηµατική 
επιδίωξη, που εκδηλώνεται µε συνεχή προσπάθεια και φροντίδα: µετά από 
πολύ - κατόρθωσα να βρω τα στοιχεία που χρειαζόµουν ΣΥΝ. αναζήτηση, 
ψάξιµο, έρευνα · 3. παιδικό παιχνίδι, κατά το οποίο τα παιδιά κυνηγιούνται 
µεταξύ τους και προσπαθούν να πιάσει το ένα το άλλο: παίζω ~. 

κυνήγι (το) {κυνηγ-ιού | -ιών) 1. η αναζήτηση, η καταδίωξη και η σύλληψη ή 
θανάτωση αγρίων ζώων ή πουλιών, που ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους 
περιβάλλον 2. η παραπάνω δραστηριότητα ως ψυχαγωγία, χόµπι: το µοναδικό 
του πάθος ήταν το ~ || αυτή την εποχή απαγορεύεται το - || πηγαίνω (για) ~ || 
βγαίνω στο ~ ΣΥΝ. (λόγ.) θήρα, άγρα 3. (συνεκδ.) το άγριο ζώο που φονεύεται 
ή συλλαµβάνεται στο πλαίσιο αυτής τής δραστηριότητας: αυτή τη φορά γύρισε 
χωρίς ~ ΣΥΝ. θήραµα, άγρα, λεία 4. (συνεκδ.) το ψηµένο ή µαγειρεµένο 
κρέας τού ζώου ή τού πουλιού που φονεύθηκε κατά την κυνηγετική δρα-
στηριότητα: θα πάµε σε εκείνη την ταβέρνα να φάµε - 5. (συνεκδ.) το ποσοστό 
ή ο αριθµός ζώων ή πουλιών που υπάρχουν και επιτρέπεται να φονευθούν, 
µπορούν δηλ. να θεωρηθούν θηράµατα: φέτος στο βουνό έχει πολύ - 6. (κατ' 
επέκτ.) η επίµονη δίωξη ανθρώπου µε σκοπό τη σύλληψη, ακόµη και τον φόνο 
του: άρχισε άγριο ~ τής συµµορίας στους δρόµους ΣΥΝ. καταδίωξη, κυνήγηµα, 
κυνηγητό, ανθρωποκυνηγητό· ΦΡ. (α) παίρνω στο κυνήγι (κάποιον) τον 
κυνηγώ µε επιµονή, καθώς προσπαθεί να διαφύγει: µόλις συνειδητοποίησαν ότι 
τους κορόιδεψε, τον πήραν στο κυνήγι ΣΥΝ. διώκω, καταδιώκω (β) το κυνήγι 
τού χαµένου θησαυρού είδος ψυχαγωγικής δραστηριότητας (παιχνιδιού) για 
παιδιά και ενήλικες, κατά το οποίο οµάδες παικτών ψάχνουν σε διάφορα µέρη 
να βρουν κάτι πολύτιµο που είναι κρυµµένο (γ) κυνήγι µαγισσών βλ. λ. 
µάγισσα 7. (µτφ.) επίµονη και συστηµατική επιδίωξη: θέλει πολύ ~ η δουλειά 
για να πετύχει || - τής τύχης | τού πλούτου | τού κεφιού | τής ευτυχίας | των 
εντυπώσεων | τού κέρδους | τού πρωταθλήµατος ΣΥΝ. αναζήτηση, κυνήγηµα, 
κυνηγητό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κυνήγιον< αρχ. κυνηγός]. 

κυνηγιάρικος, -η, -ο κ. κυνηγάρικος (λαϊκ.) αυτός που είναι κατάλληλος για 
κυνήγι, κυρ. για σκύλο: κυνηγιάρικο σκυλί ΣΥΝ. κυνηγετικός, θηρευτικός. 
[ΕΤΥΜ. < κυνήγι + παραγ. επίθηµα -ιάρικος (πβ. µεσν. κυνηγ-άρης)]. 

κυνηγός (ο/η) 1. πρόσωπο που προσπαθεί να σκοτώσει ή να συλλάβει άγρια 
ζώα ή πουλιά στο φυσικό τους περιβάλον: µανιώδης | δεινός | δυναµικός | 
περίφηµος | πανούργος | άστοχος ~ ΣΥΝ. θηρευτής 2. (ειδικότ. για ζώα) αυτός 
που έχει εξασκηθεί στην καταδίωξη και τη σύλληψη αγρίων ζώων ή πουλιών: 
αυτός ο σκύλος είναι ~ ΣΥΝ. θηρευτής 3. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που 
καταδιώκει κάποιον/κάτι (κυρ. για προσωπικό όφελος)· ΦΡ. (α) κυνηγός 
κεφαλών (ι) ΑΝΘΡΩΠΟΛ. πολεµιστής ορισµένων φυλών των Ινδιών, τής 
Βιρµανίας κ.λπ., ειδικευµένος στην αποκοπή και τη διατήρηση ανθρώπινων 
κεφαλών για µα-γικοθρησκευτικούς λόγους (ii) (κατ' επέκτ.) κακοποιός που 
πληρώνεται (µε «συµβόλαιο») για να δολοφονήσει ένα ή περισσότερα άτοµα: 
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~ ταλέντων | χρυσού | διαµαντιών | γυναικών (β) κυνηγός επικηρυγ-
µένων πρόσωπο που αναζητεί επικηρυγµένους, προκειµένου να ει-
σπράξει την αµοιβή για τη σύλληψη τους 4. (µτφ.) πρόσωπο που επι-
ζητεί ή επιδιώκει (κάτι) µε επιµονή και πάθος, που προσπαθεί να το 
επιτύχει µε κάθε τρόπο: ~ τής τύχης/ τού πλούτου/ τού κέρδους/ τού 
ονείρου | τής ευτυχίας 5. ΑΘΛ. Ο επιθετικός παίκτης τού ποδοσφαίρου, 
τού οποίου ο ρόλος συνίσταται στο να δηµιουργεί ευκαιρίες για γκολ 
ή να σηµειώνει ο ίδιος γκολ υπέρ τής οµάδας του · 6. ψάρι µε κοφτό 
κεφάλι, που ζει στα πελάγη και τρέφεται µε ζαργάνες και αφρόψαρα 
και αλιεύεται για το εξαιρετικό του κρέας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που οδηγεί τους (κυνηγετικούς) σκύ-
λους», < κύων«σκύλος» (γεν. κυνός) + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άγω]. 

κυνηγόσκυλο (το) σκυλί συγκεκριµένης ράτσας, που έχει εκπαιδευτεί 
ειδικά για να ανακαλύπτει θηράµατα, να συλλέγει τα φονευµένα 
ζώα και γενικά να βοηθεί στο κυνήγι ΣΥΝ. κυνηγετικό σκυλί. 

κυνηγότοπος (ο) 1. τόπος κυνηγιού, περιοχή στην οποία αφθονούν τα 
θηράµατα και επιτρέπεται το κυνήγι κατά την καθορισµένη από τον 
νόµο περίοδο τού χρόνου 2. (ειδικότ.) περιοχή από την οποία δια-
βαίνουν αποδηµητικά πτηνά δύο φορές τον χρόνο ΣΥΝ. πέρασµα. 

κυνηγώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {κυνηγάς... | κυνήγ-ησα, -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) ασχολούµαι µε το κυνήγι, είµαι 
κυνηγός: ~ από µικρό παιδί ΣΥΝ. πηγαίνω για/στο κυνήγι ♦ (µετβ.) 2. 
ψάχνω για θηράµατα, σκοτώνω ή συλλαµβάνω ζώα: ~ λαγούς | αγριο-
γούρουνα | πέρδικες ΣΥΝ. θηρεύω 3. (ειδικότ.) ακολουθώ τα ίχνη ενός 
θηράµατος (για να το συλλάβω και να το σκοτώσω): τρεις µέρες κυ-
νηγούσαν ένα σπάνιο θήραµα ΣΥΝ. καταδιώκω 4. (κατ' επέκτ.) κατα-
διώκω πρόσωπο: η αστυνοµία κυνηγούσε τον δραπέτη όλη τη νύχτα || 
κυνηγούσε επί χρόνια τον φονιά τής γυναίκας του || έφυγε σαν να τον 
κυνηγούσαν ΦΡ. µε κυνηγά ο χρόνος βιάζοµαι πολύ, δεν προλαβαίνω 
5. διώχνω ανεπιθύµητο πρόσωπο, προσπαθώ να το αποµακρύνω 
(συνήθ. µε χρήση βίας): τον κυνήγησε µε το σκουπόξυλο || κυνηγούσε 
µε πέτρες τα παιδιά που τον κορόιδευαν 6. διάκειµαι εχθρικώς προς 
(κάποιον), προσπαθώ να τον βλάπτω, να τον προσβάλλω κάθε 
στιγµή, δεν τον αφήνω ποτέ σε ησυχία: µε κυνηγάει ο προϊστάµενος 
µου || η κατάρα µάς κυνηγάει διακόσια χρόνια τώρα || µια ζωή θα σε 
κυνηγούν οι τύψεις ΣΥΝ. κατατρέχω, καταδιώκω- ΦΡ. µε κυνηγά η τύ-
χη µου είµαι συνεχώς άτυχος, µε βρίσκουν απανωτές κακοτυχίες ή 
συµφορές · 7. παρακολουθώ (κάτι) µε µεγάλο ενδιαφέρον, ασχολού-
µαι µε συστηµατικό τρόπο και πάθος: κυνηγάει τη δουλειά του, γι' 
αυτό έχει τόσο µεγάλη πελατεία ΣΥΝ. νοιάζοµαι, ενδιαφέροµαι, πα-
ρακολουθώ, αφοσιώνοµαι · 8. (µτφ.) επιδιώκω συστηµατικά και επί-
µονα (κάτι): χρόνια κυνηγούσε να πιάσει την καλή || ~ τη δόξα | το 
χρήµα | τον πλούτο | το κέρδος | τα αξιώµατα | την οµορφιά | χίµαιρες 
| ιδανικά | την ουτοπία | το όνειρο ΣΥΝ. επιζητώ · 9. τρέχω πίσω από 
(κάποιον) (προκειµένου να πετύχω κάτι), πιέζω (κάποιον) µε την 
παρουσία και τα λόγια µου: µήνες κυνηγούµε τον βουλευτή, για να 
συζητήσουµε το θέµα µας || µάταια κυνηγούσε τον εκδότη, για να 
δηµοσιεύσει τα κείµενα του || αν δεν κυνηγήσεις τον γυιο σου, δεν 
πρόκειται να διαβάσει 10. (µτφ.) επιδιώκω να γοητεύσω και να κα-
τακτήσω ερωτικά (κάποιον): κυνηγάει γυναίκες ΣΥΝ. (µτφ.) κολλάω. 

κυνικός, -ή, -ό 1. ΦΙΛΟΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη φιλοσοφική 
σχολή την οποία ίδρυσε ο µαθητής τού Σωκράτη Αντισθένης και η 
οποία ονοµάστηκε «κυνική» από το γυµναστήριο Κυνόσαργες, όπου 
δίδασκε ο ιδρυτής της, αλλά και από τον σκληρό και γεµάτο στερή-
σεις τρόπο ζωής των οπαδών της: ~ φιλόσοφος (β) Κυνικοί (οι) ο κύ-
κλος των αρχαίων φιλοσόφων που αποτέλεσαν την οµώνυµη σχολή 
και οι οποίοι υποστήριζαν ότι θεµέλιο για την ευτυχία και την αρετή 
είναι η επιστροφή σε µια απλή ζωή κοντά στη φύση, µε ικανοποίηση 
µόνο των στοιχειωδών αναγκών, απόλυτη εγκράτεια και αδιαφορία 
προς τους νόµους, τα δόγµατα, τις ιδέες και οποιαδήποτε κοινωνική 
συµβατικότητα και καθιερωµένη αξία (πλούτο, δόξα, οµορφιά, 
ευγένεια καταγωγής κ.λπ.) 2. αυτός που τον χαρακτηρίζει η ωµή ει-
λικρίνεια και η απόρριψη των κοινώς παραδεδεγµένων: ~ απάντηση | 
συµπεριφορά | οµολογία ΣΥΝ. ωµός · 3. αυτός που σχετίζεται µε τους 
κυνόδοντες: ~ µυς · 4. ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τον αστερι-
σµό τού Κυνός: ~ καύµατα (οι πολύ θερµές µέρες τού καλοκαιριού). 
— κυνικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < κύων «σκύλος» 
(βλ.λ.)]. 

κυνικοτητα (η) [1887] ο κυνισµός (σηµ. 1): ο δολοφόνος περιέγραψε 
τις πράξεις του µε ~. 

κυνισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1. λόγος, πράξη ή συµπεριφορά, που 
χαρακτηρίζεται από ωµή ειλικρίνεια, απουσία σεβασµού στους τύ-
πους και στα κοινώς αποδεκτά, από περιφρόνηση των συµβατικών 
κοινωνικών κανόνων: επιδεικνύω ~ || απροκάλυπτος ~ ΣΥΝ. κυνικοτη-
τα, αναίδεια 2. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα και ο τρόπος ζωής των 
κυνικών φιλοσόφων τής αρχαιότητας. 

κυνόγλωσσο (το) ποώδες εδώδιµο φυτό µε λογχοειδή χοντρά φύλλα 
και µοβ άνθη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cynoglosse]. 

κυνόδοντας (ο) {κυνοδόντων} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δόντια των θη-
λαστικών, που βρίσκονται ανάµεσα στους τοµείς και τους προγοµφί-
ους· στον άνθρωπο είναι τέσσερα, ένα σε κάθε ηµιµόριο τής άνω και 
κάτω γνάθου, µυτερά και δεν υπερβαίνουν σε µήκος τα άλλα δόντια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυνόδους, -οντος < κύων «σκύλος» (γεν. κυνός) + 
οδούς]. 

κυνοδροµία (η) (κυνοδροµιών) αγώνας δρόµου σκύλων. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «κυνήγι µε συνοδεία σκύλων», < κυνο-(< κύων, 
κυνός) + -δροµία < δρόµος]. 

κυνοκέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που έχει κεφάλι σκύλου: 

ο ~ θεός Θωo των αρχαίων Αιγυπτίων · 2. κυνοκέφαλος (ο) ο πίθηκος 
µπαµπουίνος. 

κυνοκτονία (η) {κυνοκτονιών} (λόγ.) ο φόνος σκύλων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κυνοκτόνος < κύων «σκύλος» (γεν. κυνός) + -κτόνος < κτείνω 
«φονεύω, σκοτώνω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

κυνοµαχία (η) [1867] {κυνοµαχιών} (παράνοµο) αγώνισµα στο οποίο 
αντίπαλοι είναι εκπαιδευµένοι σκύλοι. 

κυοφορώ ρ. µετβ. {κυοφορείς... | κυοφόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. (για 
γυναίκες και θηλυκά ζώα) φέρω στη µήτρα µου έµβρυο, είµαι έγκυος 
ΣΥΝ. εγκυµονώ 2. (µεσοπαθ. κυοφορούµαι) {µτφ.) βρίσκοµαι σε στά-
διο πριν από την εκδήλωση µου, επίκειµαι: κυοφορείται η ίδρυση νέ-
ου κόµµατος || κυοφορούνται εξελίξεις || κυοφορούµενες αλλαγές | ει-
ρηνευτική πρωτοβουλία. — κυοφορία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κυοφορώ (-έω) < κυοφόρος < κυο- < κυώ (βλ. κ. κύηση) + -φόρος < 
φέρω]. 

Κ.Υ.Π. (η) Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών (σήµερα Ε.Υ.Π.). 
κυπαρισσάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρό κυπαρίσσι 2. ποώδες 
µονοετές φυτό µε φαρµακευτικές ιδιότητες. 

κυπαρισσέλαιο (το) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αιθέριο έλαιο που εξάγεται 
από το ξύλο τού κυπαρισσιού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. cypress oil]. 

κυπαρισσένιος, -ια, -ιο 1. (κυριολ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από ξύλο κυπαρισσιού: ~ ταβάνι | πάτωµα | θήκη 2. (µτφ.) υψηλός 
και ευθυτενής σαν κυπαρίσσι, αυτός που διαθέτει λεπτότητα και λυ-
γεράδα: ~ ανάστηµα | κορµί. 

κυπαρίσσι (το) {κυπαρισσ-ιού | -ιών} 1. αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο, 
ψηλό και ευθυτενές, µε ίσιο κορµό και οξύ πυραµιδοειδές σχήµα, το 
οποίο έχει πολύ µικρά, λεπτοειδή φύλλα, που φύονται επάλληλα και 
καλύπτουν σχεδόν τελείως τα νεαρά κλαδιά και καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό και για το εύκολα κατεργάσιµο, ανθεκτικό και αρω-
µατικό ξύλο του- σύµφωνα µε τη λαϊκή αντίληψη, θεωρείται δέντρο 
των νεκρών και γι' αυτό φυτεύεται στα νεκροταφεία- ΦΡ. (πηγαίνω) 
στα κυπαρίσσια πεθαίνω ΣΥΝ. (πηγαίνω) στα θυµαράκια 2. (ειδικότ.) 
ο κορµός τού οµώνυµου δέντρου, που χρησιµοποιείται στην οικοδο-
µική: το ταβάνι είναι ~ ΣΥΝ. κυπαρισσόξυλο 3. (µτφ.) αυτός που µοι-
άζει µε κυπαρίσσι, που διαθέτει ύψος, στητό παράστηµα και λυγε-
ράδα: είχε κορµί ~ ΣΥΝ. κυπαρισσένιος, ψηλός, λυγερός, ευθυτενής. 
Επίσης (λόγ.) κυπάρισσος (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. κυπαρίσσιον, υποκ. τού αρχ. κυπάρισσος (ήδη µυκ. πληθ. ku-
pa-ri-se-ja), αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο. Το λατ. cupressus 
(> γαλλ. cypres, αγγλ. cypress, γερµ. Zypresse κ.ά.) είναι δάνειο από 
την Ελλην.]. 

Κυπαρισσία (η) πόλη τής ∆. Πελοποννήσου στον νοµό Ηλείας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο (< κυπάρισσος), που µνηµονεύεται στον Όµη-
ρο ως Κυπαρισσήεις]. 

κυπαρισσόµηλο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) ο καρπός τού κυπαρισσιού 
(βλ.λ.), στρογγυλός, σχετικά µικρός, σκληρός, ξυλώδης και µε χαρα-
κτηριστικό άρωµα. 

κυπαρισσόξυλο (το) [µεσν.] το ξύλο τού κυπαρισσιού, το οποίο χρη-
σιµοποιείται στην οικοδοµική και την αρωµατοποιία ΣΥΝ. κυπαρίσσι. 

κυπαρισσώνας (ο) [µτγν.] περιοχή κατάφυτη από κυπαρίσσια, φυ-
σικό ή τεχνητό δάσος κυπαρισσιών. 

κυπατζής (ο) {κυπατζήδες}, κυπατζού (η) {κυπατζούδες} (λαϊκ.-κα-
κόσ.) πρόσωπο που ανήκει στην Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών 
(Κ.Υ.Π., σήµερα Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ε.Υ.Π.), που εργάζε-
ται για αυτήν, δηλ. συλλέγει πληροφορίες για λογαριασµό της ΣΥΝ. 
πράκτορας, µυστικός, (µειωτ.) χαφιές. — κυπατζήδικος, -η, -ο. 

κυπελλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό κύπελλο 2. µικρό πλαίσιο 
σε σχήµα κυπέλλου από χαρτόνι, πλαστικό ή σκληρή ζύµη, µέσα στο 
οποίο συσκευάζεται ή τοποθετείται παγωτό και συνεκδ. η ποσότητα 
παγωτού που χωρά σε αυτό. 

κύπελλο (το) {κυπέλλ-ου | -ων} 1. κυκλικό ποτήρι συνήθ. µε λαβή 
από διάφορα υλικά (πηλό, πορσελάνη, γυαλί, µέταλλο κ.λπ.), το οποίο 
χρησιµοποιείται για να πίνει κανείς καφέ, γάλα, τσάι ή και κρασί: 
υψώνω το ~ εις υγείαν τού οικοδεσπότη ΣΥΝ. κούπα, φλιτζάνι, ποτήρι 
2. (συνεκδ.) η ποσότητα που περιέχεται µέσα σε αυτό το ποτήρι: 
πίνω ένα ~ νερό 3. (ειδικότ.) περίτεχνο αγγείο από πολύτιµο συνήθ. 
µέταλλο σε σχήµα κύλικα ή αµφορέα, που δίδεται ως έπαθλο στον νι-
κητή (συνήθ. αθλητικού) αγώνα: ο υφυπουργός Αθλητισµού θα απο-
νείµει τα ~ στους νικητές ΣΥΝ. βραβείο 4. (συνεκδ.) η αθλητική διορ-
γάνωση, στον νικητή τής οποίας απονέµεται ως βραβείο πολυτελές 
και περίτεχνο αγγείο: οι αγώνες τού ~ Ελλάδος || παγκόσµιο ~ ποδο-
σφαίρου || ~ πρωταθλητριών (ενν. οµάδων)- ΦΡ. επαµειβόµενο κύπελλο 
| έπαθλο βλ. λ. επαµειβόµενος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- κύπελλον (ήδη µυκ. πληθ. [ku]-pe-ra), πιθ. < κύπη (µαρ-
τυρείται στη «γλώσσα» τού Ησυχίου κύπη· τρώγλη), που συνδ. µε 
λατ. cupa «κούπα, ποτήρι», σανσκρ. küpa- «λάκκος, κοιλότητα», ίσως 
και µε τα αρχ. κυφός, κύπτω (βλ.λ.). Η σηµ. τής αθλητικής διοργάνω-
σης αποδίδει το αγγλ. cup]. 

κυπελλοειδής, -ής, -ές {κυπελλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε κύπελλο, που έχει σχήµα και µορφή κυπέλλου: ~ περι-
κάρπιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κυπελλοστάτης (ο) 
{κυπελλοστατών} σκεύος µε εξοχές όπου µπορούν να κρεµαστούν 
από τις λαβές τους κύπελλα: µεταλλικός /ξύλινος | πλαστικός ~. 
[ΕΤΥΜ. < κύπελλο + -στάτης < ί-στα-µαι (+ παραγ. επίθηµα -της), πβ. 
κ. λυχνο-στάτης]. κυπελλούχος (ο/η) (στον αθλητισµό) για οµάδα που 
έχει νικήσει σε διοργάνωση, στην οποία απονέµεται ως έπαθλο 
πολύτιµο κύπελλο: ο ~ Ευρώπης στο µπάσκετ || Κύπελλο 
Κυπελλούχων Ευρώπης (στην ευ- 
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ρωπαϊκή διοργάνωση µεταξύ των οµάδων που έχουν κατακτήσει κύ-
πελλο στη χώρα τους). [ΕΤΥΜ. < κύπελλο + -ούχος < έχω]. 

κυπελλοφορα (τα) [µτγν.] BOT. οικογένεια φυτών, οι καρποί των 
οποίων περιβάλλονται από ξυλώδη και αγκαθωτή θήκη, όπως η βα-
λανιδιά, η καστανιά, η φουντουκιά κ.ά.· µαζί µε τα κωνοφόρα απο-
τελούν τη βάση των δασών τού Β. Ηµισφαιρίου. 

κυπέλλωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µεταλλουρ-
γική µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον χωρισµό ενός ή περισσο-
τέρων στοιχείων από ρευστό µείγµα, εφόσον η χηµική συγγένεια των 
στοιχείων αυτών είναι διαφορετική ως προς το οξυγόνο (λ.χ. τού αρ-
γύρου από τα µολυβδούχα ορυκτά)· συνίσταται στην τήξη τού µείγ-
µατος µέσα σε δοχείο σχήµατος κυπέλλου µε πορώδη, πυρίµαχα και 
ανθεκτικά στη θερµότητα τοιχώµατα, οπότε οι ανεπιθύµητες προ-
σµείξεις οξιδώνονται και εξατµίζονται ή εν µέρει απορροφώνται και 
αποµένουν τα καθαρά στοιχεία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. coupellation]. 

κύπερη (η) {χωρ. πληθ.} ζιζάνιο, φυτό µε αρωµατική ρίζα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κύπειρον/ κύπειρις | κύπερος | κύπαιρος (ήδη µυκ. ku-pa-ro), αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

κυπραίικος, -η, -ο (λαϊκ.) κυπριακός ΣΥΝ. κυπριώτικος, κύπριος· ΦΡ. 
(µειωτ.) κυπραίικο γαϊδούρι (i) µεγαλόσωµο (κ. πεισµατάρικο) γαϊ-
δούρι (ii) (µειωτ.) άνθρωπος άξεστος, αναιδής και αγροίκος. 

κυπρί (το) {κυπρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρό, χάλκινο κουδούνι, που κρε-
µιέται στον λαιµό των κατσικιών, για να αναγνωρίζονται από τον βο-
σκό ΣΥΝ. κυπροκούδουνο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κύπριον (πβ. «γλώσσα» τού Ησυχίου κύπριον άρνό-
γλωσσον) < αρχ. Κύπρος]. 

Κύπρια έπη (τα) [αρχ.] {Κυπρίων επών} ΦΙΛΟΛ. αποσπασµατικά σω-
ζόµενο ποίηµα τού επικού κύκλου (βλ. λ. επικός), που περιέχει τα προ 
τής Ιλιάδος γεγονότα τού Τρωικού πολέµου και αποδίδεται στον Στα-
σίνο τον Κύπριο (ή στον Ηγησία ή Ηγησίνο τον Σαλαµίνιο). 

Κυπριακό (το) το ζήτηµα αυτοδιάθεσης και εθνικής αποκατάστασης 
τού ελληνισµού τής Κύπρου, ο οποίος αποτελούσε και αποτελεί τη 
συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της- από το 1974 το πρόβληµα 
τής εισβολής τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο και τής βίαιης 
κατοχής έκτοτε τού 37% τού εδάφους της (βλ. κ. λ. Κύπρος, Αττίλας, 
εισβολή). 

Κυπριανός (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. 
Κύπρος]. 

κυπρίνος (ο) εδώδιµο ψάρι των γλυκών νερών, µεγαλόσωµο, παµφά-
γο (τρέφεται κυρ. µε σκουλήκια και µαλάκια τού βυθού), που αγαπά 
τα ήρεµα και θερµά νερά και εκτρέφεται συστηµατικά για το κρέας 
του ΣΥΝ. (λαϊκ.) γριβάδι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυπρίνος < κύπρος «είδος δέντρου, η χέννα» < εβρ. 
kôfer]. 

κυπροκούδουνο (το) το κυπρί (βλ.λ.). 
Κύπρος (η) 1. νησί τής Μεσογείου, το τρίτο σε µέγεθος µετά τη Σικε-
λία και τη Σαρδηνία, που βρίσκεται κοντά στις τουρκικές και τις συ-
ριακές ακτές ΣΥΝ. νησί τής Αφροδίτης, Μεγαλόνησος 2. κράτος ανε-
ξάρτητο από το 1960, µέλος τού Ο.Η.Ε. και άλλων ∆ιεθνών Οργανι-
σµών, µε πρωτεύουσα τη Λευκωσία, επίσηµες γλώσσες την Ελληνική 
και την Τουρκική και νόµισµα την κυπριακή λίρα· το Β. τµήµα τού 
νησιού, που τελεί υπό τουρκική κατοχή από το 1974, αυτοανακηρύ-
χθηκε παράνοµα το 1983 σε «Τουρκική ∆ηµοκρατία τής Βόρειας Κύ-
πρου», αναγνωριζόµενη µόνο από την Τουρκία και καταδικασµένη µε 
αλλεπάλληλα ψηφίσµατα τού Ο.Η.Ε. ως νοµικά και πολιτικά ανύπαρ-
κτη. — Κύπριος [αρχ.] κ. Κυπραίος [µεσν.] κ. Κυπριώτης [µτγν.] (ο), 
Κύπρια κ. Κυπρία κ. Κυπραία κ. Κυπριώτισσα (η), κυπριακός, -ή, -ό 
[µτγν.] κ. κυπριώτικος, -η, -ο κ. κυπραίος, -α, -ο [µεσν.] κ. κυπραίικος, -
η, -ο, Κυπριακά κ. Κυπριώτικα κ. Κυπραίικα (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβο-
λή. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κυπριακό, ψευδοκράτος, πράσινος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ήδη µυκ. Kupirijo = Κύπριος, πβ. κ. κύρ. όν. Κύπρις (Αφροδίτη), αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε σουµερ. kabar/gabar «χαλκός, κασσίτερος», 
λόγω των φηµισµένων ορυχείων χαλκού που υπήρχαν στο νησί. Το 
όν. τού νησιού µέσω τού λατ. (aes) cyprium «(µέταλλο) κυπριακό» 
παρήγαγε τις λ. που σηµαίνουν τον χαλκό σε ορισµένες ευρωπαϊκές 
γλώσσες, πβ. αγγλ. copper, γερµ. Kupfer, γαλλ. cuivre κ.ά. Από την 
Ελλην. προέρχεται και η τουρκ. ονοµασία Kibris]. 

κύπτω ρ. αµετβ. {έκυψα} κλίνω το κεφάλι ή το πάνω µέρος τού κορ-
µού προς τα εµπρός και κάτω, προς το έδαφος· σκύβω (συνήθ. απαντά 
σε επίσηµες επιγραφές, λ.χ. στον σιδηρόδροµο): «µην κύπτετε έξω» 
(επιγραφή στα παράθυρα των βαγονιών). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κυφός < *ku-bh-ós, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -
bh-) τού I.E. *keu- «κάµπτω, σκύβω», πβ. σανσκρ. kubjâ- «κυρτός, κα-
µπούρης», πιθ. κ. αρχ. γερµ. hovar, αρχ. σλαβ. kupü κ.ά. Οµόρρ. κυφ-ός, 
κύφ-ωσις, πιθ. κ. κύπελλο(ν), κυψέλη]. 

κυρ- λεξικό πρόθηµα κυρίων και προσηγορικών ονοµάτων σε προ-
σφωνήσεις αντί τού «κύριε»: κυρ-Γιώργο, τι κάνεις; || κυρ-δάσκαλε, 
κυρ-λοχία, κυρ-αστυνόµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κ-υριος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κύρι (µε σίγηση τού τελικού φωνήεντος), κλητ. τού µτγν. κύρις < 
αρχ. κύριος]. 

κυρά [µτγν.] κ. (λαϊκότ.) κερά (η) {κυράδες} (λαϊκ.) 1. γυναίκα (κυρ. 
παντρεµένη) 2. (ειδικότ.) έγγαµη γυναίκα (που ανήκει σε ανώτερη 
κοινωνική και οικονοµική τάξη και στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερος 
σεβασµός): την πήρε παρακόρη και την έκανε ~ || ~ κι αρχόντισσα || 
(παλαιότ.) η ~ τής Άκοβας | τής Νάξου | τής Ρω ΣΥΝ. αφέντρα, αφέ-
ντισσα, αρχόντισσα· ΦΡ. κυρά ∆έσποινα προσφώνηση τής Παναγίας: 
«σώπασε κυρά ∆έσποινα και µην πολυδακρύζεις» (δηµοτ. τραγ.) 3. 

(λαϊκ.) η κυρία τού σπιτιού, σε αντιδιαστολή προς το υπηρετικό προ-
σωπικό: πήγαινε να µου φωνάξεις την ~ σου ΣΥΝ. κυρία, οικοδέσποι-
να ANT. υπηρέτρια, δουλικό 4. (µειωτ.) ως προσφώνηση προς άγνωστη 
ή ασήµαντη γυναίκα: πήγαινε πιο 'κεί, -µου !|| κάνε τη δουλειά σου, ~ 
µου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 

Κυρα (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επί-
σης Κυρά. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < κυρά (βλ. λ. κυρία, κύριος)]. 

κυρα- λεξικό πρόθηµα κυρίων και προσηγορικών ονοµάτων σε προ-
σφώνηση αντί τού «κυρία»: κυρα-Θοδώρα, κυρα-Μαρία, κυρα-δα-
σκάλα, κυρα-δηµαρχίνα- ΦΡ. κυρα-Κατίνα ως χαρακτηρισµός για 
πρόσ. που κουτσοµπολεύει, κυρ. για γυναίκα: δεν θα δίνουµε σηµα-
σία τι λέει η κάθε ~! 

KU ράτσα κ. κεράτσα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (µειωτ.-
ειρων.) γυναίκα κατώτερης κοινωνικής και οικονοµικής τάξης, που 
µιµείται άτεχνα το ντύσιµο, την οµιλία, τη συµπεριφορά γυναίκας 
των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων 2. (κατ' επέκτ.) γυναίκα που 
κακολογεί και κουτσοµπολεύει τους άλλους: έπιασαν ψιλή κουβέντα 
οι ~ τής γειτονιάς ΣΥΝ. κουτσοµπόλα. 

κυρηναϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε την 
Κυρήνη (βλ.λ.) 2. Κυρηναϊκή (η) ολόκληρη η περιοχή όπου βρισκόταν 
η ελληνική πόλη Κυρήνη (βλ.λ.) κατά την αρχαιότητα και η οποία 
αποτέλεσε στους νεότερους χρόνους αποικία τής Ιταλίας, ενώ σήµε-
ρα είναι τµήµα τής Λιβύης 3. ΦΙΛΟΣ. Κυρηναϊκή Σχολή µία από τις 
τέσσερεις ελάσσονες σωκρατικές σχολές, την οποία ίδρυσε ο Αρί-
στιππος από την Κυρήνη (βλ.λ.) και κατά την οποία σκοπός τής ζωής 
θεωρείται η απόλαυση των αισθητικών και αισθησιακών ηδονών 4. 
κυρηναϊκός (ο) µέλος ή οπαδός τής Σχολής αυτής. 

Κυρήνη (η) αρχαία ελληνική πόλη τής Β. Αφρικής. — Κυρηναίος (ο), 
Κυρηναία (η), κυρηναϊκός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ονοµασία, που οφείλεται σε οµώνυµη θεά θηραϊκής κα-
ταγωγής, αγν. ετύµου]. 

κύρης (ο) {κύρηδες} (λαϊκ.) 1. ο πατέρας, ο γονέας: ποιος είναι ο ~ 
σου, ΦΡ. (παροιµ.) κατά µάννα, κατά κύρη (κατά νυιο και θυγατέρα) 
τα παιδιά µοιάζουν στους γονείς τους όσον αφορά στον χαρακτήρα 
ή και στην εξωτερική εµφάνιση · 2. αυτός που εξουσιάζει, διαφε-
ντεύει (σπίτι | άνθρωπο | περιοχή): ο ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. κύριος, αφέ-
ντης, οικοδεσπότης, νοικοκύρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κύρις < αρχ. κύριος (βλ.λ.)]. 

κυρία (η) {κυριών} 1. (α) (ως προσφώνηση) κάθε γυναίκα (συνήθ. έγ-
γαµη, κατ' αντιδιαστολή προς το «δεσποινίς»): τι επιθυµεί η ~; || πεί-
τε στην ~ να περάσει µέσα || σύλλογος κυριών (β) (ειδικότ.) προσφώ-
νηση που συνοδεύει την επαγγελµατική ιδιότητα ή το αξίωµα γυ-
ναίκας: η ~ βουλευτής || η ~ πρόεδρος (γ) (µπροστά από το όνοµα 
ή/και το επώνυµο γυναίκας κατά κανόνα έγγαµης, κατ' αντιδιαστολή 
προς το δεσποινίς): η ~ Μαίρη || η ~ Παπαϊωάννου || η ~ Αννα Μακρή-
ΦΡ. κυρία επί των τιµών (ως τίτλος ευγενείας) γυναίκα µέλος τής ακο-
λουθίας βασίλισσας, πριγκίπισσας κ.λπ. 2. (ειδικότ.) γυναίκα αξιο-
πρεπής ή υψηλής κοινωνικής τάξης, που συµπεριφέρεται µε ευγένεια 
και σοβαρότητα ή που διαθέτει κύρος: πρόσεξε πώς φέρεσαι σε µία ~ 
|| έχεις να κάνεις µε ~, όχι µε αλήτισσα || αξιότιµη | αξιοσέβαστη | 
κοσµική ~ ΣΥΝ. αξιοπρεπής, ευυπόληπτη, αρχόντισσα 3. η γυναίκα 
στον γάµο, η σύντροφος τού άνδρα στον έγγαµο βίο, το έτερον ήµισυ: 
τι κάνει η ~ σας; || τους χαιρετισµούς µου στην ~ σας ΣΥΝ. σύζυγος 
(η), γυναίκα, συµβία 4. (ειδικότ.) η σύζυγος τού οικοδεσπότη, η νοι-
κοκυρά τού σπιτιού, η µητέρα σε µια οικογένεια: γι ' αυτό που ζητά-
τε, απευθυνθείτε στην ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. οικοδέσποινα, δέσποινα, 
νοικοκυρά, κυρά 5. (παλαιότ. για το υπηρετικό προσωπικό) ως προ-
σφώνηση οικοδέσποινας (που έδειχνε σεβασµό και υποταγή(: η ~ 
απουσιάζει || τι επιθυµεί η ~; ΣΥΝ. δέσποινα, αφέντρα, κυρά ANT. υπη-
ρέτρια, δούλα 6. (ως προσφώνηση από µαθητές | µαθήτριες σε δα-
σκάλα ή καθηγήτρια): ~, να πω το µάθηµα; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., θηλ. τού κύριος (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το 
γαλλ. madame]. 

κύρια επίρρ. → κυρίως 
κυριακάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την Κυριακή, που 
συντελείται κατά την ηµέρα Κυριακή: ~ εφηµερίδα | παράσταση | ξύ-
πνηµα | φαγητό 2. (γενικότ.) αυτός που σχετίζεται µε εορτάσιµη ηµέ-
ρα ή περίσταση: ~ ντύσιµο | διάθεση | εκδροµή ΣΥΝ. γιορτινός, (λόγ.) 
εορταστικός, επίσηµος ANT. καθηµερινός, κοινός 3. κυριακάτικα (τα) 
τα «καλά» ρούχα, αυτά που φοριούνται στις γιορτές και στις επίση-
µες περιστάσεις. — κυριακάτικα επίρρ. 

Κυριακή (η) 1. η πρώτη ηµέρα τής εβδοµάδας (η αφιερωµένη στον 
Κύριο, δηλ. τον Ιησού Χριστό)· ΦΡ. (α) τής Κυριακής χαρά και τής 
∆ευτέρας λύπη για πράγµατα περιορισµένης διάρκειας, εφήµερα (β) 
Κυριακή κοντή γιορτή βλ. λ. γιορτή (γ) Κυριακή των Νηστειών βλ. λ. 
νηστεία 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
[µτγν.] γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ηµέρα τού Κυρίου», ουσιαστικοπ. θηλ. τού 
επιθ. κυριακός < αρχ. κύριος. Η χρήση τής λ. ως ονοµασίας τής πρώ-
της ηµέρας τής εβδοµάδας ξεκίνησε από τους πρώτους αιώνες µ.Χ. 
προς αντικατάσταση τού ιουδαϊκού Σαββάτου. Όµοια προέλευση και 
ερµηνεία έχει και η ονοµασία τής ηµέρας στις λατινογενείς γλώσσες, 
λ.χ. ιταλ. domenica, γαλλ. dimanche, ισπ. domingo, ρουµ. duminicä (< 
λατ. dies dominica «ηµέρα τού Κυρίου»). Στη ρωµαϊκή εορτή τού 
Ηλίου ανάγεται η ονοµασία τής ηµέρας στις γερµ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. 
Sunday, γερµ. Sonntag, σουηδ. söndag (< αρχ. γερµ. sunnuntag, µετάφρ. 
τού λατ. dies solis «ηµέρα τού ηλίου»)]. Κυριακή προσευχή (η) η 
προσευχή που διδάχθηκε από τον ίδιο τον Χριστό στους Αποστόλους 
στην επί τού Όρους οµιλία ΣΥΝ. Πάτερ 
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ηµών (το) (βλ.λ., σηµ. 1). 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
(Κ.∆. Ματθ. 6, 9-13, Λουκ. 11, 2-4) 
Πάτερ ηµών ο εν τοις ούρανοΐς- 
άγιασθήτω το όνοµα σου' 
έλθέτω ή βασιλεία σου· 
γενηθήτω το θέληµα σου, 
ώς έν ούρανφ και επί [τής] γης- 
τον αρτον ηµών τον επιούσιον δος ήµίν σήµερον 
και άφες ήµίν τά όφειλήµατα ηµών, 
ώς καί ηµείς άφίεµεν τοις όφειλέταις ηµών 
και µη είσενέγκης ηµάς εις πειρασµό ν, 
άλλα ρϋσαι ηµάς άπο του πονηρού. 

κυριακό (το) ο κεντρικός ναός τής σκήτης, όπου συγκεντρώνονται οι 
µοναχοί της τις Κυριακές και τις εορτές για κοινή ακολουθία· συ-
µπεριλαµβάνει και το αρχονταρίκι τής σκήτης. 

Κυριακοδεύτερο (το) η Κυριακή και η ∆ευτέρα µαζί. 
κυριακοδρόµιο (το) [µεσν.] {κυριακοδροµίου | χωρ. πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. 
εκκλησιαστικό βιβλίο που περιέχει θρησκευτικούς λόγους και κη-
ρύγµατα ως επεξήγηση και ανάλυση στις περικοπές τού Ευαγγελίου, 
καθώς επίσης και στις Πράξεις και τις Επιστολές των Αποστόλων, 
που αναγιγνώσκονται όλες τις Κυριακές τού έτους στις εκκλησίες. 

Κυριάκος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < επίθ. κυριακός (< 
αρχ. κύριος), οπότε το όν. θα σήµαινε εκείνον που αναφέρεται στον 
Θεό], 

κυριάρχηση (η) → κυριαρχώ 
κυριαρχία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εξουσία που έχει κανείς σε πρόσωπο, 
περιοχή, αγαθά, η δύναµη επιβολής: οι κατακτητές προσπάθησαν µε 
τη βία να εδραιώσουν την - τους || ασκώ | επιβάλλω | αποκτώ | επε-
κτείνω | µονοπωλώ την ~ 2. (συνεκδ.) η κατάσταση κατά την οποία 
κάποιος είναι κυρίαρχος, το καθεστώς τής απόλυτης επιβολής και 
ελέγχου: ένα µέρος τού νησιού τελεί υπό ξένη ~ 3. ΝΟΜ. (α) το κατο-
χυρωµένο δικαίωµα κάθε κράτους να αποφασίζει ελεύθερα και ανε-
ξάρτητα για το πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό του σύστηµα, να 
διατηρεί αυτόνοµη παρουσία στον διεθνή χώρο και παράλληλα να 
ασκεί ελεύθερα την κρατική εξουσία επί των υπηκόων του στο πλαί-
σιο των νόµων και τού δικαίου (β) λαϊκή κυριαρχία µία από τις θεµε-
λιώδεις αρχές τού Συντάγµατος και τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, 
που δηλώνει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ασκού-
νται υπέρ αυτού και τού έθνους, επισφραγίζονται δε µέσα από θε-
σµούς και διαδικασίες (λ.χ. εκλογές), αλλά και µε την καθηµερινή 
συλλογική δράση (γ) περιορισµένη κυριαρχία δόγµα πολιτικών ή και 
νοµικών κύκλων, κατά το οποίο, στο σηµερινό στάδιο των διεθνών 
σχέσεων, η κυριαρχία ενός κράτους, όπως ορίστηκε παραπάνω, είναι 
πρακτικώς αδύνατη ή τουλάχιστον περιορίζεται εξαιτίας σειράς 
εσωτερικών και εξωτερικών λόγων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κύριος + -
αρχία < άρχω]. 

κυριαρχικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την κυριαρχία ή 
τον κυρίαρχο: ~ δικαιώµατα (τα δικαιώµατα τού κράτους που απορ-
ρέουν από την κυριαρχία του) ΣΥΝ. εξουσιαστικός, δεσποτικός. — 
κυριαρχικ-ά | -ώς [1851] επίρρ. 

κυρίαρχος, -η, -ο 1. αυτός που επικρατεί σε έναν χώρο έναντι των 
άλλων: το ~ πρότυπο στη µόδα || η - αντίληψη | ιδεολογία | άποψη | 
γλώσσα ΣΥΝ. κρατών 2. αυτός που είναι ή θεωρείται ο πιο σηµαντι-
κός, που ασκεί αποφασιστική επίδραση: η Ελλάδα επιδιώκει να δια-
δραµατίσει - ρόλο στα Βαλκάνια || ~ παράγων | θέση | στοιχείο ΣΥΝ. 
βασικός, θεµελιώδης, κύριος 3. κυρίαρχος (ο), κυρίαρχη (η) αυτός 
που κυριαρχεί: ~ αυτού τού κόσµου | τής Γης | των θαλασσών | µιας 
περιοχής ΣΥΝ. κύριος, αφέντης, εξουσιαστής 4. αυτός που κατέχει το 
δικαίωµα τής αυτοδιάθεσης: ~ λαός | κράτος (ανεξάρτητο κράτος τού 
οποίου η κυβέρνηση δεν υπόκειται σε ξένο έλεγχο ή κηδεµονία). 
[ΕΤΥΜ. < κυριαρχία (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποδίδει το αγγλ. dominant]. 

κυρίαρχος - επικρατών - επικρατέστερος. Τελευταία παρατηρείται 
ευρύτερη χρήση τού κυρίαρχος ως επιθέτου: Αποτελεί την κυ-
ρίαρχη µορφή βίας ανά τον κόσµο - Αυτός είναι ο κυρίαρχος τύπος 
κατασκευών στο λεκανοπέδιο. Η χρήση αυτή -ιδίως σε µετα-
φράσεις- αποσκοπεί να αποδώσει την ξένη λ. dominant, που χρη-
σιµοποιείται ευρύτατα σε ξένες γλώσσες. Χρησιµοποιείται αντί 
τής µετοχής κυρίαρχων, κυριαρχούσα, κυριαρχούν ή αντί τού ρή-
µατος κυριαρχώ: Αποτελεί την κυριαρχούσα µορφή... - Είναι ο κυ-
ρίαρχων τύπος... ή Είναι η µορφή βίας που κυριαρχεί... - Είναι ο 
τύπος που κυριαρχεί... Στη θέση τού κυρίαρχος θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιούνται -τουλάχιστον εναλλάξ- οι λ. επικρατών, επι-
κρατούσα, επικρατούν (µετοχή τού επικρατώ) ή ακόµη καλύτερα 
το επίθ. επικρατέστερος, -η, -ο. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριζό-
ταν η χρήση τού κυρίαρχος, που συµπίπτει µε το ουσιαστικό κυ-
ρίαρχος (ο κυρίαρχος των θαλασσών). 

κυριαρχώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {κυριαρχείς... | κυριάρχ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. διαθέτω και ασκώ εξουσία σε οποιονδήποτε τοµέα, 
έχω κυριαρχικά δικαιώµατα, επιβάλλω τη θέληση και την άποψη 
µου: οι Αραβες πειρατές κυριαρχούσαν στην Α. Μεσόγειο ΣΥΝ. είµαι 
κυρίαρχος, εξουσιάζω, άρχω, δυναστεύω, βασιλεύω 2. (µτφ.) συγκρα-
τώ, θέτω υπό τον έλεγχο µου: µε δυσκολία κατόρθωσε να κυριαρχή-
σει στα νεύρα της ΣΥΝ. επιβάλλοµαι 3. κατέχω τη σηµαντικότερη θέ-
ση, διαδραµατίζω πρωτεύοντα ρόλο, ασκώ αποφασιστική επίδραση: 
το αεροπορικό δυστύχηµα κυριάρχησε στην ειδησεογραφία || το πρά- 

σινο χρώµα αυτή την εποχή κυριαρχεί παντού || κυριαρχεί η αντίληψη 
| η νοοτροπία | η ιδέα | η εντύπωση | η τάση | η άποψη ΣΥΝ. επικρατώ, 
δεσπόζω, υπερισχύω, κρατώ. — κυριάρχηση (η) [µεσν.]. 

κύριε (το) {άκλ.} (λατ. Kyrie) το πρώτο τυπικό µέρος τής λατινικής 
λειτουργίας που µελοποιείται πάνω στις ελληνικές φράσεις «Κύριε 
ελέησον, Χριστέ ελέησον» (Kyrie eleison, Christe eleison). 

κυριεύω ρ. µετβ. {κυρίευ-σα (καθηµ. -εψα), -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} 1. γίνοµαι κύριος ή κάτοχος (πράγµατος) κατόπιν αγώνων, 
θέτω υπό την εξουσία µου, ασκώ δύναµη ή επίδραση µε βίαιο τρόπο: 
οι εχθροί κυρίευσαν την πόλη µετά από πολύµηνη πολιορκία || ~ κά-
στρο | φρούριο | οχυρές θέσεις ΣΥΝ. κατακτώ, εκπορθώ, πατώ, εξου-
σιάζω, καταλαµβάνω, καθυποτάσσω 2. (µτφ.-κυρ. για συναισθήµατα, 
ιδέες, πάθη) επικρατώ στον ψυχικό ή πνευµατικό κόσµο (κάποιου), 
καταλαµβάνω (κάποιον): µε κυριεύει µια ιδέα | πανικός | η επιθυµία | 
ταραχή | αγανάκτηση | αγωνία | φόβος | άγχος | θυµός | απελπισία | 
νοσταλγία | µανία | µελαγχολία | απογοήτευση | µίσος | περιέργεια | 
ανησυχία. — κυρίευση (η) [µτγν.] [ΕΤΥΜ. αρχ. < κύριος}. 

κυριλέ επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.) 1. αυτός που αρµόζει σε κύριο, που χαρα-
κτηρίζεται από επισηµότητα, σοβαρότητα ή πολυτέλεια: ~ ντύσιµο | 
εµφάνιση | συµπεριφορά || ~ µαγαζί ΣΥΝ. αστικός, καθωσπρέπει 2. (ως 
επίρρ.) µε τρόπο που ταιριάζει σε κύριο, σε ευκατάστατο και συντη-
ρητικό αστό: ντύνεται πολύ ~ ΣΥΝ. επίσηµα, καθωσπρέπει. Επίσης κυ-
ριλάτος, -η, -ο (σηµ. 1). — κυριλίκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < κύριος, κατ' αναλογία προς άκλ. λ. γαλλικής προελ., λ.χ. 
µπρασελέ, κοµπλέ κ.ά. Βλ. κ. -έ]. 

κυριλλικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Κύριλλο, τον 
επονοµαζόµενο «Απόστολο των Σλάβων» 2. ΓΛΩΣΣ. κυριλλικό αλφά-
βητο το αλφάβητο που επινοήθηκε από τον Κύριλλο, για να αποδώ-
σει τη γλώσσα των Σλάβων βασίζεται στην ελληνική µεγαλογράµ-
µατη γραφή τού 9ου αι. και µε κάποιες τροποποιήσεις χρησιµοποιεί-
ται σήµερα από τους Βουλγάρους, τους Σέρβους, τους Ρώσους κ.ά. 

Κύριλλος (ο) {-ου κ. -ίλλου} 1. ιεραπόστολος τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας (827-863) που µαζί µε τον αδελφό του Μεθόδιο κήρυξε τον χρι-
στιανισµό στους σλαβικούς λαούς 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών και 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. κύριος]. 

κυριολεκτικός, -ή, -ό [1871] αυτός που λέγεται, γράφεται ή εννοείται 
κατά κυριολεξία, που αποδίδει την ακριβή έννοια των λεγοµένων ή 
γραφοµένων και όχι τη µεταφορική: ~ σηµασία | νόηµα λέξης ή 
φράσης ANT. µεταφορικός. — κυριολεκτικ-ά | -ώς επίρρ. 

κυριολεκτώ ρ. αµετβ. {κυριολεκτείς... | κυριολεκτούµαι} 1. µιλώ µε 
κυριολεξία, µε σαφή και ακριβή τρόπο, χωρίς υπερβολές ή µεταφο-
ρές: ~ σε ό,τι λέω, τα πράγµατα έχουν ακριβώς έτσι ΣΥΝ. ακριβολογώ 
ΑΝΤ. ακυρολεκτώ 2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. κυριολεκτείται, κυριολε-
κτουνται) χρησιµοποιούµαι µε κυριολεκτικό τρόπο, έχω κυριολεκτι-
κή σηµασία: η λέξη «ανισόρροπος» κυριολεκτείται στη σηµασία αυ-
τού που δεν έχει ισορροπία. [ΕΤΥΜ < µτγν. κυριολεκτώ (-έω) < κύριο- 
+ -λεκτώ < λέγω]. 

κυριολεκτώ - ακυρολεκτώ ή ακυριολεκτώ, κυριολεξία - ακυρολε-
ξία ή -κυριολεξία; Η Αρχαία Ελληνική ήδη διέθετε δύο ειδικά ρή-
µατα σχετικά µε τη χρήση τής γλώσσας: το κυριολεκτώ, µε τη 
σηµ. «χρησιµοποιώ την αρχική, κύρια σηµασία των λέξεων», όχι 
τη µεταφορική που µπορεί να γεννά και ασάφεια, άρα «ακριβολο-
γώ», και το ακυρολογώ, µε τη σηµ. «χρησιµοποιώ τις λέξεις µε µη 
έγκυρο (µε άκυρο) τρόπο», άρα εσφαλµένα. Χρησιµοποιούσαν επί-
σης το κυριολεξία και το ακυρολογία αντιστοίχως («κυριολεκτική, 
µη µεταφορική, άρα ακριβολόγος χρήση τής σηµ. των λέξεων» και 
«εσφαλµένη, άκυρη χρήση»). Κοντά στο ακυρολογία πλάστηκε 
επίσης και τύπος ακυρολεξία µε την ίδια σηµασία («εσφαλµένη 
χρήση»), από όπου αργότερα και ρ. ακυρολεκτώ «χρησιµοποιώ τη 
γλώσσα εσφαλµένα, µη έγκυρα, µη δόκιµα». Από αυτά είναι φανε-
ρό ότι δεν υπάρχουν (δεν σχηµατίστηκαν) ούτε ρ. ακυριολεκτώ (!) 
-σύνθεση τού κυριολεκτώ µε το α- δεν µπορεί να υπάρξει- ούτε 
παράγωγο ακυριολεξία (!). Τα σωστά αντιστοίχως είναι ακυρολε-
κτώ και ακυρολεξία. 

κυριολεξία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η χρησιµοποίηση των λέξεων 
και των φράσεων µε τη βασική, την ακριβή σηµασία τους· η απόδο-
ση µιας έννοιας µε τον όρο που αντιστοιχεί ακριβώς προς αυτήν, 
ώστε να αποφεύγονται οι ασάφειες στον προφορικό ή γραπτό λόγο: η 
~ δεν είναι πολύ συνηθισµένη στον ποιητικό λόγο ΣΥΝ. ακριβολογία 
ΑΝΤ. ακυρολεξία, ακυρολογία, µεταφορά 2. (ειδικότ.) η βασική και 
ακριβής σηµασία λέξεως ή φράσεως, αυτή που αποδίδει την έννοια 
ή το πράγµα αυτό καθ' αυτό, σε αντιδιαστολή µε τη µεταφορική ση-
µασία· ΦΡ. (α) κατά κυριολεξία σύµφωνα µε την αρχική και βασική 
σηµασία των λέξεων: αν ερµηνεύσουµε τη φράση ~, δεν βγαίνει νόη-
µα ΑΝΤ. µεταφορά (β) (εµφατ.) στην κυριολεξία ακριβώς όπως τα 
λέω: έτσι έγιναν, ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κυριολεκτώ. 

κύριος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που κατέχει την πρώτη και σηµα-
ντικότερη θέση, που έχει τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα, που ασκεί 
την αποφασιστικότερη επίδραση κ.λπ.: ο εισηγητής ανέλυσε τα ~ ση-
µεία τής πρότασης του || η εξωτερική πολιτική τής χώρας απετέλεσε το 
~ αντικείµενο των χθεσινών συζητήσεων στη Βουλή || ~ νόηµα | µέληµα 
| αποστολή | στόχος | ζήτηµα | ρόλος | υπαίτιος | προµηθευτής | 
χαρακτηριστικό | παράγων | αντίπαλος | καθήκον | προϋπόθεση | αι-
τία | συνεργάτης | θέµα | πηγή | προϊόν | εµπόδιο | φταίχτης | εκπρό-
σωπος | οµιλητής | επάγγελµα ΣΥΝ. ο σπουδαιότερος, ο σηµαντικότε-
ρος, βασικός, θεµελιώδης, κεφαλαιώδης, πρωτεύων, ζωτικός ANT. 
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επουσιώδης, δευτερεύων, δευτερευούσης σηµασίας· ΦΡ. (α) πρώτον και 
κύριον κατά πρώτο λόγο, ως πιο σηµαντικό από όλα όσα θα ακολουθήσουν: ~ 
το νοµοσχέδιο στερείται ουσίας ΣΥΝ. πρώτιστα, εν πρώτοις, πρώτα-πρώτα, 
προπαντός, κυρίως (β) κυρία είσοδος η βασική, µπροστινή είσοδος 
(πολυκατοικίας, σπιτιού) κατ' αντιδιαστολή προς άλλες εισόδους | εξόδους- η 
πόρτα από όπου συνήθ. µπαίνουν οι επισκέπτες (γ) κύριο άρθρο το βασικό 
θέµα εφηµερίδας ή το κεντρικό άρθρο εφηµερίδας ή περιοδικού (σε σηµείο 
που προβάλλεται ιδιαίτερα) 2. (για πρόσ.) αυτός που κατέχει δύναµη και 
κύρος, που µπορεί να εξουσιάζει: οι ίδιοι είναι ~ τής τύχης τους || είµαι ~ των 
αποφάσεων µου || ο στρατός είναι ~ τής καταστάσεως ΣΥΝ. εξουσιαστής, 
κυρίαρχος, άρχων, δεσπότης, επικυρίαρχος, δυνάστης, αφέντης, αφεντικό ANT. 
δούλος, υποτελής- ΦΡ. (είµαι) κύριος τού εαυτού µου (µεσν. φρ.) (i) δεν 
κηδεµονεύοµαι από κανέναν, είµαι αυτεξούσιος ΣΥΝ. είµαι ανεξάρτητος (ii) 
έχω την ικανότητα να συγκρατώ τον εαυτό µου, να ελέγχω τη συµπεριφορά 
µου, να µην εκδηλώνω συναισθήµατα, πάθη κ.λπ. 3. αυτός που κατέχει (κάτι): 
είναι ~ εκτεταµένων φυτειών καπνού ΣΥΝ. κάτοχος, ιδιοκτήτης · 4. ΓΛΩΣΣ. (α) 
κύριο όνοµα το ιδιαίτερο όνοµα, µε το οποίο συγκεκριµένο πρόσωπο, ζώο ή 
πράγµα διακρίνεται από τα άλλα, προσφωνείται µε αυτό και το πρώτο γράµµα 
τού οποίου γράφεται πάντοτε µε κεφαλαίο: ο Γιάννης | η Μαρία | ο Αλφειός | ο 
Όλυµπος | η Πάτρα | η Αθήνα | ο σκύλος µου ο Μαξ ΑΝΤ. κοινό/προσηγορικό 
όνοµα (β) κύρια πρόταση (στην παραδοσιακή γραµµατική) πρόταση η οποία 
έχει αυτοτελές νόηµα και µπορεί να σταθεί αυτόνοµα στον λόγο, κατ' 
αντιδιαστολή προς τη λεγόµενη «δευτερεύουσα ή εξαρτηµένη» πρόταση, λ.χ. 
ο καιρός είναι ωραίος | τώρα γράφω (κύριες προτάσεις), ενώ η πρόταση « ότι 
πήγε στην Αµερική» (δευτερεύουσα) χρειάζεται εξάρτηση από ρήµα: «άκουσα | 
έµαθα» κ.λπ.· κάθε κύρια πρόταση εκφέρεται είτε µόνη της είτε συνδεόµενη 
παρατακτικώς µε άλλη κύρια πρόταση | προτάσεις: κάθε πρωί πηγαίνω σχολείο 
και κάθε απόγευµα πηγαίνω για προπόνηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ✈  κύρος < *ku-r-, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -r) τού I.E. 
*keu- «φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. σανσκρ. sura «ισχυρός, ήρωας», ουαλ. 
cawr «γίγαντας» κ.ά. Οµόρρ. κϋρ-ος, κυρ-ώ, κυρι-εύω, κύ-ησις (βλ.λ.), κϋ-µα 
κ.ά.]. 

Λέξεις από κύρια ονόµατα. Αρκετές λέξεις τής Ελληνικής και άλλων 
γλωσσών οφείλουν την προέλευση τους σε κύρια ονόµατα ανθρώπων 
(ανθρωπωνύµια) ή τόπων (τοπωνύµια), που είναι, κατά κανόνα, άγνωστα 
στον οµιλητή τής γλώσσας. Τέτοιες λέξεις στην Ελληνική, πρωτότυπες ή 
δάνειες από άλλες γλώσσες, είναι: βιβλίο (Βύβλος, φοινικική πόλη), 
βανδαλισµός (Βάνδαλοι), άτλαντας (Ατλας, µυθικό πρόσωπο), αυνανισµός 
(Αυνάν, πρόσωπο τής Π. ∆ιαθήκης), αµφιτρύωνας (Αµφιτρύων, ήρωας 
κωµωδίας τού Μολιέρου), βατ (Watt, Άγγλος µηχανικός), βακελίτης 
(Bacueland, Βέλγος χηµικός), γαϊτάνι (Gaeta, πόλη), γκιλοτίνα (Guillotin, 
Γάλλος γιατρός), γραβάτα (Κροάτης), γραβιέρα (Gruyère, περιοχή τής 
Ελβετίας), µορφίνη (Μορφεύς, θεός τού ύπνου), µέντορας (Μέντωρ, 
οµηρικό πρόσωπο), λιντσάρω (Lynch, Αµερικανός δικαστής), µποέµ 
(Βοηµία), µέντιος «γάιδαρος» (Μένδη, πόλη τής Μακεδονίας), µαυσωλείο 
(Μαύσωλος, βασιλιάς τής Ικαρίας), µέγαιρα (Μέγαιρα, µία από τις 
Ερινύες), µποϊκοτάζ (Boycott, Αγγλος κτηµατίας), νικοτίνη (Nicot, Γάλλος 
πρέσβης), νίκελ (Nickel, στοιχειό σκανδιναβικών µεταλλείων), πακτωλός 
(Πακτωλός, ποταµός τής Λυδίας), παλάτι (Palatinum, λόφος στη Ρώµη), 
πριαπισµός (Πρία-πος, µυθικός θεός), πανικός - πανίδα (Παν, θεός των 
δασών), παξιµάδι (Πάξαµος, αρχ. συγγραφέας βιβλίου µαγειρικής), 
περγαµηνή (Πέργαµος), πιλατεύω (Πιλάτοςλ πραλίνα (Plessis-Praslin, 
στρατη-γός), ροκφόρ (Roquefort, χωριό τής Γαλλίας), ρουφιάνος (πιθ. Ρού-
φος ο Εφέσιος, αρχαίος Έλληνας γιατρός), σαρδέλα (Σαρδηνία), σιβυλλικός 
(Σίβυλλα, µάντις στην αρχαία Ελλάδα), σιλουέτα (Etienne de Silhouette, 
Γάλλος υπουργός των Οικονοµικών), σαντιγί (Chantilly, ανάκτορο σε 
γαλλική κωµόπολη), σάντουιτς (Sandwich, Άγγλος κόµης), σκήτη (Σκήτις, 
τοπωνύµιο τής Αιγύπτου), σατέν (Tsiatung, λιµάνι τής Κίνας), σαξόφωνο 
(Adolf Sax, Βέλγος κατασκευαστής τού οργάνου), τσελεµεντές 
(Τσελεµεντές, Έλληνας µάγειρας), σωσίας (Σωσίας, ήρωας κωµωδίας τού 
Πλαύ-του), παστεριώνω (L. Pasteur, Γάλλος χηµικός), πούλµαν (G. 
Pullman, Αµερικανός εφευρέτης), καριοφίλι (Carlo e figlio, ονοµασία 
εργοστασίου όπλων), βολτ (Al. Volta, Ιταλός φυσικός), σύφιλη (Σύφιλος, 
όνοµα βοσκού στον Οβίδιο), σοβινισµός (Ν. Chauvin, Γάλλος πατριώτης), 
τάλιρο (Joachimsthaler, περιοχή τής Βοηµίας), τσιγγούνης (Τσιγγάνος), 
φασιανός (Φάσις, ποταµός στον Εύξεινο Πόντο). 

κύριος (ο) {κυρί-ου | -ων, -ους} 1. (α) (ως προσφώνηση) κάθε άνδρας, κάθε 
ενήλικο πρόσωπο αρσενικού γένους: τι επιθυµεί ο ~; || τρεις ~ περιµένουν στον 
προθάλαµο || πείτε στον ~ να περάσει µέσα (β) (ειδι-κότ.) προσφώνηση που 
συνοδεύει συχνά την επαγγεµατική ιδιότητα ή το αξίωµα ενός άνδρα: 
παρακαλούνται οι ~ βουλευτές να προσέλθουν στην ψηφοφορία || ο ~ υπουργός 
(γ) (µπροστά από το όνοµα ή/και το επώνυµο άνδρα): ο ~ Νίκος || ο ~ 
Παπαδόπουλος || ο - Ιωάννης Παππάς 2. (για µαθητές ως ένδειξη σεβασµού) ο 
δάσκαλος ή ο καθηγητής: ο ~ µού είπε να σηκωθώ στον πίνακα || φέτος 
αλλάξαµε κύριο στο σχολείο · 3. (παλαιότ.) ο ιδιοκτήτης τού σπιτιού, µιας επι-
χείρησης κ.λπ., ο ανώτερος ιεραρχικά: ο - δεν είναι εδώ- λείπει σε ταξίδι || ο — 
ζήτησε τον µπάτλερ ΣΥΝ. αφέντης, αφεντικό, οικοδεσπότης ΑΝΤ. δούλος, 
υπηρέτης · 4. (σπάν.) ο σύντροφος τής γυναίκας στον έγγαµο βίο, το έτερον 
ήµισυ: «Π κυρία τού κυρίου» (τίτλος ται- 

νίας) ΣΥΝ. σύζυγος (ο), άνδρας · 5. άνδρας που διαθέτει αξιοπρέπεια, 
τυπικότητα, σοβαρότητα και εντιµότητα: ο γυιος σας είναι ~, πολύ τυπικός και 
διακριτικός || είναι ~ σε όλα του- πάντα εντάξει στις υποχρεώσεις του ΣΥΝ. 
αξιοπρεπής, ευυπόληπτος, σοβαρός, αξιόπιστος· ΦΡ. συµφωνία κυρίων 
συµφωνία που βασίζεται και κυρώνεται µόνο µε τον λόγο τής τιµής των 
συµβαλλοµένων, χωρίς επίσηµο συµφωνητικό, συµβόλαιο κ.λπ. · 6. Κύριος 
(ο) ο Θεός· ΦΡ. (α) Θεέ και Κύριε! για έντονη έκπληξη και απορία (β) Κύριε 
ελέησον! (Κ.∆., λ.χ. Ματθ. 15,22: ελέησον µε, κύριε) για µεγάλη απορία, 
έκπληξη, θαυµασµό ή και φόβο: ~! Τι άλλο θα µας συµβεί απόψε! (γ) (παροιµ.) 
το πολύ το «Κύριε ελέησον» το βαριέται κι ο Θεός | ο παππάς ό,τι επαναλαµ-
βάνεται συχνά, καταντά ανιαρό και ενοχλητικό, ακόµη και γι' αυτούς που 
κατεξοχήν το επαναλαµβάνουν, το χρησιµοποιούν ή γι' αυτούς προς τιµήν των 
οποίων λέγεται (δ) ήµαρτον Κύριε! σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος 
συναισθάνεται σφάλµα, παράβαση τού θείου νόµου, ζητώντας ταυτοχρόνως 
συγχώρηση (ε) Κύριος οίδε (Κύριος οϊδε) ο θεός ξέρει (ενν. πότε θα γίνει 
κάτι)· είναι άγνωστο: ~ πότε θα τελειώσει αυτό το µαρτύριο (στ) χαλασµός 
Κυρίου βλ. λ. χαλασµός (ζ) θου, Κύριε, φυλακήν τω στόµατί µου! βλ.λ. 
φυλακή (η) (παροιµ.) όποιος πρόλαβε, τον Κύριον είδε βλ. λ. προλαβαίνω (θ) 
µωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι (µωραίνει Κύριος δν βούλεται άπολέ-
σαι) (µωραίνει ο Θεός αυτόν που θέλει να καταστρέψει) για περιπτώσεις κατά 
τις οποίες παρατηρούνται συνεχή σφάλµατα, άστοχες ενέργειες εκ µέρους 
κάποιου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. κύριος (βλ.λ.). Σε µτγν. κείµενα η λ. χρησιµοποιείται ως 
κλητική προσφώνηση σεβασµού (λ.χ. Κ.∆. Ιωάνν. 12,21: κύριε, θέλοµεν τον 
Ίησοϋν ίδεϊν 20,15: ναι κύριε, σύ οΐδας οτι φιλώ σε). Η σηµ. 1 µαρτυρείται ήδη 
σε µεσν. κείµενα αναφερόµενη σε ευγενείς ή στον αυτοκράτορα τού 
Βυζαντίου (λ.χ. τού βασιλέως Ρωµαίων κυρίου Μανουήλ τού Παλαιολόγου)]. 

κύριος - κυρία, δεσπότης - δέσποινα - δεσποινίς, µάστορας, µαι-τρέσα, 
ντάµα, σενιόρ. Η έννοια τού «κύριος - κυρία» στην Ελληνική και σε 
συγγενείς ευρωπαϊκές γλώσσες έχει ενδιαφέρουσα προέλευση και εξέλιξη. 
Η έννοια τού «κύρους» έδωσε στην Αρχαία Ελληνική τις λ. κύριος και 
κυρία, από µια αµάρτυρη αρχ. λ. ✈  κύρος (από όπου τα ά-κυρος, κύρ-ιος 
κ.ά.), που µαρτυρείται λ.χ. στο σανσκρ. sura- «δυνατός, ήρωας». Από το 
κύριος προήλθαν τα βυζαντινά κύρις, γραφόµενο κύρης κατά τα ναύτης, 
εργάτης (πβ. Αντώνιος > Αντώνις), κυρ (< κλητική κύρι < κύρις < κύριος), 
κύρος | κυρός (κύριοι > κύροι > κύρος | κυρός), κυρά (< κυρός). Κύριος 
ήταν ο κύριος τού οίκου και κυρία η κυρία τού οίκου. Στην Αγία Γραφή 
Κύριος (µε κεφαλαίο) είναι ο Θεός (Π.∆.)· είναι επίσης ο Ιησούς Χριστός 
(Κ.∆.). Κύρης είναι ο «πατέρας» ως κύριος τού οίκου (µεσν., διάλεκτοι). 
«Κύριος τού οίκου» είναι και ο δεσπότης (< *δεµ-σ-πότης < δεµ- «δόµος, 
σπίτι» + πότης «κύριος») και «κυρία τού οίκου» η δέσποινα (< *δεµ-σ-
πότνια), από όπου το µεσν. δεσποιν-ίς «η νεαρή δέσποινα». Βαθµηδόν, το 
δεσπότης έχασε τη σηµ. τού «κυρίου τού σπιτιού» και πέρασε (τον 
Μεσαίωνα) στη δήλωση εκκλησιαστικού αξιώµατος (δεσπότης = 
επίσκοπος, µητροπολίτης), ήδη δε στην Αρχαία (µεταγενέστερους χρόνους) 
δηµιουργήθηκαν οι λ. οικοδεσπότης | οικοδέσποινα, που δήλωσαν σα-
φέστερα την αρχική σηµ. τής λ. Το λατ. mag ister «δάσκαλος» (< magis 
«µείζων, µεγαλύτερος») έδωσε το αρχ. αγγλ. maister, από όπου το αγγλ. 
master «κύριος» και εν συνεχεία το mister µε θηλ. mistress «κυρία» (και 
συγκεκοµµένο τ. miss «δεσποινίς») από το γαλλ. maitresse «κυρία - 
ερωµένη» (πβ. το νεοελλ. µαιτρέσα < γαλλ. maitresse). Από το magister 
προήλθε, βεβαίως, το µεσν. µαίστωρ. από όπου το (µεσν.) µάστορας. Το 
λατ. senior («πρεσβύτερος, γεροντότερος», συγκρ. τού senex «πρεσβύτης, 
ηλικιωµένος») έδωσε το ιταλ. signore «κύριος» και το ισπ. sefior (πβ. το 
δάνειο στην Ελλην. σενιόρ), το γαλλ. (και αγγλ.) sire «κύριος - τίτλος ευ-
γενείας» και αγγλ. sir «κύριος», καθώς και γαλλ. sieur «κύριος» (< seior < 
senior), από όπου το γαλλ. monsieur «κύριος» (< mon + sieur «κύριε 
µου»). Το λατ. domina «κυρία» (θηλ. τού dominus, από τη ρ. dorn- τού 
δόµ-ος, *δεµ-σ-πότης > δεσπότης) έδωσε τα γαλλ. dame «κυρία» (από όπου 
το δάνειο ντάµα στην Ελληνική) και madame (ma + dame «κυρία µου»). 
Τα αγγλ. lord και lady ανάγονται στην έννοια τού ψωµιού (loaf «καρβέλι 
ψωµιού»): lord < loaf + ward «ο φυλάσσων το ψωµί» - lady < loaf + dige 
«αυτή που πλάθει τα καρβέλια τού ψωµιού». 
Συντοµογραφηµένοι τύποι. Στην αναγραφή τού ονόµατος σε φακέλους 
επιστολών, σε προσκλήσεις κ.λπ. χρησιµοποιούνται συνήθ. οι 
συντοµογραφίες: Κος = Κ(ύρι)ος και αιτ. Κον = Κ(ύρι)ον Κα = Κ(υρί)α, 
Καν = Κ(υρί)αν ∆ις = Α)εσποιν)ίς, ∆ίδα = Α)εσποιν)ίδα (πβ. αγγλ. Mr = 
M(iste(r, Mrs = M(ist)r(es)s, Miss ή Ms = Mi(stre)ss-γαλλ. Μ = 
M(onsieur), Mme | Mme = M(ada)me, Mlle | Mlle = M(ademoise)lle. Στον 
Τύπο ή σε βιβλία µπροστά από όνοµα ή τίτλο | αξίωµα χρησιµοποιείται η 
συντοµογραφία κ. (Ο κ. πρωθυπουργός - Οι εκπρόσωποι συνάντησαν τον κ. 
Στεφανόπουλο). Η χρήση κ.κ. για πληθυντικό είναι ξενισµός (γαλλ. MM = 
κύριοι) και πρέπει να αποφεύγεται: Όχι: «Παρακαλούνται οι κ.κ. 
βουλευτές»'., αλλά «Παρακαλούνται οι κ. βουλευτές». 

κυριότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η άµεση, απόλυτη και ολοκληρωτική 
εξουσία προσώπου πάνω σε πράγµα (όπως αναγνωρίζεται από τον νόµο): 
απέκτησα δι'αγοράς την πλήρη ~ τού ακινήτου || τίτλος κυριότητας || 
περιορισµένη | αποκλειστική ~ || αµφισβήτηση | µεταβίβαση | επιδίκαση 
κυριότητας ΣΥΝ. κατοχή, ιδιοκτησία ΑΝΤ. ακτη-σία 2. ΝΟΜ. ψιλή 
κυριότητα βλ. λ. ψιλός. 
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κυριούλης (ο) (κυριούληδες), κυριούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ως χα-
ρακτηρισµός για ηλικιωµένο που προκαλεί συµπάθεια ή λύπηση. 

κυριωνύµιο (το) {κυριωνυµί-ου | -ων} το κύριο όνοµα (κάποιου). Επίσης 
κυριώνυµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < κύριο- + -ωνύµιο (πβ. κ. τοπ-ωνύµιο, εθν-ωνύµιο) < αρχ. ό'νυ-µα, 
αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

κυρίως επίρρ. [αρχ.] 1. κατά πρώτον και κύριο λόγο, κατεξοχήν: τα θέµατα που 
συζητήθηκαν ήταν ~ οργανωτικής φύσεως || το υπουργικό συµβούλιο θα 
ασχοληθεί ~ µε το οικονοµικό πρόβληµα ΣΥΝ. πρώτιστα, προπαντός 2. κατά 
ιδιαίτερο λόγο, µε ιδιαίτερη σηµασία: να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση και - τα 
οινοπνευµατώδη || ο έλεγχος τής εφορίας στράφηκε ~ κατά των µεγάλων 
αυτοκινήτων ΣΥΝ. ιδίως, ιδιαζόντως, ιδιαιτέρως. Επίσης κύρια. 

κυρός (ο) 1. (στο Βυζάντιο) ως προσωνυµία προσώπων ανώτερης κοινωνικής 
τάξης 2. ΕΚΚΛΗΣ. ως προσωνυµία πατριάρχη ή µητροπολίτη που απεβίωσε. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τη µτγν. γεν. κυροϋ τον ουσ. κύρις (< αρχ. κύριος) µε 
µεταπλασµό]. 

Κύρος (ο) 1. όνοµα αρχαίων Περσών βασιλέων 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Κύρος < αρχ. περσ. Kurus]. 

κύρος (το) {κύρους | χωρ. πληθ.) 1. (γενικά) η εγκυρότητα, η αναγνωρισµένη 
αξία, η υπόληψη: το συµβούλιο αποτελείται από ειδικούς µε αδιάβλητο ~ || 
προσπαθούν να πλήξουν το ~ τού προέδρου τής κυβερνήσεως || εταιρεία 
διεθνούς ~ || το ~ ενός θεσµού ΣΥΝ. βαρύτητα, ισχύς, γόητρο, εκτίµηση ANT. 
απαξία 2. ΝΟΜ. η ισχύς, η επικυρωµένη από τον νόµο αξία: το συµβόλαιο αυτό 
δεν έχει ~ || το έγγραφο αποκτά ~ µετά τη θεώρηση του ΣΥΝ. εγκυρότητα ΑΝΤ. 
ακυρότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ; < αρχ. κύρος < θ. κυρ-, από όπου 
και κύριος (βλ.λ.)]. 

κυρούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ηλικιωµένη γυναίκα, ιδιαίτ. των 
λαϊκών στρωµάτων ΣΥΝ. (κακόσ.) κυράτσα. 

κυρταίνω ρ. r» κυρτώνω 
κυρτός, -ή, -ό 1. αυτός τού οποίου η επιφάνεια σχηµατίζει καµπύλη, που δεν 

εκτείνεται σε ευθεία γραµµή: ~ τοίχος | µύτη ΣΥΝ. καµπύλος, καµπουρωτός, 
κυρτωµένος ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος, άκαµπτος 2. (ειδικότ.) αυτός τού οποίου η 
επιφάνεια προεξέχει σχηµατίζοντας καµπύλη προς τα έξω σε ορισµένο τµήµα 
της: - φακός | κάτοπτρο ΑΝΤ. κοίλος, βαθουλός 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από κύφωση, που έχει καµπουριάσει: ~ γέροντας | ώµοι ΣΥΝ. 
καµπούρης, καµπουριασµένος ΑΝΤ. ευθυτενής, ίσιος 4. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
έχει λυγίσει: ~ ράβδος | τόξο ΣΥΝ. λυγισµένος ΑΝΤ. ίσιος, άκαµπτος 5. αυτός 
που κλίνει προς τη µία πλευρά, προς τα πλάγια: ~ γράµµατα | γραφή ΣΥΝ. 
πλάγιος, λοξός, γειρτός ΑΝΤ. κάθετος, ίσιος. — κυρτ-ά | -ώς επίρρ., 
κυρτότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *(s)kr-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε φωνήεν στηρίξεως υ-) τού I.E. 
*(s)ker- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. λατ. curvus «κυρτός» (> γαλλ. courbe), ιρλ. 
cor «κύκλωµα», αρχ. σλαβ. krivü κ.ά. Οµόρρ. κρίκ-ος (βλ.λ.), κορ-ώνη κ.ά.]. 

κύρτωµα (το) [αρχ.] {κυρτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γίνεται κάτι κυρτό, 
να αποκτά καµπύλωµα στην επιφάνεια του: το ~ τής ράχης ΣΥΝ. 
καµπούριασµα, λύγισµα, κύρτωση, κύφωση ΑΝΤ. ίσιωµα, ευθυγράµµιση 2. 
(συνεκδ.) το κυρτό µέρος (σώµατος, σχηµατισµού, κατασκευής κ.λπ.(: το ~ 
τής αψίδας ΣΥΝ. κοίλωµα, βαθούλωµα. 

κυρτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κύρτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ 
(κάτι) κυρτό, το λυγίζω ώσπου να σχηµατίσει καµπύλη: ~ το τόξο | το κλαδί 
ΣΥΝ. λυγίζω, καµπυλώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευθυγραµµίζω 2. (ειδικότ.) καθιστώ 
(κάτι) καµπύλο προς τα έξω, το κάνω να αποκτήσει προεξοχή: ~ τον φακό | το 
κάτοπτρο ΑΝΤ. κοιλαίνω, βαθουλώ-νω ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι καµπούρης, γέρνω 
προς τα µπρος: οι ώµοι του κύρτωσαν από τα χρόνια ΣΥΝ. καµπουριάζω ΑΝΤ. 
είµαι ευθυτενής. Επίσης κυρταίνω [µτγν.]. — κύρτωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
αρχ- κυρτώ (-όω) < κυρτός]. 

κυρώνω ρ. µετβ. {κύρω-σα, -θηκα, -µένος (λόγ. κεκυρωµένος)} (για επίσηµο 
φορέα) πιστοποιώ την εγκυρότητα (εγγράφου, κειµένου κ.λπ.): «η Βουλή 
κύρωσε οµόφωνα τη διεθνή σύµβαση περί ναρκών» (εφηµ.) || κεκυρωµένο 
αντίγραφο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ < αρχ. κυρώ (-όω) < κύρος]. 

κύρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πιστοποίηση τής 
εγκυρότητας (εγγράφου, κειµένου κ.λπ. από επίσηµο φορέα): η Βουλή 
προχώρησε στην ~ τής σύµβασης ΣΥΝ. επικύρωση, επιβεβαίωση, επαλήθευση, 
αναγνώριση ΑΝΤ. ακύρωση, κατάργηση 2. κυρώσεις (οι) η ποινή που 
προβλέπεται για συγκεκριµένο αδίκηµα ή παράπτωµα: επιβολή κυρώσεων || 
υφίσταµαι κυρώσεις || νόµιµες | προβλεπόµενες | δέουσες | αυστηρές | δίκαιες ~ 
ΣΥΝ. τιµωρία, ποινή, συνέπειες 3. κάθε µέσο καταναγκασµού (στρατιωτικού, 
οικονοµικού ή πολιτικού χαρακτήρα), το οποίο επιβάλλεται από τη διεθνή 
κοινότητα σε κρατικό οργανισµό, όταν διαπιστώνεται παράβαση των διεθνών 
νοµίµων και συνθηκών. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. κΟρωσις < κυρώ (-όω) < κύρος (βλ.λ.). Στη νοµική σηµ. η λ. 
αποδίδει τον γαλλ. όρο sanction (συνήθ. πληθ.)]. κυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που προσδίδει νοµικό κύρος και ισχύ και κατ' επέκτ. αυτός που 
επιβεβαιώνει, που επικυρώνει: ~ νόµος | διάταξη | δήλωση ΣΥΝ. επικυρωτικός, 
επιβεβαιωτικός, επαληθευτικός ΑΝΤ. ακυρωτικός, αναιρετικός. Κ.Υ.Σ.∆.Ε. (το) 
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως. ΚΥ.Σ.Ε.Α. (το) 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών (εξωτερικής πολιτικής) και Αµυνας. 
Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.  (το) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μέσης Εκπαί- 

δευσης. 
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (το) Κρατικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
κυστεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. 1. η χειρουργική επέµβαση για την αφαίρεση τµήµατος 

(µερική ~) ή ολόκληρης τής ουροδόχου κύστεως (ολική ή ριζική ~) σε 
περιπτώσεις ύπαρξης όγκων 2. χειρουργική αφαίρεση οποιασδήποτε κύστεως 
για θεραπευτικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cystectomies 

κυστεοσκόπηοη (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η ιατρική εξέταση τού 
εσωτερικού τής ουροδόχου κύστεως µε τη βοήθεια ειδικού οργάνου. Επίσης 
κυστεοσκοπία. — κυστεοσκοπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cystoscopie]. 

κυστεοσκόπιο (το) [1898] {κυστεοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο, µε το 
οποίο γίνεται λεπτοµερειακή εξέταση τού εσωτερικού τοιχώµατος τής 
ουροδόχου κύστεως, µε τη µορφή σκληρού µεταλλικού καθετήρα, στο άκρο 
τού οποίου υπάρχει ηλεκτρικός λαµπτήρας, για να φωτίζει το εσωτερικό τής 
κύστεως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystoscope]. 

κυστεοτοµία (η) [1857] (κυστεοτοµιών) ΙΑΤΡ. η εγχειρητική διάνοιξη τής 
ουροδόχου κύστεως, που γίνεται για διερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς 
(λ.χ. για αφαίρεση λίθου ή άλλου ξένου σώµατος, για αποκατάσταση βλάβης). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystotomie]. 

κύστη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΑΝΑΤ. υµενώδης θύλακος τού σώµατος 
των ζώων σε σχήµα σάκου, µέσα στον οποίο συγκεντρώνεται οργανικό υγρό 
(ή αέριο): χοληδόχος (βλ.λ.) | ουροδόχος ~ (όπου συγκεντρώνονται τα ούρα) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) φούσκα 2. (α) παθολογική ανάπτυξη σε όργανο τού σώµατος µε 
µορφή θυλάκου και ρευστό ή ηµίρρευστο περιεχόµενο (βλεννώδες, 
κολλοειδές, σµηγµατώδες κ.λπ.): πνευµονική | περικαρδιακή ~ (β) 
σχηµατισµός στον οποίο εγκλείονται ορισµένα παράσιτα για µακρότερη 
διατήρηση τους: κύστες αµοιβάδων. — κυστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κύστις, πιθ. παράγωγο (µε επίθηµα -τι-) ρήµατος που θα 
σήµαινε «φυσώ» και συνδ. µε σανσκρ. svas-iti]. 

κυστίτιδα (η) [1843] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής ουροδόχου κύστεως, που προκαλείται 
από διάφορα µικρόβια (ιούς, µύκητες, βακτήρια, παράσιτα κ.λπ.): οξεία | 
χρονία | παρασιτική ~. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystite]. 

κυστοειδής, -ής, -ές [1867] {κυστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κύστη, που έχει σχήµα και µορφή κύστεως: ~ σχηµατισµός | εκβλάστηση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystoïde]. 

ΚΥ.ΣΥΜ. (το) Κυβερνητικό Συµβούλιο. 
κυταίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που τοποθετείται σε κάδο: ~ απορρίµµατα. [ΕΤΥΜ < 

κυτ(ίον) + παραγ. επίθηµα -αίος]. 
κυτίο (το) [1833] (λόγ.) το κουτί: ~ παραπόνων. 

[ΕΤΥΜ. < κύτος (βλ.λ.)]. 
κυτιοποιείο (το) [1896] βιοτεχνία που κατασκευάζει κουτιά. 
κυτιοποιία (η) [χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η κατασκευή κουτιών 2. το εργοστάσιο 

που κατασκευάζει κουτιά. 
κυτόλυση (η) → κυτταρόλυση 
κυτόπλασµα (το) → κυτταρόπλασµα 
κύτος (το) {κύτ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. η κοιλότητα που σχηµατίζεται σε 

αγγείο, σκεύος ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια: ~ λέβητα ΣΥΝ. κοίλωµα, 
βαθούλωµα, κούφωµα ΑΝΤ. κύρτωµα, εξόγκωµα, προεξοχή 2. (ειδικότ. για 
πλοία) το κοίλο µέρος τού σκάφους κάτω από το κατάστρωµα, το αµπάρι 3. 
ΑΝΑΤ. ονοµασία κοιλότητας τού σώµατος, που περικλείεται από οστά: το ~ 
τού θώρακα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ αρχ- < *(s)qu-t-, µηδενισµ. βαθµ. 
(µε παρέκταση -t-) τού I.E. *(s)qeu- «καλύπτω, κρύβω», πβ. σανσκρ. skünati 
«κρύβει», λατ. cutis «δέρµα» (> ιταλ. cute), γερµ. Haut, αγγλ. hide «δέρµα - 
κρύβω», hut «καλύβα» κ.ά. Οµόρρ. σκύτ-ος (βλ.λ.), αρχ. κεύ-θω «κρύβω», 
πιθ. κ. σκυτ-άλη κ.ά.]. 

κυττάζω ρ. → κοιτάζω 
κυτταρικός, -ή, -ό [1885] αυτός που σχετίζεται µε το κύτταρο: ~ δοµή | λίπος | 

µεµβράνη | τοίχωµα. 
κυτταρίνη (η) [1883] {χωρ. πληθ.} πολύπλοκος υδατάνθρακας ή πο-

λυσακχαρίτης, που αποτελεί το βασικό δοµικό συστατικό των κυτταρικών 
τοιχωµάτων (δηλ. τής κυτταρικής µεµβράνης) στα φυτικά κύτταρα. [ΕΤΥΜ: 
Απόδ. τού γαλλ. cellulose]. 

κυτταρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού συνδετικού ιστού, που 
βρίσκεται ανάµεσα στα όργανα τού ανθρώπινου σώµατος· (συνήθ.) η 
διόγκωση τού χαλαρού υποδόριου συνδετικού ιστού, που προκαλείται από 
υπερβολική φόρτωση του µε νερό και λίπος, παρατηρείται κυρ. στο γυναικείο 
σώµα και έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται στην επιφάνεια τού δέρµατος 
πυκνά, ακανόνιστα εξογκώµατα: καταπολέµηση τής ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. cellulite]. 

κύτταρο (το) {κυττάρ-ου | -ων} 1. η πιο µικρή βασική, λειτουργική µονάδα των 
έµβιων όντων, που αποτελείται από τρία κυρ. µέρη: το κυτταρόπλασµα, τον 
πυρήνα και την κυτταρική µεµβράνη και, στα φυτικά κύτταρα, από παχύτερο 
σκελετικό περίβληµα, το κυτταρικό τοίχωµα 2. το φωτοκύτταρο (βλ.λ.) 3. 
(µτφ.) κάθε βασική δοµική µονάδα (οργανισµού, θεσµού, επιχείρησης κ.λπ.): 
η οικογένεια είναι το ~ τής κοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. κύτταρος, αρχική σηµ. «κελλί κυψέλης», αγν. ετύµου, 
αφού η σύνδεση µε το ουσ. κύσσαρος «πρωκτός» (µέσω τ. *κυτΕαρος) δεν 
ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Η επιστηµονική σηµ. 



κύτταρο 978 κώδων 
 

αποδίδει το γαλλ. cellule]. 
κύτταρο- κ. κύτταρο- α' συνθετικό λέξεων τής ιατρικής ορολογίας, που δηλώνει 

ότι κάτι σχετίζεται µε το κύτταρο: κύτταρο-γένεση, κύτταρο-γόνος, κυτταρο-
λογία, κυτταρό-πλασµα κ.ά. [ΕΤΎΜ. Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από τη λ. κύτταρο και χρησιµοποιείται κυρ. στη µεταφορά ξέν. 
όρων, είτε ως απόδοση (λ.χ. γαλλ. cellulite «κυτταρίτιδα») είτε σε ελληνογενή 
σύνθετα. Σε αυτά χρησιµοποιείται (στις ξέν. γλώσσες) το α' συνθ. cyto- (λ.χ. 
αγγλ. cyto-diagnostic, cyto-genetic), που προέρχεται από τη λ. κύτος (βλ.λ.), 
προφανώς από σύγχυση των λ. κύτταρο και κύτος λόγω εσφαλµ. ετυµολογικής 
συνδέσεως]. 

κυτταρογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η παραγωγή ή γένεση νέων 
κυττάρων από τα ήδη υπάρχοντα, οµοίων προς αυτά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cytogonie]. 

κυτταροειδής, -ής, -ές [1887] {κυτταροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε κύτταρο, που έχει σχήµα και µορφή κυττάρου. 

κυτταρολογία (η) [1882] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η επιστήµη που µελετά τη φύση, 
τη µορφή και τη δοµή των κυττάρων καθώς και τις φυσικές, χηµικές και 
φυσιολογικές ιδιότητες, τις λειτουργίες, την εξέλιξη και τον πολλαπλασιασµό 
τους. — κυτταρολόγος (ο/η), κυτταρολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cytologie]. 

κυτταρόλυση κ. κυτόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η διάσπαση και 
διάλυση των συστατικών των κυττάρων υπό την επίδραση ενός ενζύµου, τής 
λυσίνης, ή διαφόρων τοξικών ουσιών. Επίσης κυτταρολυσία. — 
κυτταρολυτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cytolyse]. 

κυτταρόπλασµα κ. κυτοπλασµα (το) {κυτταροπλάσµατος | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το 
παχύρευστο ζωντανό υλικό τού κυττάρου εκτός από τον πυρήνα· περικλείεται 
από την κυτταρική µεµβράνη και είναι συνδυασµός νερού, ανόργανων 
αλάτων, πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών ουσιών. — 
κυτταροπλασµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cytoplasme]. 

κυττα ροφά για (η) η φαγοκυττάρωση (βλ.λ.). 
κυτταρώδης, -ης, -ες [1843] {κυτταρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός 

που αποτελείται από κύτταρα: ~ ιστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
κυφος, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που γέρνει προς τα εµπρός, που καµπουριάζει: - 

άνθρωπος | πλάτη ΣΥΝ. καµπούρης, σκυφτός, κυρτός ΑΝΤ. ίσιος, ευθυτενής. 
— κυφότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. κύπτω]. 

κύφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. ανωµαλία κατά την οποία 
παρατηρείται έντονη κύρτωση τής σπονδυλικής στήλης προς τα µπροστά στην 
περιοχή τής πλάτης ΣΥΝ. (οικ.) καµπούρα ANT. (λόγ.) ευθυτένεια, λόρδωση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κύφωσις < κυφοϋµαι (-όο-) < κυφός (βλ.λ.)]. 

κυφωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την κύφωση: ~ δυσµορφία | ασθενής. 
κυψέλη (η) {κυψελών} 1. φυσικό κοίλωµα ή τεχνητό κατασκεύασµα σε σχήµα 

κιβωτίου, που χρησιµεύει ως κατοικία αποικίας µελισσών και χώρος 
αποθήκευσης τού µελιού που παράγουν ΣΥΝ. µελισσοκό-φινο, κουβέλι 2. 
(συνεκδ.) ο συνολικός πληθυσµός αποικίας µελισσών (βασίλισσα, εργάτριες 
και κηφήνες), που είναι εγκατεστηµένος σε φυσικό ή τεχνητό κοίλωµα 3. 
ΑΝΑΤ. µικρός χώρος µε µορφή κοιλότητας, που βρίσκεται στο εσωτερικό 
ορισµένων οστών και πολλών ιστών: µαστοειδείς | ηθµοειδείς ~ (αεροφόροι 
χώροι των οµώνυµων οστών τού κρανίου) 4. µέρος κτηρίου ή κτηριακού 
συγκροτήµατος, στο οποίο υπάρχει οµοιόµορφη διαρρύθµιση χώρων, 
γραφείων κλπ.: σε ποια ~ βρίσκεται ο τοµέας τής Νεοελληνικής Φιλολογίας; 5. 
εργασιακός χώρος (γραφείο, εργαστήριο κλπ.), όπου πολλοί άνθρωποι 
εργάζονται και συνεργάζονται εντατικά: τα γραφεία τού υπουργείου 
µεταβλήθηκαν σε ~ εργασίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµιο Ku-pe-se-ro), πιθ. συνδ. µε τις λ. 
κύπελλον, κύπτω (βλ.λ.), πράγµα που θα δικαιολογούσε ως αρχική τη σηµ. 
«κοιλότητα»]. 

κυψελίδα (η) [αρχ.] 1. ΑΝΑΤ. µικρός χώρος σε σχήµα σάκου, ο οποίος 
σχηµατίζεται στον πνεύµονα κατά τη στιγµή τής γέννησης και στον οποίο 
καταλήγουν οι τελικές διακλαδώσεις τού βρογχικού δένδρου των πνευµόνων 
στις πνευµονικές κυψελίδες, που εµφανίζονται σε οµάδες των πέντε ή των έξι, 
συντελείται η αναπνευστική λειτουργία • 2. ΦΥΣΙΟΛ. κηρώδης λιπαρή ουσία 
που εκκρίνεται από ειδικούς σµηγµατογόνους αδένες τού δέρµατος στην 
είσοδο τού έξω ακουστικού πόρου τού αφτιού. 

κυψελοειδής, -ής, -ές {κυψελοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κυψέλη, που έχει σχήµα και µορφή κυψέλης: ~ αδένας. — κυ-ψελοειδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κύψελος (ο) {-ου κ. -έλου | -ων κ. -έλων, -ους κ. -έλους} µικρό εντο-µοφάγο 
πτηνό, που µοιάζει µε χελιδόνι ΣΥΝ. πετροχελίδονο. [ΕΤΥΜ αρχ. < κυψελίς, -
ίδος < κυψέλη]. 

κυψελώδης, -ης, -ες [1879] {κυψελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που έχει 
κοιλότητες που µοιάζουν µε κυψέλες: ~ ιστός (ο συνδετικός ιστός τού 
σώµατος) ΣΥΝ. κυψελωτός. 

κυψελωτός, -ή, -ό [1879] αυτός που έχει κοιλότητες που µοιάζουν µε 
κυψέλες ΣΥΝ. κυψελώδης. κύων (ο/η) {κυν-ός, -α | -ες, -ών, -ας} 
(αρχαιοπρ.) ο σκύλος· ΦΡ. µη δώ-τε τα άγια τοις κυσίν βλ. λ. άγιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *kwon- «σκύλος», πβ. σανσκρ. suvà, αρµ. §un, ιρλ. cu, 
λατ. canis (> γαλλ. chien, ιταλ. cane), αρχ. γερµ. hunt (> γερµ. Hund) κ.ά.]. 
Κ.Φ.Σ. (ο) Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. 

Κ.Ψ.Μ. (το) (προφέρεται καψιµί) Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας. 
κωβιός κ. γωβιός (ο) ο κοκωβιός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 

°ΦΧ·> αγν. ετύµου, µεσογ. δάνειο]. 
κωδεΐνη (η) [1880] {χωρ. πληθ.) ΦΑΡΜ. αλκαλοειδές παράγωγο τού οπίου, το 

οποίο χρησιµοποιείται στην παρασκευή αναλγητικών ή αντιβηχικών 
φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. codeine < νεολατ. Codeinum < αρχ. κώδεια | 
κώδυια «κεφαλή παπαρούνας», που συνδ. µε τη λ. κώδων (βλ.λ.)]. 

κώδικας (ο) {κωδίκων} 1. συναγωγή νόµων και Νοµικών ∆ιατάξεων, που 
ανήκουν στον ίδιο κλάδο τού ∆ικαίου και οι οποίοι παρουσιάζονται 
συντεταγµένοι µε µέθοδο και σύστηµα: Αστικός | Ποινικός | σωφρονιστικός | 
αγορανοµικός | συνταξιοδοτικός ~||~ Πολιτικής ∆ικονοµίας | φορολογικών 
στοιχείων 2. (ειδικότ.) συλλογή νόµων και νοµικών διατάξεων, που 
συντάχθηκε υπό την επίβλεψη ανώτατου άρχοντα: Ιουστινιάνειος | 
Ναπολεόντειος ~|| ~ τού Χαµουραµπί | Κανονικού ∆ικαίου (τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας) 3. (κατ' επέκτ.) σύνολο αρχών, κανόνων και 
διατάξεων που αναφέρονται σε συγκεκριµένο ζήτηµα ή ρυθµίζουν τις σχέσεις 
οµάδας ανθρώπων: ηθικός | υπαλληλικός | άγραφος | επαγγελµατικός ~|| ~ 
ευγενείας | µονοµαχίας | τιµής | καλής συµπεριφοράς | εργασίας | περί ∆ήµων 
και Κοινοτήτων | Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 4. (ειδικότ.) (α) σύστηµα συµ-
βόλων (λέξεων, αριθµών, σχηµάτων κ.λπ.(, µε τα οποία κρυπτογραφείται και 
αποκρυπτογραφείται µήνυµα ή κατατάσσονται πληροφορίες, στοιχεία, 
δεδοµένα κλπ.: κρυπτογραφικός | µυστικός | ταχυδροµικός (ορθότ. κωδικός) ~ 
(β) ΝΑΥΤ. διεθνής κώδικας σηµάτων ειδικό λεξικό σηµάτων, µε τα οποία οι 
ναυτικοί διαφόρων σκαφών συνεννοούνται µεταξύ τους, όταν βρίσκονται εν 
πλω (γ) ΠΛΗΡΟΦ. κώδικας A.S.C.I.I. (προφέρεται Άσκι) πίνακας που περιέχει 
τις αντιστοιχίες διαφόρων αριθµητικών ψηφίων, γραµµάτων και συµβόλων σε 
ακολουθίες δυαδικών ψηφίων 0 και 1 5. (ειδικότ.) σύστηµα σηµάτων (λ.χ. τα 
σήµατα Μορς) που αντιστοιχεί πλήρως και µε συγκεκριµένο τρόπο προς ένα 
άλλο, διαφορετικό σύστηµα (λ.χ. το αλφάβητο): τηλεγραφικός | γενετικός ~ || 
σπάω τον - (ανακαλύπτω τις αντιστοιχίες και τον αποκωδικοποιώ) · 6. ΦΙΛΟΛ. 
(στην παλαιογραφία) συλλογή ή σύνολο σελίδων από πάπυρο, περγαµηνή ή 
χαρτί, οι οποίες είναι συγκροτηµένες σε ένα σώµα, συρραµµένες σε σχήµα 
βιβλίου (κατ' αντιδιαστολή προς τους κυλίνδρους) και περιέχουν ένα ή 
περισσότερα έργα: αρχαίος | παλαιός | χαµένος | χειρόγραφος ~ (συντοµ. cod. 
< λατ. codex). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κώδιξ, -ικος < λατ. codex | caudex «συγγραφή, βιβλίο (σε 
περγαµηνή ή πάπυρο)». Η σηµερινή σηµ. αποδίδει ξέν. όρο, πβ. αγγλ. code]. 

κωδίκελλος (ο) {κωδικέλλ-ου | -ων, -ους} ΝΟΜ. (παλαιότ.) η διάταξη 
τελευταίας βουλήσεως, η µη περιέχουσα εγκατάσταση κληρονόµου ή 
αποκλήρωση αλλά άλλο οιοδήποτε περιεχόµενο (π.χ. κληροδότηµα). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < λατ. codicillus, υποκ. τού codex (βλ. κ. κώδικας)]. 

κωδικογράφος (ο/η) (κυρ. στον Μεσαίωνα και στο Βυζάντιο) πρόσωπο που 
αντέγραφε συστηµατικά αρχαία χειρόγραφα (κώδικες), για να τα διασώσει 
από τη φθορά. 

κωδικολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. κλάδος τής παλαιογραφίας που 
ασχολείται µε την ιστορία των κωδίκων, δηλ. τον χώρο, τον χρόνο και τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες αντιγράφηκε ο κάθε κώδικας. κωδικοποίηση (η) 
[1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µεθοδική συλλογή, καταγραφή και 
κατάταξη αρχών, κανόνων, ρυθµιστικών κειµένων κ.λπ. σε οµοειδή ύλη, ώστε 
να αποτελέσουν ενιαίο σώµα (κώδικα): εργασιακή | διοικητική ~ || η ~ των 
βασικών γνωρισµάτων τής κωµωδίας 2. ΝΟΜ. η συστηµατική και µεθοδική 
συγκέντρωση και κατάταξη κανόνων δικαίου (νοµοθετικών κειµένων, διατάξε-
ων, συνθηκών κ.λπ.), που σχετίζονται µε το ίδιο αντικείµενο, ώστε να 
συγκροτήσουν ενιαίο κείµενο µε λογική σειρά και εσωτερική αλληλουχία, 
χωρίς περιττές, επαναλαµβανόµενες ή αλληλοσυγκρουόµενες διατάξεις: η ~ τής 
φορολογικής νοµοθεσίας · 3. (στην επικοινωνία) η διαδικασία µετατροπής τής 
υφής πληροφοριακού µηνύµατος µε βάση ένα σύνολο κανόνων, προκειµένου 
το µήνυµα να µεταδοθεί αναλλοίωτο από µέσο επικοινωνίας: ~ τηλεφωνικού 
µηνύµατος. — κωδικοποιώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. codification]. κωδικοποιητής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 
κάθε µηχάνηµα ή συσκευή που µετατρέπει πληροφοριακό υλικό (κείµενο, 
σήµατα κ.λπ.) σε συγκεκριµένο κώδικα και το µεταδίδει ή το διαδίδει µε αυτή 
τη µορφή ΑΝΤ. απο-κωδικοποιητής. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. codifier]. κωδικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε κώδικα, δηλ. µε σύστηµα συµβόλων, που συγκροτείται για να 
κατατάξει ή να κρυπτογραφήσει πληροφορίες, στοιχεία, δεδοµένα κ.λπ.: ~ 
όνοµα | γράµµα | αριθµός-ΦΡ. (ειδικότ.) κωδικός αριθµός | κωδικός (ι) αριθµός 
ή συνδυασµός αριθµών, µε την εφαρµογή των οποίων σε ειδική υποδοχή µια 
συσκευή τίθεται σε λειτουργία ή επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα: ο 
τηλεφωνικός - για την Αθήνα είναι 01 (ii) αριθµός ή συνδυασµός αριθµών, 
διαφορετικός για κάθε άτοµο, µε βάση τον οποίο το άτοµο λαµβάνει σειρά ή 
εντάσσεται σε διαδικασία: πρώτα θα σας δοθεί ο ~ και µε βάση αυτόν θα έλθετε 
αργότερα να κάνετε αίτηση 2. (ειδικότ.) ΠΛΗΡΟΦ. κωδικός (ο) σύνολο από 
γράµµατα, αριθµούς και άλλα σύµβολα, µε τού οποίου την πληκτρολόγηση 
επιτρέπεται στον χρήστη η πρόσβαση σε Η/Υ, αρχείο ή πρόγραµµα: ο ~ 
πρόσβασης σε αρχείο ΣΥΝ. κλειδάριθµος. 
[ΕΤΎΜ. < κώδικας + παραγ. επίθηµα -ικός, απόδ. τού αγγλ. code], κώδων (ο) 
{κώδ-ωνος, -ωνα | -ώνων} (αρχαιοπρ.) το κουδούνι (βλ.λ.)· ΦΡ κρούω τον 
κώδωνα τού κινδύνου προειδοποιώ για επερχόµενο κίνδυνο: ειδικοί κρούουν 
τον κώδωνα τού κινδύνου για την πορεία 
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τής οικονοµίας (πβ. λ. κρούω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κουδούνι]. 

κωδωνίζω ρ. µετβ. {κωδώνισα} (λόγ.) χτυπώ την καµπάνα. — κωδω-
νισµός (ο) [1839]. 

κωδωνοειδής, -ής, -ες [1871] {κωδωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαι-
οπρ.) αυτός που µοιάζει µε κώδωνα ΣΥΝ. κωδωνόσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

κωδωνοκρουσία (η) [1856] {κωδωνοκρουσιών} η συνεχής κρούση 
τής καµπάνας ναού: το γεγονός χαιρετίστηκε µε ~ ΣΥΝ. καµπα-
νοκρουσία. — κωδωνοκρούστης (ο) [1849], κωδωνοκρούστρια (η). 

κωδωνοστάσιο (το) [1867] {κωδωνοστασί-ου | -ων} αρχιτεκτονική 
κατασκευή σε σχήµα πυργίσκου, που κτίζεται είτε πάνω σε ναό είτε 
δίπλα σε αυτόν, στην οροφή τού οποίου είναι αναρτηµένες οι κα-
µπάνες ΣΥΝ. καµπαναριό. Επίσης κωδωνοστάσι. [ΕΤΥΜ. < κώδων + 
-στάσιο (< στάση)]. 

κωδωνόσχηµος, -η, -ο [1864] ο κωδωνοειδής: ~ αγγείο. 
κωθώνι (το) {κωθων-ιού | -ιών} πρόσωπο χωρίς εξυπνάδα και οξυδέρ-
κεια ΣΥΝ. ανόητος, βλάκας, ηλίθιος, χαζός, τούβλο ΑΝΤ. έξυπνος, ξύ-
πνιος, οξυδερκής, σπίρτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κωθώνιον, υποκ. τού κώθων, -ωνος «είδος ποτηριού των Σπαρτιατών - 
συµπόσιο», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τις λ. κώος «φυλακή - 
κοίλωµα», κοίλος (βλ.λ.)]. 

κωλάντερο (το) (λαϊκ.) το τελευταίο τµήµα τού παχέος εντέρου, το 
ορθόν έντερο. 

κωλαράς (ο) (κωλαράδες), κωλαροΰ (η) {κωλαρούδες} (!) άτοµο µε 
µεγάλα, παχιά και εξογκωµένα οπίσθια. 

κωλ-γκέρλ (το) → κολ-γκέρλ 
κωλί (το) {κωλ-ιού | -ιών} (υποκ.-!) ο κώλος (βλ.λ.). 
κωλιά (η) {δύσχρ. κωλιών} (προφορ.) 1. χτύπηµα µε τον κώλο · 2. (σε 
αυτοκίνητο) χειρισµός τού οδηγού που κάνει το αυτοκίνητο να στα-
µατήσει απότοµα και να κινηθεί το πίσω µέρος προς τα µπρος. 

κωλικόπονος (ο) ΙΑΤΡ. οξύς πόνος στα έντερα και ενίοτε και στην 
κοιλιά. 

κωλικός (ο) ΙΑΤΡ. 1. σπασµωδικός πόνος στην κοιλιά, που εκδηλώνε-
ται ξαφνικά και συνήθ. προκαλείται από απόφραξη τού εντέρου ή 
από πέτρες τής χολής ή των νεφρών 2. κάθε πόνος που γίνεται αι-
σθητός στην εντερική χώρα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κώλον, εσφαλµ. γραφή 
τού αρχ. κόλον (βλ.λ.)]. 

κώλο- κ. κωλό- (!-µειωτ., υβριστ.) α' συνθετικό λέξεων που δείχνει 
ότι: 1. κάτι σχετίζεται µε τα οπίσθια ανθρώπου ή ζώου: κωλό-χαρτο, 
κωλό-πανο, κωλο-µέρι 2. κάτι είναι κακής κατασκευής, χαµηλής ποι-
ότητας: κωλο-µηχάνηµα, κωλο-φυλλάδα, κωλό-σπιτο 3. κάτι προκα-
λεί έντονη δυσαρέσκεια, αρνητική φόρτιση και εκνευρισµό στον οµι-
λητή: κωλο-κατάσταση, κωλο-εξετάσεις, κωλο-δουλειά, κωλο-συγκοι-
νωνίες 4. κάποιος είναι πολύ κακού χαρακτήρα: κωλό-παιδο, κωλο-
γλείφτης, κωλό-γερος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. κώλος (βλ.λ.)]. 

κωλοβαράω ρ. αµετβ. {κωλοβαράς... | κωλοβάρεσα} (!) δεν ασχολού-
µαι µε παραγωγική ή δηµιουργική εργασία ή δεν κάνω τίποτε, µένω 
άπρακτος και αργός: κάθεται και κωλοβαράει απ'το πρωί χωρίς να 
κάνει τίποτα! || το κωλοβαρά (καθυστερεί, κωλυσιεργεί). — κωλοβά-
ρεµα (το). 

κωλόγερος (ο), κωλόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ, αποφεύγεται 
σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. ενοχλητικό και αντιπαθητικό 
ηλικιωµένο πρόσωπο 2. (ειδικότ.) ανήθικο ηλικιωµένο πρόσωπο. 

κωλογλείφτης (ο) {κωλογλειφτών}, κωλογλείφτρα (η) {κωλο-
γλειφτρών} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 
πρόσωπο που επιζητεί την εύνοια ισχυρού προσώπου µε αναξιοπρε-
πείς τρόπους (συνήθ. κολακεία, δουλοπρέπεια κ.λπ.) ΣΥΝ. κόλακας, 
γλείφτης, τσαννακογλείφτης. — κωλογλείφω ρ. 

κωλοδάχτυλο (το) (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοι-
νωνίας) 1. χειρονοµία µε σεξουαλικό υπονοούµενο, που γίνεται µε 
την πρόταξη τού µεσαίου δαχτύλου τού χεριού 2. σε φρ. που δηλώ-
νουν ταλαιπωρία, τιµωρία ή πάθηµα κάποιου, π.χ. έφαγε ~, του έβα-
λαν ~. 

κωλοκάθοµαι ρ. αµετβ. (κωλοκάθισα} (λαϊκ.-αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) πέφτω ή κάθοµαι κάπου µε τα οπίσθια. 
κωλοκουρο (το) 1. το κακής ποιότητας µαλλί τού προβάτου · 2. η 
δωροδοκία (ειδικότ. το χρηµατικό ποσό που παίρνει κάποιος για να 
αποµακρυνθεί από δηµοπρασία προς όφελος άλλου συµµετέχοντος). 
[ΕΤΥΜ. < κώλος + -κούρο < κουρεύω]. κωλοµέρι (το) {κωλοµερ-ιού | 
-ιών} (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) ο καθένας 
από τους δύο γλουτούς: το δεξί ~ ΣΥΝ. γλουτός, (στον πληθ.) 
καπούλια. κωλοµπαράς (ο) → κολοµπαράς 
κώλο (ν) (το) (αρχαιοπρ.) 1. µέλος τού σώµατος ανθρώπου ή ζώου, και 

κυρ. το άνω ή κάτω άκρο: τα άνω - (οι βραχίονες) | τα κάτω ~ (τα 
σκέλη)· ΦΡ. τίναξε τα κώλα πέθανε 2. ΓΛΩΣΣ. (στην παραδοσιακή 
γραµµατική) τµήµα περιόδου, το οποίο έχει αυτοτελές νόηµα, αποτε-
λείται από µία ή περισσότερες προτάσεις και βρίσκεται ανάµεσα σε 
δύο τελείες ή ανάµεσα σε άνω και κάτω τελεία ή, αντιστρόφως, ανά-
µεσα σε κάτω και άνω τελεία ΣΥΝ. περίοδος · 3. ΜΕΤΡ. τµήµα τού µέ-
τρου στίχου, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερους πόδες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κώλον < θ. kôl-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. 
*(s)kel- «κάµπτω, κυρτός», πβ. αρχ. σλαβ. kolëno «γόνατο, κορµός» 
κ.ά. Οµόρρ. σκέλ-ος (βλ.λ.), σκολ-ιός κ.ά.]. κωλονούρι (το) {χωρ. 
γεν.} (λαϊκ.) το κάτω άκρο τής σπονδυλικής στήλης, το ακροτελεύτιο 
οστό ΣΥΝ. κόκκυγας. 

[ΕΤΥΜ. < κώλο- + νούρι < νουρά < ουρά, µε απόσπαση (εσφαλµ. µορ-
φολογικός χωρισµός) από την αιτ. την ουρά → τη νουρά]. κωλόπαιδο 
(το) (!-υβριστ.) 1. το άτακτο παιδί, αυτό που εκνευρίζει και ενοχλεί µε 
τη συµπεριφορά του 2. (κατ' επέκτ.) νεαρό συνήθ. πρόσωπο, που 
προκαλεί και ενοχλεί µε τη συµπεριφορά του 3. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο 
οποιασδήποτε ηλικίας µε κακό και ανήθικο χαρακτήρα και ανάρµοστη 
συµπεριφορά. Επίσης κωλοπαίδι. — (µεγεθ.) κω-λοπαιδαράς (ο). 
κωλόπανο (το) [µεσν.] (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επι-
κοινωνίας) 1. (παλαιότ.) το κοµµάτι υφάσµατος που τυλιγόταν γύρω 
από τα πόδια και την κοιλιά τού βρέφους και απορροφούσε τις ουσίες 
που απεξέκρινε ο οργανισµός του (ούρα, κόπρανα κ.λπ.) ΣΥΝ. πάνα, 
σπάργανο 2. (υβριστ.) άνθρωπος ευτελής και τιποτένιος. 
κωλοπετσωµένος, -η, -ο (λαϊκ.) άνθρωπος πολύ ευφυής, επιδέξιος, 
καταφερτζής και ικανός στη ζωή: δεν θα τα βγάλεις εύκολα πέρα µαζί 
του, είναι ~ ΣΥΝ. παµπόνηρος, τετραπέρατος, καπάτσος ΑΝΤ. αφελής, 
άπειρος, ανόητος, αδέξιος. κωλοπηλάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 
1. η επιτάχυνση τού βήµατος, το τρέξιµο λόγω τής πιεστικής ανάγκης 
για αφόδευση (ιδ. για όσους πάσχουν από διάρροια) 2. (!) (µτφ.) 
µεγάλη βιασύνη ή ανησυχία και αγωνία για επείγουσα δράση, εργασία 
κ.λπ.: τους έπιασε ~ να τελειώσουµε σε µία βδοµάδα! ΣΥΝ. πρεµούρα, 
ανάγκη. [ΕΤΥΜ. < κώλος + πηλάλα (βλ. λ. πηλαλώ)]. κώλος (ο) 
(λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. το κατώτατο 
άκρο τού εντερικού σωλήνα, από όπου εξέρχονται τα κόπρανα ΣΥΝ. 
πρωκτός, πυγή 2. (κατ' επέκτ.-συνήθ.) ο πρωκτός και η γύρω από αυτόν 
περιοχή, δηλ. τα οπίσθια και οι γλουτοί ΣΥΝ. πισινός, οπίσθια, ποπός, 
(αργκό) πάτος· ΦΡ. (!) (α) (για πράγµατα | καταστάσεις | λόγια κ.λπ.) 
τού κώλου χωρίς αξία, για πέταµα: αυτά είναι λόγια ~! || βιβλία ~! (β) 
τού κώλου τα εννιάµερα για κατάσταση ανάξια λόγου, άσχηµη και 
ευτελή (γ) γίνοµαι κώλος (i) (µε κάποιον) έρχοµαι σε οξεία διαφωνία 
και διαµάχη µε κάποιον, διαλύω τις σχέσεις µου µαζί του: δεν 
τσακωθήκαµε απλώς, γίναµε κώλος! (ii) λερώνοµαι πάρα πολύ (δ) 
(συνήθ. ως απειλή) αν σου βαστάει ο κώλος αν έχεις τα κότσια, αν 
τολµάς (ε) είναι κώλος και βρακί για πρόσωπα πολύ στενά 
συνδεδεµένα, σε βαθµό που να µην ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο ή 
να µη νοούνται το ένα χωρίς το άλλο (στ) τα θέλει ο κώλος του γι' 
αυτούς που µε συγκεκριµένες ενέργειες ή πράξεις δείχνουν να 
επιζητούν διαµάχη | φιλονικία κ.λπ. ή να προκαλούν αντίδραση που 
θα στραφεί εναντίον τους (ζ) µου βγαίνει ο κώλος εργάζοµαι και 
κουράζοµαι πάρα πολύ, εξουθενώνοµαι (η) στρώνω κώλο (συνήθ. 
+να) αποφασίζω να εργαστώ εντατικά: αν δεν στρώσεις κώλο να 
διαβάσεις, δεν περνάς την τάξη! (θ) κόβω τον κώλο (κάποιου) του 
επιβάλλω αυστηρότατη ποινή ή επιπλήττω σκαιότατα (κάποιον): αν 
δεν συµµορφωθείς, θα σου κόψω τον κώλο! ΣΥΝ. κόβω τα πόδια (ι) 
(παροιµ.) έκανε κι η µύγα κώλο κι έχεσε τον κόσµο όλο για πρόσωπα 
που απέκτησαν όψιµα και ξαφνικά αξία και άρχισαν να συµπε-
ριφέρονται αλαζονικά (ια) (παροιµ.) µιλάνε όλοι, µιλάν κι οι κώλοι 
για ανθρώπους που εκφέρουν γνώµη ή ασκούν κριτική χωρίς να δι-
καιούνται ή να το αξίζουν (ιβ) πότε ο Γιάννης δεν µπορεί, πότε ο 
κώλος του πονεί για άνθρωπο οκνηρό, που προφασίζεται συνεχώς 
ασθένεια (ιγ) (παροιµ.) τα µεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους 
κώλους βλ. λ. βρακί (ιδ) (παροιµ.) αν δεν βρέξεις κώλο, ψάρι δεν 
τρως βλ. λ. βρέχω 3. (µτφ.) το οπίσθιο µέρος των ενδυµάτων, αυτό που 
εφάπτεται ή αντιστοιχεί στα οπίσθια και στους γλουτούς: τρύπησε ο - 
τού παντελονιού µου. — (υποκ.) κωλαράκι (το) κ. κωλαράκος (ο), 
(µεγεθ.) κωλάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κώλος < αρχ. κώλον (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους πιθ. κατά 
το αρσ. πρωκτός ή επειδή θεωρήθηκε αιτιατική]. κωλοσφούγγι (το) 
{χωρ. γεν.} (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) το κωλόχαρτο. κωλοτούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
τούµπα κατά την οποία πέφτει κανείς µε την πλάτη στο έδαφος και 
γυρίζει προς τα πίσω, φέρνοντας τα πόδια πάνω από το κεφάλι ΣΥΝ. 
(λόγ.) κυβίστηση. κωλοτρυπίδα (η) (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) η τρύπα τού πρωκτού, το σηµείο δηλ. από όπου 
εξέρχονται τα κόπρανα. κωλότσεπη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τσέπη στο 
πίσω µέρος παντελονιού 
(ή φούστας), στο σηµείο όπου είναι οι γλουτοί. κωλοφαρδία (η) 
{χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) πολύ µεγάλη και απρόσµενη τύχη. — 
κωλόφαρδος, -η, -ο. κωλοφυλλάδα (η) (λαϊκ.-υβριστ.) έντυπο και ιδ. 
εφηµερίδα πολύ χαµηλής ποιότητας, µε ρυπαρό, υβριστικό, 
σκανδαλοθηρικό περιεχόµενο: πάρε από 'δώ αυτή την ~! || µην 
πιστεύεις αυτά που γράφουν οι ~ ΣΥΝ. παλιοφυλλάδα, ψευτοφυλλάδα. 
κωλοφωτιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η πυγολαµπίδα. κωλοχανείο (το) 
(λαϊκ.) 1. χώρος όπου επικρατεί αταξία, ασυδοσία ή ανηθικότητα, 
όπου τίποτε δεν λειτουργεί σωστά · 2. (σπάν.) καταγώγιο στο οποίο 
ασκείται πορνεία. 
[ΕΤΥΜ. < κώλο- + -χανείο < τουρκ. hane «κατοικία», πβ. και τεµπελ-
χανείο]. κωλόχαρτο (το) (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. ειδικό χαρτί, το οποίο χρησιµοποιείται για το 
σκούπισµα τού πρωκτού µετά την αφόδευση ΣΥΝ. χαρτί υγείας, χαρτί 
τουαλέτας, κωλοσφούγγι 2. (µτφ.) κάθε χαρτί (έγγραφο, έντυπο κ.λπ.), 
το οποίο θεωρείται ευτελούς αξίας, χωρίς χρησιµότητα (συνήθ. 
περιφρονητικός χαρακτηρισµός για το πτυχίο µέσης ή ανώτερης | 
ανώτατης σχολής). κώλυµα (το) [αρχ.] {κωλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 
αυτό που εµποδίζει προσωρινώς ή οριστικώς την εκτέλεση έργου, τη 
διεξαγωγή δραστηριότητας ή οποιαδήποτε πράξη: η τυπική ρύθµιση 
τού ζητήµατος σας 
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δεν προσκρούει σε κανένα ~ || δήλωσε - και δεν µετέσχε στη συνεδρίαση || 
νοµικό | τυπικό | έκτακτο | σοβαρό | απρόοπτο | συνταγµατικό | ηθικό | 
υπηρεσιακό | προσωπικό ~||~ γάµου (εµπόδια που δεν επιτρέπουν την τέλεση 
γάµου, λ.χ. το να είναι κανείς ήδη παντρεµένος) || ΤΟ ~ υπάρχει | υφίσταται | 
αίρεται || επικαλούµαι | προφασίζο-µαι ~ ΣΥΝ. εµπόδιο, πρόσκοµµα, 
δυσχέρεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 

κωλυσιεργία (η) {σπάν. κωλυσιεργιών} κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην 
παρεµπόδιση τής διεξαγωγής διαδικασίας ή ολοκλήρωσης έργου: ο πρόεδρος 
τού δικαστηρίου παρατήρησε την υπεράσπιση για ~ τής διαδικασίας ΣΥΝ. 
παρεµπόδιση, παρακώλυση ANT. διευκόλυνση, εξυπηρέτηση. — κωλυσιεργός, 
-ός. -όν [µτγν.]. 

κωλυσιεργώ ρ. αµετβ. {κωλυσιεργείς... | κωλυσιέργησα} (λόγ.) 1. παρεµβάλλω 
σκοπίµως εµπόδια στην κανονική διεξαγωγή των εργασιών (νοµοθετικού ή 
άλλου σώµατος, λ.χ. Βουλής, Γερουσίας, δικαστηρίου κ.λπ.), υποβάλλοντας 
ενστάσεις, απεραντολογώντας κ.λπ. ΣΥΝ. παρακωλύω 2. (γενικότ.) 
παρεµβάλλω εµπόδια, παρακωλύω σκόπιµα και για προσωπικό όφελος την 
εκτέλεση νόµιµου και ωφέλιµου έργου: η ανακριτική αρχή σκοπεύει να 
εµποδίσει την ταχεία διαλεύκανση τού θέµατος και γι' αυτό κωλυσιεργεί 
συστηµατικώς ΣΥΝ. εµποδίζω, παρεµποδίζω, καθυστερώ, υπονοµεύω ΑΝΤ. 
υποβοηθώ, διευκολύνω, ενισχύω, συντρέχω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κωλυσιεργώ (-έω) < κωλυσιεργός < κωλύω (πβ. αρχ. 
κωλυσις) + -εργός < έργον]. 

κωλύω ρ. µετβ. {κώλυ-σα, -θηκα) 1, (αρχαιοπρ.) παρεµβάλλω εµπόδια, 
δηµιουργώ φραγµούς στην εκτέλεση έργου, τη διεξαγωγή δραστηριότητας 
κ.λπ. ή δεν επιτρέπω σε συγκεκριµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να προβεί σε 
πράξη: έχουµε τη γνώµη ότι επείγει η άρση κάθε εµποδίου, που κωλύει την 
επέκταση τής βιοµηχανίας ΣΥΝ. εµποδίζω, παρεµποδίζω, παρακωλύω, 
ανακόπτω, δυσκολεύω, δυσχεραίνω ΑΝΤ. υποβοηθώ, διευκολύνω, συντρέχω, 
επισπεύδω, ενισχύω, αφήνω, επιτρέπω 2. (το µεσοπαθ. κωλύοµαι) δεν είµαι σε 
θέση να προβώ σε πράξη ή να ανταποκριθώ σε απαίτηση (εξαιτίας 
εξωτερικών δυσµενών συνθηκών ή εσωτερικών, ψυχολογικών προβληµάτων): 
δυστυχώς δεν µπορώ να σας απαντήσω, -, 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως προέρχεται από αµάρτυρο ουσ. *κώλος 
«πάσσαλος» (πβ. λιθ. kuölas «πάσσαλος») + -ύω (πβ. κ. λΟω), ενώ, σύµφωνα 
µε άλλη εκδοχή, συνδέεται µε το αρχ. ρ. κολούω «ακρωτηριάζω, κολοβώνω» 
(βλ. κ. κολοβός)]. 

κωλώνω ρ. αµετβ. {κώλωσα} (λαϊκ.-οικ.) σταµατώ µόλις συναντήσω εµπόδιο ή 
δυσκολία, διστάζω να συνεχίσω: Τον απείλησαν ότι θα του κάνουν µήνυση και 
κώλωσε! Αλλιώς θα συνέχιζε να γράφει ψέµατα στην εφηµερίδα. — κώλωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < κώλος]. 

κώµα (το) {κώµατος | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση λήθαργου ή 
ύπνου, στην οποία πέφτει ο άνθρωπος µετά από εγκεφαλική βλάβη, αλλά και 
αιφνίδια προσβολή, δηλητηρίαση από αλκοόλ κ.λπ., κατά την οποία στον 
ασθενή παρατηρείται πλήρης ή µερική απώλεια τής συνειδήσεως, τής 
νοήσεως, τής εκούσιας κινητικότητας και τής αισθητικότητας, µε παράλληλη 
διατήρηση όµως των βασικών λειτουργιών τής ζωής (αναπνοής, κυκλοφορίας 
κ.λπ.): πέφτω | βυθίζοµαι σε ~ ΣΥΝ. λήθαργος, νάρκη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχος. [ΕΤΥΜ; < αρχ. κώµα, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *kö[i]-mn, εκτεταµένη 
βαθµ. θέµατος που απαντά στη λ. κεϊµαι (βλ.λ.), οπότε µπορούµε να υποθέ-
σουµε ότι ακολουθήθηκε η σηµασιολ. µεταβολή τού ρ. κοιµάµαι]. 

κωµαστής (ο) (στην αρχαιότητα) πρόσωπο που συµµετέχει σε κώµο (βλ.λ.). — 
κωµαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ· < κωµάζω «ευθυµώ - γλεντά»» < 
κώµος (βλ.λ.)]. 

κωµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
σχετίζεται µε το κώµα: ~ κατάσταση | νάρκη ΣΥΝ. ληθαργικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

κωµειδύλλιο (το) [1889] {κωµειδυλλί-ου | -ων} (παλαιότ.) ελαφρά µουσική 
κωµωδία µε εύθυµη πλοκή, αισθηµατικό | ηθογραφικό περιεχόµενο και 
σάτιρα που βασίζεται κυρ. στα υπονοούµενα και τα διφορούµενα λόγια και 
συνήθ. αποτελείται από δίστιχα. — κωµει-δυλλιογράφος (ο/η) [1891]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ < *κωµωδειδύλλιο (µε απλολογική αποβολή τής 
συλλαβής) < κωµωδία + ειδύλλιο, απόδ. τού γαλλ. comédie-vaudeville]. 

κώµη (η) {κωµών} (αρχαιοπρ.) οικιστική περιοχή µε έκταση και πληθυσµό 
µεγαλύτερο τού χωριού και µικρότερο τής πόλεως· συνήθ. µικρή κωµόπολη, 
χωριό το οποίο ωστόσο διαθέτει ανεπτυγµένη οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδέεται µε 
τη λεξιλογική οµάδα τού ρ. κεϊµαι, πβ. γοτθ. haims «χωριό», λατ. civis 
«πολίτης». Σύµφωνα µε λιγότερο πιθανή άποψη, η λ. εµφανίζει την 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *kei- «µοιράζω» (πβ. µυκ. µτχ. ke-ke-
me-na) και συνδ. µε το αρχ^. κεάζω «σχίζω, διαρρηγνύω»]. 

κωµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κωµωδία: ~ ηθοποιός | ποιητής | 
ερµηνεία | ντουέτο | ταλέντο | σκηνή | ρόλος 2. κωµικός (ο/η) ηθοποιός που 
ειδικεύεται σε ρόλους κωµωδίας, που υποδύεται πρόσωπα κωµωδιών: µεγάλος 
| διάσηµος | γνωστός | εξαίρετος | δηµοφιλής ~ 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
προκαλεί γέλιο, ευθυµία: ~ κίνηση | γκριµάτσα | ρόλος | επεισόδιο | εντύπωση | 
στοιχείο | ταινία | µορφασµός | έκφραση | όψη | στάση | σκηνή | πάθηµα | 
αφήγηση | περιστατικό | χειρονοµία | εµφάνιση | υπόθεση | κατάσταση | θέαµα | 
φιγούρα | σκετς | οµιλία ΣΥΝ. αστείος, φαιδρός, εύθυµος, ευτράπελος, 
διασκεδαστικός, ιλαρός ΑΝΤ. σοβαρός, αυστηρός, περισπούδαστος, 
δραµατικός 4. κωµικό (το) καθετί που προκαλεί γέλιο: το ~ τής υπόθεσης είναι 
ότι κανείς µας δεν ήξερε πώς να πάµε στο σηµείο συνάντησης || «το ~ των 
µορφών και των κινήσεων, το - των καταστάσεων και των λέξεων, το ~ των 
χαρακτήρων» (εφηµ.) 5.(κακόσ.) 

αυτός που στερείται κύρους και σοβαρότητας, που θεωρείται ανάξιος 
προσοχής ή ασήµαντος: - δικαιολογία | επιχείρηµα | ισχυρισµός | επιµονή | 
τροπή | προσπάθεια | αντίδραση | αξίωση | δηµοσίευµα | κατηγορία | αντίφαση | 
µέσα | επισηµότητα ΣΥΝ. αστείος, φαιδρός, γελοίος, ανάξιος λόγου, 
ασήµαντος ΑΝΤ. σοβαρός, αξιοπρόσεκτος. — κωµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
κωµικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κώµος (βλ.λ.), αντί τού αρχαιότερου επιθ. κωµωδικός. Η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. comic, γαλλ. comique κ.ά.]. 

κωµικοτραγικός, -ή, -ό [1888] κωµικός και τραγικός ταυτόχρονα, αυτός που 
προκαλεί συγχρόνως γέλιο και θλίψη, ευθυµία και οίκτο: - επεισόδιο | σκηνή | 
κατάσταση | µορφή | συνθήκες | γεγονότα | αποτέλεσµα ΣΥΝ. ιλαροτραγικός. 

κωµόπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πόλεων} οικιστική περιοχή µε έκταση 
και πληθυσµό µεγαλύτερο τού χωριού και µικρότερο τής πόλης ή τής κώµης 
(βλ.λ.), καθώς επίσης και σχετικώς ανεπτυγµένη οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή· ως κωµόπολη θεωρείται επισήµως η οικιστική µονάδα που έχει 
πληθυσµό από 1.000 έως 9.999 κατοίκους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη, πύλη. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. κωµόπολις < κώµη + πόλις]. 

κώµος (ο) 1. (στην αρχαιότητα) λαϊκή και αγροτική εορτή, αφιερωµένη στις 
παραγωγικές δυνάµεις τής φύσης και προς τιµήν τού θεού ∆ιονύσου και τής 
ακολουθίας του, η οποία γινόταν κατά την εποχή τού τρύγου και συνίστατο σε 
εύθυµη ποµπή φαλλοφόρων ανδρών, στεφανωµένων µε άνθη και κισσό, που 
τραγουδούσαν χαρούµενα τραγούδια και έλεγαν άσεµνα πειράγµατα 2. (κατ' 
επέκτ.) η θορυβώδης έξοδος των συµποσιαστών από το σπίτι και η εύθυµη 
περιπλάνηση τους στους δρόµους µε τη συνοδεία λαµπάδων, φανών και ορ-
γάνων (κυρ. αυλού)· οι συµποσιαστές ήταν στεφανωµένοι µε κισσό, έφεραν 
προσωπίδες, τραγουδούσαν και αστεΐζονταν, αλλά κυρ. χόρευαν υπό τους 
ήχους τής µουσικής. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. κώµος, αβεβ. ετύµου. Αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η λ. 
προσδιόριζε οµάδες, οµίλους νέων ανδρών, οι οποίοι διασκέδαζαν και 
τραγουδούσαν (στις διονυσιακές γιορτές), τότε η λ. θα µπορούσε αρχικώς να 
σηµαίνει «αγέλη, συνάθροιση» και να συνδ. µε το I.E. θ. *kei- «µοιράζω» (βλ. 
τη δεύτερη ετυµολ. εκδοχή στις λ. κοινός και κώµη)]·    , 

κωµωδία (η) {κωµωδιών} 1. έργο (θεατρικό, κινηµατογραφικό, τηλεοπτικό) µε 
ευχάριστο και ανάλαφρο χαρακτήρα, που προκαλεί το γέλιο: ευχάριστη | 
αισθηµατική | ανθρώπινη | καλή | ωραία | απολαυστική | ενδιαφέρουσα | 
σατιρική | πρωτότυπη | επίκαιρη | ελαφρή | σπαρταριστή | αστυνοµική | µουσική 
| ξεκαρδιστική - ΑΝΤ. δράµα, τραγωδία 2. (α) (στην αρχαία Ελλάδα) θεατρικό 
είδος που αποτελεί ένα από τα τρία είδη τού αρχαίου δράµατος (τα άλλα είναι 
η τραγωδία και το σατυρικό δράµα) και έχει εύθυµο περιεχόµενο· η κλασική 
αττική κωµωδία (Αριστοφάνης) αποσκοπούσε στην πολιτική σάτιρα και 
χαρακτηριζόταν από εξαιρετική ελευθεροστοµία· χρονικά, την αρχαία 
κωµωδία διαδέχθηκε η µέση και η νέα κωµωδία, µε διαφορετικό όµως 
περιεχόµενο και στοχεύσεις (β) το ίδιο θεατρικό είδος, όπως εξελίχθηκε στη 
νεότερη και σύγχρονη εποχή: ~ ηθών (είδος δραµατικής κωµωδίας µε 
πνευµατώδη και εγκεφαλικό χαρακτήρα, που απεικονίζει και σατιρίζει τα ήθη 
και την κοινωνική συµπεριφορά) || θρηνητική ~ (γαλλικό αισθηµατικό δράµα 
τού 18ου αιώνα µε όχι πάντα εύθυµο περιεχόµενο) || ιταλική ~ ή commedia 
dell'arte (κωµωδία που βασίζεται στον αυτοσχεδιασµό και συνδυάζει τον 
διάλογο µε την παντοµίµα) || ~ µπαλλέτο (αυτή που περιλαµβάνει χορευτικά 
εµβόλιµα) || ~ παρεξηγήσεων (αυτή που περιλαµβάνει χαρακτηριστικούς 
τύπους ηρώων, οι οποίοι εµπλέκονται σε περίπλοκες, γελοίες και εξωφρενικές 
καταστάσεις, αλλιώς φαρσοκωµωδία) 3. (µτφ.) πράξη, ενέργεια, γεγονός ή 
κατάσταση που προκαλεί το γέλιο ή ενέχει εµπαιγµό: κάποτε πρέπει να 
τελειώσει αυτή η ~|| µιλούσα χωρίς να ξέρω πως όλα αυτά ήταν µία -· ΦΡ. 
παίζω κωµωδία υιοθετώ υποκριτική συµπεριφορά για να επιτύχω στόχο, λέω 
ψέµατα ΣΥΝ. προσποιούµαι, υποκρίνοµαι. — (υποκ.) κωµωδιούλα [ΕΤΥΜ < 
αρχ. κωµωδία < κωµωδός (βλ.λ.). Μέσω τού λατ. comoedia η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. comedy, γαλλ. comédie, γερµ. Komödie κ.ά.]. 

κωµωδία - σατυρικό δράµα - ιλαροτραγωδία - φάρσα - φαρσοκωµωδία - 
µπουρλέσκ - παρωδία - κωµειδύλλιο. Το γέλιο είτε ως εκδήλωση χαράς και 
ψυχικής ευφορίας είτε ως όπλο στιγµατισµού ανεπιθύµητων µορφών 
κοινωνικής, ηθικής ή πολιτικής συµπεριφοράς είναι ουσιαστικό κοµµάτι 
τής ζωής και τής τέχνης τού ανθρώπου. Συνδέεται µε ό,τι γενικότερα 
ονοµάζεται κωµωδία. Με τον όρο κωµωδία δηλώνουµε γενικότερα κάθε 
µορφή λογοτεχνικού ή θεατρικού έργου που µέσα από τους χαρακτήρες 
των προσώπων και την πλοκή τού έργου σατιρίζει πρόσωπα, πράγµατα και 
καταστάσεις τής κοινωνίας ή τού πολιτικού και γενικότερα τού δηµόσιου 
βίου, µε σκοπό να καυτηριάσει τα κακώς κείµενα και να διδάξει έµµεσα, 
διά τής γελοιοποίησης και τού γέλιου που προκαλεί, το σωστό και να 
διορθώσει κατά το δυνατόν τα κακώς έχοντα. Ήδη στην αρχαία ελληνική 
τραγωδία, στα τρία δράµατα που διδάσκονταν προσετίθετο και πιο χαλαρό 
και ευχάριστο δράµα, το σατυρικό δράµα, στο οποίο περιλαµβάνονταν τα 
κωµικά στοιχεία των µύθων και στο οποίο γινόταν, τρόπον τινά, η 
αποµυθοποίηση, η παρωδία των µυθικών προσώπων και πραγµάτων. Ήδη 
ορισµένα αρχαία δράµατα (όπως λ.χ. η Αλκηστις τού Ευριπίδη) είχαν τον 
χαρακτήρα τής ιλαροτραγωδίας, τής φαιδράς όψης ορισµένων τραγικών 
στοιχείων (προσώπων, καταστάσεων). Με τη φάρσα περνάµε νωρίς 
σχετικά στη διακωµώδηση τύπων τής καθηµερινής ζωής µε έντονο το 
στοιχείο τής αυθαίρετης υπερβολής και των απίθα- 
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νων συγκυριακών καταστάσεων o όρος χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να 
δηλώσει τις αστείες κωµικές σκηνές (= ιντερµέδια) που παρεµβάλλονταν 
ως παραγεµίσµατα (< ρ. farcire = πληρώ, γεµίζω) στα «Θρησκευτικά 
Μυστήρια». Αλλη µορφή κωµωδίας, η «κωµωδία των διαθέσεων» (comedy 
of humours) έδωσε τη λ. χιούµορ από το λατ. humor, πληθ. humores «οι 
χυµοί τού σώµατος» (αίµα -φλέγµα - κίτρινη χολή - µαύρη χολή), τα 
«υγρά» τού ανθρώπινου οργανισµού, των οποίων η εξισορρόπηση, όπως 
πίστευαν στον Μεσαίωνα, καθιστούσε τον άνθρωπο υγιή. Στην περίπτωση 
όµως που κάποιος από τους χυµούς υπερίσχυε, αυτός προσδιόριζε και το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τού ατόµου (π.χ. φλεγµατικός, χολερικός, 
µελαγχολικός τύπος). Με την εισαγωγή τού τραγουδιού στην κωµωδία 
διαµορφώνεται το κωµειδύλλιο, ενώ στα νεότερα χρόνια δηµιουργούνται 
και διάφορα άλλα είδη κωµωδιών (αισθηµατική κωµωδία, δακρύβρεχτη 
κωµωδία, κωµική όπερα κ.ά.). Ένα άλλο δηµοφιλές είδος είναι η παρωδία, 
όπου ευτελίζεται και γελοιοποιείται κάτι σοβαρό και υψηλό (π.χ. ένας 
συγγραφέας, ένα είδος ή µια λογοτεχνική σχολή), συχνά µε τρόπο 
αµείλικτο, χυδαίο, που συγγενεύει µε το γαλλικό µπουρλέσκ (burlesque < 
ιταλ. burlesco < burla «κακόγουστο αστείο»). Τέλος, στο ελληνικό θέατρο 
δηµιουργείται και µια ανάµικτη µορφή κωµωδίας, που στηρίζεται στη 
φάρσα (φαρσοκωµωδία). 

κωµωδιογράφος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που γράφει κωµωδίες, ο συγγραφέας 
(ή ποιητής) κωµωδιών ΣΥΝ. κωµωδοποιός. 

κωµωδοποιός (ο/η) [αρχ.] ο κωµωδιογράφος. 
κωµωδός (ο/η) (αρχαιοπρ.) 1. ο ηθοποιός που ενσαρκώνει ήρωες κωµωδιών 

ΣΥΝ. κωµικός 2. (µτφ.) πρόσωπο που προκαλεί το γέλιο µε διάφορα µέσα, 
που γελοιοποιεί ή εµπαίζει πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις κ.λπ. ΣΥΝ. 
γελωτοποιός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κωµωδός < κώµος (βλ.λ.) + -ωδός < ωδή, πβ. τραγ-ωδός, ραψ-
ωδός, ψαλµ-ωδός]. 

κωνάριο (το) {κωναρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. ενδοκρινής αδένας τού µεσεγκε-φάλου σε 
σχήµα κουκουναριού, ο οποίος επιτελεί κάποιες ενδοκρινικές λειτουργίες 
σχετικές µε την έκκριση τής µελατονίνης (βλ.λ.) ΣΥΝ. επίφυση. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. κωνάριον, υποκ. τού αρχ. κώνος (βλ.λ.)]. 

κώνειο (το) {χωρ. πληθ.} 1. ποώδες φυτό, µονοετές ή διετές, που απαντά στην 
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, έχει γλαυκοπράσινο βλαστό, λευκά άνθη 
και χαρακτηριστική βαριά και δυσάρεστη οσµή, περιέχει δε ισχυρότατο 
δηλητήριο, που προκαλεί αρχικά παράλυση των κινητικών κέντρων και 
κατόπιν θάνατο από ασφυξία σε ανθρώπους και ζώα 2. (συνεκδ.) το 
δηλητήριο που παράγεται από το παραπάνω φυτό και που χρησιµοποιήθηκε 
στην αρχαιότητα για τη θανάτωση των καταδικασµένων στην εσχάτη των 
ποινών: ο Σωκράτης θανατώθηκε πίνοντας το ~ 3. (µτφ.) η µεγάλη πίκρα που 
δοκιµάζει κανείς από τα λόγια ή τα έργα άλλου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κώνειον, πιθ. < κώνος (βλ.λ.), αν θεωρηθεί ότι τα φύλλα τού 
φυτού µοιάζουν µε τον καρπό τού πεύκου ή, κατ' άλλη ερµηνεία, επειδή 
παράγει µια όζουσα υγρή ουσία, η οποία έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε το 
ρετσίνι τού πεύκου]. 

κωνικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µοιάζει µε κώνο (βλ.λ.), που έχει σχήµα και 
µορφή κώνου: ~ όγκος ΣΥΝ. κωνοειδής. — κωνικ-ά | -ώς επίρρ., κωνικότητα 
(η) [1897], 

κωνίο (το) ΒΙΟΛ. καθένα από τα φωτοευαίσθητα κύτταρα τού αµφι-
βληστροειδούς χιτώνα τού µατιού των σπονδυλωτών ζώων, µε το οποίο 
γίνεται διάκριση των χρωµάτων υπό το έντονο φως τής ηµέρας ΣΥΝ. κώνος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. cone, γαλλ. cône]. 

κωνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κώνο, που έχει σχήµα και µορφή κώνου ΣΥΝ. κωνικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κώνος (ο) 1. ΜΑΘ. στερεό γεωµετρικό σώµα, που αποτελείται από κυκλική 
βάση και κυρτή επιφάνεια, η οποία απολήγει σε οξεία κορυφή: ορθός | 
κόλουρος (βλ.λ.) | ελλειπτικός ~ 2. (κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε σώµα έχει 
κωνοειδές σχήµα ή απολήγει σε κωνοειδή κορυφή: ~ ηφαιστείου | βουνού | 
στέγης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κώνος, αρχική σηµ. «ο καρπός τού πεύκου, το κουκουνάρι», 
που συνδ. µε σανσκρ. sana- «ακονόπετρα», p. si-sâ-ti «ακονίζω», πιθ. και µε 
λατ. côs «ακόνι». Σύµφωνα µε διαφορετική άποψη, πρόκειται για αρχ. 
δάνειο]. 

κωνοφόρος, -ος, -ο BOT. 1. αυτός που διαθέτει ή παράγει καρπούς σε σχήµα 
κώνου, δηλ. κουκουνάρια 2. (α) κωνοφόρος (η) (ενν. πεύκη) το πεύκο (β) 
κωνοφόρο (το) κάθε ξυλώδες, πολυετές συνήθ. φυτό, που ευδοκιµεί σε ψυχρές 
και εύκρατες περιοχές, έχει βελονοειδή φύλλα, µικρά άνθη και σχηµατίζει 
κουκουνάρια, µέσα στα οποία αποθηκεύονται και προστατεύονται η γύρη και 
τα σπέρµατα· ανήκει στην ίδια κατηγορία, στην οποία περιλαµβάνονται το 
πεύκο, το έλατο, ο κέδρος, το κυπαρίσσι κ.λπ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κώνος + -φόρος 
< φέρω]. Κωνσταντζα (η) πόλη και λιµάνι τής ΝΑ. Ρουµανίας στον Εύξεινο 
Πόντο. 
[ΕΤΥΜ < ρουµ. Constanta, καθώς έλαβε το όνοµα της από τον αυτοκράτορα 
Μ. Κωνσταντίνο, ο οποίος ξαναέκτισε την πόλη τον 4ο αι.]. Κωνσταντίνο (η) 
γυναικείο όνοµα. 

κω(ν)σταντινάτο (το) (λαϊκ.) χρυσό νόµισµα που παριστάνει κατά 
παράδοση τον Μ. Κωνσταντίνο και την Αγ. Ελένη στις δύο πλευρές 

του και φοοιέται ως κόσµηµα ή ως φυλαχτό: φλουρί ~. 
Κωνσταντίνος (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου (~ ο 

Μέγας, ~ ο Παλαιολόγος) και ηγεµόνων τού Βυζαντίου και τής Ευρώπης 3. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Κώστας. [ΕΤΥΜ < µτγν. Κωνσταντίνος < λατ. 
Constantinus < επίθ. constans «σταθερός, βέβαιος»]. 

Κωνσταντινούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως} (τουρκ. Istanbul) η µεγαλύτερη πόλη 
και το σηµαντικότερο λιµάνι τής Β∆. Τουρκίας, εκτεινό-µενη και στις δύο 
πλευρές τού Βοσπόρου· υπήρξε η πρωτεύουσα τής Βυζαντινής και στη 
συνέχεια τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας- αποτελεί την έδρα τού 
Οικουµενικού Πατριαρχείου, που έχει κέντρο του τον Πατριαρχικό Οίκο στο 
Φανάρι και πανορθόδοξη ακτινοβολία ΣΥΝ. (παλαιότ.) Νέα Ρώµη, Πόλη, 
Βασιλεύουσα. — Κωνσταντινου-πολίτης (ο), Κωνσταντινουπολίτισσα (η), 
κωνσταντινουπολίτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Αδριανούπολη, 
πανεπιστηµιόπολη, πόλη. [ΕΤΥΜ < µτγν. Κωνσταντινούπολις. Η πόλη 
βρίσκεται στη θέση τού αρχ. Βυζαντίου (βλ.λ.) και οφείλει το όνοµα της στον 
Μ. Κωνσταντίνο, ο οποίος την ανακήρυξε πρωτεύουσα τού ανατολικού 
ρωµαϊκού κράτους το 330 µ.Χ. µε την ονοµασία Nova Roma «Νέα Ρώµη». Η 
τουρκική ονοµασία Istanbul ανάγεται στη µεσν. φρ. είς την πόλιν, που 
χρησιµοποιούσαν οι Βυζαντινοί αναφερόµενοι στην πρωτεύουσα τους. Η 
ονοµασία Istanbul καθιερώθηκε ως επίσηµη (αντί τού ονόµατος 
Κωνσταντινούπολη) από το τουρκικό κράτος το 1926]. 

κώνωψ (ο) {κών-ωπος, -ωπα | -ωπες, -ώπων} (λόγ.) το κουνούπι (βλ.λ.)· ΦΡ. 
διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάµηλο (οί διυλίζοντες τον κώνωπα, 
τήν δε κάµηλον καταπίνοντες, Κ.∆. Ματθ. 23, 24) για τους υποκριτές που 
επικρίνουν τα ασήµαντα σφάλµατα και συγχωρούν ή παραβλέπουν βαρύτατα 
αµαρτήµατα. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κουνούπι]. 

κώπη (η) {κωπών} (αρχαιοπρ.) το κουπί. [ΕΤΥΜ αρχ. < *kóp-, εκτεταµ. βαθµ. 
θ. που απαντά στο αρχ. ρ. κάπτω «καταπίνω, ξεσχίζω» και συνδέεται µε λατ. 
capio «λαµβάνω», capulus «κουπί», γερµ. Happen «µπουκιά» κ.ά.]. 

κωπηλασία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1. η προώθηση σκάφους στην επιφάνεια τού 
νερού µε κατάλληλους χειρισµούς των κουπιών 2. (γενικά) το να χειρίζεται 
κανείς κουπί ή κουπιά σκάφους 3. (ειδικότ.) συγκεκριµένος τρόπος και 
µέθοδος χειρισµού των κουπιών: αγγλική ~ 4. ΑΘΛ. άθληµα κατά το οποίο 
γίνεται αγώνας ταχύτητας µεταξύ ειδικών σκαφών (λέµβων), που 
προωθούνται µε χειρισµό κουπιών. 

κωπηλάτης (ο) [µτγν.] {κωπηλατών}, κωπηλατισσα (η) {κωπηλα-τισσών} 1. 
πρόσωπο που χειρίζεται τα κουπιά κινώντας σκάφος: οι βενετσιάνικες γαλέρες 
είχαν κατάδικους για κωπηλάτες ΣΥΝ. ερέτης, λαµνοκόπος 2. (ειδικότ.) ο 
αθλητής που ασχολείται µε το άθληµα τής κωπηλασίας. Επίσης (λαϊκ.) 
κουπολάτης (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, σύνθετος. 

κωπηλατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την κωπηλασία ή τους 
κωπηλάτες: ~ αγώνες | όµιλος. 

κωπήλατος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που κινείται µε κουπιά: ~ σκάφος. 
κωπηλατώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {κωπηλατείς... | κωπηλάτησα) κινώ σκάφος µε τη 

βοήθεια κουπιών ΣΥΝ. λάµνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κωπηλατώ (-έω) < κώπη + -ηλατώ (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < ελαύνω (πβ. κ. ελατός)]. 

-κωπος, -η (λόγ. -ος), -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
κουπιών: δίκωπη βάρκα || οκτάκωπος λέµβος. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-κωπον [σκάφος]), το οποίο προέρχεται από το ουσ. 
κώπη (βλ.λ.)]. 

Κως (η) 1. νησί των ∆ωδεκανήσων µεταξύ τής Καλύµνου και τής Νισύρου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Κώτης κ. (λόγ.) Κώος (ο), Κώτισσα κ. 
(λόγ.) Κώα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κως, αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατ. δάνειο. Η µυθολογία 
αποδίδει την ονοµασία στη νύµφη Κών, θυγατέρα τού µυθικού βασιλιά τού 
νησιού Μέροπος. Κατά τη γενουατική κατοχή ονοµαζόταν Lango (< άρθρο la 
+ τήν Κώ), ενώ κατά την Τουρκοκρατία (1522-1912) είχε το όνοµα Istanköy 
(< µεσν. είς τήν Κώ)]. 

κωσταντινάτο (το) → κω(ν)σταντινάτο 
Κώστας (ο) → Κωνσταντίνος 
κωφαλαλία (η) {χωρ. πληθ.} κώφωση που παρουσιάζεται είτε εκ γενετής είτε 

σε πολύ νεαρή ηλικία και έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση τής οµιλίας, 
εφόσον το άτοµο που δεν ακούει τους ήχους τού περιβάλλοντος δεν µπορεί να 
τους αναπαραγάγει. 

κωφάλαλος, -η, -ο [1897] ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από κωφαλαλία: ίδρυµα | 
σωµατείο | σχολή | γλώσσα κωφαλάλων. 

κωφεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {κώφευσα} 1. (α) είµαι κουφός (β) προσποιούµαι ότι 
δεν ακούω ΣΥΝ. κάνω τον κουφό 2. µένω ασυγκίνητος σε παρακλήσεις, δεν 
δίνω προσοχή σε παρατηρήσεις ή συστάσεις ούτε υπακούω σε διαταγές: η 
κυβέρνηση κωφεύει στις κραυγές διαµαρτυρίας τού λαού || οι αρµόδιοι 
κωφεύουν στις εκκλήσεις των περιοίκων για καθαρισµό των φρεατίων ΣΥΝ. 
αδιαφορώ, µένω απαθής ANT. ενδιαφέροµαι. — κωφότητα (η) [αρχ.] (σηµ. 
1). 

κωφός, -ή, -ό → κουφός 
κωφότητα (η) → κωφεύω 
κώφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η άµβλυνση και κυρ. η 

πλήρης απώλεια τής λειτουργίας τής ακοής (λ.χ. κατόπιν βλάβης στον έξω 
ακουστικό πόρο, στο τύµπανο, στην κοιλότητα τού τύµπανου και στα 
ακουστικά οστάρια) ΣΥΝ. κωφότητα, (καθηµ.) κου-φαµάρα · 2. ΓΛΩΣΣ. η 
τροπή άτονου ανοικτού φωνήεντος στο αντίστοιχο κλειστό (τού «ε» σε «ι», 
τού «ο» σε «ου»), που παρατηρείται στα βόρεια ιδιώµατα τής Ν. Ελληνικής, 
λ.χ. πιδί (αντί παιδί), κουπάδ' (αντί κοπάδι) κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ· κώφωσις < κωφώ < κωφός]. 

κώχη (η) → κόγχη 



Λ 

Λ, λ: λάµβδα | λάµδα | λάβδα, το ενδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην προφορά τού γράµµατος δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά -όπως συµβαίνει µε 
άλλα γράµµατα- ανάµεσα στην αρχαία και τη νεότερη προφορά του (για την ακρίβεια, ανάµεσα στον φθόγγο που δήλωνε το αρχαίο και το νεότερο γράµµα Λ). 
Αντίθετα, στην παράσταση τού γράµµατος υπήρξε σηµαντική διαφορά. Το προευκλείδειο αττικό λάµβδα ήταν περίπου όπως το λατινικό κεφαλαίο L (δηλ. το 
λάµβδα τού ελληνικού χαλκιδικού αλφαβήτου, που αποτέλεσε το µετέπειτα λατινικό αλφάβητο, αφού πρώτα µεταφέρθηκε στην Κ. Ιταλία), ενώ το ιωνικό και 
κορινθιακό πλησίαζαν προς το σχήµα τού γράµµατος Γ µε τη δεξιά κεραία να σχηµατίζει οξεία γωνία. Με προέκταση αυτής τής κεραίας διαµορφώθηκε στο 
ευκλείδειο αττικό αλφάβητο (το αλφάβητο µετά το 403 π.Χ.) το συµµετρικό στις δύο κεραίες του Λ, που χρησιµοποιούµε και σήµερα. Είναι ενδιαφέρον ότι στο 
συλλαβογραφικό αλφάβητο τής Γραµµικής γραφής Β (1450-1200 π.Χ.), που προηγήθηκε τής αλφαβητικής γραφής, λάµβδα και ρω, δηλ. και τα δύο «υγρά» 
λεγόµενα σύµφωνα, δηλώνονταν µε το ίδιο συλλαβόγραµµα (συµβατικά µε το συλλαβόγραµµα τού ρω): re-u-ko = λευκός, me-ri = µέλι, αλλά e-ru-to-ro = 
ερυθρός. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα λάµβδα στο βορειοσηµιτικό γράµµα lâmed (ή lämedh), που δήλωνε πιθ. «τη βουκέντρα». Ο 
Γιάννης Ψυχάρης σε ειδική µελέτη του («Lamed et lambda» το 1912) υποστήριξε την εξής προέλευση τής ονοµασίας τού γράµµατος: lamed > *λάµδα > λάβδα 
(το µ ετράπη σε β προ τού δ) > λάµβδα (µε ανάπτυξη τού «παρασιτικού ερρίνου µ» όπως στα Παφλαγόνες > Παµφλαγόνες, Ιάβλιχος > Ιάµβλιχος). Η ανάπτυξη 
τού µ µπορεί να ερµηνευθεί απλούστερα ως αναλογική (παρετυµολογική) επίδραση από το λαµβ-άνω. Από το αρχαίο λάµβδα προήλθαν οι νεότεροι, 
απλοποιηµένοι στην προφορά, τύποι λάµδα και λάβδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 
Λ, λ λάµβδα κ. λάµδα κ. λάβδα' το ενδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 

(βλ. κ. λ. λάµβδα, αριθµός). 
λα (το/η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. νότα τής ευρωπαϊκής µουσικής κλίµακας, που 

βρίσκεται µετά το σολ και πριν από το σι: ~ µινόρε | µατζόρε | δίεση. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. la, βλ. λ. νότα]. 

λάβα (η) {χωρ. πληθ.} φυσικό ρευστό και διάπυρο πετρογενές υλικό (µάγµα) 
από το εσωτερικό τής γης, που χύνεται στην επιφάνεια της µε τις εκρήξεις των 
ηφαιστείων: πυκνόρρευστη | καυτή | στερεοποιηµένη | καταστροφική ~ || η ~ 
κάλυψε την Ποµπηία µετά την έκρηξη τού Βεζούβιου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lava 
«πληµύρα» < ρ. lavare «πλένω» < λατ. lavo]. 

λαβαίνω ρ. → λαµβάνω 
λάβαρο (το) {λαβάρ-ου | -ων} σηµαία µε ζωγραφικές ή κεντητές παραστάσεις, 

που αναρτάται σε κοντάρι µε τρόπο που να κρέµεται προς τα κάτω: 
εκκλησιαστικό (µε αγιογραφικές παραστάσεις) | πολεµικό ~ || ~ συλλόγου | 
σωµατείου || ο Παλαιών Πατρών Γερµανός ύψωσε το ~ τής επανάστασης στην 
Αγ. Λαύρα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λάβαρον< λατ. labarum «βασιλική σηµαία»]. 

λάβδα (το) → λάµβδα 
λαβδακισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η ελαττωµατική άρθρωση τού φθόγγου λ 

(λάµβδα). 
λάβδανο (το) {λαβδάν-ου | -ων} καταπραϋντικό φάρµακο, που προέρχεται από 

επεξεργασία τού οπίου και θεραπεύει τους σπασµούς και τους πόνους τής 
κοιλιακής χώρας. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < λατ. laudanum | lâdanum | lëdanum < αρχ. λήδανον | 
λάδανον, σηµιτ. δάνειο, πβ. αραβ. ladan, ασσυρ. ladunu]. 

λαβείν (το) {άκλ.} (στη λογιστική) ένδειξη στο δεξιό µέρος τού λογαριασµού, 
κάτω από την οποία εγγράφονται αυτά που έχει πάρει κανείς από τους άλλους, 
οι οφειλές ΣΥΝ. πίστωση ΑΝΤ. δούναι, χρέωση· ΦΡ. δούναι και λαβείν (δούναι 
και λαβείν) (αρχαιοπρ.) (i) κάθε οικονοµική συναλλαγή: η επιχείρηση 
αποφάσισε να σταµατήσει τα ~ µε τις ύποπτες εταιρείες ΣΥΝ. πάρε-δωσε, 
(λαϊκ.) αλις)ι)βερίσι, νταρα-βέρι (ii) (κατ' επέκτ.) σχέση, συναναστροφή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαβείν, απρφ. αορ. β' τού ρ. λαµβάνω]. 

λαβή (η) 1. ειδικό εξάρτηµα ή προεξοχή εργαλείου ή σκεύους, το οποίο µπορεί 
κανείς να το πιάσει και να το χειριστεί ή να κρατηθεί από αυτό: κοκκαλένια | 
µεταλλική | ξύλινη | πορσελάνινη ~|| ~ δοχείου | πιστολιού | σπαθιού | 
τσεκουριού | αξίνας | αλετριού | µαχαιριού | στάµνας ΣΥΝ. πιάσιµο, χερούλι, 
πόµολο (ντουλαπιού), (για αγγεία) αφτί, (για εργαλεία) στειλιάρι 2. ΑΘΛ. 
τεχνική των αθληµάτων πάλης, µε την οποία ο παλαιστής ακινητοποιεί τον 
αντίπαλο του ή τον µετακινεί όπως ο ίδιος θέλει, έχοντας πιάσει µέλος τού 
σώµατος του µε τα χέρια του: η ριψοκίνδυνη ~ τού έδωσε την οριστική νίκη || 
επικίνδυνη | απαγορευµένη | αποτυχηµένη ~ ΣΥΝ. πιάσιµο 3. (µτφ.) αφορµή, 
πρόφαση· κυρ. στη ΦΡ. δίνω λαβή (για κάτι) δίνω σε κάποιον το δικαίωµα ή 
την αφορµή να πει ή να κάνει κάτι (εναντίον µου): η στάση του δίνει λαβή για 
κάθε είδους σχόλια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. λαβ-, από το 
οποίο και απρφ. αορ. β' λαβείν τού ρ. λαµβάνω (βλ.λ.)]. 

λαβίδα (η) 1. όργανο που αποτελείται συνήθ. από δύο όµοια σκέλη ενωµένα 
στη µία τους πλευρά και το οποίο χρησιµοποιείται για να πιάνουµε, να 
συγκρατούµε, να τραβούµε ή να µετακινούµε κάτι συγκρατώντας το µεταξύ 
των δύο ελεύθερων άκρων των σκελών του (λ.χ. η τσιµπίδα, η τανάλια, ο 
κόφτης, τα τσιµπίδια των φρυδιών κ.λπ.): χειρουργική | µεταλλική | 
αποστειρωµένη ~||~ ηλεκτροκόλλη-ο~ηζ II ~ 7ια τα κάρβουνα | τον πάγο | τα 
γραµµατόσηµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. το σκεύος που έχει σχήµα κουταλιού και µε το 
οποίο ο ιερέας δίνει τη 

Θεία Μετάληψη: χρυσή | πολύτιµη ~ ΣΥΝ. (οικ.) κουταλάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαβίς, -ίδος < θ. λαβ-, από όπου και απρφ. αορ. β' λαβείν τού 
ρ. λαµβάνω]. 

λαβοµάνο (το) η λεκάνη που χρησιµοποιείται για το πλύσιµο των χεριών και 
τού προσώπου- και συνεκδ. το έπιπλο που φέρει νιπτήρα: πορσελάνινο | 
φορητό ~ ΣΥΝ. νιπτήρας. Επίσης λαβοµάνος (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lavamano < 
lavo «πλένω» + mano «χέρι»]. 

λάβρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. πολύ µεγάλη ζέστη· κυρ. στη ΦΡ. φωτιά και λάβρα 
βλ. λ. φωτιά 2. (µτφ.) πολύ δυνατός έρωτας: τον καίει - για τη Λενιώ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. θηλ. τού αρχ. επιθ. λάβρος (βλ.λ.)]. 

λαβράκι (το) {χωρ. γεν.} (παλαιότ. ορθ. λαυράκι) (κοινό όν. για το αρσ. και το 
θηλ. ψάρι) 1. ψάρι που ζει σε παράκτια ή υφάλµυρα νερά, έχει µήκος 70 
εκατοστά, βάρος 10 έως 14 κιλά και αλιεύεται για το νόστιµο, λευκό του 
κρέας: ~ βραστό | ψητό 2. (µτφ.) µεγάλη και ανέλπιστη επιτυχία' κυρ. στη ΦΡ. 
πιάνω | βγάζω λαβράκι ανακαλύπτω κάτι σηµαντικό' (για δηµοσιογράφο) 
βγάζω σηµαντική είδηση: ο ρεπόρτερ έπιασε λαβράκι: βρήκε τον άνθρωπο-
κλειδί στην υπόθεση τού φόνου ΣΥΝ. κελεπούρι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λαβράκιον, 
υποκ. τού αρχ. λάβραξ, -ακος < λάβρος]. 

λάβρος, -α, -ο αυτός που έχει µεγάλη ορµή: κατέφθασε λάβρος στο γραφείο κι 
άρχισε να ωρύεται || ~ ο υπουργός επετέθη µε οξείς χαρακτηρισµούς κατά των 
επικριτών του ΣΥΝ. ακάθεκτος, ασυγκράτητος, ορµητικός, φουριόζος ΑΝΤ. 
ήπιος, χαλαρός. [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. συνδ. µε τους αρχ. τ. λαβείν (βλ.λ.) και 
λάζοµαι «λαµβάνω, αποκτώ», ενώ, κατ' άλλη άποψη, συνδέεται µε το λατ. 
rabies «ορµή» µέσω ανοµοιώσεως: *ράβρος > λάβρος (άποψη λιγότερο 
πιθανή)]. 

λαβυρινθίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού οµώνυµου τµήµατος τού αφτιού, τού 
λαβυρίνθου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. labyrinthitis]. 

λαβύρινθος (ο) {λαβυρίνθ-ου | -ων, -ους} 1. ΜΥΘΟΛ. η κατοικία τού 
Μινώταυρου (βλ.λ.) στην Κρήτη, την οποία κατασκεύασε ο ∆αίδαλος και την 
οποία αποτελούσαν πολύπλοκοι διάδροµοι, πολλοί από τους οποίους ήταν 
αδιέξοδοι, ενώ µόνον ένας οδηγούσε από το κέντρο στην έξοδο (βλ. κ. λ. 
µίτος) 2. (µτφ.) φυσικός χώρος ή κτήριο περίπλοκης κατασκευής, όπου είναι 
δύσκολο να προσανατολιστεί κανείς και να κινηθεί χωρίς να χαθεί: η 
κατασκευή ήταν σύγχρονη, αλλά αποτελούσε λαβύρινθο για τον απλό επισκέπτη 
3. (µτφ.) οτιδήποτε παρουσιάζει περιπλοκότητα και δυσκολία ως προς την 
κατανόηση, την παρακολούθηση ή την επίλυση του: χάθηκε στον ~ τής 
γραφειοκρατίας και δεν βρήκε το δίκιο του ΣΥΝ. δαίδαλος, αδιέξοδο ΑΝΤ. 
ευκολία, απλότητα · 4. ΙΑΤΡ. το εσωτερικό µέρος τού ανθρώπινου αφτιού, που 
αποτελείται από τον κοχλία και την αίθουσα µε τους ηµικυκλικούς σωλήνες: 
φλεγµονή/ πόνος | τραυµατισµός τού λαβυρίνθου. — λαβυρινθικός, -ή, -ό (σηµ. 
4). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. da-pu-ri-to, µε προβληµατική ανάγνωση), λ. προ-
ελλην., όπως φαίνεται από το επίθηµα -ινθος. Υπάρχει η άποψη ότι η λ. συνδ. 
µε το µτγν. λάβρυς, το οποίο αποτελεί το λυδικό όνοµα για τον αµφίστοµο 
πέλεκυ, οπότε η λ. λαβύρινθος θα προσδιόριζε έναν χώρο εξουσίας, ενώ, κατ' 
άλλη εκδοχή, ανάγεται στο αρχ. λαύρα «πέρασµα, λιθόστρωτος δρόµος». Η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. labyrinth, γαλλ. labyrinthe κ.ά.]. 

λαβυρινθώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λαβυρινθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
αυτός που είναι όµοιος µε λαβύρινθο, δαιδαλώδης, χωρίς διέξοδο 2. (µτφ.) 
ακαταλαβίστικος, πολύπλοκος ή µπερδεµένος: οι ~ δια- 
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δικασίες τής γραφειοκρατίας || η ~ δοµή τού υπουργείου ΣΥΝ. δαιδαλώδης. 
Επίσης λαβυρινθοειδής, -ής, -ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λαβωµατιά (η) (εκφραστ.) 1. ο τραυµατισµός ή η πληγή από όπλο ή µαχαίρι: είχε 
µια µικρή ~ στο στήθος ΣΥΝ. λάβωµα, τραύµα 2. (µτφ.) κάθε ψυχικό τραύµα 
και ιδ. ο ερωτικός καηµός: τού έρωτα οι ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) νταλκάς, σεβντάς, 
µεράκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λάβωµα, -ατός + -ιά]. 

λαβώνω ρ. µετβ. {λάβω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ τραύµα µε όπλο ή 
µαχαίρι: τον λάβωσαν τα βόλια τού εχθρού ΣΥΝ. τραυµατίζω, πληγώνω 2. 
(µτφ.) προκαλώ συναισθηµατική ταραχή, συνήθ. απογοήτευση ή ερωτικό 
καηµό: µε λάβωσε η µατιά της ΣΥΝ. πληγώνω, ταράζω, αναστατώνω 3. (η 
µτχ. λαβωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει πληγωθεί· ο τραυµατίας: «οι ~ µε τον 
επίδεσµο και τα δεκανίκια» (θδ. Ελύτης). — λάβωµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λαβή, επειδή η λαβή µε βίαιο τρόπο µπορεί 
να προκαλέσει σωµατική βλάβη]. 

λαγάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος άζυµου ψωµιού µε σουσάµι στην επιφάνεια 
του, σχήµατος επίπεδου και ελλειψοειδούς, που τρώγεται παραδοσιακά την 
Καθαρά ∆ευτέρα: πατροπαράδοτη ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λάγανον «λεπτή πίτα» 
(µε αλλαγή γένους) < αρχ. λα-γαίω «απολύω, αφήνω - χαλαρώνω» < *λάγος < 
*slag-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. λατ. Taxus 
(> γαλλ. lâche), laxare «χαλαρώνω, αφήνω» (> γαλλ. laisser, ισπ. dejar), αρχ. 
γερµ. siine «χαλαρός», αγγλ. slack κ.ά. Οµόρρ. λαγ-αρός, λάγ-νος, λαγών (-
όνα), λήγ-ω κ.ά.]. 

λαγαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {λαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
(σπάν.-λαϊκ.) καθαρίζω υγρό από ξένα σώµατα, το κάνω διαυγές: ~ ΤΟ νερό | 
το κρασί ΣΥΝ. φιλτράρω, ραφινάρω, διυλίζω, λαµπι-κάρω ♦ 2. (αµετβ.) (για 
υγρό) γίνοµαι διαυγής, ολοκάθαρος: λαγάρισε το νερό. — λαγάρισµα (το) 
[µεσν.]. 

λαγαρός, -ή, -ό αυτός που είναι απαλλαγµένος από ξένα σώµατα: ~ νερό | κρασί 
| χρυσάφι | ασήµι ΣΥΝ. καθαρός, διαυγής, διαφανής, λα-µπίκος, αµιγής, 
ατόφυος ΑΝΤ. θολός, αφιλτράριστος. — λαγαρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < λαγαίω «απολύω, αφήνω - χαλαρώνω» < *λάγος < *stog-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. σαν-σκρ. slaksnâ- 
«ολισθηρός, ισχνός», λατ. laxus «χαλαρός» (> γαλλ. lâche), αρχ. γερµ. siine 
«χαλαρός - αριστερός», γερµ. link «αριστερός» κ.ά. Οµόρ. λάγ-ανον (> 
λαγάνα), λάγ-νος, λαγ-ών (-όνα), λήγ-ω κ.ά.]. 

λαγγευω ρ. αµετβ. {λάγγ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (κυρ. στη µτχ. λαν-νεµένος, -
η, -ο) νιώθω και εκδηλώνω ερωτισµό, λιγώνοµαι από πόθο: λαγγεµένη µατιά | 
Ανατολή ΣΥΝ. λιγώνοµαι, ποθώ. — λάγγεµο (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λαγγάζω «ενδίδω, υποχωρώ» < *sl(n)g-, συνεσταλµ. 
βαθµ. (µε έρρινο ένθηµα -η-) τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. λατ. 
langueo «ατονώ, χαλαρώνω» (> γαλλ. languir), αρχ. γερµ. siine «χαλαρός» 
κ.ά. Οµόρρ. λαγ-αρός, λάγ-νος, λαγ-ών (-όνα), λήγ-ω κ.ά.]. 

λαγήνι κ. λαήνι [µεσν.] (το) {λαγην-ιού | -ιών} µικρό, πήλινο, γυάλινο ή 
µετάλλινο δοχείο µε στενό στόµιο και δύο χερούλια, που χρησιµοποιείται 
συνήθ. για τη µεταφορά, αποθήκευση και διατήρηση υγρών, κυρ. νερού: 
σπασµένο | γεµάτο ~ ΣΥΝ. σταµνί, (επίσ.) υδρία. — (µεγεθ.) λαγήνα (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λαγύνιον, υποκ. τού αρχ. λάγυνος | µτγν. λάγηνος, αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε χεττ. lahanni «φιάλη», το οποίο είναι δάνειο από την 
ακκαδική]. 

λαγιαρνί (το) {λαγιαρν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αρνί µε µαύρο τρίχωµα. [ΕΤΥΜ. < 
λόγιος (βλ.λ.) + αρνί]. 

λάγιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) (για πρόβατα) αυτός που έχει σκούρο τρίχωµα-(κατ' 
επέκτ.-σπάν.) µελαµψός, σκούρος: ~ πρόβατο | πρόσωπο ΣΥΝ. µαύρος ΑΝΤ. 
άσπρος, λευκός. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αλβ. laj «ψαρός». Έχει προταθεί η σύνδεση µε 
αρωµ. laiü]. 

Λαγκαδάς (ο) πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ. < 
λαγκάδι]. 

λαγκάδι (το) {λαγκαδ-ιού | -ιών} κοιλάδα, φαράγγι ιδ. δασώδες, ανάµεσα σε 
βουνά ή λόφους ή σε απότοµο έδαφος: βαθύ | απότοµο | ξερό ~ || «λάµπει ο 
ήλιος στα βουνά, λάµπει και στα ~» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης λαγκάδα [µεσν.] κ. 
λαγκαδιά (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. υποκ. τού λαγκάς, -άδος «κοιλάδα» < λόγκος < αρχ. 
λάκκος. Κατ' άλλη άποψη, < *λακκάδιον, υποκ. τού αρχ. λάκκος, ενώ έχει 
προταθεί και η αναγωγή τής λ. σε αρχ. σλαβ. lang «χαράδρα». ∆εν ευσταθεί η 
εκδοχή περί συµφυρµού των λ. λάκκος και άγκος «χαράδρα», καθώς και η 
αναγωγή σε *λογγάδιον, υποκ. τού λόγγος]. 

λαγνεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η διαρκής και έντονη επιθυµία για ερωτική 
συνεύρεση, η έντονη έκφραση ερωτισµού: τον κοίταξε µε µάτια γεµάτα ~ ΣΥΝ. 
φιληδονία, ηδυπάθεια. 

λάγνος, -α, -ο 1. αυτός που τον διακρίνει η διαρκής διάθεση για σεξουαλική 
επαφή ΣΥΝ. ερωτιάρης, ηδυπαθής, έκλυτος ΑΝΤ. σεµνός, εγκρατής 2. αυτός 
που προκαλεί ερωτικό πόθο, που εκφράζει ερωτισµό: ~ κορµί | βλέµµα ΣΥΝ. 
φιλήδονος, προκλητικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < *sbg-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*sleg- «χαλαρός, µαλακός», για το οποίο βλ. λ. λαγαρός. Η ετυµολογία δείχνει 
ότι η αρχική σηµ. τής λ. λάγνος θα ήταν «αυτός που εγκαταλείπεται εξ ολο-
κλήρου στις ηδονές, ο έκλυτος»]. 

λαγοκοψάµαΐ ρ. αµετβ. αποθ. {λαγοκοιµήθηκα} κοιµάµαι πολύ ελαφρά (µε 
αποτέλεσµα να ξυπνάω µε το παραµικρό) ΣΥΝ. µι-σοκοιµάµαι, κοιµάµαι µε 
το ένα µάτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

λαγόνα (η) (συνήθ. στον πληθ.) ΙΑΤΡ. καθένα από τα πλάγια µέρη τής 
λεκάνης. Επίσης λαγόνι (το). — λαγόνιος, -α, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαγών, -όνος (ή | ο) < *λάγος < *slag-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. αρχ. γερµ. siine, αρχ. αγγλ. slaec, αρχ. ιρλ. 
lace κ.ά. Οµόρρ. λάγ-ανον (> λαγάνα), λαγ-αρός, λάγνος, λήγ-ω κ.ά.]. 
λαγοποδαρο (το) 1. το πόδι τού λαγού 2. το κοµµένο άκρο τού ποδιού 
σκοτωµένου λαγού, το οποίο θεωρείται ότι φέρνει τύχη και χρησιµοποιείται ως 
φυλαχτό. λαγοπόδαρος, -η, -ο (µτφ.) αυτός που είναι γρήγορος στα πόδια 
ΣΥΝ. γοργοκίνητος, γοργοπόδαρος ANT. αργοκίνητος, αργός. λαγοπροβιά (η) η 
προβιά, το τοµάρι τού λαγού ΣΥΝ. λαγοτόµαρο. λαγός (ο) (κοινό όν. και για το 
αρσ. και για το θηλ. ζώο) 1. τετράποδο θηλαστικό µικρού µεγέθους µε µεγάλα 
όρθια αφτιά, που ζει στην εξοχή και το κυνηγούν για το νόστιµο κρέας του, 
γνωστό για την ταχύτητα του και συνώνυµο τής δειλίας· ΦΡ. (α) γίνοµαι λαγός 
εξαφανίζοµαι τρέχοντας πολύ γρήγορα, σαν λαγός ΣΥΝ. γίνοµαι Λούης ANT. 
περπατάω σαν χελώνα (β) άλλα τα µάτια τού λαγού κι άλλα τής κουκουβάγιας 
βλ. λ. άλλος (γ) τάζω (σε κάποιον) λαγούς µε πετραχήλια βλ. λ. πετραχήλι (δ) 
βγάζω λαγό ανακαλύπτω κάτι πολύ σηµαντικό (για µια έρευνα, υπόθεση κ.λπ.): 
ο ρεπόρτερ έβγαλε λαγό στην υπόθεση τής δολοφονίας τού υπουργού ΣΥΝ. πιάνω 
λαβράκι (ε) (παροιµ.) λαγός τη φτέρη έσειε κακό τής κεφαλής του | τού 
κεφαλιού του για πρόσωπο τού οποίου η απροσεξία ή η επιπολαιότητα 
αποβαίνει εις βάρος του 2. φαγητό µε το κρέας τού παραπάνω ζώου: ~ στυφάδο 
3. ΑΘΛ. (αργκό) ο αθλητής που στους αγώνες δρόµου, κυρ. µεγάλων απο-
στάσεων, φεύγει µπροστά και προπορεύεται, δίνοντας τον ρυθµό στην κούρσα, 
αλλά δεν τερµατίζει στις πρώτες θέσεις. — (υποκ.) λα-γουδάκι (το), λαγουδίνα 
(η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λαγώς | λαγώς < λαγωός, πιθ. < *λαγ(ο)-ω[υσ]ός «αυτός που 
έχει µαλακά | χαλαρά αφτιά» < *λάγος «χαλαρός» (βλ. λ. λαγαρός) + ους 
«αφτί», οπότε πρόκειται για περιγραφικό σύνθετο, που οµοιάζει σηµασιολογικά 
µε τα οσετ. tärqüs «λαγός» (κατά γράµµα «µακριά αφτιά»), περσ. xargöS 
«αφτιά γαϊδάρου», βερβερ. butmerzgin «ζώο µε µακριά αφτιά»]. λαγοτόµαρο 
(το) το τοµάρι τού λαγού ΣΥΝ. λαγοπροβιά. λαγουδέρα (η) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. το 
µακρόστενο (σιδερένιο ή ξύλινο) στέλεχος, µε το οποίο κινεί κανείς το πηδάλιο 
βάρκας, γενικότ. µικρού σκάφους: ξύλινη | βαριά ~ ΣΥΝ. δοιάκι. 
[ΕΤΥΜ. Ονοµάστηκε έτσι επειδή αρχικώς έµοιαζε µε το ραβδί που 
χρησιµοποιούσαν στο κυνήγι των λαγών]. λαγούµι (το) {λαγουµ-ιού | -ιών} 
κάθε υπόγειο όρυγµα, συχνά  για την αποχέτευση, τη λειτουργία ορυχείου ή την 
τοποθέτηση εκρηκτικών: τα ποντίκια σκάβουν λαγούµια || οι πολιορκηµένοι 
βγήκαν έξω από την πόλη µέσα από τα ~ ΣΥΝ. υπόνοµος, οχετός. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. lag im]. λαγουµ(ι)τζής (ο) (λαγουµ(ι)τζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
ανοίγει υπόγειες στοές ή τοποθετεί εκρηκτικά µέσα σε αυτές. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
lagune ι]. λαγούτο (το) → λαούτο λαγύνι (το) → λαγήνι 
λαγωνικό (το) 1. σκύλος ειδικά εκπαιδευµένος για να κυνηγά θηράµατα: έξυπνο 
| εκπαιδευµένο | γρήγορο ~ ΣΥΝ. ζαγάρι, κυνηγόσκυλο 2. (µτφ.) αστυνοµικός 
που διακρίνεται για την ικανότητα του να εξιχνιάζει εγκλήµατα και να εντοπίζει 
εγκληµατίες ή δηµοσιογράφος που ανακαλύπτει κάποια σηµαντική είδηση: τα ~ 
τής Ασφάλειας βρήκαν την άκρη τού µυστηριώδους φόνου ΣΥΝ. τζιµάνι, άσος, 
σαΐνι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λακωνικός (κύων), µε παρετυµολογική επίδρ. τής λ. 
λαγός]. λαγώφθαλµος (ο) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. πάθηση τού οφθαλµού, κατά την 
οποία τα βλέφαρα δεν κλείνουν (δηλ. είναι µισάνοιχτα) κατά τον ύπνο 2. αυτός 
που πάσχει από λαγώφθαλµο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. lagophthalmie < lagophthalme < µτγν. λαγώφθαλµος 
< αρχ. λαγώς + οφθαλµός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)]. 
λαγώχειλος (ο) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. δυσπλασία τού άνω χείλους, που χα-
ρακτηρίζεται από κάθετη, έκκεντρη σχισµή που ξεκινάει από τη µύτη και 
φτάνει στο άνω χείλος 2. αυτός που πάσχει από την παραπάνω δυσπλασία. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. λαγώχειλος < αρχ. λαγω-ός (> λαγός) + χείλος]. λαδάδικο (το) 
(λαϊκ.-παλαιότ.) το εργοστάσιο παραγωγής λαδιού ή 
το κατάστηµα όπου πωλείται λάδι ΣΥΝ. (επίσ.) ελαιοπωλείο. λαδάς (ο) 
(λαδάδες} (λαϊκ.) 1. ο έµπορος (ή και ο παραγωγός) λαδιού ΣΥΝ. λαδέµπορος 
2. ΝΑΥΤ. αυτός που φροντίζει για τα λάδια στις µηχανές ΣΥΝ. θερµολαδάς. 
λαδέµπορος (ο) {λαδεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που εµπορεύεται λάδι 
ΣΥΝ. ελαιοπώλης, (λαϊκ.) λαδάς. Επίσης (λαϊκ.) λαδέµπορας. λαδερό (το) 1. το 
δοχείο που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη µικρής ποσότητας λαδιού και το 
σερβίρισµα του: γυάλινο | παραδοσιακό ~ ΣΥΝ. λαδικό, ροΐ 2. µικρό δοχείο µε 
λιπαντική ουσία που χρησιµοποιείται για τη λίπανση των µηχανών ΣΥΝ. 
λαδωτήρι, λιπαντήρας · 3. καθένα από τα λαδερά φαγητά (βλ. λ. λαδερός). 
λαδερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που είναι πλούσιος σε λάδι ΣΥΝ. ελαιώδης 2. 
(στη µαγειρική) αυτός που έχει παρασκευαστεί µόνο µε ελαιόλαδο, χωρίς άλλα 
λιπαρά ή βούτυρο· (συνεκδ.) ο νηστήσιµος: τα - φαγητά (φασολάκια, µπάµιες, 
αρακάς κ.λπ.) χαρακτηρίζουν τη µεσογειακή κουζίνα. λαδής, -ιά, -ί 1. αυτός που 
έχει µουντό πράσινο χρώµα, σαν αυτό τού λαδιού: ~ ύφασµα ΣΥΝ. χακί 2. λαδί 
(το) το ίδιο το µουντό πράσινο χφώµα τού λαδιού. λάδι (το) {λαδ-ιού | -ιών} 1. 
το εδώδιµο, παχύρρευστο υγρό που παράγεται από τη σύνθλιψη και την 
κατεργασία των καρπών τής ελιάς: 



λαδιά 984 λάθος 
 

ταγγισµένο | παρθένο (από την πρώτη έκθλιψη τού ελαιοκάρπου, το οποίο 
πληροί καθορισµένα κριτήρια· θεωρείται εκλεκτή τροφή) | ραφιναρισµένο (ή 
εξευγενισµένα από την επεξεργασία κατώτερης ποιότητας ελαιοκάρπων, ώστε 
να πλησιάζει την ποιότητα τού καθαρού λαδιού) | αγνό | εδώδιµο (µείγµα 
εξευγενισµένου και παρθένου λαδιού) | θρεπτικό | νοθευµένο ~ ΣΥΝ. 
ελαιόλαδο, έλαιο· ΦΡ. (α) βγάζω το λάδι (κάποιου) υποβάλλω (κάποιον) σε 
ταλαιπωρία: µου 'βγάλε το λάδι όλη µέρα, τραβώντας µε απ' το ένα µαγαζί στο 
άλλο ΣΥΝ. ταλαιπωρώ, καταπονώ, βασανίζω, ξεθεώνω ANT. ξεκουράζω (β) 
µου βγαίνει το λάδι υφίσταµαι ταλαιπωρίες: µου βγήκε το λάδι από την πολλή 
δουλειά ΣΥΝ. ταλαιπωρούµαι (γ) (λαϊκ.) βγαίνω λάδι καταφέρνω να αθωωθώ, 
να αποφύγω την καταδίκη ή γενικότ. να µη θεωρηθώ υπεύθυνος (για κάτι): οι 
κατηγορίες ήταν σοβαρές, αλλά τελικά βγήκε λάδι || δεν φτάνει που κάνει ένα 
σωρό παρανοµίες, βγαίνει κι από πάνω λάδι όποτε προκύψει θέµα ΣΥΝ. 
απαλλάσσοµαι, αθωώνοµαι (δ) βάζω λάδι (σε κάποιον) (i) αλείφω (κάποιον) µε 
αντηλιακό (ii) γίνοµαι νοννός, βαφτίζω: λένε ότι παίρνεις τις συνήθειες αυτού 
που σου βάζει το λάδι ΣΥΝ. λαδώνω (ε) (µτφ.) ρίχνω λάδι στη φωτιά 
προκαλώ την αναζωπύρωση τής έντασης, ιδ. στις σχέσεις ανθρώπων, οξύνω τα 
πνεύµατα: µε τα λόγια που είπε, έριξε λάδι στη φωτιά κι άναψε ο καβγάς || είναι 
που είναι εκνευρισµένος, µη ρίχνεις λάδι στη φωτιά, λέγοντας του κι άλλα ΣΥΝ. 
ερεθίζω ANT. ηρεµώ, καταπραΰνω (στ) βγάζω από την πέτρα λάδι δεν αφήνω 
ευκαιρία ανεκµετάλλευτη (ζ) φάε λάδι κι έλα βράδυ για τις αφροδισιακές 
ιδιότητες που αποδίδονται στο ελαιόλαδο (η) τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, κι 
έξι το λαδοξιδο βλ. λ. τρεις 2. (α) (ειδικότ.) ρευστό στους 20°C προϊόν που 
αποτελείται από γλυκερίδια διαφόρων λιπαρών οξέων φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης και µπορεί να περιέχει σε µικρές ποσότητες φωσφατίδια, ασα-
πωνοποίητα συστατικά και ελεύθερα λιπαρά οξέα (β) κάθε υλικό µε ελαιώδη 
υφή, το οποίο µπορεί να έχει φυτική, ζωική, ορυκτή ή χηµική προέλευση και 
ποικίλες χρήσεις (λ.χ. ως λιπαντικό, αντηλιακό κ.ά.): βιοµηχανικό | ορυκτό | 
υδρογονωµένο ~||~ µαυρίσµατος | για τη µηχανή τού αυτοκινήτου || ο δρόµος 
είχε λάδια και το µηχανάκι ανατράπηκε ΣΥΝ. έλαιο · 3. (α) η τεχνική τής 
ελαιογραφίας, σύµφωνα µε την οποία ο πίνακας ζωγραφίζεται µε χρώµατα 
διαλυµένα στο λάδι: εκθέτει πίνακες σε ~ και ακουαρέλες ΣΥΝ. ελαιογραφία, 
λαδοµπογιά ANT. υδρογραφία, ακουαρέλα (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο πίνακας που 
έχει ζωγραφιστεί µε την παραπάνω τεχνική: εκθέτει λάδια και παστέλ · 4. (ως 
επίθ. για τη θάλασσα) γαλήνιος, ακύµαντος: µετά την καταιγίδα η θάλασσα 
ήταν ~. — (υποκ.) λαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έλάδιον, υποκ. τού αρχ. 
ελαιον (βλ.λ.). Η φρ. ρίχνω λάδι στη φωτιά αποδίδει τη γαλλ. jeter de l'huile sur 
le feu]. 

λαδιά (η) 1. λεκές από λάδι: ένα πουκάµισο γεµάτο λαδιές ΣΥΝ. κηλίδα 2. 
(καθηµ.) πράξη που δεν είναι σύµφωνη µε τους ηθικούς κανόνες ή/και µε τον 
νόµο: την έχει κάνει τη ~ του, γι' αυτό έχει τέτοιο ένοχο ύφος ΣΥΝ. ατασθαλία, 
κοµπίνα, απατεωνιά. 

λαδικό (το) 1. µικρό δοχείο για επιτραπέζια χρήση και φύλαξη µικρής 
ποσότητας λαδιού: γυάλινο | παραδοσιακό | πήλινο | γεµάτο | τενεκεδένιο ~ 
ΣΥΝ. λαδερό, ροΐ 2. µικρό δοχείο µε λάδι για λίπανση µηχανηµάτων, 
λαδωτήρι. 

λαδίλα (η) {χωρ. πληθ.} η χαρακτηριστική γεύση και µυρωδιά τού ελαιολάδου: 
έντονη | ενοχλητική ~. 

λαδόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) χαρτί χαµηλής ποιότητας, που δεν απορροφά 
νερό ή υγρασία και χρησιµοποιείται ως περιτύλιγµα, καθώς και στη µαγειρική 
και τη ζαχαροπλαστική: αντί για τραπεζοµά-ντηλα έστρωναν τα τραπέζια µε 
λαδόκολλες || τύλιξε το κρέας στη ~ και το έβαλε στον φούρνο ΣΥΝ. 
λαδόχαρτο. 

λαδολέµονο (το) {χωρ. πληθ.} σάλτσα από λάδι και λεµόνι, που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική για να νοστιµίζει τα κρεατικά και τα ψάρια: 
ψάρι ~. 

λαδοµπογιά (η) (καθηµ.) το ελαιόχρωµα (βλ.λ.): ζωγραφική µε λαδοµπογιές || οι 
τοίχοι τής κουζίνας βάφτηκαν µε ~ ΣΥΝ. ελαιόχρωµα, λάδι ANT. υδρόχρωµα, 
νεροµπογιά, πλαστικό. — λαδοµπογιατίζω ρ. 

λαδοξιδο (το) [µεσν.] 1. σάλτσα από λάδι και ξίδι, που χρησιµεύει για να 
νοστιµίζει κυρ. σαλάτες: αφού ανακατέψετε όλα τα υλικά, προσθέτετε ~ για τη 
γεύση- ΦΡ. τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, κι έξι το λαδοξιδο βλ. λ. τρεις · 2. 
σύνολο σκευών που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση και φύλαξη µικρής 
ποσότητας λαδιού και ξιδιού: φέρε το - και το αλατοπίπερο στο τραπέζι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

λαδόπανο (το) το ύφασµα µε το οποίο τυλίγουν και σκουπίζουν τα µωρά, 
αµέσως µόλις τα βαφτίσουν: µαλακό | άσπρο | µάλλινο ~. 

λαδοπαστέλ (το) {άκλ.} χρώµα ζωγραφικής τριµµένο µέσα σε µαστίχα και 
ανακατεµένο µε νέφτι, σπαρµατσέτο και λάδι παπαρούνας, σκληρότερο από 
τα κοινά παστέλ, που χρησιµοποιείται σε σκληρό χαρτί, χαρτόνι ή µουσαµά, 
κυρ. στα προσχέδια για ελαιογραφίες ή έργα µε ακρυλικά. 

λαδορίγανη (η) {χωρ. πληθ.} µείγµα λαδιού µε ρίγανη ως καρύκευµα σε 
κρεατικά ή ψάρια. 

λαδοτύρι (το) {λαδοτυρ-ιού | -ιών} ηµίσκληρη λιπαρό τυρί, που παράγεται κυρ. 
στα νησιά. 

λαδόχαρτο (το) χαµηλής ποιότητας χαρτί, σκληρό και αδιάβροχο, η λαδόκολλα: 
τύλιξε το κρέας σε ~. 

λαδόψωµο (το) ψωµί αλειµµένο µε λάδι: µόλις έβγαινε το πρώτο λάδι τής 
χρονιάς, τα παιδιά χόρταιναν ~! 

λάδωµα (το) {λαδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. η επάλειψη τού 
νεοφώτιστου µε αγιασµένο λάδι κατά τη βάπτιση από τον ανάδοχο 2. η 
επάλειψη µε λάδι ή λιπαντικό υλικό των τµηµάτων ή των εξαρτηµάτων 
µηχανής ή αντικειµένου: το ~ τής κλειδαριάς 3. το λέκιασµα από λάδι: το ~ 
τής ποδιάς 4. (µτφ.) η παράνοµη ή ύποπτη προσφορά χρηµάτων σε αρµόδιο, 
ώστε να µεροληπτήσει υπέρ αυτού που κάνει 

την προσφορά: όπου δεν τα καταφέρνει µε τον σταυρό, προχωρεί µε το ~ ΣΥΝ. 
εξαγορά, δωροδοκία. — (υποκ.) λαδωµατάκι (το). Λάδωνας (ο) παραπόταµος 
τού Αλφειού τής Πελοποννήσου, που πηγάζει από τα Αροάνια. Επίσης Λάδων 
{Λάδων-ος, -α}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Λάδων, -ωνος, πελασγ. αρχής, αγν. ετύµου]. 
λαδώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λάδω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αλείφω µε λάδι: λαδώνετε καλά τα φύλλα, προτού τοποθετήσετε τη γέµιση- ΦΡ. (α) 
(εκφραστ.) λαδώνω τ' άντερο µου τρώω: πάµε στην ταβέρνα να λαδώσουµε τ' 
άντερο µας (β) (µτφ.) λαδωµένος ποντικός ως χαρακτηρισµός για άνθρωπο µε 
άλουστα και λαδωµένα µαλλιά 2. προκαλώ λεκέ από λάδι: λάδωσε το καλό του 
κουστούµι ΣΥΝ. λεκιάζω 3. ΕΚΚΛΗΣ. (λαϊκ.) αλείφω µε αγιασµένο λάδι αυτόν 
που βαπτίζεται: ο νοννός λαδώνει τον νεοφώτιστο 4. (συνεκδ.) βαπτίζω, γίνοµαι 
ανάδοχος: πήρε τις παραξενιές αυτού που τον λάδωσε ΣΥΝ. βάζω λάδι, βαπτίζω 
5. βάζω λιπαντική ουσία σε εξάρτηµα µηχανής ή επιφάνεια για προστασία από 
τριβές: ~ την κλειδαριά || - τους µεντεσέδες για να µην τρίζει η πόρτα ΣΥΝ. 
λιπαίνω, γρασσώνω 6. (µτφ.) προσφέρω παρανόµως χρήµατα ή δώρα σε 
αρµόδιο, ώστε να επηρεάσω τη γνώµη του και να µεροληπτήσει υπέρ µου: µέλη 
τής επιτροπής λαδώθηκαν κι έτσι κέρδισε τον διαγωνισµό η εταιρεία µε τα 
χαµηλότερης ποιότητας προϊόντα ΣΥΝ. εξαγοράζω, δωροδοκώ ♦ 7. (αµετβ.) εκ-
κρίνω λιπαρή ουσία: ορισµένοι τύποι µαλλιών λαδώνουν εύκολα. 
λαδωτήρι (το) {λαδωτηρ-ιού | -ιών} µικρό δοχείο όπου τοποθετείται λιπαντική 

ουσία. 
Λαέρτης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ο πατέρας τού Οδυσσέα 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 

< *ΛαΈο-έρ-της < λαός (βλ.λ.) + θ. -ερ- τού ρ. êp-έθω (βλ. λ. ερεθίζω), οπότε 
το όν. θα σήµαινε «αυτόν που ερεθίζει τον λαό (προς µάχη)»]. 

λαζάνι (το) {λαζανιών} 1. ζυµαρικό σε µορφή πλατιάς µακρόστενης επίπεδης 
λωρίδας 2. λαζάνια (τα) φαγητό που παρασκευάζεται µε τα παραπάνω 
ζυµαρικά και την προσθήκη τυριών, κρέµας γάλακτος κ.ά.: λαζάνια µε 
σπανάκι | στον φούρνο | µε αβγά. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. lasagna < 
δηµώδ. λατ. lasania < λατ. lasanum «αγγείο» < αρχ. λάσανον «δοχείο, 
τρίποδας», αγν. ετύµου]. 

λαζαρέτο (το) (παλαιότ.) το λοιµοκαθαρτήριο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lazzareto < 
Nazareto (κατά παρετυµολ. προς το παλαιότ. lazzaro «επαίτης»), από το 
λοιµοκαθαρτήριο Santa Maria di Nazaret]. 

λαζαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) είδος παλιού εµπροσθογε-µούς 
τουφεκιού. [ΕΓΥΜ < ιταλ. lazarina, από το όν. τού κατασκευαστή]. 

Λάζαρος (ο) {-ου κ. -άρου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε 
γνωστότερο τον αδελφό τής Μαρίας και τής Μάρθας, τον οποίο ανέστησε ο 
Χριστός (η ανάσταση τού Λαζάρου) 2. ως προσφώνηση προσώπου που 
σώθηκε ανέλπιστα από τον θάνατο ή προσώπου εξαιρετικά καχεκτικού- ΦΡ. 
αναστήθηκε σαν τον Λάζαρο για πρόσωπο που σώθηκε από βέβαιο θάνατο 
µετά από επικίνδυνη ασθένεια και µακρά ταλαιπωρία 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., εξελληνισµένος τ. τού ονόµατος Ελεάζαρ < εβρ. El'âzar «ο 
Θεός έχει βοηθήσει»]. 

Λαζός (ο) καθένας από τους αποίκους τής Λαζικής, περιοχής τού Α. Εύξεινου 
Πόντου, που εκχριστιανίστηκαν επί Ιουστινιανού και εξισλαµίστηκαν από 
τους Οθωµανούς τον 15ο αι. — Λαζόπουλο (το). [ETYM. Η περιοχή τής 
Λαζικής (τουρκ. Lazistan) οφείλει το όνοµα της στην καυκασιανή γλώσσα 
Λαζ (χωρίς σύστηµα γραφής), αγν. ετύµου]. 

λάζος (ο) µαχαίρι µε πτυσσόµενη λάµα, που φυλάσσεται µέσα στη λαβή: 
τραβάω τον λάζο ΣΥΝ. σουγιάς. Επίσης λάζο (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< κύρ. όν. Λάζος < Λάζαρος, επειδή τέτοιο µαχαίρι θεωρείται ότι έφεραν κατά 
τις Σταυροφορίες οι µοναχοί τού Αγίου Λαζάρου]. 

λαζούρα (η) είδος παχύρρευστου βερνικιού. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. λαζουρίτης]. 

λαζουρι (το) (λαζουρ-ιού | -ών} 1. λαζουρίτης (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το κυανό 
χρώµα 3. νήµα βαµµένο µε ανεξίτηλο κυανό χρώµα. [ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. λ. 
λαζουρίτης]. 

λαζουρίτης (ο) [1889] {λαζουριτών} ΟΡΥΚΤ. ηµιπολύτιµος λίθος γαλάζιου 
χρώµατος, που µοιάζει µε ζαφείρι. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. lazurite < µεσν. λατ. lazur < αραβ. läzaward «ο 
λίθος lapis lazuli»]. 

λάθε βιώσας (Επίκουρος, απ. 551) να περνάς τη ζωή σου απαρατήρητος, να 
µην επιδιώκεις την προβολή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λάθε (προστ. αορ. β' τού λανθάνω) + βιώσας (µτχ. αορ. τού βιώ, 
-όω)]. 

λαθεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] (λάθε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) πέφτω έξω στους 
υπολογισµούς µου, κάνω λάθος: λάθεψα στις εκτιµήσεις µου || λαθεµένη 
επιλογή ΣΥΝ. αστοχώ, σφάλλω ΑΝΤ. πετυχαίνω. — λάθεµα (το). 

λάθος (το) {λάθ-ους | -η, -ών) 1. οτιδήποτε αποκλίνει από τον κανόνα, κάτι που 
δεν λέγεται ή δεν γίνεται µε τον σωστό τρόπο: ορθογραφικό | τυπογραφικό | 
συντακτικό | φραστικό | ηθικό | επιπόλαιο | µοιραίο | βασικό | γλωσσικό | 
επικίνδυνο -1| κάνεις ~, αν νοµίζεις ότι δεν θα επιµείνω! || κανένα - δεν 
αναγνωρίζεται µετά την αποµάκρυνση από το ταµείο || τα - πληρώνονται! || 
συγχωρώ τα ~ κάποιου || τα ~ είναι ανθρώπινα! || µαθαίνω από τα ~ µου || 
διορθώνω τα - ενός κειµένου ΣΥΝ. σφάλµα ΑΝΤ. σωστό· ΦΡ. λάθη επί λαθών 
το ένα λάθος µετά το άλλο· για αλλεπάλληλα λάθη 2. ατυχής επιλογή, πράξη, 
εκτίµηση (κατάστασης): ήταν ~ µου να τους εµπιστευθώ || όλες µου οι ενέργει-
ες ήταν ένα ~! || το ~ στην υπόθεση αυτή ήταν η επιλογή ανώριµων προσώπων 
για µια τόσο σοβαρή εργασία · 3. ό,τι απέχει από την πραγµατικότητα ή την 
αλήθεια: βρείτε το σωστό και το - || ~! Η σω- 
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στή απάντηση είναι άλλη ΣΥΝ. ανακρίβεια ΑΝΤ. σωστό, αλήθεια· ΦΡ. 
αν δεν κάνω Λάθος αν δεν απατώµαι: είστε ο δρ Λίβινγκστον, ~ || ~, 
σας έχω ξαναδεί 4. ΜΑθ. η απόκλιση ανάµεσα στην πραγµατική τιµή 
που είναι προϊόν µιας πράξης και αυτής την οποία βρίσκει (κανείς): 
το αποτέλεσµα τής διαίρεσης είναι ~ || υπάρχει ~ στην αφαίρεση || 
µαθηµατικό | στατιστικό ~ ΑΝΤ. σωστό 5. (καταχρ. ως επίρρ. κ. άκλ. 
επίθ.) λανθασµένος, εσφαλµένος: ~ αριθµός | κίνηση | πίστη | σύνταξη 
| απάντηση | πράξη | αποτέλεσµα | δρόµος | στάση ζωής ANT. σωστός· 
ΦΡ. κατά λάθος χωρίς να υπάρχει πρόθεση: έπεσε πάνω του ~ ΣΥΝ. 
εκ λάθους ΑΝΤ. επίτηδες. — (υποκ.) λαθάκι (το). [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική 
σηµ. «λήθη», < αρχ. λανθάνω (υποχωρητ.), βλ.λ. Η σηµ. «σφάλµα» 
είναι µεσν. Η χρήση τής λ. ως επιθέτου και επιρρήµατος είναι 
µεταφορά αγγλ. συντακτικού σχήµατος, που οφείλεται στην 
αντίθεση των λ. σωστός - λάθος (λ.χ. you dialled the correct | wrong 
number «καλέσατε τον σωστό | λανθασµένο αριθµό»), όπου η λ. 
λάθος θεωρήθηκε επίθ. κατ' αντιστοιχία προς το σωστός]. 

λάθος: συνώνυµα. Η παρέκκλιση από το ορθό σε όλα τα επίπεδα 
(πρακτικό, θεωρητικό, ηθικό, κοινωνικό κ.λπ.) συνιστά ό,τι ονοµά-
ζουµε λάθος. Λάθος, λήθη, αληθής είναι οµόρριζα τού λανθάνω 
«διαφεύγω την προσοχή». Λάθος είναι αυτό που διαφεύγει την 
προσοχή. Αληθής είναι αυτός που δεν µπορεί να διαλάθει την προ-
σοχή, να ξεφύγει, να κρυφτεί- άρα ο πραγµατικός, ο αληθινός. Λήθη 
είναι η διαφυγή από την προσοχή, το ξέχασµα, η λησµονιά. Κοντά 
στην κυριολ. σηµ. τής λ. λάθος «αυτό που διαφεύγει την προσοχή» 
είναι και οι λ. αβλεψία και αβλέπτηµα (κυρ. το τυπογραφικό λάθος 
που έχει ξεφύγει από την προσοχή) από το ρ. βλέπω, καθώς και η 
λ. απροσεξία (προσέχω). Μια σειρά άλλων συνωνύµων τής λ. 
λάθος συνδέονται ετυµολογικά µε την έννοια τού τόπου: 
σφάλλοµαι «γλιστρώ και πέφτω» > σφάλµα «το γλίστριµα, το πέ-
σιµο, η παρέκκλιση από την όρθια θέση», παράπτωµα (πίπτω), 
ατόπηµα (τόπος), ολίσθηµα «πέσιµο από γλίστρηµα». Αλλα συνδέ-
ονται µε την έννοια τής περιπλάνησης και τής λοξοδρόµησης από 
τον κανονικό δρόµο: πλανώµαι «περιπλανώµαι» > πλάνη «περι-
πλάνηση» - «λάθος» (πβ. λατ. errare «περιπλανώµαι» > error 
«πλάνη») και παραδροµή (στη φράση εκ παραδροµής). Η αποτυχία 
στη σκόπευση (αστοχώ) οδηγεί στο αστόχηµα «λάθος» (πβ. γερµ. 
fehlen «αστοχώ» > Fehler «αστόχηµα, λάθος»). Ολόκληρο το φάσµα 
των λανθασµένων παρεκκλίσεων, δηλ. των λαθών, θα µπορούσε να 
παρουσιαστεί σαν ένα λεξιλογικό συνεχές από το αβλεψία µέχρι 
το γκάφα «χοντρό λάθος»: αβλεψία (και αβλέπτηµα) -απροσεξία - 
παραδροµή - λάθος - σφάλµα - αστόχηµα - ατόπηµα - ολίσθηµα - 
παρατυπία - πλάνη - παράπτωµα - γκάφα. Ας σηµειωθεί, επ' 
ευκαιρία, η συχνή χρήση τής λ. λάθος µε επιθετική και 
επιρρηµατική σηµασία αντί τού λανθασµένος | λανθασµένα: Αυτή 
η απάντηση είναι λάθος (= λανθασµένη) - Έλυσε την άσκηση 
λάθος (= λανθασµένα) - Έδωσα λάθος τηλέφωνο -Λάθος 
άνθρωπος σε λάθος θέση. 

λαθούρι (το) {λαθουρ-ιού | -ιών} ποώδες φυτό που καλλιεργείται κυρ. 
ως κτηνοτροφικό· από τα αποφλοιωµένα και τριµµένα σπέρµατα του 
παρασκευάζεται η φάβα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λαθούριον < λαθύριον, υποκ. τού µτγν. λάθυρος, αγν. 
ετύµου. Η οµοιότητα µε I.E. λ. που σηµαίνουν «φακή» (λατ. lens, αρχ. 
σλαβ. leSta, ρωσ. Ijaca) δεν αποδεικνύει ούτε την I.E. καταγωγή τους 
ούτε ότι πρόκειται για παράλληλο δανεισµό]. 

λάθρα επίρρ. (λόγ.) κρυφά, χωρίς να γίνεται κανείς αντιληπτός: εισέ-
βαλαν ~ στη χώρα ΑΝΤ. φανερά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάθρα | λάθρα, επιρρ. χρήση θέµατος που απαντά στον 
αόρ. β' λαθεϊν (απρφ.) τού ρ. λανθάνω (βλ.λ.)]. 

λαθραίος, -α, -ο 1. αυτός που γίνεται κρυφά, µε σκοπό να µην τον 
δουν και τον ανακαλύψουν οι άλλοι, συνήθ. εξαιτίας τής παράνοµης 
φύσης του: ~ κυνήγι | ψάρεµα | ανασκαφή | µετανάστευση ΣΥΝ. κρυ-
φός ΑΝΤ. φανερός 2. ό,τι προέρχεται από το λαθρεµπόριο: ~ τσιγάρα | 
ποτά | όπλα 3. λαθραία (τα) τα λαθρεµπορεύµατα (βλ.λ.): βρήκαν τα 
- στο αµπάρι τού πλοίου. — λαθραί-α | -ως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. λαθραίος < λάθρα (βλ.λ.)]. 

λαθραλιεια (η) {χωρ. πληθ.} η παράνοµη αλιεία, που διεξάγεται είτε 
σε απαγορευµένη περίοδο είτε µε απαγορευµένα µέσα είτε για είδος 
υπό προστασία είτε χωρίς τη σχετική άδεια 

λαθραναγνώστης (ο) {λαθραναγνωστών}, λαθραναγνώστρια (η) 
{λαθραναγνωστριών} πρόσωπο που διαβάζει κρυφά το έντυπο άλλου 
(λ.χ. τη σελίδα µιας εφηµερίδας την ώρα που τη διαβάζει ο κάτοχος 
της): οι ενοχλητικοί ~ των εφηµερίδων στα λεωφορεία. 

λαθρανασκαφή (η) [1888] ανασκαφή που γίνεται κρυφά (σε αναζή-
τηση ευρηµάτων, τα οποία συνήθως εµπορεύονται αρχαιοκάπηλοι). 

λαθρεµπόρευµα (το) [1874] (λαθρεµπορεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
εµπόρευµα που διακινείται στο εσωτερικό µιας χώρας ή από και 
προς τα σύνορα της είτε χωρίς να έχουν καταβληθεί οι νόµιµοι δα-
σµοί είτε χωρίς να επιτρέπεται η διακίνηση του ΣΥΝ. λαθραία (τα). 

λαθρεµπορία (το) [1809] {λαθρεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο 
προϊόντων, τα οποία είναι απαγορευµένα ή για τα οποία δεν έχουν 
καταβληθεί οι νόµιµοι φόροι: ~ όπλων/ τσιγάρων | ναρκωτικών || διε-
θνές | παραλιακό | συνοριακό ~ ΣΥΝ. κοντραµπάντο. Επίσης (επίσ.) 
λαθρεµπορία (η) [1826]. — λαθρέµπορος [1837] κ. (λαϊκ.) λαθρέ-
µπορας (ο), λαθρεµπορικός, -ή, -ό [1871]. 

λαθρεπιβάτης (ο) {λαθρεπιβατών}, λαθρεπιβάτισσα (η) {λαθρε-
πιβατισσών} πρόσωπο που µπαίνει κρυφά σε µεταφορικό µέσο και 
ταξιδεύει χωρίς να πληρώσει εισιτήριο ή χωρίς να έχει τα σχετικά 
νόµιµα έγγραφα. 

λαθρόβιος, -α, -ο [1863] 1. αυτός που υπάρχει και ζει χωρίς να τον 
αντιλαµβάνονται οι άλλοι: ~ ύπαρξη ΣΥΝ. κρυφός ΑΝΤ. φανερός 2. 
(µτφ. για έντυπο) αυτός που έχει µικρή κυκλοφορία και ύποπτους πό-
ρους. — λαθρόβια | λαθροβίως επίρρ. 

λαθροβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να ζει κανείς χω-
ρίς να γίνεται αντιληπτός από τους άλλους · 2. ΒΙΟΛ. η φαινοµενική 
απουσία ζωής σε κατώτερους οργανισµούς, που οφείλεται στη µείω-
ση των οργανικών λειτουργιών στο ελάχιστο ως αποτέλεσµα κατά-
ξυψης, αφυδάτωσης ή άλλων αντίξοων συνθηκών. 

λαθρογαµία (η) [µτγν.] {λαθρογαµιών} (λόγ.) η µοιχεία. — λαθρό-
γαµος (ο/η). 

λαθροθηρία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} το κυνήγι θηραµάτων που καθί-
σταται παράνοµο, είτε επειδή συντελείται σε απαγορευµένη περιοχή 
ή εποχή είτε επειδή ο κυνηγός δεν έχει τη σχετική άδεια είτε επειδή 
το θήραµα είναι προστατευόµενο είδος: συνελήφθησαν µε την κατη-
γορία τής ~. — λαθροθήρας (ο/η) [1856], λαθροθηρώ ρ. {-εις...}. 
[ΕΤΎΜ. < λαθροθήρας < λαθρο- + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

λαθροµετανάστευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) η έξοδος 
από µία χώρα µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων πληθυσµού και η 
εγκατάσταση τους σε άλλη (για οικονοµικούς ή πολιτικούς λόγους), 
µε τρόπο λαθραίο, παράνοµο, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα νό-
µιµα έγγραφα εισόδου ή εργασίας στη χώρα προορισµού: ο στρατός 
περιπολεί στα σύνορα για τον περιορισµό τής ~. — λαθροµετανα-
στευτικός, -ή, -ό, λαθροµεταναστεύω ρ. 

λαθροµετανάστης (ο) {λαθροµεταναστών}, λαθροµετανάστρια (η) 
{λαθροµεταναστριών} πρόσωπο που µετακινείται και εγκαθίσταται σε 
χώρα άλλη από αυτήν τής καταγωγής του, χωρίς να πληροί τους 
απαραίτητους όρους ή χωρίς να έχει περάσει από τις νόµιµες 
διαδικασίες: νοµιµοποίηση των ~ || στο αµπάρι τού καϊκιού ήταν 
στοιβαγµένοι δεκαπέντε ~. 

λαθροϋλοτοµία (η) {χωρ. πληθ.} η παράνοµη, χωρίς άδεια τού δα-
σαρχείου, συστηµατική κοπή και εµπορία ξυλείας. Επίσης λαθροϋ-
λοτόµηση. — λαθροϋλοτόµος (ο/η) [1897]. 

λαθροχειρία (η) [1871] {λαθροχειριών} η αφαίρεση, η κλοπή πράγ-
µατος µε τρόπο, ώστε να µη γίνει η ενέργεια αντιληπτή ΣΥΝ. υπεξαί-
ρεση, υποκλοπή, (λαϊκ.) σούφρωµα. 
[ΕΤΎΜ. < λαθρο- + -χειρία < αρχ. χειρ «χέρι», απόδ. τού γαλλ. 
escamotage]. 

λαθυρισµός (ο) [1891] (χωρ. πληθ.} τροφική δηλητηρίαση που οφεί-
λεται σε κατανάλωση λαθουριού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. lathyrisme], 

λάιβ επίθ. {άκλ.} 1. (κυρ. για µουσική παράσταση) αυτός που γίνεται 
µε αυτοπρόσωπη παρουσία των συντελεστών του µπροστά σε κοινό, 
σε αντίθεση µε αυτόν που έχει µαγνητοσκοπηθεί ή ηχογραφηθεί: ~ 
µουσική παράσταση || ~ εµφάνιση ενός γκρουπ || (κ. ως επίρρ.) το 
γκρουπ έπαιξε ~ τα γνωστότερα κοµµάτια του ΣΥΝ. ζωντανός 2. (για 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετάδοση) αυτός που µεταδίδεται απευ-
θείας, την ίδια στιγµή που γίνεται: οι τηλεθεατές παρακολούθησαν την 
απελευθέρωση των οµήρων σε ~ µετάδοση || (κ. ως επίρρ.) θα δούµε την 
απονοµή των βραβείων ~ ΣΥΝ. ζωντανός 3. (για ηχογράφηση ή 
µαγνητοσκόπηση µουσικής εκδήλωσης) αυτός που περιέχει µια µου-
σική εκδήλωση, όπως αυτή πραγµατοποιήθηκε µπροστά σε κοινό: ο 
δίσκος περιέχει τη ~ συναυλία τού τραγουδιστή στον Λυκαβηττό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. live, από φρ. όπως live transmission «απευθείας µετά-
δοση», live recording «ζωντανή εγγραφή» (δηλ. όχι σε στούντιο), live 
programme κ.τ.ό.]. 

λαίδη (η) →λέδη 
λαϊκάντζα (η) → λαϊκούρα 
λαϊκισµός (ο) [1887] 1. η ιδέα σύµφωνα µε την οποία οι επιθυµίες 

και οι πεποιθήσεις των λαϊκών µαζών αποτελούν βάσιµο οδηγό πολι-
τικής δράσης 2. πολιτικό κίνηµα µε βάση συνήθως το αγροτικό τµή-
µα µιας κοινωνίας, που αποσκοπεί στην ικανοποίηση λαϊκών συναι-
σθηµάτων και προσδοκιών 3. (κακόσ.) ο έπαινος και η κολακεία των 
αδυναµιών και των ελαττωµάτων τού λαού, καθώς και η υιοθέτηση 
επιχειρηµάτων ή θέσεων που ευχαριστούν τον λαό (και γενικότ. τους 
πολλούς), χωρίς όµως και να τον ωφελούν, µε σκοπό την εξασφάλιση 
τής εύνοιας του. — λαϊκίζω ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
populism]. 

λαϊκισµός - λαϊκότητα. Οι δύο λέξεις αποτελούν τις δύο όψεις τής 
έννοιας «λαϊκός»: την εύσηµη, που είναι η λαϊκότητα, δηλ. το γνή-
σιο λαϊκό στοιχείο µε χαρακτηριστικά την απλότητα και τη λιτό-
τητα, και την κακόσηµη πλευρά, που είναι ο λαϊκισµός, δηλ. το 
ψεύτικο, φτειαχτό λαϊκό στοιχείο, που µιµείται τη συµπεριφορά 
τού λαού, για να την εκµεταλλευθεί (πολιτικά, κοινωνικά, καλλι-
τεχνικά κ.λπ.). Μιλούµε µε θετικό πνεύµα για τη λαϊκότητα τής 
σκέψης και τής συµπεριφοράς των απλών ανθρώπων τού λαού, αλ-
λά µε αρνητική χροιά για τον λαϊκισµό στην πολιτική, στα συν-
θήµατα, στη σκέψη, στη συµπεριφορά ανθρώπων, που, χωρίς να 
προέρχονται από τον απλό λαό, επιζητούν να τον κολακεύουν, για 
να αποκοµίζουν προσωπικά, πολιτικά ή άλλα οφέλη. 

λαϊκιστής (ο), λαϊκίστρια (η) (λαϊκιστριών} πρόσωπο (συνήθ. τού 
δηµόσιου βίου) που κολακεύει τον λαό ή υιοθετεί θέσεις και απόψεις 
ευχάριστες, όχι όµως και ωφέλιµες, για τον λαό, µε σκοπό να κερδί-
σει την εύνοια και την υποστήριξη του: οι πολιτικοί του αντίπαλοι 
τον κατηγορούν ως λαϊκιστή. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο απόαγγλ. 
populist]. 

λαϊκιστικός, -ή, -ό κ. λαϊκίστικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται 
από στοιχεία λαϊκισµού: ~ λόγος | επιχείρηµα | πολιτική | ενέργεια. 
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* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. populistici. λαϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον λαό ή προέρχεται από αυτόν: ~ εντολή | ετυµηγορία | κυριαρχία 
| εξέγερση | αίτηµα | παραδόσεις | έθιµα | τέχνη | πολιτισµός | δοξασίες | σοφία | 
φρόνηµα | κίνηµα | αποδοχή | δυσαρέσκεια | χοροί | θέατρο | πρόγραµµα- ΦΡ. λαϊ-
κό δικαστήριο δικαστήριο που συγκροτείται από µη νοµικούς επαγγελµατίες 
δικαστές, κυρ. σε περιόδους πολιτικής εκτροπής και ανατροπής τής έννοµης 
τάξης 2. αυτός που σχετίζεται µε τις εισοδηµατικά κατώτερες τάξεις, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και την αριστοκρατία: ~ 
τάξεις | µάζες (η εργατική τάξη, οι αγρότες και η συνδεδεµένη µαζί τους 
διανόηση) | στρώµατα | µέτωπο (συνασπισµός κοµµάτων τής εργατικής τάξης 
και των µεσαίων τάξεων για την αποτροπή ενδεχόµενης φασιστικής απειλής) || η 
~ βάση του κόµµατος ΑΝΤ. αριστοκρατικός, αρχοντικός- ΦΡ. (α) λαϊκή (αγορά) 
υπαίθρια, κινητή αγορά, όπου πωλούνται σε χαµηλές τιµές οπωρολαχανικά, είδη 
διατροφής και ένδυσης, καθώς και είδη για το σπίτι: κάθε Τρίτη η κυκλοφορία 
στην κεντρική οδό τής πόλης διακόπτεται εξαιτίας τής λαϊκής (β) λαϊκό τραγούδι | 
λαϊκή µουσική (i) (γενικά) το τραγούδι και η µουσική των λαϊκών στρωµάτων 
(ii) (ειδι-κότ.) κ. λαϊκά (τα) γενική ονοµασία τού τραγουδιού και τής µουσικής 
που αναπτύχθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο στα µεγάλα αστικά κέντρα 
τής Ελλάδας έχοντας τις ρίζες του στην παραδοσιακή µουσική και στο 
ρεµπέτικο, χρησιµοποιώντας όµως συχνότατα ποικίλα µουσικά στοιχεία τόσο 
από τη ∆ύση όσο και από την παράδοση τής Ανατολής· αντιδιαστέλλεται προς 
τη δηµοτική µουσική και τραγούδια (µουσική | τραγούδια των αγροτικών 
πληθυσµών τής υπαίθρου ή των κατοίκων των νησιών) και προς την έντεχνη 
λαϊκή µουσική και τραγούδια (που έχουν συνθέσει πρόσωπα µε µουσική παιδεία 
πάνω σε λαϊκές φόρµες): από το ραδιόφωνο ακούγονταν βαριά ~ || ελαφρό ~ 
τραγούδι (µε λαϊκά και ευρωπαϊκά µουσικά όργανα σε κλίµακες ευρωπαϊκές και 
ερωτικό κατά κανόνα περιεχόµενο) (iii) (µουσική | τραγούδι) που εκτελείται µε 
λαϊκά όργανα (και όχι λ.χ. µοντέρνα ή κλασικά) (γ) λαϊκό κέντρο κέντρο 
διασκέδασης, όπου παίζουν λαϊκή µουσική και τραγούδια: «αν θες να νιώσεις 
καινούργιες συγκινήσεις | να µ' ακολουθήσεις | σε κέντρα λαϊκά» (λαϊκ. τραγ.) 
ΑΝΤ. κοσµικό κέντρο (δ) λαϊκή απογευµατινή απογευµατινή θεατρική 
παράσταση µε χαµηλότερης συνήθ. τιµής εισιτήριο για τα ευρύτερα λαϊκά 
στρώµατα (ε) λαϊκή επιµόρφωση θεσµός που αποσκοπεί στην οργανωµένη και 
διαρκή εκπαίδευση των λαϊκών στρωµάτων, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη 
σχολική εκπαίδευση, µε µέριµνα τού κράτους (στ) λαϊκή τέχνη (i) η τέχνη που 
άνθησε στην Ελλάδα από τα τέλη τού Που αι. ώς τον 19ο αι., περιλαµβάνοντας 
όλους τους κλάδους τής χειροτεχνίας και τής διακοσµητικής, µε χαρακτηριστικά 
της τα θέµατα από την παράδοση, τις συµβολικές και αγιογραφικές συνθέσεις, 
την ανωνυµία τού καλλιτέχνη κ.ά. (ii) η τέχνη που βασίζεται στην παραγωγή 
έργων µε τον παραδοσιακό τρόπο: εργαστήρι ειδών λαϊκής τέχνης (ζ) λαϊκή 
∆εξιά (i) το τµήµα τής ∆εξιάς πολιτικής παράταξης που έχει λαϊκιστικό πολιτικό 
λόγο (ii) το λαϊκό τµήµα των οπαδών τής ∆εξιάς παράταξης 3. αυτός που µιλά 
και συµπεριφέρεται χωρίς επιτήδευση και που συνήθ. δεν διαθέτει ανώτερη 
µόρφωση: ήταν ~ τύπος, αλλά µε ξεχωριστή σοφία και χιούµορ || τα ήθη των ~ 
ανθρώπων || για να το πούµε στη ~ γλώσσα 4. (ει-δικότ.) αυτός που σχετίζεται µε 
την εργατική τάξη, το προλεταριάτο: ~ επανάσταση | στρατός ΣΥΝ. 
προλεταριακός, εργατικός ΑΝΤ. καπιταλιστικός, αστικός· ΦΡ. (α) λαϊκή 
∆ηµοκρατία καθεστώς που βασίζεται στην ηγεµονία τού Κοµουνιστικού 
Κόµµατος και την κρατικοποίηση τής οικονοµίας που επιβλήθηκε στην 
Ανατολική Ευρώπη µετά το 1945 (β) λαϊκό µέτωπο συµµαχία αριστερών 
κοµµάτων 5. (µει-ωτ.) αυτός που είναι µέτριου ή χαµηλού επιπέδου, που 
απευθύνεται στον πολύ κόσµο: ~ αναγνώσµατα | σίριαλ | ντύσιµο ΣΥΝ. φτηνός, 
κοινός, συνηθισµένος ΑΝΤ. εκλεκτός, ξεχωριστός, ποιοτικός · 6. αυτός που δεν 
σχετίζεται µε τον κλήρο ή την Εκκλησία (κυρ. ως ουσ.): αντέδρασαν έντονα 
κληρικοί και λαϊκοί ΣΥΝ. κοσµικός ΑΝΤ. εκκλησιαστικός, κληρικός· ΦΡ. λαϊκό 
κράτος εκκοσµικευµένο κράτος, όπου ούτε οι νοµοθετικοί θεσµοί, ούτε η 
διοίκηση ή η σχολική εκπαίδευση ανατίθενται σε κληρικούς. — λαϊκά επίρρ., 
λαϊκότητα (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, εξατοµικεύω, λαϊκισµός. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λαός. Ορισµένες σύγχρονες σηµ. αποδίδουν το γαλλ. 
populaire]. 

λαϊκότροπος, -η, -ο αυτός που έχει γίνει µε τον τρόπο και το ύφος τού λαϊκού: ~ 
τραγούδια. 

λαϊκούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) άνθρωπος µε λαϊκή εµφάνιση και 
συµπεριφορά. Επίσης λαϊκάντζα. [ΕΤΥΜ. < λαϊκός + µεγεθ. επίθηµα -ούρα]. 

λαίλαπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λόγ.) 1. πολύ ισχυρός άνεµος, θύελλα, που 
µπορεί να συνοδεύεται από βροχή: µέσα στη ~ το πλοιάριο έχασε τον 
προσανατολισµό του ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος, ανεµόβροχο, καταιγίδα, 
σίφουνας, τυφώνας ΑΝΤ. γαλήνη, νηνεµία 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για 
κάθε γεγονός που προκαλεί µεγάλη καταστροφή: η ~ τού πολέµου σκόρπισε 
την οικογένεια στα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα || η πύρινη ~ (η πυρκαγιά) 
ΣΥΝ. συµφορά, δυστυχία, κακό ΑΝΤ. ευτύχηµα, καλό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· λαϊλαψ, -απος, µε εκφραστικό αναδιπλασιασµό, αγν. ετύµου]. 

λαιµά (τα) → λαιµός 
λαίµαργος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ακόρεστη όρεξη για φαγητό: κοίταζε τα 

πιάτα µε ~ µάτια ΣΥΝ. αχόρταγος, πειναλέος, (κακόσ.) πεινά-λας ΑΝΤ. 
λιγόφαγος 2. αυτός που τρώει πολύ γρήγορα και µε βουλιµία 3. (γενικότ.) 
άπληστος, ανικανοποίητος: τα MME εµφανίζονται - για 

κακές ειδήσεις || - για φήµη | χρήµα | εξουσία. — λαίµαργα επίρρ., λαιµαργία 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *λαιµό-µαργος (µε απλολογία) < λαιµός + µάργος «αδηφάγος, 
άπληστος» (πβ. κ. γαστρί-µαργος)]. 

λαιµαριά (η) (λαϊκ.) λωρίδα δέρµατος ή άλλου υλικού, το οποίο περνούν γύρω 
από τον λαιµό ζώου: η ~ τού αλόγου | τού µοσχαριού ΣΥΝ. λουρί. 

λα ψητό µ ος (η) (παλαιότ.) ειδικό όργανο για τον αποκεφαλισµό κα-
ταδικασµένων σε θάνατο, που περιελάµβανε υποδοχή για την τοποθέτηση τού 
λαιµού, πάνω στον οποίο έπεφτε µε µεγάλη ταχύτητα από ψηλά η λεπίδα: η ~ 
χρησιµοποιήθηκε στη διάρκεια τής Γαλλικής Επανάστασης ΣΥΝ. γκιλοτίνα, 
καρµανιόλα. [ΕΤΥΜ; < αρχ. λαιµοτόµος | λαιµητόµος < λαιµός + -τόµος < 
τέµνω]. 

λαιµικός, -ή, -ό → λαιµός 
λαιµοδέτης (ο) [1871] {λαιµοδετών} (λόγ.) η γραβάτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Halsbinde]. 
λαιµόκοψη (η) {χωρ. πληθ.} το στρογγυλό άνοιγµα για τον λαιµό σε µπλούζες 

ή φορέµατα, που είναι στενό όσο η βάση τού λαιµού. 
λαιµός (ο) {λαιµοί κ. λαιµά (τα)} 1. το µέρος τού σώµατος των ανθρώπων ή 

των ζώων, που ενώνει τον κορµό (από το ύψος των ώµων και τού στήθους) µε 
το κεφάλι και έχει σχήµα κυλινδρικό και στενό (σε σχέση µε το υπόλοιπο 
σώµα): το φόρεµα της αναδείκνυε τον όµορφο, άσπρο ~ της || πιάστηκε ο ~ µου 
(νιώθω πόνο, εσωτερικά και εξωτερικά, στον λαιµό µου, εξαιτίας ρεύµατος 
αέρα ή επειδή έµεινα στην ίδια στάση πολλή ώρα)· ΦΡ. (α) παίρνω (κάποιον) 
στον λαιµό µου προκαλώ από αµέλεια ή ανεύθυνη συµπεριφορά µου µικρή ή 
µεγάλη ζηµιά ή βλάβη σε κάποιον: ο ασυνείδητος οδηγός πήρε τρεις αθώους 
στον λαιµό του || µη σε πάρω στον λαιµό µου, διασταύρωσε και συ την 
πληροφορία, πριν αποφασίσεις! ΣΥΝ. καταστρέφω, παρασύρω στον όλεθρο 
ΑΝΤ. σώζω, προστατεύω (β) (οικ.) µου κάθεται στον λαιµό (κάποιος | κάτι) 
αντιπαθώ ιδιαίτερα (κάποιον/ κάτι): αυτή η τσυριχτή φωνή της µου κάθεται 
στον λαιµό ΑΝΤ. συµπαθώ (γ) (µτφ.) πιάνω | κρατώ (κάποιον) από τον λαιµό 
ασκώ µεγάλη πίεση σε (κάποιον): µη µε πιάνεις απ' τον λαιµό, ας βρούµε µια 
συµβιβαστική λύση! ΣΥΝ. πιέζω, βιάζω (δ) βάζω το µαχαίρι στον λαιµό 
(κάποιου) πιέζω φορτικά ή εκβιάζω (κάποιον): µ'αυτό που µου προτείνεις, µου 
βάζεις το µαχαίρι στον λαιµό (ε) βγάζω τον λαιµό µου (από τις φωνές) 
φωνάζω πολύ δυνατά για πολλή ώρα: ο καθηγητής έβγαλε τον λαιµό του, για να 
κάνει τα παιδιά να ησυχάσουν ΣΥΝ. ξελαρυγγιά-ζοµαι, (οικ.) γκαρίζω (στ) 
(οικ.) κόψε τον λαιµό σου βλ. λ. κόβω (ζ) είµαι (πνιγµένος) ώς τον λαιµό 
βρίσκοµαι σε πολύ δυσχερή θέση: ~ από τα χρέη | στη δουλειά | στα βάσανα 
ΣΥΝ. (οικ.) πνίγοµαι (η) βάζω τη θηλιά στον λαιµό (κάποιου) βλ. λ. βάζω (θ) 
κάποιος µε φέρνει ώς τον λαιµό κάποιος µε κάνει να αγανακτήσω µε τα λόγια 
ή τις πράξεις του: δεν αντέχω άλλο τις ιδιοτροπίες του- µ' έχει φέρει ώς τον 
λαιµό! 2. (ειδικότ.) το µπροστινό, εσωτερικό µέρος τού παραπάνω τµήµατος 
(που περιλαµβάνει τον λάρυγγα, τον φάρυγγα, τις αµυγδαλές, τις φωνητικές 
χορδές): µε πονάει ο ~ µου || Μην πίνεις κρύο νερό! Θα κρυώσουν τα λαιµά 
σου! || πρήστηκε ο ~ µου! || µου στάθηκε ένα ψαροκόκκαλο στον ~ || έχω τα -
µου (έχω κρυώσει στον λαιµό) · 3. (συνεκδ.) το µέρος ενδύµατος που 
περιβάλλει τον λαιµό τού ανθρώπου: ο - τού πουκαµίσου ήταν κατάµαυρος από 
τη βρόµα || ο ~ ενός φορέµατος (ντεκολτέ) ΣΥΝ. (επίσ.) περιλαίµιο 4. (κατ' 
επέκτ.) οτιδήποτε έχει το σχήµα λαιµού, δηλ. στενεύει σε κάποιο σηµείο του 
(α) (για δοχεία) το στενότερο τµήµα στο πάνω µέρος: ο ~ τού ανθοδοχείου | 
τού βάζου (β) (για λωρίδες ξηράς ή θάλασσας): ~ τής ξηράς ΣΥΝ. στένωµα. — 
λαιµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η µοναδική έγκυρη σύνδεση τής λ. είναι µε το 
αρχ. λαϊτµα «κύµα, βυθός θάλασσας», ενώ δεν είναι πειστικές οι αναγωγές 
στις λ. λαιός «αριστερός» και λαµυρός «λαίµαργος, αδηφάγος»]. 

λαΐνι (το) → λαγήνι 
λάινσµαν (ο) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) ο επόπτης γραµµών (βλ. λ. επόπτης). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. linesman]. 
Λάιος (ο) {-ου κ. -ίου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά τής Θήβας Λαβδά-κου, 

σύζυγος τής Ιοκάστης, πατέρας τού Οιδίποδα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *AaF-ioç, οµόρρ. 
τού ουσ. λεία (βλ.λ.) (< *λάΡ-ια)]. 

λάιτ επίθ. {άκλ.} 1. (για φαγητά και ποτά) αυτός που περιέχει λίγες θερµίδες ή 
που δεν έχει λιπαρές ουσίες: ~ αναψυκτικά | γάλα | κρέµα γάλακτος | µαγιονέζα | 
µακαρόνια ΑΝΤ. πλήρης 2. (κατ' επέκτ.) ελαφρύς, όχι παχυντικός: γεύµα ~ 3. 
(για οινοπνευµατώδη ποτά) αυτός που έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 
~ µπίρα 4. (για τσιγάρα) µε ενισχυµένο φίλτρο ή µε λιγότερη πίσσα και άλλες 
επιβλαβείς ουσίες 5. (γενικότ.) οτιδήποτε ελαφρύ, επιφανειακό, χωρίς βάθος, 
χωρίς ουσία: ~ κουλτούρα | τραγουδάκια || «το άλλοτε αυστηρό ακαδηµαϊκό 
πρόσωπο των πανεπιστηµίων αρχίζει να έχει και κάποια πιο - χαρακτηριστικά» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. <αγγλ. light «ελαφρύς»]. λαϊτµοτίφ (το) {άκλ.} 1. οδηγητικό ή 
εξαγγελτικό µοτίβο· πρόκειται για µουσικό θέµα (βλ.λ.), το οποίο συνδέεται µε 
κάποια εξωµουσική σηµασία: ένα πρόσωπο, ένα αντικείµενο, µια ιδέα, µια 
κατάσταση κλπ., στο πλαίσιο τής σύνθεσης µιας όπερας, ενός συµφωνικού ποι-
ήµατος ή κάποιου άλλου είδους προγραµµατικής µουσικής· η πιο γνωστή 
περίπτωση χρήσης λαϊτµοτίφ προέρχεται από τις όπερες τού Βάγκνερ: το θέµα 
που ακολουθεί, είναι ένα ~, συµβολίζει τον ήρωα Ζίγκφριντ 2. (συνεκδ.) επίµονη 
λέξη, φράση ή ιδέα σε λογοτεχνικό ή ρητορικό λόγο. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 
Leitmotiv < leiten «οδηγώ» + Motiv «µοτίβο», βλ. κ. µο- 
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λάιφ-στάιλ (το) {άκλ.} 1. ο (συνήθ. άνετος) τρόπος µε τον οποίο περνά κάποιος 
τη ζωή του σε συνάρτηση και µε το πώς διασκεδάζει, πού µένει, τι είδους 
επάγγελµα ασκεί κλπ.: έχει τόσο ανέµελο ~, που τον ζηλεύω 2. (ως επίθ.) είδος 
δηµοσιογραφικού λόγου και σχεδιασµού εντύπων που χαρακτηρίζεται από 
ελαφρότητα, κυνισµό και χιούµορ στην αντιµετώπιση όλων των θεµάτων, 
δίνοντας έµφαση σε ό,τι σχετίζεται µε ζητήµατα τρόπου ζωής, µόδας, 
διακόσµησης, σχέσεων των δύο φύλων, κοινωνικής ανόδου, παρουσίασης 
επιτυχηµένων ανθρώπων κλπ.: τα ~ περιοδικά || οι ~ τηλεοπτικές εκποµπές. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. life-style]. 

λακ (η) {άκλ.} καλλυντικό µε το οποίο ψεκάζονται τα µαλλιά, ιδ. των 
γυναικών, για να διατηρήσουν το χτένισµα τους: σκληρή | φυτική ~. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. laque < µεσν. λατ. lacca < αραβ. lakh < πρακριτ. lakkha < σανσκρ. lâksâ 
«βερνίκι βαφής»]. 

λάκα (η) {χωρ. πληθ.} υλικό φυτικής προελεύσεως, που χρησιµοποιείται για 
επάλειψη στο τελείωµα ή στη διακόσµηση πολυτελών επίπλων ή πολύτιµων 
αντικειµένων: πέρασαν το τραπέζι µε ~. — λακά-ρισµα (το), λακάρω ρ., 
λακαριστός, -ή, -ό, λακαριστά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. lacca < αραβ. 
lakh, βλ. λ. λακ]. 

Λακεδαιµόνιος (ο) {Λακεδαιµονί-ου | -ων, -ους} ο αρχαίος Σπαρτιάτης· ΦΡ. 
πλην Λακεδαιµονίων (Αλέξανδρος Φιλίππου και οί "Ελληνες πλην 
Λακεδαιµονίων, από επίγραµµα τού 334 π.Χ. µετά τη νικηφόρο µάχη στον 
Γρανικό ποταµό, όπου οι Λακεδαιµόνιοι είχαν αρνηθεί να µετάσχουν 
στρατιωτικά) εκτός από τους Λακεδαιµονίους-λέγεται γι' αυτούς που 
αρνούνται να συµµετάσχουν σε κοινή προσπάθεια, µε αποτέλεσµα να 
αποκλείονται από το µοίρασµα των τελικών κερδών ή την επιτυχία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λακεδαίµων, αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το συνώνυµο 
Λάκων είναι βέβαιη, αλλά δυσερµήνευτη (βλ. λ. Λακωνία). Ως προς το αρχ. 
Λακεδαίµων, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ανάγεται στη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου λακεδάµα· ύδωρ άλµυρον άλσί πεποιηµένον δ πί-νουσιν οί των 
Μακεδόνων άγροϊκοι, ενώ, κατ' άλλους, το β' συνθ. είναι η λ. δαίµων µε τη 
σηµ. «µέρος, τόπος». Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η εκδοχή ότι πρόκειται για 
σύνθετο < *Λακεν-αίµων (µε ανοµοί-ωση τού -ν- σε -δ- λόγω τού αρχικού -Λ-
) < Λάκων + κύρ. όν. Αϊµων (που χρησίµευε ως εθνωνύµιο). Τέλος, ορισµένοι 
συνδέουν τη λ. µε το µυκ. ανθρωπωνύµιο Ra-ke-da-no, υπόθεση αµφίβολη. Η 
προελληνική καταγωγή τής λ. δεν µπορεί να αποκλειστεί]. 

λακέρδα (η) {δύσχρ. λακέρδων} κρέας παλαµίδας διατηρηµένο µέσα σε άλµη: 
εργοστάσιο | δοχείο λακέρδας. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λακέρτα < λατ. lacerta]. 

λακέρδα και σαύρα! Το ξενικής προελεύσεως λακέρδα, προερχόµενο από 
το λατ. lacerta, συνδέεται ετυµολογικά µε τη λ. σαύρα των νεολατινικών 
γλωσσών, που προέκυψε από το λατ. lacerta· ήτοι µε γαλλ. lézard, ιταλ. 
lacerto, ισπ. lagardo και αγγλ. (από το γαλλ.) lizard, o παστός 
(διατηρηµένος σε άλµη) τόννος και η παστή παλαµίδα, αυτά που οι αρχαίοι 
ονόµαζαν «θύννας», οι Ρωµαίοι τα έλεγαν lacerta, εξού και η λακέρδα, που 
έµµεσα -λόγω ονοµασίας-συνδέεται µε µια οικογένεια σαυρών, τις lacertae. 
Από την ίδια λέξη προήλθε και η λ. αλιγάτορας 

λακές (ο) {λακέδες} 1. υπηρέτης ντυµένος µε ειδική στολή ΑΝΤ. κύριος 2. 
(µτφ.) άνθρωπος που συµπεριφέρεται δουλικά, που εξυπηρετεί τα 
συµφέροντα κάποιου µε δουλικό τρόπο: οι - τού διευθυντή || λακέδες τού 
καπιταλισµού ΣΥΝ. δουλοπρεπής, (οικ.) γλείφτης, τσιράκι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
laquais < καταλαν. alcay | alacay < αραβ. al-'qâcid «αρ-χιυπηρέτης»]. 

λακίζω ρ. αµετβ. {λάκισα} (λαϊκ.) 1. αποµακρύνοµαι τρέχοντας, συνήθ. 
εξαιτίας φόβου: µόλις αντίκρισε τον αγριεµένο σκύλο, λάκισε ΣΥΝ. την 
κοπανάω, το σκάω, το βάζω στα πόδια 2. (µτφ.) δείχνω δειλία: λάκισε στην 
κρίσιµη ώρα ΣΥΝ. δειλιάζω, το βάζω στα πόδια ΑΝΤ. δείχνω θάρρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σχίζω, διαρρηγνύω», < λακίς, -ίδος «σχισµένο 
πράγµα» < *λάκος «ράκος» < I.E. *lak- «σχίζω», πβ. λατ. lacerare (> γαλλ. 
lacérer), lacer «σχισµένος», περσ. raxna- «ρωγµή, σχίσιµο», πιθ. κ. lachój 
«ράκος, κουρέλι». Η πιθανότητα συνδέσεως µε το ρ. λάσκω «φωνάζω, 
θορυβώ» (αόρ. β' έ-λακ-ον) δεν φαίνεται να ευσταθεί]. 

λάκκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) µεγάλη έκταση εδάφους, που σχηµατίζει 
κοίλωµα σε σχέση µε τις γύρω εκτάσεις: τα χωριά τής ~ (Σουλίου) || τα σπίτια 
είναι χτισµένα µες στη ~ και ψήνονται απ' τη ζέστη το καλοκαίρι ΣΥΝ. γούβωµα, 
γούβα ΑΝΤ. λόφος, ύψωµα. 

λακκάκι (το) {χωρ. πληθ.} µικρή πτύχωση ή βαθούλωµα, που σχηµατίζεται σε 
διάφορα σηµεία τού σώµατος (λ.χ. στα πλάγια τού στόµατος): «µες στο ~ που 
'χεις στον λαιµό» (Μ. Λοΐ'ζος). 

λάκκος (ο) 1. κοίλωµα στη γη, είτε φυσικό είτε σκαµµένο από τον άνθρωπο: 
ένας µεγάλος ~ στη µέση τού χωραφιού || άνοιξε έναν ~, για να ψήσουν εκεί το 
αρνί || φρεσκοσκαµµένος | βρόµικος | τσιµεντένιος | χωµάτινος ~ ΣΥΝ. 
λακκούβα, βαθούλωµα, γούβα· ΦΡ. (α) σκάβω | ανοίγω τον λάκκο (κάποιου) 
υπονοµεύω, προσπαθώ να κάνω κακό (σε κάποιον): του 'κάνε τον φίλο κι από 
πίσω τού έσκαβε τον λάκκο ΣΥΝ. µηχανορραφώ (β) (παροιµ.) όποιος σκάβει 
τον λάκκο τ' αλλουνού, πέφτει ο ίδιος µέσα (µεσν. φρ.) όποιος προσπαθεί να 
βλάψει (κάποιον), υφίσταται στο τέλος ο ίδιος τις συνέπειες των πράξεων του 
(γ) κάποιον λάκκο έχει η φάβα βλ. λ. φάβα (δ) ο λάκκος µε τα φίδια 
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση: την άφησαν αβοήθητη- θα τα βγάλει πέρα 
στον λάκκο µε τα φίδια; (ε) λάκκος των λεόντων (Π.∆. ∆ανιήλ 6,6) για πολύ 
δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση 2. (συνεκδ.- 

κακόσ.) ο χώρος που ανοίγεται στη γη για την ταφή νεκρού: τον έχωσαν στον 
- χωρίς ούτε µια προσευχή ΣΥΝ. τάφος, µνήµα. — (υποκ- 
λόγ.) λακκίσκος (ο) [1766]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λάκΕος < I.E. *laku- «λίµνη, λακκούβα µε νερό», πβ. λατ. 
lacus «λάκκος, λίµνη» (> γαλλ. lac), lacuna «κενό», ιρλ. loch «λίµνη, 
δεξαµενή», αρχ. σλαβ. loky «λάκκος» κ.ά.]. 

λακκούβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό βαθούλωµα σε λεία ή επίπεδη επιφάνεια: 
οι ~ στους αγροτικούς δρόµους είναι σύνηθες και επικίνδυνο φαινόµενο || ~ 
γεµάτη νερό ΣΥΝ. γούβα, λάκκος ΑΝΤ. ύψωµα. — (υποκ.) λακκουβίτσα (η), 
(µεγεθ.) λακκουβάρα (η). [ΕΤΎΜ. Από συµφυρµό των λ. λάκκος και γούβα]. 

λάκκωµα (το) [µεσν.] {λακκώµ-ατος | -ατα,-άτων} κοιλότητα µεγάλης έκτασης 
στην επιφάνεια τού εδάφους ΣΥΝ. λάκκα, γούβωµα ΑΝΤ. ύψωµα. 

λακριντί (το) {άκλ.} (λαϊκ.) συνοµιλία για ελαφρά θέµατα: οι γειτόνισσες 
έπιασαν το - στη βρύση ΣΥΝ. κουβεντολόι, ψιλή κουβέντα, φλυαρία. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. lakirdi «συνοµιλία, φλυαρία»]. 

λακτίζω ρ. µετβ. {λάκτισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) δίνω κλοτσιά, διώχνω 
χτυπώντας µε το πόδι: ο παίκτης που λάκτισε εν ψυχρώ τον αντίπαλο 
αποβλήθηκε ΣΥΝ. κλοτσώ· ΦΡ. δεινόν | σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν 
(προς κέντρα µή λάκτιζε, Αισχύλ. 'Αγαµέµνων 1624, σκληρόν σοι προς κέντρα 
λακτίζειν, Κ.∆. Πράξ. 26,14) είναι οδυνηρό να κλοτσάς πάνω σε καρφιά· 
(συνήθ. µτφ.) είναι σκληρό να εναντιώνεται κανείς σε κάποιον ισχυρότερο και 
κυρ. σε κάποιον που κατέχει την εξουσία: τα βαλε µε τ'αφεντικά κι έχασε τη 
δουλειά του' ~! [ΕΤΥΜ. αρχ. < λάξ «µε το πόδι, µε κλοτσιές» (βλ. λ.)]. 

λάκτισµα (το) [αρχ.] {λακτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το χτύπηµα µε το πόδι, η 
κλοτσιά: αντικανονικτό ~ σε αγώνα || το εναρκτήριο - (η «σέντρα» 
ποδοσφαιρικού αγώνα). 

Λακωνία (η) περιοχή και νοµός τής ΝΑ. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα τη 
Σπάρτη. — Λάκωνας κ. (λόγ.) Λάκων [αρχ.] {-ος, -α} (ο), Λά-καινα (η) 
[αρχ.], λακωνικός, -ή, -ό [αρχ.] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < Λάκων, αβεβ. ετύµου. 
Κατά µιαν άποψη, πρόκειται για συγκεκοµµένο τ. τού Λακεδαίµων (βλ.λ.), 
ενώ, σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται για ιλλυρ. λ., πβ. Lacinium, 
ονοµασία ακρωτηρίου τής Ν. Ιταλίας]. 

λακωνίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) µιλώ ή γράφω σύντοµα και περιεκτικά- 
κυρ. στη ΦΡ. ΤΟ λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν (το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν) 
το να µιλά κανείς σύντοµα και περιεκτικά είναι φιλοσοφική στάση, άποψη 
ζωής· για την αξία τής αποφυγής φλυαρίας (πβ. φρ. λίγα λόγια και καλά, η 
σιωπή είναι χρυσός) ΑΝΤ. φλυαρώ, µακρηγορώ, απεραντολογώ. — 
λακωνισµός (ο) [αρχ.]. 

Λακωνικός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής ΝΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Λακωνίας. 
λακωνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Λάκωνες ή τη 

Λακωνία: ~ πόλεµοι | έθιµα · 2. (για λόγο) αυτός που εκφράζεται σύντοµα και 
περιεκτικά: η ~ του απάντηση δεν άφηνε περιθώρια για νέα προσέγγιση ΣΥΝ. 
λιτός, επιγραµµατικός, λιγόλογος, συνοπτικός 3. (για πρόσ.) αυτός που 
εκφράζεται σύντοµα και περιεκτικά: είναι πάντα ~ στις δηλώσεις του ΑΝΤ. 
πολυλογάς, φλύαρος, απεραντολόγος. — λακωνικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
λακωνικότητα (η) [1887] (σηµ. 2,3). 

λακωνισµός (ο) → λακωνίζω 
λαλαγγιτα κ. λαλαγγιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλυκό από χυλό που τηγανίζεται 

και στη συνέχεια περιχύνεται µε µέλι: νόστιµη | ξεροψηµένη | καµένη ~ ΣΥΝ. 
τηγανίτα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. λαλάγγη (κατά το τηγανίτα), πιθ. < αρχ. λαλαγώ (-έω) 
«θορυβώ, αντηχώ» < λαλώ, µε εκφραστ. παρέκταση -αγώ]. 

λάληµα (το) [αρχ.] {λαλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µελωδικός ήχος ή φωνή που 
παράγεται από τις φωνητικές χορδές, τον λάρυγγα ή µουσικό όργανο: το ~ τού 
πουλιού | τής φλογέρας · 2. (οικ.) το να χάνει κανείς τα λογικά του, η τρέλα. 

λαλητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να λαλεί: ~ πουλάκι 2. αυτός που 
γίνεται µε τη συνοδία ορχήστρας, η οποία αποτελείται από λίγα όργανα: - 
πανηγύρι 3. λαλητά (τα) συνοµιλία που γίνεται εξ αποστάσεως µε φυσικές 
φωνές, χωρίς όµως να διακρίνονται καθαρά οι λέξεις: φωνές και ~ από το 
ποτάµι. 

λαλιά (η) [αρχ.] 1. (α) κάθε είδος φωνής, ήχου που παράγεται από τις φωνητικές 
χορδές: αναγνώρισα τη ~ του, προτού τον δω ΣΥΝ. οµιλία, λόγος, φωνή· ΦΡ. 
µου κόβεται η λαλιά | χάνω τη λαλιά µου δεν µπορώ να αρθρώσω λέξη 
(εξαιτίας έκπληξης ή φόβου): µόλις τον είδα απότοµα µπροστά µου στο 
σκοτάδι, µου κόπηκε η λαλιά! ΣΥΝ. µένω άφωνος (β) (για πουλιά) κελάηδηµα: 
χαρούµενες, γλυκές ~ αηδονιών ΣΥΝ. τιττύβισµα · 2. (συνεκδ.) η γλώσσα: η 
εθνική µας ~ || «και την Κοινήν Ελληνική ~ | ώς µέσα στην Βακτριανή την 
πήγαµεν... » (Κ. Καβάφης). 

λαλίστατος, -η, -ο αυτός που µιλάει πολύ και συνεχώς: Πώς το 'πάθε και µίλησε 
στην παρέα; ∆εν µίλησε απλώς· ήταν ~ όλο το βράδυ. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού επιθ. λάλος «οµιλητικός, φλύαρος» (< λαλώ, βλ.λ.)]. 

λαλοπάθεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση ή διαταραχή των οργάνων και 
των λειτουργιών που συµβάλλουν στην άρθρωση λόγου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lalopathy]. 

λάλος, -α, -ο {λαλίστ-ερος, -τατος} (αρχαιοπρ.) αυτός που µιλά πολύ ΣΥΝ. 
φλύαρος, πολυλογάς ΑΝΤ. λιγοµίλητος. [ΕΤΥΜ αρχ. < λαλώ (υποχωρητ.)]. 

λαλοόµενα (τα) (λαϊκ.) τα µουσικά όργανα, κυρ. σε δηµοτική ή λαϊκή 
ορχήστρα: ζύγια από ~ ΣΥΝ. όργανα. 

λαλουµένη (η) η γλώσσα που οµιλείται από τον λαό, η προφορική λαλιά ΣΥΝ. 
δηµοτική ΑΝΤ. καθαρεύουσα, λογία. 



λαλώ 988 λα µ ίνα 
 

[ΕΤΥΜ.Θηλ. µτχ. µέσου ενεστ. τού αρχ. λαλώ]. 
λαλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {λαλ-είς... κ. -άς... | λάλ-ησα, -ηµένος} ♦ 

(αµετβ.) 1. (για άνθρωπο) βγάζω φωνή, µιλάω, λέω· ΦΡ. (α) ούτε µιλάει ούτε 
λαλάει για πρόσωπο που δεν λέει τίποτε, που δεν µιλάει καθόλου (β) είπα και 
ελάλησα είπα τη γνώµη µου ή έδωσα εντολή, που δεν πρόκειται να 
ανακαλέσω, ή προειδοποίησα για κάτι: Εγώ ~! Εσύ κανόνισε την πορεία σου! 
2. (α) (κυρ. για πουλιά) κελαηδώ: «[το πουλί] ... λαλούσε κι έλεγε µ' ανθρώπινη 
λαλίτσα» (παραλογή)- ΦΡ. όπου λαλούν πολλοί κοκόροι | πολλά κοκόρια, 
αργεί να ξηµερώσει βλ. λ. κόκορας (β) (για µουσικό όργανο) παράγω 
µελωδικό ήχο: τα όργανα λαλούσαν κι οι πανηγυριώτες χόρευαν ΣΥΝ. ηχώ, 
παίζω' ΦΡ. τρεις λαλούν και δυο χορεύουν βλ. λ. χορεύω · 3. (µτφ.-οικ.) χάνω 
τα λογικά µου, τρελαίνοµαι: µην τον ξεσυνερίζεσαν έχει λαλήσει και δεν ξέρει 
τι λέει || έχω λαλήσει από την κούραση | τη ζέστη! ΣΥΝ. τα έχω χαµένα ΑΝΤ. 
είµαι λογικός, έχω σώας τας φρένας ♦ 4. (µετβ.) (σπάν.) λέω (κάτι): «ποιος 
έλατος κρατάει δροσιά και ποια κορφή το χιόνι, λάλα το, πουλί κι αηδόνι» 
(δηµοτ. τραγ.) 5. (για οργανοπαίκτη πνευστού οργάνου) (συνήθ. στην προστ. 
λάλα!) παίξε! (ενν. το όργανο, κάνε το να ηχήσει): λάλα το, κλαριντζή! (ενν. το 
κλαρίνο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαλώ (-έω) < I.E. *la- (ονοµατοποιηµένη ρίζα), πβ. λατ. 
lalläre «νανουρίζω», ρωσ. lâla «φλύαρος», γερµ. lallen «ψελλίζω», αγγλ. lull 
«νανουρίζω, αποκοιµίζω» κ.ά. Οµόρρ. λαλιά, λαλίστατος, ίσως και λάσκω 
«κραυγάζω, φωνάζω» κ.ά. Η φρ. είπα και ελάλησα (και αµαρτίαν ουκ έχω) 
αποτελεί τροποποίηση τής φρ. τού Ιησού Χριστού: εί µή ήλθον και ελάλησα 
αυτοίς, αµαρτίαν ουκ εϊχοσαν, Κ.∆. Ιράν ν. 15, 22]. 

λάµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρή πλάκα ή έλασµα από µέταλλο 2. µικρή, 
µακρόστενη και λεπτή µεταλλική πλάκα, πολύ κοφτερή από τη µία της 
πλευρά, η οποία χρησιµεύει στο ξύρισµα: η ~ τού ξυραφιού || δίκοπη | κοφτερή 
| σκουριασµένη | φαρδιά | µατωµένη ~ ΣΥΝ. λεπίδα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. lama < λατ. lamina < αρχ. ελαµένη, µτχ. µέσου ενεστ. τού ρ. ελαΰνω (πβ. 
έλασµα)]. 

λάµα (ο) [1859] {άκλ.} ο ιερέας ή ο µοναχός τής βουδιστικής θρησκείας στο 
Θιβέτ ή στη Μογγολία- ΦΡ. ∆αλάι Λάµα ο θρησκευτικός αρχηγός τού 
Βουδισµού στο Θιβέτ και στη Μογγολία. [ΕΤΥΜ < αγγλ. lama < θιβετ. bla-
ama «ανώτερος»]. 

λάµα (το) {άκλ.} ελλην. προβατοκάµηλος (η)· µηρυκαστικό θηλαστικό που 
µοιάζει µε µικρή καµήλα, χωρίς καµπούρα, έχει τρίχωµα προβάτου και ζει στις 
ορεινές περιοχές τής Ν. Αµερικής: τα ~ τού Περού. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. lama < 
ισπ. llama, λ. τής ινδιάνικης φυλής Κετσούα (Περού)]. 

λαµαρίνα (η) {λαµαρινών} 1. λεπτό έλασµα από σίδηρο, που κατασκευάζεται 
βιοµηχανικά από συµπίεση τής πρώτης ύλης και χρησιµεύει στην εξωτερική 
κάλυψη ή θωράκιση: οι ~ τού αυτοκινήτου/ των πλοίων || γαλβανισµένη ~ 2. 
(συνεκδ.) µεγάλο ταψί µε χαµηλό χείλος: βάζω | βγάζω τις -απ'τη φωτιά | τον 
φούρνο- ΦΡ. (καθηµ.-εµφατ.) δαγκώνω τη λαµαρίνα βλ. λ. δαγκώνω. — 
(υποκ.) λαµαρινίτσα κ. λα-µαρινούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. lamarin, υποκ. τού ιταλ. lamiera «έλασµα» < λατ. 
lamella, υποκ. τού lamma | lamina, για το οποίο βλ. λ. λάµα (η)]. 

λαµαρκισµός (ο) [1891] η θεωρία τού Λαµάρκ για την εξέλιξη των ειδών, 
σύµφωνα µε την οποία δοµικές αλλαγές που συντελούνται στα φυτά και στα 
ζώα, προκειµένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές τού περιβάλλοντος, 
µπορούν να µεταδοθούν στους απογόνους τους (πβ. λ. δαρβινισµός). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. lamarckisme, από το όνοµα τού Γάλλου 
φυσιολόγου Chevalier de Lamarck (1774-1829)]. 

λαµβάνειν (το) {άκλ.} το να παίρνει κανείς (από κάποιον κάτι)· µόνο στη ΦΡ. 
έχω λαµβάνειν µου οφείλονται χρήµατα: ~ 100.000 δρχ. ακόµη. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
απρφ. ενεστ. τού ρ. λαµβάνω (βλ.λ.)]. 

λαµβάνω ρ. µετβ. {έλαβα, ελήφθην, -ης, -η... (µτχ. ληφθείς, -είσα, -έν), 
ειληµµένος} (λόγ.) 1. παίρνω (κάτι) στα χέρια µου: έλαβα το δώρο σου και σε 
ευχαριστώ πολύ || - αίτηση | επίδοµα ANT. δίνω, παρέχω· ΦΡ. (α) λαµβάνω 
χώρα συντελούµαι, γίνοµαι: η συνάντηση κορυφής θα λάβει χώρα στο 
προεδρικό µέγαρο (β) λαµβάνω µέρος συµµετέχω: αντιπροσωπευτικά 
συγκροτήµατα απ' όλη τη χώρα θα λάβουν µέρος στις εκδηλώσεις (γ) λαµβάνω 
γνώση ενηµερώνοµαι, µαθαίνω: το συµβούλιο δεν έχει ακόµα λάβει γνώση των 
εξελίξεων (δ) (σε επίσηµο λόγο; στην αρχή αίτησης, αναφοράς σε ανώτερο 
κ.λπ.) λαµβάνω την τιµή µε τιµά: ~ να ζητήσω το χέρι τής κόρης σας (ε) 
λαµβάνω υπ' όψιν υπολογίζω (όταν αποφασίζω για κάποιον/κάτι, αξιολογώ, 
κρίνω κ.λπ.): το νεαρό τής ηλικίας θα ληφθεί υπ' όψιν από το δικαστήριο (στ) 
λαµβάνω µέτρα προχωρώ σε συγκεκριµένες ενέργειες: η πολιτεία λαµβάνει 
µέτρα κατά τού νέφους ΣΥΝ. µεριµνώ, αποφασίζω, ενεργώ (ζ) ουκ αν λάβοις 
παρά τού µη έχοντος (ούκ αν λάβοις παράτοῦµή έχοντος, Λουκιαν. Νεκρικοί 
∆ιάλογοι, Χάρων και Μένιππος) δεν µπορεί κανείς να πάρει κάτι, ιδ. χρήµατα, 
από κάποιον που δεν έχει (η) µάχαιραν έδωκας, µάχαιραν θα λάβεις βλ. λ. 
µάχαιρα (θ) λάβετε θέσεις! το σύνθηµα εκκινήσεως σε αθλητικούς αγώνες, ιδ. 
σε αγωνίσµατα δρόµου (ι) λαµβάνω τον λόγο έρχεται η σειρά µου να µιλήσω: 
µετά τον πρόεδρο, έλαβε τον λόγο ο διευθυντής τής επιχείρησης (ια) έχω να 
λαβαίνω µου οφείλεται κάτι (π.χ. ποσό): ~ τρία νοίκια (ιβ) λαµβανοµένου | 
λαµβανοµένης υπ' όψιν αν ληφθεί κάποι-ος/κάτι υπ' όψιν: λαµβανοµένης 
υπ'όψιν τής στρατηγικής σηµασίας τής περιοχής για τη χώρα, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έµφαση στην αµυντική της θωράκιση2. γίνοµαι ή είµαι αποδέκτης: ~ 
γράµµα/ νέα | ειδήσεις | µήνυµα | διαβεβαίωση || µετά την ήττα στις εκλογές, ο 
πρωθυπουργός δήλωσε ότι έλαβε το µήνυµα ΣΥΝ. παίρνω ΑΝΤ. στέλ- 

νω, αποστέλλω 3. (ο τ. ελήφθη) (α) ως απάντηση τού δέκτη όταν το σήµα 
φθάνει σε αυτόν και ειδοποιεί τον ποµπό ότι το πήρε (β) (οικ.) ως απάντηση 
στον συνοµιλητή µας, όταν θέλουµε να δηλώσουµε ότι καταλάβαµε τι θέλει 
να πει: µην τα επαναλαµβάνεις άδικα· το σήµα ~! ΣΥΝ. (οικ.) το 'πιασα, µπήκα 
4. προσλαµβάνω, αποκτώ: η υπόθεση έλαβε περίεργη τροπή µετά τις τελευταίες 
αποκαλύψεις || το φαινόµενο έλαβε τεράστιες διαστάσεις || η συζήτηση έλαβε 
τον χαρακτήρα αντιπαράθεσης || σ'αυτό το συµβούλιο έλαβε την τελική του µορ-
φή το περιεχόµενο τού νέου πολιτικού δόγµατος. Επίσης (λαϊκ.) λαβαίνω 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. λαβ- (πβ. αόρ. β' ε-λαβ-ον, µε ενεστ. ένθηµα -µ-) < *(σ)λαβ- 
< I.E. *slagw- «πιάνω, αρπάζω», χωρίς τεκµηριωµένες συνδέσεις εκτός τής 
Ελληνικής. Οµόρρ. λαβ-ή, λήµ-µα, λή-ψις, λή-πτης, συλ-λήβ-δην, εύ-λαβ-ής, 
λάφ-υρο(ν) κ.ά. Πολλές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: λαµβάνω 
χώρα (< avoir lieu), λαµβάνω την τιµή (< avoir l'honneur), λαµβάνω γνώση (< 
prendre connaissance), λαµβάνω µέρος (< prendre part), λαµβάνω µέτρα 
(prendre des mesures), λαµβάνω υπ' όψιν (< prendre en considération | avoir 
sous les jeux) κ.ά.]. 

λαµβάνω: σύνθετα -παράγωγα. Το λαµβάνω είναι µια από τις πιο 
πολυχρησιµοποιούµενες λέξεις στα παράγωγα και τα σύνθετα της. Η λ. 
προέρχεται από τη ρίζα *slagw- (*σλαβ-), αλλά το σ- προ τού -λ- στην αρχή 
τής λέξης σιγήθηκε (η παρουσία του είναι χρήσιµη, για να ερµηνευθεί ο τ. 
τού παρακειµένου)· έτσι συνήθ. µιλάµε για δύο θέµατα, το ασθενές λαβ- 
και το ισχυρό ληβ- (από λαβ-). Από το θ. λαβ- παράγονται τα: λα-µ-β-άν-ω 
(τα -µ- και -αν- είναι ενθήµα-τα, προσφύµατα µέσα στη λέξη), έ-λαβ-ον (έ-
λαβ-α), λαβ-ή (χειρολαβή, απο-λαβή), λαβ-ίδα (λαβ-ίς), -λάβ-ος (εργο-
λάβος, δικο-λά-βος), -λαβ-ής (ευ-λαβ-ής), -λαβ-ώ (µεσο-λαβώ), λαβ-ώνω 
(λαβωµα-τιά) κ.ά. Από το θ. ληβ- παράγονται τα: λήψη (λήψις < *ληβ-σις), 
λήµµα «λέξη στο λεξικό» (< *ληβ-µα), λήπτης (< *ληβ-της), ληπτός (< 
*ληβ-τός). 
Ας σηµειωθεί ότι οµόηχα, όπως το -λειψή (παρά-λειψη < παραλείπω), από 
το θ. λειπ- τού λείπω, δεν έχουν σχέση µε το -λήψη από θ. ληβ-τοϋ 
λαµβάνω (κατά-ληψη< καταλαµβάνω). o παρακ. είληµµαι, από όπου η 
µετοχή ειληµµένος (κατ-ειληµµέ-νος, επαν-ειληµµένος κ.ά.), σχηµατίζεται 
από το αρχικό θ. σληβ-µε διπλασιασµό: *σε-σληβ-µαι > *ε-σληβ-µαι > *ε-
λληµ-µαι > είληµµαι (τα δύο -λ- απλοποιούνται σε ένα, µε αντέκταση τού 
προηγουµένου ε- σε ει-). Αρα τα ειληµµένος, επανειληµµένος, κατει-
ληµµένος κ.τ.ό. γράφονται µε ει (από την αντέκταση τού ει-) (< ληβ) µε η 
και µε δύο µµ (από την αφοµοίωση τού -β- προς το ακολουθούν -µ-: -ληβ-
µένος > -ληµ-µένος). 
Ενώ το απλό ρ. λαµβάνω µεταπλάστηκε σε λαβαίνω, τα σύνθετα τού 
ρήµατος µε προθέσεις σχηµατίζονται κυρ. από τον τ. λαµβάνω: ava-
λαµβάνω (ανειληµµένος, ανά-ληψη), απο-λαµβάνω (απο-λα-βές), δια-
λαµβάνω «πραγµατεύοµαι», επανα-λαµβάνω (επανειληµµένος, 
επανειληµµένως, επανά-ληψη, επανα-ληπτικός), εκ-λαµβά-νω, κατα-
λαµβάνω (κατειληµµένος, κατά-ληψη, κατα-ληπτός, ακα-τά-ληπτος),µετα-
λαµβάνω (µετά-ληψη), παραλαµβάνω (παρα-λα-βή(, περι-λαµβάνω (περί-
ληψη, περι-ληπτικός), προ-λαµβάνω (πρόληψη, προ-ληπτικός), προσ-
λαµβάνω (πρόσ-ληψη), συλ-λαµβάνω (σύλ-ληψη). Από τον τ. λαβαίνω 
σχηµατίζονται τα ανα-λαβαίνω, προ-λαβαίνω, κατα-λαβαίνω, παρα-
λαβαίνω, µετα-λαβαίνω και πε-ρι-λαβαίνω. Πρόκειται για παράλληλους 
τύπους προς τα αντίστοιχα ρ. σε λαµβάνω, πλην των καταλαβαίνω και 
περιλαβαίνω, που διαφέρουν σηµασιολογικώς από τα καταλαµβάνω και 
περιλαµβάνω. 

λάµβδα κ. λάµδα κ. λάβδα (το) (άκλ.) Λ, λ· το ενδέκατο γράµµα τού ελληνικού 
αλφαβήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. λάµβδα | λάβδα < σηµιτ. 
lämedh «βούκεντρο»]. 

λαµβδακισµός κ. λαµδακισµός (ο) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση, εξαιτίας τής 
οποίας παρατηρείται δυσκολία ή αδυναµία στην προφορά τού φθόγγου 
λάµβδα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lambdacisme]. 

λαµέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα από γυαλιστερό υλικό, που αντανακλά µεταλλική 
λάµψη 2. (συνεκδ.) λαµέ (τα) ενδύµατα, υποδήµατα ή εξαρτήµατα από 
γυαλιστερό υλικό και συνήθ. κακής ποιότητας και γούστου, που αποσκοπούν 
στον εύκολο εντυπωσιασµό: (ειρων.) ανέβηκε στην πίστα µε τα ~ του, για να... 
τυφλώσει τα πλήθη! [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. lamé «ύφασµα µε ίνες 
µετάλλου ή µε υλικό πουέχει τη λάµψη τους» < lame «έλασµα», βλ. κ. λάµα]. 

Λαµία (η) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα τού νοµού Φθιώτιδας. 
— Λαµιώτης κ. (λόγ.) Λαµιεύς (ο), Λαµιώτισσα (η), λα-µιώτικος, -η, -ο κ. 
(λόγ.) λαµιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο. Κατά τη µυθολογία, η πόλη έλαβε το όνοµα της από 
τον Λάµο, γυιο τού Ηρακλή και ιδρυτή τής πόλης, ή από την οµώνυµη 
βασίλισσα των Τραχινίων Λαµία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το τοπωνύµιο 
εµφανίζει θ. λαµ-, για το οποίο βλ. λ. λάµια]. 

λάµια (η) {λαµιών} 1. ΜΥΘΟΛ. καθένα από τα τέρατα µε γυναικεία µορφή, που 
τρέφονταν µε ανθρώπινο αίµα και σάρκες 2. (µετωνυµ.) γυναίκα µε κακό και 
δύστροπο χαρακτήρα: έχει παντρευτεί µια ~, που του κάνει τον βίο αβίωτο 
ΣΥΝ. τέρας, µέγαιρα ANT. άγγελος. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. λαµ- (απαντά και στο 
οµόρρ. λαµυρός «αδηφάγος, άπληστος»), που συνδ. πιθ. µε λατ. lémures 
«ψυχές νεκρών, φαντάσµατα», ουαλ. lleff «φωνή» κ.ά.]. 

λα µ ίνα (η) {λαµινών} υλικό από συνθετικές ρητίνες για την κάλυψη πλακών. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. lamina < λατ. lamina «έλασµα», αγν. ετύµου]. 
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λαµινάρια (τα) µεγάλα θαλάσσια φύκια. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. laminaire 
< λατ. lamina, για το οποίο βλ. λ. λάµα (η)]. 

λαµνοκόπι (το) {λαµνοκοπιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να δίνει κανείς ώθηση σε 
βάρκα ή άλλο σκάφος τραβώντας κουπί: απόκαµε από το ~ ΣΥΝ. κωπηλασία. 

λαµνοκόπος (ο) πρόσωπο που λάµνει, που κωπηλατεί. [ΕΤΥΜ. 
< λάµνω + επιτατ. επίθηµα -κόπος < κόπτω]. 

λαµνοκοπω ρ. αµετβ. {λαµνοκοπείς... | λαµνοκόπησα} κωπηλατώ, λάµνω 
(βλ.λ.). 

λάµνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) δίνω ώθηση σε σκάφος 
τραβώντας κουπί: ~ δυνατά ΣΥΝ. κωπηλατώ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ελαύνω 
(πβ. αχαµνός < χαϋνος). Ήδη οµηρική η φρ. ελαύνω νήα «κινώ πλοίο µε τα 
κουπιά»]. 

λαµόνιας (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) ο αβανταδόρος- συνήθ. ως επίρρ. λαµό-για στη ΦΡ. 
(αργκό) την κάνω λαµόγια εξαπατώ κάποιον (συχνά και εξαφανίζοµαι) ή δεν 
εµφανίζοµαι, δεν πηγαίνω κάπου, ενώ είχα συµφωνήσει να πάω. Επίσης 
λαµόγιο (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < ισπ. la moya «η τάδε»]. 

λάµπα (η) {λαµπών) 1. συσκευή που χρησιµεύει για τον φωτισµό, σε διάφορα 
σχήµατα ανάλογα µε την πηγή τού φωτός· γενικά αποτελείται από το δοχείο 
µέσα στο οποίο αποθηκεύεται το φωτιστικό υλικό (π.χ. γκαζάκι, στις λάµπες 
γκαζιού) ή από τον µηχανισµό σύνδεσης µε την πηγή τής ενέργειας (π.χ. ντουί 
για το ρεύµα, στις ηλεκτρικές λάµπες) και από διαφανές ή ηµιδιαφανές γυαλί, 
σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήµατος, ερµητικά κλειστού ή µε οπή στην 
κορυφή, για να βγαίνουν τα καύσιµα, µε το οποίο προστατεύεται και δεν 
σβήνει το φως: ~ πετρελαίου | ασφαλείας | θυέλλης (που δεν σβήνει µε τον 
ισχυρό άνεµο) || αναµµένη | γυάλινη | καπνισµένη | κρεµαστή | σβηστή ~ ΣΥΝ. 
φως, φωτιστικό 2. (ειδικότ.) όργανο που µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια 
σε φως, όταν συνδεθεί µε ηλεκτρικό κύκλωµα· αποτελείται από µία σφαίρα 
(γλόµπο) ή κύλινδρο από γυαλί και µία βάση, µε την οποία συνδέεται µε το 
ηλεκτρικό κύκλωµα και διαθέτει τον µηχανισµό µετατροπής τού ηλεκτρισµού 
σε φως: ηλεκτρική | καρφωτή | βιδωτή ~ || ~ φθορισµού || κάηκε η ~ ΣΥΝ. 
λαµπτήρας, λυχνία, γλόµπος. — (υποκ.) λαµπίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. lampa < λατ. lampas < αρχ. λαµπάς, -άδος < 
λάµπω]. 

λαµπάδα (η) 1. µεγάλο κερί που χρησιµοποιείται σε διάφορες θρησκευτικές 
τελετές (βαφτίσια, Ανάσταση κ.λπ.): έκανε τάµα στον Άγιο µια ~ ίσαµε το µπόι 
του || πασχαλιάτικη | γιορτινή | λειωµένη | πολύχρωµη | κερένια | νυφική | 
νεκρική ~ 2. (µτφ.) σε στάση ευθυτενή, στητή όπως η λαµπάδα: ευσταλείς νέοι 
µε κορµιά λαµπάδες ANT. καµπούρα. — (υποκ.) λαµπαδίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. λαµπάς, -άδος < λάµπω]. 

λαµπαδηδρόµε (η) {λαµπαδηδροµιών} 1. αθλητικός αγώνας των αρχαίων 
Ελλήνων, κατά τον οποίο δροµείς ή ιππείς έτρεχαν κρατώντας αναµµένες 
δάδες: λαµπρή | ένδοξη ~ · 2. νυχτερινή συνήθ. πορεία πλήθους µε υψωµένα, 
αναµµένα δαδιά: θρησκευτική | εορταστική ~ ΣΥΝ. λαµπαδηφορία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λαµπάς, -άδος + -δροµία < δρόµος. Το -η- οφείλεται σε 
µετρικούς λόγους]. 

λαµπαδηδρόµος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που συµµετέχει σε λαµπαδηδροµία 
2. καθένας από τους αθλητές που µεταφέρουν την ολυµπιακή φλόγα από την 
Ολυµπία στη χώρα τελέσεως των Ολυµπιακών Αγώνων. 

λαµπαδηφορία (η) {λαµπαδηφοριών} νυχτερινή παρέλαση νέων µε υψωµένες 
αναµµένες λαµπάδες ή δαδιά: νυχτερινή | εορταστική | θρησκευτική ~||~ κατά 
την πανηγυρική έναρξη των πανευρωπαϊκών αγώνων ΣΥΝ. λαµπαδηδροµία. — 
λαµπαδηφόρος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λαµπαδηφόρος < λαµπάς, -άδος + 
-φόρος < φέρω. Το -η- οφείλεται σε µετρικούς λόγους]. 

λαµπαδιάζω ρ. αµετβ. {λαµπάδιασ-α, -µένος} αρπάζω απότοµα ολόκληρος 
φωτιά, καίγοµαι σαν λαµπάδα: το ξύλινο σπίτι λαµπάδιασε σε λίγα λεπτά ΣΥΝ. 
φουντώνω, ανάβω, αναφλέγοµαι ΑΝΤ. σβήνω. — λαµπάδιασµα (το). 

λαµπάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή λυχνία σε µηχάνηµα ή συσκευή, που εκπέµπει 
φως, όταν περνά ηλεκτρική ενέργεια από το κύκλωµα της (ως ένδειξη είτε 
λειτουργίας είτε βλάβης): άναψε το ~ τής βενζίνης-πρέπει να γεµίσω το 
ρεζερβουάρ || µόλις πάτησε το κουµπί, χιλιάδες ~ αναβόσβησαν ΦΡ. (αργκό) µου 
ανάβουν τα λαµπάκια κάτι µου προκαλεί εκνευρισµό: όποτε αρχίζει τα 
πολιτικά, ~! ΣΥΝ. µου τη δίνει, µου τη βαράει, µου τη σπάει. λαµπατέρ (το) 
{άκλ.} 1. ηλεκτρική συσκευή φωτισµού που αποτελείται από λαµπτήρα και 
αµπαζούρ και στηρίζεται σε βάση που ακουµπά στο έδαφος 2. (συνεκδ.) κάθε 
µικρό φωτιστικό. [ΕΤΥΜ < γαλλ. lampadaire < µεσν. λατ. lampadarium < λατ. 
lampar < αρχ. λαµπάς, -άδος]. λαµπερός, -ή, -ό [µεσν.] (κυριολ. κ. µτφ.) αυτός 
που ακτινοβολεί, που λάµπει: - µάτια | µαλλιά ! χαµόγελο | ήλιος | χρώµα | 
ουρανός ΣΥΝ. λαµπρός, φωτεινός, γυαλιστερός, απαστράπτων, αστραφτερός 
ΑΝΤ. θαµπός, σκοτεινός. — λαµπερά επίρρ., λαµπεράδα (η). λαµπηδόνα (η) 
(λόγ.) 1. η λάµψη, η ακτινοβολία: η ~ του σύγχρονου πολιτισµού ΣΥΝ. 
λαµπρότητα 2. µυθικό φυτό στο οποίο αποδίδονταν θαυµατουργικές ιδιότητες 
και το οποίο ήταν αφανές τη µέρα και φωτεινό τη νύχτα 3. έντοµο, η 
πυγολαµπίδα. Επίσης (λογιότ.) λαµπηδών {λαµπηδόνος}. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. λαµπηδών, -όνος < αρχ. λάµπω]. Λάµπης (ο) → 
Χαραλάµπης λαµπικαρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λαµπίκαρα κ. λαµπικάρισ-α, -
µένος} 

♦ (µετβ.) 1. (λαϊκ.) περνώ υγρό µέσα από φίλτρο, για να το καθαρίσω ΣΥΝ. 
καθαρίζω, διυλίζω, φιλτράρω, ραφινάρω, αποστάζω 2. (γενικότ.) καθαρίζω 
εξονυχιστικά: ~ το σπίτι ΑΝΤ. βροµίζω ♦ 3. (αµετβ.) αποκτώ διαύγεια: πολλά 
λάδια λαµπικάρουν µόνα τους, ενώ άλλα διατηρούνται για πολύ καιρό ελαφρώς 
θολερά || (µτφ.) λαµπικάρισε το κεφάλι µου από το µεθύσι ΣΥΝ. καθαρίζω, 
ξεκαθαρίζω, ξελαµπικάρω ΑΝΤ. σκοτίζοµαι, ζαλίζοµαι. — λαµπικάρισµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. lambicar < lambico < αραβ. al-ambiq < αρχ. άµβιξ | 
άµβυξ «αποστακτήριο»]. 

λαµπικος (ο) 1. ο αποστακτήρας (βλ.λ.) · 2. (µτφ.) οτιδήποτε είναι τόσο 
καθαρό, ώστε να λάµπει: σφουγγάρισα το πάτωµα και το 'κάνα ~. — λαµπίκο 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. lambico < αραβ. al-ambiq < αρχ. άµβιξ | άµβυξ 
«αποστακτήριο». Η σηµερινή µτφ. σηµ. οφείλεται σε παρετυµολ. επίδραση 
τού ρ. λάµπω]. 

λαµπιόνι (το) {λαµπιον-ιού | -ιών} µικρή ηλεκτρική λάµπα: στόλισαν τους 
δρόµους µε πολύχρωµα ~ ΣΥΝ. λυχνία, φωτάκι, λαµπάκι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
lampione, υποκ. τού ουσ. lampa (βλ. κ. λάµπα)]. 

λαµπόγυαλo (το) γυαλί φωτιστικής λάµπας πετρελαίου· ΦΡ. τα κάνω 
λαµπόνυαλο προκαλώ µεγάλη καταστροφή σε κάτι. — Επίσης 
λαµπογυάλι. 

λαµποκοπώ ρ. αµετβ. {λαµποκοπάς... | λαµποκόπησα} 1. αστράφτω, λάµπω: 
χρυσός τρούλος λαµποκοπούσε στο φως τής µέρας ΣΥΝ. γυαλίζω 2. (ειδικότ.) 
λάµπω από την καθαριότητα: η µπουγάδα λαµποκοπούσε στο σχοινί ΣΥΝ. 
αστράφτω. — λαµποκόπηµα κ. (λαϊκ.) λαµποκόπι· (το). [ΕΤΥΜ. < λάµπω + 
επιτατ. επίθηµα -κοπώ < κόπος]. 

λαµπρά επίρρ. [µεσν.] κατά τρόπο εξαιρετικό, θαυµαστό: ~! Όλα τα-
κτοποιήθηκαν! ΣΥΝ. εξαιρετικά, θαυµάσια, υπέροχα ΑΝΤ. άσχηµα, έτσι κι 
έτσι. 

λαµπράδα (η) → λαµπρότητα 
Λαµπρή (η) [µεσν.] (λαϊκ.) το Πάσχα, η γιορτή τής Ανάστασης: η ηµέρα τής ~. 
λαµπριάτικα επίρρ.· ανήµερα το Πάσχα, την ηµέρα τής Λαµπρής: δεν γίνεται ~ 

να συζητάµε για δουλειές. 
λαµπριάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη Λαµπρή, το Πάσχα: ~ ρούχα | 

αβγά | πανηγύρι | γλέντι ΣΥΝ. πασχαλινός, γιορτινός. 
Λαµπρινή (η) γυναικείο όνοµα. 
λαµπρό- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. λάµψη, πολυτέλεια: λαµπρό-

ντυµένος 2. σχέση µε τη Λαµπρή: λαµπρο-κούλλουρο. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. λαµπρός (λ.χ. αρχ. 
λαµπρό-φωνος, µτγν. λαµπρό-ψυχος, µεσν. λαµπρο-φωτεινός)]. 

λαµπροντυµένος, -η, -ο αυτός που φορά επίσηµα, καινούργια ρούχα ΣΥΝ. 
λαµπροφορεµένος ΑΝΤ. κακοντυµένος. 

λαµπρός, -ή, -ό 1. αυτός που εκπέµπει φως από το εσωτερικό του, που βγάζει 
έντονη λάµψη: ~ ήλιος | αστέρι ΣΥΝ. αστραφτερός, λαµπερός, ακτινοβόλος 
ΑΝΤ. σκοτεινός, σκούρος· (µτφ.) 2. σπινθηροβόλος: ~ βλέµµα | µάτια 3. αυτός 
που ξεχωρίζει, που υπερέχει σε σχέση µε τους άλλους, που προκαλεί τον 
θαυµασµό: - επιστήµονας | γιατρός | επίτευγµα | µέλλον | νίκη | σταδιοδροµία 
ΣΥΝ. έξοχος, εξαιρετικός, διαπρεπής, εξέχων, καταπληκτικός ΑΝΤ. µέτριος, 
κακός 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από επισηµότητα και χλιδή: ~ ποµπή | 
παρέλαση | εορτασµός ΣΥΝ. επίσηµος ΑΝΤ. ανεπίσηµος, καθηµερινός 5. 
Λαµπρή (η) βλ.λ. — λαµπρά επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναργής. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< λάµπω]. 

Λάµπρος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λαµπρός (µε αναβιβασµό τού 
τόνου)]. 

λαµπρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η φωτεινότητα, η λάµψη: η ~ τού ήλιου | 
τού αστεριού | τού χρυσού 2. (µτφ.) η µεγαλοπρέπεια, το µεγαλείο: η επέτειος 
εορτάστηκε µε ιδιαίτερη ~ || η ~ των ανακτόρων. Επίσης λαµπράδα (σηµ. 1) 
[µεσν.]. 

λαµπροφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που φορά γιορτινά, επίσηµα 
ρούχα: ~ νεανίδες ΣΥΝ. λαµπροντυµένος, λαµπροφορεµένος· (µτφ.) 2. αυτός 
που δηµιουργεί χαρά, ευχαρίστηση: η ~ ηµέρα τής απελευθέρωσης || η ~ 
Ανάστασις τού Κυρίου ΣΥΝ. χαρµόσυνος, χαροποιός 3. αυτός που εκπέµπει 
λάµψη, µεγαλοπρέπεια: τα ~ άρµατα τής παρέλασης. 

λαµπροφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {λαµπροφορείς... | λαµπροφόρε-σα, -µένος} 
φορώ τα γιορτινά, τα καλά µου ρούχα: λαµπροφορεµένο εκκλησίασµα ΣΥΝ. 
ντύνοµαι καλά. 

λαµπρύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {λάµπρυνα} (λόγ.) 1. προσδίδω λάµψη ΣΥΝ. φωτίζω 
ΑΝΤ. θαµπώνω, σκοτεινιάζω 2. (µτφ.) προσδίδω αίγλη, µεγαλοπρέπεια: την 
εκδήλωση λάµπρυναν µε την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες || µε το 
κατόρθωµα του λάµπρυνε το όνοµα τής οικογενείας του ΣΥΝ. δοξάζω ΑΝΤ. 
σκιάζω. 

λαµπτήρας (ο) φωτιστικό µέσο που µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φως: 
~ αλογόνου | νέου | φθορισµού ΣΥΝ. λάµπα, γλόµπος, λαµπιόνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
λαµπτήρ, -ήρος < λάµπω]. 

λαµπυρίδα (η) µικρό έντοµο, τού οποίου το κάτω µέρος εκπέµπει φως, που το 
κάνει ορατό τη νύχτα ΣΥΝ. πυγολαµπίδα, (λαϊκ.) κωλο-φωτιά. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ· λαµπυρίς, -ίδος < *λαµπυλίς (µε ανοµοίωση), υποκ. θ. λάµπ- 
τού ρ. λάµπω]. 

λαµπυρίζω ρ. αµετβ. {λαµπύρισα} εκπέµπω φως (που παρουσιάζει 
αυξοµειώσεις στην ένταση του): τα φώτα των καϊκιών λαµπύριζαν στην ήρεµη 
θάλασσα ΣΥΝ. τρεµοφέγγω. — λαµπύρισµα (το). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
λαµπυρίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 
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λάµπω ρ. αµετβ. {έλαµψα} 1. βγάζω προς τα έξω φως, ακτινοβολώ: ο 
ήλιος λάµπει στον ουρανό || (µτφ.) το πρόσωπο του έλαµπε από ικα-
νοποίηση | χαρά | ευτυχία ΣΥΝ. φεγγοβολώ, φέγγω ΑΝΤ. σκοτεινιάζω, 
είµαι σκοτεινός· ΦΡ. λάµπει το άστρο (κάποιου) για την περίοδο τής 
ακµής (κάποιου), την περίοδο που µεσουρανεί: τη δεκαετία τού '60 
έλαµψε το άστρο τού Φ. Φελλίνι 2. αντανακλώ έντονα το φως, εκπέ-
µπω λάµψη που προέρχεται από εξωτερική πηγή: ο δρόµος έλαµπε 
κάτω από τα φώτα || έλαµπαν από µακριά τα κοσµήµατα και τα πε-
τράδια της || τα µάτια της έλαµψαν από τα δάκρυα ΣΥΝ. αντιφεγγίζω, 
γυαλίζω, αστράφτω ΑΝΤ. είµαι µουντός- ΦΡ. ό,τι λάµπει δεν είναι 
χρυσός ό,τι φαίνεται εντυπωσιακό δεν συνεπάγεται ότι έχει πραγ-
µατικά µεγάλη αξία 3. (µτφ.) είµαι τόσο καθαρός, ώστε αντανακλώ 
το φως: το σπίτι έλαµπε από την καθαριότητα ΣΥΝ. λαµποκοπώ, γυα-
λίζω 4. αποτελώ εξέχουσα παρουσία, ξεχωρίζω από τους άλλους: η 
πόλη έλαµψε στα γράµµατα και στις τέχνες στον µεσοπόλεµο ΣΥΝ. 
διαπρέπω, διακρίνοµαι- ΦΡ. (κάποιος) λάµπει διά τής απουσίας του 
βλ. λ. απουσία 5. (µτφ.) φανερώνοµαι µε τρόπο εντυπωσιακό: η αλή-
θεια στο τέλος θα λάµψει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. λαµπ- (µόνο στην Ελλην. εµφανίζεται το έρρινο έν-
θηµα -µ-) < I.E. *lap- «λάµπω, καίω», πβ. χεττ. lappaS «λαµπρός», λιθ. 
lópé «φως», ουαλ. llachar «λαµπρός» κ.ά. Οµόρρ. λαµπάς (-άδα), λα-
µπ-τήρ[ας], λαµπ-ρός, λάµψ-ις (-η), Αάµπ-ρος κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ό,τι λάµπει δεν είναι χρυσός (< γαλλ. tout ce qui 
brille n'est pas d'or), έλαµψε διά τής απουσίας του (< γαλλ. il brilla 
par son absense)]. 

λάµψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το φως που εκπέµπεται από φω-
τεινή πηγή, η ακτινοβολία: η ~ των αστεριών | τού φεγγαριού ΣΥΝ. 
φεγγοβόληµα, λαµποκόπηµα 2. (µτφ.) η γυαλάδα: η ~ των ασηµικών | 
των κοσµηµάτων ΑΝΤ. θαµπάδα, µουντάδα 3. (συνεκδ.) η αστραπή: 
λάµψεις και µπουµπουνητά στον ουρανό 4. (µτφ.) η αίγλη, η ισχυρή 
εντύπωση που προκαλεί (κάποιος/κάτι) στους άλλους: η ~ τής οµορ-
φιάς τής νεαρής ηθοποιού || η ~ τής προσωπικότητας τού µεγάλου 
συγγραφέα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λάµψις < αρχ. 
λάµπω]. 

λαναράς (ο) {λαναράδες} 1. πρόσωπο που ξαίνει το µαλλί µε το λα-
νάρι (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που κατασκευάζει ή πουλά λανάρια (βλ.λ.). 

λανάρι (το) {λαναρ-ιού | -ιών} χειροκίνητο εργαλείο ή µηχάνηµα, που 
χρησιµοποιείται για το ξάσιµο τού µαλλιού. Επίσης λανάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < επίθ. λανάριος < λατ. lanarius < lana «µαλλί» (βλ. κ. λη-
νός)]'. 

λαναρίζω ρ. µετβ. {λανάρισ-α, -τηκα, -µένος} επεξεργάζοµαι το µαλ-
λί (µετά την κουρά τού ζώου) µε τη βοήθεια τού λαναριού, ώστε να 
µπορεί να µετατραπεί σε νήµα (βλ.λ.) ΣΥΝ. ξαίνω. — λανάρισµα (το). 

λανθανίδες (οι) {λανθανιδών} ΧΗΜ. τα στοιχεία µε ατοµικό αριθµό 
από 57 έως 71, τα οποία ανήκουν στη σειρά τού λανθανίου (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, um.}. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. lanthanidae, βλ. κ. 
λανθάνιο]. 

λανθάνιο (το) [1885] {λανθανίου} ΧΗΜ. µεταλλικό αργυρόχροο στοι-
χείο (σύµβολο La) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ; Αντιδάν., < νεολατ. lanthanum < αρχ. λανθάνω «διαφεύγω την 
προσοχή, είµαι κρυµµένος», επειδή το οξίδιο τού στοιχείου ελάνθανε 
(ως πρόσµειξη) στα άλατα τού δηµητρίου]. 

λανθάνω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. λανθάνων, -ούσα, -ον} (λόγ.) 1. υπάρ-
χω χωρίς να γίνοµαι εύκολα αντιληπτός, είµαι κρυµµένος: υπάρχει 
ένας ερωτισµός που λανθάνει στη σχέση τους || στην πολιτική τους 
ιδεολογία λανθάνει ένας αντιευρωπαϊσµός 2. (η µτχ. λανθάνων, -ού-
σα, -ον) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < θ. λαθ- (αόρ. β' ε-λαθ-ον, πβ. κ. µανθάνω - ε-µαθ-ον). Το 
-θ- τού θέµατος αποτελεί πρόσφυµα, πράγµα που καθιστά δυνατή τη 
σύνδεση µε λατ. lä-t-eö «κρύβοµαι, αγνοούµαι», ενώ δεν απαντούν 
ακριβή αντίστοιχα στις άλλες I.E. γλώσσες. Οµόρρ. λάθ-ρα, λαθ-
ραίος, λήθ-η, ά-ληθ-ής, λάθ-ος, λήσ-µων (< *λάθ-µων) κ.ά.]. 

λανθάνων, -ούσα, -ον αυτός που λανθάνει, που υπάρχει κρυµµένος ή 
χωρίς να γίνεται αντιληπτός: λανθάνων ερωτισµός || λανθάνουσα 
αντιπάθεια || ο ιός βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση || υπάρχει 
ένας ~ ρατσισµός στη συµπεριφορά τους ΣΥΝ. υφέρπων, υποβόσκων 
ΑΝΤ. εµφανής, προφανής- ΦΡ. γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει 
(γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει, Μένανδρος) τα λάθη στην οµι-
λία από βιασύνη ή παραδροµή φανερώνουν τις αληθινές σκέψεις ή 
επιθυµίες τού οµιλητή ή την αλήθεια γενικότερα. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
ενεστ. τού αρχ. λανθάνω (βλ.λ.) µε την ήδη αρχ. σηµ. «διαφεύγω την 
προσοχή, είµαι κρυµµένος». Σε επιστ. όρους αποδίδει το γαλλ. latent 
(< λατ. latens «κρυφός»), λ.χ. homosexualité | maladie latente]. 

λανθασµένος, -η, -ο αυτός που περιέχει λάθος ή οφείλεται σε λάθος: -
χειρισµός/ συλλογισµός/ ενέργεια/ άποψη/ εντύπωση | κίνηση | 
πολιτική ΣΥΝ. εσφαλµένος, λαθεµένος ΑΝΤ. σωστός, ορθός. — 
λανθασµέν-α | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. µτχ. τού ρ. λανθάνω (αρχ.) κατά τα ρ. σε -άζω, πβ. δικ-
άζω, διπλασι-άζω]. 

λανολίνη (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ουσία λιπαρής υφής, που πα-
ράγεται από τα µαλλιά των προβάτων, προτού αυτά υποστούν άλλου 
είδους επεξεργασία, και χρησιµεύει ως βάση για την κατασκευή 
καλλυντικών. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. lanoline (νόθο συνθ.) < lano- (< λατ. lana 
«µαλλί») + -οΐ- (< λατ. oleum < αρχ. ελαιον) + -ine]. 

λανσάρω ρ. µετβ. {λανσάρισα κ. λάνσαρ-α, -ίστηκα, -ισµένος} (κα-
θηµ.) 1. προωθώ στην αγορά, παρουσιάζω κάτι καινούργιο και το 
προβάλλω καταλλήλως: τη µόδα των ατηµέλητων ρούχων λανσάρουν 
Αµερικανοί σχεδιαστές ΣΥΝ. εισάγω, καθιερώνω, εγκαινιάζω 2. (γενι- 

κότ.) είµαι ο πρώτος που εφαρµόζω (κάτι): οι µαθητές τής τελευταίας 
τάξης τού σχολείου λάνσαραν την τρέλα για τα καπέλα που φοριούνται 
ανάποδα || ~ µια καινοτοµία. — λανσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. lancer «ρίχνω, εκτοξεύω» < λατ. lanceare «λογχίζω, 
εξακοντίζω» < lancea «λόγχη»]. 

λάντζα* κ. λάντσα (η) 1. µεγάλο σκεύος από ξύλο, που έχει σχήµα 
βαρελιού και χρησιµοποιείται για το πλύσιµο των κουζινικών και 
των πιατικών, κυρ. όπου αυτά βρίσκονται σε µεγάλες ποσότητες, π.χ. 
στα εστιατόρια ΣΥΝ. µαστέλο, κάδος 2. (συνεκδ.) το πλύσιµο των κου-
ζινικών και των πιατικών: µετά το τραπέζι είχα µπόλικη -! || κάνω τη 
~ ΣΥΝ. πλύσιµο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < δηµώδ. ιταλ. lenza «νερό, ψιλόβροχο». Κατ' άλλη άποψη, 
< βεν. lanza «ιστός όπου δένεται το πανί», µε την έννοια ότι αυτή η 
εργασία ανετίθετο στο κατώτερο πλήρωµα]. 

λάντζα2 κ. λάντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. µηχανοκίνητη βάρκα 
για µεταφορά εφοδίων και διακίνηση προσώπων στα πλοία. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. lancia < ισπ. lancha | πορτ. lanchSo < λατ. lancea «λόγχη»]. 

λαντζ(ι)έρης (ο) {λαντζ(ι)έρηδες},λαντζ(ι)έρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που απασχολείται µε το πλύσιµο των σκευών σε επαγγελ-
µατικά µαγειρεία: ο ~ τού πλοίου | τού εστιατορίου. Επίσης λαν-
τζ(ι)έρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ < λάντζα + παραγ. επίθηµα 
-ιέρης]. 

λαντό (το) {άκλ.} παλιά ιππήλατη, κλειστή και τετράτροχη άµαξα: 
γρήγορο | πολυτελές | ασφαλές | µικρό ~ ΣΥΝ. αµάξι ΑΝΤ. κουπέ. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. landau, από το όνοµα τής γερµ. πόλης Landau]. 

λα ξ επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε λακτίσµατα, µε κλοτσιές- στη ΦΡ. πυξ-λαξ µε 
γροθιές και κλοτσιές: τους πέταξαν έξω ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. < *κλαξ, που συνδ. µε λατ. calx «φτέρνα», αβεβ. ετύ-
µου. Κατ' άλλη άποψη, η λ. λάξ συνδέεται µε λιθ. lakstùs «ταχύς, γρή-
γορος», lekiù «τρέχω, πετώ», οπότε θα προερχόταν από θ. µε αρχική 
σηµ. «πηδώ». Οµόρρ. λακ-τίζω]. 

λάξευµα (το) → λαξεύω 
λάξευση (η) → λαξεύω 
λαξευτής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που επεξεργάζεται το µάρµαρο ή άλλο 

υλικό, για να επιτύχει καλλιτεχνικό αποτέλεσµα: επιτήδειος | µε-
ρακλής | έµπειρος | ακριβός ~ ΣΥΝ. λιθοξόος, γλύπτης, λιθογλύπτης. 
— λαξευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

λαξευτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που τον έχουν λαξεύσει: ~ τάφος | 
πέτρα | µάρµαρο ΣΥΝ. σκαλιστός, σµιλεµένος, γλυπτός ΑΝΤ. αλάξευ-
τος, ασκάλιστος 2. (µτφ.) αυτός που έχει ωραία µορφή: ~ κορµί | µάτια 
ΣΥΝ. καλοσχηµατισµένος, όµορφος ΑΝΤ. κακοσχηµατισµένος, 
άσχηµος. 

λαξεύω ρ. µετβ. {λάξευ-σα, -θηκα, -µένος (κ. λαξεµένος)} 1. επεξερ-
γάζοµαι φυσικό υλικό (µάρµαρο, ξύλο), για να επιτύχω καλλιτεχνικό 
αποτέλεσµα ΣΥΝ. σµιλεύω, σκαλίζω 2. (µτφ.) χρησιµοποιώ την τέχνη 
µου στην επεξεργασία ενός πράγµατος: ~ τον λόγο µου ΣΥΝ. σµιλεύω. 
— λάξευµα (το) [µτγν.] κ. λάξευση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λάξόος < λα- (< λάας «λίθος, πέτρα», αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. < *λήΡας ή < *λάΈας, που ίσως συνδ. µε αλβ. 1ère «πέτρω-
µα») + -ξόος < ξέω]. 

λαο- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει σχέση µε τον λαό: λαο-πλάνος, 
λαο-κρατία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. λαο-δάµας, µτγν. 
λαο-πλάνος), που προέρχεται από το ουσ. λαός]. 

λαογραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης τον λαϊκό πολιτισµό ενός έθνους ή εθνότητας σε όλες του τις 
εκφάνσεις (την κοινωνική συγκρότηση, τις παραδόσεις, τα τραγού-
δια, τον λαϊκό βίο, τα ήθη και έθιµα, την τέχνη κ.λπ.): ελληνική | αγ-
γλική | ιταλική ~ 2. (ειδικότ.) η παραπάνω επιστήµη ως προς το τµήµα 
τού λαού το οποίο µελετά: αγροτική | εργατική | αστική ~. — λα-
ογραφικός, -ή, -ό [1886], λαογραφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Volkskunde, άσχετο προς το µτγν. λαογραφία «απογραφή 
πληθυσµού»]. 

λαογράφος (ο/η) [1891] επιστήµονας που έχει ειδικευτεί στη λαο-
γραφία: οξυδερκής | διάσηµος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

λαοθάλασσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ µεγάλο πλήθος, πάρα πολύς 
κόσµος: την οµιλία τού αρχηγού τού κόµµατος παρακολούθησε µια ~ 
οπαδών του ΣΥΝ. κοσµοπληµύρα, κοσµοσυρροή. 

λαοκάπηλος (ο) [1864] {-ου κ. -ήλου | -ων κ. -ήλων, -ους κ. -ήλους} 
πρόσωπο που εκµεταλλεύεται και εξαπατά τον λαό. 

λαοκατάρατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει επισύρει την οργή και τις 
κατάρες τού λαού: ~ φονιάς | δικτάτορας ΣΥΝ. λαοµίσητος ΑΝΤ. 
λαοφίλητος, λαοφιλής. 

Λαοκόων (ο) {Λαοκόωντ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. ιερέας τού Απόλλωνα στην 
Τροία, τον οποίο, καθώς και τους γυιους του, έπνιξαν δύο φίδια πριν 
από την άλωση τής πόλης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < *AaFo-KÓF-wv < λαός (βλ.λ.) + θ. *-KOF- (πβ. 
µυκ. ko-wo) τού ρ. κοέω «αντιλαµβάνοµαι, κατανοώ», για το οποίο 
βλ. λ. ακούω]. 

Λαοκράτης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
< λαός + -κράτης < κράτος]. 

λαοκράτης (ο) {λαοκρατών} πρόσωπο που πιστεύει στη λαοκρατία 
(βλ.λ.): φανατικός | αγωνιστής | θεωρητικός ~ ΣΥΝ. σοσιαλιστής, κο-
µουνιστής. 

λαοκρατία (η) [µτγν.] 1. το πολίτευµα κατά το οποίο την εξουσία 
ασκεί ο λαός ΣΥΝ. δηµοκρατία ΑΝΤ. ολιγαρχία, ολοκληρωτισµός 2. (ει-
δικότ.) το πολίτευµα στις χώρες τού υπαρκτού σοσιαλισµού, όπου είχε 
επικρατήσει ο κοµουνισµός: η γερµανική -ΣΥΝ. σοσιαλιστική δη-
µοκρατία (πβ. λαϊκή δηµοκρατία, λ. δηµοκρατία).   — λαοκρατικός, 
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-ή,-ό [1887]. Λαοκρατική ∆ηµοκρατία τής Γερµανίας (η) → Ανατολική Γερ-
µανία λαοκρατισµός (ο) η πίστη στο δικαίωµα και στις δυνατότητες τού 

λαού να ασκεί µόνος του την εξουσία. λαοκρισία (η) {χωρ. πληθ.} η 
απόφανση, η κρίση για ένα θέµα από 
τον λαό ΣΥΝ. λαϊκή ετυµηγορία. λαοµίσητος, -η, -ο [1891] αυτός τον οποίο 
µισεί ο λαός: ~ εισβολέας | δικτάτορας | δυνάστης | βασιλιάς | κατοχή | πολίτευµα 
ΣΥΝ. λαοκα-τάρατος ANT. λαοφίλητος, λαοφιλής. λαοπλάνος (ο) [µτγν.] 
πρόσωπο το οποίο χρησιµοποιεί τις ικανότητες και τα προσόντα του για να 
ξεγελάσει τον λαό και να τον κατευθύνει εκεί όπου ο ίδιος θέλει: ~ πολιτικοί µε 
απατηλές υποσχέσεις οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή ΣΥΝ. δηµαγωγός. 
λαοπρόβλητος, -η, -ο [1845] αυτός τον οποίο έχει εκλέξει και αναδείξει ο λαός: 
~ ηγέτης ANT. διορισµένος, δοτός. [ETYM. < λαός + - πρόβλητος < προβάλλω]. 
λαός (ο) 1. (α) το σύνολο των πολιτών ενός κράτους· το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους, ανεξάρτητα από γλώσσα, 
θρησκεία, εθνικότητα, φύλο, ηλικία κ.λπ. (= ο κυρίαρχος λαός, ως φορέας τής 
λαϊκής κυριαρχίας) (β) το σύνολο των ενεργών πολιτών ενός κράτους που έχουν 
το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (= το εκλογικό σώµα): αµόρφωτος 
| απολίτιστος | αρχαίος | σύγχρονος | αγροτικός | δραστήριος | βάρβαρος | ευγενι-
κός | εκφυλισµένος | δυναµικός | ένδοξος | ναυτικός | πλούσιος | πολεµοχαρής | 
φιλήσυχος | φτωχός | φιλόξενος | ακυβέρνητος | καταπιεσµένος | φιλελεύθερος | 
κυρίαρχος (από τον οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες) ~ || ~ ενωµένος, ποτέ 
νικηµένος! (σύνθηµα από τις πολιτικές συγκεντρώσεις αριστερών κοµµάτων) || 
~, στρατός αδελφωµέ-νοι! (σύνθηµα από την εξέγερση τού Πολυτεχνείου το 
1973) || ο ~ έχει και µνήµη και γνώση ΣΥΝ. πολίτες· ΦΡ. φωνή Λαού, οργή Θεού 
βλ. λ. φωνή 2. (ειδικότ.) το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν σε συγκε-
κριµένη γεωγραφική περιοχή: ο ~ τής Αθήνας/ τής Αχαΐας || «λαέ τής Λάρισας | 
τής Αθήνας | τής Πάτρας κ.λπ.» (συνήθης τρόπος έναρξης πολιτικών λόγων) 
ΣΥΝ. κάτοικοι, πληθυσµός 3. (περιληπτ.) οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις: 
επαγγέλλεται καλύτερες µέρες για τον ~ και όχι για τους πλουσίους || 
κατασκευάζουν φτηνά προϊόντα για τον ~ || έλεγε ότι ο ~ δεν µπορεί να καταλάβει 
τις βαθιές έννοιες || ~ και Κολωνάκι (φτωχοί και πλούσιοι, πβ. λ. Κολωνάκι) 
ΣΥΝ. λαϊκές τάξεις, κοσµάκης, λαουτζίκος, πληβείοι, προλεταριάτο, πόπολο 
ΑΝΤ. άρχοντες, αρχοντολόι, πλούσιοι, αριστοκρατία, άρχουσα τάξη · 4. πολλοί 
άνθρωποι συγκεντρωµένοι: στη συναυλία µαζεύτηκε κόσµος και - || είχε πολύ ~ 
στην οµιλία του ΣΥΝ. κόσµος, ντουνιάς, λαοθάλασσα, κο-σµοπληµύρα, πλήθος · 
5. (καταχρ.) το έθνος, σύνολο προσώπων µε κοινά χαρακτηριστικά (γλώσσα, 
θρησκεία, παραδόσεις κ.λπ.): οι ~ τής Μεσογείου || ασιατικός | αφρικανικός | 
αµερικανικός ~· ΦΡ. περιούσιος λαός (εσεσθέ µοι λαός περιούσιος από πάντων 
των εθνών, Π.∆. Εξοδος 19, 5)] κατά την Αγία Γραφή, οι Εβραίοι και κατ' 
επέκτ. κάθε λαός που θεωρεί τον εαυτό του εκλεκτό σε σχέση µε τους άλλους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαός | λεώς | ληός < *λαΡός (πβ. µυκ. ra-wa-ke-ta: λάΈάγέτάς), 
αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε χεττ. lahna «πόλεµος», ενώ οι υπόλοιπες συνδέσεις 
δεν ικανοποιούν. Όπως και οι αντίστοιχες γερµ. λ. (πβ. αρχ. γερµ. liuti > γερµ. 
Leute, αρχ. αγγλ. lêod), έτσι και το αρχ. λαός αποτελούσε περιληπτικό όρο]. 
Λάος (το) {άκλ.} (λαοτ. Sathalanâlat Paxathipatai Paxaxón Lao = Λαϊκή 
∆ηµοκρατία τού Λάος) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα τη Βιεντιάν, 
επίσηµη γλώσσα τη Λαοτινή και νόµισµα το νέο κιπ. — λαοτινός, -ή, -ό, 
Λαοτινά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < λαοτ. Lao, αγν. ετύµου, ονοµασία εθνικής οµάδας (κλάδου των λαών 
Τάι), οι οποίοι εισέδυσαν στην Ινδοκίνα µετά τον 8ο αι. µ.Χ.]. λαοσύναξη (η) {-
ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπων ο 
όρος χρησιµοποιήθηκε κυρ. από την Εκκλησία τής Ελλάδος για συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας πιστών σε υπαίθριο χώρο ΣΥΝ. κοσµοσυρροή, λαοθάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < λαό(ς) + σύναξη (πβ. κ. µεσν. λαοσυναξία «κοσµοσυρροή», 
λαοσυνάκτης «αναγνώστης ή ψάλτης που συγκέντρωνε το εκκλησίασµα στον 
ναό για τη λειτουργία»)]. λαοσωτήριος, -α (λόγ. -ος), -ο [1892] αυτός που 
σώζει τον λαό: ~ 
επέµβαση ΣΥΝ. εθνοσωτήριος ΑΝΤ. αντιλαϊκός. λάου-λάου επίρρ. (λαϊκ.-οικ.) 
αργά-αργά, χωρίς βιασύνη (και προσεκτικά): ας το πάµε ~ το θέµα ΣΥΝ. σιγά-
σιγά ΑΝΤ. µάνι-µάνι. [ΕΤΥΜ. < λάγου-λάγου, γεν. ενικού τού ουσ. λαγός (µε 
αναβιβασµό τού τόνου)]. Λάουρα (η) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ- < ιταλ. Laura < λατ. laurus «δάφνη, δάφνινο στεφάνι»]. λαουτζίκος (ο) 
(χωρ. πληθ.} (εκφράζει συµπάθεια ή υποτίµηση) οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που 
ανήκουν στις κατώτερες τάξεις: Τι να σου κάνει κι ο ~; Χορεύει στον ρυθµό που 
του παίζουν ΣΥΝ. λαός, µάζα ΑΝΤ. αριστοκρατία, άρχοντες. 
[ΕΤΥΜ < λαός + υποκ. επίθηµα -τζίκος (-τζής + -ικος), µε συνδ. φωνήεν -ου- 
κατά τα υποκ. σε -ούλης]. λαουτιέρης κ. λαουτέρης (ο) {λαουτιέρηδες} ο 
οργανοπαίκτης που παίζει λαούτο (βλ.λ.): ο - έδινε τον ρυθµό. [ΕΤΥΜ. < 
λαούτο + -ιέρης (βλ.λ.)]. λαούτο κ. λαγούτο (το) έγχορδο µουσικό όργανο µε 
µεγάλο αντη-χείο και έξι ζεύγη χορδών, που έχουν έκταση ίδια µε τής κιθάρας: 
παίζουν λαούτα και βιολιά. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λαβοϋτο | λαγούτο < βεν. lauto, 
αβεβ. ετύµου. Έχουν 

προταθεί οι εξής ετυµολογίες: 1) < ρουµ. lauta, 2) < αραβ. al'üd «ούτι - ξύλο»]. 
λαοφιλής, -ής, -ές [1863] {λαοφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· λαοφιλέστερος, -ατός} 
αυτός που τον αγαπά ο λαός: ~ ηγέτης | πολιτικός | πράξη | θεωρία | ενέργεια 
ΣΥΝ. δηµοφιλής ΑΝΤ. λαοµίσητος, λαοκατάρατος. Επίσης λαοφίλητος, -η, -ο 
[1866]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λαπαδιάζω ρ. αµετβ. {λαπάδιασ-α, -µένος} 
1. µετατρέποµαι σε χυλό, σε λαπά, χάνω τη γεύση ή το σχήµα µου: παράβρασε το 
φαγητό και λαπάδιασε ΣΥΝ. χυλώνω 2. (µτφ.-κακόσ.) χάνω το σφρίγος µου: µε 
τα χρόνια βάρυνε και λαπάδιασε ΑΝΤ. είµαι σφριγηλός | ακµαίος. λάπαθο κ. 
λάπατο [µεσν.] (το) είδος εδώδιµου λαχανικού, τού οποίου τα φύλλα φύονται 
απευθείας από το έδαφος και απλώνονται παράλληλα προς αυτό- 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική και κυρ. στις χορ-τόπιτες, αλλά και για 
φαρµακευτικούς λόγους ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξινήθρα. [ΕΤΥΜ; < αρχ. λάπαθον | µτγν. 
λάπαθος, άβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. λαπαρός «µαλακός, χαλαρός»]. 
λαπάρα (η) {λαπαρών} 1. το µέρος τού σώµατος που βρίσκεται ανάµεσα στα 
πλευρά και στο ισχίο 2. (κατ' επέκτ.) ολόκληρη η κοιλιακή χώρα ΣΥΝ. κοιλιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λαπαρός «χαλαρός, µαλακός», αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου έλαψα· διέφθειρα, ίσως και µε αλβ. laps «κουρασµένος». 
Το επίθηµα -ρός εµφανίζεται και στα επίθ. χα-λα-ρός, λαγα-ρός, πλαδα-ρός. Βλ. 
κ. λάπαθο]. λαπαροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η 
εξέταση των οργάνων τής κοιλιακής χώρας µε λαπαροσκόπιο, το οποίο εισά-
γεται µέσω µικρής τοµής που γίνεται σε κοιλιακό τοίχωµα. [ΕΤΥΜ < λαπαρός 
(βλ. λ. λαπάρα) + -σκόπηση < σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laparoscopie]. λαπαροσκόπιο (το) {λαπαροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ενδοσκοπικό 
όργανο για την εξέταση τού εσωτερικού τής κοιλιακής κοιλότητας και τη 
θεραπεία κοιλιακών οργάνων, που φέρει µια µικροσκοπική κάµερα, 
επιτρέποντας έτσι στον χειρουργό να παρακολουθεί τα εσωτερικά όργανα από 
οθόνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. laparoscope]. λαπαροτοµία (η) [1887] 
{λαπαροτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση κατά την οποία γίνεται διάνοιξη 
τής κοιλιάς για διερεύνηση (ερευνητική ~) ή θεραπεία διαφόρων παθήσεων. 
[ΕΤΥΜ < λαπαρός (βλ. λ. λαπάρα) + -τοµία < τοµή, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. laparotomie]. λαπάς (ο) {λαπάδες} 1. ρύζι βρασµένο έτσι ώστε να 
σχηµατίζει χυλό: ~ µε λεµόνι για τη διάρροια 2. (µτφ.-κακόσ.) άνθρωπος 
χαλαρός, νωθρός, χωρίς ενεργητικότητα ΣΥΝ. χαλβάς, νωθρός, πλαδαρός, 
άνευρος ΑΝΤ. σβέλτος, ξύπνιος, αϊτός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. lapa]. λάπις (ο) {άκλ.} 
ηµιπολύτιµος λίθος µε έντονο µπλε χρώµα. Επίσης λάπις λάζουλι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. lapis lazuli «λίθος αζουρίτης» < λατ. lapis «λίθος» + 
lazulum < αραβ. lazaward | lazuward < περσ. lâzhuward. Βλ. κ. αζουρίτης, 
λαζουρίτης]. lapsus calami λατ. (προφέρεται λάπσους καλάµι) ελλην. ολίσθηµα 

τής γραφίδας- λάθος εκ παραδροµής στον γραπτό λόγο. lapsus linguae λατ. 
(προφέρεται λάπσους λίνγκβε) ελλην. ολίσθηµα 
τής γλώσσας) ■ λάθος εκ παραδροµής κατά την οµιλία. λαπ-τόπ (το) {άκλ.} 
φορητός υπολογιστής µικρών διαστάσεων µε οθόνη υγρών κρυστάλλων ή 
πλάσµατος, η οποία ανοίγει και κλείνει πάνω από το πληκτρολόγιο (ο όρος 
υποχωρεί σταδιακά και δίνει τη θέση του στον όρο notebook). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. laptop < lap «µηρός» + top «κορυφή», επειδή µπορεί κανείς να 
τον τοποθετήσει πάνω στους µηρούς του, για να τον θέσει σε λειτουργία]. 
Λαπωνία (η) περιοχή τής Β. Ευρώπης που εκτείνεται στα Β. τµήµατα τής 
Νορβηγίας, τής Σουηδίας και τής Φινλανδίας και στο Β∆. τµήµα τής Ρωσίας. — 
Λάπωνας (ο), λαπωνικός, -ή, -ό, Λαπωνικά (τα). [ΕΤΥΜ; Μεταφορά ξέν. 
ονοµασίας, πβ. σουηδ. Lappland «χώρα των Λα-πώνων» < φινλ. Lappi, αγν. 
ετύµου. Η τοπική ονοµασία Sameh των Λα-πώνων αποτελεί τον πληθυντικό τού 
τ. sâbme «άνθρωπος τού βάλτου, τού έλους»]. λα ρ γκέτο επίρρ. ΜΟΥΣ. 
ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) που δηλώνει ύφος αργό και επίσηµο αλλά 
λιγότερο από το λάργκο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. larghetto, υποκ. τού largo, βλ.λ.]. 
λάργκο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) που δηλώνει ύφος ευρύ, 
αργό, επίσηµο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. largo, βασική σηµ. «ευρύς, άνετος», < λατ. largus]. λαρδί (το) 
{λαρδ-ιού | -ιών} το λίπος από το χοιρινό, που διατηρείται παστό ή καπνιστό 
και χρησιµεύει στη µαγειρική: φασόλια µε ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. 
λαρδίον, υποκ. τού µτγν. λόρδος < λατ. laridum | lardum «παστό κρέας» < 
αρχ."λαρινόν «λιπαρό, παχύ», αγν. ετύµου]. Λάρισα (η) {-ας κ. -ίσης) πόλη τής 
Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός Λάρισας κ. Λαρίσης). — 
Λαρισαίος [αρχ.] κ. Λα-ρισινός (ο) [µτγν.], Λαρισαία κ. Λαρισινή (η), 
λαρισαϊκός, -ή, -ό [1886] κ. λαρισινός 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η αρχ. 
Λάρισα αποτελούσε την πρωτεύουσα των Πελασγών και αργότερα απεκαλείτο 
επίσης Πελασγιώτις]. Λάρνακα (η) πόλη τής ΝΑ. Κύπρου. [ΕΤΥΜ. < Λάρναξ, 
λόγ. σχηµατισµός από τον λαϊκ. τ. Λάρνακας (ονοµασία παραµεσόγειου 
χωριού)· στην κυπριακή διάλεκτο ο τ. λαρνά-κι σηµαίνει «κοίλωµα γης σαν 
λάρνακα» και ο τ. λάρνακας «σχηµατισµός γης σαν στενή κοιλάδα»]. 
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λάρνακα (η) {λαρνακών} 1. (στην αρχαιότητα) θήκη ή κιβώτιο όπου 
φυλάσσονταν πολύτιµα αντικείµενα ή τα οστά ή η τέφρα νεκρού: πολύτιµη | 
βαρύτιµη | σκαλιστή | χρυσή - ΣΥΝ. σκευοθήκη, οστεοθήκη, οστεοφυλάκιο, 
σαρκοφάγος 2. (ειδικότ.) η θήκη στην οποία φυλάσσονται τα λείψανα αγίου ή 
αγίας: αγιασµένη | συληµένη ~ 3. ΙΑΤΡ. τύπος νάρθηκα, συνήθ. ξύλινος, που 
χρησιµοποιείται για να συγκρατεί στη θέση τους τους µυς ή τα οστά που 
έχουν σπάσει, εξαρθρωθεί ή υποστεί θλάση, καθώς και για την υποβοήθηση 
τής σπονδυλικής στήλης: ξύλινη | αποτελεσµατική | οδυνηρή ~ ΣΥΝ. νάρθηκας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάρναξ, -ακος < νάρναξ (µε ανοµοίωση), που οδηγεί στη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου νάρναξ' κιβωτός. ∆εν ευσταθούν οι συνδέσεις µε λιθ. 
nérti «διατρυπώ, διαπερνώ». Ίσως πρόκειται για δάνειο], 

λάρος (ο) → γλάρος 
λάρυγγας (ο) {λαρύγγων} το όργανο που βρίσκεται στο πάνω µέρος τού 

αναπνευστικού συστήµατος των σπονδυλωτών στον άνθρωπο, βρίσκεται στο 
άνω τµήµα τού λαιµού και στη συνέχεια τής τραχείας, επιτρέπει τη διέλευση 
αέρα και, καθώς περιλαµβάνει τις φωνητικές χορδές, αποτελεί βασικό όργανο 
για την παραγωγή τής φωνής: πάθηση | φλεγµονή | όγκος | µύες | ανατοµία | 
νόσοι | εξέταση τού λάρυγγα || ήχοι προερχόµενοι από τον ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάρυγξ, -υγγος, αβεβ. ετύµου, πιθ. από συµφυρµό των λ. 
φάρυγξ και λαιµός. Κατ' άλλη εκδοχή, συνδ. µε λατ. lurco «φαγάς, γα-
στρίµαργος» και µε µέσ. γερµ. slurc «λάρυγγας»]. 

λαρυγγεκτοµή (η) αφαίρεση µέρους ή ολόκληρου τού λάρυγγα µε χειρουργική 
επέµβαση σε περιπτώσεις κακοήθειας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laryngectomie]. 

λαρύγγι (το) {λαρυγγ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1.ο λάρυγγας: κάτι στάθηκε στο ~ µου 
και κόντεψα να πνιγώ' ΦΡ. (α) στρίβω το λαρύγγι (κάποιου) πνίγω, σκοτώνω, 
στραγγαλίζω (κάποιον): έτσι και τον πιάσω στα χέρια µου, θα του στρίψω το 
λαρύγγι! ΣΥΝ. καρυδώνω, στραγγαλίζω (β) µου βγαίνει το λαρύγγι φωνάζω 
πολύ δυνατά, ξελαρυγγιά-ζοµαι: µου βγήκε το λαρύγγι, µέχρι να µ' ακούσουν! 
ΣΥΝ. (οικ.) γκαρίζω (γ) ξεραίνεται το λαρύγγι µου νιώθω στεγνό τον λαιµό 
µου εξαιτίας δίψας ή πολύωρης οµιλίας: από το πολύ κουβεντολόι ξεράθηκε το 
λαρύγγι του ΣΥΝ. στεγνώνει το στόµα µου (δ) βρέχω | δροσίζω το λαρύγγι 
µου πίνω, ξεδιψάω: φέρε µας λίγο νερό, να δροσίσουµε το λαρύγγι µας || πάµε 
να πιούµε λίγο κρασί να βρέξουµε το λαρύγγι µας (ε) θα σου φάω το λαρύγγι 
(πβ. τόν λάρυγγ' αν έκτέµοιµί σου, Αριστοφ. Βάτραχοι 575) (ως απειλή) θα σε 
σκοτώσω 2. (µτφ.) ο τραγουδιστής: τα χρυσά ~ τής δεκαετίας τού '50 ΣΥΝ. 
φωνή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λαρύγγιον, υποκ. τού αρχ. λάρυγξ, -υγγος (βλ.λ.)]. 

λαρΐιγγίζω ρ. [αρχ.] κάνω λαρυγγισµούς (βλ.λ.). 
λαρυγγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον λάρυγγα: ~ αρτηρία | 

φλέβα | νεύρα | φθόγγοι | ήχοι. 
λαρυγγισµός (ο) [µτγν.] 1. ήχος ή φθόγγος που σχηµατίζεται κατευθείαν στον 

λάρυγγα, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση από άλλα όργανα (στόµα, 
µύτη) 2. γρήγορη επανάληψη στο τραγούδι των ίδιων µουσικών φθόγγων στον 
ίδιο χρόνο: κακόηχος | εντυπωσιακός | µακρόσυρτος ~ · 3. ΙΑΤΡ. ακούσια 
σύσπαση των µυών τού λάρυγγα, που προκαλεί φράξιµο τής γλωττίδας και 
ασφυξία. 

λαρυγγίτιδα (η) [1837] (χωρ. γεν. πληθ.} φλεγµονή τού λάρυγγα, που προκαλεί 
βράχνιασµα: οξεία | χρονία ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laryngite]. 

λαρυγγολόγος (ο/η) [1887] ΙΑΤΡ. ειδικός που ασχολείται µε τις παθήσεις τού 
λάρυγγα και ιδ. των φωνητικών χορδών. — λαρυγγολογία (η) [1888], 
λαρυγγολογικός, -ή, -ό [1888]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laryngologue]. 

λαρυγγοσκόπηση (η) [1879] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
τού λάρυγγα και των φωνητικών χορδών µε ειδικό όργανο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. laryngoscopies 

λαρυγγοσκόπιο (το) [1879] {λαρυγγοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο ειδικό για 
την εξέταση τού λάρυγγα και των συναφών οργάνων. — λα-ρυγγοσκοπικός, -
ή, -ό [1879]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. laryngoscope]. 

λαρυγγοτοµία (η) [µτγν.] {λαρυγγοτοµιών} ΙΑΤΡ. τοµή τού λάρυγγα µε ιατρική 
επέµβαση. 

λαρυγγόφωνος, -η, -ο 1. αυτός που εκφωνείται µε τον λάρυγγα: ~ φθόγγοι | ήχοι 
ΣΥΝ. λαρυγγικός 2. αυτός που κάνει λαρυγγισµούς: ~ αοιδός · 3. λαρυγγόφωνο 
(το) {λαρυγγοφών-ου | -ων} ειδική συσκευή για την παραγωγή φωνής, που 
τοποθετείται εξωτερικά στον τράχηλο, λειτουργεί µε τις δονήσεις τού 
λάρυγγα και χρησιµοποιείται όταν ο άνθρωπος έχει πρόβληµα στην παραγωγή 
φθόγγων, όπως σε περιπτώσεις λαρυγγεκτοµής. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λάρυγξ, -υγγος + -φωνος < φωνή. Στη σηµ. 3 η λ. αποτελεί 
αντιδάν., < αγγλ. laryngophone]. 

Λασίθι (το) {Λασιθίου} 1. οροπέδιο τής Α. Κρήτης 2. επαρχία και νοµός τής Α. 
Κρήτης (νοµός Λασιθίου) µε πρωτεύουσα τον Αγιο Νικόλαο. — Λασιθιώτης 
(ο), Λασιθιώτισσα (η), λασιθιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν. τοπωνύµιο, < βεν. 
La Seteia «H Σητεία» (µε το οποίο προσδιοριζόταν η µεγαλύτερη πόλη τής 
περιοχής), που ελήφθη ως µία λέξη. Βλ. κ. Σητεία]. 

λασκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λάσκαρα κ. λασκάρ-ισα, -ίστηκα, -ισµέ-νος) ♦ 1. 
(µετβ.) αφήνω (κάτι που τεντώνεται ή βιδώνεται) χαλαρό: ~ τον ιµάντα | τα 
πανιά | τη βίδα ΣΥΝ. ξετεντώνω, ξεσφίγγω ANT. τεντώνω, σφίγγω· ΦΡ. (α) 
λασκάρω τα λουριά χαλαρώνω την παρακολούθηση ή τον έλεγχο (κάποιου), 
δεν τον περιορίζω πια: µε το που τους λάσκαρε τα λουριά, άρχισαν να 
πηγαίνουν αδιάβαστοι στο σχολείο ΣΥΝ. αφήνω λάσκα ANT. επιτηρώ, περιορίζω 
(β) λασκάρει η βίδα (κάποιου) (κάποιος) χάνει τα λογικά του, τρελαίνεται: 
Πάει ο κακο- 

µοίρης! Του λασκάρισε η βίδα! ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι λιγότερο κουραστικός ή 
πιεστικός: ευτυχώς, λάσκαρε λίγο η δουλειά και πήραµε µιαν ανάσα 3. παύω να 
βρίσκοµαι σε ένταση (συνήθ. εργασιακή): έχω λασκάρει κάπως αυτή την 
περίοδο και µπορώ να βλέπω και την οικογένεια µου ΣΥΝ. χαλαρώνω, ηρεµώ. 
— λασκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lascare < λατ. laxare < laxus «χαλαρός, 
άτονος»]. 

λάσκος, -α, -ο αυτός που δεν είναι τεντωµένος: - σκοινί ΣΥΝ. χαλαρός, µπόσικος 
ΑΝΤ. τεντωµένος, τραβηγµένος· ΦΡ. αφήνω κάποιον | κάτι λάσκο | λάσκα (i) 
παύω να τεντώνω: άσ' το λάσκο το σκοινί ΣΥΝ. λασκάρω, χαλαρώνω ΑΝΤ. 
τεντώνω, τραβάω (ii) (µτφ.) παύω να ασκώ έλεγχο ή πιέσεις: άσ' τον λάσκα, 
να δεις τι θα κάνει από µόνος του ΣΥΝ. χαλαρώνω, λασκάρω τα λουριά ΑΝΤ. 
περιορίζω, ελέγχω, καταπιέζω. — λάσκα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lasco < λατ. 
laxus «χαλαρός, άτονος»]. 

λάσο (το) µακρύ σκοινί µε θηλιά στη µία του άκρη, που χρησιµεύει στη 
σύλληψη ζώων (αγρίων ή που έχουν ξεφύγει από το κοπάδι τους) ή και 
ανθρώπων υπό καταδίωξη: ο καουµπόης έριξε επιδέξια το ~ του κι έπιασε το 
άλογο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. lasso < ισπ. lazo < p. lazar «δένω, σφίγγω (µε σχοινιά)» < 
λατ. laqueare]. 

λασπερος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που είναι γεµάτος λάσπη: ~ δρόµος | τόπος 
ΣΥΝ. λασπώδης ΑΝΤ. ξηρός, στεγνός. 

λάσπη (η) {σπάν. λασπών} 1. χώµα και νερό αναµεµιγµένα: ο θεός µάς έφτειαξε 
από ~ || µε τη βροχή οι δρόµοι γέµισαν ~ || µη µπαίνεις στο σπίτι µε λάσπες στα 
παπούτσια || οι ρόδες τού αυτοκινήτου κόλλησαν στη - ΣΥΝ. πηλός- ΦΡ. 
(αργκό) κόβω λάσπη βλ. λ. κόβω 2. µείγµα από χώµα, νερό ή άχυρα και 
ασβέστη, άµµο, γύψο ή τσιµέντο, που χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό 
στην οικοδοµική: φτειάχνω | κουβαλάω | µεταφέρω | ανακατεύω ~ || ρίχνω | 
στρώνω τη ~ µε το µυστρί ΣΥΝ. χαρµάνι · 3. το πηχτό κατακάθι σε δοχείο ή 
φυσική κοιλότητα όπου υπάρχει υγρό: η - τού ποταµού | τής λίµνης | τού 
βαρελιού (από ρετσίνι) ΣΥΝ. ίζηµα, ιλύς · 4. υλικό που έχει µαλακώσει πολύ 
και έχει γίνει σαν πολτός: τα µακαρόνια παράβρασαν κι έχουν γίνει ~ || το ψωµί 
ήταν ~ από µέσα ΣΥΝ. πολτός, χυλός · 5. (µτφ.) το χαµηλό ηθικό επίπεδο, η 
διαφθορά: κυλίεται στη ~ ΣΥΝ. κατάπτωση, ξεπεσµός, ανηθικότητα, βούρκος 
6. ανήθικη κατηγορία, που συνήθ. δεν ευσταθεί: ρίχνω | πετάω ~ || οι 
εφηµερίδες επιδίδονται σε πόλεµο λάσπης (σε λασπολογίες, βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < έλασπίς «έλος» ή < µτγν. λάπη | λάµπη 
«απόβρασµα, κατακάθι» (το ίδιο το λά(µ)πη είναι αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
τις λ. λέµφος και λέπ^ω «ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω»)]. 

λασποβροχή (η) βροχή που παρασύρει σκόνη από την ατµόσφαιρα 
δηµιουργώντας λάσπη. 

λασπολογία (η) {λασπολογιών} κατηγορία που δεν ευσταθεί και διατυπώνεται 
µε χυδαίο και ανήθικο τρόπο: ορισµένα έντυπα χρησιµοποιούν τη -, για να 
αυξήσουν τις πωλήσεις τους ΣΥΝ. κατασυκοφάντηση, δυσφήµηση, σπίλωση 
ΑΝΤ. εξύµνηση. 

λασπολόγος (ο/η) πρόσωπο που εκτοξεύει αβάσιµες και ανήθικες κατηγορίες 
εναντίον (κάποιου), µε σκοπό να τον µειώσει ηθικά: αισχρός | ιταµός | 
ποταπός | χυδαίος ~ ΣΥΝ. συκοφάντης. — λασπολο-Yiüp.j-είς...}. 

λασπόλουτρο (το) µπάνιο που γίνεται στη λάσπη ιαµατικών νερών: θεραπευτικό 
| αναζωογονητικό ~ ΣΥΝ. ιλυόλουτρο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Schlammbad]. 

λασποµαχία (η) {λασποµαχιών} 1. θέαµα κατά το οποίο οι αγωνιζόµενοι 
παλεύουν µέσα στη λάσπη 2. (µτφ.) ανταλλαγή ανήθικων και ποταπών 
κατηγοριών: οι πολιτικοί επιδίδονται σε ~ ΣΥΝ. πόλεµος λάσπης. — 
λασποµάχος (ο/η). 

λασπόνερο (το) νερό µε χώµατα, πολύ αραιή λάσπη ΣΥΝ. βουρ-κονέρι. Επίσης 
λασπονέρι 

λασπότοπος (ο) έκταση γεµάτη λάσπη: ο χειµώνας σ' αυτό τον ~ ήταν σκέτη 
φρίκη ΣΥΝ. βουρκότοπος, λασπουριά. — λασποτόπι (το). 

λασπουριά (η) έκταση γεµάτη λάσπη: πώς να ζήσουν τα χωριά µέσα σ' αυτή τη 
~; ΣΥΝ. λασπότοπος, βουρκότοπος. [ΕΤΥΜ. < λάσπη + παραγ. επίθηµα -
ουριά (βλ.λ.)]. 

λασπώδης, -ης, -ες [1782] {λασπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
γεµάτος λάσπη: ~ εδάφη | εκτάσεις ΣΥΝ. λασπερός 2. αυτός που έχει την υφή 
τής λάσπης: ~ ζύµη ΣΥΝ. πολτώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
■ης, -ες- 

λασπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (λάσπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
λερώνω µε λάσπη: λασπώθηκαν τα ρούχα µου ΣΥΝ. βροµίζω ΑΝΤ. καθαρίζω· 
ΦΡ. τα λασπώνω αποτυγχάνω σε µια υπόθεση: τα λάσπωσε την πρώτη µέρα 
στη νέα του δουλειά και αµφιβάλλει αν θα τον κρατήσουν ΣΥΝ. τα θαλασσώνω, 
τα µουσκεύω 2. (σπάν.) περνώ µια επιφάνεια µε λάσπη: οι εργάτες λάσπωσαν 
τις µεσοτοιχίες ΣΥΝ. σοβαντίζω 3. (µτφ.) συκοφαντώ: λάσπωσε την υπόληψη 
τού αντιπάλου του µε ακατονόµαστες κατηγορίες ΣΥΝ. σπιλώνω, προσβάλλω ♦ 
4. (αµετβ.) (για υλικό) χάνω το κανονικό σχήµα ή την υφή µου· γίνοµαι πολύ 
µαλακός σαν πολτός: λάσπωσαν τα µακαρόνια ΣΥΝ. λαπα-διάζω. — λάοπωµα 
(το). 

λασπωτήρας (ο) παραλληλόγραµµο λάστιχο στο πίσω µέρος οχήµατος, στο 
ύψος των τροχών, που προστατεύει από τις λάσπες. 

λαστέξ (το) {άκλ.} 1. είδος νήµατος µε µεγάλη ελαστικότητα 2. (συνεκδ.) 
εσώρουχο κατασκευασµένο από το παραπάνω υλικό, για να συγκρατεί και να 
ζεσταίνει την κοιλιακή χώρα και για να δείχνει καλλίγραµµο το σώµα· ο 
κορσές 3. (ως επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από το παραπάνω νήµα: ~ 
επίδεσµος | εσώρουχα. — (υποκ.) λαστεξάκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Εµπορική 
επωνυµία lastex, πιθ. από επίθ. élastique «ελαστικός» 
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+ -ex]. λαστιχάκι (το) {χωρ. γεν.} (στην αργκό των υδραυλικών) το 
λαστιχένιο παξιµάδι, η ροδέλα που χρησιµοποιείται στις ενώσεις 
σωλήνων (εκεί όπου βιδώνει ο ένας µε τον άλλο). λαστιχένιος, -ια, -ιο 
1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από λάστιχο (βλ.λ.): ~ βάρκα | 
παπούτσια ΣΥΝ. ελαστικός 2. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει µεγάλη 
ευκαµψία, ευλυγισία: ~ κορµί | µέση ΣΥΝ. ευλύγιστος, ευκίνητος ΑΝΤ. 
δυσκίνητος. λάστιχο (το) 1. συνθετική ουσία µε µεγάλη ελαστικότητα, 
το ελαστικό, το καουτσούκ 2. ΜΗΧΑΝ. (α) εξάρτηµα τού τροχού των 
οχηµάτων, από σκληρό και ανθεκτικό συνθετικό υλικό, µε το οποίο 
περιβάλλουν τον αεροθάλαµο (τη σαµπρέλα) τού τροχού και το οποίο 
έρχεται σε επαφή µε τον δρόµο: αλλάζω ~ || µου τρύπησε το ~ || γερά | 
ανθεκτικά - (β) (συνεκδ.) όλος ο τροχός, δηλ. το στεφάνι, ο 
αεροθάλαµος και το σύστηµα συνδέσεως µε το όχηµα ΣΥΝ. ελαστικά 
(τα)· ΦΡ. µε πιάνει | µένω από | παθαίνω λάστιχο (i) δεν µπορεί να 
µετακινηθεί το όχηµα µου εξαιτίας τής απώλειας αέρα από τον 
αεροθάλαµο λόγω φθοράς ή τρυπήµατος (ii) (µτφ.) µου συµβαίνει κάτι 
που µε εµποδίζει να συνεχίσω τη ζωή µου όπως πριν: «και γλεντώ τα 
νιάτα µου, πριν µε πιάσει λάστιχο» (τραγ.) 3. λεπτός µακρύς σωλήνας 
από καουτσούκ για τη διοχέτευση υγρών ή αερίων: το ~ τού νερού | τού 
πετρελαίου | τού υγραερίου | τής βενζίνης || πίνω νερό από το ~ || ανοί-
γω το ~ (ανοίγω το σύστηµα παροχής, ώστε το υγρό ή το αέριο να πε-
ράσουν µέσα από τον σωλήνα) 4. ταινία από ελαστικό νήµα και ύφα-
σµα, που χρησιµοποιείται στον ρουχισµό ή στα σεντόνια, κουρτίνες 
κ.λπ. τού σπιτιού και περνιέται στην περιφέρεια τού ρούχου, τού σε-
ντονιού κ.λπ.: αγόρασα φαρδύ ~ για τη µέση τής φούστας || πέρασα ~ 
γύρω-γύρω στο κάλυµµα, για να µένει σταθερό στη θέση του 5. παιδικό 
(συνήθ. κοριτσίστικο) παιχνίδι, που παίζεται µε λεπτή ταινία από το 
παραπάνω υλικό, την οποία δένουν στις άκρες και περνούν από τα 
πόδια τους δύο παιδιά, ενώ οι άλλες παίκτριες πηδούν πάνω ή 
ανάµεσα από τους διάφορους σχηµατισµούς τού λάστιχου: παίζουµε ~ 
στο διάλειµµα; 6. λεπτός κρίκος από ελαστικό υλικό, µε τον οποίο 
συγκρατούµε διάφορα αντικείµενα, περιβάλλοντας τα µε αυτόν: 
πιάνει τα µαλλιά της µ ' ένα ~, για να µην της πέφτουν στα µάτια || 
πέρνα ένα - γύρω από τον φάκελο, να µην ανοίξει 7. (παλαιότ.) η 
σφεντόνα 8. σε φραστικές λέξεις ως β' συνθ., για να δηλώσει ευλυ-
γισία, ευκαµψία: σώµα-λάστιχο, κορίτσι-λάστιχο. — (υποκ.) λαστιχάκι 
(το) (σηµ. 4-6) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. elastico < λατ. elasticus < µτγν. ελαστός (βλ. κ. 
ελαστικός)]. λατάνια κ. λατανία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φυτό των 
τροπικών χωρών, που µοιάζει µε φοίνικα και καλλιεργείται είτε ως 
καλλωπιστικό είτε για τα φύλλα του που αποτελούν υφαντική ύλη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. latania, λ. τής Καραϊβικής]. λάτεξ κ. λατέξ (το) 
{άκλ.} 1. το γάλα των φυτών, ο γαλακτώδης χυµός που βρίσκεται σε 
ειδικούς σωλήνες στον κορµό ή στα κλαδιά ορισµένων φυτών 2. 
(ειδικότ.) το ελαστικό κόµµι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < λατ. latex «υγρό»]. 
λατέρνα (η) {λατερνών} µηχανικό µουσικό όργανο που έχει τη δυνα-
τότητα να παράγει συγκεκριµένες µόνο µελωδίες (αυτές που έχουν 
προγραµµατιστεί), όταν περιστρέφεται ένας χειροκίνητος µοχλός, που 
θέτει σε λειτουργία τον µηχανισµό του· εξωτερικά πρόκειται για 
ορθογώνιο κουτί διακοσµηµένο µπροστά µε φωτογραφία γυναίκας, 
χάντρες και πολύχρωµα στολίδια, το οποίο κουβαλά στην πλάτη του ο 
οργανοπαίκτης ή το σπρώχνει πάνω σε ρόδες: «~, φτώχια και γα-
ρύφαλλο» | «~, φτώχια και φιλότιµο» (τίτλοι ελλην. ταινιών) || (σκω-
πτ.) φορτωµένη σαν λατέρνα (για γυναίκα που φορά πολλά κοσµήµατα 
και αξεσουάρ) ΣΥΝ. οργανάκι, ροµβία. 
[ΕΓΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. laterna < ιταλ. lanterna < λατ. la(n)terna «λυ-
χνάρι, φανός» < αρχ. λαµπτήρ]. λατερνατζης (ο) {λατερνατζήδες} ο 
λαϊκός οργανοπαίκτης που γυρίζει από δρόµο σε δρόµο µε τη 
λατέρνα. λάτιν επίθ. {άκλ.} αυτός που προέρχεται από τη Λατινική 
Αµερική: ~ χοροί είναι η ρούµπα, το µάµπο, η σάλσα κ.ά. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Latin (βλ. λ. Λατίνος)]. λατίνι (το) {λατιν-ιού | -ιών} 1. ΝΑΥΤ. 
τριγωνικό πανί πλοίου 2. (συνεκδ.) µικρό πλοίο που έχει πανιά τού 
παραπάνω τύπου. Επίσης λα-τινάδικο (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. (vela) latina «(πανί) λατινικό»]. λατινίζω ρ. αµετβ. 
[µεσν.] {λατίνισα} 1. µιµούµαι τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα κ.λπ. των 
Λατίνων · 2. δείχνω συµπάθεια προς τον καθολικισµό ή τον 
ασπάζοµαι. λατινικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους 
Λατίνους: ~ γλώσσα | αλφάβητο | ήθη | πόλεµοι | φιλολογία (που 
µελετά τη λατινική γραµµατεία και γλώσσα) 2. Λατινικά (τα) | 
Λατινική (η) (α) η γλώσσα των αρχαίων Ρωµαίων (β) (συνεκδ.) το 
µάθηµα διδασκαλίας τής παραπάνω γλώσσας 3. Λατινική Αµερική το 
σύνολο των χωρών τής Ν. Αµερικής, στις οποίες οµιλούνται 
λατινογενείς γλώσσες (Ισπανικά και Πορτογαλικά). λατινισµός (ο) 
[1782] 1. η µίµηση τού τρόπου ζωής, των ηθών και των εθίµων, τής 
γλώσσας κ.λπ. των Λατίνων 2. (ειδικότ.) η χρήση ιδιαίτερων 
εκφραστικών τρόπων στη λατινική γλώσσα 3. το σύνολο των Λατίνων · 
4. το να δείχνει κανείς συµπάθεια ή και να ασπάζεται τον 
καθολικισµό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. latinisme]. λατινιστής (ο) [1809], 
λατιάνίστρια (η) [1897] {λατινιστριών} 1. ο φιλόλογος που είναι 
εξειδικευµένος στη λατινική γλώσσα 2. ο καθηγητής τής λατινικής 
γλώσσας στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. latiniste]. λατινιστί επίρρ. (λόγ.) στη 
λατινική γλώσσα: µου µίλησε ~! Λατινοαµερικάνος κ. 
Λατινοαµερικάνος (ο), Λατινοαµερι-κανή κ. Λατινοαµερικάνο (η) 
πρόσωπο που κατάγεται από τη Λατινική Αµερική (βλ. λ. λατινικός) 
ΣΥΝ. Νοτιοαµερικανός. — λατι-νοαµερικανικός, -ή, -ό κ. 
λατινοαµερικάνικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. Latin American]. 
λατινογενής, -ής, -ές [1866] {λατινογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προέρχεται από τους Λατίνους: ~ γλώσσες ΣΥΝ. ροµανικός, νεο-
λατινικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λατινοκρατία (η) [1841] {χωρ. 
πληθ.) η επικράτηση των Λατίνων (βλ.λ.) στον ελλαδικό χώρο κατά 
την ύστερη βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο ΣΥΝ. 
φραγκοκρατία. λατινοµάθεΐα (η) [1878] {χωρ. πληθ.} η γνώση τής 
λατινικής γλώσσας και η σπουδή των έργων που γράφτηκαν σε αυτή. 
Λατίνος (ο) 1. αυτός που (κατά την αρχαιότητα) καταγόταν από το 
Λάτιο, την περιοχή τής Β. Ιταλίας, που αρχικά ανταγωνιζόταν και στη 
συνέχεια συµµάχησε µε τη Ρώµη 2. (συνεκδ.) (α) ο Ρωµαίος (β) αυτός 
που έγραψε σε λατινική γλώσσα · 3. (κατά τον Μεσαίωνα) αυτός που 
ανήκε σε κάποιον από τους λαούς τής ∆. Ευρώπης, ο οποίος είχε 
ασπαστεί τον καθολικισµό, ειδικότ. ο Φράγκος · ΦΡ. Λατίνος εραστής 
µελαχρινός γοητευτικός άνδρας, συνήθ. ιταλικής ή ισπανικής 
καταγωγής, που θεωρείται ή επιδεικνύεται ως µεγάλος γυναικο-
κατακτητής: «στην ταινία αυτή παρακολουθούµε τον Μαρτσέλλο 
Μαστροϊάνι στον ρόλο ενός Λατίνου εραστή...». [ΕΤΥΜ < µτγν. λατϊνος 
< λατ. Latinus «ο καταγόµενος | προερχόµενος από το Λάτιο» < 
Latium]. λατινόφρων, -ων, -ον (λόγ.) {-όνος, -ονα | -ονες, -όνων} 
συνήθ. ο Ορθόδοξος που αποδέχεται ή ασπάζεται τον καθολικισµό 
(ιδιαίτ. κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -
ων, -ον. [ΕΤΥΜ. µεσν. < Λατίνος + -φρων < φρήν, -ενός (βλ.λ.)]. 
λατινόφωνος, -η, -ο ~» -φωνος 
Λάτιο (το) {Λατίου} περιοχή τής Κ∆. Ιταλίας, όπου από την αρχαιό-

τητα εγκαταστάθηκαν οι Λατίνοι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Λάτιον < λατ. Latium, ίσως < latus «ευρύς», µε αναφορά 
στην κοιλάδα τού Τίβερη]. λατιφούντιο (το) η µεγάλη έγγεια 
ιδιοκτησία στη φεουδαρχία τής αρχ. Ρώµης. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. latifundium < lati- (< latus «ευρύς, εκτεταµένος») + -
fundium < fundus «κτήµα - πυθµένας»]. λατοµείο (το) [µτγν.] περιοχή 
που προσφέρεται για την εξόρυξη πετρωµάτων χρήσιµων για 
οικοδοµικές εργασίες: ~ µαρµάρου || τα ~ τής Πεντέλης ΣΥΝ. νταµάρι. 
Επίσης (λαϊκ.) λατόµι λατόµηµα (το) → λατοµώ λατόµηση (η) → 
λατοµώ λατόµι (το) → λατοµείο 
λατοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η εξόρυξη πετρωµάτων για οικοδοµι-
κές εργασίες. λατοµικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
λατοµείο ή λατόµους. λατόµος (ο) πρόσωπο που εργάζεται σε 
λατοµείο, που εξορύσσει πετρώµατα από αυτό ΣΥΝ. νταµαρτζής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µτγν. < λα- (< αρχ. λάας «λίθος», για το 
οποίο βλ. κ. λαξεύω) + -τόµος < τέµνω]. λατοµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{λατοµείς... | λατόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) (λόγ.) εκτελώ τις 
ειδικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την εξόρυξη πετρωµάτων. 
— λατόµηµα (το) [µτγν.] κ. λατόµηση (η). lato sensu λατ. (προφέρεται 
λάτο σένσου) ελλην. υπό ευρεία έννοια 
ΑΝΤ. stricto sensu. λάτρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το σύνολο των 
εργασιών που αποβλέπουν στην καθαριότητα και την τακτοποίηση 
ενός χώρου: η ~ τού σπιτιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ < λατρεύω (υποχωρητ.), µε τη σηµ. «επιµελούµαι τα οικιακά, 
φροντίζω το σπίτι»]. λατρεία (η) [αρχ.] {λατρειών} 1. η πίστη και η 
αφοσίωση σε θεότητα ή άγιο: η ~ των θεών τού Ολύµπου 
εξαφανίστηκε σταδιακά µε την επικράτηση τού χριστιανισµού 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των τελετουργικών πράξεων µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η πίστη και η έµπρακτη αφοσίωση σε θεότητα ή άγιο 
πρόσωπο: πρωτόγονη | χριστιανική | µουσουλµανική ~ || µελέτες για 
θέµατα λατρείας || η Θεία Λατρεία (οι λατρευτικές τελετές στην 
Εκκλησία) 3. (µτφ.) πολύ µεγάλη αφοσίωση σε πρόσωπο: όχι απλώς 
αγαπά την οικογένεια του, αλλά τους έχει ~ 4. (α) έντονος και 
παθιασµένος έρωτας (β) ως προσφώνηση σε αγαπηµένο πρόσωπο: 
αγάπη µου, ~ µου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. λατρευτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που αναφέρεται στη λατρεία: ~ σκεύη | έθιµα | 
εκδήλωση || «το χρήµα ήταν το νέο ~ αντικείµενο» (εφηµ.). — 
λατρευτικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. λατρευτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός τον 
οποίο αγαπούν πολύ: ~ µου παιδίΣΥΝ.αγαπηµένος, αξιολάτρευτος 
ΑΝΤ. αντιπαθής, µισητός. λατρεύω ρ. µετβ. {λάτρ-ευσα κ. -εψα, -
εύτηκα, -εµένος} 1. αποδίδω τιµές και δείχνω εµπράκτως σεβασµό και 
αφοσίωση σε θεότητα: η πρωτόγονη φυλή λάτρευε ένα τοτέµ 2. (µτφ.) 
δείχνω θρησκευτική προσήλωση σε ιδέα, αξία, άνθρωπο: η κοινωνία 
µας λατρεύει το χρήµα || οι θαυµαστές του τον λατρεύουν σαν θεό 3. 
(µτφ.) µου αρέσει κάτι πάρα πολύ: ~ την κινε'ζικη κουζίνα | την 
κλασική µουσική | το µπλε χρώµα ΣΥΝ. υπεραγαπώ ANT. µισώ, 
αντιπαθώ 4. (ειδικότ.) νιώθω σφοδρό ερωτικό πάθος (για κάποιον). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υπηρετώ ως 
µισθωτός, ως δούλος», < λά-τρον «µισθός, πληρωµή», αβεβ. ετύµου, 
καθώς οι συνδέσεις µε ρωσ. let'b «επιτρέπεται», σανσκρ. rati- «δίνω 
πρόθυµα» κ.ά. δεν ικανοποι- 
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ούν µορφολογικώς. Η σηµ. «αποδίδω ιερή υπηρεσία (στον Θεό), εκ-
δηλώνω εµπράκτως ευσέβεια» είναι ήδη αρχ. Οι Εβδοµήκοντα (που 
συνετέλεσαν στη διάδοση τής λ. µε τη µετάφραση τής Π.∆.) χρησι-
µοποίησαν εκ παραλλήλου τα ρ. λατρεύω και δουλεύω ως απόδ. τού 
εβρ. avòdh «υπηρετώ»]. 

λάτρης (ο) {λάτρ-εις, -εων}, λάτρισσα (η) (δύσχρ. λατρισσών} 1. 
πρόσωπο που εκδηλώνει πίστη και αφοσίωση σε θεότητα ΣΥΝ. πιστός 
2. (µτφ.) πρόσωπο στο οποίο αρέσει πολύ (κάτι): ~ των απολαύσεων | 
τού ωραίου φύλου | τής κλασικής µουσικής. Επίσης (λόγ.) λάτρις (η) 
(λάτρ-ιος | -ιες, -ίων}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρύτανης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάτρις, -ιος «µισθωτός δούλος» < λάτρον «µισθός, πλη-
ρωµή», βλ. κ. λατρεύω]. 

-λάτρης, -λάτρισσα β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει πρόσωπο που 
λατρεύει ό,τι δηλώνει το α' συνθετικό: ειδωλο-λάτρης, πατριδο-λά-
τρης. 
(ΕΤΎΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. ειδωλο-λά-
τρης), που προέρχεται από το αρχ. λάτρις (βλ. λ. λατρεύω)]. 

-λατρία β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει την τιµή, τη λατρεία που 
αποδίδεται στο δηλούµενο από το α' συνθετικό: προγονο-λατρία, ζωο-
λατρία, ειδωλο-λατρία. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. ειδωλο-λατρία), 
που προέρχεται από τα σύνθετα σε -λάτρης (βλ.λ.)]. 

λατόπη (η) (λατυπών) 1. τα µικρά κοµµάτια που αποκόπτονται, όταν 
πελεκούν πέτρωµα 2. κάθε κοµµάτι πετρώµατος µε ακανόνιστο µέγε-
θος, αιχµές και γωνίες. 
(ΕΤΥΜ. αρχ. < λα- (< λαας «λίθος», βλ. κ. λαξεύω) + -τύπη < τύπτω 
«χτυπώ»]. 

λαύδανο (το) → λάβδανο 
λαύρα (η) (λαυρών) 1. τύπος ιδιόρρυθµου µοναστηριού µε χωριστό 

κελλί για κάθε µοναχό 2. σύνολο κελλιών: µεγάλη - 3. (συνεκδ.) µο-
ναστήρι: Άγια Λαύρα || Μεγίστη ~ || η ~ τού Αγίου Σάββα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. λάας «λίθος» µε εν-
διάµεσο τύπο *λάΨ(α)ρ-α (βλ. λ. λαξεύω), οπότε η λ. θα σήµαινε «πε-
τρώδες έδαφος, λιθόστρωτο». Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

λαυράκι (το) → λαβράκι 
Λαυρέντιος (ο) (Λαυρεντίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής 

Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Λαυ-
ρέντης. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Laurentius «καταγόµενος από το Laurentum (πόλη τού 
Λατίου, Ν∆. τής Ρώµης)» < πιθ. laurus «δάφνη»]. 

λαυρεωτικός, -ή, -ό [1876] κ. λαυρ(ε)ιωτικός [αρχ.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το Λαύριο, περιοχή τής Αττικής γνωστή για τα µεταλ-
λεία της 2. Λαυρεωτικά κ. Λαυριακά (τα) τα οικονοµικά και πολιτικά 
προβλήµατα που προέκυψαν στην Αθήνα (1869-1875) εξαιτίας τής 
προτάσεως για την εθνικοποίηση των µεταλλείων τού Λαυρίου. Επί-
σης λαυριακός, -ή, -ό. 

λαφήσιος, -α, -ο → ελαφήσιος 
λάφι (το) -τ» ελάφι 
λα φ ίνα (η) → ελαφίνα 
λαφόπουλο (το) → ελαφόπουλο 
λα<ρυραγώγηση (η) → λαφυραγωγώ 
λαφυρανωνία (η) → λαφυραγωγώ 
λαφυραγωγός (ο/η) αυτός που λαφυραγωγεί. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < λάφυρον + -αγωγός < άγω]. 
λαφυραγωγώ ρ. µετβ. [µτγν.] (λαφυραγωγείς... | λαφυραγώγ-ησα, -

ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) παίρνω λάφυρα, αρπάζω αντικείµενα από 
την κινητή περιουσία εχθρού, τον οποίο έχω νικήσει ή κατακτήσει 
ΣΥΝ. λεηλατώ, (λαϊκ.) διαγουµίζω. — λαφιιραγώγηση [µεσν.] κ. λα-
φυρανωνία (η) [µτγν.]. 

λάφυρο (το) {λαφύρ-ου | -ων} (συνηθ. στον πληθ.) κάθε αντικείµενο 
που ανήκει στην κινητή περιουσία (κάποιου) και γίνεται αντικείµενο 
διαρπαγής από εχθρούς που τον έχουν νικήσει ή κατακτήσει: πο-
λύτιµο | χρυσό ~|| τα ~ που πήραν οι Έλληνες από τους Τρώες µετά 
την άλωση τής Τροίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. λάφυρον < αρχ. λάφυρα (πληθ.) < θ. λαφ- (< I.E. 
*labh-) τού ρ. λαµβάνω (πβ. κ. εϊ-ληφ-α), πβ. πιθ. σανσκρ. lâbhate «αρ-
πάζω», λιθ. löbis «θησαυρός, πλούτος» κ.ά.]. 

λαχαίνω ρ. {έλαχα} (λαϊκ.) τυχαίνω· (συνήθ. τριτοπρόσ. λάχει | έλαχε): 
του 'λάχε µεγάλη συµφορά τώρα στα γεράµατα || τι σου 'λάχε να πά-
θεις, καηµένε! || (απρόσ.) σου 'χει λάχει να µην έχεις να φας και να µη 
σε νοιάζεται κανείς; ΦΡ. (α) όπου λάχει όπου να 'ναι (β) όπως λάχει 
όπως να 'ναι: βολεύοµαι ~ (γ) άµα λάχει αν τύχει, αν συµβεί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λαγχάνω, που σχηµατίστηκε βάσει των αρχαιο-
τέρων τ. λαχ-εϊν (< *lngh-, αόρ. β') και λέ-λογχ-α (< *longh-, παρακ.), 
πβ. λαβ-είν-λαµβάνω. Η λ. είναι αγν. ετύµου]. 

λαχαναγορά (η) [1898] η αγορά στην οποία γίνεται η αγοραπωλησία 
οπωροκηπευτικών: κεντρική ~ Αθηνών. 

λάχαναγορίτης (ο) (λαχαναγοριτών), λαχαναγορίτισσα (η) (λα-
χαναγοριτισσών} (λαϊκ.) 1. έµπορος στη λαχαναγορά 2. πρόσωπο που 
συχνάζει ή εργάζεται στη λαχαναγορά. 

λαχανακι (το) (χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρό λάχανο· ΦΡ. λαχανάκια Βρυ-
ξελλών µικροσκοπικά λάχανα µε έντονο πράσινο χρώµα και πλούσια 
σάρκα, που χρησιµοποιούνται ως γαρνίρισµα φαγητών. 

λαχανής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το ανοιχτό πράσινο χρώµα τού λά-
χανου 2. λαχανί(το) το ίδιο το παραπάνω χρώµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

λαχανιάζω ρ. αµετβ. (λαχάνιασ-α, -µένος} µου κόβεται η ανάσα, δεν 
µπορώ να αναπνεύσω καλά και παίρνω µικρές και κοφτές ανάσες, 
για να αναπληρώσω το οξυγόνο που χρειάζοµαι: - από το τρέξιµο | 
από τις σκάλες | από τον ανήφορο ΣΥΝ. ασθµαίνω, κοντανασαίνω. — 

λαχάνιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *(ά(ναχανιάζω (µε αποβολή τού αρχικού φωνήεντος 
και ανοµοίωση) < αρχ. άναχαίνω | άναχάσκω «ανοίγω το στόµα» < 
àva- + χαίνω | χάσκω (βλ.λ.)]. 

λαχανίδα (η) (λαϊκ.) είδος λαχανικού που µοιάζει µε ανοιχτό λάχανο: 
βραστές ~. 

λαχανικό (το) [µτγν.] κάθε είδος χαµηλού χόρτου που καλλιεργείται 
για τη διατροφή τού ανθρώπου: ανάµικτα | νόστιµα | φρέσκα ~ || ζω-
µός | σούπα | κύβος | ποικιλία λαχανικών. 

λάχανο (το) είδος λαχανικού, τού οποίου τα φύλλα φύονται απευθείας 
στο έδαφος, είναι πολύ πλατιά και πυκνά µεταξύ τους, σχηµατίζοντας 
σφαίρα σε χρώµα συνήθ. πράσινο ανοιχτό και στο µέγεθος µπάλας: 
σαλάτα ~ και καρώτο || βρασµένο | κοµµένο ~ || κόκκινο -(ποικιλία µε 
σκούρο µοβ χρώµα)' ΦΡ. (α) (ειρων.) σιγά | σπουδαία τα λάχανα για 
πράγµα ή ζήτηµα στο οποίο έχει δοθεί σηµασία ή αξία που δεν του 
ταιριάζει: ~! Συζητάµε τόση ώρα για κάτι που µπορεί να φτειάξει ο 
καθένας! (β) όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα! για τις 
περιπτώσεις που κάποιος υπερβάλλει σε πράγµατα τα οποία έχει σε 
µεγάλη ποσότητα, κάνοντας κατάχρηση στη χρήση τους (γ) ο όµοιος 
τον όµοιο (ενν. αγαπά) κι η κοπριά τα λάχανα | όµοιος στον όµοιο 
κι η κοπριά στα λάχανα για περιπτώσεις στις οποίες κανείς 
συναναστρέφεται κάποιον άλλον, που έχει τα ίδια ελαττώµατα ΣΥΝ. 
δείξε µου τον φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. — (υποκ.) λαχανακι 
(το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάχανον < λαχαίνω «σκάβω», πιθ. κατ' απόσπαση από 
το συνώνυµο άµφι-λαχαίνω, το οποίο αναφερόταν στην καλλιέργεια 
φυτών. Η λ. λαχαίνω είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε µέσ. ιρλ. Lüge 
«φτυάρι», läigen «δόρυ» κ.ά.]. 

λαχανόζουµο (το) ο ζωµός από βρασµένα λαχανικά. 
λαχανόκηπος (ο) [1862] τµήµα γης, συνήθ. κοντά σε σπίτι, στο οποίο 

καλλιεργούνται λαχανικά: «νύχτα ο λαγός εβγήκε | λαχανόκηπο 
εβρήκε» (παιδικό τραγ.). 

λαχανοκοµία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η καλλιέργεια λαχανικών 2. ο ειδικός 
κλάδος τής βοτανικής που µελετά τα λαχανικά και την καλλιέργεια 
τους. — λαχανοκόµος (ο/η) [1894]. [ΕΤΥΜ. < λάχανο + -κοµία (βλ.λ.) 
< αρχ. κοµώ «φροντίζω»]. 

λαχανοντολµάς (ο) {λαχανοντολµάδες} µικρή µπάλα κιµά, ρυζιού 
και αρωµατικών, τυλιγµένη σε φύλλο από λάχανο, βρασµένη στην 
κατσαρόλα και αβγοκοµµένη. 

λαχανόπιτα (η) (λαχανοπιτών} πίτα τής οποίας η γέµιση αποτελείται 
από λαχανικά ΣΥΝ. χορτόπιτα. 

λαχανοπωλειο (το) [µτγν.] (σπάν.) κατάστηµα στο οποίο πωλούνται 
λαχανικά ΣΥΝ. µανάβικο. — λαχανοπώλης (ο) [αρχ.], λαχανοπώλισ-
σα)η).# 

λαχανόρυζο (το) είδος λαδερού φαγητού από βρασµένα φύλλα λά-
χανου µε ρύζι και µυρωδικά. 

λαχανοφυλλάδα (η) [1868] (µειωτ.) εφηµερίδα που ψευδολογεί, που 
είναι αναξιόπιστη. 

λαχανόφυλλο (το) καθένα από τα φύλλα τού λάχανου. 
λάχει ρ. → λαχαίνω 
λαχείο (το) [1838] 1. τυχερό παιχνίδι µε κλήρωση, στο οποίο λαµβά-

νει µέρος κανείς αγοράζοντας αριθµηµένο δελτίο και κερδίζει αν τα 
ψηφία που κληρώνονται αντιστοιχούν ένα προς ένα ή ως προς ένα 
µέρος τους στα ψηφία τού δικού του δελτίου· το κέρδος είναι συνήθ. 
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό: κέρδισα εκατό χιλιάρικα στο ~ || κερ-
δίζω το ~ στον λήγοντα (δηλ. το τελευταίο ψηφίο τού λαχνού µου εί-
ναι ίδιο µε αυτό τού πρώτου αριθµού και κερδίζω µικρό ποσό) || το ~ 
κληρώνει (γίνεται η κλήρωση των αριθµών που κερδίζουν)' ΦΡ. (α) 
µου πέφτει το λαχείο (i) κληρώνεται ο αριθµός που έχω, κερδίζω (ii) 
είµαι τυχερός, εκπληρώνεται κάποια επιθυµία µου (βλ. κ. σηµ. 4) (iii) 
(ευφηµ.) µου συµβαίνει χωρίς να το περιµένω κάτι δυσάρεστο (βλ. κ. 
σηµ. 5) (β) Εθνικό Λαχείο λαχείο που εκδίδεται από το κράτος και 
τού οποίου η κλήρωση διεξάγεται ανά δεκαπενθήµερο (γ) Λαϊκό Λα-
χείο λαχείο οργανωµένο από το κράτος, που κληρώνει µία φορά την 
εβδοµάδα (δ) τρίδυµο Λαϊκό Λαχείο η νέα µορφή τού Λαϊκού Λαχεί-
ου- η κλήρωση (µία φορά την εβδοµάδα) τού πρώτου αριθµού συνε-
πάγεται αυτοµάτως και την κλήρωση των λαχνών που έχουν κατά 
µία µονάδα µεγαλύτερο και µικρότερο αριθµό, πράγµα που κάνει 
τους παίκτες να αγοράζουν τους λαχνούς τουλάχιστον σε τριάδες (ε) 
Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο κρατικό λαχείο που κληρώνει µία φορά τον 
χρόνο, την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς, µε µεγάλα κέρδη για τους 
τυχερούς 2. (συνεκδ.) το ίδιο το αριθµηµένο δελτίο, µε το οποίο απο-
κτά κανείς δικαίωµα στην κλήρωση και το οποίο αντιστοιχεί σε ολό-
κληρο ή σε µέρος τού κέρδους: έχασα το ~ µου || νευρίασε που δεν 
κέρδισε κι έσκισε το ~ του || αγοράζω ~ ΣΥΝ. λαχνός 3. (συνεκδ.) το 
χρηµατικό ποσό, το κέρδος από την κλήρωση τού λαχείου: κέρδισε το 
~ 4. (µτφ.) τυχαίο γεγονός που έρχεται ανέλπιστα και χαροποιεί ιδιαί-
τερα: η κληρονοµιά τού ήρθε ~ σε µια εποχή που τα οικονοµικά του 
ήταν χάλια- ΦΡ. (λαϊκ.) την κάνω λαχείο µου τυχαίνει κάτι πολύ ευ-
νοϊκό, όπως το ήθελα ή το φανταζόµουν (συνήθ. χωρίς να έχω κατα-
βάλει προσπάθεια): Θα 'χει τζάµπα φαΐ στον χορό; Ωραία, την κάναµε 
λαχείο! 5. απρόβλεπτη εξέλιξη (συνήθ. δυσάρεστη): τους έπεσε ~ 
αυτή η αρρώστια πάνω που ξεπληρώσανε το σπίτι- πολύ άτυχοι άν-
θρωποι! 
[ΕΤΥΜ. < θ. λαχ- τού αρχ. λαγχάνω (βλ. λ. λαχαίνω), πβ. αόρ. β' έ-λαχ-
ον, απόδ. τού γαλλ. loterie (βλ. κ. λοταρία)]. 

λαχειοπώλης (ο) {λαχειοπωλών}, λαχειοπώλισσα (η) (λαχειοπω-
λισσών} πρόσωπο που πουλάει λαχεία και γενικότ. λαχνούς για τυ-
χερά παιχνίδια. 

λαχειοφόρος, -ος, -ο [1889] αυτός που δίνει το δικαίωµα συµµετο- 
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χής σε κλήρωση λαχνών ΦΡ. λαχειοφόρος αγορά βλ. λ. αγορά. 
Λάχεσις (η) {Λαχέσ-εως, -ι} ΜΥΘΟΛ. µία από τις Μοίρες. Επίσης Λά-

χεση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. λαχ- (τού ρ. λαγχάνω, βλ. λ. λαχ-νός) + επί-
θηµα -εσις (πβ. κ. Νέµ-εσις)]. 

λάχνη (η) {λαχνών} 1. λεπτό τρίχωµα, χνούδι 2. ΑΝΑΤ. (κυρ. στον 
πληθ.) λεπτές αγγειοφόρες προεξοχές που αυξάνουν το εµβαδόν τής 
επιφάνειας ενός υµένα: εντερικές ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λάκ-σν-α < *(F)XâK-ova < *wlk-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *wel-k- «τρίχωµα, µαλλί», πβ. ρωσ. volos «τρίχωµα»]. 

λαχνός (ο) 1. ο κλήρος που µπαίνει στην κληρωτίδα 2. (συνεκδ.) ο 
αριθµός τού κάθε κλήρου και το ποσό ή το δώρο που αντιστοιχεί σε 
αυτόν: του έτυχε ο πρώτος ~ τού Εθνικού Λαχείου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
λαχµός < θ. λαχ- τού αρχ. λαγχάνω (βλ. λ. λαχαίνω), πβ., αόρ. β' έ-λαχ-
ον]. 

λαχούρι (το) {λαχουρ-ιού | -ιών} 1. (αρχικά) λεπτό κεντητό ύφασµα 
από µετάξι µε χαρακτηριστική διακόσµηση, από το οποίο φτειάχνο-
νται γυναικείες µαντήλες· (γενικότ.) κάθε είδος υφάσµατος µε τέτοια 
διακόσµηση 2. (συνεκδ.) το γυναικείο σάλι ή το διακοσµητικό κά-
λυµµα, που φτειάχνεται από το παραπάνω ύφασµα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
lahuri < Lahore «Λαχώρη», όνοµα µεγάλης πόλης τού Πακιστάν, από 
όπου προέρχεται το ύφασµα, καθώς και οι διακοσµητικές^ µορφές 
του], 

λαχτάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έντονη επιθυµία: είχε ~ να ξαναντα-
µώσει τους δικούς του || είχε ~ να γευτεί τους τοπικούς µεζέδες ΣΥΝ. 
πόθος 2. (συνεκδ.) πρόσωπο ή πράγµα που αποτελεί αντικείµενο 
έντονης επιθυµίας: είναι η ~ µου 3. η συναισθηµατικά φορτισµένη 
αναµονή (για κάτι): περίµενε µε - να βγουν τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων || κοίταξε µε ~ τη φωτογραφία τού ξενιτεµένου γυιου της 
ΣΥΝ. ανυποµονησία, αδηµονία ΑΝΤ. καρτερικότητα · 4. ο µεγάλος φό-
βος, η ταραχή από ένα συνήθ. ξαφνικό και δυσάρεστο γεγονός: πε-
ράσαµε µεγάλη ~, µέχρι να βγει από το νοσοκοµείο || µόλις το ακού-
σαµε, πήραµε µια ~, που µας κόπηκαν τα ήπατα! || περάσαµε πολλές ~ 
µ ' αυτό το παιδί. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λαχταρίζω (υποχωρητ.), βλ. λ. 
λαχταρώ]. 

λαχταρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λαχτάρισ-α, -µένος} λαχταρώ 
(βλ.λ.). — λαχτάρισµα (το). 

λαχταριστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που είναι αντικείµενο ζωηρής επι-
θυµίας ή έλξης: ~ φαγητό | παγωτό | κοπέλα ΣΥΝ. επιθυµητός, ποθη-
τός, ελκυστικός. — λαχταριστά επίρρ. 

λαχταρώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λαχταράς... | λαχτάρησα} ♦ 
(µετβ.) 1. επιθυµώ έντονα: ~ να σε δω ευτυχισµένο || λαχτάρησα µια 
µακαρονάδα | ένα πικάντικο φαγητό ΣΥΝ. ποθώ · 2. προκαλώ (σε κά-
ποιον) µεγάλο φόβο (συνήθ. ξαφνικό): µε λαχταράει κάθε φορά που 
οδηγεί, γιατί κάνει επικίνδυνες προσπεράσεις || µε λαχτάρησε όταν µου 
είπε πως θα έµπαινε στο νοσοκοµείο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι 
σοβαρό ΣΥΝ. λαχταρίζω, τροµάζω ♦ (αµετβ.) 3. αισθάνοµαι µεγάλο 
φόβο, τροµάζω: πώς λαχτάρησα, όταν έµαθα ότι τράκαρες! ΣΥΝ. παίρ-
νω (µια) λαχτάρα | τροµάρα · 4. (σπάν.-για ψάρια) σπαρταρώ, τινά-
ζοµαι µε σπασµούς: µόλις είχαν βγάλει τα ψάρια απ'το νερό και λα-
χταρούσαν στον πάτο τής ψαρόβαρκας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λαχταρώ | λαχταρίζω < λακταρίζω < αρχ. λακτίζω 
«κλοτσώ», κατά τα ρ. σε -ρίζω, πβ. κ. σπαρταρώ, -ρίζω]. 

λαψάνα (η) {λαψανών} ποώδες φυτό (σαν λάχανο) µε την κοινή ονο-
µασία «σφαλαγγόχορτο», το οποίο απαντά σε δάση και τρώγεται µε-
ρικές φορές ως σαλατικό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λα)µ)ψάνη < αρχ. λάµψις, λόγω τού λαµπερού χρώµα-
τος τού φυτού]. 

λέαινα (η) {λεαίνων} (λόγ.) 1. το θηλυκό λιοντάρι ΣΥΝ. λιονταρίνα 2. 
(µτφ.) γυναίκα µε δύναµη, ισχυρή προσωπικότητα και γενναιότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θηλ. τού λέων (βλ.λ.)]. 

Λέανδρος (ο) {-ου κ. -άνδρου} 1. ΜΥΘΟΛ. νέος από την Άβυδο, ερα-
στής τής Ηρούς 2. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. αν-
δρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λέων + -ανδρός < άνήρ, ανδρός]. Λέαρχος (ο) 
{-ου κ. -άρχου} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Αθάµαντα και τής Ινούς, 
αδελφός τού Μελικέρτη· τον σκότωσε ο πατέρας του σε στιγµή τρέλας 
2. αρχαίος Αθηναίος, ο οποίος κατά τη διάρκεια τού Πελο-
ποννησιακού Πολέµου απέτρεψε ως πρέσβυς συµµαχία των Θρακών 
µε τους Πέρσες 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < *Λεί-αρχος < λείος (βλ.λ., πβ. αρχ. επίρρ. λείως | 
λε"ως) + -άρχος < άρχω]. λεβάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αρωµατικό 
φυτό µε µπλε ή µοβ άνθη, που χρησιµοποιείται στον αρωµατισµό 
ρούχων και στην αρωµατοποιία 2. (συνεκδ.) το άρωµα που 
παρασκευάζεται από το φυτό αυτό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
lavande < ιταλ. lavanda < lavare «πλένω» < λατ. lavare]. λεβάντε (το) 
{άκλ.} (διαλεκτ.) η Ανατολή (ειδικότ. η Α. Μεσόγειος): «Το φιόρο 
τού ~» (θεατρικό έργο τού Γρ. Ξενόπουλου). [ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. κ. 
λεβάντες]. λεβάντες (ο) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) ισχυρός ανατολικός 
άνεµος, που πνέει συνήθ. το φθινόπωρο και την άνοιξη (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) απηλιώτης. Επίσης λεβάντης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. levante «ανατολή» (αναφερόταν κυρ. στις περιο-
χές τής Α. Μεσογείου) < µέσ. γαλλ. levant, µτχ. τ. τού p. lever «εγείρω, 
σηκώνω» (se lever «ανατέλλω»)]. λεβαντίνος (ο) [1893], λεβαντίνα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) 1. ο κάτοικος τής Ανατολής ή αυτός 
που προέρχεται από την Ανατολή· (ειδικότ.) Ευρωπαίος 
εγκατεστηµένος στα παράλια τής Μ. Ασίας και τής Μέσης Ανατολής 
(βλ. κ. λ. φραγκολεβαντίνος) 2. χριστιανός τής 

Ανατολής χωρίς εθνική συνείδηση 3. (µειωτ.) συµφεροντολόγος Ανα-
τολίτης. — λεβαντίνικος, -η, -ο, λεβαντίνικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
λεβαντίνος < ιταλ. levantino «ανατολίτης» < levante «ανατολή» (βλ. 
κ. λεβάντες)]. λεβεντάνθρωπος (ο) {λεβεντανθρώπ-ου | -ων, -ους) 
άνδρας µε τα χαρακτηριστικά τού λεβέντη, µε ωραίο παράστηµα και 
ευγενικούς, αρχοντικούς τρόπους. λεβέντης (ο) {-ες κ. -ηδες, χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. άνδρας µε ωραία κορ-µοστασιά, υπερήφανο παράστηµα, 
που τον θαυµάζει κανείς βλέποντας τον: ήταν ένας ~ δυο µέτρα! || γεια 
σου, λεβέντη µου τσολιά! || ένας ~ έσερνε τον χορό || ένας παππάς ~, 
πρώτος στον χορό και στο τραγούδι! || (µτφ.) «ένας αϊτός περήφανος, 
ένας αϊτός ~!» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. παλληκάρν ΦΡ. γεια σου λεβέντη... 
ως προσφώνηση σε πρόσωπο µε ωραίο, περήφανο παράστηµα 2. 
(γενικότ.) άνδρας που τον χαρακτηρίζουν η τιµιότητα, η ευθύτητα, το 
φιλότιµο, η σωστή προς τους άλλους συµπεριφορά 3. (ειδικότ.) 
άνδρας που διακρίνεται για τη γενναιότητα και την παλληκαριά του: 
στους ~ που πολέµησαν τον κατακτητή, οφείλουµε την ελευθερία µας 
ΣΥΝ. παλληκάρι, ανδρείος· ΦΡ. τής φυλακής τα σίδερα είναι για τους 
λεβέντες βλ. λ. φυλακή 4. (οικ. ως προσφώνηση, συνήθ. από 
µεγαλύτερο σε ηλικία προς νεότερο): λεβέντη, να σε ρωτήσω κάτι; ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γλέντι, πρωτιά. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. levend < ιταλ. leventi 
«σώµα ναυτών πυροβολητών, πειρατών από την ανατολή» < levante 
«ανατολή» (βλ. κ. λεβάντες). Κατά τον Μεσν. η λ. δήλωνε µεταξύ 
άλλων τον απείθαρχο νέο, το παράτολµο παλληκάρι. Η σηµερινή σηµ. 
συγκέντρωσε όλα τα θετικά χαρακτηριστικά τής ανδρείας, τής 
γενναιότητας και τού φιλότιµου, δίνοντας στη λ. τόσο ιδιαίτερο 
σηµασιολογικό περιεχόµενο, ώστε να είναι σχεδόν αδύνατη η 
απόδοση της σε ξέν. γλώσσες]. λεβεντιά (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. 
το σύνολο των χαρακτηριστικών τού λεβέντη, το ωραίο και υπερήφανο 
παράστηµα και η παλληκαριά: ελληνική ~ || «τρία καλά 'ναι στον 
ντουνιά και στον απάνω κόσµο | η νιότη και η ~ και το καλό κορίτσι» 
(δηµοτ. τραγ.) || ~ καµαρωτή 2. (συνεκδ.) λεβέντης, σπουδαίος· 
(εκφραστ.) κυρ. για να εκφράσουµε ενθουσιασµό για κάποιον ή 
απλώς ως φιλική προσφώνηση: καλησπέρα, ~ µου! || είσαι ~! || γεια 
σου, µπαρµπα-Μαθιέ, ~! 3. (περιληπτ.) σύνολο από λεβέντες: 
«ελληνική µου ~, που µας χορεύεις την ιτιά» (δηµοτ. τραγ.). 
λεβέντικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον λεβέντη, που έχει τα 
χαρακτηριστικά του: ~ παράστηµα ! κορµί | χορός | κορµοστασιά | 
περπάτηµα. — λεβέντικα επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 
λεβεντισσα (η) {δύσχρ. λεβεντισσών} γυναίκα µε ευθύ χαρακτήρα, 
θάρρος, ικανότητες, ισχυρή προσωπικότητα, που εµπνέει θαυµασµό. 
λεβεντο- κ. λεβεντό- κ. λεβεντ- α' συνθετικό λέξεων, που προσδίδει 
στο β' συνθετικό την έννοια τού λεβέντικου ή τού ανδρείου: λε-βεντό-
παιδο, λεβεντό-κορµος, λεβεντο-γυναίκα. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. λεβέντης]. λεβεντο γενιά (η) 
{χωρ. πληθ.} η γενιά λεβέντικων, ηρωικών ανδρών. λεβεντογέννα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ. ως χαρακτηρισµός) 
αυτή που γεννά λεβέντες: ~ Κρήτη. λεβεντόγερος (ο) γέρος µε τα 
χαρακτηριστικά τού λεβέντη. λεβεντογυναίκα (η) {λεβεντογυναικών} 
γυναίκα µε ωραίο παράστηµα και ευγενικούς, αρχοντικούς τρόπους· 
λεβεντισσα: µια ~ που µόνη της διαφέντευε την περιουσία τους. 
λεβεντοκορµος, -η, -ο αυτός που έχει λεβέντικο κορµί: ~ νιάτα. 
λεβεντοµάννα (η) µάννα που έχει γυιους λεβέντες. λεβεντονιός (ο), 
λεβεντονιά (η) (λαϊκ.) πρόσωπο νεαρής ηλικίας 

µε λεβέντικο παράστηµα. λεβεντόπαιδο (το) ο νέος που συνδυάζει το 
όµορφο παράστηµα µε 
το θάρρος και τη γενναιότητα ΣΥΝ. παλληκάρι, λεβέντης. 
λεβεντοπνίχτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ. ως χαρακτηρισµός 
για τη θάλασσα) αυτή που πνίγει λεβέντες: «θάλασσα ~, θάλασσα 
φαρµακερή | συ που κάνεις το νησί µας, όλο µαύρα να φορεί» (δηµοτ. 
τραγ.). λεβέτι (το) {λεβετ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µεγάλος λέβητας ΣΥΝ. 
καζάνι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. λεβήτιον, υποκ. τού λέβης, -ητος (βλ.λ.)]. λέβητας 
(ο) {λεβήτων} 1. το µεταλλικό σκεύος µέσα στο οποίο µαγειρεύεται 
φαγητό ή βράζει νερό ΣΥΝ. χύτρα, λεβέτι 2. το κλειστό κυλινδρικό 
δοχείο (καζάνι) για τη θέρµανση νερού, το οποίο αποτελεί µέρος 
ατµοµηχανής ή χρησιµοποιείται για την παροχή θέρµανσης σε σπίτια, 
µαγειρεία κ.λπ.: ο ~ τού καυστήρα ΣΥΝ. ατµολέβητας, καζάνι. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. λέβης, -ητος < *λέβος, που πιθ. συνδ. µε το µτγν. λεβη-ρίς 
«δέρµα φιδιού». Κατά τα άλλα, η λ. είναι αγν. ετύµου]. λεβητοειδης, 
-ής, -ές [µεσν.] {λεβητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 

που µοιάζει µε λέβητα: ~ κρατήρας ηφαιστείου. λεβητοποιείο (το) 
[1893] το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται 
λέβητες. λεβητοποιία (η) [1868] {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή 
λεβήτων 2. (συνεκδ.) το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται 
λέβητες. — λεβητοποιός (ο) [1889]. λεβητοστάσιο (το) [1889] 
{λεβητοστασί-ου | -ων) ο ειδικός χώρος οικίας, εργοστασίου ή 
πλοίου, στον οποίο βρίσκεται τοποθετηµένος ατµολέβητας. 
[ΕΤΥΜ. < λέβητας + -στάσιο < αρχ. ϊ-στα-µαι]. Λεβιάθαν (ο) {άκλ.} 
1. θαλάσσιο τέρας που αναφέρεται σε πολλά σηµεία τής Π.∆. και 
συµβολίζει το κακό 2. (µτφ.) κάθε υπηρεσία, φορέας κ.λπ., που 
προκαλεί χάος, αταξία: ποια κυβέρνηση µπορεί να δαµάσει τον ~ τής 
γραφειοκρατίας τού ∆ηµοσίου; 3. (µτφ.) κάθε κατασκευή τεραστίων 
διαστάσεων ΣΥΝ. κολοσσός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εβρ. liwyätbln. ∆εν έχει 
προσδιοριστεί επακριβώς από 
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τους λογίους τής Βίβλου το είδος τού τέρατος που δηλώνεται µε τη λ. 
και περιγράφεται εκτενώς στην Π.∆. (Ιώβ, κεφ. 41), αν και έχουν δια-
τυπωθεί εικασίες ότι πρόκειται για φάλαινα ή για είδος κροκοδίλου. 
Οι Εβδοµήκοντα αποδίδουν τον εβρ. όρο µε τη λ. δράκων. Η σύγχρο-
νη χρήση τού όρου ανάγεται στον Αγγλο φιλόσοφο Thomas Hobbes 
(1588-1679), ο οποίος έδωσε τον τίτλο Λεβιάθαν στο έργο του για τον 
απόλυτο µονάρχη, στον οποίο οι άνθρωποι µε συµβόλαιο είχαν µετα-
βιβάσει όλα τους τα δικαιώµατα]. 

λεβιές (ο) {λεβιέδες} ο µοχλός (βλ.λ.): ο ~ τών ταχυτήτων. Επίσης λε-
βιέ (το). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. levier < lever «σηκώνω»]. 

λεβίθα (η) {λεβιθών} παράσιτο στα ανθρώπινα έντερα που προκαλεί 
την ασκαριδίαση ΣΥΝ. (λόγ.) ασκαρίδα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *λέµιθα < αρχ. ελµινθα (µε αντιµετάθεση), αιτ. τού 
ελµιςΙ ελµινς «παράσιτο τού εντέρου, σκουλήκι», βλ. κ. ελµινθίαση]. 

λεγόµενος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός για τον οποίο γίνεται λόγος (συ-
νήθ. ειρων. για κάποιον που δεν θέλουµε να τον αναφέρουµε µε το 
όνοµα του): πάνω που συζητούσαµε γι ' αυτόν, έφτασε κι ο ~ 2. ο ερα-
στής, ο ερωτικός σύντροφος: συναντήθηκε µε τον ~ κάπου παραπέρα, 
για να µην τους δει κανένα µάτι ΣΥΝ. αγαπητικός. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
ενεστ. τού ρ. λέγω κατά τις αρχ. µτχ. σε -άµενος, πβ. ιστάµενος, 
ιπτάµενος}. 

λεγάτος (ο) 1. ΙΣΤ. (στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία) πρεσβευτής τής ρω-
µαϊκής Συγκλήτου, δηµόσιος λειτουργός, που αποστελλόταν είτε 
προς ξένα έθνη µε συγκεκριµένες εντολές είτε προς τους στρατιωτι-
κούς διοικητές και τους συµµετέχοντες στη διοίκηση των επαρχιών, 
για να τους επιβλέπει ή και να τους αντικαθιστά σε περίπτωση ανά-
γκης 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ο καρδινάλιος ή άλλος κληρικός που αναλαµβά-
νει να εκπροσωπήσει τον Πάπα ως απεσταλµένος του (β) απεσταλ-
µένος τού Πάπα στις αυλές ηγεµόνων (γ) τίτλος που έφερε ο κάτοχος 
επισκοπικού θρόνου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λεγάτος | ληγάτος < λατ. legatus «απεσταλµένος», µτχ. 
τ. τού ρ. lego «αποστέλλω, πέµπω»]. 

λέγειν (το) {άκλ.} (λόγ.) η ευγλωττία, η ικανότητα να µιλά κανείς µε 
ευχέρεια και πειστικότητα: ο δικηγόρος πρέπει να έχει ~ ΣΥΝ. ευ-
φράδεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. απρφ. (ως ουσ.) τού ρ. λέγω]. 

λεγένι (το) {λεγεν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η λεκάνη τού νιπτήρα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. legen < περσ. lagan «µπρούτζινη ή χάλκινη λεκάνη για το 
πλύσιµο των χεριών»]. 

λεγεώνα (η) 1. ΙΣΤ. ρωµαϊκή στρατιωτική µονάδα που απαρτιζόταν 
από τρεις έως έξι χιλιάδες στρατιώτες 2. (κατ' επέκτ.-σπάν.) το µεγά-
λο πλήθος ανθρώπων 3. στρατιωτικό σώµα ξένων εθελοντών ή µισθο-
φόρων: οι ~ των ξένων που πολέµησαν εθελοντικά στον ισπανικό εµ-
φύλιο- ΦΡ. (α) Λεγεώνα των Ξένων (γαλλ. Légion étrangère) γαλλικό 
στρατιωτικό σώµα, παλαιότ. στην Αφρική και σήµερα στη Γαλλία 
και σε υπερπόντιες περιοχές, που περιλαµβάνει στις τάξεις του εθε-
λοντές ή µισθοφόρους στρατιώτες, ως επί το πλείστον ξένους (β) Λε-
γεώνα τής Τιµής (γαλλ. Légion d'honneur) (i) το πρώτο γαλλικό εθνι-
κό τιµητικό τάγµα, που ίδρυσε ο Μέγας Ναπολέων (ii) τάξη γαλλικών 
παρασήµων που απονέµεται ως επιβράβευση πολιτικών και στρα-
τιωτικών υπηρεσιών (καθιερώθηκε στη Γαλλία από τον Ναπολέοντα 
µετά την ίδρυση τού παραπάνω τάγµατος) (γ) Λεγεώνα των Φιλελ-
λήνων σώµα φιλελλήνων που πήραν µέρος στην Επανάσταση τού 
1821 και στον πόλεµο τού 1897 στο πλευρό των Ελλήνων. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. λεγεών, -ώνος < λατ. legio < ρ. lego «συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

λεγεωνάριος (ο) {λεγεωναρί-ου | -ων, -ους} 1. ο µάχιµος στρατιώτης 
λεγεώνας 2. στρατιώτης στη Λεγεώνα των Ξένων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
λεγιονάριος < λατ. legionarius < legio «λεγεώνα»]. 

λεγκάτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη τρόπου εκτέλεσης µιας µουσικής 
γραµµής (τουσέ, βλ. λ.)- δηλώνει εκτέλεση των φθόγγων τής γραµµής 
χωρίς διακοπές τού ήχου από τον προηγούµενο στον επόµενο, «δεµέ-
νων», «ενωµένων» 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. legato «δεµένος, συνδεδεµένος» < ρ. legare «δένω» < 
λατ. ligare]. 

λέγω κ. (καθηµ.) λέω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κ. λε-ς, -ει, -µε, -τε, -ν/-νε· εί-
πα, λέχθηκα κ. ειπώθηκα (λόγ. ελέχθην, -ης, -η..., µτχ. λεχθείς, -είσα, 
-έν), ειπωµένος} 1. εκφράζω (κάτι) µε τον προφορικό λόγο, εκφέρω 
(λέξεις, προτάσεις) (προς κάποιον): το µωρό είπε «µαµµά» || Τι είπες; 
∆εν σε άκουσα || πες το στα Ελληνικά || δεν είπε λέξη || πες ό,τι έχεις 
να πεις || µη λες κακές κουβέντες! ΦΡ. (α) λέγε-λέγε | πες-πες για 
περιπτώσεις στις οποίες προσπαθούµε να πείσουµε κάποιον, µιλώ-
ντας του επίµονα- για επίµονες συµβουλές: ~, στο τέλος µε έπεισε || 
«λέγε-λέγε το κοπέλι κάνει την κυρά και θέλει» (παροιµ.) (β) τα λέω 
έξω από τα δόντια | σταράτα | ορθά-κοφτά µιλώ µε σαφήνεια, εκ-
φράζοµαι ξεκάθαρα, δίχως περιστροφές, φόβο ή επιφυλάξεις: εγώ δεν 
φοβάµαι καµιά εξουσία- τα λέω έξω απ' τα δόντια κι ας µε πάνε φυ-
λακή! (γ) λέω τα σάκα σύκα και τη σκάφη σκάφη αποκαλώ τα πράγ-
µατα µε το όνοµα τους, µιλάω καθαρά και χωρίς υπεκφυγές (δ) τα 
λέω απέξω-απέξω βλ. λ. απέξω (ε) είπες τίποτα; (i) (στο τέλος τού 
λόγου) για περιπτώσεις που κάποιος (συνήθ. ανώτερος, ισχυρότερος) 
απευθύνεται σε άλλον (κατώτερο, αδύνατο) αποκλείοντας οποιαδή-
ποτε αντίρρηση (ii) για να δηλώσει τον απρόβλεπτο ή εντυπωσιακό 
χαρακτήρα πληροφορίας ή στοιχείου που αναφέρθηκε σε διάλογο, 
συζήτηση κλπ.: ∆εν φτάνει που τους έφαγε τόσα λεφτά και τους κο-
ρόιδευε τόσα χρόνια µε υποσχέσεις, γυρίζει στο τέλος και τους λέει ότι 
αυτοί φταίγανε που του τα δώσανε! Είπατε τίποτα; (iii) για να δη-
λώσει κάποιος ότι σε όσα λέει δεν δέχεται αντίρρηση: Και µετά την 
κατσάδα που του τράβηξε, γυρίζει εξίσου αυστηρά και του λέει: 

«-;». Κουβέντα δεν έβγαλε ο άλλος! (στ) λέω (κάτι) από µέσα µου 
(µεσν. φρ.) (i) σκέφτοµαι (κάτι), χωρίς να το εξωτερικεύω (ii) δεν εκ-
φέρω µε φωνή (κάτι που διαβάζω, σκέφτοµαι ή αναπαράγω µνηµονι-
κά): λέω το µάθηµα από µέσα µου (iii) µιλώ χαµηλόφωνα: µην τα λες 
από µέσα σου- µίλα πιο δυνατά να σ' ακούω! (ζ) δεν ξέρει τι λέει | λέει 
ό,τι του κατέβει | ό,τι του κατεβάσει το κεφάλι | η κούτρα του µιλάει 
απερίσκεπτα, χωρίς να σκέφτεται εκ των προτέρων, χωρίς 
προηγουµένως να επεξεργάζεται διανοητικά αυτό που θέλει να εκ-
φράσει- εξωτερικεύει ό,τι του έρχεται στο κεφάλι χωρίς λογικό έλεγ-
χο (η) (επιτιµητικά) πολλά λες! προς κάποιον που φλυαρεί ή µιλάει 
µε αυθάδεια: ~! Για µάζεψε λίγο τη γλώσσα σου! (θ) (µα) τι λέω! για 
κάτι εσφαλµένο ή άκαιρο, το οποίο συνειδητοποιώ καθώς µιλάω (ι) 
και τι δεν είπε (κάποιος) για να δηλώσουµε ότι κάποιος αναφέρθηκε 
σε πάρα πολλά θέµατα, συνήθ. µε έντονα σχολιαστικό τρόπο: «και τι 
δεν είπε ο Τόνι Μπλερ: ότι οι Συντηρητικοί [...] στοιχειώνουν τον βρε-
τανικό λαό [...], ότι ο Τζον Μέιτζορ ως αρχηγός ήταν αδύνατος και ο 
Ουίλιαµ Χέιγκ περίεργος, ότι...» (εφηµ.) 2. µεταβιβάζω µηνύµατα είτε 
µε τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο: σου τα λέω όλα στο γράµµα || 
του είπε να τον πάρει τηλέφωνο το βράδυ- ΦΡ. (α) εµένα µου λες; (i) 
σε περιπτώσεις που αµφιβάλλει κανείς για κάτι: -Όλοι δεσµεύονται 
πως θα ενισχύσουν οικονοµικά τους πολυτέκνους. —; (ii) εγώ ξέρω 
καλύτερα αυτό που µου λες: —! Έχω περάσει εγώ τόσα και τόσα µε 
την υγεία µου και ξέρω από νοσοκοµεία! (β) τι µου λες! | µη µου πεις! 
| µη µου το λες! για περιπτώσεις που δεν πιστεύουµε εύκολα κάτι, που 
µας εκπλήσσει κάτι: ~! Κέρδισες τον πρώτο αριθµό τού λαχείου; || 
(ειρων. στα λεγόµενα κάποιου) ~! Έγινε τέτοιο πράγµα; (γ) (µωρέ) τι 
µας λες; ειρων. στα λεγόµενα κάποιου ή ως έκφραση αµφισβήτησης: 
~; Τόσο υψηλό πρόσωπο θεωρείς τη φίλη σου; ΣΥΝ. ας γελάσω! (δ) 
εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω ή τα λέω στον τοίχο για λόγια που δεν 
βρίσκουν αποδέκτη, που λέγονται µάταια: δεν δίνει σηµασία στις 
συµβουλές µου- εγώ τα λέω, εγώ τ' ακούω || ό,τι και να του πω δεν έχει 
αποτέλεσµα- είναι σαν να τα λέω στον τοίχο! ΣΥΝ. µιλώ στον αέρα (ε) 
άλλο να σ' τα λέω κι άλλο να τ' ακούς | να τα βλέπεις! για πράγµατα 
αξιοπερίεργα, αξιοπαρατήρητα, που δεν περιγράφονται εύκολα: το τι 
έγινε σ' αυτό το πάρτι δεν περιγράφεται- ~! (στ) κάτι µας είπες (τώρα)! 
για κάτι πασίγνωστο: ~! Αυτό το ξέρω εδώ και έναν µήνα (ζ) πού να σ' 
τα λέω! για κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: ~, φίλε! Χθες 
γνώρισα σ' ένα πάρτι την κόρη τού υπουργού (η) σου 'πα, µου 'πες για 
να δηλωθεί µια ατελείωτη σειρά συζητήσεων, που δεν οδηγούν 
πουθενά· για ανταλλαγή λόγων που αποσκοπούν στην αποφυγή 
ευθείας απάντησης, που αποτελούν δικαιολογίες ή υπεκφυγές: µη µου 
αρχίζεις πάλι τα ~· πάρε ξεκάθαρη θέση (θ) δεν λες (καλά) που 
ευτυχώς που: -Καθυστέρησες. -∆εν λες καλά που ήρθα! 3. συζητώ: άσ' 
τους να πουν τα δικά τους || τα λένε µεταξύ τους-ΦΡ. (α) εδώ που τα 
λέµε (στην αρχή τού λόγου, ως εισαγωγή σε σχόλιο, παραδοχή ή 
οµολογία) για να µιλήσουµε µε περισσότερη ειλικρίνεια: ~, είναι το 
καλύτερο παιδί τής παρέας (β) θα τα πούµε (ι) (κυρ. ως 
αποχαιρετισµός) θα συναντηθούµε και θα συζητήσουµε, θα 
ξαναβρεθούµε: ~ σύντοµα | το γρηγορότερο (ii) (απειλητικά) θα λο-
γιαριαστούµε, θα λύσουµε (µε την πρώτη ευκαιρία) τις διαφορές µας: 
µε εξαπάτησες, αλλά ~! (γ) τα λέµε (ως οικ. αποχαιρετισµός): Λοιπόν, 
~ ! ΣΥΝ. άντε γεια (δ) ό,τι και να λέµε τώρα... είναι περιττό να 
συζητάµε για κάτι που έχει ήδη γίνει: το κακό έγινε και ~ δεν αλλάζει 
τίποτε 4. διατυπώνω, εκφράζω: δεν ξέρω πώς να σου το πω για να το 
καταλάβεις 5. επαναλαµβάνω προφορικά (κάτι που έµαθα), απαγ-
γέλλω: ~ ένα ποίηµα | ένα τραγούδι | το µάθηµα µου απέξω | νεράκι-ΦΡ. 
...και θα πεις κι ένα τραγούδι! βλ. λ. τραγούδι 6. ισχυρίζοµαι, υπο-
στηρίζω έντονα µια άποψη: όποιος τα λέει αυτά είναι συκοφάντης-ΦΡ. 
(α) Λέω και ξελέω βλ. λ. ξελέω (β) ποιος το είπε; | ποιος το λέει αυτό; 
για ισχυρισµό που αποκρούεται ως εσφαλµένος και υποκειµενικός: 
Ποιος το λέει αυτό; Εδώ υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο (γ) εσύ 
τι λες; εσύ τι γνώµη έχεις; ~; Θα κερδίσουµε στις εκλογές; 7. έχω ή 
σχηµατίζω γνώµη για (κάποιον/κάτι), νοµίζω, σκέφτοµαι (συχνά 
+για): τι λες για τα νέα µέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας; || 
όποιος σε δει έτσι ντυµένο, θα πει πως είσαι περιθωριακός-ΦΡ. σου 
λέει (κάποιος) για την πιθανή υποθετική σκέψη (κάποιου): Εκείνη 
δεν ήθελε να πάει. ~ κι ο άλλος «δεν θα κάθοµαι να την παρακαλάω 
κιόλας» και φεύγει 8. παραδέχοµαι: µην περιµένεις να πει ότι έπεσε 
έξω στις προβλέψεις του- ΦΡ. (για) να λέµε | πούµε και του στραβού 
το δίκιο βλ. λ. στραβός 9. βεβαιώνω, πιστοποιώ: αφού το λες, έτσι θα 
είναι 10. υποθέτω, δέχοµαι κάτι ως υπόθεση: ~, σε περίπτωση που 
συµβεί αυτό που φοβόµαστε, τι κάνουµε; ΦΡ. λέµε τώρα µετριαστικά- 
για να επισηµάνουµε ότι ο λόγος µας έχει υποθετικό χαρακτήρα: 
Καλά ρε παιδί µου, λέµε τώρα, δεν σηµαίνει ότι οπωσδήποτε θα συµβεί 
κάτι άσχηµο 11. (µόνο στην προστακτική αορ. πες) υπόθεσε πως: 
«πες πως µ' αντάµωσες µια νύχτα σ' ένα όνειρο...» (τραγ.)· ΦΡ. ας 
πούµε (i) ας υποθέσουµε (ii) για κάτι που δεχόµαστε κατά σύµβαση: ~ 
πως είναι ευτυχισµένοι 12. προφασίζοµαι, προβάλλω δικαιολογία: πες 
του ότι έχεις πολλή δουλειά, για να τον ξεφορτωθείς 13. (+για) 
αναφέροµαι σε κάτι, κάνω λόγο για κάτι: Λες για το χθεσινό φονικό 
στη γειτονιά µας; ∆εν ξέρω περισσότερα από σένα 14. εξηγώ, αναλύω: 
ρώτα την Ειρήνη, να σου πει πώς λύνονται αυτές οι εξισώσεις 15. 
σηµαίνω, δηλώνω, εννοώ: τι θα πει αυτό; || θέλω να πω ότι δεν είναι 
έτσι τα πράγµατα- ΦΡ. (α) ξέρω τι θα πει για να δηλωθεί γνώση και 
εµπειρία πράγµατος δυσάρεστου ή κοπιαστικού: ~ φτώχια και 
δυστυχία- πέρασα Κατοχή και Εµφύλιο || δεν ξέρεις τι θα πει αγάπη | 
επιστήµη | σπουδές (β) θέλω να πω ότι... εννοώ το εξής...: µε αυτή τη 
φράση «αιδώς Αργείοι» ~ πρέπει να ντρέπονται αυτοί που πήραν 
τέτοια απόφαση 16. διηγούµαι, αφηγούµαι: µας είπε µια πολύ 
ενδιαφέρουσα ιστορία 17. φέρνω στον νου, στη µνήµη (κάποιου), θυ- 
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µίζω: αυτό το όνοµα δεν µου λέει τίποτε 18. (για γραπτά καµένα ή 
συγγραφείς) αναφέρω, κάνω µνεία, µνηµονεύω: το λέει το σύνταγµα | 
ο νόµος | ο Μακρυγιάννης στα «Αποµνηµονεύµατα» του 19. (α) αξίζω: 
λέει τίποτα αυτό το βιβλίο; || το καινούργιο του φιλµ δεν λέει τίποτε- 
ΦΡ. (κάποιος | κάτι) δεν µου λέει τίποτα (κάποιος/κάτι) δεν µου 
προκαλεί το παραµικρό ενδιαφέρον, δεν µου κάνει αίσθηση: αυτή η 
γυναίκα, αν και ωραία, ~ (β) (ειδικότ. το γ' πρόσ. ενικού λέει-αργκό) 
αξίζει, µετράει, έχει νόηµα να...: αυτή η µηχανή ~ || (+να) Απόψε δεν 
έχω κέφι. ∆εν ~ να βγω || «Οι κλέφτες ποδηλάτων είναι, τουλάχιστον 
στη Αουβέν, θεσµός. Αν το αγοράσεις το ποδήλατο, δεν λέει» (εφηµ.) 
20. ρωτώ: σου λέω ξανά, πού γύριζες όλη τη νύχτα; 21. απαντώ: µε 
ρώτησε και του είπα «δεν ξέρω»· ΦΡ. (α) τι θα έλεγες | λες (+για) σε 
περίπτωση που προτείνουµε κάτι: ~ για κανένα ποτό | σινεµά | µπαρ; 
(β) τι του λες (τώρα); όταν απορεί κανείς για το τι πρέπει να απα-
ντήσει σε κάποιον που έκανε κάτι άπρεπο: Έβρισε τον καλύτερο πε-
λάτη µας! ~ τώρα; 22. συµβουλεύω: εγώ σου λέω να συνεχίσεις τις 
σπουδές σου στο εξωτερικό || εγώ σου λέω: φύλαγε τα ρούχα σου, να 
'χεις τα µισά'. 23. καθοδηγώ, υποδεικνύω: εγώ θα σου πω πώς θα συ-
ντάξεις το άρθρο 24. διατάζω: µας είπε ο διοικητής να καθαρίσουµε 
τον θάλαµο 25. επιτάσσω, επιβάλλω: θα κάνεις αυτό που σου λέω! 26. 
ζητώ, απαιτώ: πες το κι έγινε 27. παρακαλώ: µου είπε να τον βοηθήσω, 
αν µπορώ 28. ειδοποιώ: πες του να περάσει από το σπίτι µου στις έξι 
29. προειδοποιώ: «σ' το 'πα και σ' το ξαναλέω, στον γιαλό µην 
κατεβείς» (δηµοτ. τραγ.) 30. ονοµάζω: µε λένε Βασίλη- ΦΡ. ο ... ηώς 
τον είπαµε; σε περίπτωση που δεν θυµόµαστε το όνοµα αυτού στον 
οποίο αναφερόµαστε αλλά που είναι γνωστό στο πρόσωπο µε το 
οποίο συνοµιλούµε: τελικά θα έρθει µαζί και ο ... ~; 31. αποκαλώ (δί-
νω χαρακτηρισµό ή παρατσούκλι σε κάποιον): τον είπαν «βλάκα» || 
τον λένε «µπουλντόζα»· ΦΡ. να µη µε λένε... (εµφατ.-ως απόδοση σε 
υπόθεση) για να βεβαιώσουµε κάποιον ότι οπωσδήποτε θα κάνουµε 
αυτό που του λέµε: αν δεν τον καταγγείλω στην αστυνοµία, ~ Θανάση! 
32. (α) αποκαλύπτω: θα τα πω όλα στην αστυνοµία || µην το πεις σε 
κανέναν/ πουθενά- ΦΡ. ούτε τού nanna (va µην το πεις) για ανέλ-
πιστη 8ύνοια τής τύχης, που ικανοποιεί κάποιον και µε το παραπάνω: 
Σου επέστρεψε η εφορία τόσα λεφτά; ~! (β) παραδέχοµαι, οµολογώ: τα 
είπε όλα στον ανακριτή 33. φανερώνω, υποδηλώνω: «άλλα µου λεν τα 
µάτια σου και άλλα η καρδιά σου» (λαϊκ. τραγ.) 34. δείχνω: το ρολόι 
λέει εφτά || το θερµόµετρο λέει 37°C 35. µεταδίδω, ανακοινώνω: άκου 
τι λέει η τηλεόραση | το ραδιόφωνο 36. αποφασίζω: θα κάνω ό,τι πεις 
εσύ 37. υπόσχοµαι, τάζω: αυτά που σου είπα θα στα δώσω 
οπωσδήποτε 38. απολογούµαι: τι έχεις να πεις γι' αυτή την αδικαιο-
λόγητη ενέργεια σου; 39. προαισθάνοµαι, προβλέπω: σου το 'λεγα ότι 
ο ανεψιός µας θα γίνει µεγάλος άνθρωπος- ΦΡ. κάτι µου λέει ότι... 
έχω προαίσθηµα ότι...: ~ θα τα καταφέρει 40. µαντεύω- σε ΦΡ. όπως: 
λέω τη µοίρα | τον καφέ | τα χαρτιά κ.λπ. 41. (+να) σκοπεύω: λέω να 
πάω διακοπές στη Σάµο 42. (µε άρνηση δεν) όταν αργεί να γίνει κάτι 
ή συνεχίζεται επί πολύ: αυτή η µπόρα δεν λέει να σταµατήσει 43. 
(συνήθ. στο β' εν. πρόσ. ενεστώτα και παρατατικού λες - έλεγες) έχω 
την εντύπωση, µου φαίνεται: αυτό το άγαλµα έλεγες πως θα σου µι-
λούσε | λες και είναι ζωντανό 44. (στο β' εν. κ. πληθ. οριστικής ενε-
στώτα, σε ερώτηση λες - λέτε) για να εκφραστεί έντονη απορία: λες 
να µας εκδικηθεί; || λέτε να µας προδώσει την τελευταία στιγµή; 45. 
(µε θαυµασµό στον τ. λέει) για έντονη επιβεβαίωση πράγµατος που 
έχει λεχθεί προηγουµένως: -Ήταν σωστή η κίνηση µου αυτή; -Σωστή, 
λέει! (πάρα πολύ σωστή)· επίσης στη ΦΡ. δεν θα πει τίποτα!: Αν ήταν 
όµορφη; Όµορφη ~! 46. (παρενθετικά) (α) για να δηλωθεί µια 
πρόφαση- τάχα: δεν µου έδωσαν τη βεβαίωση, γιατί, λέει, έπρεπε να 
προσκοµίσω και άλλα δικαιολογητικά (β) για την παράθεση άποψης 
ατοµικής ή συλλογικής (κοινής κρίσης ή έκφρασης, παροιµίας κ.λπ.): 
όπως λένε, «παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι µπαλωµένο» || 
«µηδέν άγαν», όπως έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι 47. (στον τ. λέ-
νε) αόριστα, για άποψη διαφόρων ανθρώπων: λένε πως είναι πολύ τί-
µιος | εργατικός· ΦΡ. (α) αφήνω κάποιον να λέει αδιαφορώ γι' αυτά 
που λέει κάποιος: άσ' τους να λένε- µη δίνεις σηµασία (β) απ' ό,τι λέ-
νε όπως συζητιέται, όπως ακούγεται: ~, το θύµα είχε δοσοληψίες µε 
τον υπόκοσµο · ΦΡ. (σε µετβ. και αµετβ. χρήσεις) (α) (λόγ.) φέρ' ειπείν 
βλ.λ. (β) που λέει ο λόγος βλ. λ. λόγος (γ) το λέει η καρδιά | η 
περδικούλα του έχει θάρρος, είναι ανδρείος: είναι γέρος, αλλά ~ ΣΥΝ. 
βαστάει (δ) και πάει λέγοντας για να δηλωθεί ότι συνεχίζεται η ίδια 
κατάσταση, χωρίς να αλλάζει τίποτε: έφυγε η µία κυβέρνηση, ήρθε η 
άλλη ~ (ε) έχουµε και λέµε βλ. λ. έχω (στ) που λες στην αρχή αφήγη-
σης ή ως µεταβατικό-λεκτικό στοιχείο σε συζήτηση: ήταν, ~, κάποτε 
ένας γέρος και µια γριά... (ζ) αυτά που λες! | έτσι που λες! φράση συ-
µπερασµατική που κλείνει ως επίλογος όλα όσα έχουν ειπωθεί προη-
γουµένως ή που δείχνει έλλειψη ιδεών, όταν επαναλαµβάνεται συχνά 
σε µια συζήτηση: ~ ! Τι άλλα νέα; (η) τι να πούµε! | τι να πεις! | τι να 
πει κανείς; | τι να τα λέµε τώρα! για να εκφραστεί αµηχανία, πλήρης 
αδυναµία αντίδρασης µπροστά σε αρνητικά φαινόµενα που 
παρουσιάζονται ως τετελεσµένα γεγονότα, έτσι ώστε ο ανθρώπινος 
λόγος, ο λογικός σχολιασµός να µην έχει κανένα νόηµα (αφού δεν 
µπορεί να αλλάξει τίποτε): ~· τέτοια πράγµατα γίνονταν πάντοτε και 
θα γίνονται πάντα! (θ) µέχρι | ώσπου να πεις κύµινο πολύ γρήγορα, 
στο άψε-σβήσε, στο πει και φει (ι) λες και σαν να: δεν µε ακούει, ~ 
θέλω το κακό του || τσακώνονται συνεχώς ~ είναι εχθροί! (ια) πες τα 
Χρυσόστοµε! για κάποιον που λέει αυτά που και εµείς θα επιθυµού-
σαµε να είχαµε πεν όταν συµφωνούµε απόλυτα µε κάποιον ΣΥΝ. 
µπράβο (ιβ) να τα πούµε; ερώτηση που απευθύνουν τα παιδιά στον 
νοικοκύρη ή στη νοικοκυρά, για να τραγουδήσουν τα κάλαντα (ιγ) 
σαν να λέµε κάτι σαν..., όπως: ζούσαν µέσα στο παλάτι τού βασιλιά, 
ήταν - αυλικοί (ιδ) ας πούµε (i) όταν προτείνουµε κάτι: -Πότε θα συ- 

ναντηθούµε; — στις οχτώ (ii) όταν αναφέρουµε κάτι ως παράδειγµα: 
«η οµάδα χάντµπολ, ~, αναγκάστηκε να δώσει και τα δύο παιχνίδια 
της για το Κύπελλο Πρωταθλητριών στην Κροατία...» (εφηµ.) (ιε) δεν 
λέω (για την παραδοχή ενός θετικού στοιχείου, πριν την έκφραση 
αντίρρησης ή απόρριψης) βέβαια, ασφαλώς: είναι τίµιος, ~, αλλά του 
λείπουν τα τυπικά προσόντα (ιστ) είπα κι εγώ! για να δηλωθεί ότι δεν 
θα µπορούσε να έχει συµβεί κάτι που λέγεται ότι συνέβη (χωρίς να 
έχει συµβεί τελικά(: ~! Είναι δυνατόν να εγκατέλειψε ο Πέτρος το 
σχολείο, ενώ ήταν τόσο καλός µαθητής! (ιζ) εσύ το λες για να δηλω-
θεί εµφατικά η υποκειµενικότητα µιας άποψης: ~ αυτό! Όλοι οι άλλοι 
όµως διαφωνούν (ιη) έχω να πω (κάτι) (i) at περιπτώσεις που επι-
θυµούµε να δηλώσουµε, να σχολιάσουµε (κάτι): ~, κύριε πρόεδρε, ότι 
δεν έχω καµία ανάµειξη στο περιστατικό· όλα είναι συκοφαντίες || τι 
έχετε να πείτε για το συµβάν; (ii) υπάρχουν σηµαντικά πράγµατα για 
να εκφράσω: εκδίδει ποιητικές συλλογές, όταν έχει να πει κάτι (ιθ) τι 
έκανε λέει; για έκφραση απορίας ή αποδοκιµασίας σε σχέση µε τις 
πράξεις κάποιου: ~; Αυτό τον αλήτη θέλει να παντρευτεί η κόρη µου; 
(κ) να (π)ούµε µάγκικη έκφραση που επαναλαµβάνεται στη ροή τής 
αφήγησης: ήταν ~ ωραία εκείνα τα χρόνια... || βασικά, ~, δεν ξηγιέσαι 
όµορφα! (κα) τι λες! για έκφραση έκπληξης ή ειρωνικά: Εγινε τέτοιο 
γλέντι; ~! 48. (µεσοπαθ. λέγοµαι) ονοµάζοµαι: ~ Γρηγόρης || πώς λέ-
γεστε; 49. (τριτοπρ. λέγεται (ότι) | λέγονται) κάτι αναφέρεται ως φήµη 
για κάποιο πρόσωπο: λέγεται ότι είναι πολύ πλούσιος || λέγονται 
πολλά στο χωριό γι' αυτόν ΦΡ. (α) αυτό | το σωστό να λέγεται! για 
την έκφραση επιδοκιµασίας για τα λεγόµενα (κάποιου): έτσι είναι, 
δίκιο έχεις, το σωστό να λέγεται! (β) δεν λέγεται! για να δηλωθεί µε-
γάλη ένταση ή ποσότητα: το πόσο χάρηκα όταν σας είδα, ~ ! || το πό-
σο µου 'λειψές, ~! 50. (η µτχ. λενόµενος, -η, -ο) (α) αυτός που ονο-
µάζεται µε κάποιον τρόπο: οι ~ «προεδρικοί» υπουργοί || ο Τύπος, η ~ 
«τέταρτη εξουσία» (β) ο υποτιθέµενος: ο ~ «σωτήρας τού έθνους» (γ) 
λεγόµενα (τα) (λόγ. λεχθέντα) τα λόγια, οι απόψεις (κάποιου): σύµ-
φωνα µε τα ~ τού φίλου µας, το πρόβληµα είναι σοβαρό || αν κρίνω 
από τα ~ του, µάλλον δεν έχουν καταλήξει σε συµφωνία ακόµη, ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβάζω, εκ, εκλέγω, µετοχή. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώνω» (και εποµένως 
«απαριθµώ µεγαλόφωνος - µιλώ»), < I.E. *leg- «συλλέγω, συγκε-
ντρώνω», πβ. λατ. lego, lectio «ανάγνωση» (> γαλλ. leçon «µάθηµα», 
ισπ. lección, leer «διαβάζω»), αλβ. mb-leth «συγκεντρώνω», γερµ. 
lesen «διαβάζω» κ.ά. Οµόρρ. λόγ-ος, λέξ-ις (-η), λεξ-ικό(ν), λόγ-ιος, 
λογ-ή, λογ-ίζοµαι κ.ά. o τ. λέω είναι µεσν. Ορισµένες φρ. είναι µετά-
φρ. δάνεια, λ.χ. θέλω να πω ότι... (< γαλλ. je veux dire que...), αυτό δεν 
µου λέει τίποτα (< γαλλ. ça ne me dit rien), κάτι µου λέει ότι (< γαλλ. 
quelque chose me dit que...), εδώ που τα λέµε (< γαλλ. entre nous soit 
dit) κ.ά.]. λέδη (η) (συνήθης ορθ. λαίδη) {χωρ. πληθ.} (ως τίτλος τιµής 
τής αγγλικής αριστοκρατίας) η σύζυγος τού λόρδου: «Η ~ και ο 
αλήτης» (τίτλος ταινίας) || «Ο εραστής τής λέδης Τσάτερλι» (έργο τού 
Ντ. Χ. Λώρενς) ΣΥΝ. µιλέδη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθογραφία (ορθογραφία 
των ξένων λέξεων). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. lady < µέσ. αγγλ. ladi(e) < lavedi < αρχ. 
αγγλ. hlœfdige, αρχική σηµ. «εκείνη που ζυµώνει ψωµί», < hläf «ψωµί» 
(> αγγλ. loaf) + -dige < dâëge «ζυµωτής» (πβ. αρχ. σκανδ. deigja «υπη-
ρέτρια»). Η λ. lady χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως προσδιορισµός τής 
επί κεφαλής τού υπηρετικού προσωπικού και, αργότερα, τής οικοδέ-
σποινας. Ως όρος ευγενείας η λ. χρησιµοποιείται από τον 13ο αι.]. 
λεζάντα (η) {λεζάντων} το σύντοµο επεξηγηµατικό κείµενο που συ-
νοδεύει εικόνα, σκίτσο ή φωτογραφία: σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία 
µιας γελοιογραφίας παίζει η ευρηµατική ~. 
{ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. légende < λατ. legenda «αναγνωστέα 
(ύλη)», γερούνδιο τού lego «διαβάζω»]. λεηλασία (η) [αρχ.] 
{λεηλασιών} 1. η αρπαγή πολύτιµων αντικειµένων και γενικότ. 
περιουσιακών στοιχείων (κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης, µετά την 
κατάληψη εχθρικής περιοχής, µετά από επιδροµή κ.λπ.): οι πόλεις που 
έπεσαν στα χέρια τού εχθρού υπέστησαν ~|| ο όχλος επιδόθηκε σε ~ των 
ξένων καταστηµάτων ΣΥΝ. διαρπαγή, λα-φυραγώγηση, πλιάτσικο 2. 
(µτφ.) η κατασπατάληση, η αρπαγή χρηµάτων ή η κακοδιαχείριση 
τους: η ~ των δηµόσιων ταµείων για ρουσφετολογικές παροχές || κατά 
την περίοδο τής διακυβέρνησης τής χώρας από το καθεστώς αυτό 
υπήρξε ~ τού κρατικού πλούτου 3. (µτφ.) η εξαντλητική εκµετάλλευση: 
η ~ των φυσικών πόρων | των πλουτοπαραγωγικών πηγών µιας χώρας 
4. (µτφ.) η εκµετάλλευση που οδηγεί σε καταστροφή: η ~ των ονείρων 
τής νεολαίας από δηµαγωγούς 5. (µτφ.) η διαρπαγή, η κλοπή µη 
υλικών πραγµάτων: πολλοί νεότεροι έχουν λεηλατήσει τους 
παλαιότερους συγγραφείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. λεηλατώ ρ. µετβ. 
{λεηλατείς... | λεηλάτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διαπράττω 
λεηλασία: οι στρατιώτες τού εχθρού λεηλατούσαν τις πόλεις που 
έπεφταν στα χέρια τους || ο εξαγριωµένος όχλος λεηλάτησε τα σπίτια | 
τα µαγαζιά ΣΥΝ. διαρπάζω, κατακλέβω, λαφυραγω-γώ, κάνω 
πλιάτσικο 2. κατακλέβω, ληστεύω: χθες οι κλέφτες λεηλάτησαν δύο 
διαµερίσµατα στη γειτονιά µας 3. (µτφ.) εκµεταλλεύοµαι κάτι µέχρι να 
το εξαντλήσω: ο σύγχρονος άνθρωπος έχει λεηλατήσει τη φύση || 
πρώτα λεηλάτησαν τα νιάτα τους και µετά τους πέταξαν στο περιθώριο 
4. (µτφ.) κατακλέβω την πνευµατική παραγωγή άλλου: αυτός ο 
συγγραφέας έχει λεηλατήσει τους αρχαίους τραγικούς! — λεηλάτηση 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. λεηλατώ (-έω) < θ. λε- (< λεία) + -ηλατώ (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ελαύνω. Η λ. πλάστηκε κατ' 
αναλογίαν προς σύνθετα όπως ίππ-ηλατώ, βο-ηλατώ κ.ά.]. λεία (η) 
{λειών} 1. τα πολύτιµα αντικείµενα που αρπάζει κάποιος 
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(από πεδία µαχών, από διάρρηξη ή ληστεία, από πειρατεία κλπ.): οι ληστές 
διέφυγαν µε ~ πολλών εκατοµµυρίων || αφού αράδιασαν τη ~ τους, άρχισαν τη 
µοιρασιά ||η~ των πειρατών ήταν πενιχρή ΣΥΝ. λάφυρα, πλιάτσικο 2. 
οτιδήποτε προέρχεται από κλοπή ή ληστεία: οι ληστές τής τράπεζας χθες 
αποκόµισαν πλούσια ~ 3. το θήραµα µε το οποίο τρέφεται σαρκοβόρο ζώο· 
(µτφ.) κυρ. στη ΦΡ. εύκολη λεία (i) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε είναι εύκολος 
αντίπαλος και µπορεί να νικηθεί εύκολα: ~ για την εθνική µας οµάδα η 
αδύναµη Μάλτα (ii) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε γίνεται αντικείµενο 
εκµετάλλευσης, θύµα: οι ανενηµέρωτοι νέοι γίνονται ~ των εµπόρων 
ναρκωτικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λαF-ια (πβ. µυκ. ra-wi-ya-ya «αιχµάλωτες»), αβεβ. ετύ-µου, 
πιθ. συνδ. µε το ρ. λαύω (βλ. λ. απολαύω) ή, κατ' άλλη άποψη, µε το ουσ. 
λαός (µε τη σηµ. «οµάδα πολεµιστών»). Παραγ. ληϊστής | ληστής, λε-ηλατώ]. 

λειαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {λεία-να, -νθηκα, -σµένος} κάνω (κάτι) λείο, ώστε να 
έχει οµαλή επιφάνεια (µε ξύσιµο, τρίψιµο ή γυάλισµα) ΣΥΝ. εξοµαλύνω, 
ισιώνω ΑΝΤ. τραχύνω. — λεκιντής (ο), λειαντικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 

λειανεµπόριο (το) (σχολ. ορθ. λιανεµπόριο) {λειανεµπορίου | χωρ. πληθ.} 
εµπόριο λειανικής: τέτοια είδη τα προµηθεύεται κανείς στο ~. 

λειανίζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. λιανίζω) {λειάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κόβω (κάτι) 
σε πολύ µικρά και λεπτά κοµµάτια: ~ κρέας ΣΥΝ. κατακοµ-µατιάζω- (µτφ.) 2. 
κατασφάζω 3. ξυλοκοπώ, δέρνω για τα καλά.  — λειάνισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < λειανός]. 

λειανικός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. λιανικός) αυτός που πωλείται σε µικρές ποσότητες: 
- εµπόριο | πώληση ANT. χονδρικός· ΦΡ. λειανική τιµή η τιµή προϊόντων που 
πωλούνται σε µικρές ποσότητες, απευθείας στους καταναλωτές. — λειανικ-ά | 
-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ- µεσν. < λειανός]. 

λειάνισµα (το) → λειανίζω 
λειανοκέρι (το) (σχολ. ορθ. λιανοκέρι) {λειανοκερ-ιού | -ιών} µακρύ και λεπτό 

κερί. 
λειανο(ν)τούφεκο (το) (σχολ. ορθ. λιανο(ν)τούφεκο) (λαϊκ.) οι αραιοί 

πυροβολισµοί που προέρχονται από τα όπλα ακροβολιστών 
λειανοπούληµα (το) (σχολ. ορθ. λιανοπούληµα) {-ατός | χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η 

πώληση προϊόντων σε µικρές ποσότητες, η λειανική πώληση. 
λειανοπωλητής (ο) (σχολ. ορθ. λιανοπωλητής), λειανοπωλήτρια (η) 

{λειανοπωλητριών} πρόσωπο που πουλάει προϊόντα σε µικρές ποσότητες. 
λειανός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. λιανός) 1. (λαϊκ.) λεπτός, αδύνατος: ~ ξύλο | δάχτυλο 

ΣΥΝ. λεπτοκαµωµένος 2. λειανά (τα) τα κέρµατα που έχουν µικρή χρηµατική 
αξία ΣΥΝ. ψιλά ANT. χοντρά' ΦΡ. (α) κάνω λειανά ανταλλάσσω ένα µεγάλο 
ποσό µε κέρµατα που αθροιστικά αντιστοιχούν στην αξία τού ποσού αυτού, 
κάνω ψιλά (β) κάνω (κάτι) λειανά εξηγώ µε απλά λόγια (κάτι δυσνόητο ή 
αφηρηµένο): κάν' τα µας λείανα, να τα καταλάβουµε. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
λείος + παραγ. επίθηµα -ανός]. 

λειανοτράγουδο (το) (σχολ. ορθ. λιανοτράγουδο) 1. δίστιχο δηµοτικό τραγούδι 
µε ποικίλο περιεχόµενο (ερωτικό, γνωµικό, σκωπτικό, επαινετικό κ.λπ.) 2. 
δίστιχα τέτοιας µορφής και ύφους, γραµµένα από ποιητές: «∆εκαοχτώ 
λειανοτράγουδα τής πικρής πατρίδας» (έργο τού Γ. Ρίτσου). 

λείανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η διαδικασία µε την 
οποία γίνεται µια επιφάνεια λεία, οµαλή, τελείως επίπεδη και απαλή 2. (µτφ.) 
η απάλυνση αρνητικής κατάστασης ή δυσάρεστου συναισθήµατος. 

λειαντικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χρησιµοποιείται στη λείανση: ~ µηχάνηµα/ 
ύλη. 

λειβάδι (το) →λιβάδι» 
ΛεΊβαδιά (η) → Λιβάδια 
λέιζερ (το) {άκλ.} το µηχάνηµα που παράγει ισχυρές δέσµες φωτός και 

χρησιµοποιείται στη µετάδοση πληροφοριών, σε χειρουργικές επεµβάσεις, 
στην κοπή και συγκόλληση ή ακόµη και σε χώρους ψυχαγωγίας: έκανε 
επέµβαση στο µάτι του µε ~|| µε το ~ η λιθοτριψία είναι αναίµακτη || (κ. ως 
επίθ.) χρησιµοποιούν ακτίνες ~ για οπτικά εφέ στη συναυλία τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. laser, ακρωνύµιο τού όρου Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation (= ενίσχυση φωτός µε εξαναγκασµένη εκποµπή 
ακτινοβολίας)]. 

λέιζερ ντισκ (το) {άκλ.} 1. µικρού ή µεγάλου µεγέθους δίσκος, στον οποίο 
έχουν εγγραφεί ήχος ή/και εικόνα, τα οποία αναπαράγει («διαβάζει») µια 
ακτίνα λέιζερ 2. (συνεκδ.) το µηχάνηµα που αναπαράγει µε ακτίνα λέιζερ τον 
ήχο και την εικόνα ενός τέτοιου δίσκου (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. laser disk]. 

λέιζερ πριντερ (ο) {άκλ.} ο εκτυπωτής που είναι συνδεδεµένος µε έναν Η/Υ και 
τυπώνει χρησιµοποιώντας ακτίνα λέιζερ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. laser printer]. 

λεϊµόνι (το) → λεµόνι 
λεϊµονιά (η) → λεµονιά 
λειµωνάριο (το) {λειµωναρί-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. η συλλογή διδασκαλιών και 

ενάρετων πράξεων αγίων, µαρτύρων ή µοναχών ως είδος λογοτεχνίας που 
αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο: το ~ τού Ιωάννη Μόσχου. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
λειµωνάριον, υποκ. τού αρχ. λειµών (βλ.λ.)]. 

λειµώνας (ο) (λόγ.-σπάν.) το λιβάδι· ΦΡ. (λογοτ.-µτφ.) ασφοδελός λειµώνας 
(άσφοδελος λειµών, Οµήρ. Όδ. λ 359) ο κάτω κόσµος, ο Αδης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λειµών, -ώνος αρχική σηµ. «υγρός, ανθηρός τόπος», αβεβ. 
ετύµου. Αν θεωρηθεί ως αρχική η σηµ. «υγρασία», τότε πιθ. η λ. 

λειµών συνδ^ µε λατ. limus «λάσπη, βούρκος», ισλ. slim «βλέννα», αρχ. γερµ. 
slim, που ανάγονται σε I.E. *(s)lei- «λασπώδης, βλεννώδης». Αν θεωρηθεί ως 
αρχική η σηµ. «πεδιάδα, κοίλωµα», τότε η λ. συνδ. µε το λατ. επίθ. limus 
«λοξός, πλάγιος», καθώς και µε το λετ. leja «πεδιάδα». Οµόρρ. λι-µήν (-ένας), 
λί-µν-η, λι-µν-άζω, έλ-λι-µεν-ίζω κ.ά.]. 

λείος, -α, -ο αυτός που έχει επιφάνεια επίπεδη και οµαλή, χωρίς τραχύτητα στην 
αφή: το µάρµαρο | ο πάγος έχει ~ επιφάνεια || ~ δέρµα ΣΥΝ. επίπεδος ΑΝΤ. 
τραχύς, άγριος, ανώµαλος· ΦΡ. λείοι µύες οι µύες που αποτελούνται από 
λεπτές ίνες. — λειότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. λείος < *λεϊΈος, που συνδ. 
µε το συνώνυµο λατ. levis «λείος», χωρίς περαιτέρω συνδέσεις µε I.E. 
γλώσσες]. 

λειοτριβώ ρ. µετβ. (λειοτριβείς... | λειοτρίβ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
κονιορτοποιώ µε τριβή: ~ τα άχρηστα µάρµαρα τού λατοµείου. — λειοτρίβηση 
(η) [1876]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λειοτριβώ (-έω) < λείος + -τριβώ < τρίβω]. 

λειπανάβατος, -η, -ο → λειψανάβατος 
λείπω ρ. αµετβ. {έλειψα} 1. (για πρόσ.) απουσιάζω, δεν είµαι παρών, δεν 

παρευρίσκοµαι (κάπου): έλειπε συχνά από το γραφείο του τον τελευταίο καιρό || 
~ από το σπίτι | από το γραφείο | στο εξωτερικό για σπουδές | από τη δεξίωση || 
όποτε σε χρειάζοµαι, λείπεις ΣΥΝ. είµαι απών ΑΝΤ. παρευρίσκοµαι, 
παρίσταµαι, είµαι παρών ΦΡ. (α) (παροιµ.) λείπει ο Μάρτης απ' τη 
Σαρακοστή; βλ. λ. Μάρτης (β) (παροιµ.) όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα 
ποντίκια βλ. λ. γάτα 2. (για πράγµατα) δεν υπάρχω: από τη δικογραφία λείπουν 
βασικές καταθέσεις µαρτύρων || λείπει η ζωντάνια από τη γιορτή || τους λείπει ο 
ενθουσιασµός 3. υπολείποµαι, θέλω λίγο ακόµη: κάτι λείπει, για να ολο-
κληρωθεί το γεύµα || λείπουν δύο κιλά, για να γεµίσει || πόσα λεφτά σού 
λείπουν; || µας λείπει ένα κουπόνι, για να πάρουµε το δώρο ΣΥΝ. θέλω ακόµη... 
ΑΝΤ. πλεονάζω, περισσεύω· ΦΡ. λίγο έλειψε (να) (µεσν. φρ.) παραλίγο: ~ να 
πιαστούν στα χέρια 4. (τριτοπρόσ. µου λείπει) στερούµαι: του λείπει ο νους | το 
µυαλό | το θάρρος | το ψωµί || τα παιδιά του ζουν µες στις ανέσεις- δεν τους 
λείπει τίποτε- ΦΡ. (α) αυτός | αυτό µάς έλειπε για πρόσωπο ή πράγµα 
ανεπιθύµητο, που επιδεινώνει προηγούµενη δυσάρεστη κατάσταση: όλα τα 
'χαµέ, αυτό µάς έλειπε! (β) να λείπει το βύσσινο για κάτι που αποκρούεται ως 
ανεπιθύµητο: ~· αρκετά προβλήµατα έχω! (γ) (αυτά) να (σου) λείπουν άφησε 
τα αυτά που λες (ή που κάνεις): δεν πρόκειται να σου κάνω το χατίρι κι αυτά να 
σου λείπουν! (δ) (παροιµ.) όλα τα 'χε η Μαριορή, ο φερετζές τής έλειπε βλ. λ. 
φερετζές 5. (σε γ' εν. ή πληθ. πρόσωπο + άρνηση) κάτι υπάρχει διαρκώς ή 
συχνά: δεν λείπουν ποτέ τα βάσανα | οι αρρώστιες | οι σκοτούρες 6. (α) 
νοσταλγώ κάποιον, επιθυµώ να τον ξαναδώ: µου λείπεις πολύ' πότε θα 
ξανάρθεις; (β) αισθάνοµαι δυσάρεστα, επειδή δεν έχω κάτι: έχω κόψει το 
κάπνισµα, αλλά είναι φορές που µου λείπει 7. (σπάν.) πεθαίνω: αυτούς που 
έλειψαν, τους µνηµονεύουµε || «Αν λείψω εγώ, τι θα κάνετε;» έλεγε µε 
παράπονο στα παιδιά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, πιθανός, τονισµός, υπόλειµµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. re-qo-me-no = λειπόµενοι) < I.E. *leikw- «αφήνω, 
εγκαταλείπω», πβ. σανσκρ. ri-n-akti «αφήνει», λατ. linquo «λείπω» (πβ. ισπ. 
delinquir «κοντεύω», reliquia «λείψανο»), αρχ. γερµ. lihan «δανείζω», γερµ. 
leihen, αγγλ. lend κ.ά. Οµόρρ. λοιπ-ός, λείψ-ανο(ν), λιπο-θυµώ, λιπο-τακτώ, ελ-
λειψ-ις (-η) κ.ά.]. 

λειρί (το) {λειρ-ιού | -ιών} το κόκκινο σαρκώδες λοφίο που έχει στο κεφάλι του 
ο πετεινός και άλλα πτηνά. — (υποκ.) λειράκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. λείριον, 
αρχική σηµ. «κρίνος», αβεβ. ετύµου, πιθ. µεσογειακό δάνειο, όπως και το 
αντίστοιχο λατ. lilium. Η λ. µαρτυρείται και σε άλλες µεσογ. γλώσσες, πβ. 
κοπτ. hlêli, αιγυπτ. hrr-t, βερβερ. ilili κ.ά.]. 

λεϊσµανίαση (η) [-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το καλααζάρ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. leishmaniasis, από το όνοµα τού Βρετανού 
βακτηριολόγου Sir W. Leishman (1865-1926)]. 

λειτούργηµα (το) [µτγν.] {λειτουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η δηµόσια 
υπηρεσία που ασκείται υπέρ τού κοινού συµφέροντος και τής πολιτείας 2. το 
σύνολο των καθηκόντων, επαγγελµατικών κ.ά., που συνεπάγονται στην 
εκτέλεση τους κοινωνική προσφορά: το επάγγελµα τού γιατρού είναι ~. 

λειτουργία (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (σπάν.) η θρησκευτική λειτουργία (βλ.λ.) · 2. 
(συνεκδ.) το ψωµί που προσφέρεται για το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας 
ΣΥΝ. πρόσφορο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

λειτουργία (η) {λειτουργιών} 1. η κατάσταση κατά την οποία τα µέρη µιας 
µηχανής, ενός συστήµατος έχουν τεθεί σε κίνηση και παράγουν ορισµένο 
έργο: θέτω σε ~ µια µηχανή || µπαίνω σε ~ || η ~ τής µηχανής || ο χρόνος 
λειτουργίας µιας συσκευής- ΦΡ. (α) εκτός λειτουργίας για µηχανισµούς, 
συσκευές που δεν δουλεύουν, που έχουν υποστεί βλάβες και δεν εξυπηρετούν 
πλέον τον σκοπό τους: ο ανελκυστήρας είχε τεθεί ~ (β) ΤΕΧΝΟΛ. αµφίδροµη 
λειτουργία βλ. λ. αµφίδροµος 2. ο τρόπος µε τον οποίο τα µέλη επιχείρησης, 
οργανισµού, οµάδας κ.λπ. συντονίζονται και συνεργάζονται σε συνδυασµό µε 
την αξιοποίηση τού άψυχου υλικού για την επίτευξη σκοπού: η - ξενοδοχείου | 
καταστήµατος | επιχείρησης || η ~ τού νέου θεσµικού οργάνου είναι µέχρι 
στιγµής άψογη 3. (α) ο τρόπος µε τον οποίο κάτι ανταποκρίνεται στον σκοπό 
για τον οποίο υπάρχει: η εύρυθµη ~ τού πολιτεύµατος || η ~ τού κράτους || 
διασφάλιση τής απρόσκοπτης - των θεσµών (β) ΠΟΛΙΤ. ορισµένη κατηγορία 
πολιτειακής δράσης, ανεξάρτητα από το όργανο άσκησης της: νοµοθετική | 
εκτελεστική | δικαστική - 4. η χρησιµοποίηση και η αξιοποίηση έργου από 
αυτούς στους οποίους απευθύνεται: «ο υπουργός παρέδωσε σε - σηµαντικά 
έργα υποδοµής» (εφηµ.) 5. ο τρόπος µε τον οποίο τίθεται σε κίνηση, αρχίζει να 
δουλεύει µια µηχανή ή ένα σύστηµα: αυτόµατη ~ || το σύ- 
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στηµα τροφοδοσίας έχει πολύπλοκη - 6. (ειδικότ.) ο ξεχωριστός τρόπος 
µε τον οποίο εργάζονται και επιτελούν τον σκοπό τους τα σωµατικά 
όργανα των έµβιων όντων: η - τού εγκεφάλου | της καρδιάς 7. ο 
σκοπός για τον οποίο υπάρχει ή έχει κατασκευαστεί (κάτι): η ~ τής 
αντλίας είναι να µεταφέρει νερό σε υψηλότερα επίπεδα || ένας µηχα-
νισµός που επιτελεί πολλαπλές ~|| η ~ τού πίνακα µέσα στον χώρο είναι 
να εστιάζει το βλέµµα τού κοινού σε ένα σηµείο 8. (ειδικότ.) ο σκοπός 
ενός θεσµού ή οργανισµού: ο τοπικός εκπολιτιστικός σύλλογος επιτελεί 
σηµαντική κοινωνική ~ ΣΥΝ. προορισµός 9. ΓΛΩΣΣ. ο ρόλος που παίζει 
ένα γλωσσικό στοιχείο στη φράση, την πρόταση, την παράγραφο, στο 
κείµενο και στον λόγο ευρύτερα: η ~ τού υποκειµένου | τού 
αντικειµένου | τής ερώτησης | τής άρνησης | τού προσδιορισµού || 
επικοινωνιακές | κειµενικές ~ || συντακτική | σηµασιολογική ~ · 10. 
ΕΚΚΛΗΣ. (και Θεία Λειτουργία) η λατρευτική τελετή που έχει ως 
πυρήνα το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας· το σύνολο των κειµένων 
που αναγιγνώσκονται και των ψαλµών που ψάλλονται, καθώς και των 
µυστηριακών πράξεων που τελούνται κάθε φορά στις λατρευτικές 
συγκεντρώσεις των πιστών στην εκκλησία: η - τέλειωσε νωρίς || 
παρακολουθώ τη ~ 11. ιερουργία σύµφωνα µε συγκεκριµένο κείµενο 
και τυπικό: η ~ τού Μ. Βασιλείου | τού Ιωάννου τού Χρυσοστόµου (η 
πιο συνηθισµένη) || η ~ των Προηγιασµένων (∆ώρων) (κατά τις 
Τετάρτες και τις Παρασκευές τής Σαρακοστής) || η ~ τού Ιακώβου τού 
Αδελφοθέου (η παλαιότερη και εκτενέστερη σε σχέση µε τις άλλες 
λειτουργίες) · 12. (στην αρχ. Αθήνα) η πολυδάπανη υπηρεσία υπέρ 
τής πόλης και τού λαού, την οποία αναλάµβανε κατόπιν εντολής ή 
εκουσίως εύπορος πολίτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «δηµόσια παροχή υπηρεσίας (προς το κοινό ή προς τον 
Θεό(», < λειτουργώ (βλ.λ.). Η εκκλησ. σηµ. είναι µτγν., ενώ ορισµένες 
σηµερινές σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. fonction]. λειτουργικός, -ή, 
-ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη λειτουργία (π.χ. επιχείρησης): ~ 
ανάγκες | δαπάνες | έξοδα | προβλήµατα | κέρδη | εξοπλισµός | κόστος 
µιας επιχείρησης (β) λειτουργικός αναλφαβητισµός βλ. λ. 
αναλφαβητισµός · 2. αυτός που εξυπηρετεί σωστά τον σκοπό για τον 
οποίο έχει κατασκευαστεί: ~ σπίτι | έπιπλο 3. αυτός που σχετίζεται µε 
τις σωµατικές ή ψυχικές λειτουργίες 4. ΓΛΩΣΣ. (α) λειτουργική 
γλωσσολογία χαρακτηρισµός που χρησιµοποιείται από διάφορες 
γλωσσολογικές θεωρίες οι οποίες επιδιώκουν να δώσουν έµφαση όχι 
τόσο στα µορφικά στοιχεία τής γλώσσας όσο σε άλλες παραµέτρους 
της, όπως η πληροφοριακή, η επικοινωνιακή, η κειµενι-κή, η 
κοινωνική, η πραγµατολογική κ.ά.· γενικά, κάθε αντιφορµαλι-στική 
προσέγγιση τής γλώσσας που εστιάζεται στις επικοινωνιακές χρήσεις 
και λειτουργίες της, και όχι στο αφηρηµένο σύστηµα και στις 
µορφικές δοµές τής γλώσσας (β) λειτουργική γραµµατική η 
γραµµατική θεωρία και ανάλυση τής γλώσσας που δίνει έµφαση στις 
συντακτικές, τις σηµασιολογικές και τις πραγµατολογικές λειτουργίες 
τής γλώσσας, δηλ. στην επικοινωνιακή χρήση τής γλώσσας όπως 
επιτελείται µέσα από τις διάφορες δοµές και λειτουργίες της (γ) λει-
τουργική προοπτική τής πρότασης η θεώρηση των στοιχείων µιας 
πρότασης πέραν τής γραµµατικοσυντακτικής λειτουργίας τους µε 
βάση την επικοινωνιακή τους βαρύτητα, ειδικότερα δε µε βάση την 
αντίθεση θέµα - ρήµα, δηλ. γνωστή πληροφορία (θέµα) και νέα πλη-
ροφορία (ρήµα) · 5. αυτός που σχετίζεται µε τη Θεία Λειτουργία: ~ 
βιβλία | τυπικό | σκεύη | άµφια 6. ΕΚΚΛΗΣ. (α) λειτουργικόν (το) το βι-
βλίο που περιλαµβάνει τις λειτουργίες τού Ιωάννου Χρυσοστόµου, 
τού Μ. Βασιλείου, των Προηγιασµένων ∆ώρων, καθώς και άλλες ευ-
χές και ακολουθίες ΣΥΝ. ιερατικό (β) Λειτουργική (η) κλάδος τής Θε-
ολογίας που έχει ως αντικείµενο τη θεωρία, ερµηνεία και ορθή εφαρ-
µογή τού τυπικού τής χριστιανικής λατρείας · 7. ΠΛΗΡΟΦ. λειτουργικό 
σύστηµα το σύνολο των προγραµµάτων που ελέγχουν τη βασική 
λειτουργία τού Η/Υ και διευκολύνουν τον χρήστη (π.χ. Windows, 
Unix). — λειτουργικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λειτουργία (βλ.λ.). Η σηµερινή βασική σηµ. απο-
δίδει το γαλλ. fonctionnel, ενώ ο όρος λειτουργικό σύστηµα είναι µε-
τάφρ. δάνειο από αγγλ. operating system]. λειτουργικότητα (η) [1886] 
{χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα να επιτελεί (κάποιος/κάτι) µια 
λειτουργία, να υπηρετεί έναν σκοπό κ.λπ. 2. ΑΡΧΙΤ. αρχή κατά την 
οποία η µορφή ενός κτηρίου πρέπει να αποτελεί έκφραση τής 
λειτουργίας του, να καθορίζεται δηλ. από πρακτικούς παράγοντες, λ.χ. 
τη χρήση, το υλικό και τη δοµή, ώστε να αποφεύγονται τα περιττά 
µορφολογικά στοιχεία και καθετί που µειώνει την τέλεια απόδοση 
των υλικών: η ~ ενός χώρου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
fonctionnalité]. λειτουργισµός (ο) 1. θεωρία που βρίσκει εφαρµογή σε 
διάφορες επιστήµες (κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, γλωσσολογία 
κ.ά.) και δίνει έµφαση στη λειτουργία κάθε στοιχείου ενός 
συστήµατος ΣΥΝ. φονξιοναλισµός 2. ΑΡΧΙΤ. η λειτουργικότητα (βλ.λ., 
σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fonctionnalisme]. λειτουργός 
(ο/η) 1. (κυρ. για δηµοσίους υπαλλήλους) πρόσωπο που προσφέρει 
εργασία κοινωνικά ωφέλιµη, που ασκεί λειτούργηµα (βλ.λ.): 
δικαστικός | εκπαιδευτικός ~· ΦΡ. (α) κοινωνικός λειτουργός βλ. λ. 
κοινωνικός (β) λειτουργός τής Θέµιδας ο δικαστής (γ) λειτουργός 
τού Υψίστου | τού Κυρίου ο ιερέας · 2. (σπάν.) πρόσωπο που 
ιερουργεί, ο κληρικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. λειτουργώ (υποχωρητ.)]. λειτουργώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{λειτουργείς... | λειτούργ-ησα, -ούµαι (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος) 
♦ (αµετβ.) 1. είµαι σε κίνηση εκτελώντας συγκεκριµένη λειτουργία: η 
µηχανή λειτουργεί καλά || η συσκευή | ο ανελκυστήρας | το καλοριφέρ 
δεν λειτουργεί || ~ σωστά | σύµφωνα µε τις προδιαγραφές | χωρίς 
προβλήµατα- ΦΡ. δεν λειτουργεί σε επιγραφές για µηχανισµούς που 
έχουν τεθεί εκτός λειτουρ- 

γίας, που δεν δουλεύουν 2. εργάζοµαι, παρέχω υπηρεσία, υπηρετώ 
τον σκοπό για τον οποίο υπάρχω ή έχω κατασκευαστεί: πόσο καλά 
λειτουργεί το νέο τµήµα πωλήσεων τής εταιρείας; || οι υπηρεσίες τού 
σταθµού µας λειτουργούν άψογα και χωρίς διακοπή || τίποτε δεν λει-
τουργεί σωστά σ' αυτή τη χώρα! 3. είµαι σε λειτουργία, παρέχω κα-
νονικά τις προβλεπόµενες υπηρεσίες µου: στο ισόγειο λειτουργεί 
εστιατόριο και κινηµατογράφος || το κατάστηµα λειτουργεί 24 ώρες το 
24ωρο (είναι ανοιχτό, σε λειτουργία) ΑΝΤ. είµαι κλειστός, δεν δου-
λεύω · 4. (α) ενεργώ ή αντιδρώ σε ερέθισµα: συνήθως λειτουργεί ορ-
θολογικά αλλά στην περίπτωση αυτή λειτούργησε ενστικτωδώς (β) 
αποδίδω όπως συνήθως, ενεργώ φυσιολογικά: µέσα σε τόση πίεση δεν 
µπορώ να λειτουργήσω και κάνω λάθη || για να λειτουργήσω, θέλω 
ηρεµία 5. εκτελώ κάποιον ρόλο στη λειτουργία έµβιου οργανισµού 6. 
(α) παίζω έναν ρόλο: η Βουλή λειτουργεί ως εκφραστής τής θέλησης 
τού λαού || οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά τους (β) 
(+επίρρ.) επενεργώ µε ορισµένο τρόπο: η αδυναµία συµφωνίας των 
δύο ηγετών λειτουργεί ανασταλτικά στην ειρηνευτική διαδικασία || η 
προειδοποίηση µου λειτούργησε αποτρεπτικά · 7. ταιριάζω σε χώρο 
ανάµεσα σε άλλα στοιχεία, εξυπηρετώντας πρακτικό ή αισθητικό 
σκοπό: το καινούργιο φωτιστικό λειτουργεί άψογα µέσα στο σαλόνι || 
οι καµπύλες γραµµές των επίπλων λειτουργούν πρωτότυπα, δίνοντας 
άλλη αίσθηση στον χώρο · 8. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερέα) τελώ εκκλησιαστική 
λειτουργία: σε ποια εκκλησία λειτουργεί ο παπ-πα-Νικόλας; 9. 
(µεσοπαθ. λειτουργούµαι | λειτουργιέµαι) πηγαίνω στην εκκλησία, 
παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία: πάω σε ένα µοναστήρι, για να 
λειτουργηθώ ΣΥΝ. εκκλησιάζοµαι 10. (τριτοπρόσ. για ναούς) τελείται 
εντός του Θεία Λειτουργία: ο ναός αυτός λειτουργείται µόνο µια φορά 
την εβδοµάδα ♦11. (µετβ.) θέτω κάτι σε λειτουργία, το χειρίζοµαι: δεν 
µπορώ να λειτουργήσω αυτή τη µηχανή! [ΕΤΥΜ < αρχ. λειτουργώ | 
λητουργώ (-έω) < *ληϊτοΡεργέω, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
λήιτα Έέργα < λήιον «βουλευτήριο, πρυτανείο» (< λαός) + (ΐ)έργον, 
οπότε η λ. αρχικώς θα σήµαινε «εκτελώ δηµόσια υπηρεσία». Οι σηµ. 
1-4, 11 αποδίδουν το γαλλ. fonctionner. Βλ. κ. λειτουργία]. λειχήνα 
(η) 1. βρύο που εµφανίζεται στους κορµούς δέντρων ή πάνω στις 
πέτρες και αποτελείται από συνδυασµό φυκών και µυκήτων 2. ΙΑΤΡ. 
εξάνθηµα τού δέρµατος τού ανθρώπου και των ζώων: έβγαλε λειχήνες 
στο µάγουλο | στους µηρούς. Επίσης λειχήνας (ο). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
λειχήν, -ήνος (ο) < λείχω «γλείφω», βλ. κ. γλείφω]. λειχηνιάζω ρ. αµετβ. 
[µεσν.] {λειχήνιασα} (λαϊκ.) γεµίζω λειχήνες 
στο δέρµα. λειχηνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
λειχήνες 2. αυτός που έχει προσβληθεί από λειχήνες. λειχηνοειδής, -
ής, -ές {λειχηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

µοιάζει µε λειχήνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λειχηνόµορφος, -η, -ο 
αυτός που έχει τη µορφή λειχήνα. λειχήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η προσβολή τού 
δέρµατος από λειχήνες. λειχουδεΰοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
{λειχουδεύτηκα} 1. έχω σφοδρή επιθυµία να φάω (κάτι νόστιµο) 
ΣΥΝ. λιγουρεύοµαι, λιµπίζοµαι 2. (γενι-κότ.) επιθυµώ πολύ να 
απολαύσω (κάτι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. λειχούδης, -α, -ικο 
αυτός που επιθυµεί πολύ τα νόστιµα φαγητά ΣΥΝ. λαίµαργος. Επίσης 
(εµφατ.) λειχουδιάρης [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. λείχω «γλείφω», βλ. 
κ. γλείφω]. λειχουδιά (η) εξαιρετικά νόστιµο ορεκτικό ή γλύκυσµα: 
στο τραπέζι βρίσκονταν πολλές ~. λείχω ρ. µετβ. {µόνο στον ενεστ.} 
(αρχαιοπρ.) γλείφω·  ΦΡ. λείχοντες και έρποντες γλείφοντας και 
έρποντας· για πρόσωπα που χρησιµοποιούν πλάγια µέσα, προκειµένου 
να κατακτήσουν µια θέση: ανήλθαν κοινωνικά ~. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. 
γλείφω]. λειψανάβατος, -η,-ο κ. λειπανάβατος (λαϊκ.) 1. (για ψωµί) 
αυτός που δεν έχει ζυµωθεί πλήρως, που δεν έχει ανέβει, που 
ζυµώθηκε χωρίς προζύµι: ~ κουλλούρα | ψωµί 2. (µτφ.) µη 
δραστήριος, µη ικανός να διεκπεραιώσει έργο. [ΕΤΥΜ < λειψός + 
αναβατός (< αναβαίνω)]. λειψανδρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η 
έλλειψη ανδρών: οι πολυετείς πόλεµοι προκάλεσαν σε ορισµένες χώρες 
~ 2. (ειδικότ.) η έλλειψη ικανών προσώπων: η χώρα πάσχει από ~· 
εξέλιπαν οι χαρισµατικές προσωπικότητες τού παρελθόντος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. λείψανο (το) {λειψάν-ου | -ων} 1. το νεκρό σώµα 
ανθρώπου ΣΥΝ. κουφάρι, σορός, πτώµα 2. το υπόλειµµα, ό,τι 
αποµένει: τα ~ αρχαίων πολιτισµών | αρχαίου ναού ΣΥΝ. αποµεινάρι, 
ίχνος, µαρτυρία 3. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος και ωχρός: ~ 
κατάντησε απ' την αρρώστια ΣΥΝ. ισχνός, σκελετωµένος 4. ΕΚΚΛΗΣ. 
τα οστά ή το σώµα αγίου ή µάρτυρα, καθώς και (κατ' επέκτ.) τα 
αντικείµενα που χρησιµοποιούσε: ανακοµιδή | µετακοµιδή λειψάνων || 
η αφθαρσία των αγίων ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα, νεκρός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λείψανον < θ. λειψ- (ρ. λείπω, πβ. αόρ. ε-λειψ-α) + πα-
ραγ. επίθηµα -ανον (πβ. ξό-ανον, δρέπ-ανον κ.ά.)]. λειψανοθήκη (η) 
[1856] {λειψανοθηκών} 1. η θήκη µέσα στην οποία φυλάσσονται τα 
οστά των νεκρών ύστερα από την ανακοµιδή ΣΥΝ. οστεοθήκη, 
λάρνακα 2. (ειδικότ.) η διακοσµηµένη θήκη µέσα στην οποία 
φυλάσσονται ιερά λείψανα. Λειψία (η) → Λιψία 
Λειψοί (οι) νησί των ∆ωδεκανήσων Β. τής Λέρου. [ΕΤΥΜ < λείπω 
(θ. λειψ-), ίσως επειδή πρόκειται για άγονη και άνυδρη συστάδα 
νήσων]. λειψός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. µη επαρκής, λιγότερος από το 
κανονικό: -µερίδα | βάρος | µυαλό ΣΥΝ. ανεπαρκής, ελλιπής, λίγος 
ΑΝΤ. αρκετός, 



λειψοφεγγαριά 1000 λεµονής 
 

επαρκής 2. αυτός που παρουσιάζει ελλείψεις ή/και ατέλειες: ~ σωµατική | 
διανοητική ανάπτυξη || η µόρφωση του έµεινε ~ ΣΥΝ. ανολοκλήρωτος, ατελής 
ΑΝΤ. ολοκληρωµένος, πλήρης, ακέραιος · ΦΡ. λειψό φεγγάρι η σελήνη που 
βρίσκειται στην πρώτη ή την τελευταία φάση της, δηλ. όταν δεν είναι 
πανσέληνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, κουτσός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λείπω, κατ' 
απόσπαση από σύνθετα όπως λειψ-αν-δρία, λειψ-υδρία κ.τ.ό.]. λειψοφεγγαριά 
(η) 1. η τελευταία φάση τής σελήνης ΣΥΝ. χασο-φεγγαριά 2. (συνεκδ.) η νύχτα 
που δεν συνοδεύεται από τη λάµψη τού φεγγαριού. λειψυδρία (η) {χωρ. πληθ.} 
η έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού για πόση, πότισµα και άλλες χρήσεις: 
λόγω τής µείωσης των αποθεµάτων νερού ο κίνδυνος τής - είναι πλέον ορατός 
ΣΥΝ. ανυδρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. 
{ETYM. µτγν. < λειψ- (< αρχ. λείπω, πβ. αόρ. ε-λειψ-α) + -υδρία < ϋδωρ]. 
λειώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (σχολ. ορθ. λιώνω) {έλειωσα, λειωµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
µεταβάλλω στερεό σε υγρό µε τη βοήθεια θερµότητας: ~ το βούτυρο σ' ένα 
κατσαρολάκι || ο ήλιος έλειωσε τους πάγους || ~ ένα µέταλλο ΣΥΝ. υγροποιώ, 
ρευστοποιώ ΑΝΤ. παγώνω, πήζω 2. διαλύω ένα στερεό µέσα σε υγρό: ~ την 
ασπιρίνη σε νερό 3. µετατρέπω στερεό σε πολτό ή µάζα µε µηχανική πίεση: ~ 
τις πατάτες, για να κάνω πουρέ || η µηχανή τού έλειωσε τα δάχτυλα || ~ σταφύλια 
ΣΥΝ. συνθλίβω, συντρίβω 4. (µτφ.) καταστρέφω, εξοντώνω (κάποιον): 
απείλησε τον ανταγωνιστή του ότι θα τον λειώσει, θα τον σβήσει απ' τον χάρτη! || 
τον έλειωσαν στο ξύλο και τον παράτησαν αιµόφυρτο || (µτφ.) θα σε λειώσω σαν 
µύγα ΣΥΝ. συντρίβω 5. φθείρω από την πολλή χρήση: έχω λειώσει πολλά 
παπούτσια στους δρόµους ♦ (αµετβ.) 6. µεταβάλλοµαι από στερεό σε υγρό υπό 
την επίδραση µιας πηγής θερµότητας: ΤΟ βούτυρο | το παγωτό | ο πάγος | το 
χιόνι | το µέταλλο λειώνει ΣΥΝ. ρευστοποιούµαι, υγροποιούµαι ΑΝΤ. πήζω, 
παγώνω 7. (για στερεά σώµατα) διαλύοµαι µέσα σε υγρό: η ζάχαρη λειώνει 
µέσα στο νερό 8. φθείροµαι από την πολλή χρήση: ο γιακάς | η σόλα | το λάστιχο 
τού αυτοκινήτου έλειωσε || το ρούχο έλειωσε πάνω µου (το φόρεσα πολύ) ΣΥΝ. 
παλιώνω 9. (για φαγητό) βράζω τόσο πολύ, ώστε γίνοµαι πολύ µαλακός: το 
κρέας έλειωσε, αλλά οι πατάτες είναι ακόµα σκληρές 10. χάνω πολύ βάρος, 
γίνοµαι πολύ αδύνατος: έχει λειώσει από την αρρώστια | το διάβασµα ΣΥΝ. 
αδυνατίζω ANT. παχαίνω, γεµίζω 11. νιώθω πλήρη αποδυνάµωση από την πολλή 
κούραση: έλειωσα στις δουλειές 12. εξασθενώ ψυχικά (από ερωτική συνήθ. 
αγωνία): ~ γι' αυτόν, αλλά δεν τολµώ να του το πω 13. (για νεκρό) 
αποσυντίθεµαι: λειώνει στον τάφο ΣΥΝ. σαπίζω- ΦΡ. λειώνω | σαπίζω στη 
φυλακή (κυρ. για πολυετή φυλάκιση) είµαι φυλακισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λειώ (-όω) < λείος (βλ.λ.). Η γρ. µε -ι- (λιώνω) δεν έχει 
ετυµολογική βάση]. λεκάνη (η) {λεκανών} 1. το βαθύ, µε πλατύ στόµιο και 
συνήθ. στρογγυλό, ανοιχτό σκεύος, το οποίο γεµίζουµε µε νερό (λ.χ. για 
πλύσιµο) ή το χρησιµοποιούµε για άλλες εργασίες και οικιακές χρήσεις 2. (α) η 
πέτρινη, βαθουλωτή σκάφη που βρίσκεται κάτω από κρήνη ή κοντά σε πηγάδι 
και χρησιµεύει για πότισµα ζώων ΣΥΝ. γούρνα (β) (στα ελαιοτριβεία) πέτρινη 
σκάφη, µέσα στην οποία ρέει το λάδι 3. το πορσελάνινο συνήθ. δοχείο 
αποχωρητηρίου ή βάση (κάθισµα) µε πλατύ άνοιγµα, που συνδέεται µε την 
αποχέτευση και που χρησιµοποιείται για ούρηση ή αποπάτηση: µη ρίχνετε τα 
χαρτιά στη ~ || το καπάκι τής ~ || καθαρίζω τη - 4. (α) η θαλάσσια περιοχή στην 
οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα των υδάτινων µαζών (β) η πεδινή 
περιοχή που περικλείεται από βουνά ή υψίπεδα ή η περίκλειστη θάλασσα: η ~ 
τής Μεσογείου- ΦΡ. λεκάνη απορροής η περιοχή τής οποίας τα επιφανειακά 
νερά απορρέουν σε ένα ποτάµιο σύστηµα και στην οποία µπορούν να 
µελετηθούν φυσικές διεργασίες (κλιµατολογικές µεταβολές κ.λπ.) 5. (α) ΑΝΑΤ. 
κοιλότητα στο κατώτερο τµήµα τού κορµού, που αποτελείται από τέσσερα οστά 
(τα δύο ανώνυµα, το ιερό οστό και τον κόκκυγα): παθήσεις | κακώσεις τής ~ 
ΣΥΝ. πύελος (β) (γενικότ.) το κατώτερο τµήµα τού κορµού, η «περιφέρεια»: 
γυναίκα µε ανοιχτή | στενή ~ · 6. ΝΑΥΤ. το βασικό σώµα ναυπηγικής δε-
ξαµενής. — (υποκ.) λεκανίτσα (η) κ. λεκανάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ., όπως 
και ο παράλλ. τ. λέκος «πιάτο», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. lanx «γαβάθα, 
λεκάνη», πράγµα που θα οδηγούσε σε I.E. *(e)leg- «κάµπτω» (βλ. λ. λοξός). 
Κατ' άλλη άποψη, το λατ. lanx αποτελεί δάνειο]. λεκανοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{λεκανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει µε λεκάνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λεκανοπέδιο (το) 
[1854] {λεκανοπεδί-ου | -ων} 1. η πεδινή έκταση που έχει σχήµα λεκάνης και 
περιβάλλεται από βουνά 2. (ειδικότ.-συ-χνά µε κεφ.) το λεκανοπέδιο τής 
Αττικής: άλλος ένας πνεύµονας οξυγόνου τού - παραδόθηκε στις φλόγες. λεκές 
(ο) {λεκέδες} 1. η κηλίδα που µένει σε ρούχο, το οποίο έχει λερωθεί από 
λιπαρή ή άλλη ουσία: ~ από λάδι | κρασί | καφέ | σάλτσα || το απορρυπαντικό 
καθαρίζει | αφαιρεί | βγάζει τους ~ || ο ~ έµεινε | έφυγε- ΦΡ. (παροιµ.) λεκέ που 
βγάζει το νερό να µη τον συλλογάσαι µη σε απασχολεί κάτι που µπορεί να 
διορθωθεί εύκολα 2. (µτφ.) οτιδήποτε προσβάλλει την υπόληψη (κάποιου), 
καθετί που µειώνει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή την αξία (κάποιου): η ανάµειξη 
του στο σκάνδαλο αποτέλεσε - στην πολιτική του καριέρα ΣΥΝ. κηλίδα, σπί-λος, 
στίγµα. — (υποκ.) λεκεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. leke < περσ. laka 
«κηλίδα»]. λεκιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λέκιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. λε-
ρώνω ρούχο αφήνοντας λεκέ, στίγµα: ~ πουκάµισο | παντελόνι ΣΥΝ. κηλιδώνω 
2. (µτφ.) προσβάλλω την τιµή (κάποιου): ~ την υπόληψη 

τής οικογένειας µε τη συµπεριφορά µου ΣΥΝ. σπιλώνω ♦ (αµετβ.) 3. 
λερώνοµαι, αποκτώ λεκέδες: το πουκάµισο έχει λεκιάσει ΣΥΝ. κηλιδώνοµαι 4. 
έχω την ιδιότητα να αφήνω λεκέ σε ύφασµα: πρόσεχε αυτό το υγρό, γιατί 
λεκιάζει ΣΥΝ. λερώνω 5. (για υφάσµατα) έχω την ιδιότητα να αποκτώ εύκολα 
λεκέδες: αγοράζω τραπεζοµάντηλα που δεν λεκιάζουν ΣΥΝ. λερώνοµαι, 
κηλιδώνοµαι. — λέκιασµα (το). 

λεκιθίνη (η) [1890] {χωρ. πληθ.} φυσική ουσία που αποτελείται από φωσφόρο 
και λιπαρά οξέα και απαντά στη λέκιθο τού αβγού, στον νευρικό ιστό, στο 
γάλα κ.α. — λεκιθικός, -ή, -ό [1880]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
lécithine (βλ. λ. λέκιθος)]. 

λέκιθος (η) {λεκίθου | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. πλούσια σε λιπίδια θρεπτική ουσία 
που περιέχεται στο αβγό 2. (ειδικότ.) ο κρόκος τού αβγού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τις λ. λεκάνη, λέκος «πιάτο» ή και 
µε το τοπωνύµιο Λεκίθη]. 

λεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον λόγο, την 
προφορική ή τη γραπτή έκφραση: ~ σφάλµα | δεινότητα | υπερβολές | 
διατύπωση- ΦΡ. (α) λεκτικά ρήµατα τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία τού 
«λέγω» (β) λεκτικοί τρόποι τα σχήµατα λόγου (βλ. λ. σχήµα) 2. αυτός που 
γίνεται µε τον λόγο, µε λέξεις: ~ επικοινωνία ΑΝΤ. εξωλεκτικός 3. λεκτικό 
(το) το ξεχωριστό ύφος µε το οποίο εκφράζεται κάποιος προφορικά ή γραπτά 
4. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τη λέξη: ~ στοιχείο | δοµή | µόρφηµα. — 
λεκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

λέκτορας (ο/η) {(θηλ. λέκτορος) | λεκτόρων} 1. µέλος τού διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού (∆.Ε.Π.) πανεπιστηµίου, που ανήκει στην κατώτερη 
από τις τέσσερεις βαθµίδες τής πανεπιστηµιακής ιεραρχίας 2. (στη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία) ο αναγνώστης κειµένου µε διδακτικό χαρακτήρα. 
Επίσης λέκτωρ (ο/η) {λέκτορος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. lector (πβ. αγγλ. lecturer | γαλλ. lecteur) < lego «διαβάζω»]. 

λελέκι (το) {λελεκ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) ο πελαργός 2. (µτφ.) πολύ ψηλός 
άνθρωπος: το παρατσούκλι του ήταν «~» επειδή ήταν πολύ ψηλός κι αδύνατος. 
Επίσης λέλεκας (ο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. leylek]. 

λελές (ο) {λελέδες} (λαϊκ.-σκωπτ./υβριστ.) γυιος πλούσιας οικογένειας, 
καλοµαθηµένος και µε λεπτούς τρόπους ΣΥΝ. βουτυρόπαιδο, βου-
τυροµπεµπές. [ΕΤΥΜ. Λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

λελογισµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται µε λογική, µε µέτρο, µε 
περίσκεψη: ~ χρήση υλικών αγαθών || ~ απαιτήσεις | διεκδικήσεις | µέτρα | 
αντιδράσεις ΣΥΝ. µετρηµένος, λογικός ANT. αλόγιστος, απερίσκεπτος. — 
λελογισµένως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού 
αρχ. λογίζοµαι]. 

λέµβαρχος (ο) {λεµβάρχ-ου | -ων} (λόγ.) ο κυβερνήτης λέµβου. 
λεµβοδροµία (η) [1864] {λεµβοδροµιών} το αγώνισµα ταχύτητας µε λέµβους 

(πβ. λ. ιστιοδροµία, ιστιοπλοΐα). — λεµβοδρόµος (ο/η), λεµβοδροµώ ρ [1864] 
{-είς...}. 

λέµβος (η) (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. σκάφος µικρών διαστάσεων, που κινείται µε κουπιά, 
πανιά ή µηχανή: κωπηλάτη | ιστιοφόρος | µηχανοκίνητη | αλιευτική ~ ΣΥΝ. 
άκατος, βάρκα· ΦΡ. σωσίβια λέµβος βάρκα µε ειδική κατασκευή, ώστε να µη 
βυθίζεται, και εφοδιασµένη µε τρόφιµα, νερό και φάρµακα, που 
χρησιµοποιείται για την επιβίβαση σε αυτή µελών τού πληρώµατος και 
επιβατών, σε περίπτωση που πρέπει να εγκαταλείψουν το πλοίο (λ.χ. σε 
ναυάγιο) ή για την περισυλλογή και τη διάσωση ναυαγών 2. το σκάφος τού 
αερόστατου · 3. IATP. το επάνω µέρος τού πτερυγίου τού αφτιού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέµβος (ό), αγν. ετύµου, πιθ. ιλλυρικό δάνειο. Η σύνδεση µε 
το επίθ. ελαφρός, που θα οδηγούσε σε I.E. *lengwhos, δεν φαίνεται να 
ευσταθεί, o όρ. σωσίβια λέµβος αποδίδει το αγγλ. life boat], 

λεµβούχος (ο) [1871] (λόγ.) 1. πρόσωπο που κατέχει ή οδηγεί λέµβο ΣΥΝ. 
βαρκάρης · 2. ΝΑΥΤ. η µεγάλη κεραία που είναι τοποθετηµένη οριζόντια σε 
κάθε πλευρά τού πλοίου και χρησιµοποιείται για την πρόσδεση των λέµβων. 
[ΕΤΥΜ. < λέµβος + -ούχος < έχω]. 

λεµβωδία (η) [1892] {λεµβωδιών} (λόγ.) η βαρκαρόλα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
λέµβος + -ωδία < ωδή, απόδ. τού ιταλ. barcarola]. 

λεµές (ο) {λεµέδες} 1. η πρώτης ποιότητας σταφίδα · 2. (για πρόσ.-κακόσ.) 
πρόσωπο που συµπεριφέρεται αλήτικα ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, αγύρτης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. elleme «µεγάλο αντικείµενο, που δεν περνάει από το 
κόσκινο»]. 

Λεµεσός (η) πόλη τής Ν∆. Κύπρου. [ΕΤΥΜ < µεσν. Νεµεσός (µε τροπή τού ν 
σε λ από τους Φράγκους). Κατά µία άποψη, < Νεµεσό < Νεµεθό < Νεµαθό < 
Ναµαθό < Άµαθο < Άµαθοϋσα ή Άµαθουσία, πιθ. εξαιτίας τής γειτνίασης µε 
την αρχ. πόλη Άµαθοϋντα. Προβληµατική είναι η ετυµ. αναγωγή σε τ. Γελ-
µησσός (από όπου και η γραφή Λεµησσός, πβ. εν Λεµησσψ Κύπρου). Έχει 
προταθεί επίσης η αναγωγή σε µεσν. Νέµεσος < Άνέµεσος < Άνάµεσος (ενν. 
πόλις), επειδή βρισκόταν ανάµεσα στις δύο αρχαίες πόλεις, την Άµαθοϋντα και 
το Κούριον]. 

λεµονάδα (η) 1. αναψυκτικό που παρασκευάζεται από χυµό λεµονιού, ζάχαρη 
και νερό (πβ. λ. γκαζόζα) 2. (συνεκδ.) το παραπάνω αναψυκτικό 
συσκευασµένο σε µπουκάλι ή µεταλλικό κουτί: ένα κιβώτιο λεµονάδες || 
παραγγέλνω δέκα κουτιά λεµονάδες (σε συσκευασία κουτιού µεταλλικού). — 
(υποκ.) λεµοναδίτσα κ. λεµοναδούλα (η). 

λεµονανθός (ο) το άνθος τής λεµονιάς. Επίσης λεµονάνθι (το). 
λεµονής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού λεµονιού, κίτρινος 2. λεµονί 

(το) το ίδιο το χρώµα τού λεµονιού, το κίτρινο. 



λεµόνι 1001 λέξη 
 

λεµόνι κ. (λαϊκ.) λεϊµόνι (το) {λεµον-ιού | -ιών} 1. ο κίτρινος ξινός καρπός τής 
λεµονιάς, που περιέχω βιταµίνη C και χρησιµοποιείται για χυµούς, στη 
µαγειρική και τη φαρµακευτική (λόγω των αντισηπτικών του ιδιοτήτων) 2. 
(συνεκδ.) ο χυµός τού λεµονιού. — (υποκ.) λεµονάκι κ. (λαϊκ.) λεϊµονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λεµόνιον < ιταλ. limone < αραβ. laymûn ή < περσ. limun]. 

Λεµονιά (η) γυναικείο όνοµα. 
λεµονιά κ. (λαϊκ.) λεϊµονιά (η) εσπεριδοειδές δέντρο ύψους 3-7 µέτρων, µε 

αγκαθωτά κλαδιά, ανοιχτοπράσινα ωοειδή φύλλα, λευκά άνθη και κίτρινους, 
ξινούς καρπούς, τα λεµόνια. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λεµονέα (µε συνίζηση) < λεµόνιον 
(βλ.λ.)]. 

λεµονίτα (η) {λεµονιτών} η αεριούχος λεµονάδα. 
λεµονοδάσος κ. λεµονοδασος (το) [1892] {λεµονοδάσ-ους | -η, -ών) δάσος µε 

λεµονιές. 
λεµονόκουπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µισό λεµόνι ύστερα από το στείψιµο, που 

έχει σχήµα κούπας· ΦΡ. (α) παίρνω (κάποιον) µε τις λεµονόκουπες 
αποδοκιµάζω έντονα: µόλις άρχισε να δίνει πάλι υποσχέσεις, τον πήραν µε τις 
λεµονόκουπες (του πέταξαν λεµονόκουπες) (β) στείβω (κάποιον) σαν 
λεµονόκουπα | πετάω (κάποιον) σαν στειµ-µένη λεµονόκουπα εγκαταλείπω 
(κάποιον), αδιαφορώ πλέον γι' αυτόν, αφού τον έχω εκµεταλλευθεί πλήρως 
και δεν έχω να κερδίσω τίποτε από αυτόν: όσο ήταν γερός κι άντεχε, του έδιναν 
τα πάντα και τον επαινούσαν τώρα που δεν µπορεί πια, τον πέταξαν σαν λεµονό-
κουπα και δεν του δίνουν ούτε αποζηµίωση. 

λεµονοστείφτης (ο) {λεµονοστειφτών} η συσκευή µε την οποία στείβουµε 
λεµόνια (ή πορτοκάλια), για να πάρουµε τον χυµό τους. 

λεµονόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φλούδα, το σκληρό εξωτερικό 
περίβληµα τού λεµονιού · 2. ο φλοιός τής λεµονιάς. 

λεµφαγγειίτιδα (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία µικροβιακή φλεγµονή των 
λεµφαγγείων (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphangite (βλ. 
κ. λέµφος)]. 

λεµφαγγείο (το) ΑΝΑΤ. το αγγείο τού λεµφικού συστήµατος που µεταφέρει 
λέµφο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. lymphatic vessel]. 

λεµφαγγείωµα (το) {λεµφαγγειώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. ο όγκος που 
αποτελείται από αγγειακές κοιλότητες, οι οποίες περιέχουν τη λέµφο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphangiome < lymph «λέµφος» + 
angiome < αγγείωµα]. 

λεµφαδένας (ο) ΑΝΑΤ. µικρή στρογγυλή µάζα από λεµφοειδή ιστό, που τη 
βρίσκουµε µόνη της ή κατά οµάδες κατά µήκος των λεµφαγγείων τού 
λεµφικού συστήµατος, που φιλτράρει τα βακτήρια και άλλα ξένα σώµατα, 
ώστε να µην εισέρχονται στην κυκλοφορία τού αίµατος, εµποδίζοντας έτσι 
την εξάπλωση τής λοίµωξης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς νεολατ. 
lymphaden < lymph «λέµφος» + aden < αρχ. άδήν]. 

λεµφαδενίτιδα (η) [1854] ΙΑΤΡ. η παθολογική διόγκωση των λεµφαδένων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphadénite (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφαδένωµα (το) [1890] {λεµφαδενώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. υπερπλασία 
(βλ.λ.) λεµφικού ιστού µε τη µορφή όγκου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. lymphadénome]. 

λεµφατικός, -ή, -ό κ. λυµφατικός 1. αυτός που πάσχει από λεµ-φατισµό (βλ.λ.) 
2. (µτφ.) καχεκτικός, αυτός που έχει αδύνατη κράση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. lymphatique (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφατισµός κ. λυµφατισµός (ο) [1890] ΙΑΤΡ. σύνδροµο που προσβάλλει γενικά 
τα παιδιά και προκαλεί διόγκωση λεµφικών οργάνων (λεµφαδένων, 
αµυγδαλών, σπλήνα κ.λπ.), ωχρότητα και µειωµένη αντίσταση στις ασθένειες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphatisme (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη λέµφο· ΦΡ. λεµφικό σύστηµα το 
σύστηµα οργάνων που αποτελείται από λεµφαγγεία και λεµφαδένες, τα οποία 
µεταφέρουν λέµφο από τα υγρά των ιστών στην κυκλοφορία τού αίµατος. 

λεµφογραφία (η) {λεµφογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινογραφία των λεµφαγγείων και 
των λεµφαδένων που επιτυγχάνεται µε την έγχυση ειδικής σκιαγραφικής 
ουσίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphographie (βλ. κ. 
λέµφος)]. 

λεµφοειδής, -ής, -ές {λεµφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε τη 
λέµφο ή τους λεµφικούς αδένες: ~ ιστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphoïde (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφοιδηµα (το) {λεµφοιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} µη φυσιολογική 
συγκέντρωση υγρού, που οφείλεται σε απόφραξη των λεµφικών οδών. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphoedème (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφοκήλη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εξόγκωση λεµφικών αγγείων. [ΕΤΥΜ 
Απόδ.τού ελληνογενούς γαλλ. lymphocèle (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφοκοκκιωµα (το) {λεµφοκοκκιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
εξόγκωση των λεµφαδένων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. lymphogranulome (νόθο συνθ.) < lympho- (βλ. κ. 
λέµφος) + granulome «κοκκίωµα» < µτγν. λατ. granulum «µικρός κόκκος»]. 

λεµφοκοκκίωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. το σύνολο των 
παθήσεων που χαρακτηρίζονται από διόγκωση λεµφικών ιστών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. lymphogranulomatose (νόθο συνθ.)]. 

λεµφοκύτταρο (το) {λεµφοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. το λευκό αιµοσφαίριο που 
περιέχει µικρή ποσότητα κυτταροπλάσµατος και µεγάλο πυρήνα, 
σχηµατίζεται στους λεµφαδένες και είναι σηµαντικό για 

την άµυνα τού οργανισµού. — λεµφοκυτταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphocyte < lymph «λέµφος» 
(βλ. κ. λέµφος) + -cyte < αρχ. κύτος]. 

λεµφοκυτταρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η αύξηση τού 
αριθµού των λεµφοκυττάρων στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. lymphocytosis]. 

λεµφοπενία (η) {λεµφοπενιών} ΙΑΤΡ. Ο παθολογικά µικρός αριθµός 
λεµφοκυττάρων στο αίµα. Επίσης λεµφοκυτταροπενία [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. lymphopénie (βλ. κ. λέµφος)]. 

λέµφος (η) ΑΝΑΤ. διαυγές ώς κιτρινωπό υγρό, που αποτελείται από νερό µε 
διαλυµένα άλατα και πρωτεΐνες, εξέρχεται από τα τριχοειδή αγγεία στα 
µεσοδιαστήµατα των ιστών, συγκεντρώνεται στα λεµφαγγεία (βλ.λ.) και 
επιστρέφει στο κυκλοφορικό σύστηµα (κοντά στην καρδιά), µεταφέροντας 
λίπος από το έντερο, τρέφοντας τα κύτταρα και αποµακρύνοντας τα άχρηστα 
προϊόντα τού µεταβολισµού από τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν τριχοειδή 
αγγεία. Επίσης λύµ-φη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λέµφος (ό | τό), πιθ. από αρχαιότερο αµάρτυρο επίθ., που 
συνδ. µε γερµ. Schlamm «λάσπη, πηλός» < µέσ. γερµ. slam < I.E. *slombho-. 
H λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «µύξα, κόρυζα», ενώ οι αντίστοιχοι ιατρ. όρ. σε 
ξέν. γλώσσες είναι ελληνογενείς, αλλά έχουν διαφορετική ετυµολογία, πβ. 
γαλλ. lymphe < λατ. lympha «νύµφη των υδάτων -νερό» < αρχ. νύµφη (µε 
ανοµοίωση)]. 

λεµφοφόρος, -ος, -ο [1852] αυτός που αποτελείται από λέµφο ή µεταφέρει 
λέµφο: ~ αγγείο. 

λέµφωµα (το) {λεµφώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. νεόπλασµα τού λεµφικού 
ιστού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphome (βλ. κ. λέµφος)]. 

λενινικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Λένιν: ~ απόψεις | θεωρίες. 
λενινισµός (ο) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των θεωριών τού Λένιν, θεωρητικού και 

φιλοσόφου τού κοµουνιστικού κινήµατος, που αποτελούν το ιδεολογικό 
θεµέλιο τού µαρξισµού-λενινισµού (βλ. λ. µαρξι-σµός-λενινισµός), ιδ. οι 
θεωρητικές του τοποθετήσεις για τη δικτατορία τού προλεταριάτου και τον 
ιµπεριαλισµό. — λενιγιατής (ο), λε-νινίστρια (η), λενινιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. léninisme < Lenin, επώνυµο-ψευδώνυµο τού 
Ρώσου µαρξιστή ηγέτη V.l. Ulyanov (1870-1924)]. 

λέντο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) που δηλώνει ότι ένα 
κοµµάτι παίζεται αργά. [ΕΤΥΜ < ιταλ. lento «αργός» < λατ. lentus]. 

λέξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) η διαδοχή φθόγγων που 
αναγνωρίζεται από τον οµιλητή τής γλώσσας ως δηλωτική συγκεκριµένης 
σηµασίας (λεξικής ή/και γραµµατικής)· η µικρότερη αυτοτελής γλωσσική 
πληροφορία που στον γραπτό λόγο χαρακτηρίζεται από κενό διάστηµα πριν 
και µετά από αυτήν: ~ κλιτή | άκλιτη | απλή | σύνθετη (βλ.λ.) | δυσνόητη | λόγια 
| δηµοτική | ποιητική (β) φωνολογική λέξη η φωνολογική σύσταση µιας λέξης, 
οι φθόγγοι που την αποτελούν, π.χ. στη λ. ουρανός ως φωνολογική λέξη 
νοείται η διαδοχή /uranós/ (γ) σηµασιολογική λέξη η σηµασιολογική πλευρά 
µιας λέξης, η πληροφορία που δίνει όταν την χρησιµοποιεί κανείς (δ) ορ-
θογραφική λέξη η ορθογραφική σύσταση µιας λέξης, η διαδοχή των 
γραµµάτων που χρησιµοποιούνται για τη συµβατικά αποδεκτή ορθή γραφή 
της, π.χ. είδηση (ει, δ, η...)· ΦΡ. (α) κατά λέξ-ιν | -η (κατά λέξιν, ∆ίον. 
Αλικαρν. 'Επιστολή προς Ποµπήιον 2) (ί) ακριβώς, επί λέξει (βλ. σηµ. 2) (ii) 
(για µετάφραση) σε απόλυτη αντιστοιχία µε το πρωτότυπο, ώστε κάθε λέξη 
στη µετάφραση να αποδίδει τη σηµασία τής αντίστοιχης λέξης στο πρωτότυπο· 
όταν αποδίδει κανείς τη σηµασία κάθε λέξης ξεχωριστά και όχι το νόηµα µιας 
φράσης ή πρότασης: όταν µεταφράζεις κατά λέξη, συχνά το κείµενο τής 
µετάφρασης είναι ακατανόητο (β) λέξη προς λέξη αναλυτικά, λεπτοµερώς, 
πιστά: ανάλυση κειµένου ~ || και τώρα διηγήσου τα όλα ~! (γ) διαβάζω κάτω 
από τις λέξεις καταλαβαίνω ποιο είναι το βαθύτερο νόηµα όσων διαβάζω, 
παρά το γεγονός ότι αυτό δεν λέγεται ρητά· ερµηνεύω όσα γράφει κανείς: αν 
διαβάζω σωστά κάτω από τις λέξεις τού κειµένου σου, µας κατηγορείς για 
µεροληψία! (δ) λέξη-κλειδί (i) λέξη | έννοια που µας βοηθεί να κατανοήσουµε 
σωστά ένα κείµενο, τη σκέψη (κάποιου): η ~ τής πολιτικής του είναι ο 
«εκσυγχρονισµός» (ii) ΠΛΗΡΟΦ. ακολουθία συµβόλων που χρησιµοποιεί ένα 
πρόγραµµα για να κάνει αναζήτηση ή ταξινόµηση σε µια λίστα δεδοµένων (iii) 
σταθερός αριθµός δυαδικών ψηφίων που αποθηκεύεται σε µία θέση τής 
κεντρικής µνήµης ενός Η/Υ και µπορεί να προσπελαστεί άµεσα δίνοντας έναν 
χαρακτηριστικό αριθµό (διεύθυνση) (ε) φραστική λέξη βλ. λ. φραστικός 2. 
οτιδήποτε λέγεται, λόγος, κουβέντα, σύντοµη φράση: πες µου µόνο µία - || 
γράψε του δυο ~· ΦΡ. (α) (λόγ.) επί λέξει ακριβώς έτσι: και µου είπε ~: «∆εν θα 
ανεχτώ άλλη αναβολή!» (β) µε µια λέξη µε λίγες φράσεις, πολύ σύντοµα: χωρίς 
υπόβαθρο, χωρίς καλλιέργεια, χωρίς αίσθηση τού πολιτισµού µας, ~: χωρίς 
κουλτούρα (γ) µε δυο λέξεις χωρίς πολλά λόγια, σύντοµα: πες τα µου γρήγορα 
και απλά, ~ (δ) δεν βγάζω λέξη (i) δεν λέω απολύτως τίποτε, σιωπώ: καθόταν 
στη γωνία και δεν έβγαζε λέξη || όταν συναντήσουµε τον πρόεδρο, εσύ να µη 
βγάλεις λέξη! (ii) (για δυσανάγνωστο κείµενο) δεν µπορώ να καταλάβω τίποτα, 
ούτε λέξη: γράφει τόσο άσχηµα, που δεν βγάζεις λέξη! (ε) µην πεις λέξη! 
σώπασε· συχνά σε προσταγή, όταν µαλώνουµε κάποιον και δεν θέλουµε να 
ακούσουµε καµία δικαιολογία από αυτόν: ~! Γα ξέρω όλα! || ~! ∆εν θέλω να 
ακούσω τίποτε από σένα! (στ) παίξω µε τις λέξεις βλ. λ. παίζω (ζ) δεν του 
παίρνεις λέξη (απ' το στόµα) για περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί κανείς να 
κάνει τον άλλον να του πει κάτι· όταν κάποιος φυλάει καλά ένα µυστικό ή δεν 
θέλει να µιλήσει για ένα ζήτηµα σε κανέναν: είναι πολύ εχέµυθος· 
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δεν του παίρνεις λέξη απ' το στόµα! || Τον πίεσα, τον παρακάλεσα, τον 
ικέτευοα- αλλά τίποτα! ∆εν τον πήρα λέξη! (η) τελευταία λέξη βλ. λ. 
τελευταίος. — (υποκ.) λεξούλα (η) κ. λεξίδιο (το) [µτγν.] (βλ.λ.). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσάριο, κακόσηµος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέξις < *λέγ-σις < λέγω. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. λέξη προς λέξη (< γαλλ. mot pour mot), µε µια λέξη (< γαλλ. en un mot), 
µε δυο λέξεις (< γαλλ. en deux mots), παίζω µε τις λέξεις (< γαλλ. jouer avec 
les mots), έχω την τελευταία λέξη (< γαλλ. avoir le dernier mot), λέξη-κλειδί 
(< αγγλ. keyword) κ.ά.]. 

λεξηµα (το) {λεξήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. η βασική µονάδα τής 
σηµασιολογικής ανάλυσης τού λεξιλογίου µιας γλώσσας, που µπορεί να 
αποτελείται είτε από µία λεξική ρίζα (βλ.λ.) (λ.χ. παίρν-, χωρίς τις καταλήξεις 
-εις, -ει, -ουµε κ.λπ.) ή από µία λέξη µαζί µε τις κλιτικές µορφές της και τα 
άµεσα παράγωγα της (σπίτ-ι, -ιού, -ια, -ικός, -ικά κ.λπ.) ή από ιδιωτισµούς 
(βλ.λ.), οι οποίοι δεν έχουν νόηµα, αν αναλυθούν σηµασιακά κατά λέξη (λ.χ. 
«παίρνω τ' απάνω µου», δηλ. αναθαρρώ)- γενικά ο όρος χρησιµοποιείται στη 
γλωσσολογία αντί τού «λέξη»· βλ. κ. λ. -ηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. lexeme]. 

λεξίγλωσσα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η καθαρώς γλωσσική, µε λέξεις 
γραµµατικοσυντακτικά δοµηµένες, χρήση τής γλώσσας ΑΝΤ. µιµό-γλωσσα, 
παραγλώσσα. [ΕΤΥΜ o όρος πλάστηκε από τον γλωσσολόγο Γ. Χατζιδάκι]. 

λεξίδιο (το) [µτγν.] {λεξιδί-ου | -ων} 1. (κυριολ.) πολύ µικρή λέξη 2. (µτφ.-
υποτιµητ.) ασήµαντη, µικρής αξίας λέξη: αντί να κοιτάξει να βρει κάποια 
προσοδοφόρα δουλειά κάθεται και ασχολείται µε λεξί-δια. 

λεξιθήρας (ο) {λεξιθηρών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που αναζητεί (συνήθ. 
εξεζητηµένες) λέξεις, προκειµένου να εκφραστεί 2. πρόσωπο που ψάχνει 
επίµονα για νέες λέξεις και φράσεις.  — λεξιθηρία (η) [µτγν.]. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. 

[ΕΤΥΜ. < λέξη + -θήρας < θήρα «κυνήγι» (πβ. µτγν. λεξίθηρ)]. λεξικό (το) 1. 
το συστηµατικό έργο που συγκεντρώνει, κατ' αλφαβητική συνήθ. σειρά, 
µεγαλύτερα ή µικρότερα σύνολα λέξεων µιας γλώσσας, παρέχοντας ποικίλες 
πληροφορίες (ερµηνευτικές, ετυµολογικές, ορθογραφικές, γραµµατικές, 
συντακτικές)· ανάλογα µε το είδος των ληµµάτων (βλ.λ.) που περιέχει και τις 
ανάγκες που εξυπηρετεί χαρακτηρίζεται ως: ~ ετυµολογικό | ερµηνευτικό | 
ορθογραφικό | αντίστροφο || χρηστικό ~ (για εύκολη, καθηµερινή χρήση) || 
εγκυκλοπαιδικό - (που αναφέρεται σε όλους τους κλάδους τής ανθρώπινης 
γνώσης) || µονόγλωσσο | δίγλωσσο | πεντάγλωσσο ~ || βασικό ~ τής Ελληνικής || 
~ για ξένους || ~ ιδιωτισµώνΙ συνωνύµων | νεολογισµών | λογίων φράσεων | 
παροιµιών | για µαθητές | για φοιτητές || ~ βιογραφικό | καλλιτεχνών | ιστορικό || 
εικονόγραπτο ~ 2. (ειδικότ.) το βιβλίο που παρουσιάζει µε ορισµένη ταξινόµηση 
(αλφαβητική, εννοιολογική κ.λπ.), περιγράφει και αναπτύσσει συνοπτικά τους 
όρους ορισµένου επιστηµονικού κλάδου: ~ λογοτεχνικών | ιατρικών | µαθηµα-
τικών όρων · 3. ΓΛΩΣΣ. (α) το σύνολο των λέξεων που έχει στη διάθεση της 
για επικοινωνία µια γλωσσική κοινότητα, κατ' αντιδιαστολή προς το λεξιλόγιο 
που χρησιµοποιεί κάθε µεµονωµένο άτοµο· το λεξιλόγιο µιας γλώσσας (β) το 
σύνολο των λέξεων µιας γλώσσας µε τις ιδιαίτερες συντακτικές, 
σηµασιολογικές, φωνολογικές και µορφολογικές τους ιδιότητες και λειτουργίες, 
από τις οποίες παράγονται µεγαλύτερες γλωσσικές (λεξικές, συντακτικές, 
γραµµατικές κ.λπ.) δοµές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσάριο. [ΕΤΥΜ < µτγν. λεξικον 
(βιβλίον), ουδ. τού επιθ. λεξικός]. 

λεξικό - λεξιλόγιο - γλωσσάριο. Όχι µόνο το λεξιλόγιο και το γλωσσάριο, 
µε τη σηµασία που χρησιµοποιούνται αυτές οι λέξεις σήµερα, είναι 
νεότερα, αλλά και η ίδια η λ. λεξικό δεν πολυχρησι-µοποιήθηκε ως όρος 
στην Αρχαία Ελληνική, µολονότι η λεξικογραφία από τους 
µεταγενέστερους και τους αλεξανδρινούς, κυρίως, χρόνους γεννήθηκε και 
άνθησε κατεξοχήν στην Ελλάδα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι µεγάλο µέρος 
των πληροφοριών µας για την Αρχαία Ελληνική προέρχεται από τους 
αρχαίους λεξικογράφους. Η λ. λεξικό (ενν. βιβλίο) σχηµατίστηκε από το 
επίθ. λεξικός. Το γλωσσάριο (µολονότι προέρχεται από την αρχ. ελλην. λ. 
γλώσσα «σπάνια, διαλεκτική λέξη») ανάγεται στο λατ. glossarium, ενώ το 
λεξιλόγιο πρωτοαπαντά στον Κάρολο Φαβρίκιο το 1853 και αποδίδει το 
ξένο vocabularium (γαλλ. vocabulaire, αγγλ. vocabulary). To γλωσσάριο 
σήµαινε αρχικά «λεξιλόγιο διαλεκτικών λέξεων», ενώ σήµερα 
χρησιµοποιείται για κάθε ειδικό «κατάλογο λέξεων» (ιδιωµατικών όρων, 
αγνώστων κ.τ.ό.), που παρέχει ερµηνεύµατα, επεξηγήσεις, σχόλια 
(«∆ωδεκανησιακό Γλωσσάριο», «Γλωσσάριο οικοδοµικών όρων» κ.λπ.). Το 
λεξιλόγιο δηλώνει το σύνολο των λέξεων που διαθέτει µια γλώσσα ή που 
χρησιµοποιεί κανείς («πλούσιο | φτωχό λεξιλόγιο, άγνωστο λεξιλόγιο, 
εµπλουτισµός τού λεξιλογίου»), ενώ η λ. λεξικό δηλώνει ένα συστηµατικό 
έργο που δίνει πληροφορίες για το λεξιλόγιο µιας γλώσσας (σηµασίες, 
χρήσεις, ετυµολογία κ.λπ.). Οι ξένες γλώσσες χρησιµοποίησαν τον 
ελληνικό όρο λεξικό (γαλλ. lexique, αγγλ. lexicon, γερµ. Lexikon) πολύ 
αργά (Γαλλική 1560, Αγγλική 1595-1605, Γερµανική 17ος αι.), ενώ λίγο 
νωρίτερα άρχισαν να χρησιµοποιούν τον λατινογενή όρο dictionarium 
(Γαλλική dictionnaire 1539, Αγγλική dictionary 1520-30), η δε Γερµανική 
το Wörterbuch (µετάφραση τού dictionarium) ήδη από τον Comenius το 
1631. Τα λατινικά dictionarium (ενν. manuale «λεξικό εγχειρίδιο») και 
dictionarius (ενν. liber «λεξικό βιβλίο») πλάστηκαν στη µεσαιωνική 
Λατινική (από τη λ. dictio «λέξη» + -arius «-ικός»), για να αποδώσουν το 
ελλην. λεξικό. Ήδη το 1225 ο Αγγλος Joannes de Garlandia χρησιµοποίησε 
τον όρο dictionarius για ένα 

λεξιλόγιο µε κατάταξη κατά θέµατα, ενώ τον 14ο αι. ο Γάλλος Pierre 
Bersuire συνέταξε λεξικό τής Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής 
∆ιαθήκης) επιγραφόµενο Dictionarium morale utriusque testamenti (Ηθικό 
λεξικό καθεµιάς από τις δύο ∆ιαθήκες). Κατά το dictionarium πλάστηκε 
αργότερα και το glossarium. 

→ Λεξικογραφικό Επίµετρο (στο τέλος τού Λεξικού) 

λεξικογράφηση (η) → λεξικογραφώ 
λεξικογραφία (η) [1826] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η επιστήµη που έχει ως 

αντικείµενο µελέτης τις αρχές και τις µεθόδους σύνταξης ενός λεξικού 
εφαρµόζοντας τα διδάγµατα τής λεξικολογίας. — λεξικογραφικός, -ή, -ό 
[1889], λεξικογραφικ-ά | -ώς [1874] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. lexicographie]. 

λεξικογράφος (ο/η) [µτγν.] ο συντάκτης λεξικού. 
λεξικογραφώ ρ. αµετβ. [1805] {λεξικογραφείς... | λεξικογράφ-ησα, -ούµαι, -

ήθηκα, -ηµένος) 1. συντάσσω λήµµατα λεξικού 2. ασχολούµαι µε τη 
λεξικογραφία. — λεξικογράφηση (η) (σηµ. 1). 

λεξικολογία (η) [1877] ΓΛΩΣΣ. ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης το 
λεξιλόγιο µιας γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (εννοιολογικό, σηµασιολογικό, 
φωνολογικό, µορφολογικό, συντακτικό κ.λπ.), και τού οποίου τα διδάγµατα 
εφαρµόζει η λεξικογραφία (βλ. κ. λ. λέξη). — λεξικολόγος (ο/η) [1878], 
λεξικολογικός, -ή, -ό [1864], λεξικολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. lexicologie]. 

λεξικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η κωδικοποίηση 
πληροφοριών που χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινωνία του µε τη µορφή 
λεξικών σηµασιών (π.χ. δεντρ-, ουραν-, τρεχ- κ.λπ.) κατ' αντιδιαστολή προς τη 
γραµµατικοποίηση (-ο στο δέντρ-ο, -ος στο ουραν-ός, -ω στο τρέχ-ω κ.ο.κ., 
βλ. κ. λ. γραµµατικοποίηση). 

λεξικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τις λέξεις: ~ πλούτος | µονάδα | 
χαρακτηριστικό ΣΥΝ. λεκτικός. 

λεξιλαγνεια (η) {χωρ. πληθ.} η ευχαρίστηση που αισθάνεται κάποιος όταν 
χρησιµοποιεί εντυπωσιακές ή εξεζητηµένες λέξεις. — λεξι-λάγνος (ο). 

λεξιλόγιο (το) [1853] {λεξιλογί-ου | -ων} 1. το σύνολο των λέξεων µιας 
γλώσσας 2. το σύνολο των λέξεων που χρησιµοποιεί κανείς (στον προφορικό 
ή τον γραπτό λόγο) ή ορισµένη κοινωνική οµάδα (επαγγελµατικά, µορφωτικά, 
οικονοµικά κ.λπ. προσδιορισµένη): υποστηρίζεται ότι το ~ των σηµερινών 
µαθητών τού ελληνικού γυµνασίου είναι περιορισµένο || ~ πλούσιο | φτωχό | 
επεξεργασµένο | υψηλού επιπέδου 3. το σύνολο των περιγραφικών εννοιών, 
των όρων µιας επιστήµης ή ενός επιστηµονικού κλάδου ΣΥΝ. λεξικό 4. ο 
κατάλογος όρων, κυρ. άγνωστων ή δυσνόητων, που τοποθετείται στο τέλος 
ενός έργου ή εκδίδεται αυτοτελώς: ~ του Παλαµά ΣΥΝ. γλωσσάριο. — λε-
ξιλογικός, -ή, -ό [1886], λεξιλογικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεξικό. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. vocabulaire]. 

λεξιπενία (η) {χωρ. πληθ.} το φαινόµενο κατά το οποίο ένα πρόσωπο ή µια 
κοινωνική οµάδα χρησιµοποιεί στον καθηµερινό λόγο, και γε-νικότ. στην 
επικοινωνία, πολύ περιορισµένο αριθµό λέξεων και εκφραστικών µέσων (κυρ. 
λόγω άγνοιας). [ΕΤΥΜ. < λέξη + πενία «φτώχια» (βλ.λ.)]. 

Λεονάρδος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. Leonardo < µέσ. 
άνω γερµ. *Lewen-hart < αρχ. γερµ. le(w)o (< λατ. leo «λέων») + hart 
«σκληρός»]. 

λεονταρισµός (ο) (ειρων.) η επίδειξη ψεύτικης, ανύπαρκτης ή άκαιρης 
παλληκαριάς, το να εµφανίζεται κανείς µε επιθετικές ή ηρωικές διαθέσεις, 
όταν δεν υπάρχει ή έχει περάσει πια ο κίνδυνος: ας αφήσουµε τους - και ας 
εξετάσουµε νηφάλια την κατάσταση ΣΥΝ. ψευ-τοπαλληκαριά. 

λέοντας (ο) → λέων 
λεόντειος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε το λιοντάρι: ~ θάρρος ΣΥΝ. 

λιονταρήσιος 2. λεόντειος εταιρεία η εταιρεία τής οποίας τα περισσότερα 
µέλη δεν µετέχουν στα κέρδη, αλλά στις ζηµιές 3. ΙΑΤΡ. λεόντειο προσωπείο η 
παθολογική υπερτροφία τού προσώπου ΣΥΝ. λεοντίαση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λέων, -οντος (βλ.λ.). Η φρ. λεόντειος εταιρεία είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. société léonine (< νοµ. λατ. societas leonina)]. 

λεοντή (η) [αρχ.] το δέρµα, το τοµάρι τού λιονταριού- ΦΡ. (µτφ.) του 
αφαιρέθηκε η λεοντή αποκαλύφθηκε ποιος πραγµατικά είναι, ποιος είναι ο 
πραγµατικός χαρακτήρας του (συνήθ. κατώτερος αυτού που εµφάνιζε), ποιες 
είναι οι πραγµατικές του προθέσεις ή επιδιώξεις. 

λεοντίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το λεόντειο προσωπείο 
(βλ. λ. λεόντειος). 

λεοντιδεύς (ο) {λεοντιδ-έως | -είς, -έων} (λόγ.) µικρό λιοντάρι, λιο-νταράκι. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < λέων, -οντος + υποκ. επίθηµα -ιδεύς, πβ. κ. έρωτ-ιδεύς]. 

λεοντόκαρδος, -η, -ο [1871] αυτός που έχει ψυχικό σθένος και γενναιότητα 
όµοια µε τη σωµατική δύναµη λιονταριού: ~ αγωνιστής | πολεµιστής | ηγέτης | 
λαός || Ριχάρδος ο - (βασιλιάς τής Αγγλίας) ΣΥΝ. γενναιόψυχος, ηρωικός, 
ατρόµητος ΑΝΤ. δειλός, ψοφοδεής, ολιγόψυ-χος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. lionheart]. 

λεοντοκεφαλή (η) [αρχ.] η διακοσµητική λίθινη ή χάλκινη κατασκευή, που έχει 
σχήµα κεφαλής λιονταριού και χρησιµοποιείται ως υδρορροή ή ως ρόπτρο 
στις πόρτες των σπιτιών. 
λεοντόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τη µορφή λιονταριού. λεοπάρδαλη 

(η) {λεοπαρδάλ-εις, -εων} µεγαλόσωµο σαρκοβόρο θηλαστικό τής Ν. Ασίας και 
τής Αφρικής µε συνήθ. καστανόξανθο ή κίτρινο τρίχωµα και µαύρα στίγµατα. 

Επίσης λεόπαρδος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. λεόπαρδος (µε την 
επίδραση τού αρχ. πάρ- 
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δαλις) < λατ. leopardus < leo (< αρχ. λέων) + pardus «αρσενικός πάνθηρας», 
που πιθ. προέρχεται από το αρχ. πάρδαλις (βλ.λ.)]. 

λέπι (το) {λεπ-ιού | -ιών} 1. ΖΩΟΛ. καθεµιά από τις µικρές πλάκες από 
κεράτινη ή άλλη οστέινη ουσία, που αλληλεπικαλύπτονται προστατεύοντας το 
δέρµα των ψαριών και των ερπετών, αλλά και ορισµένων θηλαστικών: τα ~ 
τού ψαριού | τού φιδιού || βγάζω | καθαρίζω τα ~ τού ψαριού || το σώµα του 
ήταν γεµάτο λέπια ΣΥΝ. φολίδα · 2. ΙΑΤΡ. το µικρό κοµµάτι επιδερµίδας που 
αποβάλλεται από το δέρµα σε περιπτώσεις δερµατοπάθειας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέπιον, υποκ. τού ουσ. λέπος (που µαρτυρείται ως µτγν.) < 
λε"πω «αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» < I.E. *lep- «αποφλοιώνω, γδέρνω», πβ. 
αλβ. lape, ρωσ. lapotók «κουρέλι, ράκος» κ.ά. Οµόρρ. λεπ-ίς (-ίδα), λεπ-ρός, 
λεπ-τός, λοπ-άς, λωπο-δύτης (βλ.λ.) κ.ά.]. 

λεπίδα (η) 1. το έλασµα κοφτερού οργάνου: - µαχαιριού | ξίφους | ξυραφιού 2. 
(ειδικότ.) το ξυραφάκι: ξυριστική µηχανή µε δύο ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λεπίς, -ίδος, 
υποκ. τού ουσ. λέπος «φλοιός, κέλυφος» (που µαρτυρείται ως µτγν.) < λε"πω 
«αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» (βλ. λ. λέπι)]. 

λεπίδι (το) {λεπιδ-ιού | -ιών} η λεπίδα και (συνεκδ.) το µαχαίρι, το σπαθί· συχνά 
στη ΦΡ. πέφτει λεπίδι | περνάω από λεπίδι (κάποιον) για περιπτώσεις σφαγής 
µε µαχαίρι ή σπαθί: αφού κατέλαβε την πόλη, πέρασε από λεπίδι όλους τους 
προσκυνηµένους. [ETYM. < µτγν. λεπίδιον, υποκ. τού αρχ. λεπίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

λεπιδόπτερο (το) [1873] {λεπιδοπτέρ-ου | -ων) έντοµο τού οποίου οι πτέρυγες 
και το σώµα καλύπτονται από µικροσκοπικά λέπια (γνωστότερο είδος η 
πεταλούδα). [ETYM, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lépidoptère]. 

λεπιδωτός, -ή, -ό [αρχ.] (για ερπετά και ψάρια) αυτός τού οποίου το σώµα είναι 
σκεπασµένο µε λέπια ΣΥΝ. φολιδωτός. 

λέπρα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδες νόσηµα που προσβάλλει το 
δέρµα, το πρόσωπο (δηµιουργώντας το λεγόµενο «λεόντειο προσωπείο») και 
τα νεύρα στα άκρα, προκαλώντας σταδιακή σήψη των ιστών αλλιώς «νόσος 
τού Hansen». 

λεπροκοµείο (το) [1860] το νοσοκοµείο στο οποίο νοσηλεύονται άτοµα που 
έχουν προσβληθεί από λέπρα. [ETYM. < λεπρός + -κοµείο < αρχ. κοµώ 
«φροντίζω» (βλ. κ. -κοµία)]. 

λεπρός (ο), λεπρή (η) πρόσωπο που έχει προσβληθεί από λέπρα ΣΥΝ. 
χανσενικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λέπω «αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» (βλ. λ. λέπι), λόγω τής 
µορφής των δερµατικών αλλοιώσεων που επιφέρει η λέπρα]. 

λεπτά (τα) → λεφτά 
λεπταίνω κ. (λόγ.) λεπτάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λέπτυνα} ♦ (µετβ.) 1. (για υλικά 

σώµατα) κάνω κάτι λεπτό, µειώνω τον όγκο του: ζήτησε από τον ξυλουργό να 
λεπτύνει την επιφάνεια τού τραπεζιού ΑΝΤ. χον-δραίνω 2. (για πρόσ. ή ζώα) 
µειώνω το βάρος ΣΥΝ. αδυνατίζω, απι-σχναίνω 3. κάνω κάποιον να δείχνει 
αδύνατος, πιο λεπτός από όσο είναι: σε λεπταίνει αυτή η φούστα ♦ 4. (αµετβ.) 
(για πρόσ.) γίνοµαι αδύνατος, χάνω κιλά: λέπτυνες στις διακοπές! ΣΥΝ. 
αδυνατίζω ΑΝΤ. παχαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λεπτύνω (κατά τα µεταπλ. ρ. σε -αίνω, πβ. µαθ-αίνω, παθ-
αίνω) < λεπτός]. 

λεπταίσθητος, -η, -ο [1886] (λόγ.) 1. αυτός που έχει λεπτά, ευγενικά αισθήµατα 
για τους άλλους · 2. αυτός που έχει καλό γούστο, που διαθέτει υψηλή αίσθηση 
τού ωραίου. — λεπταισθησία (η) [1893]. 

λεπτεπίλεπτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι λεπτός στο σώµα ΣΥΝ. ντελικάτος, 
λεπτοκαµωµένος, λεπτοφυής 2. (κατ' επέκτ.) (α) αυτός που δεν έχει 
σκληραγωγηθεί, που είναι ευπαθής, όταν βρίσκεται υπό δύσκολες συνθήκες: η 
δουλειά στην οικοδοµή δεν είναι για τους ~ νέους ΣΥΝ. ευαίσθητος, 
µυγιάγγιχτος (β) λεπτοδουλεµένος, επεξεργασµένος λεπτοµερώς: πρέπει να 
πιάνεις µε προσοχή τα - αντικείµενα ΑΝΤ. χονδροειδής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λεπτ(ο)- + έπι- + λεπτός (επαναληπτικό συνθ.)]. 

λεπτό (το) 1. το ένα εξηκοστό τής ώρας, που αντιστοιχεί σε εξήντα δεύτερα 
λεπτά (δευτερόλεπτα)· ΦΡ. (α) σε ένα | µισό λεπτό σύντοµα, αµέσως: έρχοµαι 
~! (β) στο λεπτό αµέσως, τάχιστα: θα το ετοιµάσω ~! (γ) από λεπτό σε λεπτό 
από στιγµή σε στιγµή: ~ θα φανεί (δ) χωρίς να χάσω λεπτό χωρίς χρονοτριβή: 
και ~ αρπάζω τον σάκο και το βάζω στα πόδια (ε) µισό λεπτό ως παράκληση 
σε κάποιον για να µας περιµένει: ~, να σκεφτώ! || περιµένεις ~; · 2. ΓΕΩΜ. 
µονάδα µετρήσεως των γωνιών και των τόξων που ισούται µε το ένα 
εξηκοστό τής µοίρας (1° = 60') · 3. (παλαιότ.) νοµισµατική µονάδα που 
ισούται µε το ένα εκατοστό τής δραχµής: η δεκάρα ήταν ένα νόµισµα αξίας δέ-
κα λεπτών. — (υποκ.) λεπτάκι κ. λεπτούλι (το) (σηµ.1). [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού 
αρχ. επιθ. λεπτός. Η σηµ. « 1/60 τής ώρας» είναι ήδη µτγν., όπως και η σηµ. 
«1/60 τής µοίρας»]. 

λεπτό- κ. λεπτό- κ. λεπτ- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι το β' συνθετικό: 
1. είναι λεπτό: λεπτό-φλουδος 2. έχει υποστεί λεπτή επεξεργασία, φροντίδα: 
λεπτο-δουλειά 3. έχει λεπτή συµπεριφορά: λεπταίσθητος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. λεπτο-λογώ, µτγν. λε-πτο-
µερής), που προέρχεται από το επίθ. λεπτός]. 

λεπτόγα!θς, -ος, -ο(ν) κ. λεπτόγε!θς (λόγ.) 1. (για τόπους) αυτός που έχει λίγο 
έδαφος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν είναι εύφορος ΣΥΝ. άγονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λεπτόγαιος | -γειος | -γεως < λεπτό- + -γαιος < γαία «γη» 
(βλ.κ. γη)]. 

λεπτοδείκτης (ο) [1891] {λεπτοδεικτών} ο µεγαλύτερος δείκτης τού ρολογιού, 
που δείχνει τα πρώτα λεπτά τής ώρας. 

λεπτοδουλειά (η) εργασία που γίνεται συνήθ. στο χέρι µε ειδικά εργαλεία και η 
οποία διακρίνεται για την ιδιαίτερη λεπτότητα και 

ποιότητα τής κατασκευής της: η µικρογραφία έχει εκπληκτική ~. 
λεπτοδουλεµένος, -η, -ο αυτός που έχει δουλευτεί συνήθως στο χέρι µε ειδικά 

εργαλεία, ιδιαίτερα επιδέξιο τρόπο και προσοχή στη λεπτοµέρεια: ~ έπιπλο | 
κέντηµα | κόσµηµα. 

λεπτοκαµωµένος, -η, -ο αυτός που έχει λεπτή σωµατική διάπλαση· αδύνατος 
ΣΥΝ. ντελικάτος, λεπτοφυής ΑΝΤ. χοντροκαµωµένος. 

λεπτοκαρυά [µεσν.] κ. λεφτοκαρυά (η) {λεπτοκαρυών} (λόγ.) η 
φουντουκιά. 

λεπτοκάρυον (το) {λεπτοκαρύ-ου | -ων} (λόγ.) το φουντούκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
λεπτοκάρυον < λεπτό- + κάρυον «καρύδι» (βλ.λ.)]. 

λεπτόκοκκος, -ος, -ο αυτός που αποτελείται από λεπτούς κόκκους: ~ άµµος 
ΣΥΝ. ψιλόκοκκος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. fine-grained]. 

λεπτολόγος, -ος, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που µελετά τα πράγµατα και στις 
πιο λεπτές τους διαστάσεις, µε κάθε λεπτοµέρεια ΣΥΝ. ακριβής, σχολαστικός 
2. αυτός που γίνεται αναλυτικά, µε ακρίβεια και προσοχή στη λεπτοµέρεια: ~ 
έρευνα | διάβασµα ΣΥΝ. λεπτοµερής, αναλυτικός, εξονυχιστικός. — 
λεπτολογικός, -ή, -ό [1896], λεπτολο-γικ-ά | -ώς επίρρ., λεπτολογία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. 

λεπτολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {λεπτολογείς... | λεπτολόγη-σα, -µένος} µελετώ 
(κάτι) εξονυχιστικά, σε κάθε του λεπτοµέρεια: ο δικαστής λεπτολογούσε πολύ 
την υπόθεση ΣΥΝ. κοσκινίζω, ξεψαχνίζω, ψειρίζω, βασανίζω, ψιλολογώ. — 
λεπτολόγηµα (το). 

λεπτοµέρεια (η) [µτγν.] {λεπτοµερειών} 1. το πιο µικρό στοιχείο συνόλου, 
υπόθεσης, είδησης, έργου κ.λπ.: τον ενδιέφερε η ουσία και όχι οι ~ || δίνω 
προσοχή στη ~ || η παραµικρή ~ σ' αυτό τον πίνακα είναι σηµαντική || 
περιγράφω | διηγούµαι µε λεπτοµέρειες· ΦΡ. (α) µε κάθε λεπτοµέρεια 
αναλυτικά, µε ακρίβεια: µας διηγήθηκε το συµβάν ~ (β) µπαίνω σε 
λεπτοµέρειες αρχίζω να συζητώ για τα δευτερεύοντα στοιχεία µιας υπόθεσης: 
ας µη µπούµε σε λεπτοµέρειες· να µείνουµε στα ουσιώδη! (γ) κολλάω σε 
λεπτοµέρειες ασχολούµαι επίµονα µε επουσιώδη στοιχεία, χάνω τον χρόνο 
µου σε δευτερευούσης σηµασίας θέµατα: µην κολλάς σε λεπτοµέρειες· 
υπάρχουν σοβαρά πράγµατα να συζητήσουµε! 2. λεπτοµέρειες (οι) όλα τα 
πρόσθετα στοιχεία που ολοκληρώνουν τη γενική εικόνα για ένα θέµα, τα 
επιµέρους στοιχεία, τα καθέκαστα µιας υπόθεσης: ζητούσε να µάθει λεπτοµέ-
ρειες || περισσότερες ~ σε λίγο από τον ανταποκριτή µας || για περισσότερες ~ 
απευθυνθείτε στο διπλανό γραφείο 3. στοιχείο ή µέρος ενός συνόλου (π.χ. ενός 
πίνακα ζωγραφικής) που παρουσιάζεται σε µεγέθυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λεπτοµερής. 

λεπτοµερειακός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται αναλυτικά, που εξετάζει και τις 
λεπτοµέρειες: ~ έλεγχος | περιγραφή ΣΥΝ. διεξοδικός, εκτενής 2. (συνεκδ.) 
αυτός που έχει δευτερεύουσα σηµασία ΣΥΝ. επουσιώδης. — λεπτοµερειακ-ά 
| -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής- 

λεπτοµερής, -ής, -ές {λεπτοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· λεπτοµερέστερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που γίνεται αναλυτικά, που φθάνει στις λεπτοµέρειες: 
διενεργήθηκε ~ έλεγχος στα λογιστικά βιβλία τής επιχείρησης || ~ περιγραφή 
των συµβάντων || ~ εξέταση ενός θέµατος (σε όλο το πλάτος και το βάθος του) 
|| δίνω ~ οδηγίες ΣΥΝ. διεξοδικός, αναλυτικός, εξονυχιστικός, σχολαστικός 
ΑΝΤ. αδροµερής. — λεπτοµερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λεπτό- + -µερής < µέρος]. 

λεπτοµερής: συνώνυµα. Η ενασχόληση µε ένα θέµα | ζήτηµα | υπόθεση 
µπορεί να προχωρήσει σε µεγάλη έκταση ή πλάτος (οριζόντια) ή να 
χωρήσει σε µεγάλη έκταση ή βάθος (κατακόρυφα) ή και τα δύο. Το επίθ. 
λεπτοµερής (που αρχικά σήµαινε «τον συγκείµενο από λεπτά µέρη, τον 
λεπτό», για να περάσει ήδη στην Αρχαία στη σηµ. «λεπτολόγος, 
εξαντλητικός») καλύπτει και τις δύο διαστάσεις: την έκταση και το βάθος 
τής εξέτασης ενός θέµατος. Την «οριζόντια», τρόπον τινά, εξέταση ενός 
θέµατος σε όλη του την έκταση, σε λεπτοµέρειες που αφορούν στο πλάτος 
τής έννοιας, καλύπτουν κυρ. τα εκτενής, εκτεταµένος και διεξοδικός (< 
διέξοδος· το διεξοδικός είναι αρχαίο και σήµαινε «εν εκτάσει», αντίθ. τού 
«δι' ολίγων») και, το ενδελεχής (συνδέεται ετυµολογικά µε το δόλιχος 
«µακρός» και σήµαινε κυρ. τον «ακατάπαυστο, αδιάπτωτο», προτού φθάσει 
στη νεότερη σηµ. «επιµεληµένος, φροντισµένος, προσεκτικός»). Μιλώντας 
κανείς για εκτενή | εκτεταµένη | διεξοδική | ενδελεχή έρευνα, εξέταση, 
θεώρηση κ.τ.ό., εννοεί την εξαντλητική σε έκταση εξέταση, θεώρηση κ.λπ. 
Τα υπόλοιπα συνώνυµα αναλυτικός, εξονυχιστικός, σχολαστικός, εξαντλη-
τικός, εµπεριστατωµένος δηλώνουν µια εξέταση τού θέµατος που 
προχωρεί κυρ. σε βάθος. Ας σηµειωθεί ότι το αρχ. εξονυχίζω (αρχική σηµ. 
«δοκιµάζω την απαλότητα ενός υλικού σύροντας το νύχι µου επάνω», από 
όπου «εξετάζω προσεκτικά», ήδη στην Αρχαία) έδωσε το νεότ. 
εξονυχιστικός το αρχ. σχολαστικός («αυτός που αφιερώνει τον ελεύθερο 
χρόνο του στη µόρφωση, στη σπουδή», άρα «µορφωµένος, 
πεπαιδευµένος») εξελίχθηκε στη σηµ. «λεπτοµερής, εξαντλητικός των 
πάντων µέχρι υπερβολής»· το εξαντλητικός (δεκαετία τού 1890) είναι 
απόδοση τού γαλλ. exhaustif, -ive, προερχόµενο από το αγγλ. exhaustive, 
που ανάγεται στο λατ. exhaustus τού p. exhaurire «εξ-αντλώ» (ex + 
haurire)· το εµπεριστατωµένος (τού 1837) ανάγεται σε αµάρτυρο ρ. 
*εµπεριστατώ µε επι-τατ. σηµ. λόγω τής διπλής πρόθεσης εµ-περι- (πβ. 
εµπεριχαρής, εµπε-ρισπούδαστος κ.τ.ό.). Τέλος, τα λεπτοµερειακός (νεότ. 
παράγωγο < λεπτοµέρεια) και λετττολόγος (αρχική σηµ. «µειλίχιος, 
γλυκοµίλητος») είναι παράλληλες σε σηµ. λέξεις µε το λεπτοµερής. 

λεπτόρρευστος, -η, -ο [1842] (για υγρά) αυτός που περιέχει ελάχι- 
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στες λιπαρές ουσίες και έχει αραιή ροή ΑΝΤ. παχύρρευστος, πυκνόρ-
ρευστος. 

[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. dünnflüssig]. λεπτός, -ή, -ό 1. 
(για πρόσ.) αυτός που έχει αδύνατη σωµατική διάπλαση, που δεν είναι 
παχύς ΣΥΝ. αδύνατος, λιπόσαρκος, λιγνός ΑΝΤ. παχύς, χοντρός 2. 
(συνεκδ.) αυτός που είναι ασθενικός στο σώµα, που έχει αδύνατη 
κράση ΣΥΝ. ευπαθής, ευπρόσβλητος 3. αυτός που είναι υπερβολικά 
ευαίσθητος και δεν αντέχει στις ταλαιπωρίες ΣΥΝ. λεπτεπίλεπτος, 
εύθραυστος, µη µου άπτου ΑΝΤ. ανθεκτικός 4. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ευγένεια, κοµψότητα, διακριτικότητα κ.λπ.: ~ 
τρόποι συµπεριφοράς || άνθρωπος ~· ΦΡ. (α) λεπτό γούστο η 
ανεπτυγµένη αίσθηση τού ωραίου ΣΥΝ. αβρός, καλλιεργηµένος ΑΝΤ. 
χονδροειδής (β) λεπτά αισθήµατα συναισθήµατα που δείχνουν ευαι-
σθησία, ευγένεια, σεβασµό: δεν υπάρχει καµιά ιδιοτέλεια στις πράξεις 
του, είναι άνθρωπος µε - 5. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
εξυπνάδα και ευστροφία: ~ ειρωνεία | χιούµορ | πνεύµα 6. (για ήχο ή 
φωνή) αυτός που ηχεί απαλά και ευχάριστα ΣΥΝ. γλυκός, απαλός 7. 
(για υφάσµατα) αυτός που έχει υφανθεί µε απαλές κλωστές και 
µπορεί να φθαρεί εύκολα: ~ µεταξωτό ύφασµα ΣΥΝ. αραχνοΰφαντος 8. 
(για µυρωδιά) αυτός που µυρίζει ελαφρά: ~ άρωµα ΑΝΤ. βαρύς 

9. (για πράγµατα) αυτός που δεν έχει µεγάλο όγκο (πάχος): ~ χαρτί 
10. (για πράγµατα) αυτός που αποτελείται από πολύ µικρά κοµµάτια, 
που έχει ψιλοκοπανιστεί ή ψιλοτριφτεί: ~ ζάχαρη | άµµος 11. (για 
υγρά) αυτός που περιέχει µικρή ποσότητα λιπαρών ουσιών ΣΥΝ. 
αραιός, υδαρής 12. (για εδάφη) αυτός που δεν έχει πολύ χώµα και, 
κατά συνέπεια, δεν είναι κατάλληλος για καλλιέργειες 13. (µτφ.) ελά 
χιστος, παραµικρός, αυτός που µόλις διακρίνεται: υπάρχει µια ~ δια 
φορά ανάµεσα στους δύο όρους 14. (µτφ.) αυτός που απαιτεί ιδιαίτε 
ρους χειρισµούς, προσεκτική αντιµετώπιση: είναι ~ η θέση µου || ~ 
ζήτηµα | υπόθεση 15. αυτός που διακρίνεται από ακρίβεια και ευαι 
σθησία: ~ όργανα | µηχανισµός 16. (µτφ.) ο εύθραυστος, αυτός που 
µπορεί εύκολα να διαταραχθεί: υπάρχουν ~ ισορροπίες στις διακρα 
τικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή. — λεπτά επίρρ., (υποκ.) λεπτού- 
λης, -α, -ικο κ. λεπτούτσικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. re-po-to) < λέπω «αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» < 
I.E. *lep- «αποφλοιώνω, γδέρνω», πβ. αλβ. lape, ρωσ. lapotók «κουρέ-
λι, ράκος» κ.ά. Οµόρρ. λέπ-ι)ον), λεπ-ρός, λεπ-ίς (-ίδα), λοπ-άς, λωπο-
δύτης (βλ.λ.) κ.ά. Το επίθ. λεπτός είχε αρχικώς τη σηµ. «ψιλοκοµµένο, 
αποφλοιωµένο κριθάρι», από όπου γενικεύθηκε η χρήση του προς δή-
λωση κάθε ψιλού, στενού αντικειµένου. Οι µτφ. χρήσεις ήδη αρχ.]. 

-λεπτός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει χρονική διάρκεια σε λεπτά 
τής ώρας: σαραντάλεπτη οµιλία || (το ουδ. ως ουσ.) απουσίασε για 
ένα δεκάλεπτο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το ουσ. λε-
πτό]. 

λεπτόσωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει λεπτό, καλλίγραµµο σώµα, 
χωρίς περιττά κιλά ΣΥΝ. αδύνατος, ντελικάτος. 

λεπτοτέχνηµα (το) [1889] {λεπτοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αντι-
κείµενο που είναι φτειαγµένο µε πολλή προσοχή, µε καλλιτεχνική ευ-
αισθησία ΣΥΝ. καλλιτέχνηµα, κοµψοτέχνηµα, αριστοτέχνηµα ΑΝΤ. 
βαναυσούργηµα, κακοτέχνηµα. 

λεπτοτεχνια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού να κατασκευάζει 
κανείς λεπτοτεχνήµατα. — λεπτοτεχνικός, -ή, -ό. 

λεπτότεχνος, -η, -ο αυτός που είναι επεξεργασµένος µε τέχνη, που 
είναι δουλεµένος µε προσοχή και µαστοριά ΣΥΝ. ψιλοδουλεµένος 
ΑΝΤ. κακότεχνος. 

λεπτότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η λεπτή και κοµψή σωµατική 
διάπλαση ΣΥΝ. ισχνότητα, ολιγοσαρκία 2. (µτφ.) η ευγένεια και η δια-
κριτικότητα στη συµπεριφορά προς τους άλλους: άνθρωπος µε -
στους τρόπους ΣΥΝ. αβρότητα, τρόποι, φινέτσα, τακτ. 

λεπτούρνηµα (το) [1844] {λεπτουργήµ-ατος | -ατα,-άτων} (για αντι-
κείµενο) αυτό που έχει δουλευτεί µε µαστοριά, µε δεξιοτεχνία, µε 
προσοχή στις λεπτοµέρειες ΣΥΝ. κοµψοτέχνηµα. 

λεπτουργική (η) [1871] η τέχνη κατασκευής λεπτουργηµάτων. 
λεπτουργός (ο) ο τεχνίτης που δουλεύει µε τέχνη αντικείµενα, ιδ. από 

ξύλο. — λετττουργία (η) [µτγν.], λεπτουργικός, -ή, -ό [µτγν.], λε-n-
Γουργώ ρ. [αρχ.] {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λεπτουργώ (-έω) (υποχωρητ.) < λεπτουργής < *λε-
πτο-Ρεργής (µε σίγηση τού -F- και συναίρεση) < λεπτό- + άεργης < 
(F)épyov]. 

λεπτοφλουδος, -η, -ο αυτός που έχει λεπτή φλούδα ΑΝΤ. χοντρό-
φλουδος. 

λεπτοφυής, -ής, -ές {λεπτοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- λεπτοφυέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που έχει αδύνατη σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. µικρο-
καµωµένος, λεπτοκαµωµένος ΑΝΤ. σωµατώδης, χοντροκοµµένος.  — 
λεπτοφυώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λεπτό- 
+ -φυής < φύω, πβ. αύτο-φυής, εύ-φυής}. 

λέπτυνση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η ενέργεια 
που απαιτείται για να γίνει κάποιος/κάτι λεπτός και το αποτέλεσµα 
της: - µεταλλικής πλάκας 2. το αδυνάτισµα (βλ. λ. λεπταίνω). 

λεπτύνω ρ. → λεπταίνω 
λέπυρο (το) {λεπύρ-ου | -ων} BOT. Ο φλοιός που περιβάλλει τον καρ-

πό των σιτηρών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λέπυρον < θ. λέπ- (βλ. λ. λεπ-τός, λέπ-ι) τού αρχ. λέπω 
«αποφλοιώνω» + παραγ. επίθηµα -υρο-]. 

λέρα (η) {λερών} (καθηµ.) 1. η βροµιά, η ακαθαρσία: κάποιοι αλητο-
τουρίστες φορούσαν παντελόνια γεµάτα ~ ΣΥΝ. ρύπος ΑΝΤ. καθαριό-
τητα, πάστρα 2. (συνεκδ.) η βρόµικη κηλίδα, ο λεκές 3. (µτφ.-κακόσ.) 
πρόσωπο µε κακή διαγωγή, πονηρός, απατεώνας: µπλέχτηκε µε µια ~ 
από τον Πειραιά || Πρόσεχε τον αυτόν! Είναι ~ ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, 

κακοήθης, χυδαίος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λερώνω (υποχωρητ.)]. 

Λερναία Ύδρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. νερόφιδο µε εννιά κεφάλια, που ζούσε 
στη λίµνη Λέρνη και το οποίο σκότωσε ο Ηρακλής, πραγµατοποιώ-
ντας τον δεύτερο άθλο του 2. (µετωνυµ.) για να δηλωθεί ότι ένα κα-
κό έχει πάρει τόσο µεγάλες διαστάσεις, ώστε όσα πλήγµατα και αν 
του καταφέρει κανείς, αυτό επανεµφανίζεται ισχυρό: η διαφθορά 
αποτελεί τη ~ τού ∆ηµοσίου· είναι ένα πολυκέφαλο τέρας που δύ-
σκολα καταπολεµείται. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λερναίος < Λέρνα, αρχ. οικισµός τής Ν∆. Αργολίδας, 
αγν. ετύµου. Η λ. ϋδρα (αρχ.) είχε τη σηµ. «νερόφιδο» και προέρχεται 
από το αρχ. ύδωρ]. 

λερός, -ή, -ό αυτός που είναι λερωµένος: ~ πουκάµισο | σεντόνια 
ΣΥΝ. ακάθαρτος, ρυπαρός, κηλιδωµένος ΣΥΝ. καθαρός, αρρύπαντος, 
παστρικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όλερός «ακάθαρτος, νοθευµένος» (µε αποβολή τού 
άτονου αρχικού φωνήεντος) < αρχ. όλος «µελάνι τής σουπιάς», από 
συµφυρµό των λ. θολός και ορός «υπόλειµµα γάλακτος». Κατ' άλλη 
άποψη, προέρχεται από *salos (I.E. *sal-), πβ. λατ. saliva «σάλιο», αρχ. 
γερµ. salo κ.ά.]. 

Λέρος (η) νησί των ∆ωδεκανήσων µεταξύ τής Καλύµνου και τής Πά-
τµου. — Λεριός κ. (λόγ.) Αέριος (ο), Λεριά κ. (λόγ.) Λέρια (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. επίθ. λερός, που ίσως συνδ. µε 
το αρχ. λευρός «λείος» (< *λεΡαρ-ός). Αν η ετυµολογία αυτή είναι ορ-
θή, τότε ίσως αποδόθηκε στη Λέρο κατ' αντιδιαστολή προς τη γειτο-
νική απόκρηµνη Κάλυµνο]. 

λερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (λέρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) ακάθαρτο, βρόµικο: λέρωσε τη µπλούζα του µε σάλ-
τσα || ~ το πάτωµα | τους τοίχους | τα χέρια µου | τα ρούχα µου ΣΥΝ. 
βροµίζω, ρυπαίνω, λεκιάζω ΑΝΤ. καθαρίζω· ΦΡ. λερώνω τα χέρια µου 
διαπράττω (κάτι) κακό, παράνοµο, ανήθικο κ.λπ.: δεν θα λερώσω εγώ 
τα χέρια µου κάνοντας παρανοµίες» || λέρωσε τα χέρια του µε το αίµα 
τού αδελφού του (βλ. λ. αίµα) 2. (µτφ.) σπιλώνω την τιµή, την υπό-
ληψη (κάποιου), τον προσβάλλω ηθικά: µε το βαρύ παράπτωµα του 
λέρωσε το όνοµα τής οικογένειας του || µακριά απ'αυτό το πρόσωπο-
όπου αγγίζει, λερώνει! ΣΥΝ. ντροπιάζω, στιγµατίζω ♦ 3. (αµετβ.) λε-
ρώνοµαι, βροµίζω: τα ανοιχτόχρωµα ρούχα λερώνουν εύκολα 4. λε-
ρώνει! σε επιγραφές, για να προειδοποιείται το κοινό να µην αγγίζει 
µια βρόµικη ή φρεσκοβαµµένη επιφάνεια 5. (µεσοπαθ. λερώνοµαι) 
(για µωρό ή ηλικιωµένο) κάνω επάνω µου την ανάγκη µου, τα κάνω 
πάνω µου. — λέρωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < λερός (βλ.λ.)]. 

λεσβία (η) {λεσβιών} η οµοφυλόφιλη γυναίκα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
Λέσβος, από όπου πιστευόταν πως προέρχεται η γυναικεία 
οµοφυλοφιλία, καθώς και άλλες σεξουαλικές αποκλίσεις, µνη-
µονευόµενες ήδη από τη µετακλασική εποχή]. 

λεσβιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {λεσβίασα} (για γυναίκα) έχω οµοφυλοφι-
λικές σχέσεις. 

λεσβιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Λέσβο ή τους Λε-
σβίους · 2. αυτός που σχετίζεται µε τη γυναικεία οµοφυλοφιλία: ~ 
έρωτας | σχέση. 

λεσβιασµός (ο) η γυναικεία οµοφυλοφιλία. 
Λέσβος (η) 1. νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους- αλλιώς Μυτιλήνη 

(βλ.λ.) 2. νοµός Λέσβου νοµός τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους, που περι-
λαµβάνει το οµώνυµο νησί, τη Λήµνο και τον Αγιο Ευστράτιο µε πρω-
τεύουσα τη Μυτιλήνη. — Λεσβίος (ο) [αρχ.], Λέσβια κ. (λόγ.) Λεσβία 
(η), λεσβιακός, -ή, -ό (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, όπως µαρτυρείται 
από την παρουσία στο νησί Πελασγών, καθώς και από την πληθώρα 
των αρχ. ονοµασιών της: Πελασγία, Μακάρια «ευτυχής», Ίµερτή 
«ποθητή» και Λασία «δασώδης»]. 

λέσι (το) {λεσ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.το πτώµα ζώου που αποσυντίθεται 
ΣΥΝ. ψοφίµι 2. (συνεκδ.) η δυσοσµία, η βρόµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. le§ < περσ. laS «πτώµα»]. 

Λεσόθο (το) {άκλ.} (αγγλ. Kingdom of Lesotho = Βασίλειο τού Λεσο-
θο) κράτος-θύλακος µέσα στη Ν. Αφρική µε πρωτεύουσα τη Μασε-
ρού, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Σεσότο και νόµισµα το 
λότι (πληθ. µαλότι). 
[ΕΤΥΜ. < γλ. σεσότο Lesotho, από το όνοµα των αφρικανικών φυλών 
Sotho | Sothu (πληθ. Basutho), αγν. ετύµου, ίσως σηµαίνουν απλώς 
«µαύροι, σκουρόχρωµοι»]. 

λέσχη (η) {λεσχών} 1. ο χώρος συζητήσεων και ψυχαγωγίας οµάδας 
ατόµων τού ίδιου επαγγέλµατος, τής ίδιας κοινωνικής τάξης, παρό-
µοιων ασχολιών και ενδιαφερόντων: φοιτητική | ορειβατική | στρα-
τιωτική - || τα µέλη τής ~ || ~ των φίλων τού θεάτρου ΣΥΝ. εντευκτή-
ριο, κλαµπ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που συχνάζουν στον 
χώρο αυτό: όλη η ~ ήταν παρούσα · 3. το κέντρο στο οποίο επιτρέ-
πεται η χαρτοπαιξία: έχασε τα λεφτά του σε µια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «υπνωτήριο, αναπαυτήριο», < *λέχ-σκά (µε προώθηση 
τής δασύτητας στη δεύτερη συλλαβή) < λέχοµαι «ξαπλώνω, 
αναπαύοµαι» (βλ. λ. λεχώνα, λόχος), που συνδ. µε κελτ. lese «οκνηρός, 
νωθρός», αρχ. γερµ. lëscan «σβήνω»]. 

λετρασετ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. 1. η τυποποιηµένη σειρά αυτοκόλλη-
των γραµµάτων αλφαβήτου, που επικολλώνται σε χαρτί 2. το σύστη-
µα διαδοχικής επικολλήσεως γραµµάτων και συµβόλων από βιοµη-
χανοποιηµένα αυτοκόλλητα αλφάβητα σε φύλλα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
lettre-set < lettre «γράµµα» (< λατ. littera) + set «σύνολο» (βλ. κ. 
σετ)]. 

λετρίνα (η) {λετρινών} ΤΥΠΟΓΡ. το αρχικό γράµµα ενός κειµένου µε-
γάλων διαστάσεων µε διακοσµητική εµφάνιση. 



λετρισµός 1005 λευκόρροια 
 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. lettrine < ιταλ. letterina, υποκ. τού lettera «γράµµα» < 
λατ. littera]. 

λετρισµός (ο) ο αντιλεξισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. lettrisme (< lettre «γράµµα»)]. 

λετσαρία (η) {χωρ. πληθ.} (αργκό) 1. βρόµικα ή κακόγουστα ρούχα: 
έχει µαζέψει στη ντουλάπα της όλη τη ~ 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) πρό-
σωπα µε βρόµικα ή κακόγουστα ρούχα: σ' αυτό το µαγαζί συχνάζει 
πολλή ~ ΣΥΝ. λέτσοι. [ΕΤΥΜ. < λέτσος + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. 
αλητ-αρία]. 

λέτσος (ο) 1. πρόσωπο που έχει άσχηµο ντύσιµο ή φορά βρόµικα 
ρούχα: ντρεπόταν να εµφανιστεί µπροστά στους ξένους ανθρώπους 
σαν ~ ΣΥΝ. ατηµέλητος 2. (µτφ.) πρόσωπο που είναι άξιο να το περι-
φρονήσει κανείς, να το θεωρήσει ως κάτι ασήµαντο ΣΥΝ. ρεµάλι, 
σκουπίδι 3. (µτφ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε άσχηµο τρόπο, 
που δεν διαθέτει λεπτούς τρόπους: µ' αυτό τον - βρήκες να κάνεις 
παρέα; ΣΥΝ. χοντράνθρωπος, αγενής, άξεστος, ακαλλιέργητος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. lezzo «δυσωδία, κακοσµία» < olezzare «βροµώ, όζω» < 
µτγν. λατ. *olidiare < λατ. olidus «βρόµικος, κάκοσµος»]. 

Λεττονία (η) (λετ. Latvijas Republica = ∆ηµοκρατία τής Λεττονίας) 
κράτος τής ΒΑ. Ευρώπης στη Βαλτική Θάλασσα, πρώην ∆ηµοκρατία 
τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα τη Ρίγα, επίσηµη γλώσσα τη Λεττονική 
και νόµισµα το λατ Λεττονίας. — Λεττονός (ο), Λεττονή (η), λεττο-
νικός, -ή, -ό, Λεττονικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Lettonie < λετ. Latvija, αγν. ετύµου, όπως και το εθνω-
νύ^µιο Lett «Λεττονός»]. 

λεύγα (η) {λευγών} (παλαιότ.) 1. µέτρο µήκους που ισοδυναµεί περί-
που µε 4 χιλιόµετρα 2. ΝΑΥΤ. µονάδα µέτρησης ίση µε 1 /20 µιας µοί-
ρας µεσηµβρινού µήκους που ισοδυναµεί µε 3 µίλια ή 5.556,5 µέτρα). 
[ΕΤΥΜ < λατ. leuga, γαλατική µονάδα µήκους, ίση µε χίλια πεντακό-
σια ρωµαϊκά βήµατα]. 

λευΐτης (ο) {λευϊτών} 1. Π.∆. πρόσωπο που ανήκε στην εβραϊκή φυλή 
τού Λευΐ, η οποία ήταν αρµόδια για τα λατρευτικά καθήκοντα των 
Ισραηλιτών 2. ο Ισραηλίτης ιερέας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Λευ'ί, όνοµα τού τρίτου γυιου τού Ιακώβ, στους απογό-
νους τού οποίου ανατέθηκαν ιερατικά καθήκοντα, < εβρ. Lewi «ένω-
ση, προσκόλληση»]. 

λευϊτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Λευΐτες 2. Λευϊτι-
κό(ν) (το) βιβλίο τής Π.∆., το τρίτο βιβλίο τής Πεντατεύχου, το οποίο 
περιέχει τελετουργικές διατάξεις που αφορούν στο εβραϊκό ιερατείο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λευϊτικόν < λευΐτης (βλ.λ.). Με αυτή την ονοµασία 
προσδιόρισαν οι Εβδοµήκοντα (στη µετάφραση τής Π.∆.) το τρίτο βι-
βλίο τής Πεντατεύχου, ενώ η εβρ. ονοµασία είναι Waiyiqrâ «και κά-
λεσε...» από τα πρώτα λόγια τού βιβλίου]. 

λεύκα (η) {λευκών} πολύ ψηλό φυλλοβόλο δέντρο µε ωοειδή φύλλα, 
άνθη σε κρεµαστές ταξιανθίες ιούλων και καρπούς που αποτελού-
νται από σπέρµατα καλυµµένα από λευκό βαµβακώδες χνούδι, µε 
µαλακό ξύλο, που χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, την ξυλουργι-
κή, τη χαρτοποιία κ.α. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λεύκη, θηλ. τού επιθ. λευκός (βλ.λ.), λόγω τού χρώµατος 
τού δέντρου]. 

Λευκάδα (η) {-ας κ. -ος} 1. νησί των Επτανήσων Β. τής Κεφαλλονιάς 2. 
η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και νοµού (νοµός Λευκάδας). — 
Λευκαδίτης κ. (λόγ.) Λευκάδιος (ο), Λευκαδίτισσα κ. (λόγ.) Λευκά-δια 
(η), λευκαδίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λευκάς | Λευκαδία, ίσως από τον γυιο τού Ικαρίου (πα-
τέρα τής Πηνελόπης) Λευκάδιο ή, κατ' άλλη παράδοση, από το ακρω-
τήριο Λευκάτα (λόγω τού ότι ένας νεαρός ονόµατι Λευκάτας πήδησε 
από εκεί στη θάλασσα, για να σωθεί από την καταδίωξη τού Απόλ-
λωνα). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρόκειται για παράγωγο τού επιθ. 
λευκός ή τού αρχ. λεύκη «λεύκα»]. 

Λευκάδα - Αγία Μαύρα. Το αρχαίο τοπωνύµιο Λευκάς στους όψι-
µους µεσαιωνικούς χρόνους (14ο αι.), ακολουθώντας τις περιπέ-
τειες τού νησιού, ονοµάστηκε και Αγία Μαύρα (από το λατ. αγιω-
νύµιο Santa Maura), ονοµασία η οποία διατηρήθηκε µέχρι τον 19ο 
αιώνα, o λεξικογράφος Σκαρλάτος Βυζάντιος στο Λεξικον τής 
καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου (ά έκδ. 1835, σ. λξ') παρατηθεί εξ 
αφορµής τής χρήσεως ξενικών τοπωνυµίων στην Ελλάδα: «Εις τον 
έξοστρακισµον τούτον [ενν. των ξενικών τοπωνυµίων, έχοντας 
αναφέρει ως παραδείγµατα τα Ναχιγές, Ιµλάκικα, Τζαφέρ-αγά, 
∆ερβισ-τσελεπή, Ζερµπίτσα, Ιµάµ-τσαούση] πρέπει 'να συµπερι-
ληφθούν και τα ονόµατα όλων τών άγιωνύµων πόλεων και χωρίων 
'µας, εξ αιτίας τών οποίων κατήντησεν ή Λευκός Αγία Μαύρα, ως 
άν εϊπη τις 'ή 'µέρα νύκτα'». 

λευκάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {λεύκασα} (λόγ.) δείχνω άσπρος: τα νη-
σιώτικα σπίτια λεύκαζαν από ασβέστη ΣΥΝ. ασπρίζω. — λεύ κασµά 
(το). 

λευκαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {λεύκα-να, -νθηκα, -σµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. κάνω (κάτι) λευκό, του δίνω άσπρο χρώµα: επισκέφθηκε τον 
οδοντίατρο, για να του λευκάνει τα δόντια || λευκασµένο ρύζι ΣΥΝ. 
ασπρίζω 2. (για ρούχα) αφαιρώ τους ρύπους και δίνω λάµψη από κα-
θαριότητα ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι λευκός, ασπρίζω: λεύκαναν τα µαλ-
λιά του. 

λευκάνθεµο (το) {λευκανθέµ-ου | -ων} είδος φυτών στο οποίο ανήκει 
η µαργαρίτα. 
[ETYM. < µτγν. λευκάνθεµον < λευκ(ο)- + -άνθεµον < άνθος, πβ. κ. χρυ-
σάνθεµο]. 

λευκανθής, -ής, -ές [αρχ.] {λευκανθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για φυτό) 
αυτός που έχει λευκά άνθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λεύκανση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η διαδικασία 
για την απόκτηση λευκού χρώµατος: η ~ των δοντιών ΣΥΝ. άσπρι- 
σµα 2. (για ρούχα) το καθάρισµα από τη βροµιά 3. το σύνολο των χη-
µικών κατεργασιών που αποσκοπούν στον αποχρωµατισµό και στην 
αποµάκρυνση ξένων υλών από προϊόντα τής κλωστοϋφαντουργίας 
και τής χαρτοποιίας: ~ βαµβακιού | λινού | µαλλιού | µεταξιού 4. ο 
αποχρωµατισµός των λιπαρών ουσιών, που γίνεται για την εξασθέ-
νηση ή την εξαφάνιση τού φυσικού τους χρώµατος. 

λευκαντήριο (το) [1808] {λευκαντηρί-ου | -ων} εργαστήριο στο οποίο 
γίνεται λεύκανση ή αποχρωµατισµός (νηµάτων, χαρτιού, υφασµά-
των). 

λευκαντής [µτγν.] κ. λευκαστής (ο), λευκάντρια (η) {λευκα-ντριών} 
(σηµ. 1) 1. πρόσωπο που είναι ειδικό στο να λευκαίνει ή να 
αποχρωµατίζει διάφορα προϊόντα 2. η στερεή ή υγρή χηµική ουσία 
που χρησιµοποιείται για τη λεύκανση ή τον αποχρωµατισµό νηµά-
των, χαρτιών και υφασµάτων. 

λευκαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λεύκανση: ~ 
τέχνη | εργαλείο | µηχανή 2. αυτός που επιφέρει λεύκανση, που είναι 
κατάλληλος για λεύκανση: ~ ουσίες | ύλες 3. Κευκαντικό (το) η 
χηµική ουσία που χρησιµοποιείται για τη λεύκανση: βάζω ~ στο πλυ-
ντήριο. 

Λευκά Όρη (τα) οροσειρά τής ∆. Κρήτης στον νοµό Χανίων αλλιώς 
Μαδάρες (οι). 

λευκαρίτικος, -η, -ο αυτός που προέρχεται από τα Λεύκαρα τής Κύ-
πρου· κυρ. ως χαρακτηρισµός για τα παραδοσιακά κεντήµατα ιδιαί-
τερης τεχνοτροπίας που γίνονται εκεί. 
[ΕΤΥΜ < τόπων. Λεύκαρα (µε κατάλ. -α κατά τα ουδ.) < *λευκαρή (µε-
τακίνηση τόνου) < *λευκαορή (µε έκκρουση τού -ο-) < Λευκά Όρη]. 

λεύκασµα (το) → λευκάζω 
λευκαστής (ο) → λευκαντής 
λειικαυγης, -ής, -ές {λευκαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- λευκαυγέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που εκπέµπει λευκό φως ή λευκή λάµψη.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκ(ο)- + -αυγής < αυγή]. 

Λευκή (η) [αρχ.] 1. ΜΥΘΟΛ. νύµφη, κόρη τού Ωκεανού και τής Τηθύος 
2. γυναικείο όνοµα. 

λεύκη (η) [αρχ.] {λευκών} 1. η λεύκα · 2. ΙΑΤΡ. δερµατική νόσος που 
εκδηλώνεται µε την εµφάνιση λευκών κηλίδων σε διάφορα σηµεία 
τής επιδερµίδας. 

λεύκινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κατασκευασµένος από ξύλο 
λεύκας: ~ έπιπλα | κατασκευές. 

Λευκίππη (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
Λεύκιππος (ο) {-ου κ. -ίππου} 1. ΜΥΘΟΛ. (α) γυιος τού Ξανθίου, από-

γονος τού Βελλεροφόντη (β) αδελφός τού Τυνδάρεω, πατέρας των 
Λευκιππίδων (Ιλάειρας, Φοίβης, Αρσινόης) 2. δάσκαλος τού ∆ηµοκρί-
του (5ος αι. π.Χ.), εισηγητής τής θεωρίας των ατόµων. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Λεύκιππος (αντί τού αναµενόµενου *Λεύχ-ιππος, από ψιλωτικές 
διαλέκτους) < λευκ(ο)- + ϊππος]. 

λευκό- κ. λευκό- κ. λευκ- | λευχ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι: 1. κάτι/κάποιος έχει λευκό χρώµα: λευκο-
ντυµένος, λευκό-σαρκος, λευκ-ανθής 2. ΙΑΤΡ. κάτι σχετίζεται µε τα 
λευκά αιµοσφαίρια: λευχ-αιµία, λευκο-κύτταρο. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λευκό-χρους, λευκ-ανθής), που 
προέρχεται από το επίθ. λευκός και απαντά ως λευχ- προ 
δασυνοµένου φωνήεντος (λ.χ. αρχ. λευχ-είµων, λόγ. λευχαιµία)]. 

Λευκοθέα (η) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα (βλ. λ. ίνω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λευκός + θεά]. 

λευκόθριξ (ο) {λευκότρ-ιχος | -ιχες, -ίχων} (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει 
άσπρα µαλλιά: ~ γέροντας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκό- + θρίξ (> τρίχα)]. 

λευκοκυτταρικός, -ή, -ό ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τα λευ-
κοκύτταρα ή ανήκει σε αυτά 2. λευκοκυτταρικός τύπος η εκατοστι-
αία αναλογία των διαφόρων ειδών λευκών αιµοσφαιρίων στο αίµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. leucocytaire]. 

λευκοκύτταρο (το) [1896] {λευκοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. το λευκό 
αιµοσφαίριο, που καταπολεµά µολύνσεις, τραυµατισµούς, παράσιτα 
και µολυσµατικές ιώσεις. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. leucocyte < leuco- (< λευκός) + 
-cyte (< κύτος)]. 

λευκοκύτταρο γένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΦΥΣΙΟΛ. Ο 
σχηµατισµός λευκών αιµοσφαιρίων. 

λευκοκυτταρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η αύξηση 
τού αριθµού των λευκών αιµοσφαιρίων. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. leucocytose (βλ. κ. λευκοκύττα-
ρο)]. 

λευκοντυµένος, -η, -ο αυτός που είναι ντυµένος στα λευκά. 
λειικοπενία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική µείωση τού αριθµού 
των λευκοκυττάρων στο αίµα κάτω από το φυσιολογικό όριο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. leucopénie]. 

λευκοπλάστης (ο) {λευκοπλαστών} ΦΑΡΜ. η κολλητική ταινία, που 
χρησιµοποιείται για τη συγκράτηση επιδέσµου πάνω στο δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. leucoplasti. 

λευκοπύρωση (η) [1885] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η θέρµαν-
ση (πύρωση) ενός σώµατος -συνήθως µετάλλου- σε αρκετά υψηλή 
θερµοκρασία, ώστε αυτό να εκπέµπει λευκό φως: το µεταλλικό σύρ-
µα στους λαµπτήρες πυρακτώσεως, όταν διαρρέεται από ρεύµα, λευ-
κοπυρώνεται, δηλ. αυξάνει τόσο η θερµοκρασία του ώστε να εκπέµπει 
λευκό φως. 

λευκόρροια (η) [1839] {λευκορροιών} ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική ροή 
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λευκού εκκρίµατος, χωρίς αίµα, από το γεννητικό σύστηµα τής γυ-
ναίκας. — λευκορροϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < λευκό- +  -ρροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
leucorrhée]. 

Λευκορωσία (η) (λευκορωσ. Respublika Belarus = ∆ηµοκρατία τής 
Λευκορωσίας) κράτος τής Α. Ευρώπης, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Μινσκ, επίσηµη γλώσσα τη Λευκορωσική 
και νόµισµα το λευκορωσικό ρούβλι. — Λευκορώσος (ο), Λευκορω-
σίδα (η), λευκορωσικός, -ή, -ό, Λευκορωσικά (τα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού λευκορωσ. Belarus. Εκφράζονται διάφορες απόψεις σχετικά µε την 
ονοµασία, αλλά είναι πιθ. να χρησιµοποιήθηκε απλώς κατ' 
αντιδιαστολή προς τη «Μαύρη Ρωσία», γειτονική περιοχή, τµήµα τής 
Ρωσικής Οµοσπονδίας]. 

λευκός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το χρώµα τού χιονιού, τού γάλακτος: 
~ σεντόνι | πουκάµισο | µαλλιά | άλογο | περιστέρι | καρχαρίας | άρτος 
|| τα ~ κουνέλια | ποντίκια χρησιµοποιούνται ως πειραµατόζωα ΣΥΝ. 
άσπρος ΑΝΤ. µαύρος· ΦΡ. (α) λευκό κρασί | λευκός οίνος το κρασί µε 
κιτρινωπό χρώµα κατ' αντιδιαστολή προς το ροζέ και το κόκκινο (β) 
λευκή σηµαία οποιοδήποτε άσπρο πανί χρησιµοποιείται σαν σηµαία, 
για να δηλώσει ότι αυτός που τη φέρει παραδίδεται ή δεν έχει 
επιθετικούς σκοπούς (π.χ. ότι έρχεται για διαπραγµάτευση): υψώνω ~ 
(γ) (µτφ.) λευκός θάνατος η ηρωίνη, γενικότ. τα ναρκωτικά: θύµατα 
τού ~ (δ) λευκή ψήφος (λευκή ψήφος, Λουκιανός) (i) η ψήφος που 
αντιστοιχεί σε ψηφοδέλτιο πάνω στο οποίο δεν υπάρχει η παραµικρή 
ένδειξη και µε την οποία δεν εκφράζεται προτίµηση σε κανέναν από 
τους υποψηφίους µιας εκλογικής αναµέτρησης (πβ. λ. άκυρος) (ii) 
(σε δικαστήριο) η αθωωτική ψήφος (ε) λευκός γάµος βλ. λ. γάµος (στ) 
λευκή απεργία µέθοδος διαµαρτυρίας των εργαζοµένων, κατά την 
οποία προσέρχονται στην εργασία τους, χωρίς όµως να παράγουν έργο 
(ζ) ΠΟΛΙΤ. Λευκή Βίβλος βλ. λ. Βίβλος (η) λευκή κόλλα η κόλλα 
(σελίδες) εξετάσεων, στην οποία ο εξεταζόµενος δεν έχει απαντήσει 
σε κανένα από τα ερωτήµατα: δίνω ~ (θ) εν λευκώ µε πλήρη ελευθε-
ρία κινήσεων για λογαριασµό (κάποιου): τον εξουσιοδότησαν να δια-
πραγµατευθεί ~ την πώληση τής εταιρείας (ι) Λευκός Οίκος η κατοι-
κία τού προέδρου των Η.Π.Α. και συνεκδ. ο πρόεδρος των Η.ΠΑ. ως 
πολιτικός φορέας τής κυβερνητικής εξουσίας: οι αποφάσεις τού ~ 
(ια) λευκό φως το φως που αντιστοιχεί σε όλες τις ακτίνες τού ορα-
τού φάσµατος (ιβ) λευκές νύχτες οι φωτεινές νύχτες τού καλοκαι-
ριού στις χώρες τού αρκτικού κύκλου: οι ~ τής Αγίας Πετρούπολης 
(ιγ) λευκή ισοπαλία βλ. λ. ισοπαλία (ιδ) λευκός χρυσός κράµα χρυ-
σού αργυρόλευκου χρώµατος, που χρησιµοποιείται στην κοσµηµατο-
ποιία (ιε) λευκά είδη υφασµάτινα είδη για οικιακή χρήση (πετσέτες, 
τραπεζοµάντηλα, σεντόνια κ.λπ.) (ιστ) Λευκός Πύργος κυκλικός πύρ-
γος, ιστορικό µνηµείο και σύµβολο τής Θεσσαλονίκης, χτισµένο µετά 
την άλωση τής πόλης από τους Τούρκους το 1430 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν βαρύνεται µε νοµικά ή ηθικά παραπτώµατα: ~ παρελθόν | ποινικό 
µητρώο ΣΥΝ. αγνός, άσπιλος, αθώος- ΦΡ. λευκή µαγεία η µαγεία που 
επικαλείται δυνάµεις τού καλού ή αποσκοπεί στο καλό κάποιου ΑΝΤ. 
µαύρη µαγεία 3. (για πρόσ.) αυτός που ανήκει στην ανθρώπινη φυλή 
που έχει ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα· κυρ. ως ουσ. κατ' αντιδιαστολή 
προς τους µαύρους, τους ερυθρόδερµους, τους Ασιάτες τής Απω 
Ανατολής («κίτρινους»), τους µελαµψούς κ.λπ.: στη Ν. Αφρική 
κυβερνούσε η ~ µειοψηφία || (συνεκδ.) ~ επιδερµίδα || (ως ουσ.) το 
καθεστώς φυλετικών διακρίσεων είχε επιβάλει προνοµιακή µεταχεί-
ριση για τους ~ || (ως επίθ.) «τι έχουν να χωρίσουνε λευκοί και νέγροι 
εργάτες» (Γ. Νεγρεπόντης) || «στις ΗΠΑ, µαύροι, ισπανόφωνοι, άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες, γυναίκες πολεµούν εναντίον εκείνου που αποκα-
λούν "κυριαρχία τού ~ άνδρα"» (εφηµ.) ΑΝΤ. έγχρωµος- ΦΡ. (συνεκδ.) 
εµπόριο λευκής σαρκός βλ. λ. εµπόριο 4. λευκό (το) (α) το ίδιο το 
χρώµα τού χιονιού, τού γάλακτος: το ~ συµβολίζει την αγνότητα ΣΥΝ. 
άσπρο (β) η λευκή ψήφος (βλ. παραπάνω, ΦΡ.): στις εκλογές θα ρίξω | 
θα ψηφίσω ~ 5. λευκά (τα) τα ασπρόρουχα (βλ.λ.): σε ποια θερµο-
κρασία πλένεις τα ~; 6. ΦΥΣΙΟΛ. λευκό αιµοσφαίριο το λευκοκύτταρο 
(βλ.λ.) · 7. ΑΣΤΡΟΝ. λευκός νάνος τελικό στάδιο αστέρα µικρής µά-
ζας· οι αστέρες αυτοί είναι αµυδροί, µε µάζα 0,5 τής ηλιακής και διά-
µετρο 0,5-4 τής διαµέτρου τής Γης · 8. ΙΣΤ. Λευκοί (οι) κ. Λευκός 
Στρατός ο στρατός που συγκροτήθηκε µετά την έκρηξη τής Οκτω-
βριανής Επανάστασης στη Ρωσία από αξιωµατικούς πιστούς στο 
τσαρικό καθεστώς και ο οποίος ηττήθηκε από τον κόκκινο Στρατό 
στον εµφύλιο πόλεµο που ακολούθησε. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. re-u-ko) < I.E. *leuk- «φωτεινός, λαµπρός», πβ. 
σανσκρ. rocâ- «λαµπρός», λατ. lux «φως» (> ισπ. luz), lumen «λυχνά-
ρι» (> γαλλ. lumière «φως»), αρχ. γερµ. löh «ξέφωτο», λατ. luna «σε-
λήνη» (< *leuk-sna) κ.ά. Οµόρρ. λύχ-νος (< *luk-sno-). Ορισµένες φρ. εί-
ναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. λευκή σηµαία (< αγγλ. white flag), λευκή 
κόλλα (< γαλλ. feuille blanche), λευκός γάµος (< γαλλ. mariage blanc), 
εν λευκώ (< γαλλ. (donner) carte blanche), Αευκός Οίκος (< αγγλ. 
White House), λευκός νάνος (< αγγλ. white dwarf) κ.ά.]. 

λευκοσίδηρος (ο) [1870] {λευκοσιδήρ-ου | -ων, -ους} το λεπτό έλα-
σµα από µαλακό χάλυβα, που έχει επιστρωθεί µε κασσίτερο ΣΥΝ. τε-
νεκές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fer blanc]. 

λευκότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι λευκό, άσπρο: 
η ~ του χιονιού | των ρούχων 2. (µτφ.) η αγνότητα: η ~ τής ψυχής. 

λευκόφαιος, -ος, -ον [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει σταχτί χρώµα- ΦΡ. 
λευκόφαιος παγετός ο πάγος που επικάθηται σε επιφάνεια αντικει-
µένων εκτεθειµένων στον ελεύθερο αέρα (λ.χ. στο γρασσίδι, στα φύλ-
λα των δέντρων κ.λπ.). λευκοφόρος, -ος/-α, -ο [µτγν.] αυτός που είναι 
ντυµένος στα άσπρα ΣΥΝ. ασπροφορεµένος. 

λευκοφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {λευκοφορείς... | λευκοφόρε-σα, -µένος} 
φορώ λευκά ενδύµατα ΣΥΝ. ασπροφορώ, (λόγ.) λευχειµονώ ΑΝΤ. µαυ-
ροφορώ. 

λευκόχρους, -ους, -ουν {λευκόχρο-ος | -οες, -όων} (λόγ.) αυτός που 
έχει λευκό χρώµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκό- + -χρους < χροιά]. 

λευκόχρυσος (ο) [µτγν.] ΧΗΜ. αργυρόχρωµο µεταλλικό στοιχείο 
(σύµβολο Pt) που ανήκει στα ευγενή µέταλλα και χρησιµοποιείται 
ως καταλύτης καθώς και στη φαρµακευτική και την κοσµηµατοποι-
ία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 

λεύκωµα (το) {λευκώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τετράδιο στο οποίο 
γράφουν αναµνηστικά ποιήµατα, σκέψεις και γνωµικά οι φίλοι τού 
κατόχου του · 2. το βιβλίο στο οποίο συγκεντρώνονται φωτογραφίες, 
εικόνες τόπων ή προσώπων, γραµµατόσηµα κ.ά.: ~ µε νησιωτικά το-
πία || ιστορικό και µουσικό - των τελευταίων δεκαετιών ΣΥΝ. άλ-
µπουµ · 3. IATP. η λευκή κηλίδα που σχηµατίζεται στον κερατοειδή 
τού µατιού από τραυµατισµό ή παθολογική αιτία · 4. ΧΗΜ. πρωτεΐνη 
µε διατροφική αξία 5. (ειδικότ.) το ασπράδι τού αβγού · 6. η παρου-
σία λευκωµατίνης στα ούρα (βλ. λ. λευκωµατουρία). — λευκωµατι-
κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκ-ώ (-όω) < λευκός. Για τη σηµ. «τετράδιο» βλ. λ. άλ-
µπουµ}. 

λευκωµατίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη ζωικής 
προέλευσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. albumine]. 

λευκωµατοειδής, -ής, -ές [1861] {λευκωµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που µοιάζει στη σύσταση του µε πρωτεΐνη (αζωτούχο κυττα-
ρική ουσία). 

λευκωµατουρία (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση λευκωµα-
τίνης στα ούρα, σύµπτωµα νεφρικών διαταραχών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. albuminurie (νόθο συνθ.)]. 

λευκωµατουχος, -ος/-α, -ο [1884] αυτός που περιέχει πρωτεΐνες: ~ 
ουσίες | τροφές. Επίσης λευκωµατώδης, -ης, -ες [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. albumineux]. 

Λευκωσία (η) η πρωτεύουσα τής Κύπρου. [ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο 
για την πόλη που βρισκόταν στο αρχ. ελληνικό βασίλειο τής Λήδρας. 
Σύµφωνα µε την παράδοση, η πόλη έλαβε το όνοµα της από τον 
Λεϋκο, γυιο τού βασιλιά τής Αιγύπτου Πτολεµαίου Α, ο οποίος την 
ανακαίνισε. Κατ' άλλη εκδοχή, ανάγεται στην επιγραφή λευκή ουσία 
(µε αναφορά σε κτηµατική περιουσία έτοιµη για θερισµό). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ονοµ. Αευκουσία απαντά ήδη από τον 6ο αι. µ.Χ. o τ. 
Nicosia, µε τον οποίο είναι διεθνώς γνωστή η πόλη, οφείλεται σε 
παρετυµολογία προς τη λ. νίκη]. 

Λευτέρης (ο) → Ελευθέριος 
λευτεριά (η) [µεσν.] (λαϊκ.-εκφραστ.) η ελευθερία· ΦΡ. καλή λευτε-
ριά! ευχή σε έγκυο γυναίκα, για να γεννήσει καλά. 

λεύτερος, -η, -ο [µεσν.] ελεύθερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος, βρίσκω, 
ελεύθερος, συγκοπή. 

λευτέρωµα (το) η απελευθέρωση. 
λευτερώνω ρ. → ελευθερώνω 
λευχαιµία (η) [1879] {λευχαιµιών} ΙΑΤΡ. ασθένεια που χαρακτηρίζε-

ται από την υπερβολική αύξηση τού αριθµού των λευκών αιµοσφαι-
ρίων και που εκδηλώνεται µε διόγκωση τού σπλήνα και τού ήπατος, 
αναιµία, αδυναµία και σοβαρή κατάπτωση τού οργανισµού, οδηγώ-
ντας τελικά στον θάνατο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλυκαιµία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. leucémie < leuc- (< λευκός) + -èrnie (< 
αίµα)]. 

λευχαιµικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στη λευχαιµία 2. αυτός 
που πάσχει από λευχαιµία. 

λευχειµονώ ρ. αµετβ. {λευχειµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) φορώ λευκά ρούχα ΣΥΝ. ασπροφορώ ΑΝΤ. µελανειµονώ, µαυρο-
φορώ, πενθηφορώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λευχειµονώ (-έω) < λευχ- (< λευκ(ο)-) + -ειµονώ < εϊµα 
«ένδυµα» < *Ρέσ-µα < έννυµι «ντύνω, ενδύω» (< *Εέσ-νυ-µι)]. 

λευχείµων (ο/η) {λευχείµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) πρόσωπο 
που φορά λευκά ενδύµατα ΣΥΝ. ασπροφορεµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. λευχειµονώ (υποχωρητ.(, βλ.λ.]. 

λεφούσι (το) ασύντακτο πλήθος: τούρκΊΚΌ ~ || (µτφ.) ~ οι ακρίδες. 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου. Η άποψη περί τουρκικής προελ. τής λ. δεν επιβε-
βαιώνεται]. 

λεφτά κ. λεπτά (τα) τα χρήµατα ή η χρηµατική περιουσία: είχε πολλά 
~ || βγάζω | κερδίζω ~ || έδωσαν ένα σωρό ~ για βιβλία || τον πα-
ντρεύτηκε για τα ~ του || πετούσε τα ~ του σε ανούσιες διασκεδάσεις || 
σκορπίζει τα ~ του δεξιά κι αριστερά || αυτή η δουλειά έχει εύκολα και 
σίγουρα ~ || τα ~ του πάνε όλα στα νοίκια και τα καθηµερινά έξοδα- 
ΦΡ. (α) λεφτά µε (την) ουρά | µε την οκά | µε το τσουβάλι | µε τη 
σέσουλα | µε το καντάρι κ. τρελά λεφτά πάρα πολλά χρήµατα: βγάζω 
~ (β) πιάνουν τόπο τα λεφτά µου αξιοποιούνται, χρησιµοποιούνται 
σωστά τα χρήµατα µου (γ) κάνω λεφτά αποκτώ περιουσία, 
πλουτίζω: έκανε λεφτά στην Αµερική (δ) τα λεφτά πάνε στα λεφτά 
για περιπτώσεις στις οποίες ένας πλούσιος κερδίζει (από τύχη) ακό-
µη περισσότερα ή όταν δύο πλούσιες οικογένειες ενώνουν τις περι-
ουσίες τους (λ.χ. µε γάµο των παιδιών τους) (ε) πετάω | σκορπίζω λε-
φτά στον αέρα ξοδεύω λεφτά άσκοπα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλε-
σµα (στ) πεταµένα λεφτά για ακριβή αγορά προϊόντος, το οποίο δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τού αγοραστή: όλα αυτά που πήρες 
είναι ~- σε µερικούς µήνες θα θέλουν επισκευή (ζ) (τώρα) τα πιάσαµε 
τα λεφτά µας! ως σχόλιο όταν βρεθεί κάποιος σε δύσκολη κατάστα-
ση ή σε µεγάλη αµηχανία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
λεπτόν (ενν. νόµισµα), βλ. λ. λεπτός]. 
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λεφτάς (ο) {λεφτάδες}, λεφτού (η) {λεφτούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που διαθέτει 
πολλά χρήµατα ΣΥΝ. πλούσιος, (λαϊκ.) παραλής ΑΝΤ. φτωχα-δάκι, µπατίρης. 

λεφτοκάρυ (το) [µεσν.] {λαϊκ.} ο καρπός τής λεπτοκαρυάς, το φουντούκι. 
λεφτοκαρυά (η) -· λεπτοκαρυά 
λεφτουδάκια (τα) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.) µικροποσά που έχουν εξοικονοµηθεί 

µε κόπο: είχε κάποια - στην άκρη για τις έκτακτες ανάγκες τής οικογένειας του. 
Επίσης λεφτούλια κ. λεφτάκια. [ΕΤΥΜ. < λεφτά + υποκ. επίθηµα -ουδάκια]. 

λέχθηκα ρ. ~» λέγω 
λεχουδι (το) {λεχουδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το νεογέννητο βρέφος. [ΕΤΥΜ. < 

λεχώ (βλ. λ. λεχώνα) + υποκ. επίθηµα -ούδι]. 
λεχρίτης (ο) {λεχριτών}, λεχρίτισσα (η) {δύσχρ. λεχριτισσών) (υβριστ.) 1. 

πρόσωπο τιποτένιο, ανήθικο ΣΥΝ. παλιάνθρωπος 2. πρόσωπο που προκαλεί 
αηδία, βροµιάρης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέχριος «λοξός, ανάποδος», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *λέκ-σ-ρ-ιος, 
που ίσως συνδ. µε το επίθ. λοξός ή µε τις «γλώσσες» τού Ησυχίου λεκροί, 
λικρον οι όζοι των έλαφείων κεράτων]. 

λεχώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η γυναίκα που έχει πρόσφατα γεννήσει και 
πρέπει να παραµείνει στο κρεβάτι ή, σύµφωνα µε λαϊκές αντιλήψεις, 
κλεισµένη στο σπίτι για σαράντα ηµέρες 2. (µτφ.) άνθρωπος οκνηρός, 
ξαπλωµένος στο κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λεχώ < λέχος «κρεβάτι, ανάκλιντρο» < I.E. *legh-
«τίθεµαι, κείµαι», πβ. αρχ. σλαβ. loie «κλίνη», βουλγ. lóze «κρεβάτι», λατ. 
lectus (> γαλλ. lit), γοτθ. ligan «ξαπλώνω», γερµ. liegen, αγγλ. lie κ.ά. Οµόρρ. 
λέκ-τρο(ν) «κρεβάτι», λόχ-ος, λόχ-µη, λοχ-εία κ.ά.]. 

λεχωνιά (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η περίοδος των σαράντα ηµερών που 
ακολουθεί τον τοκετό- η λοχεία (βλ.λ.). 

λέω ρ. → λέγω 
Λεωκράτης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Αθηναίος στρατηγός κατά τον 

Πελοποννησιακό Πόλεµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο εξουσιαστής τού λαού», < λεώς (βλ. λ. λαός) + 
-κράτης< κράτος]. 

Λέων (ο) {Λέοντ-ος, -α} 1. όνοµα ιστορικών προσώπων τής αρχαίας Ελλάδας, 
αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας και παπών τής Ρωµαιοκαθολικής, καθώς και 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων (~ ΣΤ ο Σοφός) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής 
αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου 3. ΑΣΤΡΟΛ. το πέµπτο ζώδιο τού ζωδιακού 
κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο µεταξύ 27/7-22/8. 4. 
(συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω 
περιόδου 5. ανδρικό όνοµα. {ETYM. αρχ. κύρ. όν. < λέων (βλ.λ.)]. 

λέων (ο) {λέ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} (λόγ.) 1. το αρσενικό λιοντάρι· ΦΡ. 
(α) ένας αλλά λέων (ένα άλλα λέοντα, Αίσωπος) για πρόσωπο που, αν και 
είναι µόνο του, αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις δύσκολες καταστάσεις (β) εξ 
όνυχος τον λέοντα βλ. λ. όνυχας (γ) η µερίδα τού λέοντος το µεγαλύτερο 
µερίδιο: πήρε τη ~ από την κληρονοµιά τού θείου του (δ) λάκκος των λεόντων 
βλ. λ. λάκκος 2. (µτφ.) πρόσωπο που διακρίνεται για τη σωµατική του δύναµη 
και τη γενναιότητα του ΣΥΝ. ανδρείος, άφοβος, τολµηρός 3. θαλάσσιος λέων 
φώκια µε χαυλιόδοντες, που ζει στον Ειρηνικό Ωκεανό και έχει την ικανότητα 
να κινείται και στη στεριά. Επίσης λέοντας [µεσν.]. (Βλ. κ. λ. λέαινα). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµιο re-wo «Λέων») < *λέΕοντ-, αβεβ. 
ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε σηµιτ. όρους, πβ. εβρ. lavi, ακ-καδ. labbu, 
αιγυπτ. labu, πράγµα που παραµένει αναπόδεικτο, ενώ η ετυµολόγηση βάσει 
τού σανσκρ. râuti, rurâti «βρυχώµαι» δεν ευσταθεί. Μέσω τού λατ. leo η λ. 
πέρασε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. lion, γερµ. Löwe, ρωσ. 
lev κ.ά. Στον µύθο τού Αισώπου Λέαινα και άλώπηξ αναφέρονται τα εξής: 
Λέαινα όνειδιζοµένη υπό αλώπεκος επί τω δια παντός ένα τίκτειν ένα, έφη, άλλα 
λέοντα. Η φρ. µερίδα τού λέοντος είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. la part du 
lion]. Λεωνίδας (ο) 1. όνοµα βασιλέων τής αρχαίας Σπάρτης µε γνωστότερο 
τον Λεωνίδα Ä (508-480 π.Χ.), που πολέµησε κατά των Περσών επί κεφαλής 
των τριακοσίων Σπαρτιατών και έπεσε στη µάχη των Θερµοπυλών (480 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λέων (βλ.λ.)]. Λεωσθένης (ο) {-η κ. -
ους) αρχαίος Αθηναίος στρατηγός κατά τον Λαµιακό Πόλεµο (323-322 π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το σθένος τού λαού», < λεώς (βλ. λ. λαός) + -σθένης 
< σθένος (πβ. κ. ∆ηµο-σθένης)]. λεωφορειατζής (ο) {λεωφορειατζήδες} (λαϊκ.-
προφορ.) οδηγός λεωφορείου. 
[ΕΤΥΜ. < λεωφορείο + -ατζής, κατά τα φορτηγατζής, µπετατζής κ.τ.ό.]. 
λεωφορείο (το) [1863] µεγάλο αυτοκίνητο µε πολλές θέσεις για επιβάτες, που 
χρησιµοποιείται ως µέσο µαζικής µεταφοράς εκτελώντας συγκεκριµένα 
δροµολόγια µέσα στην πόλη (αστικό ~) ή από πόλη σε πόλη (υπεραστικό ~) σε 
τακτά, κατά κανόνα, χρονικά διαστήµατα (πβ. λ. πούλµαν): σχολικό ~ || 
ηλεκτροκίνητο - (το τρόλεϊ) || σταθµός υπεραστικών ~· ΦΡ. (α) πράσινο 
λεωφορείο λεωφορείο που συνδέει τον Πειραιά µε την Αθήνα αλλά και γύρω 
περιοχές: απεργούν οι εργαζόµενοι στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο και στα ~ (β) 
υποαστικό λεωφορείο µικρό ευέλικτο λεωφορείο µικρής χωρητικότητας, που 
εκτελεί δροµολόγια στο κέντρο των πόλεων αλλιώς µινιµπάς (γ) διαστηµικό 
λεωφορείο διαστηµικό όχηµα, το σχήµα τού οποίου είναι όµοιο µε τού 
αεροπλάνου, ώστε να µπορεί να προσγειωθεί σε κανονικό διάδροµο 
προσγειώσεως και να πετάξει στην ατµόσφαιρα, ενώ κατά τη φάση τής 
εκκίνησης συνδέεται εξωτερικά µε δεξαµενή καυσίµων πυ- 

ραύλων και δύο πρόσθετους βοηθητικούς πυραύλους που µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν χρησιµοποιείται δε ως µεταφορικό µέσο για τη 
σύνδεση τής Γης µε διαστηµικό σταθµό. — (υποκ.) λεωφορειάκι (το), (µεγεθ.) 
λεωφορειάρα (η), λεωφορειακός, -ή, -ό. [ETYM < λεωφόρος (βλ.λ.), απόδ. 
τού γαλλ. bus, συγκεκοµµένος τ. τού λατ. omnibus «για όλους», δοτ. πληθ. 
τού επιθ. omnis «όλος»]. 

λεωφορειόδροµος (ο) {λεωφορειοδρόµ-ου | -ων, -ους} τµήµα δρόµου που 
προορίζεται αποκλειστικά για την κίνηση των λεωφορείων. 

λεωφορειούχος (ο/η) ιδιοκτήτης λεωφορείου. [ΕΤΥΜ. < 
λεωφορείο + -ούχος < έχω]. 

λεωφόρος (η) ο φαρδύς δρόµος ταχείας κυκλοφορίας οχηµάτων, που συνδέει το 
κέντρο πόλεως µε τα προάστια της ή τα περίχωρα µεταξύ τους· ΦΡ. λεωφόροι 
τής πληροφορικής βλ. λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ < αρχ. λαοφόρος | λεωφόρος < 
λαο-1 λεω- (< λαός | λεώς) + -φόρος < φέρω]. 

Λεωχαρης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Αθηναίος γλύπτης (4ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν., αρχική σηµ. «η χαρά τού λαού», < λεώς (βλ. λ. λαός) + -χάρης < -
χαρής (µε αναβιβασµό τόνου) < *χάρος (τό) < ρ. χαίρω]. 

ληγµένος, -η, -ο αυτός που έχει λήξει· (συνηθέστ. για προϊόν) αυτό τού οποίου 
έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξεως: ~ χυµός | κονσέρβα | γάλα. 

λήγουσα (η) {ληγουσών} η τελευταία συλλαβή µιας λέξης. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστώτα τού αρχ. λήγω]. 

λήγω ρ. αµετβ. {έληξα, ληγµένος} 1. λαµβάνω τέλος, τερµατίζοµαι: η 
προθεσµία λήγει σε πέντε µέρες || ο αγώνας µόλις έληξε ΣΥΝ. τελειώνω 2. 
καταλήγω, έχω ως τελευταίο µου στοιχείο: τα περισσότερα θηλυκά ονόµατα 
λήγουν σε -α και -η. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παύω. [ΕΤΥΜ αρχ. < *(σ)λήγ-ω, εκτεταµ. 
βαθµ. τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. σανσκρ. slaksnâ- «ολισθηρός, 
ισχνός», λατ. laxus «χαλαρός» (> γαλλ. lâche), αρχ. σκανδ. slökr 
«περιπλανώµαι άσκοπα» (> σουηδ. slôk), αρχ. γερµ. siine «χαλαρός - 
αριστερός», γερµ. link «αριστερός» κ.ά. Οµόρρ. λαγ-αρός (βλ.λ.), λάγ-ανον (> 
λαγάνα), λαγών (-όνα), λήξ-ις (-η) κ.ά.]. 

Λήδα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µητέρα τής ωραίας Ελένης, τού Κάστορα και τού 
Πολυδεύκη από την ένωση της µε τον ∆ία, ο οποίος την είχε πλησιάσει µε 
µορφή κύκνου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λυδ. lada 
«γυναίκα, σύζυγος»]. 

λήζινγκ (το)-> λίζινγκ 
ληθαργικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον λήθαργο. 
λήθαργος (ο) {ληθάργ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΑΤΡ. ο πολύ βαθύς και συνεχής ύπνος, 

η κατάσταση νάρκης: πέφτω σε ~ 2. (µτφ.) κατάσταση πλήρους αδράνειας, 
απραξίας: σε ~ η κυβέρνηση: καµία απολύτως αντίδραση στις εξωτερικές 
πιέσεις || στο δεύτερο ηµίχρονο ο παίκτης ξύπνησε από τον ~ και πέτυχε δύο 
γκολ 3. BOT. το στάδιο µη βλαστι-κότητας που παρατηρείται στα σπέρµατα 
των περισσότερων φυτών, κατά το οποίο αναστέλλονται οι διαδικασίες τής 
αύξησης και τής ανάπτυξης ή δεν παρατηρείται βλάστηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < ληθ- (< λήθη) + αργός, οπότε το σύνθετο θα προσδιόριζε 
αρχικά τον επιλήσµονα, εκείνον που ξεχνά να πράξει κάτι]. 

λήθη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-λογοτ.) η έλλειψη µνήµης, το να ξεχνά κανείς 
(κάποιον/κάτι): το όνοµα του έπεσε σε - (ξεχάστηκε) || ~ στο παρελθόν ΣΥΝ. 
λησµοσύνη, λησµονιά ΑΝΤ. µνήµη, θύµηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< ρ. λανθάνω (πβ. αόρ. β' ε-λαθ-ον), βλ. κ. λανθάνω]. 

ληκτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που βρίσκεται στο τέλος: ~ σύµφωνο µιας λέξης 
ΣΥΝ. καταληκτικός, τελικός ΑΝΤ. αρκτικός. 

λήκυθος (η) {ληκύθ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. το µικρού ή µεσαίου µεγέθους 
αγγείο, στο οποίο τοποθετούσαν κατά την αρχαιότητα λάδι, αρωµατικά έλαια ή 
προσφορές για τους νεκρούς: λευκές | µαρµάρινες ~ || ~ µε γραπτές | ανάγλυφες 
παραστάσεις 2. ΦΥΣ. φιαλίδιο µε το οποίο γίνεται η µέτρηση τής πυκνότητας 
σωµάτων. [ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. ληµέρι (το) 
{ληµερ-ιού | -ιών} 1. το κρησφύγετο των αρµατολών και των κλεφτών κατά την 
Τουρκοκρατία: «την πήραν και την πήγανε στα κλέφτικα ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. 
(γενικότ.) ο τόπος που χρησιµοποιεί κανείς ως κρησφύγετο ΣΥΝ. άντρο 3. η 
φωλιά άγριων ζώων 4. ληµέρια (τα) (καθηµ.-µτφ.) το µέρος στο οποίο συχνάζει 
κανείς: πώς και πέρασες απ' τα ~ µας; || ξαναγυρίζω στα παλιά µου ~ ΣΥΝ. 
στέκι. [ΕΤΥΜ. < οληµερίζω (υποχωρητ.) «περνώ όλη την ηµέρα» < µτγν. όλή-
µερος < όλ(ο)- + -ήµερος < ηµέρα]. ληµεριάζω ρ. αµετβ. {ληµέριασ-α, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. ζω σε συγκεκριµένο τόπο, τον οποίο έχω για κρησφύγετο 2. (καθηµ.) 
περνώ την ώρα µου, συχνάζω (σε συγκεκριµένο τόπο). λήµη (η) {ληµών} το 
λιπώδες έκκριµα των βλεφάρων, που συγκεντρώνεται στον κανθό τού µατιού 
ΣΥΝ. τσίµπλα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το αλβ. Horn 
«κατακάθι» δεν ευσταθεί µορφολογικώς, ενώ η αναγωγή σε λατ. lama «έλος, 
τέλµα» και λιθ. lòmas «κοίλωµα, λάκκος» παρουσιάζει και σηµασιολογικά 
προβλήµατα], λήµµα (το) {λήµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) κάθε λέξη που 
περιλαµβάνεται και σχολιάζεται µέσα σε ένα λεξικό· εµφανίζεται µε τον βασικό 
της τύπο (ονοµαστική ενικού για ουσιαστικά, α' πρόσ. ενικού οριστικής 
ενεργητικού ενεστ. για ρήµατα κ.ο.κ.) και εξαίρεται συνήθως µε έντονα (µαύρα) 
γράµµατα: ο πλούτος των ~ ενός λεξικού (β) το σύνολο των πληροφοριών που 
δίνονται για µία λέξη σε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια: τη φράση «ανοιχτό µυαλό» 
θα τη βρεις στο - «ανοιχτός» || πλήρες | πενιχρό | σύντοµο | εκτενές ~ · 2. ΜΑΘ.-
ΦΙΛΟΣ. η αποδεδειγµένη πρόταση που χρησιµοποιείται για την απόδειξη µιας 
άλλης (θεωρήµατος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω, οµόηχα. 
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[ΕΤΥΜ. < αρχ. λήµµα < *λήβ-µα < λαµβάνω (πβ. αόρ. β' έ-λαβ-ον)]. 
ληµµατογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταγραφή και η 

ανάπτυξη των ληµµάτων λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας. — ληµ-µατογραφώ ρ. 
{-είς...}. 

ληµµατολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η επιλογή και η τοποθέτηση 
σε σειρά ληµµάτων (λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας). — ληµµατολόγιο ρ. {-
είς...}. 

ληµµατολόγιο (το) {ληµµατολογί-ου | -ων} ο κατάλογος των ληµµάτων 
λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας: πλούσιο | περιορισµένο | εµπλουτισµένο ~. 

ληµµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επιλογή µιας λέξης και η 
ένταξη της ως λήµµατος σε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια. — ληµµατοποιώ ρ. {-
είς...}. 

Λήµνος (η) νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους Ν. τής Θάσου και τής 
Σαµοθράκης. — Ληµνιός κ. (λόγ.) Λήµνιος [αρχ.] (ο), Ληµνιά κ. (λόγ.) 
Λήµνια κ. ληµνία (η), ληµνιώτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) ληµνιακός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λήµνος, αγν. ετύµου, πιθ. φοιν. προελ. µε τη σηµ. «λευκή» 
(πβ. εβρ. lawan, βλ. κ. Λίβανος), εξαιτίας τής όψης των ηφαιστειακών βράχων 
τής νήσου]. 

ληνός (ο) η µικρή δεξαµενή, µέσα στην οποία πατιούνται τα σταφύλια, για να 
βγει ο µούστος ΣΥΝ. πατητήρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η σύνδεση µε γοτθ. *löna «τέλµα» και µε τα 
συνώνυµα προβηγκ. Iona και αρχ. σκανδ. lôn δεν είναι πειστική]. 

λήξας, -ασα, -αν (λόγ.) αυτός που έχει τελειώσει, έχει λήξει: το επεισόδιο 
θεωρείται λήξαν || η παρεξήγηση θεωρείται λήξασα. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεργ. αορ. 
τού αρχ. λήγω]. 

λήξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. το χρονικό σηµείο στο οποίο 
τελειώνει ή παύει να ισχύει κάτι: πλησιάζει η ~ τής θητείας τού προέδρου τής 
Βουλής || ο διαιτητής σφύριξε τη ~ τού αγώνα || η ~ του συνεδρίου | τού 
πολέµου 2. η παύση, ο τερµατισµός µιας ενέργειας: η ~ τού διαβατηρίου | τού 
δικαιώµατος αλλαγής ενός προϊόντος- ΦΡ. ηµεροµηνία Λήξεως βλ. λ. 
ηµεροµηνία. 

ληξιαρχείο (το) [µτγν.] η υπηρεσία δήµου ή κοινότητας, η οποία καταχωρίζει 
σε ειδικά βιβλία γεγονότα που σχετίζονται µε την αστική κατάσταση των 
πολιτών, όπως γεννήσεις, βαπτίσεις, γάµους, θανάτους και εκδίδει 
ληξιαρχικές πράξεις. 

ληξιαρχικός, -ή, -ό [αρχ.] ο σχετικός µε το ληξιαρχείο ή τον ληξίαρχο: ~ βιβλίο 
(στο οποίο καταχωρίζονται οι γάµοι, οι γεννήσεις, οι θάνατοι κ.λπ.) | πράξη 
(έγγραφο µε το οποίο πιστοποιούνται οι γάµοι, οι γεννήσεις, οι θάνατοι κ.λπ.). 

ληξίαρχος (ο/η) {ληξιάρχ-ου | -ων, -ους} υπάλληλος δήµου ή κοινότητας, που 
ενηµερώνει τα σχετικά βιβλία για την αστική κατάσταση των πολιτών και 
εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λήξις (< λήγω) + -άρχος < 
άρχω]. 

ληξιπρόθεσµος, -η, -ο [1833] αυτός τού οποίου η προθεσµία έχει λήξει: ~ 
οφειλή | δάνειο | γραµµάτιο | επιταγή | χρέος. 

Ληξούρι (το) {Ληξουρίου} πόλη τής Κεφαλλονιάς απέναντι από το Αργοστόλι. 
— Ληξουριώτης (ο), Ληξουριώτισσα (η), ληξουριώτικος, -η, -ο. 

λήπτης (ο) {ληπτών}, λήπτρια (η) {ληπτριών} (λόγ.) πρόσωπο που 
παραλαµβάνει, που δέχεται (κάτι): ~ οργάνων (σε µεταµόσχευση) ANT. δότης. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λαµβάνω]. 

-λήπτης, -λήπτρια· β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. αυτόν που λαµβάνει 
κάτι: δανειο-λήπτης, δωρο-λήπτης 2. αυτόν που καταγράφει µε µηχανή κάτι: 
εικονο-λήπτης, ηχο-λήπτης 3. αυτός που αναλαµβάνει να εκτελέσει κάτι: εργο-
λήπτης 4. συσκευή κατάλληλη για την υποδοχή κάποιου πράγµατος: ρευµατο-
λήπτης (πρίζα). [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. 
παρα-λήπτης, δωρο-λήπτης), που προέρχεται από το ουσ. λήπτης (βλ.λ.)]. 

-ληπτος, -η, -ο (λόγ.) λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι καταλαµβάνεται ή χαρακτηρίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από συγκεκριµένες ιδέες και πεποιθήσεις: θρησκόληπτος, δαιµονό-
ληπτος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εϋ-ληπτος, θεό-
ληπτος), που προέρχεται από το ρ. λαµβάνω µέσω τού θ. ληπ- (πβ. κ. λήπ-
της)]. 

λήρος (ο) (αρχαιοπρ.) ο ανόητος λόγος ΣΥΝ. µωρολογία. [ΕΤΥΜ < αρχ. λήρος, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *la- «φωνάζω», ονοµα-τοποιηµένη ρίζα, πβ. αρχ. 
σλαβ. la-jq, αρµ. lam «κλαίω», ίσως και λατ. lämentum «θρήνος» κ.ά. Οµόρρ. 
πιθ. λά-σκω «κραυγάζω, φωνάζω». Βλ. λαλώ, παρα-ληρώ]. 

-λής κ. -λης (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα αρσενικών ουσιαστικών που δηλώνει: 
1. ιδιότητα: µερακ-λής, µπελα-λής, παρα-λής, σεβντα-λής 2. καταγωγή: Βάρνα - 
Βάρναλης. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το τουρκ. -li 
και απαντούσε αρχικώς µόνο σε τουρκικής προελεύσεως λέξεις, λ.χ. bela-li, 
sevda-h]. 

λησµονιά [µεσν.] κ. αλησµονιά (η) (λογοτ.) η έλλειψη µνήµης, το να ξεχάσει 
κανείς (κάποιον/κάτι) ή να τον ξεχάσουν ΣΥΝ. λήθη· ΦΡ. νερό τής λησµονιάς 
το νερό που, κατά τη λαϊκή αντίληψη, πίνουν οι νεκροί στον Αδη και 
λησµονούν τα επίγεια. Επίσης λησµοσύνη [αρχ.] (βλ.λ.) κ. λησµονησιά κ. 
αλησµονησιά. 

λησµονιάρης, -α, -ικο [µεσν.] (λαϊκ.) ξεχασιάρης (βλ.λ.). 
λησµονοβότανο (το) το βοτάνι που, κατά τις λαϊκές δοξασίες, τρώγουν οι 

νεκροί στον Άδη και ξεχνούν τα επίγεια. 
λησµονώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) αλησµονώ ρ. µετβ. {λησµον-είς κ. -άς... | λησµόν-

ησα, -ιέµαι κ. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (λογοτ.) παύω να θυµούµαι, µου 
διαφεύγει (κάτι): «αλησµονώ και χαίροµαι, θυµάµαι 

και λυπούµαι» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. ξεχνώ 2. αµελώ (υποχρέωση): λησµόνησα 
να πάω στην εκδήλωση || - το χρέος | το καθήκον µου 3. (µε-σοπαθ. 
λησµονιέµαι) ξεχνιέµαι, παύουν να µε θυµούνται: «µάτια που δεν βλέπονται, 
γρήγορα λησµονιούνται» (παροιµ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. λησµονώ (-έω) < µτγν. 
λήσµων < *λαθ-µων (πβ. λήθ-η) < αρχ. λανθάνω (πβ. αόρ. β' ε-λαθ-ον)]. 

λησµοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (λογοτ.) η λήθη 2. ΨΥΧΟΛ. η άρνηση τού 
ανθρώπου να θυµηθεί εµπειρίες που του προκαλούν δυσάρεστα 
συναισθήµατα. 

λησταντάρτης (ο) [1892] {ληστανταρτών} 1. ο ληστής που επαναστατεί 
εναντίον τού κράτους 2. ο αντάρτης που διαπράττει ληστείες. — 
ληστανταρσία (η) [1892]. 

λησταποδόχος (ο) [1839] (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που δέχεται αντικείµενα, τα 
οποία αποτελούν προϊόντα ληστείας (πβ. λ. κλεπταποδόχος). — λησταποδοχή 
(η) [1871]. 

λησταρχείο (το) [µεσν.] 1. το κρησφύγετο τού λήσταρχου και τής συµµορίας 
του 2. (µτφ.-εκφραστ.) το κατάστηµα στο οποίο διαπράττεται αισχροκέρδεια. 

λήσταρχος (ο) [µτγν.], λησταρχίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που ηγείται 
συµµορίας ληστών: ο ~ Νταβέλης. — λησταρχία (η) [µτγν.]. 

ληστεία (η) [αρχ.] {ληστειών} 1. η απόσπαση και η οικειοποίηση ξένων 
αγαθών από τον κάτοχο τους µε άσκηση βίας (που µπορεί να φθάσει µέχρι και 
τον φόνο) ή απειλή: διαπράττω ~ || πέφτω θύµα ληστείας || ~ σε υποκατάστηµα 
τράπεζας µε λεία πολλά εκατοµµύρια 2. (µτφ.-εκφραστ.) η επιδίωξη 
υπερβολικού κέρδους ΣΥΝ. αισχροκέρδεια (πβ. λ. κλοπή, διάρρηξη, ριφιφί, 
υπεξαίρεση). 

ληστεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {λήστ-εψα, -εύθηκα (καθηµ. -εύτηκα), -ευµέ-νος 
(καθηµ. -εµένος)} 1. αποσπώ µε βία ή απειλή (από κάποιον/κάτι) ξένα 
περιουσιακά στοιχεία: ~ σπίτι | τράπεζα | έναν περαστικό || λήστεψαν 
χρηµαταποστολή και απέσπασαν 5.000.000 δραχµές 2. (µτφ.-εκφραστ.) 
διαπράττω αισχροκέρδεια εις βάρος κάποιου. — λήστευ-ση (η) [1845]. 

ληστής (ο/η) {θηλ. γεν. ληστού} 1. το πρόσωπο που διαπράττει ληστεία: οι ~ 
τής τράπεζας 2. (παλαιότ.) το µέλος συµµορίας από εκείνες που δρούσαν στην 
ύπαιθρο, κυρ. σε ορεινές περιοχές, και λήστευαν περαστικούς ή τους απήγαν, 
για να ζητήσουν λύτρα 3. (µτφ.-εκφραστ.) το πρόσωπο που αισχροκερδεί εις 
βάρος των άλλων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ληστής | ληϊστής < *λαΕ-ιδ-τής < λεία (< 
*λάΡ-ια), βλ. κ. λεία]. 

ληστοκρατία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} κατάσταση στην οποία ληστές ελέγχουν 
µια περιοχή διαπράττοντας ληστείες και επιβάλλοντας τη θέληση τους. 

ληστοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κυρ. τριτοπρόσ. ληστοκρατείται... µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} (για τόπο) έχω καταληφθεί ή κυριαρχούµαι από ληστές: όλη 
η ύπαιθρος ληστοκρατείται, µε αποτέλεσµα να µην εκτελούνται τα περισσότερα 
δροµολόγια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ληστοπραξία (η) [1871] {ληστοπραξιών} κάθε πράξη που µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ληστεία σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα. 

ληστοσυµµορία (η) [1872] {ληστοσυµµοριών} συµµορία ληστών. — 
ληστοσυµµορίτης (ο) [1895]. 

ληστοτρόφος (ο) [1870] (λόγ.) πρόσωπο που τρέφει ή περιθάλπει ληστές. 
ληστοφυγόδικος (ο) [1887] (ληστοφυγοδίκ-ου | -ων, -ους} φυγόδικος (βλ.λ.) 

που κατηγορείται για ληστεία. — ληστοφυγοδικία (η) [1890]. 
ληστρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ληστεία ή/και µε ληστές: ~ 

επιδροµή | µέθοδος | επίθεση 2. αυτός που έχει το χαρακτήρα ληστείας: ~ 
πράξη 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αισχροκέρδεια, αρπακτική 
διάθεση: ~ φορολογική πολιτική · ΦΡ. ΙΣΤ. ληστρική σύνοδος η εκκλησιαστική 
σύνοδος τού 449 µ.Χ., που έγινε στην Έφεσο και στην οποία υπερίσχυσε µε 
αυθαιρεσίες η παράταξη τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, που προέκρινε µία 
µονοφυσιτική οµολογία πίστεως. — ληστρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ληστρικός < ληστρίς (ναϋς) «πειρατικό πλοίο» < *λαΕ-ιδ-τρίς < λεία (< 
*λάΡ-ιά)]. 

ληταρι (το) {ληταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) σχοινί µε το οποίο δένουν τα κατοικίδια 
ζώα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λητάρι(ν) < µτγν. είλητάριον (βλ.λ.)]. 

Λητώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. η µητέρα τού Απόλλωνα και τής 
Αρτέµιδος 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Εφόσον η Λητώ ήταν µητέρα-θεά που προερχόταν 
από τη Μ. Ασία, ίσως έχει κοινή ετυµολογική προέλευση µε τη Λήδα, δηλ. 
από λυδ. lada «γυναίκα, σύζυγος». Οι αρχαίοι θεωρούσαν τη Λητώ θεά τής 
νύχτας και συνέδεαν -παρετυµολογικώς- το όνοµα της µε το ρ. λανθάνω]. 

λήφθηκα ρ. → λαµβάνω 
λήψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. η πράξη κατά την οποία λαµβάνει 

κανείς (κάτι): ~ χρηµατικής αµοιβής ||η~ όλων των απαραίτητων µέτρων || ~ 
απόφασης | διαταγής | βοήθειας || ~ αίµατος ΑΝΤ. δόσιµο- ΦΡ. (στη Λογική) 
λήψη του ζητουµένου (λατ. petitio principii) το να παίρνεις κάτι που είναι 
ζητούµενο ως δεδοµένο 2. (ειδικότ.) η διοχέτευση στον οργανισµό µε 
κατάποση: ~ φαρµάκου | τροφής · 3. το να δέχεται µία κεραία ραδιοφωνικό ή 
τηλεοπτικό σήµα και να το µεταβιβάζει στην αντίστοιχη συσκευή που 
λειτουργεί ως δέκτης: η ~ δεν είναι καλή || συσκευή λήψεως 4. η αποτύπωση 
(εικόνας ή σκηνής) σε φωτογραφικό ή κινηµατογραφικό φιλµ: µηχανή λήψεως 
(κάµερα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λήψις < λαµβάνω (πβ. 
µέλλ. λήψοµαι)]. 

-ληψία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. λήψη: αιµο-ληψία 2. την κατοχή από 
έµµονες ιδέες: θρησκο-ληψία 3. την καταγραφή µε µηχανή- 
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µατα: ηχο-ληψία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έπι-λη-ψία, 
µτγν. δωρο-ληψία), που προέρχεται από το ρ. λαµβάνω (θ. ληψ-, πβ. µέλλ. 
λήψ-οµαι) και απαντά επίσης σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. αγγλ. narco-
lepsy)]. 

ληψοδοσία (η) {ληψοδοσιών} (λόγ.) η εµπορική συναλλαγή ΣΥΝ. δοσοληψία, 
αγοραπωλησία, (λαϊκ.) πάρε-δώσε, αλισβερίσι. [ΕΤΥΜ. < ληψο- (< λήψη) + -
δοσία (< δόση)]. 

λιάδα (η) (λαϊκ.) κυρ. στη φρ. γίνοµαι λιάδα µεθώ πάρα πολύ, γίνοµαι τύφλα 
στο µεθύσι. 

λιάζω ρ. µετβ. {έλιασα, λιάσ-τηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. εκθέτω (κάτι) στις 
ηλιακές ακτίνες, απλώνω (κάτι) στον ήλιο, για να θερµανθεί ή να ξεραθεί: ~ 
στρωσίδια | σύκα | σταφίδες 2. (µεσοπαθ. λιάζοµαι) (α) κάθοµαι στον ήλιο, 
απολαµβάνω τον ήλιο: πάνω στο πεζούλι ήταν ξαπλωµένες γάτες και λιάζονταν 
|| «ένας αϊτός καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε» (δηµοτ. τραγ.) (β) (για 
τόπους, χώρους) δέχοµαι ήλιο, φωτίζοµαι από τον ήλιο, είµαι ευήλιος: αυτό το 
δωµάτιο δεν λιάζεται καθόλου και µυρίζει µούχλα. — λιάσιµο (το). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ηλιάζω (µε αποβολή τού ατόνου αρχικού ή-) < ήλιος]. 

λιακάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το να είναι η ηµέρα ηλιόλουστη και ευχάριστα 
ζεστή, κυρ. το φθινόπωρο, τον χειµώνα ή την άνοιξη: θέλησαν να 
επωφεληθούν από τη φθινοπωρινή ~ και πήγαν στην εξοχή || σήµερα έχει ~|| ο 
κόσµος βγήκε ν'απολαύσει τη ~. [ΕΤΥΜ. < λιακό (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
άδα, πβ. βαρκ-άδα, φεγγαράδα]. 

λιακό (το) (λαϊκ.) 1. το µπαλκόνι, ο εξώστης που φωτίζεται από ήλιο 2. το 
δοχείο ή ο χώρος όπου τοποθετούνται για να εκτεθούν στον ήλιο καρποί, όπως 
σταφύλια, σύκα κ.λπ., για να αποξηρανθούν ΣΥΝ. λιά-στρα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ήλιακόν, ουδ. τού επιθ. ηλιακός < αρχ. ήλιος]. 

λιακωτό (το) (λαϊκ.) 1. το µπαλκόνι που το βλέπει ο ήλιος 2. η επίπεδη στέγη 
οικοδοµήµατος, την οποία βλέπει ο ήλιος: «άνοιξη, γυιε, που αγάπαγες κι 
ανέβαινες απάνω στο ~ και κοίταζες,...» (Γ. Ρίτσος) ΣΥΝ. ταράτσα 3. το 
µπαλκόνι που περιφράσσεται µε τζάµια, τζαµαρία. [ΕΤΥΜ. < *ηλιακωτό < 
µτγν. ηλιακός < αρχ. ήλιος]. 

λίαν επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολύ: η ποινή που του επεβλήθη είναι - επιεικής || θα τα 
ξαναπούµε ~ συντόµως- ΦΡ. λίαν καλώς (πολύ καλά) ο βαθµός επίδοσης 
µαθητή ή φοιτητή, που βρίσκεται µία βαθµίδα πιο κάτω από το «άριστα»: 
πήρε το πτυχίο του µε -, [ΕΤΎΜ αρχ., αιτ. αµάρτυρου ουσ. που 
χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατι-κώς, αβεβ. ετύµου. Οι συνδέσεις µε το δωρ. λήν 
«θέλω» και µε το επίθ. λείος έχουν πλέον εγκαταλειφθεί]. 

λιανεµπόριο (το) → λειανεµπόριο 
λιανίζω ρ. → λειανίζω 
λιανικός, -ή, -ό → λειανικός 
λιανοκέρι (το) -> λειανοκέρι 
λιανο(ν)τούφεκο (το) → λειανο(ν)τούφεκο 
λιανοπούληµα (το) → λειανοπούληµα 
λιανοπωλητής (ο) → λειανοπωλητής 
λιανός, -ή, -ό → λειανός 
λιανοτράγουδο (το) → λειανοτράγουδο 
Λιάπης (ο) {Λιάπηδες} εξισλαµισµένος Αλβανός, από αυτούς οι οποίοι 

κατοικούσαν στη Λιαπουριά τής Ν∆. Αλβανίας- οµάδες αυτών 
εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές τής Ν. Ελλάδας (Αττικοβοιω-τία, 
Εύβοια, Σπέτσες, Κορινθία κ.α.) κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο (βλ. κ. λ. 
Αρβανίτης). 
[ETYM. < αλβ. Liap, ονοµασία µιας από τις αλβανικές φυλές, αγν. ετύµου]. 

λιάσιµο (το) → λιάζω 
λιαστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που αποξηράνθηκε ύστερα από έκθεση του στον 

ήλιο: ~ σταφύλια | ντοµάτες- ΦΡ. λιαστό κρασί το κρασί που παρασκευάστηκε 
από σταφύλια, τα οποία είχαν εκτεθεί προηγουµένως στον ήλιο. [ΕΤΥΜ. < 
*ηλιαστός < αρχ. ηλιάζω < ήλιος]. 

λιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το δοχείο ή ο χώρος όπου απλώνονται 
καρποί (σταφύλια, σύκα κ.λπ.) εκτεθειµένοι στον ήλιο, για να αποξηρανθούν 
ΣΥΝ. λιακό 2. το σύρµα όπου απλώνονται τα πλυµένα ρούχα για να 
στεγνώσουν. 
[ΕΤΥΜ < θ. λιασ- (< λιάζω, -οµαι) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. κρε-µάσ-τρα]. 

Λιβαδειά (η) (άλλη ορθ. Λειβαδιά) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα 
τού νοµού Βοιωτίας. Επίσης (σπανιότ.) Λεβαδειά. — Λιβαδείτης κ. 
Λιβαδιώτης (ο), Λιβαδείτισσα κ. Λιβαδιώτισσα (η), λι-βαδείτικος, -η, -ο κ. 
λιβαδιώτικος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λεβάδεια, από τον Αθηναίο Αέβαδο, που εγκατέστησε τους 
κατοίκους τής αρχαιότερης Μιδείας (η οποία ήταν χτισµένη σε λόφο) στη 
βοιωτική πεδιάδα]. 

λιβάδι (το) (παλαιότ. ορθ. λειβάδι) (λιβαδ-ιού | -ιών} 1. η έκταση γης, η οποία 
είναι γεµάτη χορτάρι και κατάλληλη για τη βοσκή και τη διατροφή των ζώων 
ΣΥΝ. (λόγ.) λειµώνας · 2. η ρηχή λιµνοθάλασσα στην οποία εκτρέφονται 
ψάρια. — (υποκ.) λιβαδάκι (το) [µεσν.], λι-βαδήσιος, -ια, -ιο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λιβάδιον, υποκ. τού αρχ. λιβάς, -άδος (ή) «σταλαγµός νερού, 
στάσιµο νερό, ρυάκι» < *λιψ«ρεύµα, ρυάκι» (µαρτυρειται µόνο η γεν. λιβός) 
< λείβω «στάζω, χύνω - κάνω σπονδή», που συνδ. µε λατ. libo «χύνω, κάνω 
σπονδή», αρχ. σλαβ. lëjq «εκχέω, χύνω», λιθ. lieju]. 

λιβαδοπονία (η) κλάδος τής δασολογίας που ασχολείται µε τη µελέτη των 
λιβαδικών φυτών, µε τα συστήµατα ανάπτυξης λιβαδιών, µε τη λιβαδική 
τεχνική, τη διατροφή ζώων στα λιβάδια και τη δια- 

χείριση βοσκοτόπων, καθώς και µε την οικολογία, την προστασία και 
τη διαµόρφωση τού λιβαδικού τοπίου. [ΕΤΥΜ. < λιβάδι + -πονία (πβ. γεω-
πονία)]. λιβαδότοπος (ο) [µεσν.] 1. η περιοχή που είναι γεµάτη λιβάδια 2. το 
λιβάδι, ο βοσκότοπος. λιβάνι (το) {λιβαν-ιού | -ιών} η ρητίνη που προέρχεται 
από το δέντρο λίβανος, εκλύει αρωµατική µυρωδιά όταν καίγεται και 
χρησιµοποιείται υπό µορφήν κόκκων σε λατρευτικές τελετουργίες, όπου 
συµβολίζει (καθώς καίγεται σε θυµιατήρι) την άνοδο στον ουρανό των προ-
σευχών των πιστών ΣΥΝ. θυµίαµα- ΦΡ. (οικ.) (α) αιτοφεύνω | αποστρέφοµαι 
(κάποιον) όπως ο διάολος το λιβάνι βλ. λ. διάβολος (β) κερί και λιβάνι! 
οργισµένα σε κάποιον που επαναλαµβάνει εκνευριστικά τη λέξη «κύριε/κυρία». 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. λιβάνι(ν) < αρχ. λίβανος (βλ.λ.)]. 
λιβανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {λιβάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καίω λιβάνι σε 

θυµιατήρι, ώστε να αναδίδεται αρωµατικός καπνός (µπροστά από εικόνες ή 
τους πιστούς): ο παππάς λιβάνιζε τους πιστούς ΣΥΝ. θυµιάζω 2. (µτφ.-µειωτ.) 
κολακεύω (κάποιον) µε αναξιοπρεπή τρόπο: λιβάνιζε τον προϊστάµενο του, 
προκειµένου να πάρει προαγωγή ΣΥΝ. γλείφω· (µτφ.) 3. ενοχλώ (κάποιον) 
επαναλαµβάνοντας του τα ίδια λόγια: πάψε να µε λιβανίζεις όλη µέρα µ' αυτή 
την ιστορία 4. διστάζω να κάνω (κάτι): αντί να φάει το φαγητό του, καθόταν 
και το λιβάνιζε- το κοίταζε, το σκάλιζε µε το πιρούνι και µε ρωτούσε τι είχε 
µέσα 5. καθυστερώ πολύ (κάτι): Τι τη λιβανίζεις αυτή την αναφορά τόσες 
µέρες; Θα την τελειώσεις ποτέ να την υποβάλουµε; — λιβάνισµα (το). 

λιβανιστήρι (το) {λιβανιστηρ-ιού | -ιών) το κεραµικό ή συνηθέστερα 
µπρούντζινο σκεύος, µέσα στο οποίο καίγεται το λιβάνι ΣΥΝ. θυµιατήρι, 
θυµιατό- ΦΡ. (µτφ.) άρχισε πάλι το λιβανιστήρι (i) άρχισε πάλι να 
επαναλαµβάνει µε ενοχλητικό τρόπο τα ίδια (ii) άρχισε να κολακεύει κάποιον 
για συγκεκριµένο σκοπό. [ΕΤΥΜ. < λιβανίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. 
εργασ-τήρι]. 

λιβανιστής (ο) [1892] 1. πρόσωπο που λιβανίζει ΣΥΝ. θυµιαστής 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που φέρεται αναξιοπρεπώς, κολακεύοντας τους άλλους ΣΥΝ. 
κόλακας. 

Λίβανος (ο) {Λιβάνου} (αραβ. Al-Jumhüriyah al-Lubnäniyah = ∆ηµοκρατία 
τού Λιβάνου) κράτος τής ∆. Ασίας στην Α. ακτή τής Μεσογείου Θαλάσσης µε 
πρωτεύουσα τη Βηρυτό, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα τη λίρα 
Λιβάνου. — Λιβανέζος (ο), Λιβανέζα (η), λιβανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λίβανος, ονοµασία τής µεγάλης οροσειράς που διασχίζει τη 
χώρα. Για την ετυµ. βλ. λ. λίβανος]. 

λιβανος (ο) (λιβάν-ου | -ων, -ους} 1. δέντρο αειθαλές, µε µικρά άνθη και φλοιό 
µε ρητινοφόρους αγωγούς, από το οποίο παράγεται το λιβάνι 2. (συνεκδ.) το 
λιβάνι. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εβρ. lebönä < labn «λευκός», που οφείλεται στις χιονισµένες 
κορυφές τής οµώνυµης οροσειράς]. 

λιβανωτός (ο) 1. η αρωµατική ουσία τού λιβανιού, η οποία χρησιµοποιείται ως 
θυµίαµα 2. (συνεκδ.) το λιβάνισµα 3. (µτφ.) ο υπερβολικά επαινετικός λόγος, 
που αποσκοπεί στο να κολακεύσει κατά τρόπο αναξιοπρεπή ΣΥΝ. κολακεία, 
γλείψιµο- ΦΡ. καίω λιβανωτό (σε κάποιον) εγκωµιάζω αναξιοπρεπώς, 
κολακεύω (κάποιον). Επίσης λιβανωτό (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λίβανος (βλ.λ.) ή, κατ' άλλη άποψη, απευθείας από φοιν. 
labônat < ρίζα lbn «λευκός»]. 

λίβας (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (επίσ.) ο θερµός νοτιοδυτικός άνεµος που πνέει από 
την κατεύθυνση τής Λιβύης (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. γαρµπής 2. (κατ' 
επέκτ.) ο ξηρός και θερµός άνεµος, που προκαλεί σηµαντικές ζηµιές στη 
γεωργία: «των εχθρών τα φουσάτα πέρασαν σαν τον ~ που καίει τα σπαρτά» 
(εµβατήριο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. *λίψ (µαρτυρειται µόνον η γεν. λιβός) < λείβω «στάζω, 
χύνω - κάνω σπονδή» (βλ. κ. λιβάδι)]. 

λιβελλογράφηµα (το) [1888] {λιβελλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} δηµοσίευµα, 
άρθρο ή βιβλίο που περιέχει δυσφηµιστικά σχόλια και κακόβουλους, 
συκοφαντικούς χαρακτηρισµούς (για κάποιον): δεν πρόκειται για υπεύθυνη 
κριτική, αλλά για κατάπτυστο ~. 

λιβελλογράφος (ο/η) [1819] πρόσωπο που γράφει λιβέλλους. — λι-
βελλογραφικός, -ή, -ό [1871]. 

λιβελλογραφώ ρ. αµετβ. [1858] (λιβελλογραφείς... | λιβελλογράφη-σα} 
συντάσσω δηµοσιεύµατα που αποδίδουν συκοφαντικούς χαρακτηρισµούς, 
διαδίδουν κακόβουλες φήµες. — λιβελλονραφία (η) [1871]. 

λίβελλος (ο) {λιβέλλ-ου | -ων, -ους} το δυσφηµιστικό ή υβριστικό δηµοσίευµα 
(άρθρο, φυλλάδιο ή βιβλίο) ή είδηση, που στρέφεται εµπα-θώς εναντίον 
κάποιου ΣΥΝ. λιβελλογράφηµα. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < λατ. libellus «βιβλιαράκι», υποκ. τού liber «βιβλίο». Η λ. 
αναφερόταν εξαρχής σε δηµοσίευµα συνόλου αρχών ή δογµάτων, ειδικώς δε 
σε πολεµικού χαρακτήρα δηλώσεις και κατηγορίες (λ.χ. ποιήσαι λίβελλον κατά 
των Ώριγενιστών, Κύριλλος Σκυθ.)]. 

λιβελούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σαρκοφάγο έντοµο µε επίµηκες σώµα, 
τέσσερεις µακριές φτερούγες που φέρουν πυκνές νευρώσεις και ηµισφαιρικό, 
ευκίνητο κεφάλι, το οποίο ζει κοντά σε στάσιµα ή ήρεµα νερά. Επίσης 
λιβελούλη 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. libellule < λατ. libella «διαβήτης - επίπεδο» (από 
το οριζόντιο πέταγµα τού εντόµου), υποκ. τού libra «στάθµη, υδροστάτης»]. 

Λιβερία (η) (αγγλ. Republic of Liberia = ∆ηµοκρατία τής Λιβερίας) κράτος τής 
∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Μονρόβια, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το δολάριο Λιβερίας. — Λιβεριανός (ο), Λιβεριανή (η), λιβεριανός, -
ή, -ό. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. Liberia < λατ. liber «ελεύθερος», επειδή από το 1822 
ώς 
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το 1865 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πολλοί απελεύθεροι Μαύροι, οι οποίοι 
ήταν προηγουµένως δούλοι στην Αµερική. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
πρωτεύουσα Monrovia έλαβε το όνοµα της από τον τότε πρόεδρο των Η.Π.Α. 
Monroe]. Λιβέριος (ο) {-ου κ. -ίου) 1. άγιος τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκα-
θολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Liberius < liber «ελεύθερος», επίθ. που απαντά ως 
µέρος τής προσωνυµίας Juppiter Liber «Ελευθέριος Ζευς»]. λΐβΐνγκρούµ κ. 
λίβινγκ-ρουµ (το) {άκλ.} ο χώρος ανάπαυσης, ψυχαγωγίας, υποδοχής 
επισκεπτών κ.λπ. ενός σπιτιού ΣΥΝ. καθιστικό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. living-room]. 
λιβοζέφυρος (ο) [1858] (χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο πουνεντογάρµπης (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < λίβας + ζέφυρος]. λιβόνοτος (ο) [1728] {χωρ. πληθ.} ο 
οστριογάρµπης (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < λίβας + νότος]. λίβρα  κ. λίµπρα  (η)  {λιβρών}  αγγλική µονάδα 
βάρους και χωρητικότητας, που ποικίλλει στην τιµή κατά τόπους και εποχές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. libra «λίτρα, µονάδα µετρήσεως βάρους»]. λιβρέα (η) 
{λιβρεών} η ειδική στολή υπηρετών (λακέδων) σε επίσηµους οίκους (ανάκτορα, 
µέγαρα, πρεσβείες κ.ά.) ΣΥΝ. οικοστολή. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. livrea | γαλλ. livrée < 
p. livrer «παραδίδω» (< λατ. liberare), επειδή αυτές τις στολές τις παρέδιδαν 
στους ακολούθους τους οι βασιλείς και οι πρίγκιπες, για να τις φορούν όταν τους 
υπηρετούσαν]. Λιβύη (η) (αραβ. Al-Jamähiriyah al-Arabiyah al-Libiyah aS-
Sabiyah al-IStiräkiyah = Αραβική Λιβυκή Σοσιαλιστική Λαϊκή ∆ηµοκρατία) 
κράτος τής Β. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Τρίπολη, επίσηµη γλωσσά την 
Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Λιβύης. — Λίβυος (ο) [µεσν.], Λίβυα (η), 
λ(βυκός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που απαντά τόσο στην Οδύσσεια όσο και στον 
Ηρόδοτο, δηλώνοντας τη Β. Αφρική, τις περιοχές δυτικά τού Νείλου, αλλά και 
ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Η λ. προέρχεται από το ουσ. Λίβυς (γεν. -
υος), που είναι αβεβ. ετύµου. Ίσως ταυτίζεται µε το κυρηναϊκό εθνωνύµιο 
Libu/Rbu ή και µε το εβρ. Luvim | Lehabim, που οι Εβδοµήκοντα απέδωσαν ως 
Λίβυες]. λιγάκι επίρρ. → λίγο 
λίγδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο λεκές που αφήνουν στα ρούχα το λίπος 

ή το λάδι 2. η λιπαρή βροµιά (στα ρούχα, στα άλουστα µαλλιά κ.λπ.): τα 
µαλλιά του ήταν όλο ~ 3. το χοιρινό λίπος ΣΥΝ. γλίνα, ξίγγι. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λίγδην «µε τριβή, ακροθιγώς» < θ. λιγ-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού  I.E.  *(s)leig- «γλιστερός, αηδιαστικός», πβ. αρχ. ιρλ. (fo)sligim 
«επαλείφω», αρχ. γερµ. slïhhan «γλιστρώ», ρωσ. slizkij «ολισθηρός» κ.ά.]. 
λιγδερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που περιέχει λίπος ή λιπαρές ουσίες: ~ 
λουκάνικα | φαγητά 2. αυτός που έχει λερωθεί, που έχει λεκέδες ΣΥΝ. βρόµικος, 
ρυπαρός 3. (συνεκδ.) αυτός που έχει εµποτιστεί µε λιπαρές ουσίες και γι' αυτό 
γλιστράει ΣΥΝ. ολισθηρός. λιγδιά (η) (λαϊκ.) ο κολλώδης λεκές που προέρχεται 
από λίπος ή λιπαρή ουσία ΣΥΝ. λαδιά, βροµιά. λιγδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{λίγδιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) λερώνω (κάποιον) µε λιπαρές ουσίες, µε λίγδες, 
του αφήνω λιπαρό λεκέ ΣΥΝ. λεκιάζω, λαδώνω ♦ 2. (αµετβ.) γεµίζω λίγδα, 
λερώνοµαι µε ρυπώδεις κηλίδες: λιγδιασµένα µαλλιά. — λίγδιασµα (το). 
λιγδιάρης, -α, -ικο (εκφραστ.) εντελώς βρόµικος, γεµάτος λίγδες ΣΥΝ. 
βροµιάρης, ακάθαρτος ΑΝΤ. καθαρός, παστρικός. Επίσης λιγδιάρικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < λίγδα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. βροµ-ιάρης]. λιγδώνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λίγδω-σα, -θηκα, -µένος) λιγδιάζω 
(βλ.λ.). — λίγδωµα (το). Λιγηρας (ο) ποταµός τής Κ. Γαλλίας, γνωστός για 
τους πύργους που είναι κτισµένοι στις όχθες του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού λατ. Liger (< γαλλ. Loire), αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. 
*leg- | *lig- «λάσπη»]. λίγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (γενικά) ο συνασπισµός, η 
συµµαχία, η ένωση βάσει κοινού σκοπού, κοινών συµφερόντων 2. ο σύλλογος ή 
η ένωση νοµικών ή φυσικών προσώπων, που συγκροτείται (στο εσωτερικό ενός 
κράτους ή διακρατικώς) µε στόχο την προάσπιση πολιτικών, θρησκευτικών, 
οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων: οι ισχυρές οµάδες µπάσκετ τής Ευρώπης 
σχηµάτισαν ~ και θα οργανώσουν πρωτάθληµα µεταξύ τους. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. lega < παλαιότ. liga < λατ. Ugo «δένω»]. 
λιγνάδα (η) → λιγνός 
λιγνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λίγνεψα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) 
λεπτό ΑΝΤ. παχαίνω, χοντραίνω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω βάρος, κιλά, γίνοµαι λεπτός, 
αδύνατος: λίγνεψε απότοµα µέσα στο καλοκαίρι. — λιγνεµα (το). λιγνίτης (ο) 
{λιγνιτών} ο κατώτερης ποιότητας γαιάνθρακας, που έχει χρώµα ανάµεσα στο 
καστανό και το µαύρο και χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και λιπασµάτων, στη µεταλλουργία νικελίου και την 
κεραµοποιία: εξόρυξη λιγνίτη. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. lignite (οπτικό 
δάνειο) < λατ. lignum «ξύλο»]. λιγνιτωρυχείο (το) το ορυχείο από το οποίο 
εξορύσσεται λιγνίτης. λιγνιτωρύχος (ο) ο εργάτης που δουλεύει σε 
λιγνιτωρυχείο. λιγνός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σώµα λεπτό: «ο χοντρός κι ο ~», 
ένα διάσηµο κωµικό δίδυµο τού βωβού κινηµατογράφου ΑΝΤ. χοντρός, 

παχύς 2. (γενικότ.) αδύνατος, ισχνός: τα - του πόδια 3. πολύ λεπτός: τα ~ 
κλαράκια τού δέντρου. — λιγνάδα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. από τη µτγν. «γλώσσα» τού Ησυχίου λέγνος· άνανδρος, 
σίτος όµή αδρός, που είναι αγν. ετύµου. Κατ' άλλη εκδοχή, προέρχεται από 
*λυγινός < αρχ. λύγος «λυγαριά» (βλ. λ. λυγαριά), οπότε το επίθ. θα έπρεπε να 
γράφεται µε -υ- (λυγνός)]. 

λίγο επίρρ. [µεσν.] 1. σε µικρή ποσότητα, σε µικρό βαθµό: ~ άσχηµος | δυνατός 
| αργά | µακριά | πιο πέρα || µιλάω ~ Ρωσικά ||~ ο ένας - ο άλλος, τελικά τα 
κατάφεραν || (ως απάντηση) -Τρόµαξες; —! ΑΝΤ. πολύ 2. για µικρή χρονική 
διάρκεια ή σύντοµο διάστηµα· (α) όχι πολλή ώρα: κοιµήθηκα (για) ~ το 
µεσηµέρι || θα σου τηλεφωνήσω σε ~ (β) για µια στιγµή: πάρε ~ το πόδι σου, να 
περάσω! || Κοίτα ~ το παντελόνι σου! Έχει λερωθεί (γ) (αντί τού «παρακαλώ», 
µετριαστικά, ώστε να µη φαίνεται το ύφος επιτακτικό): µου δίνεις ~ το αλάτι; 
ΦΡ. (α) λί-γο-λίγο (i) αργά και σταδιακά, βαθµιαία: καλυτερεύει ~ η κατάσταση 
του || κι από ~ γίνεται πολύ ΣΥΝ. αγάλι-αγάλι (ϋ) κάθε τόσο, σε µικρές 
ποσότητες: τα δυνατά κρασιά πρέπει να τα πίνεις - (β) λίγο-πο-λύ | λίγο ώς 
πολύ | λίγο ή πολύ σε κάποιον βαθµό: ~ το ήξερα ότι θα συµβεί || είναι ~ 
τρελούτσικος (γ) λίγο έλειψε να... | λίγο ακόµη και... | λίγο ήθελε να... 
παραλίγο να...: λίγο έλειψε να πνιγεί || λίγο ακόµη και θα πνιγόταν || ευτυχώς 
που παρενέβης και τους ηρέµησες- λίγο ήθελαν ακόµη και θα τσακώνονταν (δ) 
(εµφατ.) ούτε λίγο ούτε πολύ για την ακρίβεια, ουσιαστικά: ~ µού ζητάει να 
δουλεύω γι'αυτόν χωρίς να µε πληρώνει! (ε) κάθε λίγο και λιγάκι για κάτι 
ενοχλητικό, που γίνεται ή επαναλαµβάνεται πολύ συχνά: ~ έρχεται και µου 
ζητάει δανεικά 3. µικρή απόσταση: προχώρησε ~ και σταµάτησε. — (υποκ.) 
λιγάκι [µεσν.] κ. λιγουλάκι [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. 

λίγο- κ. λιγό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει µικρή ποσότητα (κυ-ριολ. και 
µτφ.): λιγό-φαγος, λιγο-µίλητος, λιγό-ζωος. [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. ολίγο-]. 

λιγόζωος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός τού οποίου η ζωή διαρκεί για µικρό χρονικό 
διάστηµα ΣΥΝ. βραχύβιος ΑΝΤ. µακρόβιος, µακροήµερος, πολύχρονος. 

λιγοήµερος, -η, -ο → ολιγοήµερος 
λιγοθυµώ ρ. αµετβ. {λιγοθυµάς... | λιγοθύµ-ησα, -ισµένος) (λαϊκ.) λιποθυµώ: 

του µίλησε µε λιγοθυµισµένη, σβησµένη φωνή. — λιγοθυµιά (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λιγοθυµώ < αρχ. λιποθυµώ, µε την επίδραση τού επιθ. λίγος]. 

λιγόκαρδος, -η, -ο → ολιγόκαρδος 
λιγόλογος, -η, -ο → ολιγόλογος 
λιγοµίλητος, -η, -ο αυτός που µιλάει λίγο, που λέει λίγα λόγια ΑΝΤ. φλύαρος, 

πολυλογάς. 
λιγόπιστος, -η, -ο → ολιγόπιστος 
λίγος, -η, -ο κ. ολίγος 1. (α) αυτός που υπάρχει σε µικρή ποσότητα: - ψωµί | 

ζάχαρη || µε ~ καλή θέληση όλα γίνονται ΑΝΤ. πολύς (β) αυτός που έχει µικρή 
διάρκεια, σύντοµος: θα λείψω για ~ ώρα (γ) αυτός που έχει µικρή ένταση: 
έκανε ~ θόρυβο || νιώσαµε επιτέλους κι εµείς ~ χαρά 2. αυτός που υπάρχει σε 
µικρό αριθµό: ~ ελιές | σπίτια | λεωφορεία | βιβλία | άνθρωποι || λίγοι µπορούν 
να λύσουν αυτό το πρόβληµα || θα λείψω για ~ ώρες || το νερό είναι ~ σ' αυτές 
τις περιοχές ΑΝΤ. πολύς· ΦΡ. λίγα λόγια | λίγα τα λόγια σου (i) (ως 
προειδοποίηση και συνήθ. µε αυστηρό ύφος) µη λες πολλά, µάζεψε τη γλώσσα 
σου, µην αυθαδιάζεις: ~, γιατί θα φας κάνα χαστούκι! (ii) (προειδοποιητικά σε 
κάποιον, για να προσέχει) µη λες πολλά, πρόσεχε τι θα πεις: ~! Μας ακούνε κι 
άλλοι 3. (για πρόσ.-µειωτ.) αυτός που δεν φθάνει στο ύψος των περιστάσεων, 
όχι τόσο άξιος όσο θα έπρεπε: ο καινούργιος διευθυντής αποδείχθηκε ~ για ένα 
τέτοιο έργο ΣΥΝ. ανάξιος 4. λίγο (α) (ως επίρρ.) βλ. λ. λίγο (β) (σε ερώτηση ή 
µε άρνηση) σηµαντικό, αξιοσηµείωτο: δεν είναι και - να έχεις πέντε στόµατα 
να θρέψεις || ~ είναι να µένεις όρθιος τόσες ώρες; ΦΡ. (α) λίγο το 'χεις; δεν 
είναι ασήµαντο: ~ να βρεθείς ξαφνικά µε εκατοµµύρια; (β) (παροιµ.) όποι-ος 
θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα όποιος είναι άπληστος, χάνει και αυτά που 
έχει αποκτήσει (γ) όπου πάνε τα πολλά, πάνε και τα λίγα όλα τα αγαθά τα 
αποκτούν οι πλούσιοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ολίγος 
(βλ.λ.)]. 

λιγοστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λιγόστ-εψα, -εµένος κ. -ευµένος} ♦ 1. (µετβ.) 
ελαττώνω, περιορίζω: έπρεπε να λιγοστέψει τα έξοδα του, προκειµένου να 
εξοικονοµήσει περισσότερα χρήµατα ΣΥΝ. µειώνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
λιγότερος σε αριθµό ή ποσότητα: τους ανησυχεί που λιγόστεψαν οι 
βροχοπτώσεις ΣΥΝ. ελαττώνοµαι, περιορίζοµαι. — λι-γόστεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. (ό)λιγοστεύω < αρχ. όλιγοστός]. 

λιγοστός, -ή, -ό αυτός που είναι περιορισµένης ποσότητας ή αριθµού: υπάρχουν 
~ πιθανότητες επιτυχίας ΣΥΝ. λίγος. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. όλιγοστός < ολίγος]. 

λιγουλάκι επίρρ. → λίγο 
λιγούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1.η στοµαχική ενόχληση που φθάνει µέχρι και τη 

ζαλάδα ως αποτέλεσµα τής πείνας 2. το αίσθηµα τού κορεσµού από 
υπερβολικό φαγητό ΣΥΝ. µπούχτισµα 3. (µτφ.) η ζωηρή, η έντονη επιθυµία 
για κάτι ΣΥΝ. λαχτάρα. [ΕΤΥΜ. < λιγώνω + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. χασ-
ούρα, θολ-ούρα]. 

λίγου ρεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {λιγουρ-εύτηκα, -εµένος} ♦ 1. (µετβ.) 
ποθώ να απολαύσω (κάτι φαγώσιµο): ~ ένα φρέσκο κανταΐφι ΣΥΝ. λιµπίζοµαι ♦ 
(αµετβ.) 2. νιώθω στοµαχική ενόχληση ή ζαλάδα 3. (µτφ.) επιθυµώ πολύ κάτι 
που δεν έχω: αυτό το αυτοκίνητο το λιγου-ρεύοµαι εδώ και καιρό ΣΥΝ. 
λαχταρώ, ποθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. λίγουρευτός, -ή, -ό αυτός που 
προκαλεί έντονη επιθυµία να φαγωθεί: ~ παγωτό ΣΥΝ. λαχταριστός. λιγούρης, -
α/-ισσα, -ικο {λιγούρηδες} 1. (σκωπτ.) αυτός που λαχταρά 
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συνεχώς φαγητά· (συνεκδ.) αυτός που δεν έχει να φάει και µονίµως πεινά: 
κοίτα τον λιγούρη- µόλις δει φαγητό, του τρέχουν τα σάλια! ΣΥΝ. πεινάλας, 
λιµασµένος 2. αυτός που επιθυµεί σφοδρά (κάτι/κάποιον) και συµπεριφέρεται 
αναξιοπρεπώς µπροστά στο αντικείµενο τής επιθυµίας του. Επίσης λιγούρι 
(το). 

λιγούστρο (το) θαµνώδες διακοσµητικό φυτό µε λεία φύλλα και λευ-κά άνθη σε 
ταξιανθίες. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. ligustrum < τόπων. Liguria «Λιγυρία», περιοχή τής Ιταλίας 
όπου ευδόκιµα το φυτό]. 

λιγόφαγος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που τρώει λίγο, που είναι λιτός στη διατροφή 
του ΣΥΝ. λιτοδίαιτος. — λιγοφαγία (η). 

λιγοψυχία (η) → ολιγοψυχία 
λιγόψυχος, -η, -ο → ολιγοψυχία 
λιγοψύχα) ρ. → ολιγοψυχώ 
λΐγυρός, -ή, -ό 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ευκρινή, ξεκάθαρο και οξύ ήχο 2. 

µελωδικός, εύηχος 3. ευλύγιστος, εύκαµπτος, λυγερός 4. (αρχ.) ευχάριστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λιγ-υλός (µε ανοµοίωση) < λιγύς «οξύς, ηχηρός», αγν. 
ετύµου]. 

λιγωµένα επίρρ.· µε µεγάλη λαχτάρα: την κοιτούσε ~ (µε ερωτικό πόθο). 
λιγώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λίγω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ (σε 

κάποιον) τάση προς έµετο, λιποθυµία ή ζάλη: µε λιγωσαν τα πολλά γλυκά που 
έφαγα 2. (για φαγητό) προκαλώ σε (κάποιον) δυσάρεστο αίσθηµα κορεσµού, 
επειδή παρουσιάζω µια ιδιότητα σε υπερβολή (π.χ. υπερβολικά γλυκιά γεύση): 
το γλυκό ήταν µέσα στα σιρόπια και µε λίγωσε ♦ (αµετβ.) 3. αισθάνοµαι 
λιγούρα 4. (µεσοπαθ. λι-γώνοµαι) (α) αισθάνοµαι πείνα: λιγωµένος απ' την 
πείνα ΣΥΝ. ξελι-γώνοµαι (β) έχω τάση προς έµετο ή λιποθυµία (γ) νιώθω 
κορεσµό· ΦΡ. λιγώνοµαι στα γέλια ξεκαρδίζοµαι στα γέλια, ξεσπώ σε 
ασυγκράτητα γέλια. — λίγωµα (το) [µεσν.] κ. λιγωµάρα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν άλιγώ (-όω) < αρχ. ολίγος]. 

λιγωτικός, -ή, -ό αυτός που λιγώνει (κάποιον}. — λιγωτικά επίρρ. 
Λιέγη (η) πόλη τού Α. Βελγίου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Liège (ολλ. Luik) 

< µτγν. λατ. Leodium < φρανκον. leudi «λαός, άνθρωποι» (ονοµασία τού 
γερµανικού φύλου που κατοικούσε εκεί)]. 

λίζινγκ (το) ({άκλ.} ελλην. χρονοµίσθωση κ. χρηµατοδοτική µίσθωση ΟΙΚΟΝ. 
σύστηµα κατά το οποίο µια επιχείρηση που δεν διαθέτει απαραίτητο κεφάλαιο 
για την αγορά παραγωγικών µηχανηµάτων, τα νοικιάζει για ένα (συνήθ. 
µικρό) χρονικό διάστηµα από άλλη και εκµεταλλεύεται το κεφάλαιο που 
εξοικονοµεί για την ενίσχυση τής θέσης της στην αγορά, την αύξηση των 
κερδών της, τον εκσυγχρονισµό της κ.λπ., ενώ στο τέλος µπορεί να τα 
αγοράσει. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. leasing, τού p. lease «εκµισθώνω» < παλ. γαλλ. lesser 
«εκµισθώνω, επιτρέπω» < λατ. laxäre «αφήνω, ανακουφίζω» (> γαλλ. 
laisser)]. 

λιθάγρα (η) [1842] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) το σιδερένιο εργαλείο που 
αποτελείται από δύο ή περισσότερους βραχίονες, µε τους οποίους 
συγκρατούνται ή ανυψώνονται ογκώδεις πέτρες σε λατοµεία ή κατά την 
εκτέλεση λιµενικών έργων ΣΥΝ. λιθαγωγός. [ΕΤΥΜ. < λιθ(ο)- + άγρα 
«κυνήγι»]. 

λιθαγωγός (ο) [µτγν.] 1. φάρµακο που υποβοηθεί την έξοδο λίθων 
σχηµατισµένων σε όργανα τού ανθρώπινου οργανισµού (ουρολίθων, 
χολόλιθων, εντερολίθων κ.ά.) · 2. η λιθάγρα. 

λιθάνθρακας (ο) [1802] {λιθανθράκων} ο γαιάνθρακας (βλ.λ.). 
λιθανθρακόπισσα (η) [1893] {χωρ. πληθ.} παχύρρευστο απόσταγµα που είναι 

µείγµα διαφόρων υδρογονανθράκων και που χρησιµοποιείται κυρ. στη 
βιοµηχανία χρωµάτων ή φαρµάκων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
steinkohlenteer]. 

λιθανθρακοφόρος, -ος, -ο [1890] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που περιέχει λιθάνθρακες: ~ 
υπέδαφος | στρώµα 2. (α) λιθανθρακοφόρο (το) | λινθρα-κοφόρος περίοδος η 
γεωλογική περίοδος τού Παλαιοζωικού αιώνα, πέµπτη κατά σειρά, η οποία 
θεωρείται ότι διήρκεσε 65.000.000 χρόνια και κατά την οποία συνέβη ο 
µεγαλύτερος σε έκταση µετασχηµατισµός φυτικού υλικού (κυρ. 
υπολειµµάτων ελωδών δασών) σε γαιάνθρακες (β) λιθανθρακοφόρος 
διάπλαση η διαµόρφωση των γεωλογικών στρωµάτων κατά τη 
λιθανθρακοφόρο περίοδο. [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. carbonifère (νόθο συνθ.)]. 

λιθανθρακωρυχείο (το) [1847] το ορυχείο στο οποίο γίνεται εξόρυξη 
λιθάνθρακα. — λιθανθρακωρύχος (ο). 

λιθαράκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή πέτρα, πετραδάκν ΦΡ. έβαλα κι εγώ το λιθαράκι 
µου είχα και εγώ την, έστω και µικρή, συµβολή µου: δεν µπορούσε να κρύψει 
την υπερηφάνεια του, καθώς ένιωθε ότι στην επιτυχία τού γυιου του είχε βάλει 
κι αυτός το λιθαράκι του. 

λιθάργυρος (ο) {λιθαργύρ-ου | -ων, -ους} ΧΗΜ. ορυκτό οξίδιο τού µολύβδου, 
που απαντά σε στερεά µορφή και σε κοκκινωπό ή κιτρινωπό χρώµα και 
χρησιµοποιείται στην υαλουργία και την κατασκευή τεχνητών σµάλτων. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithargite]. λιθάρι (το) {λιθαρ-ιού | -
ιών} (λαϊκ.) 1. η µικρή πέτρα· ΦΡ. (παροιµ.) λιθάρι που κυλάει δεν µαλλιάζει 
αυτός που εργάζεται, φθείρεται λιγότερο από τον άεργο (επειδή ό,τι αδρανεί, 
ατροφεί) 2. (γενικότ.) η πέτρα: «σε ψηλό βουνό, σε ριζιµιό ~ κάθεται αϊτός» 
(ριζίτικο) 3. η κυλινδρική πέτρα τού µύλου. — (υποκ.) λιθαράκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λιθάριον, υποκ. τού αρχ. λίθος]. λιθίαση (η) [αρχ.] [-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση κατά την οποία 
σχηµατίζονται λίθοι σε διάφορα όργανα τού σώµατος, όπως στην ουροδόχο 
κύστη, στα νεφρά, στο συκώτι και στη χολή. 

λιθικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους λίθους: ~ εποχή 
ΣΥΝ. λίθινος. λίθινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
πέτρα: ~ εργαλείο | δοµήσιµα υλικά ΣΥΝ. πέτρινος 2. λίθινη εποχή η εποχή τού 
λίθου (βλ. λ. λίθος). λίθιο (το) [1864] {λιθίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο 
(σύµβολο Li) που ανήκει στα µέταλλα των αλκαλίων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. lithium]. 
λιθόβλητος, -η, -ο αυτός που χτυπήθηκε µε πέτρες, που λιθοβολήθηκε, ο 

λιθοβοληµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λίθο- + -βλητος < βάλλω]. 
λιθοβολία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το ρίξιµο πέτρας ή πετρών προς ορισµένη 

κατεύθυνση ΣΥΝ. πετροβόληµα 2. ΑΘΛ. (παλαιότ.) το αγώνισµα, κατά το 
οποίο ο αθλητής ρίχνει σε απόσταση κυλινδρικό λίθο. 

λιθοβολισµός (ο) [µτγν.] η θανάτωση (κάποιου) µε τη ρίψη λίθων εναντίον του: 
στα παλιά χρόνια ήταν συνηθισµένη η θανάτωση δια λιθοβολισµού. Επίσης 
λιθοβόληµα (το) [µεσν.]. 

λιθοβολώ ρ. µετβ. {λιθοβολείς... | λιθοβόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
ρίχνω πέτρες εναντίον (κάποιου): το έξαλλο πλήθος λιθοβόλησε το σπίτι του 
ΣΥΝ. πετροβολώ 2. (ειδικότ.) εκτελώ, θανατώνω (κάποιον), ρίχνοντας 
εναντίον του πέτρες: οι Ιουδαίοι λιθοβόλησαν τον πρωτοµάρτυρα Στέφανο 3. 
(µτφ.) επιτίθεµαι µε λόγια (σε κάποιον): ο υπουργός απάντησε ότι λυπάται που 
τον λιθοβολούν για µια τόσο ρηξικέλευθη πρωτοβουλία του. [ETYM < µτγν. 
λιθοβολώ (-έω) < λίθο- + -βολώ < βολή (< βάλλω)]. 

λιθογλύπτης (ο) [µτγν.] {λιθογλυπτών}, λιθογλύπτρια (η) {λιθο-γλυπτριών} 
αυτός που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη λιθογλυπτική. 

λιθογλυπτική (η) λαϊκή γλυπτική σε λίθο (κρήνες, υπέρθυρα, διακοσµητικές 
εντοιχισµένες πλάκες κ.λπ.). 

λιθογλυφία (η) [µτγν.] {λιθογλυφιών} η τέχνη τής διακόσµησης πολύτιµων 
λίθων (κυρ. σφραγιδολίθων και δακτυλιολίθων) µε χάραξη συµβόλων, 
επιγραφών και παραστάσεων. — λιθογλυφικός, -ή, -ό [µεσν.].# 

λιθογλύφος (ο) ο τεχνίτης που διακοσµεί πολύτιµους λίθους µε παραστάσεις, 
που είναι ειδικός στην τέχνη τής λιθογλυφίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λίθο- + -γλύφος 
< γλύφω]. 

λιθογόνος, -ος, -ο [µτγν.] ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλεί τον σχηµατισµό λίθων σε 
όργανα τού ανθρώπινου σώµατος (ουροδόχο κύστη, συκώτι, νεφρά κ.λπ.)· ΦΡ. 
λιθονόνος κατάρρους η καταρροϊκή φλεγµονή τής χοληδόχου κύστεως, που 
οφείλεται σε µικροβιακή λοίµωξη και οδηγεί στη δηµιουργία χολόλιθων. 

λιθογραφείο (το) [1855] ΤΥΠΟΓΡ. εργαστήριο εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών 
και λοιπών εντύπων µε τη µέθοδο όφσετ. 

λιθογράφηµα (το) [1841] {λιθογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η εικόνα που 
χαράσσεται πάνω σε πέτρα, η λιθογραφηµένη εικόνα ΣΥΝ. λιθογραφία, 
γκραβούρα. 

λιθογραφία (η) [1817] {λιθογραφίων} ΤΥΠΟΓΡ. 1. (παλαιότ.) η τέχνη ή το 
σύστηµα εκτύπωσης σε χαρτί εικόνων και κειµένων που χαράχθηκαν 
προηγουµένως µε µελάνι ή λιπαρή ουσία σε πλάκα από σκληρό ασβεστόλιθο 
(λιθογραφική πλάκα) 2. το λιθογράφηµα (βλ.λ.) 3. το εκτυπωτικό σύστηµα 
όφσετ (βλ.λ.). — λιθογραφώ ρ. [1822] {-είς...}, λιθογράφηση (η) [1853]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithographie]. 

λιθογραφικός, -ή, -ό [1817] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λιθογραφία ή τον 
λιθογράφο: ~ εργαλείο | τέχνη · 2. ΓΕΩΛ. (α) λιθογραφικός ασβεστόλιθος η 
ποικιλία ασβεστόλιθου µε λευκό ή υποκίτρινο χρώµα, που χρησιµοποιείται 
στη λιθογραφία, επειδή απορροφά τις λιπαρές ουσίες και δεν επιτρέπει τη 
διάχυση τους (β) λιθογραφικός ιστός η µορφή ιζηµατογενών πετρωµάτων που 
διαθέτουν λεία επιφάνεια και αποτελούνται από κόκκους µε απειροελάχιστο 
µέγεθος. 

λιθογράφος (ο) [1856] ΤΥΠΟΓΡ. 1. ο τεχνίτης που είναι ειδικός στην τέχνη τής 
λιθογραφίας, που παράγει λιθογραφίες 2. (συνεκδ.) η µηχανική συσκευή που 
εκτυπώνει λιθογραφίες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithographe, άσχετο προς το µτγν. 
λιθογράφος «λιθογλύφος»]. 

λιθόδµητος, -η, -ο (λόγ.) ο λιθόκτιστος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λίθο- + -δµητος < δέµω (βλ. λ. δοµή)]. 

λιθοδοµή (η) [1884] (επίσ.) η κατασκευή τοίχου ή άλλου είδους οικοδοµής µε 
πέτρες ή πλίνθους (µε αµµοκονίαµα ή χωρίς). 

λιθοδοµηµα (το) {λιθοδοµήµ-ατος | -ατα, -άτων} το κτήριο ή ο τοίχος που έχει 
χτιστεί µε πέτρες. 

λιθοδοµια (η) [1897] {λιθοδοµιών} (επίσ.) 1.η κατασκευή, το κτίσιµο κτηρίου 
ή τοίχου µε πέτρες 2. (ειδικότ.) τα τµήµατα οικοδοµήµατος που έχουν κτιστεί 
µε πέτρες (σε αντίθεση µε άλλα, που έχουν οικοδοµηθεί µε διαφορετικά 
υλικά). — λιθοδοµικός, -ή, -ό. 

λιθοδοµώ ρ. µετβ. [1884] (λιθοδοµείς... | λιθοδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} κτίζω (οικοδόµηµα ή τοίχο) µε πέτρες. 

λιθοειδής, -ής, -ές [αρχ.] (λιθοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει τα 
χαρακτηριστικά τής πέτρας ή τη φύση πέτρας 2. ΑΝΑΤ. (α) λιθοειδές οστό το 
τµήµα τού κροταφικού οστού, που περιέχει το όργανο τής ακοής και τον πόρο 
τού προσωπικού νεύρου (β) λιθοειδές νεύρο ένα από τα τρία νεύρα τής 
περιοχής τού κροταφικού οστού. 

λιθοθραύστης (ο) [1856] {λιθοθραυστών} µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στα 
λατοµεία για τη θραύση των λίθων και τη δηµιουργία χαλικιών. 

λιθόκολλα (η) [µτγν.] {λιθοκολλών} η ειδική κόλλα που χρησιµοποιείται για τη 
συγκόλληση ή τη στερέωση πολύτιµων λίθων. 

λιθοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το στόλισµα τιµαλφών 
αντικειµένων (λ.χ. κοσµηµάτων) µε την επικόλληση σε αυτά πολύτιµων 
λίθων. 



λιθοκόλλητος 1012 λιµάζω 
 

λιθοκόλλητος, -η, -ο [αρχ.] (για τιµαλφή αντικείµενα) αυτός που έχει στολιστεί 
µε επικολληµέλΌυς πολύτιµους λίθους. 

λιθοκονία (η) [1847] {λιθοκονιών} το µείγµα τσιµέ-ντου, άµµου και µικρών 
χαλικιών, που χρησιµοποιείται για επιστρώσεις ή στην κατασκευή τοίχων ΣΥΝ. 
σκυρόδεµα. [ΕΤΥΜ < λίθο- + -κονία < κόνις]. 

λιθοκόπος (ο) 1. ο εργάτης που κόβει ή θρυµµατίζει πέτρες · 2. σφύρα που 
χρησιµοποιείται για το σπάσιµο πετρών.   — λιθοκοπία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < λίθο- + -κόπος < κόπτω], 

λιθόκτιστος, -η, -ο κ. (καθηµ.) λιθόχΉστος (για οικοδοµήµατα ή τοίχους) αυτός 
που έχει χτιστεί µε πέτρες ΣΥΝ. λίθινος, λιθόδµητος, πέτρινος. 

λίθοξόος (ο) 1. ο τεχνίτης που λαξεύει πέτρες και µάρµαρα και κατασκευάζει 
γλυπτά: ο Σωκράτης ήταν γυιος λιθοξόου 2. ο εργάτης που πελεκά πέτρες ΣΥΝ. 
λατόµος, πετροπελεκητής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λίθο- + -ξόος < ξέω]. 

λίθος (ο) 1. (λόγ.) η πέτρα, κυρ. ως οικοδοµικό υλικό· ΦΡ. (α) λίθος τού 
αναθέµατος βλ. λ. ανάθεµα (β) ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω βλ. 
λ. αναµάρτητος (γ) θεµέλιος λίθος βλ. λ. θεµέλιος (δ) ακρογωνιαίος λίθος βλ. 
λ. ακρογωνιαίος (ε) λυδία λίθος βλ.λ. (στ) φιλοσοφική λίθος η φανταστική 
πέτρα µε την οποία πίστευαν οι αλχηµιστές ότι µπορούσαν να µετατρέψουν σε 
χρυσό κάθε µέταλλο (ζ) πολύτιµος λίθος το ορυκτό που λόγω τής διαφάνειας, 
τής λάµψης ή/και τής σκληρότητας του χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
κοσµηµάτων ή τη διακόσµηση αντικειµένων και έχει µεγάλη αξία (π.χ. διαµά-
ντι, σµαράγδι, ρουµπίνι κ.λπ.) ΣΥΝ. (πολύτιµο) πετράδι (η) ηµιπολύτιµος 
λίθος το µικρότερης αξίας ορυκτό, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
διακοσµητικών αντικειµένων (θ) τεχνητός λίθος λίθος που αποτελεί 
αποµίµηση πολύτιµου λίθου (ι) αργός λίθος η ακατέργαστη και ακανόνιστη 
πέτρα, που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οικοδοµικούς σκοπούς (ια) 
οικοδοµικός λίθος η πέτρα που είναι κατάλληλη ως οικοδοµικό υλικό (ιβ) 
ΧΗΜ. κυανούς λίθος ο θειικός χαλκός (ιγ) καυστικός λίθος το καυστικό κάλιο 
(ιδ) λίθος τής κολάσεως ο νιτρικός άργυρος (ιε) δεν έµεινε λίθος επί λίθον 
{λίθον επί λίθον, Κ.∆. Λουκ. 19,44) η καταστροφή ήταν πλήρης, ολοσχερής 
(ιστ) λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα (λίθοι και πλίνθοι και 
ξύλα και κέραµος ατάκτως ερριµµένα, Ξενοφ. Άποµνηµ. 3, 1,7) για πράγµατα 
που βρίσκονται σε απόλυτη αταξία, εντελώς ακατάστατα (ιζ) (λόγ.) λίθος 
προσκόµµατος (Κ.∆. Β' Πέτρ. 2, 8) το εµπόδιο στην ευτυχή κατάληξη µιας 
υπόθεσης (ιη) (λόγ.) κινώ πάντα λίθον (πάντα λίθον κι-νεΐν, Ζηνόβιος 5, 63) 
χρησιµοποιώ κάθε µέσο για την ευόδωση µιας υπόθεσης 2. ΙΑΤΡ. ο λιθοειδής 
σχηµατισµός ποικίλου µεγέθους, που σχηµατίζεται σε διάφορα όργανα τού 
σώµατος (χολή, νεφρά κ.λπ.) ΣΥΝ. πέτρα 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. εποχή τού λίθου η 
πρώιµη περίοδος τής ανθρώπινης ιστορίας που προηγείται τής εποχής τού 
χαλκού και τού σιδήρου και χαρακτηρίζεται από τη χρήση λίθινων εργαλείων 
και όπλων υποδιαιρείται στην παλαιολιθική, τη µεσολιθική και τη νεολιθική 
εποχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Οι υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί, όπως η 
σύνδεση µε το επίθ. λείος και µε τα λατ. slidüs «λείος» και tédas «πάγος», δεν 
τεκµηριώνονται επιστηµονικά]. 

λιθοστρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {λιθόστρω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω µε πέτρες, 
επιστρώνω µε πέτρες µια επιφάνεια: ~ δρόµο | πλατεία | αυλή. 

λιθόστρωση (η) [1871] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το στρώσιµο 
επιφάνειας µε λίθους 2. (συνεκδ.) η επιφάνεια που αποτελείται από λίθους: 
χάλασε η ~ ΣΥΝ. λιθόστρωτο. 

λιθόστρωτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει επιστρωθεί µε πέτρες ΣΥΝ. 
πλακόστρωτος 2. λιθόστρωτο (το) ο δρόµος που έχει επιστρωθεί µε πέτρες 
διαφόρων σχηµάτων, έχει ανώµαλη επιφάνεια και είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικός τής ρυµοτοµίας των κυκλαδίτικων κυρ. νησιών ΣΥΝ. 
καλντερίµι. λιθόσφαίρα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η ζώνη τής Γης που 
περιλαµβάνει τον στερεό φλοιό και το τµήµα τού ανώτερου µανδύα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithosphère]. λιθοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΑΝΘΡΩΠΟΛ. σύνολο προϊστορικών εργαλείων ή άλλων αντικειµένων από πέτρα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. industrie lithique]. λιθοτοµία (η) [αρχ.] {λιθοτοµιών} 
1. η εξόρυξη πετρωµάτων (λίθων και µαρµάρων) από λατοµείο ΣΥΝ. λατοµία, 
λατόµηση · 2. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση λίθου από την ουροδόχο κύστη, 
που εφαρµοζόταν παλαιότερα και κατά την αρχαιότητα (αναφέρεται µάλιστα 
και από τον Ιπποκράτη). — λιθοτοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. λιθοτόµος (ο) [αρχ.] 
αυτός που σπάζει πέτρες ή εξορύσσει πετρώµατα απόκτα λατοµεία ΣΥΝ. 
λατόµος. λιθοτριψία (η) [1871] {λιθοτριψιών} ΙΑΤΡ. Ο εξωσωµατικός και αναί-
µακτος θρυµµατισµός των λίθων τού ουροποιητικού συστήµατος, µε τη 
χρησιµοποίηση ηχητικών κυµάτων, που εµφανίζουν απότοµη αύξηση τής 
έντασης τους και εισδύουν βαθιά στους ιστούς.  — λιθο-τριπτικός, -ή, -ό 
[1844]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithotripsie]. Λιθουανία (η) (λιθ. 
Lietuvos Respublika = ∆ηµοκρατία τής Λιθουανίας) κράτος τής ΒΑ. Ευρώπης 
στη Βαλτική Θάλασσα, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το 
Βίλνιους, επίσηµη γλώσσα τη Λιθουανική και νόµισµα το λίτας Λιθουανίας. — 
Λιθουανός (ο) [1797], Λιθουανή (η), λιθουανικός, -ή, -ό, Λιθουανικά (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Lithuania < λιθ. Lietuva (πιθ. παλαιότερο όνοµα 
τού ποταµού Νιέµαν, που διαρρέει τη χώρα) αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. 
litus «ακτή»]. 

λιθρίνι (το) → λυθρίνι 
λιθώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λιθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 1. για υλικό που 

έχει τη σύσταση τής πέτρας 2. αυτός που είναι γεµάτος λίθους ΣΥΝ. 
πετρώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λικέρ (το) {άκλ.} γλυκό οινοπνευµατώδες ποτό µε δυνατό άρωµα και γεύση, που 
προσφέρεται πριν ή µετά το φαγητό ΣΥΝ. ηδύποτο.   — (υποκ.) λικεράκι (το). 
[ETYjvi < γαλλ. liqueur < λατ. liquor «υγρό, ρευστό» < p. liqueo]. 

-λίκι (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει ιδιότητα: δασκα-λίκι, δικηγορι-
λίκι, καθηγητη-λίκι, αντρι-λίκι. 
[ΕΤΥΜ- Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής από το τουρκ. -lik, που πρω-
τοεµφανίζεται σε λ. δανεισµένες από την Τουρκική (πβ. νταϊλίκι < dayilik, 
χαρτζιλίκι < harçlik κ.ά.) και επεκτάθηκε αρχικώς σε ουσ. µε χαρακτήρα 
θέµατος -λ- (πβ. δασκαλίκι, υπαλληλίκι), αργότερα δε και σε άλλα ουσ. (συνήθ. 
µε µειωτική σηµ.). Από τον τ. -λίκι σχηµατίστηκε στη συνέχεια και παρεκτετ. 
τ. -ιλίκι µε (φωνητική) απόσπαση τού -ι- από το θέµα λέξεων (τουρκικών) µε 
χαρακτήρα /i/, ο οποίος καθιερώθηκε να γράφεται -ιλίκι, π.χ. µπεκρής - 
µπεκριλίκι, υπουργός 

- υπουργιλίκι, πρόεδρος - προεδριλίκι, άντρας ~ αντριλίκι κ.ά.]. 
λικνίζω ρ. µετβ. {λίκνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κουνώ απαλά και ρυθµι 
κά: λίκνιζε το µωρό στην κούνια 2. ταλαντεύω ρυθµικά: το κυµατά 
κι λίκνιζε τις βαρκούλες 3. (µεσοπαθ. λικνίζοµαι) κουνώ αργά και 
ρυθµικά το σώµα µου: τα κορµιά λικνίζονταν αισθησιακά στους ανα 
τολίτικους ρυθµούς. — λικνιστικός, -ή, -ό [1840], λικνιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. λίκνον]. 
λίκνισµα (το) {λικνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η αργή, απαλή και ρυθµική κίνηση: 

το ~ των νεανικών σωµάτων στους ήχους τής µουσικής. 
λίκνο (το) 1. το έπιπλο µέσα στο οποίο κατακλίνεται και αναπαύεται το βρέφος 

ΣΥΝ. κούνια 2. (µτφ.) ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε, δηµιουργήθηκε κάτι 
σηµαντικό: το ~ τής δηµοκρατίας | τής θεατρικής τέχνης ΣΥΝ. κοιτίδα, πηγή, 
εστία, αφετηρία, πατρίδα, γενέτειρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λίκνον < *νίκ-νον (µε 
προληπτική ανοµοίωση) < θ. *nik-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *neik- «λιχνίζω 
(σιτηρά)», πβ. λιθ. niekóju, ουαλ. nithio, βρετον. niza κ.ά. Οµόρρ. λικνίζω, 
λιχν-ίζω]. 

λικοιιρίνος (ο) (εσφαλµ. λυκουρίνος) ο καπνιστός κέφαλος· αλλιώς (λαϊκ.) 
νίτικο (το). Επίσης λικουρίνι (το). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < ιταλ. liocorno (di mare) < γαλλ. licorne (de 
mer) < ιταλ. alicorno «µονόκερως» (< λατ. unicornis). Στην Ελληνική η λ. 
παρετυµολογήθηκε προς τις λ. λύκος και ουρά]. 

λίκρα (η) {χωρ. πληθ.} (συχνά µε κεφ.) εµπορικό σήµα ενός γυαλιστερού, 
συνθετικού ελαστικού υφάσµατος, το οποίο χρησιµοποιείται σε εφαρµοστά 
είδη ενδυµασίας, κυρ. αθλητικά (1958). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Lycra, εµπορική 
ονοµασία]. 

λιλά επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τής πασχαλιάς, τής βιολέτας 
ΣΥΝ. βιολετής 2. λιλά (το) το ίδιο το χρώµα τής πασχαλιάς, τής βιολέτας, το 
ανοιχτό µοβ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. lilas < παλ. γαλλ. lilac < αραβ. lïlak < περσ. nïlak «γα-
λαζωπός» < nil «γαλάζιος» < σανσκρ. nlla «βαθυγάλαζος»]. 

λιλί (το) (συνήθ. στον πληθ.) λιλιά (τα) 1. (στη νηπιακή γλώσσα) τα παιχνίδια 
νηπίου · 2. (σκωπτ.) τα παράσηµα: στρατηγός µε περισσά 
- · 3. (σκωπτ.) τα χρήµατα· ΦΡ. (παροιµ.) έχεις λιλιά, έχεις λαλιά 
όποιος έχει χρήµατα, έχει και τη δυνατότητα να µιλάει άνετα για 
οτιδήποτε 4. (σκωπτ.) τα στολίδια και ειδικότ. τα κοσµήµατα: τα - 
που κοσµούν το στέµµα 5. (στον εν. λιλί, το - ευφηµ.) το γεννητικό όρ 
γανο τού µικρού αγωριού. 
[ΕΤΥΜ Ονοµατοποιηµένη λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

λίλιον (το) ποώδες φυτό µε βολβό, φύλλα λεία και λογχοειδή, άνθη µεγάλα και 
αρωµατικά, λευκά, κόκκινα, κίτρινα ή µοβ· ο κρίνος. [ΕΤΥΜ < λατ. lilium, 
αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο]. 

λιλιπούτιος, -α, -ο [1894] (συνήθ. ορθ. λιλιπούτειος) 1. αυτός που έχει 
µικροσκοπικό ανάστηµα, όπως οι φανταστικοί νάνοι τής Λιλιπούτης (βλ. 
ΕΤΥΜ.) ANT. γιγάντειος 2. (γενικά) αυτός που έχει πολύ µικρές διαστάσεις: 
~ πόλη | χωριό ΣΥΝ. µικροσκοπικός. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. lilliputian < 
Lilliput, µυθική χώρα βραχύσωµων ανθρώπων, λ. που έπλασε ο Ιρλανδός 
συγγραφέας J. Swift στο µυθιστόρηµα «Τα ταξίδια τού Γκιούλιβερ» 
(Gulliver's Travels)]. 

λιλιώδες (το) {λιλιώδ-ους | -η, -ών} BOT. φυτό που ανήκει στην τάξη των 
αγγειόσπερµων µονοκοτύλων και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη βολβών ή 
ριζωµάτων, τη σύνδεση των φύλλων σε δέσµη κοντά στο επίπεδο τού εδάφους 
και από ερµαφρόδιτα, εντυπωσιακά άνθη· περιλαµβάνει τους κρίνους, τις 
αµαρυλλίδες κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. Liliaceae (πληθ.) < λατ. lilium «κρίνο», βλ. κ. 
λίλιον]. 

Λίλλη (η) πόλη τής Β. Γαλλίας, κοντά στα σύνορα µε το Βέλγιο. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Lille < παλ. γαλλ. Lisle < l'isle «νησί» (σύγχρ. l'île), 
καθώς η πόλη κατείχε νησιωτική θέση ανάµεσα στους παραποτάµους τού 
Ντελ]. 

λίµα1 (η) {λιµών} 1. ατσάλινο εργαλείο µε χαρακιές ή δόντια, που µε την τριβή 
λειαίνει σκληρά υλικά σώµατα (κυρ. µέταλλα) ΣΥΝ. ρίνη 2. µικρό µεταλλικό 
εργαλείο που χρησιµοποιείται στο µανικιούρ για το κόντυµα και τη λείανση 
των άκρων των νυχιών · 3. (µτφ.-σπάν.) η ακατάσχετη φλυαρία. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. lima < λατ. lima]. 

λίµαΤ^η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) η υπερβολικά µεγάλη πείνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. λοιµός, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λιµάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

λιµαδόρος (ο) ο τεχνίτης που λειαίνει σκληρή επιφάνεια µε λίµα ΣΥΝ. 
ρινιστής. [ΕΤΥΜ < λίµα + -δόρος (βλ.λ.)]. 

λιµάζω ρ. αµετβ. {λίµασ-α κ. λίµαξα, -µένος} (εκφραστ.) 1. αισθάνο- 
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µαι ακόρεστη ανάγκη να χορτάσω την πείνα µου, κυριεύοµαι από λαιµαργία 
2. υποφέρω, πεθαίνω από την πείνα ΣΥΝ. λιµοκτονώ 3. (η µτχ. λιµασµένος, -
η, -ο) αυτός που υποφέρει από την πείνα ΣΥΝ. πεινασµένος. — λίµασµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λιµάζω | λιµάσσω < µτγν. λιµώσσω | -
ττω < αρχ. λιµός. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται στο αρχ. λιχµάζω «παίζω µε 
τη γλώσσα, γλείφω» < λείχω «γλείφω» (βλ. κ. γλείφω)]. 

λιµάνι (το) {λιµαν-ιού | -ιών} 1. η φυσική ή τεχνητή διαµόρφωση θαλάσσιας 
ακτής, όχθης ποταµού ή λίµνης, όπου αγκυροβολούν τα πλοία για ασφαλή 
(από πλευράς ανέµων) παραµονή, φόρτωση ή εκφόρτωση: εµπορικό | 
πολεµικό | διεθνές - ΣΥΝ. σκάλα, πόρτο 2. (συνεκδ.) η πόλη που διαθέτει 
λιµάνι 3. (µτφ.) το µέρος ή το πρόσωπο στο οποίο αναζητεί κανείς ασφάλεια: 
αναζητούσε ένα ~ στη ζωή του ΣΥΝ. καταφύγιο, άσυλο, απάγκειο. Επίσης 
(λόγ.-επίσ.) λιµένας κ. (λο-γιότ.) λιµήν (ο) [αρχ.] {λιµένος}. — (υποκ.) 
λιµανάκι (το) κ. (λόγ.) λι-µενίσκος (ο) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. liman < µτγν. λιµένιον, υποκ. τού αρχ. λιµήν, -
ένος (ήδη µυκ. πληθ. ri-me-ne), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ουσ. 
λειµών «λιβάδι, βοσκότοπος» (βλ. λ. λειµώνας)]. 

λιµάρης, -α, -ικο {λιµάρηδες} (µειωτ.) αυτός που µονίµως πεινά ΣΥΝ. λιγούρης, 
λιµασµένος. Επίσης λιµάρικος, -η, -ο [µεσν.].  — λιµάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
λιµάζω + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

λιµάρω ρ. µετβ. {λιµάρισ-α, -τηκα, -µένος) ξύνω µε τη λίµα: ~ τα σίδερα | τα 
νύχια ΣΥΝ. ρινίζω, πλανίζω. — λιµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. limare < lima 
«λίµα»]. 

λίµασµα (το) → λιµάζω 
λιµασµένος, -η, -ο → λιµάζω 
λιµεναρχείο (το) [1833] 1. η κρατική υπηρεσία που διοικεί ένα λιµάνι: το ~ 

εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού || το ~ Πειραιώς απαγόρευσε τον απόπλου προς 
τα νησιά τού Αιγαίου 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η λιµενική 
αρχή. 

λιµενάρχης (ο) [µτγν.] {λιµεναρχών} ο ανώτερος αξιωµατικός τού Λιµενικού 
Σώµατος, ο οποίος προΐσταται τού λιµεναρχείου. 

λιµένας (ο) → λιµάνι 
λιµενεργάτης (ο) {λιµενεργατών} ο εργάτης τού λιµανιού, φορτοεκφορτωτής 

πλοίων. 
λιµενικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε λιµάνι· ΦΡ. λιµενικά έργα 

έργα που εκτελούνται στον αιγιαλό, στην όχθη, την παραλία ή την παρόχθια 
ζώνη, µέσα στη θάλασσα, τη µεγάλη λίµνη ή στον πλεύσιµο ποταµό ή εκείνα 
που ορισµένα µόνο τµήµατα τους βρίσκονται στους προαναφερόµενους 
χώρους, καθώς και κάθε διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών · 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το Λιµενικό (Σώµα): ~ όργανα | προσωπικό' ΦΡ. (α) 
λιµενικός δόκιµος ο µαθητής τής Σχολής ∆οκίµων Λιµενικών Αξιωµατικών 
(β) λιµενικό ταµείο το ταµείο ασφαλίσεως όσων ανήκουν στο Λιµενικό Σώµα 
(γ) λιµενικός φόρος ο φόρος που εισπράττεται από τα λιµενικά ταµεία (δ) 
λιµενική αρχή το λιµεναρχείο (ε) λιµενικός σταθµός κατώτερη λιµενική 
υπηρεσία 3. (α) Λιµενικό (Σώµα) το στρατιωτικά συντεταγµένο σώµα των 
ανδρών και των βαθµοφόρων τού Εµπορικού Ναυτικού, οι οποίοι υπάγονται 
στις ίδιες διατάξεις µε τους οµολόγους τους τού Πολεµικού Ναυτικού και 
έχουν ως αρµοδιότητα τον γενικό έλεγχο και την αστυνόµευση των πλωτών 
µέσων στο λιµάνι και στη θάλασσα (β) Λιµενικός (ο) (i) στέλεχος τού 
Λιµενικού Σώµατος (ii) υπάλληλος τού Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 

λιµενίσκος (ο) → λιµάνι 
λιµενοβραχίονας (ο) [1888] {λιµενοβραχιόνων} 1.η τεχνητή προέκταση µέρους 

τής ξηράς προς τη θάλασσα, ώστε να εισχωρεί στο πέλαγος µε τρόπο που να 
προστατεύει απ' τη µια το λιµάνι από τα σφοδρά κύµατα και τη διάβρωση που 
αυτά προκαλούν και να αποτρέπει απ' την άλλη προσχώσεις ΣΥΝ. µόλος, 
προβλήτα 2. µακρόστενος πρόβολος που έχει λειτουργία ανάλογη µε την 
παραπάνω (σηµ. 1). 

λιµενοδείκτης (ο) [1866] {λιµενοδεικτών} ΝΑΥΤ. 1. βιβλίο στο οποίο 
περιέχονται λεπτοµερείς λιµενικοί χάρτες, περιγραφές ακτών, λιµανιών και 
όρµων, όπως και πληροφορίες χρήσιµες για ναυτιλλοµένους ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
πορτολάνος 2. (συνεκδ.) λεπτοµερής λιµενικός χάρτης ή συλλογή τέτοιων 
χαρτών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. portolano (βλ. λ. πορτολάνος)]. 

λιµενοφύλακας (ο) [αρχ.] {λιµενοφυλάκων} ο κατώτερος στην ιεραρχία τού 
Λιµενικού Σώµατος, που φροντίζει για την ασφάλεια τού λιµανιού (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.). λίµιτ-απ (το) {άκλ.} ελλην. ανώτατο όριο διακύµανσης-
επιτρεπόµενο όριο ανοδικών µεταβολών σε τιµή χρεωγράφου ή εµπορεύµατος 
στη διάρκεια τής συνεδρίασης χρηµατιστηρίου ANT. λίµιτ-ντάουν. [ΕΤΥΜ. 
<αγγλ. limit-up]. 
λίµιτ-ντάουν (το) {άκλ.} ελλην. κατώτατο όριο διακύµανσης· Επιτρεπόµενο 

όριο καθοδικών µεταβολών σε τιµή χρεωγράφου ή εµπορεύµατος στη 
διάρκεια τής συνεδρίασης χρηµατιστηρίου ANT. λίµιτ-απ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
limit-down]. 

λιµνάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {λίµνασ-α, -µένος} 1. (για νερά) έχω σχηµατίσει 
λίµνη, τέλµα, µένω σε ακινησία: στο σηµείο αυτό τα νερά λιµνάζουν 2. (για 
πρόσ.) µένω αδρανής, στάσιµος ΣΥΝ. αδρανώ 3. (για υπόθεση) βρίσκοµαι σε 
εκκρεµότητα επί µακρό χρονικό διάστηµα ΣΥΝ. εκκρεµώ. — λίµνασµα (το). 
λιµνάζων, -ούσα, -ον (λόγ.) (για νερά) αυτός που λιµνάζει· συνήθ. στη ΦΡ. 
λιµνάζοντα ύδατα (µτφ.) η κατάσταση αδράνειας, στασιµότητας: «η οµιλία τού 
υπουργού Εξωτερικών τάραξε τα λιµνάζοντα ύδατα και, όπως ήταν φυσικό, 
προκάλεσε αντιδράσεις» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. λιµνάζω. Η φρ. 
λιµνάζοντα ύδατα (στη µτφ. σηµ.) αποδίδει τη γαλλ. eaux stagnantes]. 

λιµναίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε λίµνη ΣΥΝ. λιµνή-σιος · 2. 
αυτός που ζει ή υπάρχει σε λίµνη ή κοντά σε λίµνη: ~ χλωρίδα | οικισµοί | 
χελώνα. Επίσης λιµνήσιος, -ια, -ιο [µτγν.]. 

λίµνη (η) {λιµνών} 1. η κοιλότητα τής γης η οποία περιέχει στάσιµο ή ελαφρώς 
κινούµενο νερό και δεν επικοινωνεί µε τη θάλασσα: η ~ Βαϊκάλη || τεχνητή ~ 
(π.χ. η ~ τού Μαραθώνα) 2. (µτφ.) άφθονη ποσότητα υγρού που έχει χυθεί στο 
έδαφος: ~ αίµατος | δακρύων. — (υποκ.) λιµνούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λί-µν-η, µηδενισµ. βαθµ. τού ουσ. λειµών «λιβάδι, βοσκότοπος» 
(βλ. λ. λειµώνας)]. 

λιµνιώτης (ο) {λιµνιωτών} ο λιµνόβιος (βλ.λ.). 
λιµνόβιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που ζει σε λίµνη ή κοντά σε λίµνη: ~ φυτά | 

πτηνά ΣΥΝ. λιµναίος. 
λιµνοθάλασσα (η) [αρχ.] {λιµνοθαλασσών} η κοιλότητα εδάφους που περιέχει 

αλµυρά ή υφάλµυρα (γλυφά), σχετικώς αβαθή και ήρεµα νερά, που έχουν 
πρόσβαση προς τη θάλασσα, από την οποία διαχωρίζονται µε αµµώδεις 
φραγµούς, νήσους ή κοραλλιογενείς υφάλους: η - τού Μεσολογγίου. 

λιµνολογία (η) {χωρ. πληθ.} επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη των λιµνών. 
— λιµνολόγος (ο/η), λιµνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. limnology]. 

λιµνόπλοιο (το) {λιµνοπλοίων} µικρό σκάφος που χρησιµοποιείται στις µεγάλες 
λίµνες (λ.χ. Η.Π.Α., Καναδά κ.α.). {ΕΤΥΜ, Απόδ. τού αγγλ. lake craft ή 
laker]. 

λίµνότοπος (ο) {λιµνοτόπων} 1. περιοχή µε πολλές λίµνες 2. ελώδης περιοχή 
γεµάτη στάσιµα νερά, τέλµατα και τενάγη. 

λιµοκοντόρος (ο) (σκωπτ.) ο νέος που, παρά τη φτώχια ή την πείνα του, 
ντύνεται και στολίζεται επιδεικτικά, προκειµένου να κάνει εντύπωση στους 
άλλους και ιδιαίτερα στις νέες κοπέλες ΣΥΝ. (ο)µορφο-νιός, τζιτζιφιόγκος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. 
[ΕΤΥΜ. < *λιµο-κόντης «πεινασµένος κόµης» (κατά τα ουσ. σε -δόρος, λ.χ. 
καντα-δόρος, λιµα-δόρος) < λιµός + -κόντης < κόντες (βλ.λ.)]. 

λιµοκτονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ο θάνατος από πείνα 2. στέρηση τροφής 
για πολύ καιρό λόγω φτώχιας ή άλλων συνθηκών (πολέµου κλπ.). 

λίµοκτόνος, -ος/-α, -ο αυτός που χρησιµοποιείται για την εξολόθρευση 
εντόµων, τρωκτικών, ζιζανίων και άλλων ζωντανών οργανισµών, που 
βλάπτουν τα φυτά, τα ζώα ή τις τροφές (πβ. λ. ζιζανιοκτό-νος, µυκητοκτόνος, 
εντοµοκτόνος): ~ χηµικές ουσίες | φάρµακα. 

λιµοκτονώ ρ. αµετβ. {λιµοκτονείς... | λιµοκτόνησα} 1. πεθαίνω από πείνα, από 
ασιτία: χιλιάδες παιδιά τού Τρίτου Κόσµου λιµοκτονούν 2. (συνεκδ.) βρίσκοµαι 
σε έσχατη ένδεια, είµαι πάµφτωχος ΣΥΝ. πένοµαι, (λαϊκ.-εκφραστ.) 
ψωµολυσσάω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λιµοκτονώ (-έω) < λιµός 
+ -κτονώ (< -κτόνος < κτείνω «φονεύω, σκοτώνω»), βλ. κ. -κτονία]. 

λιµός (ο) η µεγάλη πείνα λόγω γενικής έλλειψης τροφίµων, που µαστίζει 
ολόκληρο πληθυσµό (πβ. λοιµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος, λοιµός. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< θ. λι-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *lei- «αφανίζω, λιγοστεύω», πβ. αρχ. σλαβ. 
libèru «λεπτός», αρχ. γερµ. bi-linnan «εξασθενίζω, σταµατώ», γοτθ. af-linnan 
«αποχωρώ» κ.ά. Οµόρρ. λοι-µός (βλ.λ.), λιµο-κτονώ, λιµάζω (< λιµ-ώσσω) 
κ.ά.]. 

λιµουζίνα (η) {λιµουζινών} µακρύ πολυτελές επιβατικό αυτοκίνητο που έχει 
τέσσερεις πόρτες και τρία παράθυρα σε κάθε πλευρά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
limousine, από την επαρχία Limousin (τής κεντρικής Γαλλίας), όπου υπήρχε 
εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων πολυτελείας]. 

λίµπα (η) {λιµπών} (λαϊκ.) δεξαµενή ή λάκκος όπου καταλήγει υγρό (λ.χ. το 
λάδι σε ελαιοτριβείο)· συνήθ. στη ΦΡ. τα κάνω λίµπα (i) µουσκεύω εντελώς 
(έναν χώρο), τον γεµίζω νερά: κάθε φορά που πλένεται τα κάνει λίµπα! (ii) 
διαλύω τα πάντα (σε έναν χώρο), τα κάνω άνω-κάτω: µπήκε µεθυσµένος στο 
µαγαζί και τα έκανε λίµπα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < διαλεκτ. ιταλ. limba «λεκάνη, 
κοιλότητα εδάφους» < µτγν. λατ. lembus (σπάν. limbus) < ελλην. λέµβος 
«µικρό και ελαφρύ σκάφος»· πβ. αλβ. limbe, διαλεκτ. ελλην. λιµπί «πέτρινο 
δοχείο ελαιοτριβείου, όπου καταλήγει το λάδι». Η φρ. τα κάνω λίµπα από 
αρχική σηµ. «γεµίζω µε λάδια», συνεπώς «λερώνω - προκαλώ αναστάτωση»]. 

λιµπεραλισµός (ο) ο φιλελευθερισµός (βλ.λ.). — λιµπεραλιστής (ο), 
λιµπεραλίστρια (η), λιµπεραλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. libéralisme (< liberal < λατ. überaus 
«ελεύθερος»)]. 

λίµπερτι (το) {άκλ.} ΝΑΥΤ. µεσαίου µεγέθους ατµοκίνητο φορτηγό πλοίο, που 
ναυπηγήθηκε στις Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Liberty-ship «πλοίο τής ελευθερίας», ονοµασία αµερι-
κανικών πλοίων]. 

λίµπερο (ο) {άκλ.} ΑΘΛ. παίκτης που κινείται ελεύθερα σε όλο το γήπεδο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. libero «ελεύθερος»]. 

λιµπίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {λιµπίστηκα} (καθηµ.) 1. επιθυµώ να φάω κάτι (το 
οποίο συνήθ. βλέπω): είδα την τούρτα και τη λιµπίστηκα ΣΥΝ. λιγουρεύοµαι 2. 
ποθώ ερωτικά: παρά την ηλικία του λιµπιζόταν τις µικρούλες! — λιµπιστικός, -
ή, -ό κ. λιµπιστός ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λιµβίζω | λιµπίζω < µτγν. λιµβός «ελκυστικός», αγν. ετύµου. 
Κατ' άλλους, < λατ. libo «δοκιµάζω, γεύοµαι»]. 

λίµπιντο (το/η) {άκλ.} ΨΥΧΟΛ. η ερωτική ορµή ή τάση που, κατά τον Φρόυντ, 
συνιστά πρωτογενές κίνητρο κάθε ανθρώπινης ενέργειας. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
libido «επιθυµία, πόθος» < übet (απρόσ. ρ.) «αρέσει»]. 



λιµπιστερός 1014 λιπαίνω 
 

λιµπιστερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός τον οποίο λιµπίζεται κάποιος· λαχταριστός, 
ποθητός. 
[ΕΤΥΜ. < λιµπίζοµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τερός, πβ. κ. λυπητερός}. 

λίµπρα (η) → λίβρα 
λιµπρετίστας (ο) (σπάν. λιµπρετίστων} ο συγγραφέας λιµπρέτου: ~ τής όπερας 

«Οθέλλος» τού Βέρντι ήταν ο Αρ. Μπόιτο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. librettista < libretto 
(βλ. κ. λιµπρέτο)]. 

λιµπρέτο (το) το κείµενο όπερας, οπερέτας ή και µουσικού έργου, που δεν έχει 
δραµατικό χαρακτήρα (λ.χ. ορατόριου). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. libretto, υποκ. τού 
libro «βιβλίο» (< λατ. liber)]. 

λίµπρο ντ' όρο (το) {άκλ.} το βιβλίο καταγραφής των ευγενών ΣΥΝ. 
χρυσόβιβλος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. libro d'oro «χρυσή βίβλος» < libro «βιβλίο» + oro «χρυσός»]. 

λιµωδης, -ης, -ες [αρχ.] {λιµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που πεινάει 
πολύ ΣΥΝ. πειναλέος, λιµασµένος, θεονήστικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης« -ες- 

λψωττω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) υποφέρω από την πείνα ΣΥΝ. 
λιµοκτονώ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λιµώσσω | -ώττω < αρχ. λιµός]. 

λινάρι (το) {λιναρ-ιού | -ιών} 1. ποώδες φυτό που καλλιεργείται για τη 
χρησιµότητα του στην υφαντική και τα πλούσια σε έλαιο σπέρµατα του 2. 
(συνεκδ.) η κλωστή που κατασκευάζεται από τις ίνες τού παραπάνω φυτού· 
ΦΡ. τού λιναριού τα πάθη | τα βάσανα για δυστυχίες που ακολουθούν η µία 
την άλλη και επιφέρουν µεγάλο πόνο: τράβηξε ~ (υπέφερε πολλά). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λινάριον < αρχ. λίνον (ήδη µυκ. vri-no) < I.E. *li-no-«λι-
νάρι», πβ. λατ. Unum (> γαλλ. lin), αρχ. σλαβ. linü, ρωσ. lën (γεν. lina), ιρλ. 
lin «δίχτυ», αγγλ. linen, γερµ. Lein κ.ά.]. 

λιναρόσπορος (ο) το σπέρµα τού λιναριού, που καλλιεργείται για το λινέλαιο 
και ως ζωοτροφή. Επίσης λινόσπορος [1887]. 

λινάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. χοντρό ύφασµα από λινάρι ή κάνναβη, που 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή σάκων ή για τη συσκευασία 
εµπορευµάτων 2. (κατ' επέκτ.) το κοµµάτι από φθαρµένο ή παλιό σάκο, που 
χρησιµοποιείται ως σφουγγαρόπανο 3. (αργκό ως χαρακτηρισµός) ευτελής 
άνθρωπος, κατώτερης ποιότητας. [ΕΤΥΜ. < λινό + παραγ. επίθηµα -άτσα, πβ. 
µπουγ-άτσα, χλαπ-άτσα]. 

Λίνδος (η) αρχαία πόλη τής Ρόδου, µία από τις τρεις σηµαντικότερες τού 
νησιού, στα Α. του παράλια. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο]. 

λινέλαιο (το) [µτγν.] {λινελαί-ου | -ων} το έλαιο που παράγεται µε έκθλιψη των 
σπόρων τού λιναριού και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ελαιοχρωµάτων, 
βερνικιών, τυπογραφικών µελανιών κ.λπ. Επίσης (λαϊκ.) λιναρόλαδο 

λινοβάµβακος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι φτειαγµένος από ίνες λιναριού 
και βαµβακιού. 

λινόδετος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δεθεί µε σχοινί από λινάρι 2. (βιβλίο) 
τού οποίου τα εξώφυλλα έχουν επενδυθεί µε λινό ύφασµα: ~ τόµος. 

λινόλαιο (το) {λινολαί-ου | -ων} αδιάβροχο υλικό για την επίστρωση δαπέδων, 
το οποίο αποτελείται από κανναβάτσο επιχρισµένο µε µείγµα από 
στερεοποιηµένο λινέλαιο, κολλώδεις ουσίες, σκόνη φελλού, χρωστικές ουσίες 
κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. linoleum (νόθο συνθ.) < lin- (< λατ. linum) + 
oleum (< αρχ. έλαιο ν)]. 

λινοµέταξος, -η, -ο [1835] (ύφασµα) που έχει υφανθεί από ίνες λιναριού και 
µεταξιού. 

λινός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ίνες λιναριού: ~ πετσέτα | 
σεντόνι | πουκάµισο 2. λινό (το) ελαφρύ ύφασµα ή ένδυµα από ίνες λιναριού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λινούς < λίνον (βλ. λ. λινάρι)]. 

Αίνος (ο) 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένας από τους 70 Αποστόλους 2. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, που συνδ. µε το ουσ. αϊλινος «θρη-
νωδία», για το οποίο έχει υποτεθεί ότι προέρχεται από την κραυγή αϊ Αίνε 
«αλίµονο Λίνε». Το όν. είναι ανατολ. προελεύσεως]. 

λινοστολή (η) [1833] εσώρουχα που είναι φτειαγµένα από λινό ύφασµα. 
λινοτάπητας (ο) [λινοταπήτων} το λινόλαιο (βλ.λ.). 
λινοτύπης (ο) {λινοτυπών} ο εργάτης τού τυπογραφείου ή ο τυπογράφος που 

ειδικεύεται στον χειρισµό λινοτυπικών µηχανών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. linotype (οπτικό δάνειο)]. 

λινοτυπία (η) {λινοτυπιών} ΤΥΠΟΓΡ. η µηχανική µέθοδος στοιχειοθεσίας µε 
πρώτη ύλη το θερµό χυτό µέταλλο, κατά την οποία τα τυπογραφικά στοιχεία 
δεν κατασκευάζονται µεµονωµένα, αλλά συντίθενται σε συµπαγείς 
µεταλλικές αράδες (στίχους) (πβ. λ. µονοτυπία). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
linotype (από εµπορική ονοµασία) < φρ. line of types «γραµµή (στίχος) 
χαρακτήρων»]. 

λινοτυπικός, -ή, -ό ΤΥΠΟΓΡ. σχετικός µε τη λινοτυπία: ~ τυπογραφική µέθοδος- 
ΦΡ. λινοτυπική µηχανή η µηχανή που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
συµπαγών µεταλλικών στίχων από κράµα µολύβδου και αντιµονίου. 

λιντ κ. λίντερ (το) {άκλ.} 1. το τραγούδι 2. (ειδικότ.) χαρακτηριστικό τραγούδι 
τού γερµανικού ροµαντισµού (τέλος 18ου, αρχές 19ου αι.), γραµµένο πάνω σε 
στίχους σηµαντικών ποιητών γνωστότερα τα λιντ τού Σούµπερτ, τού Σούµαν 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Lied «τραγούδι», πληθ. Lieder]. 

λιντσάρισµα (το) {λιντσαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η κακοποίηση ή θανάτωση 
(κάποιου) από εξαγριωµένο πλήθος (χωρίς να έχει προη- 

γηθεί δίκη ή να υπάρχει νόµιµη εξουσία για κάτι τέτοιο). λιντσάρω ρ. µετβ. 
{λιντσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (κυρ. για εξαγριωµένο πλήθος) κακοποιώ ή 
θανατώνω µε λιντσάρισµα: οι κάτοικοι τού χωριού όρµησαν να λιντσάρουν τον 
παιδοκτόνο, αλλά απωθήθηκαν από τον αστυνοµικό κλοιό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -
α, -ο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. lynch (στη φρ. lynch law) από το όνοµα τού Αµερικανού 
Ch. Lynch (1736-1796), ο οποίος οργάνωνε παράνοµα λαϊκά δικαστήρια κατά 
την Αµερικανική Επανάσταση και εκτελούσε ποινές εναντίον των νοµιµοφρόνων 
(αγγλ. loyalists) προς το αγγλικό στέµµα στην πολιτεία τής Βιρτζίνιας]. λιο1- κ. 
λιό- (λαϊκ.) ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε τον ήλιο: λιό-γερµα, 
λιο-περίχυτος, λιο-πύρι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ήλιο-, α' συνθ. που προέρχεται από το ουσ. ήλιος και 
απαντά σε όλες τις φάσεις τής Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ήλιο-µανής, µτγν. ήλιο-
τρόπιον, µεσν. (ή)λιό-καλος)]. λιο*- κ. λιό- (λαϊκ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάτι σχετίζεται µε την ελιά: λιό-δεντρο, λιο-τρίβι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < έλιο- < αρχ. έλαιο-, ά συνθ. που προέρχεται από το ουσ. έλαία, 
(λ.χ. αρχ. έλαιο-λόγος, µτγν. έλαι-ουργία, µεσν. ελαιόλαδο^), (ε)λ(α)ιό-φυτο(ν)]. 
λιοβολιά (η) → ηλιοβολία 
λιόγερµα (το) (λαϊκ.-λογοτ.) η δύση τού ηλίου ΣΥΝ. ηλιοβασίλεµα, δειλινό. 

[ΕΤΥΜ. < ηλιόγερµα < ήλιος + -γέρµα < γέρνω]. 
λιόδεντρο (το) → ελαιόδεντρο 
λιόκαλος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει οµορφιά εφάµιλλη µε αυτήν τού ηλίου 
(βλ. λ. λιοπερίχυτος) ΣΥΝ. πεντάµορφος, περικαλλής. [ΕΤΥΜ. < *ηλιόκαλος < 
ήλιος + καλός]. λιόκλαδο κ. λιόκλαρο (το) (λαϊκ.) το κλωνάρι τής ελιάς. 
λιοκόκκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ό,τι αποµένει ύστερα από το λειώσιµο των ελιών 
στο ελαιοτριβείο (υπολείµµατα από τον πυρήνα, τον φλοιό κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) η 
ελαιόπιτα. 

[ΕΤΥΜ. < *ηλιοκόκκιον < ήλιος + -κόκκιον< κόκκος]. λιοκούκουτσο (το) 
(λαϊκ.) το κουκούτσι τής ελιάς ΣΥΝ. ελαιοπυρή- 

νας. λιόλαδο (το) → ελαιόλαδο λιόλουστος, -η, -ο → ηλιόλουστος λιοµάζωµα 
(το) {λιοµαζώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η συγκοµιδή 

των καρπών τής ελιάς. λιοµαζώχτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που 
µαζεύει τις ελιές. λιόµορφος, -η, -ο → ηλιόµορφος 
λιονταρής (ο) {λιονταρήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παριστάνει τον γενναίο και 
επιδεικνύει την υποτιθέµενη παλληκαριά του στους άλλους ΣΥΝ. 
ψευτοπαλληκαράς, κουτσαβάκης, νταής, θρασύδειλος, κάργας, παλληκάρι τής 
φακής. λιοντάρι κ. λεοντάρι (το) {λιονταρ-ιού | -ιών} 1. το σαρκοφάγο θη-
λαστικό που ανήκει στην οικογένεια των αιλουροειδών και διαθέτει µεγάλο 
µέγεθος, λεπτή τρίχωση, ποικιλόχρωµη δορά, µεγάλη µυϊκή δύναµη και 
ευελιξία και (µόνο το αρσενικό) πλούσια χαίτη· επονοµάζεται και «ο βασιλιάς 
των ζώων»: το - βρυχάται | κατασπαράζει τη λεία του || η χαίτη τού ~ 2. (µτφ.) 
αυτός που ξεχωρίζει για την ανδρεία και την ορµητικότητα του: ήταν ~ στη 
µάχη ANT. δειλός, φοβι-τσιάρης. Επίσης (λαϊκ.) λιόντας (ο) [µεσν.]. — (υποκ.) 
λιονταράκι (το), λιονταρήσιος, -ια, -ιο. (Βλ. κ. λ. λέων). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λιοντάριν < µτγν. λεοντάριον, υποκ. τού αρχ. λέων (βλ.λ.)]. 
λιονταρίνα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό λιοντάρι ΣΥΝ. λέαινα. 
λιόνταρόψυχος, -η, -ο αυτός που διαθέτει µεγάλη ψυχική δύναµη 

και αντοχή, αυτός που έχει γενναίο φρόνηµα: ~ µαχητής. λιόντας (ο) 
-+ λιοντάρι 
λιοπεριχυτος, -η, -ο αυτός που τον βλέπει ο ήλιος από όλες τις πλευρές, που 
περιχύνεται από το φως τού ηλίου: «πρωί και λιοπερί-χυτη και λιόκαλ'είν' η 
µέρα» (Κ. Παλαµάς). [ΕΤΥΜ < λιο- (< ήλιος) + περίχυτος (< περιχύνω)]. 
λιοπύρι (το) [χωρ. γεν.} η υπερβολική και αφόρητη ζέστη, όταν ο ήλιος καίει 
πολύ ΣΥΝ. καύσωνας, λιόκαµα. [ΕΤΥΜ. < *ηλιοπύρι < ήλιος + πυρ]. 
λιόσπορος (ο) → ηλιόσπορος 
λιοστάσι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η έκταση γης όπου είναι φυτευµένες και 
καλλιεργούνται ελιές ΣΥΝ. ελαιώνας, ελαιοφυτεία, λιόφυτο. [ΕΤΥΜ. < 
*ελαιοστάσιο < έλαιο- (< ελαία) + -στάσιο (< αρχ. ϊσταµαι, πβ. στάσις)}. 
λιοτριβάρης (ο) {λιοτριβάρηδες}, λιοτριβάρισσα (η) [χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης της ή ο εργάτης ελαιοτριβείου. λιοτρίβι κ. 
λιοτριβειο (το) → ελαιοτριβείο λιοτροπι (το) → ηλιοτρόπιο Λιουµπλιάνα (η) η 
πρωτεύουσα τής Σλοβενίας. [ΕΤΥΜ. < σλοβεν. Ljubljana (γερµ. Laibach) < 
αρχ. σλαβ. Luvi-gana, αγν. ετύµου]. λιόφυτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για έκταση γης) 
αυτός που έχει φυτευτεί µε ελιές: ~ κάµπος | πεδιάδα. 2. λιόφυτο (το) [µεσν.] 
τόπος, κτήµα µε ελαιόδεντρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έλαιόφυτος < έλαιο- (< έλαία) + -φυτος (βλ. κ. φυτό)]. 
λιόφως (το) -> ηλιόφως λιόχαρος, -η, -ο → ηλιόχαρος 
λιπαίνω ρ. µετβ. {λίπα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. ΜΗΧΑΝ. αλείφω µε λίπος ή άλλη 

λιπαρή ουσία επιφάνεια ή εξάρτηµα µηχανήµατος, για να τα προστατεύσω και 
να τα συντηρήσω από την τριβή που υφίστανται ΣΥΝ. γρασάρω · 2. ΓΕΩΠ. 
ρίχνω λίπασµα (φυσικό ή τεχνητό) 
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σε (χωράφι), προκειµένου να το καταστήσω περισσότερο γόνιµο ΣΥΝ. 
κοπρίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίρρ. λίπα (βλ. λ. λίπος)]. 

λιπανάβατος, -η, -ο → λειψανάβατος 
λίπανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. ΜΗΧΑΝ. η 

επάλειψη µε λιπαρές ουσίες κινούµενων εξαρτηµάτων µηχανής, που έχει 
σκοπό τη µείωση τής φθοράς και τής τριβής τους ΣΥΝ. γρασάρι-σµα, λάδωµα 
· 2. ΓΕΩΠ. ο εµπλουτισµός (τού εδάφους) µε λίπασµα µε σκοπό τη διατήρηση 
ή τη βελτίωση τής γονιµότητας του ΣΥΝ. κό-πρισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ωρίµαση. 

λιπαντήρας (ο) συσκευή για τη λίπανση των µηχανών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. graisseur], 

λιπαντήριο (το) [1858] {λιπαντηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο γίνεται η 
λίπανση (βλ.λ., σηµ. 1). 

λιπαντής (ο), λιπάντρια (η) {λιπαντριών} ο εργάτης που ασχολείται µε τη 
λίπανση µηχανικών εξαρτηµάτων (λ.χ. αξόνων)· (ειδικότ.) µέλος τού 
προσωπικού µηχανής τού πλοίου, που ασχολείται µε τη λίπανση και την 
παρακολούθηση µηχανών, την παραλαβή καυσίµων, τον καθαρισµό οργάνων 
και µεταλλικών επιφανειών των µηχανών κ.ά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
graisseur]. 

λιπαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λίπανση των µηχανηµάτων ή 
συντελεί σε αυτήν: ~ λάδι | υγρό || - λίπη (γράσα) | στερεά | συνθετικά 2. 
λιπαντικό (το) το στερεό ή ρευστό προϊόν, το οποίο χρησιµοποιείται για να 
µειώσει τη φθορά και την τριβή δύο τριβο-µένων επιφανειών (λ.χ. τα 
κινούµενα µέρη µιας µηχανής). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λιπαίνω. Η σηµ. 2 αποδίδει 
το γαλλ. lubricant]. 

λιπαρός, -ή, -ό 1. ο καλυµµένος µε λάδι ή λίπος ή αυτός που δίνει την αίσθηση 
ότι είναι καλυµµένος µε λάδι ή λίπος: ~ µαλλιά (λόγω λιπωδών εκκρίσεων τού 
κεφαλιού) ΣΥΝ. ελαιώδης, λιπώδης 2. (τροφή) που περιέχει λίπη 3. λιπαρά 
(τα) οι ουσίες που περιέχουν λίπος: γάλα | γιαούρτι µε πολλά ~ || προϊόντα 
διαίτης µε µηδέν -· ΦΡ. ΧΗΜ. λιπαρά οξέα τα οργανικά οξέα που απαντούν 
στα λίπη και τα έλαια υπό µορφήν γλυκεριδίων 4. ΖΩΟΛ. λιπαρός (ο) 
κολεόπτερο έντοµο µε σώµα λείο, εύρωστο και µαύρο µε κίτρινες κηλίδες· ΦΡ. 
λιπαρό πτερύγιο το λιπαρό (σηµ. 1), εύκαµπτο πτερύγιο που υπάρχει στη ράχη 
ψαριών, όπως ο σολοµός, το γατόψαρο κ.ά. · 5. (έδαφος) που ευνοεί την πα-
ραγωγή ΣΥΝ. γόνιµος, εύφορος. — λιπαρότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επίρρ. λίπα, βλ. κ. λίπος]. 

λίπασµα (το) [αρχ.] {λιπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} η φυσική ή τεχνητή ουσία που 
συντελεί στη βελτίωση και την ανάπτυξη τής παραγωγικότητας των φυτών: 
φυσικό | συνθετικό | διαφυλλικό ~ || ~ µακράς διαρκείας. 

λιπασµός (ο) [µτγν.] (για έδαφος) η λίπανση, ο εµπλουτισµός µε λίπασµα. 
λιπίδιο (το) {λιπιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. κάθε αδιάλυτη στο νερό χηµική ένωση που 

εκχυλίζεται από βιολογικές πηγές µε οργανικούς διαλύτες, όπως αιθέρας, 
βενζόλιο, χλωροφόρµιο κ.ά.· µαζί µε τις πρωτεΐνες και τους υδρογονάνθρακες 
συνιστά το πρωταρχικό δοµικό συστατικό των ζωντανών κυττάρων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lipid]. 

λιπο-1 κ. λιπό- κ. λιπ- κ. λειψό- κ. λειψ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. 
έλλειψη: λιπό-σαρκος, λιπο-βαρής, λειψ-ανδρία 2. εγκατάλειψη: λιπο-τάκτης 3. 
απώλεια: λιπο-ψυχώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. λείπω (πβ. αόρ. έ-λειψ-α, αόρ. β' ε-λιπ-ον)]. 

λιπο-2 κ. λιπό- (επιστηµ.) α' συνθετικό που δηλώνει την παρουσία λιπαρών 
ουσιών: λιπό-σωµα, λιπο-πρωτεΐνη. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. ελληνογενών ξέν. όρων και νόθων συνθέτων που προέρχεται 
από το ουσ. λίπος, λ.χ. αγγλ. lipo-suction, γαλλ. lipo-soluble]. 

λιπ(ο)αναρρόφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} µέθοδος αφαίρεσης τού 
περιττού λίπους από το σώµα τού ανθρώπου µε χειρουργική τοµή στο δέρµα 
και αποµάκρυνση τού λίπους µε αναρρόφηση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. liposuction (νόθο συνθ.) < lipo- (< λίπος) 
+ suction «αναρρόφηση»]. 

λιποβαρής, -ής, -ές [1891] {λιποβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
βάρος µικρότερο από το κανονικό: ~ ψωµί || ~ σταθµά ΣΥΝ. λειψός, ξίκικος. 
Επίσης (λαϊκ.) λιπόβαρος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ. < λιπο- + -βαρής < βάρος]. λιπογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -
έσεων} η παραγωγή λίπους σε διάφορα µέρη τού σώµατος. [ΕΤΥΜ, 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lipogenesis]. λιποδιαλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -
ύσεις, -ύσεων) η διάσπαση τού περιττού λίπους µε ειδικά προϊόντα ή ιατρική 
επέµβαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. liposolution (νόθο συνθ.)]. 
λιποδιαλυτικός, -ή, -ό αυτός που συµβάλλει στη λιποδιαλυση: ~ 
κρέµα | δράση. — λιποδιαλυτικά επίρρ. λίποδιαλυτός, -ή, -ό αυτός που είναι 
διαλυτός στα λιπαρά σώµατα, π.χ. οι βιταµίνες A, D, Ε και Κ είναι λιποδιαλυτές 
σε αντίθεση µε τις βιταµίνες Β, C και Ρ, που είναι υδατοδιαλυτές. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. liposoluble (νόθο συνθ.) < lipo- (< λίπος) + 
soluble «διαλυτός»)] λιποειδής, -ής, -ές {λιποειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει τη φύση τού λίπους: ~ ουσία ΣΥΝ. ελαιώδης, λιπώδης, στεατώδης 2. 
αυτός που περιέχει λίπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. lipoid]. λιποθυµία (η) [αρχ.] {λιποθυµιών} η παροδική απώλεια 
των αισθήσεων, που οφείλεται σε εγκεφαλική αναιµία, απότοµη συγκίνηση ή 
αλλαγή τής θέσης τού σώµατος: από τη ζέστη και τον συνωστισµό 

τής ήρθε ~. Επίσης (λαϊκ.) λιποθυµιά κ. λιγοθυµιά. — λιποθυµικός, -ή, ;ό 
[αρχ.]. 

λιπΟθυµος, -η, -ο [1889] αυτός που έχει χάσει τις αισθήσεις του: έπεσε κάτω ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, πιθανός. 

λιποθυµώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) λιγοθυµώ ρ. αµετβ. {λιποθυµάς... | λι-ποθύµ-ησα, -
ισµένος} χάνω τις αισθήσεις µου λόγω παροδικής µείωσης τής αιµάτωσης τού 
εγκεφάλου: µόλις βλέπει έστω και λίγο αίµα, λιποθυµάει αµέσως! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λιποθυµώ (-έω) < λιπο- (βλ.λ.) + -θυµώ < θυµός (βλ.λ.). o τ. 
λιγοθυµώ οφείλεται σε παρετυµολ. επίδρ. τού επιθ. λίγος]. 

λιποκύτταρο (το) {λιποκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. κύτταρο τού συνδετικού ιστού 
που έχει εξειδικευτεί στη βιοσύνθεση και την αποθήκευση λίπους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lipocyte]. 

λιπόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΒΙΟΛ. η διάλυση/αποσύνθεση τού 
λίπους, όπως κατά τη διάρκεια τής πέψης. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. lipolysis]. 

λιποµάρτυρας (ο) {λιποµαρτύρων} ΝΟΜ. Ο µάρτυς που έχει κληθεί νοµίµως να 
καταθέσει σε δικαστήριο ή σε ανακριτικό υπάλληλο µετά την άσκηση ποινικής 
δίωξης και δεν έχει προσέλθει. [ΕΤΥΜ. < λιπο- (< λείπω, πβ. αόρ. β' ε-λιπ-ον) 
+ µάρτυς, πβ. αρχ. νοµ. όρ. λιποµαρτυρίου δίκη]. 

λιποµαρτυρία (η) {λιποµαρτυριών} ΝΟΜ. η µη εµφάνιση σε δικαστήριο ή σε 
ανακριτική αρχή ατόµου που έχει κληθεί νοµίµως να καταθέσει ως µάρτυς 
(µετά την άσκηση ποινικής δίωξης). 

λιποπρωτεϊνη (η) {λιποπρωτεϊνών} ΒΙΟΛ.-XHM. ουσία που περιέχει λιπίδια 
(βλ.λ.) και πρωτεΐνες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
lipoprotein]. 

λίπος (το) {λίπ-ους | -η, -ών} 1. ΑΝΑΤ. το σύνολο ή το µέρος συγκεκριµένου 
ιστού (λιπώδης ιστός), στο οποίο αποθηκεύεται ενέργεια από τροφή και που 
έχει µονωτικές ιδιότητες, ιδ. σε ζώα χωρίς τρίχωµα: υποδόριο ~ ΣΥΝ. πάχος, 
ξίγγι 2. στερεά ουσία ζωικής ή φυτικής προέλευσης, αδιάλυτη στο νερό αλλά 
διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες (αιθέρα, βενζόλιο, χλωροφόρµιο κ.ά.) που 
αποτελούν εστέρες τής γλυκερίνης µε λιπαρά οξέα: φυτικό | ζωικό ~ || το υγρό 
αυτό καθαρίζει στη στιγµή τα ~ τής κουζίνας- ΦΡ. (α) λίπος γάλακτος το 
φυσικό λιπαρό συστατικό τού γάλακτος και κύριο συστατικό τού βουτύρου (β) 
µαγειρικό λίπος κάθε λίπος ή έλαιο φυτικής ή ζωικής προέλευσης, που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική (βούτυρο, µαργαρίνη, λαρδί κ.λπ.) 3. το πάχος 
τού σώµατος: έκανε αυστηρή δίαιτα, για να πέσουν τα ~ || κρέας όλο ~ · 4. 
ΜΗΧΑΝ. η λιπαντική ουσία µε την οποία γρασάρο-νται οι τριβόµενες 
επιφάνειες των µηχανηµάτων. [ΕΤΥΜ αρχ. < επίρρ. λίπα < *lip-n, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *leip-« αλείφω, λιπαίνω» (παρεκτεταµένη µορφή µε -ρ τής I.E. 
ρίζας lei-«βλεννώδης, κολλώδης»), πβ. σανσκρ. rip-râ- «βροµιά», limpâti 
«αλείφω», αρχ. σλαβ. pri-lipëti, αρχ. γερµ. bi-lîban «µένω (προσκολληµέ-
νος)», γερµ. bleiben «διαµένω» κ.ά. Οµόρρ. ά-λείφ-ω (βλ.λ.), λιπ-αρός, λιπ-
αίνω κ.ά.]. 

λιπόσαρκος, -η, -ο ο εντελώς αδύνατος στο σώµα ΣΥΝ. κοκκαλιά-ρης, 
ατροφικός, ισχνός ΑΝΤ. σωµατώδης, ευτραφής.   — λιποσαρκία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λιπο-' + -σαρκός < σαρξ]. 

λιποτάκτης (ο) [µτγν.] {λιποτακτών} πρόσωπο που λιποτάκτησε: κηρύχθηκε ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. 

λιποτακτώ [µτγν.] κ. (λαϊκ.) λιποταχτώ ρ. αµετβ. {λιποτακτείς... | λιποτάκτησα} 
1. εγκαταλείπω αυθαίρετα τις τάξεις τού στρατού ή το πεδίο τής µάχης: ~ 
ενώπιον τού εχθρού 2. (για στρατιωτικό) εγκαταλείπω χωρίς άδεια την 
υπηρεσία µου ή τον τόπο στον οποίο έχω διαταχθεί να παραµείνω ή 
υπερβαίνω αδικαιολόγητα πέραν ορισµένου ορίου τα χρονικά πλαίσια τής 
άδειας µου 3. (µτφ.-εκφραστ.) εγκαταλείπω κοινό αγώνα, τους συναγωνιστές 
µου (πβ. λ. αυτοµολώ). 

λιποταξία (η) {λιποταξιών} 1. η εγκατάλειψη των τάξεων τού στρατού ή τού 
πεδίου τής µάχης από στρατιωτικό: ~ ενώπιον τού εχθρού || οµαδική ~ 2. η 
εγκατάλειψη από στρατιωτικό τού τόπου όπου έπρεπε να βρίσκεται (χωρίς 
άδεια τής υπηρεσίας) ή η υπέρβαση των χρονικών ορίων τής άδειας του 3. 
(µτφ.) η εγκατάλειψη µιας κοινής προσπάθειας. [ΕΤΥΜ. αοχ. < λιπο'- + -
ταξία < τάσσω]. 

λίποψυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απώλεια τού θάρρους, η δειλία σε 
δεδοµένη στιγµή. 

λιπόψυχος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από λίποψυχία: φάνηκε - µπροστά 
στον κίνδυνο. 

λιποψυχώ ρ. αµετβ. {λιποψυχείς... | λιποψύχησα} χάνω το θάρρος µου, 
καταλαµβάνοµαι από δειλία: λιποψύχησαν µπροστά στις υπέρτερες δυνάµεις 
τού αντιπάλου ΣΥΝ. δειλιάζω, κιοτεύω ANT. εµψυχώνοµαι. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. λιποψυχώ (-έω) < λιπο'- (βλ.λ.) + -ψυχώ < ψυχή]. λιπώδης, -ης, 
-ες [µτγν.] {λιπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που περιέχει λίπος ΣΥΝ. 
λιπαρός, λιγδερός 2. αυτός που µοιάζει µε λίπος, που έχει τις ιδιότητες, τη φύση 
τού λίπους: ~ ουσία 3. (α) ΒΙΟΛ. λιπώδης ιστός ιστός, τα κύτταρα τού οποίου 
περιέχουν λίπη και έλαια (β) ΙΑΤΡ. λιπώδης εκφύλιση παθολογική εναπόθεση 
λίπους, συνήθ. στα κύτταρα τού ήπατος, τής καρδιάς και των νεφρών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. :ης, -ης, -ες. λίπωµα (το) [1891] {λιπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 
καλοήθης όγκος που εντοπίζεται στον υποδόριο ιστό, µπορεί δε να πάρει 
µεγάλες διαστάσεις. — (υποκ.) λιπωµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. lipoma]. λιπωµατώδης, -ης, -ες {λιπωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -
ών} αυτός που µοιάζει µε λίπωµα (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
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λιπωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η εµφάνιση στον 
υποδόριο ιστό µεγάλου αριθµού λιπωµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. lipomatosis]. 

λίρα (η) {λιρών} νοµισµατική µονάδα διαφόρων κρατών: ~ Αγγλίας (στερλίνα) | 
Κύπρου || ~ παλαιάς | νέας κοπής- ΦΡ. (α) (σκωπτ.) το µυαλό σου και µια 
λίρα και τού µπογιατζή ο κόπανος! λέγεται σε κάποιον που λέει ανοησίες, 
που δεν έχει κατανοήσει σωστά µια κατάσταση (β) (κάποιος | κάτι είναι) λίρα 
εκατό για πρόσωπο ή πράγµα που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιµο, 
πολύτιµο για κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lira < λατ. libra 
«µονάδα µετρήσεως βάρους»]. 

λιρέτα (η) {λιρετών} η ιταλική λίρα, η νοµισµατική µονάδα τής Ιταλίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. liretta, υποκ. τού lira]. 

Λισαβόνα (η) η πρωτεύουσα τής Πορτογαλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Lisbonne < πορτ. Lisboa, αβεβ. ετύµου. Η αρχ. (πιθ. φοινικική) ονοµασία 
Olisipio δεν µπορεί να ετυµολογηθεί µε βεβαιότητα, αφού άλλοι πιστεύουν ότι 
δόθηκε από τους µουσουλµάνους, ενώ άλλοι δικαιολογούν έτσι τον θρύλο ότι 
η πόλη ιδρύθηκε από τον Οδυσσέα (Ulysses). Λαµβάνοντας υπ' όψιν τις µεσν. 
παραλλαγές τής ονοµασίας (λ.χ. Luzbona, Lixbuna, Ulixbone), ορισµένοι 
ειδικοί υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τη φρ. âgua boa «καλό νερό»]. 

λισγάρι (το) {λισγαρ-ιού | -ιών} το σκαπτικό γεωργικό εργαλείο που έχει τη 
µορφή κοφτερού φτυαριού. 
[ΕΙΥΜ < µτγν. λισγάριον, υποκ. τού *λίσγος, αβεβ. ετύµου. Αν η λ. αναλυθεί ως 
*λίγ-σκος, τότε πιθ. συνδ. µε το λατ. Ugo «αξίνα», αν όµως αναλυθεί ως *λίδ-
σκος, τότε πιθ. συνδ. µε το ουσ. λίστρον (βλ.λ.)]. 

λίστα (η) {δύσχρ. λιστών} 1. ο κατάλογος στον οποίο αναγράφεται σειρά 
ονοµάτων ή πραγµάτων: ο λογιστής συνέταξε µια ~ των απασχολουµένων στην 
επιχείρηση || η αστυνοµία κατάρτισε µια ~ υπόπτων ΦΡ. (α) λίστα αναµονής βλ. 
λ. αναµονή (β) µαύρη λίστα βλ. λ. µαύρος (γ) λίστα γάµου κατάλογος µε είδη 
δώρων που καταρτίζεται σε συγκεκριµένο κατάστηµα, από το οποίο οι 
προσκεκληµένοι σε γάµο επιλέγουν δώρα για τους µελλονύµφους· επίσης ο 
κατάλογος στον οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των αγοραστών δώρων µαζί 
µε το δώρο για τους µελλονύµφους, το οποίο αγόρασαν από το κατάστηµα 
στο οποίο έχει ανοιχθεί ο παραπάνω κατάλογος · 2. ΠΟΛΙΤ. ο κατάλογος 
υποψηφίων βουλευτών κόµµατος, οι οποίοι εκλέγονται κατά τη σειρά 
αναγραφής τους στο ψηφοδέλτιο σε συνδυασµό µε την εκλογική δύναµη τού 
κόµµατος τους και όχι µε βάση τους σταυρούς προτιµήσεως που έλαβε ο 
καθένας: στις ευρωεκλογές ίσχυσε το σύστηµα τής ~. [ETYM. < γαλλ. liste < 
ιταλ. lista < αρχ. γερµ. lista «πλαίσιο»]. 

λίστρο (το) το εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη λείανση επιφανειών 
(ξύλινων, σιδερένιων κ.λπ.) και την εξοµάλυνση οδοστρωµάτων ΣΥΝ. 
λειαντήρας, λείαντρο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λίστρον < *λίτ-τρον, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το επίθ. λιτός 
ή, κατ' άλλη άποψη, µε το λετ. list «λειαίνω», λιθ. lydyti σκαλίζω». Βλ. κ. 
γλιστρώ (< µεσν. έκ-λιστρώ)]. 

λιτανεία (η) [µτγν.] {λιτανειών} ΕΚΚΛΗΣ. η περιφορά εικόνων ή και λειψάνων 
αγίου σε θρησκευτική ποµπή µε δοξαστικό ή ικετευτικό (προς τον Θεό) 
περιεχόµενο: ~ για να βρέξει || ~ µε περιφορά τής εικόνας τού αγίου ΣΥΝ. 
ιεροτελεστία, ποµπή, περιφορά. 

λιτανεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {λιτάνεψα} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω λιτανεία ή 
συµµετέχω σε λιτανεία ♦ 2. (µετβ.) περιφέρω (εικόνα, λείψανο) σε λιτανεία. 
— λιτάνευση (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λιτανός «παρακλητικός, ικετευτικός» < θ. λιτ- τού ρ. λίσσοµαι 
«ικετεύω, θερµοπαρακαλώ» < *λίτ-}ο-µαι, αβεβ. ετύµου. Αν θεωρηθεί ότι το 
ρ. λίσσοµαι σήµαινε αρχικώς «αγγίζω, θωπεύω», τότε η σύνδεση µε το ρ. 
άλίνω «αλείφω» είναι µάλλον εύλογη. Το λατ. lito «θυσιάζω µε ευνοϊκή 
ανταπόκριση» απέχει πολύ από σηµασιολογικής απόψεως]. 

λιτή (η) ΕΚΚΛΗΣ. 1. µικρή ακολουθία που ψάλλεται συνήθ. στα µοναστήρια και 
στους ενοριακούς ναούς κατά τις ολονυκτίες την παραµονή των µεγάλων 
εορτών 2. ο εσωτερικός νάρθηκας των µονών, στον οποίο διεξάγεται η 
ακολουθία τής λιτής. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. λιτ- τού ρ. λίσσοµαι «ικετεύω, θερµοπαρακαλώ» < *λίτ-_/'ο-
µαι. Βλ. λ. λιτανεύω]. 

λιτοδίαιτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που συντηρείται µε τα απολύτως απαραίτητα, 
που ζει εκουσίως ασκητικά: οι Σπαρτιάτες ήταν - ΣΥΝ. λιγόφαγος, ολιγαρκής. 

λιτός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη οποιασδήποτε 
πολυτέλειας, που περιλαµβάνει µόνο τα απολύτως απαραίτητα (χωρίς όµως να 
φθάνει στην κακοµοιριά, τη µιζέρια): αν και είναι πλούσιος, κάνει ~ ζωή- ζει 
σ'ένα µικρό σπίτι µε ελάχιστα έπιπλα και τρώει απλά φαγητά || ~ γεύµα ΣΥΝ. 
απλός, απέριττος 2. απαλλαγµένος από στολίδια: ο δωρικός ρυθµός στην 
αρχιτεκτονική είναι ο πιο ~ || η ~ οµορφιά που έχουν τα κυκλαδίτικα σπιτάκια || 
~ γραµµή | ύφος | διατύπωση ΣΥΝ. φυσικός, αστόλιστος ΑΝΤ. περίτεχνος, 
επιτηδευµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. λιτ- τού ουσ. λίς (ή) «λεία, οµαλή (κυρ. για υφάσµατα)», 
τού οποίου η αιτ. λίτα µαρτυρείται και στο µυκ. ri-ta. To θ. τής λ. λίς (*1ι-) 
αποτελεί πιθ. τη µηδενισµ. βαθµ. ρίζας *lei-. Οι συνδέσεις µε άλλες λ. είναι 
εξαιρετικά επισφαλείς]. 

λιτότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού λιτού: δωρική ~ || ~ 
εκφραστικών µέσων 2. ΡΗΤΟΡ. σχήµα λιτότητας σχήµα λόγου κατά το οποίο 
µια θετική έννοια εκφράζεται µε την άρνηση τού αντιθέτου της, π.χ. δεν είναι 
καθόλου κακός (είναι αρκετά καλός), ουκ ολίγον, ουκ ευκαταφρόνητος 3. 
ΠΟΛΙΤ.-ΟΙΚΟΝ. µορφή οικονοµικής πολιτικής, η 

οποία, µε την επίκληση τής οικονοµικής ύφεσης, περιορίζει τις ανάγκες και τις 
λιγότερο αναγκαίες δαπάνες τού κράτους, µε σκοπό τη µείωση τού 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, τη σταθεροποίηση και την ανάκαµψη τής 
οικονοµίας: πολιτική µονόπλευρης ~ (που αφορά κυρίως στα ασθενέστερα 
κοινωνικά στρώµατα, µισθωτούς και συνταξιούχους) || µέτρα | πρόγραµµα 
λιτότητας. 

Λιτόχωρο (το) κωµόπολη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Πιερίας. [ΕΤΥΜ 
Ίσως < σλαβ. litica «γκρεµός - βράχος» + χωριό]. 

λίτρα (η) → λίτρο 
λίτρο (το) µετρική µονάδα όγκου ή χωρητικότητας υγρών και στερεών, που 

ισοδυναµεί µε χίλια κυβικά εκατοστά ή 0,264172 αµερικανικά γαλόνια. Επίσης 
(παλαιότ.) λίτρα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λίτρον < αρχ. λίτρα < *lièrà, πιθ. 
µεσογ. λ., όπως και η αντίστοιχη λατ. libra, αµφότερες αγν. ετύµου]. 

-λιτρος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένη ποσότητα σε λίτρα: 
δίλιτρο µπουκάλι. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δεκά-λιτρος, µτγν. δί-
λιτρον), που προέρχεται από το αρχ. λίτρα (ή) | µτγν. λίτρον (το)]. 

λίφτινγκ (το) {άκλ.} 1. πλαστική επέµβαση κατά την οποία εξαφανίζονται ή 
περιορίζονται στο ελάχιστο οι ρυτίδες τού προσώπου και τού λαιµού· (µτφ.) 2. 
(σκωπτ.) επιφανειακή και όχι ριζική αλλαγή: ο πρωθυπουργός µε τον 
ανασχηµατισµό επεχείρησε ένα ~ στην κυβέρνηση 3. (µτφ.) ανανέωση, 
φρεσκάρισµα: θα κάνουµε στην εκποµπή µας ένα ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. lifting < 
lift «ανυψώνω, σηκώνω»]. 

λιχανός (ο) (λόγ.-σπάν.) το δάχτυλο τού χεριού που βρίσκεται αµέσως µετά τον 
αντίχειρα, ο δείκτης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ανός) < λείχω «γλείφω» (βλ. κ. γλείφω)]. 

λιχνίζω ρ. µετβ. {λίχνισ-α, -τηκα, -µένος} αποχωρίζω (τον καρπό των σιτηρών) 
από τα άχυρα µετά το αλώνισµα µε ειδικό εργαλείο (λιχνι-στήρι). — λίχνισµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λικµίζω, µεταπλ. τ. τού αρχ. λικµώ (-άω) (µε την ίδια σηµ.) < 
*νικ-µώ, για το οποίο βλ. λ. λίκνο (< *νίκ-νον)]. 

λιχνιστήρι (το) (λιχνιστηρ-ιού | -ιών} ξύλινο αγροτικό εργαλείο µε το οποίο 
ξεχωρίζεται ο καρπός των σιτηρών από το άχυρο. [ΕΤΥΜ. < λιχνίζω + παραγ. 
επίθηµα -τήρι, πβ. κ. λιβανισ-τήρι]. 

λιχνιστής (ο) ο αγρότης που λιχνίζει τα σιτηρά. 
λιχουδεύοµαι ρ. -> λειχουδεύοµαι 
λιχούδης, -α, -ικο → λειχούδης 
λιχουδιά (η) → λειχουδιά 
Λιχτενστάιν (το) {άκλ.} (γερµ. Fürstentum Liechtenstein = Πριγκιπάτο τού 

Λιχτενστάιν) κρατίδιο τής Κ. Ευρώπης µεταξύ Αυστρίας και Ελβετίας µε 
πρωτεύουσα το Βαντούτς, επίσηµη γλώσσα τη Γερµανική και νόµισµα το 
ελβετικό φράγκο. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Liechtenstein, ονοµασία των πριγκίπων τής χώρας, οι οποίοι 
την ίδρυσαν το 1719. Η ονοµασία καθ' αυτήν ανάγεται στο κάστρο 
Liechtenstein («ελαφριά πέτρα»), που βρίσκεται κοντά στη Βιέ-νη και απαντά 
από τον 12ο αι.]. 

Λιψία (η) πόλη τής Γερµανίας στο ανατολικό τµήµα της. [ΕΙΥΜ < ιταλ. Lipsia 
< γερµ. Leipzig < σλαβ. Lipsk «η πόλη µε τις φιλύρες (φλαµουριές)» < lipa 
«φιλύρα»]. 

λιώνω ρ. → λειώνω 
λοβεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η λοβοτοµή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lobectomie]. 
λόβιο (το) {λοβί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. υποδιαίρεση, τµήµα λοβού: ηπατικό | 

πνευµονικό ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. λόβιον, υποκ. τού αρχ. λοβός (βλ.λ.)]. 
λοβιτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) απάτη ή παρασκηνιακή ενέργεια που 

αποβλέπει στην κερδοσκοπία ΣΥΝ. µπαγαποντιά, απατεω-νιά, ραδιουργία. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. loviturä «χτύπηµα»]. 

λοβιτουρατζής (ο) (οικ.) πρόσωπο που κάνει λοβιτούρες, απατεώνας, 
κερδοσκόπος. 

λοβός (ο) 1. ΑΝΑΤ. (α) το σαρκώδες κάτω µέρος τού αφτιού (β) (γενι-κότ.) 
καθένα από τα µέρη στα οποία χωρίζεται µε αύλακες ένα όργανο τού σώµατος 
· 2. ΑΡΧΙΤ. το µικρό τόξο αψίδας βυζαντινού ή γοτθικού ρυθµού 3. BOT. 
µακρόστενο περίβληµα µέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σπόροι των 
οσπρίων ή και άλλων καρπών. [ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. < θ. λοβ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *leb- «κρεµώ χαλαρά - χείλος», πβ. αρχ. αγγλ. êar-loeppa «λοβός 
αφτιού», αρχ. γερµ. lappa «πανί, κουρέλι», γερµ. Lappen, λατ. labare 
«γλιστρώ, ολισθαίνω», lapsus «ολίσθηµα» κ.ά. Εντούτοις, αν η λ. λοβός είχε 
ως αρχική τη σηµ. «κέλυφος, περίβληµα», τότε πιθ. συνδέεται µε το λατ. 
legümen «όσπριο» και ανάγεται σε I.E. *legw- (> αρχ. λεβηρίς «δέρµα 
φιδιού»)]. 

λοβοτοµή (η) ΙΑΤΡ. εγχείρηση στον µετωπιαίο λοβό τού εγκεφάλου για την 
αντιµετώπιση ψυχικών παθήσεων. Επίσης λοβοτοµία. — λο-βοτοµώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lobotomy]. 

λονάδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατ' εκλογή, κατ' επιλογή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λογάς (ό) 
«εκλεκτός, διακεκριµένος» (< λόγος) + επίρρ. επίθηµα -άδην]. 

λογάρι (το) {λογαρ-ιού | -ιών} (παλαιότ.-λαϊκ.) ο θησαυρός ΣΥΝ. πλούτος, 
περιουσία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λογάριον, υποκ. τού ουσ. λόγος]. 

λογαριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. ♦ (µετβ.) 1. υπολογίζω: ~ τα έξοδα µου-ΦΡ. τα 
λογαριάζω κάνω υπολογισµούς: τα λογάριασε και είδε πως δεν του φτάνουν τα 
λεφτά για διακοπές 2. συνυπολογίζω: είµαστε 12 χωρίς να λογαριάσουµε 
αυτούς που θα έρθουν µετά || για να µη λο- 
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γαριάσω ότι δεν ήρθε ούτε µία µέρα να µε δει (για να µην πω επίσης) 
3. λαµβάνω υπ' όψιν µου: δεν λογάριασα ότι θα έρθει και ο Χάρης, γι' 
αυτό δεν έβαλα τρίτο πιάτο στο τραπέζι 4. θεωρώ αξιοπρόσεκτο, δεν 
αγνοώ: οι αυταρχικές κυβερνήσεις δεν λογαριάζουν την κοινή γνώµη 
5. (+να) σχεδιάζω, έχω την πρόθεση: λογάριαζα να πάρω την άδεια 
µου τον Αύγουστο, δεν τα κατάφερα όµως 6. θεωρώ: δεν τον - για φί-
λο || (κ. µεσοπαθ.) Γιατί; Εγώ δεν λογαριάζοµαι για άνθρωπος; ♦ 
(αµετβ.) 7. µετρώ, κάνω αριθµητικές πράξεις: δεν ξέρει ακόµα να 
λογαριάζει- ΦΡ. λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο κάνω σχέδια χωρίς 
να λαµβάνω υπ' όψιν µου το άµεσα ενδιαφερόµενο πρόσωπο: όποιον 
κι αν της προξενέψουν, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο· θα πα-
ντρευτεί όποιον θέλει αυτή 8. (+σε) βασίζοµαι, στηρίζοµαι: µπορείς 
να λογαριάζεις σε µένα 9. (µεσοπαθ. λογαριάζοµαι) αναµετρούµαι, 
λύνω τις διαφορές µου µε καβγά (συνήθ. απειλητικά): θα λογαρια-
στούµε οι δυο µας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λογάριον, υποκ. τού ουσ. λόγος. Η φρ. λογαριάζω 
χωρίς τον ξενοδόχο αποδίδει το γαλλ. compter sans son hôte]. 

λογαριασµός (ο) 1. (συχνά στον πληθ.) ο αριθµητικός υπολογισµός: 
δεν ξέρω πόσο θα κοστίσει· πρέπει να κάνω πρώτα µερικούς ~· ΦΡ. 
χάνω τον λογαριασµό µπερδεύοµαι, χάνω τη σειρά σε µέτρηµα ή 
(µτφ.) δεν µπορώ να βρω άκρη µε κάτι (λόγω µεγάλου πλήθους) 2. (α) 
η απόδειξη στην οποία αναγράφεται το ποσό που οφείλει κανείς για 
κάτι: ήρθε ο - τής ∆.Ε.Η. | τού Ο.Τ.Ε. | τού νερού || (στο εστιατόριο) 
τον ~, παρακαλώ! || φουσκωµένος - (όταν το ποσό είναι υπερβολικά 
µεγάλο) (β) (συνεκδ.) το ποσό που οφείλει να πληρώσει κανείς για 
κάτι: τον ~ θα τον πληρώσω εγώ· κερνάω σήµερα· ΦΡ. (α) κάνω λο-
γαριασµό (σε κατάστηµα) ξοδεύω αρκετά χρήµατα ως πελάτης: έρ-
χεται κάθε βράδυ στο µαγαζί και µας κάνει µεγάλο λογαριασµό || 
έκανε λογαριασµό 100.000 δρχ. (β) βάζω | φέρνω σε λογαριασµό (i) 
τακτοποιώ, βάζω σε τάξη (ii) συµµορφώνω (γ) µπαίνω σε λογαρια-
σµό (i) τακτοποιούµαι, µπαίνω σε τάξη (ii) συµµορφώνοµαι (δ) δίνω 
(σε κάποιον) λογαριασµό λογοδοτώ: επιτέλους, δεν έχω να δώσω σε 
κανέναν λογαριασµό για τις επιλογές µου 3. χρηµατικό ποσό που κα-
τατίθεται σε τράπεζα και στο οποίο µπορεί ο δικαιούχος να προσθέ-
τει ή να αποσύρει από αυτό χρήµατα: ανοίγω ~ στην Εθνική Τράπεζα 
|| τρεχούµενος | προσωπικός | οικογενειακός ~ || ~ όψεως (για τη 
διεκπεραίωση χρηµατικών συναλλαγών µε επιταγές και εµβάσµατα) | 
ταµιευτηρίου || αριθµός | ενηµέρωση λογαριασµού· ΦΡ. (α) ανοίγω 
λογαριασµό βλ. λ. ανοίγω (β) για λογαριασµό (κάποιου) για (κάποι-
ον), για χάρη (κάποιου), στο όνοµα (κάποιου): ~ ξένων συµφερόντων 
|| εγώ µιλώ - δικό µου· δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον (γ) σύµβαση 
αλληλόχρεου λογαριασµού σύµβαση µεταξύ τράπεζας και αντισυµ-
βαλλοµένου της, βάσει τής οποίας απεικονίζονται σε µία λογιστική 
κατάσταση οι αµοιβαίες χρεωπιστώσεις, ενώ δεν ασκούνται οι αξιώ-
σεις πληρωµής παρά µόνον στη λήξη τής συµβάσεως και κεφαλαιο-
ποιούνται έως τη λήξη και κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα οι 
τόκοι τού τρέχοντος υπολοίπου των αµοιβαίων χρεών (δ) σύµβαση 
ανοιχτού λογαριασµού σύµβαση τής τράπεζας µε τον αντισυµβαλ-
λόµενο της µε την οποία η τράπεζα υποχρεώνεται να τηρεί λογαρια-
σµό και ακόµη να αφαιρεί τις καταβολές τού αντισυµβαλλόµενου ή 
να προσθέτει τις αναλήψεις του και να υπολογίζει τόκο επί τού υπο-
λοίπου 4. (α) η οικονοµική κατάσταση προσώπου ή οργανισµού όπου 
καταγράφονται τα χρηµατικά ποσά που εισπράττονται ή καταβάλ-
λονται: ~ εσόδων-εξόδων (β) ΛΟΓΙΣΤ. λογαριασµός αποτελεσµάτων 
οικονοµική κατάσταση που συνοδεύει τον ισολογισµό χρήσεως µιας 
εταιρείας 5. (µτφ.) η δοσοληψία, η σχέση που έχει κανείς (µε κάποι-
ον): «είχαµε εκκρεµείς ~ και διαµάχες στα εσωτερικά µας» (εφηµ.)· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) ανοιχτοί λογαριασµοί βλ. λ. ανοιχτός (β) (παροιµ.) οι κα-
λοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς φίλους οι καλές σχέσεις µε-
ταξύ αυτών που συµµετέχουν σε δοσοληψία εξαρτώνται από το πόσο 
συνεπείς είναι στις αµοιβαίες τους υποχρεώσεις (γ) ξεκαθάρισµα λο-
γαριασµών η επίλυση διαφορών µε βίαιο συνήθ. τρόπο (κυρ. µεταξύ 
παρανόµων): σύµφωνα µε την εκδοχή τής αστυνοµίας, επρόκειτο για 
ξεκαθάρισµα λογαριασµών µεταξύ αντίπαλων συµµοριών 6. υπόθεση, 
θέµα που αφορά σε κάποιον ΦΡ. (κάτι) είναι δικός µου λογαριασµός 
είναι δική µου υπόθεση, αφορά σε εµένα και σε κανέναν άλλον: εσύ 
οφείλεις να µε ενηµερώνεις- το τι θα κάνω εγώ από 'κεί και πέρα ~! 
[ΕΤΥΜ.µτγν. αρχική σηµ.«αριθµητικός υπολογισµός», < λογαριάζω 
(βλ.λ.). Αρκετές φρ. και όροι είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: 
ανοίγω | δίνω | κρατώ λογαριασµό (< ouvrir | rendre | tenir compte(, 
για λογαριασµό του (< pour son compte), κάνω τους λογαριασµούς 
µου (< faire mes comptes), ανοικτός | τρεχούµενος λογαριασµός (< 
compte ouvert | courant), οι καλοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς 
φίλους (< les bons comptes font les bons amis) κ.ά.]. 

λογαριθµικός, -ή, -ό [1813] αυτός που σχετίζεται µε τους λογαρίθ- 
µους: ~ πίνακες | εξίσωση. λογάριθµος (ο) [1783] {λογαρίθµ-ου | -ων, -
ους} ΜΑΘ. (~ θετικού αριθµού β ως προς βάση α, όπου α > 0, α Φ 1) ο 
εκθέτης στον οποίο πρέπει να υψωθεί αριθµός α (η βάση τού 
λογαρίθµου), για να προκύψει ο αριθµός β· σύµβολο: λογαβ (έτσι, 
λογ,16 = 4 αφού 24 = 16). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ/logarithmus]. 
λογάς (ο) {λογάδες}, λογού (η) {λογούδες} (οικ.) 1. φλύαρος, πρόσω-

πο που λέει πολλά λόγια 2. πρόσωπο που δίνει πολλές υποσχέσεις, 
τις οποίες δεν τηρεί 3. (παλαιότ.) Λονάδες (τού Γένους) οι λόγιοι | 
διδάσκαλοι τού Γένους. 

[ΕΤΥΜ. < λόγια + κατάλ. -άς, πβ. κ. αρχ. λογάς «διακεκριµένος, εκλε-
κτός» (< λέγω «εκλέγω»)]. λόγγος κ. λόγκος (ο) πυκνό δάσος από 
θάµνους. [ΕΤΥΜ. µεσν. < παλαιότ. σλαβ. Ioga | longü]. 

λογείο (το) (στο αρχαίο θέατρο) το τµήµα τής σκηνής στο οποίο εµ-
φανίζονταν οι ηθοποιοί. [ΕΤΥΜ < αρχ. λογεϊον< λογεύς «οµιλητής, 
ρήτορας, πεζογράφος»]. 

λογής γεν. ουσ. ελλειπτ. {πληθ. λογιώ(ν)} (λαϊκ.) είδους· στις ΦΡ. (α) τι 
λογής (µεσν. φρ.) τι είδους: ~ άνθρωπος είναι; (β) λογής-λογής | λο-
γιώ(ν)-λογιώ(ν) (µεσν. φρ.) πολλών διαφορετικών ειδών, ειδών-ειδών: 
στο µέρος αυτό συχνάζουν ~ άνθρωποι (γ) κάθε λογής (µεσν. φρ.) κά-
θε είδους: από τα χέρια µου έχουν περάσει ~ παιδιά· και φρόνιµα και 
ζωηρά και έξυπνα και κουτά... 
[ΕΤΥΜ. Από τη γεν. τού µτγν. λογή «είδος» (< αρχ. λέγω, κατά τα σύν-
θετα σε -λογή, πβ. συλ-λογή, έκ-λογή). o τ. τής γεν. πληθ. λογιών 
(µεσν.) πιθ. από την αναµενόµενη γεν. λογών (τού λογή) µε ουρανική 
προφορά [j] τού -γ- ή, σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, από τη γεν. πληθ. τού 
αρχ. λόγιον µε καταβιβασµό τού τόνου (κατά το σχήµα των ουδ. σε -
ος, πβ. είδος - ειδών - είδη, ή)]. 

-λόγι κ. -λόι [µεσν.] (λαϊκ.) παραγωγική κατάληξη για τον σχηµατι-
σµό ουδ. ουσιαστικών, που δηλώνουν το σύνολο αυτών που σηµαίνει 
το θέµα: κοµπο-λόι, αρχοντο-λόι (πβ. κ. λ. -λόγιο). 

λογία (η) (γράφεται κ. λογεία) η συλλογή χρηµάτων για θρησκευτι-
κούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λογεία < λογεύω «συλλέγω φόρους ή συνεισφορές» < 
θ. λογ- τού αρχ. λέγω «εκλέγω - συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

λόγια (τα) {χωρ. γεν.} 1. οτιδήποτε λέει κανείς, σύνολο λόγων µε το 
οποίο εκφράζει κανείς (κάτι): µε τα ~ δεν βγαίνει τίποτε- εδώ χρειά-
ζονται έργα || πες το µε δικά σου ~ (µην προσπαθείς να το πεις όπως 
το λέει άλλος) ΣΥΝ. κουβέντες· ΦΡ. (α) δεν βρίσκω λόγια (να σε ευ-
χαριστήσω) σου είµαι εξαιρετικά ευγνώµων, δεν µπορώ να εκφράσω 
επαρκώς την ευγνωµοσύνη µου (β) δεν παίρνω από λόγια είµαι 
αδιάλλακτος, δεν πείθοµαι από άλλους (γ) βάζω λόγια (σε κάποιον) 
(µεσν. φρ.) επηρεάζω αρνητικά (κάποιον) για (κάποιον άλλον), συκο-
φαντώ, προκαλώ έχθρα: του βάζουν λόγια για τη γυναίκα του, ότι 
τάχα τον απατά (δ) µε δυο λόγια (µεσν. φρ.) (i) µε συντοµία, µε σύ-
ντοµη διατύπωση: του εξήγησα - πώς έχει η κατάσταση (ii) (ως πα-
ρενθετική φράση) για να το πούµε µε συντοµία, δηλαδή: τα χρέη µας 
αυξάνουν, οι πελάτες µας εγκαταλείπουν, καµία τράπεζα δεν µας δίνει 
πίστωση, ~, η κατάσταση είναι απελπιστική (ε) ήρθαµε στα λόγια 
(µεσν. φρ.) καβγαδίσαµε, διαπληκτιστήκαµε (στ) µασάω τα λόγια µου 
(i) δεν προφέρω καλά τις λέξεις (ii) δεν µιλάω καθαρά, δεν ξεκαθα-
ρίζω τη θέση µου: µην τα µασάς τα λόγια σου, µίλα µου ξεκάθαρα! (ζ) 
(παροιµ.) τα πολλά λόγια είναι φτώχια βλ. λ. φτώχια (η) κρύβε λόγια 
µην αποκαλύπτεις πολλά πράγµατα, µην λες τα πάντα (θ) (παροιµ.) 
τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου µέλι για την αξία τού να µιλά 
κανείς λίγο ή και να σιωπά 2. (µειωτ.) κουβέντες χωρίς ουσιαστικό 
περιεχόµενο (π.χ. υποσχέσεις που δεν πρόκειται να πραγµατο-
ποιηθούν): όλα αυτά είναι ~· δεν είναι να τους δίνει κανείς σηµασία || 
~, ~, ~· βαρεθήκαµε να τ' ακούµε! Έργα θέλουµε να δούµε! ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο Μανόλης µε τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια βλ. λ. 
ανώγι (β) µεγάλα λόγια βλ. λ. µεγάλος (γ) λόγια τού αέρα κουβέντες 
χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο (δ) (κάτι) µένει στα λόγια (κάτι) δεν 
πραγµατοποιείται ποτέ, υπάρχει µόνο ως εξαγγελία ή υπόσχεση: τα 
έργα αυτά έµειναν στα λόγια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
από τον πληθ. τού αρχ. λόγιον «ρητό, χρησµός» (< επίθ. λόγιος), που 
χρησιµοποιήθηκε ως παράλλ. πληθ. τού ουσ. λόγος]. 

-λογία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώ-
νουν: 1. την οµιλία που πραγµατοποιείται κατά τον τρόπο που ση-
µαίνει το α' συνθετικό: απεραντο-λογία 2. την επιστηµονική ενασχό-
ληση ή την επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης αυτό που ση-
µαίνει το α' συνθετικό: βιο-λογία, αρχαιο-λογία, στοµατο-λογία 3. λό-
γο (ή σύνολο λόγων) που χαρακτηρίζονται από αυτό που σηµαίνει το 
ά συνθετικό: αισχρο-λογία, πιθανο-λογία, πολυ-λογία, αερο-λογία, 
µπουρδο-λογία 4. (µε α' συνθετικό τακτικό αριθµητικό) οµιλία που 
έρχεται σε σειρά αντίστοιχη προς αυτή που σηµαίνει το α' συνθετι-
κό: πρωτο-λογία, δευτερο-λογία 5. σύνολο αυτών που σηµαίνει το α' 
συνθετικό: µυθο-λογία, ψευδο-λογία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από σύνθετα σε -λόγος | -λογώ (< λέγω) ή από ελληνογενείς ξέν. 
όρους, λ.χ. αγγλ. geo-logy, bio-logy κ.ά.]. 

-λογία, -logie, -logy κ.λπ. Από το Άντίστροφον Λεξικον τής Νέας 
'Ελληνικής τού καθηγητή Γεωργίου Κουρµούλη αντλούµε τις εξής 
χρήσιµες πληροφορίες. Στη Ν. Ελληνική (δηµοτική και καθαρεύ-
ουσα) σχηµατίστηκαν συνολικά (µέχρι το 1967) 342 λέξεις σε -λο-
γία έναντι 171 λέξεων τής Αρχαίας. Από αυτές, 93 λέξεις έχουν πα-
ραδοθεί από την Αρχαία και 249 είναι νεόπλαστες, πράγµα που 
δείχνει την παραγωγική δύναµη τού συστήµατος τής Ν. Ελληνι-
κής. Η σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες δείχνει ότι η Γαλ-
λική διαθέτει 111 ανάλογες λέξεις, η Ιταλική 130, η Ρουµανική 146, 
η Ρωσική 144 και η Σερβοκροατική 212. 

λογιάζω ρ. µετβ. {λόγιασα} (λαϊκ.) 1. σκέφτοµαι 2. λογαριάζω, υπο-
λογίζω 3. σχεδιάζω 4. θεωρώ: δεν τον ~ για άνθρωπο. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. λογίζοµαι]. 

λογίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {λογίστηκα} θεωρούµαι: στις µέρες µας 
αυτά τα πράγµατα λογίζονται (για) πολύ σπουδαία.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΎΜ. αρχ. < λόγος]. 

λογικά (τα) [µεσν.] (καθηµ.) η λογική ικανότητα, η ικανότητα (κά-
ποιου) να σκέφτεται µε λογικό τρόπο· ΦΡ. (α) χάνω τα λογικά µου 
(µεσν. φρ.) τρελαίνοµαι, παραφρονώ (β) έρχοµαι στα λογικά µου επα-
νέρχοµαι στην πνευµατική διαύγεια που είχα πριν. 



λογικά 1018 λογιότατος 
 

λογικά επίρρ. 1. σύµφωνα µε την ορθή σκέψη, µε λογικό τρόπο: ενερ-
γεί | µιλάει - ΣΥΝ. συνετά ΑΝΤ. παράλογα, ανόητα 2. (α) κατά τρόπο 
που να αιτιολογείται από τα προηγούµενα, κατά λογική συνέπεια: το 
συµπέρασµα προκύπτει ~ || ~, θα επακολουθήσει σύγκρουση (β) (σε 
υποθέσεις, εικασίες) εφόσον ισχύουν οι κανόνες τής λογικής, εφόσον 
όλα εξελιχθούν οµαλά, σύµφωνα µε ό,τι αναµένει κανείς συνήθως: ~, 
πρέπει να επιτύχεις στις εξετάσεις || ~, δεν θα αντιµετωπίσουµε δυ-
σκολίες µαζί τους. 

λογικεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {λογικεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 
αρχίζω να σκέφτοµαι ή να φέροµαι λογικά, µε σύνεση: Λογικέψου! 
∆εν γίνονται αυτά που ζητάς! ΣΥΝ. βάζω µυαλό, συνετίζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

λογική (η) {πληθ. µόνο στη σηµ. 5} 1. η ορθή σκέψη, το να σκέφτεται 
κανείς µε βάση την πραγµατικότητα και τις κοινώς αποδεκτές αλή-
θειες: ας ελπίσουµε ότι σ' αυτή την κρίσιµη στιγµή θα πρυτανεύσει η ~ 
|| δεν υπάρχει ~ στις απόψεις του || η ~ υπαγορεύει να αποφύγει τη 
σύγκρουση µαζί τους || την εξωτερική πολιτική πρέπει να διέπει η ~ 
και όχι ο συναισθηµατισµός || (λόγ.) είναι πέραν πάσης λογικής || έξω 
από κάθε λογική- ΦΡ. (α) τετράγωνη λογική η ορθολογική σκέψη, το 
να σκέφτεται κανείς µε µαθηµατική ακρίβεια, εντοπίζοντας τις 
σχέσεις που διέπουν τα πράγµατα και τις καταστάσεις χωρίς 
υποκειµενισµούς, αλλά σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες (β) 
κοινή λογική (κ. κοινός νους) ο τρόπος σκέψης που προκύπτει από 
την κοινή, καθηµερινή ζωή, ο συνηθισµένος και κοινώς αποδεκτός 
τρόπος σκέψης- για κάτι που ο καθένας µπορεί να καταλάβει χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία: σ' αυτά τα πράγµατα δεν χρειάζονται φιλοσοφίες 
και σπουδαίες θεωρίες· ~ χρειάζεται (γ) ψυχρή λογική ο τρόπος 
σκέψης που δεν επηρεάζεται από συναισθηµατισµούς, αλλά βασίζε-
ται αποκλειστικά στην εφαρµογή λογικών κανόνων για την εύρεση 
των αιτίων, την εξαγωγή συµπερασµάτων κλπ.: στις έκρυθµες κατα-
στάσεις χρειάζεται ~· αλλιώς παρασύρεται κανείς σε συναισθηµατικές 
αντιδράσεις 2. ο προσωπικός τρόπος σκέψης, το πώς σκέφτεται 
κανείς: η ~ του αποκλίνει από αυτή τού µέσου ανθρώπου || αυτά µού 
λέει η - µου, αυτά κάνω || για να µπεις στη ~ αυτού τού ανθρώπου, 
πρέπει να τον γνωρίσεις καλά- ΦΡ. µ' αυτή τη λογική µε αυτό τον 
τρόπο σκέψης: ~ δεν πρόκειται να καταφέρεις ποτέ τίποτα! 3. (ειδι-
κότ.) ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης που χαρακτηρίζει σύνολα ανθρώ-
πων: η ~ των ανατολικών λαών διαφέρει από αυτή των δυτικών ΣΥΝ. 
νοοτροπία 4. ο συστηµατοποιηµένος και ιδιαίτερος τρόπος οργάνω-
σης τής σκέψης, για την προσέγγιση, ερµηνεία και κατανόηση τού 
κόσµου και τής αλήθειας σύµφωνα µε συγκεκριµένο πρόσωπο (φιλό-
σοφο, διανοούµενο, µελετητή κ.λπ.), σχολή, θεωρία ή φιλοσοφικό ρεύ-
µα: η ~ του Έγελου | τού Αάιµπνιτς | τού Καντ || η ~ των θετικιστών 
5. ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί κάτι, το σκεπτικό στο οποίο βα-
σίζεται: η ~ τής ελεύθερης αγοράς || η ~ ενός παιχνιδιού | τής πολιτι-
κής || αν δεν µπεις στη ~ αυτού τού αθλήµατος, δεν θα µπορέσεις να 
το απολαύσεις πραγµατικά || η ~ ενός νοµοσχεδίου | µιας απόφασης || 
ο κατάλογος υπακούει σε δύο κύριες ~: στη - τής αντιπροσωπευτι-
κότητας και στη ~ τής αναλογικότητας ΣΥΝ. φιλοσοφία 6. ΦΙΛΟΣ. Λο-
γική (η) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης την ορθή νόηση 
(τους νόµους των νοητικών διαδικασιών, τις αρχές εγκυρότητας των 
επιχειρηµάτων, τις µεθόδους εξαγωγής συµπερασµάτων και τον έλεγ-
χο τής ορθότητας τους κ.ά.(: ασχολείται µε τη ~ || η διδασκαλία τής ~ 
|| εγχειρίδιο | ασκήσεις λογικής- ΦΡ. (α) τυπική Λογική ο έλεγχος τής 
τυπικής ορθότητας των προτάσεων ως προς τον εαυτό τους και όχι 
ως προς το περιεχόµενο τους (ως προς την ουσία τους) (β) συµβολική 
Λογική βλ. λ. συµβολικός (γ) απαγωγική | παραγωγική Λογική η 
παραγωγή νέων προτάσεων µε πορεία από το γενικό προς το ειδικό 
(δ) επαγωγική Λογική η εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων από 
επιµέρους δεδοµένα (ε) τροπική Λογική κλάδος τής Λογικής που 
πραγµατεύεται τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τού λογικού 
περιεχοµένου µιας πρότασης και των εννοιών τής «αναγκαιότητας» 
ή τής «δυνατότητας». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτική. 
[ETYM. < αρχ. λογική (τέχνη), όπως µαρτυρείται στον Κικέρωνα, ου-
σιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. λογικός (βλ.λ.)]. 

λογικισµός (ο) [1871] {χωρ. πληθ.} η σκέψη που είναι σχολαστικά 
προσανατολισµένη στους κανόνες τής τυπικής λογικής, αγνοώντας, 
ενδεχοµένως, το ίδιο της το αντικείµενο ή άλλους παράγοντες που θα 
έπρεπε επίσης να λαµβάνονται υπ' όψιν γενικότερα, κάθε θεωρία που 
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη λογική. — λογικιστής (ο), λογι-
κίστρια (η), λογικιστικός, -ή, -ό. ίΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
rationalisme]. λογικό (το) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των 
αρχών που ρυθµίζουν τη διανοητική λειτουργία τού ανθρώπου, η 
ικανότητα του να σκέφτεται και να παράγει κρίσεις και να οδηγείται 
σε συµπεράσµατα, να κάνει διακρίσεις, να ξεχωρίζει το αληθές από το 
ψευδές κ.λπ. ΣΥΝ. λογική 2. (καθηµ.) ο νους, το µυαλό τού ανθρώπου 
και ειδικότ. η καλή διανοητική κατάσταση: έχασε το ~ του || 
διαταραχή τού ~ 3. λογικά (τα) βλ.λ. λογικοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} 1. 
το φιλοσοφικό σύστηµα που θεωρεί τη λογική ως βάση τής φιλοσοφίας 
2. η αντίληψη κατά την οποία η λογική είναι η βάση των πάντων. 
λογικός, -ή, -ό 1. αυτός που διαθέτει λογική, που µπορεί να παράγει 
κρίσεις, συµπεράσµατα, συλλογισµούς κ.λπ.: ο άνθρωπος είναι - ον 
ΣΥΝ. έλλογος ΑΝΤ. άλογος 2. αυτός που ενεργεί σύµφωνα µε τη λογική, 
την ορθή σκέψη: ~ άνθρωπος, ξέρει να κρίνει σωστά || ας είµαστε 
λογικοί- τέτοιες σηµαντικές αποφάσεις δεν παίρνονται στο πόδι! ΣΥΝ. 
συνετός, σώφρων, µυαλωµένος ANT. παράλογος, άµυαλος, ασύνετος, 
άφρων 3. λογικός (ο), λογική (η) αυτός που έχει πνευµατική υγεία, 
που βρίσκεται σε καλή διανοητική κατάσταση: τρελοί και λογικοί, 

όλοι µαζί! ΣΥΝ. (λόγ.) εχέφρων ANT. τρελός 4. αυτός που δεν έχει υπερ-
βολικές ή παράλογες απαιτήσεις: ο πρόεδρος τής εταιρείας είναι ~ 
άνθρωπος- ξέρει τις πραγµατικές δυνατότητες τού προσωπικού και 
δεν απαιτεί υπερβολικά πράγµατα || ο πιο - εδώ µέσα είναι ο Κυριά-
κος- όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τι θέλουν! || ~ πελάτης ΣΥΝ. µετρηµένος, 
συνετός 5. αυτός που δείχνει κατανόηση, που αντιλαµβάνεται τι του 
λέει κάποιος και γιατί του το λέει, που δεν εκφέρει βιαστικές και 
επιπόλαιες κρίσεις: είναι - άνθρωπος, δεν θα σε παρεξηγήσει || δεν 
υπάρχει κανένας ~ άνθρωπος σ' αυτή την υπηρεσία να µε βοηθήσει; 
6. αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη τής Λογικής: ~ κρίσεις | προ-
τάσεις || ~ σφάλµα (που οφείλεται σε παραβίαση των κανόνων τής 
Λογικής, λ.χ. για συµπέρασµα που δεν προκύπτει συλλογιστικά από 
τις προτάσεις στις οποίες στηρίχθηκε) || ~ ανάλυση (βλ. λ. ανάλυση) 
7. αυτός που γίνεται σύµφωνα µε τη λογική, την ορθή σκέψη: ~ από-
φαση | κίνηση | απάντηση | στάση || (απρόσ.) δεν είναι λογικό να πι-
στεύεις τέτοια απίθανα πράγµατα! || (για συµπέρασµα) κατά ~ συνέ-
πεια, δεν πρέπει να ανησυχούµε για τις εξελίξεις ΑΝΤ. παράλογος, 
τρελός, άλογος 8. (ειδικότ.) αυτός που προκύπτει φυσιολογικά, µε 
αναµενόµενο τρόπο από κάτι άλλο: η κρίση στη Βαλκανική ήταν ~ 
επακόλουθο τής πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων 9. αυτός που κι-
νείται σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς υπερβολές: οι τιµές αυτή την 
περίοδο είναι ~|| ~ ποσό || η απόκλιση βρίσκεται µέσα σε ~ όρια ANT. 
υπερβολικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λόγος]. 

Από τη λογική στο παράλογο. Το λογικός δηλώνει γενικά ό,τι ανα-
φέρεται στον λόγο, µε την έννοια τής λειτουργίας τού νου, τής 
διανοίας, τής λογικής νόησης τού ανθρώπου, σε αντίθεση µε το 
συναίσθηµα και τα αισθήµατα του, που δεν έχουν υποστεί λογική 
επεξεργασία. Ό,τι είναι σύµφωνο µε τα δεδοµένα τής λογικής τού 
ανθρώπου (συλλογισµοί, επαλήθευση, διάψευση, επαγωγή, απαγω-
γή κ.λπ.), ό,τι είναι «εν λόγω», είναι έλλογο, σε αντίθεση µε ό,τι 
στερείται λόγου, που είναι ά-λογο ή «παρά τον λόγο», παράλογο. 
Ό,τι συµβαδίζει µε τον ορθό λόγο είναι ορθολογικό, ενώ ό,τι αντι-
τίθεται προς αυτόν είναι αν-ορθολογικό. Τέλος, ό,τι δεν µπορεί να 
συλλάβει ή να ερµηνεύσει η λογική τού ανθρώπου (όπως λ.χ. η έν-
νοια τού Θεού) είναι εξω-λογικό, είναι πέρα από τη λογική, χωρίς 
να σηµαίνει ότι είναι παράλογο ή ανορθολογικό. Ανάλογη κλιµά-
κωση και διάρθρωση προς τη νόηση ακολουθούν και τα σχετικά 
µε τις φρένες, µε τη φρόνηση και την ορθοφροσύνη τού ανθρώ-
που, o βαδίζων µε λογικές τις φρένες είναι έµ-φρων, ενώ ο στε-
ρούµενος λογικών φρενών είναι ά-φρων ή παρά-φρων. o έχων σώας 
τας φρένας είναι σώ-φρων και ορθο-φρονών, ενώ ο εκτός λο-
γικής, ο έξω φρενών ευρισκόµενος, είναι εξωφρενικός 

λογικότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού λογικού, το να εί-
ναι κανείς λογικός ή να είναι κάτι λογικό. 

λογικοφανής, -ής, -ές [1893] {λογικοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που φαίνεται λογικός: ~ εξήγηση | επιχείρηµα. — λογικοφανώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < λογικό- (< λογικός) + -φανής (< θ. -φαν- τού ρ. φαίνοµαι, πβ. 
αρχ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην), απόδ. τού γαλλ. raison-nable]. 

-λόγιο (λόγ.) παραγωγική κατάληξη για τον σχηµατισµό ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. το βιβλίο ή γενικότ. το έντυπο που περιλαµβάνει 
ό,τι σηµαίνει το θέµα: εορτο-λόγιο, δηµοτο-λόγιο, ευχο-λόγιο, µηνο-
λόγιο 2. αυτό που δείχνει ή αναγράφει ό,τι σηµαίνει το θέµα: ωρο-λό-
γιο, τιµο-λόγιο (πβ. λ. -λό(γ(ι). 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχε-
ται από το ρ. λέγω]. 

λόγιο(ν) (το) {λογί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) γνωµικό, ρητό, απόφθεγµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λόγιον, ουδ. τού επιθ. λόγιος]. 

λόγιος, -α (λογ. -ία), -ο {κ. -ίου (θηλ. -ίας) | -ίων, -ίους} 1. λόγιος (ο) 
πρόσωπο µε σηµαντική µόρφωση και πνευµατική δραστηριότητα, 
ιδιαίτερα στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών χρησιµοποιείται 
κυρ. για την εποχή από την Αναγέννηση µέχρι και τον 19ο αι.' το 
αντίστοιχο για τη σύγχρονη εποχή είναι το διανοούµενος 2. αυτός 
που σχετίζεται µε ανθρώπους των γραµµάτων, κυρ. παλαιότερων επο-
χών, και τον χώρο τους: - παράδοση | ύφος (σχετικά µε τη γραµµα-
τεία και την καθαρεύουσα γλώσσα των λογίων) 3. (ειδικότ.) (γλωσ-
σικό στοιχείο τής καθαρεύουσας, όπως λέξη, κατάληξη, σύµπλεγµα 
συµφώνων) που δεν ανήκει στη δηµοτική, αλλά επανήλθε από την 
Αρχαία Ελληνική ή πλάστηκε κατά το αρχαιοελληνικό πρότυπο: ~ 
λέξεις είναι τα «λεωφορείο», «οδός», «συνιστώ», «αντεπεξέρχοµαι» || 
~ συµπλέγµατα συµφώνων είναι τα -κτ-, -πτ- έναντι των δηµοτικών -
χτ-, -φτ- 4. (υπερθ. λογιότατος, -η, -ο) βλ. λ. — λόγια | λογίως [µτγν.] 
επίρρ., λογιότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < λόγος. Ήδη αρχ. η σηµ. τού καλλιεργηµένου ανθρώπου 
τού πνεύµατος, λ.χ. ό λόγιος Άκεστϊνος (Ηλιόδωρος), οί λογιώτατοι 
Τυρρηνων (Πλούταρχος), Χαλδαίων οί λόγιοι (Αρριανός)]. 

λογιοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάποιος λόγιος, η µόρφω-
ση, η πνευµατική καλλιέργεια: η - των Φαναριωτών ΣΥΝ. λογιότητα 
2. το σύνολο των λογίων. 
[ΕΤΥΜ. < λόγιος + παραγ. επίθηµα -οσύνη, πβ. δικαιοσύνη, σωφροσύ-
νη]. 

λογιοτατίζω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.} (κακόσ.) 1. υποκρίνοµαι ή 
παριστάνω τον λογιότατο 2. χρησιµοποιώ στον λόγο µου την καθα-
ρεύουσα. — λογιοτατισµός (ο) [1865]. 

λογιότατος, -η, -ο {υπερθ, τού λόγιος] 1. (παλαιότ. ως προσφώνηση) 
για µορφωµένο άνθρωπο 2. (µειωτ.) (α) αυτός που χρησιµοποιεί εξε-
ζητηµένη γλώσσα (αρχαΐζουσα ή καθαρεύουσα) (β) (γενικότ.) ο µορ- 
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φωµένος που τον διακρίνει η σχολαστικότητα και που δεν έχει επαφή µε την 
πραγµατικότητα. 

[ETYM. < µτγν. λογιότατος, υπερθ. βαθµ. τού αρχ. λόγιος]. λογισµικό (το) 
ΠΛΗΡΟΦ. τα προγράµµατα που εκτελούνται σε έναν Η/Υ- υπάρχουν δύο είδη 
λογισµικού: το λογισµικό εφαρµογών και το λογισµικό συστήµατος, που είναι 
βασικά το λειτουργικό σύστηµα (εδώ περιλαµβάνονται οι βασικές λειτουργίες 
τού υπολογιστή, όπως ο έλεγχος των προγραµµάτων που τρέχουν κάθε στιγµή). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. software]. λογισµός (ο) 1. (λαϊκ.) σκέψη, στοχασµός: 
«Πώς µας θωρείς ακίνητος; Πού τρέχει ο ~ σον;» (Α. Βαλαωρίτης) || «τη θεία, 
γλυκ(ε)ιά σου εικόνα θα βλέπει ο ~» (Γ. Μαρκοράς) 2. η σκέψη που απασχολεί 
κάποιον έντονα, η έγνοια: (παροιµ.) « τα βάσανα κι οι ~ τον άνθρωπο γερνούνε» · 
3. ΜΑθ. όρος που χρησιµοποιείται για να δηλώσει ορισµένη δοµή και 
διαδικασία (στις πράξεις και ιδιότητες) που ακολουθούµε σε ένα\- κλάδο των 
µαθηµατικών: αλγεβρικός | διαφορικός | απειροστικός | ολοκληρωτικός ~||~ των 
πιθανοτήτων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λογίζοµαι]. λογιστήριο (το) [αρχ.] {λογιστηρί-ου | -
ων} 1. τµήµα δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης, όπου φυλάσσονται και 
ενηµερώνονται τα λογιστικά βιβλία και διεξάγεται κάθε λογιστική 
δραστηριότητα: περάστε από το ~ να πληρωθείτε 2. Γενικό Λογιστήριο (τού 
Κράτους) η ανώτατη λογιστική αρχή τού κράτους. λογιστής (ο), λογίστρια (η) 
{λογιστριών} 1. υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελµατίας που καταγράφει µε 
ορισµένη τεχνική επεξεργασία την οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης 2. 
ορκωτός λογιστής βλ. λ. ορκωτός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λογίζοµαι, στην αρχ. σηµ. «υπολογίζω αριθµητικά µεγέθη, 
µετρώ»]. λογιστική (η) ο επιστηµονικός κλάδος και η αντίστοιχη τεχνική κα-
ταγραφής τής οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης, µε σκοπό τον έλεγχο 
και την καλύτερη διαχείριση της. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
logistique]. λογιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους λογιστές ή/και τη 
λογιστική: ~ έγγραφο | λάθος 2. (α) λογιστικά βιβλία τα ειδικά βιβλία στα οποία 
καταγράφονται οι κάθε είδους οικονοµικές δραστηριότητες και σχέσεις 
επιχειρήσεως, οργανισµού κ.λπ.· στις µεγάλες επιχειρήσεις έχουν πλέον 
αντικατασταθεί από τη µηχανογράφηση: η τήρηση των ~ (β) λογιστικός 
λογαριασµός ο λογαριασµός τον οποίο τηρεί επιχείρηση, οργανισµός κ.λπ., 
ώστε να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του (γ) λογιστικό αποτέλεσµα το 
αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) των δραστηριοτήτων επιχειρήσεως, λογαριασµού 
κ.λπ., όπως προκύπτει από τους λογιστικούς λογαριασµούς (δ) λογιστικό 
σχέδιο το τυποποιηµένο σύστηµα κατατάξεως τού συνόλου των λογαριασµών 
που τηρεί µια επιχείρηση, το οποίο καταρτίζεται πριν ξεκινήσει τις 
δραστηριότητες της και επιτρέπει τη σύνταξη οµοιόµορφων ισολογισµών, 
οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικών αποτελεσµάτων (ε) λογιστική 
περίοδος το χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συντάσσει µια επιχείρηση τον 
λογαριασµό εσόδων-εξόδων και εµπορίας και στο τέλος τού οποίου κάνει τον 
ισολογισµό της (στ) λογιστική µονάδα η χρηµατική µονάδα (π.χ. νόµισµα, 
E.C.U. κ.ά.) βάσει τής οποίας µετρείται και καταγράφεται η αξία των αγαθών, 
των υπηρεσιών και των οικονοµικών συναλλαγών (ζ) ΠΛΗΡΟΦ. λογιστικό φύλλο 
πρόγραµµα Η/Υ που εµφανίζει στον χρήστη ένα ιδεατό «φύλλο εργασίας» µε α-
ριθµούς σε οριζόντιες σειρές και κατακόρυφες στήλες και χρησιµοποιείται 
κυρίως σε προγράµµατα οικονοµικών εφαρµογών 3.λονιστι-κή (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε υπολογισµούς», < λογίζοµαι. Οι 
σηµ. που αναφέρονται στον κλάδο τής λογιστικής οφείλονται στο ελληνογενές 
γαλλ. logistique]. λογιωτατίζω ρ. -> λογιοτατίζω λογιώτατος (ο) → λογιότατος 
λόγκος (ο) →λόγγος 
λόγο- κ. λογό- κ. λογ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται 

µε: 1. τον λόγο, µε την οµιλία: λογο-διάρροια, λογο-θερα-πεία 2. τον έντεχνο 
λόγο: λογο-τέχνης 3. την απολογία: λογο-δοτώ 4. τη λογική: λογο-κρατία. 

[ETYM. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λογο-γραφία, µτγν. λογο-
µαχίά), που προέρχεται από το ουσ. λόγος και απαντά επίσης σε ελληνογενείς 
ξέν. όρους και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. logopedie)]. λογογραµµα (το) 
{λογογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γραπτό ή εικονογραφικό σύµβολο που 
αντιπροσωπεύει µια ολόκληρη λέξη (λ.χ. $ = δολάριο, + = και/συν) (πβ. λ. 
ιδεόγραµµα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Logogram]. λογογραφία 
(η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού λογογράφου. λογογράφος (ο) [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 
(στην αρχαιότητα) 1. ο ρήτορας που αναλάµβανε για λογαριασµό άλλου τη 
σύνταξη δικανικού λόγου επ' αµοιβή 2. καθένας από ορισµένους συγγραφείς 
τού 6ου και 5ου αι. π.Χ., τα έργα των οποίων αναφέρονται σε θέµατα ιστορίας, 
γεωγραφίας, µυθογραφίας κ.ά. και θεωρούνται δείγµατα τής µετάβασης από τον 
ποιητικό επικό στον πεζό λόγο. λογοδΐάρροια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η 
ακατάσχετη φλυαρία ΣΥΝ. 
(οικ.) πάρλα, πολυλογία. λογοδίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εύχρ. αόρ. λογοδόθηκα, 
µτχ. παθ. πα-ρακ. λογοδο-σµένος} (λαϊκ.) δεσµεύοµαι µε υπόσχεση γάµου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. λογοδοσία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η απόδοση 
λογαριασµού από το πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται ξένη υπόθεση 
(δωσίλογος) προς το κύριο πρόσωπο τής υποθέσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

λογοδοσµένος, -η, -ο αυτός που έχει δώσει υπόσχεση γάµου. λογοδοτώ ρ. αµετβ. 
[1884] {λογοδοτείς... | λογοδότησα} δίνω λόγο για 
συγκεκριµένες πράξεις µου, απολογούµαι: η προηγούµενη διοίκηση καλείται να 
λογοδοτήσει για τις αυθαιρεσίες της ΣΥΝ. δικαιολογούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΎΜ. < λόγο- + -δοτώ < δότης]. λογοθέαµα (το) {λογοθεάµ-ατος | -ατα, -
άτων} το τοκ-σόου (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ.-αµερ. talk show]. λογοθεραπεια (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. µέθοδος θεραπείας νευρώσεων (ιδ. διαταραχών τού λόγου), η οποία 
αξιοποιεί την προφορική επικοινωνία.   — λογοθεραπευτής (ο), 
λογοθεραπεύτρια (η), λογοθερα-πευτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθοπαιδικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. logotherapy]. 
λογοθέτης (ο) {λογοθετών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ανώτατος πατριαρχικός τίτλος που 

φέρει τιµητικά λαϊκός 2. ΙΣΤ. ανώτατος πολιτικός υπάλληλος τού βυζαντινού 
κράτους: ~ τού ∆ρόµου (στη µέση βυζαντινή περίοδο, αξίωµα αντίστοιχο µε 
τού υπουργού Εξωτερικών και Συγκοινωνιών) || µέγας ~ (αξίωµα αντίστοιχο 
µε το πρωθυπουργικό). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λόγο- + -θέτης < ρ. τίθηµι (βλ. λ. 
θέτω)]. 

λογοκεντρικός, -ή, -ό αυτός που βασίζεται στη λογική: ~ προσέγγιση τού 
ζητήµατος. — λογοκεντρικά επίρρ., λογοκεντρισµός (ο). 

λογοκλοπία (η) [µτγν.] {λογοκλοπιών} η ιδιοποίηση µε αθέµιτο τρόπο ξένης 
πνευµατικής εργασίας. Επίσης λογοκλοπή [1841]. 

λογοκλόπος (ο/η) [1871] πρόσωπο που ιδιοποιείται κατά αθέµιτο τρόπο ξένη 
πνευµατική εργασία. 

λογοκοπος (ο/η) πρόσωπο που λέει πολλά και µεγάλα λόγια κενά περιεχοµένου, 
που δίνει πολλές υποσχέσεις χωρίς να τις τηρεί ΣΥΝ. λογάς. — λογοκοπία (η) 
[1889] κ. λογοκόπηµα (το) [1889], λογοκοπώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < 
λόγο- + -κόπος < κόπτω (πβ. µεσν. λογοκοπώ)]. 

λογοκρατία (η) ΦΙΛΟΣ, Ο ορθολογισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. rationalisme]. 

λογοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {λογοκρατείται...· λογοκρατήθηκα} 
κυριαρχούµαι από τη λογική, τον ορθολογισµό. 

λογοκρίνω ρ. µετβ. {λογόκρι-να, -θηκα} περιορίζω την ελευθερία τής 
έκφρασης, ελέγχω το περιεχόµενο λόγων ή κειµένων και γενικότ. την 
έκφραση (στα µέσα ενηµέρωσης, στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την αλ-
ληλογραφία κ.α.), ώστε να εµποδίσω τη διατύπωση ή/και διάδοση µη 
αρεστών απόψεων: ~ άρθρο | βιβλίο | εκποµπή. 

λογοκρισία (η) [1826] {λογοκρισιών} 1. ο έλεγχος µε εξουσία απαγόρευσης 
που ασκείται από ειδική κρατική υπηρεσία στα µέσα ενηµέρωσης, στην τέχνη, 
τη λογοτεχνία κ.λπ., µε σκοπό να εµποδιστεί η διάδοση πληροφοριών ή ιδεών 
που αντιτίθενται στις αρχές τής εξουσίας· αποτελεί το κυριότερο µέσο 
προληπτικού ελέγχου τού λόγου: η χούντα επέβαλε ~ στα θέατρα 
απαγορεύοντας έργα πολλών συγγραφέων 2. (γενικότ.-εκφραστ.) η 
περιοριστική επέµβαση στην πνευµατική δράση (κάποιου): η εφηµερίδα µας 
δεν πρόκειται να επιβάλει ~ στους συντάκτες της 3. (συνεκδ.) το σύνολο των 
λογοκριτών ή η κρατική υπηρεσία που ασκεί λογοκρισία. — λογοκριτικός, -ή, 
-ό [1871]. [ΕΤΥΜ. < λόγο- + -κρισία < κρίνω, απόδ. τού γαλλ. censure < λατ. 
censor «τιµητής» (αξιωµατούχος στην αρχ. Ρώµη, επιφορτισµένος µε την 
περιφρούρηση των ηθικών αξιών, καθώς και µε την απογραφή των Ρωµαίων 
πολιτών και των περιουσιών τους) < p. censeo «αποτιµώ, απογράφω»]. 

λογοκριτής (ο) [1826], λογοκρίτρια (η) {λογοκριτριών} πρόσωπο που ασκεί 
λογοκρισία. 

λογοµαχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {λογοµαχείς... | λογοµάχησα} (+µε) συζητώ σε 
έντονο και εριστικό τόνο, φιλονικώ ΣΥΝ. διαπληκτίζοµαι, λο-γοφέρνω, 
καβγαδίζω. — λογοµαχία (η) [µτγν.]. 

λογοπαίγνιο (το) [1856] (λογοπαιγνί-ου | -ων} παιχνίδι µε λέξεις πολλαπλών 
σηµασιών ή µε λέξεις διαφορετικής σηµασίας, αλλά οµόη-χες, π.χ. «ο Κύριος 
µεθ' ηµών» κ. «ο Κύριος µε θυµόν...... 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. jeu de mots]. 

λογοπαιδικός (ο/η) ο λογοθεραπευτής (βλ. λ. λογοθεραπεια). 
λογοπαικτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το λογοπαίγνιο. 
λογόρροια (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ακατάσχετη πολυλογία και έλλειψη 

συνειρµού σε άτοµα που πάσχουν από νευροψυχικές παθήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < λόγο- +  -ρροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
logorrhoea]. 

λόγος (ο) 1. η ικανότητα να επικοινωνεί κανείς µε τη γλώσσα: ο άνθρωπος είναι 
προικισµένος µε το χάρισµα τού ~ || διαταραχές τού ~ (π.χ. ψευδισµός, 
τραυλισµός κ.λπ.) || θεραπευτική αγωγή τού ~ 2. (α) η χρήση τής γλώσσας για 
συνεννόηση, για επικοινωνία, για την επίτευξη στόχου: οι άνθρωποι 
συνεννοούνται µε τον ~ (β) η χρήση τής γλώσσας σε συγκεκριµένο χώρο: 
δηµοσιογραφικός | πολιτικός | συνδικαλιστικός | νοµικός | δοκιµιακός ~ 3. 
ΓΛΩΣΣ. η γλώσσα, το συστηµατικά δοµηµένο σύνολο λέξεων, µε το οποίο 
πραγµατοποιείται η επικοινωνία: προφορικός | γραπτός ~ || το «µου πήρες τ' 
αφτιά» είναι µια έκφραση τού καθηµερινού ~· ΦΡ. (α) µέρος τού λόγου βλ. λ. 
µέρος (β) ευθύς λόγος βλ. λ. ευθύς (γ) πλάγιος λόγος βλ. λ. πλάγιος (δ) σχήµα 
λόγου βλ. λ. σχήµα (ε) εν λόγω (µε άρθρο ως επίθ.) το πρόσωπο ή το πράγµα 
για το οποίο έχει γίνει ήδη λόγος και ο οµιλητής δεν επιθυµεί να αναφερθεί σε 
αυτό ονοµαστικά είτε για να αποφύγει υφολογικά την επανάληψη είτε και 
µειωτικά ή ειρωνικά: το ~ ακίνητο περιήλθε στους κληρονόµους του || η ~ κυρία 
καλά θα έκανε να µην ασχολείται µε τέτοια θέµατα! 4. (ειδικότ.) η προφορική 
χρήση τής γλώσσας, η προφορική έκφραση: στον γρήγορο ~ παραλείπουµε κα-
µιά φορά να προφέρουµε ορισµένους φθόγγους ΣΥΝ. οµιλία 5. η 
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γλώσσα ως εσωτερικό σύστηµα που ενυπάρχει στη συνείδηση κάθε 
οµιλητή, η γνώση που έχει καθένας για τη γλώσσα του, κατ' αντιδια-
στολή προς την οµιλία, η οποία αποτελεί την εφαρµογή τού συστή-
µατος αυτού από κάθε οµιλητή χωριστά ΣΥΝ. ενδιάθετος λόγος 6. οτι-
δήποτε λέγεται: µ' έναν σου - µπορείς να µε κάνεις ευτυχισµένο || έναν 
καλό ~ δεν άκουσα ποτέ από το στόµα σου || «όλοι οι επιβάτες είχαν 
και από έναν καλό ~ για τον κυβερνήτη, τον συγκυβερνήτη και το 
πλήρωµα» (εφηµ.) || της συµπαραστάθηκε µε παρηγορητικούς ~ ΣΥΝ. 
κουβέντα- ΦΡ. (α) λόγο (σ)τον λόγο κατά την εξέλιξη τής συνοµιλίας: 
~ θυµήθηκαν τα παλιά (β) ένας λόγος είναι βλ. λ. ένας (γ) απευθύνω 
(σε κάποιον) τον λόγο βλ. λ. απευθύνω (δ) ο λόγος µου περνά (µεσν. 
φρ.) | έχει πέραση είµαι άνθρωπος µε µεγάλη επιρροή, µε µεγάλη 
ισχύ (ε) µεγάλη µπουκιά φάε, µεγάλο λόγο µην πεις | µη λες βλ. λ. 
µεγάλος (στ) ο λόγος σου µε χόρτασε και το ψωµί σου φά' το βλ. λ. 
χορταίνω (ζ) για του λόγου το αληθές | το ασφαλές για να αποδειχθεί 
η αλήθεια των λόγων (κάποιου): ~, επισυνάπτω και τη φωτοτυπία που 
περιέχει την αυθεντική δήλωση του 7. το να µιλά κανείς για κάτι, να 
αναφέρεται σε κάτι: πολύς ~ γίνεται για το ενδεχόµενο εκλογών || 
κάνω λόγο για κάτι (αναφέροµαι σε κάτι) || αυτό το ζήτηµα δεν είναι 
άξιο λόγου' ΦΡ. (α) ούτε λόγος (να γίνεται) (µεσν. φρ.) δεν πρέπει καν 
να γίνεται συζήτηση (γι' αυτό), δεν υπάρχει αµφιβολία: ~! Κανείς δεν 
αµφισβητεί την εντιµότητα του! (β) (λόγ.) ο περί ου ο λόγος αυτός για 
τον οποίο γίνεται λόγος (γ) περί ορέξεως ουδείς λόγος βλ. λ. όρεξη 8. 
η δηµόσια οµιλία: βγάζω λόγο (κάνω δηµόσια οµιλία) || 
βαρυσήµαντος | δικανικός | πανηγυρικός | συµβουλευτικός | δεκάρικος 
~ ΣΥΝ. διάλεξη 9. η λογοτεχνία, η έντεχνη χρήση τής γλώσσας: πεζός 
| έµµετρος ~ 10. η δέσµευση, η υπόσχεση: κρατώ τον ~ µου (τον τηρώ) 
|| αθετώ | πατώ τον ~ µου || ο ~ µου είναι συµβόλαιο- ΦΡ. (α) δίνω τον 
λόγο µου | τον λόγο τής τιµής µου | τής ανδρικής µου τιµής (i) 
υπόσχοµαι µε εγγύηση την αξιοπιστία µου, την ίδια µου την τιµή: 
σου ~ ότι µέχρι µεθαύριο θα έχεις πάρει τα λεφτά σου πίσω (ii) 
επιβεβαιώνω µε εγγύηση την αξιοπιστία µου, την τιµή µου: σου ~ ότι 
τα πράγµατα δεν έγιναν έτσι (β) δίνω λόγο (i) υπόσχοµαι (ii) (ειδικότ.) 
δίνω υπόσχεση γάµου, λογοδίνοµαι (iii) δίνω εξηγήσεις για πράξεις 
µου, λογοδοτώ, απολογούµαι: δεν θα δώσω λόγο σε κανέναν για τις 
επιλογές µου 11. λογοδοσία, απολογία: θα δώσεις λόγο για τις πράξεις 
σου || δεν θα σου δώσω λόγο κι από πάνω! (δεν θα σου απολογηθώ 
κιόλας)· ΦΡ. ζητώ τον λόγο (από κάποιον) (i) ζητώ (από κάποιον) να 
δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του (ii) ζητώ (από κάποιον) να 
απολογηθεί (iii) ζητώ να µιλήσω (βλ. σηµ. 12) 12. το δικαίωµα κάποιου 
να µιλήσει: ζητώ τον ~ από το προεδρείο || έχω | παίρνω | λαµβάνω | 
δίνω τον ~ || σας αφαιρώ τον ~! ΦΡ. έχω λόγο (για κάτι) έχω δικαίωµα 
να εκφράζω τη γνώµη µου (για κάτι): θέλει να έχει λόγο για τα πάντα 
13. η αιτία: έχω ~ που ενδιαφέροµαι γι'αυτό || Μην εκπλήσσεσαι που 
νευριάζει! 'Εχει τους ~ του (υπάρχει συγκεκριµένη αιτία που 
νευριάζει) || δεν θα πάµε φέτος διακοπές για οικονοµικούς ~ || 
αποσύρθηκε από την επιχείρηση για λόγους υγείας || απαγορεύτηκε η 
κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας- ΦΡ. (α) συντρέχει λόγος υπάρχει 
αιτία για την οποία πρέπει να γίνει κάτι: νοµίζω ότι δεν ~ να 
βιαστούµε (β) λόγος ύπαρξης η αιτία για την οποία πρέπει να υπάρχει 
κάποιος/κάτι: σε µια κοινωνία αγγέλων, η αστυνοµία, φυσικά, δεν θα 
είχε ~ (γ) φυσικώ τω λόγω (φυσικφ τφ λόγω) (λόγ.) όπως είναι 
φυσικό: κατήγγειλε τη διαφθορά σε όλους τους τοµείς τής δηµόσιας 
ζωής και ~ ανέλαβε την κοινωνική εξυγίανση 14. η λογική ικανότητα: 
ο ορθός ~ (βλ. λ. ορθός) 15. ΘΡΗΣΚ. Λόγος (ο) (α) η σοφία τού Θεού ως 
δηµιουργική δύναµη τού σύµπαντος (β) ο Ιησούς Χριστός- ΦΡ. ο 
λόγος τού Θεού (i) η Βίβλος (ii) η χριστιανική διδασκαλία 16. (στη 
Λογική) η αναλογία, η σχέση 17. ΜΑβ. το ακριβές πηλίκο µεταξύ δύο 
µεγεθών, ποσοτήτων, το οποίο εκφράζεται µε κλάσµα: ο ~ τού α προς 
το 1 ισούται µε α 18. (λαϊκ.) (η γεν. τού λόγου µου, σου,... ή ελόγου 
µου, σου,... αντί τής προσωπικής αντων. εγώ, εσύ,...): τού λόγου σου τι 
έχεις να πεις για όλ'αυτά; (εσύ τι έχεις να πεις;) || δεν ζήτησε τη χάρη 
για λόγου της (για την ίδια), αλλά για σένα- ΦΡ. ζωή σε λόγου σας! 
ευχετ. για την έκφραση συλλυπητηρίων σε κάποιον που έχασε 
συγγενικό του πρόσωπο, δικό του άνθρωπο Λ9.λόγω βλ.λ. · ΦΡ. (α) 
που λέει ο λόγος (i) για παράδειγµα, υποθετικά: αν, ~, κέρδιζες το 
ΛΟΤΤΟ, τι θα έκανες; (ii) για κάτι που δεν λέγεται κυριολεκτικά, δεν 
πρέπει να εννοηθεί κατά γράµµα: εάν συνέβαινε σε σένα, ~, πώς θ' 
αντιδρούσες; (β) ο λόγος το λέει για να τονιστεί ότι κάτι δεν λέγεται 
κυριολεκτικά, ότι δεν πρέπει να εννοηθεί κατά γράµµα: ~ «χίλιοι 
άνθρωποι»- η ουσία είναι ότι ήταν πάρα πολλοί (γ) λόγος και 
αντίλογος βλ. λ. αντίλογος (δ) λόγου χάριν I-η (συντοµ. λ.χ.) για 
παράδειγµα, παραδείγµατος χάριν: καθένας θα βοηθήσει όπως 
µπορεί- εγώ ~ θα δώσω ένα µέρος από τον µισθό µου (ε) δεν µου 
πέφτει λόγος δεν είναι δική µου υπόθεση, δεν µε αφορά άµεσα το 
ζήτηµα, ώστε να µπορώ να µιλήσω: θα παντρευτεί όποιον διαλέξει η 
ίδια- εµένα ~ (στ) κατά πρώτο(ν) | µείζονα | κύριο λόγο πρώτα από 
όλα: ~ είναι ανέντιµος- κατά δεύτερο είναι και θρασύς! (ζ) λόγος | 
κουβέντα να γίνεται βλ. λ. γίνοµαι (η) για τού λόγου το ασφαλές | το 
αληθές για την εξακρίβωση τής αλήθειας των όσων λέµε: έτσι θυ-
µάµαι να ετυµολογείται η λέξη, αλλά ~ να το επαληθεύσουµε και από 
το λεξικό. — (υποκ.) λογάκι [µεσν.] κ. (λόγ.) λογυδριο (το) [µτγν.] 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, βράχος, γλώσσα, δωσίλογος, εισαγωγικά, 
ενδιάθετος, εχέµυθος, λογικός, οµιλία, τεχνητός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λέγω 
(βλ.λ.). Η λ. σήµαινε αρχικώς «οµιλία, προφορική έκφραση», σύντοµα 
όµως γενικεύθηκε στις σηµ. «λογίκευση, εξήγηση, θεώρηση», 
αντιτιθέµενη έτσι στο ουσ. έργον. Οι Στωικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν 
τον λόγον ως την καθοδηγούσα αρχή τού σύµπαντος, ενώ στην Κ.∆. το 
ουσ. λόγος δήλωσε -µεταξύ άλλων- το δεύτερο πρόσωπο τής Αγ. 
Τριάδας, τον δηµιουργικό λόγο τού Θεού, µέσω τού 

οποίου δηµιουργήθηκε ο κόσµος (πβ. Ιωάνν. 1, 1: εν αρχή ην ό λόγος, 
και ò λόγος ην προς τον θεόν, και θεός ήν ό λόγος). Οι σηµ. 4,5 απο-
δίδουν τους γαλλ. όρ. parole και langue αντιστοίχως. Ορισµένες φρ. εί-
ναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: έχω | ζητώ | λαµβάνω | απευθύνω 
τον λόγο (< avoir | demander | prendre | adresser la parole), κατά 
µείζονα λόγον (< à plus forte raison), το χάρισµα τού λόγου (< le don 
de la parole) κ.ά.]. 

-λόγος1 β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν 
αυτόν που: 1. µιλά για συγκεκριµένο θέµα: ηθικο-λόγος 2. µιλά µε 
συγκεκριµένο τρόπο: αισχρο-λόγος, προχειρο-λόγος 3. ασχολείται συ-
στηµατικά, επιστηµονικά µε κάτι: φυτο-λόγος, βυζαντινο-λόγος, οι-
κονοµο-λόγος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. θεο-λόγος), που 
προέρχεται από το ρ. λέγω]. 

-λόγος2 β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν 
αυτόν που συλλέγει | συγκεντρώνει πρόσωπα ή πράγµατα: στρατο-
λόγος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. χορτο-λόγος), που προ-
έρχεται από το ρ. λέγω στη σηµ. «συλλέγω - συγκεντρώνω»]. 

λογοτέχνηµα (το) [1866] {λογοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο µε 
λογοτεχνική αξία, λογοτεχνικό έργο. 

λογοτέχνης (ο) [µεσν.] {λογοτεχνών}, λογοτεχνία (η) {λογοτε-
χνίδων) δηµιουργός λογοτεχνικών έργων, ποιητής ή πεζογράφος. Επί-
σης (λόγ.) λογοτέχνη (η) {λογοτέχνιδος}. 

λογοτεχνία (η) [µεσν.] {λογοτεχνιών} 1.η καλλιέργεια τού έντεχνου 
λόγου, η παραγωγή έργων ποίησης ή έντεχνης πεζογραφίας 2. το σύ-
νολο των λογοτεχνικών έργων συγκεκριµένου λαού, χρονικής περιό-
δου ή πνευµατικής παράδοσης: η εθνική µας ~ || αρχαία ελληνική | 
λατινική ~ ΣΥΝ. γραµµατεία 3. θεωρία τής λογοτεχνίας ο επιστηµο-
νικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης ζητήµατα δοµής, λει-
τουργίας, ανάλυσης, περιγραφής και αξιολόγησης των έργων τής λο-
γοτεχνίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική, τεχνητός, φιλολογία. 

λογοτεχνικός, -ή, -ό [1866] αυτός που σχετίζεται µε τον λογοτέχνη ή 
τη λογοτεχνία: ~ παραγωγή | κείµενο | περιοδικό | σχολή | δηµιουργία. 

λογοτεχνικότητα (η) το σύνολο των στοιχείων που χαρακτηρίζουν 
ένα έργο ως λογοτεχνικό. 

λογοτρΐβή (η) [1807] λογοµαχία, διαπληκτισµός. 
λογότυπος (ο) {λογοτύπ-ου | -ων, -ους} η ειδικά σχεδιασµένη µε 

γράµµατα ή και παραστάσεις επωνυµία εταιρείας ή προϊόντος. Επί-
σης λογότυπο (το). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
logotype]. 

λογοφέρνω ρ. αµετβ. (λογόφερα) διαπληκτίζοµαι, φιλονικώ µε λόγια 
ΣΥΝ. λογοµαχώ, τσακώνοµαι, µαλώνω, καβγαδίζω. — λογόφερµα 
(το). 

λογυδριο (το) {λογυδρί-ου | -ων} µικρός, σύντοµος λόγος, οµιλία 
(βλ.λ., σηµ. 8). [ΕΤΥΜ. < µτγν. λογύδριον, υποκ. τού αρχ. λόγος]. 

λογχεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {λόγχευσα} διατρυπώ µε λόγχη. 
λόγχη (η) {λογχών} 1. αιχµηρό όπλο που αποτελείται από µακρύ ξύ-

λινο ακόντιο, το οποίο απολήγει σε µεταλλική αιχµή· το χρησιµοποι-
ούσαν οι ιππείς στις επιθέσεις 2. µικρό χαλύβδινο ξίφος, προσαρµο-
σµένο στο άκρο τής κάννης στρατιωτικού όπλου- ΦΡ. εφ' όπλου λόγ-
χη (i) ως στρατιωτικό παράγγελµα µε το οποίο οι στρατιώτες δια-
τάσσονται να τοποθετήσουν στα όπλα τους τις λόγχες για επίθεση ή 
απόδοση τιµών (ii) (µτφ.) σε εγρήγορση, σε κατάσταση ετοιµότητας 
• 3. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό σκεύος σε σχήµα λόγχης σταυροφόρου, το 
οποίο χρησιµοποιείται κατά την κοπή τού πρόσφορου. [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Πιθ. τόσο το ελλην. λόγχη όσο και το συνώνυµο λατ. 
lancea αποτελούν παράλληλα δάνεια από άγνωστη γλώσσα. Η 
άποψη ότι η λ. συνδέεται µε το ρ. λαγχάνω «τυχαίνω» ή µε το λατ. 
longus «µακρύς» (µέσω αµάρτυρου τύπου *λόγχος) δεν είναι 
πειστική]. 

λογχίζω ρ. µετβ. [1871] {λόγχισα} διατρυπώ µε λόγχη. Επίσης λογ-
χεύω [µτγν.]. — λόγχισµα (το) κ. λογχισµός (ο) [1897]. 

λογχοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {λογχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος στο 
σχήµα µε λόγχη ΣΥΝ. λογχωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λογχοµαχία (η) [1876] {λογχοµαχιών} η µάχη µε λόγχες. 
λογχοφόρος, -α | -ος, -ο [αρχ.] 1. οπλισµένος µε λόγχη 2.λονχοφό-ρος 
(ο) µέλος ειδικού σώµατος έφιππων στρατιωτών, οπλισµένων µε 
λόγχη. 

λογχωτός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που φέρει στο άκρο σιδερένια αιχ-
µ_ή 2. αιχµηρός σαν λόγχη ΣΥΝ. λογχοειδής. 

λόγω πρόθ. (+γεν.) (λόγ.) δηλώνει: αιτία: ~ ξαφνικής αδιαθεσίας, απο-
φάσισα να µείνω σπίτι || ~ βλάβης, ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί || 
κλειστό - διακοπών || ~ πένθους || απαλλάχθηκε από την κατηγορία ~ 
αµφιβολιών || ~ ελλείψεως απαρτίας, η γενική συνέλευση θα επα-
ναληφθεί- ΦΡ. λόγω τιµής (λόγω τιµής) στον λόγο τής τιµής µου, υπό-
σχοµαι µε εγγύηση την αξιοπιστία µου. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ.< αρχ. λόγω, δοτ. τού λόγος ως απόδ. τού γαλλ. en raison de]. 

-λογώ1 λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων, τα οποία ση-
µαίνουν: 1. µιλώ µε ορισµένο τρόπο: αισχρο-λογώ, απεραντο-λογώ, 
ευφυο-λογώ  2. µιλώ   για   κάτι:   ασηµαντο-λογώ,   καυχησιο-λογώ 
3. ασχολούµαι διεξοδικά ή εντατικά µε κάτι: θεο-λογώ, γλωσσο-λογώ 
4. κάνω κατ' επανάληψη συγκεκριµένη ενέργεια: θρηνο-λογώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µυθο-
λογώ, µτγν. πολυ-λογώ), που προέρχεται από το ουσ. λόγος]. 

-λογώ* λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν 
«συγκεντρώνω, συλλέγω κάτι»: κορφο-λογώ, ανθο-λογώ. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. άνθο- 
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λογώ, µτγν. στρατο-λογώ), που προέρχεται από το ρ. λέγω «συγκεντρώνω»]. 
λοιδορώ ρ. µετβ. {λοιδορείς... | λοιδόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) (λόγ.) υβρίζω, 

χλευάζω: η αντιπολίτευση λοιδορεί την κυβέρνηση για τους χειρισµούς της στην 
πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση ΣΥΝ. ονειδίζω. — λοιδορία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λοιδορώ (-έω), αβεβ. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί δύο 
υποθέσεις: (α) Το α' συνθ. συνδέεται µε το σανσκρ. lunati «κόβω» (συγγενές 
ετυµολογικά µε το ρ. λυω), ενώ το β' συνθ. -δορώ προέρχεται από το ρ. δέρω, 
άποψη που, εντούτοις, προκαλεί σηµασιολογικό πλεονασµό (β) Η λ. 
προέρχεται από αµάρτυρο ουσ. *λοϊδος «παιγνίδι», που συνδ. µε το συνώνυµο 
λατ. lüdus και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου λίζεν παίζει]. 

λοίµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον λοιµό ΣΥΝ. λοιµώδης, 
µεταδοτικός, κολλητικός 2. λοιµική (η) κ. λοιµικό (το) θανατηφόρος 
επιδηµική νόσος, ο λοιµός. 

λοιµογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλεί λοιµώδη νοσήµατα: ~ παράγοντας. 
[ΕΤΥΜ. < λοιµός^ + γόνος]. 

λοιµοκαθαρτήριο (το) [1833] {λοιµοκαθαρτηρί-ου | -ων) ο χώρος όπου 
σταθµεύουν για υγειονοµική κάθαρση και αποµόνωση πλοία και ταξιδιώτες 
που προέρχονται από χώρες προσβεβληµένες από επιδηµία (πβ. καραντίνα). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. 

λοιµός (ο) 1. κάθε λοιµώδες επιδηµικό νόσηµα µε ευρεία εξάπλωση ΣΥΝ. 
θανατικό, λοιµική 2. (στην αρχαιότητα) η πανώλης· κυρ. προκειµένου για την 
πανώλη που χτύπησε την πολιορκούµενη Αθήνα κατά τον Πελοποννησιακό 
Πόλεµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Από τις 
προταθείσες υποθέσεις πιθανότερη φαίνεται εκείνη που συνδέει τη λ. µε το 
ουσ. λιµός (βλ.λ.), οπότε θα αποτελούσε την ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *lei- 
«αφανίζω, λιγοστεύω» και θα συσχετιζόταν µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
λοιτός λοιµός. Λιγότερο πειστική η άποψη ότι η λ. προήλθε από συµφυρµό 
των ουσ. λιµός και λοιγός «καταστροφή, όλεθρος»]. 

λοιµός (λοιµώδης, λοίµωξη κ.λπ.) - λιµός (λίµα, λιµασµένος, λιµοκτονώ 
κ.λπ.). Οµόηχες λέξεις διαφορετικής σηµασίας. Το λοιµός δηλώνει 
θανατηφόρο επιδηµική νόσο, ιδίως την πανώλη (πανούκλα). Είναι αρχαία 
λ., που συνδέεται πιθ. ετυµολογικά µε το λιµός, οπότε ανάγεται και αυτή 
στη p. *lei- «αδυνατίζω, εξασθενώ», ενώ κατ' άλλους πρέπει να συνδεθεί 
µε το αρχ. λοιγός «καταστροφή, όλεθρος» (από αρρώστια, πόλεµο κ.ά.). 
Από το λοιµός παράγονται τα λοιµώδης (νόσος), λοιµώσσω «πάσχω από 
λοιµό», λοίµωξη, λοιµοκαθαρτήριο, λοιµογόνος κ.ά. Το λιµός σηµαίνει 
«πείνα» και είναι οµόρριζο µε τα λιµάζω «πεινώ», λιµασµένος 
«πεινασµένος», λίµα «πείνα», λιµοκτονώ «πεθαίνω τής πείνας», 
λιµοκοντόρος «πεινασµένος κόµης, απένταρος ευγενής» κ.ά. 

λοιµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λοιµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
σχετίζεται µε νόσο µολυσµατικής φύσεως, που µεταδίδεται µε 
µικροοργανισµούς: ~ νόσος 2. λοιµωδών (το) το Νοµαρχιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο στο οποίο παρέχεται θεραπεία σε όσους πάσχουν από λοιµώδεις 
νόσους: νοσηλεύεται στο ~ 3. λοιµογόνος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. 

λοίµωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} ΙΑΤΡ. η εισβολή στον οργανισµό 
παθογόνων µικροβίων και τα νοσηρά συµπτώµατα που ακολουθούν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λοιµώσσω | -ττω < αρχ. λοιµός]. 

λοιπόν σύνδ. 1. για τη δήλωση συµπεράσµατος: η κατάσταση δεν είναι ~ τόσο 
άσχηµη· από όσα είπαµε προηγουµένως είναι φανερό ότι υπάρχουν και θετικά 
σηµεία ΣΥΝ. εποµένως, ως εκ τούτου 2. για τη δήλωση αποφάσεως: Ωραία ~! 
Θ'αλλάξω κι εγώ στάση 3. για την εισαγωγή θέµατος ή τη µετάβαση σε άλλο 
θέµα, την προσέλκυση τής προσοχής τού ακροατή: ~, ας περάσουµε στο 
επόµενο ερώτηµα! 4. ως κατακλείδα, για το κλείσιµο συζητήσεως ή γενικότ. 
λόγου: αυτές ~ τις πληροφορίες είχαµε µέχρι τώρα' περισσότερες λεπτοµέρειες 
ίσως να έχουµε αύριο 5. για την έκφραση απορίας, αφού έχει εκτεθεί το 
πρόβληµα: τα ξενοδοχεία σ' αυτή την πόλη είναι ή πολύ ακριβά ή πολύ βρόµικα- 
πώς να µείνω ~ εδώ; 6. λοιπόν; για να προκληθεί η προσοχή κάποιου, από τον 
οποίο περιµένουµε να πει κάτι, να δώσει απάντηση, να συνεχίσει κάτι που 
άφησε στη µέση: ~; Εσύ τι λες για όλα αυτά; 7. (προκλητικά) και λοιπόν; και τι 
έγινε; τι το σπουδαίο, τι το αξιοσηµείωτο βλέπεις;: -Κυκλοφορούσε µε 
σκουλαρίκι στη µύτη!—; ∆ικαίωµα του είναι να φοράει ό,τι θέλει! 8. (έπειτα 
από προστακτική) για ενίσχυση τής προτροπής: Άντε ~! Κουνήσου λίγο! 9. 
(στην αρχή τού λόγου) για τη δήλωση περίσκεψης, δισταγµού ή µετάβασης σε 
άλλο θέµα, αµηχανίας ή προτροπής: ~, για να δούµε τι θα κάνουµε || ~, τι 
λέγαµε; Επίσης (λαϊκ.) το λοιπόν: το λοιπόν, θα έρθεις µαζί; [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ουδ. τού επιθ. λοιπός (βλ.λ.). Η χρήση του ως επιρρήµατος είναι µτγν. και 
προήλθε από απρόσ. εκφράσεις, όπως λοιπόν εστί (λ.χ. Πλάτων: λοιπόν έστι 
άποδεικνύναι «αποµένει να αποδειχθεί»)]. 

λοιπός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που υπολείπεται, υπόλοιπος: πέντε από τους επιβάτες 
τού λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους και οι λοιποί τραυµατίστηκαν ελαφρά- ΦΡ. 
(α) (σε απαρίθµηση οµοίων πραγµάτων) και λοιπά (συντοµ. κ.λπ.) | και τα 
λοιπά (συντοµ. κ.τ.λ.) (και τά λοιπά, Αριστέας 190) | και λοιπά πολλά 
(συντοµ. κ.λ.π.) για όσα εύκολα εννοούνται και παραλείπονται στον λόγο (β) 
τού λοιπού από τώρα και στο εξής, µελλοντικά, εφεξής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
λείπω]. 

λοίσθιος, -α, -ο (λόγ.) στη ΦΡ. πνέω τα λοίσθια ψυχορραγώ, βρίσκοµαι στα 
τελευταία µου: ο ασθενής πνέει τα λοίσθια || (µτφ.) το διε- 

φθαρµένο πολιτικό καθεστώς πνέει τα λοίσθια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «τελευταίος», < λοϊσθος (µε την ίδια σηµ.), αβεβ. ετύµου. 
Κατά την επικρατέστερη άποψη, η λ. ανάγεται σε αρχικό τ. *λοι/π'σ-0Ε-ος, 
τού οποίου το α' συνθ. (*λοώισ-) συνδέεται µε αρχ. γερµ. *lais-iz «λιγότερο» 
(επίρρ. συγκρ. βαθµού), πβ. αγγλ. less, ενώ το β' συνθ. [*-0Foç) προέρχεται 
από το ρ. θέω «τρέχω» (< *θέΕω). Στην περίπτωση αυτή το επίθ. λοίσθιος θα 
προσδιόριζε αυτόν που «τρέχει λιγότερο» και συνεπώς «µένει τελευταίος». 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, το αρχ. λοίσθος ανάγεται σε *λοιΜσ-τος και 
συνδέεται είτε µε λιθ. léisti «αφήνω» είτε µε γοτθ. las-iws «ασθενής, 
αδύναµος»]. 

Λ.Ο.Κ. (οι | λαϊκ. τα) Λόχοι Ορεινών Καταδροµών. 
λοκάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) το πανδοχείο, το εστιατόριο. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. locanda < λατ. locanda (ενν. domus) «εκµισθωµένο σπίτι» < 
ρ. loco «καθιστώ, εκµισθώνω» (< locus «τόπος»)]. 

λοκαντιέρης (ο), λοκαντιέρα (η) {δύσχρ. λοκαντιέρων} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο 
ιδιοκτήτης πανδοχείου ή εστιατορίου. 

λοκάουτ κ. λοκ-άουτ (το) {άκλ.} η ανταπεργία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. lockout < lock «κλειδώνω» + out «έξω»]. 

λοκατζής (ο) {λοκατζήδες} ΣΤΡΑΤ. στρατιώτης που υπηρετεί στους Λ.Ο.Κ. 
λοκοµοτίβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) η ατµοµηχανή, ατµάµα-ξα. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. locomotiva | γαλλ. locomotive < µεσν. λατ. locomotivus (ΐόος 
αι.) < λατ. locus «τόπος» -Ι- µτγν. λατ. motivus «κινητός, κινούµενος» (βλ. λ. 
µοτίβο)]. 

Λ.Ο.Μ. (ο) Λόχος Ορεινών Μεταφορών. 
Λοµβαρδία (η) περιοχή τής Β. Ιταλίας στα σύνορα µε την Ελβετία. — 

Λοµβαρδός (ο), Λοµβαρδή (η), λοµβαρδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
Lombardia < παλ. ιταλ. Lombardi < λατ. Langobardi, αρχαίο γερµ. φύλο που 
ίδρυσε στην Ιταλία ένα τευτονικό βασίλειο τον 6ο αι. µ.Χ., πιθ. < αρχ. γερµ. 
lang «µακρύς» + barda «γενειάδα»]. 

λόµπι (το) {άκλ.} 1. ΠΟΛΙΤ. οµάδα προσώπων που ασκούν επιρροή σε 
πολιτικούς και επηρεάζουν παρασκηνιακά την πολιτική κατάσταση· αλλιώς 
οµάδα πίεσης: το ελληνικό ~ στις Η.Π.Α. · 2. (σε ξενοδοχείο, πλοίο κ.λπ.) 
χώρος αναµονής µε καθίσµατα µπροστά στη ρεσεψιόν. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
lobby, αρχική σηµ. «προθάλαµος», < µεσν. λατ. lobium | lobia «σκεπαστός 
δρόµος», που συνδ. µε αρχ. γερµ. louba «πύλη». Εφόσον η λ. lobby 
αναφερόταν στους προθαλάµους τού Κοινοβουλίου, η µετέπειτα σηµασία της 
οφείλεται στις προσπάθειες οργανωµένων οµάδων να ασκούν πολιτική 
προθαλάµων ή διαδρόµων, δηλ. να προωθούν την επιρροή τους στα µέλη τού 
νοµοθετικού σώµατος προ τής ψηφοφορίας]. 

λοµπίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} µέλος οµάδας πίεσης (βλ. λ. λόµπι) ΣΥΝ. 
διαδροµιστής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αµερ. lobbyist, «µέλος οµάδας πίεσης, κυρ. στο 
κονγκρέσο»]. 

Λονδίνο (το) [1728] η µεγαλύτερη πόλη τής Αγγλίας στις όχθες τού Τάµεση και 
πρωτεύουσα τού Ηνωµένου Βασιλείου. Επίσης (παλαιότ.) Λόντρα (η). — 
Λονδρέζος (ο), Λονδρέζα (η), λονδρέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
λατ. Londinium (> αγγλ. London), που είναι κελτ. προελεύσεως από τις λ. llyn 
«λίµνη» και dun «λόφος», αναφερόµενο στην παλαιότ. τοπογραφική σύσταση 
τής πόλεως, όπου προφανώς υπήρχε αρχαιότατος σηµαντικός οικισµός. Το 
επίθ. Λονδρέζος µεταφέρει το ιταλ. londrese]. 

λόξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ιδιοτροπία, παραξενιά: καθένας µε τις ~ του ΣΥΝ. 
τρέλα, µούρλα · 2. τεµάχιο υφάσµατος κοµµένο λοξά: η φούστα που αγόρασα 
έχει λόξες. [ΕΤΥΜ. < λοξός, κατά το σχήµα τρελός - τρέλα]. 

Λοξάντρα (η) (παλαιότ. ορθ. Λωξάντρα) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < 
(Α)λεξάντρα < Αλεξάνδρα, θηλ. τού Αλέξανδρος]. 

λοξεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {λόξευσα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) λοξό, 
κατευθύνω προς τα πλάγια ♦ 2. (αµετβ.) παρεκκλίνω από την ευθεία πορεία, 
προχωρώ λοξά. — λόξεµα κ. λάξευµα (το) [µτγν.]. 

Λοξίας (ο) προσωνυµία τού αρχαίου θεού Απόλλωνα, λόγω τής διφορούµενης 
σηµασίας των χρησµών του. [ΕΤΥΜ αρχ. < λοξός]. 

λόξιγκας (ο) → λόξυγγας 
λοξοδροµία (η) [1889] {λοξοδροµιών} 1. η εκτροπή από τον ίσιο δρόµο, το να 
βαδίζει κανείς λοξά 2. (µτφ.) το να µιλάει κάποιος µε περιστροφές 3. ΝΑΥΤ. (α) 
η πλεύση συνήθ. ιστιοφόρου σκάφους κατά τεθλασµένη γραµµή, αντίθετα προς 
τη φορά τού ανέµου ΣΥΝ. πλαγιοδροµία (β) η σταθερή πλεύση κατά την οποία η 
καρίνα τού πλοίου τέµνει όλους τους µεσηµβρινούς τής Γης στην ίδια γωνία 
ΑΝΤ. ορθο-δροµία. λοξοδροµικός, -ή, -ό [1825] 1. αυτός που έχει λοξή πορεία 2. 
ΝΑΥΤ. λοξοδροµική πλεύση η πλεύση κατά την οποία η πυξίδα δείχνει σταθερά 
την ίδια πορεία. λοξοδροµώ ρ. αµετβ. [1825] {λοξοδροµείς... | λοξοδρόµησα} 1. 
παρεκκλίνω από τον ίσιο δρόµο 2. (µτφ.) παρεκκλίνω από τον αρχικό 
σχεδιασµό ή από τον θεωρούµενο ως ορθό (ηθικά) δρόµο: η κυβέρνηση έχει 
εµφανώς λοξοδροµήσει από τις αρχικές της εξαγγελίες 3. ΝΑΥΤ. εκτελώ 
λοξοδροµία (σηµ. 3) ΑΝΤ. ορθοδροµώ. — λοξοδρόµηση (η) [1891] κ. 
λοξοδρόµηµα (το). λοξοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {λοξοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που έχει λοξή πορεία, κατεύθυνση, στραβός. — λοξοειδώς επίρρ. [µεσν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λοξοκοιτάζω ρ. µετβ. {λοξοκοίταξα} 1. βλέπω λοξά, 
κοιτάζω πλάγια 2. κοιτάζω µε δυσαρέσκεια ΣΥΝ. στραβοκοιτάζω. — 
λοξοκοίταγµα (το). 
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λοξός, -ή, -ό 1. αυτός που σχηµατίζει απόκλιση από την ευθεία: ~ πορεία ΣΥΝ. 
στραβός, πλάγιος ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός τού οποίου η 
συµπεριφορά αποκλίνει από τη συνήθη ΣΥΝ. ιδιότροπος, παράξενος 3. 
(βλέµµα, µατιά) που δεν στρέφεται απευθείας στο αντικείµενο ή πρόσωπο που 
κοιτάζει κανείς: από τις ~ µατιές που της έριχνε, κατάλαβα ότι τον είχε 
γοητεύσει. — λοξά επίρρ. [µεσν.], λοξότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λοκ-σός, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *(e)l-eq-, που αποτελεί 
παρεκτεταµένη µορφή τού I.E. *(e)lei- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. λιθ. alkuné 
«αγκώνας», ρωσ. lókoti, αρµ. olok' «κνήµη» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. λέχ-ριος (> 
λεχρίτης, βλ.λ.)]. 

λόξυγγας (ο) (σχολ. ορθ. λόξιγκας) {χωρ. πληθ.} η σύσπαση (ή οι διαδοχικές 
συσπάσεις) τού διαφράγµατος τού λάρυγγα κατά την εισπνοή, που 
εκδηλώνεται µε χαρακτηριστικό ήχο: µ'έπιασε - || έχω -■ ΦΡ. (κάποιον) θα τον 
πιάσει λόξυγγας λέγεται σε περιπτώσεις που κάποιος µιλάει για κάποιον 
άλλον που δεν είναι παρών στη συζήτηση: µε έπιασε λόξυγγας- κάποιος µε 
µελετάει || µε αυτά που λέµε να τον πιάσει λόξυγγας. 
[ETYM. Πιθ. από συµφυρµό των *κλώζος (< µτγν. κλώζω «κακαρίζω») + 
αρχ. λύγξ, -γγός «λόξυγγας» < λύζω «έχω λόξυγγα» ή < µεσν. λϋ-ξυγγας < 
*λύγξυγγας (από συµφυρµό λι3γξ και λάρυγγας- το -ο- από αναλογική επίδρ.). 
Η πρώτη εκδοχή θα οδηγούσε σε γραφή λώξυγγας, η δεύτερη σε λόξυγγας· η 
αβεβαιότητα περί την ετυµολογία οδηγεί στην υιοθέτηση τής απλούστερης 
γραφής µε -ο-]. 

λόρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η υπερβολική πείνα· ΦΡ. µε κόβει λόρδα 
πεινώ υπερβολικά. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. lorda < επίθ. lordo «ρυπαρός, βρόµικος - αδηφάγος» < µτγν. 
λατ. lordus | lurdus «αργός, κουτσός» < αρχ. λορδός (βλ. λ. λόρ-δωση)]. 

λόρδος (ο) 1. (ως τίτλος ευγενείας) µέλος αριστοκρατικής τάξης στην Αγγλία 
(βλ. κ. λ. λέδη) 2. (α) Βουλή των Λόρδων βλ. λ. βουλή (β) λόρδος 
καγκελάριος (αγγλ. Lord Chancellor) ανώτατος κρατικός αξιωµατούχος, 
προϊστάµενος τής δικαστικής εξουσίας στη Μεγάλη Βρετανία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. lord «κύριος» < µέσ. αγγλ. loverd < αρχ. αγγλ. 
hläford «φύλακας τού ψωµιού» < hlâf «ψωµί, φρατζόλα» (> αγγλ. loaf) + 
weard «φύλακας» (> αγγλ. ward)]. 

λόρδωοη (η) (-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανώµαλη πρόσθια κύρτωση 
τής σπονδυλικής στήλης στην οσφυϊκή µοίρα, µε αποτέλεσµα την κλίση τού 
άνω µέρους τού σώµατος προς τα πίσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λόρδωσις < λορδώ (-όω) < λορδός «κυρτωµένος προς τα 
εµπρός», ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ler-d- «κυρτώνω, κάµπτω», πβ. αρµ. lorç-
k' «οπισθότονος» (πληθ.), κελτ. loirc «κυρτό πόδι», µέσ. γερµ. lerz | lurz 
«αριστερός» (αρχική σηµ. «κυρτωµένος, κεκαµµένος») κ.ά. Η λ. λορδός 
παραχώρησε τη θέση της ήδη από την αρχαιότητα στο συνώνυµο κυρτός]. 

λορένοιο (το) {λορενσίου} ΧΗΜ. τεχνητό ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο Lr) 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. lawrencium < Lawrence Radiation 
Laboratory, από το όνοµα τού Αµερικανού φυσικού Ε. Lawrence (1901-58), 
εφευρέτη τού κυκλότρου και ιδρυτή τού παραπάνω εργαστηρίου, στο οποίο 
παρασκευάστηκε το στοιχείο το 1961]. 

Λορέντζος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Lorenzo (πβ. αγγλ. Laurence, 
πορτ. Lourenço) < λατ. Laurentius (βλ. λ. Λαυρέντιος)]. 

Λος Άντζελες (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι των Ν∆. Η.Π.Α. στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Los Angeles < ισπ. los angeles «οι άγγελοι», από την πλήρη 
ονοµασία El pueblo de la Reina de Los Angeles «χωριό τής βασίλισσας των 
αγγέλων», που µαρτυρείται από το 1781 κατά την περίοδο τής ισπανο-
µεξικανικής αποικιοκρατίας. Η πόλη ενσωµατώθηκε στις Η.Π.Α. το 1850]. 

λοσιόν (η) {άκλ.} υγρό αρωµατικό παρασκεύασµα, συχνά µε προσθήκη 
οινοπνεύµατος, για την περιποίηση τού δέρµατος ή των µαλλιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. lotion < δηµώδ. λατ. lotio «πλύση» < λατ. lautus, µτχ. τού ρ; 
lavo «πλένω, λούζω»]. 

λοστάρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο λοστός. [ΕΤΥΜ. 
< λοστός + παραγ. επίθηµα -άρι]. 

λοστός (ο) σιδερένιος µοχλός για τη µετακίνηση βαρών, για την απόσπαση 
βράχων από το έδαφος ή για τη διάνοιξη οπών σε πετρώµατα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. λοϊσθος «µοχλός, ράβδος (καραβιού)», αγν. ετύ-µου. Υπάρχει η άποψη 
ότι η λ. συνδ. µε το επίθ. λοΐσθος «τελευταίος» (βλ. κ. λοίσθιος) µε την 
τεχνική σηµ. τού εργαλείου που χρησιµοποιείται τελευταίο]. 

λοστρόµος (ο) ΝΑΥΤ. Ο πρώτος υπαξιωµατικός εµπορικού πλοίου, ο ναύκληρος 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. nostromo «ναύκληρος» (µε ανοµοίωση) < ισπ. nostramo | 
nuestramo < nuestro «δικός µας» (< λατ. noster) + amo «ιδιοκτήτης, 
αφεντικό» (< λατ. amma «µητέρα», χαϊδευτ.)]. 

λοταρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. τυχερό παιχνίδι κατά το οποίο κληρώνονται µικρά 
δώρα 2. κάθε είδος λαχείου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. loterie < µέσ. ολλ. loterij < γαλλ. lot «µερίδιο» 
(πβ. αγγλ. lot)]. 

λότζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. κυκλικό ή πολυγωνικό κιόσκι µε ή χωρίς τζάµια · 
2. θεωρείο θεάτρου. 
[ΕΤΥΜ, µεσν., αρχική σηµ. «αίθουσα παλατιού - περιστύλιο, στοά», < ιταλ. 
loggia < µέσ. γερµ. laubja (> γαλλ. loge)]. 

λοτόµος (ο) → υλοτόµος 

λόττο (το) {άκλ.} τυχερό παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης επιλέγει έξι 
αριθµούς µεταξύ 1 και 49 και κερδίζει, εφόσον συµπέσουν µε τους αριθµούς 
που θα προκύψουν από την κλήρωση: έπιασε εξάρι | πεντάρι στο ~. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. lotto «λαχείο» < γαλλ. lot «µερίδιο» < αρχ. γερµ. hlöz | γοτθ. 
hlauts]. Λούβρο (το) µουσείο τού Παρισιού (υπήρξε βασιλικό ανάκτορο, 16ος 
αι.) µε τις µεγαλύτερες συλλογές έργων τέχνης στον κόσµο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Louvre, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. λατ. lupara «κατοικία σκύλων ασκηµένων 
στο κυνήγι τού λύκου» (< λατ. lupus «λύκος») ή < σαξον. lower «οχυρό»]. 
Λουδίας (ο) ποταµός τής ∆. Μακεδονίας, που πηγάζει από την περιοχή τής 

Κρύας Βρύσης και εκβάλλει στον Κόλπο τής Θεσσαλονίκης (µεταξύ των 
εκβολών τού Αλιάκµονα και τού Αξιού). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

Λουδίτης (ο) {Λουδιτών} µέλος οργανωµένων οµίλων χειροτεχνών στην Αγγλία 
τού 19ου αι., οι οποίοι κατέστρεφαν τις υφαντουργικές µηχανές που τους 
αντικαθιστούσαν στην παραγωγική διαδικασία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Luddite, από το όν. τού Αγγλου εργάτη Ned Ludd]. 

λουδοβίκειος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε έναν από τους Λουδοβίκους, 
βασιλείς τής Γαλλίας 2. λουδοβίκειο [1851] κ. (λαϊκ.) λου· δοβ'ικι (το) χρυσό 
γαλλικό νόµισµα που κόπηκε επί Λουδοβίκου ΙΓ και είχε αξία 20 φράγκων. 

Λουδοβίκος (ο) 1. όνοµα Ευρωπαίων ηγεµόνων µε γνωστότερους τους Γάλλους 
τής δυναστείας των Βουρβόνων 2. όνοµα αγίων τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Ludovicus, εκλατινισµένη µορφή τού γερµ. Ludwig < αρχ. 
γερµ. Hlod-wig < hlod «διάσηµος, ένδοξος» (συγγενές προς το αρχ. κλυτός) + 
επίθηµα -wig. Από το γερµ. όνοµα προήλθαν πολλοί τύποι ευρωπ. κυρίων 
ονοµάτων, λ.χ. γαλλ. Louis, αγγλ. Lewis | Louis, ιταλ. Lodovico | Luigi κ.ά. 
Βλ. κ. Λουίζα]. 

λούζω κ. (αρχαιοπρ.) λούω ρ. µετβ. {έλουσα, λούσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. πλένω τα µαλλιά: λούζει την κόρη της µε κρύο νερό 2. πλένω (ενν. τα 
µαλλιά): µε τι σαµπουάν λούζεις τα µαλλιά σου; 3. καταβρέχω, µουσκεύω: την 
έλουσε µε σαµπάνια 4. (µτφ.) επιπλήττω δριµύτατα, βρίζω: τον έλουσε 
πατόκορφα 5. (µτφ.) (+σε) για άπλετο φως: ο ήλιος έλουζε το δωµάτιο || (κ. το 
µεσοπαθ.) η κάµαρη λουζόταν στο σεληνόφως || λουσµένη στο φως των 
προβολέων 6. (µεσοπαθ. λούζοµαι) πλένω τα µαλλιά µου· ΦΡ. τα λούζοµαι 
υφίσταµαι τις συνέπειες των πράξεων µου: ό,τι έκανε | κορόιδευε, τα λούστηκε 
ο ίδιος 7. (η µτχ. λουσµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει λουστεί (β) 
καταβρεγµένος, µούσκεµα: ήρθε τρέχοντας, λουσµένος στον ιδρώτα. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. λούω < *λο)Ε)ε-ω (υστερογενώς από τον αρχαιότερο αόρ. λοϋσαι 
< *λοΡέ-σαι), κατά µετάθεση των φθόγγων από το I.E. *lewo- «πλένω, 
λούζω» (όπως επιµαρτυρείται από τον οµηρ. τ. λο-ετρόν «λουτρό»), πβ. λατ. 
lavo «πλένω» (> γαλλ. laver, ισπ. lavar), αρµ. loganam «πλένοµαι», αρχ. γερµ. 
louga, γερµ. Lauge, αγγλ. lye κ.ά. θµ.όρρ. λου-τρό(ν), λου-τήρ[ας}]. 

λούης (ο) {λούηδες} στη ΦΡ. έγινα λούης έφυγα τρέχοντας γρήγορα, το έβαλα 
στα πόδια ΣΥΝ. έγινα καπνός. 
[ΕΤΥΜ Η φρ. αναφερόταν στον δροµέα Σπύρο Λούη, ο οποίος νίκησε στο 
αγώνισµα τού µαραθωνίου κατά τους πρώτους σύγχρονους ολυµπιακούς 
Αγώνες στην Αθήνα το 1896]. 

λουθηρανικός, -ή, -ό [1854] αυτός που σχετίζεται µε τον Λούθηρο ή και το 
δόγµα του: ~ διδασκαλία. 

λουθηρανισµός (ο) [1809] η θρησκευτική διδασκαλία τού Λουθήρου και των 
οπαδών του. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. luthéranisme, από το όνοµα τού Γερµανού 
θεολόγου και θρησκευτικού µεταρρυθµιστή Μαρτίνου Λουθήρου (Martin 
Luther, 1483-1546)]. 

λουθηρανός, -ή, -ό 1. λουθηρανικός (βλ.λ.) 2. λουθηρανός (ο), λουθηρανή (η) 
οπαδός τού λουθηρανισµού. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. luthéran, βλ. κ. 
λουθηρανισµός]. 

Λούθηρος (ο) {-ου κ. -ήρου) Γερµανός θεολόγος (Martin Luther) (1483-1546), 
κορυφαία µορφή τής Μεταρρύθµισης και τού προτεσταντισµού, η διδασκαλία 
τού οποίου στράφηκε κατά τού παπισµού αναγνωρίζοντας ως µόνη αυθεντία 
την Α. Γ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Luther < αρχ. γερµ. liut «λαός» + heri 
«στράτευµα»]. 

Λουίζα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Louise, θηλ. τού 
Louis, για το οποίο βλ. λ. Λουδοβίκος]. 

λοιιίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρός θάµνος που καλλιεργείται ως καλ-
λωπιστικός και για τα αρωµατικά φύλλα του: «δώσε µου δυόσµο να µυρίσω, ~ 
και βασιλικό» (θ. Ελύτης). [ΕΤΥΜ < ιταλ. luisa]. 

λουκ (το) {άκλ.} η εξωτερική εµφάνιση: «µε νέο ~, πιο κοντά και ίσια µαλλιά, η 
Σ.Α. λανσάρει τον καινούργιο της δίσκο» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. look «όψη, 
εµφάνιση», πβ. λ. ίµατζ]. 

λουκάνικο (το) αλλαντικό κυλινδρικού σχήµατος που παρασκευάζεται από 
ψιλοκοµµένο και καρυκευµένο κρέας µέσα σε περίβληµα από ζωική 
µεµβράνη (συνήθ. έντερα): ~ χωριάτικο | Φρανγκφούρτης-ΦΡ. (µτφ.) οι καιροί 
που δέναν τα σκυλιά µε τα λουκάνικα εποχές αφθονίας, µεγάλης ευµάρειας, 
ενδεχοµένως και καλοπιστίας. — (υποκ.) λουκανικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λουκάνικον < λατ. lucanicum «είδος αλλαντικού» < Lucani, 
λαός τής Κάτω Ιταλίας, ο οποίος παρασκεύαζε µε αυτό τον τρόπο τα 
αλλαντικά]. 

λουκανικόπιτα (η) {δύσχρ. λουκανικοπιτών} πίτα µε λουκάνικο. 



Λουκάς 1023 Λουξεµβούργο 
 

Λουκάς (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον 
Ευαγγελιστή και συγγραφέα των Πράξεων των Αποστόλων, συνοδό τού 
Αποστόλου Παύλου στις περιοδείες του 2. ανδρικό όνοµα. ίΕΤΥΜ. < µτγν. 
Λουκάς < λατ. Lucas «ο καταγόµενος από τη Λου-κανία» < Lucania, περιοχή 
στις δυτικές ακτές τής Ν. Ιταλίας]. Λουκέρνη (η) πόλη τής Κ. Ελβετίας, στις 
όχθες οµώνυµης λίµνης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Lucerne, αβεβ. ετύµου. 
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η πόλη ονοµάστηκε έτσι από µοναστήρι που 
ιδρύθηκε εκεί τον 8ο αι. από τον τοπικό άγιο Leodegar. Έχουν επίσης κατα-
βληθεί προσπάθειες να ερµηνευθεί η ονοµασία σε συσχέτιση µε την οµώνυµη 
λίµνη και µε τις λατ. λ. lucerna «λύχνος» (από τα φωσφορίζοντα ψάρια τής 
λίµνης), lucius «λούτσος (είδος ψαριού)» και lutum «λάσπη»]. λουκέτο (το) 
κινητή κλειδαριά για πόρτες, συρτάρια, κιβώτια κ.λπ.· ΦΡ. (µτφ.) βάζω 
λουκέτο (i) (σε επιχείρηση) κλείνω, συνήθ. λόγω χρεοκοπίας (ii) (στο στόµα 
µου) σιωπώ, παύω να µιλώ, αυτολογοκρίνο-µαι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. lucchetto, υποκ. τού παλ. γαλλ. loc < αρχ. γερµ. lok (πβ. αγγλ. 
lock)]. λούκι (το) {δύσχρ. λουκ-ιού | -ιών} 1. υδροσωλήνας, κιούγκι ΣΥΝ. 
υδραγωγός 2. αυλακωτό κοίλωµα σε ξύλινη ή µεταλλική επιφάνεια ΣΥΝ. 
αυλάκι, ρείθρο· ΦΡ. µπαίνω στο λούκι αναγκάζοµαι να προσαρµοστώ σε 
συγκεκριµένες συνθήκες, µεταβάλλοντας τον τρόπο ζωής µου, συνήθ. 
εντασσόµενος στο σύστηµα 3. (µτφ.-αργκό) δύσκολη κατάσταση: έχω τραβήξει | 
περάσει από πολλά ~ || πέφτω σε ~ · 4. πέρασµα µεταξύ δύο ορεινών όγκων, το 
οποίο καθιστά ευκολότερη την ανάβαση (στην ορειβασία). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
oluk]. Λουκία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Lucia, θηλ. τού Lucius (< lux, -eis «φως»)]. 
Λουκιανός (ο) 1. αρχαίος εξελληνισµένος Σύρος σοφιστής και σατιρικός 
συγγραφέας (2ος αι. µ.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. 
Lucianus < Lucius (< lux, -eis «φως»)]. λουκούλλειος, -α, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τον Λούκουλλο- ΦΡ. λουκούλλειο γεύµα εξαιρετικά πλούσιο 
γεύµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < Λούκουλλος < λατ. Lucullus, όνοµα Ρωµαίου στρατηγού 
(117-58/56 π.Χ.), περιώνυµου για τα πλούσια συµπόσια που οργάνωνε]. 
λουκουµάς (ο) {λουκουµάδες} παραδοσιακό γλυκό που παρασκευάζεται από 
αραιή ζύµη τηγανισµένη σε καυτό λάδι και σερβίρεται µε µέλι και καννέλα. — 
(υποκ.) λουκουµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. lokma, µε ανάπτυξη ευφωνικού 
/u/]. λουκουµατζής (ο) {λουκουµατζήδες} ο ζαχαροπλάστης που φτειά-χνει και 
πωλεί λουκουµάδες. — λουκουµατζίδικο (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. lokmaci]. 
λουκούµι (το) {λουκουµ-ιού | -ιών} 1. γλύκυσµα που αποτελείται από 
ηµιδιαφανή µάζα από σιρόπι µε βάση το άµυλο τού αραβοσίτου, πασπαλισµένο 
µε άχνη ζάχαρης, µε την προσθήκη χρωστικών και αρωµατικών ουσιών, 
ενδεχοµένως και ξηρών καρπών: λουκούµι-µπουκί-τσες (σε µικρά κοµµάτια)· 
ΦΡ. µου ήρθε λουκούµι για κάτι εξαιρετικά ευπρόσδεκτο και βολικό, ίσως και 
αναπάντεχο 2. (µτφ. ως επίθ. για φαγητά) πολύ νόστιµος: οι πατάτες είναι | 
έγιναν ~.  — (υποκ.) λουκουµάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. lokum < αραβ. holqum]. Λουκρητία (η) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού λατ. Lucretia, θηλ. τού Lucretius, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε τη λ. lucrum «κέρδος»]. λουλακής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει ιώδη 
απόχρωση 2. Λουλακί (το) η 
ιώδης^ απόχρωση. Επίσης λουλακάτος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. λουλάκι 
(το) {λουλακιού | χωρ. πληθ.) ιώδης χρωστική ουσία που προέρχεται από το 
τροπικό φυτό «ινδικό». 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λουλάκιον < αραβ. lîlak < περσ. nllak «γαλαζωπός» < nil 
«γαλάζιος» (< σανσκρ. nîla «βαθυγάλαζος»)]. λουλακιάζω ρ. µετβ. 
{λουλάκιασ-α, -τηκα, -µένος} (παλαιότ.) βυθίζω ρούχα ή υφάσµατα, κυρ. 
λευκά, σε λουλάκι (βλ.λ.) διαλυµένο µε νερό, για να αποκτήσουν ανοιχτή χροιά 
και να είναι λαµπερά. — λου-λάκιασµα (το). λουλάς (ο) {λουλάδες} (λαϊκ.) 1. 
το κοίλο µέρος τού ναργιλέ ή τού τσιµπουκιού, όπου τοποθετούνται ο καπνός 
και τα κάρβουνα: «όταν καπνίζει ο ~, εσύ δεν πρέπει να µιλάς...» (λαϊκ. τραγ.)·   
ΦΡ. αρτζι-µπουρτζι και λουλάς βλ. λ. αρτζιµπούρτζι 2. η σύριγγα µε την οποία 
καπνίζεται το όπιο και το χασίς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. Itile]. λουλού (η) 
{λουλούδες} 1. µικρό σκυλί σαλονιού 2. (α) (ως χαρακτηρισµός) για 
χαριτωµένο κοριτσάκι (β) (υβριστ.) για θηλυπρεπή άνδρα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
loulou, αρχική σηµ. «µικρό σκυλάκι (χαιδευτ.)» < loup-loup (< loup «λύκος»)]. 
λουλουδάδικο (το) (λαϊκ.) το ανθοπωλείο. 

λουλουδάς (ο) {λουλουδάδες}, λούλουδου (η) {λουλουδούδες} (λαϊκ.) 1.ο 
ανθοπώλης | η ανθοπώλισσα 2. (το θηλ.) η πωλήτρια λουλουδιών σε νυχτερινό 

κέντρο. λουλουδάτος, -η, -ο [µεσν.] (για υφάσµατα) στολισµένος µε σχήµατα 
λουλουδιών: - µαντήλι | φόρεµα. λουλουδένιος, -ια, -ιο όµοιος µε λουλούδι 

ή κατασκευασµένος από 
λουλούδια, άνθινος: ~ στεφάνι. λουλούδι (το) {λουλουδ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. 
το µέρος τού φυτού που περιλαµβάνει τα όργανα τής αναπαραγωγής και όπου 
αναπτύσσεται ο καρπός: η τριανταφυλλιά έβγαλε | πέταξε τα πρώτα της ~ || 

χαρίζω | προσφέρω (ένα µπουκέτο) λουλούδια ΣΥΝ. άνθος 2. (συνεκδ.) (α) το 
ποώδες φυτό που ξεχωρίζει για το άνθος του (π.χ. µαργαρίτα, παπαρούνα, 
κρίνος, µενεξές κ.λπ.): ποτίζω τα ~ (β) γενιά | παιδιά των λουλουδιών νέοι τής 
δεκαετίας τού 1960 και τού 1970 που ήταν υπέρ τής ειρήνης, τού έρωτα και 
τής οµορφιάς και συχνά κρατούσαν λουλούδια ή φορούσαν ρούχα µε 
λουλούδια· είχαν χαρακτηριστική εµφάνιση µε µακριά µαλλιά και ασυνήθιστα 
ρούχα και έκαναν χρήση µαλακών ναρκωτικών στις ΗΠΑ, κατά τον πόλεµο 
τού Βιετνάµ συµµετείχαν στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις µε το σύνθηµα 
«κάντε έρωτα, όχι πόλεµο (make love not war)» 3. (µτφ.) το ιδιαίτερα ωραίο, 
εκλεκτό ή αγαπητό πρόσωπο: πρόσεχε πώς φέρεσαι σ' αυτό το ~! || (κ. ει-ρων.) 
κλέφτες, µαστροποί, δολοφόνοι και άλλα τέτοια ~ ΣΥΝ. κόσµηµα, στολίδι. 
Επίσης λούλουδο [µεσν.] κ. (λαϊκότ.) λελούδι. — (υποκ.) λουλουδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λουλούδι(ν), αβεβ. ετύµου, πιθ. < αλβ. l'ul'e. Κατ' άλλη 
άποψη, πρόκειται για συµφυρµό των λ. *λειλίδιον και *λειρίδιον (< µτγν. 
λειρίον «κρίνο»), ενώ, σύµφωνα µε τρίτη άποψη, προέρχεται από ουσ. 
*λίλιο(ν) < λατ. lilium «κρίνο» + υποκ. επίθηµα -ούδι]. 

γαρδένια - ντάλια - µπιγκόνια - µπουκαµβίλια - φούξια - 
µα)γ(ν)ι)όλια - καµέλια. Κοινό στοιχείο στις ονοµασίες αυτές είναι ότι 
προέρχονται όλες από κύρια ονόµατα, τα ονόµατα επιστηµόνων κ.ά. που τα 
βρήκαν, τα διέδωσαν ή τα µελέτησαν: γαρδένια (gardenia) από τον 
Αµερικανό γιατρό Alexander Garden (1730-1791)· ντάλια (dahlia) από τον 
Σουηδό βοτανολόγο Anders Dahl (t 1789)· µπουκαµβίλια (bougainvillia) 
από τον Γάλλο θαλασσοπόρο Louis Antoine de Bougainville (1729-1811)· 
µπιγκόνια (bignonia) από τον αββά Bignon, βιβλιοθηκάριο τού 
Λουδοβίκου Ι∆'· φούξια (fuchsia) από τον Γερµανό βοτανολόγο Leonhard 
Fuchs (1501-1566)· µα)γ(ν)ι)όλια (magnolia) από τον Γάλλο βοτανολόγο 
Pierre Magnol (1638-1715) και το καµέλια (camellia) από τον Ιησουίτη 
ιεραπόστολο G. J. Camellia (1661-1706), που το έφερε στην Ευρώπη. 

λουλουδίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {λουλούδισ-α, -µένος} 1. βγάζω λουλούδια, 
ανθίζω: λουλούδισε ο τόπος ΣΥΝ. θάλλω, ανθώ, ανθοβολώ 2. (µτφ.) 
βρίσκοµαι σε ανθηρή κατάσταση, ακµάζω. Επίσης λουλουδιάζω [µεσν.]. — 
λουλούδισµα (το). 

λουλουδικό (το) (λαϊκ.-περιληπτ.) πολλά λουλούδια: το τι ~ πέταξε στους 
τραγουδιστές δεν λέγεται! 

λουλουδιστός, -ή, -ό γεµάτος λουλούδια, ανθισµένος. Επίσης λου-λουδιαστός. 
λουλουδότοπος (ο) έκταση µε πολλά λουλούδια. 
λούµεν (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα φωτεινής ροής. [ΕΤΥΜ. < 

λατ. lumen «φως, λύχνος»]. 
λουµίνι (το) {λουµιν-ιού | -ιών} το φιτίλι τού καντηλιού.  — (υποκ.) λουµινάκι 

(το). [ΕΤΥΜ. < βεν. lumin < λατ. lumen «φως, λύχνος»]. 
λούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) λάκκος, λακκούβα- ΦΡ. (µτφ.) πέφτω στη 

λούµπα πέφτω θύµα δόλιας ενέργειας. [ΕΤΥΜ. < αλβ. luba]. 
λουµπάγκο (το) {άκλ.} η οσφυαλγία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < νεολατ. lumbago < 

λατ. lumbus «µέση, οσφύς, ισχίο»]. 
λουµπάρδα κ. λοµβάρδα κ. λοµπάρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) το 

καννόνι. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. lombarda < bombarda (µε ανοµοίωση), βλ. κ. βοµβαρδίζω]. 

λούµπεν επίθ. {άκλ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 1. αυτός που έχει χάσει τα προνόµια τής 
τάξης στην οποία κανονικά ανήκε, στερηµένος από προνόµια και δικαιώµατα 
2. λούµπεν προλεταριάτο (στη µαρξιστική θεωρία) το κατώτατο στρώµα µιας 
κοινωνίας που είναι αποκοµµένο από τις παραγωγικές διαδικασίες και ζει στο 
περιθώριο, χωρίς να έχει ταξική συνείδηση (π.χ. άνεργοι, άστεγοι, 
µικροπαράνοµοι κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προλετάριος. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Lumpen «ράκος, κουρέλι» < αρχ. γερµ. lappa, βλ. λ. λοβός]. 

λουµπινα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-υβριστ.) ο παθητικός οµοφυλόφιλος. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < λούµπεν (βλ.λ.)]. 

Λουµπλιάνα (η) → Λιουµπλιάνα 
λούνα πα ρ κ (το) {άκλ.} µεγάλος υπαίθριος χώρος, εξοπλισµένος µε 

εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία των επισκεπτών (π.χ. παιχνίδια, θεάµατα 
κ.λπ.), καθώς και µε περίπτερα για πρόχειρο φαγητό και αναψυκτικά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. luna-park, όπως ονοµάστηκε ένας από τους πρώτους 
τέτοιους χώρους διασκεδάσεως στο Μπρούκλυν τής Νέας Υόρκης. Η φρ. 
αποτελείται από τις λέξεις luna (< λατ. luna «σελήνη») + park «πάρκο»]. 

λουξ1 επίθ. {άκλ.} πολυτελής: ξενοδοχείο/ καµπίνα-. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. luxe < λατ. luxus «πολυτέλεια, τρυφή»]. 

λθΰξ2~)το) {άκλ.} µονάδα φωτισµού (σύµβολο lx) που ανήκει στο διεθνές 
µετρικό σύστηµα και ισοδυναµεί µε τον φωτισµό που δέχεται µια επιφάνεια 
από κάθετη φωτεινή ροή ίση µε ένα λούµεν ανά τετραγωνικό µέτρο, 
κατανεµηµένη κατά οµοιόµορφο τρόπο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. lux < λατ. lux, -eis 
«φως»]. 

Λουξεµβούργο (το) (γαλλ. Grand Duché de Luxembourg = Μεγάλο ∆ουκάτο 
τού Λουξεµβούργου) 1. κρατίδιο τής ∆. Ευρώπης µεταξύ Βελγίου, Γερµανίας 
και Γαλλίας µε πρωτεύουσα το Λουξεµβούργο, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική 
και τη Λουξεµβουργιανή και νόµισµα το φράγκο Λουξεµβούργου (2002: 
ευρώ) 2. η πρωτεύουσα τού παραπάνω κρατιδίου.   — Λουξεµβούργιος κ. 
Λουξεµβουργιανός (ο), Λουξεµ- 
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βούργια κ. Λουξεµβουργιανή (η), λουξεµβουργιανός, -ή, -ό. Λουξεµ-
βουργιανά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Luxemburg < µεσν. λατ. Lucili-burgum «µικρό 
φρούριο» < Lucili- (< αρχ. γερµ. luttila «µικρός») + -burgum (< αρχ. γερµ. 
burg «φρούριο, οχυρό»)]. 

λουσµένος, -η (κ. -ένη), -ο [αρχ.] {λουοµέν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) (συ-νήθ. ως 
ουσ.) αυτός που κάνει µπάνιο στη θάλασσα. 

λούπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο αµφίκυρτος µεγεθυντικός φακός που 
χρησιµεύει ως απλό µικροσκόπιο 2. ΤΥΠΟΓΡ. µεταλλικό όργανο µε µεγεθυντικό 
φακό για τον έλεγχο των τυπογραφικών στοιχείων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. loupe < 
φρανκον. luppa]. 

λούπινο (το) 1. ποώδες ή ηµιθαµνώδες φυτό που απαντά στη Μεσόγειο αλλά 
και στα λιβάδια τής Β∆. Αµερικής, είδη τού οποίου καλλιεργούνται ως 
καλλωπιστικά, ως χλωρή λίπανση, για βοσκή ή για τη δηµιουργία 
χλοοταπήτων 2. (συνεκδ.) ο καρπός τού παραπάνω φυτού, ο οποίος σήµερα 
χρησιµοποιείται κυρ. ως ζωοτροφή. Επίσης λουπίνι (το) κ. λούπινος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λούπινον < λατ. lupinum, πιθ. < µτγν. λόπιµον «είδος 
οσπρίου που αποφλοιώνεται εύκολα» (οπότε το λούπινο αποτελεί αντιδάν.) < 
αρχ. λέπω «ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω» (βλ. λ. λέπι). Κατ' άλλη άποψη, το λατ. 
lupinum ανάγεται σε τ. lupus «λύκος» και είχε αρχικώς τη σηµ. «χόρτο για 
λύκους»]. 

λουρί (το) {λουρ-ιού | -ιών} 1. η ζώνη· ΦΡ. (α) σφίγγω | κρατώ (σφιχτά) τα 
λουριά (σε κάποιον) ελέγχω πιο αυστηρά τη συµπεριφορά ή τις 
δραστηριότητες (κάποιου) (β) Λασκάρω τα λουριά βλ. λ. λασκάρω 2. 
(γενικότ.) στενό και επίµηκες κοµµάτι δέρµατος: ~ ρολογιού | µηχανής || ο 
σκύλος ήταν δεµένος µε ένα ~ ΣΥΝ. λουρίδα, ιµάντας. — (µεγεθ.) λούρα (η), 
(υποκ.) λουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λουρίν < µτγν. λωρίον, υποκ. τού λώρος «ζώνη, ιµάντας» < 
λατ. lorum]. 

λουρίδα κ. (λόγ.) λωρίδα (η) 1. στενό και επίµηκες κοµµάτι από δέρµα, χαρτί, 
ύφασµα ή άλλο υλικό: κόβω ένα ύφασµα σε λουρίδες 2. (ειδικότ. στον τ. 
λουρίδα) η ζώνη για τη µέση (λ.χ. στα παντελόνια), η ζωστήρα: παλιά οι 
γονείς έδερναν τα παιδιά µε τη ~ 3. τµήµα επιφανείας µε µεγάλο µήκος και 
µικρό πλάτος- ΦΡ. λωρίδα κυκλοφορίας τµήµα τής επιφάνειας δρόµου, στο 
οποίο µπορεί να κινηθεί µια σειρά αυτοκινήτων: η τροχαία παραχώρησε 
επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς λόγω τής µεγάλης κίνησης. 
[ΕΤΥΜ. < λωρίδα, υποκ. τού µτγν. λώρος (βλ.λ.)]. 

λουριδωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί ή αποτελείται από λουρίδες 
2. (για ζώο) αυτός που φέρει στο τρίχωµα του διαφόρων χρωµάτων λουρίδες. 

Λούρος (ο) ποταµός τής Ηπείρου, που εκβάλλει στον Αµβρακικό Κόλπο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. Λούρος < λούρος, µεγεθ. τού τ. λουρί(ν) (βλ.λ.). Πβ. µτγν. 
λώρος]. 

λουσάρω ρ. µετβ. {λουσάρισ-α, -τηκα, -µένος} ντύνω µε πολυτέλεια ΣΥΝ. 
καλλωπίζω. Επίσης λουσαρίζω. — λουσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < λούσο + 
παραγ. επίθηµα -άρω]. 

λουσάτος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) ντυµένος µε πολυτέλεια, καλλωπισµένος, µε 
πολύ προσεγµένη εµφάνιση 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια: ~ 
φόρεµα ΣΥΝ. φιγουράτος. 

λούσιµο (το) [µεσν.] {λουσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πλύσιµο των µαλλιών: 
σαµπουάν για συχνό ~ || ~ και ξέβγαλµα των µαλλιών 2. (µτφ.) η κατσάδα 
(βλ.λ.), το βρίσιµο: έφαγε ένα - από τον διευθυντή άνευ προηγουµένου. — 
(υποκ.) λουσιµατάκι (το) (σηµ. 1). 

λούσο (το) (καθηµ.) η προσεγµένη και πολυτελής εµφάνιση, τα εντυπωσιακά 
ρούχα και τα είδη καλλωπισµού: ξοδεύει όλα της τα χρήµατα στα ~. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. lusso < λατ. luxus «πολυτέλεια, τρυφή»]. 

λουστραδόρος (ο) τεχνίτης που γυαλίζει συνήθ. ξύλινες επιφάνειες. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού βεν. lustrador < lustrar (βλ. λ. λουστράρω)]. 

λουστράκος (ο) → λούστρος 
λουστράρω ρ. µετβ. {λουστράρισ-α, -τηκα, -µένος} επαλείφω µε λούστρο, κάνω 

(κάτι) στιλπνό: ~ έπιπλα | παπούτσια ΣΥΝ. στιλβώνω, γυαλίζω. Επίσης 
λουοτραρίζω. — λουστράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lustrare «γυαλίζω, 
στιλβώνω» < λατ. lustrare «φωτίζω, γυαλίζω»]. 

λουστρίνι (το) {λουστριν-ιού | -ιών} 1. γυαλιστερό βερνικωµένο δέρµα 
πολυτελείας 2. λουστρίνια (τα) παπούτσια κατασκευασµένα από το παραπάνω 
δέρµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. lustrino «γυαλιστερός» < lustro, βλ. κ. λούστρο]. 

λούστρο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. στιλπνή ουσία για την επάλειψη και 
στίλβωση επιφάνειας, βερνίκι 2. (συνεκδ.) η στιλπνότητα, η γυαλάδα 3. το 
λουστράρισµα, η στίλβωση 4. (µτφ.) η επιφανειακή αίγλη, λάµψη (χωρίς να 
συνοδεύεται από ουσιαστικές ιδιότητες): είναι ένα πανεπιστήµιο που έχει το -, 
αλλά σε θέµατα οργάνωσης υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε άλλα λιγότερο 
γνωστά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. lustro «λάµψη» < λατ. lustrare «φωτίζω, γυαλίζω» < lucere < 
lux «φως»]. 

λούστρος (ο) ο στιλβωτής παπουτσιών. — (υποκ.) λουστράκος (ο). 
λουτήρας (ο) (λόγ.) κινητό σκεύος ή κτιστή κοίλη κατασκευή, συνήθ. από 

πορσελάνη, για το λούσιµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λουτήρ, -ήρος < αρχ. λούω, βλ. κ. 
λούζω]. 

λουτήτιο (το) {λουτητίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Lu), που 
ανήκει στην πρώτη οµάδα των σπάνιων γαιών (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. lutetium < Lutetia, το ρωµαϊκό όνοµα 

τού Παρισιού]. 
λουτρ (το) {άκλ.} η γούνα που προέρχεται από ενυδρίδα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. loutre 

< λατ. lutra < *udrä «υδάτινος» (πβ. αρχ. εν-υδρ-ος, βλ. κ. ύδωρ), πιθ. µε την 
επίδραση τού ουσ. lutum «πηλός, λάσπη» λόγω των συνηθειών τής ενυδρίδος]. 

Λουτράκι (το) {Λουτρακίου} κωµόπολη τού νοµού Κορινθίας στον Κορινθιακό 
κόλπο, σηµαντική λουτρόπολη. — Λουτρακιώτης (ο), Λουτρακιώτισσα (η), 
λουτρακιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. λουτρό, εξαιτίας των ιαµατικών λουτρών που 
υπάρχουν στην κωµόπολη]. 

λουτράρης (ο) [µεσν.] {λουτράρηδες}, λουτράρισσα (η) {λουτρα-ρισσών} 
ιδιοκτήτης ή υπάλληλος δηµόσιων λουτρών. Επίσης λου-τρατζής (ο). 

λουτρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα λουτρά: ~ εγκαταστάσεις 
2. λουτρικό (το) η πετσέτα που χρησιµοποιεί κανείς µετά το λουτρό 3. 
λουτρικό (τα) το σύνολο των αντικειµένων που χρησιµοποιεί κανείς για το 
λουτρό του. 

λούτρινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από συνθετικό υλικό, το 
οποίο θυµίζει στην υφή γούνα: λούτρινα ζωάκια για παιδιά 2. λούτρινο (το) (α) 
κάθε παιχνίδι, συνήθ. ζωόµορφο, από το παραπάνω υλικό: τα ~ θα τα βρείτε 
στο βάθος τής αίθουσας (β) το παλτό ή το µπουφάν που είναι κατασκευασµένο 
από λουτρ. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. λουτρ]. 

λουτρό (το) 1. το πλύσιµο τού σώµατος (ή µέρους τού σώµατος) µε νερό για 
καθαρισµό: παίρνω το ~ µου ΣΥΝ. µπάνιο 2. η παραµονή τού σώµατος ή 
τµήµατος του σε ρευστό (π.χ. ιαµατικά νερά) ή ηµίρρευστο µέσο (π.χ. λάσπη) 
για θεραπευτικούς σκοπούς 3. το ιδιαίτερο δωµάτιο σπιτιού, στο οποίο µπορεί 
κανείς να πλυθεί, να καλλωπιστεί, συνήθ. και να κάνει τις σωµατικές του 
ανάγκες ΣΥΝ. τουαλέτα, µπάνιο 4. οίκηµα µε εγκαταστάσεις στο οποίο 
µπορεί κανείς να πλυθεί: δηµόσια ~ 5. λουτρά (τα) (α) (παλαιότ. και στην 
αρχαιότητα) το δηµόσιο οίκηµα στο οποίο µπορούν να πλένονται πολλά 
άτοµα συγχρόνως (β) ιαµατικές πηγές µε κατάλληλες εγκαταστάσεις για λου-
τροθεραπεία (συνήθ. σε παραθαλάσσια µέρη): ~ Αιδηψού · ΦΡ. (µτφ.) (α) 
λουτρό αίµατος µεγάλη αιµατοχυσία (β) στα κρύα του λουτρού βλ. λ. κρύο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λουτρόν < λούω, βλ. κ. λούζω]. 

λουτροθεραπεία (η) {λουτροθεραπειών} η µεθοδική χρήση λουτρών για τη 
θεραπεία παθήσεων. — λουτροθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. balnéothérapie < balnéo- (βλ. λ. µπάνιο) + thérapie < 
θεραπεία]. 

λουτροκαµπινές (ο) {λουτροκαµπινέδες} ο χώρος που περιλαµβάνει λουτρό και 
αποχωρητήριο. 

λουτροπετσέτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πετσέτα τού µπάνιου. 
λουτρόπολη (η) [1890] {-ης κ. -όλεως | -όλεις, -όλεων} οικισµός κοντά σε 

ιαµατικές πηγές ή σε παραθαλάσσιο θέρετρο. 
λουτροφόρος (η) ΑΡΧΑΙΟΛ. πήλινο ή µαρµάρινο αγγείο µε λεπτό σώµα και 

στενό, ψηλό λαιµό, που χρησιµοποιείτο σε γαµήλια ή και τα-φικά έθιµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < λουτρόν + -φόρος < φέρω]. 

λουτρώνας (ο) [αρχ.] 1. εγκατάσταση για λουτρά 2. (ειδικότ.) χώρος µε ειδικές 
εγκαταστάσεις σε βυζαντινό µοναστήρι για το λουτρό των µοναχών. — 
λουτρωνικός. -ή, -ό [µτγν.]. 

λούτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φυσική ή τεχνητή κοιλότητα τού εδάφους, όπου 
συγκεντρώνονται νερά 2. (µτφ.) καταµουσκεµένος, βρεγµένος µέχρι το 
κόκκαλο: βγήκα στη βροχή χωρίς οµπρέλα κι έγινα ~ || µ'έκανες ~. [ΕΤΥΜ. < 
σλαβ. luza «νερόλακκος»]. 

λουτσέρνα κ. λουσέρνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζια, συνήθ. µπρούτζινη, 
λάµπα που παλιά λειτουργούσε µε λάδι ή πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lucerna < 
µτγν. λατ. lucerna < λατ. lucere «φωτίζω, φέγγω» < lux, -eis «φως»]. 

λούτσος (ο) ψάρι µε επίµηκες σώµα, περίπου ενός µέτρου, κωνικό κεφάλι, 
µεγάλο στόµα (µε το κάτω σαγόνι του να προεξέχει) και µυτερά, ισχυρά 
δόντια. [ΕΤΥΜ < βεν. luzzo < λατ. lucius «φωτεινός» (< lux, -eis «φως»)]. 

λούφα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (εκφραστ.) το να µην εκτελεί κανείς την εργασία που 
του έχει ανατεθεί ή να κάνει λιγότερη εργασία, εξευρίσκοντας διάφορους 
(πονηρούς) τρόπους: το ρίχνει στη ~ 2. (αργκό) η ξεκούραστη στρατιωτική 
θητεία. [ΕΤΥΜ < λουφάζω (υποχωρητ.)]. 

λουφαδόρος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που λουφάρει συστηµατικά.  — 
λουφαδόρικος, -η, -ο. Επίσης λουφατζής. [ΕΤΥΜ. < λούφα + -δόρος (βλ.λ.)]. 

λουφάζω ρ. αµετβ. {λούφαξα} (εκφραστ.) δεν κάνω καµία κίνηση, δεν δίνω 
σηµεία τής παρουσίας µου: ο σκύλος λούφαξε σε µια γωνιά, όταν κατάλαβε 
πως το αφεντικό του είχε αγριέψει ΣΥΝ. ζαρώνω, µαζεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λωφάζω < αρχ. λωφώ (-άω) «σταµατώ, αναπαύοµαι», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδέεται µε αρχ. γερµ. labôn «δροσίζω, ανακουφίζω», αν και η 
γερµ. λ. θεωρείται από ορισµένους δάνειο από το λατ. lavare «πλένω». Η 
επιχειρηθείσα συσχέτιση µε τα επίθ. ελαφρός, έλαχύς, ακόµη και µε το ουσ. 
λόφος, µολονότι θα µπορούσε να ερµηνευθεί σηµασιολογικά, έχει για 
µορφολογικούς λόγους αποκλειστεί, ενώ η αναγωγή σε I.E. *sleubh- «κρεµώ 
χαλαρά» αποτελεί απλώς υπόθεση]. 

λουφάρω ρ. αµετβ. {λούφαρα κ. λουφάρισα} βρίσκω τρόπους για να µην 
εκτελώ τις εργασίες που µου ανατίθενται ή να κάνω λιγότερη εργασία (χωρίς 
να γίνοµαι αντιληπτός): λουφάρει συστηµατικά || ευκαιρία ψάχνει για να 
λουφάρει. — λουφάρισµα (το). 



λούφες 1025 λυκειάρχης 
 

[ΕΤΥΜ. < λούφα (βλ.λ.)]. 
λούφες (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο µισθός και ιδιαίτερα η αµοιβή που καταβαλλόταν 

στους αρµατολούς επί Τουρκοκρατίας για την παροχή στρατιωτικών 
υπηρεσιών 2. (µτφ.) φιλοδώρηµα ή γενικότερα κέρδος που επιτυγχάνεται χωρίς 
κόπο 3. η δωροδοκία. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λουφές | άλοφάς < τουρκ. ulufe «µισθός 
γενιτσάρων»]. 

λούω ρ. → λούζω 
λοφίο (το) 1. ο φυσικός θύσανος από φτερά, που κοσµεί το κεφάλι ορισµένων 

πτηνών 2. (παλαιότ.) θύσανος από φτερά, τρίχες ή νήµατα στο πηλήκιο 
ορισµένων στρατιωτικών στολών. [ΕΤΥΜ < µτγν. λοφίον, υποκ. τού αρχ. 
λόφος µε τη σηµ. «κορυφή τού κράνους»]. 

λοφίσκος (ο) [1871] (λόγ.) ο µικρός λόφος. 
λοφοπλα για (η) η πλαγιά λόφου. 
λόφος (ο) ύψωµα τής επιφάνειας τής γης χαµηλότερο από το βουνό: ο ~ τού 

Λυκαβηττού | τού Αρδηττού. — (υποκ.) (λόγ.) λοφίσκος (ο) [1871] κ. (καθηµ.) 
λοφάκι (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Λαµβάνοντας υπ' όψιν τη φρ. «λόφον τε σείων 
Κάρικον» (Αλκαίος), καθώς και ανάλογη πληροφορία τού Ηροδότου, έχει 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι πρόκειται για δάνειο καρικής προελ. µε τη σηµ. 
«κορυφή τού κράνους». Κατ' άλλη εκδοχή, συνδέεται µε τοχ. lap «κεφάλι», 
αρχ. σλαβ. lübü «κρανίο», πράγµα που προσκρούει σε φωνητικές δυσκολίες]. 

λοφοσειρά (η) [1895] λόφοι που σχηµατίζουν σειρά. 
λοφώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λοφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. γεµάτος από 

λόφους: ~ περιοχή 2. όµοιος στο σχήµα µε λόφο. 
λοχαγός (ο/η) αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς, ο οποίος διοικεί λόχο (βλ. λ. 

βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. (δωρ. στρατιωτικός όρ.) < λόχος + -αγός < άγω]. 
λοχεία (η) {λοχειών} (λόγ.) 1. η κατάσταση τής λεχώνας 2. ΦΥΣΙΟΛ. το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ τοκετού και αποκαταστάσεως τής 
µήτρας στη φυσιολογική της κατάσταση και το οποίο διαρκεί από έξι έως οκτώ 
εβδοµάδες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λοχεύω < λόχος (βλ.λ.)]. 

λόχια (τα) {λοχίων} ΦΥΣΙΟΛ. τα υγρά που εκκρίνοµαι από τον κόλπο καθ' όλη τη 
διάρκεια τής λοχείας. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στον Ιπποκράτη), βλ. κ. λοχεία]. 

λοχίας (ο/η) [1833] {(θηλ. γεν. λοχίου) | λοχιών} υπαξιωµατικός τού Στρατού 
Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.): µόνιµος | έφεδρος ~ Πεζικού | Πυροβολικού || 
στον στρατό λένε ότι ο ~ είναι η µάννα τού λόχου. [ΕΤΥΜ. < λόχος]. 

λόχµη (η) (λοχµών} τόπος γεµάτος πυκνούς θάµνους, συνήθ. καταφύγιο αγρίων 
ζώων και άλλων θηραµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λέχοµαι 
«ξαπλώνω» (ετεροιωµ. βαθµ. και επίθηµα -µη, πβ. κ. δραχ-µή) < λέχος 
«κρεβάτι, ανάκλιντρο» (βλ. λ. λεχώνα)]. 

λόχος (ο) ΣΤΡΑΤ. µονάδα πεζικού τού Στρατού Ξηράς, που διοικείται από 
λοχαγό: ~ Υποστηρίξεως Τάγµατος || Ειδικός Μηχανοκίνητος ~ ΦΡ. (α) Ιερός 
Λόχος βλ. λ. ιερός (β) µάννα του λόχου ο λοχίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«τόπος αναµονής, όπου κανείς πλαγιάζει περιµένοντας», < λέχοµαι 
«ξαπλώνω» < λέχος «κρεβάτι, ανάκλιντρο» < I.E. *legh- «κείµαι 
(πλαγιασµένος)», πβ. µέσ. ιρλ. laigid «ξαπλώνω», αρχ. σκανδ. lâg «θέση, 
κλίνη», λατ. lectus (> γαλλ. lit), γερµ. liegen «ξαπλώνω», αγγλ. lay κ.ά. 
Οµόρρ. λεχ-ώ[να], λέκ-τρο(ν) «κρεβάτι», λόχ-µη, λοχ-εία κ.ά. Η στρατιωτική 
σηµ. τής λ. λόχος πιθ. οφείλεται στον τόπο όπου ένα στρατιωτικό σώµα 
ενέδρευε, στον χώρο αναµονής του]. 

Λ.Σ. (το) Λιµενικό Σώµα (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
LSD (το) (προφέρεται Ελ-Ες-Ντι) παραισθησιογόνο ναρκωτικό, που 

χρησιµοποιείται επίσης στην πειραµατική ιατρική και γνώρισε µεγάλη 
διάδοση κατά τη δεκαετία τού '60 και '70. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. LSD, ακρωνύµιο 
τού Lysergic acid diethylamide (διαι-θυλαµίδη τού λυσεργικού οξέος)]. 

Λ.Υ.Β. (ο) Λόχος Υποψηφίων Βαθµοφόρων. 
λυγάµενος, -η, -ο µόνο στη ΦΡ. κουνάµενος-λυγάµενος βλ. λ. κου-

νάµενος. 
λυγά pia (η) θάµνος µε εύκαµπτα κλαδιά, που απαντά σε παραποτάµιες 

περιοχές. Επίσης λυγιά 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λυγαρέα < αρχ. λύγος (βλ. κ. λυγίζω)]. Λυγερή 

(η) γυναικείο όνοµα. 
λυγερόκορµος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που έχει λεπτό και ευλύγιστο σώµα. 
λυγερός, -ή, -ό 1. κοµψός και εύκαµπτος: ~ σώµα ΣΥΝ. ευλύγιστος 2. (για 
πρόσ.) ψηλός και λεπτός ΣΥΝ. ευσταλής 3. λυγερή (η) νέα, ψηλή και 
χαριτωµένη γυναίκα. — λυγερόδα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < λυγέα «λυγαριά» < αρχ. 
λύγος, βλ. κ. λυγίζω]. λυγίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λύγισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
δίνω (σε σώµα) καµπύλο ή γωνιώδες σχήµα ασκώντας του κατάλληλη δύναµη: 
~ τα γόνατα ΣΥΝ. κάµπτω ΑΝΤ. ισιώνω 2. κουνώ (το σώµα ή µέλος τού σώ-
µατος) µε χαριτωµένο ή αισθησιακό τρόπο: «έλα σήκω, χόρεψε το, το κορµί σου 
λύγισε το» (λαϊκ. τραγ.) 3. (µτφ. για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να υποχωρήσει, να 
καταπέσει: τα βάσανα τής ζωής τον λύγισαν ΣΥΝ. καταβάλλω ♦ (αµετβ.) 4. 
παίρνω καµπύλο ή κυρτό σχήµα, κάµπτοµαι: τα κλαδιά λύγιζαν από το βάρος 
των καρπών || τα καλάµια λυγίζουν στο φύσηµα τού ανέµου ΣΥΝ. γέρνω 5. 
(µτφ.) παύω να προβάλλω αντίσταση, ηττώµαι: ο εχθρός λύγισε από τις συνεχείς 
επιθέσεις µας ΣΥΝ. υποκύπτω, ενδίδω 6. (µτφ.) χάνω τις σωµατικές ή ψυχικές 
µου δυνάµεις, το θάρρος µου: µετά τον χαµό τού παιδιού της λύγισε ΣΥΝ. 
αποκάνω 7. (µεσοπαθ. λυγιέµαι) βλ. λ. λυγώ (σηµ. 4). — λύγισµα (το) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύγος «λυγαριά» < *lug-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *leug- 

«κάµπτω, λυγίζω», πβ. αρχ. σκανδ. lykna «λυγίζω τα γόνατα», αρχ. 
γερµ. loc «µπούκλα», γερµ. Locke, αγγλ. lock, λατ. luctor «αγωνίζοµαι 
(πιθ. κάµπτοντας τα µέλη τού σώµατος)» (> ισπ. luchar) κ.ά. Οµόρρ. 

λυγ-ερός, λυγ-αριά κ.ά.]. λύγινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από κλαδιά λυγαριάς: ~ καλάθι. λυγιστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που µπορεί να 
λυγίσει, να καµφθεί 
ΣΥΝ. εύκαµπτος, ευλύγιστος 2. αυτός που έχει λυγίσει ΣΥΝ. λυγισµένος, (λόγ.) 
κεκαµµένος- ΦΡ. (εκφραστ.) κουνιστός και λυγιστός (i) αυτός που κουνιέται 
χαριτωµένα και επιδεικτικά, ναζιάρης· κυρ. το θηλ. (ii) για περιπτώσεις στις 
οποίες κάποιος φαίνεται να µην έχει επηρεαστεί καθόλου από κάτι δυσάρεστο 
που συνέβη (και στο οποίο είχε ανάµειξη ή ευθύνη και ο ίδιος) (βλ. κ. 
κουνάµενος-λυγάµενος, λ. κουνάµενος): ενώ είχε αργήσει τόση ώρα, ήρθε ~ σαν 
να µην έτρεχε τίποτα. λύγκος (ο) {λυγκών} θηλαστικό σαρκοφάγο αιλουροειδές 
µήκους περίπου ενάµισι µέτρου, µε µικρό κεφάλι, ψηλά και δυνατά πόδια και 
οξεία ακοή. Επίσης (αρχαιοπρ.) λύΥξ [αρχ.] {λυγκός}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λύγξ, -
γκός < *lu(n)k-s, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *lenk-« φωτίζω, λάµπω» (λόγω τού 
λευκού τριχώµατος και των λαµπερών µατιών τού ζώου), πβ. αρµ. lus-an-un-k 
«λύγκας» (πληθ.), αρχ. γερµ. luhs (> γερµ. Luchs), αρχ. αγγλ. lox, ρωσ. rysï κ.ά. 
Οµόρρ. λευκ-ός, λύχνος κ.ά.]. 
λυγµικός, -ή, -ό → λυγµώδης 
λυγµός (ο) σύσπαση τού διαφράγµατος και των λαρυγγικών µυών, που 

οφείλεται σε έντονο ψυχικό πόνο και συνοδεύει συνήθ. το παρατεταµένο 
κλάµα: κλαίω µε λυγµούς ΣΥΝ. αναφιλητό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύζω «έχω 
λόξυγγα» < *(σ)λύγγ-jω < *slug-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sleug- 
«καταπίνω», πβ. ουαλ. llynku, γερµ. schlucken, ρωσ. lykati κ.ά. Οµόρρ. 
λόξυγγας (βλ.λ.)]. 

λυγµιί)δης, -ης, -ες [αρχ.] {λυγµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
συνοδεύεται από λυγµούς και αναφιλητά: ~ κλάµατα Επίσης λυγµι-κός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λύγξ (ο) → λύγκας 
λύγος (ο/η) η λυγαριά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

αρχ., βλ. λ. λυγίζω]. 
λυγώ [µεσν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λυγάς... | λύγ-ησα, -ιέµαι} ♦ (µετβ.) 1. 

λυγίζω- ΦΡ. (λαϊκ.) λυγάει και (τα) σίδερα για κάποιον που διαθέτει µεγάλη 
µυϊκή δύναµη 2. κουνώ ελαφρά, κάµπτω το σώµα ή µέλος τού σώµατος: ~ τη 
µέση || λυγούσε µε χάρη το κορµί της ♦ 3. (αµετβ.) κάµπτοµαι, γέρνω, αποκτώ 
κυρτό σχήµα- ΦΡ. (παροιµ.) βέργα που λυγάει δεν σπάει όποιος ξέρει να 
ελίσσεται στις διάφορες καταστάσεις, βγαίνει ωφεληµένος 4. (µεσοπαθ. 
λυγιέµαι) κουνιέµαι, κινώ ρυθµικά το σώµα ή µέλος τού σώµατος: κουνιέται 
και λυγιέται || ~ στον ρυθµό τής µουσικής || σειέται και λυγιέται. 

Λυδία (η) 1. αρχαία χώρα και βασίλειο τής Μικράς Ασίας µε πρωτεύουσα τις 
Σάρδεις, το οποίο καταλύθηκε επί βασιλείας Κροίσου από τους Πέρσες υπό 
τον Κύρο 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. — Λυδός (ο) [αρχ.], Λυδή (η), λυδικός, -ή, -ό [µτγν.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε 
αργότερα και ως κύρ. όνοµα]. 

λυδία λίθος (η) 1. η σκληρή µαύρη πυριτική πέτρα, µε την οποία ελέγχεται ο 
βαθµός γνησιότητας τού χρυσού και τού αργύρου 2. (µτφ.) καθετί (ιδιότητα, 
κατάσταση, όργανο, γεγονός) µε το οποίο δοκιµάζεται η αντοχή, η αξία και η 
ιδιότητα (κάποιου): η ελευθερία τού λόγου αποτελεί τη ~ τής δηµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. φρ. (επίσης λυδία πέτρη), επειδή η πέτρα αυτής τής µορφής 
ανακαλύφθηκε και χρησιµοποιήθηκε στην περιοχή τής Λυδίας. Η φρ. απαντά 
κατ' εναλλαγήν µε την αρχ. λ. βάσανος]. 

λυθρίνι (το) (συνήθ. ορθ. λιθρίνι) {λυθριν-ιού | -ιών} κοκκινωπό ψάρι που 
αφθονεί στα νερά τής Μεσογείου και των τροπικών θαλασσών, έχει σώµα 
ωοειδές και πεπλατυσµένο και αλιεύεται για το θρεπτικό και νόστιµο κρέας 
του. 
[ΕΤΥΜ. < *ερυθρίνιον (µε αποβολή τού ατόνου αρχικού ε- και ανοµοί-ωση), 
υποκ. τού αρχ. ερυθρϊνος < ερυθρός]. 

Λυκαβηττός (ο) λόφος τής Αθήνας στο κέντρο περίπου τής πόλης. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αγν. ετύµου. Το επίθηµα -ησσός | -ηττός οδηγεί στην άποψη ότι πρόκειται για 
προελλην. τοπωνύµιο. Σύµφωνα µε µια εκδοχή, η λ. συνδέεται µε το αρχ. ουσ. 
λυκάβας, ό «ετήσιος» (µε τη σηµ. «ετήσια εορτή προς τιµήν ενός θεού»), που 
θεωρείται επίσης προελλην. (αιγαιακός) όρος]. 

λύκαινά (η) [αρχ.] {δύσχρ. λυκαινών} ο θηλυκός λύκος. 
λυκανθρωπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1.ΙΑΤΡ. φρενοπάθεια κατά την οποία ο 

ασθενής φαντάζεται τον εαυτό του µεταµορφωµένο σε λύκο και προσπαθεί να 
µιµηθεί τη φωνή του και τη συµπεριφορά του 2. (σύµφωνα µε λαϊκές 
δοξασίες) η ιδιότητα ανθρώπου να µεταµορφώνεται σε λύκο. 

λυκάνθρωπος (ο) [µτγν.] {λυκανθρώπ-ου | -ων, -ους) 1. πρόσωπο που πάσχει 
από λυκανθρωπία (βλ.λ.) 2. (σύµφωνα µε λαϊκές δοξασίες) ο άνθρωπος που 
µεταµορφώνεται σε λύκο. 

λυκαυγές (το) {λυκαυγούς | χωρ. πληθ.} 1. το χρονικό διάστηµα πριν από την 
ανατολή τού ηλίου και το αµυδρό φως που απλώνεται στον ουρανό κατά την 
ώρα αυτή ΣΥΝ. χάραµα, χαραυγή ΑΝΤ. λυκόφως, σούρουπο 2. (µτφ.) το 
ξεκίνηµα χρονικής περιόδου: στο - τής νέας εποχής. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. λυκαυγής < λυκ- (< *λυκ:η «πρωινό φως, χάραµα», 
βλ. λ. λύχνος) + -αυγής < αυγή]. 

λυκειάρχης (ο/η) [1890] {(θηλ. γεν. λυκειάρχου) κλητ. λυκειάρχα | λυ-
κειαρχών), λυκειάρχισσα (η) {λυκειαρχισσών} διευθυντής λυκεί- 



λύκειο 1026 λυπάµαι 
 

ου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο. λύκειο (το) {λυκεί-ου | -ων} 1. το τριτάξιο σχολείο 
που παρακολουθούν οι απόφοιτοι τού γυµνασίου και το οποίο αποτελεί την 
ανώτερη από τις δύο βαθµίδες τής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 
γενικό | κλασικό | τεχνικό | πολυκλαδικό ~ 2. (γενικότ.) εκπαιδευτήριο διαφόρων 
ειδών σε χώρες τής Ευρώπης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο, σχολείο. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. Λύκειον, γυµνάσιο τής αρχ. Αθήνας, που οφείλει την 
ονοµασία του σε γειτονικό ιερό, αφιερωµένο στον Λύκειο Απόλλωνα (όπου 
βρισκόταν η σχολή τού Αριστοτέλη). Το επίθ. λύκειος (Απόλλων) έχει 
προκαλέσει πολλές ετυµολογικές συζητήσεις. Λαµβάνοντας υπ' όψιν τον 
εναλλακτικό τ. Λύκιος, έχει υποστηριχθεί ότι πρόκειται για παράγωγο τού 
τοπωνυµίου Λυκία (< *λύκη «πρωινό φως, χάραµα»). Αν, ωστόσο, συνδυαστεί 
το επιθ. λύκειος µε το αρχ. λυκοκτόνος (που επίσης αποδίδεται στον 
Απόλλωνα), τότε φαίνεται πιθανότερη η άποψη ότι λύκειος < λύκος. Τέλος, η 
εκδοχή τής απευθείας αναγωγής στο ουσ. *λύκη δεν µπορεί να αποκλειστεί]. 

λυκιδεύς (ο) {λυκιδ-έως, -έα | -είς, -έων} (αρχαιοπρ.) το λυκόπουλο. [ΕΤΥΜ 
µτγν., υποκ. τού αρχ. λύκος]. 

λυκίσκος (ο) αναρριχητικό φυτό, ο καρπός τού οποίου χρησιµοποιείται στη 
ζυθοποιία και τη φαρµακευτική. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. (Humulus) lupulus, υποκ. τού lupus 
«λύκος»]. 

λυκόµορφος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει τη µορφή λύκου, που µοιάζει µε 
λύκο. 

λυκόπουλο (το) 1. το νεογέννητο τού λύκου ΣΥΝ. λυκιδεύς · 2. παιδί µικρής 
ηλικίας που ανήκει στην πρώτη βαθµίδα τού σώµατος των προσκόπων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λύκος + υποκ. επίθηµα -πουλο (< λατ. pullus «νεοσσός»)]· 

λύκος (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) 1. αρπακτικό σαρκοφάγο 
θηλαστικό, πιο µεγαλόσωµο από τον σκύλο, µε λοξά, κίτρινα µάτια, όρθια 
αφτιά, τρίχωµα πυκνό και µαλακό και φουντωτή ουρά· ΦΡ. (α) πεινάω σαν 
λύκος είµαι πολύ πεινασµένος (β) τρώω σαν λύκος τρώω λαίµαργα και 
άπληστα (γ) (µτφ.) (από το | στο) στόµα τού λύκου βλ. λ. στόµα (δ) γλύτωσα 
απ' τού λύκου τα δόντια σώθηκα από µεγάλο και βέβαιο κίνδυνο (ε) (οικ.-
σπάν.) σι στον λύκο! | που να σε φάει ο λύκος ως έκφραση οργής (στ) 
(παροιµ.) ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται βλ. λ. αναµπουµπούλα (ζ) 
βάλανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα για περιπτώσεις που ανατίθεται η φύ-
λαξη, η προστασία προσώπου ή πράγµατος σε κάποιον που έχει κακές 
προθέσεις απέναντι του (η) (παροιµ.) ο λύκος κι αν εγέρασε (κι άλλαξε το 
µαλλί του, µήτε τη γνώµη άλλαξε µήτε την κεφαλή του) ο κακός άνθρωπος 
πολύ δύσκολα αποβάλλει τις κακές του συνήθειες (θ) (παροιµ.) θρέψε λύκο 
τον χειµώνα, να σε φάει το καλοκαίρι για αχάριστους ανθρώπους που 
βλάπτουν τους ευεργέτες τους 2. το λυκόσκυλο 3. (µτφ. για πρόσ.) επιθετικός 
και αιµοβόρος άνθρωπος • 4. ΙΑΤΡ. κάθε µορφή δερµατοπάθειας που 
χαρακτηρίζεται από αλλοίωση των ιστών τού δέρµατος: τοπικός ~ (η 
φυµατίωση τού δέρµατος) || συστηµατικός ή διάχυτος ερυθηµατώδης ~ · 5. η 
σφύρα τής σκανδάλης παλιού κυνηγετικού όπλου ΣΥΝ. κόκορας · 6. ποώδες 
φυτό, χωρίς ή µε ελάχιστη χλωροφύλλη, που ζει παρασιτικά στις ρίζες άλλων 
έχει µικρά φύλλα και άνθη σε ταξιανθίες. [ETYM. αρχ. < I.E. *wlkw-o-, που 
έχει προξενήσει ερµηνευτικές δυσκολίες, διότι αντί τού αναµενόµενου λά- 
απαντά το λΐκ Η ανωµαλία αυτή έχει ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα τής 
επίδρασης τού ηµιφώνου -W- (που προηγείται) ή, κατ' άλλη άποψη, ως 
αποτέλεσµα συµφυρµού µε τη συνώνυµη και παράλληλη I.E. ρίζα *lukwo- 
(πβ. λατ. lupus «λύκος», γαλλ. loup, ισπ. lobo κ.ά.). Στο I.E. θ. *wlkw-o- 
ανάγονται και άλλες I.E. λ. µε τη σηµ. «λύκος», πβ. σανσκρ." νrka-h, λιθ. 
viìkas, πολ. wilk, σερβοκρ. vuk, γερµ. Wolf, αγγλ. wolf κ.ά. όµόρρ. λύσσα 
(βλ.λ.)]. 

λυκόσκυλο (το) κάθε σκύλος από ράτσα µεγαλόσωµων ποιµενικών που 
θυµίζουν λύκο σε ορισµένα τους χαρακτηριστικά (π.χ. µυτερά, όρθια αφτιά, 
µακριά τριχωτή ουρά) και χρησιµοποιούνται συχνά ως φύλακες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Wolfshund]. 

Λυκούργος (ο) 1. νοµοθέτης τής αρχαίας Σπάρτης, στον οποίο αποδίδονται οι 
θεσµοί τής πόλης 2. ανδρικό όνοµα. — λυκούργειος, -ος | -α, -ο [αρχ.] (σηµ. 
1). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Λυκούργος < λύκο- (βλ. λ. λυκαυγές) + -εργος < έργον]. 

λυκουρίνος (ο) ο καπνιστός κέφαλος. [ETYM. < ιταλ. liocorno (µε παρετυµολ. 
επίδρ. τού λύκος και των ονοµάτων άλλων ψαριών, λ.χ. κυπρίνος, γυρίνος) < 
unicorno «µονόκε-ρως» < λατ. unicornis]. 

λυκοφιλία (η) [αρχ.] {λυκοφιλιών} (µτφ.) η υποκριτική και ύπουλη φιλία 
µεταξύ ανθρώπων που αλληλοµισούνται. 

λυκοφωλια (η) 1. το µέρος όπου φωλιάζει ο λύκος, η λυκότρυπα 2. (µτφ.) 
οµάδα εχθρικών προσώπων ή ο τόπος όπου βρίσκονται. 

λυκόφως (το) {λυκόφωτος} 1. το αµυδρό φως που µένει µετά τη δύση τού 
ηλίου και µέχρι να νυχτώσει ΣΥΝ. σούρουπο, σύθαµπο, αµφι-λύκη ANT. 
λυκαυγές 2. (µτφ.) εποχή παρακµής, το τέλος µιας περιόδου: το ~ τού 
Μεσαίωνα || «Το ~ των θεών» (όπερα τού Ρ. Βάγκνερ από την τετραλογία 
«Το δαχτυλίδι των Νιµπελούγκεν»). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λύκο- (< *λύκη «πρωινό 
φως, χάραµα») + φως]. 

λυµαίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. καταστρέφω, 
ρηµάζω: κατά τον 19ο αι. την ελληνική ύπαιθρο λυµαίνονταν διάφορες 
ληστρικές συµµορίες 2. εκµεταλλεύοµαι εξαντλητικά, αποκοµίζω κέρδος κατά 
αθέµιτο τρόπο από (κάτι): διάφοροι απατεώνες λυµαίνονται τον δηµόσιο 
πλούτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύµα]. 

λύµατα (τα) {λυµάτων} τα ακάθαρτα νερά και οτιδήποτε άλλο ακάθαρτο 
αποµακρύνεται µέσω τού αποχετευτικού συστήµατος: οι θάλασσες µολύνονται 
από τα βιοµηχανικά ~ || ~ πλυντηρίων || βιολογικός καθαρισµός των ~ (βλ. κ. λ. 
απόβλητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ < αρλ· λύµα < θ. λϋ-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *leu «κόβω, χωρίζω», πβ. αλβ. 1er «λάσπη, πηλός» (< *leu-
d(h)r-), λατ. pol-luo «µολύνω, ρυπαίνω» (< *por-luo, πβ. γαλλ. pollution), 
lutum «βροµιά, λάσπη», µέσ. αγγλ. loth «αηδιαστικός» (πβ. αγγλ. loathsome) 
κ.ά. Οµόρρ. λυµαίνοµαι, λυµεών[ας] κ.ά. Αβέβαιη παραµένει η σύνδεση µε τα 
αρχ. ρ. λύω και λούω]. 

λυµεώνας (ο) (λόγ.) ο καταστροφέας. Επίσης (αρχαιοπρ.) λυµεών [αρχ.] 
{λυµεώνος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λυµεών, -ώνος < λύµη «καταστροφή, διαφθορά», πα-ράλλ. τ. 
τού ουσ. λύµα (βλ. λ. λύµατα)]. 

λυµφατικός, -ή, -ό → λεµφατικός 
λυµφατισµος (ο) → λεµφατισµός 
λύµφη (η) → λέµφος 
λυντσάρω ρ. → λιντσάρω 
λύνω ρ. µετβ. {έλυ-σα, λύ-θηκα, -µένος} 1. (για κόµπους, νήµατα, µαλλιά 
κ.λπ.) ξεµπλέκω, χαλάω το δέσιµο, ώστε να ξεχωρίζει η κάθε άκρη (τού 
σχοινιού, τής κλωστής κ.λπ.): ~ τον κόµπο | το σκοινί από τον πάσσαλο || ~ τα 
κορδόνια των παπουτσιών µου || ~ τη ζώνη | τη γραβάτα ΣΥΝ. ξεδένω ΑΝΤ. 
δένω ΦΡ. λύνω και δένω (µεσν. φρ.) έχω πολλές εξουσίες, µπορώ να κάνω ό,τι 
θέλω· βλ. κ. λύειν και δεσµείν, λ. λΰω 2. (α) απαλλάσσω (κάποιον/κάτι) από 
αυτό µε το οποίο είναι δεµένο: ~ τα παπούτσια µου || ~ τον σκύλο (β) 
απαλλάσσω (κάποιον) από τα δεσµά (του), απελευθερώνω (κάποιον) που τον 
έχουν δεµένο: έλυσαν τους αιχµαλώτους || έµειναν πολλές ώρες δεµένοι 
χειροπόδαρα περιµένοντας κάποιον να τους λύσει 3. (µτφ.) απαλλάσσω κάποιον 
από µάγια: (παραµύθι) και µόλις του έλυσαν τα µάγια, ο βάτραχος 
µεταµορφώθηκε σε ένα όµορφο βασιλόπουλο 4. αποσυναρµολογώ: ~ το όπλο 
στα µέρη από τα οποία αποτελείται ΑΝΤ. (συναρµολογώ 5. (α) βρίσκω το 
αποτέλεσµα: ~ την άσκηση | το πρόβληµα (β) βρίσκω το ζητούµενο, το άγνωστο 
στοιχείο: ~ το µυστήριο τού χαµένου θησαυρού || ~ το αίνιγµα 6. θέτω τέρµα σε 
(κάτι αρνητικό ή επιζήµιο) ρυθµίζοντας το, τακτοποιώντας το: πρέπει σύντοµα 
να λύσετε τις προσωπικές σας διαφορές || αυτή η παρεξήγηση πρέπει να λυθεί το 
συντοµότερο 7. τερµατίζω: απογοητευµένοι έλυσαν την πολιορκία και 
απεχώρησαν 8. κάνω (κάτι/κάποιον) να λειτουργεί ελεύθερα, απαλλάσσω από 
πρόβληµα, δυσκολία, παράγοντα που συνιστά εµπόδιο: µόλις πιει µερικά 
ποτηράκια κρασί, θα του λυθεί η γλώσσα και θα µας τα πει όλα || το γρήγορο 
γκολ έλυσε τα πόδια των παικτών και τους βοήθησε να παίξουν χωρίς άγχος- ΦΡ. 
λύνω τα χέρια (κάποιου) απαλλάσσω (κάποιον) από περιορισµούς και 
δεσµεύσεις, ώστε να µπορεί πλέον να ενεργεί ελεύθερα: η υπουργική απόφαση 
λύνει τα χέρια των αστυνοµικών σε ορισµένες υποθέσεις που απαιτούν ιδιαί-
τερους και άµεσους χειρισµούς 9. διακόπτω: του ζήτησαν να λύσει τη σιωπή του 
και να πάρει θέση στο ζήτηµα που ανέκυψε- (ειδικότ. µεσοπαθ. λύνοµαι) 10. 
απαλλάσσοµαι από αυτό µε το οποίο είµαι δεµένος, απελευθερώνοµαι: ο 
σκύλος | το άλογο | η κατσίκα λύθηκε || ο αιχµάλωτος λύθηκε και δραπέτευσε 11. 
(για πρόβληµα) έχω λύση, µπορεί να βρεθεί τρόπος αντιµετωπίσεως µου: το 
ζήτηµα σας λύνεται εύκολα || µε λόγια και εξαγγελίες δεν λύνονται τα 
προβλήµατα τής οικονοµίας 12. σε διάφορες φράσεις που δηλώνουν χαλάρωση, 
άνεση κ.λπ., όπως ΦΡ. (α) λύνοµαι | πεθαίνω στα γέλια βλ. λ. γέλιο (β) λύνονται 
τα πόδια µου χαλαρώνω από την ένταση, απελευθερώνοµαι από άγχος και 
κινούµαι άνετα και ελεύθερα (βλ. κ. σηµ. 8) (γ) λύνονται τα γόνατα µου (οµηρ. 
φρ. γούνατ' έλυσεν, αρχική σηµ. «σκότωσε») αισθάνοµαι µεγάλο φόβο: µόλις 
αντίκρισε τον ληστή, της λύθηκαν τα γόνατα ΣΥΝ. παραλύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, 
κλείνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λύω (κατά το σχήµα πτύω - φτύνω) < θ. λυ-, µη-
δενισµ. βαθµ. τού I.E. *leu- «κόβω, χωρίζω», πβ. σανσκρ. luna- «κοµµένος», 
λατ. solvo «διαλύω» (< *se-luö), αρχ. γερµ. lausjan «χαλαρώνω», γερµ. lösen, 
επίθηµα -los «στερηµένος από» (λ.χ. gott-los «άθεος»), αγγλ. loosen 
«χαλαρώνω», lose «χάνω» κ.ά. Οµόρρ. λύ-σις, λυ-τός, λύ-τρο(ν) κ.ά.]. 
λυόµενος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από µέρη, τα οποία έχουν 
προκατασκευαστεί σε εργοστάσιο, για να συναρµολογηθούν αργότερα αλλού: ~ 
σπίτι | έπιπλα 2. λυόµενο (το) {λυοµέν-ου | -ων} κτίσµα, τα µέρη τού οποίου 
έχουν προκατασκευαστεί στο εργοστάσιο και συναρµολογήθηκαν στο οικόπεδο 
πάνω σε σταθερή βάση από µπετόν: δεν είχαν άδεια κι έφτειαξαν ~. [ΕΤΥΜ. 
Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. λύω]. λυπάµαι ρ. → λυπώ 

λυπάµαι: συνώνυµα. Το ρήµα λυπάµαι έχει διττή λειτουργία και σηµασία: 
ως αµετάβατο ρ. σηµαίνει «αισθάνοµαι λύπη», ενώ ως µεταβατικό ρ. 
χρησιµοποιείται ιδίως σε επικλήσεις/παρακλήσεις (λυπήσου | λυπηθείτε µας 
- τη λυπήθηκαν) για να σηµάνει «βοηθώ κάποιον από λύπη, µε διάθεση να 
ανακουφίσω τον πόνο του, να συµπαρασταθώ στην ανάγκη του». Με τη β' 
(µεταβατική) σηµασία χρησιµοποιούνται και το σπλαχνίζοµαι (Σπλαχνίσου 
µας! -Τον σπλαχνίστηκαν οι συγχωριανοί του) και λιγότερο το ευσπλα-
χνίζοµαι. ∆ηλώνουν και αυτά την έµπρακτη συµπαράσταση και λύπη για 
την κατάσταση κάποιου. Το ίδιο και το συµπονώ που, από τη συµµετοχή 
στον πόνο κάποιου, φθάνει στη σηµασία «συ-µπαρίσταµαι ενεργώς, 
βοηθάω κάποιον». Το ελεώ σήµερα χρησιµοποιείται κυρίως µε τη σηµασία 
«προσφέρω ελεηµοσύνη, δίνω χρηµατική βοήθεια» και, λιγότερο, µε τη 
σηµ. «λυπάµαι, βοηθώ» (Ο θεός να σε ελεήσει). Συναίσθηµα λύπης (οίκτου) 
µαζί µε έναν 
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βαθµό καταφρόνιας για την κατάντια κάποιου δηλώνουν το OÌKTÌ-ρω 
(Είναι να τους οικτίρει κανείς εκεί που οδήγησαν µια επιχείρηση που 
ανθούσε µέχρι πριν από λίγο) και λιγότερο το ελεεινο-λογώ που εκφράζε 
περισσότερο λύπη και καταφρόνια ανάµικτη µε αγανάκτηση (Όλοι τον 
ελεεινολογούν που άφησε τον τραυµατία να πεθάνει αβοήθητος αντί να τον 
µεταφέρει στο νοσοκοµείο). 

λύπη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ψυχικός πόνος (για κάποιον/κάτι, τού οποίου 
συναισθανόµαστε την κατάσταση), το δυσάρεστο συναίσθηµα που αισθάνεται 
κανείς (για κάτι άσχηµο που συνέβη και το οποίο µας στερεί τη χαρά): λίγες 
χαρές και πολλές ~ || προκαλώ σε κάποιον ~ || αισθάνθηκα ~, όταν έµαθα τον 
θάνατο του || (µτφ.) έπνιγε τη ~ του στο ποτό || εκφράζω τη ~ µου σε κάποιον 
για κάτι- ΦΡ. προς µεγάλη µου λύπη | µε λύπη µου | µετά λύπης (µου) για 
περιπτώσεις στις οποίες πρόκειται να αναγγείλουµε σε κάποιον κάτι 
δυσάρεστο ή να εκφράσουµε τη δυσαρέσκεια µας (για κάτι αρνητικό): προς 
µεγάλη µου λύπη σας ανακοινώνω ότι ο συγγενής σας απεβίωσε || µετά λύπης 
µου είµαι υποχρεωµένος να σας τιµωρήσω || µε λύπη µου σας λέω ότι δεν 
µπορώ πλέον να σας βοηθήσω ΣΥΝ. θλίψη, οδύνη 2. (ειδι-κότ.) συµπόνια, 
οίκτος: βλέποντας πώς ζει σ' αυτή την τρώγλη, µόνο ~ αισθάνεσαι || ~ 
πληµύρισε την ψυχή της, µόλις είδε τους τραυµατίες || πώς να µη νιώθεις ~ 
βλέποντας τους σ' αυτά τα χάλια; [ΕΤΥΜ. αρχ., µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*leup- «κοµµατιάζω, συνθλίβω», πβ. σανσκρ. lu-m-pâti, λατ. ru-m-po «κόβω, 
σχίζω» (> ισπ. romper «σπάζω»), ρωσ. lupitï κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικώς 
ασθένειες, καθώς και εδάφη ακατάλληλα για καλλιέργεια, από τα οποία 
προήλθε µεταφο-ρικώς η σηµ. «στενοχώρια, θλίψη»]. 

λυπηµος (ο) (λαϊκ.) λύπηση, οίκτος, συµπόνια. [ΕΤΥΜ. < λυπώ | -ούµαι + -µός, 
κατά τα σταµατη-µός, µετρη-µός, καηµός]. 

λυπηρός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί λύπη, επειδή είναι 
δυσάρεστος: είναι λυπηρό αυτό που λες, αλλά τι µπορούµε να κάνουµε; || ~ 
είναι το φαινόµενο να καίνε µαθητές τα βιβλία τους στο τέλος τού σχολικού 
έτους ΣΥΝ. θλιβερός, λυπητερός, αλγεινός ΑΝΤ. ευχάριστος. 

λύπηση (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) ο οίκτος, η συµπόνια· κυρ. στη ΦΡ. 
για λύπηση (ως χαρακτηρισµός) για κάποιον/κάτι αξιολύπη-το: είναι ~. 

λυπητερός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί λύπη: ~ ιστορία ΑΝΤ. ευχάριστος 2. 
(αργκό-σκωπτ.) λυπητερή (η) ο λογαριασµός τον οποίο πρέπει να πληρώσει 
κανείς: ήρθε η - (π.χ. από τον Ο.Τ.Ε.) || το γκαρσόνι έφερε τη ~ 3. αυτός που 
εκφράζει λύπη: ~ τραγούδι | σκοπός ΣΥΝ. θλιµµένος ΑΝΤ. χαρωπός, 
χαρούµενος, εύθυµος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λύπηση + παραγ. επίθηµα -(τ)ερός. Το 
θηλ. στη σηµ. «λογαριασµός» αποδίδει το γαλλ. (la) douloureuse]. 

λυποµανής, -ής, -ές [1893] {λυποµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που 
κατέχεται από παθολογική µελαγχολία. 

λυποµανια (η) [1888] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ψυχοπάθεια που χαρακτηρίζεται από 
έντονη µελαγχολία. 

λυπώ ρ. µετβ. {λυπείς... | λύπ-ησα, -ούµαι κ. -άµαι, -άσαι..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
(λόγ.) κάνω (κάποιον) να αισθανθεί λύπη, να στενοχωρηθεί: µε λυπεί 
βαθύτατα η κατάσταση του || µας λύπησε όλους ο θάνατος του ΣΥΝ. 
δυσαρεστώ ΑΝΤ. χαροποιώ· (µεσοπαθ. λυπούµαι | λυπάµαι) ♦ (µετβ.) 2. 
αισθάνοµαι και δείχνω συµπόνια σε (κάποιον) λόγω τής κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται: τους βλέπεις και τους λυπάσαι έτσι όπως ζουν ΣΥΝ. συµπονώ 
3. (ειδικότ.) αισθάνοµαι οίκτο, δείχνω έλεος (για κάποιον): του ζήτησε να 
λυπηθεί την οικογένεια του και να µην τον απολύσει || δεν µε λυπάσαι γέρον 
άνθρωπο να µε τυραννάς έτσι; || µας λυπήθηκε ο Θεός και σωθήκαµε 4. 
υπολογίζω πολύ (κάτι), νοιάζοµαι γι' αυτό (συνήθ. µε άρνηση): δεν τα λυπάσαι 
τα νιάτα σου που τρέχεις έτσι µε τη µηχανή; || δεν τη λυπάσαι τη ζωή σου και 
καπνίζεις τόσο; 5. δυσκολεύοµαι να ξοδέψω (κάτι), τσιγ-γουνεύοµαι: τα 
λυπάται τα λεφτά || το λυπάται το λάδι και το ρίχνει µε το σταγονόµετρο || 
λυπάται και τη δεκάρα ♦ (αµετβ.) 6. στενοχωριέµαι: (+που | +για) ~ που δεν θα 
είµαι µαζί σας αύριο || ~ που θα σας πικράνω, αλλά πρέπει να σας πω κάτι 
δυσάρεστο || ~ για την ενόχληση 7. αισθάνοµαι λύπη (για κάποιον/κάτι): ~ για 
σένα- αλλιώς σε ήξερα κι αλλιώς σε βρίσκω || ~ για όσα συνέβησαν 8. 
(απολύτως) για τη δήλωση λύπης, συµπόνιας ή συγγνώµης: -Η αρρώστια του 
επιδεινώνεται µέρα µε τη µέρα —! || ~· δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. θυµάµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λυπώ < λυττη], 

λύρα (η) {λυρών} 1. έγχορδο όργανο των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και άλλων 
αρχαίων λαών τής Α. Μεσογείου, µε ποικίλο αριθµό χορδών (συνήθ. επτά ή 
εννέα), το οποίο παιζόταν µε τα δάχτυλα ή µε δοξάρι και συνόδευε τραγούδι ή 
απαγγελία 2. έγχορδο λαϊκό όργανο µε τρεις ώς πέντε χορδές, το οποίο 
παίζεται µε δοξάρι: κρητική | ποντιακή ~ • 3. πουλί τής ΝΑ. Αυστραλίας µε 
καφετί χρώµα και χαρακτηριστικό του γνώρισµα την ουρά που φέρει το 
αρσενικό, η οποία, όταν ανασηκώνεται, θυµίζει το σχήµα τής λύρας (σηµ. 1) · 
4. ΑΣΤΡΟΝ. Λύρα (η) αµφιφανής αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου µεταξύ τού 
Κύκνου και τού Ηρακλέους, ο οποίος περιλαµβάνει τον αστέρα Βέγα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Οι συνδέσεις µε άλλες I.E. λ. (λ.χ. 
λατ. laus «έπαινος», αρχ. ιρλ. löid «τραγούδι» ή, κατ' άλλη εκδοχή, γοτθ. 
liupon «τραγουδώ», αρχ. σκανδ. War «τροµπέτα») δεν ευσταθούν. Μέσω τού 
λατ. lyra η λ. διαδόθηκε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. κ. γαλλ. lyre, 
γερµ. Lyra κ.ά.]. 

λυράρης (ο) {λυράρηδες} λαϊκός οργανοπαίκτης που παίζει λύρα ΣΥΝ. 
λυριτζής. 

λυρικός, -ή, -ό 1. (στη λογοτεχνία, στον κινηµατογράφο κ.α.) αυτός που 
εκφράζει προσωπικά συναισθήµατα και γενικότ. που έχει ποιητικό ύφος, που 
έχει χαρακτηριστικά ποίησης (π.χ. τη χρήση εκφραστικών εικόνων, 
µεταφορών κ.λπ.): ~ περιγραφή | σκηνή 2. αυτός που σχετίζεται µε τη λυρική 
ποίηση (βλ. σηµ. 3): ~ ποιητής | ποίηµα 3. λυρική ποίηση (α) (στην αρχαία 
ελληνική γραµµατεία) το είδος ποιητικού λόγου που συνδεόταν εν µέρει µε τη 
µουσική και τον χορό (χορική ~) και που σε αντιδιαστολή προς την επική 
ποίηση είχε προσωπικό τόνο, προβάλλοντας τον υποκειµενικό κόσµο τού 
ανθρώπου και αντλώντας υλικό από συναισθήµατα τού καθηµερινού βίου: 
αρχαϊκή ~ || στη ~ εντάσσονται η χορική, η µελική, η ελεγειακή και η ιαµβική 
ποίηση (πβ. κ. δραµατική ποίηση, λ. δραµατικός) (β) (γενικότ.) το είδος 
ποιητικού λόγου, το οποίο εκφράζει προσωπικά συναισθήµατα, σκέψεις, 
βιώµατα και ευαισθησίες τού ποιητή · 4. αυτός που σχετίζεται µε την όπερα 
ΣΥΝ. µελοδραµατικός· ΦΡ. (α) λυρικό θέατρο (i) η όπερα ως µουσικό-
θεατρικό είδος ΣΥΝ. µελόδραµα (ii) το σύνολο των έργων όπερας (iii) το 
θέατρο στο οποίο γίνονται παραστάσεις όπερας (β) λυρικό δράµα έργο 
όπερας: «Ριγκολέττο»; ~ σε τρεις πράξεις τού Τζ. Βέρντι ΣΥΝ. µελόδραµα (γ) 
λυρικός καλλιτέχνης καλλιτέχνης που τραγουδά σε όπερα (δ) λυρική Σκηνή 
κρατικό ίδρυµα τής Αθήνας, το οποίο περιλαµβάνει θέατρο και θίασο που 
παρουσιάζει έργα λυρικού θεάτρου. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λύρα. Οι σηµ. που σχετίζονται µε την όπερα ανά-
γοντονται στο γαλλ. lyrique (αντιδάν.)]. λυρισµός (ο) [1866] 1. η ιδιότητα τού 
λυρικού στην ποίηση, το να εκφράζονται ποιητικώς προσωπικά συναισθήµατα 
και ευαισθησίες τού δηµιουργού 2. η χρήση ποιητικού ύφους (στον πεζό λόγο, 
τον κινηµατογράφο κ.α.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. lyrisme < µτγν. λυρισµός «το παίξιµο τής λύρας»]. 
λυριτζής (ο) {λυριτζήδες} (λαϊκ.) ο λυράρης. 
[ΕΤΥΜ. < λύρα + -ιτζής (< τουρκ. -ci)]. Λύσανδρος (ο) {-ου κ. -άνδρου} 1. 
αρχαίος Σπαρτιάτης πολιτικός, στρατηγός και ναύαρχος (περ. 455-395 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «ο απελευθερωτής των 
ανθρώπων», < λυσ- (< λύω, πβ. λύ-σις) + -ανδρός < άνήρ, ανδρός]. λυσάρι (το) 
{δύσχρ. λυσαρ-ιού | -ιών} το βιβλίο στο οποίο περιλαµβάνονται οι λύσεις των 
ασκήσεων άλλου βιβλίου. Επίσης λυσάριο. λύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. 
(α) η εύρεση τού αποτελέσµατος: ~ άσκησης | προβλήµατος (β) η εύρεση τού 
αγνώστου στοιχείου (τού ζητουµένου) σε απορία, υπόθεση κ.λπ.: η ~ τού 
αινίγµατος | τού µυστηρίου (γ) (συνεκδ.) το ίδιο το αποτέλεσµα ή η απάντηση: η 
~ τής εξίσωσης είναι χ = -1 ΣΥΝ. λύσιµο, απάντηση 2. η αποσυναρµολόγηση 
αρθρωτού αντικειµένου στα µέρη που το αποτελούν: η ~ τού τυφεκίου ΑΝΤ. 
αρµολόγηση, συναρµολόγηση 3. (α) η τακτοποίηση υποθέσεως, η οριστική της 
ρύθµιση: η ~ µιας διαφοράς διά τής δικαστικής οδού- ΦΡ. πολιτική λύση λύση 
σε πρόβληµα στο εσωτερικό µιας χώρας ή µεταξύ χωρών µε πολιτικά µέσα, κατ' 
αντιδιαστολή προς τη στρατιωτική | πολεµική αντιµετώπιση: η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προκρίνει µια ~ στην κρίση που έχει προκύψει µεταξύ Σλάβων και 
Αλβανών στο εσωτερικό των Σκοπίων (β) η διακοπή, η οριστική παύση: η ~ 
απεργίας | πολιορκίας | γάµου (γ) (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο διευθετείται, 
τακτοποιείται κάτι (εκκρεµότητα, διαφορά, πρόβληµα κ.λπ.) ή οτιδήποτε 
συµβάλλει στη διευθέτηση, τακτοποίηση κ.λπ.: η ~ είναι απλή: θα προσφύγεις 
στη δικαιοσύνη || κατέληξαν στη µέση ~, ώστε να µη δυσαρεστηθεί κανείς || ο 
υπολογιστής αυτός αποτελεί µια έξυπνη και φθηνή ~· ΦΡ. λύση ανάγκης ο µόνος 
τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ενεργήσει κανείς, η µόνη δυνατή (αν και µη 
επιθυµητή) διέξοδος ή επιλογή: η δουλειά στην οικοδοµή ήταν ~, γιατί εκείνη την 
περίοδο δεν µπορούσα να βρω τίποτε καλύτερο 4. ΦΙΛΟΛ. (α) (γενικά) η έκβαση 
ενός λογοτεχνικού έργου (µυθιστορήµατος, δράµατος κ.λπ.) (β) (στην τραγωδία) 
το µέρος τού έργου από την κορύφωση ώς το τέλος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λύσις < 
λύω], Λυσίας (ο) {-α κ. -ου) αρχαίος Συρακούσιος ρήτορας (445-380 π.Χ.), ο 
οποίος έζησε στην Αθήνα και συνέγραψε πλήθος δικανικών λόγων. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. λυσι- (ρ. λύω), που απαντά και σε άλλα αρχ. κύρ. ον. (λ.χ. Λυσί-µαχος, 
Αυσί-στρατος, Αυσι-κράτης), των οποίων το όν. Λυσίας αποτελεί συγκεκοµµ. τ.]. 
λυσιγόνος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη διάσπαση ή καταστροφή 
(λύση) κυττάρων: ~ σχηµατισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
lysigéne]. λυσίκοµος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει λυµένα, ξέπλεκα µαλ-
λιά: ~ κόρη. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < λυσι- (< αρχ. λύω) + -κοµος < κόµη]. λυσιµαχία (η) ποώδες 
διακοσµητικό φυτό µε µικρά κίτρινα άνθη. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < λατ. lysimachia < µτγν. λυσιµάχειος (ό)]. Λυσίµαχος (ο) {-
ου κ. -άχου} 1. αρχαίος βασιλιάς τής Θράκης, αργότερα και τής Μακεδονίας 
(305/286-281 π.Χ.), από τους διαδόχους τού Αλεξάνδρου 2. ανδρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτός που καταπαύει τη µάχη», < λυσι- (< 
λύω) + -µαχος < µάχη]. λύσιµο (το) {λυσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το ξέµπλεγµα 
(σχοινιών, νηµάτων, µαλλιών κ.λπ.), η χαλάρωση τους ώστε να µην αποτελούν 

πλέον δεσµό, κόµπο: το ~ των κάβων από τις δέστρες || το ~ των κορδονιών || το ~ 
τού κότσου 2. η απαλλαγή από τα δεσµά: το ~ των αιχµαλώτων 3. η λύση (βλ.λ., 

σηµ. 1-3): το ~ τής άσκησης 4. η απαλλαγή από εµπόδιο, δυσκολία, δέσµευση 
κ.ά.: το ~ τής γλώσσας του | των ποδιών των παικτών. Βλ. κ. λ. λΰση. λυσίπονος, 
-η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που ανακουφίζει από τον πόνο. Λύσιππος (ο) {-ου κ. -

ίππου} αρχαίος Έλληνας ανδριαντοποιός από 
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τη Σικυώνα (β' µισό τού 4ου αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτός πού λύει τους ίππους», < λυ- 
σι- (ρ. λύω) + ίππος]. 

λυσιτελής, -ής, -ές {λυσιτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | λυσιτελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που παρέχει οφέλη, ο χρήσιµος: ~ µέτρα | λύσεις ΣΥΝ. ωφέλιµος, 
τελεσφόρος, επωφελής ΑΝΤ. αλυσιτελής. — λυσιτε-λώς επίρρ. [µτγν.], 
λυσιτέλεια (η) [µτγν.], λυσιτελώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λυσι- (< λύω) + -τελής < τέλος]. 

λυσοζυµη (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. ένζυµο που υπάρχει στη λέκιθο τού αβγού, στα 
ανθρώπινα δάκρυα και στο σάλιο και καταστρέφει βακτήρια, διαλύοντας το 
κυτταρικό τους τοίχωµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lysozyme]. 

λυσόσωµα (το) {λυσοσώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. κυστίδιο τού κυτ-
ταροπλάσµατος, στο οποίο συντελείται η αποδόµηση διαφόρων ουσιών (π.χ. 
ξένων σωµάτων, άχρηστων στοιχείων κ.λπ.) και από το οποίο ελευθερώνονται 
ένζυµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lysosome]. 

λύσσα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ιογενής, µολυσµατική, συνήθ. θανατηφόρος 
ασθένεια, που προσβάλλει σαρκοφάγα ζώα καθώς και τον άνθρωπο, 
προκαλώντας παράλυση τού κεντρικού νευρικού συστήµατος- µεταδίδεται µε 
δάγκωµα από προσβεβληµένο ζώο 2. (µτφ.-εκφραστ.) η ακατάσχετη ορµή, η 
παράφορη µανία: πολεµώ | αντιστέκοµαι | δουλεύω µε ~ || του ρίχτηκε µε ~ || η 
θάλασσα χτυπούσε µε ~ πάνω στα βράχια ΣΥΝ. τρέλα, µανία, ορµητικότητα, 
(λόγ.) αλλοφροσύνη 3. η παράφορη οργή: µε πιάνει ~, όταν σκέφτοµαι τα 
λεφτά που έχασα 4. (+µε | +για) η έντονη προσκόλληση (σε κάτι), το 
υπερβολικό πάθος (για κάτι): έχει ~ µε τον τζόγο ΣΥΝ. µανία 5. (ως 
χαρακτηρισµός) υπερβολικά αλµυρό φαγητό: τα µπιφτέκια | το ψάρι | η 
σαλάτα είναι ~ 6. η µεγάλη πείνα: έχω µια ~ τώρα, που τρώω δέκα πιάτα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λύκ-jα < λύκος (βλ.λ.). Η λ. λύσσα δεν θεωρείται απλώς θηλ. 
τού ουσ. λύκος, αλλά µάλλον αφηρηµένο ουσ. που δήλωνε µια 
χαρακτηριστική ασθένεια των λύκων. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. 
προσδιόριζε αρχικώς µια λυκόµορφη θεότητα, που µεταµόρφωνε τον σκύλο 
σε λύκο]. 

λυσσακό κ. λυσσιακό (το) (λαϊκ.) η µεγάλη µανία, η λύσσα που καταλαµβάνει 
κάποιον εναντίον άλλου: τον έπιασε το ~ του µ ' αυτά που έµαθε' ΦΡ. τρώω τα 
λυσσακά | λυσσιακό µου βλ. λ. τρώω. 

λυσσαλέος, -α, -ο αυτός που εκδηλώνεται µε µεγάλη σφοδρότητα: προβάλλει ~ 
αντίσταση || ~ αγώνας | φανατισµός | πάθος ΣΥΝ. σφοδρός, παράφορος, 
µανιασµένος. — λυσσαλέ-α /-ως [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λύσσα + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

λύσσαξα ρ. → λυσσώ 
λυσσάρης, -α, -ικο κ. λυσσιάρης [µεσν.] 1. (ζώο) που έχει προσβληθεί από 

λύσσα, λυσσασµένο: ~ σκυλί 2. (µτφ.-εκφραστ., για πρόσ.): αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ασυγκράτητη επιθυµία για σεξουαλικές σχέσεις: κάνει 
σαν ~, λες και δεν έχει δει ποτέ του γυναίκα! Επίσης λυσς)ι)άρικος, -η, -ο. 

λυσσασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει προσβληθεί από λύσσα: ~ σκύλος 2. (για 
πρόσ.) (α) αυτός που καταλαµβάνεται από παράφορη οργή, που φέρεται σαν 
µανιακός: µόλις της είπε ότι χωρίζουν, όρµηξε πάνω του σαν λυσσασµένη (β) 
αυτός που θέλει κάτι µε µανία: λυσσασµένη για άντρα 3. (για φυσικά 
φαινόµενα) αυτός που εκδηλώνεται µε εξαιρετική σφοδρότητα και µανία: ~ 
άνεµος | θάλασσα (τρικυµιώδης). — λυσσασµένα επίρρ. 

λυσσιακό (το) → λυσσακό 
λυσσιατρείο (το) [1894] ειδικό θεραπευτήριο για την προληπτική ή 

κατασταλτική θεραπεία τής λύσσας σε ανθρώπους ή ζώα. — λυσ-σίατρος 
(ο/η) [1888]. 

λυσσικός, -ή, -ό [1886] ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη λύσσα. 
λυσσοµανώ ρ. αµετβ. {λυσσοµανάς... | λυσσοµάνησα} 1. (για φυσικά 

φαινόµενα) εκδηλώνοµαι µε µεγάλη σφοδρότητα: έξω λυσσοµανούσε ο βοριάς 
2. (για πρόσ.) διακατέχοµαι από παράφορη µανία: αυτός λυσσοµανά για τα 
λεφτά | από το µίσος του εναντίον της. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λυσσοµανώ (-έω) < 
αρχ. λυσσοµανάς < λύσσα + -µανής <µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

λυσσώ [αρχ.] (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {λυσσάς... | λύσσα-ξα, -σµένος} ♦ 
(αµετβ.) (συνήθ. για ζώα) 1. προσβάλλοµαι από την ασθένεια τής λύσσας: ο 
σκύλος λύσσαξε 2. (µτφ.-εκφραστ.) καταλαµβάνοµαι από παράφορη οργή: 
λύσσαξε που δεν κέρδισε την πρώτη θέση || λυσσάει όταν τους βλέπει µαζί || 
λύσσαξε από το κακό του που δεν ήρθε µαζί µας ΣΥΝ. γίνοµαι θηρίο, γίνοµαι 
Τούρκος, γίνοµαι έξω φρενών 3. (για φυσικά φαινόµενα) εκδηλώνοµαι µε 
εξαιρετική σφοδρότητα και µανία: λύσσαξε όλη τη νύχτα ο αέρας | η θάλασσα | 
η βροχή ΣΥΝ. µανιάζω, λυσσοµανώ 4. εκδηλώνω εντονότατα την επιθυµία 
µου για (κάτι), θέλω (κάποιον ή κάτι) µε µανία: έχει λυσσάξει µε τα αθλητικά- 
µόνο µ'αυτά ασχολείται || λύσσαξε να παντρευτεί || λυσσασµένη για άντρα 5. 
(+σε) διακατέχοµαι από κάτι σε υπερβολικό βαθµό: έχω λυσσάξει στη δίψα 
ΣΥΝ. πεθαίνω, ψοφάω 6. (η µτχ. Λυσσασµένος, -η, -ο) βλ.λ. ♦ 7. (µετβ.) (+σε) 
(εµφατ.) (α) επιβαρύνω (κάποιον) µε κάτι δυσάρεστο, τον υποβάλλω σε (κάτι 
δυσάρεστο) σε υπερβολικό βαθµό: µας λύσσαξε στην πάρλα (µας έπιασε την 
πολυλογία) || το λύσσαξες στο αλάτι (του έβαλες πολύ αλάτι) (β) 
δραστηριοποιούµαι σε µεγάλο βαθµό (σε κάτι): τα παιδιά λύσσαξαν στο 
παιχνίδι. Επίσης λυσσάζω κ. λυσσιάζω [µεσν.]. 

λυσσώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λυσσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που 
διακατέχεται από πείσµα και παράφορη ορµή, ο λυσσαλέος: ~ αντίσταση | 
µάχη | έχθρα | µίσος ΣΥΝ. σφοδρός, µανιώδης, πεισµατώδης. — λυσσωδώς 
επίρρ. [1885]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λύτης (ο) {λυτών}, λύτρια (η) {λυτριών} πρόσωπο που βρίσκει τη λύ- 

ση αινιγµάτων, σταυρολέξων κ.λπ.: σταυρόλεξο για δυνατούς ~. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. λύω]. 

λυτός, -ή, -ό 1. ο ελεύθερος από δεσµά, ο λυµένος: το ζώο έµεινε ~ και το 
έσκασε ΣΥΝ. άδετος, (λαϊκ.) αµολητός ΑΝΤ. δεµένος- ΦΡ. (βάζω) λυτούς και 
δεµένους χρησιµοποιώ όλα τα δυνατά µέσα: έβαλε λυτούς και δεµένους, για να 
προσληφθεί στον οργανισµό 2. (µαλλιά) που δεν είναι πιασµένα, που πέφτουν 
χυτά πάνω στους ώµους: άφησε τα µαλλιά της ~ ΣΥΝ. ξέπλεκος, ριγµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύω]. 

λύτρα (τα) το χρηµατικό ποσό που απαιτείται να καταβληθεί για την 
απελευθέρωση προσώπου, το οποίο έχει απαχθεί ή αιχµαλωτιστεί: οι απαγωγείς 
ζήτησαν - 10.000.000. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λύτρον < λύω]. 

λυτρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {λύτρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. απαλλάσσω κάποιον από 
το βάρος επώδυνης κατάστασης, τον γλυτώνω (από δεινά): ο Χριστός λύτρωσε 
τον άνθρωπο από την αµαρτία || - κάποιον από τη σκλαβιά | από τους φόβους 
του | από τα βάσανα 2. (µεσοπαθ. λυτρώνοµαι) ανακουφίζοµαι από ένα κακό, 
ανακτώντας την ελευθερία µου: λυτρώθηκε µόλις αποκάλυψε την αλήθεια 
ΣΥΝ. απαγκιστρώνοµαι, αποδεσµεύοµαι, απελευθερώνοµαι, ξενοιάζω. — 
λύτρωση (η) [µτγν.] κ. (λαϊκ.) λυτρωµός (ο) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. 

λυτρώσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µπορεί να λυτρωθεί. 
λυτρωτής (ο) [µτγν.] 1. πρόσωπο που λυτρώνει, που απαλλάσσει από τα δεινά 

ΣΥΝ. σωτήρας 2. ΘΡΗΣΚ. Λυτρωτής (ο) ο Ιησούς Χριστός ως σωτήρας των 
ανθρώπων: ο ~ του κόσµου. 

λυτρωτικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που λυτρώνει, που ανακουφίζει από επώδυνη 
κατάσταση: ~ ενέργεια | γέλιο | θυσία. — λυτρωτικά επίρρ. 

λυχνάρι (το) {λυχναρ-ιού | -ιών} φορητή συσκευή για την παραγωγή φωτισµού, 
η οποία αποτελείται από δοχείο, όπου τοποθετείται λάδι ή λίπος προς καύση, 
και από φιτίλι που συνήθ. βρίσκεται στη µακρόστενη απόληξη τού δοχείου: το 
~ τού Αλλαντίν ΣΥΝ. λύχνος. — (υποκ.) λυχναράκι (το). ίΕΤΥΜ. < µτγν. 
λυχνάριον, υποκ. τού αρχ. λύχνος]. 

λυχνία (η) (λυχνιών} 1. (λόγ.) (α) η συσκευή που παράγει φως και λειτουργεί µε 
αέριο καύσιµο (γκάζι, υγραέριο κ.λπ.) ή µε ηλεκτρικό ρεύµα: ηλεκτρική ~ 
ΣΥΝ. λάµπα, λαµπτήρας, γλόµπος (β) λυχνία εκκενώσεως βλ. λ. εκκένωση 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που περικλείεται συνήθ. σε γυάλινο ή µεταλλικό 
περίβληµα, στο εσωτερικό τής οποίας παράγεται ελεγχόµενη ροή 
ηλεκτρονίων, µέσω τής οποίας λ.χ. ενισχύεται ένα πολύ ασθενές ραδιοφωνικό 
ή ακουστικό σήµα, δηµιουργούνται ηλεκτρικές ταλαντώσεις, παράγονται 
ακτίνες Χ ή γενικότ. αναλύεται και τροποποιείται ένα ηλεκτρονικό σήµα: ~ 
τηλεοράσεως • 3. (α) ΕΚΚΛΗΣ. ακοίµητη λυχνία | ακοίµητο καντήλι βλ. λ. 
ακοίµητος (β) ΘΡΗΣΚ. επτάφωτος λυχνία βλ. λ. επτάφωτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
λύχνος. Οι τεχνολ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. lampe (βλ. κ. λάµπα)]. 

λυχνιτης (ο) {λυχνιτών} εξαιρετικής ποικιλίας µάρµαρο, που εξορύσσεται στην 
Πάρο, µε κύριο χαρακτηριστικό τη λευκότητα και τη διαφάνεια του: ο Ερµής 
τού Πραξιτέλη έχει κατασκευαστεί από ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύχνος]. 

λύχνος (ο) (λόγ.) 1. το λυχνάρι (βλ.λ.)· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) περί λύχνων αφάς (περί 
λύχνων άφάς, Ηροδ. 7, 215) την ώρα που ανάβουν οι λύχνοι, την ώρα που 
αρχίζει να νυχτώνει: το έγκληµα διεπράχθη ~ (µε τη φρ. αυτή ξεκινούσαν οι 
αναφορές τής Χωροφυλακής κατά την περίοδο τής ληστοκρατίας τον 19ο αι.) 
· 2. µικρό ποώδες φυτό µε καρ-διόσχηµα φύλλα, που φυτρώνει σε πετρώδεις 
περιοχές · 3. εδώδιµο ψάρι µε σώµα ατρακτοειδές, µεγάλο κεφάλι και γκρίζο 
χρώµα, που ζει σε αµµώδεις βυθούς και χώνεται µέσα στην άµµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< *λύκ-σ-νο-ς, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *leuk- «φωτεινός, λαµπρός», πβ. 
αβεστ. raox-sna-, λατ. lux «φως» (> ισπ. luz), luna «σελήνη» (< *leuk-sna), 
αρχ. γερµ. löh «ξέφωτο» κ.ά. Οµόρρ. λευκ-ός. Η ονοµασία τού φυτού (σηµ. 2) 
οφείλεται στο γεγονός ότι µε τα φύλλα του έφτειαχναν φιτίλια για λύχνους]. 

λυχνοστάτης (ο) {λυχνοστατών} το υποστήριγµα τού λύχνου, µε το οποίο 
στερεωνόταν στον τοίχο. [ΕΤΥΜ. < λύχνος + -στάτης < θ. στα- < αρχ. ϊ-στα-
µαί]. 

λύω ρ. µετβ. (έλυσα, (λογιότ. ελύθην, -ης, -η..., µτχ. λυθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 
(γενικά) λύνω' συνήθ. σε επίσ. διατυπώσεις: λύεται η συνεδρίαση (στο 
δικαστήριο)· ΦΡ. (εξουσία) δεσµείν και λύειν (δεσµεϊν και λύειν, Κλήµης 
Αλεξ.) (i) ΕΚΚΛΗΣ. η εξουσία που έδωσε ο Χριστός στους µαθητές του (και 
κατ' επέκτ. στους επισκόπους τής Εκκλησίας) να συγχωρούν ή όχι τα 
σφάλµατα των πιστών (ii) (µτφ.) για κάποιον που έχει απόλυτη εξουσία πάνω 
σε άλλους: µε αυξηµένες αρµοδιότητες ο νέος πρόεδρος έχει εξουσία ~ στην 
εταιρεία ΣΥΝ. να λύνει και να δένει. Βλ. κ. λ. λύνω. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. κ. 
λύνω]. 

Λυών (η) {άκλ.} πόλη τής Α. Γαλλίας στις όχθες τού Ροδανού. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Lyon < λατ. Lugdunum < κελτ. Lugudunu. H κελτ. λ. σηµαίνει πιθ. «οχυρό» 
και ίσως προέρχεται από το θεωνύµιο Lugus. Κατ' άλλη πρόταση, το κελτ. 
Lugudunu ανάγεται στη λ. louco «λαµπρός» (πβ. λευκ-ός) ή στη λ. lugu 
«µικρός»]. 

λυωνω ρ. → λειώνω 
λώβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σπάν.) η λέπρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. λώβη < 

*(s)lögw-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *(s)lëgw- «πιέζω, κακοµεταχειρίζοµαι», πβ. 
λιθ. sloga «θλίψη, µάστιγα», slëgti «συµπιέζω, συντρίβω», λετ. siegt «κλείνω» 
κ.ά. Κατ' άλλη πρόταση, η λ. συνδέεται µε όρους που σηµαίνουν κυρ. 
«ασθένεια, σωµατική κόπωση», πβ. λατ. labor «κούραση, κόπος», αρχ. ιρλ. 
lobus «αδύναµος, ασθενής» κ.ά.]. λωβιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {λώβιασα} 
προσβάλλοµαι ή πάσχω από λέ- 
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πρα. — λωβιάρης, -α, -ικο κ. λωβός, -ή, -ό [µεσν.]. 
Λωζάννη (η) 1. πόλη τής ∆. Ελβετίας στις όχθες τής λίµνης τής Γε-

νεύης· ΦΡ. (σκωπτ.) τι Λωζάννη, τι Κοζάνη για πράγµατα που συγχέ-
ονται, ενώ είναι εντελώς διαφορετικά και συνήθ. άνισης αξίας: ήθε-
λε να γίνει γιατρός, τελικά δουλεύει θυρωρός στην τράπεζα- ~! 2. ΙΣΤ. 
Συνθήκη τής Λωζάννης η συνθήκη που υπογράφηκε το 1922 µετά την 
κατάρρευση τού ελληνικού µετώπου τής Μικράς Ασίας και ρυθµίζει 
θέµατα διεθνούς (π.χ. ελευθερία ναυσιπλοίας στη ζώνη των Στενών) 
και ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος (σύνορα, ανταλλαγή πληθυ-
σµών, µειονότητες κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Lausanne, πιθ. < κελτ. leusa «επίπεδος βράχος» + onna 
«ποταµός». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το τοπωνύµιο παρουσιάζει µε-
ταπλ. µορφή τού λατ. Lausodunum «οχυρό στον ποταµό Laus» (όπου 
Laus «πετρώδης»), αλλά τέτοιος ποταµός δεν υπήρξε ποτέ στη Λω-
ζάννη]. 

λωλάδα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η τρέλα 2. (συνεκδ.) 
κάθε απερίσκεπτη και άκριτη πράξη: µε τις ~ του κοντεύει να τινάξει 
το σπίτι του στον αέρα. Επίσης λωλαµάρα. 

λωλαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {λώλα-να, -θηκα, -µένος} (εκφραστ.) 1. κάνω 
(κάποιον) να χάσει το µυαλό του, τα λογικά του, τον ξετρελαίνω: τον 
έχει λωλάνει µε τα καµώµατα της || δεν λωλάθηκα! (αποκλείεται να 
κάνω αυτό που λες ή ζητάς) ΣΥΝ. τρελαίνω, ζουρλαίνω, µουρλαίνω 2. 
ενοχλώ (κάποιον) σε υπερβολικό βαθµό: µε λώλαναν πια αυτά τα παι-
διά- παρ' τα και φύγε! — λώλαµα (το). 

λωλός, -ή, -ό (εκφραστ.) 1. αυτός που έχει τρελαθεί: ~ για δέσιµο ΣΥΝ. 
τρελός, παλαβός 2. αυτός που ενεργεί µε τρόπο απερίσκεπτο, χωρίς 
καµιά επαφή µε την πραγµατικότητα ΣΥΝ. απερίσκεπτος, αστόχα-
στος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. όλωλώς (µε αποβολή τού ατόνου αρχικού ο, που 
θεωρήθηκε άρθρο), µτχ. παρακ. τού ρ. ολλυµι «χάνω, καταστρέφω» 
(βλ. λ. όλεθρος)}. 

Λωξάντρα (η) → Λοξάντρα 
λωποδύτης (ο) {λωποδυτών}, λωποδύτισσα (η) {λωποδυτισσών} 1. ο 

κλέφτης (συνήθ. µικροαντικειµένων): κανένας ~ θα σου άρπαξε το 
πορτοφόλι 2. (γενικότ.) ο απατεώνας: γεννηµένος ~. Επίσης λωπο-
δύτρια (η) [1891] {λωποδυτριών}. — (µεγεθ.) λωποδύταρος (ο), 
(υποκ.) λωποδυτάκος (ο), λωποδυσία (η) [µτγν.], λωποδυτικός, -ή, -ό 

[1887] κ. λωποδύτικος, -η, -ο, λωποδυτικ-ά /-ώς [1894] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < λώπη | λώπος «ένδυµα, ιµάτιο» (< λέπω «αποφλοιώνω, 
ξεφλουδίζω», βλ. λ. λέπι) + -δύτης (< δύω «βυθίζω, βουτώ», βλ.λ.). Η 
λ. προσδιόριζε αρχικά εκείνον που έκλεβε τα ενδύµατα των άλλων, ιδ. 
των λουοµένων και των ταξιδιωτών]. 

λωρενσιο (το) → λορένσιο 
λωρίδα (η) → λουρίδα 
λώρος (ο) 1. ιµάντας, λουρίδα 2. ΙΑΤΡ. οµφάλιος λώρος (i) µακρύ και 

λεπτό σωληνοειδές στέλεχος, που συνδέει το έµβρυο µε τον πλακού-
ντα κατά τη διάρκεια τής εγκυµοσύνης, διά µέσου τού οποίου µετα-
φέρεται η τροφή από τη µητέρα και αποµακρύνονται τα περιττώµα-
τα (ii) (µτφ.) κάθε µορφής (συναισθηµατικός, οικονοµικός, ψυχικός) 
σύνδεσµος, που µας κρατάει αναγκαστικά προσκολληµένους σε πρό-
σωπο ή κατάσταση, από τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποκοπούµε: 
έκοψε τον ~ µε το σπίτι του | τη δουλειά του | το παρελθόν του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λώρος < λατ. lörum «ιµάντας, ζώνη»]. 

Λωρραίνη (η) περιοχή τής ΒΑ. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Lorraine < µεσν. λατ. Lotharingia, από το όν. τού Γερµανού 
αυτοκράτορα Lothair Ι, εγγονού τού Καρλοµάγνου]. 

λωτός (ο) 1. οποιοδήποτε φυτό ανήκει σε σειρά διαφορετικών µεταξύ 
τους ειδών, µε γνωστότερα ορισµένα υδρόβια εξωτικά φυτά, π.χ. τής 
Αιγύπτου ή τής Ινδίας, που λειτουργούν ως θρησκευτικά σύµβολα και 
ως καλλιτεχνικά µοτίβα στον αρχαίο αιγυπτιακό και ινδουι-στικό 
πολιτισµό 2. ΜΥΘΟΛ. καρπός που, όπως αναφέρεται στην Οδύσσεια, 
έχει την ιδιότητα να οδηγεί όσους τον δοκιµάσουν σε κατάσταση 
λήθης και µακράς ονειροπόλησης 3. BOT. κάθε ποώδες ή θαµνώδες 
φυτό, το οποίο ανήκει στο γένος που περιλαµβάνει περίπου 100 είδη 
µε ευρύτατη διάδοση· µερικά καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά, µε 
άνθη κίτρινα, κόκκινα ή λευκά 4. ο καρπός τού παραπάνω φυτού, ο 
οποίος είναι σχεδόν σφαιρικός, σε χρώµα που ποικίλλει από το 
κίτρινο-πορτοκαλί ώς το κόκκινο και έχει συνήθως στυφή γεύση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. όρος, που συνδ. µε το εβρ. löt, το 
οποίο στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα αποδίδεται ως στακτή 
«έλαιο που εκκρίνεται από δέντρα»]. 

Λωτοφάγοι (οι) [αρχ.] µυθικός λαός που, σύµφωνα µε την Οδύσσεια, 
τρεφόταν µε λωτούς και ζούσε σε κατάσταση µακαριότητας και συ-
νεχούς λήθης. 



M 

Μ, µ: µυ ή µι, το δωδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Η προφορά του στην αρχαία γλώσσα είναι η ίδια µε τη σηµερινή, δηλ. 
διχειλική, εκτός από το ότι στη Νέα Ελληνική υπάρχει και ουρανική ποικιλία τού µ (πβ. την προφορά στη λ. µια, πράγµα που συµβαίνει και 
µε άλλα γράµµατα που δηλώνουν σύµφωνα- πβ. την προφορά στις λ. ελιά και εννιά), καθώς και χειλοδοντική προφορά (πβ. την προφορά στις 
λ. αµφιβάλλω, αµβλύνω). Η αρχική µορφή τού γράµµατος, προτού καταλήξει στην ιωνική και αττική του µορφή µε τις ισοϋψείς κεραίες (Μ), 
πέρασε από διάφορα άλλα σχήµατα. Η σηµερινή µορφή τού Μ στη µικρογράµµατη γραφή έχει προέλθει µε προέκταση τής αριστερής κεραίας 
προς τα κάτω ήδη στους βυζαντινούς χρόνους. Στα αρχαία συλλαβογραφικά αλφάβητα τής Ελληνικής (Γραµµική γραφή Β και κυπριακό 
συλλαβάριο) το γράµµα Μ δηλώθηκε µε ιδιαίτερα συλλαβογράµµατα από το έτερο έρρινο, το Ν. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής εξηγούν 
την προέλευση τού γράµµατος Μ από το βορειοσηµιτικό γράµµα mëm, που σήµαινε «νερό», από όπου θα προήλθε ακροφωνικά (µε βάση την 
προφορά τού αρκτικού γράµµατος m-em). H ελληνική ονοµασία τού γράµµατος στην αρχαία ως µυ επηρεάστηκε προφανώς από το αρχαίο 
ηχοµιµητικό επιφώνηµα µύ, το οποίο υπόκειται ετυµολογικά σε λέξεις όπως µυκώµαι, µυϊα, µύω κ.ά. Η γραφή µι αποτελεί απλογραφία τής 
ονοµασίας τού γράµµατος στη Ν. Ελληνική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Μ, µ µυ κ. µι· το δωδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. 
λ. µυ, αριθµός). 

µ. συντοµ.· µέτρο (η µονάδα µήκους, διεθνώς m): 200 µ., 100 µ.2 
µα1 σύνδ. 1. (α) για να εκφράσει αντίθεση: έλεγα πως δεν θα έρθει, ~ 
τελικά ήρθε || τον είδα, ~ δεν του µίλησα (β) (συνήθ. µε το και) για να 
συνδέσει δύο αρνητικές προτάσεις: δεν είδα ~ και δεν άκουσα τίποτα 
|| δεν προσέχει στο µάθηµα, ~ και δεν αφήνει και τους συµµαθητές του 
να παρακολουθήσουν (γ) για να απορριφθεί κάτι (το ένα από τα δύο 
δεδοµένα): δεν ρωτήθηκε από ενδιαφέρον, ~ από περιέργεια ΣΥΝ. 
αλλά 2. επιτατ. (α) για να δηλωθεί κάτι που θεωρείται υπερβολικό: 
δεν φτάνει που άργησε, - ζήτησε και τον λόγο που δεν τον περιµέναµε 
(β) για να δηλωθεί έντονη άρνηση: δεν µου έδωσε τίποτα, ~ ούτε µια 
δραχµή! 3. για να δηλωθεί ένσταση ή δισταγµός: θέλει να φύγει· -
µπορεί να κάνει τέτοιο ταξίδι; || ~, κάτι δεν θα 'χα ακούσει, αν είχε 
γίνει τέτοια φασαρία; || -Θα 'ρθεις; —...· ΦΡ. (οικ.) δεν έχει µα και 
µου | δεν έχει µα (και) ξεµά δεν µπορείς να αρνηθείς, δεν θέλω 
αντιρρήσεις: ~, θα πάµε οπωσδήποτε στην εκδροµή 4. στην αρχή προ-
τάσεως (α) όταν ο οµιλητής θέλει να αλλάξει θέµα συζητήσεως: κα-
λά όλα αυτά, ~ πες µου κάτι! (β) ως δηλωτικό αµηχανίας, έκπληξης, 
αγανάκτησης ή ειρωνείας: ~ πού είναι και αργεί; || ~ τι µας λες! || ~ 
αφού σου λέω ότι πήγα και δεν ήταν εκεί! || - τι έκανα η τρελή! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. ma < λατ. magis «επιπλέον, περισσότερο» (> γαλλ. 
mais)]. 

µα2 µόρ. (+αιτ.) για την επίκληση σηµαντικού ονόµατος ή πράγµατος: 
(α) σε όρκο: ~ τον Θεό | την Παναγία | τον άγιο | την πίστη µου! | την 
αλήθεια (β) κατά την έκφραση έκπληξης ή αγανάκτησης: ~ την Πανα-
γία, αν δεν σταµατήσει, θα τον χτυπήσω! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *sma- «πράγµατι» (επιβεβαιωτικό µόριο), πβ. σαν-
σκρ. sma «βεβαίως» (εγκλιτ. µόριο). Οµόρρ. µήν, µέν (βλ.λ.)]. 

Μ.Α.Β.Ε. (τα) Μεταλλεία Αµιάντου Βορείου Ελλάδος. 
µαβής, -ιά, -ί {µαβ-ιού | -ιοί} 1. αυτός που έχει γαλάζιο χρώµα: -µάτια 

| φόρεµα | ουρανός | θάλασσα ΣΥΝ. γαλανός 2. µαβί (το) το ίδιο το 
γαλάζιο χρώµα · 3. αυτός που έχει ιώδη απόχρωση, µενεξεδής.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. mavi. H σηµ. 2 από επίδραση τού 
µοβ]. 

µαγαζάτορας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ιδιοκτήτης καταστήµατος, ο κα-
ταστηµατάρχης. [ΕΤΥΜ < µαγαζί + παραγ. επίθηµα -άτορας]. 

µαγαζί (το) {µαγαζ-ιού | -ιών) (καθηµ.) 1. κατάστηµα στο οποίο πω-
λούνται εµπορεύµατα, συνήθ. σε λειανική τιµή: έχω ~ (είµαι ιδιοκτή-
της) || ανοίγω - || βάζω λουκέτο στο ~ (το κλείνω, κυρ. λόγω πτωχεύ-
σεως^ ΦΡ. (οικ.) θα το κλείσουµε το µαγαζί (ως σχόλιο) για περιπτώ-
σεις στις οποίες οι εργαζόµενοι (σε οποιονδήποτε χώρο, όχι κατ' ανά-
γκην σε µαγαζί) αδιαφορούν, δεν εργάζονται σωστά, απουσιάζουν 
συχνά κλπ.: έτσι όπως πάµε εδώ µέσα, στο τέλος ~! 2. µαγαζιά (τα) 
(α) το σύνολο των εµπορικοί καταστηµάτων σε µια περιοχή: γύρισα 
τα ~ όλο το πρωί, αλλά δεν βρήκα τίποτα || πάµε µια βόλτα στα ~ || µε 
το συνεχές ωράριο τα ~ θα κλείνουν στις 20.00 ΣΥΝ. αγορά (β) (σκω-
πτ.-οικ.) το φερµουάρ τού παντελονιού, κυρ. όταν το έχει ξεχάσει κα-
νείς ανοιχτό: τα ~ σου είναι ανοιχτά! 3. (κατ' επέκτ. - λαϊκ.) οποιοδή-
ποτε ιδιωτικό κατάστηµα (π.χ. νυκτερινό κέντρο, βιοτεχνία κλπ.): τα 
- τής νύχτας (τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης) || όλο σε κάτι ύπο-
πτα - γυρνάει τα βράδια || µε υπουργική απόφαση θα αποµακρυνθούν 
τα ~ από την παραλιακή λεωφόρο (τα κέντρα διασκέδασης). — 
(µεγεθ.) µαγαζάρα (η), (υποκ.) µαγαζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µαγαζί(ο)ν < ιταλ. magazzino < αραβ. makhäzin, πληθ. 
τού makhzan «αποθήκη»]. 

µαγάρα (η) (λαϊκ.) 1. (σπάν.) βροµιά, ρύποι ή ακαθαρσίες από περιτ-
τώµατα 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που είναι µιαρός και ανήθικος, άν-
θρωπος αχρείος, που ανακατεύεται σε σκοτεινά κυκλώµατα: είναι 

µεγάλη ~, µην τον εµπιστεύεσαι! 
[ΕΤΥΜ < µαγαρίζω (υποχωρητ.)]. 

µ α γαρ ί ζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. βροµίζω: η γάτα µας µαγάρισε τον καναπέ || µόλις σφουγ-
γάρισα, ήρθες και µου µαγάρισες το πάτωµα µε τις λάσπες που κου-
βάλησες! 2. µολύνω ηθικά: µη µαγαρίζεις το στόµα σου µε τέτοια λό-
για (λ.χ. βλασφηµίες) || (παλαιότ. κυρ. για γυναίκα) τη µαγάρισε ο 
παλιάνθρωπος (για προσβολή τής τιµής) ΣΥΝ. µιαίνω 3. βεβηλώνω: 
«µόν' στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ρτουνε τρία καράβια/ ...το τρίτο, 
το καλύτερο, (ενν. να πάρει) την άγια τράπεζα µας, | µη µας την 
πάρουν τα σκυλιά και µας τη µαγαρίσουν» (δηµοτ. τραγ. για την 
Άλωση τής Κωνσταντινούπολης) ΣΥΝ. µιαίνω, µολύνω, βεβηλώνω ♦ 4. 
(αµετβ.) κοπρίζω, βροµίζω: αυτό το ζώο όπου σταθεί µαγαρίζει 5. (η 
µτχ. µαγαρισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που τον έχουν βροµίσει: ~ κρέας 
(β) (µτφ. για προσβολή τής τιµής, τής υπόληψης) µιασµένος, βεβηλω-
µένος. — µαγάρισµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µεγαρίζω «αποδίδω λατρεία (ιδ. στη θεά ∆ήµη-
τρα) ευρισκόµενος σε µέγαρα» < µέγαρα, ειδικά σπήλαια, αφιερωµέ-
να στη ∆ήµητρα και την Περσεφόνη (< εβρ. me'äräh «σπηλιά», άσχε-
το προς το αρχ. µέγαρον). Το ρ. απέκτησε µειωτική σηµ. λόγω τού 
υβριστικού χαρακτήρα τής λ. για τους χριστιανούς]. 

µαγαρισιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. ακαθαρσία, αποπάτηµα: ο σκύλος 
γέµισε την κουζίνα µαγαρισιές ΣΥΝ. κόπρος, ρύπος 2. (µτφ.) η ηθική 
µόλυνση, η βεβήλωση. 

µαγγανεία (η) {µαγγανειών} 1. η µαγεία που ασκείται για κακό σκο-
πό (πβ. κ. µαύρη µαγεία) ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) φαρµακεία 2. (συνεκδ.) κά-
θε είδους µέσο που χρησιµοποιείται σε µαγικές πράξεις (π.χ. βότανα, 
φίλτρα, ξόρκια κ.λπ.) 3. η απάτη µε δήθεν µαγείες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µαγγανεύω < µάγγανον (βλ.λ.)]. 

µαγγανειιτής (ο) [µτγν.], µαγγανεύτρΐα (η) {µαγγανευτριών} 1.ο µάγος, 
ο εξορκιστής 2. πρόσωπο που εξαπατά παριστάνοντας τον µάγο ΣΥΝ. 
τσαρλατάνος. — µαγγανευτικός, -ή, -ό [µτγν.], µαγγανεύω ρ. [αρχ·]· 

µαγγάνιο (το) → µαγκάνιο 
µάγγανο (το) {µαγγάν-ου | -ων} 1. χειροκίνητο µηχάνηµα που τοπο-
θετείται σταθερά στο στόµιο πηγαδιού για την άντληση νερού· απο-
τελείται από ξύλινο ή µεταλλικό κύλινδρο µε χειρολαβή στο πλάι, γύ-
ρω από τον οποίο περιτυλίγεται µακρύ σχοινί ή συρµατόσχοινο µε 
κάδο στην ελεύθερη άκρη του, που ρίχνεται στο πηγάδι για νερό" (γε-
νικότ.) το βαρούλκο 2. χειροκίνητο κλωστικό εργαλείο, που χρησι-
µεύει στη µεταφορά και περιτύλιξη τού νήµατος σε καρούλια ΣΥΝ. 
ροδάνι 3. (παλαιότ.) χειροκίνητο συνήθ. µηχάνηµα για τη συµπίεση 
σταφυλιών, ελιών κ.λπ. ΣΥΝ. συσφιγκτήρας, στραγγάλη. Επίσης µαγ· 
γάνι (το) κ. µάγγανος (ο) (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
µάγγανον, αβεβ. ετύµου. Στην Αρχαία συνυπάρχουν οι σηµ. «µάγος, 
φίλτρο» και «ανελκυστική µηχανή» (τεχν. όρ.). Φαίνεται πιθανό ότι η 
λ. είχε αρχικώς τη σηµ. τού «µέσου, µηχανής» είτε ως τεχνικού 
βοηθήµατος είτε ως τεχνάσµατος. Στην περίπτωση αυτή, η λ. θα 
µπορούσε να συνδεθεί µε σανσκρ. manju- «ελκυστικός, αγαπητός», 
µέσ. ιρλ. meng «απάτη, δόλος», ρωσ. mengach «ύπουλος, προδότης» 
κ.ά. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε I.E. *meng- «µαλάσσω, 
ζυµώνω» και συνδ. µε το συνώνυµο αρχ. µάσσω. Η λ. µάγγανον 
πέρασε µέσω τού λατ. manganum «µηχανή» και σε άλλες ευρωπ. 
γλώσσες, πβ. ιταλ. mangano «σφεντόνα», γερµ. Mangel «έλλειψη» 
κ.ά.]. 

µαγγανοπήγαδο (το) 1. το πηγάδι από το οποίο η άντληση τού νερού 
γίνεται µε µάγγανο 2. (µτφ.) η µονότονη επανάληψη κάθε µέρα των 
ίδιων εργασιών για την εξασφάλιση των αναγκαίων προς το ζην, η 
ρουτίνα τής καθηµερινότητας: αρχίζει πάλι το ~. 

µαγγιώρος (ο) → µαγκιόρος 
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µαγγώνω κ. (εσφαλµ.) µαγκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάγγω-σα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. πιάνω ξαφνικά και πιέζω, σφίγγω πολύ δυνατά: η 
µηχανή µού µάγγωσε το χέρι 2. τραυµατίζεται µέρος τού σώµατος 
µου, που πιάνεται ξαφνικά και πιέζεται, σφίγγεται πολύ δυνατά: µάγ-
γωσα τα δάχτυλα µου στην πόρτα (η πόρτα µού µάγγωσε τα δάχτυλα) 
3. (ειδικότ. για ανθρώπους) πιάνω (κάποιον) στα χέρια µου: τον 
µάγγωσε από τον γιακά και άρχισε να τον απειλεί ΣΥΝ. πιάνω, βου-
τάω, στρυµώχνω 4. (οικ.) συλλαµβάνω: η αστυνοµία τον µάγγωσε τε-
λικά τον κλέφτη ♦ (αµετβ.) 5. (για κινούµενα εξαρτήµατα, συσκευές 
ή άλλα αντικείµενα που ανοιγοκλείνουν) παθαίνω εµπλοκή και δεν 
µπορώ να κάνω καµία κίνηση: η πόρτα | το παράθυρο | το συρτάρι 
µάγγωσε και δεν ανοίγει || η βίδα | τα φρένα µάγγωσαν ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φρακάρω 6. (το µεσοπαθ. µαγγώνοµαι) έρχοµαι σε κατάσταση αµη-
χανίας: µαγγώθηκε µόλις άκουσε την άσπονδη φίλη της να µιλάει για 
τον αδελφό της || µπήκαν στο σπίτι µαγγωµένοι µετά την ήττα τής 
οµάδας τους. — µόγγωµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < *µαγγανώνω (µε απλολογία) < µάγγανο (βλ.λ.), από τη µεσν. 
σηµ. «συµπιεστικό µηχάνηµα, πιεστήριο µεταξωτών υφασµάτων»]. 
Μαγδαληνή (η) 1. Μαρία Μαγδαληνή- αγία τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας η οποία ανήκε στον κύκλο των γυναικών που ακολουθούσαν τον 
Χριστό και τους Αποστόλους βοηθώντας στο έργο τους· το πρωί τής 
Αναστάσεως οι δύο λευκοφόροι άγγελοι στον τάφο τού Χριστού τής 
ανήγγειλαν την Ανάσταση του 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης (κα-θηµ.) 
Μάγοι ΕΤΥΜ. µτγν. < Μάγδαλα, κωµόπολη στη δυτική όχθη τής 
Γαλιλαίας (µεταξύ Καπερναούµ και Τιβεριάδας), η οποία εθεωρείτο 
πατρίδα τής Μαρίας Μαγδαληνής. Η τοποθεσία ταυτίζεται µε τη 
σηµερινή Khirbet Majdal (< εβρ. mighdâl «πύργος»)]. µαγδαλήνιος, -
α, -ο κ. µαγδαλένιος ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
πολιτισµική βαθµίδα τής Παλαιολιθικής Εποχής στην Ευρώπη, που 
χρονολογείται ανάµεσα στο 13.000-10.000 π.Χ. και που χαρακτηρίζεται 
από πολύπλοκα χαράγµατα και βραχογραφίες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. magdalénien, εκλατινισµένη µορφή τού La Madeleine, 
σπηλαιώδους καταφυγίου στη Ν∆. Γαλλία]. Μαγδεµβοόργο (το) πόλη 
τής Κ. Γερµανίας στον ποταµό Έλβα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Magdeburg «πύργος τής Μάγδας», πόλη που µαρτυρείται από τον 8ο αι. 
στα κείµενα. Θεωρείται ότι η Μάγδα ήταν τοπική θεότητα]. µαγεία (η) 
[αρχ.] {µαγειών} 1. το σύνολο των πράξεων (συνήθ. τελετουργικών), 
µε τη χρήση αντικειµένων (λ.χ. ειδικών φίλτρων, βοτανιών κ.ά.) ή των 
λόγων, µε τα οποία πιστεύεται ότι µπορεί κανείς να κάνει αόρατες 
δυνάµεις τής φύσεως, πνεύµατα, δαίµονες κ.τ.ό., να επιδράσουν για 
την επίτευξη επιθυµητού σκοπού (απόκτηση αγαθού, ωφέλεια ή βλάβη 
προσώπου κ.ά.): τελετές µαγείας || η λαϊκή ~ || η θρησκεία µας 
καταδικάζει τη - || λευκή ~ (που αποβλέπει στην ωφέλεια κάποιου) || 
µαύρη ~ (που αποβλέπει στο κακό κάποιου) || η ~ είναι µια από τις 
πρωταρχικές µορφές θρησκείας των πρωτόγονων λαών ΣΥΝ. µάγια· 
ΦΡ. (λόγ.) ως διό µαγείας κατά τρόπο αναπάντεχο ή και ανεξήγητο, 
σαν να επέδρασε ξαφνικά κάποια υπερφυσική δύναµη: ~ δεν λύνονται 
τέτοια προβλήµατα- χρειάζονται δραστικά µέτρα || δεν µπορεί να 
εξαφανίστηκε το πορτοφόλι µου από το γραφείο ~· κάποιος πρέπει να το 
πήρε! 2. η ισχυρή υποβλητική επίδραση την οποία ασκεί 
(κάποιος/κάτι), προκαλώντας υψηλή αισθητική απόλαυση, ψυχική 
αγαλλίαση, γοητεία: η ~ τής µουσικής | τής τέχνης | εκείνης τής στιγµής 
3. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί µεγάλη απόλαυση, έχει µεγάλη 
γοητεία: το φεγγάρι είναι ~ απόψε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία, -ια. 
µάγειρας κ. (λαϊκ.) µάγερας (ο) {µαγείρων}, µαγείρισσα [µτγν.] 
{µαγειρισσών} κ. (λαϊκ.) µαγέρισσα (η) {µαγερισσών} 1. πρόσωπο 
που ασχολείται επαγγελµατικά µε την παρασκευή φαγητών: πήραν 
καινούργιο ~ στο εστιατόριο 2. (γενικότ.) πρόσωπο που ασχολείται µε 
τη µαγειρική ή έχει µαγειρέψει συγκεκριµένο φαγητό: ποιος είναι ο ~, 
να πούµε τα συγχαρητήρια; || καλός | άριστος ~ 3. ο ιδιοκτήτης λαϊκού 
εστιατορίου, µαγειρείου. Επίσης µάγειρος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. µάγειρος < *µάγερ-}ος, αβεβ. ετύµου. Πρόκειται πιθ. για τεχν. όρο 
τής αρχαίας Μακεδόνικης, ο οποίος συνδέεται µε τη λ. µάχαιρα. Η λ. 
είχε αρχικώς τη σηµ. εκείνου που σφάζει τα ζώα και τα προετοιµάζει 
για θυσία, χρησιµοποιήθηκε δε εκ παραλλήλου προς τη λ. δαιτρός 
«εκείνος που κόβει το κρέας και το µοιράζει στα τραπέζια» (< δαίοµαι 
«µοιράζω, χωρίζω»)]. µαγειρείο (το) [αρχ.] (λόγ.) 1. ο ιδιαίτερος 
χώρος στον οποίο παρασκευάζεται φαγητό για πολλά άτοµα: το ~ τού 
πλοίου | τής ταβέρνας | τού στρατώνα | τού νοσοκοµείου || η φωτιά 
ξεκίνησε από τα ~ ΣΥΝ. κουζίνα 2. λαϊκό εστιατόριο στο οποίο 
µαγειρεύονται και πωλούνται φαγητά σε φθηνότερη τιµή από τα 
συνηθισµένα εστιατόρια, το µα-γέρικο (βλ. κ. λ. οινοµαγειρείο). 
Επίσης (λαϊκ.) µαγειρείο κ. µαγερειό [µεσν.]. µαγείρεµα (το) → 
µαγειρεύω 
µαγειρευτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (φαγητό) που έχει µαγειρευτεί, κατ' 
αντιδιαστολή προς το ωµό ή το ψητό τής ώρας: ~ κρέας | ψάρι ΣΥΝ. 
µαγειρεµένος 2. µαγειρευτά (τα) τα φαγητά τού ταψιού ή τής κα-
τσαρόλας, σε αντιδιαστολή προς τα ψητά τής ώρας. µαγειρεύω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µαγείρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
παρασκευάζω (φαγητό) µε βράσιµο, ψήσιµο κλπ.: ~ κρέας | πατάτες 
στον φούρνο || - πιο υγιεινά στον ατµό || ποιος σου µαγειρεύει, όταν 
λείπουν οι δικοί σου; (ποιος ετοιµάζει φαγητό για σένα;) 2. (µτφ.-
κακόσ.) προετοιµάζω µε µηχανορραφίες, µε ύπουλο και µυστικό 
τρόπο: µαγειρεύουν την απόλυση χιλίων εργαζοµένων µε πρόσχηµα την 
αναδιάρθρωση τής εταιρείας || κάτι µαγειρεύουν εκεί πέρα- γιατί 
αργούν τόσο; 3. (ειδικότ.) επεξεργάζοµαι µε δόλιο τρόπο, 

για να πετύχω το επιθυµητό για µένα αποτέλεσµα: ~ τα εκλογικά 
αποτελέσµατα | καινούργιο εκλογικό νόµο ♦ 4. (αµετβ.) ασχολούµαι 
µε τη µαγειρική: ~ καλά | άσχηµα | περίφηµα || δεν ξέρω να ~. — µα-
γείρεµα [µεσν.] κ. µαγείρευµα (το). 

µαγειριά (η) → µαγεριά 
µαγειρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παρασκευή 

φαγητών: ~ σκεύη | εστίες (µάτια) || - άλας (το αλάτι που χρησιµο-
ποιείται στο φαγητό) 2. µαγειρική (η) η τέχνη και οι γνώσεις παρα-
σκευής φαγητών: είναι άσος στη ~ || δεν έχει ιδέα από ~ || οδηγός µα-
γειρικής ΣΥΝ. κουζίνα. 

µαγειρίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σούπα που παρασκευάζεται µε ψι-
λοκοµµένα εντόσθια αρνιού, φρέσκα κρεµµυδάκια, άνηθο, µαϊντανό 
και αβγολέµονο και τρώγεται, κατά το έθιµο, στο µεταµεσονύκτιο 
δείπνο µετά την τελετή τής Ανάστασης. [ΕΤΥΜ. < µάγειρος + παραγ. 
επίθηµα -ίτσα (βλ.λ.)]. 

µάγειρος (ο) → µάγειρας 
µάγεµα (το) -+ µαγεύω 
µόγερας (ο) → µάγειρας 
µαγεριά κ. µαγειριά (η) (λαϊκ.) ποσότητα τροφίµων αρκετή για την 

παρασκευή ενός γεύµατος: έχω ακόµα µια ~ φασόλια | µακαρόνια | 
κρέας. 

µαγέρικο (το) λαϊκό εστιατόριο, µαγειρείο. 
µαγευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ασκεί εξαιρετική γοητεία, που 

σαγηνεύει και συναρπάζει: ~ ουρανός | µουσική | ταξίδι | βραδιά | 
οµορφιά | ηλιοβασίλεµα | εικόνα | στιγµή ΣΥΝ. σαγηνευτικός, γοη-
τευτικός, συναρπαστικός. — µαγευτικά επίρρ. 

µαγεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. η γυναίκα που ασκεί 
εξαιρετική γοητεία στους άντρες, η γόησσα ΣΥΝ. γητεύτρα 2. (γενι-
κότ.) αυτή που σαγηνεύει και συναρπάζει: ~ φύση. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µαγεύτρια < αρχ. µαγεύω]. 

µαγεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µάγ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. δένω (κά-
ποιον/κάτι) µε µάγια, ασκώ πάνω του υπερφυσική επιρροή µε µαγι-
κά τεχνάσµατα ΣΥΝ. µαγγανεύω, (λογοτ.) γητεύω 2. (µτφ.) συναρπά-
ζω, ασκώ (σε κάποιον) εξαιρετική γοητεία: µάγεψε το ακροατήριο 
του µε τον λόγο του || µας µάγεψε µε το τραγούδι της | µε τον χορό της 
|| η θέα από ψηλά µε µαγεύει ΣΥΝ. σαγηνεύω, γοητεύω. — µάγεµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 

µαγιά (η) 1. οποιοσδήποτε ζυµοµύκητας χρησιµοποιείται ως βάση 
στις διάφορες ζυµώσεις (για την παρασκευή µπίρας, την πήξη τού 
γάλακτος σε τυρί ή γιαούρτι κ.λπ.): η ~ τής µπίρας (ζυθοζύµη) || ~ για 
γιαούρτι (η πυτιά) 2. (ειδικότ.) το προζύµι για το ψωµί: ήταν χαλα-
σµένη η ~ και δεν φούσκωσε το ψωµί 3. (µτφ.) η βάση από την οποία 
θα ξεκινήσει και θα αναπτυχθεί κάτι: αυτά τα εκατοµµύρια θα είναι η 
~, για να στήσουµε την επιχείρηση || οι πρώτοι αυτοί απόφοιτοι 
αποτέλεσαν τη ~ τού Εθνικού µας Θεάτρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. maya «προζύµι» < περσ. maya]. 

Μάγια (ο) {άκλ.πληθ. Μάγιας} (συνήθ. στον πληθ.) 1.κάθε µέλος τής 
οµάδας ινδιάνικων φυλών τής Κ. Αµερικής, που ανέπτυξαν σηµαντι-
κό πολιτισµό κατά την προκολοµβιανή περίοδο στη χερσόνησο τού 
Γιουκατάν 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε τον παραπάνω λαό 
και τον πολιτισµό του: γλώσσες ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Maya < ινδιάν. Maya, αρχική σηµ. «όχι πολύς, ανεπαρ-
κής», αναφερόµενο στη µικρή έκταση τής περιοχής τους]. 

µάγια (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} η άσκηση µαγικής επιρροής: κάνω ~ σε 
κάποιον || δένω µε ~ || λύνω τα ~ || ρίχνω ~ || πιστεύω στα ~ ΣΥΝ. µα-
γεία, µαγγανείες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαγεία (µε αλλαγή γένους και αναβιβασµό τού 
τόνου)]. Μαγιάπριλo (το) η περίοδος τής άνοιξης που περιλαµβάνει 
τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. Μαγιάρος 
κ. Μαγυάρος (ο) ο Ούγγρος, µέλος τής εθνικής κοινότητας, η οποία 
περιλαµβάνει τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων τής 
Ουγγαρίας και µία σηµαντική µειονότητα στην Τρανσυλβανία, τη 
Σλοβακία και στις παρακείµενες περιοχές τής πρώην Γιου-
γκοσλαβίας. 
[ΕΤΥΜ. < ουγγρ. Magyar < Magy, ονοµασία ουγγρικού φύλου, τού οποίου 
το όνοµα σηµαίνει απλώς «λαός, άνθρωποι»]. µαγιάτικος, -η, -ο 1. 
αυτός που γίνεται, χαρακτηρίζει, συνηθίζεται κ.λπ. τον Μάιο: ~ 
στεφάνι 2. µαγιάτικο (το) καθένα από τα ψάρια διαφορετικών ειδών, 
όπως ο θύννος. 
[ΕΤΥΜ. Από τη δηµώδη γεν. Μαγιού τού ουσ. Μάης < Μάιος]. 
µαγικοθρησκευτικος, -ή, -ό αυτός που συνδυάζει θρησκευτικά και 
µαγικά στοιχεία: ~ τελετές || «τα αποκριάτικα έθιµα κρατούν 
αναλλοίωτο τον ~ πυρήνα, πίσω από τον οποίο κρύβονται αρχέγονες 
δεισιδαιµονίες και δοξασίες» (εφηµ.). µαγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που έχει σχέση µε τους µάγους και τη µαγεία: ~ δύναµη | λέξη || ~ 
καθρέφτης στα παραµύθια (στον οποίο βλέπει κανείς το µέλλον ή που 
απαντά σε ερωτήσεις κ.λπ.) || -ραβδίΙ φίλτρο | τελετή 2. (εµφατ.) αυτός 
που εντυπωσιάζει και παραξενεύει µε τον τρόπο που γίνεται (όπως οι 
πράξεις των µάγων): έκανε κάτι ~ κόλπα µε τα χαρτιά και τους άφησε 
άναυδους'. ΦΡ. (α) µαγική εικόνα εικόνα πάνω στην οποία υπάρχει 
µία δεύτερη έτσι, ώστε κοιτάζοντας την από άλλη οπτική γωνία να 
έχει κανείς την εντύπωση ότι η παράσταση αλλάζει ή κινείται (β) 
µαγικό τετράγωνο παιχνίδι µε αριθµούς, όπου το άθροισµα κάθε 
στήλης οριζόντια ή κάθετα είναι το ίδιο 3. µαγικά (τα) (α) λόγια ή 
τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί ένας µάγος, τα µάγια: στις τελετές τους 
κάνουν διάφορα ~ (πβ. λ. αµπρακατάµπρα) (β) (µτφ.) οι 
ταχυδακτυλουργίες: έκανε κάτι ~ κι εµφάνισε ένα κουνέλι µέσα από το 
καπέλο (γ) (εκφραστ.) περίτεχνες ενέργειες που συναρπάζουν (και 
εξουδετερώνουν τους αντιπάλους, ιδ. στα οµαδικά αθλή- 
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µατα): αυτός ο παίκτης, όταν αρχίζει τα ~ του, ξεσηκώνει το γήπεδο! 4. 
αυτός που ασκεί εξαιρετική γοητεία, που συναρπάζει: ~ νύχτα | πόλη | 
ήχος ΣΥΝ. µαγευτικός, γοητευτικός, σαγηνευτικός, θελκτικός, συναρ-
παστικός. — µαγικά επίρρ. 

µαγιό (το) (παλαιότ. ορθ. µαγιώ) {άκλ.} ειδικό ρούχο για τα µπάνια 
στη θάλασσα και το κολύµπι γενικά, που φοριέται κατάσαρκα και 
καλύπτει κυρ. την περιοχή των γεννητικών οργάνων (ή και τού στή-
θους στις γυναίκες) ή όλο τον κορµό (ολόσωµο ~) (βλ. κ. λ. µπικίνι) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπανιερό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. maillot < maille «δαντέλα, δίχτυ» < λατ. macula «δίχτυ, 
βρόχος»]. 

µαγιονέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πηχτή σάλτσα από κρόκους αβγών, 
ξίδι ή χυµό λεµονιού, λάδι και µπαχαρικά, που χρησιµοποιείται ως 
συνοδευτικό διαφόρων φαγητών (π.χ. ψαριού). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mayonnaise, πιθ. < mahonnais, από το ισπανικό (προβηγκιανό) λιµάνι 
Mahón τής Μινόρκα]. 

µαγιόξυλο (το) (λαϊκ.) 1. κοµµάτι από ξύλο στολισµένο µε λουλούδια, 
που το περιέφεραν παιδιά την παραµονή τής Πρωτοµαγιάς · 2. 
(ευφηµ.) το πέος. [ΕΤΥΜ < Μάης, Μαγιού + ξύλο]. 

Μαγιόρκα (η) νησί των Βαλεαρίδων Νήσων τής Ισπανίας στη ∆. Με-
σόγειο Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Mallorca < παλαιότ. Majorca (< λατ. major «µεγαλύτε-
ρος»), αφού πρόκειται για το µεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων]. 

µάγισσα (η) {µαγισσών} 1. η γυναίκα που ασχολείται µε τη µαγεία: η 
κακιά ~ τού παραµυθιού- ΦΡ. (µτφ.) κυνήγι µαγισσών το καθεστώς 
µαζικών διώξεων βάσει κατηγοριών που συνήθ. περιορίζονται σε 
έναν και µόνο αόριστο χαρακτηρισµό (π.χ. «τροτσκιστής» ή «αντι-
δραστικός» στη Σοβιετική Ένωση τού Στάλιν, «κοµουνιστής» στη µα-
καρθική περίοδο των Η.Π.Α., «κοµουνιστής» στη µετεµφυλιακή 
Ελλάδα κ.ά.) 2. (µτφ.) γυναίκα που µε την οµορφιά και τους τρόπους 
της ασκεί γοητεία στους άντρες ΣΥΝ. µαγεύτρα, γόησσα, γητεύτρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάγος (βλ.λ.). Η φρ. κυνήγι µαγισσών αποδίδει το 
αγγλ. witch-hunt]. 

µάγιατρός (ο) {µαγίστρ-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. 1. ανώτατος δηµόσιος 
υπάλληλος στο αρχαίο ρωµαϊκό κράτος 2. ανώτατος αξιωµατούχος 
στην πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία τού Βυζαντίου: ~ των οφι-
κίων (άρχοντας των αυλικών στρατευµάτων). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. magister «άρχων, επιστάτης, διοικητής» < magnus 
«µέγας»]. 

µαγιώ (το) → µαγιό 
µαγκαζινο (το) {άκλ.} δηµοσιογραφική εκποµπή στο ραδιόφωνο ή 
στην τηλεόραση µε ποικιλία θεµάτων (συνεντεύξεις, ρεπορτάζ κλπ.): 
τηλεοπτικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. magazzino (> γαλλ. magasin) < αραβ. makhâzin, πληθ. 
τού makhzan «αποθήκη». Η λ. εισήχθη µε την αρχική της σηµ. στις 
ευρωπαϊκές γλώσσες κατά τα τέλη τού 16ου αι., µε αναφορά κυρ. 
στις αραβόφωνες χώρες. Η σηµ. «ενηµερωτικό περιοδικό» µαρτυρεί-
ται από το 1731 στην Αγγλία, οπότε εκδόθηκε ένα περιοδικό ποικίλης 
ύλης µε τίτλο The Gentleman's Magazine, το οποίο εξηγούσε ότι απο-
τελεί συλλογή ή αποθησαύριση (όπως σε µια αποθήκη) άρθρων από 
άλλες εκδόσεις]. 

µαγκάλι (το) {µαγκαλ-ιού | -ιών) µεταλλικό δοχείο µε αναµµένα κάρ-
βουνα για τη θέρµανση κλειστών χώρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. mangal]. 

µαγκανιο (το) (σχολ. ορθ. µαγγάνιο) [1876] {µαγκανίου} ΧΗΜ. εύ-
θραυστο, µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Μη), που απαντά στη φύση µε 
τη µορφή διαφόρων ορυκτών του και χρησιµοποιείται για την παρα-
γωγή ειδικών σκληρών χαλύβων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). — µα-
γκανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού παλ. γαλλ. mangane < manganèse < ιταλ. 
manganese < µεσν. λατ. magnesia, βλ. κ. µαγνήσιο]. 

µάγκανο (το) -> µάγγανο 
µαγκανοπήγαδο (το) → µαγγανοπήγαδο 
µάγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, (σπάν.) µαγκίσσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 

1. (κακόσ.) άνδρας µε βαρύ, ζόρικο ύφος (συχνά επιτηδευµένο, µε κι-
νήσεις ανάλογες, ιδιάζοντα τόνο φωνής, αυστηρή ή άγρια έκφραση 
προσώπου κ.λπ.), ο οποίος προσπαθεί να επιβληθεί κάνοντας συνήθ. 
επίδειξη δύναµης και ανδρισµού: στη γωνία καθόταν ένας τύπος, ~ 
φαινόταν, µε ύφος βαρύ κι ασήκωτο ΣΥΝ. παλληκαράς, νταής, τσα-
µπουκαλής· ΦΡ. (α) κάνω τον µάγκα (i) συµπεριφέροµαι µε προκλη-
τική επιθετικότητα, προσπαθώ να επιβάλω αυτό που θέλω µε επιθε-
τικό τρόπο: µη µας κάνεις τον µάγκα, γιατί στο τέλος θα τις φας (θα 
σε δείρουµε) || όπου πάει, κάνει τον µάγκα και τσακώνεται µε όλους 
(ii) (κατ' επέκτ.) για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος συµπεριφέρεται 
µε θράσος, υπερβολική τόλµη, σαν να µη φοβάται ό,τι φοβούνται οι 
άλλοι: µερικοί νεαροί κάνουν τους µάγκες όταν οδηγούν και αρχίζουν 
τις προσπεράσεις και τις κόντρες (β) τζάµπα µάγκας βλ. λ. τζάµπα 2. 
(εύσηµο) (α) αυτός που έχει την ικανότητα να πετυχαίνει αυτό που 
θέλει: ήταν ~ και τα κατάφερε! || αν είσαι ~, κάνε κι εσύ το ίδιο! || (σε 
σύγκριση) Εσύ, δηλαδή, είσαι πιο ~ από µας και θες να εξυπηρετηθείς 
πρώτος; Να περιµένεις στη σειρά σου! ΣΥΝ. ικανός, καπάτσος, 
καταφερτζής (β) τολµηρός, θαρραλέος, που το λέει η καρδιά του: 
όποιος είναι ~, ας πλησιάσει 3. (παλαιότ.) ο άνδρας που ανήκε σε 
ορισµένο κύκλο των λαϊκών αστικών στρωµάτων, µέσα στον οποίο 
αναγνωριζόταν από τους υπολοίπους ως σπουδαίο πρόσωπο για 
συγκεκριµένες αρετές (παλληκαριά, ευθύτητα, υπερηφάνεια, συ-
νέπεια, φιλότιµο), ντυνόταν µε συγκεκριµένο τρόπο και σύχναζε σε 
χώρους τού περιθωρίου (τεκέδες κ.λπ.), σε κακόφηµα κέντρα (ενώ για 
τον πολύ κόσµο και κατά την κρατούσα αντίληψη ήταν συνώνυµο 

τού νταή, τού παλληκαρά ή και τού αλήτη): «τού Βοτανικού ο ~, το 
καλύτερο παιδί...» (λαϊκ. τραγ.) || «έµαθα πως είσαι ~, είσαι και µε-
ρακλής» (λαϊκ. τραγ.) || οι µάγκες τού Ψυρρή 4. (οικ. ως φιλοφρόνηση) 
ωραίος τύπος, που τον αναγνωρίζουµε, τον παραδεχόµαστε: µπράβο, 
είσαι ~! || ο πρόεδρος είναι ~ || ωραία ξηγιέσαν είσαι ~ || είσαι και ο 
πρώτος ~! 5. (λαϊκότ.-οικ, στην κλητ. µάγκα, µάγκες) ως προσφώνη-
ση: άκου, ρε µάγκα, τι µου συνέβη! || λοιπόν, µάγκες, απόψε θα το 
κάψουµε· θα γλεντήσουµε ώς το πρωί! || τι έγινε, ρε µάγκα, σε χάσαµε 
τον τελευταίο καιρό! ΣΥΝ. φίλε, παλληκάρι, µεγάλε. — (υποκ.) 
µαγκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < µάγκα (η) «οµάδα άτακτων 
πολεµιστών επί Τουρκοκρατίας» 
< τουρκ. manga < ισπ. manga «οµάδα οπλισµένων ανδρών» < λατ. 
manika «µανίκι» (επειδή υπήρχε η συνήθεια να δίνονται σε ευγενείς 
ιππότες τα µανίκια των κυριών τής αυλής)]. 

µαγκεόω ρ. αµετβ. {µάγκεψα} (οικ.) γίνοµαι µάγκας, ακολουθώ τον 
τρόπο ζωής ή συµπεριφοράς ενός µάγκα: µεγάλωσε και µάγκεψε- νο-
µίζει ότι όλος ο κόσµος τού ανήκει. 

µαγκιά (η) 1. (κακόσ.) η ιδιότητα τού µάγκα· (ειδικότ.) η νταηλίδικη 
συµπεριφορά, η ψευτοπαλληκαριά, η προκλητικά επιθετική συµπερι-
φορά: οι ~ σου σε µένα δεν περνάνε || είχε ένα ύφος, όλο ~ ΣΥΝ. νταη-
λίκι, τσαµπουκάς 2. η ικανότητα να πετυχαίνει κανείς αυτό που θέ-
λει, να τα βγάζει πέρα: ~ του! (µπράβο του, άξιος) ΣΥΝ. καπατσοσύ-
νη, επιδεξιότητα 3. το να κάνει κανείς κάτι που το θεωρεί σπουδαίο, 
παράτολµο: µερικοί νοµίζουν ότι το να παίρνεις ναρκωτικά είναι ~ || 
(ειρων.) σιγά τη ~! (σιγά το κατόρθωµα). 

µάγκικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζει ή ταιριάζει σε µάγκα: ~ λό-
για | συµπεριφορά. — µάγκικα επίρρ. 

µαγκιόρος (ο), µαγκιόρα (η) 1. πολύ καπάτσος, που κατορθώνει να 
τα βγάζει πέρα και να πετυχαίνει αυτό που θέλει 2. ο µερακλής, πρό-
σωπο που ξέρει να ζει καλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
maggiore (οπτικό δάνειο), µε επίδρ. τής λ. µάγκας, < λατ. major, συγκρ. 
βαθµ. τού επιθ. magnus «µέγας»]. 

µαγκίτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο µάγκας (βλ.λ., σηµ. 3) 2. (κακόσ.) ο 
νταής, ο ψευτοπαλληκαράς. [ΕΤΥΜ < µάγκας]. 

µαγκλάρας κ. µαγκλάρας (ο) {µαγκλαράδες} (λαϊκ.-εκφραστ.) άν-
δρας ψηλός και άχαρος, ο µαντράχαλος ΣΥΝ. νταγλαράς. [ΕΤΥΜ. 
Μεγεθ. τού µέγκλος (µε αφοµοίωση), βλ.λ.]. 

µαγκοϋρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χοντρό ξύλινο µπαστούνι µε γυριστή 
λαβή: γέρος µε ~. — (υποκ.) µαγκουρίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µακκούρα, «γλώσσα» τού Ησυχίου «µακκούρψ χειρ'ι 
σιδηρά, η χρώνται προς τους ίππους», η οποία αναφερόταν σε ένα 
τριγωνικό ξύλο, που περνούσαν στον λαιµό των ζώων. Η λ. µακκούρα 
πιθ. συνδέεται µε το αρχ. µακέλη «σκαπάνη», το οποίο θα µπορούσε 
να αναχθεί στο ουσ. δικέλλα (βλ.λ.)]. 

µαγκουριά (η) το χτύπηµα µε µαγκούρα ΣΥΝ. µπαστουνιά. 
µαγκουροφόρος (ο) (παλαιότ.) ιδιωτικός σωµατοφύλακας, µπράβος 
που φέρει µαγκούρα. [ΕΤΥΜ. < µαγκούρα + -φόρος < φέρω]. 

µαγκούφης, -α/-ισσα, -ικο {µαγκούφηδες} 1. (κακόσ.) αυτός που ζει 
ολοµόναχος, χωρίς οικογένεια, χωρίς κάποιος να ενδιαφέρεται και να 
φροντίζει γι' αυτόν: δεν παντρεύτηκε κι έµεινε ~ ΣΥΝ. µόνος και έρη-
µος 2. κακοµοίρης, καηµένος. — µαγκουφιά (η), µαγκούφικος, -η, -ο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. mankafa «χοντροκέφαλος, κουτός, 
ανόητος»]. 

Μαγκρεµπ (το) {άκλ.} σύνολο χωρών τής Β∆. Αφρικής (Αλγερία, Μα-
ρόκο, Τυνησία- το Μεγάλο Μαγκρεµπ περιλαµβάνει επίσης τη Λιβύη 
και τη Μαυριτανία). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. Maghreb < αραβ. magrib (< garb 
«δύση»)]. 

µαγκώνω ρ. → µαγγώνω 
µόγµα (το) {µάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΕΩΛ. το φυσικό ευκίνητο πε-
τρογενές τήγµα, το οποίο δηµιουργείται σε υψηλές θερµοκρασίες στα 
βαθύτερα τµήµατα τής Γης και εκχύνεται στην επιφάνεια της µε τη 
µορφή λάβας (πβ. κ. λ. λάβα). — µαγµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. µάσσω «µαλάσσω, πιέζω», αβεβ. ετύµου. Είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί αν το αρχικό θέµα τού ρ. είναι *µακ-(*µάκ-_/ω) ή 
*µαγ- (*µάγ-jω). Αν ως αρχικό θεωρηθεί το θ. *µακ-, τότε πιθ. < *mnk-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *menk- «ζυµώνω, µαλάσσω», πβ. σανσκρ. 
mâcate «συνθλίβω», αρχ. σλαβ. moka «αλεύρι», ρωσ. mukâ, λατ. 
maceria «αργιλώδης τοίχος», γερµ. mengen «αναµειγνύω» κ.ά. Αν ως 
αρχικό θεωρηθεί το θ. *µαγ-, τότε πιθ. < I.E. *mag- «πιέζω, φτειάχνω», 
πβ. αρχ. σλαβ. mazq «αλείφω», ουαλ. maeddu «ζυµώνω», αρχ. γερµ. 
makön «φτειάχνω, κατασκευάζω», γερµ. machen, αγγλ. make κ.ά. 
Οµόρρ. εκ-µαγ-εϊο(ν), µάζα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

µαγνάδι (το) {µαγναδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το αραχνοΰφαντο γυναικείο 
κάλυµµα τής κεφαλής, ο πέπλος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µαγνάδιον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. µανός «αραιός, 
χαλαρός» (< *µαν-Ρός < *mn-, συνεσταλµ βαθµ. τού I.E. *men- «µι-
κρός, σπάνιος», πβ. αρµ. manr, σανσκρ. manâk «λίγο», χεττ. maninku 
«πλησίον» κ.ά., βλ. κ. µόνος) µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- (πβ. σύννεφο 
- σύγνεφο, νεύω - γνέφω κ.τ.ό.). Το ευφωνικό -γ- (µα-γ-νάδι) θα 
µπορούσε ίσως να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα συµφυρµού των λ. µα-
νός και άγνύς «αραιός». Σύµφωνα µε άλλη άποψη, µαγνάδιον < 
*αγνάδιον, υποκ. τού αρχ. άγανός «λεπτός, ήπιος», που πιθ. συνδέε-
ται µε το µτγν. γάνος «παράδεισος, κήπος» (< εβρ. gan), µε την επί-
δραση τού ουσ. µαντήλι]. 

Μαγνησία (η) 1. περιοχή και νοµός που περιλαµβάνει το ΝΑ. τµήµα 
τής Θεσσαλίας και το µεγαλύτερο µέρος των Βορείων Σποράδων µε 
πρωτεύουσα τον Βόλο 2. πόλη και περιοχή τής ∆. Μικράς Ασίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Μάγνης, -ητος, ονοµασία Μακεδόνων που εγκαταστά- 
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θηκαν στην περιοχή τού Πηλίου κατά τον 12ο αι. π.Χ. Η λ. φαίνεται 
να προσδιορίζει αρχικώς τη Μαγνησία τής Σιπύλου, πόλη τής Λυδίας, 
και πιθ. είναι προελληνική]. 

µαγνησία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. το οξίδιο τού µαγνησίου (βλ. λ. µα-
γνήσιο) 2. ΦΑΡΜ. λευκή άγευστη ουσία από οξίδιο τού µαγνησίου, η 
οποία χρησιµοποιείται στην ιατρική ως αντίδοτο κατά των οξέων και 
ως καθαρτικό. [ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. µαγνήτις, βλ. κ. µαγνήτης]. 

µαγνήσιο (το) [1876] {µαγνησίου} ΧΗΜ. 1. αργυρόλευκο ελαφρό µε-
ταλλικό στοιχείο (σύµβολο Mg), που καίγεται στον αέρα µε εκτυ-
φλωτική λάµψη και χρησιµοποιείται στην παραγωγή κραµάτων, πυ-
ροτεχνηµάτων και φλας φωτογραφικών µηχανών (βλ. κ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ.) 2. οξίδιο τού µαγνησίου ένωση τού µαγνησίου (σύµβολο MgO) 
λευκού χρώµατος, η οποία χρησιµοποιείται στην κατασκευή πυρίµα-
χων υλικών, µονωτών, τσιµέντων, λιπασµάτων, ελαστικών και πλα-
στικών, καθώς και στη φαρµακευτική. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. 
magnesia < µτγν. µαγνησία (βλ.λ.)]. 

µαγνησιούχος, -ος, -ο [1877] αυτός που περιέχει µαγνήσιο: ~ πέ-
τρωµα. 

µαγνητακι (το) {χωρ. γεν.} διακοσµητική φιγούρα µε µικρό µαγνήτη 
στο πίσω µέρος της για να επικολλάται σε διάφορες επιφάνειες, π.χ. 
στην πόρτα ψυγείου. 

µαγνήτης (ο) {µαγνητών} 1. σώµα που αποτελείται από ορυκτά οξί-
δια τού σιδήρου και έχει από τη φύση του ή µε τεχνητά µέσα απο-
κτήσει την ιδιότητα έλξεως και απώσεως διαφόρων µετάλλων, όπως 
τού σιδήρου 2. κάθε σώµα µε την παραπάνω ελκτική ιδιότητα 3. 
(µτφ.) οτιδήποτε ασκεί γοητεία, έλκει προς το µέρος του χωρίς αντί-
σταση: βλέµµα-µαγνήτης. — (υποκ.) µαγνητακι (το) (σηµ. 1) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. επίθ. Μαγνήτις (θηλ.), µε αλλαγή γένους, κυρ. από 
τη φρ. Μαγνήτις λίθος (ή) < Μάγνης, βλ. λ. Μαγνησία]. 

µαγνητίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1818] {µαγνήτισ-α, -τηκα (λογιότ.-θη-
κα), -µένος} (µετβ.) 1. µεταδίδω τις ιδιότητες τού µαγνήτη, µετατρέ-
ποντας (ένα σώµα) σε µαγνήτη 2. προσελκύω (συνήθ. µε τη γοητεία 
µου), σαγηνεύω (κάποιον): η προσωπικότητα του σε µαγνητίζει || 
(αµετβ.) βλέµµα που µαγνητίζει ΣΥΝ. ελκύω, θέλγω, γοητεύω. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétiser]. 

µαγνητικός, -ή, -ό [1719] 1. αυτός που συµπεριφέρεται ως µαγνήτης, 
έχει τις ιδιότητες τού µαγνήτη, περιλαµβάνει (ή επηρεάζεται από) τα 
φαινόµενα τού µαγνητισµού: ~ πυξίδα | εστία | δύναµη | κεφαλή | πό-
λος | πεδίο | ροή | ροπή | κύµα | ταινία (που χρησιµεύει για εγγραφή ή 
αναπαραγωγή ήχου) | φάσµα 2. (µτφ.) αυτός που ασκεί ισχυρή έλξη 
ή γοητεία: ~ βλέµµα ΣΥΝ. θελκτικός, σαγηνευτικός, γοητευτικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétique]. 

µαγνητισµός (ο) [1799] 1.η ελκτική ιδιότητα των µαγνητών 2. το σύ-
νολο των φαινοµένων που παράγονται µε την επενέργεια των µαγνη-
τικών δυνάµεων: γήινος ~ (το σύνολο των µαγνητικών φαινοµένων 
που παρατηρούνται στη γήινη σφαίρα) || λανθάνων ~ || ~ ορυκτών 3. 
ΦΥΣ. ο κλάδος που πραγµατεύεται τα πάσης φύσεως µαγνητικά φαι-
νόµενα 4. (µτφ.) ισχυρή έλξη: η πολιτιστική ακτινοβολία τού Βυζα-
ντίου ασκούσε έντονο ~ στους γύρω λαούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. magnétisme]. 

µαγνητίτης (ο) {µαγνητιτών} ΟΡΥΚΤΟΛ. ορυκτό οξίδιο τού σιδήρου 
µε ισχυρότατες µαγνητικές ιδιότητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. magnetite]. 

µαγνητογεννήτρια (η) {µαγνητογεννητριών} γεννήτρια ηλεκτρικού 
ρεύµατος, στην οποία το επαγωγικό ρεύµα παράγεται από το µα-
γνητικό πεδίο ενός µόνιµου µαγνήτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. magnétogénératrice]. 

µαγνητοηλεκτρικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που αναφέρεται στην επαγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος διά µέσου µόνιµων µαγνητών: ~ µηχανή ΣΥΝ. 
ηλεκτροµαγνητικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
magnetoelectric]. 

µαγνητοθερµικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε φαινόµενα 
θερµότητας που προκαλούνται από τον µαγνητισµό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétothermique]. 

µαγνητόµετρο (το) [1890] {µαγνητοµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο µετρή-
σεως χαρακτηριστικών µεγεθών ενός µαγνητικού πεδίου 2. (ειδικότ.) 
ανιχνευτικό όργανο χρησιµοποιούµενο σε χώρους ελέγχου (τελωνεία, 
αεροδρόµια κ.λπ.) για την ανεύρεση µεταλλικών αντικειµένων, όπως 
κρυµµένα όπλα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétomètre]. 

µαγνητοσκόπηση (η) → µαγνητοσκοπώ 
µαγνητοσκόπιο (το) {µαγνητοσκοπί-ου | -ων} (επίσ.) η συσκευή εγ-
γραφής ή/και αναπαραγωγής σε µαγνητική ταινία κινουµένων εικό-
νων, το βίντεο. 

[ΕΤΥΜ. < µαγνήτης + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétoscope]. µαγνητοσκοπώ ρ. µετβ. 
{µαγνητοσκοπείς... | µαγνητοσκόπ-ησα,-ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
εγγράφω σε µαγνητική ταινία (σήµατα που αντιπροσωπεύουν 
κινούµενες εικόνες µαζί µε τους σχετικούς ήχους για την προβολή 
τους από την τηλεόραση) 2. (ειδικότ. η µτχ. µαγνητοσκοπηµένος, -η, 
-ο) για τηλεοπτική εκποµπή που δεν µεταδίδεται απευθείας τη στιγµή 
τής διεξαγωγής της, αλλά σε άλλη χρονική στιγµή: ο αγώνας δεν θα 
µεταδοθεί ζωντανός, αλλά ~ ANT. ζωντανός, λάιβ. — 
µαγνητοσκόπηση (η). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétoscoper, βλ. κ. µαγνητο-
σκόπιο]. µαγνητοστατική (η) ΦΥΣ. κλάδος τού µαγνητισµού, που 
έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των φαινοµένων που σχετίζονται µε 
τους µαγνήτες ή τις µαγνητικές µάζες, όταν βρίσκονται σε 
κατάσταση ηρε- 

µίας. — µαγνητοστατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. magnetostatic]. 

µαγνητόσφαιρα (η) {µαγνητοσφαιρών} ΑΣΤΡΟΝ. περιοχή τού µα-
γνητικού πεδίου ενός πλανήτη, στην οποία παγιδεύονται φορτισµένα 
σωµατίδια από τον ηλιακό άνεµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. magnetosphere]. 

µαγνητοταινία (η) {µαγνητοταινιών} ταινία από λεπτό και ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό, που επικαλύπτεται από ουσία ευαίσθητη στα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και χρησιµοποιείται για την εγγραφή ήχου 
ή/και τηλεοπτικών εικόνων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bande 
magnétique]. 

µαγνητοϋδροδυναµικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
συµπεριφορά των ηλεκτρικώς αγώγιµων υγρών ή αερίων, όταν αυτά 
κινούνται µέσα σε ηλεκτρικό ή µαγνητικό πεδίο. — µαγνητοϋδρο-
δυναµική (η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
magnetohydrodynamic]. 

µαγνητόφωνο (το) {µαγνητοφών-ου | -ων} συσκευή εγγραφής και 
αναπαραγωγής ήχων από µαγνητική ταινία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. magnétophone]. 

µαγνητοφωνώ ρ. µετβ. {µαγνητοφωνείς... | µαγνητοφών-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. εγγράφω (ήχους) σε µαγνητόφωνο 2. (ειδικότ. η 
µτχ. µαγνητοφωνηµένος, -η, -ο) για ραδιοφωνική εκποµπή που δεν 
µεταδίδεται απευθείας τη στιγµή τής διεξαγωγής της, αλλά σε άλλη 
χρονική στιγµή: ~ συνέντευξη. — µαγνητοφώνηση (η). 

µαγνητοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. κλάδος που µελετά τις µα-
γνητικές ιδιότητες των χηµικών ενώσεων και τις εφαρµογές τους στη 
χηµεία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétochimie]. 

µαγνόλια (η) → µανόλια 
µάγος (ο) 1. πρόσωπο που ασκεί τη µαγεία: ο καλός | κακός - τού πα-
ραµυθιού || οι ~ στην αρχαιότητα ισχυρίζονταν ότι µπορούσαν να µε-
ταβάλουν ακόµη και τους φυσικούς νόµους 2. το διακεκριµένο πρό-
σωπο σε πρωτόγονη φυλή, που θεωρείται ότι κατέχει ιδιαίτερες γνώ-
σεις, ικανότητες και χαρίσµατα (θεραπεία ασθενειών, µαντεία, επι-
κοινωνία µε το υπερφυσικό κ.λπ.) ΣΥΝ. σαµάνος 3. πρόσωπο που πα-
ρουσιάζει, πραγµατοποιεί δηµοσίως τεχνάσµατα, τα οποία φαίνονται 
λογικώς ανεξήγητα και εξάπτουν τη φαντασία τού κοινού του: ο ~ 
τού τσίρκου ΣΥΝ. ταχυδακτυλουργός, θαυµατοποιός· ΦΡ. (α) µάγος 
είσαι; (i) σε κάποιον που έχει µαντέψει µε επιτυχία κάτι (ii) (συνηθ. 
ειρων.) σε κάποιον που έχει µαντέψει κάτι ούτως ή άλλως εµφανές ή 
αυτονόητο: -Μήπως είναι ερωτευµένος; — (φυσικά και είναι ερω-
τευµένος) ΣΥΝ. σώπα, µόνος σου το σκέφτηκες; (β) µαθητευόµενος 
µάγος βλ. λ. µαθητευόµενος 4. (µτφ.) το πρόσωπο που έχει εξαιρετικές 
ικανότητες σε συγκεκριµένο τοµέα, που µπορεί να κάνει εντυπωσια-
κά τεχνάσµατα, να δίνει στα πράγµατα απρόσµενη έκβαση: ο ~ τής 
πολιτικής | τής οικονοµίας || Πελέ, ο ~ τής µπάλας 5. αυτός που είναι 
προικισµένος µε το χάρισµα να µαγεύει, να σαγηνεύει όσους έρχο-
νται σε επαφή µαζί του 6. Μάγος (ο) το µέλος τού ιερατείου τής ζω-
ροαστρικής θρησκείας στην αρχαία Περσία · 7. ΘΡΗΣΚ. οι τρεις Μά-
γοι οι τρεις µάγοι από την Ανατολή, που κατά την Κ.∆., πήγαν και 
προσκύνησαν τον Ιησού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. περσ. Magus, ονοµασία µηδικής φυλής µε ιερατικά 
καθήκοντα ερµηνευτών ονείρων, αγν. ετύµου]. 

µαγούλα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκότ.) το µεγάλο µάγουλο. 
[ΕΤΥΜ. Μεγεθ. τού ουσ. µάγουλον]. 

µαγούλα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκότ.) µικρό ύψωµα γης µε οµαλές 
πλαγιές, ο γήλοφος. [ΕΤΥΜ. < αλβ. magulë]. 

µαγουλάδες (οι) (λαϊκ.) η παρωτίτιδα (βλ.λ.). Επίσης (λαϊκότ.) µα-
γουλήθρες. 

µαγουλάς (ο) {µαγουλάδες}, µάγουλου (η) {µαγουλούδες} (καθηµ.) 
πρόσωπο που έχει µεγάλα, παχιά, φουσκωτά µάγουλα. 

µάγουλο (το) 1. καθένα από τα δύο πλάγια µέρη τού προσώπου κάτω 
από το µάτι και πάνω από το σαγόνι: φιλί στο ~ || χορός ~ µε ~ ΣΥΝ. 
(λόγ.) παρειά 2. ΝΑΥΤ. καθένα από τα δύο καµπυλωτά µέρη στα πλάγια 
τής πλώρης πλοίου ΣΥΝ. (λόγ.) παρειά 3. καθένα από τα πλάγια των 
ελαστικών αυτοκινήτου. — (υποκ.) µαγουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µάγουλον < µτγν. λατ. magulum]. Μαγυάρος (ο) → Μαγιάρος 
Μάγχη (η) θαλάσσιο τµήµα µεταξύ τής Αγγλίας και τής Γαλλίας, που 

ενώνει τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Θάλασσα. Επίσης 
Στενό τής Μάγχης (το). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. La Manche «το µανίκι» λόγω τού σχή-
µατος τού θαλάσσιου περάσµατος. ∆ιεθνώς είναι κυρ. γνωστό µε την 
αγγλ. ονοµασία English Channel, η οποία έχει την αφετηρία της στο 
λατ. Fretum Britannicum «Βρετανικός Πορθµός» που χρησιµοποιού-
σαν οι Ρωµαίοι]. Μ .Α.∆. (η) Μέση Αγοραστική ∆ύναµη. 
Μαδαγασκάρη (η) (µαλγασ. Repoblikan' i Madagasikara, γαλλ. 

République de Madagascar = ∆ηµοκρατία τής Μαδαγασκάρης) νη-
σιωτικό κράτος στον Ινδικό Ωκεανό Α. τής Αφρικής µε πρωτεύουσα 
το Ανταναναρίβο, επίσηµες γλώσσες τη Μαλγασική και τη Γαλλική 
και νόµισµα το φράγκο Μαδαγασκάρης. — Μαλγάσιος (ο) (βλ.λ.), 
Μαλγάσια (η), µαλγασικός, -ή, -ό. Μαλγασικά (τα). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
Madagascar, το οποίο αποτελεί παρηλλαγµένη µορφή τού ονόµατος 
τής πρωτεύουσας τής Σοµαλίας Mogadiscio (< αραβ. muqdisu 
«ιερός»). Αυτό οφείλεται σε λάθος τού θαλασσοπόρου Marco Polo 
(13ος αι.), ο οποίος θεώρησε ότι η Μαδαγασκάρη αποτελούσε µέρος 
τής Σοµαλικής Χερσονήσου. ∆εν µαρτυρείται τοπική µαλγασική 
ονοµασία τής νήσου]. 
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µαδάρα (η) αποψιλωµένη έκταση κατάλληλη για βοσκή.  — µαδα-
ρός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαδαρός (< µαδώ)]. 

Μαδάρες (οι) τα Λευκά Όρη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. πληθ. τού Μαδάρα < ρ. 
µαδώ + παραγ. επίθηµα -άρα, µε τη σηµ. «γυµνός, άδενδρος τόπος»]. 

Μαδέρα (η) 1. σύµπλεγµα νησιών στον Α. Ατλαντικό Ωκεανό ∆. τού 
Μαρόκου, που ανήκει στην Πορτογαλία 2. το µεγαλύτερο νησί τού 
παραπάνω συµπλέγµατος. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. Madeira < madeiro «δάσος» (< λατ. materia «ύλη»), 
επειδή το µεγαλύτερο νησί τού συµπλέγµατος καλύπτεται από δέ-
ντρα]. 

µαδέρα (το) {άκλ.} δυνατό κρασί, ο τύπος τού οποίου προέρχεται από 
το νησί Μαδέρα· ΦΡ. σάλτσα µαδέρα σάλτσα κατά την παρασκευή τής 
οποίας χρησιµοποιείται το παραπάνω κρασί. 

µαδέρι (το) {µαδερ-ιού | -ιών} χοντρή και πλατιά σανίδα ή δοκάρι, 
που χρησιµοποιείται ως υποστήριγµα για το στρώσιµο πατωµάτων, 
για την κατασκευή ικριωµάτων κ.λπ.. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < παλ. βεν. madera < λατ. materia «ύλη, ξυλεία»]. 

µάδηµα (το) → µαδώ 
µαδιάµ (η) {άκλ.} στη ΦΡ. Γης Μαδιάµ βλ. λ. γη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 

Μαδιάµ < εβρ. Midiân (αγν. σηµ.), περιοχή τής Παλαιστίνης, η οποία, 
σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση, έλαβε την ονοµασία της από τον 
οµώνυµο γυιο τού Αβραάµ (Π.∆. Γένεσις 25,1-3), τού οποίου οι 
απόγονοι απετέλεσαν ισχυρό έθνος]. 

µαδριγάλι (το) {µαδριγαλ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. φωνητική πολυφωνική 
σύνθεση, κατά κανόνα κοσµικού χαρακτήρα, που άνθησε στην Ιτα-
λία από τον 13ο ώς τον 17ο αι., οπότε και έδωσε τη θέση του στην κα-
ντάτα (βλ.λ). — µαδριγαλιστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. madrigale | βεν. ma(d)regal, πιθ. < µτγν. λατ. matrialis < 
λατ. matrix, -icis «το στέλεχος (φυτών)»]. 

Μαδρίτη (η) η πρωτεύουσα τής Ισπανίας. — Μαδριλένος (ο), Μα-
δριλένα (η), µαδριλένικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. Madrid. Κατά τον Μεσαίωνα η πόλη απε-
καλείτο Majoritum (< λατ. major «µείζων») λόγω τής µεγαλοπρέπειας 
και τής στρατηγικής της θέσης. Ωστόσο, το αρχικό όνοµα τής πόλε-
ως και τού φρουρίου της απαντά από την εποχή τής αραβικής (µαυ-
ριτανικής) κατοχής (10ος αι.) ως Magerit (αγν. ετύµου) και φαίνεται 
πως το λατ. Majoritum αποτελεί παρετυµολογικό µεταπλασµό τού 
αραβ. ονόµατος. Η σύνδεση µε λατ. materia «υλικό», αναφερόµενη 
στην ξυλεία που χρησιµοποιήθηκε στο χτίσιµο τής πόλεως, δεν είναι 
πειστική]. 

µαδώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαδάς... | µάδ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ξεριζώνω (τρίχες, φτερά, φύλλα κ.λπ.), τα βγάζω 
τραβώντας τα: θα σου µαδήσω τα µαλλιά τρίχα-τρίχα, αν το ξανα-
κάνεις! 2. απογυµνώνω (κάτι) από τις τρίχες, τα φύλλα, τα φτερά ή 
οτιδήποτε ανάλογο το καλύπτει, τραβώντας τα ένα-ένα: ~ το κοτό-
πουλο (του βγάζω τα πούπουλα) || ~ µία µαργαρίτα (της βγάζω ένα-
ένα τα πέταλα) 3. (µτφ. για πρόσ.) αποµυζώ (κάποιον) οικονοµικά: τον 
µάδησαν στα χαρτιά- δεν του άφησαν δεκάρα τσακιστή || µάδησαν 
καλά-καλά τον γέρο και τώρα κάνουν τη ζωή τους ΣΥΝ. γδύνω- ΦΡ. 
µαδηµένο κοτόπουλο (ως χαρακτηρισµός) για κάποιον που έχει χά-
σει πολλά λεφτά σε χαρτοπαίγνιο ♦ (αµετβ.) 4. (για πρόσωπα, ζώα, 
φυτά κ.λπ.) µου πέφτουν τρίχες (από το κεφάλι ή το σώµα), φύλλα, 
φτερά ή οτιδήποτε ανάλογο µε καλύπτει: ο σκύλος κάθε φθινόπωρο 
µαδάει || τα τριαντάφυλλα µάδησαν µετά από τόσες µέρες στο νερό || 
µάδησε το πουλόβερ (έχασε το χνούδι του) 5. (ειδικότ. για τρίχες, 
φύλλα, φτερά κ.λπ.) πέφτω, ξεριζώνοµαι: τα φύλλα | τα πούπουλα µα-
δάνε. — µάδηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µαδώ (-άω), αρχική σηµ. «διαρρέω, διαβρώνοµαι από 
την υγρασία», < I.E. *mad- «υγραίνω, βρέχω», πβ. λατ. madeo «είµαι 
βρεγµένος, µουλιάζω», σανσκρ. mâdati «µεθυσµένος», αρχ. ιρλ. 
maidim «διαρρηγνύω, σπάζω» κ.ά. (βλ.λ.)]. 

µαεστόζο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη και, ορισµένες φορές, 
και ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) ή και τίτλος µουσικού κοµµα-
τιού που δηλώνει ότι η εκτέλεση πρέπει να γίνει επίσηµα, µεγαλο-
πρεπώς: αλέγκρο | αντάντε ~ || το κοµµάτι αυτό παίζεται σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. maestoso «µεγαλοπρεπής» < maestà < λατ. majestas, -
atis, «µεγαλοπρέπεια»]. 

µαεστρία (η) ίχωρ. πληθ.} η µεγάλη δεξιοτεχνία, ο αριστοτεχνικός 
χειρισµός: έπαιξε βιολί µε εκπληκτική | αξιοθαύµαστη ~ || εξαπατά µε 
~ τα θύµατα του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. maestria, βλ. κ. µαέστρος]. 

µαέστρος (ο) 1. (α) ο διευθυντής ορχήστρας: η Φιλαρµονική τής Νέας 
Υόρκης µε ~ τον Αέοναρντ Μπερνστάιν (β) (λαϊκ.) ο επικεφαλής 
οργανοπαικτών ή γενικά οργανοπαίκτης σε συντροφιά: έλα, µαέστρο, 
να πούµε κανένα πιο εύθυµο τραγουδάκι- ΦΡ. αβάντι µαέστρο! 
εµπρός µαέστρο!: ~ ένα καλαµατιανό! 2. ο µουσικοσυνθέτης (βλ.λ.) 3. 
(µτφ.) (+γεν. | -I-σε) αυτός που χειρίζεται µε εξαιρετική δεξιοτεχνία 
κάτι, ο παρά πολύ ικανός: είναι - στο να πείθει τους πελάτες ΣΥΝ. δε-
ξιοτέχνης, αριστοτέχνης. — µαεστρικός, -ή, -ό, µαεστρικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. maestro < λατ. magister «άρχοντας, διοικητής»]. 

µάζα (η) {µαζών} 1. ποσότητα ύλης χωρίς συγκεκριµένο σχήµα: πύρινη 
| αέριες ~ || σκοτεινές ~ νεφών || ~ άµµου || από τη σύγκρουση το 
αυτοκίνητο είχε γίνει µια άµορφη ~ 2. (ειδικότ.) σώµα σε ηµίρρευστη 
κατάσταση: τα µακαρόνια έβρασαν πολύ κι έγιναν µια ~ 3. ΦΥΣ. (α) 
ποσότητα ύλης (η σταθερά αναλογίας στον νόµο τού Νεύτωνος) (β) 
ατοµική µάζα βλ. λ. ατοµικός 4. (συνήθ. στον πληθ.) πλήθος λαού που 
ενεργεί απρόσωπα (συχνά κακόσ., κατ' αντιδιαστολή προς τα σύνολα 
των συνειδητοποιηµένων πολιτών): έχει απήχηση στις πλατιές λαϊκές 

- || εκµεταλλεύεται µε δεξιοτεχνία την ψυχολογία των ~|| οι ~ τον 
επευφηµούσαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µαζί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µάζα < *µάγ-)α < µάσσω «µαλάσσω, πιέζω», βλ. λ. µάγ-
µα. Η λ. µέσω τού λατ. massa πέρασε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. 
αγγλ. mass, γαλλ. masse, γερµ. Masse κ.ά.]. 

µαζεµός (ο) η συγκράτηση, ο έλεγχος- κυρ. στη ΦΡ. δεν έχω µαζεµό 
(i) δεν είναι δυνατόν να µε περιορίσει, να µε χαλιναγωγήσει κανείς 
(ii) επιστρέφω πολύ αργά στο σπίτι µου. 

µαζεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάζ-εψα (λαϊκότ. έµασα), -εύτηκα, -εµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. συγκεντρώνω (σκόρπια οµοειδή αντικείµενα) σε ενι-
αίο σύνολο, τα φέρνω στο ίδιο µέρος: πηγαίνω στο δάσος και ~ λου-
λούδια || ~ τις ελιές από τα δέντρα | τη σοδειά || ~ γραµµατόσηµα | 
νοµίσµατα (συλλέγω) || ~ τα κοµµάτια τού σπασµένου βάζου || ~ τα 
χυµένα νερά µε την πετσέτα || µάζεψε τα µπογαλάκια σου και φύγε! || 
αυτό το µαγαζί µαζεύει πολλή πελατεία || γιατί µας µάζεψες εδώ 
νυχτιάτικα; || ~ στρατό || (κ. για αφηρ. έννοιες) ~ στοιχεία για να απο-
δείξω την ενοχή του || - υπογραφές κατά των πυρηνικών δοκιµών || ~ 
πληροφορίες ΣΥΝ. συναθροίζω, συλλέγω, συνάγω ANT. σκορπίζω· ΦΡ. 
(α) τα µαζεύω µαζεύω τα πράγµατα µου, για να φύγω: µάζευ' τα και 
δρόµο! (έντονη προσταγή σε κάποιον να εγκαταλείψει τον χώρο όπου 
βρίσκεται) (β) σου 'χω πολλά µαζεµένα έχω πολλές αιτίες να είµαι 
θυµωµένος µαζί σου (και ακόµη δεν έχω εκφράσει τον θυµό µου) 2. 
(µτφ.) συγκεντρώνω µέσα µου εξωτερικά ερεθίσµατα: µάζεψα πολλές 
εντυπώσεις από το τελευταίο µου ταξίδι || ~ εµπειρίες 3. συγκεντρώνω 
(π.χ. χρήµατα, ρούχα, τρόφιµα) από διάφορους ανθρώπους, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. φι-
λανθρωπικό): µαζεύουν χρήµατα για τους αστέγους τής πόλης || οι 
µαθητές µαζεύουν λεφτά για να πάνε εκδροµή- ΦΡ. (παροιµ.) µάζευε 
κι ας είν' και ρώγες πρέπει να αποταµιεύει κανείς ακόµη και αν πρό-
κειται για ελάχιστες ποσότητες 4. (κατ' επέκτ.) συσσωρεύω, αφήνω 
να σχηµατιστούν αποθέµατα, µεγάλη ποσότητα: µε τα λεφτά που µά-
ζεψα, θα πάρω ένα αυτοκίνητο || (µτφ.) ~ ήλιο (εκτίθεµαι στον ήλιο, 
λιάζοµαι) 5. συγκεντρώνω επάνω µου (λ.χ. σκόνη, βροµιά): το στερε-
οφωνικό έχει µαζέψει πολλή σκόνη- πόσον καιρό έχεις να το ξεσκο-
νίσεις; 6. βάζω σε τάξη, συγυρίζω: - το σπίτι | το δωµάτιο µου | το 
τραπέζι (από τα φαγητά, το φέρω στην προηγούµενη του κατάσταση) | 
τα πιάτα (τα βάζω στη θέση τους) ΣΥΝ. τακτοποιώ 7. παίρνω από 
κάτω (κάτι που έχει πέσει ή που βρίσκεται χαµηλά): ~ το βιβλίο από 
το πάτωµα ΣΥΝ. σηκώνω 8. (µτφ. για πρόσ.) βρίσκω (κάποιον) τυχαία 
και τον θέτω υπό την προστασία µου, παρέχοντας του στέγη: τον µά-
ζεψε από τους δρόµους ΣΥΝ. περιθάλπω 9. κάνω (κάτι) να έχει µικρό-
τερες διαστάσεις, το συµπτύσσω φέρνοντας τις άκρες του πιο κοντά: 
~ το φόρεµα στη µέση | το πουκάµισο στους ώµους | τα πανιά τού 
καϊκιού || µαζεύοµαι από τον φόβο ΣΥΝ. ζαρώνω, σουφρώνω, (για ρού-
χα) στενεύω 10. (µτφ.) θέτω περιορισµούς, που χαλιναγωγούν τις ορ-
µές και τις εξάρσεις µου: εδώ δεν µπορεί να µαζέψει τον γυιο του, στα 
ξένα παιδιά θα επιβληθεί; || ~ τα φτερά µου (παύω να ξανοίγοµαι, να 
κάνω µεγαλεπήβολα σχέδια) || του ~ τα λουριά (του επιβάλλω 
πειθαρχία) || ~ τη γλώσσα µου | τα λόγια µου (παύω να αντιµιλώ, να 
αυθαδιάζω) ♦ 11. (αµετβ.) (για υφάσµατα) µπαίνω, αποκτώ µικρότερες 
διαστάσεις: η µπλούζα πλύθηκε και µάζεψε ΣΥΝ. στενεύω, ζαρώνω, 
κονταίνω· (µεσοπαθ. µαζεύοµαι) 12. συγκεντρώνοµαι (σε µεγάλη 
ποσότητα, αριθµό): || µου 'χει µαζευτεί τόση δουλειά, που δεν ξέρω τι 
να πρωτοκάνω || (κ. για πρόσ.) µαζεύτηκε κόσµος στην πλατεία || 
µαζεύτηκαν πολλοί οπαδοί στη συγκέντρωση τού κόµµατος 
13. γίνοµαι πιο συνεσταλµένος, παύω να παρεκτρέποµαι, να βγαίνω 
έξω από τα όρια: µόλις ύψωσα τον τόνο τής φωνής, τα µικρά µαζεύ-
τηκαν || ήταν πάντα ένα πολύ µαζεµένο παιδί, που δεν έδινε το πα-
ραµικρό δικαίωµα για παρατήρηση || άµα παντρευτεί, θα µαζευτεί 
14. γυρίζω στο σπίτι µου, επιστρέφω στη βάση µου: τι ώρα θα µα-
ζευτείτε απόψε; || όταν µαζευτούµε κι εµείς από τις διακοπές, τα ξα-
ναλέµε 15. περιορίζω τις δαπάνες µου, ζω οικονοµικότερα: αν δεν µα-
ζευτούν τώρα που είναι αρχή, θα έχουν άσχηµα µπλεξίµατα µε τους 
πιστωτές τους · ΦΡ. τις µαζεύω τρώω ξύλο. Επίσης (λαϊκ.) µαζώνω 
[µεσν.] κ. µαζώχνω [µεσν.] (µόνο στη σηµ. «συγκεντρώνω»). — µάζε-
µα κ. (λαϊκ.) µάζωµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. όµαδεύω «αθροίζω» («γλώσσα» τού Ησυχίου) < 
οµάς (-δος), µε την παρετυµολ. επίδραση τού ουσ. µάζα και τού συ-
νωνύµου µαζώνω (< µάζα)]. µαζί επίρρ. (παλαιότ. ορθ. µαζύ, µαζή) 1. 
όχι µόνος, από κοινού, στο ίδιο σύνολο: φύγαµε ~, αλλά γύρισα µόνος 
µου || µένει ~ µε την οικογένεια του || έλεγαν ότι θα µείνουν για πάντα 
~ || έλα ~ µας || και οι δύο ~ δεν βγάζουν όση δουλειά βγάζω εγώ 
µόνος µου || όλα ~ κάνουν 80.000 ΣΥΝ. αντάµα, (λόγ.) οµού- ΦΡ. (α) 
µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν µπορούµε για ανθρώπους που, ενώ 
µαλώνουν συνέχεια όταν συνυπάρχουν, δεν µπορούν από την άλλη 
πλευρά να ζήσουν αποµακρυσµένοι (β) µαζί µιλάµε και χώρια 
καταλαβαινόµαστε | και χωριστά καταλαβαίνουµε για ανθρώπους που 
δεν µπορούν να συνεννοηθούν, να καταλάβει ο ένας τον άλλον 2. την 
ίδια στιγµή: αυτό το ποδήλατο είναι ~ και φθηνότερο και πιο 
ανθεκτικό από τα άλλα τού είδους του ΣΥΝ. ταυτόχρονα, συγχρόνως, 
συνάµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκατέρωθεν. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µαζί(ν) < αρχ. 
µαζίον, υποκ. τού ουσ. µάζα, που απέκτησε επιρρ. χρήση]. 

µαζί, µαζύ ή µαζή; Σε παλαιότερα βιβλία (και λεξικά) βρίσκει κα-
νείς το µαζί γραµµένο όχι µε -ί-, αλλά µε -ύ- (µαζύ) ή και µε -ή-
(µαζή και µάλιστα µαζή). Στους βυζαντινούς χρόνους η λ. µάζα 
χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικά µε τη σηµ. «από κοινού, σαν µάζα, 
µαζικά, οµαδικά»: «oi συνιόντες αΰτοϊς δρουγγιστί (= σαν στρα-
τιωτικό σώµα, οµαδικά), ήγουν ώς µάζα, οµού» (στα Τακτικά τού 
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Λέοντος 7, 47). Στις βυζαντινές µυθιστορίες µε την ίδια σηµ. χρη-
σιµοποιείται και το υποκοριστικό µαζίτσα. Έτσι, από το µαζ-ίον, υποκ. τού 
µάζα, προήλθε το µαζί: µάζα > µαζ-ίον > µαζίν > µαζί. Παλαιότερα 
πίστευαν ότι το µαζί προήλθε από το άµα σύν (πβ. Κ.∆. Α' Θεσσ. 5, 10: 
«ί'να είτε γρηγοροϋµεν ε'ίτε καθεύδωµεν άµα συν αύτω ζήσωµεν»), ήτοι άµα 
σύν > µαζύ! o Αδ. Κοραής ετυµο-λόγησε τη λ. ως δοτική τού µάζα: έν 
µάζη (πβ. γαλλ. en masse), µάζη > µαζή! (µε µετακίνηση τού τόνου, που 
δεν δικαιολογείται). Τέλος, ο ιστορικός τής ελληνικής γλώσσας ∆. 
Μαυροφρύδης ετυ-µολόγησε τη λ. από έναν αρχαίο τ. ὁμαδίς 
(παραδίδεται από το Μέγα Ετυµολογικόν αντί τού οµαδόν): όµαδίς > 
*µαδίς > *µαδί > µαζί (για την τροπή τού δ σε ζ, πβ. όµαδεύω > µαζεύω, 
δορκάς > µτγν. ζορκάς > ζορκάδιον > ζαρκάδι). Από τις προταθείσες 
ετυµολογίες επικράτησε ως ορθότερη η ετυµολογία από το µαζίον > µαζί. 

µαζικός1, -ή, -ό [1836] 1. αυτός που σχετίζεται µε µεγάλο αριθµό ανθρώπων, 
τις µάζες: ~ υστερία | εκτελέσεις | συγκέντρωση | αντίδραση | µετανάστευση | 
διαµαρτυρία || η ~ έξοδος των Αθηναίων για τις γιορτές || µέσα ~ µεταφοράς 
(π.χ. λεωφορεία) ΑΝΤ. ατοµικός, µεµονωµένος· ΦΡ. (α) Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας | Ενηµέρωσης βλ. λ. Μ.Μ.Ε. (β) µαζική κουλτούρα 
πολιτιστικά στοιχεία που διαχέονται µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και 
γίνονται αποδεκτά από µεγάλα τµήµατα τού πληθυσµού, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική κατηγορία ή το στρώµα στο οποίο ανήκουν 2. αυτός που γίνεται σε 
πολύ µεγάλες ποσότητες: ~ παραγωγή αγαθών/ προσφορά εργασίας | παραγγε-
λίες | επενδύσεις ΑΝΤ. µεµονωµένος, εξατοµικευµένος· ΦΡ. (στη βιοµηχανία) 
µαζική παραγωγή παραγωγή βιοµηχανικών αγαθών σε µεγάλες ποσότητες µε 
τυποποιηµένο τρόπο, για κατανάλωση από µεγάλα σύνολα ανθρώπων (~ 
κατανάλωση) 3. ΧΗΜ. µαζικός αριθµός ο αριθµός των πρωτονίων και 
νετρονίων τού πυρήνα ενός ατόµου. — µαζικά επίρρ., µαζικότητα (η). 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. mass σε διάφορες φρ., λ.χ. αγγλ. mass culture 
«µαζική κουλτούρα», mass production «µαζική παραγωγή», mass hysteria 
«µαζική υστερία», mass executions «µαζικές εκτελέσεις» κ.ά.]. µαζικός2, -ή, -ό 
ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον µαστό: ~ αρτηρίες | αδένες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µαζός, παράλλ. τ. τού ουσ. µαστός (βλ.λ.)]. µαζοποιώ κ. 
µαζικοποιώ ρ. µετβ. [µεσν.] {µαζοποιείς... | µαζοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (συνήθ. κακόσ.) δίνω (σε κάποιον/κάτι) τα χαρακτηριστικά τής µάζας, 
ώστε να είναι παθητικός δέκτης ιδεών και εντολών: οι πολυπληθείς κοµµατικές 
συγκεντρώσεις µαζοποι-ούν την πολιτική ζωή. — µαζοποίηση κ. µαζικοποίηση 
(η). µαζορέτα (η) {µαζορετών} 1. κοπέλα που παρελαύνει µε πρωτότυπη 
στρατιωτική στολή, κρατώντας τη ράβδο τού αρχιτυµπανιστή 2. χορεύτρια που 
εµφανίζεται στο γήπεδο πριν από αγώνα µπάσκετ (ή στα διαλείµµατα του), 
προκειµένου να καλύψει τον µη αγωνιστικό χρόνο διασκεδάζοντας τους θεατές. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. majorette συντετµηµένος τ. τού αγγλ./αµερ. drum-majorette < 
drum major «αρχιτυµπανιστής». Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ.-αµερ. 
cheerleader «αρχηγός ζητωκραυγών»]. µαζοόρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πολωνικός λαϊκός χορός για έναν κύκλο ζευγαριών, που χαρακτηρίζεται από το 
χτύπηµα των ποδιών στο πάτωµα και των τακουνιών µεταξύ τους 2. (συνεκδ.) η 
µουσική που είναι γραµµένη στον ρυθµό τού παραπάνω χορού. [ΕΤΥΜ. < πολ. 
mazurka | mazurek < Mazur, κάτοικος τής Μαζοβίας, πε-ριοχής τής Β. 
Πολωνίας]. µαζούτ (το) {άκλ.} υγρή καύσιµη ύλη, που λαµβάνεται ως 
υπόλειµµα τής κλασµατικής απόσταξης τού πετρελαίου και χρησιµοποιείται σε 
ειδικές εστίες και µηχανές· το βαρύ πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. mazut, πιθ. < 
αραβ. mak'zulat «απορρίµµατα, λύµατα»]. µαζοχισµός (ο) 1. ΨΥΧΟΛ. 
ψυχοσεξουαλική διαταραχή, κατά την οποία ικανοποιείται κανείς σεξουαλικά, 
υφιστάµενος πόνο, κακοποίηση ή ηθική µείωση (πβ. λ. σαδισµός) 2. (κατ' 
επέκτ.) το να ευχαρι-στιέται κανείς υποφέροντας 3. (συνεκδ.-οικ.) κάθε πράξη ή 
κατάσταση, την οποία επιλέγει ή υφίσταται κανείς, ενώ είναι πολύ δυσάρεστη 
γι' αυτόν: να δουλεύεις σε τέτοιες άθλιες συνθήκες για τόσο λίγα χρήµατα 
καταντάει ~. — µαζοχιστής κ. (λαϊκ.-εκφραστ.) µαζόχας (ο), µαζοχίστρια κ. 
(λαϊκ.-εκφραστ.) µαζόχα (η), µαζοχιστικός, -ή, -ό, µαζοχιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. masochisme, από το επώνυµο τού Αυστριακού 
µυθιστοριογράφου Leopold von Sacher-Masoch (1835-95), που περιέγραψε 
αυτή τη σεξουαλική διαταραχή]. µαζύ επίρρ. → µαζί µ ά ζω µ α (το) → 
µαζεύω µαζώνω ρ. → µαζεύω 
µάζωξη (η) {-ης | -ώξεις, -ώξεων} (λαϊκ.) συγκέντρωση (κυρ. προσώπων) σε 
συγκεκριµένο σηµείο ΣΥΝ. συνάθροιση, σύναξη. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µάζωξις < 
µαζώνω]. Μάης (ο) {-η κ. (λαϊκ.) Μαγιού} 1. ο µήνας Μάιος· ΦΡ. (α) ζήσε 
Μάη µου (να φας τριφύλλι) για κάτι που αναβάλλεται για το πολύ µακρινό 
µέλλον, που µετατίθεται σε τόσο µακρινό χρονικό σηµείο, ώστε να υπάρχει το 
ενδεχόµενο να µη συµβεί ποτέ: ∆εν µπορώ να περιµένω µέχρι τού χρόνου! 
Μέχρι τότε, ~! (β) (παροιµ.) στον καταραµένο τόπο τον Μάη µήνα βρέχει για 
κάποιον που είναι πάρα πολύ άτυχος και συνεχίζει να υφίσταται συµφορές 2. 
ΙΣΤ. Μάης τού '68 κίνηµα αµφισβήτησης των κοινωνικών δοµών και των 
παραδοσιακών αξιών, που εκδηλώθηκε στη Γαλλία στο διάστηµα Μαΐου-
Ιουνίου 1968 µε σειρά δυναµικών, φοιτητικών αρχικά, διαδηλώσεων (κατά τού 
κατεστηµένου τής ανώτατης παιδείας), βίαιες ταραχές, οδοφράγµατα, κα- 

ταλήψεις ανωτάτων σχολών και εργοστασίων, οδηγώντας στην παράλυση τής 
οικονοµικής ζωής τής χώρας και πυροδοτώντας αντίστοιχες φοιτητικές και 
κοινωνικές εκρήξεις και σε άλλες χώρες (π.χ. Η.Π.Α.) ΣΥΝ. Γαλλικός Μάης 3. 
(ως προσηγορ.) το λουλούδινο στεφάνι που φτειάχνεται την πρωτοµαγιά και 
κρεµιέται έξω από τα σπίτια· ΦΡ. πιάνω τον Μάη πηγαίνω στην εξοχή, για να 
γιορτάσω την Πρωτοµαγιά. 

[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Μάιος]. µαθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έµαθα, µαθ-εύτηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. αποκτώ (συγκεκριµένες γνώσεις ή δεξιότητες): ~ 
Γερµανικά στο σχολείο || ~ το µάθηµα µου | κολύµπι | οδήγηση | να µαγειρεύω || 
από τη ζωή έµαθα ότι στις δύσκολες στιγµές πρέπει να στηρίζεται κανείς στον 
εαυτό του 2. (σε κάποιον/κάτι) κάνω (κάποιον) να αποκτήσει γνώσεις ή 
δεξιότητες, διδάσκω: του έµαθα γραφή και ανάγνωση || η ζωή µού έµαθε πολλά || 
έµαθα στον σκύλο µου να µη γαβγίζει το βράδυ- ΦΡ. µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, 
τέτοια γράµµατα θα µάθεις βλ. λ. δάσκαλος 3. αποµνηµονεύω (συγκεκριµένη 
γνώση): έµαθε το ποίηµα µέσα σε 10 λεπτά || - απ'έξω το µάθηµα 4. αφοµοιώνω, 
εµπεδώνω (συγκεκριµένη γνώση): ~ τέλεια την ύλη τού µαθήµατος || τα έχω µά-
θει και µπορώ να τα χρησιµοποιήσω όποτε χρειαστεί 5. αποκτώ (συγκεκριµένη 
συνήθεια, τρόπο συµπεριφοράς) από εµπειρία ή εξοικείωση: σύντοµα θα µάθεις 
να σηκώνεσαι πρωί || έµαθε από τον πατέρα του να είναι υποµονετικός || δεν 
µπορώ να µάθω τον δρόµο για το σπίτι του ΣΥΝ. συνηθίζω, εξοικειώνοµαι 6. 
παίρνω (πληροφορίες), αποκτώ (πληροφόρηση για ένα θέµα): έµαθες τα νέα; || 
πρέπει να µάθεις όλη την αλήθεια || θα είσαι η πρώτη που θα το µάθεις, µόλις έρ-
θει || τα έµαθες για τον γυιο του; || από τις εφηµερίδες έµαθα ότι πέθανε ΣΥΝ. 
πληροφορούµαι ΦΡ. (α) από µικρό κι από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια βλ. λ. 
αλήθεια (β) µαθαίνω απ' την καλή κι απ' την ανάποδη βλ. λ. ανάποδη (γ) 
µαθαίνω (κάτι) από πρώτο χέρι πληροφορούµαι (κάτι) από την πηγή, έχω 
άµεση πληροφόρηση 7. αντιλαµβάνοµαι το ποιόν, τον χαρακτήρα (κάποιου): 
ΓονΣπΰρο τον ήξερα από παλιά-πάντα τα ίδια έκανε. Τώρα θα τον µάθω; 8. (η 
µτχ. µαθηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει τη σχετική εµπειρία ή εξοικείωση, που 
είναι συνηθισµένος σε κάτι: δεν είµαι ~ να µου φέρονται έτσι || ~ στις ταλαιπω-
ρίες ♦ (αµετβ.) 9. αποκτώ γνώσεις, εµπειρίες, δεξιότητες: όσο ζω, ~ || ~ από τα 
λάθη µου 10. αποκτώ πληροφόρηση: έµαθα για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζεις. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µανθάνω (από τον αόρ. β' ε-µαθ-ον, πβ. παθ-αίνω, τυχ-
αίνω) < µα-ν-θ-άν-ω < θ. µαθ- (µε ένθηµα -ν-) < *irmdh-, συνε-σταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *men-dh-, παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. *men-« σκέπτοµαι» (ευρείας 
διαδόσεως θέµα, που δηλώνει πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. λατ. mens, -
ntis «νους» (> ισπ. mente), αρχ. σλαβ. modru «φρόνιµος, σοφός», ουαλ. 
mynnu «θέλω», αλβ. mund «µπορώ», γοτθ. munds «σκέψη», αγγλ. mind 
«µυαλό» κ.ά. Οµόρρ. µέν-ος, µνή-µη, µαίν-οµαι, µαν-ία, µάν-τις, µούσα κ.ά. 
Παράγ. µάθ-ηµα, µαθ-ητής, µαθ-ητεία κ.ά.]. 

µαθαίνω - µούσα. Οι δύο λέξεις είναι οµόρριζες από τη ρ. µενθ-
«σκέπτοµαι», που σώζεται στην αρχ. λ. µενθήρη «φροντίδα». Από τη 
συνεσταλµένη βαθµίδα τής ρ. µενθ-, από το µαθ- (πβ. έ-µαθ-α, µάθ-ηµα), 
σχηµατίστηκε το αρχ. µανθάνω (< µα-ν-θ-άν-ω, µε ένθηµα -ν- και επίθηµα 
-αν-), που µεταπλάστηκε σε µαθαίνω. Από την ετεροιωµένη βαθµίδα τής 
ρίζας, µονθ-, σχηµατίστηκε η λ. µούσα: *µονθ-χα > *µονσσα > *µονσα 
(και µε αντέκταση) > µούσα (ιων.-αττ.) | µώσα (δωρ). Οι αρχαίες Μοϋσες, 
αντιπροσωπευτικές τής καλλιέργειας και τής γνώσης, συνδέονται άµεσα µε 
τη σηµ. τού µανθάνω. 

µαθέ επίρρ. (λαϊκ.) 1. βεβαίως: δεν θέλει ~ να µας πει πού πήγε, γιατί φοβάται || 
ναι ~ (ως απόκριση- βεβαιότατα) 2. δηλαδή, όπως είναι εµφανές: θέλει ~ να 
µας κάνει τον σπουδαίο. Επίσης µαθές [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. µαθές < αρχ. 
µάθε (προστ. αορ. β' τού µανθάνω) µε κα-ταβιβασµό τού τόνου κατ' 
αναλογίαν προς τις προστ. δες, βγες, πες κ.τ.ό. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το 
επίρρ. µαθές προήλθε από την αρχ. µτχ. µαθών (αόρ. β' τού µανθάνω), η οποία 
µεταπλάστηκε σε µα-θως (βλ. κ. µαθός) και µαθές, συνοδεύοντας 
επιβεβαιωτικά το καταφατικό µόριο ναι]. 

µαθεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µαθεύτηκα} 1. γίνοµαι γνωστός, αποκτώ 
δηµοσιότητα: αν µαθευτούν τα νέα, θα έχουµε µεγάλες φασαρίες 2. (ως απρόσ. 
µαθεύτηκε) διαδόθηκε η φήµη, υπήρξε η πληροφορία: ~ ότι θέλει να 
παραιτηθεί ΣΥΝ. ακούστηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < θ. µαθ- 
(βλ. λ. µαθαίνω) + παραγ. επίθηµα -εύοµαι]. 

µαθεύτηκα ρ. → µαθαίνω 
µάθηµα (το) {µαθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε µαθαίνουµε, κάθε γνώση 

ή δεξιότητα που γίνεται κτήµα κάποιου, κυρ. µε την εµπειρία: ΤΟ ~ που πήρα 
είναι να µην ανακατεύοµαι στις δουλειές των άλλων || να σου γίνει ~ (αυτό που 
έπαθες) και να µην ξαναπάς εκεί! || το έµαθε το ~ του! (παραδειγµατίστηκε, 
συνετίστηκε από κάτι που έπαθε) || (ειρων.) το ξέρει καλά το ~ του! (είναι καλά 
δασκαλεµένος, έµαθε καλά αυτά που του είπαν να πει)· ΦΡ. (α) το πάθηµα 
(γίνεται) µάθηµα (τα παθήµατα µαθήµατα, Ηροδ. 1, 207) αυτά που παθαίνει 
κανείς τον διδάσκουν τι πρέπει να κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις: έχασε τη 
µισή του περιουσία στα χαρτιά- το πάθηµα όµως του έγινε µάθηµα και από τότε 
ούτε που πλησιάζει τράπουλα (β) (αυτό) να σου γίνει µάθηµα να 
παραδειγµατιστείς από κάτι, ώστε να µην το ξανακάνεις 2. (συνήθ. σε πληθ.) 
η συστηµατική µετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων από δάσκαλο σε µαθητή: 
κάνω µαθήµατα Αγγλικών (διδάσκω ή διδάσκοµαι Αγγλικά) || παραδίδω | 
παίρνω µαθήµατα χορού || παρακολουθώ εντατικά | θερινά ~||~ 
δι'αλληλογραφίας || (µτφ.) είσαι 
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ο τελευταίος που µπορεί να µου δώσει µαθήµατα ηθικής || µε τη στά-
ση του παραδίδει µαθήµατα ήθους και επαγγελµατικής σοβαρότητας 
στους νεότερους^, η διδακτική διαδικασία, η παράδοση: δεν µου 
αρέσει το ~ του || δεν θέλει διακοπές την ώρα του ~ || εναρκτήριο | 
συναρπαστικό | βαρετό ~ || το τελευταίο ~ τής ηµέρας (κατά το ηµε-
ρήσιο πρόγραµµα τού σχολείου) || σήµερα δεν έχουµε ~, γιατί αρρώ-
στησε ο δάσκαλος || εποπτικά µέσα για το ~ || αργώ στο ~ || διακόπτω | 
παρακολουθώ το - ΣΥΝ. διδασκαλία 4. η ύλη που διδάσκεται στο 
πλαίσιο συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου: το ~ τής ιστορίας | 
τής ανθρωπολογίας || περνώ ένα ~ (πετυχαίνω στην εξέταση του) || 
κόβοµαι σ' ένα ~ (αποτυγχάνω στην εξέταση του) || ~ υποχρεωτικό | 
επιλογής 5. (ειδικότ.) η ενότητα που δίνεται στους µαθητές σε συ-
γκεκριµένη ηµέρα για µελέτη: ποιο είναι σήµερα το ~ σας στην ιστο-
ρία; || διάβασες τα ~ σου; — (υποκ.) µαθηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µανθάνω (βλ. λ. µαθαίνω)}. 

µαθηµατικά (τα) [αρχ.] 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη 
συστηµατική εξέταση των φυσικών µεγεθών, των σχηµάτων, των ση-
µείων, των αριθµών και τις µεταξύ τους σχέσεις: η άλγεβρα και η γε-
ωµετρία είναι κλάδοι των - || ανώτερα | αφηρηµένα | οικονοµικά - 2. 
το σχετικό µε την παραπάνω επιστήµη µάθηµα, που διδάσκεται στο 
σχολείο: έχει καλούς βαθµούς στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµητική. 

µαθηµατικός (ο/η) [αρχ.] 1. επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στα µα-
θηµατικά 2. καθηγητής µαθηµατικών (κυρ. στη δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση). 

µαθηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη των 
µαθηµατικών: ~ εταιρεία | επιστήµη | όροι | υπολογισµοί | έννοιες | 
σύµβολα | πράξεις· ΦΡ. µαθηµατικός επεξεργαστής βλ. λ. συνεπε-
ξεργαστής 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει την ακρίβεια και τη λογική 
διάταξη των µαθηµατικών: ~ µυαλό | τρόπος σκέψεως· ΦΡ. µε µα-
θηµατική ακρίβεια µε απόλυτη ακρίβεια: η πολιτική αυτή µας οδηγεί 
~ σε εκλογική ήττα 3. µαθηµατικός (ο/η) βλ.λ. — µαθηµατικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαστηµικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µάθηµα, κυρίως από την επιστηµονική χρήση τού επιθ. 
στον Αριστοτέλη, λ.χ. µαθηµατική φιλοσοφία | γραµµή | τέχνη κ.ά.]. 

µαθηµένος, -η, -ο → µαθαίνω 
µάθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαδικασία απόκτη-
σης γνώσεων και δεξιοτήτων ως αποτέλεσµα συστηµατικής µελέτης 
και παιδείας 2. ΨΥΧΟΛ. η µεταβολή των δυνατοτήτων (κάποιου) σε 
ικανότητες ως αποτέλεσµα πρακτικής εξάσκησης και εµπειρίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µάθησις < µανθάνω (βλ. λ. µαθαίνω)]. 
µαθησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µάθηση: ~ διαταραχές 
| δυσκολίες | διαδικασία. — µαθησιακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. learning σε φρ. όπως learning disability | problems | 
procedure κ.ά.]. 

µαθηταρειό (το) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.-περιληπτ.) 1. το σύνολο των 
µαθητών ΣΥΝ. µαθητόκοσµος 2. πλήθος µαθητών: σ'αυτό το µέρος συ-
γκεντρώνεται όλο το ~. [ΕΤΥΜ. < µαθητής + παραγ. επίθηµα -αρειό, 
πβ. κ. αλητ-αρειό]. 

µαθητεία (η) [µτγν.] {µαθητειών} το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
κάποιος σπουδάζει ή κάνει την πρακτική του εξάσκηση υπό την κα-
θοδήγηση ανωτέρου του: η ~ του σε µεγάλους σκηνοθέτες τον δίδαξε 
πολλά /ιυστικά τής τέχνης τους. 

µαθητευόµενος, -η, -ο 1. αυτός που κάνει την πρακτική του εξά-
σκηση ή δουλεύει κοντά σε ανώτερο του, για να µάθει την τέχνη ή το 
επάγγελµα του: ~ τεχνίτης 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει απο-
κτήσει ακόµη την απαιτούµενη πείρα, αλλά βρίσκεται υπό εκπαί-
δευση: ~ οδηγός ΣΥΝ. αρχάριος, άπειρος· ΦΡ. (µτφ.) µαθητευόµενος 
µάγος (από το οµότιτλο ποίηµα τού Γκαίτε «Der Zauberlehrling») το 
πρόσωπο που προσπαθεί να επιτελέσει απαιτητική εργασία, χωρίς να 
έχει τη σχετική πείρα, που πειραµατίζεται ανεύθυνα: η διοίκηση τής 
επιχείρησης χρειάζεται ανθρώπους έµπειρους και υπεύθυνους, όχι 
µαθητευόµενους µάγους 3. µαθητευόµενος (ο), µαθητευόµενη (η) 
άτοµο που ασκείται ακόµη σε τέχνη ή επάγγελµα. 

µαθητεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {µαθήτ-ευσα (λαϊκ. -εψα)} ♦ 1. 
(αµετβ.) εκπαιδεύοµαι (κοντά σε δασκάλους): µαθήτευσε στους µε-
γαλύτερους ζωγράφους τής εποχής ΣΥΝ. διδάσκοµαι, σπουδάζω ♦ 2. 
(µετβ.) (ειρων.) δασκαλεύω, µαθαίνω (κάποιον) να ενεργεί (µε συγκε-
κριµένο τρόπο): καλά τον έχεις µαθητέψει να λέει ψέµατα. 

µαθητής (ο) {-ή κ. (λόγ.) -ού}, µαθήτρια (η) [µτγν.] {µαθητριών} 1. 
πρόσωπο που µαθαίνει γράµµατα ή τέχνη υπό την καθοδήγηση δα-
σκάλου: στις θεατρικές του σπουδές υπήρξε ~ τού Κ. Κουν 2. ο ανή-
λικος που φοιτά σε σχολείο: είναι ~ τής Α ∆ηµοτικού || καλός | επιµε-
λής | άτακτος - (πβ. λ. σπουδαστής, φοιτητής) 3. πρόσωπο που ασπά-
ζεται και ακολουθεί µε πίστη και αφοσίωση το κήρυγµα, τις πεποι-
θήσεις, το σύστηµα, τον τρόπο σκέψης ή έκφρασης σπουδαίου πολι-
τικού ή θρησκευτικού ηγέτη, την τεχνοτροπία ενός µεγάλου συγγρα-
φέα, καλλιτέχνη κ.λπ.: ~ τού Σεφέρη | τού Γκίκα || ο Πλάτων ήταν ~ 
τού Σωκράτη || οι δώδεκα ~ τού Χριστού. — (υποκ.) µαθητάκος (ο) κ. 
µαθητούδι (το) (βλ.λ.), µαθητριούλα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µανθάνω 
(βλ. λ. µαθαίνω)]. 

µαθητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τους µαθητές ή τη 
µάθηση: τα ~ χρόνια || η ~ ποδιά (η µπλε ποδιά που φορούσαν πα-
λαιότ. οι µαθητές και οι µαθήτριες). 

µαθητιώσα νεολαία (η) {µαθητιώσης νεολαίας} το σύνολο των νέων 
που φοιτούν στα σχολεία, που είναι µαθητές. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µαθητιώ (-άω) < αρχ. µαθητής]. 

µαθητόκοσµος (ο) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των µαθη-
τών ΣΥΝ. µαθηταρειό 2. πλήθος µαθητών. 

µαθητολόγιο (το) [1889] {µαθητολογί-ου | -ων} ο επίσηµος κατάλο-
γος κάθε σχολείου, στον οποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα και τα 

στοιχεία των µαθητών κάθε έτους. 
µαθητούδι (το) {χωρ. γεν.} ο µικρής ηλικίας µαθητής: τα ~ τής Α∆η-
µοτικού || µόλις ο δάσκαλος τής οδήγησης του έκανε µια παρατήρηση, 
τον κοίταξε αµήχανα σαν ~. 

µαθός (ο) (λαϊκότ.) αυτός που έµαθε κάτι από πείρα- ΦΡ. Ο παθός (γί-
νεται) µαθός βλ. λ. παθός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαθώς, µεταπλ. τ. τής µτχ. µαθών (πβ. γέρος < γέρων), 
από τον αόρ. β' ε-µαθ-ον τού αρχ. µανθάνω]. 

µάθος (το) {µάθους | χωρ. πληθ.} (σπάν.) η µάθηση, η αποκτηθείσα 
γνώση, στη ΦΡ. ΤΟ πάθος (γίνεται) µάθος το πάθηµα γίνεται µάθηµα 
(βλ. λ. µάθηµα). [ΕΤΥΜ. α^χ. < θ. µαθ- τού ρ. µανθάνω (πβ. αόρ. β' έ-
µαθ-ον)]. 

Μαθουσαλας (ο) 1. Π.∆. πρόγονος τού Νώε, που πιστεύεται πως έζη-
σε 969 χρόνια και πέθανε τη χρονιά τού Κατακλυσµού 2. (µετωνυµ.) 
ο άνθρωπος που ζει πάρα πολλά χρόνια ΣΥΝ. αιωνόβιος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. Μαθουσάλα (βιβλικό πρόσωπο, έβδοµος κατά σειράν από τον 
Αδάµ, που έζησε 969 χρόνια και θεωρείται σύµβολο µακροβιότητας) 
< εβρ. Methuselah]. 

µαία (η) {µαιών} (λόγ.) 1. η γυναίκα που ξεγεννά τις εγκύους, η µαµ-
µή 2. η ιατρική βοηθός που παρέχει βοήθεια σε εγκύους πριν, κατά τη 
διάρκεια ή µετά τον τοκετό, καθώς και στα νεογέννητα σε συνεργα-
σία µε τον αρµόδιο γυναικολόγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µαία, χαϊδευτ. τής καθοµιλουµένης (αρχικώς προσφώνηση προς 
ηλικιωµένες), που σχηµατίστηκε βάσει θ. µα-, για το οποίο βλ. λ. 
µητέρα, µαµµή]. 

µαΐανδρικός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα µαιάνδρου. Επίσης µαι-
ανδροειδής, -ής, -ές κ. µαιανδρώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 

µαίανδρος (ο) {µαιάνδρ-ου | -ων, -ους} 1. ελικοειδής σχηµατισµός 
τής κοίτης υδάτινου ρεύµατος, όταν προσκρούει σε εµπόδια που αλ-
λάζουν τον ρου του 2. (συνεκδ.) γεωµετρικό διακοσµητικό σχέδιο, το 
οποίο αποτελείται από ορθές γωνίες σε διαδοχική σειρά 3. (µτφ.) δαι-
δαλώδης, στρυφνός, ακατανόητος: οι ~ τής σκέψης του. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
όνοµα ποταµού ελικοειδούς σχήµατος στην περιοχή τής αρχ. Καρίας, 
αγν. ετύµου, στο οποίο ανάγεται και η σηµερινή τουρκ. ονοµασία 
Menderes]. 

µαιευτήρας (ο) γιατρός ειδικευµένος στις εγκυµοσύνες και στους 
τοκετούς. [ΕΤΥΜ. Σχηµατίστηκε µε αφετηρία το αρχ. θηλ. µαιεύτρια 
«µαία»]. 

µαιευτήριο (το) [1849] {µαιευτηρί-ου | -ων} ειδικό νοσηλευτικό ίδρυ-
µα για ιατρική παρακολούθηση και περίθαλψη των επίτοκων γυναι-
κών και των νεογνών κατά τα πρώτα στάδια τής ζωής τους. 

µαιευτική (η) [αρχ.] 1. ιατρικός κλάδος, µέρος τής γυναικολογίας, 
που έχει ως αντικείµενο τη γέννηση των παιδιών, τη φροντίδα και 
την περίθαλψη των γυναικών κατά τη διάρκεια τής κυήσεως, τού το-
κετού και τής λοχείας · 2. ΦΙΛΟΣ, µέθοδος αναζήτησης τής αλήθειας 
µέσα από τον διάλογο, την οποία εφάρµοσε ο Σωκράτης, οδηγώντας 
τον συνοµιλητή µε κατάλληλες ερωτήσεις να συνειδητοποιήσει την 
αλήθεια, την οποία ο τελευταίος έφερε µέσα του χωρίς να το γνωρί-
ζει. — µαιευτικός, -ή, -ό [αρχ.], µαιευτικώς επίρρ. [µτγν.]. 

µαιζονέτα (η) → µεζονέτα 
µαικήνας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} πλούσιος προστάτης των γραµµάτων 
και των τεχνών, που αναλαµβάνει τις χορηγίες των έργων καλλιτε-
χνών, λογίων κ.λπ. — µαικηνισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < λατ. Maecenas, πάµπλουτος Ρωµαίος διπλωµάτης (70-8 π.Χ.), 
γενναιόδωρος υποστηρικτής των ποιητών Βιργιλίου και Οράτιου]. 

µαϊµού (η) {µαϊµούδες} 1. (λαϊκ.) ο πίθηκος (συνήθ. ο µικρόσωµος) 2. 
(µτφ.-χαϊδευτ.) ο πολύ ζωηρός και χαριτωµένος άνθρωπος: Σου είναι 
µια ~ αυτή! Άντε να της ξεφύγεις! || τι γυρεύει εδώ αυτή η ~ ο φίλος 
σου; ΦΡ. µαϊµού τού Κωλέττη ως χαρακτηρισµός για πονηρό και 
ενοχλητικό άνθρωπο 3. (αργκό) οτιδήποτε πλαστό εµφανίζεται µε δό-
λιο τρόπο: αστυνοµικοί-µαϊµούδες || παππάς-µαϊµού (άνθρωπος µε-
ταµφιεσµένος σε παππά) || παντελόνια | κοστούµια µαϊµούδες (απο-
µιµήσεις). — (υποκ.) µαϊµουδίτσα (η) κ. µαϊµουδάκι (το) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. maymun ή, κατ' άλλη άποψη, < αρχ. µιµώ]. 

µαϊµουδήσιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που µοιάζει µε µαϊµού ΣΥΝ. πι-
θηκοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

µαϊµουδίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µαϊµούδισα} (κακόσ.) µιµούµαι µε 
προσποιητό και επιδεικτικό τρόπο: άνθρωποι που µέχρι χθες φορού-
σαν τσαρούχια, τώρα µαϊµουδίζουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ΣΥΝ. 
πιθηκίζω. — µαϊµουδισµός (ο) κ. µαϊµούδισµα (το). 

µαϊµουδίστικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ταιριάζει ή χαρακτηρίζει 
µαϊµού: ~ καµώµατα. 

µάινα επίρρ. ΝΑΥΤ. κυρ. στη ΦΡ. µάινα (τα πανιά)! κατέβασε (χαλάρω-
σε, χαλαρωµένα) τα πανιά. [ΕΤΥΜ. < µαϊνάρω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

Μαινάδα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις γυναίκες που αποτελούσαν 
τη συνοδία τού θεού ∆ιονύσου, στις οποίες είχε εµφυσήσει µυστική 
τρέλα 2. (µετωνυµ.) γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση έξαλλης 
µανίας. Επίσης Μαινάς {Μαινάδος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µαινάς, -άδος < 
µαίνοµαι]. 

Μαίναλο (το) {Μαινάλου} όρος τής Πελοποννήσου στον νοµό Αρκα-
δίας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Μαίναλον (όρος), παράλλ. τ. τού αρχ. Μαίναλος, αγν. 
ετύµου, πελασγ. αρχής, πβ. κ. Στύµφ-αλος, Μύκ-αλος]. 

µαϊνάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαϊνάρισα} ♦ 1. (µετβ.) ΝΑΥΤ. αφήνω ελεύ-
θερο, χαλαρό: ~ τα σκοινιά | τα πανιά ΣΥΝ. ξεσφίγγω, χαλαρώνω ΑΝΤ. 
βιράρω ♦ 2. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε κατάσταση πλήρους γαλήνης και 
ηρεµίας: η θάλασσα | ο καιρός µαϊνάρισε κάπως ΣΥΝ. γαληνεύω, κο-
πάζω, ηρεµώ, πέφτω (βλ. λ. µάινα). — µαϊνάρισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. 
< βεν. mainar «χαλαρώνω, κατεβάζω τα πανιά» < διαλε- 
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κτ. καλαβρ. majinare/mbajnare < λατ. *invaginâre «θηκαρώνω (το ξί-
φος)» (< vagina «θηκάρι»)]. 

µαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {(εξ-) εµάνην, -ης, -η} 1. διακατέχοµαι από 
µανία, συµπεριφέροµαι σαν τρελός: µαινόµενος ταύρος 2. εκφράζω 
µε ασυγκράτητο τρόπο την οργή και την αντίθεση µου σε κάτι: µαί-
νεται εναντίον τής νεολαίας | τής κυβέρνησης ΣΥΝ. γίνοµαι έξω φρε-
νών, πνέω µένεα 3. (µτφ.) εκδηλώνοµαι µε ασυγκράτητη ορµή, είµαι 
σε εξέλιξη: η πυρκαγιά µαίνεται ανεξέλεγκτη πέντε µέρες || η θύελλα 
µαίνεται εδώ και δύο ώρες || µαίνεται ο πόλεµος των εταιρειών πε-
τρελαίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µάν-jοµαι < *mn-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *men-
«σκέπτοµαι» (ρίζα ευρείας διαδόσεως, η οποία δηλώνει γενικά τις 
πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. σανσκρ. mânyate «σκέπτεται», αρχ. 
σλαβ. minjq «σκέπτοµαι», ιρλ. (do)muiniur «σκέπτοµαι, πιστεύω», 
λατ. mens «νους, σκέψη» (> ισπ. mente) κ.ά. Οµόρρ. µαν-ία, µέν-ος, 
µνή-µη, µάν-τις, µαν-θάνω (βλ. κ. µαθαίνω), αύτό-µα-τος (βλ.λ.) κ.ά. 
Το ρ. µαίνοµαι είχε αρχικώς τη γενική σηµ. «σκέπτοµαι», αλλά εξει-
δικεύθηκε στη σηµ. τής οργής, τής µανίας, ίσως µε την επίδραση τής 
λ. µένος] ; 

µαϊντανός (ο) 1. ποώδες φυτό, που ευδόκιµα στις χώρες τής Μεσο-
γείου και καλλιεργείται για τα αρωµατικά φύλλα του, τα οποία χρη-
σιµοποιούνται σε µαγειρεµένο φαγητό ή σαλάτες ΣΥΝ. µακεδονήσι 
2. (µτφ.) για κάποιον ή κάτι που εµφανίζεται ή αναφέρεται µε µεγάλη 
συχνότητα σε ορισµένους χώρους (λ.χ. τηλεοπτικές εκποµπές), σαν 
να είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα τους: έχει γίνει - στα κανάλια· 
όποια εκποµπή και να παρακολουθήσεις, θα τον δεις κι αυτόν. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. maydanoz < µεσν. µακεδονήσι (βλ.λ.)]. 

Μάιος (ο) {Μαΐου} ο πέµπτος µήνας τού χρόνου και ο τρίτος τής άνοι-
ξης (µαζί µε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο), ο οποίος έχει 31 ηµέρες. 
Επίσης Μάης (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Maius < θηλ. Maia, ονοµασία αρχ. ρωµαϊκής θεό-
τητας, που εθεωρείτο µητέρα τού θεού Ερµή]. 

µαΐστρα (η) {µαϊστρών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. η µεγαλύτερη κεραία ιστιοφό-
ρου και το τετράγωνο πανί που κρεµιέται από αυτήν. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βεν. maistra «µεγίστη», βλ. κ. µαΐστρος]. 

µαϊστράλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µαΐστρος µικρής έντασης. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. maistral, υποκ. τού maistro, βλ. κ. µαΐστρος]. 

µαΐστρος (ο) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) µικρής έντασης Β∆. άνεµος, που 
φέρνει δροσιά συνήθ. κατά τη θερινή περίοδο (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) σκίρων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. maistro «µέγιστος» < λατ. magister < magnus «µέ-
γας»]. 

µαιστροτραµουντανα (η) (χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µε-
ταξύ βόρειου και βορειοδυτικού ανέµου (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 
(επίσ.) σκιρωνοβορρας. 

µαΐστωρ (ο) (µαΐστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων) 1. (στη βυζαντινή επο-
χή) ο δάσκαλος τής εκκλησιαστικής χορωδίας 2. (γενικότ.) το πρό-
σωπο που κατευθύνει καλλιτεχνική κίνηση (π.χ. την αγιογράφηση 
ναού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. magister < 
magnus «µέγας»]. 

µαιτρ (ο) → µετρ 
µαιτρέσα (η) → µετρέσα 
µάκα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.-εκφραστ.) η βροµιά, το λέρωµα: ο γιακάς 
έπιασε - || ρούχα µέσα στη - (βρόµικα). [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. macchia 
«λεκές» < λατ. macula]. 

µακάβριος, -α, -ο [1897] αυτός που προκαλεί τη φρίκη τού θανάτου, 
που έχει χαρακτήρα ανατριχιαστικό, επειδή θυµίζει τον θάνατο: οι -
λεπτοµέρειες τού εγκλήµατος || ~ θέαµα | ανέκδοτο | σκηνικό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. macabre, από τη µεσν. φρ. danse de Macabre 
«µακάβριος χορός». Η λ. είναι αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µιαν 
άποψη, ανάγεται σε οµώνυµο ζωγράφο (Macabre), ο οποίος εικονίζε 
στα έργα του χορούς σκελετών. Οι περισσότεροι, εντούτοις, 
συγκλίνουν στην εκδοχή ότι η λ. Macabre ανάγεται στο όνοµα 
Maccabée < λατ. Maccabaeus < µτγν. Μακκαβαϊος | -οι (βλ.λ.), ιουδαϊ-
κή οικογένεια τού 2ου και Ιου αι. π.Χ., τής οποίας η εξέγερση κατε-
πνίγη τελικά το 63 π.Χ. (οχυρό Μασάντα, µετά την οµαδική αυτοκτο-
νία των πολιορκηµένων). Τέλος, υπάρχει και η άποψη ότι η λ. προέρ-
χεται από το συρ. maqabrey «τάφρος, λάκκος»]. 

µακάκος (ο) πίθηκος που ζει κυρ. στην Ασία, έχει τρίχωµα καφετί ώς 
µαύρο, ρύγχος όµοιο µε τού σκύλου, αλλά µε στρογγυλεµένο προφίλ 
και ζει σε αγέλες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. macaque < πορτ. macaco, λ. τής γλωσσικής οµάδας 
Μπαντού, πβ. λινγκάλα makako «πίθηκος»]. 

µακαντάσης (ο) (µακαντάσηδες) (λαϊκ.) φίλος, σύντροφος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. mankadasj. 

Μακάο (το) {άκλ.} πορτογαλική αποικία µέχρι το 1999, οπότε πέρασε 
στον έλεγχο τής Κίνας· αποτελείται από ένα ακρωτήριο και δύο µι-
κρά νησιά στη ΝΑ. Κίνα. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. Macao < κινεζ. Ama-ngao «όρµος τής θεάς A-ma (προ-
στάτιδας των ναυτικών)». Η επίσηµη κινεζ. ονοµασία είναι Aomin < 
ào «όρµος» + men «πύλη»]. 

µακαράς (ο) (µακαράδες} (λαϊκ.) 1. η τροχαλία, το καρούλι 2. το βα-
ρούλκο, ο γερανός. [ΕΤΥΜ < τουρκ. makara < αραβ. bak(a)ra]. 

µακαρθίσµος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. πρακτική πολιτικών διώξεων εις βά-
ρος προσώπων που θεωρήθηκαν ή καταγγέλθηκαν (συχνά ανυπόστα-
τα) ως κοµουνιστές στις Η.ΠΑ. στις αρχές τής δεκαετίας τού '50, µε 
τη σύνταξη καταλόγων ύποπτων προσώπων, την απόλυση από την ερ-
γασία τους ή και τη φυλάκιση τους 2. (κατ' επέκτ.) κάθε πρακτική 
πολιτικών διώξεων εις βάρος πολιτών συγκεκριµένων πεποιθήσεων 

µε την καλλιέργεια κλίµατος εκφοβισµού και µε την κατασυκοφά-
ντηση τους. — µακαρθιστής (ο), µακαρθικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. McCarthyism, από το όνοµα τού Αµερικανού 
ρεπουµπλικάνου γερουσιαστή J.R. McCarthy (1908-1957), προέδρου 
τής Επιτροπής Κυβερνητικών Ενεργειών τής Γερουσίας, από τον οποίο 
ξεκίνησε η παραπάνω πρακτική]. 

µακάρι µόρ. 1. (για την έκφραση ευχής) είθε, αν (µόνο) ήταν δυνατόν, 
άµποτε: ~ να ξέρα! (για δήλωση πλήρους άγνοιας) || ~ να βγω ψεύ-
της! || ~ να πετύχεις! || - να βρέξει! 2. (για εναντίωση) ακόµη και αν, 
έστω και αν, ούτε και: δεν θα του το δώσω, - να µου το ζητήσει γο-
νατιστός! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευκτική. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από το ουδ. µακάριον τού αρχ. µακάριος, µε επιφωνη-
µατική χρήση (πβ. κ. µαζί)]. 

µακάρια (η) (λαϊκότ.) 1. το ψωµί που µοιράζεται µετά την κηδεία ή 
το µνηµόσυνο ΣΥΝ. ψυχόπιτα 2. το γεύµα που παρατίθεται στο σπίτι 
τού εκλιπόντος στους συγγενείς και φίλους µετά την κηδεία του ΣΥΝ. 
νεκρόδειπνος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µακάρια, θηλ. τού επιθ. µακάριος. Σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, η σύνδεση µε το επίθ. µακάριος είναι προϊόν παρετυµολο-
γίας, ενώ η λ. ανάγεται στο ρ. µάσσω «ζυµώνω, µαλάσσω». Η σηµ. 
τού νεκροδείπνου, πάντως, θα δικαιολογούσε επαρκώς την πρώτη ερ-
µηνεία, αφού ήδη στον Αριστοφάνη απαντά η ευφηµιστική φρ. απαγ' 
ες µακαρίαν (αντί τού συνήθους ες κόρακας), στον δε Ησύχιο εµφα-
νίζεται ως «γλώσσα»: µακάρια· βρώµα εκ ζωµού και άλφίτων]. 

µακαρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µακάρισ-α, -µένος) θεωρώ (κάποιον) καλό-
τυχο: τον µακάριζαν για τα καλά παιδιά του ΣΥΝ. καλοτυχίζω· ΦΡ. 
µηδένα προ του τέλους µακάριζε (Σόλων, στον Ηρόδ. | 32,7) µη θεω-
ρείς κανέναν ευτυχισµένο πριν δεις το τέλος τής ζωής του. 

Μακάριος (ο) (Μακαρίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < 
αρχ. επίθ. µακάριος (βλ.λ.)]. 

µακάριος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που έχει βρει την απόλυτη ευτυ-
χία και γαλήνη, σαν να έχει δεχθεί ύψιστη ευλογία: «~ οί πτωχοί τφ 
πνεύµατι» (Κ.∆.) || (ειρων.) «~ οι κουτσοµπόληδες, ότι αυτοί θα κλη-
ρονοµήσουν τη βασιλεία των ουρανών, έχοντας θάψει όλους τους 
υπολοίπους» (εφηµ.) ΣΥΝ. ευτυχισµένος, ευλογηµένος, καλότυχος- ΦΡ. 
µακάριοι οι κατέχοντες (λατ. beati possidentes) ευτυχισµένοι όσοι κα-
τέχουν κάτι 2. αυτός που βρίσκεται σε ψυχική γαλήνη και ευφορία: -
χαµόγελο. —µακάρια | µακαρίως (βλ.λ.) [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µακαρίτης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µάκαρ «ευτυχής, ευδαίµων» (πιθ. αρχαιότατο ουδ. ουσ., 
που χρησιµοποιήθηκε ως επίθ.), αγν. ετύµου. Η συσχέτιση µε το επίθ. 
µακρός δεν προσφέρεται σηµασιολογικώς· επίσης η υπόθεση περί δα-
νείου από την Αιγυπτιακή δεν είναι πειστική]. 

Μακαριότατος (ο) ΕΚΚΛΗΣ. ως προσφώνηση πατριαρχών και αρχιε-
πισκόπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

µακαριότητα (η) [αρχ.] 1. απόλυτη ευτυχία και γαλήνη ΣΥΝ. καλο-
τυχία 2. η έλλειψη κάθε ανησυχίας, η κατάσταση απόλυτης ηρεµίας 
και απαλλαγής από τα πάθη · ΦΡ. η Αυτού Μακαριότης προσφώνη-
ση τού αρχιεπισκόπου Αθηνών: την έναρξη των εργασιών τού Συνε-
δρίου θα κάνει - ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. 

µακαρισµός (ο) [αρχ.] 1. το καλοτύχισµα, η ευλογία για κάποιον που 
όλα στη ζωή τού πάνε καλά 2. µακαρισµοί (οι) οι εννέα σύντοµοι 
αφορισµοί, µε τους οποίους αρχίζει η Επί τού Όρους Οµιλία τού Ιη-
σού. 

µακαρισµοί (Κ.∆. Ματθ. 5, 3-11) 
«Μακάριοι οί πτωχοί τω πνεύµατι, 

ότι αυτών εστίν ή βασιλεία τών ουρανών. 
Μακάριοι οί πενθοϋντες, 

δτι αυτοί παρακληθήσονται. 
Μακάριοι οί πραεϊς, 

δτι αυτοί κληρονοµήσουσιν την γήν. Μακάριοι οί 
πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, 

δτι αυτοί χορτασθήσονται. 
Μακάριοι οι ελεήµονες, 

δτι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάριοι 
οι καθαροί τή καρδίφ, 

δτι αυτοί τον θεόν δψονται. 
Μακάριοι οί ειρηνοποιοί, 

δτι αυτοί υιοί θεού κληθήσονται. Μακάριοι οί 
δεδιωγµένοι ένεκεν δικαιοσύνης, 

δτι αυτών εστίν ή βασιλεία τών ουρανών. 
Μακάριοι έστε 

δταν όνειδίσωσιν υµάς και διώξωσιν και εϊπωσιν 
πάν πονηρόν καθ' υµών [ψευδόµενοι] ένεκεν έµοϋ». 

µακαριστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που θεωρείται καλότυχος 
και ευλογηµένος 2. (για αποθανόντες ιερωµένους) µακαρίτης: ο ~ 
αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείµ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακαρίτης. 

µακαρίτης (ο) {µακαριτών}, µακαρίτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ευ-
φηµ.) ο νεκρός (επειδή µε τον θάνατο του γλύτωσε από τα βάσανα 
τής ζωής): η θέληση τού - ήταν να πουληθεί το σπίτι || πρόλαβα και 
φρενάρισα, αλλιώς τώρα θα ήµουν- .'ΣΥΝ. συχωρεµένος, πεθαµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µάκαρ (βλ. λ. µακάριος). Η ευφηµιστική χρήση τής λ. εί-
ναι ήδη αρχ.]. 

µακαρίτης: συνώνυµα. Η έννοια τού θανάτου και κάθε αναφορά 
σε θανόντες είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα θέµατα στη γλωσσική επι-
κοινωνία όλων των γλωσσών. Στην Ελληνική, στις περιπτώσεις 
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αναφοράς σε θανόντες συνήθως χρησιµοποιούνται ευφηµιστικοί 
χαρακτηρισµοί, που συνδέονται: (α) µε την έννοια τής «ευτυχίας»: 
µακαρίτης (κυριολ. σηµ. «ευτυχισµένος», από το αρχ. µάκαρ. από 
όπου και το µακάριος) και, προκειµένου για ιερωµένους, µακαρι-
στός (στην εκκλησιαστική γλώσσα χρησιµοποιείται και η λ. αξιο-
µακάριστος. αφού κατά τη χριστιανική πίστη ο αποθνήσκων µε-
ταβαίνει από την προσωρινή, εγκόσµια ζωή στην αιώνια ζωή, εξα-
σφαλίζοντας την πραγµατική ευτυχία) (β) µε την έννοια τής «µνή-
µης | λήθης»: αείµνηστος, αλησµόνητος, αξέχαστος και (από το 
αρχ. άοιδή «τραγούδι») αοίδιµος «τραγουδισµένος» > «αξιοµνη-
µόνευτος» (γ) µε την έννοια τής χριστιανικής «συγχώρησης»: συ-
χωρεµένος (δ) µε την έννοια τής εγκατάλειψης των εγκόσµιων και 
τής µετάβασης στην άλλη ζωή: εκλιπών (µετοχή τού εκλείπω) και 
µεταστάς (µετοχή τού ρ. µεθίσταµαι «µεταβαίνω, περνώ από µία 
κατάσταση σε µιαν άλλη»). Σε ειρωνική χρήση έχει περάσει η 
φράση αλήστου µνήµης «αλησµόνητος», που, ενώ ξεκίνησε ως ευ-
φηµισµός ανάλογος µε τα επίθ. αείµνηστος, αλησµόνητος κ.τ.ό., 
προσέλαβε (και από τη λογιότερη διατύπωση της) την κακόσηµη 
σηµ. «αξέχαστος για κάτι κακό ή αρνητικό»: όπως έλεγε και ο 
αλήστου µνήµης δικτάτορας Μουσσολίνι. 

µακαρίτικος, -η, -ο (σκωπτ. για πράγµατα) αυτός που δεν υπάρχει 
πια, που έχει παλιώσει: εκείνα τα ~ τα παπούτσια και τι δεν τράβηξαν 
µε βροχές, λάσπες και χιόνια! 

µακαρίως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) µε µακαριότητα, µε αδικαιολόγητο 
εφησυχασµό: κοιµάται ~, σαν να µην τρέχει τίποτα! || δεν µπορούµε 
να περιµένουµε ~ να λυθούν τα προβλήµατα ως διά µαγείας. 

µακαρονάδα (η) φαγητό από µακαρόνια βραστά ή στον φούρνο, που 
συνοδεύονται συνήθ. από διάφορα είδη σάλτσας και τριµµένο τυρί. 
[ΕΤΥΜ. < µακαρόνι + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

µακαρονάς (ο) {µακαρονάδες}, µακαρονού (η) {µακαρονούδες} 1. 
πρόσωπο που του αρέσουν πολύ τα µακαρόνια 2. (σκωπτ.) ο Ιταλός. 

µακαρόνι (το) {µακαρον-ιού | -ιών} 1. λεπτό σωληνοειδές ζυµαρικό 
παρασκευαζόµενο από σιταρένιο αλεύρι, νερό και αλάτι: βράζω τα ~ 
|| τα ~ παράβρασαν | λάσπωσαν || µακαρόνια µε κιµά 2. (ειδικότ.) µα-
καρόνια (τα) η µακαρονάδα. — (υποκ.) µακαρονάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < βεν. macaroni < λατ. *maccare «κόβω» (πβ. 
κ. p. macto «σφάζω, θυσιάζω») ή < ιταλ. maccarone < µεσν. 
µακαρωνία < αρχ. µακάρια «νεκρώσιµο δείπνο» (οπότε πρόκειται για 
αντιδάν. µε ορθότ. γρ. µακαρώνι)]. 

µακαρονισµός (ο) [1805] η χρήση µακροσκελών προτάσεων, εξεζη-
τηµένων και αδόκιµων αρχαϊσµών σε προσπάθεια διαµορφώσεως λό-
γιου ύφους ΣΥΝ. σχολαστικισµός. — µακαρονικός, -ή, -ό [1805], µα-
καρονιστής (ο) [1814]. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. macaronisme «λατινισµός σε γαλλικό 
κείµενο »]. 

µακεδονήσι (το) {χωρ. γεν.} ο µαϊντανός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
µεσν. < λατ. macedonense, ουδ. τού επιθ. macedonen-sis 
«Μακεδόνικος» < Macedo < αρχ. Μακεδών]. 

Μακεδονία (η) 1. γεωγραφικό διαµέρισµα τής Β. Ελλάδας, που περι-
λαµβάνει τους νοµούς Γρεβενών, ∆ράµας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, 
Φλώρινας και Χαλκιδικής 2. ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στο κέ-
ντρο τής Βαλκανικής Χερσονήσου, που το µεγαλύτερο µέρος της κα-
ταλαµβάνει το Β. τµήµα τής Ελλάδας (µέχρι τη Θράκη), καθώς και 
ένα τµήµα τής Ν∆. Βουλγαρίας («Μακεδονία τού Πιρίν»), τµήµα τής 
πρώην Γιουγκοσλαβίας και τής τωρινής F.Y.R.O.M., καθώς και ένα 
µικρό τµήµα στο Α. άκρο τής Αλβανίας 3. ΙΣΤ. αρχαίο βασίλειο, που 
στα χρόνια τής ακµής του εκτεινόταν περίπου στα όρια τής παρα-
πάνω περιοχής (σηµ. 2) και επί βασιλείας τού Μ. Αλεξάνδρου, ως επί 
κεφαλής τού ενωµένου ελληνικού στρατού, επεκτάθηκε σε αυτοκρα-
τορία µέχρι τη ΝΑ. Ασία 4. (καταχρ.) η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµο-
κρατία τής Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ.-F.Y.R.O.M.· στην ονοµασία αυτή 
ένας γεωγραφικός όρος έχει αναχθεί σκόπιµα σε εθνικό). — Μακε-
δόνας κ. Μακεδονίτης (υ). Μακεδόνισσα κ. Μακεδονίτισσα (η) (σηµ. 
1, 3), µακεδόνικος, -ή, -ό κ. µακεδονίτικος, -η, -ο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< Μακεδόνες < αρχ. επίθ. µακεδνός «µακρύς, ψηλός» (< I.E. *mak- 
«µακρύς, λεπτός», βλ. κ. µάκρος, µήκος). Η λ. αναλύεται ως *Μακι-
κεδόνες< µακι- (< µακ-ρός) + -κεδών/ -όνες, το οποίο ίσως αποτελεί 
µακεδόνικο τύπο τής λ. χθων «γη». Αρχική σηµ. τού τοπωνυµίου 
Μακεδονία ήταν «µακρά, υψηλά κείµενη (βόρεια) χώρα»]. 

µακεδόνικος, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μακεδονία: 
~ οίνος | χαλβάς 2. ΙΣΤ. Μακεδόνικος Αγώνας ο ένοπλος αγώνας 
(1903-1908) των Ελλήνων εναντίον των βουλγαρικών συµµοριών (κο-
µιτάτων), τα οποία λυµαίνονταν την περιοχή πριν από την απελευθέ-
ρωση της από τους Τούρκους. Επίσης µακεδονίτικος, -η, -ο. 

µακεδόνικη γλώσσα: η αρχαία Μακεδόνικη και η ψευδώνυµη 
γλώσσα των Σκοπίων. Λέγοντας µακεδόνικη γλώσσα εννοούµε µια 
αρχαία ελληνική διάλεκτο δωρικής υφής, γνήσια και αρχαιοπινή 
ελληνική γλώσσα, που τη γνωρίζουµε από το περιορισµένο, πράγ-
µατι, υλικό που έχει διασωθεί (πρόκειται για 350 περίπου λέξεις, 
150 προσηγορικά και 200 κύρια ονόµατα, που µαρτυρούνται κυ-
ρίως από δύο λεξικογράφους, τον Ησύχιο και τον Αµερία). Η διά-
λεκτος αυτή, επειδή πρώιµα καθιερώθηκε η Αττική ως επίσηµη 
γλώσσα (διάλεκτος) τού µακεδόνικου κράτους για πολιτικούς λό-
γους, χρησιµοποιήθηκε κυρίως στον προφορικό λόγο, γι' αυτό και 
δεν έχουν σωθεί πρώιµες επιγραφικές µαρτυρίες στη διάλεκτο, ενώ 
σώζονται 6.000 περίπου µακεδόνικες επιγραφές σε αττική διάλε-
κτο. Μαρτυρίες αρχαίων γραµµατικών, σχολιαστών, λεξικογράφων 

πείθουν ότι τη µακεδόνικη διάλεκτο τη θεωρούσαν από τις αρχαι-
ότερες ελληνικές διαλέκτους, χρησιµοποιώντας το υλικό της για 
να υποστηρίξουν διάφορες ετυµολογικές και άλλες γλωσσικές πα-
ρατηρήσεις (βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, Η γλώσσα τής Μακεδονίας, Αθή-
να 1992, σ. 161 κ.εξ.). 
Μακεδνοί, Μακεδόνες, Μακέται είναι οι ονοµασίες που χρησιµο-
ποιήθηκαν για τους Έλληνες τής Μακεδονίας, ονοµασίες που συν-
δέονται µε τις λ. µάκος (µήκος) και µακρός, οπότε το Μακεδονία 
θα δήλωνε αρχικά «τη µακρινή ή ψηλά (στον Βορρά) ευρισκόµε-
νη» περιοχή. Είναι γνωστή η µαρτυρία τού Ηροδότου (δηλωτική 
και αυτή τής δωρικής καταγωγής των Μακεδόνων): «τό δε ∆ωρι-
κόν, πολυπλάνητον κάρτα... οϊκεε εν Πίνδω Μακεδνον καλεόµε-
νον» (Ηροδ. 1,56), ενώ στον Όµηρο ήδη απαντά η λ. µακεδνός µε τη 
σηµ. «ψηλόκορµος»: «οϊά τε φύλλα µακεδνής αίγείροιο» (η 106) 
«σαν τα φύλλα τής ψηλόκορµης λεύκας», οπότε και Μακεδνοί πιθ. 
να ήταν οι «υψηλόσωµοι». 
Ως προς τη «µακεδόνικη» γλώσσα των Σκοπίων, πρόκειται στην 
πραγµατικότητα για µια βουλγαρική στη δοµή της διάλεκτο (κα-
τατάσσεται από τους γλωσσολόγους µαζί µε τη βουλγαρική γλώσ-
σα), που άρχισε να εκσερβίζεται µε βάση τα ιδιώµατα των περιο-
χών Prilep, Bitolja, Kicev και Vêles από το 1944, όταν τα Σκόπια 
απετέλεσαν τη «Λαϊκή ∆ηµοκρατία τής Μακεδονίας» στην ενιαία 
Γιουγκοσλαβία τού Τίτο. o τεχνητός εκσερβισµός τής βουλγαρικής 
διαλέκτου των Σκοπίων και η κατασκευή (από οµάδα γλωσσολό-
γων) εθνικής δήθεν γλώσσας από τα επιµέρους ιδιώµατα έγινε για 
πολιτικούς λόγους, για να αποφευχθούν οι διεκδικήσεις των Βουλ-
γάρων, που θεωρούσαν τα Σκόπια και τους κατοίκους τους βουλ-
γαρική περιοχή, o σλαβολόγος André Vaillant γράφει «το όνοµα 
Bugari [δηλ. Βούλγαροι] είναι στην πραγµατικότητα η εθνική ονο-
µασία των Σλάβων τής Μακεδονίας [αναφέρεται στα Σκόπια], 
πράγµα που δείχνει πως (οι Σλάβοι τής περιοχής αυτής) υιοθέτη-
σαν το όνοµα Βούλγαροι, που τους έδωσαν οι Σέρβοι» (Μπαµπι-
νιώτης έ.α., 6 XIX). o δε Ιταλός γλωσσολόγος Vittore Pisani σηµει-
ώνει: «Πράγµατι ο όρος µακεδόνικη γλώσσα είναι προϊόν πολιτι-
κής ουσιαστικά προέλευσης» (Μπαµπινιώτης αυτ.). Η τεχνητά 
αποψιλωµένη από το, υπερισχύον αρχικά, βουλγαρικό γλωσσικό 
υλικό γλώσσα των Σκοπίων, από τους Βουλγάρους µεν αποκλήθη- 
κε «κολισεφσκική Σερβική», ως φτειαχτή γλώσσα τού τότε πρω-
θυπουργού των Σκοπίων Λ. Κολισέφσκι, στην πράξη όµως είναι µια 
νεοσλαβική βουλγαροσερβική γλώσσα µιας περιοχής που το 1918 
αποτελούσε τη «Νότια Σερβία» ή «τη διοικητική περιφέρεια τού 
Βαρδάρη». Μετά τα λεχθέντα, είναι φανερό πως ό,τι αποκαλείται 
από τους Σκοπιανούς «µακεδόνικη γλώσσα» δεν έχει καµία σχέση 
µε την πραγµατική αρχαία ελληνική γλώσσα τής Μακεδονίας, αλ-
λά αποτελεί µια «ψευδώνυµη» κατασκευή για πιθανές διεκδική-
σεις στην ελληνική Μακεδονία. 

µακεδονοµάχος (ο) κάθε πολεµιστής που έλαβε µέρος στον αγώνα 
για την απελευθέρωση τής Μακεδονίας. 

µακελλάρης (ο) {µακελλάρηδες}, µακελλάρισσα (η) {χωρ, γεν. 
πληθ.} 1. πρόσωπο που σφάζει ζώα ΣΥΝ. σφαγέας, χασάπης 2. (µτφ.-
εκφραστ.) πρόσωπο που έχει κάνει µεγάλες σφαγές, που σκότωσε 
πολλούς ανθρώπους, ο αιµοχαρής άνθρωπος: ~ των λαών ΣΥΝ. σφα-
γέας. — µακελλάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < µτγν. µακελλάριος < λατ. macellarius < 
macellum «κρεοπωλείο» < αρχ. µάκελλον «σφαγείο, κρεοπωλείο», βλ. 
κ. µακελλεύω]. 

µακελλειό (το) (εκφραστ.) 1. ο άγριος, βίαιος θάνατος µεγάλου αριθ-
µού ανθρώπων (π.χ. σε πολύνεκρες µάχες, δυστυχήµατα, µαζικές 
σφαγές κ.λπ.) ΣΥΝ. σκοτωµός, σφαγή, αιµατοχυσία 2. η µεγάλη ανα-
στάτωση, σύγχυση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µακελλείον < αρχ. µάκελλον «σφαγείο, κρεοπω-
λείο», βλ. κ. µακελλεύω]. 

µακελλεύω ρ. µετβ. {µακέλλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. κατασφάζω, 
σκοτώνω µε αγριότητα 2. (µεσοπαθ. µακελλεύοµαι) (εκφραστ.) πε-
τσοκόβοµαι, τραυµατίζοµαι βαθιά σε πολλά µέρη τού σώµατος µου. — 
µακέλλεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάκελλον «σφαγείο, κρεοπωλείο - φράχτης», πιθ. 
< εβρ. miklä «φράχτης, µάντρα» ή, κατ' άλλη άποψη, από σηµιτ. ρίζα 
mkr^ « εµπο ρεύοµαι »]. 

µακέτα (η) {µακετών} 1. µικρογραφία κατασκευής ή περιοχής, συνήθ. 
από ξύλο ή πλαστικό: ~ τού εργοστασίου | των αθλητικών εγκατα-
στάσεων/ τού αρχαιολογικού χώρου ΣΥΝ. οµοίωµα, µοντέλο 2. γραπτό 
προσχέδιο έργου, που χρησιµοποιείται για να καθοδηγεί τον δηµι-
ουργό του ως πρότυπο 3. ΤΥΠΟΓΡ. εικαστικό πρότυπο που είναι σχε-
διασµένο µε ακρίβεια και αποτελεί οδηγό για την πιστή εκτύπωση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. macchietta (> γαλλ. maquette), υποκ. τού macchia «σχέ-
διο, σκίτσο» < λατ. macula «στίγµα, κηλίδα»]. 

µακετίστας (ο) {µακετιστών}, µακετίστρια (η) {µακετιστριών} 
πρόσωπο που κατασκευάζει µακέτες. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. macchietista]. 

Μ.Α.ΚΙ. (η) Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση. 
µάκια (τα) {άκλ.} (στη γλώσσα των µικρών παιδιών) το φιλί: κάνε - τη 
µαµµά || να το κάνω ~ (ενν. το µωρό), να γίνει καλά! ΣΥΝ. µα. 
[ΕΤΥΜ. < µα (ηχοµιµητ. για φιλί) + υποκ. επίθηµα -άκ-ια (πληθ.)]. 

µακιαβελισµος (ο) [1821] {χωρ. πληθ.} 1. πολιτικό δόγµα που διατύ-
πωσε και υποστήριξε ο Ιταλός πολιτικός Νικολό Μακιαβέλλι, σύµ-
φωνα µε το οποίο η άσκηση τής εξουσίας από τον ηγεµόνα γίνεται µε 
κάθε δυνατό µέσο και χωρίς κανέναν ηθικό φραγµό, προκειµένου να 
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κρατηθεί στην εξουσία και να την επεκτείνει, στο µέτρο τού δυνατού 
2. (κατ' επέκτ.) η χρήση µηχανορραφιών στην άσκηση πολιτικής, ο 
πολιτικός ρεαλισµός που φτάνει στα όρια τού κυνισµού. — µακια-
βελικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Ιταλού πολιτικού Ν. Machiavelli (1469-1527), 
γνωστού για τις διπλωµατικές του ικανότητες και για την πολιτική 
θεωρία που διατύπωσε στο έργο του II principe (Ο ηγεµών, 1513), το 
οποίο αποτελεί δοκίµιο πολιτικής τέχνης χαρακτηριζόµενο από πολι-
τικό κυνισµό]. 

µακιγερ (ο) {άκλ.}, µακιγέζ (η) {άκλ.} επαγγελµατίας ειδικός στο 
µακιγιάζ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maquilleur | maquilleuse < maquiller, βλ. κ. 
µακιγιάρω]. 

µακιγιάζ (το) {άκλ.} τεχνική για την κάλυψη των ατελειών και τον 
καλλωπισµό τού προσώπου µε διάφορα καλλυντικά: βαρύ | εξεζητη-
µένο ~ || κάνω ~ || ~ µατιών ΣΥΝ. (λόγ.) ψιµυθίωση, (λαϊκ.) φτειασίδω-
µα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκαράζ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maquillage < maquiller (βλ. κ. 
µακιγιάρω)}. 

µακιγιάρω ρ. µετβ. {µακιγιάρισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (το πρόσωπο, 
µέρος τού προσώπου) µε καλλυντικά ΣΥΝ. (λαϊκ.) φτειασιδώνοµαι, 
(αρχαιοπρ.) ψιµυθιώνοµαι. — µακινιάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. maquiller, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ολλ. maken «κάνω» 
(πβ. αγγλ. make up)]. 

Μακκαβαίοι (οι) (Π.∆.) ιουδαϊκή οικογένεια τής Ιερουσαλήµ (2ος και 
1ος αι. π.Χ.), που εξέφραζε τον ιουδαϊκό ενθικισµό και ανέπτυξε επα-
ναστατική δράση κατά τής δυναστείας των Σελευκιδών (βλ. κ. λ. µα-
κάβριος, ETYM.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Μακκαβαίοι < εβρ. makkabâ «σφυρί». Το προσωνύµιο 
αυτό δόθηκε στον Ιούδα Μακκαβαίο λόγω τής έντονης επαναστατι-
κής δράσης του και τού ισχυρού στρατού που οργάνωσε]. 

µακό (το) {άκλ.} 1. λεπτό βαµβακερό ύφασµα 2. (συνεκδ.) ρούχο, συ-
νήθ. µπλούζα, από αυτό το ύφασµα: λευκό | κοντοµάνικο ~ 3. (ως 
επίθ. για ρούχα) ο κατασκευασµένος από το παραπάνω ύφασµα: ~ 
µπλούζα | φόρεµα. [ΕΤΥΜ. Από εµπορική επωνυµία]. 

µακραίνω κ. (λόγ.-σπάν.) µακρύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάκρυνα} 
♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) πιο µακρύ: ~ µια φούστα | ένα παντελόνι ΣΥΝ. 
επιµηκύνω ΑΝΤ. κονταίνω 2. επιµηκύνω (σε έκταση ή διάρκεια), πα 
ρατείνω: πολύ τον µάκρυνες τον λόγο σου- κόψε κάτι ♦ (αµετβ.) 3. 
αποκτώ µεγαλύτερο µήκος, γίνοµαι µακρύτερος: τα µαλλιά σου µά 
κρυναν πολύ ΣΥΝ. αναπτύσσοµαι 4. επιµηκύνοµαι (ως προς την έκτα 
ση ή τη χρονική διάρκεια): το έργο | η συνεδρίαση | η συζήτηση µά 
κρυνε πολύ ΣΥΝ. παρατείνοµαι, χρονίζω 5. αποµακρύνοµαι, αποτρα 
βιέµαι: το πλοίο µάκραινε σιγά-σιγά από την ακτή ΣΥΝ. ξεµακραίνω. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µακρύνω < αρχ. µακρύς (βλ.λ.)]. 

µακραίων, -ων, -ον [αρχ.] {µακραίων-ος, -α | -ώνων} (λόγ.) αυτός που 
διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, για πολλούς αιώνες: η ~ πα-
ρουσία Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα || ~ ιστορία | παράδοση ΣΥΝ. 
µακροχρόνιος, πολυχρόνιος ΑΝΤ. βραχυχρόνιος, ολιγόχρονος. Επίσης 
µακραίωνος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ατέρµων. 

µακράν επίρρ. (+γεν.) (αρχαιοπρ.-µτφ.) σε µεγάλη απόσταση (τοπική, 
χρονική κ.λπ.), µακριά από: ~ τής συνήθους συµπεριφοράς του, αντα-
πέδωσε τις προκλήσεις || είναι ~ ο µεγαλύτερος µαέστρος τού κόσµου 
ΑΝΤ. εγγύς, πλησίον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., από την αιτ. ενικού τού θηλ. µακρά (βλ. λ. µα-
κρός)]. 

µακρεµα (το) [µεσν.] {µακρέµατος | χωρ. πληθ.} 1. η αύξηση τού µή-
κους: το ~ του µανικιού | των µαλλιών ΣΥΝ. επιµήκυνση ANT. κόντε-
µα 2. η αποµάκρυνση, η αύξηση τής απόστασης: το ~ τού πλοίου στον 
ορίζοντα ΑΝΤ. πλησίασµα 3. η αύξηση τής διάρκειας περισσότερο 
από το κανονικό ή το αναµενόµενο: το ~ µιας κουβέντας ΑΝΤ. συντό-
µευση. 

µακρηγορώ ρ. αµετβ. {µακρηγορείς... | µακρηγόρησα} (λόγ.) µιλώ για 
πολλή ώρα, κάνω εκτενή αναφορά σε κάτι (συχνά µε περιττά στοι-
χεία, άσχετα µε το θέµα µου): δεν θα µακρηγορήσω, θα είµαι σύντο-
µος και περιεκτικός ΣΥΝ. µακρολογώ, πολυλογώ ΑΝΤ. βραχυλογώ, λα-
κωνίζω. — µακρηγορία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µακρηγορώ (-έω) < µακρ(ο)- + -ηγορώ (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. 

µακριά επίρρ. 1. σε µεγάλη απόσταση: πήγαινε όλο και πιο ~, µέχρι 
που δεν φαινόταν πια καθόλου || είδαµε τον πύργο τού Άιφελ από ~ || 
(µτφ.) ζω ~ από τον κόσµο || µη µε κρατάς ~, µίλησε µου ΣΥΝ. απόµα-
κρα, (λαϊκ.) αλάργα ΑΝΤ. κοντά, σιµά, πλησίον ΦΡ. (µτφ.) (α) πάµε πολύ 
µακριά αποµακρυνόµαστε, φεύγουµε πολύ από το θέµα µας, χά-
νουµε πολύ χρόνο (β) µας πάει πολύ µακριά µας αποµακρύνει πολύ α-
πό το θέµα µας, από αυτό που µας ενδιαφέρει, µας κάνει να χρονο-
τριβούµε ας µην πιάσουµε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα ~ (γ) είµαι µα-
κριά (µεσν. φρ.) απέχω πολύ: ~ από τέτοια λογική | θέσεις (δ) µακριά 
κι αλάργα πάρα πολύ µακριά 2. (γενικότ.) για τη δήλωση τής από-
στασης: -Πόσο ~ είναι από εδώ; -Γύρω στο ένα χιλιόµετρο· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) καλύτερα µακριά κι αγαπηµένοι (παρά κοντά και µαλωµένοι) | 
από µακριά κι αγαπηµένοι για περιπτώσεις που οι στενές επαφές µπορεί 
να προκαλέσουν ένταση στη σχέση κάποιων 3. σε µεγάλη χρονική 
απόσταση: τα Χριστούγεννα δεν είναι ~ 4. (γενικότ.) ως προειδοποίη-
ση σε κάποιον να φυλάγεται (από κάποιον/κάτι): ~ από τέτοιους αν-
θρώπους- είναι επικίνδυνοι- ΦΡ. µακριά από µας | από 'δώ | από λόγου 
µας για την αποτροπή κακού που µόλις αναφέρθηκε: σε περίπτωση 
αρρώστιας, ~, ποιος θα σε προσέξει; 5. ως προσταγή: ~! (µην πλησιά-
ζεις!) || ~ τα χέρια σου από µένα! (µην απλώνεις χέρι επάνω µου!). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µακρέα (µε συνίζηση), από τον πληθ. τού ουδ. τού επιθ. 

µακρύς, κατ' αναλογίαν προς τον τ. βραχέα]. 

µακριά ή µακρυά; Η παλαιότερη γραφή τής λ. µε -υ- (µακρυά) δεν 
είναι ορθή. Η λ. παράγεται από το επίθ. µακρύς (µεταπλασµένο τ. 
τού µακρός) και, όπως τα λοιπά επίθ. σε -ύς, σχηµάτισαν επίρρ. σε 
-ιά (βαθύς - βαθιά, πλατύς - πλατιά) από το ουδ. πληθ. (βαθέα > 
βαθιά, µε συνίζηση· πλατέα > πλατιά), έτσι σχηµατίστηκε και µα-
κρέα > µακριά. 

µακριναρι (το) {µακριναρ-ιού | -ιών) (καθηµ.) 1. οτιδήποτε έχει µήκος 
δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε το πλάτος του 2. µακροσκελής (και 
συνήθ. φλύαρος) λόγος ή κείµενο. 

[ΕΤΥΜ. Από το ουδ. τού επιθ. *µακρινάριος < µεσν. µακρινός]. 
µακρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (για τόπο) αυτός που απέχει πολύ: -χωριό 
ΣΥΝ. αποµακρυσµένος, απόµακρος ΑΝΤ. κοντινός 2. (µε χρον. σηµασία) 
αυτός που απέχει από το παρόν: το ~ παρελθόν ΦΡ. µακρινό όνειρο 
επιθυµία ή επιδίωξη, η πραγµατοποίηση τής οποίας θα αργήσει πολύ 
ή είναι εκ των πραγµάτων πολύ δύσκολη ή αδύνατη: µετά τις 
πρόσθετες υποχρεώσεις που ανέλαβε, οι τριήµερες διακοπές τού έγιναν 
~ 3. (για συγγενικό πρόσωπο ή σχέση) αυτός που δεν συνδέεται µε 
άλλον µε στενή σχέση συγγένειας ή στενό συναισθηµατικό δεσµό: ~ 
συγγενής (π.χ. τρίτος εξάδελφος). 
µακριός, -ά, -ό → µακρύς 
µακρό- κ. µακρό- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κά-
τι: 1. έχει µεγάλο µήκος: µακρο-κέφαλος, µακρο-κάννης, µακρο-λαί-
µης 2. έχει µεγάλη διάρκεια: µακρο-ζωία, µακρο-λογώ, µακρό-βιος 3. 
σχετίζεται µε µεγάλα µεγέθη, σύνολα κ.λπ.: µακρο-οικονοµία, µακρο-
δοµή, µακρο-εντολή 4. (µτφ.) καλύπτει µεγάλη απόσταση: µακρο-βού-
τν πβ. λ. µακρύ- κ. µικρό-, βραχύ-. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µακρό-βιος, µακρό-θυ-
µος), που προέρχεται από το αρχ. επίθ. µακρός και έχει, µεταξύ άλ-
λων, χρησιµοποιηθεί σε ελληνογενείς ξέν. όρους, πβ. αγγλ. macro-
economics, macro-scopic κ.ά.]. 

µακρόβιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που ζει πολλά χρόνια: ~ φυτό ΑΝΤ. 
βραχύβιος. — µακροβιότητα (η) [αρχ.]. 

µακροβούτι (το) {χωρ. γεν.} 1. (καθηµ.) βουτιά στο νερό σε µεγάλο 
βάθος και µήκος 2. (µτφ.-εκφραστ.) η µεγάλη και απότοµη πτώση: ~ 
τού δολαρίου | µιας µετοχής στο χρηµατιστήριο. 

µακροδοµή (η) ΓΛΩΣΣ. δοµή λόγου µεγαλύτερη από την πρόταση· συ-
χνά ο όρος χρησιµοποιείται στην κειµενογλωσσολογία για να δηλώ-
σει το κείµενο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macrostructure 
(νόθο συνθ.)]. 

µακροεντολή (η) ΠΛΗΡΟΦ. (macro) συνδυασµός πολλών εντολών 
ανατεθειµένων σε µία πληκτρολόγηση ή σε µία εντολή· µικρό πρό-
γραµµα ή οµάδα εντολών που αποτελεί µέρος µεγαλύτερου προ-
γράµµατος και χρησιµεύει στο να κερδίζει χρόνο ο χρήστης µε την 
πληκτρολόγηση του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
macroinstruction (νόθο συνθ.)]. 

µακροζωία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το να ζει κανείς πολλά χρόνια 
ΣΥΝ. µακροηµέρευση, µακροβιότητα ΑΝΤ. ολιγοζωία. 

µακροηµερευω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µακροηµέρευσα} ζω πολλά χρόνια 
ΣΥΝ. πολυχρονίζω. — µακροηµέρευση (η) [µτγν.]. 

µακρόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από µακριά· κυρ. στη ΦΡ. εκ τού µα-
κρόθεν από µεγάλη απόσταση, αποστασιοποιηµένα: αποσύρθηκε 
από την πολιτική και τώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανέκαθεν. [ΕΤΥΜ µτγν. < µακρό- + -θεν (βλ.λ.), επίθηµα δηλωτικό 
προελ.]. 

µακρόθυµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ανέχεται και υποµένει τα 
λάθη ή τις αδυναµίες των άλλων ΣΥΝ. ανεκτικός, υποµονετικός, καρ-
τερικός 2. αυτός που εύκολα συγχωρεί, που δεν κρατά κακία ΣΥΝ. 
ανεξίκακος, αµνησίκακος, ΑΝΤ. µνησίκακος, εκδικητικός. — µακρό-
θυµα επίρρ., µακροθυµία (η) [αρχ.]. 

µακροθυµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µακροθυµείς...· µόνο σε ενεστ. και πα-
ρατ.} είµαι µακρόθυµος. 

µακροκάννης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που έχει µακριά πόδια, ο µα-
κροπόδης ΑΝΤ. κοντοπόδαρος. [ΕΤΥΜ. < µακρό- + κάννης < καννί 
(βλ.λ.)]. 

µακροκατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. λέξη τής Αρχ. και λόγιας 
Ελληνικής, που έχει µακρά λήγουσα ΑΝΤ. βραχυκατάληκτος. 

µακροκεφαλια (η) [1861] {µακροκεφαλιών} ΦΥΣΙΟΛ. η υπερβολική 
αύξηση τής κρανιακής περιµέτρου. — µακροκέφαλος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. macrocéphalie]. 

µακρόκλιµα (το) {µακροκλίµ-ατος | -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. το γενικό κλίµα 
που επικρατεί σε εκτεταµένες περιοχές, όπως σε µια ήπειρο ή χώρα 
(κατ' αντιδιαστολή προς το κλίµα σε τοπικό επίπεδο). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. macroclimate]. 

µακροκλιµατολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΜΕΤΕΩΡ. κλάδος τής κλι-
µατολογίας που µελετά τις γενικές κλιµατ. συνθήκες οι οποίες επι-
κρατούν σε εκτεταµένες περιοχές ή στη Γη γενικά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. macroclimatology]. 

µακροκοινωνικός, -ή, -ό ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που αναφέρεται σε ολό-
κληρη την κοινωνία ή σε µεγάλα κοινωνικά σύνολα.   — µακροκοι-
νωνικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macrosocial (νόθο 
συνθ.)]. 

µακροκοινωνιολογία (η) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (κατ' αντιδιαστολή προς την 
µικροκοινωνιολογία) ο κλάδος που εξετάζει τους µεγάλης κλίµακας 
κοινωνικούς µετασχηµατισµούς, π.χ. το πέρασµα από την αγροτική 
στη βιοµηχανική κοινωνία. — µακροκοινωνιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macrosociology (νόθο συνθ.)]. 

µακροκοσµικά επίρρ.· σε όλη την έκταση, στο σύνολο, κατ' αντίδια- 
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στολή προς τα επιµέρους, τον µικρόκοσµο ANT. µικροκοσµικά. 
µακρόκοσµος (ο) [1887] 1. ο κόσµος ως σύνολο, σε όλη του την έκταση ΣΥΝ. 

υφήλιος 2. (ειδικότ.) κάθε µεγάλο σύστηµα ή δοµή, που περιλαµβάνε 
επιµέρους, µικρότερα συστήµατα ή δοµές ΑΝΤ. µικρόκοσµος 3. ΑΣΤΡΟΝ. το 
σύµπαν θεωρούµενο στο σύνολο του ως ενιαία οργανική δοµή ΑΝΤ. 
µικρόκοσµος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. macrocosme]. 

µακρολαίµης, -α, -ικο κ. µακρυλαίµης {µακρολαίµηδες} (καθηµ.) αυτός που 
έχει µακρύ λαιµό ΑΝΤ. κοντολαίµης, κοντόλαιµος. Επίσης µακρόλαιµος, -η, -
ο. 

µακρολογία (η) {µακρολογιών} πολυλογία για ασήµαντες συνήθ. λε-
πτοµέρειες ενός γεγονότος κ.λπ. ΣΥΝ. σχοινοτένεια. 

µακρολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µακρολογείς... | µακρολόγησα) µιλώ για πολλή 
ώρα (κυρ. µε περιττές λεπτοµέρειες ή διεξοδικές αναλύσεις): για να µη 
µακρολογώ, θα σταµατήσω εδώ και θα επανέλθω αν χρειαστεί ΣΥΝ. 
µακρηγορώ, φλυαρώ, περιττολογώ, πολυλογώ ΑΝΤ. βραχυλο-γώ, λακωνίζω. 
— µακρολογία (η) [αρχ.]. 

µακροµοριακός, -ή, -ό ΧΗΜ.-ΒΙΟΛ. Ο µεγαλοµοριακός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macromolecular (νόθο συνθ.)]. 

µακροµόριο (το) {µακροµορί-ου | -ων} ΧΗΜ. πάρα πολύ µεγάλο µόριο που 
περιλαµβάνει χιλιάδες άτοµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
macromolecule (νόθο συνθ.)]. 

µακροµύτης (ο) [µεσν.], µακροµυτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) πρόσωπο 
που έχει µακριά µύτη. 

Μακρόνησος (η) {Μακρονήσου} νησί µεταξύ των ΝΑ. παραλίων τής Αττικής 
και τής Κέας· από το 1947 χρησιµοποιήθηκε ως τόπος εξορίας και 
βασανισµού πολιτικών κρατουµένων από τον χώρο τής Αριστεράς. Επίσης 
Μακρονήσι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μάκρις (< µακρός), ενώ στην αρχαιότητα ήταν επίσης 
γνωστή µε τα ονόµατα Ελένη, Κρανάη]. 

µακροοικονοµία (η) (χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. ο κλάδος που µελετά τα οικονοµικά 
φαινόµενα µεγάλης κλίµακας και τις οικονοµικές σχέσεις από την πλευρά τής 
εθνικής και δηµόσιας οικονοµίας (όπως είναι οι κλάδοι παραγωγής, η 
νοµισµατική σταθερότητα και ο βαθµός απασχόλησης τού εργατικού 
δυναµικού), κατ' αντιδιαστολή προς τη µι-κροοικονοµία (βλ.λ.) που εξετάζει 
τη συµπεριφορά των οικονοµικών µονάδων ΑΝΤ. µικροοικονοµία. Επίσης 
µακροοικονοµική — µακροοικονοµικός, -ή, -ό, µακροοικονοµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. macroeconomics]. 

µακροπερίοδος, -η, -ο [µτγν.] (για κείµενο, λόγο) αυτός που έχει µεγάλες 
περιόδους. 

µακρόπνοος, -η, -ο 1. (µτφ.) αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια ή που απαιτεί 
πολύ χρόνο για να πραγµατοποιηθεί: ~ προσπάθεια | σχέδια 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που έχει υψηλούς και δύσκολους στόχους: ~ έργο ΣΥΝ. µεγαλεπήβολος 
— µακρόπνοα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µε βαθιά ανάσα», < µακρό- + -πνοος < πνοή. Η 
σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. de longue haleine «µακράς πνοής»]. 

µακροπρόθεσµος, -η, -ο [1874] 1. αυτός που έχει µακρά προθεσµία λήξεως: ~ 
δάνειο ΑΝΤ. βραχυπρόθεσµος 2. αυτός τού οποίου η πραγµατοποίηση 
τοποθετείται στο απώτερο µέλλον: η εξυγίανση τού δηµοσίου τοµέα είναι ~ 
στόχος, ο οποίος θα επιτευχθεί µέσα από επιµέρους βραχυπρόθεσµους στόχους 
|| ~ οφέλη | προοπτικές || ~ επενδυτής (αυτός που αποσκοπεί σε 
µακροπρόθεσµο κέρδος). — µακροπρόθεσµα επίρρ. [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. 
à long terme]. 

µακροπροσωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπέρµετρη ανάπτυξη τού προσώπου 
ως προς τη διάσταση τού ύψους. 

µακροπρόσωπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µακρουλό πρόσωπο ΣΥΝ. 
µακρυπρόσωπος, (λαϊκ.) µακροµούρης 2. ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από 
µακροπροσωπία (βλ.λ.). 

µακρός, -ά, -ό (λόγ.) 1. ο µακρύς ANT. κοντός 2. ΓΛΩΣΣ. (για φωνήεν ή 
συλλαβή) ο παρατεταµένος κατά την προφορά, που διαρκεί περισσότερο, σε 
αντιδιαστολή προς τον βραχύ: ~ φωνήεντα στην Αρχαία Ελληνική ήταν τα η 
και ω ΣΥΝ. µακρόχρονος ΑΝΤ. βραχύς, βραχύχρονος 3. (γενικότ.) αυτός που 
έχει µεγάλη χρονική διάρκεια: ~ συζήτηση | περίοδος ΑΝΤ. σύντοµος· ΦΡ. (α) 
(λόγ.) διά µακρών (δια µακρών, Πλάτ. Γοργίας 449b) διεξοδικά, εκτενώς: µας 
ανέλυσε ~ τους λόγους τής παραιτήσεως του (β) επί µακρόν {επί µακρόν, 
Ξενοφ. Κύρου Παιδεία 5, 4, 47) για µεγάλο χρονικό διάστηµα: θα απουσιάσει 
~ (γ) µετά µακρόν µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα: ~ θα επανέλθει (δ) 
από µακρού (χρόνου) από παλιά: οι ~ διαφαινόµενες τάσεις τής αµερικανικής 
πολιτικής. — µακρώς επίρρ. [αρχ.], µακροτητα (η) [µτγν.] (σηµ. 2, 3). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *m-k-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mak- «µακρός, λεπτός», 
πβ. λατ. macer «ισχνός, λεπτός» (> γαλλ. maigre), αρχ. γερµ. magar (> γερµ. 
mager) κ.ά. Οµόρρ. µήκος, Μακ-εδών (βλ. κ. Μακεδονία) κ.ά.]. 

µάκρος (το) [αρχ.] {µάκρους | χωρ. πληθ. (καταχρ. µάκρη στη σηµ. 4)} 
(καθηµ.) 1. το µήκος: πέντε µέτρα ~ || κόψε δύο πήχεις από το ύφασµα στο ~ 
του 2. (συνεκδ.) η επιµήκυνση, το να γίνει κάτι µακρύτερο: το παντελόνι | η 
κουρτίνα θέλει λίγο ~ 3. µεγάλη χρονική διάρκεια, παράταση· κυρ. στις ΦΡ. (α) 
τραβώ | πάω σε µάκρος διαρκώ πολύ, παρατείνοµαι: η συζήτηση τράβηξε σε 
µάκρος και τελείωσε τα µεσάνυχτα (β) (καθηµ.) τού µάκρους µε βάση το 
µήκος του, κατά µήκος: άπλωσε το τραπεζοµάντηλο ~ 4. (καθηµ.) κοµµάτι 
(µέτρο, µετρική µονάδα) συγκεκριµένων διαστάσεων, που αποτελεί τη βάση 
για τον υπολογισµό τού µήκους υφάσµατος που θα χρειαστεί λ.χ. ένα ρούχο: µ 
' ένα ~ βγαίνει η φούστα. 

µακροσκελής, -ής, -ές {µακροσκελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)' µακροσκελέ- 

στ-ερος, -ατός} (για λόγο) αυτός που αποτελείται από µεγάλες περιόδους· 
(συνεκδ.) εκτενής, διεξοδικός: ~ αφήγηση | επιστολή ΣΥΝ. σχοινοτενής, 
εκτεταµένος ΑΝΤ. σύντοµος.   — µακροσκελώς επίρρ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < µακρό- + -σκελής < σκέλος]. µακροσκοπία (η) [1895] {σπάν. 
µακροσκοπιών) (επιστ.) η εξέταση διά γυµνού οφθαλµού (και όχι µε 
µικροσκόπιο) ANT. µικροσκοπία. [ΕΤΥΜ. < µακρό- + -σκοπία < σκοπώ 
«παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. µακροσκοπικός, -ή, -ό [1895] (επιστηµ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τη µακροσκοπία: - εξέταση ΑΝΤ. µικροσκοπικός 2. 
αυτός που µπορεί να γίνει αντιληπτός και να εξεταστεί διά γυµνού οφθαλµού 
(χωρίς µικροσκόπιο) (π.χ. όργανο, αντικείµενο κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. macroscopique]. µακρόστενος, -η, -ο [1889] αυτός που έχει 
δυσανάλογα µεγάλο µήκος σε σχέση µε το πλάτος του, στενός και µακρύς ΣΥΝ. 
στενόµακρος, µακρουλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. µακρόσυρτος, -η, -ο 1. (για 
µελωδία) αυτός που έχει αργό και νωχελικό σκοπό, που έχει νότες οι οπούς 
διαρκούν πολύ: «~ τραγούδια ανατολίτικα...» (Κ. Παλαµάς) 2 (µτφ.) αυτός που 
διαρκεί πολύ, που εξελίσσεται αργά (προκαλώντας συνήθ. ενόχληση): - 
διαδικασία | οµιλία. — µακρόσυρτα επίρρ. µακροτητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 
ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα των µακρών 
φωνηέντων και συλλαβών. µακρουλός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει µήκος 
αισθητά µεγαλύτερο από το πλάτος του: τα κολοκύθια έχουν ~ σχήµα ΣΥΝ. 
επιµήκης, µακρόστενος, στενόµακρος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µακρ(ο)- + υποκ. επίθηµα -ουλός (βλ.λ.)]. µακροφάγα (τα) 
ΒΙΟΛ. 1. ελεύθερα ή ακίνητα κύτταρα τού συνδετικού (βλ.λ.) ιστού που 
συλλέγουν µε φαγοκύτωση (βλ. λ. φαγοκυττάρωση) ή πινοκύτωση (βλ.λ.) 
κυτταρικά υπολείµµατα, µικρόβια και ξένα σώµατα µέσα από τους ζωικούς 
οργανισµούς, συµβάλλοντας έτσι στην άµυνα τους 2. τα ζώα που τρέφονται µε 
σχετικά µεγάλα τµήµατα άλλων ζώων ή φυτών, σε σύγκριση µε το µέγεθος τού 
σώµατος τους ΑΝΤ. µικροφάγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
macrophaga]. µακροχειρία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσανάλογη 
ανάπτυξη 

των χεριών σε µάκρος (σε σχέση µε τα άλλα µέλη τού σώµατος). µακροχέρης, 
-α, -ικο -> µακρυχέρης 
µακροχρόνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
πολλά χρόνια: - ασθένεια | φιλία | πόλεµος | έρευνες ΣΥΝ. πολυετής, 
πολυχρόνιος ΑΝΤ. βραχυχρόνιος 2. αυτός που προκύπτει ή υπάρχει ύστερα από 
πολύ χρόνο: ~ πείρα | εξοικείωση | κέρδος.  — µακροχρόνια | µακροχρονίως 
επίρρ., µακροχρονιότητα (η) [µτγν.]. µακρόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο 
µακροχρόνιος: ~ θητεία στην πολιτική 2. αυτός που χρειάστηκε πολύ χρόνο για 
να σχηµατισθεί: ~ πείρα 3. ΓΛΩΣΣ. (για φωνήεν ή συλλαβή) ο µακρός (βλ.λ.). 
µακρύ- κ. µακρύ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι 
κάποιος/κάτι έχει µεγάλο µήκος, είναι µακρύς: µακρυ-µάλλης, µακρυ-χέρης, 
µακρυ-πόδαρος ΑΝΤ. κοντό-, βραχύ-. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. µακρύς (βλ.λ.)]. µακρυά επίρρ. → 
µακριά µακρύκαννος, -η, -ο (για όπλα) αυτός που έχει µακριά κάννη: ~ 

τουφέκια | καραµπίνα ANT. κοντόκαννος. µακρυµάλλης, -α, -ικο [µεσν.] 
{µακρυµάλληδες}, µακροµαλλού- 
οα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) αυτός που έχει µακριά µαλλιά. 
µακρυµανικος, -η, -ο 1. (για ρούχα) αυτό που τα µανίκια του καλύπτουν 
ολόκληρο το χέρι µέχρι τον καρπό: ~ πουκάµισο | ζακέτα ΑΝΤ. κοντοµάνικος 2. 
(για εργαλείο, µαχαίρι κ.λπ.) αυτό που έχει µακριά λαβή. µακρυµούρης, -α, -
ικο κ. µακροµούρης (οικ.) αυτός που έχει 

στενόµακρο πρόσωπο. µακρύνω 
ρ. → µακραίνω 
µακρυπόδαρος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που έχει µακριά πόδια. µακρυπόδης (ο) 
{µακρυπόδηδες}, µακρυπόδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
άνθρωπος µε µακριά πόδια. µακρυπρόσωπος, -η, -ο αυτός που έχει µακρουλό 
πρόσωπο. µακρύς, -ιά, -ύ {µακρ-ιού | -ιοί, -ιών | µακρύτ-ερος, -ατός) 1. αυτός 
που έχει µεγάλο µήκος: ~ παντελόνι | µανίκι | φούστα | ουρά | µαλλιά' ΦΡ. το 
µακρύ και το κοντό του για περιπτώσεις όπου ο καθένας λέει από µια γνώµη ή 
αναφέρεται σε ό,τι απασχολεί τον ίδιο, µε αποτέλεσµα να επικρατεί 
ασυνεννοησία, ή για ενοχλητικές απαιτήσεις ή λόγια: σ'αυτή την υπηρεσία 
είµαστε αναγκασµένοι Vακούµε το µακρύ και το κοντό τού καθενός || αν θέλουµε 
να καταλήξουµε κάπου, δεν µπορεί να λέει ο ένας το µακρύ του κι ο άλλος το 
κοντό του! 2. αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια: µας έβγαλε έναν ~ λόγο ΣΥΝ. 
παρατεταµένος ANT. σύντοµος 3. ψηλός και αδύνατος: τον βλέπεις καθώς 
κάθεται· ~ και ανοικονόµητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. µακρός 
(βλ.λ.), µεταπλ. κατ' αναλογίαν προς το βραχύς] .# µακρυχέρης, -α, -ικο 
{µακρυχέρηδες} 1. αυτός που έχει µακριά χέρια 2. (µτφ.) αυτός που κλέβει, που 
κάνει απάτες: πρόσεξε το πορτοφόλι σου, γιατί κυκλοφορούν πολλοί ~. -µακτρο 
β' συνθετικό λόγιων λέξεων, που δηλώνουν το αντικείµενο στο οποίο σκουπίζει 
κανείς κάτι: ποδό-µακτρον (το πατάκι), χειρό-µακτρον. 
µάκτρο(ν) (το) (αρχαιοπρ.-σπάν.) οτιδήποτε χρησιµεύει για να σκουπίζει 

κανείς (κάτι)· (ειδικότ.) το µαντήλι. [ΕΤΥΜ < µτγν. µάκτρον < αρχ. µάσσω 
«ζυµώνω, µαλάσσω», βλ. κ. µάγ- 
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µα]. 
µάλα επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τα µάλα σε µεγάλο βαθµό, πάρα πολύ: 

ευχαριστώ ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. µάλιστα]. 
µαλαγόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτός που προσπαθεί να πετύχει τους 

σκοπούς του µε αναξιοπρεπή µέσα (κολακεία, µικροπονη-ριές κ.λπ.): είναι 
αυτός µία ~! ΣΥΝ. γαλίφης. Επίσης µολαγάνας (ο). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< µελιγάνα (κατ' επίδρ. τού επιθ. µαλακός) < µελιτένια (< µέλι)]. 

µαλαγανΐά (η) (λαϊκ.) πράξη ή συµπεριφορά που κρύβει πονηριά, υ-
στεροβουλία, σκοπιµότητα, αλλά εκδηλώνεται µε τρόπο που να κολακεύει και 
να προκαλεί ευχάριστη διάθεση: άρχισε πάλι τις ~, για να τον πείσει να της 
κάνει το χατίρι ΣΥΝ. γαλιφιά. 

µάλαγµα (το) → µάλαξη 
µαλάγρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µείγµα από διάφορα υλικά (συνήθ. τυρί, ψωµί ή 

αλεσµένο ψάρι) µε έντονη οσµή, το οποίο ρίχνουν οι ψαράδες στη θάλασσα ως 
δόλωµα, για να προσελκύσουν τα ψάρια. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < *µαλαγµ-άγρα (µε 
απλολογία) < µάλαγµα (< µαλάσσω) + άγρα]. 

µαλαγρωνω ρ. µετβ. {µαλάγρω-σα, -µένος} (λαϊκ.) ρίχνω µαλάγρα στη 
θάλασσα. 

µαλάζω ρ. µετβ. {µάλα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. τρίβω ή ζυµώνω (κάτι), για να το 
κάνω µαλακό 2. κάνω µαλάξεις σε περιοχή τού σώµατος. Επίσης (λόγ.) 
µαλάσσω [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µαλάσσω < *µαλάκ-jω < µαλακός (βλ.λ.)]. 

Μαλαίος (ο), Μαλαία (η) οποιοσδήποτε ανήκει σε µία από τις εθνολογικές 
οµάδες τής Μαλαϊκής Χερσονήσου και τµηµάτων των γειτονικών νησιών τής 
ΝΑ. Ασίας (Σουµάτρα, Βόρνεο κ.ά.). — µαλαϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Malay. Βλ. λ. Μαλαισία]. 

Μαλαισία (η) (µαλαισ. Melaja) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα την 
Κουάλα Λουµπούρ, επίσηµη γλώσσα τη Μαλαισιανή και νόµισµα το ρινγκίτ. 
— Μαλαισιανός (ο), Μαλαισιανή (η), µαλαισιανός, -ή, -ό κ. µαλαισιακός, 
Μαλαισιακά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Malaysia < Malay, ονοµασία των µαλαϊ-κών 
φύλων, < µαλαϊκ. Mëlaju, από τη φρ. Orang Mëlaju «άνθρωποι πε-
ριπλανώµενοι». Κατ' άλλη άποψη, το όνοµα Malay ανάγεται στη γλώσσα 
Ταµίλ και σηµαίνει «βουνό»]. 

µαλάκα (η) {χωρ. πληθ.} είδος µαλακού τυριού. [ΕΤΥΜ. µ.εσν., θηλ. τού αρχ. 
επιθ. µαλακός (µε αναβιβασµό τόνου)]. 

µαλάκα (τα) → µαλακός 
µαλάκας (ο/η) {χωρ. γεν. πληθ.}, (σπανιότ.) µαλάκω (η) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 

(!) 1. πρόσωπο που αυνανίζεται ΣΥΝ. αυνανιστής 2. (υβριστ.) πρόσωπο που 
λέει ή κάνει ανοησίες ΣΥΝ. βλάκας, ανόητος 3. πρόσωπο που πέφτει θύµα, 
που τον πιάνουν κορόιδο: εγώ θα είµαι ο ~ τής ιστορίας, να φορτωθώ τα λάθη 
των άλλων; ΣΥΝ. αφελής 4. (οικ.) ως προσφώνηση: ρε ~, θα µου δανείσεις τη 
µηχανή σου για το βράδυ; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, βρε. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. θηλ. µαλάκα «µαλακία» (πβ. µάγκας - µάγκα, η), ου-
σιαστικοπ. τ. τού αρχ. επιθ. µαλακός (βλ.λ.), το οποίο ήδη στον Ηρόδοτο 
δήλωσε τον ανήθικο, διεφθαρµένο άνθρωπο (όπως τον παθητικό 
οµοφυλόφιλο, 3ος αι. π.Χ.). Βλ. κ. µαλακία]. 

µαλακία (η) {µαλακιών} (!) 1. ο αυνανισµός (βλ.λ.): τραβάω | βαράω ~2. 
(υβριστ.) ανόητος λόγος ή ενέργεια, βλακεία: πρόσεξε µην κάνεις καµιά ~! || 
µη λες µαλακίες! ΣΥΝ. ανοησία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µαλθακότητα, αδυναµία», < µαλακός (βλ.λ.). Η λ. 
απαντά ήδη στον Πλούταρχο µε τη σηµ. «κιναιδεία», ενώ η σηµ. 
«αυνανισµός» είναι µεσν.]. 

µαλακίζοµαι ρ. αµετβ. {µαλακίσ-τηκα, -µένος} (!) 1. αυνανίζοµαι ΣΥΝ. 
αυτοϊκανοποιούµαι, (!) την παίζω 2. (υβριστ.) κάνω ή λέω ανοησίες 3. σπαταλώ 
τον χρόνο µου σε άσκοπες και ανώφελες ασχολίες 4. (η µτχ. µαλακισµένος, -η, 
-ό) (α) (κυριολ.) αποχαυνωµένος από τον αυνανισµό (β) (υβριστ.) ηλίθιος· 
(γενικότ.) για οποιονδήποτε ή οτιδήποτε µας νευριάζει ή δεν ασχολείται µε 
τίποτε σοβαρό. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δειλιάζω, εκθηλύνοµαι, ασθενώ», < 
µαλακός (βλ.λ.). Η λ. έλαβε επίσης τη µεσν. σηµ. «χαϊδεύω | -οµαι», η οποία 
οδήγησε στη σηµ. «αυνανίζοµαι» (µεσν.)]. µαλάκιο (το) {µαλακί-ου | -ων} 
ΖΩΟΛ. κάθε ασπόνδυλο ζώο, συνήθ. υδρόβιο, που το µαλακό, γλοιώδες σώµα 
του καλύπτεται από επιδερµικό σχηµατισµό µε πολλούς αδένες, τον οποίο 
προστατεύει (εξ ολοκλήρου ή εν µέρει) συνήθ. ασβεστοειδές όστρακο, λ.χ. τα 
µύδια, τα στρείδια, τα σαλιγκάρια, τα χταπόδια, τα καλαµάρια κ.ά. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µαλάκιον (κυρ. πληθ. µαλάκια, τα) < µαλακός]. µαλακιστηρι (το) {χωρ. 
γεν.} (!) υβριστ. για ανόητο (µικρής ηλικίας συνήθ.) άνθρωπο: τι λέει πάλι το ~! 
[ΕΤΥΜ. < µαλακίζω | -οµαι + παραγ. επίθηµα -τήρι]. µαλακός, -ή/-ιά, -ό 1. 
απαλός στην αφή- για κάθε ύλη που υποχωρεί εύκολα, όταν πιέζεται ελαφρά: ~ 
ψωµί | ζύµη | στρώµα | µέταλλο | χώµα ANT. σκληρός, τραχύς 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που έχει διάθεση ήπια, τρυφερή, καθόλου επιθετική: να είσαι -µαζί της, 
γιατί έχει πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα ΣΥΝ. ήπιος, πράος, τρυφερός, µειλίχιος 
ΑΝΤ. σκληρός, απότοµος 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει µεγάλη ανεκτι-
κότητα, που υποχωρεί εύκολα: µην είσαι τόσο ~, γιατί θα σε πιάνουν όλοι 
κορόιδο! ΣΥΝ. υποχωρητικός, ανεκτικός, καλόβολος ΑΝΤ. σκληρός, απότοµος 
4. ΧΗΜ. (για το πόσιµο νερό) αυτός που είναι καθαρός από διαλυµένα άλατα 
µετάλλων ΑΝΤ. σκληρός 5. (για ναρκωτική ουσία) αυτός που η χρήση του δεν 
θεωρείται ότι προκαλεί ισχυρό εθισµό ή µεγάλη βλάβη στον οργανισµό, λ.χ. το 
χασίς, η µαριχουάνα, τα ελαφρά παραισθησιογόνα, κυρ. σε αντιδιαστολή προς 
τα αποκαλούµενα σκληρά ναρκωτικά 6. µαλακό (το) η βρεγµατική περιοχή τού 

εγκεφάλου 7. µαλακά (τα) (α) η περιοχή τού υπογαστρίου (β) τα πισινά: χτύπησε 
στα ~· ΦΡ. (µτφ.) πέφτω στα µαλακά υφίσταµαι ελαφρές ζηµίες: έπεσε στα 
µαλακά και τη γλύτωσε µόνο µε ένα διάστρεµµα || έπεσε στα µαλακά, τιµωρήθηκε 
µε τη µικρότερη ποινή • ΦΡ. µε το µαλακό σιγά-σιγά ή µε ηρεµία, ηπιότητα και 
προσοχή: να του µιλήσεις ~, γιατί είναι θυµωµένος || προσπάθησαν να του ανα-
κοινώσουν τα δυσάρεστα - ΑΝΤ. απότοµα. — (υποκ.) µαλακούτσι-κος, -η/-ια, -
ο, µαλακά επίρρ., µαλακότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. µάλα-, µεταπτωτ. 
βαθµ. δισύλλαβης I.E. ρίζας *mala-«µαλακός» (µε παρέκταση -κ-), πβ. σανσκρ. 
mrduh «µαλακός, τρυφερός», λατ. mollis (< γαλλ. mol, mou), flaccus «µαλακός, 
χαλαρός» (> ισπ. flojo), αγγλ. mild «ήπιος, τρυφερός», γερµ. mild κ.ά. Οµόρρ. 
βλάξ (< *µλά-ξ, βλ. λ.), µαλά-σσω, µαλα-κία κ.ά. Βλ. κ. µαλθακός]. 
µαλακόστρακο (το) [αρχ.] {µαλακοστράκ-ου | -ων] ΖΩΟΛ. κάθε υδρόβιο ή 
χερσόβιο ζώο που έχει µαλακό όστρακο και το σώµα του διαιρείται εµφανώς 
στο κεφάλι, τον θώρακα και στην κοιλιά και ανήκει στην οµοταξία, στην οποία 
ανήκουν οι αστακοί, τα καβούρια, οι γαρίδες κ.λπ. µαλακτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. 
αυτός που έχει την ιδιότητα να κάνει κάτι µαλακό 2. (ειδικότ.) (φάρµακο) που 
καταπραΰνει και απαλύνει τον πόνο ΣΥΝ. κατευναστικός 3. (ρόφηµα) που 
καταπραΰνει τους πόνους, κυρ. στον λαιµό 4. (α) µαλακτικό (το) υγρό που 
χρησιµοποιείται στο ξέβγαλµα των ρούχων, για να τα µαλακώνει και να τα 
αρωµατίζει (β) µαλακτική (ενν. κρέµα) (η) κρέµα που χρησιµοποιείται στο 
λούσιµο των µαλλιών µετά το σαµπουάν, για να τα ξεµπερδεύει και να τα 
µαλακώνει. — µαλακτικότητα (η). µαλάκυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} 
1. (λόγ.) το να γίνεται κάτι µαλακό ΣΥΝ. µαλάκωµα, απάλυνση 2. ΙΑΤΡ. 
µαλάκυνση εγκεφάλου ανίατη εγκεφαλική πάθηση, που εµφανίζεται κυρ. σε 
άτοµα µεγάλης ηλικίας, κατά την οποία αλλοιώνεται συγκεκριµένος ιστός τού 
εγκεφάλου λόγω µειωµένης τροφοδοσίας µε αίµα τού αντίστοιχου εγκεφαλικού 
τµήµατος· εκδηλώνεται µε τη µερική απώλεια τής ικανότητας τού ασθενούς να 
φροντίζει τον εαυτό του, τάσεις επιστροφής στην παιδική ηλικία, αργότερα 
ηµιπληγία, παράλυση κ.ά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µαλάκυνσις «µάλαξη» < αρχ. 
µαλακύνω < µαλακός. Ως ιατρ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. ramollissement]. 
µαλακώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µαλάκω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) εύπλαστο ή απαλό στην αφή: να χρησιµοποιείς απορρυπαντικά 
που µαλακώνουν τα ρούχα || καλλυντικό που µαλακώνει τα χέρια ANT. σκληραίνω 
2. (µτφ.) καταπραΰνω, κάνω (κάποιον/κάτι) ηπιότερο: καραµέλες που 
µαλακώνουν τον λαιµό || τα παθήµατα τής ζωής µαλάκωσαν τον τραχύ χαρακτήρα 
του ΣΥΝ. κατευνάζω, ηµερεύω, καλµάρω ΑΝΤ. διεγείρω, οξύνω, ερεθίζω ♦ 
(αµετβ.) 3. γίνοµαι εύπλαστος ή απαλός στην αφή: βάλε το παξιµάδι στο νερό να 
µαλακώσει || η ζύµη | το πουλόβερ µαλάκωσε 4. (µτφ.) γίνοµαι ήπιος, γαληνεύω, 
καταπραύνοµαι: όταν του εξήγησε τι ακριβώς συνέβη, µαλάκωσε || ο καιρός 
άρχισε να µαλακώνει. — µαλάκωµα (το). µάλαµα (το) {µαλάµατος | χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. (λαϊκ.) το χρυσάφι· (κατ' επέκτ.) κάθε πολύτιµο µέταλλο 2. (µτφ.-
καθηµ.) άνθρωπος µε εξαιρετική καλοσύνη και αγάπη για τους άλλους: να του 
έχεις απόλυτη εµπιστοσύνη- είναι παιδί ~ || (κατ. επέκτ.) καρδιά ~ (καλή καρδιά)· 
ΦΡ. (σκωπτ.) να... να µάλαµα! για πρόσωπο µικρής αξιοπιστίας, µε αρνητική 
συµπεριφορά: Να παιδί, να µάλαµα! Καρφάκι δεν του καίγεται για µας! 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µάλαγµα < αρχ. µαλάσσω]. 
Μαλαµατένια (η) γυναικείο όνοµα. 
µαλαµατένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. (λαϊκ.) κατασκευασµένος από χρυσάφι ή άλλο 
πολύτιµο µέταλλο: ~ καρφίτσα 2. (µτφ.) αυτός που έχει πολλή καλοσύνη και 
αγάπη: έχει ~ καρδιά || ~ λόγια. µαλαµατώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µαλαµάτω-σα, -
θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. επιχρυσώνω 2. προσφέρω σε (κάποιον/κάτι) πολύτιµα 
πράγµατα (λεφτά, κοσµήµατα κ.λπ.). Μαλάµω (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
Κύρ. όν. σε -ω, που προέρχεται από το ουσ. µάλαµα και οφείλει την κατάληξη 
του στη σλαβ. κλητική -ο, την οποία δανείστηκαν αρκετά θηλ. (λ.χ. Αρχόντ-ω, 
Μάρ-ω), ενώ η γρ. -ω οφείλεται σε αναλογία προς τα αρχ. οξύτονα ονόµατα 
(λ.χ. Ήρ-ώ, Καλυψ-ώ, Λητ-ώ)]. µάλαξη (το) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. 
(σπάν.) το να γίνεται κάτι µαλακό µε εντριβή ή ζύµωµα 2. ΙΑΤΡ. θεραπευτική 
µέθοδος που συνίσταται στην εντριβή µερών τού σώµατος µε κατάλληλους 
χειρισµούς ή µηχανικά µέσα και αποσκοπεί στη διευκόλυνση τής κυκλοφορίας 
τού αίµατος, στη χαλάρωση των µυών, στη σύσφιξη τού δέρµατος κ.ά.· πβ. λ. 
µασάζ. Επίσης µάλαγµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µάλαξις < αρχ. µαλάσσω]. 
Μαλάουι (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Malawi = ∆ηµοκρατία τού Μαλάουι) 
κράτος τής ΝΑ. Αφρικής (πρώην Νυασαλάνδη) µε πρωτεύουσα τη Λιλόνγκουε, 
επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και την Τσιτσέ-ουα και νόµισµα το κουάτσα 
Μαλάουι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Malawi < Malavi, ονοµασία λαού που κατοίκησε στην 
περιοχή κατά τον 14ο αι. Το όνοµα Malavi στις τοπικές διαλέκτους σηµαίνει 
«φλόγες», υπαινισσόµενο πιθ. την αντανάκλαση των ακτινών τού ηλίου στα 
νερά τής λίµνης Μαλάουι. Η προηγούµενη ονοµασία Νυασαλάνδη αποτελεί 
µεταφορά τού αγγλ. Nyasaland, που προέρχεται από το όνοµα τής λίµνης 
Μαλάουι, η οποία λεγόταν επίσης Nyasa «λίµνη», και την αγγλ. λ. land 
«χώρα»]. µαλαπέρδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-!) το πέος. 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. µαλάρια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ελονοσία. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. malaria < mala aria «κακός αέρας», από την πεποίθηση που 
επικρατούσε κάποτε, ότι η ασθένεια οφειλόταν σε αέρια προερ- 
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χόµενα από ελώδεις περιοχές]. 
µαλάσσω ρ. → µαλάζω 
µαλαφράντζα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) 1. κάθε αφροδίσιο 
νόσηµα 2. (ειδικότ.) η σύφιλη. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από την ιταλ. φρ. male (di) Francia «αρ-
ρώστια τής Γαλλίας»]. 

Μαλαχίας (ο) προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής 
Π.∆. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Malakhi «ο άγγελος µου»]. 

µαλαχίτης (ο) {χωρ. πληθ.) ΟΡΥΚΤ. µετάλλευµα τού άνθρακα µε λα-
µπερό πράσινο χρώµα, που χρησιµοποιείται ως διακοσµητικός και 
ηµιπολύτιµος λίθος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. malachite < αρχ. µαλάχη «µολόχα». Βλ. κ. µο-
λόχα]. 

µάλβα (η) η µολόχα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. malva < λατ. malva, που 
συνδ. µε τις αρχ. λ. µαλάχη, µο-λόχη. Όλοι οι τύποι ανάγονται πιθ. σε 
µεσογ. γλώσσα]. 

Μαλνάσιος (ο) → Μαδαγασκάρη [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Malgache < µαλγασ. Malagasy < γαλλ. Madagascar. Βλ. λ. 
Μαδαγασκάρη]. 

Μαλδιβες (οι) {Μαλδιβών} (µαλδιβ. Divehi Rajjeyge Jumho-oriyya = 
∆ηµοκρατία των Μαλδιβών) νησιωτικό κράτος τού Ινδικού Ωκεανού 
Ν. τής Ινδίας, µε πρωτεύουσα το Μάλε, επίσηµη γλώσσα τη Μαλδιβι-
κή και νόµισµα τη µαλδιβική ρουπία (ρουφίγια). [ΕΤΥΜ. < µαλδιβ. 
Maldives, πιθ. < σανσκρ. mälädvipa «στεφάνι, γιρλάντα των νησιών» < 
mâlâ «στεφάνι, γιρλάντα» + dvipa «νησί». Κατ' άλλους το α' συνθ. 
ανάγεται σε τ. malay «βουνό» (γλώσσα Ταµίλ)]. 

Μαλέας (ο) ακρωτήριο τής Ν. Πελοποννήσου στο ΝΑ. άκρο τού νο-
µού Λακωνίας· αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-Μαλιάς (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο, αγν. ετύµου]. 

µάλε-βράσε (το) {άκλ.} (οικ.) συνήθ. στη ΦΡ. έγινε το µάλε-βράσε 
έγινε µεγάλη φασαρία, χάλασε ο κόσµος ΣΥΝ. έγινε το «έλα να δεις». 
Επίσης µαλι)ο)βράσι 
[ΕΤΥΜ. < βάλε βράσε, µε ανοµοίωση τού αρχικού β-. Η άποψη ότι η 
φρ. προέρχεται από τη συνεκφορά βράση (τής) µαλιάς «φούντωµα 
τής φιλονικίας» δεν ευσταθή]. 

µάλη (η) [αρχ.] η µασχάλη· µόνο στη ΦΡ. υπό µάλης βλ.λ. 
µαλθακός, -ή, -ό (µειωτ.) αυτός που δεν έχει εξοικειωθεί µε την 
άσκηση και την καταπόνηση, ασκληραγώγητος- κατ' επέκτ. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από νωθρότητα, έλλειψη δυναµισµού και αποφασι-
στικότητας ΣΥΝ. τρυφηλός, αβροδίαιτος, νωθρός, λεπτεπίλεπτος. — 
µαλθακά επίρρ., µαλθακότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., σχηµατισµένο κατά το συνώνυµο µαλακός, αν και η ετυ-
µολογική σχέση δεν έχει διευκρινιστεί. Το επίθ. µαλθακός < *mldh-
nko-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *meldh- «απαλός, µαλακός», πβ. σαν-
σκρ. mârdhati «αµελώ, αφήνω» αρχ. γερµ. milti «µαλακός», αρχ. ισλ. 
mildr κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µέλδ-ω «βράζω, λειώνω», ά-µβλ-ύς (βλ.λ.). Βλ. 
κ. µαλακός]. 

µαλθουσιανισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η θεωρία τού Αγγλου οικονοµολόγου Τ. 
Μάλθους, κατά την οποία η φτώχια και η κακή ποιότητα ζωής οφεί-
λονται στην αύξηση τού πληθυσµού µε ταχύτερους ρυθµούς από την 
αύξηση τής παραγωγής των µέσων διατροφής, γεγονός που υπαγο-
ρεύει την υιοθέτηση πολιτικής για την επιβράδυνση τής πληθυσµια-
κής αύξησης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Malthusianism, από το όνοµα τού Αγγλου 
οικονοµολόγου T.R. Malthus (1766-1834), που ανέπτυξε τη θεωρία του 
το 1798 στο βιβλίο του Απ Essay on the Principle of Population (∆οκί-
µιο επί τής αρχής τού πληθυσµού)]. 

Μαλί (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Mali = ∆ηµοκρατία τού Μαλί) 
κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μπαµάκο, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότη-
τας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Mali. H χώρα οφείλει την ονοµασία της στην αυτο-
κρατορία των Malinke (13ος-16ος αι.), που είχε την επικράτεια της 
στις περιοχές τού άνω και µέσου Νίγηρα. Η ονοµασία Malinke ίσως 
σηµαίνει «ιπποπόταµος»]. 

Μαλιακός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό 
Φθιώτιδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στους Μαλιείς, αρχαίους κα-
τοίκους τής Μαλίδος (δωρ. φύλο), οι οποίοι θεωρούνταν απόγονοι τής 
οµώνυµης (µυθικής) συζύγου τού Ηρακλή]. 

µάλιστα µόρ. 1. (ως βεβαιωτικό) για την εµφατική δήλωση κατάφα-
σης ή συµφωνίας, κυρ. σε πρόσωπο ιεραρχικώς ανώτερο: (στον στρα-
τό) ~ κύριε διοικητά! ΣΥΝ. βεβαίως, οπωσδήποτε 2. για να δηλώσουµε 
ότι ακούσαµε, ότι καταλάβαµε τι είπε ο συνοµιλητής µας: -Θα 
περάσουµε να σας πάρουµε µε τ' αµάξι. —. Τι ώρα θα περάσετε; 3. 
εκτός αυτού, επιπλέον: ήρθαν πολλοί στο πάρτι- ~, ήρθε κι ο Πέτρος, 
αλλά δεν έµεινε πολύ- ΦΡ. (επιτατ.) και µάλιστα (i) πολύ περισσότερο, 
προπάντων: η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, ~ των µικρο-
µεσαίων, είναι πολύ δύσκολη ΣΥΝ. ιδίως, κυρίως, κατεξοχήν (ii) για 
να τονιστεί το πιο αξιοσηµείωτο: µπήκες απρόσκλητος, ~ σε ώρα 
ακατάλληλη || τον βοήθησα πολύ, ~ χωρίς να µου το ζητήσει ΣΥΝ. και 
επιπλέον, (λόγ.) και δη 4. (γενικότ.) για τη δήλωση επιδοκιµασίας για 
κάτι που κρίνεται ως πραγµατικά καλό, σε αντίθεση µε τα προηγού-
µενα: έτσι, ~! (αυτός ο τρόπος µού αρέσει) || Μαζί σου, ~! Ευχαρίστως 
συνεργάζοµαι- ΦΡ. τώρα µάλιστα (i) για τη δήλωση επιδοκιµασίας, 
ικανοποίησης (κυρ. µετά από απογοήτευση): ~, αυτό ήθελα ν' ακού-
σω! (ii) για να δηλωθεί αµηχανία, ότι δεν ξέρουµε πλέον τι να κά-
νουµε: Μας τέλειωσε και η βενζίνη! ~! · ΦΡ. (αρχαιοπρ.) τα µάλιστα 
πάρα πολύ, σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

[ΕΤΥΜ αρχ., υπερθ. βαθµός τού επιρρ. µάλα «πολύ, αρκετά» < *ml-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mel- «πολύς, µεγάλος», πβ. λατ. meliôr 
«καλύτερος» (> γαλλ. meilleur, ισπ. mejor), multus «άφθονος, πολύς» 
(> ιταλ. molto) κ.ά. Οµόρρ. µάλ-λον]. 

µάλιστα - ναι. Το µάλιστα αποτελεί τύπο καταφατικής απάντησης 
µε τονισµένο το στοιχείο τής ευγένειας και τού επισηµότερου 
ύφους. Το ναι -και λόγω τής σύντοµης µονολεκτικής εκφοράς του-
χρησιµοποιείται περισσότερο στον γρήγορο προφορικό λόγο καθώς 
και στον άτυπο διαλογικό γραπτό λόγο: -Θα συµµετάσχετε στο 
Συνέδριο µε προφορική εισήγηση; -Μάλιστα, αλλά -Πήγες βόλτα 
χτες; -Ναι. 

µαλλί (το) {µαλλ-ιού | -ιών} 1. το τρίχωµα των ζώων (ακατέργαστο ή 
επεξεργασµένο) και κυρ. των προβάτων: αγόρασα ~ για πλέξιµο || 
αγνό, παρθένο - || αγόρασε ένα κουβάρι ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) πήγε για 
µαλλί και βγήκε κουρεµένος επεδίωκε το κέρδος, αλλά τελικά βγήκε 
ζηµιωµένος (β) µαλλιά κουβάρια βλ. λ. κουβάρι (γ) (µτφ.-καθηµ.) 
γίναµε µαλλιά-κουβάρια βλ. λ. κουβάρι (δ) (!) κλάνω µαλλί τροµο-
κρατούµαι, πανικοβάλλοµαι 2. το χνούδι ορισµένων φυτών ή καρ-
πών, που µοιάζει µε τρίχωµα: το - τού καλαµποκιού 3. (για τα πτηνά) 
το πρώτο µαλακό τρίχωµα των νεοσσών ΣΥΝ. χνούδι 4. (καθηµ.-περι-
ληπτ.) τα µαλλιά, το σύνολο των τριχών στο ανθρώπινο κεφάλι: Τι ~ 
είν'αυτό; Πόσον καιρό έχεις να κουρευτείς; || κοντό ~· ΦΡ. µαλλί τής 
γριάς γλύκυσµα από κρυσταλλική ζάχαρη, που µοιάζει µε αραιό µα-
λακό γκριζόλευκο µαλλί και πουλιέται σε µέρη όπου συχνάζει κό-
σµος και κυρ. παιδιά (σε πλατείες, πάρκα, πανηγύρια κ.λπ.) 5. µαλ-
λιά (τα) το σύνολο των τριχών στο ανθρώπινο κεφάλι: καστανά | ξανθά 
| µαύρα | µακριά | πλούσια | κατσαρά | σγουρά | φουντωτά | ίσια | 
λιπαρά | ξηρά ~ || πιάνω | δένω | κάνω τα ~ µου κότσο- ΦΡ. (α) (µτφ.-
καθηµ.) αρπάζοµαι από τα µαλλιά | πιάνοµαι µαλλί µε µαλλί (µε κά-
ποιον) τσακώνοµαι άσχηµα, έρχοµαι στα χέρια µε κάποιον (β) (µτφ.) 
τα µαλλιά τής κεφαλής µου πάρα πολλά χρήµατα, για υπερβολικό 
ποσό: πληρώνω | χρωστάω ~ (είµαι πνιγµένος στα χρέη) (γ) (παροιµ.) 
ο πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται βλ. λ. πιάνω (δ) (µτφ.) αρ-
πάζω µια ευκαιρία από τα µαλλιά εκµεταλλεύοµαι µια ευκαιρία αµέ-
σως, δεν την αφήνω να χαθεί (ε) τραβάω τα µαλλιά µου για έντονη 
απογοήτευση, βρίσκοµαι σε απόγνωση: οι έµποροι που είδαν τα µα-
γαζιά τους να καταστρέφονται, τραβούσαν τα µαλλιά τους απελπι-
σµένοι (στ) (κάτι είναι) τραβηγµένο από τα µαλλιά βλ. λ. τραβηγµέ-
νος (ζ) σαν τής τρελής τα µαλλιά για κάτι που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη ακαταστασία, αταξία: µετά το πάρτι το σπίτι ήταν ~ (η) µαλ-
λιά είν' τα γένια; για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο νοµί-
ζει κανείς: £µ, τι νόµιζες; ~; · ΦΡ. πόσο πάει το µαλλί; πόσο είναι το 
κόστος, ποια είναι η τιµή; — (υποκ.) µαλλάκι (το), µαλλάκια (τα), (µε-
γεθ.-κακόσ.) µαλλούρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαλλίονΙ µάλιον, υποκ. τού αρχ. µαλλός«έριο, µαλλί», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ml-no-s, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mel- «µαλ-
λί, τρίχωµα», πβ. λιθ. milas «τσόχα, µάλλινο ύφασµα», λετ. mil(n)a]. 

µαλλιαζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µάλλιασ-α, -µένος} βγάζω µαλλί, τρίχω-
µα· κυρ. στη ΦΡ. µάλλιασε η γλώσσα µου (µεσν. φρ.) βαρέθηκα να λέω 
συνεχώς τα ίδια πράγµατα (χωρίς αποτέλεσµα): έχει µαλλιάσει η 
γλώσσα µου να σου λέω τι πρέπει να κάνεις, αλλά εσύ δεν µ ' ακούς! 

µαλλιάς (ο) {µαλλιάδες} (µειωτ.) άνδρας µε µακριά µαλλιά. 
µαλλιαρισµος (ο) (µειωτ. από τους οπαδούς τής καθαρεύουσας-πα-
λαιότ.) 1. κίνηµα (την εποχή τής καθαρεύουσας) τού οποίου οι οπα-
δοί τάσσονταν υπέρ τής καθιέρωσης τής δηµοτικής γλώσσας 2. η 
χρήση ακραίων δηµοτικιστικών στοιχείων (λέξεων, τύπων ή φράσε-
ων) στη γλώσσα (π.χ. Παρθένος αντί Παρθενών). — µαλλιαρίζω ρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσαµύντωρ. 

µαλλιαρός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει πυκνό και πλούσιο τρί-
χωµα: ~ σκυλάκι ΣΥΝ. δασύτριχος · 2. (µειωτ. από τους οπαδούς τής 
καθαρεύουσας) (α) µαλλιαρός (ο) οπαδός τής ακραίας δηµοτικής 
γλώσσας ή γενικότ. τής δηµοτικής (β) µαλλιαρή (η) η ακραία δηµοτι-
κή γλώσσα ή γενικότ. η δηµοτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσαµύντωρ. 

µάλλινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι υφασµένος από µαλλί: ~ 
ύφασµα | κουβέρτα | κάλτσες ΣΥΝ. (λόγ.) εριούχος 2. µάλλινο (το) 
πλεκτό ένδυµα υφασµένο από µαλλί ή άλλη, συνθετική ύλη: µην ξε-
χάσεις να πάρεις µαζί σου τα ~ θα κάνει πολύ κρύο. 

µαλλιοκέψαλα (τα) τα µαλλιά τής κεφαλής· κυρ. σε ΦΡ. που δηλώ-
νουν µεγάλα έξοδα, υπερβολική χρηµατική δαπάνη: ξοδεύω | ζητάω | 
πληρώνω τα -µου. 

µαλλιοτραβιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µαλλιοτραβή-χτηκα,-γµένος} (εκ-
φραστ.) (+µε) τσακώνοµαι άσχηµα (µε κάποιον), διαπληκτίζοµαι 
έντονα τραβώντας τα µαλλιά τού άλλου: τσακώθηκαν και µαλλιο-
τραβήχτηκαν άσχηµα. — µαλλιοτράβηνµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός. 

µαλλοβάµβακος, -η, -ο υφασµένος από µαλλί και βαµβάκι. 
µαλλοµέταξος, -η, -ο υφασµένος από µαλλί και µετάξι. 
µάλλον επίρρ. 1. πιθανόν, ίσως: ~ δεν θα µε θυµάσαι || θα φύγουν ~ 

αύριο 2. για µετριασµό τής έννοιας που προσδιορίζει: σήµερα είµαι ~ 
καλύτερα (αισθάνοµαι να είµαι καλύτερα, πρέπει να είµαι καλύτερα, 
αλλά όχι πολύ) 3. περισσότερο, πιο πολύ: το είπε από αφέλεια ~ 
παρά από κακία ANT. λιγότερο 4. (µε επανορθωτική σηµασία) ή µάλ-
λον (ή µάλλον, µτγν. φρ.) ή καλύτερα: να έρθεις να το πάρεις, - θα το 
στείλω εγώ στο σπίτι σου-(αρχαιοπρ.) ΦΡ. (α) κατά το µάλλον ή ήττον 
(κατά το µάλλον ή ήττον) πάνω-κάτω, κατά προσέγγιση, περίπου: κα-
τέληξαν σε µια - ικανοποιητική συµφωνία || η πλειονότητα των µα-
θητών ενδιαφέρεται - για πανεπιστηµιακές σπουδές (β) έτι | πολλώ | 
πόσω µάλλον (έτι µάλλον, Οµήρ. Οδ. α 322 | πολλφ µάλλον, Πλάτ. 
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Φαίδων 80Ε) ακόµη περισσότερο, πολύ περισσότερο: εκµεταλλεύεται 
τον ίδιο του τον αδελφό, - εµένα! 

[ΕΤΥΜ.  < αρχ. µάλλον, συγκρ. βαθµός  τού επιρρ. µάλα «πολύ, 
αρκετά» (για το οποίο βλ. λ. µάλιστα). Η φρ. κατά το µάλλον ή ήττον 
είναι λόγια απόδ. τού γαλλ. plus ou moins]. µαλλουρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (οικ.) ως χαρακτηρισµός για µακριά και συχνά απεριποίητα 
µαλλιά. 
[ΕΤΥΜ< µαλλί + παραγ. επίθηµα -ούρα (πβ. κ. χαρτ-ούρά)]. µαλοτίρα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος τσαγιού τού βουνού, που φυτρώνει στα 
Λευκά Όρη στην Κρήτη. 
[ΕΤΥΜ. Λαϊκή ονοµασία τού φυτού σιδερίτις η θηριακή, οπότε η ορ-
θότ. γρ. θα ήταν µαλλοτήρα < µαλλοθήρα- το ά συνθ. µαλλο- πιθ. < 
µαλλί, λόγω τού χνουδιού που έχει το φυτό]. Μάλτα (η) (µαλτ. 
Reppublika ta' Malta, αγγλ. Republic of Malta = ∆ηµοκρατία τής 
Μάλτας) 1. νησί στο κέντρο τής Μεσογείου- ΦΡ. Μάλτα γιοκι για 
περιπτώσεις στις οποίες δεν βρίσκουµε (κάτι) που είναι µπροστά στα 
µάτια µας 2. νησιωτικό κράτος, που περιλαµβάνει το παραπάνω νησί, 
µε πρωτεύουσα τη Βαλέτα, επίσηµες γλώσσες τη Μαλτέζικη και την 
Αγγλική και νόµισµα τη λίρα Μάλτας. — Μαλτέ-ζος (ο) [µεσν.], 
Μαλτέζα (η), µαλτέζικος, -ή, -ό κ. µαλτέζικος, -η, -ο [µεσν.], 
Μαλτέζικα κ. Μαλτέζικα (τα). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Malta | µαλτ. Malta < λατ. Melita < αρχ. Μελίτη. Το το-
πωνύµιο (πιθ. φοινικ. προελ. µε αρχική σηµασία «αγκυροβόλιο, ορ-
µητήριο»), συνδέθηκε παρετυµολογικά και ευφηµιστικά µε το ουσ. 
µέλι λόγω τής παραγωγής µέλιτος στο νησί]. 

µαλτεζοπλακα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. πλάκα που χρησιµοποι-
ούσαν κυρ. παλαιότερα στην επίστρωση δαπέδων κατασκευάζεται 
από καλής ποιότητας ασβεστόλιθο τής νήσου Μάλτας. µαλώνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {µάλω-σα, -µένος} 1. (µετβ.) επιπλήττω, κάνω αυστηρές 
παρατηρήσεις (κυρ. σε παιδί): µάλωσε την κόρη της, επειδή άργησε 
ΣΥΝ. επιτιµώ, ελέγχω, κατσαδιάζω ANT. επαινώ, εγκωµιάζω- (αµετβ.) 
2. έρχοµαι σε διένεξη (µε κάποιον), διαπληκτίζοµαι: κάθε φορά που 
µαλώνουν, τους ακούει όλη η πολυκατοικία ΣΥΝ. φι-λονικώ, 
καβγαδίζω, τσακώνοµαι 3. διακόπτω τις φιλικές σχέσεις µε κάποιον 
µετά από καβγά: έχουν µαλώσει-εδώ και δύο χρόνια δεν µιλάνε µεταξύ 
τους || (συχνά η µτχ. µαλωµένος, -η, -ο) είναι ~ µαζί της || είναι 
µαλωµένοι εδώ και δύο χρόνια. — µάλωµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< *οµαλώνω < αρχ. οµαλός, οπότε η λ. θα είχε αρχικώς τη σηµ. 
«διορθώνω, εξοµαλύνω» και αργότερα «επιπλήττω, επιτιµώ» (πβ. κ. 
φτειάχνω < ευθειάζω]. µαµ (το) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) το 
φαγητό, η µπουκιά: άνοιξε το στόµα σου να κάνεις ~ (δηλ., να φας) (πβ. 
λ. τσιτσί). [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. µαµά (η) → µαµµά 
µαµαζέλ κ. µαµζέλ κ. µαντµαζέλ (η) {άκλ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) η δε-
σποινίδα. — (υποκ.) µαµζελίτσα κ. µαντµαζελίτσα (η) κ. µαµζελάκι 
(το). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. mademoiselle < ma demoiselle «µικρή µου κυρία» (< 
λατ. dominicella, υποκ. τού domina «κυρία, δέσποινα»)]. µ α µα λίγκα 
(η) {χωρ. πληθ.} 1. λαϊκό φαγητό τής Ρουµανίας, τής Βουλγαρίας τού 
Πόντου κ.ά. που παρασκευάζεται µε αραβοσιτάλευ-ρο, νερό, τυρί, 
αβγό και χοιρινό λίπος 2. (λαϊκ.) για φαγητό που έχει γίνει λειώµα: 
έγινε ~ το φαΐ. [ΕΤΥΜ. < ρουµ. mämäligä, βουλγ. mamaliga]. 
Μαµελουκος κ. Μαµαλούκος (ο) 1. irr. µέλος στρατιωτικών δυ-
νάµεων που αποτελούνταν από δούλους διαφόρου καταγωγής, οι 
οποίες έθεσαν υπό τον έλεγχο τους διάφορα µουσουλµανικά κράτη 
κατά τον Μεσαίωνα και εγκατέστησαν δική τους δυναστεία στην Αί-
γυπτο (1250-1517) 2. (ως προσηγορικό-σκωπτ.) ο βάρβαρος, ο άξεστος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Μαµελοϋκος < Μαµαλοϋκος < αραβ. mamlük «δούλος, 
σκλάβος»]. µαµµά (η) (σχολ. ορθ. µαµά) (µαµµάδες) (καθηµ.) η µητέρα 
ΣΥΝ. µάννα. — (υποκ.) µαµµάκα κ. µαµµακούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µάµµα < µτγν. µάµµη (βλ.λ.). Η ετυµολογία δείχνει ότι 
ορθότερη είναι η γραφή µε δύο -µ- (µαµµά), πβ. κ. µάννα]. µαµµή (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µαία·  ΦΡ. (παροιµ.) πήγε για µαµµή κι 
έκατσε για λεχώνα (σκωπτ.) γι' αυτούς που πηγαίνουν κάπου και 
καθυστερούν πολύ να επιστρέψουν. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µάµµη «µητέρα, γιαγιά», λ. τής παιδικής γλώσσας 
µε εκφραστικό αναδιπλασιασµό, < I.E. *ma- «µητέρα» (ηχοµιµη-τική 
ρίζα), πβ. λατ. mamma (> γαλλ. mamman), σανσκρ. mama, γερµ. 
Mama, αγγλ. mamma, ρωσ. marna κ.ά. Οµόρρ. µαία, µή-τηρ (-έρα), πιθ. 
κ. µαστός (βλ.λ.). Βλ. κ. µαµµά]. µάµµη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(διαλεκτ.) η γιαγιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., βλ. λ. µαµµή]. µαµµόθρεφτος, -η, -ο (µειωτ.) 1. αυτός 
που ανατράφηκε µε πολλές περιποιήσεις και χαϊδολογήµατα· ο 
µαλθακός ΣΥΝ. καλοµαθηµένος, χαϊδεµένος ANT. σκληραγωγηµένος 
2. µαµµόθρεφτο (το) το παιδί που είναι εξαρτηµένο από τη µητέρα 
του- κατ' επέκτ. ο άβουλος και µαλθακός άνθρωπος: η µάννα του τον 
κατάντησε ~ . [ΕΤΥΜ < µτγν. µαµµόθρεπτος, αρχική σηµ. «αυτός που 
ανατράφηκε από τη γιαγιά του», < µάµµη + θρεπτός < τρέφω]. µα 
µου (τα) {άκλ.} ασαφή λόγια, χωρίς συγκεκριµένο περιεχόµενο που 
εκφράζουν ενδοιασµό, αναποφασιστικότητα, αντίρρηση κ.λπ.: αυτοί 
ρωτούσαν πότε θα παραδώσει το έργο κι αυτός άρχισε τα ~. [ΕΤΥΜ. < 
σύνδ. µα, µε επανάληψη τού [m] + ευφωνικό [u], σύνηθες δίπλα σε 
χειλικά (βλ. κ. σου-ξου, µού-ξου)]. µαµ ou δι (το) → µαµούνι 
µαµούo (το) {άκλ.} 1. προϊστορικό ζώο µε προβοσκίδα, συγγενές προς 

τον σηµερινό ελέφαντα, που έζησε κατά το Πλειστόκαινο (βλ.λ.) σε 

ψυχρές περιοχές τής Ευρώπης, τής Ασίας και τής Β. Αµερικής 2. (µτφ. 
ως επίθ.) µεγάλων διαστάσεων σε ΦΡ. τού τύπου: έργο | κατασκευή ~ 
ΣΥΝ. γίγαντας, κολοσσός. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. mammouth < ρωσ. mamont (παλαιότ. mammot), αγν. 
ετύµου]. µαµούνι κ. µαµούδι (το) {µαµουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρό 
έντοµο, ζωύφιο ΣΥΝ. ζούδι, ζουζούνι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαµούδι, αβεβ. ετύµου, ίσως υποκ. τής µτγν. «γλώσ-
σας» τού Ησυχίου µάµµος· οίκέτης ή, κατ' άλλη άποψη, < αρχ. ρ. µαµ-
µάν «θηλάζω, τρώγω» (οµόρρ. τού ουσ. µάµµη, βλ.λ.). Ενδιαφέρουσα 
η εκδοχή ότι µαµούδι < *µουµούδι < *µύµηδο < µτγν. µυρµηδών «µυρ-
µηγκοφωλιά» (βλ. κ. µυρµήγκι)]. µαµούχαλος (ο) (λαϊκ.) ως 
χαρακτηρισµός για άνθρωπο βαρετό και 
χωρίς ενδιαφέροντα. µα µπα (το) {άκλ.} φίδι µεγάλου µήκους, που ζει 
σε δέντρα τής Κ. και Ν. Αφρικής, το οποίο έχει πολύ ισχυρό 
δηλητήριο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. mamba < im-amba, λ. τής γλώσσας Ν'γκούνι 
των Ζουλού]. µάµπο (το) {άκλ.} 1. χορός που προέρχεται από την 
Καραϊβική, παρόµοιος µε τη ρούµπα και το τσα-τσά 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε είδος µουσικής που βασίζεται στον ρυθµό τού παραπάνω χορού: 
λαϊκά ~ τού Χιώτη µε µπουζούκι. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. mambo, ηχοµιµητική λ., βλ. κ. σάµπα]. Μαµωνάς (ο) 1. 
Κ.∆. ο θεός τού πλούτου 2. (µετωνυµ.) τα πλούτη: λατρεύει τον ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαµωνάς < εβρ. mamön «πλούτη» (περιληπτ. όρος). Η λ. 
διαδόθηκε κυρ. από τη χρήση της στην Κ.∆., πβ. Ματθ. 6, 24: ...ου δύ-
νασθε θεώ δουλεύειν και µαµωνς:]. µανά → ξανά µάνα (η) → µάννα 
µανάβης (ο) {µανάβηδες}, µανάβισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθη-
µερ.) ο πωλητής λαχανικών και φρούτων ΣΥΝ. οπωροπώλης, λαχανο-
πώλης. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. manav]. µαναβική (η) το επάγγελµα τού µανάβη-   
ΦΡ. είδη µαναβικής ό,τι πουλάει ο µανάβης, φρούτα και λαχανικά που 
βρίσκει κανείς στο οπωροπωλείο. µανάβικο (το) (καθηµ.) το 
κατάστηµα όπου πωλούνται λαχανικά και 
φρούτα ΣΥΝ. οπωροπωλείο. µανάρι (το) {µαναρ-ιού | -ιών} 1. αρνί 
που τρέφεται στο σπίτι και προορίζεται για σφαγή ΣΥΝ. θρεφτάρι 2. 
(ως χαϊδευτική προσφώνηση) για τη δήλωση στοργής ή ερωτικού 
πόθου. — (υποκ.) µαναράκι (το), (µεγεθ.) µανάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρωµ. manar(u) «οικόσιτο αρνί» < µτγν. λατ. manuarius «αυ-
τός που τρέφεται από το χέρι κάποιου» (ήδη τον 7ο αι. η σηµ. «οικό-
σιτο ζώο», για αρνί, άλογο ή αίγα) < λατ. manus «χέρι». Όµοια η προ-
έλευση τού αντίστοιχου αλβ. manar. H παραγωγή από τ. *άµνάριον 
δεν είναι πιθανή]. Μανασσής (ο) όνοµα προσώπων τής Π.∆. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. Μανασσής < εβρ. Menaäeh «αυτός που φέρνει λήθη», πβ. Π.∆. 
Γένεσις 41,51: έκάλεσεν δε 'Ιωσήφ το όνοµα τού πρωτοτόκου Μανασσή, 
δτι έπιλαθέσθαι µε έποίησεν ό Θεός πάντων των πόνων µου καί 
πάντων τών του πατρός µου]. µανατζάρω ρ. µετβ. {µανατζάρισα} 1. 
είµαι ο µάνατζερ, διοικώ µια 
επιχείρηση 2. (γενικότ.) κουµαντάρω. µάνατζερ (ο/η) {άκλ.} 1. 
πρόσωπο που οργανώνει, διευθύνει και οριοθετεί τις δραστηριότητες 
µιας επιχείρησης 2. πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να προωθεί τα 
συµφέροντα καλλιτεχνών, αθλητών κ.λπ., που κανονίζει τα 
συµβόλαια τους, τις συνεργασίες τους, την κοινωνική και 
επαγγελµατική τους προβολή κ.λπ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. manager < ρ. 
manage < ιταλ. maneggiare «χειρίζοµαι» < mano «χέρι» (< λατ. 
manus)]. µάνατζµεντ (το) {άκλ.} ελλην. διοικητική (επιστήµη, τέχνη), 
διοίκηση επιχειρήσεων το σύνολο των χειρισµών και µεθόδων που 
συνιστούν την τεχνική διοικήσεως και οργανώσεως µιας επιχείρησης: 
αναλαµβάνω | έχω το ~ τής επιχείρησης || επαγγελµατικό | τεχνοκρα-
τικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. management < ρ. manage, βλ. κ. µάνατζερ]. µάννκο (το) 
{άκλ.} δέντρο αειθαλές των τροπικών περιοχών έχει φύλλα 
λογχοειδή µε έντονο πράσινο χρώµα, άνθη σε ταξιανθίες και καρπούς 
πρασινωπούς, κιτρινωπούς ή κοκκινωπούς, εύγευστους και 
αρωµατικούς, που µοιάζουν µε µεγάλο βερίκοκο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
mango < πορτ. manga < ταµίλ mankäy (πληθ. manghi)]. µανδαρινατο (το) 
(περιληπτ.) το σύνολο των µανδαρίνων (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. mandarinat (βλ. λ. µανδαρίνος)]. 
µανδαρινέα (η) → µανταρινιά 
µανδαρίνος (ο) [1859] 1. ανώτερος κρατικός λειτουργός τής παλαιάς 
Κινεζικής Αυτοκρατορίας 2. (µτφ.-µειωτ.) (α) ο κρατικός αξιωµα-
τούχος, ο γραφειοκράτης που εµποδίζει οποιαδήποτε πρόοδο: η εξυ-
γίανση τού δηµοσίου βίου υπονοµεύεται από τους γνωστούς κοµµα-
τικούς ~ (β) πρόσωπο συντηρητικό, οπισθοδροµικό. — µανδαρινι-
σµός (ο). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. mandarin < πορτ. mandarim < µαλαϊκ. 
mëntëri < σανσκρ. mantrin «σύµβουλος» (πβ. χίντι mantri), τίτλος 
αξιωµατούχων τής πολύπλοκης κινεζικής αυλής]. µανδήλι (το) → 
µαντήλι µάνδρα (η) → µάντρα 
µανδραγόρας (ο) {δύσχρ. µανδραγόρων} δικότυλο φυτό µε σαρκώδη 
και διχαλωτή ρίζα, που θυµίζει ανθρώπινο σώµα, γνωστό από την αρ-
χαιότητα για τις ναρκωτικές και θεραπευτικές του ιδιότητες, ενώ 
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λαϊκές δοξασίες τού αποδίδουν αφροδισιακές ιδιότητες ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
σερνικοβότανο ΦΡ. (λόγ.) εκ µανδραγόρου | υπό τον µανδραγόρα καθευδω 
(εκ µανδραγόρου | υπό µανδραγόρα καθεύδειν, Λουκιαν. Τίµων 2) βρίσκοµαι 
σε βαθύ ύπνο, σε λήθαργο ή µέθη. [ΕΤΥΜ. αρχ. όρος τής ιατρικής και τής 
µαγείας, αβεβ. ετύµου. Ίσως να ανάγεται στο όνοµα ενός γιατρού, καθόσον 
µάλιστα η λ. χρησιµοποιήθηκε και ως ανθρωπωνύµιο. Κατ' άλλη άποψη, 
πρόκειται για το περσ. όνοµα τού φυτού mardum gijâ «φυτό τού ανθρώπου». 
Η λ. πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. αγγλ. man-drake, γαλλ. mandragore, 
αρµ. manragor κ.ά.]. 

µανδρίλος (ο) πίθηκος που ζει στη ∆. Αφρική, έχει χοντρό σώµα, κοντή ουρά 
και χαρακτηρίζεται από τα ζωηρά χρώµατα που φέρει στο πρόσωπο και στους 
γλουτούς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. mandrill, πιθ. < man «άνθρωπος» + drill 
«ονοµασία πιθήκου τής ∆. Αφρικής», αγν. ετύµου]. 

µανδύας (ο) {µανδυών} 1. (παλαιότ.) µεγάλο ενιαίο ύφασµα, που φοριόταν 
ριχτό και στερεωνόταν µε πόρπη, συνήθ. στον ώµο 2. ΣΤΡΑΤ. χειµερινό 
ένδυµα των στρατιωτών, κατασκευασµένο από ένα µόνο κοµµάτι ύφασµα, 
συνήθ. µάλλινο, που καλύπτει όλο το σώµα ΣΥΝ. χλαίνη 3. ΕΚΚΛΗΣ. 
εξωτερικό πτυχωτό ένδυµα ηγουµένων, µοναχών, επισκόπων, πατριαρχών 
κλπ., που δένεται γύρω από τον τράχηλο και φοριέται κατά την τέλεση 
ορισµένων ιεροπραξιών δηλώνει την πνευµατική εξουσία αυτού που το φέρει 
ως ανώτερου ή ανώτατου άρχοντα τής Εκκλησίας 4. ΙΑΤΡ. ένδυµα από στέρεο 
ύφασµα, ειδικά ραµµένο για να ακινητοποιεί τους ψυχοπαθείς σε περιπτώσεις 
µανιακής κρίσης· αλλιώς ζουρλοµανδύας · 5. ΓΕΩΛ. ενδιάµεση ζώνη στο εσω-
τερικό τού γήινου πλανήτη, η οποία βρίσκεται µεταξύ τού φλοιού και τού 
πυρήνα 6. (µτφ.) καθετί που καλύπτει, αποκρύπτει ή προφυλάσσει (κάτι): το 
νοµοσχέδιο περιβάλλει µε τον ~ τής νοµιµότητας σειρά παραβάσεων και 
ατασθαλιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µανδύα | µανδύη 
(ή), αγν. ετύµου, ίσως περσικό δάνειο]. 

µανεκέν (το) {άκλ.} άνδρας ή (συνήθ.) γυναίκα µε ωραία εµφάνιση και άρτια 
σωµατική διάπλαση, κατά τα πρότυπα κάθε εποχής, που ασχολείται 
επαγγελµατικά µε την επίδειξη ρούχων, µε φωτογραφίσεις µόδας, 
διαφηµίσεων κλπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mannequin < ολλ. mannekijn «ανθρωπάκι», υποκ. τού man 
«άνθρωπος»]. 

µανέλα (η) {δύσχρ. µανελών} µοχλός που προσαρµόζεται σε εργαλείο και 
κινούµενο δεξιά-αριστερά βιδώνει ή ξεβιδώνει. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mannella, 
υποκ. τού manna «χεριά, δεµάτι» < µεσν. λατ. manna | manua (< λατ. manus 
«χέρι»)]. 

µανές (ο) → αµανές 
µανεστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ζυµαρικό κοµµένο σε διάφορα µικροσκοπικά 

σχήµατα που χρησιµοποιείται και σε σούπες ΣΥΝ. κριθαράκι· ΦΡ. χαλάει η 
µανεστρα µια υπόθεση δεν έχει την επιθυµητή κατάληξη, µαταιώνεται. — 
(υποκ.) µανεστράκι (το), µανεστρούλα (η). [ΕΤΥΜ. < βεν. manestra < p. 
manestrare (ιταλ. minestrare) < λατ. ministâre «φέρνω, εξυπηρετώ (ιδ. 
σερβίρω)»]. 

Μάνη (η) χερσόνησος τής Ν. Πελοποννήσου, που χαρακτηρίζεται από την 
άγρια φύση και τα αυστηρά ήθη και έθιµα των κατοίκων της. — Μανιάτης (ο) 
[µεσν.], Μανιάτισσα (η), µανιάτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου. 
Πιθανότερη η άποψη ότι το τοπωνύµιο ανάγεται σε µεσν. κάστρο Μαΐνη 
(10ος αι.), το οποίο βρισκόταν στη Χερσόνησο τού Ταινάρου, έχει δε υποτεθεί 
ότι Μαΐνη < αρχ. µανία, λόγω τής τρικυµιώδους θάλασσας που περιβρέχει την 
περιοχή. Αλλες απόψεις, όπως η αναγωγή στο λατ. manus «χέρι», εξαιτίας τού 
βρα-χιονοειδούς σχήµατος τής Ταιναρικής Χερσονήσου (πβ. ιταλ. Brazzo di 
Maina), ή στο λατ. manes (πληθ.) «ψυχές νεκρών», επειδή οι αρχαίοι πίστευαν 
ότι στο Ταίναρο βρίσκονται οι πύλες τού Άδου, δεν είναι πειστικές]. 

-µανής λεξικό επίθηµα επιθέτων και ουσιαστικών, που χαρακτηρίζει άτοµα τα 
οποία κατέχονται από υπερβολική επιθυµία ή µανία για κάτι: αρχο-µανής, 
κλεπτο-µανής, τοξικο-µανής, αρχαιο-µανής, τε-λειο-µανής, ξενο-µανής, µυθο-
µανής. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. µαίνοµαι (πβ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

µάνητα (η) {χωρ. πληθ.} (λογοτ.) η µεγάλη οργή, η µανία: η ~ τού ανέµου | τού 
πολέµου. 
[ΕΤΥΜ; µεσν. (κατ' αναλογίαν προς τα ουσ. σε -ητα) < αρχ. µάνη, πα-ράλλ. τ. 
τού ουσ. µανία (βλ.λ.)]. 

µανθάνω ρ. → µαθαίνω 
Μάνθος (ο) → Ματθαίος 
µάνι → µάνι-µάνι 
-µάνι λεξικό επίθηµα ουσιαστικών, που δηλώνει πλήθος, µεγάλη ποσότητα: 

γυναικο-µάνι, παιδο-µάνι, σκουπιδο-µάνι. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μεσν. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το λατ. manus «πλήθος»]. 

µανία (η) {σπάν. µανιών} 1. ΙΑΤΡ. οξεία διαταραχή των ψυχικών λειτουργιών 
τού ατόµου, που εκδηλώνεται µε υπερβολική ζωτικότητα, έξαρση τής 
φαντασίας, ακατάσχετη ροή τού λόγου και αποχαλίνωση των ενστίκτων 2. 
διαταραχή που αφορά σε ορισµένες ψυχικές λειτουργίες, ενώ επιτρέπει την 
κατά τα άλλα ισορροπία και νηφαλιότητα τού ατόµου: ~ καταδιώξεως | φυγής 
· 3. υπερβολική εµµονή (σε κάτι) ή ζήλος (για κάτι)· παθολογική έξη: έχει ~ µε 
την πολιτική | τη τζαζ | το ψάρεµα | το σεξ || έχει ~ µε τα µαλλιά της (τα 
περιποιείται συνεχώς) || παρακολουθεί ποδόσφαιρο µετά µανίας ΣΥΝ. ψύχωση, 
λόξα· ΦΡ. πυρ και µανία βλ. λ. πυρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µαίνοµαι (βλ.λ.)]. 

-µανία [αρχ.] β' συνθετικό που δηλώνει το πάθος, την έντονη ή υπερ- 

βολική επιθυµία, τη µανία για κάτι: βιβλιο-µανία, αρχο-µανία, µυθο-µανία, 
οπιο-µανία, τοξικο-µανία, θρησκο-µανία, ξενο-µανία κ.ά. 

µανιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µάνιασ-α, -µένος} 1. κυριεύοµαι από µανία, γίνοµαι 
έξαλλος από οργή: µάνιασε όταν τον είδε ΣΥΝ. οργίζοµαι, παραφέροµαι 2. 
(για τα στοιχεία τής φύσεως) είµαι ή γίνοµαι ορµητικός, αγριεύω: µάνιασε η 
θάλασσα | ο αέρας ΣΥΝ. λυσσοµανώ. — µάνιασµα (το). 

Μανιάκι (το) χωριό τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας, γνωστό από 
την ηρωική αντίσταση και θυσία των Ελλήνων υπό τον Παπαφλέσσα κατά των 
δυνάµεων τού Ιµπραήµ Πασά (1825). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού τοπωνυµίου Μάνη]. 

µανιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που εκδηλώνει συµπτώµατα µανίας (βλ.λ.): ο 
~ δολοφόνος 2. µανιακός (ο), µανιακή (η) πρόσωπο που πάσχει από 
τρέλα,ψυχοπαθής: είναι επικίνδυνος-3. (κατ'επέκτ.) αυτός που κατέχεται από 
παράφορο πάθος για κάτι: είναι ~ µε τον αθλητισµό | τα τυχερά παιχνίδια || 
ένας - τού σεξ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική, τρελός. 

µανιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη Μάνη και τους Μανιάτες· ΦΡ. το 
κρατάω | το φυλάω µανιάτικο δεν ξεχνώ το κακό που µου έκαναν, διατηρώ 
αισθήµατα µνησικακίας ΣΥΝ. κρατάω κακία (πβ. λ. κρατώ). 

µανιβέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µοχλός, µε την περιστροφή τού οποίου τίθεται 
σε λειτουργία µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. manivelle < λατ. manicula, υποκ. τού ουσ. manus «χέ-ρι»].# 

µανιέρα (η) {χωρ. πληθ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. τεχνοτροπία, τρόπος έκφρασης ενός 
καλλιτέχνη 2. η επιτήδευση στο ύφος και στην τεχνοτροπία καλλιτεχνικού 
δηµιουργήµατος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. maniera (πβ. κ. γαλλ. manière) < λατ. manuarius < 
manus «χέρι»]. 

µανιερισµός (ο) 1. η χρήση επιτηδευµένου και επίπλαστου ύφους, έλλειψη 
φυσικότητας· ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 2. η µηχανική χρήση συγκεκριµένης τεχνοτροπίας, 
χωρίς καθόλου πρωτοτυπία ή προσωπική συµβολή τού καλλιτέχνη 3. 
τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε κατά τον 16ο αι., κυρ. στην Ιταλία, και 
χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση τού επιτηδευµένου και την προτίµηση 
στις αλλόκοτες φιγούρες. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. maniérisme, βλ. κ. 
µανιέρα]. 

µανιεριστής (ο) καλλιτέχνης που ακολουθεί τις αρχές τού µανιερισµού. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. maniériste. Βλ. κ. µανιέρα]. 

µανίζω ρ. αµετβ. {µάνισ-α, -µένος) 1. µανιάζω, κυριεύοµαι από µανία 2. 
(ειδικότ.) εξοργίζοµαι (µε κάποιον), θυµώνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. µαίνοµαι, 
από θ. µαν- (πβ. παθ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

µάνικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υδροσωλήνας αντλιών από ειδικό υλικό, συνήθ. 
καουτσούκ ή πλαστικό, που χρησιµεύει για να µεταφέρουµε ή να ρίχνουµε µε 
ορµή νερό: οι αστυνοµικοί µε µάνικες έριχναν νερό στους διαδηλωτές. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. manica < λατ. manicae (πληθ.) «χειρίδες, µανίκια» (ανα-
φερόταν αρχικώς στα σιδερένια σωληνοειδή περιβραχιόνια των ιπποτών) < 
manus «χέρι»]. 

µα νικέτι (το) {µανικετ-ιού | -ιών} η άκρη µακριού µανικιού πουκαµίσου- η 
µανσέτα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. manichetto (πληθ. manichetti), υποκ. τού ουσ. manica, βλ. κ. 
µανίκι]. 

µανικετόκουµπο (το) κουµπί ραµµένο στη µανσέτα τού πουκαµίσου ή 
πρόσθετο, για να κλείνει το µανικέτι: χρυσό | ασηµένιο ~ || του έφυγε το - και 
του το ράβει. 

µανίκι (το) {µανικ-ιού | -ιών} 1. το µέρος τού ενδύµατος που καλύπτει τα χέρια 
ή µέρος τους: µακρύ | κοντό -· ΦΡ. (α) (ανα)σηκώνω τα µανίκια 
προετοιµάζοµαι για πολλή δουλειά, ξεκινάω να δουλεύω: καιρός να 
σηκώσουµε τα µανίκια και να στρωθούµε στη δουλειά ΣΥΝ. ανασκουµπώνοµαι 
(β) (µτφ.) άσος στο | από το µανίκι κρυφό πλεονέκτηµα: οι φήµες τον θέλουν 
να κερδίζει τις εκλογές για την προεδρία, βγάζοντας την τελευταία στιγµή τον 
κρυµµένο άσο από το µανίκι (γ) τραβώ (κάποιον) από το µανίκι κάνω 
(κάποιον) ό,τι θέλω, (κάποιος} άγεται και φέρεται από µένα 2. η λαβή 
κοπτικών οργάνων (γε-νικότ.) η λαβή εργαλείου ή δοχείου: µαχαίρι µε µαύρο, 
ξύλινο ~ 3. (µτφ.-αργκό) οτιδήποτε προκαλεί δυσκολίες: τα θέµατα τής 
ιστορίας ήταν ~ 4. (λαϊκ.-οικ.) η ίδια η σεξουαλική πράξη, σε ΦΡ. όπως ρίχνω | 
τραβάω ένα µανίκι σε (κάποιον). — (υποκ.) µανικάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µανίκιον, υποκ. τού ιταλ. manica < λατ. manicae (πληθ.) «χειρίδες, µανίκια» < 
manus «χέρι»]. 

µανικιούρ (το) {άκλ.} ελλην. ονυχοκοµία, χειροκοµία· η περιποίηση των 
νυχιών των χεριών (πβ. λ. πεντικιούρ). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. manucure | manicure (νόθο συνθ.) < λατ. man[us] + γαλλ. 
[pedjicure (επειδή το pedicure προηγήθηκε χρονικά)]. 

µανικιουρίστα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. ονυχοκόµος (η)· η αισθητικός που 
περιποιείται τα νύχια των χεριών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. manicuriste 
(βλ. κ. µανικιούρ)]. 

µανικοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένωση τού µανικιού µε 
το ένδυµα στο ύψος των ώµων. 

Μανίλα (η) η πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. [ΕΤΥΜ. < ισπ. Manila < ταγκαλόγκ 
may-nila, ονοµασία δέντρου αυτοφυούς στην περιοχή]. 

µάνι-µάνι επίρρ. (καθηµ.) πολύ γρήγορα, µε βιασύνη: τελείωσε τη δουλειά του 
~ κι έφυγε ΣΥΝ. στο άψε-σβήσε, τάκα-τάκα, στο πει και φει, στο πιτς φιτίλι 
ANT. λάου-λάου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. φρ. (di) mano (in) mano «από χέρι σε χέρι»]. 

µανιοκαταθλιπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µανιο-κατάθλιψη: ~ 
ψύχωση 2. (για πρόσ.) αυτός που πάσχει από µανιοκα- 
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τάθλιψη: ~ άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. maniac-depressive (νόθο συνθ.)]. 

µανιοκατάθλιψη (η) {-ης κ. -ίψεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ψυχική πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση διαδοχικών παροξυσµών ψυχικής 
υπερδιέγερσης (µανίας, δηλ. από υπερβολική ζωτικότητα, ακατάσχετη ροή 
ιδεών και λόγου) ή κατάθλιψης (οξείας µελαγχολίας). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. maniac-depressive psychosis «µανιοκαταθλιπτική 
ψύχωση»]. 

µανιπουλαρω ρ. µετβ. {µανιπουλάρισα} επηρεάζω επιδέξια (άτοµο ή οµάδα), µε 
τρόπο που να σκέπτεται και να ενεργεί όπως επιθυµώ: µερικοί συνδικαλιστές 
προσπαθούν να µανιπουλάρουν τους εργαζοµένους ΣΥΝ. χειραγωγώ. — 
µανιπουλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. manipolare < λατ. manipulus 
«χούφτα»]. 

µανιτάρι (το) {µανιταρ-ιού | -ιών} καρποφόρος µύκητας µε σχήµα που θυµίζει 
οµπρέλα, πολλά είδη τού οποίου είναι εδώδιµα και φυτρώνουν κυρ. στα δάση 
ή καλλιεργούνται: πίτσα µε µανιτάρια || δηλητηριώδη | παραισθησιογόνα -■ ΦΡ. 
(α) (καθηµ.) (ξε)φυτρώνω σαν µανιτάρι εµφανίζοµαι ξαφνικά (β) φυτρώνουν 
σαν µανιτάρια εµφανίζονται πολλά µαζί στον ίδιο χώρο: στην περιοχή µας τα 
µπαράκια φυτρώνουν σαν µανιτάρια (γ) (ατοµικό) µανιτάρι το σύννεφο σε 
σχήµα µανιταριού, που δηµιουργείται πάνω από το σηµείο στο οποίο έχει 
πέσει ατοµική βόµβα αµέσως µετά την έκρηξη της. — (υποκ.) µανι-ταράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άµανιτάρι(ν), υποκ. τού µτγν. άµανϊται (πληθ.), αγν. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε το µικρασιατικό τοπωνύµιο "Αµανος. Η φρ. ξεφυτρώνω σαν 
µανιτάρι αποδίδει χρήσεις τού αγγλ. mushroom «µανιτάρι» (που 
χρησιµοποιείται και ως ρήµα)]. 

µανιταρόπιτα (η) {δύσχρ. µανιταροπιτών} πίτα µε γέµιση µανιτάρι. 
µανιταρόσουπα (η) {δύσχρ. µανιταροσουπών} σούπα από µανιτά-ρια. 
µανιφατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χειροτεχνικό ή βιοµηχανικό προϊόν, κυρ. 

ύφασµα: µεταξωτή ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. manifattura < λατ. φρ. manu factus «χειροποίητος» < manu 
(< manus «χέρι») + factus (< facio «κάνω, φτειάχνω»)]. 

µανιφέστο (το) γραπτή διακήρυξη µε πολιτικό, κοινωνικό ή καλλιτεχνικό 
περιεχόµενο, όπου διατυπώνονται γενικές αρχές ενός κινήµατος ή 
διαµαρτυρίες για τα κακώς κείµενα: τα ~ τού υπερρεαλισµού τού Αντρέ 
Μπρετόν (ΐ924, 1930) || το «~ τού Κοµουνιστικού Κόµµατος» των Κ. Μαρξ και 
Φρ. Ένγκελς (1848) || το «Ελεύθερο Πνεύµα» τού Θεοτοκά αποτέλεσε το 
ιδεολογικό ~ τής Γενιάς τού Τριάντα || συντάσσω | εκδίδω ~· ΦΡ. (µτφ.) βγάζω 
µανιφέστο εκθέτω µε µαχητικό και έντονο τρόπο τις απόψεις µου σε ένα 
θέµα, κυρ. υπερασπιζόµενος ή καταδικάζοντας κάτι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. manifesto < λατ. manifestus «προφανής, πρόδηλος», 
από συµφυρµό των λ. manus «χέρι» και infestus «επικίνδυνος, εχθρικό«; »]. 

Μανιχαιοι (οι) [µτγν.] οι οπαδοί τού µανιχαϊσµού (βλ.λ.). — µανι-χαϊκός, -ή, -
ό. 

µανιχαϊσµός (ο) 1. ΘΡΗΣΚ. χριστιανική αίρεση που ιδρύθηκε κατά τον 3ο αι. 
µ.Χ. από τον Μάνη (ή Μανιχαίο) στην Περσία, συνδυάζει στοιχεία τού 
χριστιανισµού, τού ζωροαστρισµού και τού βουδισµού και υποστηρίζει ότι 
στον κόσµο κυριαρχούν δύο ανταγωνιστικές αρχές, το φως και το σκότος 
(δηλ. το καλό και το κακό) 2. (κατ' επέκτ.) κάθε δυαρχική θεώρηση τού 
κόσµου. — µανιχαϊστής (ο), µανι-χαΐστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Μανιχαϊος (215-274 µ.Χ.), όνοµα Πέρση θρησκευτικού 
ηγέτη και αιρεσιάρχη]. 

µανιχαϊστικός, -ή, -ό κ. µανιχαϊκός 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Μανιχαίους 
ή τον µανιχαϊσµό 2. (µτφ.) αυτός τού οποίου η αντίληψη ή θεώρηση των 
πραγµάτων βασίζεται σε σχήµατα αντιθέσεως καλού-κακού: προβάλλει µια ~ 
ερµηνεία των πραγµάτων, αγνοώντας τις ενδιάµεσες καταστάσεις και τις 
ιδεολογικές αποχρώσεις. 

µανιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {µανιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών µανιωδέστ-ερος, -
ατός) 1. αυτός που αρέσκεται υπερβολικά, που έχει πάθος µε κάτι: ~ 
καπνιστής /συλλέκτης νοµισµάτων 2. ο κυριευµένος από µανία, ο τρελός ΣΥΝ. 
µανιακός, φρενοβλαβής. — µανιωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

µανλιχερ (το) {άκλ.} είδος (παλαιότ.) επαναληπτικού όπλου. [ΕΤΎΜ. Από το 
όν. τού Αυστριακού µηχανικού F. Mannlicher (1848-1904), κατασκευαστή 
τού όπλου}. 

µάννα (η) (σχολ. ορθ. µάνα) (-ες κ. -άδες (γεν. µόνο ο τ. µαννάδων)} 1. 
(καθηµ.) η µητέρα ΣΥΝ. µαµά- ΦΡ. (α) παιδί τής µάννας του για να δηλωθεί ότι 
µοιάζει η συµπεριφορά ή η φυσιογνωµία παιδιού προς τη µητέρα του (β) 
πουλάει και τη µάννα του για πρόσωπο που κοιτάζει το ατοµικό του 
συµφέρον και δεν διστάζει µπροστά σε τίποτα (γ) απ' την κοιλιά τής µάννας 
του για γνώρισµα, χαρακτηριστικό κάποιου, που το εµφάνισε από πολύ µικρή 
ηλικία, ώστε να θεωρείται εγγενές: ~ φαινόταν πως θα γίνει ταραξίας (δ) 
(επιφών.) µάννα µου! για δήλωση έντονου συναισθήµατος (λύπης, πόνου, 
χαράς, στοργής, έκπληξης, θαυµασµού κ.ά.): οι στρατιώτες αναστέναζαν: «όι, 
όι, ~ µου!» || ε, ρε ~, τι γλέντι ήταν αυτό! (ε) όπως τον | την γέννησε η µάννα 
του | της ολόγυµνος/-η, όπως το νεογέννητο βρέφος: στο περιοδικό φωτο-
γραφίζεται όπως τη γέννησε η µάννα της (στ) χάνει η µάννα το παιδί και το 
παιδί τη µάννα για µεγάλη κοσµοσυρροή ή µεγάλη αναστάτωση: έχει τόσο 
κόσµο, που ~ (ζ) να τρώει η µάννα και τού παιδιού να µη δίνει για κάτι πολύ 
νόστιµο: αυτό το γιουβέτσι είναι ~ (η) κατά µάννα κατά κύρη (κατά γυιο και 
θυγατέρα) για παιδιά που µοιάζουν πολύ στον χαρακτήρα µε τους γονείς τους 
(θ) µάννα, γιατί µε γέννησες! για περιπτώσεις έντονης απογοήτευσης (ι) σαν 
να του σκότω- 

σαν τη µάννα για κάποιον που αντιδρά µε υπερβολική οργή ή επιθετικότητα: 
∆εν ξέρω τι είχε πάθει! Έκανε σαν να του 'χαν σκοτώσει τη µάννα! (ια) ζητάει 
τη µάννα του και τον πατέρα του για υπερβολικές, παράλογες απαιτήσεις: 
µου ζητούσε τη µάννα του και τον πατέρα του για να µου το πουλήσει... (ιβ) 
µάννα είναι µόνο µία! για την αξία τής µητέρας- όσο αγαπά κανείς τη µητέρα 
του δεν αγαπά κανέναν άλλον 2. ο ξύλινος σκελετός τού χαρταετού 3. (µτφ.) η 
αρχική κατασκευή· µόνο στη ΦΡ. από τη µάννα του: αυτό το µηχάνηµα είναι 
ελαττωµατικό ~ 4. (α) (σε διάφορα παιχνίδια) παίκτης επιφορτισµένος µε 
ιδιαίτερο ρόλο, λ.χ. στο χαρτοπαίγνιο: ποιος θα κάνει τη ~; (β) (στο τάβλι) η 
πρώτη θέση στην οποία τοποθετούµε τα πούλια και συνεκδ. τα ίδια τα πούλια 
5. (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο ιδιαίτερα επιδέξιο (σε κάτι), που τα 
καταφέρνει µε αξιοθαύµαστο τρόπο- ΦΡ. είµαι µάννα | µαννούλα σε (κάτι) 
διαθέτω µεγάλη επιδεξιότητα ή ικανότητα σε κάτι: είναι µάννα στα 
ηλεκτρολογικά || σε κάτι τέτοια είναι µαννούλα 6. πρόσωπο που µεριµνά για 
τους άλλους: ο λοχίας είναι η ~ τού λόχου. — (υποκ.) µαννούλα (βλ.λ.), 
µαννουλίτσα κ. µαν-νίτσα (η) κ. µαννάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καγκουρό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µάννα < µτγν. µάµµη (βλ. κ. µαµµή)]. 

µάννα ή µάνα (η) - µάνα ή µάννα (το); Η ευρύτατης χρήσεως λ. µάννα 
γράφεται µε δύο -ν-, από την αρχ. λέξη µάµµη «µητέρα», από όπου 
παράγεται η λέξη. Οµοίως, για άλλον όµως λόγο, γράφεται και η εβραϊκής 
προελεύσεως (man), αρχαία επίσης, λ. µάννα (το), η οποία παραδίδεται 
έτσι (µε δύο -ν-). Η ιστορική ορθογραφία επιβάλλει την ορθογράφηση 
αυτών των λέξεων µε δύο -ν-, όπως συµβαίνει µε όλες τις αρχαίας 
προελεύσεως λέξεις τής Ελληνικής (πβ. Σάββατο όχι Σάβατο, γιατί και 
αυτή η εβραϊκής προελεύσεως λέξη είναι ήδη αρχαία). 

µάννα (το) {άκλ.} (στην Π.∆.) η τροφή (υποκατάσταστο τού άρτου) που 
έστειλε ο Θεός στους Εβραίους, καθώς διέσχιζαν την έρηµο- ΦΡ. (α) (µτφ.) 
µάννα εξ ουρανού η απρόσµενη ευεργεσία: η οικονοµική ενίσχυση ήταν ~ για 
τους απόρους (β) αντί τού µάννα χολή ν βλ. λ. χολή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. man, όπως απαντά στην ερώτηση man hu'? «τι είναι 
αυτό;», την οποία απηύθυναν οι Ισραηλίτες ο ένας στον άλλον, όταν 
πρωτοείδαν αυτό το είδος τροφής (πβ. Π.∆. Έξοδος 16, 15: ίδό-ντες δε αυτό οί 
υίοί 'Ισραήλ είπαν έτερος τω έτέρω. Τι εστίν τούτο;). Στον ελλην. σχηµατισµό 
συνεπέδρασε και το αρχ. µάννα (ή) «λεπτή σκόνη»]. 

µαννούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (χαϊδευτ.) η µάννα- συχνά επιφωνη-µατικά για 
την έκφραση ευχαρίστησης, φόβου και γενικά έντονων συναισθηµάτων: 
Ποπό, - µου, τι γλέντι έχει να γίνει! || - µου, τι τροµάρα πέρασα! ΦΡ. θα 
κλάψουν)ε) µαννούλες για κάτι που θα προκαλέσει δυσάρεστα αποτελέσµατα: 
αν προχωρήσουν σε απολύσεις, ~! || (κ. ως απειλή) πες τους να συµµορφωθούν, 
γιατί, αν θυµώσω, ~! 

µαννούλι (το) {µαννουλ-ιού | -ιών} (οικ.) πολύ ελκυστική γυναίκα ή (λιγότερο 
συχνά) άνδρας. [ΕΤΥΜ. < µάννα + παραγ. επίθηµα -ούλι]. 

µαννουλοµάννουλο (το) (επιτατ.-κυρ. για γυναίκα) µαννούλι, πάρα πολύ 
ελκυστικό πρόσωπο. 

Μανόλης (ο) → Εµµανουήλ 
µανόλια κ. (παλαιότ.) µαννόλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καλλωπιστικό δέντρο µε 

µεγάλα κόκκινα και λευκά άνθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
magnolia < νεολατ. magnolia, από το όνοµα τού Γάλλου βοτανολόγου P. 
Magnol (1638-1715)]. 

µανόµετρο (το) [1766] {µανοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. όργανο για τη µέτρηση 
τής πίεσης ρευστών (υγρών ή αερίων), που βρίσκονται σε κλειστό δοχείο 
ΣΥΝ. πιεσόµετρο. 
[ΕΤΥΜ. < µανό- (< αρχ. µανός «αραιός, χαλαρός, µαλακός», βλ.λ.) + µέτρο, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. manomètre]. 

µανό(ν) (το) {άκλ.} βερνίκι βαφής των νυχιών. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, ίσως εµπορική ονοµασία]. 

µα νον τρόπο επίρρ.· ελλην. αλλά όχι πολύ ΜΟΥΣ. όχι υπερβολικά· συνοδεύει 
µουσική ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο): αλέγκρο -ΣΥΝ. µα νον τάντο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ma non troppo]. 

µα νον τάντο επίρρ.-ελλην. αλλά όχι τόσο ΜΟΥΣ. όχι πολύ- συνοδεύει µουσική 
ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο): αλέγκρο ~ ΣΥΝ. µα νον τρόπο. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. ma non tanto]. 

µανός, -ή, -ό (λαϊκότ.) αυτός που κινείται τεµπέλικα και νωθρά: ~ άνθρωπος 
ΣΥΝ. αργός, οκνός, νωθρός, αδρανής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αραιός, χαλαρός, µαλακός», < *µαν-Ρός < *mn-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *men- «µικρός, σπάνιος», πβ. αρµ. manr, σανσκρ. manâk 
«λίγο», λιθ. menkas «βραχύς», χεττ. maninku «πλησίον» κ.ά. Βλ. κ. µόνος]. 

µανουάλι (το) {µανουαλ-ιού | -ιών} ψηλό µεταλλικό κηροπήγιο µε πολλές 
θήκες, που υπάρχει στις χριστιανικές εκκλησίες για την τοποθέτηση 
αναµµένων κεριών από τους πιστούς (ή σε σπίτια ως διακοσµητικό 
αντικείµενο). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µανουάλι)ο)ν < λατ. manuale (candelabrum) «κηροπήγιο 
χειρός» < manus «χέρι»]. 

µανούβρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο ελιγµός µεταφορικού µέσου 
(αυτοκινήτου, πλοίου, ποδηλάτου κ.λπ.): πρέπει να κάνεις πολλές ~, για να 
µπορέσεις να παρκάρεις εδώ 2. δύσκολη, κοπιαστική ενέργεια: είναι µεγάλη - 
να το βρω· πρέπει ν' ανέβω στο πατάρι και να ψάξω τις βαλίτσες 3. 
συντονισµένες κινήσεις στρατιωτικής µονάδας κατά τη διάρκεια µάχης ή τη 
διεξαγωγή ασκήσεων. 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. manuvra < µεσν. λατ. manuopera «χειρωνακτική 
εργασία» < λατ. manu opera < manus (< manu «χέρι») + opera 
«εργασία, έργο» (βλ. κ. όπερα)]. 

µανουβράρω ρ. αµετβ. {µανουβράρισα} (λαϊκ.) κάνω µανούβρες. — 
µανουβράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. manuvrar (βλ. κ. 
µανούβρα)]. 

Μανουήλ (ο) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. όνοµα Βυζαντινών ηγεµόνων. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., συντοµευµένος τ. τού 
µτγν. Εµµανουήλ (βλ.λ.)]. 

µανού ρι (το) {χωρ. γεν.} τυρί στον τύπο τής µυζήθρας, πλούσιο σε λίπος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. µανούρα, < αρχ. µανός (τυρός) «αραιό 
(τυρί)»]. 

µανουσάκι (το) {χωρ. γεν.} το ζαµπάκι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού κυρ. ον. Μανούσος}. 

Μανούσος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < βεν. Manuzio (< λατ. Manutius), όν. 
συνηθισµένο στη βενετοκρατούµενη Κρήτη, το οποίο παρασυνδέθηκε µε το 
εξίσου συχνό Μανόλης (< Εµµανουήλ)]. 

µανσέτα (η) {δύσχρ. µανσετών) το µανικέτι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. manchette 
(υποκ. τού manche «µανίκι»), βλ. λ. µανίκι]. 

µανσόν (το) {άκλ.} γούνινο γυναικείο αξεσουάρ, στο οποίο µπαίνουν τα χέρια 
µέχρι τον καρπό, για να κρατιούνται ζεστά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. manchon < 
manche «µανίκι» < λατ. manicae (πληθ.) < manus «χέρι»]. 

µανταλακι (το) {χωρ. γεν.} ξύλινη ή πλαστική µικρού µεγέθους λαβίδα, τα δύο 
σκέλη τής οποίας ενώνονται µε λεπτό σιδεράκι, που περιέχει ελατήριο για να 
ανοιγοκλείνει, ώστε να πιάνει και να συγκρατεί ρούχα απλωµένα στο σχοινί ή 
χαρτιά σε γραφείο. 

µάνταλο (το) (λαϊκ.) ξύλινο ή µεταλλικό ραβδί, που ασφαλίζει εσωτερικά την 
πόρτα ή το παράθυρο ΣΥΝ. σύρτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µάνδαλος, τεχν. όρ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. µάνδρα (βλ.λ.) ως το εργαλείο που 
κλειδώνει περίκλειστο χώρο]. 

µανταλώνω ρ. µετβ. {µαντάλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κλείνω (την πόρτα ή το 
παράθυρο) µε µάνταλο ΣΥΝ. συρτώνω 2. (για πρόσ.) περιορίζω (κάποιον) στο 
σπίτι, τον κλείνω µέσα. — µαντάλωµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µανδαλώ (-όω) < 
µάνδαλος, βλ. κ. µάνταλο]. 

µαντάµ (η) {άκλ.} 1. (λαϊκ.) κυρία: περάστε µέσα, ~! || προηγείται η~ 2. (αργκό) 
η µαντάµα (βλ.λ.). — (υποκ.) µανταµίτσα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. madame < ma dame «κυρία µου» (βλ. κ. ντάµα)]. 

µαντάµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα, συνήθ. µεγάλης ηλικίας, που έχει την 
ιδιοκτησία και τη µέριµνα οίκου ανοχής ΣΥΝ. πατρόνα, (λαϊκ.) τσατσά. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. µαντάµ]. 

µανταµίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε γυναίκα µεγάλης ηλικίας: ~ 
ντύσιµο | συµπεριφορά. — µανταµίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ; < µαντάµ + παραγ. 
επίθηµα -ίστικος (πβ. κ. µωρουδ-ίστικος)]. 

µαντάρα επίρρ. (καθηµ.) άνω-κάτω, µαλλιά-κουβάρια· συνήθ. στις ΦΡ. (α) τα 
κάνω µαντάρα (i) αποτυγχάνω παταγωδώς, κάνω σοβαρά σφάλµατα (ii) 
διαλύω τα πάντα: πήγε να σερβίρει και τα έκανε µαντάρα στην κουζίνα (β) 
γίναµε µαντάρα τσακωθήκαµε, τα χαλάσαµε. [ΕΤΥΜ < µεσν. µαδάρα 
«ορεινή και άγονη περιοχή» < αρχ. µαδαρός «βρεγµένος, φαλακρός, 
άδεντρος» < µαδώ]. 

µανταρίνι (το) {µανταριν-ιού | -ιών} ο εδώδιµος καρπός τής µανταρινιάς, που 
είναι µικρότερος στο µέγεθος από το πορτοκάλι και περιέχει πολύ γλυκό 
χυµό, πλούσιο σε βιταµίνη C. — (υποκ.) µανταρι-νάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ισπ. mandarina, πιθ. < πορτ. mandarini «µανδαρίνος, 
σύµβουλος» (βλ. κ. µανδαρίνος) εξαιτίας τού χρώµατος που είχε ο µανδύας 
των Κινέζων αξιωµατούχων ή επειδή προτιµούσαν το συγκεκριµένο φρούτο 
(είναι γνωστό πως η µανταρινιά κατάγεται από τη ΝΑ. Ασία και έφθασε στην 
Ευρώπη τον 19ο αι.)]. 

µανταρινιά (η) δέντρο µε εσπεριδοειδείς καρπούς (µανταρίνια), που συγγενεύει 
στενά µε την πορτοκαλιά. 

µαντάρω ρ. µετβ. {µάνταρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} επιδιορθώνω µε 
κλωστή και βελόνα τα φθαρµένα µέρη σε ρούχα: ~ τις κάλτσες ΣΥΝ. 
καρικώνω. — µοντάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. mendare «επιδιορθώνω» < λατ. emendo 
«επανορθώνω, διορθώνω»]. 

µαντάτο (το) η είδηση, το νέο: µας έφερε άσχηµα ~ ΣΥΝ. άγγελµα, 
πληροφορία, (λαϊκ.) χαµπέρι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαντάτον < µτγν. µανδάτον < λατ. mandatum < ρ. mando 
«παραδίδω, γνωστοποιώ»]. 

µαντατοφόρος (ο/η) [µεσν.] πρόσωπο που φέρνει νέα, αγγελιαφόρος. 
µαντεία (η) [αρχ.] {µαντείων} 1. (γενικά) η πρόγνωση όσων πρόκειται να 

συµβούν στο µέλλον (ειδικότ.) η πρόγνωση τού µέλλοντος από κάποιον (µε 
τη χρήση µαγικών οργάνων, τράπουλας, φλιτζανιών τού καφέ κ.τ.ό.) 2. 
(συνεκδ.) η συγκεκριµένη πρόβλεψη που κάνει ο µάντης: άκουσα µια περίεργη 
~ ΣΥΝ. χρησµός, προφητεία, µάντεµα. 

µαντείο (το) [αρχ.] (στην αρχαιότητα) ιερός τόπος όπου κατέφευγαν ιδιώτες ή 
εκπρόσωποι πόλεων, για να πληροφορηθούν από τους θεούς (µέσω των 
ιερέων) τα µελλούµενα: το ~ των ∆ελφών | τής ∆ωδώνης. 

µαντέκα (η) {χωρ. πληθ.} κηρώδης αρωµατική αλοιφή, που κάνει στιλπνές και 
κρατάει σταθερές τις τρίχες τού µουστακιού. [ΕΤΥΜ < ιταλ. manteca < 
*mantaica, ιβηρ. αρχής]. 

µάντεµα (το) → µαντεύω 
µαντέµι (το) {µαντεµιού} 1. κάθε ορυκτό που περιέχει µέταλλο για καµίνευση 

2. ο χυτοσίδηρος κατ' αντιδιαστολή προς τον σφυρήλατο σίδηρο. — 
µαντεµένιος, -ια, -ιο. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. maden]. 
µαντευτής (ο) [µτγν.], µαντεύτρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που 

µαντεύει ΣΥΝ. µάντης, προφήτης. 
µαντευτικός, -ή, -ό [αρχ.] σχετικός µε τη µαντεία: ~ ικανότητα | χάρισµα ΣΥΝ. 

µαντικός. 
µαντεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάντεψα} ♦ (µετβ.) 1. προβλέπω (αυτά που 

πρόκειται να συµβούν στο µέλλον): ~ συµφορές ΣΥΝ. προφητεύω, 
χρησµοδοτώ, προλέγω, προµαντεύω 2. εκφράζω µε επιτυχία τις εικασίες µου 
για κάτι, καταλαβαίνω (κάτι κρυφό, άγνωστο): µάντεψε ποιος ήρθε! || δεν είναι 
δύσκολο να µαντέψεις τις σκέψεις του µετά από όσα είπε ΣΥΝ. φαντάζοµαι, 
βρίσκω, (µτφ.) οσφραίνοµαι ♦ 3. (αµετβ.) µπορώ να φανταστώ: -Ξέρεις ποιος 
ήταν τελικά ο φταίχτης; -∆εν ξέρω, αλλά ~. — µάντεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µαντεύοµαι < µάντις (βλ. λ. µάντης)]. 

µαντζαφλάρι κ. µαρτζαφλάρι κ. µαντζαφλέρι (το) {µαντζα-φλαρ-ιού | -ιών} 
(αργκό) 1. (ως αόρ. χαρακτηρισµός) αντικείµενο, συνήθ. µικρού µεγέθους, 
τού οποίου το όνοµα αγνοούµε ή δεν θέλουµε να το πούµε (συχνά 
εκφράζοντας ενόχληση): έχω µπροστά µου κι αυτό το ~ και µ'εµποδίζει || θα 
στρίψεις αυτό το ~ και θα κλείσει 2. (ευ-φηµ.) το πέος (πβ. λ. µαραφέτι). 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

µαντζούνι (το) → µατζούνι 
µαντζουράνα (η) → µατζουράνα 
Μαντζουρία (η) ιστορική περιοχή τής ΒΑ. Κίνας. — Μαντζούριος κ. 

Μαντζουριανός (ο), Μαντζουρία κ. Μαντζουριανή (η), µαντζουρια-νός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού αγγλ. Manchuria < κινεζ. Manchu, ονοµασία των 
ιθαγενών τής περιοχής, που σηµαίνει «αγνός, γνήσιος»]. 

µαντήλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλο µαντήλι, µε το οποίο οι γυναίκες 
καλύπτουν το κεφάλι τους ΣΥΝ. τσεµπέρι, φακιόλι, κεφαλο-πάνι. 

µαντήλι (το) {µαντηλ-ιού | -ιών} 1. µικρό τετράγωνο ύφασµα για το σκούπισµα 
τού προσώπου (των µατιών, τής µύτης κ.λπ.) ΣΥΝ. (αρχαι-οπρ.) µάκτρο 2. 
τετράγωνο ή στενόµακρο κοµµάτι από ύφασµα, που φοριέται από τις γυναίκες 
ως κάλυµµα τής κεφαλής ή από γυναίκες και άνδρες γύρω από τον λαιµό 
ΣΥΝ. φουλάρι. — (υποκ.) µαντηλάκι (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µανδήλιον («γλώσσα» τού Ησυχίου) < λατ. mantêlium | 
mantilium, υποκ. τού mantele (< manus «χέρι»). Για την ορθογράφη-ση µε -η-
, πβ. κ. καντήλι]. 

µαντηλίδα (η) [µεσν.] µικρό ποώδες φυτό που ευδοκιµεί σε χέρσα και 
ηλιαζόµενα µέρη, µε κίτρινα µικρά άνθη· η κίτρινη µαργαρίτα. 

µάντης (ο) {µάντ-εις, -εων}, µάντισσα (η) [µεσν.] (µαντισσών) 1. (στην 
αρχαιότητα) ο ιερέας που επικοινωνούσε µε το θείο ή παρατηρούσε 
συγκεκριµένα φαινόµενα (π.χ. πέταγµα πουλιών) και προέβλεπε το µέλλον 2. 
αυτός που έχει την ικανότητα να προβλέπει τα µέλλοντα: Πώς κατάλαβες τι 
ήθελα να πω; - είσαι; ΣΥΝ. προφήτης 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που διατυπώνει 
τις προβλέψεις του γι' αυτά που πρόκειται να συµβούν: δεν θέλω να γίνω ~ 
δεινών. — µαντοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µάντις < *nm-tis, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *men- «σκέπτοµαι» (ρίζα που χρησιµοποιείται για τη δήλωση 
πνευµατικών δρα-τηριοτήτων), πβ. σανσκρ. mânyate, αρχ. σλαβ. minjq, ιρλ. 
(do)muiniur, λατ. mens «νους, σκέψη» (> ισπ. mente), me-min-isse 
«θυµούµαι» κ.ά. Οµόρρ. µαίν-οµαι (βλ.λ.), αρχ. µαν-θάνω (βλ. κ. µαθαίνω), 
µαν-ία, µένος, µνή-µη, αύτό-µα-τος, µούσα (βλ.λ.) κ.ά. Ως βάση σχηµατισµού 
τής λ. µάντις φαίνεται πως χρησίµευσε αµάρτυρο ουδ. *τό µάντι (όπως 
επιµαρτυρεί το συνθ. µαντι-πόλος «εµπνεόµενος»). Η σηµασιολ. σύνδεση µε το 
ρ. µαίνοµαι, όπως απαντά στη φρ. «υπό του θεού µαίνεται» (Ηρόδοτος), είναι 
λογική και έγκυρη]. 

µαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µαντεία και τους µάντης: ~ 
τέχνη || Πού θες να ξέρω τι θα γίνει; ∆εν έχω ~ ικανότητες! ΣΥΝ. προφητικός 
2. µαντική (η) η τέχνη τού µάντη, η τέχνη να πρόβλεπα κανείς το µέλλον. — 
µαντικά επίρρ. 

µαντίλα (η) → µαντήλα 
µαντίλι (το) → µαντήλι 
µαντίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δαντελένιο ή πλεκτό µαντήλι για το κεφάλι και 

τους ώµους, µέρος τής παραδοσιακής ενδυµασίας των Ισπανίδων εσάρπα. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. mantilla < λατ. mantele, βλ. κ. µαντήλι]. 

µαντινάδα (η) αυτοσχέδια, κατά κανόνα οµοιοκατάληκτα δίστιχα µε ερωτικό, 
περιπαικτικό, λυπητερό ή εύθυµο περιεχόµενο, που τραγουδιούνται συνήθ. µε 
συνοδεία λύρας και λαγούτου στην Κρήτη. [ΕΤΥΜ < βεν. matinada «πρωινό 
(ερωτικό τραγούδι)» < ιταλ. mattino «πρωί» (πβ. γαλλ. matin) < λατ. 
matutinum < Matuta, θεότητα τού πρωινού]. 

µαντµαζέλ (η) → µαµαζέλ 
µαντό (το) {άκλ.} ελαφρό γυναικείο πανωφόρι. [ΕΤΥΜ < γαλλ. manteau < λατ. 

mantellum «µανδύας, κάλυµµα» < mantele, βλ. κ. µαντήλι]. 
µαντόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όργανο µε 4 ή 5 ζεύγη 

χορδών, όµοιο µε το µαντολίνο, αλλά λίγο µικρότερο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
ιταλ. mandola, βλ. λ. µαντολίνο]. 

µάντολα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παραδοσιακό επτανησιακό γλύκυσµα, που 
αποτελείται από καβουρδισµένο αµύγδαλο καλυµµένο µε ζάχαρη, στην οποία 
έχουν προστεθεί χρωστικές και αρωµατικές ουσίες. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. 
mandola < δηµώδ. λατ. amandula (> γαλλ. amande) < λατ. amiddula < αρχ. 
αµυγδαλή (βλ.λ.)]. 

µαντολατο (το) παραδοσιακό επτανησιακό γλύκυσµα µε τη µορφή συµπαγούς 
πλάκας, που παρασκευάζεται από ασπράδι αβγού, µέλι ή ζάχαρη και 
καβουρδισµένα αµύγδαλα. 



µαντολινάτα 1047 -µάρα 
 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. mandolato «αµυγδαλωτό» < mandola «αµύγδαλο» < 
δηµώδ. λατ. amandula (> γαλλ. amande) < λατ. amiddula < αρχ. αµυγδαλή 
(βλ.λ.)]. µαντολινάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. ορχήστρα από µαντολίνα, 
µαντόλες, κιθάρες και µαντολοτσέλα που συνηθίζεται ιδ. στα Επτάνησα 2. το 
µουσικό κοµµάτι που εκτελείται από µαντολίνο ή από ορχήστρα µε τα 
παραπάνω όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mandolinata < mandolino, βλ. κ. µαντολίνο]. µαντολίνο (το) 
ΜΟΥΣ. µικρό έγχορδο µουσικό όργανο ιταλικής προελεύσεως µε σκάφος που έχει 
ωοειδές σχήµα και µπράτσο µε τέσσερα ζεύγη χορδών. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mandolino, υποκ. τού mandola, µουσικό όργανο τού 
16ου-17ου αι., πρόγονος τού µαντολίνου, < παλαιότ. γαλλ. mandore < µτγν. 
λατ. pandura < µτγν. πανδούρα | πανδοΰρα «τρίχορ-δο µουσικό όργανο», αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. ∆εν ευσταθεί ότι το mandolino είναι υποκ. τού mandola 
«αµύγδαλο» (βλ. λ. µαντολάτο) λόγω τής οµοιότητας τού σχήµατος]. 
µαντολοτσέλο (το) ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όργανο, αρκετά µεγαλύτερο από το 
µαντολίνο: το µαντολίνο, η µαντόλα και το ~ µαζί µε την κιθάρα αποτελούν τα 
βασικά όργανα τής µαντολινάτας. Μαντόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ονοµασία 
τής Παναγίας στην Ιταλία 2. η αγιογραφική ή γλυπτή απεικόνιση τής Παναγίας, 
συνήθ. µε τον µικρό Χριστό στην αγκαλιά της. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. madonna < m(i)a donna «κυρία µου» (ως τίτλος τής µητέρας 
τού Χριστού από τον 11ο αι.). Πβ. γαλλ. Notre Dame (ίδια σηµ.)]. µαντοσύνη 
(η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η µαντική ικανότητα. µαν-του-µαν (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 
τρόπος άµυνας κατά τον οποίο ένας παίκτης αναλαµβάνει τη φύλαξη ενός 
αντιπάλου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. man-to-man]. µάντρα κ. (λόγ.) µάνδρα (η) 
{µαντρών} 1. περιφραγµένη έκταση για τον σταβλισµό ζώων ΣΥΝ. µαντρί, 
στάνη 2. περίφρακτο οικόπεδο, που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση ή 
έκθεση οικοδοµικών ή άλλων υλικών, αυτοκινήτων κ.ά. 3. (συνεκδ.) ο τοίχος 
για την περίφραξη οικοπέδου ΣΥΝ. µαντρότοιχος · 4. το µοναστήρι, κυρ. στον τ. 
µάνδρα 5. η κοιλότητα τού δαχτυλιδιού στην οποία τοποθετείται ο δακτυλιόλι-
θος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίγυρος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάνδρα, αβεβ. ετύµου, πιθ. συγγενές µε σανσκρ. mandirâ- 
«κατοικία», mandurä «εγκατάσταση», (πβ. και I.E. *mand-«περιφράσσω»). 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδέεται µε ιλλυρικά τοπωνύµια, πβ. 
Mandurium < θ. mand- «αλογάκι»]. µαντράχαλος (ο) µεγαλόσωµο αγώρι ή 
άνδρας· (συνήθ. ειρων. ή επιτιµητικά) σε ΦΡ. όπως: δεν ντρέπεσαι να 
συµπεριφέρεσαι έτσι, κοτζάµ ~; 
[ΕΤΥΜ < µάντρα + -χαλος < χαλί «διχαλωτό ξύλο στις µάντρες για ανάρτηση 
δοχείων» (βλ. λ. χηλή | δωρ. τ. χδλή), πβ. κ. κρεµανταλάς]. µαντρί (το) [µεσν.] 
{µαντρ-ιού | -ιών} περιφραγµένος χώρος, στον οποίο φυλάσσονται τα ζώα τού 
κοπαδιού: «µπήκαν τα γίδια στο ~, τα πρόβατα στη στρούγκα» (δηµοτ. τραγ.)· 
ΦΡ. (παροιµ.) όποιος φεύγει απ' το µαντρί, τον τρώει ο λύκος (Ευ. Αβέρωφ) 
όποιος αποχωρεί από το σύνολο, καταστρέφεται (λ.χ. ένας πολιτικός που 
αποχωρεί από το κόµµα του, εισπράττει τη λαϊκή αποδοκιµασία, δεν εκλέγεται 
ξανά). µαντρίζω ρ. → µαντρώνω 
µαντρόσκυλο (το) 1. σκύλος που φυλάει τα κοπάδια τού µαντριού ΣΥΝ. 
τσοπανόσκυλο 2. (συνεκδ.-εκφραστ.) (α) µεγαλόσωµος σκύλος µε τροµακτικό 
παρουσιαστικό ΣΥΝ. σκύλαρος (β) (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για άσχηµο ή 
δύστροπο και άγριο άνθρωπο 3. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος που του έχουν 
αναθέσει να επιτηρεί άλλους, να παρακολουθεί αν κάνουν σωστά τη δουλειά 
τους. µαντρότοιχος (ο) ο τοίχος που περιβάλλει µια µάντρα. µαντρώνω ρ. µετβ. 
{µάντρω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. κλείνω (ζώα) µέσα σε µαντρί, τα 
σταβλίζω 2. περιβάλλω (χώρο) µε µάντρα 3. (µτφ.-εκφραστ.) περιορίζω 
(κάποιον) σε συγκεκριµένο χώρο: έχει µαντρώσει τα παιδιά στο σπίτι, για να 
διαβάσουν. Επίσης µαντρίζω [µεσν.]. — µάντρωµα κ. µάντρισµα (το). Μαντώ 
(η) {-ώς κ. (λόγ.) -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. µάντισσα στο µαντείο των ∆ελφών, κόρη 
τού µάντη Τειρεσία 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µάντις (βλ.λ.)]. 
µαντώ (το) → µαντό 
-µανώ λεξικό επίθηµα ρηµάτων, που σηµαίνουν έντονη ενέργεια ή διάθεση γι' 

αυτό που δηλώνει το α' συνθετικό: λυσσο-µανώ, ερωτο-µανώ, φυσο-µανώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. 
µαίνοµαι, πβ. αόρ. β' ε-µάν-ην. Βλ. κ. -µανής]. Μανώλης (ο) → Εµµανουήλ 
µάξι επίθ. [άκλ.} 1. (για γυναικείο ένδυµα) µακρύς µέχρι τον αστράγαλο: ~ 

φούστα | νυχτικό ΑΝΤ. µίνι 2. µάξι (το) το µακρύ γυναικείο φόρεµα, που 
φθάνει µέχρι τον αστράγαλο: τα ~ επανέρχονται στη µόδα ΑΝΤ. µίνι (το) 3. 
γενικά για κάθε προϊόν σε µεγάλη συσκευασία ή σε µεγάλη ποσότητα, 
περιεκτικότητα, µέγεθος: σε ~ συσκευασία ΑΝΤ. µίνι. 

[ΕΤΥΜ < <*ΥΎΛ· maxi (ως µέρος τής φρ. maxi-skirt), συγκεκοµµένος τ. τού ουσ. 
maximum, βλ. κ. µάξιµουµ]. µαξιλάρι (το) {µαξιλαρ-ιού | -ιών} 1. υφασµάτινο 
είδος για τον ύπνο, που µοιάζει µε σάκο παραγεµισµένο µε βαµβάκι, πούπουλα, 
µαλλί ή άλλη απαλή ύλη· τοποθετείται κάτω από το κεφάλι για το στηρίζει, 
συνήθ. κατά την κατάκλιση: ανατοµικό - για τον ύπνο ΣΥΝ. προσκέφαλο 2. 
(γενικά) κάθε τέτοιο αντικείµενο για την ξεκούραση µελών τού σώµατος (λ.χ. 
για να ακουµπά κανείς τα πόδια του) ή ως διακοσµητικό σε καθίσµατα 
(σαλονιού, γραφείου, θεάτρου κ.λπ.) και κα- 

ναπέδες. — (µεγεθ.) µαξιλάρα (η), (υποκ.) µαξιλαράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µαξιλάριον, υποκ. τού λατ. maxilla «σαγόνι»]. µαξιλαροθήκη (η) [1897] (δύσχρ. 
µαξιλαροθηκών} το υφασµατένιο 
κάλυµµα τού µαξιλαριού. µαξιλαροπόλεµος (ο) [1896] η ανταλλαγή 
χτυπηµάτων µε µαξιλάρια (συνήθ. για παιχνίδι): τα παιδιά έπαιζαν ~. 
µαξιλαρώνω ρ. µετβ. {µαξιλάρωσα} 1. χτυπώ (κάποιον) µε µαξιλάρι 2. (µτφ.-
σπάν.) αποδοκιµάζω (τους συντελεστές θεατρικού έργου, αθλητικού αγώνα), 
ρίχνοντας στη σκηνή ή στο γήπεδο τα µαξιλάρια των καθισµάτων. — 
µαξιλάρωµα (το) [1892]. µαξιµαλισµός (ο) [χωρ. πληθ.) ελλην. µεγιστοποίηση 1. 
ΠΟΛΙΤ. τάση µερίδας τού Σοσιαλιστικού-Επαναστατικού Κόµµατος τής Ρωσίας 
που επεδίωκε την επίτευξη στον ανώτατο βαθµό (maximum) των επαναστατικών 
στόχων µε την προσφυγή και σε ακραίες επαναστατικές µεθόδους 2. (κατ' 
επέκτ.) πολιτική πρακτική που εκφράζεται µε την προβολή στόχων και 
αιτηµάτων στο υπέρτατο όριο και συνήθ. µε ριζοσπαστικό τρόπο ΑΝΤ. 
µινιµαλισµός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. maximalisme < ρωσ. maksimalism (νεολογισµός) 
< λατ. maximum], µαξιµαλιστής (ο), µαξιµαλίστρια (η) (µαξιµαλιστριών) 1. ο 
οπαδός τού µαξιµαλισµού στη Ρωσία 2. αυτός που επιδιώκει την προβολή 
στόχων και αιτηµάτων στον υπέρτατο βαθµό, συνήθ. µε ριζοσπαστικό τρόπο 
ΑΝΤ. µινιµαλιστής. — µαξιµαλιστικός, -ή, -ό, µαξιµαλι-στικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. maximaliste < ρωσ. maksimalist (νεολογισµός) < 
λατ. maximum «µέγιστο»]. Μάξιµος (ο) {-ου κ. -ίµου} 1. όνοµα αγίων και 
πατριαρχών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Maximus < επιθ. maximus «µέγιστος», υπερθ. τού 
magnus]. µάξιµουµ (το) {άκλ.} το µέγιστο, το υπέρτατο όριο: η µηχανή δουλεύει 
στο ~ || αποδίδω το ~ των δυνατοτήτων µου ΣΥΝ. ζενίo ΑΝΤ. µίνιµουµ, ελάχιστο. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. maximum, ουδ. τού επιθ. maximus «µέγιστος», υπερθ. τού επιθ. 
magnus]. µαοϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Κινέζο πολιτικό Μάο 
Τσε-τουνγκ 2. µαοϊκός (ο), µαοϊκή (η) οπαδός τού µαοϊσµού ΣΥΝ. µα-οϊστής. 
µαοϊσµός (ο) ΠΟΛΙΤ. πολιτική θεωρία και στρατηγική που εφάρµοσε ο Κινέζος 
επαναστάτης και πολιτικός Μάο Τσε-τουνγκ (1893-1976), η οποία βασιζόταν 
στον µαρξισµό-λενινισµό, οδηγώντας στη διεξαγωγή αγώνων εναντίον τού 
ιµπεριαλισµού και τη διατύπωση ιδιαίτερης άποψης για την οικοδόµηση τού 
σοσιαλισµού. — µαοϊστής (ο), µα-οΐστρια (η), µαοϊστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. maoïsme, από το όνοµα τού Κινέζου κοµουνιστή 
ηγέτη Mao Tse-tung (1893-1976)]. Μάο-Μάο (οι) (παλαιότ.-µετωνυµ.) ως 
χαρακτηρισµός για ανθρώπους µε άγρια, απολίτιστη συµπεριφορά: αντί να 
διασκεδάσουν πολιτισµένα, κάνουν σαν τους ~. Επίσης Μάου-Μάου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mau Mau, ονοµασία µυστικής πολιτικής οργάνωσης των 
ιθαγενών Κικούγιου, που ιδρύθηκε το 1952 στην Κένυα, µε στόχο την εκδίωξη 
των Ευρωπαίων από τη χώρα. Η προέλευση τής ονοµασίας είναι άγνωστη]. 
µαόνι (το) [µαονιού | χωρ. πληθ.) 1. πολυτελές ξύλο προερχόµενο από τροπικές 
χώρες µε χαρακτηριστικό καστανοκόκκινο χρώµα, στιλπνό-τητα και αντοχή, το 
οποίο χρησιµοποιείται για την κατασκευή πολυτελών επίπλων, µουσικών 
οργάνων κ.ά. 2. (συνεκδ.-καθηµ.) έπιπλο κατασκευασµένο από αυτό το ξύλο: η 
κρεβατοκάµαρα της είναι όλη ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. mahogani, αγν. ετύµου, από 
γλώσσα ιθαγενών των ∆υτικών Ινδιών]. µαούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
βοηθητικό φορτηγό σκάφος χωρίς κατάστρωµα, που χρησιµεύει για φορτώσεις 
και εκφορτώσεις εµπορευµάτων από το πλοίο στην προκυµαία 2. (µτφ.-µειωτ.) 
η χοντρή, δυσκίνητη γυναίκα. [ΕΤΥΜ. }ΐεσν. < αραβ. ma'una]. µαουνιέρης (ο) 
{µαουνιέρηδες} 1. ο ιδιοκτήτης ή ο κυβερνήτης µα-ούνας 2. ο εργάτης σε 
µαούνα. [EJYM < µαούνα + παραγ. επίθηµα -ιέρης (βλ.λ.)]. µάππα (η) [χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. το λάχανο ΣΥΝ. κραµπολάχανο· (οικ.) 2. πρόσωπο, φάτσα: έφαγε 
µπουνιά στη ~ ΣΥΝ. µούρη· ΦΡ. τρώω (κάτι | κάποιον) στη µάππα βλ. λ. τρώω 
3. οτιδήποτε αποτυχηµένο: το τελευταίο του βιβλίο είναι ~ || το γλυκό είναι -, δεν 
τρώγεται- ΦΡ. µάππα το καρπούζι βλ. λ. καρπούζι 4. χτύπηµα µε την παλάµη 
στο κεφάλι ή στον σβέρκο: του ρίχνω µια ~ ΣΥΝ. σφαλιάρα, καρπαζιά, φάπα · 5. 
σκούπα για το σφουγγάρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µάππα < λατ. mappa «µαντήλι, πετσέτα»]. µάππας (ο) (χωρ. 
γεν. πληθ.} (οικ.) ο ανόητος, ο βλάκας ΣΥΝ. µπούφος, τούβλο ΑΝΤ. ξύπνιος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µάππα]. µάρα (η) στις ΦΡ. (α) (καθηµ.) η σάρα 
και η µάρα (και το κακό συναπάντηµα) βλ. λ. σάρα (β) άρες µάρες 
κουκουνάρες βλ. λ. άρες µάρες. -µάρα (καθηµ.) παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν ελάττωµα, δυσάρεστο αίσθηµα ή 
κάποια κακή συνήθ. κατάσταση ή ιδιότητα: χαζο-µάρα, σιχα-µάρα, σαστισ-
µάρα, παλαβω-µάρα. 

[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από 
µεγεθυντικά ουδ. σε -µα (λ.χ. φάγωµα - φαγωµάρα, σίχαµα - σιχα-µάρα), από 
όπου εν συνεχεία επεκτάθηκε σε άλλα ουσ. (λ.χ. βαργε-στη-µάρα, χαζο-
µάρα)]. 



µαραγγιάζω 1048 µάργαρος 
 

µαραγγιάζω κ. µαραγκιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µαράγκιασ-α, -µένος} ♦ 1. 
(αµετβ.) (για φυτά, άνθη και καρπούς) χάνω τη φρεσκάδα και την οµορφιά ή 
τη γεύση µου, µαραίνοµαι: τα µήλα έχουν µαραγ-γιάσει ΣΥΝ. ξεραίνοµαι ♦ 2. 
(µετβ.) ξεραίνω (κάτι), του αφαιρώ τη θολερότητα: η ζέστη µαραγγιάζει τα 
λουλούδια ΣΥΝ. µαραίνω. — µα-ράγγιασµα κ. µαράγκιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < µτγν. µαραγγιώ (-άω) «αργοπεθαίνω» (κατ' αναλογίαν προς 
άλλα ρ. δηλωτικά ασθενειών, πβ. χτικιάζω, µπιµπικιάζω, σκουληκιά-ζω), αγν. 
ετύµου]. 

µαραγκός (ο) (καθηµ.) ο ξυλουργός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. 
marangon < µεσν. λατ. marangonus < λατ. mergo «βυθίζω - εµπήζω»]. 

µαραγκοσυνη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η τέχνη, το επάγγελµα τού µαραγκού 
ΣΥΝ. ξυλουργική. 

µαραγκούδΐκο (το) το εργαστήριο τού µαραγκού ΣΥΝ. ξυλουργείο. 
µαράζι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} βαθιά θλίψη, µεγάλος και αγιάτρευτος καηµός, 

κατάθλιψη: την τρώει το ~ από τότε που ξενιτεύτηκε ο γυιος της- ΦΡ. µαράζι 
το έχω (i) µε βασανίζει ο καηµός, η στενοχώρια: ~ που ο γυιος µου έµεινε 
ανύπαντρος (ii) παραµένει ανεκπλήρωτη επιθυµία µου, θέλω πολύ, λαχταρώ: 
~ να σε δω µια φορά να µην τεµπε-λιάζεις πότε θα βάλεις µυαλό; [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. maraz]. 

µαραζιαζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαράζιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
προκαλώ (σε κάποιον) µαράζι (βλ.λ.) ♦ 2. (αµετβ.) µαραζώνω (βλ.λ.). 

µαραζιάρης, -α, -ικο 1. ασθενικός και καχεκτικός στο σώµα, αρρω-στιάρης 2. 
αυτός που έχει τάση για µελαγχολία, πολύ µελαγχολικός. Επίσης 
µαραζιάρικος, -η, -ο. 

µαραζώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µαράζω-σα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) κυριεύοµαι 
από κατάθλιψη, µε τρώει το µαράζι, φθίνω (βλ.λ.): µαράζωσε από τότε που 
έχασε τον άντρα της ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ (σε κάποιον) κατάθλιψη: η σκέψη 
της τον ~. — µαράζωµα (το). 

µάραθο (το) {-ου κ. -άθου | χωρ. πληθ.} ποώδες αρωµατικό φυτό µε άρωµα 
παρόµοιο µε τού γλυκάνισου, που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη 
φαρµακευτική. Επίσης µάραθος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. µάραθον (ήδη 
µυκ. ma-ra-tu-wo) < *µάραθΡ-ον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. ∆εν ευσταθεί η 
αναγωγή σε I.E. *mer~-dhro-, που προσκρούει στον προαναφερθέντα µυκ. 
τύπο]. 

µαραθόσπορος (ο) [µεσν.] καθένα από τα σπέρµατα τού µάραθου, τα οποία 
χρησιµοποιούνται ως ανακουφιστικό κατά τού µετεωρισµού (βλ.λ.). 

Μαραθώνας (ο) κωµόπολη τού νοµού Αττικής κοντά στην πεδιάδα όπου έγινε 
η περίφηµη µάχη µεταξύ των Ελλήνων και των Περσών το 490 π.Χ., καθώς 
και στην τεχνητή λίµνη που δηµιουργήθηκε από το οµώνυµο φράγµα. Επίσης 
(λόγ.) Μαραθών [αρχ.] {Μαραθών-ος, -α}. — Μαραθώνιος (ο) [µτγν], 
Μαραθώνια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μαραθών, -ώνος < µάραθον (βλ.λ.), είδος αρωµατικού φυτού 
που χρησιµοποιείται ως καρύκευµα]. 

µαραθώνιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Μαραθώνα 2. µαραθώνιος 
(ο) {µαραθωνί-ου | -ων, -ους} (α) ΑΘΛ. αγώνας δρόµου αντοχής, απόστασης 
περίπου 42 χλµ., που έχει καθιερωθεί ως ολυµπιακό αγώνισµα (β) (µτφ.) 
(+γεν.) µακρά και κουραστική σειρά ενεργειών, διαδικασία µε εξαντλητική 
διάρκεια: - διαπραγµατεύσεων | διαβουλεύσεων | συνοµιλιών || βρίσκεται σε 
εξέλιξη διπλωµατικός ~ για την απελευθέρωση των οµήρων (γ) τηλεοπτικός 
µαραθώνιος βλ. λ. τηλε-µαραθώνιος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. Μαραθών. Το οµώνυµο αγώνισµα καθιερώθηκε στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες ως ανάµνηση τής πορείας τού Αθηναίου οπλίτη 
Φειδιππίδη, ο οποίος κάλυψε τα 42,195 χιλιόµετρα τής απόστασης 
Μαραθώνα-Αθηνών, προκειµένου να αναγγείλει στους συµπατριώτες του τη 
νίκη επί των Περσών]. 

µαραθωνοδρόµος (ο/η) [1896] αθλητής που παίρνει µέρος στο αγώνισµα τού 
µαραθωνίου (βλ. λ. µαραθώνιος). 

µαραθωνοµάχος (ο) [αρχ.] ο πολεµιστής (από την Αθήνα, τις Πλαταιές ή τις 
Θεσπιές) στη µάχη εναντίον των Περσών στον Μαραθώνα το490π.Χ. 

µαραίνω ρ. µετβ. {µάρα-να, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (φυτό ή µέρος φυτού) να 
χάσει τη φρεσκάδα, τη θαλερότητά του: αν δεν ποτίζεις τα λουλούδια, θα 
µαραθούν (µτφ.) 2. συντελώ στο να χάσει (κάποιος/κά-τι) τη ζωτικότητα του: 
η αρρώστια µάρανε τα νιάτα της- ΦΡ. αυτό (µε | σε | τον...) µάρανε (ειρων.) σε 
περιπτώσεις που θέλουµε να δείξουµε ότι κάτι περιττεύει, είναι υπερβολικό να 
υπάρχει ή να γίνει σε σχέση µε αυτά που λείπουν: αυτοί δεν έχουν καλά καλά 
να φάνε, τα πανάκριβα σερβίτσια τους µαράνανε 3. (µεσοπαθ. µαραίνοµαι) 
πέφτω σε µαρασµό, χάνω τις ψυχικές ή/και σωµατικές µου δυνάµεις: έχει 
εγκαταλείψει τον εαυτό της και τον κόσµο, είναι κλεισµένη στο σπίτι και 
µαραίνεται. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < *µαρ-άν-jω < *mr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mer- «πε-
θαίνω» (πβ. κ. βροτός, αµβροσία). Έχει προταθεί επίσης η αναγωγή στο θ. µαρ- 
τού αρχ. µάρναµαι «µάχοµαι, πολεµώ» κατά το µορφολογικό σχήµα των ρ. 
κηραίνω, ίαίνω, άποψη που προσκρούει σε σηµα-σιολ. προβλήµατα]. µαράκες 
(οι) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. ζεύγος κρουστών οργάνων τής Λατινικής 
Αµερικής, καθένα από τα οποία αποτελείται από λαβή και σφαιρική κεφαλή 
(από ξύλο ή αποξηραµµένη κολοκύθα), µέσα στην οποία υπάρχουν σκληροί 
καρποί ή χαλίκια που παράγουν θόρυβο, όταν τα κουνά κανείς ρυθµικά από τη 
λαβή. 

[ΕΤΥΜ < πορτ. maracas (µε προσαρµογή στο ελληνικό µορφολ. σύστηµα), 
πληθ. τού maracâ< γλ. Τούπι (ιθαγενών τού Αµαζονίου) marâka]. µαραµπού 

(το) {άκλ.} εξωτικό πουλί, συγγενές προς τον πελαργό, µε 

φτέρωµα άσπρο και γκρίζο, γυµνό ροζ λαιµό και κεφάλι και µε χα-
ρακτηριστικό φουσκωτό θύλακο στη βάση τού λαιµού του· ζει στην Αφρική 
και τη ΝΑ. Ασία: «[...] και φεύγουν προς τα δυτικά των µαραµπού τα σµήνη» 
(Ν. Καββαδίας). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. marabout < πορτ. marabuto < αραβ. murabit «ερηµίτης, 
ασκητής»]. µαρασκινο (το) αλκοολούχο ηδύποτο παρασκευασµένο από ένα εί-
δος βύσσινου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. maraschino < marasca «αγριοκέρασο» < amarasca < amaro 
«πικρός» < λατ. amarus]. µαρασµός (ο) [µτγν.] 1. η απώλεια τής φρεσκάδας και 
ακµής: ο ~ τής φύσης | τής σωµατικής οµορφιάς ANT. άνθηση, ακµή 2. ΙΑΤΡ. η 
σταδιακή εξασθένηση των ψυχικών, σωµατικών ή/και πνευµατικών δυνάµεων 
τού ανθρώπου λόγω µακράς νόσου, γήρατος, καταπόνησης, χρόνιας 
µελαγχολίας κ.λπ. 3. (µτφ.) η παρακµή, η ύφεση: ο ~ τού ελληνικού στοιχείου 
τής Πόλης || ο~ τής επαρχιακής οικονοµίας ΣΥΝ. κατάπτωση. µαρασµώδης, -ης, 
-ες [µτγν.] {µαρασµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει εξασθενήσει ή 
ξεπέσει σε µεγάλο βαθµό, που βρίσκεται σε παρακµή: ~ κατάσταση (στο 
εµπόριο, στις συναλλαγές, στην οικονοµία κ.λπ.) ΣΥΝ. µαραζιασµένος, 
µαραµένος, άτονος ANT. ζωηρός, νευρώδης, σφριγηλός, ακµαίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. µαραφετι (το) {µαραφετ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. εργαλείο ή 
εξάρτηµα εργαλείου 2. οποιοδήποτε αντικείµενο, κυρ. αυτό που δεν µπορούµε ή 
δεν θέλουµε να κατονοµάσουµε επακριβώς (π.χ. εργαλείο που δεν ξέρουµε το 
όνοµα του): πάρε από 'δώ αυτό το ~! || αγόρασα αυτό το ~ που φτειάχνουν τον 
φραπέ, πώς το λένε; 3. (ειδικότ.-!) το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. πράµα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. marifet]. µάργα (η) {µάργων} ΟΡΥΚΤ. µαλακό ιζηµατογενές 
πέτρωµα, µείγµα ιζηµάτων και ορυκτών µε ποικίλη σύσταση και αναλογία, που 
απαντά κυρ. στις θαλάσσιες, λιµναίες και ποτάµιες ακτές και χρησιµοποιείται 
στην παρασκευή τσιµέντου, µονωτικού υλικού, στην κατασκευή τούβλων κ.λπ.: 
ασβεστολιθική | ψαµµιτική ~. [ΕΤΥΜ. < λατ. marga, κελτ. προελ.]. µαργαρίνη 
(η) [1892] {χωρ. γεν. πληθ.} τρόφιµο βιοµηχανικής προελεύσεως, που 
αποτελείται από µείγµα φυτικών και ζωικών λιπών υπό µορφήν γαλακτώµατος, 
στα οποία έχει προστεθεί ποσότητα νερού, υγρά ή στερεά προϊόντα γάλακτος, 
αλάτι, χρωστικές και αρωµατικές ουσίες, βιταµίνες, συντηρητικά κ.ά.· µοιάζει µε 
το φυσικό βούτυρο και χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ margarine < margarique < µτγν. µάργαρον 
«µαργαριτάρι» (βλ. κ. µαργαρίτης). Η λ. µαργαρίνη προσδιόριζε αρχικώς ένα 
γλυκερίδιο τού µαργαρικού οξέος (acide margarique), το οποίο ονοµάστηκε 
έτσι εξαιτίας των µαργαρνταρωδών κρυστάλλων που περιέχει]. Μαργαρίτα (η) 
1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αγίων γυναικών τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµονί-δων τής Ευρώπης 4. γυναικείο 
όνοµα. µαργαρίτα (η) {σπάν. µαργαριτών} 1. ποώδες φυτό τού αγρού µε χα-
ρακτηριστικό άνθος που φέρει κίτρινο δίσκο και λευκά ή κίτρινα πέταλα 2. 
(συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού: µαδάει τη ~, για να δει αν την αγαπά. 
— (υποκ.) µαργαριτούλα (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. margarita < λατ. 
margarita < µτγν. µαργαρίτης (βλ.λ.)]. µαργαριταρένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. 
αυτός που έχει κατασκευαστεί από µαργαριτάρια, που είναι στολισµένος µε 
µαργαριτάρια: ~ περιδέραιο | σταυρός | σκουλαρίκια 2. (µτφ.-εκφραστ.) αυτός 
που θυµίζει µαργαριτάρι, που έχει τη λευκότητα, τη σκληρότητα ή τη λάµψη 
τού µαργαριταριού: ~ δόντια. µαργαριτάρι (το) {µαργαριταρ-ιού | -ιών} 1. 
πολύτιµος λίθος µε χαρακτηριστική στιλπνότητα και χρώµα συνήθ. λευκό, ο 
οποίος σχηµατίζεται µέσα στο κέλυφος µαλακίων (π.χ. στρειδιών) από το ίδιο 
υλικό από το οποίο αποτελείται και το κέλυφος 2. (συνεκδ.-συνήθ. στον πληθ.) 
κόσµηµα το οποίο αποτελείται από (ή είναι στολισµένο µε πολύτιµους) λίθους 
τού παραπάνω είδους: στη δεξίωση θα φορέσει τα - της 3. (µτφ.-εκφραστ.) 
οτιδήποτε ξεχωρίζει για την αξία του, τη σπανιότητα, την οµορφιά του: 
µαργαριτάρια σοφίας τα λόγια του 4. (µτφ.-σκωπτ.) πολύ σοβαρό γλωσσικό 
σφάλµα, γενικότ. σφάλµα που προδίδει ελλιπή κατάρτιση: από τα κείµενα των 
µαθητών αλιεύει κανείς πολλά ~ || όταν ανοίξει το στόµα της, πετάει κάτι µαργα-
ριτάρια! — (υποκ.) µαργαριταράκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µαργαριτάριον, υποκ. τού µαργαρίτης (βλ.λ.)]. µαργαρίτης (ο) {µαργαριτών} 
(αρχαιοπρ.) το µαργαριτάρι. [ΕΤΥΜ. µτγν., δάνειο ανατολ. προελεύσεως. Οι 
Έλληνες ήλθαν σε πρώτη επαφή µε το µαργαριτάρι µέσω τής εκστρατείας τού 
Μ. Αλεξάνδρου και προφανώς στην περιοχή τής Περσίας. Συνεπώς, η λ. ίσως 
ανάγεται στο µέσ. περσ. marvärit «µαργαριτάρι» και δεν αποκλείεται να συνδ. 
µε σανσκρ. manjari «µπουµπούκι, κάλυκας άνθους»]. µαργαριτόρριζα (η) 
[µεσν.] {χωρ. πληθ.} ο µάργαρος (βλ.λ.), το σε- 
ντέφι. µαργαριτοφόρος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που παράγει ή περιέχει µαρ-
γαριτάρια: ~ στρείδι | όστρακο | θάλασσα. µάργαρος (ο/η) {µαργάρου} (λόγ.) 
ουσία σκληρή, στιλπνή και ιριδί-ζουσα, σε χρώµα λευκό ή υπόλευκο, η οποία 
καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια τού οστράκου πολλών ειδών µαλακίων και 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή πολύτιµων κουµπιών, λαβών κ.λπ. και γενι-
κότ. ειδών µικρογλυπτικής ή στη διακόσµηση επιφανειών ΣΥΝ. φίλντισι, 
σεντέφι. Επίσης µάργαρο (το). [ΕΤΥΜ µτγν. < µαργαρίτης (υποχωρητ.), επειδή 
το τελευταίο θεωρή- 
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θηκε επίθ. µε παραγ. επίθηµα -ίτης]. 
µάργα ρώδης, -ης, -ες [µεσν.] {µαργαρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. (σπάν.) 

αυτός που θυµίζει µαργαριτάρι ή µάργαρο: ~ λάµψη ΣΥΝ. µαργαριταρένιος, 
σεντεφένιος 2. ΜΕΤΕΩΡ. µαργαρώδη νέφη τα ακίνητα σχεδόν νέφη, που 
µοιάζουν µε θυσάνους και αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια τού χειµώνα στα 
µεγάλα γεωγραφικά πλάτη και σε µεγάλο ύψος· η ονοµασία τους οφείλεται 
στο ότι κατά τη δύση τού ηλίου αποκτούν λαµπρότατους χρωµατισµούς. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µαργέλι (το) {µαργελ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. η ακραία επιφάνεια φρέατος ή 
συναφούς αντικειµένου κ.λπ. ΣΥΝ. κράσπεδο, χείλος, γείσο 2. (κατ' επέκτ.) 
ραµµένη αναδίπλωση τού υφάσµατος στο άκρο ενδύµατος ΣΥΝ. στρίφωµα, 
ρέλιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαργέλιον < µάργελον < λατ. margelum, υποκ. τού margo 
«κράσπεδο, χείλος»]. 

µαργιόλής, -α, -ικο → µαριόλης 
µαργώνιυ ρ. µετβ. {µάργω-σα, -µένος} (λαϊκ.) 1. παγώνω: µάργωσε απ' το 

τσουχτερό κρύο ΣΥΝ. ξεπαγιάζω, πουντιάζω, κοκκαλιάζω ΑΝΤ. ζεσταίνοµαι, 
σκάω 2. µουδιάζω, ναρκώνω. — µάργιοµα (το). [ΕΤΎΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. 
µαργώ (-άω) «µαίνοµαι, ορµώ (στη µάχη)» < µάργος «παράφρων, µανιακός» 
και αργότερα «αδηφάγος, άπληστος» (βλ. λ. λαίµαργος). Κατ' άλλη άποψη < 
*αίµαργώνω < αίµα + αργώ, µε τη σηµ. «παύει να κυκλοφορεί το αίµα µου»]. 

µαρέγκα (η) {χωρ. πληθ.} µείγµα από ασπράδια αβγών, χτυπηµένα µε ή χωρίς 
ζάχαρη, ώστε να σχηµατίζουν αφρό, το οποίο χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη 
στη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. marenga, πιθ. < βεν. 
marenda «κολατσιό» < λατ. merenda «απογευµατινό (φαγητό)»]. 

Μάρθα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερη 
την αδελφή τού Λαζάρου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αραµ. 
Marta «κυρία, οικοδέσποινα»]. 

Μαρία (η) 1. η µητέρα τού Ιησού Χριστού, η Παναγία 2. όνοµα αγίων 
γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ η Μαγδαληνή | η Αιγύπτια 3. γυναικείο 
όνοµα- ΦΡ. (α) κι η κουτσή Μαρία όλος ο κόσµος, όλοι οι άνθρωποι, ακόµη 
και οι πιο παρακατιανοί και περιφρονητέοι: αυτοκίνητο έχει πια ~! || αυτό το 
ξέρει ~! (β) κάνει | παριστάνει την οσία Μαρία βλ. λ. όσιος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Marjâm (το όνοµα αποδόθηκε στην Π.∆. από 
τους Εβδοµήκοντα ως Μαριάµ), πιθ. σηµ. «πικρή, ανυπότακτη». Σύµφωνα µε 
άλλη άποψη, το όνοµα συνδ. µε την αιγυπτ. ρίζα mrh-«δυνατός, εύφορος, 
γόνιµος». Μέσω τής Κ.∆. το όνοµα διαδόθηκε στις ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. 
Mary (> Μαίρη), γαλλ. Marie, ιταλ. Maria κ.ά.]. 

Μαριανθη (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., νόθο συνθ., < Μαρία + Ίάνθη (θηλ. τού επιθ. ϊανθος< 
ίον«µενεξές» + άνθος)]. 

µαρίδα (η) 1. µικρόσωµο εδώδιµο ψάρι µε επίµηκες σώµα, µυτερό ρύγχος και 
µία ορθογώνια µαύρη κηλίδα στα πλευρά, το οποίο ζει σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο και στα παραµεσογειακά παράλια τού Ατλαντικού 2. (περιληπτ.) 
κοπάδι µικρών ψαριών 3. (σκωπτ.) πλήθος µικρών παιδιών: είχε 
συγκεντρώσει γύρω του όλη τη ~ τής συνοικίας ΣΥΝ. παιδολόι, πιτσιρικαρία· 
ΦΡ. πλάκωσε η µαρίδα µαζεύτηκε η πιτσιρικαρία. — (υποκ.) µαριδάκι (το) κ. 
µαριδούλα (η) (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ. µεσν. < *σµαρίδα < αρχ. σµαρίς, -ίδος, 
αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο]. 

Μαρίνα (η) [µτγν.] {-ας κ. -ης} 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 

µαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σύνολο εγκαταστάσεων που συνιστούν µικρό 
λιµάνι ή όρµο δίπλα σε κύριο λιµάνι και προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών µικρών τουριστικών πλοίων και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής 
(θαλαµηγών, ταχυπλόων κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. marina, θηλ. τού επιθ. marino 
«θαλάσσιος» < λατ. marinus (< λατ. mare «θάλασσα»)]. 

µαρινάρω ρ. µετβ. {µαρινάρισ-α, -τηκα, -µένος} τοποθετώ (κρέας ή ψάρι) µέσα 
σε µαρινάτα, ώστε να γίνει νοστιµότερο ή/και να διατηρηθεί για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. — µαρινάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. marinare < marino 
«θαλάσσιος» < λατ. marinus < mare «θάλασσα»]. 

µαρινάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σάλτσα από λάδι, λεµόνι ή ξίδι, αλάτι και 
αρωµατικά χόρτα και καρυκεύµατα, στην οποία παραµένουν (µα-ρινάρονται) 
κρέατα και ψαρικά πριν µαγειρευτούν. [ETYM; < ιταλ. marinata < marino 
«θαλάσσιος» βλ. κ. µαρινάρω]. 

µαρινάτος, -η, -ο (κρέας ή ψάρι) που έχει µαγειρευθεί µέσα σε σάλτσα 
µαρινάτα: κολοιός ~ ΣΥΝ. µαριναρισµένος. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. marinato < 
marino «θαλάσσιος», βλ κ. µαρινάρω]. 

Μαρίνος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Μαρίνος < λατ. marinus «θαλάσσιος» (< mare «θάλασσα»)]. 

µαριόλης (ο) {µαριόληδες}, µαριόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ιδιαίτερα 
εύστροφος ή πανούργος 2. (ως επίθ.) αυτός που κάνει νάζια, που 
συµπεριφέρεται παιχνιδιάρικα, που επινοεί τεχνάσµατα, ιδ. στον έρωτα: ~ 
γυναίκα ΣΥΝ. ναζιάρης, παιχνιδιάρης, τσαχπίνης. — µαριόλικος, -η/-ια, -ο, 
µαριόλικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαριόλος «πονηρός, απατεώνας» < βεν. mariol | ιταλ. 
mariulo, αγν. ετύµου]. 

µαριολιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η πονηριά, η πανουργία 2. (ιδ. στον πληθ.) το 
νάζι: άρχισε τις ~. 

µαριονέτα (η) {σπάν. µαριονέτων) 1. ολόσωµο οµοίωµα ανθρώπου σε µεγάλο 
σχετικά µέγεθος, το οποίο κινείται µε τη βοήθεια ειδικών 

συρµάτων ή σπάγκων χρησιµοποιείται κατεξοχήν σε παραστάσεις 
κουκλοθέατρου ΣΥΝ. κούκλα, νευρόσπαστο 2. (µτφ.-µειωτ.) το πρόσωπο που 
δρα υπακούοντας στη βούληση άλλων, οι οποίοι το κατευθύνουν: οι βουλευτές 
δεν αποτελούν µαριονέτες των αρχηγών τους ΣΥΝ. αχυράνθρωπος, υποχείριο. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. marionnette < µέσ. γαλλ. maryonette < Maryon, υποκ. τού 
ονόµατος Marie « Μαρία»]. µαριονετίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο καλλιτέχνης 
κουκλοθέατρου που κινεί µε τα νήµατα µαριονέτες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. marionnettiste, βλ. κ. µαριονέτα]. Μάριος (ο) 1. 
όνοµα Ρωµαίων αξιωµατούχων: Γάιος ~ (157-86 π.Χ.) || ~ Λεύκιος Μάξιµος 
(165-230 µ.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Marius < mare 
«θάλασσα»]. µαριχουάνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. µείγµα από αποξηραµµένα φύλλα 
και άνθη ινδικής κάνναβης (βλ.λ.), τα οποία, κονιορτοποιηµένα και 
τοποθετηµένα σε τσιγάρο ή σε πίπα, καπνίζονται ως ναρκωτικό 2. το φυτό 
ινδική κάνναβη, από το οποίο παράγονται οι ναρκωτικές ουσίες χασίς και 
µαριχουάνα (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. marijuana | marihuana < µεξικ. ισπ. marihuana | mariguana, αγν. 
ετύµου]. Μαριουπολη (η) πόλη τής ΝΑ. Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα, 
όπου υπάρχει ακόµη έντονο ελληνικό στοιχείο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
ελληνογενούς ουκρ. Mariupol (< Μαρία + πόλη) από το όν. τής Maria Petrovna 
(ελλην. όν. Σοφία ∆ωροθέα), συζύγου τού τσάρου τής Ρωσίας Παύλου Α (1796-
1801). Η πόλη έλαβε την ονοµασία της από Έλληνες εγκατεστηµένους εκεί από 
το 1779. Επί δεκαετίες ονοµαζόταν Zdanov από το όν. τού Σοβιετικού 
κοµουνιστή αξιωµατούχου Andrey Zdanov (1896-1948). To 1989 επανέκτησε 
την αρχική της ονοµασία]. µάρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το όνοµα τής 
εταιρείας ή και η ίδια η εταιρεία, που έχει κατασκευάσει συγκεκριµένο 
βιοµηχανικό προϊόν: -Τι ~ είναι το αυτοκίνητο σου; -Φορντ || είναι η καλύτερη ~ 
ραδιοφώνων | τσιγάρων ΦΡ. (οικ.-ως χαρακτηρισµός) µάρκα µ' έκαψες για 
προϊόν πολύ κακής ποιότητας ή για αναξιόπιστο άνθρωπο: αυτό το βίντεο είναι 
~ 2. το σήµα που βρίσκεται πάνω σε προϊόν και δηλώνει την κατασκευάστρια 
εταιρεία · 3. κέρµα πλαστικό, µεταλλικό ή κοκ-κάλινο, το οποίο 
αντιπροσωπεύει συµβατική χρηµατική αξία και χρησιµοποιείται κυρ. στις 
χαρτοπαικτικές λέσχες, στα καζίνα κ.α. προς διευκόλυνση των συναλλαγών · 4. 
(οικ.) άνθρωπος που ενεργεί µε πονηριά, που κατορθώνει να πετυχαίνει αυτό 
που θέλει σε κάθε περίπτωση: πρόσεχε τον αυτόν, είναι µεγάλη ~ || είσαι µια ~ 
εσύ! ΣΥΝ. πονηρός, πανούργος, επιτήδειος, (λαϊκ.-καθηµ.) µαφία. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. marca < γοτθ. marka «σύνορο, όριο» (πβ. αγγλ. mark «σηµάδι»)]. 
µαρκαδόρος (ο) 1. στυλογράφος διαρκείας µε υγρό µελάνι σε διάφορα 
χρώµατα, που γράφει παχιά σε οποιαδήποτε επιφάνεια · 2. υπάλληλος 
χαρτοπαικτικής λέσχης, καζίνου κ.λπ., που µοιράζει στους πελάτες τού 
καταστήµατος ή παραλαµβάνει από αυτούς τις µάρκες. — (υποκ.) µαρκαδοράκι 
(το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού ισπ. marcador < marca «σηµάδι, ίχνος» + -dor (βλ. κ. -
δόρος)]. µαρκαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µαρκαλάς... | µαρκάλησα) (λαϊκ.) (για τρά-
γους, κριάρια και σπανιότ. για άλλα ζώα) έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή µε (το 
θηλυκό) ΣΥΝ. βατεύω, καβαλάω, (!) πηδάω. Επίσης µαρ-καλίζω. — 
µαρκάλισµα (το). [ΕΤΥΜ < αλβ. marrkal «βατεύω άλογο»]. µαρκάρω ρ. µετβ. 
(µάρκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (λαϊκ., κα-θηµ.) 1. (κυριολ.) βάζω τη 
µάρκα σε (προϊόν), ώστε να φαίνεται η προέλευση του ΣΥΝ. σηµαδεύω, 
σταµπάρω 2. (γενικότ.) βάζω διακριτικό σήµα π.χ. σε (ζώο), για να φαίνεται σε 
ποιον ανήκει: όσοι έχουν µεγάλα κοπάδια, µαρκάρουν τα γελάδια τους 3. 
εντοπίζω, διακρίνω µέσα από το πλήθος ΣΥΝ. επισηµαίνω, σταµπάρω · 4. ΑΘΛ. 
παίρνω θέση πολύ κοντά σε (αντίπαλο παίκτη), ώστε να τον εµποδίσω να 
επιτεθεί ή να πάρει πάσα. — µαρκάρισµα (το). [ΕΤΎΜ. < ιταλ. marcare < 
marca, βλ. κ. µάρκα]. µαρκασίτης (ο) θειούχο ορυκτό τού σιδήρου, το οποίο 
έχει κρυστάλλους µε µπρούτζινο-κίτρινο χρώµα· λόγω τής έντονης λάµψης του 
χρησιµοποιείται για κατασκευή διακοσµητικών ειδών επίσης αποτελεί την 
πρώτη ύλη, όπως και ο σιδηροπυρίτης, για τη βιοµηχανική παραγωγή τού 
θειικού οξέος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. marcassite < µεσν. λατ. marcasita < αραβ. 
marqaSitä < ασσυρ. markhasitu < MarkhaSi, περιοχή τής ΒΑ. Περσίας]. 
Μαρκέλλα (η) [µτγν.] 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. Μάρκελλος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Marcellus, υποκ. τού Marcus, βλ. λ. Μάρκος]. 
µαρκετερί (η) {άκλ.} ειδική τεχνική για τη διακόσµηση ξύλινων επιφανειών µε 
παραστάσεις ή σχήµατα από έγχρωµα κοµµάτια ξύλου, φύλλα µετάλλου, 
φίλντισι, ελεφαντόδοντο κ.ά. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. marqueterie < p. marquer (στη 
σηµ. «σηµαδεύω, σχεδιάζω») < παλ. γαλλ. merchier (µε την επίδρ. τού marcher 
στη σηµ. «πιέζω») < αρχ. σκανδ. merki «σηµάδι»]. µάρκετινγκ (το) {άκλ.} 
ελλην. αγοραστική (επιστήµη, τέχνη)· ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των επιχειρησιακών 
ενεργειών, όπως λ.χ. η έρευνα αγοράς, η ανάλυση των επιθυµιών τού 
καταναλωτικού κοινού, η τιµολόγηση, η διαφήµιση, η προώθηση κ.λπ. των 
προϊόντων, µε τις οποίες επιτυγχάνεται αύξηση των πωλήσεων τής επιχείρησης. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. marketing < market «αγορά» < δηµώδ. λατ. *marcätus < 
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λατ. mercatus «εµπόριο, αγορά» < p. mercor «αγοράζω, εµπορεύοµαι» 
< merx «απόκτηµα, εµπόρευµα»]. 

µαρκήσιος (ο) {µαρκησί-ου | -ων, -ους}, µαρκησία (η) {µαρκησίων} (ως 
τίτλος ευγενείας) ευγενής σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, µε υψηλή θέση 
στη φεουδαρχική ιεραρχία, ανώτερη από εκείνη τού κόµη και κατώτερη από 
την αντίστοιχη τού δούκα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µαρκέσιος < µεσν. λατ. 
marquesius < *(comës) marc(h)-ensis «κόµης συνοριακής περιοχής» (< γοτθ. 
marka «σύνορο, όριο»). Βλ. κ. µάρκα]. 

µαρκίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. προεξοχή στέγης ή εξωτερικού τοίχου 
οικοδοµήµατος για την προφύλαξη του από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 
αλλά και για διακοσµητικούς λόγους ΣΥΝ. γείσο, γείσωµα, πρόστεγο 2. 
(συνεκδ.) η ταµπέλα σε κέντρο διασκέδασης, θέατρο, κινηµατογράφο όπου 
αναγράφονται τα ονόµατα των καλλιτεχνών ή των συντελεστών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. marquise, θηλ. τού marquis «µαρκήσιος» (βλ. κ. µαρκήσιος). 
Τον 17ο αι. η λ. απέκτησε και τη σηµ. «προέκταση τέντας στη στρατιωτική 
σκηνή επισήµου, αξιωµατούχου»]. 

µάρκο (το) 1. η νοµισµατική µονάδα τής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής 
Γερµανίας 2. η νοµισµατική µονάδα τής Φινλανδίας. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Mark < 
γοτθ. marka «σύνορο, όριο», που συνδ. µε αρχ. σκανδ mörk και αρχ. αγγλ. 
mearc]. 

µαρκόνης (ο) {µαρκόνηδες} (ναυτική αργκό) ο ασυρµατιστής στα πλοία. 
Επίσης µαρκονιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού 
Ιταλού µηχανικού M.G. Marconi (1874-1937), εφευρέτη τού ασυρµάτου]. 

Μάρκος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον 
συγγραφέα τού δεύτερου Ευαγγελίου 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ; < µτγν. 
Μάρκος < λατ. Marcus, πιθ. < Mars «Αρης»]. 

µαρκούτσι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η δερµάτινη καπνοσύριγγα τού ναργιλέ- 
(κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε µακρόστενο αντικείµενο, κυρ. εξάρτηµα 
µηχανήµατος ΣΥΝ. µαραφέτι 2. (!-ευφηµ.) το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. 
πέος, µαραφέτι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. marpuç]. 

µαρµαγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η δηλητηριώδης αράχνη- ΦΡ. (α) (ως 
απειλή) θα σε φάει η µαρµαγκα | σ' έφαγε η µαρµαγκα αν... θα πάθεις κακό, 
συµφορά: αν τολµήσεις να ασκήσεις κριτική στις επιλογές τού αρχηγού, ~ (β) 
το 'φάγε η µαρµαγκα χάθηκε από προσώπου γης, εξαφανίστηκε. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. merimangë ή, κατ' άλλη άποψη, < *µαρµαγκάνα (κατά το 
δαγκάνα) < *µερµηγκάνα < µέρµηγκας]. 

µαρµαίρω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) ανακλώ το φως, λάµπω σαν 
το µάρµαρο: µαρµαίρουσα επιφάνεια ΣΥΝ. λαµποκοπώ, ακτινοβολώ, 
αστραποβολώ, λαµπυρίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. µάρµαρο]. 

µαρµαράδικο (το) (λαϊκ.) 1. εργαστήριο κατεργασίας µαρµάρων ΣΥΝ. 
µαρµαρογλυφείο 2. ο τόπος όπου πωλούνται µάρµαρα. 

Μαρµαράς (ο) κλειστή θάλασσα µεταξύ τής ΝΑ. Ευρώπης και τής Β∆. Μικράς 
Ασίας, που ενώνει το Αιγαίο Πέλαγος και τον Εύξεινο Πόντο· αλλιώς 
Προποντίδα (η). Επίσης Θάλασσα τού Μαρµαρά (η). [ΕΤΥΜ. Η ονοµασία 
οφείλεται στα πλούσια κοιτάσµατα εκλεκτού µαρµάρου και γρανίτη, τα οποία 
εξορύσσονται εκεί από πολλούς αιώνες (στις Προκοννήσους). 

µαρµαράς (ο) {µαρµαράδες} (καθηµ.) 1. τεχνίτης ειδικός στην κατεργασία τού 
µαρµάρου, αυτός που επεξεργάζεται ή/και πωλεί µάρµαρα ΣΥΝ. 
µαρµαρογλύπτης 2. (ειδικότ.) ο τεχνίτης που τοποθετεί µαρµάρινες 
επενδύσεις ή κατασκευές (λ.χ. δάπεδα βεράντας, εξαρτήµατα κουζίνας | 
µπάνιου κ.λπ.) σε οικοδοµές. 

µαρµαρένιος, -ια, -ιο [µεσν.] (καθηµ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
µάρµαρο: ~ σκάλα | επένδυση | κρήνη | τάφος | πλάκα | στήλη- ΦΡ. (λογοτ.) 
µαρµαρένια αλώνια (i) ο τόπος στον οποίο αναφέρουν τα ακριτικά τραγούδια 
ότι έγινε η µονοµαχία µεταξύ τού ∆ιγενή Ακρίτα και τού Χάρου κατά τον 
ακριτικό µυθιστοριακό κύκλο (ii) (µτφ.) κάθε πεδίο σκληρής αναµέτρησης. 
Επίσης µαρµάρινος, -η, -ο [µτγν.]. 

µαρµάρινη κ. µαρµάρινα (η) (µαρµάρινων} (κυρ. στον πληθ.) µαρµάρινη 
πλάκα αποτελούµενη από συγκολληµένα πλακίδια (συνήθως διαφόρων 
χρωµάτων) που χρησιµοποιείται στην επίστρωση δαπέδων: τα µισά πατώµατα 
τα έχει στρώσει µε µωσαϊκό και τα υπόλοιπα µε µαρµάρινες. [ΕΤΥΜ < 
µάρµαρο + παραγ. επίθηµα -ίνη (πβ. βιταµίνη)]. 

µάρµαρο (το) {µαρµάρ-ου | -ων} 1. σκληρό κρυσταλλικό ασβεστούχο πέτρωµα 
λευκού ή άλλου χρώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται από την αρχαιότητα στη 
γλυπτική, στην κατασκευή µνηµείων, τάφων ή ως διακοσµητικό υλικό στην 
οικοδοµική: πεντελικό | παριανό ~· ΦΡ. (α) (εκφραστ.) µένω µάρµαρο µένω 
άφωνος από έκπληξη ΣΥΝ. απολιθώνοµαι, αποσβολώνοµαι, µένω στήλη 
άλατος (β) πληρώνω το µάρµαρο βλ. λ. πληρώνω 2. (συνεκδ.) προτοµή, 
άγαλµα ή άλλο καλλιτέχνηµα κατασκευασµένο από τέτοιο πέτρωµα: αρχαία ~ 
|| τα ~ τού Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα- (µτφ.) 3. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από δύναµη και σκληρότητα ή που διαθέτει ισχύ και 
γενναιότητα: στήθος - 4. πολύ παγωµένος: τα χέρια µου είναι ~ απ' το κρύο. — 
µαρµαρικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνειος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µάρµαρον, 
µεταπλ. τ. τού αρχ. µάρµαρος < µαρµαίρω «λάµπω, ακτινοβολώ» < *µαρ-µάρ-
jω (µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό) < θ. µαρ- < *mr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *mer- «λάµπω, ακτινοβολώ», πβ. σανσκρ. mârïci- «ακτίνα φωτός», λατ. 
marmor «µάρµαρο», γαλλ. marbre (> αγγλ. marble), ισπ. mârmol κ.ά.]. 

µαρµαρογλυπτική (η) η τέχνη τής κατεργασίας τού µαρµάρου. — 
µαρµαρογλύπτης (ο) [µτγν], µαρµαρογλύπτρια (η). 

µαρµαρογλυφείο (το) [1895] (λόγ.) εργαστήριο κατεργασίας µαρµάρου ΣΥΝ. 
µαρµαράδικο. 

µαρµαρογλύφος (ο/η) (λόγ.) 1. τεχνίτης ειδικός στην κατεργασία τού 
µαρµάρου ΣΥΝ. µαρµαρογλύπτης, µαρµαράς 2. γλύπτης ειδικευµένος στην 
κατασκευή καλλιτεχνηµάτων από µάρµαρο ΣΥΝ. µαρµαρογλύπτης. — 
µαρµαρογλυφία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαρµαρογλυφία (υποχωρητ.) < µάρµαρον + -γλυφία < γλύφω 
(βλ.λ.)]. 

µαρµαροθέτηµα (το) {µαρµαροθετήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΡΧΙΤ. ψηφιδωτό που 
αποτελείται από µικρά πολύχρωµα τεµάχια µαρµάρου και χρησιµοποιείται κυρ. 
στη διακοσµητική επίστρωση δαπέδων ή και τοίχων. [ΕΤΥΜ < µαρµαροθετώ < 
µάρµαρο + -θετώ < θέτω]. 

µαρµαροκολόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κολόνα κατασκευασµένη από µάρµαρο· 
µαρµάρινη, διακοσµητική στήλη. 

µαρµαροκονία (η) {χωρ. πληθ.) το κονίαµα που αποτελείται από ασβέστη ή 
λεπτή σκόνη µαρµάρου και χρησιµοποιείται για επίχριση τοίχων, δεξαµενών ή 
άλλων επιφανειών, προσδίδοντας τους τη στιλ-πνότητα τού µαρµάρου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µάρµαρον + -κονία < κονία «σκόνη, άµµος» (βλ.λ.)]. 

µαρµαροκονιαµα (το) {µαρµαροκονιάµ-ατος | -ατα, -άτων} κονίαµα από 
µαρµαρόσκονη. 

µαρµαροκονίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. πνευµονική νόσος 
που προκαλείται από εισπνοή µαρµαρόσκονης. [ΕΤΥΜ. < µάρµαρο + 
κονίαση]. 

µαρµαροπελεκητός, -ή, -ό ο κατασκευασµένος από πελεκητό, δηλ. 
επεξεργασµένο, λείο και στιλπνό µάρµαρο: εκκλησιά ~. 

µαρµαρόσκονη (η) {χωρ. πληθ.) σκόνη από µάρµαρο, που χρησιµεύει ως 
οικοδοµικό υλικό. 

µαρµαρόστρωτος, -η, -ο [1843] αυτός που έχει στρωθεί µε µαρµάρινες πλάκες, 
που έχει δάπεδο ή επίστρωση από µάρµαρο: - βεράντα | κάµαρα | εκκλησιά 
ΣΥΝ. µαρµαροστρωµένος. — µαρµαροστρώνω p., µαρµαρόστρωση (η) 
[1843]. 

µαρµαρυγή (η) 1. (λόγ.) το λαµπύρισµα στιλπνής επιφάνειας στο φως ΣΥΝ. 
ακτινοβολία · 2. ΙΑΤΡ. σοβαρή πάθηση, κατά την οποία οι µυϊκές ίνες τού 
µυοκαρδίου συστέλλονται µε ρυθµό ταχύτατο, άτακτο και αναποτελεσµατικό: 
~ των κόλπων ή κολπική ~ (που εντοπίζεται µόνο στο κολπικό µυοκάρδιο και 
προκαλεί πλήρη αρρυθµία των συστολών των κοιλιών) || ~ των κοιλιών (που 
καταλαµβάνει όλο το µυοκάρδιο και ισοδυναµεί µε παύση τής καρδιακής 
λειτουργίας). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µαρµαίρω «λάµπω, αντινοβολώ» (< *µαρ-µάρ-
)ώ). Βλ. λ. µάρµαρο]. 

µαρµαρυγίας (ο) [1888] {µαρµαρυγιών) ΟΡΥΚΤ. πέτρα µε κρυσταλλική δοµή 
και µορφή λεπτού φύλλου, η οποία εµφανίζεται σε διάφορα χρώµατα και 
λόγω τής ιδιαίτερης λάµψης και τής διαφάνειας της χρησιµοποιήθηκε 
παλαιότ. αντί για γυαλί. 

µαρµαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µαρµάρω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) (στα παραµύθια) κάνω (κάποιον/κάτι) µαρµάρινο, πέτρα: η κακιά 
µάγισσα µαρµάρωσε το βασιλόπουλο ΣΥΝ. πετρώνω· ΦΡ. µαρµαρωµένος 
βασιλιάς ο τελευταίος αυτοκράτορας τού Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος, που, σύµφωνα µε τη λαϊκή παράδοση, δεν σκοτώθηκε στη 
µάχη, αλλά βρίσκεται σε µια σπηλιά βαθιά στη γη, µέχρι την ώρα που θα 
ζωντανέψει πάλι, για να απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη ♦ 2. (αµετβ.) 
µένω ξαφνικά ακίνητος και αµίλητος, µένω άναυδος από κατάπληξη, φόβο, 
πανικό κ.λπ.: άκουσα την είδηση και µαρµάρωσα ΣΥΝ. κοκκαλώνω, πετρώνω, 
αποσβολώνοµαι, µένω µάρµαρο. — µαρµάρωµα (το). 

µαρµάρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η επένδυση ή 
επίστρωση επιφανείας µε µαρµάρινες πλάκες: η ~ τής βεράντας ΣΥΝ. 
µαρµαρόστρωση 2. ΦΩΤΟΓΡ. ανωµαλία που παρατηρείται στις φωτογραφικές 
πλάκες κατά την εµφάνιση τους και οφείλεται σε κακό^χειρισµό ή σε 
αλλοιώσεις τού υγρού εµφανίσεως. 

µαρµελάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλύκυσµα που παρασκευάζεται µε τον 
βρασµό αποφλοιωµένων φρούτων µαζί µε ζάχαρη ή µέλι, έως ότου 
σχηµατιστεί παχύρρευστος, γλυκός πολτός. — (υποκ.) µαρµε-λαδούλα κ. 
µαρµελαδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. marmelade < πορτ. marmelada < marmelo 
«κυδώνι» < λατ. melimelum «γλυκό µήλο» < µτγν. µελίµηλον «βερίκοκο» < 
µέλι + µήλον]. 

µαρµίτα (η) {µαρµιτών} µεγάλη χύτρα µαγειρέµατος από µέταλλο, η οποία 
διαθέτει διπλό τοίχωµα και κλείνει ερµητικά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marmite 
«χύτρα, λέβητας», πιθ. < mar- (ονοµατοποιη-µένη ρίζα, που δηλώνει κυρ. το 
γουργούρισµα τής γάτας) + mite «γατούλα», από τη µερική οµοηχία µε το 
ουσ. minette «µικρό δοχείο» (που χρησιµοποιήθηκε χαϊδευτικά και για τη 
γάτα)]. 

µαρµοτα (η) τρωκτικό που θηρεύεται για τη γούνα και το δέρµα του. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. marmotta, όµοιας αρχής µε το γαλλ. marmotte < ονο-µατοπ. θ. *marm-
, που δηλώνει τον τριγµό των δοντιών (πβ. γαλλ. marmotter «µιλώ µέσα από 
τα δόντια»)]. 

µαρνέρος (ο) (παλαιότ.) µέλος πληρώµατος, ναύτης στα παλαιά µεγάλα 
ιστιοφόρα. — µαρνέρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. mariner < λατ. marinus «θαλασσινός» < mare «θάλασσα»]. 

Μάρνης (ο) ποταµός τής Β. Γαλλίας, παραπόταµος τού Σηκουάνα, όπου κατά 
τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο αναχαιτίστηκαν τα γερµανικά στρατεύµατα 
(1914). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Marne, πιθ. < κελτ. matra «µητέρα», λόγω µιας 
θεότητας (µητέρας-θεάς), που οι κάτοικοι συνέδεαν µε τα νερά τού ποταµού]. 
µαρξικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Κ. Μαρξ: ~χειρόγραφα. 
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µαρξισµός (ο) {χωρ. πληθ.) το σύστηµα των οικονοµικών, κοινωνικών, 
πολιτικών και φιλοσοφικών αντιλήψεων και θεωριών που αναπτύχθηκαν από 
τους Γερµανούς διανοητές και θεωρητικούς τού σοσιαλισµού Καρλ Μαρξ και 
Φρίντριχ Ένγκελς, µε βασικότερες θέσεις το ότι η πάλη των τάξεων απετέλεσε 
ανέκαθεν τη βασική κινητήρια δύναµη τής ιστορικής εξέλιξης και ότι ο 
καπιταλισµός στο µέλλον αναπόφευκτα θα αντικατασταθεί από ένα 
σοσιαλιστικό σύστηµα διακυβέρνησης στο πλαίσιο µιας αταξικής κοινωνίας, 
µετά από επανάσταση και νίκη τής εργατικής τάξης επί των αστών. — 
µαρξιστής (ο), µαρξίστρια (η), µαρξιστικός, -ή, -ό. µαρξιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. marxisme, από το όνοµα τού Γερµανού 
φιλοσόφου Κ. Marx (1818-83)]. µαρξισµός-λενινισµός (ο) {χωρ. πληθ.} το 
σύστηµα των φιλοσοφικών, οικονοµικών και κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων, 
που διαµορφώθηκε από τη συµπλήρωση τής µαρξιστικής θεωρίας µε τις θεωρίες 
τού ηγέτη τής Ρωσικής Επανάστασης Β. 1. Λένιν, ο οποίος ανέπτυξε τη 
µαρξιστική διαλεκτική, διατύπωσε τη θεωρία για τον ιµπεριαλισµό ως ανώτατο 
και τελευταίο στάδιο τού καπιταλισµού και επεξεργάστηκε τη θεωρία τής 
σοσιαλιστικής επανάστασης.   — µαρξι-στής-λενινιστής (ο), µαρξιστικός-
λενινιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. marxisme-léninisme]. 
µαροκέν (το) {άκλ.} 1. κατσικήσιο δέρµα, ειδικά κατεργασµένο για την 
κατασκευή χαρτοφυλάκων ή για βιβλιοδεσία 2. χοντρό και στιλπνό χαρτί, που 
µοιάζει µε το παραπάνω δέρµα 3. µεταξωτό ή συνθετικό ύφασµα µε ανάγλυφα 
σχέδια. Επίσης µαροκινό [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maroquin < Maroc «Μαρόκο» 
(βλ.λ.)]. Μαρόκο (το) (αραβ. Al-mamlaqah al-Magribiyah = Βασίλειο τού Μα-
ρόκου) κράτος στο Β∆. άκρο τής Αφρικής µε πρωτεύουσα το Ραµπάτ, επίσηµη 
γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ντιρχάµ.  — Μαροκινός (ο), Μαροκινή 
(η), µαροκινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Marocco < αραβ. Marakh, παραφθορά τού ονόµατος MarrakeS 
τής οµώνυµης πόλης (Μαρακές), η οποία ήταν κάποτε πρωτεύουσα τού 
Μαρόκου. Η αραβ. ονοµασία Magribiya προέρχεται από τη λ. magréb «δύση»]. 
µαρόν (το) {άκλ.} κάστανο µεγάλου µεγέθους και εκλεκτής ποιότητας, που 
χρησιµοποιείται κυρ. στη ζαχαροπλαστική- ΦΡ. µαρόν γκλα-σέ (κ. γλασέ) 
κάστανο σακχαρόπηκτο, που τρώγεται ως γλύκυσµα ή χρησιµεύει ως 
γαρνιτούρα άλλων γλυκυσµάτων. Επίσης µαρόνι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marron (πβ. 
κ. marron glacé), πιθ. παράγωγο τού πα-λαιοτ. *marr- «πέτρα»]. µαρούλι (το) 
(µαρουλ-ιού | -ιών} ποώδες φυτό µε βαθιά ρίζα, κοντό βλαστό και µεγάλα, λεία, 
κατσαρά ή στρογγυλά φύλλα, τα οποία τρώγονται συνήθ. ωµά ως σαλατικό, 
µπορούν όµως και να µαγειρευτούν (π.χ. σε φρικασέ). — (υποκ.) µαρουλάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτνγ. µαρούλιον, πιθ. <  *άµαρούλιον, υποκ. τού λατ. *amarulla 
(lactuca) «πικρό λάχανο» < amarus «πικρός»]. µαρουλοσαλάτα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} η σαλάτα που γίνεται κυρ. από µαρούλι, καθώς και άλλα υλικά 
(κρεµµύδι, λαδόξιδο, αλάτι κ.ά.). µαρουλόσπορος (ο) [µεσν.] ο σπόρος τού 
µαρουλιού. µαρουλοφυλλο (το) [µεσν.] το φύλλο τού µαρουλιού, που τρώγεται 

ως σαλατικό. Μαρούσι (το) 
→ Αµαρούσιο 
µαρς επιφών. 1. ΣΤΡΑΤ. ως παράγγελµα για τη συγχρονική εκκίνηση πορείας, 
την έναρξη ασκήσεως, κινήσεως κ.λπ.: µεταβολή, ~! || άρξα-σθε βάδην, εµπρός 
~! ANT. αλτι, στοπ! 2. ΜΟΥΣ. µαρς (το) στρατιωτικό εµβατήριο έντονα 
ρυθµικό και σε γοργή κίνηση, κατάλληλο να συγχρονίζει το βήµα στρατιωτών 
που κάνουν παρέλαση, πορεία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marche, προστ. τού p. marcher 
«βαδίζω» < παλ. γαλλ. marchier < φρανκον. *markon «µετρώ (µε βήµατα), 
σηµαδεύω» < γοτθ. niarka «σύνορο, όριο» (βλ. κ. µαρκάρω)]. Μάρσαλ (Νησιά) 
(τα) (αγγλ. Republic of the Marshall Islands = ∆ηµοκρατία των Νησιών 
Μάρσαλ) νησιωτικό κράτος στον Κ∆. Ειρηνικό Ωκεανό µε πρωτεύουσα τη 
Νταλάπ Ουλίγκα Νταρρίτ, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη 
Μικρονησιακή και νόµισµα το δολάριο Η.Π.Α. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού John Marshall, Βρετανού εξερευνητή, που 
κατέφθασε στα νησιά το 1788]. µαρσάρω ρ. αµετβ. {µάρσαρ-α κ. -ισα) 
(καθηµ.) (για οδηγό αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας) πατώ γρήγορα και απότοµα 
το πεντάλ τής βενζίνης έτσι, ώστε το όχηµα να κινηθεί µε µεγάλη ταχύτητα. — 
µαρσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. marcher «βαδίζω, προχωρώ», βλ κ. µαρς]. 
µάρσιππος (ο) {µαρσίππ-ου | -ων, -ους) 1. ΖΩΟΛ. µεγάλος, δερµάτινος θύλακος 
στην κοιλιακή χώρα τού θηλυκού ορισµένων ειδών ζώων (π.χ. καγκουρό, 
κοάλα), µέσα στον οποίο µεταφέρονται και θηλάζουν τα νεογνά 2. ειδική θήκη 
που στηρίζεται µε λουριά στους ώµους και στην οποία τοποθετεί κανείς µωρό 
όταν κινείται ο ίδιος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, δάνειο ίσως µικρασιατ. 
προελ.]. µαρσιπποφόρος, -ος, -ο [1867] ΖΩΟΛ. 1. αυτός που φέρει µάρσιππο: ~ 
ζώο 2. µαρσιπποφόρο (το) κάθε θηλαστικό που ανήκει σε συγκεκριµένη τάξη, 
κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας είναι η πρώιµη γέννηση των νεογνών και η 
ολοκλήρωση τού σχηµατισµού και τής ανάπτυξης τους µέσα σε µάρσιππο 
(βλ.λ.)· περιλαµβάνει είδη ζώων που ζουν κυρ. στην Αυστραλία και τη Νέα 
Γουινέα, γνωστότερο των οποίων είναι το καγκουρό. µαρσπιέ (το) {άκλ.} 1. 
µικρό σκαµνί για τα πόδια 2. βοηθητικό σκαλοπάτι στα πλαϊνά παλαιών 
αυτοκινήτων, φορτηγών ή τρένων για την διευκόλυνση τής ανόδου και τής 
καθόδου των επιβατών. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marchepied < marcher «περπατώ» + 
pied «πόδι»]. Μαρσύας (ο) ΜΥΘΟΛ. Σειληνός από τη Φρυγία, δεινός αυλητής, 
ο 

οποίος προκάλεσε τον Απόλλωνα να συναγωνιστούν στη µουσική τέχνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, φρυγ. προελ.]. 

µαρτελάτο επίρρ. ΜΟΥΣ. σφυροκοπώντας· ένδειξη τρόπου παιξίµατος (τουσέ) 
στο πιάνο και το βιολί (µε µικρά κοφτά χτυπήµατα τού δοξαριού). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. martellato < ρ. martellare «σφυροκοπώ» < martello «σφυρί» < 
υστερολατ. martellus, παραλλ. τ. τού marculus, υποκ. τού λατ. marcus (ίδια 
σηµ.)]. 

Μάρτης (ο) [µεσν.] 1. (καθηµ.) ο Μάρτιος (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) λείπει ο Μάρτης απ' 
τη Σαρακοστή; για άτοµα που παρευρίσκονται ή αναµειγνύονται παντού (β) 
(παροιµ.) από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειµώνα βλ. λ. Αύγουστος 
(γ) (παροιµ.) Μάρτης γδάρτης (και κακός παλουκοκαύτης) βλ. λ. 
παλουκοκαύτης 2. (ως προσηγορικό) ασπροκόκκινο νήµα που δένεται στον 
καρπό τού χεριού όλο τον Μάρτιο, επειδή, κατά τη λαϊκή αντίληψη, 
προφυλάσσει από το κάψιµο τού ήλιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 

µαρτιάτικα επίρρ. (καθηµ.) κατά τον µήνα Μάρτιο, όσο διαρκεί ο Μάρτιος: τι 
σου ρθε να κάνεις µπάνιο στη θάλασσα ~; 

µαρτιάτικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που σχετίζεται µε τον Μάρτιο, αυτός που 
συµβαίνει τον Μάρτιο: ~ ηµέρα | χιόνι | κρύο· ΦΡ. µαρτιάτικο πουλί, 
αυγουστιάτικο αβγό για πρόσωπα που ενεργούν την κατάλληλη στιγµή ή για 
πράγµατα που γίνονται στη ώρα τους. 

µαρτίνι (το) {άκλ.} ελαφρό οινοπνευµατώδες ποτό µε υπόλευκο ή κοκκινωπό 
χρώµα, που προέρχεται από την Ιταλία. [ΕΤΥΜ. Από την επωνυµία τού ιταλ. 
οίκου Martini e Rossi, που παράγει το ποτό]. 

Μαρτινίκα (η) νησί των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική Θάλασσα, 
υπερπόντια επαρχία τής Γαλλίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Martinique, 
αγν. ετύµου]. 

Μαρτίνος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αγίων και 
παπών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Μαρτϊνος < λατ. 
Martinus < θεωνύµιο Mars, -rtis «Άρης»]. 

Μάρτιος (ο) {Μαρτίου} ο τρίτος µήνας τού έτους και ο πρώτος τής άνοιξης 
(µαζί µε τον Απρίλιο και τον Μάιο), ο οποίος έχει 31 ηµέρες. Επίσης (καθηµ.) 
Μάρτης [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. [ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Martius < 
Mars «Άρης»]. 

µάρτυρας (ο/η) {(θηλ. γεν. µάρτυρος) µαρτύρων} 1. πρόσωπο που είναι παρόν 
σε συγκεκριµένο συµβάν (κυρ. δυστύχηµα, εγκληµατική πράξη) και έχει 
προσωπική αντίληψη τού γεγονότος: ήµουν | βρέθηκα ~ µιας ασυνήθιστης 
σκηνής | τής σύγκρουσης || γινόµαστε µάρτυρες ενός φαινοµένου συλλογικής 
αδιαφορίας || (µτφ.) η δεύτερη φωτογραφία είναι ο αψευδής ~ τού στυγερού 
εγκλήµατος || αυτόπτης - (βλ. λ. αυτόπτης)- ΦΡ. µάρτυς µου ο Θεός (Κ.∆. Ρωµ. 
1,9: µάρτυς γάρ µού εστίν ò θεός) ο Θεός βεβαιώνει την αλήθεια των λόγων 
µου- για να επιβεβαιώσουµε και να ισχυροποιήσουµε την ειλικρίνεια των λό-
γων µας 2. ΝΟΜ. πρόσωπο που καταθέτει ενόρκως σε δικαστική ή άλλη αρχή 
ό,τι υπέπεσε στην αντίληψη του και αφορά σε υπόθεση, η οποία διερευνάται 
δικαστικώς· η παρουσία και η κατάθεση του έχει αποδεικτική αξία: κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση τού δικαστηρίου εξετάστηκαν συνολικά δέκα ~ || η 
κατάθεση τού ~ κατηγορίας | υπερασπίσεως || εξαγοράζω έναν ~ || προτείνω 
κάποιον για -1| καλώ τον ~ || αξιόπιστος - 3. πρόσωπο που µε την παρουσία του 
επιβεβαιώνει επίσηµη νοµική πράξη, η οποία διενεργείται από άλλους ενώπιον 
αρµόδιας αρχής: για την έκδοση άδειας γάµου απαιτούνται ~ || (παλαιότ.) ~ 
µονοµαχίας || παρίσταµαι (ως) ~ · 4. ΘΡΗΣΚ. το πρόσωπο που διώχθηκε, 
βασανίστηκε και θανατώθηκε για την εµµονή του στη θρησκευτική του πίστη 
(βλ. κ. λ. µεγαλοµάρτυρας, νεοµάρτυρας) 5. (κατ.' επέκτ.) το πρόσωπο που 
βασανίστηκε ή και θανατώθηκε για τις πεποιθήσεις του ή γενικότ. για υψηλά 
ιδανικά: ~ τής ελευθερίας | τής δηµοκρατίας | τής δικαιοσύνης 6. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε βασανίζεται, υφίσταται ταλαιπωρίες: αυτός είναι ~ µε τη 
γυναίκα που έχει ΣΥΝ. ήρωας. Επίσης (λόγ.) µάρτυς (ο/η) [αρχ.] {µάρτυρος}. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάρτυς, -υρος < *µάρ-τυ-ρς (µε ανοµοίωση τού ρ.) < 
*(s)mr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *(s)mer- «θυµούµαι», πβ. σανσκρ. smârati, 
λατ. memoria «µνήµη» (> γαλλ. mémoire, ισπ. memoria) κ.ά. Οµόρρ. µέρ-ιµνα 
(βλ.λ.). Η λ. στη χριστιανική εποχή έλαβε την ειδική σηµ. εκείνου που 
διακηρύττει την πίστη του και είναι πρόθυµος να θυσιαστεί γι' αυτήν. Με αυτή 
τη σηµ. η λ. πέρασε στο λατ. martyr και µέσω αυτού σε πολλές ευρωπ. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. martyr, γαλλ. martyr, ιταλ. martire κ.ά.]. 

µαρτυρηµα (το) [αρχ.] {µαρτυρήµ-ατος | -ατα, -άτων} η αποκάλυψη ενός 
µυστικού. 

µαρτυρία (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η κατάθεση προσώπου σχετικά µε όσα είδε, 
άκουσε ή αντιλήφθηκε · 2. το µαρτυριάτικο (βλ.λ.) ΣΥΝ. µαρτυρίκι. 

µαρτυρία (η) [αρχ.] {µαρτυριών} 1. προφορική ή γραπτή, ένορκη ή µη 
αφήγηση όσων είδε, άκουσε ή αντιλήφθηκε κάποιος σχετικά µε συµβάν που 
διερευνάται δικαστικώς· θεωρείται βασικό στοιχείο αποδείξεως κατά τη δίκη: 
δίνω ~ για την υπόθεση || επικαλούµαι ~ || «κατά την εκδίκαση τής έφεσης, 
ανακαλύφθηκε ότι το σενάριο είχε κατασκευαστεί επί τη βάσει εσφαλµένων ~» 
(εφηµ.) || η ~ του έχει κύρος || ένορκη | αποκαλυπτική | προσωπική | έγκυρη | 
αξιόπιστη ~ 2. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε έχει λεχθεί η γραφεί για ένα θέµα, 
στοιχείο περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστο: οι - γύρω από το πρόσωπο και τη 
δράση του είναι αντιφατικές || τα αποµνηµονεύµατα αποτελούν πολύτιµη ~ για 
την εποχή τής επανάστασης ΣΥΝ. πληροφορία, µνεία· ΦΡ. η έξωθεν καλή 
µαρτυρία βλ. λ. έξωθεν. 

µαρτυριάρης, -α/-ισσα, -ικο {µαρτυριάρηδες} αυτός που σύστηµα- 
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τικά αποκαλύπτει (µαρτυρεί) τις επιλήψιµες πράξεις των άλλων ΣΥΝ. 
(κακόσ.) καρφί. 
[ΕΤΥΜ. < µαρτυρώ + παραγ. επίθηµα -ιάρης]. 

µαρτυριάτικο (το) (λαϊκ.) µικρός µεταλλικός σταυρός ή εικόνισµα που δίνεται 
από τον ανάδοχο, για να καρφιτσωθεί στο ένδυµα καθενός από τους 
παρευρισκοµένους στο µυστήριο τής βάπτισης ΣΥΝ. µαρτυρία, µαρτυρικό. 
Επίσης µαρτυρίκι 

µαρτυρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µάρτυρα ή τη 
µαρτυρία: ~ κατάθεση 2. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που σχετίζεται µε τους µάρτυρες τής 
πίστεως, δηλ. τα πρόσωπα που βασανίστηκαν και θανατώθηκαν, επειδή δεν 
θέλησαν να απαρνηθούν τον χριστιανισµό: -στέφανος 3. µαρτυρικό (το) (α) 
τροπάριο που ψάλλεται προς τιµήν µάρτυρα τής Εκκλησίας µε θέµα το 
µαρτύριο που υπέστη και τον ηρωικό θάνατο του (β) το µαρτυριάτικο (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. µαρτυρία, µαρτυρίκι 4. (κατ' επέκτ.) γεµάτος βάσανα, αυτός που υπέστη 
ταλαιπωρίες, κακουχίες, µεγάλες δοκιµασίες: ~ ζωή | θάνατος | πόλη | νήσος | 
µεγαλόνησος (η Κύπρος) | βίος | αναµονή | πορεία ΣΥΝ. βασανιστικός, 
βασανισµένος, τυραννισµένος. — µαρτυρικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

µαρτύριο (το) {µαρτυρί-ου | -ων} 1.η σκληρή δοκιµασία, η δεινή κακοποίηση, 
που µπορεί να οδηγήσει µέχρι και στον θάνατο: υπέφεραν τόσα και τόσα 
µαρτύρια για χάρη τού αγώνα ΣΥΝ. βασανιστήριο, κακουχία ΦΡ. (α) κάνω τη 
ζωή µαρτύριο (σε κάποιον) υποβάλλω (κάποιον) σε ταλαιπωρίες ή τον κάνω 
δυστυχισµένο (β) το µαρτύριο τού Ταντάλου βλ. λ. Τάνταλος 2. ΕΚΚΛΗΣ. τα 
σωµατικά βασανιστήρια και ο βίαιος θάνατος που υπέστησαν πολλοί 
χριστιανοί για την πίστη τους από τους ειδωλολάτρες ή, σε νεότερες εποχές, 
από αλλόπιστους: το ~ τού Αγίου Στεφάνου | τής Αγίας Βαρβάρας | τής Αγίας 
Αικατερίνης- ΦΡ. (α) οδός τοώ µαρτυρίου (i) ο δρόµος που ακολούθησε ο 
Ιησούς Χριστός σηκώνοντας τον σταυρό του από το Πραιτώριο µέχρι τον 
λόφο τού Γολγοθά (ii) (µτφ.) επίµονη προσπάθεια και δεινή ταλαιπωρία για 
την επίτευξη σκοπού (β) σταυρός τού µαρτυρίου (i) ο σταυρός πάνω στον 
οποίο βρήκε µαρτυρικό θάνατο ο Ιησούς Χριστός (ii) (µτφ.) (σηκώνω | αίρω 
τον σταυρό τού µαρτυρίου) για οποιαδήποτε δεινή ταλαιπωρία, σωµατικό ή 
ψυχικό βασανιστήριο υφίσταται κάποιος (βλ. κ. λ. σηκώνω) 3. η έντεχνη 
περιγραφή τού βίου και τού µαρτυρικού θανάτου κάθε µάρτυρα τής 
Εκκλησίας 4. ο χώρος όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα µάρτυρα τής 
Εκκλησίας 5. τα κτίσµατα που ανεγέρθηκαν από τους πρώτους χριστιανούς 
πάνω στους τάφους των µαρτύρων · 6. πράγµα ή αντικείµενο µε το οποίο 
πιστοποιείται κάτι, το αποδεικτικό στοιχείο ΣΥΝ. τεκµήριο, πειστήριο, 
απόδειξη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µαρτύρων, αρχική σηµ. «µαρτυρία, απόδειξη, υπενθύµιση», < 
µάρτυς, -υρος. Η αρχική σηµ. απαντά επίσης στη Μετάφραση των 
Εβδοµήκοντα (πβ. Ψαλµ. 119, 36: κλϊνον την καρδίαν µου εις τα µαρτύρια 
σου)]. 

µαρτυρολόγιο (το) [µτγν.] {µαρτυρολογί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το βιβλίο που 
περιλαµβάνει εξιστορήσεις τού βίου και τού µαρτυρικού θανάτου αγίων 
µαρτύρων τής Εκκλησίας 2. (κατ' επέκτ.) ο κατάλογος ανθρώπων που 
υπέστησαν βασανιστήρια και βρήκαν τον θάνατο για τις ιδέες, τις πεποιθήσεις 
τους κ.λπ. 3. σειρά ταλαιπωριών, δοκιµασιών. 

µαρτυρώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µαρτυρ-είς (λαϊκ. -άς...) | µαρτύρησα, -
ούµαι, -είται... (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος (λόγ. µεµαρτυρη-µένος)} ♦ 
(µετβ.) 1. δίνω µαρτυρία, συµβάλλω στην πιστοποίηση πράγµατος: πινακίδες 
που µαρτυρούν την ύπαρξη γραφής στα µυκηναϊκά χρόνια || ο περυσινός 
ισολογισµός µαρτυρεί µε πόση φειδώ διαχειριστήκαµε τα οικονοµικά τού 
συλλόγου ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, πιστοποιώ, επικυρώνω, φανερώνω 2. 
αποκαλύπτω: οι δηλώσεις της µαρτυρούν την πρόθεση της να αναµιχθεί στην 
πολιτική || η όψη σου µαρτυρεί την ενοχή σου ΣΥΝ. φανερώνω ΑΝΤ. κρύβω 3. 
αναφέρω (σε ανώτερο, στις αρχές, γενικότ. σε άλλους) επιλήψιµες ή αξιόποινες 
πράξεις (κάποιου): πήγε και µε µαρτύρησε στον διευθυντή! || θα σε µαρτυρήσω 
στον δάσκαλο! 4. καταθέτω ό,τι γνωρίζω ή έχω αντιληφθεί (για συµβάν που 
διερευνάται δικαστικώς) ΣΥΝ. δίνω µαρτυρία, δίνω κατάθεση ♦ (αµετβ.) 5. 
ΕΚΚΛΗΣ. (για τους µάρτυρες) υφίσταµαι σωµατικά βασανιστήρια και βρίσκω 
µαρτυρικό θάνατο (για την πίστη µου) 6. (κατ' επέκτ.) υφίσταµαι ταλαιπωρίες, 
µεγάλες δοκιµασίες: µαρτύρησα µέχρι να βρω ταξί || η κοπέλα µαρτύρησε στα 
χέρια τής κακιάς µητρυιάς της ΣΥΝ. δεινοπαθώ, υποφέρω, βασανίζοµαι, τυ-
ραννιέµαι, δοκιµάζοµαι, ταλαιπωρούµαι, παιδεύοµαι, κακοπαθαίνω ΑΝΤ. 
ευτυχώ, καλοπερνώ 7. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. µαρτυρείται, µαρτυ-ρούνται) 
πιστοποιείται από σχετικές ενδείξεις, µαρτυρίες, πηγές: δεν ~ η ακριβής 
χρονολογία συγγραφής τού Ερωτόκριτου ΣΥΝ. αναφέρεται, παραδίδεται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. µάρτυς (ο) → µάρτυρας 
µαρωνίτης (ο) {µαρωνιτών}, µαρωνίτισσα (η) {µαρωνιτισσών} χριστιανός 
µονοθελήτης τού Λιβάνου, µέλος Εκκλησίας (τής Μαρωνιτι-κ:ής), που 
χρησιµοποιεί την Αραβική στη Θεία Λειτουργία και έχει σχέσεις µε την 
Καθολική Εκκλησία. — µαρωνιτικός, -ή, -ό. {ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. 
Maronite < Maron, όνοµα Σύρου µοναχού τού 6ου αι. µ.Χ.]. µας αντων. → εγώ 
µάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το φαγητό, κυρ. σε υπερβολική ποσότητα: 
όσο καιρό µάς φιλοξενούσε, το 'χαµέ ρίξει στη ~ και την ξά-πλα- ΦΡ. µάσες, 
ξάπλες και φούµες για τεµπελιά και καλοπέραση 2. (µτφ.) οικονοµικό κέρδος, 
συνήθ. αθέµιτο: η υπόθεση είχε µεγάλη -, γι ' αυτό και την ανέλαβε ΣΥΝ. µπάζα. 
[ΕΤΥΜ. < µασώ (υποχωρητ.)]. µασάζ (το) {άκλ.} µεθοδική και συστηµατική 
µάλαξη µέρους τού σώµατος, µε σκοπό τη θεραπεία, την ανακούφιση από τον 
πόνο, τη χα- 

λάρωση ή την αισθητική του βελτίωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκαράζ. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. massage < p. masser < αραβ. massa «τρίβω, χαϊδεύω»]. 

µασατζήδικο (το) (λαϊκ.) κρυφό πορνείο, το οποίο εµφανίζεται ως ινστιτούτο 
µασάζ. 
[ΕΤΥΜ. < µασάζ + παραγ. επίθηµα -ήδικο (βλ.λ.) κατά τα ουσ. σε -τζής, λ.χ. 
παλιατζ-ήδικο, πατσατζίδικο]. 

µασέλα (η) {δύσχρ. µασελών} (καθηµ.) 1. το καθένα από τα δύο εµπρόσθια 
τµήµατα τού κρανίου ανθρώπου ή ζώου, στα οποία φύονται τα δόντια ΣΥΝ. 
γνάθος, σιαγόνα 2. (συνεκδ.) η σειρά των δοντιών σε καθεµιά από τις 
γνάθους: από το κρύο χτυπούσαν οι ~ του ΣΥΝ. οδοντοστοιχία- ΦΡ. (κακόσ.) 
τρώω µε δέκα µασέλες κερδίζω πάρα πολλά χρήµατα, κυρ. 
εκµεταλλευόµενος πρόσωπα ή καταστάσεις 3. η τεχνητή οδοντοστοιχία που 
τοποθετείται για αντικατάσταση τής φυσικής. — (υποκ.) µασελάκι (το) κ. 
µασελίτσα (η) (σηµ.3). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. mascella «σαγόνι» < λατ. 
maxilla, υποκ. τού mala «γνάθος»]. 

µασέρ (ο) {άκλ.}, µασέζ (η) {άκλ.} αισθητικός ή φυσιοθεραπευτής 
ειδικευµένος στο µασάζ ΣΥΝ. χειροµαλάκτης. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. masseur < p. 
masser, βλ. κ. µασάζ]. 

µασέτα κ. µατσέτα (η) {µασετών} µεγάλο µαχαίρι µε µακριά λάµα, που 
χρησιµοποιείται στην Κ. και Ν. Αµερική για τη συγκοµιδή τής ζάχαρης ως 
όπλο ή για το άνοιγµα µονοπατιών στη ζούγκλα. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
massette < masse «σφυρί - ράβδος» < δη-µώδ. λατ. *mattea, που συνδ. µε 
κλασ. λατ. mateola]. 

µάσηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η κατάτµηση τής 
τροφής σε µικρά κοµµάτια µε τη βοήθεια των δοντιών και η πολ-τοποίησή 
τους µε τη βοήθεια τού σάλιου, ώστε να διευκολύνεται η κατάποση. Επίσης 
(καθηµ.) µάσηµα (το) [αρχ.]. 

µασητήρας (ο) [αρχ.] ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο µυς τής παρειάς, που 
υποβοηθεί την κίνηση τής κάτω γνάθου κατά τη µάσηση. 

µασητήριος, -α, -ο [1836] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µάσηση: ~ 
επιφάνεια των δοντιών | µύες | χώρα | νεύρο. 

µαθητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µάσηση: ~ λειτουργία. 
µασιά (η) (λαϊκ.) 1. µεταλλικό εργαλείο σε σχήµα λαβίδας για το σκάλισµα τής 

φωτιάς και τη µεταφορά των πυρωµένων κάρβουνων ΣΥΝ. πυράγρα, 
τσιµπίδα, πυρολαβίδα 2. (ειδικότ.-λαϊκ.) κρουστό λαϊκό µουσικό όργανο τής 
Θράκης, που αποτελείται από µία µασιά (σηµ. 1) για τζάκι, τα σκέλη τής 
οποίας απολήγουν σε µεταλλικά κύµβαλα. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. µασίον < 
τουρκ. masa < αραβ. mihassa]. 

µασίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σόµπα συνήθως παραλληλεπίπεδη, που 
χρησιµοποιείται και για µαγείρεµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. machine (αντιδάν.) < λατ. machina < αρχ. δωρ. 
µάχανά | µηχανή]. 

µασίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} άνθρωπος µε µεγάλη σωµατική δύναµη. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. Maciste (όν. µυώδους ήρωα ταινιών τής 
δεκαετίας τού '60), πιθ. < γαλλ. machiste < macho (σήµερα µε άλλη σηµ.) < 
ισπ. macho < λατ. masculus «αρσενικός»]. 

µασίφ επίθ. {άκλ.} συµπαγής: πόρτα από ~ ξύλο || αυτός ο σταυρός είναι ~ (όχι 
κούφιος). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. massif < masse < λατ. massa < αρχ. 
µάζα]. 

µάσκα (η) {σπάν. µασκών} 1. κάλυµµα τµήµατος ή ολόκληρου τού προσώπου, 
που το φορά κανείς, για να µην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του: οι ληστές 
φορούσαν µάσκες || η µαύρη ~ τού Zoppò ΣΥΝ. προσωπίδα 2. ανθρωπόµορφο, 
ζωόµορφο ή τερατόµορφο οµοίωµα προσώπου, που χρησιµοποιείται για 
µεταµφίεση σε διάφορες περιστάσεις (στο θέατρο, τις Απόκριες, σε τελετές 
διαφόρων λαών): κωµική | τραγική ~|| ~ µε µαγικό-αποτρεπτικό χαρακτήρα || 
φοράω | βάζω - ΣΥΝ. προσωπίδα, προσωπείο, (λαϊκ.) µουτσούνα 3. ΚΑΛ. 
ΤΕΧΝ. έργο γλυπτικής, που αναπαριστά το πρόσθιο τµήµα τής κεφαλής προ-
σώπου ή ζώου 4. εξάρτηµα που καλύπτει ολόκληρο ή µέρος τού προσώπου για 
λόγους προστασίας (π.χ. από δηλητηριώδη αέρια), µπορεί δε να συνδέεται µε 
αναπνευστικό σωλήνα ή αναπνευστική συσκευή: ~ οξυγόνου | των δυτών || 
χειρουργική | αντιασφυξιογόνος ~ 5. στερεό, ρευστό ή υπόρρευστο κοσµητικό 
προϊόν υπό µορφήν κρέµας ή πολτού, που εφαρµόζεται για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα στο δέρµα τού προσώπου µε σκοπό να το καθαρίσει σε βάθος, να το 
φρεσκάρει και να το τονώσει 6. (µτφ.) η έκφραση τού προσώπου, που δεν 
αποκαλύπτει πραγµατικά συναισθήµατα ή προθέσεις: οι έφηβοι κρύβουν συ-
νήθως την ευαισθησία τους πίσω από µια ~ αδιαφορίας ΣΥΝ. προσωπείο· ΦΡ. 
(α) πέφτουν οι µάσκες αποκαλύπονται οι πραγµατικές προθέσεις κάποιου (β) 
βγάζω τη µάσκα αποκαλύπτω τις πραγµατικές µου προθέσεις · 7. ΝΑΥΤ. το 
κυρτό µέρος τής πλώρης πλοίου, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή 
πλευρά, που εκτείνεται από την καρίνα µέχρι το κατάστρωµα και πάνω στο 
οποίο κτυπούν τα κύµατα κατά την κίνηση τού σκάφους · 8. τµήµα τού 
εµπρόσθιου µέρους τού αυτοκινήτου που βρίσκεται κάτω από το καπό και 
πάνω από τον προφυλακτήρα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. masca < µεσν. λατ. masca «φάντασµα, µάγισσα» < 
*basca < µτγν. βάσκω, «γλώσσα» τού Ησυχίου: βάσκειν λέγειν, κακολογεΐν 
(όρος τής µαγείας). Το βάσκω συνδέεται πιθ. µε τις ονο-µατοποιηµένες λ. 
βάζω | βαβάζω «µιλώ, ψευδίζω, ψιθυρίζω»]. 

µασκάλη (η) → µασχάλη 
µάσκαρα (η) {χωρ. πληθ.} ρευστό ή υπόρρευστο καλλυντικό σε χρώµα µαύρο, 

καφέ, µπλε ή πράσινο, µε το οποίο τονίζονται ή βάφονται οι βλεφαρίδες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mascara < ιταλ. maschera «µάσκα», βλ. κ. µάσκα]. 

µασκαραλίκι κ. µασκαριλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) πράξη ή συµπεριφορά που 
αρµόζει σε γελοίο ή άτιµο άνθρωπο ΣΥΝ. καραγκιοζιλίκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
maskarahk]. 



µασκαράς 1053 µαστίχα 
 

µασκαράς (ο) {µασκαράδες} 1. πρόσωπο που φορά µεταµφίεση (στις 
Απόκριες ή σε άλλη γιορτή): στον χορό ήταν ντυµένοι όλοι - ΣΥΝ. µα-
σκαρεµένος 2. (σκωπτ.) άνθρωπος ντυµένος στην καθηµερινή ζωή µε 
έξαλλο ή γελοίο τρόπο 3. (οικ.) άνθρωπος που συµπεριφέρεται µε πο-
νηριά και κακοήθεια: Βρε τον ~! Πάλι µου την έσκασε! ΣΥΝ. απατεώ-
νας, κατεργάρης, µπαµπέσης, µπαγα)µ(πόντης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
mascara < µεσν. λατ. masca «µάσκα»]. 

µασκαράτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παρέα, οµάδα ή όµιλος µεταµφιε-
σµένων, που προχωρούν σε ποµπή: η ~ πέρασε χορεύοντας από τους 
δρόµους τής πόλης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mascarata < µεσν. λατ. masca 
«µάσκα»]. 

µασκαρατζίκος (ο) (χαϊδευτ.) άνθρωπος που κάνει µικροπονηριές: 
βρε τον ~, κοίτα τι σκάρωσε πάλι! ΣΥΝ. πονηρούλης, κατεργαράκος, 
καταφερτζής. [ΕΤΥΜ. < µασκαράς + παραγ. επίθηµα -τζίκος (< -τζής 
+ -ίκος)]. 

µασκαρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {µασκάρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} φορώ σε 
(κάποιον) µεταµφίεση (µάσκα, µακιγιάζ, στολή), κυρ. για τις Από-
κριες, για γιορτή- συνήθ. το µεσοπαθ. µασκαρεύοµαι: στο πάρτι ήρ-
θαν όλοι µασκαρεµένοι || µασκαρεύοµαι παλιάτσος (πβ. λ. ξεµασκα-
ρεύω). — µασκάρεµα (το) [µεσν.]. 

µασκέ επίθ. {άκλ.} 1. (για πρόσ.) αυτός που φορά µάσκα και απο-
κριάτικη στολή: στον χορό όλοι οι καλεσµένοι ήταν ~ ΣΥΝ. µεταµφιε-
σµένος, µασκαρεµένος 2. (διασκέδαση) στην οποία οι καλεσµένοι 
προσέρχονται µεταµφιεσµένοι: χορός | πάρτι ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
masqué < masque «µάσκα»]. 

µασκότ (η) {άκλ.} αντικείµενο (π.χ. οµοίωµα ζώου) ή και ζώο, που 
θεωρείται ότι φέρνει τύχη σε οµάδα ή σε διοργάνωση και ενδεχοµέ-
νως προβάλλεται ως σύµβολο: ένα οµοίωµα µικρής αρκούδας ήταν η 
~ τής Ολυµπιάδας τού 1980 στη Μόσχα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mascotte < προβηγκ. mascoto < masco «µάγισσα» < 
µεσν. λατ. masca «µάσκα»]. 

µάσκουλο (το) µεταλλικό εξάρτηµα των παραθυρόφυλλων για τη 
στήριξη τους στην κάσα και το άνοιγµα τους προς τα έξω. 

µασκοφόρος (ο/η) (για πρόσ.) αυτός που φοράει µάσκα: -ληστής || ο 
Zoppò εµφανιζόταν ως ~ εκδικητής || (και ως ουσ.) οι ~ της άρπαξαν 
την τσάντα. [ΕΤΥΜ. < µάσκα + -φόρος < φέρω]. 

µασονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. παγκόσµια µυστική οργάνωση µε φιλο-
σοφικό και θεοσοφικό χαρακτήρα, γνωστή στον πολύ κόσµο για τη 
φηµολογούµενη αλληλεγγύη και την ιεραρχική µύηση των µελών 
της, τις πολύπλοκες τελετουργίες, τον απόκρυφο ρόλο και τους αµ-
φιλεγόµενους σκοπούς της· αλλιώς φραµασονία ΣΥΝ. τεκτονισµός, 
ελευθεροτεκτονισµός 2. (συνεκδ.) το σύνολο των µασόνων 3. (µτφ.-
µειωτ.) σύνολο προσώπων που αλληλοϋποστηρίζονται ή δρουν µυ-
στικά: όλοι αυτοί είναι σκέτη ~! Επίσης µασονισµός (ο) (σηµ. 1). 

µασονικός, -ή, -ό 1. (κυριολ.) αυτός που σχετίζεται µε τη µασονία ή 
τους µασόνους· αλλιώς φραµασονικός: ~ στοά | σύµβολα | χειρονο-
µίες | οργάνωση | διάσηµα | σταυρός | τυπικό | τελετουργία ΣΥΝ. τε-
κτονικός 2. (µτφ.) µυστικός, συγκεκαλυµµένος, παρασκηνιακός: ~ συ-
µπεριφορά | ενέργεια ΣΥΝ. κρυφός, µυστηριώδης, συνωµοτικός. — 
µασονικ-ά | -ώς επίρρ. (σηµ. 2). 

µασόνος (ο) 1. µέλος τής µασονίας· αλλιώς φραµασόνος ΣΥΝ. (ελεύ-
θερος) τέκτων 2. (µτφ.-κακόσ.) άνθρωπος που δρα στο παρασκήνιο 
και µε τρόπο συνωµοτικό, που οι προθέσεις του δεν είναι ξεκάθαρες 
ούτε οι στόχοι του γνωστοί. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. massone «τέκτων, κτίστης» (αγγλ. mason) 
< παλ. γαλλ. masson < µτγν. λατ. machia < φρανκον. *makjon «δηµι-
ουργός, κατασκευαστής» < αρχ. γερµ. makön «κάνω, φτειάχνω» (πβ. 
αγγλ. make)]. 

µασουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µασουλάς... | µασούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (καθηµ.-οικ.) µασώ αργά και επί πολλή ώρα: έβλεπαν τηλε-
όραση και µασουλούσαν πασατέµπο. Επίσης (σπάν.) µασουλίζω   — 
µασούληµα κ. (σπάν.) µασούλισµα (το). [ΕΤΥΜ. < µασώ + υποκ. 
επίθηµα -ουλώ]. 

µασούρι (το) {µασουρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. κυλινδρικό εργαλείο από 
ξύλο, χαρτόνι ή µέταλλο, που προσαρµοζόταν παλαιότ. στη σαΐτα τού 
αργαλειού, ενώ σήµερα αποτελεί εξάρτηµα τής κλωστοϋφαντουργι-
κής και τής ραπτικής µηχανής και χρησιµεύει για να τυλίγεται γύρω 
του το νήµα ΣΥΝ. καρούλι, µποµπίνα, (παλαιότ.) καλάµι 2. (γενικότ.) 
κάθε αντικείµενο γύρω από το οποίο τυλίγεται νήµα, κλωστή ΣΥΝ. 
πηνίο, κουβαρίστρα 3. (κατ' επέκτ.) κάθε αντικείµενο µε κυλινδρικό 
σχήµα: ένα ~ καννέλα (δηλ. ένα κοµµάτι καννέλα µε κυλινδρικό σχή-
µα) 4. κυλινδρική στήλη από κέρµατα ή τυλιγµένα χαρτονοµίσµατα: 
γερό | χοντρό ~ (πολλά χρήµατα)· ΦΡ. (µειωτ.) τα έχει | τα κάνει µα-
σούρι αποταµιεύει πολλά χρήµατα. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. µασούριον, 
υποκ. τού τουρκ. masura]. 

µασουρίζω ρ. µετβ. {µασούρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) περιτυλίγω (νήµα) στο 
µασούρι ΣΥΝ. καρουλιάζω. — µασούρι)α)σµα (το). 

Μασσαλία (η) πόλη τής ΝΑ. Γαλλίας και σηµαντικό λιµάνι τής Με-
σογείου Θαλάσσης. Επίσης (λαϊκ.) Μαρσίλια — Μασσαλιώτης [αρχ.] κ. 
Μαρσεγιέζος (ο), Μασσαλιώτιδα (βλ.λ.) κ. Μαρσεγιέζα (η), µασσα-
λιώτικος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. φοινικικής προελ. Από τους Φωκαείς 
ιδρυτές τής πόλης προήλθε το λατ. όνοµα Massilia (> γαλλ. Marseille)]. 

Μασσαλιώτιδα (η) [1892] 1. η γυναίκα από τη Μασσαλία 2. γαλλικό 
πατριωτικό τραγούδι, που γράφτηκε το 1792 και καθιερώθηκε ήδη 
από το 1795 ως ο εθνικός ύµνος τής Γαλλίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. La Marseillaise, που οφείλεται στο γεγονός ότι 
αυτό το πατριωτικό άσµα υιοθετήθηκε από το τάγµα των Μασσα-
λιωτών και ορίστηκε ως εθνικός ύµνος τής Γαλλίας στις 14 Ιουλίου 

1795]. Μασσαχουσέτη (η) πολιτεία των ΒΑ. Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Massachusetts < ινδιάν. mass-adchu-seuck «άνθρωποι 
τού µεγάλου λόφου», µε αναφορά στους ιθαγενείς (Ινδιά-νους) που 
ζούσαν στο σύµπλεγµα λόφων, το οποίο είναι σήµερα γνωστό ως Blue 
Hills]. µαστάρι (το) (µασταρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. ο µαστός (βλ.λ.) 
των οικόσιτων, γαλακτοφόρων ζώων: τα ~ τής αγελάδας είναι γεµάτα 
γάλα ΣΥΝ. βυζί 2. (µτφ.-σκωπτ.) µεγάλος και βαρύς γυναικείος µαστός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαστάριον, υποκ. τού αρχ. µαστός]. µαστεκτοµή (η) 
ΙΑΤΡ. µερική ή ολική αφαίρεση τού µαστού µε χειρουργική επέµβαση 
για θεραπευτικούς σκοπούς (κυρ. στην περίπτωση κακοηθών όγκων). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mastectomy]. µαστέλο (το) 
(λαϊκ.) µεγάλο και πλατύ ξύλινο δοχείο, που χρησιµοποιείται για τη 
µεταφορά νερού και άλλων υγρών: κουβαλά νερό µε το ~ ΣΥΝ. 
κουβάς, κάδος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mastello < µεσν. λατ. mastellus < αρχ. µαστός 
(µε τη σηµ. «κύπελλο σε σχήµα µαστού»)]. µαστερ (το) {άκλ.} 
δίπλωµα (πρώτου κύκλου) µεταπτυχιακών σπουδών (πριν από το 
διδακτορικό δίπλωµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Master (of Arts | Sciences κ.ά.) < λατ. magister]. µάστιγα (η) 
{µαστιγών} 1. συµφορά µεγάλων διαστάσεων, που µερικές φορές 
θεωρείται θεόπεµπτη και πλήττει πλήθος ανθρώπων, χωρίς να µπορεί 
να αντιµετωπιστεί: η χρήση ναρκωτικών θεωρείται µία από τις 
µεγαλύτερες ~ τής εποχής µας || κοινωνική ~ || η ~ τού αιώνα (το έιτζ) 
ΣΥΝ. πληγή, κακό, κατάρα· ΦΡ. µάστιγα τού Θεού προσωνύµιο τού 
βασιλιά των Ούννων Αττίλα (βλ.λ.) 2. οτιδήποτε προκαλεί δυστυχία: η 
~ τής ανεργίας || οι λύκοι αποτελούν και φέτος ~ για τα χωριά τής 
περιοχής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µάστιξ, -ιγος < *µάσ-τι-γ-ς < θ. *µασ- τού ρ. µαίοµαι 
«αναζητώ, ακολουθώ» (και, ειδικά στον αόρ., «αγγίζω, φθάνω») < 
*µάσ-]θ-µαι, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. na-ma-jo «νεύω» 
κ.ά. Οµόρρ. µαστροπός (βλ.λ.)]. µαστίγιο (το) {µαστιγί-ου | -ων} 1. 
λεπτό δερµάτινο λουρί που χρησιµοποιείται κυρ. για να δίνονται 
χτυπήµατα σε υποζύγια: χτυπούσαν τα υποζύγια µε το ~, για να 
προχωρήσουν ΣΥΝ. καµ(ου)τσίκι, βούρδουλας, φραγγέλιο- ΦΡ. (α) 
(µτφ.) µε το µαστίγιο µε την άσκηση ή την απειλή άσκησης βίας (β) 
(κυβερνώ) µε µαστίγιο και καρώτο βλ. λ. καρώτο 2. ΒΙΟΛ. (α) κινητή 
νηµατοειδής απόφυση, που είναι στερεωµένη στην επιφάνεια πολλών 
κυττάρων, λ.χ. στα σπερµατοζωάρια ορισµένων ζώων, σε πρωτόζωα 
κ.ά. (β) το κινητήριο όργανο των περισσότερων κινητών βακτηρίων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαστίγιον, υποκ. τού αρχ. µάστιξ, -ιγος]. µαστιγοφόρος, 
-α/-ος, -ο 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που κρατάει µαστίγιο, που έχει 
καµουτσίκι 2. ΒΙΟΛ. µαστιγοφόρα (τα) κατηγορία πρωτόζωων ή 
πρωτοφύτων, τα οποία σε µία τουλάχιστον φάση τού κύκλου ζωής 
τους φέρουν ένα ή περισσότερα µαστίγια (βλ.λ.) από κυτταρόπλασµα, 
µε τη βοήθεια των οποίων κινούνται. [ΕΤΥΜ αρχ. < µάστιξ, -ιγος + -
φόρος < φέρω. Η βιολ. σηµ. αποδίδει το νεολατ. flagellata]. µαστιγώνω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {µαστίγω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) χτυπώ µε το 
µαστίγιο: οι δεσµοφύλακες µαστίγωσαν τους κατάδικους || ο αρχηγός 
τής αποστολής διέταξε να µαστιγώσουν τα υποζύγια, για να 
προχωρήσουν ΣΥΝ. βουρδουλίζω, βιτσίζω, καµουτσικίζω, 
φραγγελώνω 2. (κατ' επέκτ.) ραπίζω, χτυπώ σαν µε µαστίγιο: η βροχή 
µάς µαστίγωνε αλύπητα το πρόσωπο 3. (µτφ.) επικρίνω µε δριµύτητα: 
στην κωµωδία αυτή ο Αριστοφάνης µαστιγώνει αλύπητα τους πολι-
τικούς τής εποχής του ΣΥΝ. στηλιτεύω ANT. επαινώ, επιδοκιµάζω, επι-
κροτώ. — µαστίγωµα (το) [1891]. µαστίγωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να µαστιγώνει κανείς (κάποιον) 2. 
(ειδικότ.) η ατιµωτική τιµωρία που συνίσταται σε ορισµένο αριθµό 
χτυπηµάτων µε µαστίγιο. µαστιγωτικός, -ή, -ό [µτγν.] (µτφ.) αυτός 
που έχει χαρακτήρα σκληρής επίπληξης, αυστηρού ελέγχου: η κριτική 
που άσκησε ο Τύπος ήταν ~ για τους υπευθύνους τού σκανδάλου. 
µαστίζω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} προκαλώ µεγάλες και συ-
νεχείς καταστροφές, προξενώ µεγάλη δυστυχία και βλάβη (σε κά-
ποιον/κάτι): ο κλάδος των καθηγητών µαστίζεται από ανεργία || η πείνα 
και οι επιδηµίες µαστίζουν τις περισσότερες χώρες τού Τρίτου Κόσµου 
|| η κρίση µαστίζει την αγορά ΣΥΝ. λυµαίνοµαι, κατατρύχω, 
βασανίζω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µαστίγ-7'ω < µάστιξ, -ιγος, βλ. κ. µάστιγα]. µαστικός, -
ή, -ό [1884] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους µαστούς: 
~ αδένας | αρτηρία. µαστίτιδα (η) [1843] ΙΑΤΡ. φλεγµονή των 
µαστών, που οφείλεται σε µόλυνση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mastite]. µαστίχα (η) 
{µαστιχών} 1. αρωµατική ρητινώδης ουσία, που λαµβάνεται ως 
µαλακό έκκριµα από τον κορµό και τα κλαδιά τού µαστι-χόδεντρου 
και άλλων φυτών τής ίδιας οικογένειας και χρησιµοποιείται ευρύτατα 
στη ζαχαροπλαστική και την ποτοποιία, αλλά και για την παραγωγή 
βερνικιών, για την προστασία µετάλλων, ως κολλητική ουσία στην 
οδοντοτεχνία κ.α.: χιώτικη ~ 2. (συνεκδ.) σακχαρόπηκτο αρωµατικό 
παρασκεύασµα µε βασικό συστατικό την παραπάνω ουσία, το οποίο 
µασιέται ως τσίχλα και είχε πολύ µεγάλη διάδοση παλαιότερα 3. 
αρωµατικό οινοπνευµατώδες ποτό, που παρασκευάζεται µε 
κατεργασία µαστίχας (σηµ. 1) µέσα σε καθαρή αλκοόλη και 
απόσταξη τού τελικού προϊόντος 4. γλυκό τού κουταλιού αρωµατι-
σµένο µε µαστίχα (σηµ. 1). 



µαστιχόδεντρο 1054 µασχάλη 
 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαστίχη < αρχ. µασπχώ (-άω) (υποχωρητ.) «τρίζω τα 
δόντια, µασώ», παράλλ. τ. τού ρ. µαστάζω < µάσταξ, -ακος (ή) «στό-
µα» < *µάθ-τ-αξ (δυσερµήνευτο το οδοντικό -τ-) ή < ρ. επίθ. *µαθ-τός 
< ρ. µασώ | -ώµαι < *µαθ-]άω. Βλ. κ. µασώ]. 

µαστιχόδεντρο (το) αειθαλής θάµνος, ιθαγενής των µεσογειακών 
ακτών, από τον οποίο εξάγεται η µαστίχα· η καλλιέργεια του έχει πε-
ριοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στη Χίο· (επιστηµ.) σχίνος η µαστιχο-
φόρος. Επίσης µαστιχιά (η). 

µαστιχοφόρος, -ος, -ο [1859] (λόγ.) αυτός που παράγει µαστίχα: 
σχίνος η ~. 

µαστιχωτος, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε τη µαστίχα και µασιέται 
όπως αυτή. 

µαστογραφία (η) {µαστογραφιών} ΙΑΤΡ. ακτινογραφική εξέταση των 
µαστών ως µέσο διαγνώσεως όγκων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. mastography]. 

µαστόδοντο (το) {µαστοδόντων} ΖΩΟΛ. προϊστορικό γιγαντόσωµο 
θηλαστικό που έφερε προβοσκίδα και έµοιαζε µε τους σηµερινούς 
ελέφαντες. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mastodon]. 

µαστοειδεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση που συνίσταται σε 
διάνοιξη τής µαστοειδούς απόφυσης τού κροταφικού οστού πίσω 
από το αφτί και εκτοµή των µαστοειδών κυψελών, καθώς επίσης και 
σε διάνοιξη και απόξεση τού µαστοειδούς άντρου σε περίπτωση 
φλεγµονής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mastoidectomy]. 

µαστοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {µαστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. 1. αυ-
τός που έχει σχήµα µαστού: ~ έκφυση (στη µήτρα) 2. (α) µαστοειδής 
απόφυση απόφυση (προεξοχή) στο κατώτερο και οπίσθιο τµήµα τού 
κροταφικού οστού πίσω από το αφτί, στην οποία καταφύονται πολ-
λοί µύες τού λαιµού και η οποία διασχίζεται από κοιλότητες (µα-
στοειδείς κυψέλες) (β) µαστοειδείς κυψέλες κ. µαστοειδές άντρο οι 
κοιλότητες που διασχίζουν τη µαστοειδή απόφυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
•ης, -ες. 

µαστοειδιτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µαστοειδούς 
απόφυσης τού κροταφικού οστού, συνήθ. ως συνέπεια τής οξείας ή 
χρονίας µέσης πυώδους ωτίτιδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. mastoiditis]. 

µαστοπάθεια (η) {µαστοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση τού µα-
στού, κυρ. µη φλεγµονώδους χαρακτήρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. mastopathy]. 

µαστοράντζα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (α) οµάδα µαστόρων που συ-
νεργάζονται στην εκτέλεση έργου (β) το σύνολο των µαστόρων, η 
επαγγελµατική τους τάξη 2. (εκφραστ.) µάστορας, σε φρ. όπως: είναι 
µεγάλη ~ (σπουδαίος µάστορας)· (κ. µειωτ.) µη µπλέξεις µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < µάστορας + παραγ. επίθηµα -άντζα (< βεν. -anza)]. 

µάστορας (ο) {-ες κ. -όροι κ. (λαϊκ.) µαστοριά (τα), -όρων, -όρους}, 
µαστόρισσα (η) {µαστορισσών} (καθηµ.) 1. οποιοσδήποτε γνωρίζει 
καλά µια πρακτική τέχνη και ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
άσκηση της: φώναξα τον ~ να µου φτειάξει την κλειδαριά ΣΥΝ. τε-
χνίτης 2. (ειδικότ.) αυτός που γνωρίζει καλά αυτό που κάνει, που 
ενεργεί µε επιδεξιότητα: είναι ~ στις µικροεπισκευές || ~ στην απάτη 
|| ~ τής αφήγησης | τού δοκιµίου ΣΥΝ. τεχνίτης, δεξιοτέχνης, άσος, µα-
έστρος- ΦΡ. βρήκα τον µάστορα µου (µεσν. φρ. βρίσκω τον µάστορήν 
µου) βρήκα άνθρωπο ικανότερο από µένα, που µε ξεπερνά ή µε φέρ-
νει σε δύσκολη θέση (και ενδεχοµένως κατάλληλο να µε συνετίσει) 3. 
ο οικοδόµος 4. (ειδικότ.) αυτός που επιβλέπει και κατευθύνει τους ερ-
γάτες κατά την εργασία τους, ο επόπτης των τεχνιτών ΣΥΝ. αρχιτε-
χνίτης, κάλφας ΑΝΤ. τσιράκι, µαθητευόµενος 5. ο ιδιοκτήτης οικια-
κής βιοτεχνίας ή µικρής µονάδας παραγωγής σε σχέση προς τους ερ-
γάτες, τους βοηθούς του: πάω να ζητήσω άδεια από τον - ΣΥΝ. αφε-
ντικό ΑΝΤ. µαθητευόµενος, τσιράκι, εργάτης- ΦΡ. τέτοιος µάστορας, 
τέτοια τσιράκια όπως εργάζεται ή συµπεριφέρεται ο αρχηγός ή ο 
προϊστάµενος, έτσι θα µάθουν να εργάζονται ή να συµπεριφέρονται 
και οι βοηθοί του 6. (κλητ. µάστορα | µάστορη) (λαϊκ.) ως προσφώ-
νηση σε άνδρα: καληµέρα, ~! || τι κάνεις ~; Επίσης µάστορης (ο) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µαΐστωρ | µαγίστωρ < λατ. magister «επιστάτης, άρχο-
ντας»]. 

µαστόρεµα (το) {µαστορέµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η επισκευή 
ή η κατασκευή πράγµατος (από πρακτικό τεχνίτη ή ερασιτέχνη): 
ασχολείται τις ελεύθερες ώρες του µε µαστορέµατα || κάνει κάτι µα-
στορέµατα στο σπίτι. 

µαστορεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {µαστόρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) ασχολούµαι µε κατασκευές ή επισκευές: από 
τότε που πήρε σύνταξη, περνάει την ώρα του στην αποθήκη µαστο-
ρεύοντας ♦ 2. (µετβ.) κατασκευάζω ή επιδιορθώνω: αν δεν έλθει τε-
χνίτης να µαστορέψει τη στέγη, θα στάζει όλο τον χειµώνα! ΣΥΝ. 
φτειάχνω. 

µαστοριά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η τεχνική ικανότητα, η δεξιοτεχνία, το 
µεράκι: η επισκευή τής στέγης χρειάζεται ~ || στο γλυκό για τα γενέ-
θλια τής κόρης της έβαλε όλη της τη - ΣΥΝ. τέχνη, µαεστρία, επιτη-
δειότητα, δεξιότητα, επιδεξιότητα ANT. ατζαµοσύνη, αδεξιότητα, ανε-
πιτηδειότητα. 

µαστορικός, -ή, -ό κ. µαστορικός, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τον µάστορα: ~ τέχνη | σύνεργα 2. αυτός που έχει κατασκευαστεί ή 
επιδιορθωθεί µε τέχνη και επιδεξιότητα: ~ σκάλισµα των όπλων | 
συνταίριασµα των φράσεων ΣΥΝ. καλοφτειαγµένος, καλοκαµωµένος, 
µερακλήδικος ANT. κακότεχνος, κακοφτειαγµένος, χοντροκοµµένος 3. 
µαστορικά (τα) η αµοιβή τού µάστορα για την εργασία του. — µα-
στορικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

µαστοριλίκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. η δουλειά τού µάστορα 2. η 
µαστοριά. [ΕΤΥΜ. < µάστορας + -(ι)λίκι (βλ.λ.)]. 

µαστορόπουλο (το) παιδί που εργάζεται κοντά σε µάστορα, για να 
µάθει την τέχνη ΣΥΝ. βοηθός, µαθητευόµενος, παραγυιός, τσιράκι. 
[ΕΤΥΜ < µάστορας + -πουλο (βλ.λ.)]. 

µαστός (ο) (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. (α) καθένα από τα δύο ηµισφαιρικά αδε-
νώδη όργανα τού σώµατος τής γυναίκας, από τα οποία εκκρίνεται το 
γάλα για τον θηλασµό τού βρέφους: καρκίνος τού ~ ΣΥΝ. στήθος, βυ-
ζί, (µειωτ.) µαστάρι (β) το αντίστοιχο µε το παραπάνω υποτυπώδες 
και ατροφικό όργανο τού σώµατος τού άνδρα, το οποίο δεν έχει κα-
µία από τις λειτουργίες τού θήλεος 2. ΖΩΟΛ. καθένα από τα δύο, τέσ-
σερα ή και περισσότερα αδενικά όργανα στο στήθος, στην κοιλιά 
ή/και τη βουβωνική χώρα των θηλαστικών ζώων θηλυκού γένους, που 
παράγουν το απαραίτητο για τη διατροφή των νεογνών γάλα 3. (κατ' 
επέκτ.-µτφ.) οτιδήποτε µοιάζει µε το παραπάνω όργανο τής γυναίκας 
στο σχήµα και στη µορφή: ~ τής Αφροδίτης (ποικιλία µεγάλων σε µέ-
γεθος ρωδακίνων). 
[ΕΤΥΜ < αρλ- µαστός | µαζός < *µαδ-τός | *µαδ-(ός, πιθ. < µαδώ (-άω) 
(βλ.λ.), αν θεωρήσουµε ότι η λ. περιέγραφε αρχικώς τη διαδικασία 
τού θηλασµού. Η σχέση µε τη ρίζα µα- µητρικών λ. (βλ. λ. µαµµή) δεν 
µπορεί να αποκλειστεί]. 

µαστούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) 1, η οργανική και ψυχολογι-
κή κατάσταση ανθρώπου που βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτι-
κών ΣΥΝ. φτειάξιµο 2. (συνεκδ.) µαστούρης. 

µαστούρης (ο) {µαστούρηδες}, µαστούρισσα (η) {µαστουρισσών} 
(αργκό) 1. ο χρήστης ναρκωτικών 2. το πρόσωπο που βρίσκεται υπό 
την επήρεια ναρκωτικών. Επίσης µαστούρι (το) (σηµ. 2). — µαστού-
ρικος, -ια. -ο, µαστούρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. mastor]. 

µαστουρώνω ρ. αµετβ. {µαστούρω-σα, -θηκα, -µένος} (αργκό) 1. βρί-
σκοµαι υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας, τής οποίας έχω κάνει 
χρήση ΣΥΝ. φτειάχνοµαι 2. (µεσοπαθ. µαστουρώνοµαι) γίνοµαι µα-
στούρης. 

µαστοφόρος, -α, -ο [1873] 1. (γενικά) αυτός που φέρει µαστούς 2. 
ΖΩΟΛ. µαστοφόρο (το) το θηλαστικό ζώο. 

µαστραπάς (ο) {µαστραπάδες} (λαϊκ.) δοχείο από πηλό, γυαλί ή µέ-
ταλλο µε µικρή σχετικά χωρητικότητα, µέσα στο οποίο έβαζαν νερό 
ή κρασί: «να 'χα νεράντζι να 'ριχνα | να τσάκιζα τον ~» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. κανάτα· ΦΡ. (παροιµ.) τον µαστραπά τον έσπασες, κρασί τι µου 
γυρεύεις; για πρόσ. που δεν αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις τής ζη-
µιάς, την οποία προξένησαν. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. masrapa]. 

µάστρο- (λαϊκ.) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων: 1. δηλώνει ικανό 
και έµπειρο τεχνίτη ή γενικότ. άνθρωπο επιδέξιο ή επιτήδειο σε κά-
τι: ο µαστρο-∆ηµήτρης, ο µαστρο-Γιάννης ΦΡ. (παροιµ.) κατά τον µα-
στρο-Πάννη και τα κοπέλια του όπως εργάζεται ή συµπεριφέρεται ο 
µάστορας, έτσι µαθαίνουν να εργάζονται ή να συµπεριφέρονται και 
οι µαθητευόµενοι στην τέχνη ΣΥΝ. µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέ-
τοια γράµµατα θα µάθεις 2. (ειδικότ.) σε οικεία προσφώνηση σε άν-
δρα: τι κάνεις µαστρο-Κώστα; 3. ΝΑΥΤ. για την προσφώνηση αξιωµα-
τικών µηχανής στο Εµπορικό Ναυτικό, π.χ. ο µαστρο-Νικόλας. [ΕΤΥΜ 
Λεξικό πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
µάστορας (βλ.λ.) µε συγκοπή τού -ο- (π.χ. *µαστορο-Γιώργος > µα-
στρο-Γιώργος)]. 

µαστροπεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) αξιόποινη πράξη την οποία 
διαπράττει όποιος, για να εξυπηρετήσει ακολασία άλλων, προάγει 
πρόσωπα στην πορνεία ή τα εξωθεί στη διαφθορά ή υποθάλπει ή δι-
ευκολύνει την πορνεία ή τη διαφθορά ανηλίκων ΣΥΝ. (!) νταβατζιλίκι. 
— µαοτροπεύω ρ. [αρχ.]. 

µαστροπός (ο/η) (λόγ.) πρόσωπο που εκµεταλλεύεται άτοµα, κυρ. 
γυναίκες, εξωθώντας τες στην πορνεία ΣΥΝ. προαγωγός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ουσ., τού οποίου το α' συνθ. είναι η λ. µαστρός «οικονοµικός 
υπάλληλος» (< ρ. µαίοµαι «αναζητώ - αγγίζω», για το οποίο βλ. λ. 
µάστιγα). Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ταυτότητα τού β' συνθ. 
-οπός. Έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι πρόκειται για λαϊκό επίθηµα -
πος, για παράγωγο τού ρ. επω «ασχολούµαι» ή ακόµη και τού ρ. 
δψοµαι (µέλλ. τού ορώ), εκ των οποίων καµία δεν φαίνεται πειστική]. 

µαστροχαλαστής (ο) (σκωπτ.) ο κακός τεχνίτης, αυτός που χαλά, που 
διαλύει ό,τι προσπαθεί να επιδιορθώσει ΣΥΝ. ατζαµής ANT. µά-
στορας. [ΕΤΥΜ. < µάστρο- (< µάστορας) + χαλαστής]. 

µαστωδυνία (η) [1849] {µαστωδυνιών} ΙΑΤΡ. πόνος διάχυτος σε ολό-
κληρο τον µαστό, που εκτείνεται και προς τη µασχάλη και εµφανίζε-
ται κυρ. κατά την προεµµηνορροιακή φάση. 
[ΕΤΥΜ. < µαστός + -ωδυνία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οδύνη]. 

µασχάλη κ. (λαϊκ.) µασκάλη κ. αµασχάλη (η) {δύσχρ. µασχαλών} 1. 
η κοιλότητα τού ανθρώπινου σώµατος, που σχηµατίζεται στη ρίζα 
τού χεριού, ανάµεσα στον βραχίονα και τον θώρακα: κρατάει τρία βι-
βλία κάτω απ' τη ~ του || οι ιδρωµένες ~ µυρίζουν άσχηµα 2. (συνεκδ.) 
το τµήµα τού ενδύµατος, το οποίο αντιστοιχεί προς την κοιλότητα 
τού ανθρώπινου σώµατος ανάµεσα στον βραχίονα και τον θώρακα: 
αυτό το φόρεµα έχει στενές - 3. (στα ζώα) η κοιλότητα τού σώµατος 
που σχηµατίζεται ανάµεσα στη ρίζα των µπροστινών ποδιών και 
στον κορµό 4. (για φυτά) η γωνία που σχηµατίζεται στο σηµείο όπου 
ενώνεται ο µίσχος φύλλου, άνθους ή παρόµοιου οργάνου µε τον βλα-
στό και γενικότ. η γωνία που σχηµατίζεται σε οποιαδήποτε διακλά-
δωση τού φυτού 5. ΝΑΥΤ. η κορυφή τής γωνίας που σχηµατίζει ο λι- 
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µενοβραχίονας µε το κρηπίδωµα τού λιµανιού, τής παραλίας κ.λπ. ή 
µε την ακτή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, τού οποίου συγκεκοµµένο τ. αποτελεί το 
αρχ. µάλη]. 

µασχαλιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µα-
σχάλη 2. BOT. αυτός που φύεται ή αναπτύσσεται στη µασχάλη φυτού: 
~ άνθος | ταξιανθία | οφθαλµός. 

µασώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µασάς... | µάσ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κόβω, συνθλίβω την τροφή σε µικρά κοµµατάκια και την πολτοποιώ 
µε τα δόντια και των δύο σιαγόνων και µε τη βοήθεια τού σάλιου: 
µάσα καλά την τροφή σου, πριν την καταπιείς || τα φίδια δεν µασούν 
την τροφή τους, αλλά την καταπίνουν ολόκληρη ΣΥΝ. συνθλίβω, πολ-
τοποιώ' ΦΡ. (α) (µτφ. για πρόσ.) µασάει σίδερα έχει µεγάλη σωµατι-
κή δύναµη, είναι πολύ ρωµαλέος (β) µασάω τα λόγια µου | τα µασάω 
αποφεύγω να µιλήσω ξεκάθαρα: όταν τον στρυµωξε ο δικηγόρος, ο 
µάρτυρας άρχισε να τα µασάει (γ) µασηµένα λόγια λόγια διφορού-
µενα και ασαφή (δ) δεν µασιέται (για τροφή) είναι πολύ σκληρή (ε) 
µασηµένη τροφή οτιδήποτε δίνεται σχεδόν έτοιµο σε κάποιον και 
για το οποίο εκείνος δεν χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα: τα 
βοηθήµατα σου δίνουν -■ προσπάθησε να λύσεις την άσκηση µόνος 
σου! || έχοντας διαβάσει από πριν τόσες αναλύσεις, το έργο καταντά ~ 
(στ) κάτι τέτοια | αυτά (εγώ) τα µασάω για να δείξουµε ότι θεωρούµε 
κάτι πολύ εύκολο, κυρ. ως απάντηση σε πρόκληση: Νοµίζεις ότι δεν 
µπορώ να λύσω το πρόβληµα; ~! 2. δαγκώνω (κάτι - όχι είδος 
διατροφής) επί µακρόν, χωρίς να έχω σκοπό να το καταπιώ, για να 
περνά η ώρα: ~ τσίχλα | την πίπα µου (ενν. το στόµιο της) ΣΥΝ. µα-
σουλάω 3. (συνεκδ.-αργκό) τρώω: πάµε να µασήσουµε τίποτε 4. (για 
µηχάνηµα) συνθλίβω, καταστρέφω (αντικείµενο) µαγγώνοντάς το λό-
γω βλάβης: η ραπτοµηχανή µάσησε την κλωστή || το κασετόφωνο µου 
µάσησε την κασέτα ΣΥΝ. συµπιέζω, (εκφραστ.) τρώω 5. (οικ.) καταξο-
δεύω (κυρ. χρήµατα που δεν µου ανήκουν): όσα βγάζει, του τα µα-
σάνε οι γυναίκες · 6. (αργκό) (α) ξεγελιέµαι, πείθοµαι εύκολα: είναι 
αφελής και µάσησε ΣΥΝ. χάφτω (β) δειλιάζω, φοβάµαι να κάνω κάτι 
(συνήθ. αρνητ.): θα του τα πω στα ίσα- εγώ δεν ~!  — µάσηµα (το) 
[αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µασώµαι (-άο-) < *µαθ-]ά-οµαι, που συνδ. µε το λατ. 
mando «µασώ» (> manduco «τρώγω» > γαλλ. manger). Είναι πιθ. ότι 
και οι δύο τ. ανάγονται σε ρ. *ma(n)dh-, ίσως συνεσταλµ. βαθµ. 
(*mndh-) τού I.E. *ment(h)- «γένι, στόµα», πβ. λατ. mentum (> γαλλ. 
menton), ουαλ. mant, γοτθ. munps «στόµα», γερµ. Mund, αγγλ. mouth 
κ.ά. Οµόρρ. µαστίχα (βλ.λ.)]. 

µατ1 επίθ. {άκλ.} (για χρώµα, µέταλλο, χαρτί και συγκεκριµένο τρόπο 
εµφάνισης φωτογραφιών) αυτός που δεν είναι γυαλιστερός, που δεν 
αντανακλά έντονα το φως: βιβλίο τυπωµένο σε ~ χαρτί || ~ φωτογρα-
φία ΑΝΤ. γυαλιστερός, ιλουστρασιόν. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mat < µτγν. λατ. mattus «ασθενικός, υγρός», πιθ. < λατ. 
*maditus < p. madère «βρέχω, υγραίνω»]. 

µατ2 (το) {άκλ.} 1. όρος στο σκάκι, που δηλώνει ήττα τού αντιπάλου, 
επειδή ο απειλούµενος βασιλιάς του δεν µπορεί να κάνει καµία κί-
νηση: του έκανα ~ || ~ σε 20 κινήσεις || ρουά-µατ 2. (µτφ.) η ήττα κά-
ποιου µετά από κινήσεις αντιπάλου του που τον εξουδετερώνουν, 
που δεν του αφήνουν περιθώρια αντίδρασης: ο Χ προπονητής, µε αλ-
λαγές τακτικής τής οµάδας, έκανε ~ στον αντίπαλο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mat, από τη µεσν. γαλλ. φρ. eschec mat (πβ. αγγλ. checkmate) < αραβ. 
Sah mät «ο βασιλιάς είναι νεκρός», περσ. προελ., βλ. κ. σαχ, σάχης]. 

Μ.Α.Τ. (τα) Μονάδες Αποκαταστάσεως (τής) Τάξεως. 
µατα- κ. µατά- κ. µατ- (λαϊκ.) λεξικό πρόθηµα ρηµάτων, που δηλώνει 

ότι η ενέργεια τού ρήµατος επαναλαµβάνεται: µατα-λέω, µατ-αρ-
χινώ, µατα-κάνω, µατά-ρχοµαι, µατα-βγαίνω, µατα-βλέπω, µατα-γίνο-
µαι, µατα-γυρίζω, µατα-δίνω, µατα-ζυγώνω. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρ-
χεται από την αρχ. πρόθεση µετά (µε αφοµοίωση)]. 

µαταιόδοξος, -η, -ο αυτός που επιδιώκει να γίνεται αντικείµενο 
θαυµασµού, που χαρακτηρίζεται από έπαρση: ~ γυναίκα, που την εν-
διέφερε µόνο να βλέπει το όνοµα της γραµµένο στις κοσµικές στήλες 
ΣΥΝ. κενόδοξος, µαταιόφρων. — µαταιοδοξία (η). [ΕΤΥΜ. < µάταιος 
+ -δοξος < δόξα, απόδ. τού παλ. γαλλ. vaneglorios < µεσν. λατ. 
vanagloriosus, που µεταφράζει το αρχ. κενόδοξος]. 

µαταιοδοξώ ρ. αµετβ. {µαταιοδοξείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
καυχώµαι (για ασηµαντότητες), επιδιώκω την κούφια δόξα, τον θαυ-
µασµό ΣΥΝ. µαταιοφρονώ, κενοδοξώ. 

µαταιολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.} {µαταιολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.) φλυαρώ άσκοπα, λέω πράγµατα ασήµαντα και ανωφελή ΣΥΝ. 
κενολογώ, µωρολογώ, µικρολογώ, ασηµαντολογώ ΑΝΤ. σοβαρολογώ. 
— µαταιολονία (η) [µτγν.]. 

µαταιοπονώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µαταιοπονείς... | µαταιοπόνησα} κο-
πιάζω µάταια, εργάζοµαι ή προσπαθώ ανώφελα, χάνω άδικα τον και-
ρό µου: µαταιοπονείς, αν προσπαθείς να µε πείσεις ΑΝΤ. τελεσφορώ, 
καρποφορώ, φέρνω αποτέλεσµα. — µαταιοπονία (η) [µτγν.]. 

µάταιος, -α/-η, -ο 1. αυτός που δεν φέρνει αποτέλεσµα, που δεν χρη-
σίµευα, δεν οδηγεί πουθενά: είναι ~ η προσπάθεια σου να τον µετα-
πείσεις- δεν πρόκειται ν'αλλάξει γνώµη ποτέ || ~ λόγια | αναζήτηση | 
κόπος | προσδοκία | θυσία | αγώνας | έργο | σχέδιο | διάβηµα ΣΥΝ. 
άσκοπος, ανώφελος, ατελέσφορος, κενός, άδικος, χαµένος, περιττός 
ΑΝΤ. αποτελεσµατικός, τελεσφόρος, καρποφόρος, χρήσιµος, ωφέλι-
µος, επωφελής, σκόπιµος, αναγκαίος, δραστικός· ΦΡ. (λόγ.) επί µα-
τα'ιω (επί µαταίω) ανώφελα, χωρίς προοπτική (επιτυχίας ή πραγµα-
τοποίησης αυτού που επιδιώκει κάποιος): ~ προσπαθούσε επί µήνες 
να τους πείσει ότι ήταν επικίνδυνο να συνεχίσουν να κατοικούν σ' 

αυτό το κτήριο ΣΥΝ. τού κάκου, (λόγ.) εις µάτην 2. (σπάν.) κενός πε-
ριεχοµένου, ουσίας: σπαταλούσε τον χρόνο του σε ~ διασκεδάσεις-
ΦΡ. µάταιος κόσµος η παρούσα πρόσκαιρη ζωή (σε αντίθεση προς 
την αιώνια ζωή που κηρύσσει ο χριστιανισµός)- κυρ. στη ΦΡ. αφήνω 
| εγκαταλείπω τον µάταιο τούτο κόσµο πεθαίνω. — µάταια | µαταί-
ως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µάτα-ιος < µάτη (βλ. λ. µάτην)]. 

µαταιόσπουδος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που ασχολείται σοβαρά µε 
πράγµατα ανάξια λόγου, που δίνει αξία σε ασηµαντότητες: «σο-
φισταί και στιχοπλόκοι και άλλοι ~» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. κενόσπου-
δος, µαταιόσχολος. — µαταιοσπουδία (η). 

µαταιόσχολος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που ασχολείται µε 
πράγµατα µάταια και ανωφελή ΣΥΝ. µαταιόσπουδος, κενόσπουδος, 
αεροκόπος. — µαταιόσχολα επίρρ., µαταιοσχολία (η) [1851]. 

µαταιότητα (η) {µαταιοτήτων} το να είναι κάτι ανώφελο ή άσκοπο, 
να µην έχει νόηµα ή περιεχόµενο ΑΝΤ. ωφελιµότητα· ΦΡ. (λόγ.) µαται-
ότης µαταιοτήτων, τα πάντα µαταιότης για να δηλωθεί αδιαφορία 
προς οτιδήποτε έχει σχέση µε τα εγκόσµια ως φθαρτό, µη αιώνιο και 
ως εκ τούτου µάταιο. Επίσης (λόγ.) µαταιότης [µτγν.] {µαταιότητος}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαταιότης < αρχ. µάταιος (βλ.λ.). Η φρ. µαταιότης µα-
ταιοτήτων προέρχεται από την Π.∆. (Εκκλησιαστής^ 1,2) και µε αυτήν 
οι Εβδοµήκοντα απέδωσαν την εβρ. φρ. havél havalim]. 

µαταιότης µαταιοτήτων... Η έννοια τής µαταιότητας των ανθρω-
πίνων σε σχέση µε τον Θεό και τη µετά θάνατον ζωή επισηµαίνε-
ται συχνά τόσο στην Π.∆. όσο και στην Κ.∆. Στη γλώσσα έχει πε-
ράσει ιδιαίτερα η φράση τού Εκκλησιαστή τής Π.∆. (που η παρά-
δοση ταυτίζει µε τον βασιλιά Σολοµώντα) «[...] µαταιότης µαται-
οτήτων, τα πάντα µαταιότης- τίς περίσσεια τφ άνθρώπω εν παντί 
µόχθω αύτοϋ, φ µοχθεί υπό τον ήλιον;» (Εκκλησιαστής 1,2-4). Στα 
λόγια αυτά στηρίζεται και το γνωστό ιδιόµελο τού Ιωάννη τού ∆α-
µασκηνού, που ψάλλεται κατά τη νεκρώσιµη ακολουθία στην 
Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία: «πάντα µαταιότης τα ανθρώπι-
να, όσα ούχ υπάρχει µετά θάνατον, ού παραµένει ò πλούτος, ου 
συνοδεύει η δόξα, έπελθών γαρ ό θάνατος πάντα ταύτα εξηφάνι-
σε» (ο τ. έξηφάνισε αντί τού εσφαλµ. εξηφάνισται). 

µαταιόφρων, -ων, -ον {µαταιόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) 
(λόγ.) αυτός που σκέπτεται άσκοπα και ανόητα, που κάνει µάταιες 
και επιπόλαιες σκέψεις ΣΥΝ. µαταιόδοξος, κενόδοξος, κούφιος. — 
µαταιοφροσύνη (η) [µεσν.], µαταιοφρονώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, ον. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µάταιος + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού αρχ. φρήν, φρε-
νός (βλ.λ.)]. 

µαταιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µαταίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) 
να µην πραγµατοποιηθεί: η κυβέρνηση επιδίωξε να µαταιώσει τη συ-
ζήτηση τού θέµατος στη Βουλή ΑΝΤ. πραγµατοποιώ 2. αποφασίζω ορι-
στικά να µην πραγµατοποιήσω (κάτι προγραµµατισµένο ή σχεδια-
σµένο): µετά από ό,τι έγινε, µαταίωσα την επίσκεψη µου στο σπίτι 
τους || οι σιδηροδροµικοί υπάλληλοι µαταίωσαν την απεργία τους, 
αφού ικανοποιήθηκαν τα βασικά τους αιτήµατα || ~ µια πτήση | ένα 
ταξίδι | ένα σχέδιο ΣΥΝ. ακυρώνω ΑΝΤ. πραγµατοποιώ, φέρω εις πέ-
ρας. — µαταίωση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναστέλλω. 

µατάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µάτι: τι γλυκά - που έχει! 
ΦΡ. (α) κάνω µατάκι (i) ανοιγοκλείνω ακαριαία το βλέφαρο τού µατι-
ού µου, για να συννενοηθώ· κάνω νόηµα, κυρ. µε ερωτική σηµασία 
(ii) (σε παιδικά παιχνίδια) βλέπω κρυφά, ενώ θα έπρεπε να έχω κλει-
στά τα µάτια (β) µατάκια µου! (προσφώνηση που εκφράζει αγάπη και 
τρυφερότητα): δεν ήθελα, -, να σε στενοχωρήσω ΣΥΝ. µάτια µου, αγά-
πη µου, φως µου 2. η ειδική οπή στην πόρτα σπιτιού ή διαµερίσµα-
τος, µέσα από την οποία µπορεί να δει ο ένοικος ποιος του χτυπά 
την πόρτα. 

µατάκιας (ο) {µατάκηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) ο ηδονοβλεψίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µπανιστιρτζής, οφθαλµοπόρνος. 

µατεριαλισµος (ο) ΦΙΛΟΣ, η θεµελιώδης άποψη ορισµένων φιλοσο-
φικών συστηµάτων, η οποία δέχεται ως ουσία όλων των όντων και 
µοναδικό συστατικό τού σύµπαντος την ύλη και θεωρεί ότι όλα τα 
πνευµατικά φαινόµενα ή οι διανοητικές λειτουργίες τού ανθρώπου 
(λ.χ. η σκέψη, η βούληση, το συναίσθηµα κ.λπ.) αποτελούν φυσικά 
φαινόµενα και µπορούν να ερµηνευθούν ως υλικές λειτουργίες: δια-
λεκτικός ~ ΣΥΝ. υλισµός. — µατεριαλιστής (ο), µατεριαλίστρια (η), 
µατεριαλιστικός, -ή, -ό, µατεριαλιστικ-ά | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δά-
σος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. matérialisme < matérial «υλικός» < µτγν. 
λατ. materialis < λατ. materia «ύλη»]. 

µατζέντα (η) ΤΥΠΟΓΡ. 1. επιφάνεια ηµιδιαφανής µε ράστερ για τη µε-
ταφορά εξ επαφής (βλ. λ. κοντάκτ) αρνητικών φιλµ σε θετικά που 
έχουν ράστερ για εκτύπωση σε όφσετ 2. το κόκκινο χρώµα τής τε-
τραχρωµίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. magenta, ον. πόλεως τής Β. Ιταλίας, πεδίο µάχης µεταξύ 
Γάλλων και Αυστριακών το 1859, µετά την οποία ανακαλύφθηκε η 
βαφή φούξια]. 

µατζόρε (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο µείζων τόνος ΑΝΤ. µινόρε. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. maggiore < λατ. major «µείζων», συγκρ. βαθµός τού επιθ. 
magnus «µεγάλος, ευρύς»]. 

µατζούνι (το) {µατζουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. υγρό φαρµακευτικό πα-
ρασκεύασµα 2. (γενικότ.) κάθε φυτικό παρασκεύασµα ή φυτό, που 
χρησιµοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς ΣΥΝ. (λόγ.) έκλειγµα 3. 
το γλειφιτζούρι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. macun]. 
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µατζουράνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες καλλωπιστικό φυτό, µε µι-
κρά άνθη, που έχουν έντονη οσµή λεβάντας και χρησιµοποιούνται 
στη µαγειρική ως καρύκευµα1 το αιθέριο έλαιο του χρησιµεύει ως 
αντισηπτικό και αντισπασµωδικό φάρµακο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιοά^, µεσν. < βεν. mazorana < µεσν. λατ. maioranus < 
maioracus < λατ. amaracus < αρχ. άµάρακον, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. 
µε το σανσκρ. maruva(ka)-, καθώς και µε τη µακεδ. «γλώσσα» τού 
Ησυχίου άβαρύ- όρίγανον Μακεδόνες]. 

µάτην επίρρ. (λόγ.) στη ΦΡ. εις µάτην µαταίως, ανώφελα: ~ επικαλεί-
ται το ελαφρυντικό τής άγνοιας- σε τέτοιες περιπτώσεις η άγνοια δεν 
συγχωρείται ΣΥΝ. µάταια, αδίκως, τού κάκου, στα χαµένα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. επίρρ., από την αιτ. ενικού τού ουσ. µάτη «ανοησία, σφάλµα», 
αβεβ. ετύµου, ίσως υπάρχει σύνδεση µε σλαβ. λ., λ.χ. πολ. matam 
«ψεύδοµαι, απατώ», σερβοκρ. matam «στρίβω»]. 

Ματθαίος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστό-
τερο τον µαθητή τού Χριστού και συγγραφέα τού πρώτου Ευαγγελίου 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Μάνθος. [ΕΤΥΜ; < µτγν. 
Ματθαίος | Μαθθαϊος < εβρ. Mattithyâh «δώρο τού Γιαχ»)τού Θεού)]. 

Ματθίλδη (η) 1. αγίας τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. όνοµα 
ηγεµονίδων τής ∆. Ευρώπης 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ_. 
Μεταφορά τού γερµ. Mathilde < αρχ. γερµ. mäht «ισχύς» + hild 
«µάχη». Το όνοµα έγινε διάσηµο από τη σύζυγο τού Γουλιέλµου τού 
Κατακτητή (11ος αι.). Παραγωγό του είναι το αγγλ. Maud], 

µάτι (το) (µατ-ιού | -ιών} 1. το αισθητήριο όργανο τής όρασης στον 
άνθρωπο και στα περισσότερα είδη ζώων: γαλάζια | καστανά | πρά-
σινα | γκρίζα | µελιά | µαύρα | αµυγδαλωτά | τσακίρικα | θλιµµένα | 
λαµπερά | φλογερά | βουρκωµένα | ψυχρά | υγρά | διαπεραστικά ~ || ~ 
βαθουλωµένα στις κόγχες τους || οι Κινέζοι έχουν σχιστά ~ || δεν 
βλέπω καλά απ' το δεξί µου ~ || χαµηλώνω | γουρλώνω | τρίβω τα ~ 
µου || της έκλεισε το - µε νόηµα || το κοριτσάκι στύλωσε | κάρφωσε τα 
~ του στο περίεργο αντικείµενο || µ ' αυτό το ξύλο που παίζεις θα 
βγάλεις κανένα ~! || κανθός ! ασπράδι | κόρη τού ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οφθαλ-
µός· ΦΡ. (α) βλέπω µε τα µάτια µου | µε τα ίδια µου τα µάτια (µεσν. φρ.) 
βλέπω εγώ ο ίδιος, είµαι αυτόπτης µάρτυρας (β) (εκφραστ.) δεν 
πιστεύω στα µάτια µου για την έκφραση έντονης έκπληξης µπροστά 
σε εντελώς απρόσµενο θέαµα (γ) (εκφραστ.) δεν θέλω να ξαναδώ 
στα µάτια µου (κάποιον) δεν θέλω να ξαναδώ (κάποιον) ποτέ (δ) 
(µτφ.) τρίβω τα µάτια µου δεν µπορώ να συνέλθω από την έκπληξη (ε) 
µέσα | µπροστά στα µάτια µου (µεσν. φρ.) µπροστά µου, παρουσία 
µου ΣΥΝ. ενώπιον µου (στ) µε το µάτι χωρίς ακριβή µέτρηση, εξέταση 
ή ζύγισµα, κατά προσέγγιση: ~ το υπολογίζω γύρω στα 40 κιλά ΣΥΝ. 
πρόχειρα (ζ) για τα µάτια (τού κόσµου) για να δει ο κόσµος ή για να 
τηρηθούν τα προσχήµατα ΣΥΝ. για τους τύπους, κατ' επίφασιν, (αρ-
χαιοπρ.) διά το θεαθήναι (η) (συνήθ. ειρων.) για τα ωραία | µαύρα τα 
µάτια (κάποιου) για το χατίρι (κάποιου) για την οµορφιά (κάποιου): 
τη βοήθεια δεν σου τη δίνει ~· θέλει αντάλλαγµα (θ) (µτφ.) έχω στο 
µάτι (κάποιον | κάτι) (i) έχω εχθρική διάθεση απέναντι σε (κάποι-
ον/κάτι) (ii) προσέχω (κάποιον/κάτι), µήπως παρεκτραπεί (iii) επιδιώ-
κω να αγοράσω (κάτι) (ι) βάζω στο µάτι (κάποιον | κάτι) βλ. λ. βάζω 
(ια) µπαίνω στο µάτι (κάποιου) κ. γίνοµαι | είµαι καρφί/ κόρφος στο 
µάτι (κάποιου) βλ. λ. καρφί (ιβ) µου χτυπάει στο µάτι µου κινεί την 
προσοχή, προκαλώντας µου την επιθυµία να το αποκτήσω: µου χτύ-
πησε στο µάτι ένα µοντελάκι µούρλια (ιγ) χτυπάω (πολύ) στο µάτι 
διακρίνοµαι έντονα, είµαι πολύ χτυπητός: θέλω ένα χρώµα απαλό, 
που να µη χτυπάει στο µάτι (ιδ) κάνω τα γλυκά µάτια (σε κάποιον) 
φλερτάρω (κάποιον) (ιε) κάνω τα στραβά µάτια | κλείνω τα µάτια 
προσποιούµαι πως δεν βλέπω, ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν υποπίπτει 
στην αντίληψη µου κάτι επιλήψιµο: οι υπηρεσίες τού δήµου έκαναν 
τα στραβά µάτια σε πλήθος πολεοδοµικών παραβάσεων || οι ισχυροί 
τής Γης συχνά κλείνουν τα µάτια σε κατάφωρες παραβιάσεις τού 
διεθνούς δικαίου ΣΥΝ. παραβλέπω, δείχνω ανοχή, εθελοτυφλώ (ιστ) 
(µτφ.) κλείνω | σφαλίζω τα µάτια µου φεύγω από τον κόσµο, πεθαίνω 
ΣΥΝ. (λόγ.) αποθνήσκω (ιζ) κλείνω τα µάτια (κάποιου) (i) παρίσταµαι 
στις τελευταίες στιγµές (κάποιου), του προσφέρω επιθανάτιες φρο-
ντίδες (ii) προσπαθώ να κάνω (κάποιον) να µην καταλάβει (κάτι), τον 
κρατάω σε άγνοια (συνήθ. για ατασθαλία) (ιη) ανοίγω τα µάτια βλ. λ. 
ανοίγω (ιθ) µαύρισε το µάτι µου βλ. λ. µαυρίζω (κ) δεν µου γεµίζει το 
µάτι δεν µου εµπνέει εµπιστοσύνη ή δεν µου προκαλεί εντύπωση (κα) 
(εκφραστ.) παίρνω τα µάτια µου | των οµµατίων µου (και φεύγω) 
φεύγω (απελπισµένος, προς άγνωστη κατεύθυνση κ.λπ.) (κβ) (κάτι) 
βγάζει µάτι (για κάτι παράταιρο, για λάθος) είναι εξόφθαλµο, πολύ 
εµφανές: αυτό το «σπήτι» µε ήτα ~ (κγ) βγάζω τα µάτια µου στρα-
βώνοµαι, κουράζω πολύ τα µάτια µου, ώστε δεν βλέπω καλά: ~ στο 
διάβασµα || άναψε κι άλλο φως γιατί θα βγάλεις τα µάτια σου µ'αυτή 
τη λάµπα (κδ) βγάζω τα µάτια µου µόνος µου | µε τα ίδια µου τα 
χέρια καταστρέφοµαι από δικό µου φταίξιµο, εξαιτίας των δικών µου 
λαθών (κε) βνάζω τα µάτια µου (µε κάποιον) (i) έρχοµαι σε σεξουα-
λική επαφή (µε κάποιον) ΣΥΝ. συνουσιάζοµαι (ii) καβγαδίζω έντονα 
(µε κάποιον) (κστ) βγάζω τα µάτια (σε κάτι) καταστρέφω τον µηχανι-
σµό (σε κάτι) (κζ) ro γινάτι βγάζει µάτι βλ. λ. γινάτι (κη) (κάποιος | 
κάτι) βγάζει µάτια (κάποιος/κάτι) εντυπωσιάζει, έχει σπουδαία από-
δοση: αυτός ο ποδοσφαιριστής ~ (κθ) τα µάπα σου τέσσερα | δεκα-
τέσσερα να είσαι προσεκτικός, έχε τον νου σου (λ) (µτφ.) µε κλειστά 
µάτια (i) χωρίς µεγάλη προσοχή ή λεπτοµερή εξέταση, µε απερισκε-
ψία ΣΥΝ. στα τυφλά, επιπόλαια, απρόσεκτα, απερίσκεπτα (ii) χωρίς 
να χρειάζεται να εξεταστεί, να µελετηθεί κάτι, µε απεριόριστη εµπι-
στοσύνη (λα) παίρνει | κόβει το µάτι µου (κάποιον | κάτι) (µεσν. φρ.) 
διακρίνω ή αντιλαµβάνοµαι (κάποιον/κάτι): λένε ότι είναι στο εξω-
τερικό, αλλά εµένα τον πήρε το µάτι µου στον Λυκαβηττό (λβ) παίρ- 

νω | κάνω µάτι βλέπω κρυφά, µπανίζω (λγ) (ως προσταγή) ...και τα 
µάτια σου πρόσεχε όπως προσέχεις τα µάτια σου, πρόσεχε πάρα πο-
λύ: το πορτοφόλι σας ~! (λδ) έχω (κάποιον) σαν τα µάτια µου (µεσν. 
φρ. φυλάγω ως γυών τά 'µµάτια µου) περιποιούµαι (κάποιον), τον 
φροντίζω και τον προσέχω πολύ ή τον αγαπώ πολύ (λε) δεν έχω µάτια 
να δω (κάποιον) (µεσν. φρ.) αποφεύγω (κάποιον) από ντροπή, δεν 
επιδιώκω να συναντηθώ µαζί του, επειδή αισθάνοµαι εκτεθειµένος 
απέναντι του ΣΥΝ. ντρέποµαι (λστ) ρίχνω στάχτη στα µάτια (κάποιου) 
βλ. λ. στάχτη (λζ) (εκφραστ.) τρώω µε τα µάτια (κάποιον | κάτι) κοι-
τάζω επίµονα (κάποιον/κάτι) (λη) πετάει | παίζει | πεταρίζει το µάτι 
µου τρεµοπαίζει το βλέφαρο µου από νευρική σύσπαση, πράγµα που, 
κατά τη λαϊκή αντίληψη, σηµαίνει ότι πρόκειται να δω κάποιον (λθ) 
κάνω µαύρα µάτια να δω (κάποιον) περνάει πολύς καιρός µέχρι να 
δω (κάποιον) και του λέω ότι τον έχω επιθυµήσει (µ) δεν κλείνω µάτι 
δεν κοιµάµαι, µένω άγρυπνος (µα) (εκφραστ.) µου πετάχτηκαν τα 
µάτια έξω κουράστηκα ή πόνεσα πάρα πολύ (µβ) στα µάτια σου! ως 
απάντηση σε κάποιον που µας µουντζώνει (δηλ. η µούντζα να στρα-
φεί στα µάτια σου) ΣΥΝ. στα µούτρα σου (µγ) (παροιµ.) µάτια που 
δεν βλέπονται, γρήγορα λησµονιούνται πρόσωπα που συνδέονται µε 
µια σχέση και που βρίσκονται µακριά και δεν συναντώνται συχνά, 
γρήγορα ξεχνούν ο ένας τον άλλον (µδ) κόρακας κοράκου µάτι δεν 
βγάζει βλ. λ. κόρακας (µε) φάτε µάτια ψάρια (και κοιλιά περί-δροµο) 
για περιπτώσεις κατά τις οποίες περιορίζεται κανείς στη θέα 
αντικειµένου, µη µπορώντας να απολαύσει το ίδιο το αντικείµενο 
(µστ) (εκφραστ.) µάτια µου! ως προσφώνηση σε αγαπηµένο ή οικείο 
πρόσωπο (µζ) άλλα τα µάτια τού λαγού κι άλλα τής κουκουβάγιας 
βλ. λ. άλλος (µη) όσο έχω τα µάτια µου ανοιχτά βλ. λ. ανοιχτός (µθ) 
έχω τα µάτια µου ανοιχτά βλ. λ. ανοιχτός (ν) αράπικα µάτια βλ. λ. 
αράπικος (να) µε γυµνό µάτι βλ. λ. γυµνός (νβ) καλώς τα µάτια µας 
τα δυο ως φιλική ή και ειρωνική προσφώνηση σε πρόσωπο που µας 
επισκέπτεται (νγ) ανθρώπου µάτι κανείς: «κάποιους από τους πίνα-
κες τού µουσείου δεν τους έχει δει ~ για δεκαετίες» (εφηµ.) 2. (συ-
νεκδ.) η αίσθηση τής όρασης, η ικανότητα να βλέπει κανείς: έχω δυ-
νατό ~ (βλέπω µακριά και καθαρά) 3. (+µε) ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζει κανείς (κάποιον/κάτι)" η ιδέα, η εικόνα που σχηµατί-
ζει: έβλεπε την όλη επιχείρηση µε εµπορικό ~ (εµπορικά) || πολύ αργά 
συνειδητοποίησε την κατάσταση της και είδε µε καινούργιο - τη ζωή 
ΣΥΝ. µατιά, σκοπιά· ΦΡ. (α) (για πρόσωπα) παίρνω από | µε καλό | κακό 
µάτι συµπαθώ | αντιπαθώ (κάποιον) µε τις πρώτες εντυπώσεις που µου 
έχει δώσει, διατίθεµαι ευµενώς | δυσµενώς απέναντι του (β) βλέπω 
(κάτι | κάποιον) µε καλό | κακό µάτι έχω ευνοϊκή | αρνητική στάση 
(απέναντι σε κάτι/κάποιον): η χώρα µας βλέπει µε καλό µάτι τη νέα 
ειρηνευτική πρωτοβουλία (γ) βλέπω (κάποιον | κάτι) µε άλλο | 
διαφορετικό µάτι αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) διαφορετικά από 
πριν: η πρόσφατη επιτυχία του έκανε τους συµπατριώτες του να τον 
βλέπουν πλέον µε άλλο µάτι (δ) βλέπω | κοιτώ (κάποιον) µε µισό µάτι 
δεν συµπαθώ (κάποιον), τον αντιµετωπίζω ή του συµπεριφέροµαι µε 
αρνητική διάθεση 4. (σύµφωνα µε λαϊκές δοξασίες) η διά τού 
βλέµµατος κακή επίδραση: ένα φυλαχτό που προστατεύει από το κα-
κό ~ || έχει ένα ~ αυτή! (βασκαίνει αµέσως) || εµένα δεν µε πιάνει ~! 
(δεν µατιάζοµαι) ΣΥΝ. βασκανία, βάσκαµα · 5. το µέρος φυτού από 
το οποίο αναπτύσσονται νέα κλαδιά, άνθη ή φύλλα: η τριανταφυλλιά 
πετάει µάτια ΣΥΝ. (λογιότ.) οφθαλµός · 6. καθένας από τους στρογ-
γυλούς δίσκους (εστία θερµότητας) τής κουζίνας (ηλεκτρικής, γκαζι-
ού), πάνω στον οποίο τοποθετείται το µαγειρικό σκεύος: η κουζίνα 
έχει τέσσερα ~ || άναψε το - και βάλε το φαγητό να ζεσταθεί ΣΥΝ. 
(λόγ.) εστία · ΦΡ. (α) µάτι τού κυκλώνα βλ. λ. κυκλώνας (β) αβγά µά-
τια αβγά τηγανισµένα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µένει ακέραιος ο 
κρόκος τους. — (υποκ.) µατάκι (το) [µεσν.] (βλ.λ.), (µεγεθ.) µατάρα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µάτι(ν) < αρχ. οµµάτιον, υποκ. τού όµµα (βλ.λ.)]. µατιά 
(η) [µεσν.] 1. ο τρόπος µε τον οποίο κοιτάζει κανείς (κάποιον/ κάτι): 
έκπληκτη | φευγαλέα | απελπισµένη | πονηρή | ειρωνική | απειλητική | 
ερευνητική | λοξή | περιφρονητική | κλεφτή | προσεκτική | βιαστική | 
φαρµακερή | ερωτηµατική | φλογερή ~ ΣΥΝ. βλέµµα 2. το να στρέψει 
κανείς τα µάτια του κάπου, το γρήγορο κοίταγµα: µε µια ~ µπορώ να 
καταλάβω αν λέει αλήθεια ή ψέµατα· ΦΡ. ρίχνω µια µατιά κοιτάζω 
στα γρήγορα, όχι ερευνητικά: ~ στην εφηµερίδα, για να δω αν έχει 
τίποτε ενδιαφέρον 3. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο εξετά-
ζεται/αντιµετωπίζεται κάτι, η οπτική γωνία: η ταινία χαρακτηρίζεται 
από µια ενδιαφέρουσα κινηµατογραφική ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µάτι (βλ.λ.). Η φρ. ρίχνω µια µατιά αποδίδει το γαλλ. 
jeter un coup d'œil]. 

µατιάζω ρ. µετβ. {µάτιασ-α, -τηκα, -µένος} (σύµφωνα µε λαϊκές δο-
ξασίες) επιδρώ δυσµενώς κοιτάζοντας (κάποιον/κάτι), προξενώ βλάβη 
µε το βλέµµα µου (λόγω ζήλιας ή µε την έκφραση τού θαυµασµού 
µου): Τι ωραίο παιδάκι! Φτου, να µη σε µατιάσω! ΣΥΝ. βασκαίνω. — 
µάτιασµα (το). µατιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το υλικό που 
χρησιµοποιεί ένας καλλιτέχνης για να δηµιουργήσει τα έργα του: η ~ 
τού ζωγράφου | τού γλύπτη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. matière «υλικό» < λατ. materia]. µατίζω ρ. 
µετβ. {µάτισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. προεκτείνω (ύφασµα, ξύλο 
κ.λπ.), αυξάνω το µήκος του µε προσθήκη από το ίδιο υλικό: πήρα 
ύφασµα, για να µατίσω το στρίφωµα τού φορέµατος ΣΥΝ. παρεκτείνω, 
µακραίνω ANT. κονταίνω, περικόπτω 2. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. δένω τα άκρα 
(δύο ή περισσοτέρων σχοινιών | συρµατόσχοινων κ.λπ.) έτσι, ώστε να 
σχηµατιστεί ένα άλλο, µεγαλύτερο ΣΥΝ. συνδέω, συνάπτω. — 
µάτισµα (το) κ. µατισιά (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. άµµατίζω «δένω, 
συνδέω» < αρχ. άµµα «κόµπος, δε- 
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σµός»< άπτω (βλ.λ.)]. 
µατικάπι (το) {µατικαπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος τρυπανιού. [ΕΤΥΜ. < 

τουρκ. matkap (µε ευφωνικό -ι-)]. 
µατογυάλια (τα) {χωρ. πληθ.} ζεύγος φακών που προσαρµόζονται µπροστά στα 

µάτια όσων έχουν προβλήµατα όρασης ή θέλουν να προστατευθούν από τον 
ήλιο ΣΥΝ. γυαλιά, διόπτρες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. eyeglasses]. 

µατόκλαδο (το) (λαϊκ.-λογοτ.) (συνήθ. στον πληθ.) καθένα από τα 
προστατευτικά τριχίδια που βρίσκονται στο άνω και κάτω άκρο τής 
επιφάνειας τού βλεφάρου: «τα ~ σου λάµπουν σαν τα λούλουδα τού κάµπου» 
(λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. βλεφαρίδα, τσίνορο, µατοτσίνορο. Επίσης µατοκλάδι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όµµατόκλαδον < όµµα (βλ.λ.) + -κλαδονκ κλαδί]. 

µατοκυλίζω ρ. → αιµατοκυλίζω 
µατοκύλισµα (το) → αιµατοκυλίζω 
µατόπονος (ο) [µεσν.] ο πονόµατος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
µατοτσίνορο (το) το µατόκλαδο (βλ.λ.). 
µατόφρυδα (τα) [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) τα φρύδια και τα µάτια ως σύνολο: 

σµιχτά ~. 
µατόφυλλο (το) (λαϊκ.-λογοτ.) το βλέφαρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ. 

µεσν. < αρχ. όµµατόφυλλα (τά) < όµµα (βλ.λ.) + φύλλον]. 
µατόχαντρο (το) χάντρα µπλε χρώµατος, που φοράνε συνήθ. τα µωρά, για να 

µην τα µατιάσουν. 
µατρακάς κ. µαντρακάς (ο) είδος σφυριού βάρους άνω τού ενός κιλού, που 

χρησιµοποιείται συνήθ. µε καλέµι. [ΕΤΥΜ. < αραβ. matrakah]. 
µατρώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ιδιοκτήτρια ή η επί κεφαλής οίκου 

ανοχής ΣΥΝ. µαντάµα, τσατσά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µατρώνα «παντρεµένη γυναίκα» < λατ. matrona < mater 
«µητέρα»]. 

µατς (το) {άκλ.} (καθηµ.) αθλητικός αγώνας ανάµεσα σε δύο αθλητές ή σε δύο 
οµάδες: δυνατό | θεαµατικό | ποδοσφαιρικό | φιλικό | κρίσιµο | εντός/εκτός 
έδρας ~ ΣΥΝ. αγώνας, συνάντηση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. match < µέσ. αγγλ. macche 
< αρχ. αγγλ. mâêcca «σύντροφος, ταίρι» < µεσν. λατ. mât, που πιθ. συνδέεται 
µε το αρχ. αγγλ. gemetta «προσκεκληµένος σε δείπνο» < mete «φαγητό» (πβ. 
αγγλ. meat)]. 

µατσάκι1 (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρή δέσµη, µικρό µάτσο: ένα -µενεξέδες | 
ρίγανη. 

µατσάκι2 (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) πρόχειρος αθλητικός αγώνας µεταξύ ατόµων 
ή οµάδων: πήγαµε εκδροµή και στήσαµε ένα ~. 

µατσακόνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µεγάλο σφυρί µε αιχµηρά, οδοντωτά άκρα, 
που χρησιµοποιείται για να καθαρίζονται σιδερένια ελάσµατα από τη σκουριά 
και από παλιά στρώµατα χρωµάτων. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < ιταλ. 
mazza «ραβδί, ρόπαλο, σφυρί» + ακόνι ή, κατ' άλλους, πλεοναστικό νόθο 
συνθ. < µάτσα- (< µασάτι < τουρκ. masat «ακόνι») + ακόνι]. 

µατοαράγκα (η) (οικ.) η απάτη ΣΥΝ. κατεργαριά, µπαγαποντιά, λοβιτούρα. 
Επίσης µατσαρανκιά   — µατσαράνκας (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mazzeranga (µε 
αφοµοίωση) < *mazacarâre < µτγν. λατ. mazacara «λεπίδα»]. 

µατς-µούτς (το) (σκωπτ.) ο ήχος των φιλιών συνεκδ. τα απανωτά φιλιά: πάλι 
άρχισαν τα ~ (άρχισαν να φιλιούνται). Επίσης µάτσα-µοϊιτσα 
[ΕΤΥΜ. Ηχοποιηµένη φρ.]. 

µατσέτα (η) → µασέτα 
µατσό (ο/η) {άκλ.} (λαϊκ.) αυτός που έχει πολλά λεφτά: ο τύπος είναι πολύ ~, γι 
' αυτό µένει σε τέτοια σπιταρόνα. [ΕΤΥΜ. Συντετµηµ. τ. τής µτχ. µατσωµένος (ρ. 
µατσωνοµαι)]. µάτσο (το) (καθηµ.) 1. δέσµη (οµοειδών πραγµάτων): ένα ~ 
λουλούδια | µαϊντανός 2. (γενικότ.) σύνολο, ποσότητα (οµοειδών πραγµάτων): 
ένα ~ γράµµατα | χαρτονοµίσµατα 3. (εκφραστ.) µεγάλη ποσότητα: έχω ~ τους 
θαυµαστές || έχει ~ τα χιλιάρικα (έχει πολλά χρήµατα) || (κ. ως επίρρ.) ~ έχουµε 
ακούσει τα λόγια- έργα δεν έχουµε δει ΣΥΝ. πλήθος · ΦΡ. (σκωπτ.) ένα µάτσο 
χάλια σε πολύ άσχηµη κατάσταση, τελείως χάλια: τον είδα µετά την περιπέτεια 
του και ήταν ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. mazzo < *mattea < λατ. mateola «ραβδί, 
µπαστούνι»]. µατσόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) σφυρί µε κεφαλή από ξύλο 
ή σκληρό λάστιχο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. mazzola < λατ. mateola «ραβδί, µπαστούνι»]. µατσούκι (το) 
[µατσουκ-ιού | -ιών} (οικ.) 1. χοντρό ραβδί µε το οποίο χτυπά κανείς 
ανθρώπους 2. (γενικότ.) οποιοδήποτε επίµηκες αντικείµενο µπορεί να κρατήσει 
κανείς στο χέρι του. — (µεγεθ.) µατσούκα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µατσούκιον, υποκ. τού µατσούκα < βεν. mazzoca < *matteuca 
< *mattea < λατ. mateola «ραβδί, µπαστούνι»]. µατσουκιά (η) [µεσν.] (οικ.) 
χτύπηµα µε µατσούκι. µατσωνοµαι ρ. αµέτβ. αποθ. {µατσώ-θηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) βγάζω πολλά χρήµατα: µατσώθηκε γερά και τώρα ούτε που γυρίζει να 
µας κοιτάξει || σίγουρα θα φρόντισε να παντρευτεί κάποιον µατσωµένο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < µάτσο]. µατώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάτω-σα, 
-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ (σε κάποιον/κάτι) ροή αίµατος: τρύπησα το 
δάχτυλο µε τη βελόνα και το µάτωσα ΣΥΝ. τραυµατίζω, πληγώνω 2. προξενώ 
ψυχικά τραύµατα, πληγώνω συναισθηµατικά: η λύπη µού µατώνει την καρδιά 
ΣΥΝ. πληγώνω ♦ (αµετβ.) 3. τρέχει αίµα από σηµείο τού σώµατος µου: µάτωσε η 
µύτη µου ξαφνικά ΣΥΝ. αιµορραγώ, τραυµατίζοµαι 4. (µτφ.) πονώ, υποφέρω 
ψυχικά: πήγα στην κηδεία και µάτωσαν τα 

φυλλοκάρδια µου ΣΥΝ. πληγώνοµαι 5. (µεσοπαθ. µατώνοµαι) πονώ, υποφέρω 
ψυχικά 6. (η µτχ. µατωµένος, -η, -ο) (α) ο λερωµένος µε αίµα, αυτός που έχει 
πληµυρίσει στο αίµα: ~ πουκάµισο | χώµα | µύτη | γόνατο (β) (κατ' επέκτ.-
µτφ.) αυτός που βάφτηκε, που σηµαδεύτηκε από αίµα, δηλ. από φόνους, 
σφαγές και συναφή περιστατικά: «Ο ~ γάµος» (Boda de sangre, δράµα τού Φ. 
Γκ. Λόρκα) || ~ ιστορία | διαδήλωση ΣΥΝ. αιµατοβαµµένος (γ) (µτφ.) αυτός 
που έχει τραυµατιστεί ψυχικά και υποφέρει συναισθηµατικά: ~ καρδιά ΣΥΝ. 
πληγωµένος. 
— µάτωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αίµατώ (-όω) < αίµα]. 

Μ.Α.Υ. (οι) (παλαιότ.) Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου. 
µαυλίζω ρ. µετβ. {µαύλισα} 1. αποµιµούµαι τη φωνή πουλιού, γενικότ. 

θηράµατος, για να το προσελκύσω: οι γάτες µαυλίζουν τα πουλιά για να τα 
ρίξουν απ' τα δέντρα 2. ασκώ αισθησιακή γοητεία σε (κάποιον), τον παρασύρω 
γοητεύοντας τον: η µουσική αυτή µάς µαύλιζε και µας έθελγε ΣΥΝ. πλανεύω, 
ξελογιάζω 3. προτρέπω (γυναίκα) στην ανηθι-κότητα, την εκµεταλλεύοµαι 
εξωθώντας την στην πορνεία ΣΥΝ. εκµαυλίζω. — µαύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µαΰλις (ή) «µαστροπός, προαγωγός», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*mav-lis < *Mav§, όνοµα µητέρας θεάς λυδικής καταγωγής (πβ. κ. 
µαυσωλεϊον), η οποία εθεωρείτο προστάτιδα των ιεροδούλων]. 

µαυλιστής (ο) [µτγν.], µαυλίστρια [µτγν.] κ. µαυλίστρα (η) {µαυ-λιστριών κ. 
µαυλιστρών} 1. πρόσωπο που εξωθεί γυναίκες στην πορνεία και 
εκµεταλλεύεται τα κέρδη τους ΣΥΝ. εκµαυλιστής, µαστροπός, προαγωγός, 
(λαϊκ.) ρουφιάνος · 2. πρόσωπο που γοητεύει, που αποπλανά. 

µαυλιστικός, -ή, -ό αυτός που ασκεί αισθησιακή γοητεία, που σαγηνεύει: 
ανατολίτικη ~ µουσική | ρυθµός ΣΥΝ. πλανευτικός, σαγηνευτικός, λάγνος. — 
µαυλιστικά επίρρ. 

Μαύρα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. µαύρος (βλ.λ.), το οποίο, χρησι-
µοποιούµενο ως όνοµα, δήλωνε τόσο αυτόν που είχε σκούρο δέρµα, τον 
µελαµψό, όσο και τον ορφανό]. 

µαυραγάνι (το) {µαυραγαν-ιού | -ιών} ποικιλία σιταριού, ο στάχυς τού οποίου 
καταλήγει σε µαύρα άγανα. Επίσης µαυροσίταρο. [ΕΤΥΜ. < µαύρος + -αγάνι < 
άγανο (βλ.λ.)]. 

µαυραγορίτης (ο) (µαυραγοριτών), µαυραγορίτισσα (η) {µαυρα-γοριτισσών} 
έµπορος που διοχετεύει, πουλά αγαθά στη µαύρη αγορά (βλ. λ. µαύρος): στην 
Κατοχή οι ~ εκµεταλλεύονταν την ανάγκη τού πληθυσµού για τρόφιµα και 
αγόραζαν σπίτια για έναν τενεκέ λάδι. 

— µαυραγορίτικος, -η, -ο. 
µαυράδα (η) → µαυρίλα 
µαυράδι (το) [µεσν.] {µαυραδ-ιού | -ιών) 1. µαύρο σηµάδι ή µελανή κηλίδα 

ΣΥΝ. µαυρίλα 2. (ειδικότ.) η µελανή οπή στο κέντρο τού οφθαλµού, η κόρη. 
µαυράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό µαύρο στίγµα: επισκέφθηκε την αισθητικό της 

για να της καθαρίσει το πρόσωπο από τα ~ ΣΥΝ. µαυράδι · 2. παιδί που ανήκει 
στη µαύρη φυλή ΣΥΝ. Αραπάκι · 3. (αργκό) το χασίς (βλ.λ.) · 4. εδώδιµο ψάρι 
τής Μεσογείου και τού Εύξεινου Πόντου. 

µαυρειδερός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. µαυριδερός) 1. αυτός που έχει χρώµα το οποίο 
τείνει προς το µαύρο 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει µαύρα µαλλιά και µάτια και 
µελαµψό χρώµα δέρµατος ΣΥΝ. µαύρος ANT. ασπρειδερός, ασπρουλιάρης, 
ασπρουλιάρικος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µαύρος + -ειδερός < -ειδής < είδος]. 

Μαύρη Θάλασσα (η) (λαϊκ.) ο Εύξεινος Πόντος (βλ.λ.). — Μαυρο-
θαλασσίτης (ο), Μαυροθαλασσίτισσα (η), µαυροθαλασσίτικος, -η/-ια, -
ο. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Εύξεινος Πόντος]. 

µαυριδερός, -ή, -ό → µαυρειδερός 
µαυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) 

µαύρο: σύννεφα µαύρισαν τον ουρανό ANT. λευκαίνω, ασπρίζω 2. (συνήθ. για 
πρόσ.) δίνω (σε κάποιον) µαυρειδερό, σκούρο χρώµα: ο ήλιος δεν µας µαυρίζει 
µόνο· συχνά µας προκαλεί εγκαύµατα 3. προκαλώ µελανιά (σε κάποιον, σε 
µέρος τού σώµατος του) µε χτύπηµα µου: του µαύρισε το αριστερό µάτι ΦΡ. 
(µτφ.) µαυρίζω (κάποιον) στο ξύλο ξυλοκοπώ (κάποιον), τον δέρνω αγρίως 4. 
(εκφραστ.) δίνω αρνητική ψήφο σε (κάποιον), ώστε να µην εκλεγεί: οι 
ψηφοφόροι θα µαυρίσουν τους υποψηφίους των µεγάλων κοµµάτων στις 
δηµοτικές εκλογές ΣΥΝ. καταψηφίζω ANT. ψηφίζω, υπερψηφίζω 5. (εκφραστ.) 
σε ΦΡ. όπως µου µαυρίζει την ψυχή | την καρδιά µε γεµίζει δυστυχία, µου 
προκαλεί ψυχικό πόνο: το κλάµα της ~ ♦ (αµετβ.) 6. γίνοµαι µαύρος, αποκτώ 
µαύρο χρώµα ή γίνοµαι πολύ σκούρος: φέτος µαύρισα πολύ από τον ήλιο || το 
παλαιό δηµαρχιακό µέγαρο πάλιωσε και µαύρισε µε το πέρασµα τού χρόνου 
ANT. ασπρίζω, λευκαίνω, ξασπρίζαν ΦΡ. (µτφ.) (α) µαύρισε το µάτι µου (από 
την πείνα | τη φτώχια κ.λπ.) δεν αντέχω πλέον (εξαιτίας σοβαρής έλλειψης) 
ΣΥΝ. απελπίστηκα (β) µαύρισε το µάτι µου (+να) υποφέρω από την έλλειψη 
(κάποιου πράγµατος) · 7. γίνοµαι ορατός από µεγάλη απόσταση όχι καθαρά, 
σαν µαύρο σηµάδι: κάτι µαυρίζει εκεί κάτω! 8. (εκφραστ.) γεµίζω δυστυχία, 
δοκιµάζω ψυχικό πόνο: µαύρισε η καρδιά µου από αυτά που άκουσα ΣΥΝ. 
υποφέρω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαύρος. Η σηµ. που σχετίζεται µε την καταψήφιση 
υποψηφίου, οφείλεται σε παλαιότερη εκλογική διαδικασία, κατά την οποία για 
κάθε υποψήφιο υπήρχε χωριστή κάλπη και σε αυτήν έριχναν οι εκλογείς 
λευκό (θετική ψήφος) ή µαύρο (αρνητική ψήφος) σφαιρίδιο]. 

ΜαυρίκΐΌς1 (ο) {Μαυρικίου} (αγγλ. Republic of Mauritius = ∆ηµοκρατία τού 
Μαυρικίου) (συχνά αναφέρεται εσφαλµ. ως Άγιος Μαυ- 
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ρίκιος) νησιωτικό κράτος στον Ινδικό Ωκεανό Α. τής Μαδαγασκάρης 
µε πρωτεύουσα το Πορτ Λιούις, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νό-
µισµα τη ρουπία Μαυρικίου. — Μαυρικιανός (ο), Μαυρικιανή (η), 
µαυρικιανός, -ή, -ό. 

[ETYM. < αγγλ. Mauritius, o Ολλανδός ναύαρχος Wijbrand van 
Warwijck κατέλαβε το νησί το 1598 και το ονόµασε Μαυρίκιο προς 
τιµήν τού Ολλανδού πρίγκιπα Μαυρικίου τού Νασάου (ολλ. Maurits, 
graaf van Nassau)]. Μαυρίκιος2 (ο) {Μαυρικίου} 1. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. < λατ. Mauricius < 
maurus «σκοτεινός, µαύρος» (βλ. κ. µαύ- 
ρος)1 

µαυρίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µαύρο χρώµα, η ιδιότητα τού µαύ-
ρου: το γλυκοχάραµα διώχνει τη ~ τής νύχτας ΣΥΝ. µελανότητα, µε-
λανάδα, σκοτεινιά ANT. ασπρίλα, ασπράδα, λευκότητα 2. µαύρο ση-
µάδι ή µελανή κηλίδα 3. ποσότητα ή µάζα µαύρου χρώµατος (π.χ. 
πολυάριθµη στρατιά, όπως φαίνεται από µακριά): «µαύρη ~ πλάκωσε, 
µαύρη σαν καλοιακούδα» (δηµοτ. τραγ.) 4. (εκφραστ.) η έλλειψη ζω-
ής, ζωντάνιας, η αίσθηση µεγάλης δυστυχίας: «γλυκιά η ζωή κι ο θά-
νατος ~» (∆. Σολωµός) || ~ πλακώνει την ψυχή µου ΣΥΝ. πένθος, σκο-
τεινιά, ζόφος. Επίσης µαυράδα (σηµ. 1, 2). µαύρισµα (το) {µαυρίσµ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γίνεται κάτι µαύρο, το να κάνει κανείς 
κάτι µαύρο 2. (συνήθ. ειδικότ.) το να γίνεται το δέρµα πιο 
σκουρόχρωµο από τον ήλιο: αυτό το αντηλιακό προσφέρει έντονο, 
βαθύ και οµοιόµορφο ~. Μαυριτανία (η) (αραβ. Al-Jumhuriyah al-
Islamiyah al-Muritani-yah = Ισλαµική ∆ηµοκρατία τής Μαυριτανίας) 1. 
κράτος τής Β∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Νουαξότ, επίσηµες 
γλώσσες τη Γαλλική και την Αραβική και νόµισµα την ουγκίγια 2. 
ΙΣΤ. αρχαίο βασίλειο τής Αφρικής, που υποτάχθηκε στους Ρωµαίους. 
— Μαυριτανός (ο), Μαυριτανή (η), µαυριτανικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) 
µαυριτανικός, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Mauritanie < λατ. 
Mauritania < Mauri | Mauriti «Μαυριτανοί», ονοµασία των Βερβέρων 
τής ∆. Αφρικής, όπως τους αποκαλούσαν οι Ρωµαίοι. Βλ. κ. µαύρος]. 
µαύρο- κ. µαυρό- κ. µαυρ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που δηλώνουν: 1. ότι κάτι είναι µαύρο ή έχει σκουρόχρωµη από-
χρωµη: µαυρο-πίνακας, µαυρο-τσούκαλο 2. πρόσωπο µε µαύρο ένδυ-
µα: µαυρο-µαντηλούσα, µαυρο-ντυµένος 3. ότι κάποιος έχει µαύρου 
χρώµατος σωµατικό χαρακτηριστικό: µαυρο-γένης, µαυρο-µάτης, 
µαυρο-µάλλης. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. µαυρο-γένης, 
µαυρο-φορώ), που προέρχεται από το µτγν. επίθ. µαύρος]. 
Μαυροβούνιο (το) {Μαυροβουνίου} (σερβοκρ. Crna Gora) µία από 
τις δύο δηµοκρατίες τής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής Γιουγκο-
σλαβίας (µαζί µε τη Σερβία), µε πρωτεύουσα την Ποντγκόριτσα. — 
Μαυροβούνιος (ο) {1896], Μαυροβούνια (η). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού διεθνούς ονόµατος Montenegro (βεν. προελ.) < ιταλ. 
Monte Nero «µαύρο βουνό», που δόθηκε αρχικά στο όρος Λόβτσεν 
εξαιτίας τής άνυδρης και άδενδρης µορφής του. Την ίδια σηµ. έχει και 
η σερβοκρ. ονοµασία Crna Gora]. µαυρογενης (ο) [µεσν.] 
{µαυρογένηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει 
µαύρο γένι. µαυροδάφνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλυκό επιτραπέζιο 
κρασί σε χρώµα σκούρο κόκκινο, το οποίο παράγεται από υπερώριµα 
σταφύλια των θερµών κλιµάτων και θεωρείται ιδιαίτερα τονωτικό. 
µαυροζούµι (το) {χωρ. γεν.} µαύρο ζουµί, ζωµός και γενικότ. υγρό 
σκούρου χρώµατος: αυτό δεν είναι σούπα, είναι ένα άνοστο ~ || τι το 
πίνεις αυτό το ~; (για καφέ). µαυροµάλλης, -α/-ούσα/-ού, -ικο 
{µαυροµάλληδες, (θηλ.) µαυρο-µαλλούδες} 1. αυτός που έχει µαύρα 
µαλλιά: ~ κοπέλα 2. (για ζώα) αυτός που έχει µαύρο τρίχωµα. 
µαυροµάνικος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ. για αντικείµενα) αυτός που δια-
θέτει µαύρη λαβή: ~ µαχαίρι. 
µαυροµαντηλουσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) γυναίκα που 
φοράει στο κεφάλι της µαύρο µαντήλι (συχνά λόγω πένθους). Επίσης 
µαυροµαντηλού {µαυροµαντηλούδες}. µαυροµάτης, -α, -ικο [µεσν.] 
αυτός που έχει µαύρα µάτια- ΦΡ. µαυροµάτικα φασόλια φασόλια 
µικρού µεγέθους, που φέρουν µαύρο στίγµα- το αποξηραµµένο 
περιεχόµενο τού λοβού των αµπελοφάσου-λων ΣΥΝ. γυφτοφάσουλα. 
Επίσης µαυροµατούσα κ. µαυροµατού (η). µαυροντυµένος, -η, -ο 
αυτός που φορά µαύρα ρούχα, ο ντυµένος στα µαύρα (π.χ. επειδή 
πενθεί): ~ χήρα ΣΥΝ. µαυροφόρος, µαυροφορεµένος ΑΝΤ. 
λευκοφορεµένος, λευκοντυµένος, ασπροντυµένος. µαυροπίνακας (ο) 
[1838] {µαυροπινάκων} 1. πίνακας χρώµατος µαύρου, που 
χρησιµοποιείται στα σχολεία, για να γράφουν πάνω σε αυτόν οι 
δάσκαλοι και οι µαθητές µε κιµωλία 2. (παλαιότ.) µαύρος πίνακας, 
πάνω στον οποίο σηµείωναν οι καταστηµατάρχες όσα τυχόν τους 
χρωστούσαν οι πελάτες τους- ΦΡ. (µτφ.) γράφω (κάποιον) στον 
µαυροπίνακα (στα µαύρα τα κατάστιχα) τον θεωρώ ύποπτο για επι-
λήψιµη πράξη. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. tableau noir]. µαυροπίπερο (το) 
αρωµατικό πιπέρι µε σκούρο χρώµα. µαυροπούλι (το) {χωρ. γεν.} 
(λαϊκ.) το ψαρόνι (βλ.λ.). µαύρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το πιο 
σκούρο χρώµα που υπάρχει στη φύση, το χρώµα τής ασέληνης 
νύχτας, τής πλήρους ελλείψεως φωτός, τού κάρβουνου: «~ είναι η 
νύχτα στα βουνά, ~ σαν καλοιακούδα» (δηµοτ. τραγ.) || - µάτια | 
µαλλιά | γραβάτα | πουλί | πάνθηρας ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) µέλας ΑΝΤ. 
άσπρος, λευκός- ΦΡ. (µτφ.) (α) κάνω µαύρα µάτια να δω (κάποιον) 
βλ. λ. µάτι (β) (απειλητικά) µαύρο φίδι που σ' έφαγε (µαύρο και 
κολοβό)! θα τιµωρηθείς πολύ σκληρά, θα 

πάθεις µεγάλο κακό: όποιος δεν υπακούει, µαύρο φίδι που τον έφαγε! 
(γ) ρίχνω µαύρη πέτρα πίσω µου φεύγω από έναν τόπο µε την 
απόφαση να µην επιστρέψω ποτέ (δ) µαύρος χρυσός το πετρέλαιο (ε) 
µαύρες συσκευές ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες έχουν συνήθως 
µαύρο χρώµα, όπως τα βίντεο, τα στερεοφωνικά συγκροτήµατα, οι 
τηλεοράσεις κ.ά. 2. µαύρο (το) (α) το πιο σκούρο χρώµα που υπάρχει 
στη φύση, το χρώµα τής πλήρους ελλείψεως φωτός, τού κάρβουνου 
(β) (σκωπτ.) η καταψήφιση ή η αρνητική ψήφος: στις εκλογές θα τους 
ρίξουµε | θα φάνε ~ 3. µαύρα (τα) τα µαύρου χρώµατος ρούχα που δη-
λώνουν πένθος: βάζω | φοράω ~ || στις σαράντα ηµέρες θα βγάλω τα ~ 
4. µαύρος (ο), µαύρη (η) (α) το πρόσωπο που ανήκει στην αφρικα-
νικής προελεύσεως φυλή των νέγρων (πβ. λ. λευκός): φυλετικές δια-
κρίσεις εις βάρος των ~ ΣΥΝ. νέγρος, (µειωτ.) αράπης (β) πρόσωπο που 
εργάζεται πολύ και σκληρά, σαν σκλάβος: δουλεύει σαν - || (ειρων.) 
έχει δύο - και του βγάζουν όλη τη δουλειά κι αυτός κάθεται 5. (συ-
νεκδ.) αυτός που σχετίζεται µε τη φυλή των µαύρων, την κουλτούρα 
και τον πολιτισµό της: - µουσική· ΦΡ. (α) µαύρη φυλή η νεγροειδής 
φυλή (β) µαύρη ήπειρος η Αφρική 6. αυτός που έχει αποκτήσει σκού-
ρο δέρµα από την έκθεση στον ήλιο- µαυρισµένος: µετά τις διακοπές 
του στο νησί γύρισε ~ ΣΥΝ. µελαχρινός, µαυρειδερός- ΦΡ. (απειλητικά) 
θα σε κάνω µαύρο (στο ξύλο) θα σε δείρω πάρα πολύ, τόσο ώστε το 
δέρµα σου να µελανιάσει 7. (στα ακριτικά τραγούδια) µαύρος (ο) 
άλογο µε µελανό τρίχωµα: «δίνει τού µαύρου του βιτσιά, στη χώρα 
κατεβαίνει» (ακριτ. τραγ.) 8. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει σκούρο χρώµα 
ή απόχρωση: η φωτιά βγάζει - καπνούς || ο ουρανός έχει γεµίσει ~ 
σύννεφα ΣΥΝ. σκούρος, σκουρόχρωµος, σκοτεινός ΑΝΤ. ανοιχτός, 
ανοιχτόχρωµος 9. βρόµικος: τα χέρια σου είναι ~· πήγαινε να τα πλύ-
νεις! 10. (κρασί) που έχει πολύ σκούρο κόκκινο χρώµα, λ.χ. η µαυρο-
δάφνη (βλ.λ.) 11. (ψωµί) που έχει σκούρο χρώµα, γιατί παρασκευάζε-
ται από αλεύρι ολικής αλέσεως ή σικάλεως 12. (δόντι) που έχει χα-
λάσει ΣΥΝ. σάπιος, χαλασµένος ANT. γερός, υγιής 13. (αργκό) µαύρη 
(η) | µαύρο (το) το χασίς 14. ΤΥΠΟΓΡ. τυπογραφικό στοιχείο τού αλ-
φαβήτου, που τυπώνεται εντονότερα, ώστε να ξεχωρίζει, να τονίζεται 
περισσότερο: σε αυτό το λεξικό κάθε κεφαλή λήµµατος είναι τυπωµένη 
µε ~ στοιχεία · 15. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
δυσκολία, δυστυχία, καταστροφές, αθλιότητα κ.λπ.: µου 'κάνες ~ τη 
ζωή || ~ χρόνια | µελαγχολία | µέρα ΣΥΝ. άθλιος, δυστυχισµένος ANT. 
ευτυχισµένος· ΦΡ. (α) ΙΣΤ. µαύρος Σεπτέµβρης ο Σεπτέµβριος τού 
1955, κατά τον οποίο ξέσπασε κύµα βιαιοπραγιών εις βάρος των 
Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης από τον τουρκικό όχλο (β) Μαύρη 
Βίβλος βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλα τα µελανά έργα καθε-
στώτος, προσώπου κ.ά. (λ.χ. οι διώξεις, οι δολοφονίες, παραβιάσεις 
δικαιωµάτων κ.τ.ό.): η ~ τού φασισµού 16. (α) αυτός που συνδέεται 
µε δυσάρεστα συναισθήµατα: ~ σκέψεις θολώνουν το µυαλό µου || -
ιδέες | συλλογισµοί | µαντάτα (β) ως επιτατικό τής αρνητικής σηµ. 
ουσιαστικών: µε κυρίευσε ~ απελπισία (βλ.λ.) || έπεσε ~ πείνα ΣΥΝ. 
θλιβερός, κακός, πένθιµος ΑΝΤ. ευχάριστος, ευφρόσυνος· ΦΡ. (α) (εκ-
φραστ.) µαύρος κι άραχνος | άραχλος βλ. λ. άραχνος (β) τα βλέπω 
όλα µαύρα βλέπω πάντα την αρνητική όψη των πραγµάτων ή των 
καταστάσεων, είµαι πολύ απαισιόδοξος (γ) τα βάφω µαύρα στενο-
χωριέµαι και θλίβοµαι πάρα πολύ, τόσο ώστε να παραιτηθώ από κάθε 
προσπάθεια (δ) είµαι στις µαύρες µου | έχω τις µαύρες µου δεν έχω 
κέφια, είµαι θλιµµένος ή απελπισµένος (ε) µαύρη αλήθεια η πικρή 
(και δυσβάσταχτη) αλήθεια: έχει δίκιο, για να πούµε και τη ~ (αν και 
είµαστε γενικά αντίθετοι) (στ) µαύρα δάκρυα (µεσν. φρ.) πολύ πικρά 
και πονεµένα δάκρυα· κυρ. στις ΦΡ. χύνω µαύρο δάκρυ | µαύρα 
δάκρυα κ. κλαίω µε µαύρο δάκρυ κλαίω µε πολλή πίκρα και πόνο (ζ) 
µαύρο χάλι | µαύρα χάλια εντελώς άθλια κατάσταση (η) (µτφ.-
εκφραστ.) µαύρη λίστα κατάλογος προσώπων, πραγµάτων κ.λπ. που 
καταδικάζονται, που πρέπει να αποφεύγονται ή να καταστραφούν: το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος κυκλοφόρησε µια ~ µε παραλίες που είναι 
µολυσµένες || η ~ των απαγορευµένων βιβλίων 17. (εµφατ.) αυτός που 
αποδεικνύεται δυσάρεστος, αντίθετα από ό,τι θα περίµενε κα-νείς: ~ 
διακοπές περάσαµε! Έβρεχε και φυσούσε συνέχεια και δεν κάναµε 
κανένα µπάνιο 18. αυτός που συνδέεται µε την έννοια τού κακού, τού 
υποχθόνιου, τού διαβολικού: ~ µαγεία 19. (για πρόσ.) αυτός που 
υποφέρει από δυστυχία, που δοκιµάζεται από την τύχη και τις 
περιστάσεις: δεν λυπάµαι τόσο τον ίδιο, όσο τη ~ τη µάννα του || «αν, 
οι ~, να ζούµε άτεκνοι γέροι | επρόσταξε αυστηρό θέληµα θείο...» (Γ. 
Μαρκοράς) ΣΥΝ. δυστυχισµένος, δόλιος, κακότυχος, δύσµοιρος, τα-
λαίπωρος, βαριόµοιρος, κακοµοίρης, καηµένος, καψερός, φουκαράς, 
φτωχός, έρµος ΑΝΤ. ευτυχισµένος, ευδαίµων, καλότυχος 20. (κ. για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κακία, µοχθηρία: πρόσεχε τον 
αυτόν, είναι - ψυχή || ~ καρδιά 21. αυτός που συνδέεται µε υπερσυ-
ντηρητικές, ακροδεξιές αντιλήψεις: η ~ αντίδραση (οι δυνάµεις που 
αντιδρούν σε οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική προσπάθεια) ΣΥΝ. φασι-
στικός 22. παράνοµος· κυρ. στις ΦΡ. (α) µαύρη αγορά η παράνοµη πώ-
ληση σε υπέρογκες τιµές προϊόντων που είναι απαγορευµένα ή σπα-
νίζουν (π.χ. στην περίοδο τής Κατοχής) (β) µαύρο χρήµα το χρήµα 
που προέρχεται από τον χώρο τής παραοικονοµίας ή που κερδίζεται 
µε εντελώς παράνοµο τρόπο (γ) µαύρη εργασία κρυφή και συνήθ. κα-
κοπληρωµένη εργασία 23. µακάβριος· κυρ. στις ΦΡ. (α) µαύρο χιού-
µορ το να αστειεύεται κανείς µε πράγµατα µακάβρια (β) µαύρη κω-
µωδία η κωµωδία τής οποίας το χιούµορ αντλείται από δυσάρεστες 
και ατυχείς καταστάσεις, που βασίζεται στο µαύρο χιούµορ · 24. 
ΖΩΟΛ. µαύρη χήρα δηλητηριώδης µαύρη αράχνη, που σκοτώνει και 
καταβροχθίζει το αρσενικό της ταίρι µετά το ζευγάρωµα · 25. µαύρη 
τρύπα | µελανή οπή (α) ΑΣΤΡΟΝ. το τελικό στάδιο τής εξέλιξης ενός 
αστέρα πολύ µεγάλης µάζας (β) µεγάλο χρέος | έλλειµµα, το οποίο 
δεν µπορεί να καλυφθεί ή συνεχώς διευρύνεται: η ~ τής οίκο- 
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νοµίας | τού προϋπολογισµού- (ειδικότ.) χρονοβόρα ή εξαιρετικά πο-
λυδάπανη διαδικασία ή κατάσταση που απαιτεί συνεχώς χρήµατα: η 
~ των µεγάλων δηµοσίων έργων || «η Κοµισιόν προσφεύγει κατά των 
χωρών για παραβίαση τής κοινοτικής νοµοθεσίας, οι εθνικές κυβερ-
νήσεις επιµένουν και οι υποθέσεις καταλήγουν στη ~ των κοινοτικών 
διαδικασιών» (εφηµ.) · 26. ΤΕΧΝΟΛ. µαύρο κουτί ηλεκτρονική 
συσκευή, µονωµένη και προστατευµένη σε ειδικό κιβώτιο, που τοπο-
θετείται µέσα στο αεροσκάφος και καταγράφει πληροφορίες σχετι-
κές µε τη λειτουργία και τα συστήµατα πλοήγησης του, καθώς και τις 
συνοµιλίες ανάµεσα στον πιλότο και τον πύργο ελέγχου κατά τη 
διάρκεια τής πτήσης έτσι, ώστε να είναι δυνατόν να ερευνηθούν εκ 
των υστέρων τα αίτια και οι συνθήκες ενδεχόµενου δυστυχήµατος 
• ΦΡ. µαύρο πρόβατο (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που διαφέρει 
από το σύνολο λόγω κάποιου (συνήθ. αρνητικού) χαρακτηριστικού 
του ή που προκαλεί µε τη στάση του την αντίδραση των υπολοίπων: 
αν η χώρα µας δεν φροντίσει σύντοµα να προσαρµοστεί στις κοινο 
τικές οδηγίες, θα γίνει το ~ τής Ε.Ε. — (υποκ.) µαυρούλης, -α, -ικο. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα, συµπάθεια. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. µαύρος < λατ. maurus < αρχ. άµαυρός, αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το επίθ. αµυδρός. Ορισµένες φρ. και όροι είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µαύρη αγορά (< γαλλ. marché noir), µαύρο χιού-
µορ (< αγγλ. black humour), µαύρη τρύπα (< αγγλ. black hole), µαύρο 
κουτί (< αγγλ. black box), µαύρο πρόβατο (< αγγλ. black sheep(, µαύρη 
λίστα (< αγγλ. black list), τα βλέπω όλα µαύρα (< γαλλ. voir tout en 
noir) κ.ά]. 

µαυροτσουκαλο (το) 1. (λαϊκ.) µαύρο τσουκάλι, χύτρα µαυρισµένη 
από την καπνιά 2. (σκωπτ.) άνθρωπος µε έντονα σκούρο δέρµα ή πο-
λύ µαυρισµένος από τον ήλιο. 

µαυροφόρος, -α, -ο [µεσν.] 1. αυτός που φορά µαύρα ρούχα, που εί-
ναι ντυµένος στα µαύρα ΣΥΝ. µαυροφορεµένος, µαυροντυµένος ANT. 
ασπροντυµένος, λευκοφορεµένος, λευκοφόρος 2. µαυροφόρα (η) η 
χήρα· 

µαυροφορώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {µαυροφορείς... | µαυροφόρε-σα, -θηκα, 
-µένος) φορώ µαύρα ρούχα, είµαι ντυµένος στα µαύρα, κυρ. επειδή 
έχω πένθος: τρεις οικογένειες µαυροφόρεσαν από το τελευταίο τρο-
χαίο ατύχηµα || µαυροφορεµένη γυναίκα ΣΥΝ. µαυροντύνοµαι, φορώ 
(τα) µαύρα ANT. ασπροφορώ, λευκοφορώ. 

µαυροφρύδης, -α, -ικο αυτός που έχει µαύρα φρύδια. 
µαυρόχωµα (το) {µαυροχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα µε µαύρο χρώ-

µα, το οποίο προέρχεται από αποσύνθεση οργανικών ουσιών και χρη-
σιµοποιείται κυρ. στην κηπουρική ΣΥΝ. φυτόχωµα, χούµος. 

µαυσωλείο (το) µεγαλοπρεπές και πολυτελές ταφικό µνηµείο, που 
έχει µορφή νάί'σκου ή σύνθετου οικοδοµήµατος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
Μαυσωλεϊον < αρχ. Μαύς)σ)ωλ(λ)ος, σατράπης τής Καρίας από το 
377 ώς το 353 π.Χ., ο οποίος έχτισε για τον εαυτό του ένα 
µεγαλοπρεπές ταφικό µνηµείο. Το όνοµα του συνδέεται πιθ. µε τη 
λυδική θεότητα *Mav§, για την οποία βλ. λ. µαυλίζω]. 

µαφία (η) {δύσχρ. µαφιών) 1. εγκληµατική οργάνωση µε αυστηρή ιε-
ραρχία και απαράβατους εσωτερικούς νόµους, η οποία ιδρύθηκε τον 
περασµένο αιώνα στη Σικελία και η δράση της εξαπλώθηκε σταδιακά 
σε ολόκληρη την Ιταλία, αλλά και την Αµερική και την Ευρώπη 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε οργανωµένο δίκτυο κακοποιών: η ρωσική ~ 3. 
(µτφ.) κλειστή οµάδα επιτηδείων, που εξυπηρετεί συντονισµένα τα 
συµφέροντα της χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα ΣΥΝ. κύκλωµα, κλί-
κα · 4. (ενίοτε κ. χαϊδευτ.) πονηρός ή πολύ έξυπνος άνθρωπος: πρό-
σεχε τον αυτόν, είναι µεγάλη ~! — µαφιόζος (ο), µαφιόζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mafia < σικελ. mafia «θάρρος, γενναιότητα» < αραβ. 
mahjas. «καύχηση, έπαρση»]. 

µαφόριο (το) {µαφορί-ου | -ων) (λόγ.-παλαιότ.) λεπτό πέπλο µε το 
οποίο κάλυπταν το κεφάλι ή/και τους ώµους τους οι γυναίκες. Επί-
σης µαφόρι 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαφόριον < µτγν. λατ. mafortes | mafortia (µόνο πληθ.), 
αγν. ετύµου, που παρετυµολογήθηκε προς το µτγν. ώµοφόριον]. 

µάχαιρα (η) {χωρ. πληθ.) (αρχαιοπρ.) το µαχαίρι· ΦΡ. µάχαιραν έδω-
κας, µάχαιραν θα λάβεις (πβ. Κ.∆. Ματθ. 26, 52: πάντες γαρ οί λαβό-
ντες µάχαιραν εν µαχαίρα άπολοϋνταί) όσοι βλάπτουν τους άλλους, 
θα πάθουν οι ίδιοι κακό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µάχαρ-jα, αβεβ. ετύµου. Ελάχιστα πιθανή είναι η σύν-
δεση µε το ρ. µάχοµαι, όπως και µε τη λ. µάγειρος. Έχει υποτεθεί 
ακόµη ότι η λ. ανάγεται στο εβρ. makërâ «ξίφος», αλλά θα µπορούσε 
να ισχύει και το αντίστροφο]. 

µαχαίρι (το) {µαχαιρ-ιού | -ιών} 1. όργανο που αποτελείται από µε-
ταλλική λεπίδα, κοφτερή στη µία ή και στις δύο ακµές της, και λαβή' 
χρησιµοποιείται για κάθε είδους κόψιµο ή και ως όπλο, θεωρείται δε 
ένα από τα πρώτα εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος: δώσε µου 
το ~, να κόψω το κρέας || κάρφωσε | έµπηξε το ~ στον κορµό τού 
δέντρου || δίκοπο | κοφτερό | στοµωµένο -1| σέρνω | τραβώ | βγάζω ~ 
ΦΡ. (µτφ.) (α) κόβω (κάτι) µε το µαχαίρι εξαφανίζω (κάτι) από τη ρί-
ζα του (β) τραβάω µαχαίρι γίνοµαι πολύ επιθετικός, εξοργίζοµαι πάρα 
πολύ: Μη µου µιλάς για τον Αντωνίου! Όταν ακούω γι ' αυτόν, ~ (γ) 
είµαι | βρίσκοµαι στα µαχαίρια (µε κάποιον) έχω πολύ µεγάλες δια-
φορές, υπάρχει µίσος ανάµεσα µας (δ) βάζω το µαχαίρι στον λαιµό 
(κάποιου) πιέζω (κάποιον) σε πολύ µεγάλο βαθµό: µόνο όταν του βά-
λεις το µαχαίρι στον λαιµό, θ'αντιδράσει (ε) ΓΟ µαχαίρι φτάνει ώς το | 
στο κόκκαλο για µια έρευνα για την αναζήτηση ευθυνών και τη 
διαλεύκανση τής αλήθειας, η οποία φτάνει σε βάθος, ώς τους πραγ-
µατικούς υπευθύνους, όποιοι κι αν είναι αυτοί (στ) (παροιµ.) όποιος 
έχει µαχαίρι, τρώει πεπόνι τα αγαθά τα απολαµβάνει αυτός που έχει 
και τα µέσα για να τα αποκτήσει (ζ) µπαίνει µαχαίρι γίνονται δρα-
στικές περικοπές: «αποφασίστηκε να περικοπούν οι κρατικές δαπά- 

νες, να µπει µαχαίρι στη διοίκηση» (εφηµ.) (η) (µτφ.) βγαίνουν (τα) 
µαχαίρια εκδηλώνονται οι αντίπαλες διαθέσεις, για οξείες λεκτικές 
επιθέσεις µεταξύ υποστηρικτών αντίθετων απόψεων: στη γενική συ-
νέλευση τού συλλόγου βγήκαν µαχαίρια 2. (µτφ.) οτιδήποτε πληγώνει 
συναισθηµατικά, προκαλεί οξύ συναίσθηµα πόνου και θλίψης: τα λό-
για της ήταν ~ στην καρδιά µου 3. (λαϊκ.-µτφ.) η χειρουργική επέµ-
βαση: αφού έχει πρόβληµα συνέχεια µε τον λαιµό, µάλλον οι αµυ-
γδαλές σου χρειάζονται ~ ΣΥΝ. νυστέρι, λεπίδι. — (υποκ.) µαχαιράκι 
[µεσν.] κ. (λόγ.-υποκ.) µαχαιρίδιο (το) [µτγν.], (µεγεθ.) µαχαίρα (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαχαίριον, υποκ. τού ουσ. µάχαιρα. Ορισµένες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βάζω το µαχαίρι στον λαιµό κάποιου (< 
γαλλ. mettre le couteau sur | sous la gorge), είναι στα µαχαίρια (< 
γαλλ. ils sont à couteaux tirés)]. 

µαχαιριά (η) [µεσν.] 1. το χτύπηµα µε µαχαίρι: του έδωσε µια ~ 2. 
(συνεκδ.) το τραύµα που έχει προκληθεί από µαχαίρι: το πτώµα είχε 
πέντε ~ στην κοιλιά 3. (µτφ.) πλήγµα. 

µαχαιροβνάλτης (ο) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) (εκφραστ.) κακοποιός 
που σκοτώνει µε µαχαίρι. 

µαχαιροπίρουνο (το) 1. το µαχαίρι και το πιρούνι, τα οποία χρησι-
µοποιεί κανείς στο φαγητό 2. µαχαιροπίρουνα (τα) το σύνολο των 
µαχαιριών, των πιρουνιών και των κουταλιών, που χρησιµοποιούνται 
στο τραπέζι για το γεύµα. 

µαχαιρώνω ρ. µετβ. {µαχαίρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. χτυπώ µε µαχαίρι: 
τον µαχαίρωσε πισώπλατα 2. (µεσοπαθ. µαχαιρώνοµαι) συµµετέχω 
σε συµπλοκή, κατά την οποία ανταλλάσσονται χτυπήµατα µε µα-
χαίρια. — µαχαίρωµα (το). 

µαχαλάς (ο) {µαχαλάδες) (καθηµ.) λαϊκή γειτονιά, τµήµα πόλεως, 
συνοικία: ο απάνω | κάτω | πέρα ~ || προσφυγικός ~ ΦΡ. (παροιµ.) κάθε 
τόπος και ζακόνι, κάθε µαχαλάς και τάξη κάθε περιοχή έχει τις δικές 
της συνήθειες, τα δικά της ήθη και έθιµα. [ETYM. µεσν. < τουρκ. 
mahalle]. 

µαχαραγιάς (ο) (µαχαραγιάδες) 1. ο ηγεµόνας ινδικού κρατιδίου 2. 
(µτφ.) άνθρωπος που ζει µέσα στην πολυτέλεια και τις ανέσεις: στο 
σπίτι που τους παραχωρήθηκε ζουν ζωή µαχαραγιά ΣΥΝ. πασάς. 
[ΕΤΥΜ. < χίντι mahärajah «µεγάλος βασιλιάς» < mahät «µεγάλος» (πβ. 
ελλην. µέγας) + raja «βασιλιάς» (< σανσκρ. rajan)]. 

µαχαρανή (η) η σύζυγος τού µαχαραγιά. [ETYM. < χίντι maharani 
«µεγάλη βασίλισσα» < mahät «µεγάλος» (πβ. ελλην. µέγας) + räni 
«βασίλισσα» (< σανσκρ. räjfii)]. 

µάχη (η) {µαχών} 1. η ένοπλη σύγκρουση µεταξύ δύο αντιπάλων 
στρατών, ένοπλων οµάδων, στο πλαίσιο πολεµικής σύρραξης: µεγάλη 
| σφοδρή | αµφίρροπη | λυσσώδης | αποφασιστική | σκληρή | φονική | 
αιµατηρή ~ || δίνω ~ || η ~ µαίνεται || µπαίνω | ρίχνοµαι στη ~ || πεδίο 
µάχης (ο χώρος όπου διεξάγεται η ένοπλη σύγκρουση) || ~ εκ τού 
συστάδην | σώµα µε σώµα || σε θέση µάχης ΣΥΝ. συµπλοκή, σύρραξη· 
ΦΡ. (α) µητέρα (όλων) των µαχών βλ. λ. µητέρα (β) (λόγ.) άδακρυς µά-
χη (άδακρυς µάχη) µάχη χωρίς απώλειες 2. (γενικότ.-εκφραστ.) κάθε 
είδους σύγκρουση, έντονη αναµέτρηση: ~ δύο κοµµάτων για την 
εξουσία || έχασε τη ~ µε τον θάνατο (πέθανε υποκύπτοντας τελικά 
στην ασθένεια ή στα τραύµατα του)· ΦΡ. θέτω (κάποιον) εκτός µά-
χης (i) καθιστώ (κάποιον) ανίκανο να συνεχίσει να µάχεται, εξουδε-
τερώνω (ii) καθιστώ (κάποιον) ανενεργό, τον εµποδίζω να αναπτύξει 
δράση ή να συνεχίσει να ασχολείται µε κάτι: οι ρευµατισµοί µε έθε-
σαν εκτός µάχης 3. (µτφ.) έντονη, πεισµατώδης και συστηµατική προ-
σπάθεια για την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού: η κυβέρνηση έδω-
σε ~ για την ψήφιση τού νοµοσχεδίου στη Βουλή || αν δεν εκσυγχρο-
νίσουµε τη βιοµηχανία µας, θα χάσουµε τη ~ τής προόδου || ~ για τη 
µόρφωση || - κατά τής φτώχιας | τού πληθωρισµού | τής ανεργίας 
ΣΥΝ. αγώνας, πάλη· ΦΡ. µάχη των εντυπώσεων έντονος ανταγωνισµός 
για το ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ποιος θα κάνει καλύτερη 
εντύπωση: το κόµµα κέρδισε τη ~ στην προεκλογική περίοδο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µάχοµαι (υποχωρητ.). Η φρ. (θέτω | είµαι) εκτός µάχης αποδίδει 
τη γαλλ. (mettre | être) hors de combat]. 

µάχητα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.-λογοτ.) η µάχη (πβ. µάνητα). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µάχη, κατά το σχήµα νεότη - νεότητα, µάνη - µάνητα]. 

µαχητής (ο) [αρχ.], µαχήτρια (η) [1847] {µαχητριών} 1. πρόσωπο 
που µετέχει σε ένοπλη σύρραξη, σε πολεµική σύγκρουση ΣΥΝ. πολε-
µιστής, στρατιώτης 2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) πρόσωπο που αγωνίζεται µε 
πίστη και αφοσίωση για την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού: ατρό-
µητος | ακούραστος ~ τής ελευθερίας | τής δηµοκρατίας | τής προόδου 
ΣΥΝ. αγωνιστής. 

µαχητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε µάχη, ο κατάλ-
ληλος για πολεµική σύρραξη: ~ αεροσκάφη | ικανότητα | φρόνηµα || (κ. 
ως ουσ.) η Πολεµική Αεροπορία έχει ανάγκη από µαχητικά και 
µεταγωγικά ΣΥΝ. πολεµικός 2. αυτός που αναπτύσσει έντονη αγωνι-
στική δραστηριότητα: είναι το πιο ~ µέλος τού κόµµατος ΣΥΝ. δρα-
στήριος, κινητικός 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από αγωνιστικότητα 
και πάθος, που δεν κάµπτεται εύκολα: ~ αθλητής | πολιτικός | αγορη-
τής | εφηµερίδα | πνεύµα | συλλαλητήριο ΣΥΝ. αγωνιστικός. — µα-
χητικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. µαχητικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η 
µαχητική ικανότητα: η ~ τής Πολεµικής Αεροπορίας || η ~ των 
πολεµικών µας αεροσκαφών 2. (µτφ.) η αγωνιστική διάθεση 
προσώπου σε σχέση µε τις ιδέες που υποστηρίζει ή τους στόχους που 
επιδιώκει να εκπληρώσει: υπήρξε πολιτικός που διακρίθηκε για τη - 
του, όντας µπροστάρης σε όλους τους δηµοκρατικούς αγώνες τού λαού. 
µαχητός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι δυνατόν να πολεµηθεί 
και κατ' επέκτ. να αµφισβητηθεί, να ανατραπεί: ~ τεκµήριο | επιχεί- 
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ρήµα ΣΥΝ. αµφισβητούµενος ΑΝΤ. αµάχητος, ακαταµάχητος. 
-µαχία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε: 1. το 

όργανο ή τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται µια µάχη: οπλο-µα-χία, ξιφο-µαχία, 
µονο-µαχία 2. τον χωρό όπου γίνεται µια µαχή: αεροµαχία, θαλασσο-µαχία 3. 
την αιτία της µάχης ή εκείνο εναντίον τού οποίου γίνεται µια µάχη: εικονο-
µαχία, ταυρο-µαχία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. ναυ-µα-χία, µτγν. ταυρο-µαχία), που προέρχεται από συνθ. σε -µάχος 
(βλ.λ.)]. 

µάχιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. ικανός ή κατάλληλος για µάχη, αυτός που µπορεί να 
συµµετάσχει σε ένοπλη σύγκρουση: ~ στράτευµα ΣΥΝ. αξιόµαχος 2. ΣΤΡΑΤ. 
(α) (πολίτης) που κρίνεται ικανός να εκτελέσει πλήρη στρατιωτική υπηρεσία, 
σε αντιδιαστολή προς αυτόν που κρίνεται ανίκανος ή κατατάσσεται στους 
βοηθητικούς ΣΥΝ. οπλίτης, στρατιώτης (β) αυτός που υπηρετεί σε 
στρατιωτικό σώµα, το οποίο µετέχει ή προορίζεται να µετάσχει σε πολεµικές 
επιχειρήσεις και όχι να µείνει στα µετόπισθεν: ~ αξιωµατικός 3. (µτφ.) αυτός 
που συµµετέχει ενεργητικά σε έναν χώρο δραστηριότητας: ~ δηµοσιογράφος | 
εκπαιδευτικός || (περιληπτ.) η ~ δηµοσιογραφία | εκπαίδευση. — µα-χίµως 
επίρρ; [µτγν.], µαχιµότητα (η). 

µαχµουρλήδικος, -η, -ο (οικ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ραθυµία και 
νωθρότητα: - συµπεριφορά | κινήσεις ΣΥΝ. νωθρός, τεµπέλικος, οκνός, 
ράθυµος ΑΝΤ. δραστήριος, γρήγορος, ενεργητικός, µαχητικός. — 
µαχµουρλήδικα επίρρ. 

µαχµουρλής (ο) {µαχµουρλήδες}, µαχµουρλού (η) {µαχµουρλού-δες} (οικ.) 1. 
πρόσωπο που µόλις ξύπνησε, που δεν κοιµήθηκε καλά και γι' αυτό έχει κακή 
διάθεση ΣΥΝ. αγουροξυπνηµένος, κακοδιάθε-τος 2. πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται µε ραθυµία και νωθρότητα ΣΥΝ. οκνός, νωθρός, δυσκίνητος, 
χαύνος, νυσταλέος ΑΝΤ. ζωηρός, δραστήριος, ενεργητικός, σφριγηλός. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. mahmurlu < mahmur «νυσταγµένος»]. 

µάχοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ (αµετβ.) 1. 
συµµετέχω σε ένοπλη σύγκρουση, σε µάχη: ο απελευθερωτικός στρατός 
µάχεται µε ηρωισµό και αυταπάρνηση || µαχόµαστε µέχρις εσχάτων | στο 
πλευρό κάποιου ΣΥΝ. πολεµώ ♦ 2. (αµετβ. κ. µετβ.) (κατ' επέκτ.-µτφ.) 
καταβάλλω έντονες και συστηµατικές προσπάθειες (για να επιτύχω 
συγκεκριµένο στόχο), συµµετέχω σε σκληρό αγώνα, αναµέτρηση: (αµετβ.) 
µάχεται για τα δικαιώµατα του || ~ κατά τής διαφθοράς || µαχόµενη 
δηµοσιογραφία | δικηγορία || εκπαίδευση || (µετβ.) µάχεται αταλάντευτα την 
ηθική σήψη και τα σκάνδαλα ΣΥΝ. αγωνίζοµαι, παλεύω, πολεµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε την περσ. λ. *ha-
amazan (βλ. λ. αµαζόνα), η οποία θα περιέγραφε µια περσική πολεµική φυλή, 
δεν ευσταθεί µορφολογικώς. Το ίδιο ισχύει και για τις προταθείσες συνδέσεις 
µε τους τ. µάχαιρα και µηχανή. Το λατ. mactô «σφάζω, θυσιάζω» εγείρει 
παρόµοια προβλήµατα, ενώ ή αναγωγή στο σανσκρ. makhâ- «λάγνος» απέχει 
σηµασιολογικώς]. 

-µάχος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν το 
πρόσωπο που: 1. µάχεται εναντίον κάποιου: εικονο-µάχος, ταυρο-µάχος 2. 
υπερασπίζεται µια περιοχή ή που πολέµησε σε έναν τόπο: µακεδονο-µάχος, 
µαραθωνο-µάχος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πυγ-µά-χος, 
µτγν. θεο-µάχος), που προέρχεται από το θ. τού ρ. µάχοµαι]. 

-µαχος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λόγιων επιθέτων που 
σχετίζονται µε: 1. τη στάση κάποιου απέναντι σε µάχη, αναµέτρηση: αξιό-
µαχος, φυγό-µαχος 2. την ιδιότητα τής αντίστασης ή αντοχής (σε κάτι): πυρί-
µαχος. 
[ΕΤΥΜ; Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. σύµ-µα-χος, 
πρό-µαχος), που προέρχεται από το θ. τού ρ. µάχοµαι}. 

-µαχώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. το 
όργανο ή τον τρόπο µε τον οποίο µάχεται κάποιος: λογο-µαχώ, ξι-φο-µαχώ 2. 
τον χώρο όπου µάχεται κάποιος: αερο-µαχώ, ναυ-µαχώ 3. τη δυσκολία και την 
αγωνία που αισθάνεται κάποιος: ψυχο-µαχώ, αγκο-µαχώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. συµ-µαχώ, 
µονο-µαχώ), που προέρχεται από τα συνθ. σε -µαχος | -µαχος (βλ.λ.)]. 

Μ.Ε. (η) Μέση Εκπαίδευση. 
µε κ. µ' (µπροστά από φωνήεν) πρόθ. (+αιτ.) δηλώνει: 1. (α) συνοδία ή 

συντροφιά, παρέα (µε κάποιον) (συχνά προηγείται το επίρρ. µαζί): πήγα στο 
θέατρο ~ τον πατέρα µου (ή µαζί ~ τον πατέρα µου) || θα έρθω - τον Πέτρο (β) 
συνύπαρξη: ζει ~ µια φίλη της 2. τρόπο: τα πορτοκάλια πωλούνται ~ το κιλό κι 
όχι ~ το κοµµάτι || µε βοήθησε ~ προθυµία || πίνω τον καφέ ~ ζάχαρη και γάλα || 
βγαίνοντας από το διαµέρισµα του ήρθε πρόσωπο ~ πρόσωπο µε τη Μαρία || 
γίνεται µάχη σώµα - σώµα | στήθος - στήθος || περπατούσαν χέρι (~) χέρι! || θα 
έρθει - χαρά στη συγκέντρωση || ~ λίγα λόγια (σύντοµα), πες µου ποιο είναι το 
πρόβληµα σου || µιλάει πάντα ~ τουπέ (αλαζονικά) || βλέπω ή παίρνω κάποιον ~ 
καλό ή κακό µάτι (διατίθεµαι ευνοϊκά ή δυσµενώς απέναντι του) || ~ χίλια 
βάσανα (πολύ δύσκολα) κατάφερε να µεγαλώσει τα παιδιά της || βγάζω το ψωµί 
µου ~ τον ιδρώτα τού προσώπου µου (δουλεύοντας πολύ σκληρά, κοπιάζοντας 
πολύ) || τίποτα δε γίνεται ~ το ζόρι (µε πίεση), πρέπει να τον πάρεις ~ το καλό 
(να τον καλοπιάσεις, να του µιλήσεις γλυκά) για να γίνει η δουλειά σου || 
σήκωσε το ~ το µαλακό (προσεκτικά, χωρίς βίαιες κινήσεις) || δέχτηκε ~ ΤΟ 
στανιό (πιεζόµενος, χωρίς να θέλει) || ~ τα πολλά (µε πολλές προσπάθειες, 
ύστερα από πολύ κόπο) κατάφερα να την πείσω να δώσει εξετάσεις 3. µέσο 
µεταφοράς ή όργανο: πήγα - τρένο | τα πόδια || έκοψα το καρπούζι ~ το µαχαίρι 
|| διαβάζει ~ το φως τής λάµπας || (ευχετ.) ~ τη βοήθεια τού Θεού, θα τα 
καταφέρουµε! 4. σχέση | αναφορά: έχει µανία ~ το ψάρεµα || µ ' εκείνο το 
πρόβληµα που είχαµε χθες, δεν µπόρεσα να βρω λύση 5. ισότητα, οµοιότητα, 
συµφωνία, 

επικοινωνία φιλική ή εχθρική: το αυτοκίνητο σου είναι ίδια µάρκα -το δικό µου 
|| η ∆ανάη µοιάζει ~ τον πατέρα της || έχει τσακωθεί ~ τους δικούς της || οι 
Ισραηλινοί άρχισαν διαπραγµατεύσεις - τους Παλαιστινίους || είναι σύµφωνος - 
τις απόψεις µας 6. (α) συνθήκες: δεν ταξιδεύω ~ τέτοια βροχή || ~ τόσο θόρυβο 
µου είναι αδύνατον να κοιµηθώ (β) ψυχική κατάσταση: γέλασα ~ την καρδιά 
µου (πολύ) || έφαγα - την ψυχή µου (όσο ήθελα, πολύ) || δούλεψε ~ πυλλή όρεξη 
7. αιτία: συγκινήθηκα ~ τη συµπεριφορά του 8. κυριότητα, κτήση, κατοχή 
(ακόµα και για είδη ένδυσης): νύφη ~ προίκα 9. ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 
ιδιότητα, περιεχόµενο: σπίτι - ωραία επίπλωση || µποτίλια ~ λάδι || η δασκάλα ~ 
τα γαλάζια µάτια || το κορίτσι ~ τα µαύρα (ενν. ρούχα)· ΦΡ. χρήµα µε ουρά 
πολύ χρήµα: η νύφη µπορεί να µην είναι όµορφη, όµως έχει -10. χρόνο: (α) 
χρονικό προσδιορισµό: θα ξεκινήσουµε το πρωί ~ την ανατολή τού ήλιου || 
πρωί-πρωί ~ τη δρο-σούλα- ΦΡ. κοιµάµαι | πάω για ύπνο µε τις κότες 
κοιµάµαι πολύ νωρίς (β) όριο | τέλος χρονικού διαστήµατος: δέκα ~ έντεκα 
έχουµα µάθηµα 11. ποσό ή αντάλλαγµα | αντιστάθµισµα: άλλαξα τα ρούβλια ~ 
δολλάρια || τον βοήθησε - το αζηµίωτο || δεν πουλώ ~ κέρδος, αλλά ~ ζηµία 12. 
αντίθεση, εναντίωση (παρά): ~ τόσες υποχρεώσεις, τα κατάφερε µια χαρά || ~ 
όλο το σεβασµό που σου 'χω, θα διαφωνήσω µαζί σου || µ' όλες της τις 
παραξενιές, είναι χαριτωµένη 13. ως περι-φραστ. πρόθεση (+αιτ.) ή περιφραστ. 
σύνδ. (+να...): (α) µε βάση: ~ τα διεθνή πρότυπα, το νέο αεροδρόµιο είναι από 
τα καλύτερα στον κόσµο (β) µε αποτέλεσµα (+να...): άργησε να ξεκινήσει, ~ να 
φτάσει καθυστερηµένος || δεν διάβασε στις εξετάσεις ~ την αποτυχία (γ) µε 
σκοπό | στόχο (+να...): έκανε τα πάντα ~ να ανέβει στην ιεραρχία τής 
επιχείρησης- ΦΡ. µε τίποτα στον κόσµο | ούτε µε σφαίρες για να δηλωθεί 
κατηγορηµατική άρνηση για κάτι: Εγώ, να φάω κρέας, ενώ είµαι χορτοφάγος; 
~! (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. µετά (βλ.λ.), µε ανοµοιωτική αποβολή τής β' συλλαβής, 
κυρ. όταν ακολουθούσε άρθρο (π.χ. µετά τα...)]. µε2 αντων. αιτιατική ενικού τού 
ά προσ. τής προσωπικής αντων. εγώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ προσωπικές αντωνυµίες, λ. 
προσωπικός. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. έµέ (βλ. λ. εγώ)]. µέα →τα σέα και τα µέα 
mea culpa λατ. (προφέρεται µέα κούλπα) ελλην. δικό µου λάθος- δικό µου το 

φταίξιµο· φράση µε την οποία παραδέχεται κανείς το λάθος του δηµόσια. 
[ΕΤΥΜ < λατ. mea culpa «λάθος µου» < mea (< αντων. meus «εµός, δικός 
µου») + culpa «λάθος»]. µέγα- κ. µεγά- 1. λεξικό πρόθηµα που δηλώνει µεγάλο 
µέγεθος: µε-γα-θήριο, µεγα-θυµία 2. (για µονάδα µετρήσεως µεγέθους) µονάδα 
κατά ένα εκατοµµύριο φορές µεγαλύτερη από τη βασική µονάδα: µε-γα-βάτ 
(ένα εκατοµµύριο βατ(, µεγα-χέρτς, µεγά-τονος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το επίθ. µέγας και πέρασε σε 
ξέν. επιστηµονικούς όρους (λ.χ. mega-hertz, mega-byte)]. µεγαβάτ (το) {άκλ.} 
ΦΥΣ. µονάδα µέτρησης τής ισχύος στο συνεχές ρεύµα ή τής ενεργού ισχύος, 
που ισοδυναµεί µε 1.000.000 βατ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. megawatt (νόθο 
συνθ.), βλ. κ. βατ]. µεγαθήριο (το) [1876] {µεγαθηρί-ου | -ων} 1. ΖΩΟΛ. 
προϊστορικό ζώο, το οποίο ανήκει σε γένος γιγαντιαίων θηλαστικών που έχουν 
εκλείψει και απαντούν µόνο σε απολιθωµένη κατάσταση· είχαν ύψος περίπου 
δύο µέτρων και µήκος περίπου πέντε, ήταν εφοδιασµένα µε µεγάλα νύχια και 
δόντια και τρέφονταν κυρ. µε φύλλα δέντρων και θάµνων 2. (µτφ.) κάθε 
κατασκεύασµα υπερβολικά µεγάλο, µε γιγαντιαίες διαστάσεις: στην παλιά 
αλάνα χτίστηκε ένα οικοδοµικό ~ || αυτή η πολυκατοικία είναι σωστό ~ ΣΥΝ. 
κολοσσός, γίγας 3. (µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος µε γιγάντιες σωµατικές 
διαστάσεις και τεράστια δύναµη ΣΥΝ. γίγαντας, γοµάρι ΑΝΤ. νάνος, πυγµαίος 4. 
(για εταιρεία, οργανισµό κ.τ.ό.) πολύ µεγάλος, πανίσχυρος: «εργάστηκε για δύο 
δεκαετίες στα ~ τής ιταλικής βιοµηχανίας, τη Φίατ και την Ολιβέττι» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. κολοσσός, γίγας. µεγάθυµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που διακρίνεται 
για την ψυχική του ευγένεια, που συµπεριφέρεται µε ανωτερότητα ΣΥΝ. µεγαλό-
ψυχος, µεγαλόκαρδος, γενναιόφρων, υψηλόφρων ΑΝΤ. µικρόψυχος, µι-
κροπρεπής, στενόκαρδος, εµπαθής.  — µεγαθιιµως επίρρ. [1830], µεγαθυµία 
(η) [1832]. µέγαιρα (η) {σπάν. µεγαιρών} (µετωνυµ.) γυναίκα µε κακό και ερι-
στικό χαρακτήρα ΣΥΝ. στρίγγλα, µαινάδα, σκύλα. [ΕΤΥΜ. µτγν., ονοµασία µιας 
από τις Ερινύες, < αρχ. µεγαίρω «αρνούµαι κάτι (επειδή το θεωρώ υπερβολικό)» 
(υποχωρητ.) < *µεγάρ-)ω (πβ. κ. γεραίρω, εχθαίρω) < µέγας (βλ.λ.)]. µέγα 
κεφάλια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το να έχει κανείς κεφάλι µεγαλύτερο από το 
κανονικό ΑΝΤ. µικροκεφαλία. Επίσης µεγαλοκεφαλία. — µεγακέφαλος, -η, -ο 
κ. µεγαλοκέφαλος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. megacephaly]. 
µεγάκοσµος (ο) [1888] ο µακρόκοσµος (βλ.λ.) ΑΝΤ. µικρόκοσµος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. megacosm]. µεγάκυκλος (ο) {µεγακύκλ-
ου | -ων, -ους} 1. η µονάδα µέτρησης για µεγάλες τιµές συχνότητας, που 
ισούται µε 1.000.000 κύκλους (δηλ. χερτς) και φανερώνει πόσα εκατοµµύρια 
επαναλήψεις ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος έχουµε ανά δευτερόλεπτο 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα ταχύτητας λειτουργίας τού επεξεργαστή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mégacycle]. µεναλακρία (η) → ακροµεγαλία 
µεγαλαυχώ ρ. αµετβ. {µεγαλαυχείς...· µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) 

χρησιµοποιώ στοµφώδες ύφος όταν µιλώ, λέω µεγάλα λόγια ΣΥΝ. 
µεγαληγορώ, µεγαλορρηµονω. — µεγαλαιιχία (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεγαλαυχώ 
(-έω) < µεγάλαυχος < µεγαλ(ο)- + -αυχος < 
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αύχώ «καυχώµαι». Η λ. συνδέεται µε το ρ. εύχοµαι (βλ.λ.) µέσω συνθέτων όπως 
κενεαυχής ή µεγαυχής < *κενε-ευχής ή *µεγ-ευχής]. µεγαλείο (το) 1. η 
ξεχωριστή λαµπρότητα, αίγλη που υποβάλλει συναισθήµατα µεγάλου 
θαυµασµού ή και δέους: το ~ του αρχαιοελληνικού πολιτισµού || το ~ τής 
χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας || αυτή η πράξη δείχνει ψυχικό - 
(ανωτερότητα ψυχική) ΣΥΝ. µεγαλοπρέπεια ANT. ευτέλεια, ταπεινότητα· ΦΡ. 
Ελλάς, το µεγαλείο σου! (ει-ρων.) ως σχόλιο, για να δείξουµε ότι στην Ελλάδα 
τίποτε δεν λειτουργεί σωστά, για απάτες, κακοδιοίκηση κ.λπ. 2. µεγαλεία (τα) 
(α) τα λαµπρά επιτεύγµατα και η δόξα που τα συνοδεύει: «περασµένα ~ και 
δηγώντας τα να κλαις» (∆. Σολωµός) || αλησµόνητα | εθνικά | αρχαία | εφήµερα | 
λαµπρά | ξεχασµένα | πρόσκαιρα | χαµένα ~ (β) πολυτέλεια και φήµη, ό,τι 
χαρακτηρίζει τη ζωή υψηλών προσώπων: όλη της τη ζωή ονειρευόταν πλούτη 
και - 3. (ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε προκαλεί θαυµασµό ή µεγάλη 
ευχαρίστηση: µας υποδέχτηκε σ' ένα σπίτι ~! 4. (ως επίρρ.) θαυµάσια, υπέροχα: 
θα περάσουµε ~· θάλασσα, ήλιος και καλή παρέα ΣΥΝ. θαύµα, καταπληκτικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεγαλεϊον, ουδ. τού επιθ. µεγαλεϊος < µέγας (πβ. κ. ανδρείος)]. 
µεγαλειότατος, -άτη {µεγαλειοτάτ-ου | -ων, -ους} (ως τιµητική προσφώνηση) ο 
βασιλιάς | η βασίλισσα ή ο αυτοκράτορας | η αυτοκράτειρα: ο ~ επιθεωρεί το 
στράτευµα. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. υπερθ. βαθµ. τού αρχ. µεγαλεϊος, απόδ. τού αγγλ. 
majesty (πβ. γαλλ. majesté) < λατ. majestas «µεγαλειότητα» < major, συγκρ. 
βαθµ. τού επιθ. magnus]. µεγαλειότητα (η) [µτγν.] {µεγαλειοτήτων} 1. το να 
χαρακτηρίζεται (κάποιος/κάτι) από εξαιρετική λαµπρότητα, από µεγαλείο ΣΥΝ. 
µεγαλοπρέπεια ΑΝΤ. ταπεινότητα 2. (µε κεφ.) ως προσηγορία κληρονοµικών 
αρχόντων, αυτοκρατόρων και βασιλέων: η ~ σας αισθάνεται καλά σήµερα; || η 
Αυτού Μεγαλειότης ο βασιλιάς τής ∆ανίας || η Αυτής Μεγαλειότης η βασίλισσα 
τής Αγγλίας (Her Majesty the Queen of England) ΣΥΝ. µεγαλειότατος (πβ. κ. λ. 
A.M.). Επίσης µεγαλειότης (λόγ.) {µεγαλειότητος}. µεγαλειώδης, -ης, -ες 
{µεγαλειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγαλείο: ~ 
θέµα | παρέλαση | παράσταση | δεξίωση | προσπάθεια | νίκη | υποδοχή ΣΥΝ. 
λαµπρός, υπέροχος, έξοχος, µεγαλοπρεπής ΑΝΤ. ταπεινός. — µεγαλειωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. grandiose]. µεγαλέµπορος (ο/η) [µτγν.] 
{µεγαλεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που διακινεί µεγάλες ποσότητες 
εµπορευµάτων, διαθέτοντας µεγάλα κεφάλαια και πουλώντας συνήθ. 
χονδρικώς: ~ κρεάτων | υφασµάτων | ηλεκτρικών ειδών ΑΝΤ. µικρέµπορος, 
εµποράκος. Επίσης (λαϊκ.) µεγαλέµπορας (ο). — µεγαλεµπόριο (το) [1865]. 
Μεγαλέξαντρος (ο) (λαϊκ.) ο Αλέξανδρος Γ τής Μακεδονίας, ο Μέγας 
Αλέξανδρος (356-323 π.Χ.). µεγαλεπήβολος, -η, -ο 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µεγαλείο, που προκαλεί θαυµασµό 2. αυτός που στοχεύει 
ψηλά, που δρα ή γίνεται µε τόλµη: ~ σχέδιο | πρωτοβουλία | στόχος ΣΥΝ. 
τολµηρός, φιλόδοξος ANT. µικρός. — µεγαλεπήβολα | µεγαλεπηβόλως επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεγαλεπήβολος | µεγαλεπίβολος < µεγαλ(ο)- + έπήβο-λος | 
έπίβολος (το -η- τού τ. έπήβολος οφείλεται σε αναλογία προς συνθ. µε 
εκτεταµένο φωνήεν, π.χ. ύπ-ήκοος, παρ-ήγορος) < επιβάλλω]^ Μεγάλες 
Αντίλλες (οι) {Μεγάλων Αντιλλών} σύµπλεγµα νησιών τής ∆. Καραϊβικής 
Θάλασσας, το οποίο περιλαµβάνει τα νησιά Ισπα-νιόλα (Αϊτή και ∆οµινικανή 
∆ηµοκρατία), Κούβα, Τζαµάικα και Πουέρτο Ρίκο (πβ. λ. Μικρές Αντίλλες). 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Αντίλλες]. Μεγάλη Βρετανία (η) 1. νησί τής Β∆. Ευρώπης, που 
βρέχεται ∆. και Β. από τον Ατλαντικό Ωκεανό, Α. από τη Βόρεια Θάλασσα και 
Ν. από τη Μάγχη και περιλαµβάνει την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία 2. 
(καταχρ.) το Ηνωµένο Βασίλειο (βλ.λ.). Επίσης Βρετανία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Βρετανία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. Great Britain. Το όνοµα Βρετανία < λατ. Britannia < 
Britanni, ονοµασία κελτ. φύλων που κατοικούσαν αρχικά στις Βρετανικές 
Νήσους, αγν. ετύµου. Το επίθ. Βρεταν(ν)ικός απαντά ήδη στον Αριστοτέλη]. 
µεγαληγορώ ρ. αµετβ. {µεγαληγορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 
χρησιµοποιώ ποµπώδεις φράσεις στην οµιλία µου, λέω µεγάλα λόγια ΣΥΝ. 
µεγαλαυχώ, µεγαλορρηµονώ ANT. είµαι µετριόφρων | τα-πεινόφρων. — 
µεγαληγορία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεγαληγορώ (-έω) < µεγαλήγορος < µεγαλ(ο)- + -ήγορος (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. µεγαλιθικός, -ή, -ό 
[1890] ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ογκολίθους: -µνηµείο/ 
κτίσµα/ κτήριο. µεγάλιθος (ο) [1880] {µεγαλίθ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο 
ογκόλιθος που έχει χρησιµοποιηθεί σε κατασκευές από ανθρώπους αρχαίων πο-
λιτισµών: οι ~ τού Στόουνχετζ στην Αγγλία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. mégalithe]. µεγαλίστικος, -η, -ο για κάτι που δεν ταιριάζει στην ηλικία 
ενός νεαρού προσώπου αλλά σε µεγαλύτερη: ~ ντύσιµο | συµπεριφορά. — 
µεγαλίστικα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < µεγάλος + παραγ. επίθηµα -ίστικος (πβ. κ. γυναικουλ-ίστι-κος)]. 
µεγάλο- κ. µεγαλό- κ. µεγαλ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι: 1. κά-ποιος/κάτι 

έχει µεγάλο µέγεθος: µεγαλο-µέτωπος, µεγαλό-σωµος 2. κάποιος βρίσκεται 
ψηλά σε µια κλίµακα αξιολόγησης | ιεραρχίας: µεγαλο-αστός, µεγαλο-γιατρός, 
µεγαλο-µάρτυρας. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το επίθ. µέγας και πέρασε σε ελληνογενείς ξέν. 
επιστηµονικούς όρους (λ.χ. αγγλ. megalo-cephaly, megaio-mania κ.ά.)]. 

µεγαλοαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους µεγαλοαστούς: ~ τάξη | 
καταγωγή | οικογένεια | σπίτι. 

µεγαλοαστισµός (ο) ο τρόπος ζωής και συµπεριφοράς των µεγαλοαστών. 
µεγαλοαστός (ο) [1867], µεγαλοαστή (η) πρόσωπο που ανήκει στα υψηλότερα 

στρώµατα τής αστικής τάξης (µεγαλοβιοµήχανος, εφοπλιστής κ.λπ.) ΣΥΝ. 
µικροαστός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. grand bourgeois]. 

µεγαλθβδόµαδo (το) (λαϊκ.) η Μεγάλη Εβδοµάδα- η εβδοµάδα κατά την οποία 
η Εκκλησία τιµά τα πάθη τού Χριστού. Επίσης µεγαλθβδόµαδo (η). — 
µεγαλοβδοµαδιάτικος, -η, -ο, µεγαλοβδοµαδιάτικα επίρρ. 

µεγαλογράµµατος, -η, -ο [µεσν.] 1. γραµµένος µε κεφαλαία γράµµατα ΣΥΝ. 
κεφαλαιογράµµατος ΑΝΤ. µικρογράµµατος 2. µεγάλο-γράµµατη γραφή 
γραφή µε κεφαλαία γράµµατα ANT. µικρογράµµατη γραφή. 

µεγαλοδείχνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δίνω την εντύπωση ατόµου 
µεγαλύτερης ηλικίας από την πραγµατική: η κυρία είναι µητέρα των παιδιών, 
αλλά µεγαλοδείχνει και την περνάς για γιαγιά τους ΣΥΝ. µεγαλοφέρνω ANT. 
µικροδείχνω, µικροφέρνω. 

Μεγαλοδύναµος (ο) [µτγν.] ο Θεός· προσφώνηση τού Θεού, µε την οποία 
δηλώνεται η δύναµη του να κάνει τα πάντα. 

µεγαλοδωρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (σπάν.) το να δίνει κανείς απλόχερα 
ΣΥΝ. γενναιοδωρία, µεγαλοψυχία. — µεγαλόδωρος, -η, -ο [αρχ.]- 

µεγαλοίδεατισµός (ο) [1894] 1. η ιδεολογία τής Μεγάλης Ιδέας, η οποία 
απέβλεπε στην ανάκτηση τής Κωνσταντινούπολης και επί πλέον στην 
απελευθέρωση όλων των «αλύτρωτων» Ελλήνων και την επέκταση των 
συνόρων τής Ελλάδας έτσι, ώστε να περιλαµβάνει στην επικράτεια της όλους 
τους Έλληνες 2. (γενικότ.-κακόσ.) η υποστήριξη επεκτατικής πολιτικής σε 
βάρος γειτονικών χωρών. — µεγαλοϊ-δεάτης (ο) [1886], µεγαλοϊδεάτισσα (η). 

µεγαλόκαρδος, -η, -ο [1796] αυτός που έχει µεγάλη καρδιά, που δεν κρατά 
κακία στους άλλους: η ~ στάση του τον έκανε αγαπητό σε όλους ΣΥΝ. 
µεγάθυµος, µεγαλόψυχος ANT. µνησίκακος. 

µεγαλοκαρχαρίας (ο) {µεγαλοκαρχαριών} (κακόσ.) επιχειρηµατίας µε µεγάλη 
οικονοµική επιφάνεια, τού οποίου η δραστηριότητα αποβλέπει στη συνεχή 
αύξηση των κερδών χωρίς ηθικούς ή άλλους περιορισµούς. 

µεγαλοκεφαλία (η) -+ µεγακεφαλία 
µεγαλθκοπέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.) ανύπαντρη γυναίκα, που δεν 

βρίσκεται πλέον σε νεαρή ηλικία: του προξένευουν µια ~ µε προίκα ΣΥΝ. 
γεροντοκόρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. grande fille]. 

µεγαλοκύτταρο (το) {µεγαλοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. υπερβολικά µεγάλο και µη 
φυσιολογικό ερυθρό αιµοσφαίριο, που έχει ωριµάσει και έχει χάσει τον 
πυρήνα του, εξακολουθώντας όµως να έχει όγκο µεγαλύτερο από τον 
φυσιολογικό για ένα ερυθρό αιµοσφαίριο. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. megalocyte]. 

µεγαλοµανία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η εµµονή κάποιου να ζει και να 
κινείται σε επίπεδο ζωής υψηλότερο από αυτό που αντιστοιχεί στις 
πραγµατικές δυνατότητες του: την έχει φάει η ~ της- µε µισθό δηµοσίου 
υπαλλήλου θέλει ζωή εφοπλιστή || µικροαστική - 2. ΨΥΧΟΛ. η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής διακατέχεται από την πεποίθηση ότι 
διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες και προσόντα (πνευµατικά, κοινωνικά, 
σεξουαλικά). — µεγαλοµανής, -ής, -ές [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. mégalomanie]. 

µεγαλοµάρτυρας (ο/η) {µεγαλοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. ιερό πρόσωπο που 
ανέπτυξε έντονη δράση για τη διάδοση τής χριστιανικής πίστης και γι' αυτό 
υπέστη πολλά και µεγάλα µαρτύρια: ο ~ ∆ηµήτριος. Επίσης (αρχαιοπρ.) 
µεγαλοµάρτυς (ο) [µτγν.] {µεγαλοµάρτυρος}. 

µεγαλοµαστία (η) {χωρ. πληθ.} η µεγάλη ανάπτυξη των γυναικείων µαστών 
ως ανθρωπολογικό χαρακτηριστικό ορισµένων φυλών. 

µεγαλοµοριακός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. (για οργανική χηµική ουσία) αυτός που έχει 
µεγάλο µοριακό βάρος, π.χ. πρωτεΐνη, νουκλεϊκό οξύ κ.λπ., που προκύπτει 
συνήθως από πολυµερισµό (βλ.λ.) ΣΥΝ. µακροµορια-κός ANJ. 
µικροµοριακός. 

µεγαλόνησος (η) [1851] {µεγαλονήσ-ου | -ων, -ους} νησί µεγάλο σε έκταση· 
κυρ. προκειµένου για την Κύπρο και την Κρήτη: η µαρτυρική ~ (η Κύπρος). 

µεγαλοπιάνοµαι ρ. αµετβ. {µεγαλοπιάσ-τηκα, -µένος} (κακόσ.) 1. προσπαθώ 
να δίνω την εντύπωση ανθρώπου που ανήκει σε υψηλότερη οικονοµική ή/και 
κοινωνική τάξη από αυτή στην οποία πραγµατικά ανήκω ΣΥΝ. είµαι 
φαντασµένος | µεγαλοµανής, ψηλαρµενίζω ΑΝΤ. 

 

µεγάλο- α' συνθ. «µεγάλος - σηµαντικός» 
µεναλο-απατεώνας (ο) µεγαλο-εισαγωγέας (ο) 
µεγαλοβιοµήχανος (ο) µεγαλο-εκδότης (ο) 
µεγαλο-γιατρός (ο) µεγαλο-επιχειρηµατίας (ο) 
µεγαλο-δικηγόρος (ο) µεγαλο-εργολάβος (ο) 

µεγαλο-ϊδιοκτήτης (ο) µεγαλο-
κακοποιός (ο) µεγαλο-
καταστηµατάρχης (ο) µεγαλο-
κτηµατίας (ο 

µεγαλο-µάγαζο (το) 
µεγαλο-µάτης (ο) 
µεγαλο-µέτοχος (ο) 
µεγαλο-παράγοντας (ο) 

µεγαλο-πρόσωπος (ο) 
µεγαλο-τσιφλικάς (ο) 
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είµαι προσγειωµένος 2. (κακόσ.) συναναστρέφοµαι ανθρώπους που ανήκουν 
σε υψηλότερη οικονοµική ή κοινωνική τάξη από αυτή στην οποία ανήκω: 
«µεγαλοπιάστηκες και µας περιφρονείς» (λαϊκ. τραγ.). — µεγαλόπιασµα (το). 

µεγαλόπνευστος, -η, -ο [1898] αυτός που έχει ή προέρχεται από µεγάλη 
έµπνευση: ~ έργο | δηµιουργός ΣΥΝ. εµπνευσµένος. 

µεγαλόπνοος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµπνέεται από υψηλά ιδανικά και 
µεγάλα οράµατα: ~ καλλιτέχνης | µουσουργός | ποιητής 2. αυτός που είναι 
προϊόν µεγάλης έµπνευσης: ~ σχέδια | ιδέες. 

µ ε γαλοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {µεγαλοποιείς... | µεγαλοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω υπερβολικές διαστάσεις (σε κάτι), το κάνω να φαίνεται 
πιο σηµαντικό ή δραµατικό από ό,τι πραγµατικά είναι: ~ καταστάσεις | 
γεγονότα | τα πράγµατα ΣΥΝ. δραµατοποιώ, µεγιστοποιώ, εξογκώνω, 
διογκώνω ΑΝΤ. ελαχιστοποιώ, υποτιµώ. — µε-γαλοποίηση (η) [1889]. 

Μεγαλόπολη (η) → µεγαλούπολη 
µεγαλοπράγµων, -ων, -ον {µεγαλοπράγµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 

αυτός που ασχολείται µε σηµαντικά πράγµατα ή στοχεύει ψηλά: (ειρων.) ο - 
πολιτικός δεν µπορεί να ακούει τις τετριµµένες ιστορίες των ψηφοφόρων του. 
— µεγαλοπραγµονώ ρ. [1888] {-είς...}, µεγαλοπραγµοσύνη (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µεγάλο- + -πράγµων< πράγµα]. 

µεγαλοπρέπεια (η) [αρχ.] {κ. -ας κ. (λόγ.) -είας | χωρ. πληθ.} 1. η αίσθηση 
µεγαλείου που αποπνέει (κάποιος | κάτι), η λαµπρότητα και τα µεγαλειώδη 
στοιχεία (κάποιου): η ~ των ανακτόρων | τού ναού || ολοκληρώθηκαν µε ~ οι 
εορταστικές εκδηλώσεις 2. ΓΛΩΣΣ. πληθυντικός τής µεγαλοπρέπειας ο 
πληθυντικός αριθµός (αντί ενικού), που συνηθιζόταν παλαιότ. από ηγεµόνες, 
ανώτατους αξιωµατούχους, ευγενείς κ.λπ., όταν αναφέρονταν στον εαυτό 
τους, λ.χ. Ηµείς, ο βασιλεύς τής Ελλάδος... (πβ. κ. πληθυντικός τής 
µετριοφροσύνης, λ. µετριοφροσύνη). 

µεγαλοπρεπής, -ής, -ές {µεγαλοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µεγαλοπρεπέστερος, -
ατός} αυτός που έχει λαµπρό, µεγαλειώδη χαρακτήρα, που εµπνέει την 
αίσθηση τού µεγαλείου: - παρέλαση | κηδεία | εορτασµός | στάση | ναός | 
ανάκτορο | θέαµα | παράστηµα ΣΥΝ. µεγαλειώδης, επιβλητικός, λαµπρός ANT. 
ταπεινός, λιτός. Επίσης µεγαλόπρεπος, -η, -ο. — µεγαλόπρεπα | 
µεγαλοπρεπώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µεγάλο- + -πρεπής < πρέπω]. 

µεγαλορρήµων, -ων, -ον {µεγαλορρήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.-σπάν.) αυτός που χρησιµοποιεί ποµπώδες ύφος στην οµιλία του, 
που λέει µεγάλα λόγια ΣΥΝ. κοµπορρήµων, µεγαλόστοµος ΑΝΤ. µετριόφρωλ/, 
ταπεινόφρων· — µεγαλορρηµονώ ρ. [µτγν.] {-είς...}, µεγαλορρηµοσύνη (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µεγάλο- + -ρρήµων (µε 
διπλασιασµό τού αρχικού συµφώνου εν συνθέσει) < ρήµα (βλ.λ.)]. 

µεγάλος, -η, -ο {συγκρ. µεγαλύτερος, υπερθ. µέγιστος} 1. αυτός τού οποίου οι 
διαστάσεις υπερβαίνουν το συνηθισµένο, τον µέσο όρο ή (συγκριτικά) τις 
διαστάσεις κάποιου άλλου: στα ρολόγια ο - δείκτης δείχνει την ώρα και ο 
µικρός τα λεπτά || ~ µάτια | πόδια | χώρος | σπίτι | πόλη | οικογένεια | ταχύτητα | 
βαθµός | ζήτηση | απόσταση | περιουσία | αδυναµία ΣΥΝ. µικρός· ΦΡ. (α) ΙΣΤ. 
Μεγάλη Ελλάδα το σύνολο των ελληνικών αποικιών κατά την αρχαιότητα 
στην Κ. και Ν. Ιταλία· (µτφ.) (β) µεγάλο στόµα | µεγάλη γλώσσα το να είναι ή 
να δείχνει κανείς αυθάδεια: έχει | είναι ~ (γ) µεγάλη καρδιά | ψυχή (i) η 
ιδιότητα τού να µπορεί κανείς να συγχωρεί, να µην κρατάει κακία και συνεκδ. 
ο άνθρωπος που δεν κρατάει κακία, δεν µνησικακεί: έχει | είναι ~ (ii) η 
ιδιότητα τού να είναι κανείς συµπονετικός, να αγαπά τους συνανθρώπους του 
και συνεκδ. ο συµπονετικός άνθρωπος: άµα είναι ο άνθρωπος ~, όλοι τον 
αγαπούν! (δ) (µτφ.) µεγάλο στοµάχι η ανεκτικότητα, η αντοχή στις δυσκολίες, 
στις προσβολές: πρέπει να 'χεις ~, για ν' αντέξεις τέτοιον προϊστάµενο (ε) 
µεγάλο πορτοφόλι (i) η οικονοµική άνεση: αυτός έχει - και δεν υπολογίζει τα 
έξοδα (ii) άνθρωπος µε πολλά χρήµατα: σε τέτοια ακριβά µαγαζιά συχνάζουν 
µόνο µεγάλα πορτοφόλια 2. αυτός τού οποίου το ύψος υπερβαίνει το 
συνηθισµένο, τον µέσο όρο: ~ δέντρα | βουνό | παιδί ΣΥΝ. ψηλός ΑΝΤ. κοντός, 
χαµηλός, µικρός 3. αυτός τού οποίου η ισχύς, η ένταση ξεπερνά το 
συνηθισµένο, τον µέσο όρο ή γενικότ. την ισχύ, την ένταση κάποιου άλλου: ~ 
αναταραχή | πυρκαγιά | ενδιαφέρον | έκπληξη | αµηχανία | χαρά | επισηµότητα | 
πείνα | βλακεία ΣΥΝ. πολύς 4. (µε χρονική σηµασία) αυτός που διαρκεί 
περισσότερο από το συνηθισµένο, το κανονικό ή γενικότ. σε σχέση µε κάτι 
ανάλογο ή έχει µεγαλύτερη έκταση: ~ διαδροµή || το καλοκαίρι οι µέρες είναι ~, 
ενώ τον χειµώνα µικρές ΣΥΝ. µακρύς ΑΝΤ. µικρός, σύντοµος 5. (σε ηλικία) (α) 
αυτός που έχει φθάσει σε ώριµη ηλικία: είσαι ~ παιδί πια- µην κλαις! || ~ και 
µικροί κάθισαν στο τραπέζι ΑΝΤ. µικρός, παιδί, έφηβος (β) αυτός που βρίσκεται 
σε προχωρηµένη ηλικία: οι γονείς του είναι ~· γύρω στα 80 || άνθρωπος ~ 
ηλικίας ΣΥΝ. γέρος, ηλικιωµένος (γ) αυτός που βρίσκεται σε ηλικία πιο 
προχωρηµένη από τη συνηθισµένη ή σε σχέση µε την ηλικία άλλου: 
παντρεύτηκε ~· γύρω στα πενήντα της || ο ~ γυιος σπουδάζει και ο µικρός 
δουλεύει ΑΝΤ. µικρός, νέος 6. αυτός που διαθέτει ιδιότητα ή προσόν σε βαθµό 
που ξεπερνά το συνηθισµένο: ~ εξερευνητής | πιανίστρια | µάστορας | 
καλλιτέχνης | φαγάς | καπνιστής | διώκτης | γυναικάς | υποκριτής- ΦΡ. τα 
µεγάλα πνεύµατα συναντώνται αυτοί που έχουν υψηλές ιδέες επικοινωνούν 
εύκολα µεταξύ τους- συχνά, ως σχόλιο για τη σύµπτωση απόψεων ή σκέψεων 
δύο προσώπων: -Λοιπόν, κι εγώ το ίδιο ακριβώς σκέφτηκα! -Είδες; ~! ΣΥΝ. 
σπουδαίος, εξαιρετικός ΑΝΤ. συνηθισµένος, µέτριος 7. αυτός που ξεχωρίζει για 
την αρετή του, για τα ιδιαίτερα προσόντα του: ~ τέχνη | ποίηση ΣΥΝ. 
εξαιρετικός, σπουδαίος, υψηλός- ΦΡ. (µτφ.) 

µεγάλο κεφάλι (i) πολύ έξυπνος, πολύ µορφωµένος: είναι ~ στα µαθηµατικά 
ΣΥΝ. ευφυΐα, (οικ.) σαΐνι ΑΝΤ. βλάκας, χαζός (ii) άνθρωπος σε ιθύνουσα θέση: 
τα ~ είναι µέσα από το πρωί και συνεδριάζουν 8. ιδιαίτερα σηµαντικός, αυτός 
που έχει βαρύνουσα σηµασία: θέλησε να συνδέσει το όνοµα του µε κάτι ~|| ~ 
µέρα | στιγµή | τιµή | κατόρθωµα | κόλπο | εποχή στην ιστορία τής 
ανθρωπότητας | προσωπικότητα || η ~ τού Γένους Σχολή (βλ. λ. σχολή) || σ' αυτό 
το βιβλίο υπάρχουν ~ αλήθειες || είναι ~ όνοµα στον χώρο τής ιατρικής || «~ 
ιστορία, προγονοί σπουδαίοι, λυχνάρι και τάφος τής γης» (τραγ. για την Αθήνα) 
|| οι ~ άνθρωποι κάνουν ~ λάθη ΣΥΝ. σηµαντικός, σπουδαίος, εξέχων ΑΝΤ. 
µικρός, ασήµαντος, µέτριος- ΦΡ. (α) Μεγάλη Εβδοµάδα η εβδοµάδα κατά την 
οποία η Εκκλησία τιµά τα πάθη τού Χριστού ΣΥΝ. µεγαλοβδόµαδο, 
Εβδοµάδα των Παθών (β) Μεγάλη Ιδέα ιδεολογία που κυριάρχησε στον 
ελληνικό κόσµο από τα µέσα τού 19ου αι. ώς την τρίτη δεκαετία τού 20ού αι. 
και στόχευε στην απελευθέρωση όλων των «αλύτρωτων» Ελλήνων και, στην 
ακραία έκφανση της, στη δηµιουργία µεγάλου ελληνικού κράτους µε 
πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη ΣΥΝ. µεγαλοϊδεατισµός (γ) (ειρων.) 
µεγάλα λόγια υποσχέσεις που δεν µπορούν να τηρηθούν, απραγµατοποίητα, 
µεγαλόπνοα σχέδια, ποµπώδεις εκφράσεις: Μη λες ~! Κάνε έργα! (δ) (πα-
ροιµ.) µεγάλη µπουκιά φάε | να φας, µεγάλο λόγο | µεγάλη κουβέντα µην πεις 
| µη λες µην είσαι απόλυτος σε αυτά που λες, γιατί µπορεί να χρειαστεί να 
ανακαλέσεις ή να αναθεωρήσεις: «"∆εν πρόκειται να αποσιωπηθεί ή να 
κρυφτεί τίποτα", δήλωσε ο υπουργός, που φαίνεται ν'αγνοεί τη σοφή λαϊκή ρήση 
"µεγάλη µπουκιά να φας, µεγάλη κουβέντα µην πεις"» (εφηµ.) (ε) Μεγάλη 
Είσοδος βλ. λ. είσοδος 
9. αυτός που έχει αποκτήσει φήµη, έχει αφήσει το στίγµα του στην 
ιστορία: ~ άνδρες | γυναίκες τής ιστορίας || - στρατηγός | πολιτικός 
10. (ως τιµητικός χαρακτηρισµός ιστορικών προσώπων ή υψηλών 
αξιωµατούχων) βλ. λ. µέγας 11. αυτός που διαθέτει εξουσία, ξεχωρι 
στή θέση ανάµεσα στους οµοίους του (λόγω δύναµης, πλούτου, επιρ 
ροής κ.λπ.): έφυγε φτωχόπαιδο για την Αµερική και µετά 20 χρόνια 
γύρισε - και τρανός || - αφεντικό- ΦΡ. (α) ΠΟΛΙΤ. Μεγάλες ∆υνάµεις 
τα ισχυρά κράτη µε επιρροή καθοριστική σε ευρύτερη διεθνή κλίµα 
κα (π.χ. η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Αυστρία στον 19ο αι. ή οι 
Η.Π.Α. και η Ε.Σ.Σ.∆. µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο) (β) (παροιµ.) µε- 
γάλα καράβια, µεγάλες φουρτούνες όσο σηµαντικότερες είναι οι 
υποθέσεις ή οι επιχειρήσεις µε τις οποίες ασχολείται κανείς, τόσο 
περισσότερες και σοβαρότερες οι ευθύνες και οι κίνδυνοι που έχει 
να αντιµετωπίσει (γ) το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό βλ. λ. τρώω (δ) 
(παροιµ.) µε τους µικρούς µικρός, µε τους µεγάλους µεγάλος για 
κάποιον που µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε περίσταση, σε κάθε 
συναναστροφή (ε) µεγάλος αδελφός βλ. λ. αδελφός 12. µεγάλοι (οι) 
οι ηγέτες των ισχυρών κρατών, των Μεγάλων ∆υνάµεων: αν θέλουν οι 
~, όλα γίνονται 13. αυτός που σχετίζεται µε την υψηλή κοινωνία, την 
αριστοκρατία, την πολυτέλεια- ΦΡ. µεγάλη ζωή βλ. λ. ζωή 14. (οικ.) 
(στην κλητ. µεγάλε) (α) ως προσφώνηση σε ένδειξη ισχυρής επιδοκι 
µασίας και αναγνώρισης: πες τα, ~,ν' αγιάσει το στόµα σου! || «άρ 
χισαν τα χειροκροτήµατα από τους επιβάτες και οι φωνές "γεια σου 
µεγάλε" για τον κυβερνήτη τού αεροπλάνου» (εφηµ.) (β) (γενικότ.) 
για να απευθυνθεί κανείς κυρ. σε πρόσωπο τού οποίου το όνοµα δεν 
γνωρίζει: (π.χ. στον σερβιτόρο) ~, πιάσε δυο µπίρες! (βλ. κ. λ. µέγας) 
(γ) για τον µετριασµό τής εντύπωσης από κάτι αρνητικό που θα ακο 
λουθήσει, λ.χ. παρατήρηση: σιγά ρε ~, πότε τα 'µαθές εσύ όλ' αυτά; 
(δ) (γενικότ.) προσφώνηση µεταξύ φίλων: γεια σου, ~, τι κάνεις; — 
(υποκ.) µεγαλούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός, εντελώς, - 
ύτερος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µέγας (βλ.λ.)]. 

µεγαλοσπληνία (η) → σπληνοµεγαλία 
µεγαλόσταυρος (ο) [1833] 1. το παράσηµο τής ανώτατης τάξης: τιµήθηκε µε τον 

~ τού Σωτήρος 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει τιµηθεί µε το παράσηµο τής 
ανώτατης τάξης: την παρέλαση άνοιξαν οι ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. grand-croix]. 

µεγαλόστοµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από στοµφώδες ύφος, 
προκειµένου να προκαλέσει τον εντυπωσιασµό των άλλων: ~ διακηρύξεις 
παρασύρουν τους ψηφοφόρους ΣΥΝ. στοµφώδης, µεγαλορρήµων, µεγάλαυχος 
ΑΝΤ. µετριόφρων, µετρηµένος. — µεγαλοστοµία (η). 

µεγαλοσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάποιος µεγάλος, 
σηµαντικός: «η περίοδος τής ~ τού Νταλί είχε διαρκέσει λίγο περισσότερο από 
δέκα χρόνια» (εφηµ.) 2. το να έχει (κάποιος/κάτι) ψυχικό µεγαλείο: η ~ τού 
Κυρίου εξέπληξε και τους διώκτες του ΣΥΝ. µεγαλοπρέπεια ΑΝΤ. µικρότητα, 
µικροπρέπεια. 

µεγαλόσχηµος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για µοναχούς) αυτός που έχει ενδυθεί το 
«µεγάλο σχήµα» (τύπο µοναχικού ενδύµατος), έχοντας φτάσει στο 
µεγαλύτερο σηµείο τού ασκητικού βίου, και που διάγει το βίο του µε αυστηρή 
νηστεία και προσευχή 2. (συνήθ. ειρων.) αυτός που κατέχει υψηλό αξίωµα: ~ 
υπάλληλοι 3. αυτός που παρουσιάζεται ως σηµαντικός, εξέχων: ~ εµφάνιση 
ΣΥΝ. σπουδαιοφανής, σοβαροφα-νής, µεγαλουσιάνος. Επίσης (λόγ.) 
µεγαλόσχηµων, -ων, -ον [αρχ.] (-όνος,-ονα |-ονες (ουδ.-ονα),-όνων}. —
µεγαλοσχηµοσύνη (η). 

µεγαλόσωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός τού οποίου το σώµα έχει µεγάλες διαστάσεις 
σε ύψος και σε όγκο ΣΥΝ. ογκώδης, σωµατώδης ΑΝΤ. µικρόσωµος. 

µεγαλούπολη (η) κ. (ορθότ.) µεγαλόπολη [1797] {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -
πόλεων} πόλη µε πολύ µεγάλο αριθµό κατοίκων και πολύ µεγάλη έκταση 
(π.χ. η Αθήνα, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι κ.ά.): τα προβλήµατα των 
σύγχρονων ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιόπολη, πόλη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. megalopolis]. 



µεγαλουργώ 1063 µεγέθυνση 
 

µεγαλουργώ ρ. αµετβ. {µεγαλουργείς... | µεγαλούργησα} δηµιουργώ έργο 
µεγάλης σηµασίας ή αξίας, επιτυγχάνω κάτι σπουδαίο: οι Έλληνες 
µεγαλούργησαν κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέµων || (ει-ρων.) ο γυιος 
µας µεγαλούργησε πάλι- έπεσε κάτω από τη βάση στα µαθηµατικά! — 
µεγαλούργηµα (το) [µτγν.], µεγαλουργία (η) [µτγν.], µεγαλουργός, -ός, -ό 
[µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεγαλουργώ (-έω) < µεγαλοεργώ < µεγάλο- + -εργώ < έργον]. 
µεγαλουσιάνος (ο), µεγαλουσιάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}  (λαϊκ.-συνήθ. ειρων.) 1. 
αυτός που µένει σε µεγάλο αστικό κέντρο: θυµήθηκαν τώρα το χωριό οι ~ και 
θέλουν να το εκπολιτίσουν! ΣΥΝ. αστός ANT. χωριάτης 2. αυτός που θέλει να 
παρουσιάζεται ως άτοµο που κατέχει υψηλή θέση ΣΥΝ. µεγαλόσχηµος ΑΝΤ 
απλός. [ΕΤΥΜ. < µεγάλος (πβ. µεσν. µεγαλοσιάνος), κατ' αναλογίαν προς το 
πρωτευουσιάνος]. µεγαλοφάνταστος, -η, -ο [1892] αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µεγάλη φαντασία: ~ καλλιτέχνης | δηµιουργός | σκηνοθέτης ΣΥΝ. ευφά-
νταστος ANT. κοινός, πεζός. µεγαλοφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
δίνω την εντύπωση ή έχω τη συµπεριφορά ατόµου µεγαλύτερου στην ηλικία 
ΣΥΝ. µεγαλοδείχνω ANT. µικροφέρνω, µικροδείχνω. µεγαλόφρων, -ων, -ον 
{µεγαλόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει 
υψηλά φρονήµατα, που δείχνει ανωτερότητα: ~ ο νικητής ανέβασε στο βάθρο και 
τον αντίπαλο του ΣΥΝ. γενναιόφρων, µεγαλόψυχος ANT. µικρόψυχος. — 
µεγαλοφρόνως επίρρ. [αρχ.], µεγαλοφροσύνη (η) [αρχ.], µεγαλοφρονώ ρ. [αρχ.] 
{-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µεγάλο- + -φρων < φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. µεγαλοφυής, -ής, -ές 
{µεγαλοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)" µεγαλοφυέστ-ερος, -ατός} αυτός που διαθέτει 
εξαιρετική πνευµατική ικανότητα, πολύ ανώτερη από τη συνηθισµένη: ~ 
σύλληψη/ σκέψη/ επιστήµονας ΑΝΤ. ιδιώτης, βλάκας. — µεγαλοφυώς επίρρ. 
[µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µεγάλο- + -φυής < φύω | -οµαι]. µεγαλοφυία (η) [µτγν.] 
{µεγαλοφυϊών} 1. η υψηλή διανοητική ικανότητα (που ξεπερνά συγκεκριµένο 
όριο στον δείκτη ευφυΐας), η οποία εκδηλώνεται µε µεγάλη δηµιουργικότητα, 
πρωτοτυπία και ικανότητα να ερευνά κανείς γνωστικές περιοχές που δεν τις 
είχαν προσεγγίσει άλλοι: πολιτική | καλλιτεχνική - 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο που 
είναι προικισµένο µε εξαιρετικές πνευµατικές ικανότητες: µόνο µία ~ µπορούσε 
να συλλάβει ένα τόσο πρωτοποριακό έργο || ο Αϊνστάιν ήταν µία ~ τού 20ού 
αιώνα || µαθηµατική | παραγνωρισµένη ~. µεγαλόφωνα κ. µεγαλοφώνως [αρχ.] 
επίρρ.· µε δυνατή φωνή: διάβασε το κείµενο ~, για να ακουστεί ώς την άκρη τής 
αίθουσας ΣΥΝ. δυνατά ΑΝΤ. χαµηλόφωνα. — µεγαλόφωνος, -η, -ο [αρχ.]. 
Μεγαλόχαρη (η) προσωνυµία τής Παναγίας, συνήθ. όταν κάποιος την 
επικαλείται, για να τον βοηθήσει: έκανε τάµα στην ~. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. µεγάλη χάρη]. µεγαλόψυχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
χαρακτηρίζεται από γενναιόδωρα συναισθήµατα και ανωτερότητα: στάθηκε ~ 
απέναντι στους ηττηµένους εχθρούς χαρίζοντας τους τη ζωή || ~ πράξη | κίνηση 
ΣΥΝ. γενναιόψυχος, µεγαλόκαρδος, µεγαλόφρων ΑΝΤ. µικρόψυχος, µίζερος, 
µικροπρεπής. — µεγαλόψυχα | µεγαλοψύχως [αρχ.] επίρρ., µεγαλοψυχία (η) 
[αρχ.]. µεγαλυνάριο (το) {µεγαλυναρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. τροπάριο που ξεκινά 
µε τη ΦΡ. «µεγάλυνον, ψυχή µου» και υµνεί τη Θεοτόκο, τον Χριστό ή τους 
Αγίους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µεγαλυνάριον < αρχ. µεγαλύνω]. µεγάλωµα (το) [µτγν.] 
{µεγαλώµατος | χωρ. πληθ.} 1. η ανατροφή: το ~ τού παιδιού (το να µεγαλώνει 
κανείς παιδιά) 2. η αύξηση τής ηλικίας, η βιολογική ωρίµαση 3. (σπάν.) η 
αύξηση σε µέγεθος, έκταση ή όγκο. µεγαλώνυµος, -η, -ο αυτός που φέρει 
ένδοξο όνοµα: ~ οικογένεια ΣΥΝ. εξέχων, φηµισµένος ΑΝΤ. άσηµος, άγνωστος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µεγαλ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. µεγαλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
[µεσν.] {µεγάλω-σα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. γίνοµαι πιο µεγάλος ως προς µία 
διάσταση µου ή ως σύνολο: τα µαλλιά µου µεγαλώνουν γρήγορα || από την 
άνοιξη και µετά οι µέρες µεγαλώνουν || καθώς περνούσε η ώρα, το πλήθος όλο 
και µεγάλωνε || η εταιρεία µεγάλωσε και βγήκε στη διεθνή αγορά || το κρύο | ο 
θόρυβος | ο πόνος | οι δυσκολίες | τα βάσανα | η δύναµη | η επιρροή | ο φανα-
τισµός | η αντίσταση | η φιλοδοξία | η πόλη | ο πληθυσµός µεγαλώνει ΣΥΝ. 
αυξάνοµαι, επεκτείνοµαι, εκτείνοµαι, αναπτύσσοµαι ΑΝΤ. µικραίνω 2. (ειδικότ.) 
γίνοµαι πιο µεγάλος σε ηλικία: το µωρό µεγαλώνει γρήγορα || Μεγάλωσες πια! 
∆εν µπορείς να παίζεις µε τις κούκλες! || Τι τα θες; Μεγαλώσαµε, δεν είµαστε πια 
παιδάκια! ΑΝΤ. µικραίνω ♦ (µετβ.) 3. κάνω (κάτι) µεγαλύτερο, αυξάνω ή 
επεκτείνω (κάτι): µεγάλωσαν το σπίτι τους προσθέτοντας ένα δωµάτιο ΑΝΤ. µι-
κραίνω 4. ανατρέφω (παιδί): µεγάλωσε τα παιδιά του µε αυστηρές αΡΧέζ ΣΥΝ 
(εκφραστ.) ανασταίνω 5. κάνω (κάποιον) να φαίνεται σε πιο προχωρηµένη 
ηλικία από την πραγµατική: αυτά τα ρούχα και το χτένισµα τη µεγαλώνουν κατά 
δέκα χρόνια. µεγάλοι ς επίρρ. → µέγας µέγα µπα ιτ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. η 
µεγαψηφιολέξη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. megabyte (νόθο συνθ.). Βλ. κ. µπάιτ]. µεγονθής, -ής, -ές [1896] 
{µεγανθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} BOT. αυτός που φέρει µεγάλα ή πολλά άνθη: ~ 
ποικιλία | δέντρο ΑΝΤ. µικρανθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Μέγαρα (τα) {Μεγάρων} πόλη τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αττικής 
κοντά στον µυχό τού οµώνυµου κόλπου (Κόλπος Μεγάρων). — Μεγαρίτης κ. 
(λόγ.) Μεγαρεός {Μεγαρέ-ως, -α) (ο), Μεγαρίτισσα (η), µεγαρίτικος, -η, -ο κ. 
(λόγ.) µεγαρικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. τόπων., πιθ. συνδ. µε το ουσ. 
µέγαρον (βλ.λ.)]. 

µέγαρο (το) {µεγάρ-ου | -ων} µεγάλο και επιβλητικό κτήριο, που προορίζεται 
για ιδιωτική ή δηµόσια χρήση: προεδρικό | δηµαρχιακό | επισκοπικό | 
δικαστικό ~ || πολυτελές - || Μέγαρο Μουσικής. [ΕΤΥΜ < αρχ. µέγαρον, αγν. 
ετύµου. Η λ. απαντά αρχικά κυρίως στον πληθ. µε τη σηµ. «παλάτι, κοιτώνας 
των γυναικών», στον δε Ηρόδοτο προσδιορίζει το ιερό τού δελφικού µαντείου 
και των αιγυπτιακών ναών. Έχει υποστηριχθεί επίσης η άποψη ότι το µέγαρο 
µπορεί να συνδέεται µε τη λ. µέγαρα (τά) «κρύπτες που χρησίµευαν ως ιερά», 
η οποία ανάγεται στο εβρ. ma'ärä «κρύπτη, κοιλότητα» (βλ. λ. µαγαρί-ζω). Η 
σχέση τής λ. µε το τοπωνύµιο Μέγαρα, αν και πιθανή, δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί]. 

µεγαρόσηµο (το) ΝΟΜ. ένσηµο το οποίο επικολλάται σε όλα τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στα δικαστήρια. 

µέγας, µεγάλη, µέγα {µεγάλ-ου | -οι, -ων, -ους} 1. (αρχαιοπρ.-εµφατ.) µεγάλος, 
σηµαντικός: ~ πλήθος | σφάλµα- ΦΡ. Μέγας ει | είσαι, Κύριε! (και θαυµαστά 
τα έργα σου!) (i) ως χαρακτηρισµός τού Θεού και έκφραση θαυµασµού για τα 
έργα Του (ii) ως έκφραση µεγάλης έκπληξης, απορίας, θαυµασµού για κάτι: ~! 
Πριν από µισή ώρα µου τηλεφώνησες από την Κόρινθο- πότε πρόλαβες κι 
έφτασες στην Αθήνα; 
2. (α) ΙΣΤ. τιµητικός χαρακτηρισµός για ηγεµόνες που µε την ισχυρή 
τους προσωπικότητα συνέδεσαν το όνοµα τους µε κοσµοϊστορικές 
αλλαγές ως ηγέτες νικηφόρων εκστρατειών ή/και ως σηµαντικοί µε 
ταρρυθµιστές: ~ Αλέξανδρος | Βασίλειος | Αικατερίνη | Πέτρος (β) τι 
µητικός χαρακτηρισµός υψηλών αξιωµατούχων: ~ αυλάρχης. — µε- 
Υάλως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mega- «µεγάλος, ογκώδης», πβ. σανσκρ. mâhi «µε-
γάλος», αρµ. mec, λατ. magnus (> ισπ. magno), major (< *mag-jos) «µε-
γαλύτερος» (> ισπ. mayor) κ.ά. Οµόρρ. µέγε-θος, µεγεθ-ύνω, µέγ-ιστος, µέγ-
αιρα, µεγαλ-ύνω κ.ά.]. 

Μέγα Σπήλαιο (το) {Μεγάλου Σπηλαίου} ιστορική µονή τού 4ου αι. στον νοµό 
Αχαΐας κοντά στα Καλάβρυτα. 

µεγάτψος, -η, -ο [µτγν.] (ως τιµητική προσφώνηση) αυτός στον οποίο 
αποδίδονται πολλές και µεγάλες τιµές: ~ βασιλεύς ΣΥΝ. πολυ-τιµηµένος. 

µεγάτονος (ο) {µεγατόν-ου | -ων, -ους} µονάδα µάζας ή βάρους που αντιστοιχεί 
σε ένα εκατοµµύριο τόνους και χρησιµοποιείται στην πυρηνική φυσική για τη 
µέτρηση τής ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την πυρηνική έκρηξη: 
βόµβα ισχύος πολλών ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. megaton]. 

µεγάφωνο (το) {µεγαφών-ου | -ων} συσκευή που ενισχύει την ένταση των 
ηχητικών κυµάτων µε τη βοήθεια ηλεκτρισµού έτσι, ώστε ο ήχος να 
ακούγεται δυνατότερα. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µεσν. επιθ. µεγάφωνος (< µέγα- + -φωνος < φωνή). Ως 
τεχνικός όρ. η λ. αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. méga-phone]. 

µεγοχέρτς (το) (συνήθ. γράφεται και προφέρεται µεγαχέρτζ) {άκλ.} ΦΥΣ.-
ΠΛΗΡΟΦ. ο µεγάκυκλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. megahertz (νόθο συνθ.). 
Βλ. κ. µέγα-, χερτς], 

µεγαψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξως | -έξεις, -έξεων} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης 
µεγέθους αρχείου και χωρητικότητας αποθηκευτικού µέσου, που αντιστοιχεί 
σε ένα εκατοµµύριο περίπου χαρακτήρες ΣΥΝ. µεγαµπάιτ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. megabyte, βλ. λ. µεγαµπάιτ]. 

µέγγενη (η) → µέγκενη 
µέγεθος (το) {µεγέθ-ους | -η, -ών} 1. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι µεγάλο ή 

οι διαστάσεις ενός σώµατος: χαλάζι σε ~ καρυδιού || τι ~ παπούτσι φοράς; || 
ρούχα σε διάφορα ~ || τακτοποίησε τα κουτιά κατά ~ (µε βάση το πόσο µεγάλα 
ήταν) || το ~ βουνού | σπιτιού || (η γεν. µεγέθους +γεν.) ο κύκλος εργασιών 
είναι ~ πολλών δισεκατοµµυρίων δρχ. || το ~ τής ζηµιάς | τού ελλείµµατος 2. 
ΜΑθ. (α) οποιαδήποτε ποσότητα µπορεί να µετρηθεί και να αποδοθεί µε 
αριθµούς, λ.χ. το µήκος, η ταχύτητα (β) φυσικό µέγεθος (i) οι κανονικές 
διαστάσεις πράγµατος σε αναπαράσταση: άγαλµα σε - (ii) ΦΥΣ. η φυσική ιδιό-
τητα στην οποία µπορεί να αποδοθεί αριθµητική τιµή (π.χ. η µάζα, η 
ταχύτητα, η ισχύς κ.λπ.) (γ) ευθέως ανάλογα µεγέθη | ποσά βλ. λ. ανάλογος 
(δ) αντιστρόφως ανάλογα µεγέθη | ποσά βλ. λ. ανάλογος 
3. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι έντονο, σοβαρό: το ~ τής καλοσύ 
νης | τής φιλαυτίας | τής στενοχώριας | τής οµορφιάς | τής ευτυχίας 
Ι τού προβλήµατος | των γνώσεων || απορώ µε το ~ τής επιπολαιότη 
τας του! 4. ο βαθµός σπουδαιότητας, αξίας: πρόκειται για ουσιαστι 
κή διαφορά µεγεθών δεν µπορείς να συγκρίνεις τους κλασικούς συγ 
γραφείς µ ' αυτούς που γράφουν ροµάντζα για νοικοκυρές! 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ιων. µέγαθος (µε αφοµοίωση) < µέγας]. µεγέθυνση (η) [1897] {-
ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. το να αποκτά κάτι µεγαλύτερο µέγεθος, 
µεγαλύτερες διαστάσεις: η ~ των κυκλοφορικών αρτηριών || (µτφ.) η ~ τού 
προβλήµατος ΣΥΝ. µεγάλωµα, αύξηση ΑΝΤ. σµίκρυνση, βράχυνση 2. ΦΩΤΟΓΡ. 
η διαδικασία µε την οποία προκύπτει φωτογραφία ή φωτοτυπία µεγαλύτερων 
διαστάσεων από την αρχική φωτογραφία ή σελίδα ή από αρνητικό: ο αστυνοµι-
κός ζήτησε ~ τής φωτογραφίας, για να αναγνωριστεί η σκοτεινή φιγούρα στο 
βάθος ΑΝΤ. σµίκρυνση 3. (συνεκδ.) το προϊόν τής παραπάνω διαδικασίας: εδώ 
είναι οι - που παρήγγειλες ΑΝΤ. σµίκρυνση. 

µεγέθυνση ή µεγένθυνση, εµβάθυνση ή εµβάνθυνση; Ακούγεται συχνά -
και ενίοτε γράφεται -µεγένθυνση ή και µεγένθυση αντί τού ορθού µεγέθ-
υνση, καθώς και εµβάνθυνση αντί τού σωστού 
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εµβάθ-υνση. Για να αποφεύγεται το λάθος, πρέπει να θυµάται κα-
νείς ότι η λ. παράγεται από το ρήµα µεγεθ-ύνω, που και αυτό 
όπως και η λ. µέγεθ-ος δεν έχουν -ν-: µέγεθ-ος > µεγεθ-ύνω > µε-
γέθ-ννση και βαθ-ύς > εµβαθ-ύνω > εµβάθ-υνση. Το -ν- στα παρά-
γωγα αυτά προέρχεται από το επίθηµα -άνω, µε το οποίο σχηµατί-
ζονται τα ρήµατα από όπου παράγονται: (ευθ-ύς) διευθ-ύνω > δι-
εύθυν-ση, (βραδ-ύς) επιβραδ-ύνω > επιβράδυν-ση, (µήκ-ος) επι-
µηκ-ύνω > επιµήκυν-ση, (αµβλ-ύς) αµβλ-ύνω > άµβλυν-ση, (εύκολ-
ος) διευκολ-ύνω > διευκόλυν-ση, (οξ~ύς) οξ-ύνω > όξυν-ση, (οµαλ-
ός) εξοµαλ-ύνω > εξοµάλυν-ση, (θάρρ-ος) ενθαρρ-ύνω > ενθάρ-
ρυν-ση, (ευρ-ύς) διευρ-ύνω > διεύρυν-ση κ.λπ. 

µεγεθυντής (ο) αυτός που µεγεθύνει (κάτι). [ΕΤΥΜ. 
< µεγεθύνω, απόδ. τού αγγλ. magnifier]. 

µεγεθυντικός, -ή, -ό [1856] 1. (α) αυτός που κάνει κάτι να αποκτήσει 
µεγαλύτερες διαστάσεις (β) µεγεθυντικός φακός κοίλος φακός 
προσαρµοσµένος σε λαβή, µε τον οποίο µπορεί να δει κανείς τα αντι-
κείµενα µεγαλύτερα από ό,τι πραγµατικά είναι: εξετάζω τα γραµµα-
τόσηµα | το έντοµο µε ~ 2. ΓΛΩΣΣ. µεγεθυντικό (το) ουσιαστικό που 
παράγεται από άλλο ουσιαστικό µε την προσθήκη παραγωγικού επι-
θήµατος, που του προσδίδει τη σηµασία «µεγάλου µεγέθους», πραγ-
µατικού ή συναισθηµατικού (π.χ. ψεύτης → ψεύταρος, µπουκάλι → 
µπουκάλα, τραγουδιστής → τραγουδισταράς) ΑΝΤ. υποκοριστικό. 

µεγεθύνω ρ. µετβ. [µτγν.] (µεγέθυ-να, -νθηκα, -σµέλΌς} κάνω κάτι να 
αποκτήσει µεγαλύτερες διαστάσεις: ~ µια φωτογραφία | φωτοτυπία || 
(µτφ.) αποτελεί εύκολο στόχο πλέον, γιατί τα λάθη του µεγεθύνθηκαν 
από τα Μ.Μ.Ε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

µεγιστάνας (ο) ο εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος- λέγεται και µεγι-
στάνας τού πλούτου ΣΥΝ. κροίσος, ζάπλουτος, βαθύπλουτος ΑΝΤ. 
πάµφτωχος, αδέκαρος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µεγιστάν, -άνος < αρχ. 
µέγιστος]. 

Μεγίστη (η) το Καστελόριζο (βλ.λ.). 
µεγιστοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να γίνεται κάτι 
µέγιστο, το να φθάνει κάτι στο ανώτατο σηµείο: ~ των κερδών µιας 
εταιρείας | τής απόδοσης κεφαλαίων. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. maximisation]. 

µεγιστοποιώ ρ. µετβ. {µεγιστοποιείς... | µεγιστοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} αυξάνω (κάτι) στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό: ~ 
την προσπάθεια | το πρόβληµα | την ένταση µεταξύ δύο χωρών ΑΝΤ. 
ελαχιστοποιώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. maximiser]. 

µέγιστος, -η/-ίστη, -ο(ν) {υπερθ. τού µεγάλος} (λόγ.) 1. πάρα πολύ µε-
γάλος: είναι - τιµή για µένα... ΑΝΤ. ελάχιστος· ΦΡ. µεγίστη διάρκεια 
ζωής βλ. λ. ζωή 2. (µε άρθρο) ο µεγαλύτερος: η ~ ταχύτητα || το - επι-
τρεπόµενο όριο | ωφέλιµο φορτίο || ο ~ των στρατηγών | των διανοη-
τών ΑΝΤ. ελάχιστος 3. (α) ΜΑθ. µέγιστος κοινός διαιρέτης (συντοµ. 
Μ.Κ.∆.) ο µεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες δύο ή περισσότε-
ρων αριθµών: ο ~ των 16 και 20 είναι το 4 (β) µέγιστο(ν) (το) (i) ΜΑΘ. 
η µεγαλύτερη τιµή που µπορεί να λάβει µία µεταβλητή (ανεξάρτητη 
ή εξαρτηµένη): ~ τιµή συνάρτησης (iì) (γενικότ.) η µεγαλύτερη δυνα-
τή ποσότητα, το υψηλότερο σηµείο: έφθασε στο ~ τής απόδοσης του 
στους Ολυµπιακούς ΑΝΤ. ελάχιστο, µίνιµουµ 4. (ως επίρρ.) µέγιστα 
(τα) σε πολύ µεγάλο βαθµό, στον µεγαλύτερο βαθµό: η συµµετοχή του 
συνέβαλε ~ στην επιτυχία τής αποστολής µας (πβ. κ. λ. µεγάλος). 
[ΕΤΥΜ αρχ., υπερθ. βαθµ. τού επιθ. µέγας]. 

µέψκενη (η) {δύσχρ. µεγκενών} 1. εργαλείο που χρησιµοποιείται για 
ξυλουργικές ή µεταλλουργικές εργασίες και λειτουργεί σφίγγοντας 
χειροκίνητα ή αυτοµάτως ένα αντικείµενο και συγκρατώντας το σε 
σταθερή θέση ανάµεσα στις δύο σιαγόνες του· ΦΡ. (µτφ.) πιάνω στη 
µένκενη φέρνω (κάποιον) σε τέτοια θέση, από την οποία δεν µπορεί 
να ξεφύγει: πιάστηκε στη µέγκενη τού ανακριτή και το άλλοθι του 
αποδείχθηκε ανύπαρκτο 2. όργανο βασανιστηρίων, µε το οποίο συ-
σφίγγεται το κεφάλι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < τουρκ. mengene]. 

µέγκλο (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι πάρα πο-
λύ καλό. Επίσης µέγκλος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µέγκλα «πέος» (στη διάλεκτο τού Πόντου) < δηµώδ. λατ. 
mencia < λατ. mentula (ίδια σηµ.). Παρετυµολογική η σύνδεση µε τη 
φρ. made in England, µε το σκεπτικό ότι στην Αγγλία κατασκευάζο-
νται υψηλής ποιότητος προϊόντα]. 

µέδιµνος (ο) {µεδίµν-ου | -ων, -ους} (στην αρχαιότητα) µέτρο χωρη-
τικότητας ξερών γεωργικών προϊόντων, κυρ. σιταριού, που υπολογί-
ζεται γύρω στα 80 κιλά. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < I.E. *med- «µετρώ, κρίνω, κυβερνώ», πβ. λατ. mederi 
«περιθάλπω», modius «µονάδα µετρήσεως όγκου», modus «τρόπος, 
µέτρο» (> γαλλ. mode, ισπ. modo), γοτθ. mitan «µετρώ», αρχ. γερµ. 
mezzan (> γερµ. messen) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µήδ-οµαι «σκέπτοµαι, προ-
σχεδιάζω». ∆υσεξήγητο παραµένει το -ι- τού τ. µέδ-ι-µνος, που ίσως 
οφείλεται σε επένθεση (< *peö-m/y'o-s)]. 

Μεδίνα κ. Μεντίνα (η) πόλη τής ∆. Σαουδικής Αραβίας, τόπος λα-
τρείας για τους µουσουλµάνους. 
[ΕΤΥΜ < αραβ. aJ-Madina «η πόλη», συντοµευµένη µορφή τής πλήρους 
ονοµασίας Madinat an-nabiyy «πόλη τού προφήτη» ή Madinat rasul 
Allah «πόλη τού αγγελιαφόρου τού Αλλάχ», καθώς εκεί έφθασε ο 
Μωάµεo το 622 µ.Χ. ερχόµενος από τη Μέκκα (εγίρα)]. 

µεδούλι (το) {µεδουλ-ιού | -ιών} (καθηµ.) η ουσία που βρίσκεται στο 
εσωτερικό των οστών: νόστιµο | θρεπτικό ~ || το κρύο φτάνει ώς το -
ΣΥΝ. µυελός των οστών ΦΡ. (µτφ.) ρουφάω το µεδούλι (κάποιου) εκ-
µεταλλεύοµαι (κάποιον) στο έπακρο, τον εξαντλώ: πλούτισε ρουφώ-
ντας το µεδούλι των εργατών του ΣΥΝ. πίνω το αίµα. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. µεδούλ(λ)ιον, υποκ. τού λατ. medulla]. 
µέδουσα (η) {µεδουσών} 1. ΖΩΟΛ. ασπόνδυλο, κοιλεντερωτό, σχεδόν 
διαφανές ζώο, που ζει στη θάλασσα- η επαφή ορισµένων ειδών του 
(όπως οι τσούχτρες) µε το ανθρώπινο δέρµα είναι επώδυνη · 2. 
ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) θνητό τέρας, µία από τις Γοργόνες, η οποία είχε κε-
φάλι και σώµα γυναικείο και φίδια για µαλλιά, που όποιος την έβλεπε 
απολιθωνόταν τελικά τη σκότωσε ο Περσέας 3. (µετωνυµ.) για κάτι 
φοβερό, τροµακτικό στην όψη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστώτα τού ρ. µεδω «κυβερνώ, 
άρχω» (για το οποίο βλ. λ. ∆ιοµήδης)]. 

µεζεδάκι (το)→ µεζές 
µεζεδοπωλείο (το) ταβέρνα στην οποία σερβίρονται µεζέδες και οι-
νοπνευµατώδη ποτά: µουσικό ~ (µε µουσική, συνήθ. από µικρή ορχή-
στρα) ΣΥΝ. φαγάδικο, ουζερί. Επίσης (λαϊκ.) µεζεδάδικο 

µεζεκλής (ο) {µεζεκλήδες}, µεζεκλου (η) {µεζεκλούδες} πρόσωπο 
στο οποίο αρέσουν οι µεζέδες, τα νόστιµα ορεκτικά: µαζεύτηκαν οι 
~ τής γειτονιάς, µόλις µυρίστηκαν το µαριδάκι. — µεζεκλήδικος, -η/-
ια, -ο. 

µεζεκλίκι κ. µεζελίκι (το) {χωρ. γεν.} εκλεκτός, πικάντικος µεζές: ~ 
κωνσταντινουπολίτικα ΣΥΝ. νοστιµιά, λειχουδιά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
mezelik]. 

µεζές (ο) {µεζέδες} 1. έδεσµα µε πικάντικη γεύση, το οποίο σερβίρε-
ται είτε ως ορεκτικό είτε ως συνοδευτικό οινοπνευµατωδών ποτών, 
συνήθ. σε µικρή ποσότητα (π.χ. κεφτεδάκια, λουκάνικα, σαγανάκι, 
πιπεριές κ.ά.): ούζο µε µεζέ || πικάντικος | µερακλήδικος | σαρακο-
στιανός ~ ΣΥΝ. λειχουδιά, νοστιµιά· ΦΡ. παίρνω (κάποιον) στον µεζέ 
εµπαίζω, κοροϊδεύω (κάποιον) ΣΥΝ. παίρνω στο ψιλό, δουλεύω, χλευ-
άζω 2. (κατ' επέκτ.) µικρή ποσότητα από καλοµαγειρεµένο φαγητό: 
πάρε έναν ~ να µου πεις αν είναι καλός. — (υποκ.) µεζεδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. meze < περσ. maza «γεύση, άρωµα»]. 

µεζονέτα (η) {χωρ. πληθ.} κατοικία που αποτελείται από δύο ορό-
φους, οι οποίοι επικοινωνούν εσωτερικά µε σκάλα και που υπάρχει 
είτε αυτοτελώς είτε σε συγκρότηµα τέτοιων κατοικιών είτε σε πολυ-
κατοικία (συνήθ. οι δύο τελευταίοι όροφοι): πωλείται ~ πέµπτου-
έκτου ορόφου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. maisonette, υποκ. τού ουσ. maison «σπίτι» < λατ. 
mansio (< p. manêre «διαµένω»]. 

µεζούρα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. ταινία στην οποία είναι γραµµένες οι 
ενδείξεις τού µέτρου και η οποία χρησιµοποιείται για το µέτρηµα 
τού µήκους (κυρ. των διαστάσεων τού ανθρώπινου σώµατος στη ρα-
πτική) ΣΥΝ. µέτρο 2. µικρό δοχείο για τη µέτρηση υγρών: για την πα-
ρασκευή τού ποτού χρειάζεστε δύο ~ βότκα και µία ~ λεµονάδα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mesura < λατ. mensura < ρ. metior «µετρώ»]. 

Μ.Ε.Θ. (η) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
µεθαδόνη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ.ΦΑΡΜ. αναλγητικό µε ιδιότητες πα-
ρόµοιες µε τής µορφίνης, τής ηρωίνης και των συναφών ουσιών χρη-
σιµοποιείται ως υποκατάστατο µε σκοπό την απεξάρτηση από τις 
ουσίες αυτές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. methadone, ακρωνύµιο των λ. meth(yl) 
(βλ. κ. µεθυλένιο) + a(mino) (βλ. κ. αµινοξύ) + d(iphenyl) (βλ. κ. φαι-
νόλη) + (heptan)one «επτανόνη» (είδος ισοµερούς υδρογονάνθρακα)]. 

µεθάνιο (το) [1887] {µεθανίου} ΧΗΜ. άχρωµη, εύφλεκτη και µε χαρα-
κτηριστική µυρωδιά, αέρια σε κανονικές συνθήκες, χηµική ένωση, ο 
απλούστερος υδρογονάνθρακας, που χρησιµοποιείται ως καύσιµη 
ύλη. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. méthane, βλ. κ. µεθυλένιο]. 

µεθανόλη (η) ΧΗΜ. η µεθυλική αλκοόλη ΣΥΝ. (παλαιότ.) ξυλόπνευµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. methanol (βλ. κ. µεθυλένιο)]. 

µεθαύριο επίρρ.· την ηµέρα µετά την αυριανή: αύριο η ηµέρα µου 
είναι γεµάτη, αλλά - είµαι ελεύθερος || η πρόβλεψη τού καιρού για ~ 
ΑΝΤ. προχθές. — µεθαυριανός, -ή, -ό [1893]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεθαύριον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µεθ' 
αϋριον (αντί τού αναµενόµενου µετ' αϋριον)]. 

µεθαύριο αντί µεταύριο! Όπως και στην περίπτωση τού εφέτος 
(αντί επ' έτος), έτσι και στη λ. µεθαύριο (< µετά + αύριον) ο σω-
στός τ. είναι µετ' αύριο (αφού η λ. αύριο δεν δασυνόταν, για να δι-
καιολογεί τ. µεθ- αντί µετ- τού µετά). Ωστόσο και στην περίπτωση 
αυτή, η χρήση τού µεθ- σε κανονικά περιβάλλοντα (µεθ' ήµέραν, 
µεθηµέριος, µεθηµερινός) φαίνεται ότι επέδρασε ώστε να λεχθεί 
και µεθαύριο αντί µεταύριο. 

µέθεξη (η) (-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} 1. η συνάντηση, η συµµετο-
χή, που φθάνει µέχρι την ταύτιση σε ανώτερο πνευµατικό επίπεδο: η 
~ τού καλλιτέχνη µε το θείο || η ~ τού εγώ (η διαδικασία ταυτίσεως 
τού εγώ µε αντικείµενα ή ιδέες και η εξάρτηση του από την πορεία 
των τελευταίων) ΑΝΤ. αλλοτρίωση, αποµάκρυνση 2. ΦΙΛΟΣ, η επικοι-
νωνία τού αισθητού κόσµου µε τον κόσµο των ιδεών, των αρχετύπων, 
καθώς και η επικοινωνία των ιδεών µεταξύ τους κατά Πλάτωνα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέθεξις < µετέχω (µε δάσυνση τού τελικού συµφώνου 
τής προθέσεως λόγω τής δασύτητας τού ουσ. έξις)]. 

µεθεορτια (τα) [µεσν.] (µεθεορτίων} 1. αυτά που συµβαίνουν µετά 
τον κύριο εορτασµό, η συνέχεια του 2. (κακόσ.) τα αρνητικά επακό-
λουθα γιορτής, τα οποία οφείλονται στις υπερβολές κατά το γλέντι: 
τα - δεν ήταν ευχάριστα: πονοκέφαλος και στοµαχόπονος 3. (γενι-
κότ.-ειρων.) τα αρνητικά επακόλουθα ή όσα ακολουθούν ένα δυσά-
ρεστο γεγονός (π.χ. καβγά) ΣΥΝ. συνέπειες, επιπτώσεις. 

µεθεπόµενος, -η, -ο 1. αυτός που ακολουθεί µετά τον επόµενο- ο 
τρίτος, αν θεωρήσουµε ως πρώτον το σηµείο αναφοράς: (π.χ. σε ουρά 
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ανθρώπων που περιµένουν) τώρα θα περάσεις εσύ- ο επόµενος και ο ~ θα 
περάσουν σε δέκα λεπτά 2. µεθεπόµενη | µεθεποµένη (η) η τρίτη ηµέρα µετά την 
ηµέρα που αποτελεί σηµείο αναφοράς: µου είπε ότι δεν θα ερχόταν εκείνη την 
ηµέρα ούτε την εποµένη, αλλά τη ~. [ΕΤΥΜ < µεθ- (< µετά-) + αρχ. επόµενος]. 
µεθερµηνεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεθερµήνευ-σα, -θηκα, -µένος) διατυπώνω εκ 
νέου µε πιο κατανοητό τρόπο· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) ο | όπερ εστί µεθερµηνευόµενον 
{δ εστί µεθερµηνευόµενον, Κ.∆. Μάρκ. 15, 34) πράγµα που σηµαίνει: εξήγγειλε 
«αναδιάρθρωση», ~ µείωση των µισθών ΣΥΝ. µε άλλα λόγια, δηλαδή, 
τουτέστιν. — µεθερµήνευση (η) [µτγν.]. µέθη (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. 
κατάσταση ψυχικής διέγερσης και ευφορίας, που χαρακτηρίζεται από αδυναµία 
συντονισµού των κινήσεων, σωστής εκφοράς τού λόγου και ενδεχοµένως 
επιθετικότητα, η οποία οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών: συνελήφθη να οδηγεί σε κατάσταση µέθης ΣΥΝ. 
µεθύσι ΑΝΤ. νηφαλιότητα 2. (µτφ.) ψυχική διέγερση εξαιτίας δυνατού 
συναισθήµατος: η ~ τής νίκης | τής επιτυχίας | τής µάχης | του έρωτα ΣΥΝ. 
µεθύσι, έξαψη, ζάλη, ενθουσιασµός ΑΝΤ. νηφαλιότητα, ηρεµία- ΦΡ. µέθη των 
δυτών η κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι δύτες, όταν βουτούν σε βάθος 
µεγαλύτερο των τριάντα µέτρων, και η οποία εκδηλώνεται µε ζάλη ή δυσφορία 
και οφείλεται στην επίδραση τού αζώτου στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ αρχ- < 
µεθύω (υποχωρητ.), βλ. κ. µεθώ]. µεθίσταµαι ρ. αµετβ. {µετέστην, να/θα 
µεταστώ, µτχ. µεταστάς) (αρχαιοπρ.) 1. µετακινούµαι, αποχωρώ- ΦΡ. (α) 
µεθίσταµαι τού βίου πεθαίνω (β) µεθίσταµαι φρενών τρελαίνοµαι 2. αλλάζω 
παράταξη, αποστατώ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µεθίστηµι | µεθίσταµαι «τοποθετώ αλλού - αναχωρώ» < µεθ- (< 
µετά-) + ίστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. µεθοδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεθόδευ-σα, -θηκα 
(καθηµ. -τηκα), -µένος) σχεδιάζω και εκτελώ (κάτι) µε σύστηµα και πρόγραµµα 
(κ. αρνητικά για κάτι που γίνεται σκοπίµως): µεθόδευσε τις ενέργειες του, ώστε 
να διαφύγει εύκολα || µεθοδεύουν την αποµάκρυνση του από το υπουργείο ΣΥΝ. 
οργανώνω, προγραµµατίζω ΑΝΤ. αποδιοργανώνω, απο-συντονίζω. — 
µεθόδευση (η), µεθοδευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. µεθοδικός, -ή, -
ό [µτγν.] 1. αυτός που πραγµατοποιείται ή διεξάγεται κατά τρόπο συστηµατικό 
και προγραµµατισµένο: ~ προσέγγιση τού προβλήµατος | εξέταση | ανάλυση | 
επισκόπηση | σχεδιασµός | εργασία | κινήσεις ΣΥΝ. συστηµατικός ΑΝΤ. 
απρογραµµάτιστος · 2. αυτός που στηρίζεται σε συγκεκριµένη επιστηµονική 
µέθοδο: ~ κατάταξη των ειδών σε κατηγορίες || ~ ταξινόµηση των βιβλίων µε το 
σύστηµα Ντιούι ΣΥΝ. συστηµατικός ΑΝΤ. αµέθοδος, εµπειρικός 3. αυτός που 
ενεργεί µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα και σύστηµα: είναι - στις κινήσεις 
του || ~ παρατηρητής | ερευνητής | φοιτήτρια | νοικοκυρά | υπάλληλος · 4. ΦΙΛΟΣ, 
µεθοδική αµφιβολία βλ. λ. αµφιβολία. — µεθοδικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
µεθοδικότητα (η) [1871]. Μεθόδιος (ο) (Μεθοδίου) 1. ιεραπόστολος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας (9ος αι.) που µαζί µε τον αδελφό του Κύριλλο κήρυξε 
τον χριστιανισµό στους σλαβικούς λαούς 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. 
< αρχ. µέθοδος]. µεθοδίσµός (ο) {χωρ. πληθ.} χριστιανική κίνηση τής 
Αγγλικανικής Εκκλησίας, µε διάδοση στην Αγγλία και την Αµερική, η οποία 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ηθική αυστηρότητα. — µεθοδιστής (ο) [1854], 
µεθοδίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. methodism]. µεθοδολογία (η) [1812] 
{µεθοδολογιών} 1. το σύνολο των µεθόδων οι οποίες εφαρµόζονται σε 
συγκεκριµένη επιστήµη: ένα πόνηµα που δεν ακολουθεί συγκεκριµένη ~, δεν 
θεωρείται επιστηµονικό ΣΥΝ. µέθοδος 2. (ως κλάδος τής Λογικής) η 
επιστηµονική µελέτη και ανάλυση των µεθόδων, οι οποίες εφαρµόζονται στις 
επιµέρους επιστήµες και οι οποίες ποικίλλουν, ανάλογα µε το αντικείµενο τής 
κάθε επιστήµης 3. ο ιδιαίτερος τρόπος εφαρµογής µιας µεθόδου. — µεθοδο-
λογικός, -ή, -ό [1898], µεθοδολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. méthodologie]. 

µεθοδολογία - µέθοδος. Συχνά χρησιµοποιείται η λ. µεθοδολογία 
ως περιληπτικός, τρόπον τινά, τύπος αντί τού µέθοδος: Η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιεί στην έρευνα του δεν είναι ορθή (αντί οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιεί...). Είναι καλύτερο το µεθοδολογία να χρησιµοποιείται µε τις 
δύο βασικές σηµασίες του: (α) ως επιστηµολογικός κλάδος (Η µεθοδολογία 
διαφέρει τόσο από τη γνωσιολογία όσο και από την ευρύτερη θεωρία τής 
Λογικής) και (β) ως σύστηµα αρχών και κανόνων, που προηγούνται τής 
πράξης και των εφαρµογών (Η µεθοδολογία των τεχνικών επιστηµών 
διαφέρει από τη µεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών). Με αυτό τον 
τρόπο αποφεύγεται η χρήση τής λ. για συγκεκριµένες κατά περίπτωσιν 
µεθόδους, όπως στο αρχικό παράδειγµα. 

µέθοδος (η) {µεθόδ-ου | -ων, -ους} 1. (επιστηµ.) ο συστηµατικός και 
προγραµµατισµένος τρόπος προσέγγισης, εξέτασης, ανάλυσης και ερµηνείας 
προβληµάτων ή φαινοµένων βάσει συγκεκριµένων κανόνων, ο οποίος 
χρησιµοποιείται στην έρευνα και στις επιστηµονικές ή φιλοσοφικές σχολές: 
δοµική | λειτουργική | διαλεκτική | ερµηνευτική | πραγµατιστική | συγκριτική | 
πειραµατική | σωκρατική | µαιευτική | επαγωγική (βλ.λ.) | απαγωγική (βλ.λ.) | 
παραγωγική (βλ.λ.) | συνε-ζευγµένη (βλ. λ. συζευγνύω) | λογική ~ ΣΥΝ. 
σύστηµα, µεθοδολογία· ΦΡ. (α) αναλυτική µέθοδος βλ. λ. αναλυτικός (β) 
συνθετική µέθοδος 

βλ. λ. συνθετικός (γ) απλή µέθοδος των τριών βλ. λ. τρεις 2. το σύστηµα 
τεχνικών και πρακτικών που εφαρµόζονται για την επίτευξη στόχων, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί κάτι: - ψεκασµού | καθαρισµού των λυµάτων 
| αδυνατίσµατος | αντισύλληψης | διδασκαλίας | εκµάθησης ξένων γλωσσών | 
δανεισµού | υπολογισµού τής φοροδιαφυγής ΣΥΝ. τρόπος, διαδικασία ΦΡ. 
αλληλοδιδακτική µέθοδος βλ. λ. αλληλοδιδακτικές 3. (γενικότ.) ο τρόπος 
δράσεως: δεν εγκρίνω τις ~ που χρησιµοποιεί ΣΥΝ. µέσο, οδός, τρόπος 4. η 
ιδιότητα τού να κάνει κανείς κάτι µε σύστηµα: πρέπει να έχεις ~ στο διάβασµα 
σου ΣΥΝ. σύστηµα 5. εγχειρίδιο εκµάθησης: ~ Αγγλικής άνευ διδασκάλου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεθοδολογία, οδός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < µεθ- (< µετά-) + οδός. Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «καταδίωξη», 
από όπου (ήδη στον Πλάτωνα) εξελίχθηκε στη σηµ. τής έρευνας προς αναζήτηση 
τής γνώσης, καθώς και τού συστήµατος βάσει τού οποίου αυτή επιτυγχάνεται. Η 
λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. method, γαλλ. méthode, γερµ. 
Method, ιταλ. metodo κ.ά.]. µεθοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {µεθοκοπάς... | 
µεθοκόπησα) (εκφραστ.) περιέρχοµαι συχνά σε κατάσταση µέθης, πίνω 
υπερβολικές ποσότητες οινοπνευµατωδών ποτών ΣΥΝ. µπεκρουλιάζω, 
µπεκροπίνω. — µε-θοκόπος (ο), µεθοκόπηµα κ. µεθοκόπι (το). [ΕΤΥΜ; < µεθο- 
{< µέθη) + επιτατ. επίθηµα -κοπώ (< κόπτω)]. µεθορίΌκός, -ή, -ό [1897] αυτός 
που σχετίζεται µε τη µεθόριο: ~ 
σταθµός | ζώνη ! φυλάκιο. µεθόριος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που καθορίζει τα 
όρια ανάµεσα σε δύο περιοχές ή χώρες: ~ γραµµή | ποταµός ΣΥΝ. συνοριακός 2. 
µεθόριος (η) {µεθορί-ου | -ων, -ους) η γραµµή που χωρίζει δύο χώρες: 
στρατιώτης στην ελληνοτουρκική ~ ΣΥΝ. σύνορα, όρια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µεθ- (< 
µετά-) + -όριος < οριον (βλ.λ.)]. µεθορµιζω  ρ. µετβ.  {µεθόρµισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα)}  µεταφέρω (πλοίο) από έναν τόπο κατάλληλο για άραγµα σε άλλον, 
αλλάζω αγκυροβόλιο: ~ το σκάφος | το πλοίο. — µεθόρµιση (η) [1895]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µεθ- (< µετά-) + -ορµίζω < όρµος (βλ.λ.)]. µεθυλένιο (το) [1895] 
{µεθυλενί-ου | -ων) ΧΗΜ. δισθενής οργανική ρίζα, που αποτελείται από δύο 
άτοµα υδρογόνου και ένα άτοµο άνθρακα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méthylène, ακρωνύµιο των λ. meth- (< 
µέθη) + -hyl(ê) (< αρχ. ύλη «ξυλεία») + -ene]. µεθύλΐΌ (το) {µεθυλίου} ΧΗΜ. 
κοινή οµάδα τής οργανικής χηµείας, που αποτελείται από τρία άτοµα υδρογόνου 
και ένα άτοµο άνθρακα, έχει ελεύθερη µία µονάδα συγγενείας, µέσω τής οποίας 
ενώνεται η οµάδα µε άλλα στοιχεία ή οµάδες και σχηµατίζει ένωση. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méthyl < méthylène (υποχωρητ.), βλ. κ. 
µεθυλένιο]. µεθυλ(ο)- ΧΗΜ. ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ενώσεις, στις οποίες περιέχεται η οµάδα τού µεθυλίου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Α 
συνθ. ελληνογενών ξέν. όρ., που προέρχονται από το ουσ. µεθύλιο (βλ.λ.)]. 
µέθυσα ρ.→ µεθώ 
µεθύσι (το) {µεθυσ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) η µέθη: το ούζο φέρνει κακό ~ || 

άγριο | τρελό | γλυκό | γενναίο ~ || τύφλα | στουπί | σκνίπα στο ~ (σε κατάσταση 
προχωρηµένης µέθης) ΑΝΤ. νηφαλιότητα 2. (µτφ.) κατάσταση ψυχικής 
ευφορίας και διέγερσης, που οφείλεται σε έντονα ερεθίσµατα: το ~ τού έρωτα | 
τής επιτυχίας | τής νίκης ΣΥΝ. µέθη, ζάλη, έκσταση. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < απρφ. µεθύσειν, µέλλ. τού αρχ. µεθΰω]. µεθυσµένος, -η, -ο 
[µεσν.] 1. αυτός που έχει µεθύσει: κάθε βράδυ γυρίζει σπίτι ~ 2. αυτός που τον 
έχει συνεπάρει κάτι: - από τις µυρωδιές τής άνοιξης || ~ από τα φιλιά της. 
µέθυσος (ο) [αρχ.] ο άνθρωπος που κάνει υπερβολική κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών, που µεθά συχνά και άσχηµα: ο άντρας της, ~ και βίαιος, τη 
βασανίζει διαρκώς ΣΥΝ. µεθύστακας, µπεκρής, µπεκρού-λιακας, αλκοολικός. 
µεθύστακας (ο) (εκφραστ.) ο µέθυσος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. µεθυστής + µεγεθ. επίθηµα -ακας]. µεθυστικός, -ή, -ό [αρχ.] 
αυτός που διεγείρει πολύ ευχάριστα τις αισθήσεις, που προκαλεί ηδονική ζάλη: 
~ άρωµα | φιλί. µεθύστρα (η) [µεσν.] (σπάν.) 1. η γυναίκα που συνηθίζει να 
µεθά ΣΥΝ. µπεκρού 2. η γυναίκα που εµπνέει έντονα ερωτικά συναισθήµατα 
ΣΥΝ. ξελογιάστρα ΑΝΤ. κρύα. µεθώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µεθάς... | 
µέθυσ-α, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) να πιει οινοπνευµατώδη ποτά σε 
τέτοια ποσότητα, ώστε να διαταραχθεί η νηφαλιότητα του, τον θέτω υπό την 
επήρεια τού αλκοόλ, τον κάνω να περιέλθει σε κατάσταση µέθης: τον µέθυσαν, 
για να µάθουν τα µυστικά του 2. (µτφ.) προκαλώ έντονα συναισθήµατα 
διέγερσης, έξαψης, ευχαρίστησης: µε µέθυσε το άρωµα σου || το αίσθηµα τής 
νίκης µέθυσε τους πρωταθλητές ΣΥΝ. ζαλίζω, συνεπαίρνω, ενθουσιάζω ΑΝΤ. 
κατευνάζω, ηρεµώ ♦ (αµετβ.) 3. έρχοµαι σε κατάσταση µέθης, επειδή έχω 
καταναλώσει υπερβολική ποσότητα οινοπνευµατωδών: είχε µεθύσει και 
παραπατούσε || δεν αντέχει το ποτό- µεθάει µε δύο ποτηράκια ΣΥΝ. (οικ.) τα 
τσούζω, µεθοκοπώ, µπεκρουλιάζω ΑΝΤ. είµαι νηφάλιος, συνέρχοµαι, (αργκό) 
ξενερώνω· ΦΡ. είδε ο τρελός τον µεθυσµένο και φοβήθηκε ο άνθρωπος που βρί-
σκεται σε κατάσταση µέθης είναι πιο επικίνδυνος από αυτόν που έχει ψυχικές ή 
πνευµατικές διαταραχές 4. (µτφ.) έρχοµαι σε κατάσταση υπερδιέγερσης, έξαψης 
ή ευχαρίστησης: ~ από δόξα | επιτυχία | χαρά | έρωτα ΣΥΝ. ζαλίζοµαι, 
ενθουσιάζοµαι. [ΕΤΎΜ. < µεσν. µεθώ < αρχ. µεθύω < ουσ. µέθυ «κρασί, 
αλκοολούχο ποτό» < I.E. *medhu- «µέλι, υδρόµελο», πβ. σανσκρ. mâdhu-, αρχ. 
σλαβ. medü, αρχ. γερµ. metu, γερµ. Met, αγγλ. mead κ.ά. Η λ. έλαβε τη 
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σηµ. τού αλκοολούχου ποτού, ενω για τη σηµ. «µέλι» χρησιµοποιή-
θηκε η αρχ. λ. µέλι]. 

Μεθώνη (η) πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας, γνω-
στή για το µεσαιωνικό της κάστρο. [ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου]. 

µείγµα (το) {µείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που προκύπτει, όταν 
δύο ή περισσότερα ρευστά υλικά αναµιχθούν, ανακατευτούν: αυτό 
το κρασί είναι φτειαγµένο από ~ ροδίτη και µοσχοφίλερο || βάζετε το 
~ στο ταψί και φουρνίζετε ΣΥΝ. κράµα, ανάµειξη 2. ΧΗΜ. το σώµα 
που προκύπτει ύστερα από την ανάµειξη δύο ή περισσότερων στοι-
χείων ή χηµικών ενώσεων, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν χηµικά και 
είναι δυνατόν να διαχωριστούν µε φυσικές µεθόδους: ~ µεταξύ στε-
ρεών ουσιών/ στερεών και αερίων || τα θολά νερά των ποταµών είναι 
~ στερεών και υγρών || οµογενές | ετερογενές - 3. (µτφ.) καθετί το 
οποίο αποτελείται από ανάµειξη διαφορετικών στοιχείων οι απόψεις 
του είναι ένα ~ λαϊκών προκαταλήψεων και ανατολίτικου µυστικισµού 
|| το νέο µουσικό είδος δεν διεκδικεί πρωτοτυπία· πρόκειται για ~ 
αφρικανικών και καραϊβικών ρυθµών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µείγµα | µίγµα < µ(ε)ίγνυµι, βλ. κ. µειγνύω]. 

µείγνυω ρ. µετβ. {µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) αναµειγνύω, ανακα-
τεύω· ΦΡ. γαία πυρί µιχθήτω βλ. λ. γαία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µ(ε)ιγνύω < µ(ε)ίγνυµι < I.E. *meik- «αναµειγνύω, ανα-
κατεύω», πβ. σανσκρ. misrâ- «ανακατεµένος», αρχ. σλαβ. mé§q «ανα-
κατεύω», λατ. misceö (πβ. κ. αρχ. µίσγω), mixtus «ανακατεµένος» 
(> γαλλ. mixte), αρχ. γερµ. miscan, γερµ. mischen κ.ά. Οµόρρ. µεϊγ-µα, 
µ(ε)ϊξις, µιγ-άς, µικ-τός κ.ά.]. 

µειδίαµα (το) [µτγν.] {µειδιάµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) το χα-
µόγελο. 

µειδιώ ρ. αµετβ. {µειδιάς... | µειδίασα} (αρχαιοπρ.-ειρων.) χαµογελώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µειδιώ (-άω) < I.E. *smeid- «χαµογελώ, µειδιώ», πβ. σαν-
σκρ. smâyate, αρχ. σλαβ. smëjq, αγγλ. smile, γερµ. schmeicheln «κολα-
κεύω» κ.ά.]. 

µείζων, -ων, -ον {µείζ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 1. (λόγ.) (α) 
µεγαλύτερος ANT. ελάσσων (β) µείζων εκλογική περιφέρεια καθεµιά 
από τις περιφέρειες στις οποίες χωρίζεται η Ελλάδα, όπου συγκε-
ντρώνονται οι αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανοµή, µε σκοπό 
να κατανεµηθούν στα κόµµατα ανάλογα µε τα αδιανέµητα υπόλοιπα 
τους ή όπως αλλιώς ορίζει ο εκλογικός νόµος (γ) µείζων αντιπολί-
τευση βλ. λ. αντιπολίτευση 2. αυτός που έχει εξαιρετική σπουδαιό-
τητα: ~ πρόβληµα | ζήτηµα | σηµασία || «οι µείζονες πολιτικοί διαλέ-
γονται µε την Ιστορία» (εφηµ.) || ~ θέµα προέκυψε από τις δηλώσεις 
τού προέδρου || κατά µείζονα λόγο (πολύ περισσότερο) ΣΥΝ. σηµαντι-
κός, σοβαρός, κύριος ANT. δευτερεύων, ασήµαντος 3. ΜΟΥΣ. (α) µεί-
ζων κλίµακα (γαλλ. gamme majeure) η µουσική κλίµακα (βλ.λ.) τής 
ευρωπαϊκής µουσικής, της οποίας τα δύο εναρκτήρια διαστήµατα 
(ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη, και ανάµεσα στη δεύτερη και 
την τρίτη βαθµίδα) δίνουν, στο σύνολο, «µεγαλύτερο» (µείζον) διά-
στηµα (δύο τόνους) απ' ό,τι τα αντίστοιχα διαστήµατα τής «ελάσσο-
νος» κλίµακας, στα οποία το αντίστοιχο συνολικό διάστηµα είναι µι-
κρότερο (έλασσον, ίσο προς ενάµιση τόνο)· όµοια «µεγαλύτερο» σε 
σχέση προς την ελάσσονα κλίµακα είναι και το διάστηµα που σχη-
µατίζει η έκτη βαθµίδα της κλίµακας σε σχέση προς την πρώτη (β) 
µείζων συγχορδία συγχορδία κατ' αρχήν τριών φθόγγων, στην οποία 
το πρώτο διάστηµα τρίτης πάνω από τη θεµέλιο είναι δύο τόνοι, δη-
λαδή «µεγαλύτερο» (µείζον), σε σχέση µε εκείνο τής αντίστοιχης 
ελάσσονος, το οποίο είναι «µικρότερο» (έλασσον), δηλαδή ενάµισης 
τόνος (γ) µείζων τρόπος (γαλλ. mode majeur) το σύνολο των µειζόνων 
κλιµάκων, το να γράφεται ένα κοµµάτι σε µείζοντα κλίµακα- ο τρό-
πος ενός κοµµατιού παραδοσιακά δίδεται από την κλίµακα του: αυτό 
το κοµµάτι είναι γραµµένο στην µι µείζονα 4. ΦΙΛΟΣ, µείζων πρό-
ταση η βασική πρόταση συλλογισµού, στην οποία στηρίζονται οι 
υπόλοιπες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (συγκρ. βαθµ. τού επιθ. µέγας) < *µέγ-}ων < µέγας (βλ.λ.). 
Το -ει- τού τ. µείζων κατ' αναλογίαν προς τα επίθ. κρείττων, άµείνων. 
Οι µουσ. σηµ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού ιταλ. maggiore (λ.χ. 
scaia maggiore «µείζων κλίµακα», accordo maggiore «µείζων συγχορ-
δία»}]. 

µεϊκάπ κ. µέικ-απ (το) {άκλ.} 1. (α) η διαδικασία µε την οποία κα-
λύπτει κανείς ή τονίζει χαρακτηριστικά τού προσώπου µε κατάλληλα 
καλλυντικά: βάζω | κάνω - (β) η διαδικασία µε την οποία βάφει 
κανείς το πρόσωπο του κατάλληλα για τις ανάγκες θεατρικής παρά-
στασης, καλλιτεχνικής εκδήλωσης, µεταµφίεσης κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το 
καλλυντικό µε το οποίο καλύπτει κανείς το πρόσωπο, για να κάνει 
την επιδερµίδα να φαίνεται οµοιόµορφη, λεία και λαµπερή: ενυδατι-
κό | υποαλλεργικό | έντονο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. make up]. µεικτής (ο) 
→ µίκτης µεικτός, -ή, -ό → µικτός 
µειλίχιος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από γλυκύτητα στους 
τρόπους, που µεταδίδει ηρεµία: ~ χαµόγελο | οµιλία ΣΥΝ. ήπιος, γλυ-
κός, πράος, προσηνής ANT. τραχύς, απότοµος, άγριος. — µειλίχια | 
µειλιχίως [µτγν.] επίρρ., µειλιχιότητα (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
παράλλ. τ. τού επιθ. µείλιχος < *µέλ-ν-ιχος (µε αντέκτα-ση), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε λ. που σηµαίνουν «µέλι», πβ. λατ. mei, mellis (< 
*mel-n-és), αρχ. σλαβ. milü «συµπάθεια». Η απευθείας αναγωγή στη 
λ. µέλι οφείλεται σε παρετυµολογία]. µείξη (η) (-ης κ. -εως | -εις, -
εων) 1. το ανακάτωµα, το να αναµειγνύονται δύο ή περισσότερα 
συστατικά: αν δεν προσέξεις κατά τη ~, η αλοιφή µπορεί να βγει 
ανοµοιογενής ΣΥΝ. ανάµειξη ΑΝΤ. ξεδιάλυ-µα, ξεκαθάρισµα 2. 
ΚΙΝΗΜΑΤ. µείξη εικόνας και ήχου η σύνθεση των 

διαφορετικών οπτικών ή ηχητικών µερών τής ταινίας σε µία ενιαία 
οπτική ή ηχητική µπάντα: στη ~ ήχου έπρεπε ο ήχος τού δρόµου να 
ακούγεται απόµακρος και όχι να καλύπτει τις φωνές των ηθοποιών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω, ελλιπής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεΐξις | µίξις < 
µ(ε)ίγνυµι. Βλ. λ. µειγνύω]. 

µειξοβάρβαρος, -η, -ο κ. µιξοβάρβαρος 1. αυτός που είναι κατά το 
ήµισυ Έλληνας και κατά το ήµισυ βάρβαρος 2. (γλώσσα) που δεν 
είναι καθαρά ελληνική, αλλά περιέχει και βαρβαρισµούς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µεϊξις + βάρβαρος]. 

µειξοπαρθένα κ. µιξοπαρθένα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.) η γυ-
ναίκα που υποκρίνεται ότι δεν διαθέτει σεξουαλικές εµπειρίες εκδη-
λώνοντας σεµνότυφη συµπεριφορά. Επίσης µειξοπάρθενος κ. µιξο-
πάρθενος [αρχ.]. 

µειο- κ. µείον- κ. µειονο- ά συνθετικό λόγ. λέξεων τής Ν. Ελληνικής, 
που δηλώνει «το λιγότερο» ή «το µικρότερο»: µειο-ψηφία | µειο-νο-
ψηφία, µειον-εκτώ. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. µείων (βλ. κ. µείον) και εµφανίζεται ως µειο- προ συµφώνου (πβ. 
µειο-δότης) και ως µείον- προ φωνήεντος (πβ. µειον-εκτώ)]. 

µειοδοσία (η) [1833] {µειοδοσιών} 1. η προσφορά µικρότερης τιµής 
σε δηµοπρασία για την εκτέλεση έργου ή προµήθειας ΑΝΤ. πλειοδο-
σία 2. (µτφ.) η προδοσία- κυρ. στη ΦΡ. εθνική µειοδοσία η προδοσία 
σε βάρος τής πατρίδας, που εκδηλώνεται µε αδικαιολόγητη υποχω-
ρητικότητα προς ζηµίαν των εθνικών συµφερόντων κατά την άσκηση 
τής πολιτικής εξουσίας και ιδ. κατά τον χειρισµό των εθνικών θεµά-
των: τα κόµµατα τής αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η συµφωνία που 
υπέγραψε η κυβέρνηση συνιστά πράξη εθνικής µειοδοσίας. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Mindestangebot]. 

µειοδότης (ο) [1833] {µειοδοτών}, µειοδότρια (η) {µειοδοτριών} 1. 
πρόσωπο που αναλαµβάνει να εκτελέσει έργο µε κόστος ή αµοιβή 
χαµηλότερη από αυτήν που προτείνεται από τους ανταγωνιστές του: 
το έργο κατακυρώθηκε στον ~ τού διαγωνισµού ΑΝΤ. πλειοδότης 2. 
(µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που βλάπτει το κοινό συµφέρον: τον κατηγό-
ρησε ως εθνικό ~ ΣΥΝ. προδότης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. [ΕΤΥΜ. 
< µειο- (βλ.λ.) + δότης, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Mindestbietende]. 

µειοδοτικός, -ή, -ό [1833] αυτός που απευθύνεται σε πρόσωπα ή ορ-
γανισµούς, που είναι σε θέση να µειοδοτήσουν ΦΡ. µειοδοτικός δια-
γωνισµός ο διαγωνισµός, κυρ. από το κράτος, κατά τον οποίο εξετά-
ζονται διάφορες προτάσεις από εργολάβους για την εκτέλεση συ-
γκεκριµένου έργου µε βασικό κριτήριο την πιο συµφέρουσα οικονο-
µικώς πρόταση: το υπουργείο προκήρυξε ~. 

µειοδοτώ ρ. αµετβ. [1833] {µειοδοτείς... | µειοδότησα} αναλαµβάνω 
σε δηµοπρασία τη δέσµευση να ολοκληρώσω εργασία µε κόστος ή 
αµοιβή χαµηλότερη από αυτήν που προτείνουν οι ανταγωνιστές µου 
ή/και ο ενδιαφερόµενος: ~ σε διαγωνισµό δηµοσίων έργων ΑΝΤ. πλει-
οδοτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 

µειόκαινος, -η, -ο [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το Μειό-
καινο 2. Μειόκαινο (το) γεωλογική εποχή, η οποία άρχισε πριν από 
26.000.000 χρόνια και διήρκεσε περίπου 19.000.000 χρόνια και κατά 
τη διάρκεια της αναπτύχθηκαν πολλά από τα θηλαστικά· αποτελεί 
υποδιαίρεση τής Τριτογενούς Περιόδου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ„ < αγγλ. Miocene]. 

µείον επίρρ. 1. ΜΑΘ. (α) το σύµβολο και το σηµείο τής αφαίρεσης: πέ-
ντε ~ τρία ίσον δύο ΣΥΝ. πλην ΑΝΤ. συν (β) το πρόσηµο των αρνητικών 
αριθµών: από τους ~ τρία και ~ τέσσερα µεγαλύτερος είναι το ~ τρία 
ΣΥΝ. πλην ΑΝΤ. συν 2. µείον (το) αρνητική, ζηµιογόνος πλευρά: αυτή 
η υπόθεση έχει πολλά ~ ΣΥΝ. µειονέκτηµα, πλην, αρνητικό ΑΝΤ. συν, 
θετικό, πλεονέκτηµα 3. µε έλλειψη, µε οικονοµική ζηµία: βγαίνω ~ σ' 
αυτή τη δουλειά (δεν έχω κέρδος) || (σκωπτ.) το ταµείον είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µείον, ουδ. τού συγκρ. επιθ. µείων (ήδη µυκ. me-u-jo, 
me-wi-jo) < *meiw-jos, παρεκτεταµένος τ. τού I.E. *mei- «µειώνω, 
ελαττώνω», πβ. σανσκρ. mi-nâti, λατ. minuö κ.ά]. 

µειονέκτηµα (το) [µτγν.] {µειονεκτήµ-ατος | -ατα, -άτων} η αρνητική 
ιδιότητα, η κακή πλευρά, το αρνητικό σηµείο (σε πράγµα ή πρό-
σωπο): το σχέδιο παρουσιάζει σοβαρά ~ || το βασικό του ~ είναι η 
αναποφασιστικότητα || τα ~ τού νόµου ξεπερνούν τα πλεονεκτήµατα 
του ΣΥΝ. ελάττωµα, ατέλεια, έλλειψη, ψεγάδι, τρωτό, αδυναµία, µείον, 
αρνητικό ΑΝΤ. πλεονέκτηµα, προσόν, προτέρηµα, χάρισµα, συν. 

µειονεκτικός, -ή, -ό [µτγν] αυτός που παρουσιάζει έλλειψη ή αδυ-
ναµία, κυρ. σε σχέση µε άλλον: βρέθηκε σε ~ θέση και δέχτηκε συµ-
βιβασµό ΣΥΝ. κατώτερος ANT. πλεονεκτικός, ανώτερος. — µειονε-
κτικ-ά | -ώς επίρρ., µειονεκτικότητα (η) [1886]. 

µειονεκτώ ρ. αµετβ. (µειονεκτείς... | µειονέκτησα) παρουσιάζω έλ-
λειψη ή αδυναµία (σε σχέση µε άλλον): ~ σε σχέση µε τους άλλους 
υποψηφίους στον διαγωνισµό, γιατί δεν ξέρω γραφοµηχανή ΣΥΝ. υπο-
λείποµαι, υστερώ ANT. πλεονεκτώ, έχω το πάνω χέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µειονεκτώ (-έω) < µείον- (< µείον, βλ. κ. µειο-) + -
εκτώ < έχω (πβ. κ. πλεον-εκτώ)]. 

µειονεξία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να µειονεκτεί, να υστερεί κά-
ποιος έναντι άλλου: µέσα στη σχολική τάξη ένιωθε φοβερή - 2. 
ΨΥΧΟΛ. συναίσθηµα µειονεξίας δυσάρεστο συναίσθηµα που προκα-
λείται σε άτοµο λόγω τής εσφαλµένης εντύπωσης που έχει ότι υστε-
ρεί σε κάποιον τοµέα ή ότι γενικά είναι κατώτερο από αυτό που 
πραγµατικά είναι ΣΥΝ. σύµπλεγµα κατωτερότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. 

µειονότητα (η) [1889] {µειονοτήτων} οµάδα ανθρώπων που συνδέο-
νται µεταξύ τους ως προς την καταγωγή, τα πιστεύω ή τη συµπερι-
φορά, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τα ίδια χαρακτηριστικά από 
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το ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκουν: εθνική | γλωσσική | θρησκευτική | 
κοινωνική | αναφοµοίωτη ~ || τα προβλήµατα | τα δικαιώµατα των ~ || η 
µουσουλµανική ~ τής Ελλάδας || η ελληνική ~ τής Αλβανίας ΑΝΤ. πλειονότητα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ETYM. < µείον (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
minorité]. 

µειονοτικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται ή ανήκει σε µειονότητα: ~ θέµατα | 
πολιτική | σχολεία. 

µειοψηφία [1874] κ. (ορθότ.) µειονοψηφία [1829] (η) {µειοψηφιών} 
1. ο αριθµός ψήφων που είναι µικρότερος από το µισό τού συνόλου: 
οι προτάσεις του συγκέντρωσαν ισχνή ~ ΑΝΤ. πλειοψηφία 2. η οµάδα 
που αντιπροσωπεύει λιγότερες από τις µισές ψήφους: σε µια δηµο 
κρατία κυβερνά η πλειοψηφία, αλλά και η - πρέπει να γίνεται σεβα 
στή || η ~ αποχώρησε από τη Βουλή σε ένδειξη διαµαρτυρίας || η ~ τού 
συµβουλίου | τού εκλογικού σώµατος | των συνέδρων | τής Βουλής 
ΑΝΤ. πλειοψηφία. — µειοψηφικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. minorité]. 

µειοψηφώ κ. (ορθότ.) µειονοψηφώ ρ. αµετβ. {µειοψηφείς... | µειοψήφησα) 
συγκεντρώνω αριθµό ψήφων µικρότερο από το µισό τού συνόλου: η πρόταση 
µειοψήφησε στο συµβούλιο ΑΝΤ. πλειονοψηφώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 
[ΕΤΎΜ. < µειο- (βλ.λ.) + -ψηφώ < ψήφος]. 

µειράκιο (το) {µειρακί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) πολύ νέος άνδρας ΣΥΝ. νεανίας, 
νεανίσκος, νεαρός, παλληκαράκι, παιδαρέλι ΑΝΤ. (ώριµος) άνδρας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µειράκιον, υποκ. τού µεϊραξ «µικρό κορίτσι» (και αργότερα 
«µικρό αγώρι, παλληκαράκι») < *µεϊρο | *µεϊρα < *µέρ-jα (µε αντέκταση) < 
I.E. *mer-jo- «νέος άνδρας», πβ. σανσκρ. mârya- «νέος άνδρας, εραστής», 
περσ. mairya-, ίσως και λατ. maritus «σύζυγος», αλβ. shemërë κ.ά.]. 

µειώνω ρ. µετβ. {µεί-ωσα, (µεσοπαθ. ενεστ. -ώνοµαι κ. σπάν. λόγ. τρι-τοπρόσ. 
µειούται), -ώθηκα, -ωµένος) 1. κάνω (κάτι) µικρότερο ή λιγότερο: ~ τις τιµές | 
τα έξοδα | τους φόρους | τις εξόδους µου | το φαγητό | την ένταση τού ήχου | την 
ταχύτητα | την ορατότητα | το κέρδος | την αποτελεσµατικότητα | τις πιθανότητες 
|| ο Πανιώνιος µείωσε το σκορ | τη διαφορά || είναι άτοµο µειωµένης 
αντιλήψεως || µειωµένη αντοχή ΣΥΝ. λιγοστεύω, µικραίνω, ελαττώνω, 
περιορίζω ΑΝΤ. αυξάνω, µεγαλώνω 2. (µτφ.) πλήττω την αξιοπρέπεια, το 
κύρος (κάποιου): δεν το περίµενα από σένα να κάνεις κάτι τέτοιο' είναι µια 
πράξη που σε µειώνει || νιώθει µειωµένος ΣΥΝ. προσβάλλω, ταπεινώνω, 
εξευτελίζω, υβρίζω ΑΝΤ. εξυψώνω, επαινώ. — µειωτικός, -ή, -ό [µτγν.], 
µειωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µειώ (-όω) < µείων (βλ. κ. 
µείον)]. 

µείωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ελάττωση (ποσού, 
αριθµού, µεγέθους κλπ.): ~ τιµών | εξόδων | φαγητού | λίπους | ταχύτητας | τού 
αριθµού των γεννήσεων | τού πληθυσµού | των επιτοκίων | τής πανίδας | των 
αποδοχών | των θέσεων εργασίας ΑΝΤ. αύξηση 2. η προσβολή, η υποτίµηση ή 
η ταπείνωση (κάποιου): ηθική ~ || ~ τής προσωπικότητας | τού κύρους | τής 
υπόληψης ΣΥΝ. εξευτελισµός ΑΝΤ. εξύψωση, έπαινος 3. ΒΙΟΛ. ειδική 
κυτταρική διαίρεση των αναπαραγωγικών κυττάρων, που µειώνει στο µισό 
τον αριθµό των χρωµοσωµάτων διαχωρίζοντας τα ζεύγη. 

µειωτέος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πρέπει να µειωθεί, να µικρύνει 
2. ΜΑθ. µειωτέος (ο) ο αριθµός από τον οποίο αφαιρείται άλλος αριθ 
µός: στο 5-4 = 1 ~ είναι το 5 (πβ. λ. αφαιρετέος). 
Μ.Ε.Κ. (η) Μονάδα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
Μέκκα (η) 1. πόλη τής ∆. Σαουδικής Αραβίας, η γενέτειρα τού Μωάµεθ, ιερή 

πόλη και τόπος προσκυνήµατος των µουσουλµάνων 2. (µε-τωνυµ.) η πόλη, ο 
τόπος που έχει ξεχωριστή σηµασία για κάποιους, ώστε να θεωρείται σχεδόν 
ιερή: για πολλά χρόνια η Μόσχα ήταν η ~ των κοµουνιστών || το Χόλλυγουντ 
είναι η ~ τού κινηµατογράφου. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mecca < αραβ. Makkâh, πιθ. < 
φοιν. maqaq «ερειπωµένος» ή, σύµφωνα µε λιγότερο πιθ. άποψη, < αραβ. 
mahräb «ιερός χώρος»]. 

µελαγχολία (η) {µελαγχολιών} 1. ψυχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
υποτονική διάθεση και θλίψη, συχνά χωρίς συγκεκριµένη αιτία, και από τάση 
αποµόνωσης: η ~ τού απογεύµατος τής Κυριακής || βυθίστηκε σε ~ || γλυκιά ~ 
ΣΥΝ. κατήφεια, µαράζι ΑΝΤ. ευθυµία, χαρά, ευφορία 2. ΨΥΧΟΛ. ψυχική 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακραία παθολογική κατάθλιψη και 
αίσθηση απαξίας, µπορεί δε να συνδέεται µε µανιοκαταθλιπτικές νόσους. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µελάγχολος < µέλας, -ανος «µαύρος» + -χόλος < χολή. Η λ. 
πρωτοαπαντά στον Ιπποκράτη, ο οποίος θεωρούσε ότι η ψυχική διάθεση τού 
ανθρώπου εξαρτάται από τον βαθµό αναµείξεως των σωµατικών χυµών, που 
διαµορφώνει τη σχέση σωµατικών και ψυχικών λειτουργιών. Η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. melancholy, γαλλ. mélancolie, γερµ. 
Melancholie κ.ά.]. 

µελαγχολίας, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί µελαγχολία: ~ τραγούδι | 
καιρός | δειλινό ΣΥΝ. θλιβερός ΑΝΤ. εύθυµος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µελαγχολία: ~ διάθεση | ατµόσφαιρα | σπίτι ΣΥΝ. θλιβερός ΑΝΤ. 
χαρούµενος, (µτφ.) φωτεινός, αισιόδοξος, εύθυµος 
3. αυτός που πάσχει από µελαγχολία: ~ κορίτσι ΣΥΝ. θλιµµένος ΑΝΤ. 
εύθυµος, χαρούµενος. — µελαγχολικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

µελαγχολώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {µελαγχολείς... | µελαγχόλησα} ♦ (αµετβ.) 
1. περιέρχοµαι σε µελαγχολία: εκεί που όλοι διασκεδάζουν, αυτός ξαφνικά 
µελαγχολεί και αποτραβιέται 2. (γενικότ.) αισθάνοµαι θλίψη, απογοήτευση: 
όταν βλέπω νέους ανθρώπους να µην έχουν ιδανικά, ~ ΣΥΝ. καταθλίβοµαι, 
λυπούµαι, δυσθυµώ ΑΝΤ. ευθυµώ, χαίροµαι ♦ 3. (µετβ.) προκαλώ σε (κάποιον) 
αίσθηµα µελαγχολίας: οι στίβοι αυτού τού τραγουδιού µε µελαγχολούν ΑΝΤ. 
χαροποιώ. 

µελαγχρους, -ους, -ουν {µελάγχρ-οος, -ουν | -οες, -όων} ΑΝΑΤ. στη 

ΦΡ. µελάγχρους ιστός ιστός µε κοκκία µελανίνης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλας, -ανος + -χρους < χρως «επιδερµίδα» (βλ. κ. 
χροιά)]. 

µέλαθρον (το) {µελάθρ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) κτήριο µε µεγάλες διαστάσεις, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από µεγαλοπρέπεια και πολυτέλεια· σε ονοµασίες 
συγκεκριµένων κτηρίων: Ιλίου Μέλαθρον (η κατοικία τού Ερ. Σλήµαν) || 
Θέµιδος Μέλαθρον (το κτήριο τού Αρείου Πάγου) ΣΥΝ. µέγαρο, ανάκτορο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µέλαθρον, αβεβ. ετύµου. Η εξήγηση που εµφανίζεται στο Μέγα 
Έτυµολογικόν («άπατοῦµελαίνεσθαι υπό τού καπνού») είναι µάλλον προϊόν 
παρετυµολογίας. Επίσης, η σύνδεση µε το επίθ. βλωθρός (< *µλωθρός) 
«υψηλός, µεγαλοπρεπής», καθώς και η οµοιότητα µε το ουσ. κµέλεθρον 
«δοκός» δεν έχουν επαρκή επιστηµονική στήριξη]. 

µέλαινα (η) → µέλας 
µελαµίνη (η) {µελαµινών} 1. οργανική ένωση που χρησιµοποιείται κυρ. ως 

πρώτη ύλη για την παρασκευή συνθετικών ρητινών οι ρητίνες µελαµίνης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επικάλυψη επιφανειών από ξύλο, χαρτί 
ή ύφασµα ή ως συστατικά βαφών και βερνικιών 2. (συνεκδ.) το βιοµηχανικό 
προϊόν που έχει ως βάση τις ρητίνες τής µελαµίνης και χρησιµοποιείται στην 
επιπλοποιία αντί για το ξύλο. 
[ETYM. < γερµ. Melamin (ελληνογενές συνθ.) < αρχ. µέλας «µαύρος» + 
Amin (βλ. λ. αµινοξύ)]. 

µελαµψός, -ή, -ό αυτός που έχει πολύ σκούρα επιδερµίδα: ~ φυλές | οµορφιά 
ΣΥΝ. µαύρος, σκούρος ΑΝΤ. λευκός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *µελαν-οψός < µέλας 
«µαύρος» + -οψός < όψη]. 

µ έλα ν (το) → µέλας 
µελανάδα (η) [µεσν.] 1. το µελανό χρώµα ΣΥΝ. µαυρίλα, µαυράδα ΑΝΤ. 

ασπρίλα, ασπράδα, λευκότητα 2. η µελανιά. 
µελανεΐµονώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µελανειµονείς... | µελανειµόνησα} (αρχαιοπρ.) 

φορώ µαύρα ρούχα, συνήθ. λόγω πένθους ΣΥΝ. µαυροφορώ ΑΝΤ. 
λευχειµονώ. 

µελανείµων, -ων, µελάνειµον {µελανείµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.) αυτός που φορά µαύρα ρούχα λόγω πένθους ΣΥΝ. µαυροφόρος, 
µαυροφορεµένος, µαυροντυµένος ΑΝΤ. λευχείµων, λευκοντυµένος, 
ασπροντυµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ αρχ· < µέλαν (βλ. κ. 
µέλας) + -είµων < εϊµα «ένδυµα» < ρ. έννυµι «ντύνω» (βλ. λ. ιµάτιο, εσθήτα)]. 

µελανείο (το) [1889] ΤΥΠΟΓΡ. 1. ειδική πλάκα που αλείφεται µε τυπογραφική 
µελάνη και χρησιµοποιείται στην εκτύπωση µε το χέρι των τυπογραφικών 
δοκιµίων 2. το µηχάνηµα τού πιεστηρίου, µε το οποίο µεταφέρεται η µελάνη 
στους κυλίνδρους. 

µελανζέ (το) {άκλ.} νήµα που έχει κατασκευαστεί από κλωστές διαφορετικών 
χρωµάτων: (κ. ως επίθ.) µπλούζα | ζακέτα | κοστούµι ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mélangé «ανάµικτος, ανακατωµένος» (από φρ. όπως coton mélangé, étoffe 
mélangée) < mélange «µείγµα, ανάµειξη» < p. mêler «αναµειγνύω, 
ανακατεύω» < παλ. γαλλ. mesler < δηµώδ. λατ. misculare (< λατ. miscere)]. 

µελάνη (η) {µελανών} (λόγ.) 1.η χρωµατιστή ρευστή ουσία που χρη-
σιµοποιείται για το γράψιµο, το σχέδιο ή την εκτύπωση: µαύρη | σινική | 
αόρατη (βλ.λ.) | συµπαθητική (βλ.λ.) ~ ΣΥΝ. µελάνι 2. ΖΩΟΛ. η παχύρρευστη 
σκούρα ουσία που εκκρίνουν τα καλαµάρια, οι σουπιές κ.λπ. ΣΥΝ. µελάνι. 
Επίσης µελάνι (το) (βλ. κ. λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. θηλ. τού µτγν. επιθ. µελανός (µε 
αναβιβασµό τού τόνου) < αρχ. µέλας (βλ.λ.)]. 

µελάνης, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού σκούρου µελανιού 2. µελανί 
(το) το ίδιο το χρώµα τού µελανιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

Μελανησία (η) [1890] συστάδα νησιών τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού. — 
Μελανήσιος (ο), Μελανήσια (η), µελανησιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ελληνογενούς αγγλ. Melanesia < µέλας «µαύρος» + νήσος, µε αναφορά 
στο χρώµα δέρµατος των κατοίκων]. 

µελάνι (το) {µελαν-ιού | -ιών) 1. ρευστή ουσία έντονου χρώµατος (πα-λαιότ. 
µόνο βαθιού σκούρου), που χρησιµοποιείται για το γράψιµο, το σχέδιο ή την 
εκτύπωση: µαύρο | κόκκινο ~ || µου τελείωσε το -· ΦΡ. (!-ευφηµ.) τον έχω 
γραµµένο εκεί όπου δεν πιάνει µελάνι (αντί τον έχω γραµµένο στ'αρχίδια µου) 
δεν του δίνω την παραµικρή σηµασία 2. (συνεκδ.) ο γραπτός λόγος, ό,τι έχει 
γραφεί για κάποιο θέµα: έχουν χυθεί | ξοδευτεί τόνοι µελανιού γι' αυτή την 
υπόθεση (έχουν γραφεί πάρα πολλά) || µη χύνεις άδικα µελάνι για να µου 
απαντήσεις, δεν έχει νόηµα πια! 3. ΖΩΟΛ. η παχύρρευστη σκούρα ουσία που 
εκκρίνουν τα καλαµάρια, οι σουπιές κ.λπ.- ΦΡ. (µτφ.) αµολάω | ρίχνω | αφήνω 
πίσω µου µελάνι δεν επιτρέπω στους άλλους να αντιληφθούν τις κινήσεις µου, 
µπερδεύω τα ίχνη µου ΣΥΝ. θολώνω τα νερά, ξεφεύγω. Επίσης (λόγ.) µελάνη 
(η) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΎΜ. < µτγν. µελάνιον, υποκ. 
τού αρχ. µέλας (βλ.λ.). Το ουδ. µέλαν χρησιµοποιείται µε τη σηµ. «µελάνι» 
στην Κ.∆. (πβ. Β'Κορινθ. 3,3: ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθεϊσα ύφ' 
ηµών, εγγεγραµµένη ου µέλανι άλλα πνεύµατι θεού ζώντος)]. 

µελανιά (η) 1. λεκές, κηλίδα ή σηµάδι από µελάνι: τα τετράδια του ήταν γεµάτα 
µελανιές και µουντζούρες 2. σκούρα κηλίδα στο δέρµα από µωλωπισµό, πίεση ή 
άλλη εξωτερική ή παθολογική αιτία: η ~ από το χτύπηµα έµεινε για ένα µήνα στο 
πόδι της ΣΥΝ. µελάνιασµα µελανάδα, εκχύµωση, µελάνια (η) [αρχ.] 
{µελανιών} ΜΕΤΕΩΡ. φαιό, σκοτεινό νέφος τής κατώτερης ατµόσφαιρας που 
δίνει βροχή ή και χιόνι. µελανιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µελάνιασ-α, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) προκαλώ µελανιές στο δέρµα (κάποιου): τον µελάνιασε στο ξύλο || εµ-
φανίστηκε µε µελανιασµένο µάτι ΣΥΝ. µαυρίζω ♦ 2. (αµετβ.) (για µέρος τού 
σώµατος, για το σώµα) αποκτώ µελανό χρώµα: µελάνιασαν 
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τα δάχτυλα µου από το κρύο. — µελάνιασµα (το). 
µελανίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η σκουρόχρωµη χρωστική ουσία, που προκαλεί 

τον χρωµατισµό τού δέρµατος, των µατιών, των τριχών στον άνθρωπο, στα 
άλλα σπονδυλωτά και σε πολλά είδη ασπόνδυλων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. melanin]. 

µελανισµός (ο) [1847] ΒΙΟΛ. η παραγωγή και η συσσώρευση µελανίνης σε 
ορισµένα σηµεία τής επιδερµίδας ή και στο σύνολο της ως αντίδραση προς το 
περιβάλλον, µε αποτέλεσµα το δέρµα να αποκτά σκούρο, µαυρισµένο χρώµα: 
φυσιολογικός ~ (που προκύπτει από την έκθεση στον ήλιο) || παθολογικός ~ 
(σε περίπτωση καρκινωµάτων) || βιοµηχανικός ~ (µετάλλαξη στο χρώµα 
ορισµένων πληθυσµών πεταλούδας στις βιοµηχανικές περιοχές τής Μ. 
Βρετανίας τον 19ο αι.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melanism]. 

µελανοδερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η καθολική µελάγχρωση τού δέρµατος 
εξαιτίας ανεπάρκειας των επινεφριδίων ή τοξικής δράσης ουσιών 
(δηλητηρίασης µε αρσενικό). — µελανόδερµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ.. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. mélanodermie]. 

µελανοδοχείο (το) [µτγν.] µικρό δοχείο, συνήθ. από γυαλί, στο οποίο 
φυλάσσεται το µελάνι που χρησιµοποιείται για γράψιµο. 

µελανόµορφος, -η, -ο [1870] ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο ζωγραφικός ρυθµός µε µαύρες µορφές 
πάνω σε κοκκινωπή βάση· κατ' αντιδιαστολή προς τον ερυθρόυ,ορφο: - 
ρυθµός | αγγεία | παραστάσεις. 

µέλανος, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µαύρο ή σκούρο µπλε χρώµα (όπως αυτό που 
παίρνει το σώµα, όταν παγώνει, όταν σταµατά η κυκλοφορία τού αίµατος): 
έγινε ~ από το κρύο || ~ χείλια 2. ΑΣΤΡΟΝ. µελανή οπή η µαύρη τρύπα (βλ. λ. 
µαύρος) 3. (µτφ.) αυτός που συνδέεται µε κάτι αρνητικό, κακό: οι ~ στιγµές 
τής ιστορίας ενός καθεστώτος || περιέγραψε την κατάσταση µε ~ χρώµατα (την 
παρουσίασε εξαιρετικά αρνητική) || το ~ σηµείο τής υπόθεσης ΣΥΝ. µαύρος 
ΑΝΤ. φωτεινός. — µελανότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µέλας (βλ.λ.)]. 

µελανόστρωµα (το) (µελανοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό, πολύ 
γκρίζο και σκοτεινό νέφος που δίνει συνεχή βροχή και χιόνι- ανήκει στα 
κατώτερα νέφη. 

µελανούρι (το) {µελανουρ-ιού | -ιών} 1. εδώδιµο ψάρι µε χαρακτηριστική 
µαύρη γραµµή στην ουρά του, το οποίο, αν ερεθιστεί, αλλάζει το χρώµα του 
σε σκούρο καστανό προς µοβ ΣΥΝ. µαυρόψαρο 2. (µτφ.-οικ.) όµορφη 
µελαχρινή νεαρή γυναίκα ή κορίτσι. Επίσης (επι-στ.) µελάνουρος (ο) [αρχ.] 
(σηµ. 1). — (υποκ.) µελανουράκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού αρχ. 
µελάνουρος «ψάρι µε µαύρη ουρά» < µέλας, -ανος + -ουρος < ουρά]. 

µελανόφθαλµος, -ος, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει σκούρα, µαύρα µάτια 
ΣΥΝ. µαυροµάτης. 

µελανοχίτωνας (ο) {µελανοχιτώνων} 1. ΙΣΤ. (α) µέλος φασιστικού τάγµατος 
που ίδρυσε ο Μπ. Μουσσολίνι (β) καθένα από τα επίλεκτα µέλη τού 
ναζιστικού κόµµατος που ίδρυσε ο Αδ. Χίτλερ (βλ. κ. λ. φαι-οχίτωνας) 2. 
(µτφ.-εκφραστ.) ο οπαδός φασιστικών και ναζιστικών ιδεών ΣΥΝ. φασίστας, 
ναζί, φασιστοειδές. Επίσης (λόγ.) µελανοχίτων {µελανοχίτωνος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µελαγχίτων < µέλας, -νος + χιτών. Η χρήση τής λ. ως ονοµασίας 
των Ιταλών φασιστών αποτελεί µετάφρ. δάνειο (ιταλ. Camicie Nere) και 
οφείλεται στο µαύρο πουκάµισο που φορούσαν τα µέλη των φασιστικών 
οµάδων]. 

µελάνωµα (το) {µελανώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης ή κακοήθης 
όγκος, ο οποίος σχηµατίζεται από κύτταρα που περιέχουν µελανίνη: το 
κακόηθες ~ είναι η πιο επικίνδυνη µορφή καρκίνου τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melanoma]. 

µελανώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µελάνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κηλιδώνω µε µελάνι 
2. ΤΥΠΟΓΡ. επαλείφω µε µελάνι (τυπογραφικά στοιχεία, σφραγίδα κ.λπ.). — 
µελάνωµα (το). 

µελανωπός, -ή, -ό αυτός που έχει σκοτεινή µορφή: ~ όψη ΣΥΝ. µελανός, µέλας 
ΑΝΤ. άσπρος, ανοιχτός, φωτεινός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µέλας, -νος, + -ωπός 
(βλ.λ.)]. 

µελάνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
ανάπτυξη σκουρόχρωµων κηλίδων στην επιφάνεια τού δέρµατος λόγω 
συσσώρευσης µελανής χρωστικής ουσίας (µελανίνης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

µελάς (ο) {µελάδες} αυτός που παράγει ή/και εµπορεύεται µέλι. 
µέλας, -αινα, -αν {µέλ-ανος, -ανα | -ανες (ουδ. -ανα), -άνων (θηλ. -αίνων)} 1. 

(αρχαιοπρ.) αυτός που έχει πολύ βαθύ σκούρο χρώµα ΣΥΝ. µαύρος- ΦΡ. 
µέλας ζωµός ζωµός από χοιρινό, ο οποίος αποτελούσε το σύνηθες γεύµα των 
αρχαίων Σπαρτιατών 2. ΙΑΤΡ. µέλαινα (η) η αποβολή από τον πρωκτό µαύρου 
αίµατος ως αποτέλεσµα αιµορραγίας από έλκος ή καρκίνο τού στοµάχου ή 
έλκος τού δωδεκαδάκτυλου, από φαρµακευτική διάβρωση τού βλεννογόνου 
τού στοµάχου ή από ρήξη κιρσών τού οισοφάγου σε περιπτώσεις κιρρώσεως 
τού ήπατος ή παθήσεως τού σπλήνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µελάν-ς < I.E. *mel(a)- «λερώνω, βροµίζω», πβ. σανσκρ. 
malina- «βρόµικος», αρχ. πρωσ. meine «µελανή κηλίδα», ίσως κ. λατ. mulleus 
«ερυθρός» κ.ά. Οµόρρ. µελ-ανός, µολ-ύνω, µώλ-ωψ (-πας) κ.ά.]. 

µελά σα (η) {χωρ. πληθ.} η ρευστή µάζα που αποµένει, όταν εξαχθεί η 
κρυσταλλική ζάχαρη από τα ζαχαροκάλαµα ή τα ζαχαρότευτλα: υγρή | 
θρεπτική | υγιεινή ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. melassa (πβ. γαλλ. mélasse) < ισπ. melaza < miel «µέλι» (< 
λατ. mei)]. 

µελατονινη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ορµόνη η οποία εκκρίνεται από την επίφυση 
των ανώτερων σπονδυλοζώων ρυθµίζει τους κύκλους τού ύπνου, τις 
ορµονικές αλλαγές που σχετίζονται µε τη γενετήσια 

ωριµότητα κατά την ήβη, καθώς και τον βαθµό χρώσεως τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melatonin < mela- (< αρχ. µέλας) + -
tonin (< tonic < αρχ. τονικός)]. 

µελάτος, -η, -ο 1. ο παχύρρευστος όπως το µέλι ΣΥΝ. πυκνόρρευστος • ΦΡ. 
αβγό µελάτο αβγό που δεν έχει βράσει πολύ και ο κρόκος του είναι ρευστός 2. 
αυτός που έχει παρασκευαστεί µε µέλι: τηγανίτες ~ ΣΥΝ. µελωµένος, 
µελένιος. 

Μελαχρινή (η) (παλαιότ. ορθ. Μελαχροινή) γυναικείο όνοµα. 
µελαχρινός, -ή, -ό αυτός που έχει σκουρόχρωµη επιδερµίδα και µαύρα µαλλιά: 

~ κορίτσι | οµορφιά || (κ. ως ουσ.) του αρέσουν οι µελαχρινές ΑΝΤ. ξανθός, 
ανοιχτόχρωµος. — µελαχρινάδα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. µελαγχρινός < αρχ. 
µελάγχρους (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ινός]. 

µελαψός, -ή, -ό → µελαµψός 
Μελβούρνη (η) πόλη τής ΝΑ. Αυστραλίας, πρωτεύουσα τής χώρας από το 

1901 ώς το 1924. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Melbourne. Η πόλη ονοµάστηκε έτσι το 1837 
προς τιµήν τού τότε πρωθυπουργού τής Μ. Βρετανίας William Lamb (1779-
1848), δεύτερου υποκόµη τού Melbourne, τοποθεσία στην περιοχή 
Derbyshire]. 

µελεαγριδα (η) ΖΩΟΛ. πτηνό που µοιάζει µε τη γαλοπούλα, ζει ελεύθερο, αλλά 
και εκτρέφεται για το κρέας του ΣΥΝ. φραγκόκοτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µελεαγρίς, -
ίδος, αγν. ετύµου, δάνειο αγν. προελεύσεως. Σε παρετυµολογία οφείλεται η 
λαϊκή σύνδεση τής λ. µε το κύριο όνοµα Μελέαγρος, ενώ δεν είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί οποιαδήποτε ετυµολ. σχέση µε το αβεστ. msraja- «πουλί, όρνιθα»]. 

µέλει ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (απρόσ. µε µέλει) µε ενδιαφέρει, 
νοιάζοµαι: δεν µε ~ τι θα γίνει || εσένα να µη σε ~! ΣΥΝ. νοιάζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, φροντίζω», αγν. ετύµου. Έχουν 
διατυπωθεί εσφαλµένες υποθέσεις περί συνδέσεως τού ρ. µέλω µε το ρ. µέλλω, 
το επίρρ. µάλα «πολύ» και το λατ. rnelior «καλύτερος». Οµόρρ. ά-µελ-ής, ε-πι-
µελ-ής, µελέ-τη, αρχ. µελεδώνες «φροντίδες» κ.ά.]. 

µελένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού µελιού: ~ µάτια ΣΥΝ. µελής · 2. 
αυτός που έχει παρασκευαστεί ή µαγειρευτεί µε µέλι ΣΥΝ. µελάτος, 
µελωµένος 3. ο γλυκός σαν µέλι. 

µελέτη (η) {µελετών} 1. η συστηµατική πνευµατική ενασχόληση µε 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο: η ~ ενός φαινοµένου || η πολιτική του 
στάση έγινε αντικείµενο ενδελεχούς και εµπεριστατωµένης ~ || το ζήτηµα είναι 
ακόµα υπό ~ || ειδική | πειραµατική | πλήρης | επιστηµονική | προσεκτική | 
ώριµη | πρωτοποριακή ~ || η ~ τής ιστορίας | τού θεάτρου 2. (συνεκδ.) το 
πόρισµα συστηµατικής έρευνας: η ~ δηµοσιεύθηκε σε έγκυρο περιοδικό || 
υποβάλλω τη - || εκπόνηση µελέτης 3. η ενασχόληση µε ένα αντικείµενο, µε 
στόχο την εκµάθηση του, συνήθ. σε σχολικό επίπεδο: έχω πολλή ~ για το 
αυριανό διαγώνισµα || η ~ τής φούγκας τού πήρε όλο το απόγευµα ΣΥΝ. 
διάβασµα, σπουδή 4. (ειδικότ.) ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός 
εργασίας: ~ για την ανέγερση τής πολυκατοικίας || τεχνική ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µελετώ (-άω) (υποχωρητ.), βλ.λ.)]. 

µελέτη: συνώνυµα. Με τη λ. µελέτη δηλώνεται γενικότερα κάθε σοβαρή 
επιστηµονική ερευνητική και αναλυτική σπουδή ενός θέµατος, η οποία 
δηµοσιεύεται αυτοτελώς ως βιβλίο ή ως άρθρο περιοδικού. Όταν η µελέτη 
είναι εκτενέστερη και προχωρεί σε λεπτοµερή εξέταση ενός θέµατος µε 
απαιτήσεις πληρότητας, µιλούµε για πραγµατεία, που επίσης µπορεί να 
εµφανίζεται αυτοτελώς ή ως δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό. 
Εφόσον η πραγµατεία είναι ακόµη εκτενέστερη και επί ειδικού θέµατος, µε 
αυστηρές µεθοδολογικές προδιαγραφές που να πληρούν τις απαιτήσεις 
συγκεκριµένης επιστήµης, και εφόσον υποβάλλεται προς κρίσιν σε 
πανεπιστηµιακό επίπεδο (σχολές, τµήµατα, τοµείς) για τη διεκδίκηση τού 
τίτλου τού διδάκτορα (δρ), χαρακτηρίζεται ως διατριβή («επί διδακτορία» 
ή «επί υφηγεσία»). Μελέτες µικρότερων απαιτήσεων (σε χρόνο, έκταση 
κ.λπ.) χαρακτηρίζονται ως εργασίες (φοιτητική εργασία, διπλωµατική 
εργασία, ερευνητική εργασία, σχολική εργασία). Κάθε µελέτη, πραγµατεία, 
εργασία κ.λπ. θεωρείται δηµοσίευµα ή δηµοσίευση και υπολογίζεται στο 
επιστηµονικό έργο ενός επιστήµονα. Απλούστερες δηµοσιεύσεις, έστω και 
αν έχουν επιστηµονικό χαρακτήρα, εφόσον δεν έχουν µεγάλη έκταση, δεν 
περιλαµβάνουν παραποµπές και βιβλιογραφία, χαρακτηρίζονται συνήθως 
ως άρθρα, µολονότι -αν πρόκειται για περιοδικό- ως άρθρο χαρακτηρίζεται 
συχνά και µια µικρότερη δηµοσίευση (εργασία, µελέτη). 

µελέτηµα (το) [αρχ.] {µελετήµ-ατος | -ατα, -άτων} το έργο που προκύπτει ως 
αποτέλεσµα συστηµατικής έρευνας, µελέτης: δηµοσιευµένο | έγκυρο | σοβαρό 
- ΣΥΝ. µελέτη, πόνηµα, εργασία, πραγµατεία, διατριβή. 

µελετηρός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός στον οποίο αρέσει το διάβασµα, αυτός που 
µελετά πολύ: ~ µαθητής ΣΥΝ. επιµελής ΑΝΤ. αµελής. — µελετηρότατα (η). 

µελετητηριο (το) {µελετητηρί-ου | -ων} ειδικός χώρος σε οίκηµα, ο οποίος 
προορίζεται για ανάγνωση και µελέτη βιβλίων ΣΥΝ. σπουδαστήριο. 

µελετητής (ο), µελετήτρια (η) {µελετητριών} πρόσωπο που ασχολείται 
συστηµατικά και επιστηµονικά µε εξειδικευµένο τοµέα γνώσης: ~ τής αρχαίας 
ιστορίας || ακούραστος | σοβαρός | αξιόπιστος | έµπειρος ~ ΣΥΝ. ερευνητής. 
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[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «προπονητής, γυµναστής», < αρχ. µελετώ (βλ.λ.)]. 
µελετητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη µελέτη: ~ 
γραφείο. Μελέτιος (ο) {Μελετίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπτων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μελέτης. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν. < αρχ. µελέτη]. µελετώ (κ. -
άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µελιάς... | µελέτ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. εξετάζω διεξοδικά, µε κάθε λεπτοµέρεια: µελετήσαµε το πρόβληµα σας 
και καταλήξαµε στα εξής... || η κυβέρνηση µελετά το πρόβληµα τής ανεργίας || η 
µελετώµενη συγχώνευση των δύο εταιρειών ΣΥΝ. εξετάζω 2. (ειδικότ.) διεξάγω 
έρευνα (σχετικά µε κάτι), προβαίνω σε ανάλυση µε σκοπό να καταλήξω σε 
συµπεράσµατα σχετικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο: ο ερευνητής µελετά τη 
συµπεριφορά των εντόµων σε συνθήκες εργαστηρίου ΣΥΝ. ερευνώ, εξετάζω 3. 
διαβάζω (κυρ. σχολικό µάθηµα) ή εξασκούµαι σε κάτι, για να το µάθω, να το 
αποµνηµονεύσω ή να το εκτελέσω σωστά: ~ πιάνο καθηµερινά 4. (+να) έχω την 
πρόθεση: τι µελετάς να κάνεις; ΣΥΝ. σκοπεύω, προτίθεµαι, σκέφτοµαι 5. 
(λαϊκ.-λογοτ.) (α) αναφέροµαι (σε κάποιον), συζητώ γι' αυτόν: Καλώς τον, πάνω 
που σε µελετούσαµε! (β) (ειδικότ.) αναφέροµαι σε πρόσωπο που έχει πεθάνει ή 
το σκέφτοµαι: το πρωί τη µελετάγαµε τη µακαρί-τισσα και το βράδυ την είδα στον 
ύπνο µου ΣΥΝ. µνηµονεύω (γ) σκέφτοµαι, ανακαλώ στη µνήµη: µελέταγα τα 
χρόνια που ζήσαµε ♦ 6. (αµετβ.) διαβάζω ή εξασκούµαι σε κάτι µε σκοπό να το 
µάθω, να το αποµνηµονεύσω ή να το εκτελέσω σωστά: προτιµώ να - τις νυχτερι-
νές ώρες για τις εξετάσεις µου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µελετώ (-άω) < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, φροντίζω». Βλ. κ. 
µέλει]. µέληµα (το) {µελήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αντικείµενο τού ενδιαφέ-
ροντος, τής µέριµνας που εκδηλώνει κανείς: κύριο | βασικό ~ || πρωταρχικό | 
πρώτο ~ τής επιτροπής είναι να εξακριβώσει τα αίτια τού δυστυχήµατος ΣΥΝ. 
φροντίδα, έγνοια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, φροντίζω». Βλ. κ. µέλει]. µελής, -
ιά, -ί 1. αυτός που έχει φωτεινό καφέ χρώµα σαν αυτό τού µελιού: ~ µάτια | 
απόχρωση ΣΥΝ. καφετής 2. µελί (το) το ίδιο το χρώµα τού µελιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρώµα. -µελής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνουν ότι κάποιος/κάτι αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό µελών: 
επταµελής οικογένεια || (το ουδ. ως ουσ.) η συνεδρίαση τού δε-καπενταµελούς στο 
σχολείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. µτγν. τρι-µε-λής, έπτα-µελής), που προέρχεται από το αρχ. 
µέλος]. µέλι (το) {µελιού κ. (λόγ.) µέλιτος | χωρ. γεν. πληθ.} η παχύρρευστη ου-
σία που παράγουν οι µέλισσες και έχει γλυκιά γεύση και πολλά θρεπτικά 
συστατικά: θυµαρήσιο | αγνό | ταγγό | άγριο | καθαρό | πηχτό ~ || γιαούρτι | 
καρύδια µε ~ || (µτφ.) εκεί που ρέει ~ και γάλα (στη Γη τής Επαγγελίας, γενικά 
σε µέρος παραδεισένιο)· (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ο πολύ γλυκός: τα 
πορτοκάλια ήταν ~ || τα φιλιά σου είναι ~ ANT. ξίδι- ΦΡ. (α) τα πάω µέλι-γάλα 
(µε κάποιον) έχω πολύ καλές σχέσεις (µε κάποιον), συνεννοούµαι πολύ καλά 
µαζί του: στην πολυκατοικία δεν υπάρχουν προβλήµατα· όλοι οι ένοικοι τα πάνε 
µέλι-γάλα! ΣΥΝ. τα πάω µια χαρά ANT. τα πάω χάλια (β) (παροιµ.) να σε κάψω 
Γιάννη, να σ' αλείψω µέλι για κάποιον που προσπαθεί να φερθεί καλά ή να 
παρηγορήσει αυτόν στον οποίο ο ίδιος έχει προκαλέσει κακό (γ) κολλώ σαν τη 
µύγα στο µέλι βλ. λ. µύγα (δ) µήνας τού µέλιτος βλ. λ. µήνας (ε) είµαι | 
βρίσκοµαι στα µέλια (µε κάποιον) (ί) για ερωτευµένους που βρίσκονται στην 
αρχή τού έρωτα τους και τον ζουν µε ένταση (ii) (µτφ.) βρίσκοµαι σε περίοδο 
πολύ στενών και καλών σχέσεων µε κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. me-ri) < I.E. *meli-t «µέλι», πβ. λατ. mei (> γαλλ. κ. 
ισπ. miel), αρχ. ιρλ. mil, αλβ. mjaltë κ.ά. Οµόρρ. µελι-χρός, µέλισσα (> ^µέλιτ-
ja), ίσως και µειλίχιος (βλ.λ.)]. µέλια (η) το φράξο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < 
*σµελΕ-ία, που συνδέεται µε διαλεκτ. λιθ. smélùs «γκρι χρώµα», πράγµα που 
συµφωνεί µε το χρώµα τού δέντρου. Οι διπλασιασµένοι τύποι εύ-µµελίης, φερε-
µµελίης ενισχύουν αυτή την εκδοχή]. µελίγγι (το) → µηλίγγι 
µελιγκρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παρασιτικό έντοµο που πλήττει τα φυτά και 

κυρ. τα λουλούδια τους· συνηθ. περιληπτ.: έπεσε ~ στα τριαντάφυλλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µελίκηρα < µέλι + -κηρα < κηρός «κερί»]. µελικός, -ή, -ό 
[µτγν.] ΦΙΛΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µελική ποίηση 2. µελική ποίηση η 
αρχαία λυρική ποίηση που γινόταν τραγούδι 3. (ως ουσ.) ο ποιητής τής 
αρχαιότητας που έγραψε µελική ποίηση (π.χ. Σαπφώ, Αλκαίος κ.ά.). Μελίνα 
(η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Πιθ. < θηλ. µελίνη (< αρχ. µέλινος) κατά τα 
πολλά σε -ίνα, λ.χ. Ασηµίνα]. µέλινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει 
κατασκευαστεί από ξύλο µελιάς: ~ έπιπλο. µελ(ορισµός (ο) η βελτιοδοξία 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. meliorisme < λατ. melior «καλύτερος»]. 
µελίπηκτο (το) [αρχ.] {µελιπήκτ-ου | -ων} (επίσ.) γλύκυσµα παρασκευασµένο 
από σουσάµι και µέλι- το παστέλι. µελίρρυτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από γλυκύτητα στην έκφραση, στον λόγο: ~ στόµα | λόγια. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µέλι + -ρρυτος (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν 

συνθέσει) < ρέω]. µέλισµα (το) {µελίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΟΥΣ. καλλωπισµός 
µελωδίας, ο εµπλουτισµός µιας µελωδικής γραµµής µε δευτερεύοντες 

φθόγγους, οι οποίοι, χωρίς να αλλάζουν το δοµικό της σκελετό, την 
εµπλουτίζουν σηµαντικά. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µελίζω, -οµαι «τραγουδώ» < µέλος (βλ.λ.)]. µελισµατικός, -
ή, -ό ΜΟΥΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το µέλισµα (βλ.λ.) 2. µελισµατικό (το) 
είδος µελωδιών που έχουν συντεθεί µε πολλά µελίσµατα· χαρακτηρίζεται από το 
ότι µια συλλαβή τού κειµένου τραγουδιέται µε πολλούς φθόγγους ANT. 
συλλαβικό. 
µέλισσα (η) {µελισσών} 1. έντοµο υµενόπτερο που φέρει δηλητηριώδες κεντρί, 

ζει σε κοινωνίες και εκτρέφεται από τον άνθρωπο για το µέλι και το κερί που 
παράγει: η κοινωνία των ~ αποτελείται από εργάτριες, κηφήνες και τη 
βασίλισσα || άγρια ~ || οι ~ βουίζουν | τσιµπούν || σµάρι | κυψέλη µελισσών · 2. 
BOT. πολυετές, θαµνόµορφο, ποώδες φυτό ΣΥΝ. µελισσοβότανο. — (υποκ.) 
µελισσούλα (η) (σηµ. 1), µελισσάκι κ. µελισσόπουλο (βλ.λ.) (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µέλιτ-;'α < µέλι, -τος, βλ.λ.]. 

Μελισσανθη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Mélisande, που 
παρετυµολογήθηκε προς τις λ. µέλισσα και ανθός. Το γαλλ. Mélisande | 
Melisenda ανάγεται σε αρχ_. γερµ. Amalasuintha < amai «έργο» + suintha 
«δυνατός»]. 

µελίσσι (το) [µτγν.] {µελισσ-ιού | -ιών} 1. κοινωνία µελισσών ΣΥΝ. σµάρι 2. η 
κυψέλη 3. µελίσσια (τα) ο τόπος όπου έχουν τοποθετηθεί από τον άνθρωπο οι 
κυψέλες των µελισσών: την άνοιξη µετακινούν τα ~, για να πλουτίσει η γεύση 
τού µελιού ΣΥΝ. µελισσώνας, µελισ-σοκοµείο, µελισσοτροφείο. 

µελισσοβότανο (το) [µτγν.] (καθηµ.) ποώδες, θαµνόµορφο αρωµατικό φυτό 
ΣΥΝ. µέλισσα. 

µελισσόκηπος (ο) ο τόπος στον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι κυψέλες µελισσών 
ΣΥΝ. µελίσσι, µελισσώνας, µελισσοκοµείο, µελισσοτροφείο. 

µελισσοκοµειο (το) ο τόπος όπου οι άνθρωποι τοποθετούν και περιποιούνται 
τις κυψέλες των µελισσών ΣΥΝ. µελίσσι, µελισσώνας, µε-λισσόκηπος, 
µελισσοτροφείο, µελισσουργείο. 

µελισσοκοµία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µελισσών για την παραγωγή 
µελιού, κεριού και άλλων προϊόντων (βασιλικού πολτού κ.ά.) ΣΥΝ. 
µελισσοτροφία. 

µελισσοκόµος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
µελισσοκοµία ΣΥΝ. µελάς, µελισσοτρόφος. — µελισσοκοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µέλισσα + -κόµος < κοµώ (-έω) «φροντίζω, επιµελούµαι», 
βλ. κ. -κοµία]. 

µελισσοκόφινο (το) κυψέλη που έχει κατασκευαστεί από πλεγµένο υλικό (π.χ. 
καλάµια) και µοιάζει µε κοφίνι. 

µελισσολόι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. το σύνολο τής κοινωνίας των 
µελισσών, το σµήνος των µελισσών: αµόλησε το - ελεύθερο ΣΥΝ. σµάρι 2. ο 
χαρακτηριστικός βόµβος που προκαλείται από σµήνος µελισσών 3. (µτφ.) 
µεγάλος αριθµός ανθρώπων που είναι συγκεντρωµένοι και θορυβούν. 
[ΕΤΥΜ. < µέλισσα + λεξικό επίθηµα -λόι < -λόγι < λέγω «συλλέγω, 
συγκεντρώνω»]. 

µελισσόπουλο (το) το παιδί τής µέλισσας, η µικρή µέλισσα: «περνά, περνά η 
µέλισσα µε τα ~» (η αρχή τραγουδιού που συνοδεύει παιδικό παιχνίδι). [ΕΤΥΜ. 
< µέλισσα + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

µελισσοτρόφος (ο/η) [αρχ.] πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε την 
εκτροφή µελισσών µε σκοπό την παραγωγή µελιού και κεριού: προσεκτικός | 
έµπειρος | νέος ~ ΣΥΝ. µελισσοκόµος, µελάς. — µελισσοτροφία (η) [1848], 
µελισσοτροφείο (το) [µτγν.], µελισσοτροφι-κός,-ή,-ό [1898]. 

µελισσουργός (ο/η) 1. µελισσοκόµος, µελισσοτρόφος · 2. το πουλί 
µελισσοφάγος (βλ.λ.). — µελισσουργία (η) [αρχ.], µελισσουργείο (το) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλισσα + -ουργός < έργον]. 

µελισσοφάγος, -ος, -ο [µεσν.] 1. (για ζώα και πτηνά) αυτός που τρώει µέλισσες 
2. ΖΩΟΛ. κορακόµορφο πτηνό µε πολύχρωµο φτέρωµα, όπου κυριαρχεί το 
πράσινο, και αιχµηρό, σκληρό και κυρτό προς τα κάτω ράµφος, το οποίο 
τρέφεται µε µέλισσες και άλλα έντοµα, που τα συλλαµβάνει πετώντας. 

µελισσόχορτο (το) [µεσν.] βότανο µε αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και 
ευεργετικό για τη λειτουργία τού νευρικού συστήµατος. 

µελισσώνας (ο) [µτγν.] ο τόπος στον οποίο εκτρέφονται µέλισσες ΣΥΝ. µελίσσι, 
µελισσοκοµείο, µελισσοτροφείο. 

µελιθτάλαχτος, -η, -ο [1881] αυτός που στάζει µέλι, που στον λόγο του, στη 
συµπεριφορά του είναι γλυκός σαν µέλι: ~ κουβέντες | τρόποι | τραγούδι. 

µελιταίος πυρετός (ο) ΙΑΤΡ. ανθρωποζωονόσος που οφείλεται σε είδη τού 
µικροβίου βρουκέλλα, εκδηλώνεται µε πυρετό, ρίγη, ιδρώτα και πόνους και 
µεταδίδεται µε το άβραστο γάλα και µε την επαφή τού ανθρώπου µε τα 
µολυσµένα κατοικίδια ζώα ΣΥΝ. βρουκέλλωση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µελιταϊος < 
Μελίτη «Μάλτα» (βλ. κ. Μάλτα). Η φρ. µε-λιταίος πυρετός αποδίδει την αγγλ. 
Malta fever, επειδή νόµιζαν ότι οφείλεται σε γίδες από τη Μάλτα]. 

µελιτζάνα (η) {µελιτζανών} 1. πολυετές ποώδες φυτό, συγγενές µε την πατάτα, 
µε τρυφερό βλαστό, το οποίο καλλιεργείται για τον εδώδιµο καρπό του 2. 
(συνεκδ.) ο εδώδιµος καρπός τού παραπάνω φυτού, χρώµατος συνήθ. µοβ, ο 
οποίος τρώγεται µαγειρεµένος (ψητός στον φούρνο ή στη σχάρα, τηγανητός ή 
βραστός) και αποτελεί βασικό υλικό σε λαδερά φαγητά, όπως το ιµάµ 
µπαϊλντί, ο µουσακάς κ.ά. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. melanzana, αβεβ. ετύµου. Η 
αναγωγή σε παλαιότ. ιταλ. melensane < µεσν. λατ. mele insane «τρελό µήλο» 
(< λατ. malum 
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insanum) στηρίζεται σε µύθο, σύµφωνα µε τον οποίο η υπερκατανά-
λωση µελιτζάνας οδηγεί σε παραφροσύνη. Πιθανότερη η αναγωγή σε 

αραβ. bädingan (< περσ. badingän) µε παρετυµολογική σύνθεση προς 
το ουσ. mela «µήλο»]. 

µελιτζανάκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) 1. η µικρή µελιτζάνα 2. γλυκό 
κουταλιού, το οποίο παρασκευάζεται από µικρές µελιτζάνες. 

µελιτζανής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το σκούρο µοβ χρώµα τής µελι-
τζάνας 2. µελιτζανί (το) το ίδιο το σκούρο µοβ χρώµα τής µελιτζάνας. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

µελιτζανοσαλάτα (η) {δύσχρ. µελιτζανοσαλατών} σαλάτα από µε-
λιτζάνες. 

µελιτοεξαγωγέας (ο) {µελιτοεξαγωγ-είς, -έων} το ειδικό µηχάνηµα 
κυλινδρικού σχήµατος, µε τη βοήθεια τού οποίου επιτυγχάνεται η 
εξαγωγή τού µελιού από τις κηρήθρες. 

µελιτοεξαγωγή (η) 1. η εξαγωγή τού µελιού από τις κηρήθρες µε τη 
βοήθεια τού µελιτοεξαγωγέα 2. (ειδικότ.) η συγκοµιδή τού µελιού 3. 
(συνεκδ.) η εποχή τής συγκοµιδής τού µελιού. 

µέλιτος → µέλι 
µελιτοφόρος, -ος, -ο (για λουλούδια) αυτός που περιέχει νέκταρ. 
µελιτόχρους, -ους, -ουν {µελιτόχρ-οος | -οες, -όων} (αρχαιοπρ.) αυ-
τός που έχει το υπόξανθο χρώµα τού µελιού ΣΥΝ. µελίχρωµος, µελής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µελιτο- (< µέλι) + -χρους | -χροος < χρως «επιδερµίδα» 
(βλ. κ. χροιά)]. 

µελιτώδης, -ης, -ες [µτγν.] {µελιτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που παρουσιάζει οµοιότητα µε το µέλι ως προς τη γεύση, το χρώµα 
ή τη σύσταση ΣΥΝ. µελιτόχρους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µελίτωµα (το) [µτγν.] {µελιτώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σιρόπι που πε-
ριέχει µέλι. 

µελιφθογγος, -ος, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που έχει φωνή γλυκιά σαν 
το µέλι: ~ αοιδός ΣΥΝ. γλυκύφωνος. 

µελιχρός, -ή, -ό (λογοτ.) 1. αυτός που έχει το χρώµα τού µελιού: ~ 
αποµεσήµερο 2. ο γλυκός σαν το µέλι 3. αυτός που θέλγει µε τη γλυ-
κύτητα του. — µελιχρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλι + παραγ. επίθηµα -χρός (πβ. πενι-χρός, βδελυ-
χρός). Βλ. κ. -χρός]. 

µελίχρυσος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει το χρώµα τού µελιού και 
τού χρυσαφιού ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος. 

µελλοθάνατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που πρόκειται να θανατωθεί κατ' 
εκτέλεση καταδικαστικής αποφάσεως: η τελευταία επιθυµία τού ~ || 
χαίρε Καίσαρ, οι ~ σε χαιρετούν (λατ. Ave Caesar, morituri te 
salutant, φράση µε την οποία χαιρετούσαν οι µονοµάχοι τον Ρωµαίο 
αυτοκράτορα µπαίνοντας στην αρένα). 

µέλλον (το) {µέλλ-οντος | -οντά, -όντων} 1. το χρονικό διάστηµα που 
διαδέχεται τον παρόντα χρόνο: το εγγύς | το απώτερο ~ || σκέφτοµαι 
το ~ || κανείς δεν ξέρει τι µας επιφυλάσσει το ~ || δεν θα ξανασυµβεί 
στο ~ (ποτέ ξανά) || το ~ είναι αόρατο | άγνωστο | άδηλο 2. η εξέλιξη 
ανθρώπου ή κατάστασης, οι προοπτικές: επιχείρηση µε λαµπρό - || 
νέος | πολιτικός µε - (µε προοπτικές επιτυχίας) || αυτή η δουλειά δεν 
έχει ~ (δεν έχει προοπτικές επιτυχίας) || προνοώ | φροντίζω | εξασφα-
λίζω το - των παιδιών µου || καταστρέφω το - µου || σχέση χωρίς ~. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. παρελθόν. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. ενεστώτα τού αρχ. ρ. µέλλω (βλ.λ.)]. 

µέλλοντας (ο) {µελλόντων} ΓΛΩΣΣ. Ο γραµµατικός χρόνος που τοπο-
θετεί µια ενέργεια ή κατάσταση στη χρονική βαθµίδα µετά το παρόν 
τού οµιλητή· δηλώνει: (α) διάρκεια (διαρκής µέλλοντας): θα χιονίζει 
όλο τον χρόνο || θα δουλεύω αδιάκοπα ολόκληρο τον µήνα (β) ένα 
στιγµιαίο ή συνολικά θεωρούµενο γεγονός: θα σου δείξω το σχέδιο 
αύριο || θα χρειαστεί άλλα πέντε χρόνια, για να τελειώσει το µετρό || 
θα ζήσει πολλά χρόνια ακόµη· συχνά η δοµή τού τύπου «θα + δί-
νω/δώσω», που χαρακτηρίζεται ως µέλλοντας, δηλώνει διάφορες µορ-
φές τροπικότητας (επιθυµία, υπόσχεση, πρόθεση, πιθανότητα κ.ά.): 
θα έρθω κι εγώ µαζί σας (υπόσχεση) || θα βρίσκοµαι στην Πάτρα την 
Πέµπτη (πρόθεση) || θα έχει φτάσει ήδη στο αεροδρόµιο (πιθανότητα). 
Επίσης (λόγ.) µέλλων {µέλλοντος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέλλων (η σηµ. τού γραµµατικού χρόνου είναι µτγν.), 
µτχ. ενεστώτα τού ρ. µέλλω (βλ.λ.)]. 

µελλοντικός, -ή, -ό [1838] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το µέλλον: ~ 
σχέδια | ανάγκες || ~ χρόνοι τού ρήµατος (β) ΓΛΩΣΣ. µελλοντικός 
ενεστώτας βλ. λ. ενεστώτας 2. αυτός που πρόκειται να συµβεί στο 
µέλλον: ~ συνέπειες | ανάπτυξη. — µελλοντικά επίρρ. 

µελλονπσµός (ο) ο φουτουρισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. futurisme]. 

µελλοντολόγος (ο/η) επιστήµονας που επιχειρεί να εικάσει το µέλλον 
τού κόσµου (την πολιτική, κοινωνική, τεχνολογική κ.λπ. εξέλιξη), 
στηριζόµενος σε συγκεκριµένες θεωρητικές αρχές. — µελλοντολο-
γία (η), µελλοντολογίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
futurologist (νόθο συνθ.)]. 

µελλόνυµφος (ο/η) [αρχ.] {µελλονύµφ-ου | -ων, -ους) (συνήθ. στον 
πληθ.) πρόσωπο που πρόκειται να προχωρήσει σε γάµο σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. 

µελλούµενος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) 1. αυτός που πρόκειται να συµβεί 
ή να υπάρξει: ~ καιροί /γενεές || «γιατί οι ~ ποιητές πέθαναν όλοι 
νέοι» (Μ. Αναγνωστάκης) ΣΥΝ. µελλοντικός 2. µελλούµενα (τα) τα γε-
γονότα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον ΣΥΝ. µέλλοντα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µέλλω, κατ' αναλογίαν προς µτχ. των συνηρηµέ-
νων ρηµάτων (πβ. κ. χαρ-ούµενος, χρειαζ-ούµενος)]. 

µέλλω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· κ. µεσοπαθ. τριτοπρόσ. 
µέλλεται, εµέλλετο) (+να) 1. έχω κατά νου, σκοπεύω: έµελλα να πάω 
να τον δω στο νοσοκοµείο 2. (απρόσ. µέλλει) πρόκειται- στις ΦΡ. (α) τι 
µέλλει γενέσθαι τι πρόκειται να γίνει: ουδείς γνωρίζει ~ (β) 

(παροιµ.) ό,τι µέλλει δεν ξεµέλλει είναι αδύνατο να ξεφύγει κανείς 
από το πεπρωµένο του (γ) µου µέλλεται είναι η µοίρα µου (δ) (πα-
ροιµ.) όποιου του µέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει κάθε άν-
θρωπος έχει προκαθορισµένο από τη µοίρα τρόπο θανάτου: επέζησε 
από το αεροπορικό δυστύχηµα και πέθανε πέφτοντας από µια σκάλα-
~! 3. (στον παρατ. έµελλε) ήταν µοιραίο: τι σου 'µέλλε να πάθεις! || 
δυστυχώς, δεν ~ να γυρίσει στην πατρίδα' πέθανε στην ξενιτειά. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *µέλ-)ω, αβεβ. ετύµου. Εφόσον η αρχική σηµ. τού ρ. 
ήταν «προτίθεµαι, σκοπεύω», η σύνδεση µε λατ. promeliere «ανα-
βάλλω δίκη», ιρλ. mall «αργός, οκνηρός» απέχει σηµασιολογικά, 
όπως επίσης δεν θεωρείται πιθανή η αναγωγή στο ρ. µέλω «φροντί-
ζω» (βλ. λ. µέλει). Πιθανή φαίνεται η σύνδεση µε το ρ. βλώσκω «πη-
γαίνω, πορεύοµαι» (πβ. απρφ. αορ. β' µολεϊν), µολονότι το ουσ. µέλος 
(βλ.λ.) και το λατ. melior γεννούν σηµασιολ. προβλήµατα]. 

µέλλων, -ούσα, -ον {µέλλ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων 
(θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που πρόκειται να γίνει, να αποκτήσει 
συγκεκριµένη ιδιότητα: η ~ νύφη µου (αυτή που πρόκειται να γίνει 
νύφη µου) 2. αυτός που πρόκειται να επέλθει, που ακολουθεί χρονι-
κά: οι µέλλουσες γενεές || η µέλλουσα ζωή (η µετά θάνατον ζωή) 3. 
µέλλοντα (τα) τα γεγονότα που πρόκειται να συµβούν, να επακο-
λουθήσουν: µελετούµε τα παρελθόντα, για να κατανοούµε τα παρόντα 
και να προβλέπουµε τα ~4. ΓΛΩΣΣ. µέλλων (ο) ο µέλλοντας (βλ.λ.) 5. 
µέλλον (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. µέλλω (βλ.λ.)]. 

µελό (το) {άκλ.} 1. η ταινία που αποσκοπεί στην εύκολη και χωρίς 
ποιοτικό βάθος συγκίνηση τού κοινού (δείχνοντας ακραίες συναι-
σθηµατικές εξάρσεις, δράµατα, ερωτικά πάθη, συγκινήσεις κ.λπ.) 
προς το οποίο απευθύνεται: «συγκινητικό ~ γύρω από ένα ζευγάρι 
που υιοθετεί ένα µωρό, όταν το δικό τους πεθαίνει» (εφηµ.) || (µειωτ.) 
«δακρύβρεχτο ~, τυπικό δείγµα τής µαζικής παραγωγής τής δεκαετίας 
τού '60» (εφηµ.) 2. (µτφ.-µειωτ.) η προσπάθεια να συγκινήσει κανείς 
µε εξεζητηµένα µέσα, µε προσποίηση, δραµατοποιώντας κατα-
στάσεις: για να µε πείσει να τον βοηθήσω, το έριξε στο ~ || άσε το ~! 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mélo, συγκεκοµµένος τ. τού ελληνογενούς mélodrame. 
Βλ. κ. µελόδραµα]. 

µελόδραµα (το) [1803] {µελοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το έργο (κι-
νηµατογραφικό ή θεατρικό) στο οποίο κυριαρχεί η επιδίωξη να συ-
γκινηθεί ο θεατής µέσω τού συναισθηµατικού στοιχείου (π.χ. µια 
ερωτική ιστορία) και να προσελκυστεί το ενδιαφέρον του µέσω τής 
πλοκής: το κινηµατογραφικό ~ «Όσα παίρνει ο άνεµος» 2. (ειδικότ.) 
το µελοποιηµένο δραµατικό έργο, που συνδυάζει τη σκηνική δράση 
µε τη φωνητική µουσική: λυρικό ~ (η όπερα) 3. (παλαιότ.) το ελαφρό 
σε περιεχόµενο δράµα, που δίνει έµφαση στην εντυπωσιακή πλοκή 
και στα σκηνικά, ενώ οι χαρακτήρες είναι αδροµερείς και υπερα-
πλουστευµένοι (καλοί εναντίον κακών) · 4. (µτφ.-µειωτ.) η εξεζητη-
µένη δραµατοποίηση µιας κατάστασης, ώστε να προκαλέσει συγκί-
νηση: κάθε φορά που µου ζητάει δανεικά, αρχίζει το ~· µου κλαίγεται 
για τη µάννα του, για τα παιδιά του...· ΦΡ. µην κάνεις το δράµα 
µελόδραµα µην µεγαλοποιείς τα πράγµατα γελοιοποιώντας τα. 
[ΕΤΥΜ. < µελο- (< µέλος «µουσική σύνθεση, µελωδία») + δράµα, ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mélodrame]. 

µελοδραµατικός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µελό-
δραµα: ~ θέατρο | σκηνή | καλλιτέχνης 2. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από την προσπάθεια να συγκινήσει µέσω τής υπερβο-
λής, τής δραµατοποίησης, τής αδέξιας επίκλησης τού συναισθήµα-
τος: µη γίνεσαι ~! || - λόγος | χειρονοµίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. mélodramatique]. 

µελοδραµατιο (το) [1887] {µελοδραµατί-ου | -ων} µικρό ελαφρό µε-
λόδραµα (σηµ. 2), η οπερέτα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. operette (βλ. 
κ. οπερέτα)]. 

µελοδραµατισµός (ο) 1. η συµπεριφορά που συνίσταται στη χρη-
σιµοποίηση δραµατικών εκφράσεων και τρόπων, µε σκοπό την πρό-
κληση συγκίνησης 2. (συνεκδ.) οι µελοδραµατικοί τρόποι και εκφρά-
σεις (κάποιου): άφησε κατά µέρος τους ~! || βαρέθηκα τους ~ της! 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melodramatisation]. 

µελοµακάρονο (το) γλύκυσµα που φτειάχνεται µε ζύµη, λάδι και 
σιρόπι από µέλι, ψήνεται στον φούρνο και συνήθ. προσφέρεται κατά 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και τής Πρωτοχρονιάς. [ΕΤΥΜ. < 
µελο- (< µέλι) + µακαρόνι, πιθ. λόγω τού µακρόστενου σχήµατος τού 
γλυκού]. 

µελόν (το) {άκλ.} είδος καπέλου. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. (chapeau) melon 
«(καπέλο) πεπόνι» (λόγω τού σχήµατος) < melon «πεπόνι» (< λατ. 
melo, -onis(]. 

µελόντικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πνευστό µουσικό όργανο µε πλη-
κτρολόγιο, για να τίθενται σε κίνηση οι βαλβίδες που επιτρέπουν το 
πέρασµα τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., <  ιταλ.  melodica, ουσιαστικοπ.  θηλ.  τού  επιθ. 
melodico < melodia < λατ. melodia < αρχ. µελωδία]. 

µελόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κηρήθρα µέσα στην οποία αποθέ-
τουν οι µέλισσες το µέλι 2. γλύκυσµα που φτειάχνεται από µέλι, µυ-
ζήθρα και αβγά. 

µελοποίηση (η) [1862] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µουσική 
επένδυση στίχων ποιήµατος: η ~ άλλοτε αναδεικνύει και άλλοτε υπο-
νοµεύει τον ποιητικό λόγο || η ~ ποιηµάτων από γνωστούς συνθέτες 
έφερε την ποίηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. 

µελοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µελοποιείς... | µελοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} επενδύω µουσικά (στίχους, ποιητικό κείµενο): ο Μίκης Θεο-
δωράκης µελοποίησε το «Άξιον Εστί» και άλλα ποιήµατα τού Οδυσ-
σέα Ελύτη. — µελοποιός (ο/η) [αρχ.], µελοποιία (η). 

µέλος1 (το) {µέλ-ους | -η, -ών} 1. πρόσωπο ή κράτος που ανήκει σε ευ- 
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ρύτερο σύνολο ή οµάδα: ~ οικογένειας | λέσχης | ορχήστρας | σωµατείου | 
κίνησης | οργανισµού | κυβέρνησης | οργάνωσης | κόµµατος | επιτροπής | 
θιάσου || προστατευόµενο | συντηρούµενο ~ οικογενείας || εγγραφές | διαγραφές 
µελών || ενεργό ~ || αυτός είναι από τα αρχαιότερα ~ τού συλλόγου || τα κράτη-
µέλη τού Ο.Η.Ε. || η Ελλάδα είναι -τού NATO- ΦΡ. συνδεδεµένο µέλος µέλος 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει αποκτήσει ακόµη το καθεστώς τού 
πλήρους µέλους 2. (ειδικότ., κυρ. στον πληθ.) µέρος τού σώµατος ανθρώπου ή 
ζώου: ξεκουράζω τα κουρασµένα ~ µου || απόκρυφα - (τα γεννητικά όργανα) || 
αφαίρεση µελών τού σώµατος σε εγχείρηση || (µτφ.) κόβονται τα µέλη µου 
(τρέµουν τα άκρα µου από την κούραση ή από συγκίνηση) • 3. ΜΑΘ. µέλη τής 
εξισώσεως | τής ανισότητας τα δύο µέρη εξισώ-σεως ή ανισώσεως, που 
βρίσκονται εκατέρωθεν τού σηµείου ισότητας (=) ή ανισότητας (>). 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «µέλος σώµατος, εξάρτηµα», < I.E. *mel-
«εξάρτηµα - συνδέω», πβ. ουαλ. cym-mal «άρθρωση», τοχ. mälk-«συνάπτω» 
κ.ά. Οµόρρ. µελ-ωδία, πληµ-µελ-ής, µελ-ικός κ.ά. Η σηµ. «µουσική σύνθεση» 
είναι υστερογενής και αναφέρεται κυρ. στη λυρική µουσική, διαχωριζόµενη 
έτσι από τις λ. ρυθµός και µέτρον. Η χρήση τής λ. µε τη σηµ. «άρθρωση, 
εξάρτηµα» πιθ. συνέβαλε στη σηµασιολογική µεταβολή, η οποία µαρτυρείται 
και στο ιρλ. alt «άρθρωση - ποίηµα». ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε τις λ. µέλλω, 
µολεϊν. Βλ. κ. µέλπωλ. 

µέλος* (το) {µέλ-ους | -η, -ών} 1. χορικό ή λυρικό άσµα: ~ αρχαίας τραγωδίας 
ΣΥΝ. µελωδία, τραγούδι 2. (στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο) η µουσική 
επένδυση ποιητικού έργου, το µελοποιηµένο ποιητικό έργο 3. (συνεκδ.) ο 
µελωδικός χαρακτήρας µουσικού έργου. [ΕΤΥΜ. αοχ., βλ. λ. µέλος1]. 
Μελποµένη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις 
εννέα Μούσες, προστάτιδα τής τραγωδίας και τής µουσικής 2. γυναικείο όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μέλπω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άδουσα, ικανή αοιδός», < ρ. µέλπω «ψάλλω, 
τραγουδώ» (βλ.λ.)]. µέλπω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) τραγουδώ, ψάλλω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το θ. τής λ. µέλ-ος (βλ.λ.) και παρέκταση -πω, 
(απαντά και στο παράγ. µολπή), πβ. χεττ. maid- «αφηγούµαι». Κατ' άλλη άποψη, 
η λ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. -molor «αινώ»]. Μ.Ε.Λ.Τ. (το) Μουσείο Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης. µελτέµι (το) {µελτεµ-ιού | -ιών} (συνήθ. σε πληθ.) ο βόρειος ή 
βορειοδυτικός άνεµος, που πνέει στη Μεσόγειο κατά την περίοδο τού κα-
λοκαιριού: άρχισαν τα ~ τού Αυγούστου. — (υποκ.) µελτεµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. meltem]. µελωδία (η) [αρχ.] {µελωδιών} 1. µουσική γραµµή, διαδοχή 
φθόγγων ορισµένων τόσο κατά το τονικό τους ύψος, όσο και κατά τη χρονική 
τους αξία 2. η κυριότερη µουσική γραµµή σε ένα αρµονικό φωνητικό 
σύµπλεγµα, σε αντίθεση µε τη «συνοδία» ή τις «συνοδευτικές φωνές» τής 
σύνθεσης: η σοπράνο λέει τη ~ 3. η µουσική γραµµή µε βάση την οποία 
τραγουδιέται ένα τραγούδι, σε αντίθεση µε τους στίχους τού τραγουδιού: η ~ 
αυτού τού τραγουδιού || θυµάµαι µόνο τα λόγια, όχι τη ~ 4. (συνεκδ.) το τραγούδι, 
η µικρή, σε µορφή τραγουδιού, µουσική σύνθεση: µελωδίες τού Ανρί Ντυπάρκ 5. 
(συνεκδ.) µουσικό θέµα, ιδίως γνωστό και δηµοφιλές: αγαπηµένες ~ από το 
µιούζικαλ «Ο βασιλιάς κι εγώ». µελωδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται 
µε τη µελωδία 2. αυτός που είναι γεµάτος µελωδία, είναι αρµονικός και 
ευχάριστος: ~ τιττύβισµα | φωνή | µουσική. — µελωδικ-ά | -ώς επίρρ. µελωδός 
(ο/η) (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που τραγουδά διάφορα άσµατα ΣΥΝ. τραγουδιστής 2. 
(συνεκδ.) αυτός που συνθέτει µελωδίες ΣΥΝ. µουσικοσυνθέτης 3. (στη 
βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική) ο συγγραφέας εκκλησιαστικών ύµνων, που 
συνέθετε και τη µουσική τους επένδυση (µέλος): Ρωµανός ο ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µελωδός < µελ- (< µέλος, βλ.λ.) + -ωδός (< ωδή)]. µελωδώ ρ. 
µετβ. [αρχ.] {µελώδεις...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) τραγουδώ ή 
ψάλλω (άσµα). µελώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µέλω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
αλείφω (κάτι) µε µέλι ή το βουτώ στο µέλι: ~ λουκουµάδες | µελοµακάρονα ♦ 2. 
(αµετβ.) (για φαγητό) γίνοµαι πυκνόρρευστος σαν το µέλι: τα φασόλια 
µελώνουν απ'το βράσιµο 3. (µτφ. η µτχ. µελωµένος, -η, -ο) γλυκός σαν µέλι: ~ 
λόγια. — µέλωµα (το). µεµβράνη (η) {µεµβρανών} 1. το λεπτό δέρµα ζώου, 
που χρησιµοποιείται ως υλικό δεσίµατος βιβλίων, κατασκευής τύµπανων, 
(παλαι-ότ.) γραφής κ.ά. 2. (γενικότ.) λεπτό (σε πάχος φύλλου) τεντωµένο υλικό 
(δέρµα, ύφασµα, χαρτί) µε ποικίλες χρήσεις: ~ πολυγράφου (το ειδικό φύλλο 
χαρτιού, που επιτρέπει την αναπαραγωγή πλήθους αντιτύπων σε πολύγραφο) 3. 
το φυσικό περίβληµα ή κάλυµµα από λεπτό δέρµα: οι - ανάµεσα στα δάχτυλα 
των ποδιών τής νυχτερίδας || η ~ τού αφτιού ΣΥΝ. υµένας · 4. ΤΕΧΝΟΛ. λεπτή 
πλάκα κατασκευασµένη από µεταλλικό έλασµα, η οποία τοποθετείται µπροστά 
από τα πηνία των ακουστικών στα τηλέφωνα και συµβάλλει στη µετάδοση των 
παλµικών κινήσεων · 5. ΧΗΜ. (ηµιπερατή µεµβράνη) πορώδης µεµβράνη τής 
οποίας οι πόροι έχουν τέτοιο µέγεθος, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση 
σωµατιδίων µικρότερων από το συγκεκριµένο µέγεθος· χρησιµοποιείται για να 
διαχωρίσει διαλύµατα που βρίσκονται σε ωσµωτική επαφή, ως διηθητικό µέσο 
κ.α. · 6. ΒΙΟΛ. το λεπτό στρώµα ιστού που συνδέει, καλύπτει ή επενδύει κύτταρα 
(πλασµατική µεµβράνη), τα οργανίδια τους, τα όργανα και άλλες δοµές. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. µεµβράνα < λατ. membrana «στρώµα, επιφάνεια ιστού» < 
membrum «µέλος»]. µεµβρανόφωνος, -η, -ο ΜΟΥΣ. (για µουσικό όργανο) 
αυτός που παράγει ήχο µε την κρούση τεντωµένης µεµβράνης (π.χ. τύµπανο, 
ντέ- 

φι, νταούλι κ.ά.). 
µεµβρανώδης, -ης, -ες [1849] {µεµβρανώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός 

που µοιάζει µε µεµβράνη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. membraneux]. 
µεµέτης (ο) {µεµέτηδες κ. µειωτ. µεµέτια (τα)} ο Τούρκος· (συνήθ. στον πληθ.): 

ξεθάρρεψαν τα µεµέτια και άρχισαν πάλι τις απειλές. [ΕΤΥΜ. < κύρ. όν. Μεχµέτ 
< τουρκ. Mehmed < αραβ. Muhammad (βλ. λ. Μωάµεθ)]. 

µεµιάς επίρρ. 1. µε µία φορά, µία κίνηση, µία προσπάθεια: γέµισε ένα ποτήρι 
µπίρα και το κατέβασε ~ || έσβησε ~ τα κεράκια 2. αµέσως: σηκώθηκε ~ κι 
έφυγε βιαστικά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µεµιά (το τελικό -ς οφείλεται στην επίδραση τής φρ. δια 
µιας) < φρ. µε µιά (ενν. στιγµή)]. 

µεµονωµένα επίρρ.· αποσπασµατικά, ξεκοµµένα από το σύνολο: δεν είναι 
σωστό να βλέπει κανείς ~ κάθε κοινωνικό πρόβληµα ΑΝΤ. σε συνάρτηση, σε 
σχέση, σε συνάφεια µε | προς. 

µεµονωµένος, -η, -ο 1. αποσπασµένος από σύνολο, µόνος, όχι µε άλλους: 
απευθύνεται σε ~ εκδροµείς, όχι σε γκρουπ 2. αυτός που δεν εντάσσεται σε 
γενικό κανόνα: τα δυσάρεστα αυτά κρούσµατα είναι ~ περιπτώσεις που δεν 
πρέπει να µας ανησυχούν ΣΥΝ. ξεχωριστός, ειδικός. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. µονώ (-όω) (βλ. λ. µονώνω), απόδ. τού 
γαλλ. isolé]. 

µεµπτός, -ή, -ό αυτός που είναι δυνατόν ή πρέπει να κατακριθεί: δεν έβρισκε 
τίποτε ~ στη συµπεριφορά του ΣΥΝ. αξιοκατάκριτος, επίµε-µπτος, επιλήψιµος, 
αξιόµεµπτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέµφοµαι (βλ.λ.)]. 

µέµφοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µέµφθηκα κ. (λογιότ.) εµέµφθην, -ης, -η...} (λόγ.) 
κατακρίνω, αποδίδω (σε κάποιον) κάτι αξιοκατάκριτο: τονµέµ-φθηκε για την 
έλλειψη συνεργατικότητας που επέδειξε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *membh- «κατηγορώ, κρίνω», πβ. γοτθ. bimampjan 
«περιπαίζω», αρχ. ιρλ. mebul «αίσχος, ντροπή», ουαλ. mefl κ.ά. Οµόρρ. µεµπ-
τός, µοµφ-ή, µεµψι- (ά συνθ.) κ.ά.]. 

µεµψίµοιρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που συνεχώς παραπονείται για τη µοίρα του 
ΣΥΝ. παραπονιάρης, γκρινιάρης. — µεµψιµοιρία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µεµψι- (< µέµψις < µέµφοµαι, βλ. λ.) + -µοιρος < µοίρα). 

µεµψιµοιρώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µεµψιµοιρείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(κακόσ.) παραπονούµαι συνεχώς (για την τύχη µου, για τους άλλους κ.λπ.) 
ΣΥΝ. γκρινιάζω. 

µεν σύνδ. (για την αντιθετική σύνδεση δύο σκελών εισάγει το πρώτο σκέλος, 
αλλά δεν τίθεται ποτέ στην αρχή προτάσεων, ενώ το δεύτερο σκέλος τής 
αντίθεσης έχει συνήθ. το «δε») από τη µία πλευρά: πήγα ~ να τον συναντήσω, 
αλλά δεν τον βρήκα || ο ~ Γιάννης είναι τεµπέλης και ανεπρόκοπος, ο δε Πέτρος 
είναι επιπόλαιος || «...µε την παρέµβαση τού πληρώµατος όλοι έµειναν ήρεµοι ~ 
τροµαγµένοι δε» (εφηµ.)· ΦΡ. (α) οι µεν και οι δε αυτοί και οι άλλοι, η µία 
πλευρά και η άλλη πλευρά: παρασυρόταν από το τι έλεγαν ~ (β) και οι µεν και 
οι δε και αυτοί και οι άλλοι: ~ εξαπατούν τον λαό. [ΕΤΥΜ. αρχ., συνεσταλµ. 
βαθµ. τού καταφατικού µορίου µήν «αληθώς, πράγµατι» (άσχετο προς το 
αρνητ. µή, βλ.λ.), που απαντούσε κυρ. στους συνδυασµούς η µήν, και µήν, άλλα 
µήν, προέρχεται δε από το I.E. *sma- «πράγµατι», πβ. σανσκρ. sma «βεβαίως». 
Οµόρρ. µά (οµω-τικό, βλ.λ.). Το µόριο µέν χρησιµοποιήθηκε παραλλήλως προς 
το µήν, όπως συνέβη και µε τα µόρια δέ και δή, προκειµένου να εκφράσει 
καταφατική έµφαση. Ήδη στον Όµηρο απαντά η ισχυρή αντιθετική σύνδεση 
µέν... δέ, λειτουργία που διατηρήθηκε και στη Ν. Ελληνική]. Μένανδρος (ο) {-
ου κ. -άνδρου} 1. αρχαίος Αθηναίος κωµικός ποιητής (342-290 π.Χ.), 
εκπρόσωπος τής Νέας Κωµωδίας 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µένω + -ανδρός < άνήρ, ανδρός, πβ. κ. Μενέ-λα-ος, 
Μέν-ιππος, Μενέ-ξενος]. µενδελισµός κ. µεντελισµός (ο) ΒΙΟΛ. η θεωρία που 
εξηγεί τον γενετικό µηχανισµό τής κληρονοµικότητας µε βάση τους νόµους τού 
Μέντελ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Mendelism, από το όνοµα τού Αυστριακού 
βιολόγου G. J. Mendel (1822-84), που καθόρισε τους βασικούς νόµους τής 
γενετικής], µένεα (τα) [αρχ.] στη ΦΡ. πνέω µένεα βλ. λ. µένος. Μενέλαος (ο) {-
ου κ. -άου} 1. ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Σπάρτης, αδελφός τού Αγαµέµνονα και 
σύζυγος τής ωραίας Ελένης 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Μένε- (< µένω) + λαός]. µενεξεδένιος, -ια, -ιο 1. 
(λογοτ.) αυτός που έχει το χρώµα των µενεξέδων: ~ σούρουπο | δειλινό | 
σύννεφο ΣΥΝ. µοβ, ιώδης 2. αυτός που αποτελείται από µενεξέδες: ~ µπουκέτο 
| στεφάνι. µενεξεδής, -ιά, -ί κ. µενεξελής 1. αυτός που έχει το χρώµα τού 
µενεξέ ΣΥΝ. µοβ, βιολετής, ιώδης 2. µενεξεδί/ µενεξελί (το) το ίδιο το χρώµα^ 
τού µενεξέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. µενεξές (ο) {µενεξέδες} 1. το ποώδες 
αρωµατικό φυτό που ξεχωρίζει για τα µικρά µοβ άνθη του ΣΥΝ. βιολέτα, ίο(ν) 
2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού ΣΥΝ. βιολέτα, ίο(ν). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. menekse]. µενεστρέλος (ο) ο πλανόδιος επαγγελµατίας διασκεδαστής 
(τραγουδιστής, θαυµατοποιός, ακροβάτης, θεατρίνος, παραµυθάς κ.λπ.) στη ∆. 
Ευρώπη τού Μεσαίωνα και τής Αναγέννησης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. menestrello < 
µτγν. λατ. ministerialis < λατ. minister «υπηρέτης, βοηθός»]. µ ενετός, -ή, -ό 
(αρχαιοπρ.) αυτός που µπορεί να περιµένει, υποµονετικός· µόνο στη ΦΡ. οι 
καιροί ου µενετοί (οί καιροί ού µενετοί, Θουκ. 
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1, 142) οι περιστάσεις δεν περιµένουν να τις εκµεταλλευτούµε, αλλά 
περνούν γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υποµονητικός, πρόθυµος να περιµένει», < 
µένω]. 

µενίρ κ. µενχίρ (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. µεγάλιθος τοποθετηµένος σε όρ-
θια θέση, µεµονωµένος ή ως τµήµα προϊστορικού µνηµείου. [ETYM. 
< γαλλ. menhir < βρετον. menhir «µακριά πέτρα» < men «πέτρα» + hir 
«µακρύς»]. 

µενο µόσο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής που υποδεικνύει 
την εκτέλεση σε τέµπο πιο αργό απ' ό,τι αµέσως προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. meno mosso «µε λιγότερη κίνηση»]. 

µένος (το) {µένους | αρχ. πληθ. µένεα} η εντονότατα επιθετική διάθε-
ση, η παράφορη οργή: το συµφέρον του είναι να παραµείνει η κατά-
σταση ως έχει, εξού και το ~ του εναντίον των εκσυγχρονιστών ΦΡ. 
πνέω µένεα (οµηρ. φρ. µένεα πνείοντες) είµαι έντονα εξοργισµένος 
µε κάποιον: πνέει µένεα εναντίον του από τότε που ψήφισε κατά τής 
προαγωγής της. 
[ETYM. αρχ. < *µένεσ-ος < I.E. *men- σκέπτοµαι» (ευρείας διαδόσεως 
ρίζα, που αφορά σε πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. σανσκρ. mänas-
«πνεύµα, θέληµα», dur-manas- «προβληµατισµένος», αρχ. περσ. Haxâ-
manis (> Άχαιµένης), λατ. mens «νους, σκέψη» (> ισπ. mente), monere 
«προειδοποιώ», γερµ. meinen «νοµίζω, σκέφτοµαι» κ.ά. Οµόρρ. µνή-
µη, µαν-ία, µάν-τις, µαν-θάνω (> µαθαίνω), αύτό-µα-τος κ.ά. Η λ. µέ-
νος αναφερόταν κυρ. στο πνεύµα που ενεργοποιεί κάποιον, καθοδη-
γώντας τις προθέσεις του, καθώς και τη µαχητική του ορµή]. 

µενού (το) {άκλ.} 1. η σειρά φαγητών που σερβίρονται σε γεύµα: τι 
περιλαµβάνει σήµερα το ~; 2. ο κατάλογος των εστιατορίων, στον 
οποίο αναγράφονται τα προσφερόµενα φαγητά και οι τιµές τους: 
βλέπω το ~ · 3. ΤΕΧΝΟΛ. Ο κατάλογος των διαθέσιµων επιλογών (προ-
γραµµάτων, λειτουργιών, εντολών κ.λπ.) που εµφανίζονται στην οθό-
νη ηλεκτρονικής συσκευής (π.χ. υπολογιστή, τηλεόρασης, κινητού 
τηλεφώνου κ.ά.) για να επιλέξει ο χρήστης ΣΥΝ. κατάλογος | πίνακας 
επιλογών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. menu (οπτικό δάνειο), αρχική σηµ. «µικρός, αναλυτι-
κός (κατάλογος)», < λατ. minutus «µικρός» < p. minuo «ελαττώνω, µει-
ώνω»]. 

µενού: ελληνική απόδοση. Η γαλλική λ. menu πέρασε σε άλλες 
γλώσσες (πβ. αγγλ. menu) και στην Ελληνική (µενού), δηλώνοντας 
τον «κατάλογο φαγητών που παρασκευάζονται σε ένα εστιατόριο 
και από τα οποία µπορεί να επιλέξει ο πελάτης». Το γαλλ. menu 
σήµαινε αρχικά «λεπτοµερής κατάλογος», από το γαλλ. menu «µι-
κρός - λεπτοµερής», το οποίο προήλθε από το λατ. minutus «µι-
κρός», µτχ. τού minuere «σµικρύνω, ελαττώνω». Στην Ελληνική το 
menu αποδόθηκε (το 1894) ως εδεσµατολόγιο (< έδεσµα «φαγη-
τό», οµόρριζο τού έσθίω «τρώγω» και τού εδώδιµα «φαγώσιµα, 
τρόφιµα») και ως εδεστρίς (1898). Με βάση την αρχ. λ. για το «φα-
γητό», τη λ. οψον (από όπου τα ψώνια < ψώνιο < οψ-ώνιο «τρόφι-
µα που αγοράζονται για φαγητό»), πλάστηκαν οι λ. οψολόνιο 
(1893), οψοδέλτιο (1889) και οψοκατάλογος (1892), για να αποδώ-
σουν το menu. Αποτέλεσµα: µε εξαίρεση το εδεσµατολόγιο, λέξη 
καλοπλασµένη, που χρησιµοποιήθηκε στον γραπτό (λόγιο) λόγο, 
όλα τα άλλα δεν είχαν απήχηση στο κοινό αίσθηµα. Έτσι επικρά-
τησαν η ξενική λ. µενού και η ελληνική λ. κατάλογος (ενν. φαγη-
τών). 

µενουέτο κ. µινουέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. παλαιός λαϊκός γαλλικός χορός 
σε µέτρο τριµερές 3/4, που εξελίχθηκε σε χορό τής αυλής, για να χρη-
σιµοποιηθεί και σε µπαλέτα ή όπερες 2. (συνεκδ.) µουσική που προ-
ορίζεται για τον παραπάνω χορό ή γράφεται µε ανάλογα χαρακτηρι-
στικά ως τµήµα µεγαλύτερης σύνθεσης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. minuetto < γαλλ. menuet < υποκ. τού menu, βλ. κ. µε-
νού]. 

µένουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψάρι συγγενές προς τη µαρίδα, στην 
οποία µοιάζει πολύ- φέρει µαύρη κηλίδα κάτω από την πλευρική 
γραµµή και µαύρες γραµµώσεις στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. menola < λατ. maenula, υποκ. τού maena < µτγν. 
µαίνη | αρχ. µαινίς «είδος µικρού ψαριού», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. 
µε το ρ. µαίνοµαι λόγω των απότοµων κινήσεων µε τις οποίες το ψά-
ρι αλλάζει πορεία]. 

µενσεβίκος (ο) ΙΣΤ. το µέλος τής µετριοπαθέστερης πτέρυγας τού 
Σοσιαλδηµοκρατικού Εργατικού Κόµµατος τής Ρωσίας, η οποία µει-
οψήφησε στο Β' Συνέδριο το 1903 και υποστήριξε την αξιοποίηση των 
κοινοβουλευτικών µεθόδων για την κατάκτηση τού σοσιαλισµού' σε 
αντιδιαστολή προς τον µπολσεβίκο. — µενσεβικισµός (ο), µενσεβι-
κικός, -ή, -ό κ. µενσεβίκικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ρωσ. men'shevik < men'she «λιγότερος», επειδή 
οι µενσεβίκοι αποτελούσαν τη µειοψηφία τού Ρωσικού Σοσιαλδηµο-
κρατικού Κόµµατος κατά τη διάρκεια τής Ρωσικής Επανάστασης]. 

µέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αρωµατικό ποώδες φυτό µε τετράγωνους 
βλαστούς, αρωµατικά φύλλα, µικρά άνθη µε λευκό ή ροζ χρώµα, που 
χρησιµοποιείται στην ποτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, την αρωµατο-
ποιία και τη φαρµακευτική 2. ηδύποτο ή γλύκυσµα µε άρωµα των 
φύλλων τού παραπάνω φυτού. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. menta < λατ. mentha < µτγν. µίνθη, αγν. ετύ-
µου, προελλην. δάνειο]. 

µενταγιόν (το) {άκλ.} κόσµηµα που φοριέται στον λαιµό, είναι 
µεταλλικό, έχει σχήµα συνήθ. ωοειδές, καρδιόσχηµο αλλά και 
στρογγυλό ή τετράγωνο και µπορεί να έχει στο εσωτερικό του φωτο-
γραφία προσφιλούς προσώπου. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. médaillon < ιταλ. medaglione < medaglia < 
µεσν. λατ. medälia < λατ. metällum < αρχ. µέταλλο ν]. 

µεντελέβιο κ. µεντελεγέβιο (το) {µεντελεβίου} ΧΗΜ. τεχνητό ρα-
διενεργό στοιχείο (σύµβολο Md) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. mendelevium, που ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν τού 
Ρώσου χηµικού και εφευρέτη τού περιοδικού πίνακα Dmitri 
Mendeleyev (1834-1907)]. 

µεντελισµός (ο) → µενδελισµός 
µεντεσές (ο) {µεντεσέδες} η µικρή σιδερένια ή ξύλινη άρθρωση 
(στρόφιγγα), που ενώνει την πόρτα ή το παράθυρο µε τις παραστάδες 
και βοηθεί στο άνοιγµα ή το κλείσιµο τους. [ΕΤΥΜ < τουρκ. menteçe 
< περσ. band-kaSa «µπάρα. ζώνη»]. 

Μέντιος (ο) 1. ανδρικό όνοµα 2. συνήθης ονοµασία (κυρ-Μέντιος) 
όνων σε λαϊκές διηγήσεις. Επίσης (καθηµ.) Μέντης. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν., που εµφανίζει θ. µεν- < I.E. *men-, ρίζα ευρείας διαδόσεως, 
που αφορά σε πνευµατικές δραστηριότητες, βλ. λ. µέν-ος, µαν-ία, µάν-
τις κ.ά. Η λαϊκή ονοµ. όνων είναι µεσν. και ανάγεται στην αρχ. 
µακεδ. πόλη Μένδη, που είχε κόψει νοµίσµατα µε κεφαλή όνου στη 
µία όψη. Ήδη στο Βυζάντιο υπήρχε η φρ. µέντειος όνος]. 

µέντιουµ (το) {άκλ.} πρόσωπο που παρουσιάζεται ως µεσολαβητής 
ανάµεσα στον γήινο και τον υπερφυσικό κόσµο των πνευµάτων, µε-
ταφέροντας τα µηνύµατα τους, που αφορούν σε προβλήµατα τα 
οποία απασχολούν διάφορους ανθρώπους: πήγε σε ~, για να της βρει 
τον άντρα της που έχει χαθεί ΣΥΝ. πνευµατιστής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
medium < λατ. medium «µέσον», ουδ. τού επιθ. médius « µέσος »]._ 

µεντρεσές (ο) {µεντρεσέδες} µουσουλµανικό κτήριο συγκεκριµένου 
αρχιτεκτονικού τύπου, που προορίζεται για εκπαιδευτικούς ή επι-
στηµονικούς σκοπούς (ως ιεροδιδασκαλείο, νοσοκοµείο, παρατηρη-
τήριο κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < τουρκ. medresè]. 

Μέντωρ (ο) {Μέντορ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. πιστός φίλος τού Οδυσσέα τού 
οποίου τη µορφή έπαιρνε η Αθηνά για να βοηθήσει τον ίδιο ή τον Τη-
λέµαχο 2. (µετωνυµ.) για πρόσωπο που καθοδηγεί και συµβουλεύει 
κάποιον, ώστε να κάνει σωστές επιλογές. Επίσης Μέντορας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ· < θ. µεν- (< I.E. *men-, ρίζα ευρείας διαδόσεως, που αφο-
ρά σε πνευµατικές δραστηριότητες, βλ. λ. µέν-ος, µνή-µη, µαν-ία, µάν-
τις κ.ά.) + παραγ. επίθηµα -τωρ (τού δρώντος προσώπου, πβ. πράκ-
τωρ)]. 

µενχίρ (το) → µενίρ 
µένω ρ. αµετβ. {έµεινα} 1. κατοικώ, διαµένω: -χρόνια στην Αµερική || 

πού µένεις; (ποια είναι η διεύθυνση σου ή σε ποια περιοχή κατοι-
κείς;) || δεν µένει πια εδώ, άλλαξε σπίτι || µένει στην άλλη άκρη τής 
πόλης || (+µε) ~ µε τους γονείς µου | µε µια φίλη µου (συγκατοικώ) || 
(+σε) ~ σε έναν φίλο µου | σε γνωστή µου οικογένεια (ως φιλοξε-
νούµενος) || ~ µόνος µου (χωρίς συγκατοίκους, οικογένεια κ.λπ.) 2. (α) 
εξακολουθώ να βρίσκοµαι (σε συγκεκριµένο τόπο): οι στρατιώτες 
έµειναν στις θέσεις τους || οι υπάλληλοι θα µείνουν στο κατάστηµα 
µέχρι αργά το βράδυ || οι καλεσµένοι έµειναν ώς το πρωί || ~ µέσα 
(ενν. κλεισµένος στο σπίτι µου) (β) εξακολουθώ να βρίσκοµαι (σε συ-
γκεκριµένη κατάσταση): ~ αµετακίνητος | σταθερός στις ιδέες µου || 
~ αµετάπειστος | ασυµβίβαστος || η απόφαση έµεινε νεκρό γράµµα 
(δεν εφαρµόστηκε) || έχει µείνει στις αντιλήψεις τής περασµένης ει-
κοσαετίας ΣΥΝ. παραµένω- ΦΡ. (θα | να) µείνει ανάµεσα µας βλ. λ. 
ανάµεσα 3. (εµφατ.) συνεχίζω να είµαι κάπου µε τη θέληση µου, δεν 
θέλω να φύγω: δεν πάω πουθενά, εδώ θα µείνω || ~ εδώ, µόνο και µό-
νο για σένα (για χάρη σου) 4. (αντί για κάποιον ή στη θέση κάποιου) 
αντικαθιστώ: µην περιµένεις άδικα στην ουρά- θα µείνω εγώ (αντί) 
για σένα- ΦΡ. µένω στο πόδι (κάποιου) βλ. λ. πόδι 5. (για ενέργεια, 
διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε, +σε) σταµατώ (σε ορισµένο ση-
µείο): ~ σε προκαταρκτικές συζητήσεις | στην αρχή τής σελίδας || ~ 
στα λόγια (δεν κάνω πράξη αυτά που λέω) | µε την όρεξη- ΦΡ. (α) µένω 
στη µέση δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω κάτι που έχω αρχίσει: την 
ώρα που µελετούσα ήρθαν επισκέπτες κι έµεινα στη µέση (β) µένω 
(στην ίδια τάξη) δεν προβιβάζοµαι στην επόµενη τάξη (γ) µένω 
µετεξεταστέος υποχρεώνοµαι να δώσω ξανά εξετάσεις, προκειµένου 
να προβιβαστώ (δ) µένω ως έχω παραµένω αµετάβλητος, δεν αλλά-
ζω: η διατύπωση ας µείνει ως έχει || τα δεδοµένα µένουν ως είχαν (ε) 
µένω πίσω (i) δεν προχωρώ τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι, δεν ακολου-
θώ τον ρυθµό τους: µη µένεις πίσω, γιατί θα µας χάσεις! (ii) (µτφ.) 
περνώ σε µειονεκτική θέση (έναντι άλλων): η χώρα έµεινε πίσω σε 
σχέση µε την οικονοµία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών (στ) να µένει 
(i) λέγεται για να διακόψει τη συνέχιση προσπάθειας ή συνοµιλίας: 
να µένουν τα σχόλια! (δεν θέλω σχόλια) (ii) (γενικότ.) ως έντονη 
απόρριψη προτάσεως: -θέλεις να συνεργαστούµε; —!)ζ) (εµφατ.) να 
µένει το βύσσινο', έκφραση που δηλώνει άρνηση ή απροθυµία κάποιου 
να κάνει κάτι ΣΥΝ. να µου λείπει (η) ταύτα και µένω (λεφτά περιµένω) 
σε περιπτώσεις που δεν έχουµε να προσθέσουµε κάτι περισσότερο 
από αυτά που ήδη έχουµε πει 6. σε φράσεις που δηλώνουν 
αναποφασιστικότητα, αδράνεια, απραξία: ~ µε σταυρωµένα χέρια | 
θεατής τής κατάστασης! έξω απ'τον χορό (δεν συµµετέχω στην ενερ-
γό δράση, αδρανώ) 7. (+από) παύω να έχω κάτι, ξεµένω: το αυτοκί-
νητο έµεινε από βενζίνη στα µισά τού δρόµου || µείναµε από λάστιχο 
στη λεωφόρο || έµεινα από λεφτά 8. δεν σηµειώνω πρόοδο: έµεινε 
στάσιµος ως προς την επαγγελµατική του εξέλιξη 9. περιέρχοµαι σε 
συγκεκριµένη κατάσταση: έµεινε ορφανός από µάννα και πατέρα || ~ 
ταπί | στον άσο | πανί µε πανί | στην ψάθα | νηστικός || ~ έγκυος || 
έµεινε ανάπηρος- ΦΡ. (α) µένω έξω | εκτός νυµφώνος δεν συµπερι-
λαµβάνοµαι κάπου, αποκλείοµαι από κάπου (β) µένω στο ράφι µένω 
ανύπαντρος (συνήθ. για γυναίκα) (γ) µένω µπουκάλα βλ. λ. µπουκά- 
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λα (δ) µένω στους πέντε δρόµους καταλήγω να µην έχω τίποτα, να ζω σε 
µεγάλη φτώχια 10. (+µε) για την κατάσταση στην οποία κατέληξε να βρεθεί 
(κάποιος): µείναµε όλοι µε την εντύπωση ότι πρόκειται περί εξαιρετικού 
ανθρώπου || τελικά έµεινα µε την απορία για τον ρόλο του σ' αυτή την υπόθεση || 
έµεινε µε το παράπονο από τη συµπεριφορά του || η οµάδα µας έχασε, αλλά 
µείναµε µε την ικανοποίηση τής ωραίας εµφάνισης- ΦΡ. (α) µένω µε τη γλύκα 
στο στόµα απογοητεύοµαι λόγω διαψεύσεως των ελπίδων µου (β) µένω στα 
κρύα του λουτρού διαψεύδονται οι προσδοκίες µου τη στιγµή που είχα αρχίσει 
να πιστεύω ότι θα εκπληρωθούν: είχε ετοιµάσει τα πάντα για τις διακοπές, αλλά 
την τελευταία στιγµή ανακλήθηκαν οι άδειες κι έµεινε στα κρύα τού λουτρού (γ) 
µένω αµανάτι βλ. λ. αµανάτι 11. εξακολουθώ να υπάρχω, διασώζοµαι: όσοι 
έµειναν από τη σφαγή, κατέφυγαν στα βουνά || δεν έµεινε τίποτα όρθιο από τον 
βοµβαρδισµό || δεν έµεινε πέτρα πάνω σε πέτρα (για ολοκληρωτική καταστρο-
φή· βλ. κ. λ. λίθος) ΣΥΝ. αποµένω 12. (µτφ.) διατηρούµαι στον χρόνο· 
επιβιώνω, διασώζοµαι: ~ ζωντανός || - στην ιστορία || όλα χάνονται και τίποτα 
δεν µένει || «οι κυβερνήσεις πέφτουνε, µα η αγάπη µένει» (τραγ.) || λέγε, λέγε, 
κάτι θα µείνει (για τη συκοφάντηση κάποιου) 13. περισσεύω: έµεινε φαγητό 
από χθες; || είχαν µείνει ψίχουλα πάνω στο τραπέζι || δεν του µένει χρόνος να 
δει την οικογένεια του || δεν µένει τίποτε από τα λεφτά που παίρνουµε- ΦΡ. η 
κακία θα σου µείνει! σε κακόβουλο άνθρωπο, για να του δείξουµε ότι δεν 
πρόκειται να έχει στη ζωή του τίποτε καλό όσο συµπεριφέρεται µε κακία 14. 
(τριτο-πρόσ. µένει) υπολείπεται για την ολοκλήρωση µιας υπόθεσης: το µόνο 
που µας µένει, είναι να ξεσηκωθούµε || τίποτε άλλο δεν µένει, παρά να 
πολεµήσουµε 15. για κάτι που εντοπίζεται ως ίχνος ή υπόλειµµα: έµειναν 
λεκέδες στο πουκάµισο || έµεινε κατακάθι από τον καφέ 16. (µτφ. για κατάλοιπο 
από κάτι που συνέβη στο παρελθόν): αυτή η φοβία τού έχει µείνει από την 
παιδική του ηλικία || από τις δοσοληψίες που είχε µε τους κατακτητές τού έµεινε 
η ρετσινιά τού δωσίλογου || τον φώναζαν όλοι «Ράµπο» και τελικά του έµεινε 
17. (α) (σε φράσεις που δηλώνουν µεγάλη έκπληξη, απορία ή θαυµασµό): ~ 
έκπληκτος | έκθαµβος | µάρµαρο | κόκκαλο | κάγκελο | σύξυλος | ξερός | µε το 
στόµα ανοιχτό | στήλη άλατος | ενεός | άναυδος (β) (ο αόρ. έµεινα-εκφραστ.) 
αισθάνθηκα µεγάλη έκπληξη, δεν µπορούσα να αντιδράσω από την έκπληξη: 
όταν άνοιξα τη βαλίτσα και είδα ότι ήταν γεµάτη λεφτά, ~! 18. (για περιουσιακά 
στοιχεία) καταλήγω σε κάποιον (λ.χ. ως κληρονοµιά): όλη του η περιουσία 
έµεινε σ' αυτήν, όταν πέθανε || όλα µας τα υπάρχοντα θα µείνουν στο ίδρυµα 19. 
(εκφραστ.) πεθαίνω ξαφνικά: έπαθε συγκοπή και έµεινε επί τόπου- ΦΡ. (α) 
µένω στον τόπο | ξερός | σέκος πεθαίνω ακαριαία (β) µένω στα χέρια 
(κάποιου) (ι) πεθαίνω ξαφνικά µπροστά σε κάποιον: είχε χλοµιάσει τόσο, που 
νόµισα ότι θα µας µείνει στα χέρια (ii) για κάτι που χαλάει την ώρα που το 
χρησιµοποιούµε. <* ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµένω, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *men- «µένω, παραµένω», πβ. σανσκρ. mamandhi 
«µείνε!» (προστ.), âmamam «µένω (ακίνητος)», αρχ. περσ. man- «µένω, 
περιµένω», λατ. manêo, mansio «σπίτι» (> γαλλ. maison) κ.ά. Οµόρρ. µον-ή, 
µόν-ιµος, µενε-τός κ.ά.]. 

µένω: σύνθετα. Η ήδη αρχαία λ. µένω ανέπτυξε µια ενδιαφέρουσα 
σειρά σηµασιών και συνθέτων ή παραγώγων λέξεων, που τις δη 
λώνουν. Η βασική σηµασία του ήταν και παραµένει «βρίσκοµαι 
σε συγκεκριµένο χώρο | θέση» (θα µείνω στο γραφείο για µισή 
ώρα ακόµη). Από αυτήν προήλθαν τρεις σηµασιακές οµάδες: (α) 
«βρίσκοµαι µόνιµα ή προσωρινά κάπου, κατοικώ, ζω» (µένω - µο 
νή, διαµένω - διαµονή, παραµένω - παραµονή) (β) « βρίσκοµαι κά 
που για να συναντήσω, να δω κάποιον/κάτι» (περιµένω, αναµένω 
- αναµονή, προσµένω - προσµονή), ενδεχοµένως χωρίς αποτέλε 
σµα (αποµένω, ξεµένω) (γ) «εξακολουθώ να βρίσκοµαι κάπου, δεν 
µετακινούµαι από θέση που έχω πάρει» (επιµένω - επιµονή, εµ 
µένω - εµµονή)· ειδικότερα, το παράγωγο µονή από τη σηµ. «τό 
πος διαµονής» πέρασε στη σηµ. «µοναστήρι», αφού παρασυνδέ- 
θηκε και µε τις λ. µόνος, µοναχός. Τα διαµένω | διαµονή σήµαναν 
«βρίσκοµαι κάπου συνεχώς, κατοικώ, ζω» (τόπος διαµονής = τό 
πος κατοικίας), ενώ τα παραµένω | παραµονή «βρίσκοµαι κάπου 
για ένα διάστηµα» (άδεια παραµονής). → αναµένω 

Μεξικό (το) (ισπ. Estados Unidos Mexicanos = Ηνωµένες Μεξικανικές 
Πολιτείες) κράτος στο Ν. τµήµα τής Β. Αµερικής µε πρωτεύουσα την πόλη 
τού Μεξικού, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το νέο πέσο 
Μεξικού. — Μεξικανός κ. (καθηµ.) Μεξικάνος (ο), Μεξικανή κ. (καθηµ.) 
Μεξικάνα (η), µεξικανικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) µεξικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Mexico | Méjico < Mexicas, ονοµασία αζτεκικής φυλής, πιθ. 
Metztlixihtlico «στο µέσον τής σελήνης» (γλώσσα Ναχουάτλ)]. 

µέρα (η) → ηµέρα 
µεράδι (το) → µοιράδι 
µεράκι (το) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.) 1. η έντονη επιθυµία, ο πόθος 2. (συνεκδ.) η 

λύπη που προκαλείται από απραγµατοποίητη έντονη επιθυµία: το 'χω ~ 
ν'αποκτήσω δική µου βάρκα || του 'µείνε το ~ που δεν είχε καθόλου ταξιδέψει 
στο εξωτερικό ΣΥΝ. καηµός 3. το να κάνει κανείς κάτι µε απόλαυση, µε 
διάθεση καλλιτέχνη, το να βάζει κανείς την ψυχή του σε αυτό: έπιπλα 
φτειαγµένα µε ~· ΦΡ. είµαι στα µεράκια µου | έχω τα µεράκια µου είµαι στα 
κέφια µου, έχω διάθεση να διασκεδάσω: ήπιε λίγο παραπάνω απόψε, γιατί 
ήταν στα µεράκια του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλέντι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. merak]. 

µερακλήδικος, -η, -ο (εκφραστ.) 1. φτειαγµένος µε µεράκι: ~ καφές 

ΣΥΝ. καλοφτειαγµένος, καλοδουλεµένος 2. αυτός που είναι γεµάτος 
συναισθηµατικότητα και προκαλεί το κέφι: ~ τραγούδι. — µερακλή-δικα 
επίρρ. 

µερακλής (ο) {µερακλήδες}, µερακλού (η) {µερακλούδες} (εκφραστ.) 1. 
πρόσωπο που του αρέσουν τα ωραία και καλοφτειαγµένα (µε µεράκι) 
πράγµατα, που απολαµβάνει τα ωραία: στο µαγαζί του σύχναζαν οι ~ τής 
περιοχής, που ήξεραν να εκτιµούν τους καλούς µεζέδες || «όποιος δεν είναι ~, 
του πρέπει να πεθάνει | γιατί σε τούτο τον ντουνιά τζάµπα τον τόπο πιάνει» 
(λαϊκό δίστιχο) 2. αυτός που κάνει κάτι µε καλαισθησία, µε γούστο: είναι ~ 
στη δουλειά του, θέλει να φτειάχνει τα πάντα στην εντέλεια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
merakli < merak]. 

µερακλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µεράκλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
προκαλώ σε (κάποιον) µεράκι, τον κάνω να έχει κέφι, συναισθηµατική 
έξαρση: τον µεράκλωσαν τα παλιά ρεµπέτικα που τραγουδούσε η παρέα του ♦ 2. 
(αµετβ.) φτάνω σε κέφι: µεράκλωσε | µε-ρακλώθηκε µε το τραγούδι και το 
κρασί κι άρχισε να χορεύει. — µε-ράκλωµα (το). 

µεραρχία (η) {µεραρχιών} ΣΤΡΑΤ. οργανική µεγάλη µονάδα τού Στρατού 
Ξηράς, η οποία περιλαµβάνει µονάδες όλων των όπλων (πεζικό, µηχανικό, 
τεθωρακισµένα κ.λπ.), των σωµάτων και των υπηρεσιών, ώστε να έχει 
αυτοτέλεια. — µεραρχιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µεράρχης «κυβερνήτης 
επαρχίας - διοικητής σώµατος 2.000 ανδρών» < µέρος + -άρχης < άρχω]. 

µέραρχος (ο) {µεράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. Ο διοικητής µεραρχίας, που φέρει 
συνήθ. τον βαθµό τού υποστρατήγου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεράρχης (µε µεταπλασµό κατά τα σύνθετα σε -άρχος, π.χ. 
ταξί-αρχος, ναύ-αρχος κ.ά.)]. 

µερδικό (το) -+ µερτικό 
µερεµέτι (το) {µερεµετ-ιού | -ιών} 1.η µικροεπισκευή σε χαλασµένο τµήµα 

(οικοδοµής, σπιτιού, σκάφους κ.λπ.): ο τοίχος θέλει λίγα -2. (µτφ.) ο 
ξυλοδαρµός· ΦΡ. σουλτάν µερεµέτ ο άγριος ξυλοδαρµός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
meremet]. 

µερεµετίζω κ. µερεµετιάζω ρ. µετβ. {µερεµέτισα} 1. επισκευάζω (τµήµα 
οικοδοµής, σπιτιού, σκάφους κ.λπ.) ΣΥΝ. επιδιορθώνω 2. (µτφ.) δέρνω 
κάποιον. — µερεµέτισµα κ. µερεµέτιασµα (το). 

µερεύω ρ. → ηµερεύω 
-µερής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 

αυτόν που: 1. αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό µερών: πολυµερής χηµική 
ένωση || πολυµερής µόρφωση 2. πραγµατοποιείται µε τη σύµπραξη 
συγκεκριµένου αριθµού µερών: διµερής συµφωνία. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τρι-µερής, τετρα-
µερής), που προέρχεται από το ουσ. µέρος (βλ.λ.)]. 

µερί (το) {µερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.ο µηρός (βλ.λ.) 2. µεριά (τα) (α) οι λαγόνες 
και το µεταξύ αυτών τµήµα τού σώµατος ΣΥΝ. γλουτοί (β) ΝΑΥΤ. οι δύο 
πλευρές τής πρύµνης. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µερί(ο)ν < µτγν. µηρίον, υποκ. τού αρχ. 
µηρός (βλ.λ.)]. 

µεριά (η) 1. (καθηµ.) η θέση, το µέρος: βρήκα µια ήσυχη ~, για να συζητήσουµε 
απερίσπαστοι- ΦΡ. (α) σε µια µεριά (µεσν. φρ. είς µιαν µε-ρέαν) κάπου 
παράµερα: βάλε τα ψώνια σου ~, να µην τα έχουµε µες στη µέση (β) σε καλή 
µεριά! (ευχετ.) για τη σωστή χρήση χρηµάτων που µόλις αποκτήθηκαν: ο 
ταµίας, αφού του έδωσε τα λεφτά που κέρδισε στο ΛΟΤΤΟ, του ευχήθηκε: «άντε 
και ~ !» (γ) να σε είχα από µια µεριά να... | να 'σου ν από µια µεριά να... σε 
αφήγηση, για να δείξουµε ότι άξιζε να έβλεπε κάποιος κάτι που έγινε (είτε 
επειδή ήταν διασκεδαστικό είτε επειδή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιον): 
να σε είχα από µια µεριά να βλεπες πώς τσακώνονταν για την κληρονοµιά! 2. το 
συγκεκριµένο µέρος ενός τόπου: έµειναν στην επάνω ~ τού χωριού || έπρεπε να 
περάσει από την απέναντι ~ τού δρόµου 
• 3. η πλευρά: καλή | ανάποδη - υφάσµατος || µας έχουν περικυκλώ 
σει απ'όλες τις -■ ΦΡ. (α) από τη µια µεριά... από την άλλη µεριά αφε 
νός... αφετέρου (β) από την άλλη µεριά (µεσν. φρ.) εξάλλου: είναι σί 
γουρα επαναστατικός ο ρόλος τής τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή- ~, 
είναι ανησυχητική η χρήση της για πολεµικούς σκοπούς (γ) από τη 
µεριά µου (µεσν. φρ.) σε ό,τι µε αφορά: ~ έκανα ό,τι περνούσε από το 
χέρι µου, για να βοηθήσω 4. η φόρτωση ζώου από το ένα µέρος· ΦΡ. 
το 'χαµέ µεριά, το κάναµε φόρτωµα δεν µας έφτανε το ένα κακό, µας 
βρήκε και άλλο (κυρίως όταν κάτι µας ενοχλεί). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µερέα < αρχ. µέρος]. 

µεριάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µέριασα} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω πέρα, µετακινούµαι 
από τον τόπο µου, παραµερίζω: «µέριασε, βράχε, να διαβώ» (Α. Βαλαωρίτης) 
♦ 2. (µετβ.) µετακινώ, παραµερίζω, αποµακρύνω. 

µερίδα (η) 1. το τµήµα συνόλου: µία ~ τού λαού αντιδρά στα οικονοµικά µέτρα 
τής κυβέρνησης || ~ τής κοινωνίας | τής κοινής γνώµης || - εστιατορίου || 
κανονική ~ ΣΥΝ. µέρος, κοµµάτι 2. (συνήθ. ειδικότ.) η ποσότητα φαγητού 
που αναλογεί σε ένα άτοµο: µία ~ κοτόπουλο | τηγανητές πατάτες- ΦΡ. (α) η 
µερίδα τού λέοντος βλ. λ. λε'ων (β) µερίδα εστιατορίου ποσότητα φαγητού 
ίση µε αυτή που προσφέρεται συνήθ. σε εστιατόριο (γ) µισή µερίδα ως 
χαρακτηρισµός για µικρόσωµο άνθρωπο · 3. ΟΙΚΟΝ. Ο ειδικός λογαριασµός 
που αφορά σε ορισµένο πρόσωπο ή εµπορεύµατα, τα οποία καταγράφονται σε 
συγκεκριµένη σελίδα τού βιβλίου, που λέγεται «καθολικό» · 4. οικογενειακή 
µερίδα (α) η οικογενειακή κατάσταση δηµότη, όπως έχει καταγραφεί στα 
δηµοτολόγια (β) η ακίνητη περιουσία οικογένειας, όπως έχει καταγραφεί στα 
βιβλία µεταγραφών υποθηκοφυλακείου. — (υποκ.) µεριδούλα κ. µεριδίτσα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µερίς, -ίδος < µέρος (βλ.λ.)]. 

µερίδιο (το) {µεριδί-ου | -ων) 1. το µικρό µέρος συνόλου: ~ τής δια- 
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φηµιστικής πίτας || η ελληνική περιφέρεια έχει κάθε δικαίωµα να διεκδικεί - στον 
πολιτισµό || του αποδίδει το µεγαλύτερο ~ ευθύνης 2. (συνήθ. ειδικότ.) το µέρος 
από αγαθά (χρήµατα κ.λπ.) που αναλογεί σε κάποιον: ~ κληρονοµιάς | 
περιουσίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µερίδιον, υποκ. τού αρχ. 
µερίς (βλ.λ.)]. µεριδιούχος, -ος, -ο [1833] αυτός που έχει ή δικαιούται να έχει 
µερίδιο ΣΥΝ. µέτοχος. [ΕΤΥΜ. < µερίδιο + -ούχος < έχω]. µερίζω ρ. µετβ. 
{µέρισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) χωρίζω, διαιρώ σε µερίδια ANT. συνενώνω, 
συνδέω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < µερίς (βλ.λ.)]. µερικευω ρ. µετβ. 
[µτγν.] {µερίκευ-σα, -θηκα} (λόγ.) εξετάζω (γενικό θέµα) περιορίζοντας το σε 
µερικά µόνο σηµεία ΣΥΝ. εξειδικεύω ANT. γενικεύω, καθολικεύω. — 
µερίκευση (η) [1805]. µερικός, -ή, -ό 1. (στον πληθ.) για να δηλωθεί ένας µικρός 
αριθµός (προσώπων, πραγµάτων κ.λπ.), που δεν ορίζονται πιο συγκεκριµένα: 
από αύριο θα λείψω για ~ µέρες (λίγες ηµέρες, χωρίς να προσδιορίζονται 
ακριβώς πόσες) || δεν θ'αλλάξω εγώ την πολιτική µου, επειδή το θέλουν µερικοί! 
(κάποιοι που δεν κατονοµάζονται και δεν είναι πολλοί) ΣΥΝ. κάποιοι ΑΝΤ. όλοι- 
ΦΡ. µερικοί-µερικοί κάποιοι που δεν θέλουµε να κατονοµάσουµε: «ο Αλέξης 
είναι πραγµατικός φίλος και πάντα πρόθυµος να σε βοηθήσει, όχι όπως ~», είπε 
κοιτώντας µε νόηµα τον Κώστα (υπονοώντας ότι ο Κώστας δεν είναι 
πραγµατικός φίλος) 2. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µόνο εν µέρει, που δεν 
έχει ολοκληρωτικό χαρακτήρα: ~ αναπηρία | επιτυχία | έκλειψη ηλίου | επίτευξη 
στόχων | καταστροφή | ιδιωτικοποίηση ΑΝΤ. γενικός, (συν)-ολικός, πλήρης, 
ολοκληρωτικός·  ΦΡ. µερική απασχόληση η επαγγελµατική απασχόληση µε 
ωράριο µικρότερο από το καθιερωµένο ή το συνηθισµένο ΣΥΝ. 
ηµιαπασχόληση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µέρος. Η φρ. µερική απασχόληση αποδίδει το αγγλ. part-
time job]. µερικοτητα (η) [1761] {µερικοτήτων} 1. η ιδιότητα τού να είναι κάτι 
επιµέρους, µερικό τµήµα συνόλου ΑΝΤ. καθολικότητα, συνολικότητα 2. 
µερικότητες (οι) οι ειδικές λεπτοµέρειες θέµατος. µερικώς επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) 
σε ένα µέρος από το σύνολο, όχι εξ ολοκλήρου: η βλάβη αποκαταστάθηκε ~ || η 
έκθεση καλύπτει το θέµα ~ ΣΥΝ. εν µέρει ΑΝΤ. πλήρως, ολοκληρωτικά. 
µέριµνα (η) {µερίµνων} 1. το ενδιαφέρον, η φροντίδα για (κάποιον/ κάτι): 
ιατρική | υγειονοµική | κοινωνική | ειδική | κρατική ~· ΦΡ. µε-ρίµνη (κάποιου) 
(µερίµνη) µε την επιµέλεια, τη φροντίδα, την έγνοια ή την καθοδήγηση 
(κάποιου): ~ σας, κύριε ανθυπολοχαγέ, να οδηγηθούν οι στρατιώτες µπροστά στο 
διοικητήριο! 2. ΝΟΜ. γονική µέριµνα το δικαίωµα το οποίο αποτελεί 
συγχρόνως και υποχρέωση των γονέων να ασκούν την επιµέλεια των παιδιών 
τους. [ΕΤΥΜ αρχ. < µέρ-ι-µνα < *µέρ-ι-µα | *µερ-ί-µων (µε φωνήεν στηρίξεως -
ι-) < I.E. *smer- «θυµούµαι, σκέπτοµαι», πβ. σανσκρ. smârati, αρµ. mormok' 
«φροντίδα», λατ. me-mor-ia «µνήµη» (> γαλλ. mémoire) κ.ά. Οµόρρ. ΐµερ-ος (< 
*si-smer-, βλ. λ.), πιθ. κ. µέρ-ος, µοίρα κ.ά.]. µεριµνώ ρ. µετβ. (+να) κ. αµετβ. 
(+για | +ώστε) [αρχ.] {µεριµνάς... | µερίµνησα} φροντίζω, δείχνω έµπρακτο 
ενδιαφέρον: ο σύλλογος µεριµνούσε για τις χήρες και τα ορφανά || ο Ο.Η.Ε. 
µεριµνά να µεταφερθούν οι πρόσφυγες µε ασφάλεια σε ειδικά στρατόπεδα || το 
κράτος µεριµνά, ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των ναρκωτικών ΣΥΝ. 
νοιάζοµαι, προσέχω ANT. παραµελώ, παραβλέπω. µερινός (το) {άκλ.} 1. 
πρόβατο συγκεκριµένου τύπου, πολύ διαδεδοµένο σε όλο τον κόσµο, που 
χαρακτηρίζεται από το άφθονο λευκό µαλλί του 2. (συνεκδ.) το µαλλί ή το 
ύφασµα που έχει κατασκευαστεί από το µαλλί των παραπάνω προβάτων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mérinos (οπτικό δάνειο) < ισπ. merinos, από το όνοµα 
βερβερικής φυλής, η οποία εξέτρεφε την ποικιλία προβάτου που δίνει το 
συγκεκριµένο είδος µαλλιού]. µέρισµα (το) {µερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
(λόγ.) το µερίδιο (βλ.λ.) 2. ΟΙΚΟΝ. το ποσό που καταβάλλεται από τα κέρδη 
ανώνυµης εταιρείας σε κάθε µέτοχο: προσωρινό | συµπληρωµατικό | τελικό | 
πλασµατικό | πρόσθετο | προνοµιούχο | αζήτητο | ανείσπρακτο ~ || ένταλµα πλη-
ρωµής µερίσµατος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µέρος συνόλου», < αρχ. µερίζω. o οικον. όρ. 
αποδίδει το γαλλ. dividende]. µερισµαταπόδειξη (η) [1833] {-ης κ. -είξεως | -
είξεις, -είξεων} ΟΙΚΟΝ. η απόδειξη εισπράξεως που συνάπτεται σε κάθε µετοχή, 
µε βάση την οποία καταβάλλεται το µέρισµα που αναλογεί στη µετοχή αυτή, 
καθώς και όποιο άλλο δικαίωµα απορρέει από την κατοχή τής µετοχής ΣΥΝ. 
µερισµατόγραφο, κουπόνι οµολογίας. µερισµατούχος (ο/η) πρόσωπο που έχει 
µερίδιο, µέρισµα ΣΥΝ. µέτοχος. 
[ΕΤΥΜ < µέρισµα + -ούχος < έχω]. µερισµός (ο) [αρχ.] (λόγ.) 1. το µοίρασµα, 
η διανοµή: ~ εργασίας | καθηκόντων ΣΥΝ. κατανοµή, καταµερισµός, διαίρεση 
ΑΝΤ. ένωση, συνένωση 2. ΜΑθ. η διαίρεση σε µέρη ανάλογα. µεριστικός, -ή, -
ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µερισµό 2. αυτός που είναι ικανός, 
κατάλληλος να µερίζει, να µοιράζει. µερκαντιλισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η 
εµποροκρατία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά, τού γαλλ. mercantilisme < 
mercantile < ιταλ. mercantile < mercante «έµπορος» < λατ. mercans, µτχ. τ. τού 
p. mercor «αγοράζω, εµπορεύοµαι» < merx «εµπόρευµα»]. Μερκουριος   (ο)   
{Μερκουρίου}  1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. αερικό όλΌµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μερκούρης. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Mercurius, 
ρωµαϊκός θεός τού εµπορίου ταυτιζόµενος µε τον Ερµή, που πιθ. συνδ. µε το 
λατ. merx, -eis «εµπόρευµα». Κατ' άλλη άποψη, το όν. είναι ετρουσκικής 
αρχής]. 

µέρµηγκας (ο) → µυρµήγκι 
µερµήγκι (το) → µυρµήγκι 
µεροδουλευτής (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που εργάζεται µε το µεροκάµατο, µε 

ηµεροµίσθιο ΣΥΝ. µεροκαµατιάρης. Επίσης µεροδούλης. 
µεροδούλι (το) {χωρ. γεν.} 1. η ηµερήσια εργασία ΣΥΝ. µεροκάµατο 2. 

(συνεκδ.) η αµοιβή τής ηµερήσιας εργασίας ΣΥΝ. ηµεροµίσθιο- ΦΡ. 
µεροδουλι-µεροφάι για να δηλωθεί ότι το ηµεροµίσθιο µόλις που αρκεί για τα 
έξοδα συντηρήσεως τού εργαζοµένου, χωρίς να του επιτρέπει αποταµίευση ή 
δαπάνες για πρόσθετα αγαθά. [ΕΤΥΜ. < µέρα + δούλι (< δουλεύω), κατ' 
αναλογίαν προς το µεροφάι (βλ.λ.)]. 

µεροκαµατιάρης (ο) {µεροκαµατιάρηδες}, µεροκαµατιαρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που δουλεύει µε ηµεροµίσθιο, που κάνει µεροκάµατα. 
Επίσης µεροκαµατιάρισσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

µεροκάµατο (το) 1. η µισθωτή εργασία µιας ηµέρας 2. τα χρήµατα που 
αποφέρει ηµερήσια µισθωτή εργασία: πρέπει να ιδρώσει κανείς, για να βγάλει 
το ~ του || για να βγει το ~ ΣΥΝ. ηµεροµίσθιο 3. η ευεργετική ηµέρα εργασίας 
κρατουµένου, η οποία συνυπολογίζεται στην έκτιση τής ποινής του. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ήµεροκάµατον < ηµέρα + -κάµατονκ κάµατος]. 

µεροληπτικός, -ή, -ό [1855] 1. αυτός που δεν κρίνει αντικειµενικά, που έχει 
προκαταλήψεις και κάνει διακρίσεις: ~ δικαστής | καθηγητής ΣΥΝ. 
προκατειληµµένος, άδικος ΑΝΤ. αντικειµενικός, δίκαιος 2. αυτός που δεν 
χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα και δικαιοσύνη: η έκθεση τού Στέιτ 
Ντιπάρτµεντ για το Κυπριακό θεωρήθηκε ~ από την ελληνοκυπριακή πλευρά || ~ 
απόφαση | νοµοθεσία. — µεροληπτικά επίρρ., µεροληπτικότητα (η). 

µεροληπτώ ρ. αµετβ. [1871] {µεροληπτείς... | µερολήπτησα} (+υπέρ | + κατά) 1. 
σχηµατίζω άποψη ή κρίση, εκδηλώνω εύνοια | δυσµένεια όχι µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια και δεδοµένα, αλλά µε βάση προσωπικές συµπάθειες 
και ατοµιστικά συµφέροντα: οι διαιτητές µεροληπτούν συχνά υπέρ των 
ισχυρότερων οµάδων 2. (ειδικότ. για δικαστές) κρίνω κατηγορούµενο 
ανεξάρτητα από τα πραγµατικά ενοχοποιητικά ή αθωωτικά στοιχεία που τον 
αφορούν και σε σχέση µε προσχηµατισµένη κρίση και ετυµηγορία. — 
µεροληψία (η) [1819]. [ΕΤΥΜ. < µερολήπτης < µέρος + λήπτης, απόδ. τού 
γαλλ. prendre le parti]. 

µεροµήνια (τα) {µεροµηνιών} ΛΑΟΓΡ. ορισµένες ηµέρες, από τη µετε-
ωρολογική παρατήρηση των οποίων προβλέπονται εµπειρικά οι καιρικές 
συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια τού χρόνου-συνήθ. είναι οι 
πρώτες δώδεκα ηµέρες τού Αυγούστου. [ΕΤΥΜ; < µέρα + -µήνια < µήνες. 
Λιγότερο πιθανή είναι η άποψη ότι µεροµήνια < *νερο-µήνια «θυµωµένα 
νερά» (< νερά + -µήνια <µήνις «θυµός»), µε την επίδραση τής λ. ηµεροµηνία]. 

µερόνυχτο (το) [µεσν.] το χρονικό διάστηµα µιας ηµέρας και µιας νύχτας, το 
εικοσιτετράωρο: µερόνυχτα ολόκληρα πάσχιζε να τελειώσει το βιβλίο που 
έγραφε. Επίσης µερονύχτι [µεσν.] {-ιού | -ιών}. 

Μερόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις επτά Πλειάδες 2. αγία τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µέροψ «θνητός άνθρωπος, βροτός», λ. που ανάγεται 
σε αρχ. κύρ. όν. Μέροψ και στους Μέροπες, οι οποίοι κατοικούσαν στην Κω 
και κατάγονταν από τον ήρωα Μέροπα. Η λ. Μέροψ είναι αβεβ. ετύµου. Το ά 
συνθ. µερ- έχει θεωρηθεί συγγενές προς τη λ. µέριµνα ή προς I.E. *mer- 
«πεθαίνω» (πβ. λατ. morior), καθώς και µε τα ρ. µαρµαίρω «αστράφτω, 
λάµπω» (βλ. κ. µάρµαρο) και µάρπτω «αρπάζω», απόψεις χωρίς επαρκή 
ερµηνεία. Το β' συνθ. -οψ, αν δεν είναι προελλην. καταγωγής, ίσως ανάγεται 
στο ουσ. ό'ψ«όψη». Αν δεχθούµε τη λογική σύνδεση µε I.E. *mer- «πεθαίνω» 
και όψ, τότε η λ. ίσως να δήλωνε «αυτόν που αντικρίζει τον θάνατο»]. 

µέρος (το) {µέρ-ους | -η, -ών} 1. το τµήµα συνόλου: τα ~ τού σώµατος || ένα - 
τού µισθού του το καταθέτει στην τράπεζα || το πάνω | κάτω ~ τής σελίδας || το 
πρώτο ~ τής ταινίας είναι πληκτικό || µεγάλο ~ των χρηµάτων έχει ήδη 
καταναλωθεί || το δυσκολότερο ~ τής εργασίας || συµπληρωµατικό ~ || κατά ένα 
(µεγάλο) ~ φέρεις εσύ την ευθύνη || η πράξη αυτή αποτελεί ~ ενός σχεδίου ΣΥΝ. 
τµήµα, κοµµάτι- ΦΡ. εν µέρει (εν µέρει, µτγν. φρ.) ώς έναν περιορισµένο 
αριθµό, όχι συνολικά: συµφωνώ ~ µε τις απόψεις του || η συµπεριφορά του είναι 
~ δικαιολογηµένη ΑΝΤ. εν όλω, πλήρως, εντελώς 2. το µερίδιο που αναλογεί 
σε κάποιον: παίρνει το µεγαλύτερο ~ τής πατρικής περιουσίας 3. (ειδικότ.) 
καθένα από τα τµήµατα µε εσωτερική ενότητα, στα οποία χωρίζεται από τον 
δηµιουργό ή τον ερευνητή ένα λογοτεχνικό, θεατρικό ή µουσικό έργο: στο 
πρώτο ~ τού «Φάουστ» τού Γκαίτε κυρίαρχη γυναικεία φυσιογνωµία είναι η 
Μαργαρίτα || το τρίτο ~ τής συµφωνίας 4. συγκεκριµένο ποσοστό αναλογίας: 
ένα ~ σκόνης προς τρία ~ νερού • 5. κάθε πρόσωπο σε σχέση µε άλλα και 
ειδικότ. κάθε πλευρά που συµµετέχει σε διαπραγµάτευση, συµφωνία, σύµβαση 
ή δίκη: συµβαλλόµενα ~ || τα ενδιαφερόµενα ~ κατέληξαν σε συµβιβαστική λύση· 
ΦΡ. (α) εκ µέρους (κάποιου) (µεσν. φρ.) εξ ονόµατος, κατ' εντολήν (κάποιου), 
ως αντιπρόσωπος ή µε σύσταση (κάποιου): έρχοµαι | τηλεφωνώ ~ τού κυρίου 
διευθυντού (β) παίρνω το µέρος | πηγαίνω µε το µέρος (κάποιου) αρχίζω να 
υποστηρίζω (κάποιον), προσχωρώ στην παράταξη, την ιδεολογία, την άποψη ή 
στα συµφέροντα του: η µητέρα παίρνει το µέρος τού γυιου της, όταν τσακώνεται 
µε τον πατέρα του || πηγαίνει πάντα µε το µέρος τού νικητή (γ) είµαι µε το µέρος 
(κάποιου) είµαι οπαδός (κάποιου), τον υποστηρίζω (δ) arró µέρους (κάποιου) 
από την πλευρά (κάποιου): δεν υπήρξε µήνυση εις βάρος του από µέρους µου · 
6. ΓΛΩΣΣ. µέρος τού λόγου (µέρος λόγου, ∆ίον. Θραξ 634, 4) κατηγορία στην 
οποία κατατάσσονται οι λέξεις µιας γλώσσας µε βάση τη µορφολογία ή τον 
συντακτικό τους ρόλο (λ.χ. ουσιαστικό, επίθετο, ρήµα, επίρρηµα κ.λπ.)-   ΦΡ. 
(µτφ.) τι 
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µέρος τού λόγου είναι; τι είδους άνθρωπος είναι; · 7. (καθηµ.) τό-
πος: η Σαντορίνη είναι ιδανικό - για διακοπές || καταγόµαστε από το 
ίδιο ~ || πότε θα σε δούµε κατά τα ~ µας; || γυρίζω από ~ σε ~ (περι-
φέροµαι, τριγυρνώ)· ΦΡ. (α) προς το µέρος (κάποιου) µε κατεύθυνση 
τον τόπο, το σηµείο, στο οποίο βρίσκεται κάποιος: ήρθε ~ µου (β) κα-
τά µέρος ιδιαιτέρως, στην άκρη: τον πήρα ~ και του ζήτησα εξηγή-
σεις || αφήσαµε ~ τις διαφορές µας, για να αγωνιστούµε από κοινού 
(γ) έχω κατά µέρος διατηρώ απόθεµα: ~ κάτι οικονοµίες (δ) λαµβάνω 
| παίρνω µέρος (+σε) συµµετέχω: ~ σε εξετάσεις | αγώνα | συνέδριο 8. 
(ευφηµ.) η τουαλέτα, το αποχωρητήριο: πάω στο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοιράζω, µοίρα, τουαλέτα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < µείροµαι «γίνοµαι µέτοχος σε κάτι, µοιράζω, χωρίζω» < 
*(s)mér-jo-mai < I.E. *smer- «σκέπτοµαι, φροντίζω, θυµούµαι», πβ. 
λατ. merëo «λαµβάνω» (είτε ως µερίδιο είτε ως αµοιβή), memoria 
«µνήµη» (> γαλλ. mémoire), σανσκρ. smârati «θυµάται» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. µόρ-ος «πεπρωµένο», µόρ-ιο(ν), µοϊρ-α (βλ.λ.), µοιρ-άζω, µερ-ίς 
(-ίδα), µερ-ικός, µέρ-ι-µνα (βλ.λ.) κ.ά. Η φρ. λαµβάνω µέρος είναι µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. prendre part]. µερούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η 
ηµέρα- (υποκ.) για να τονιστεί ότι µία ηµέρα δεν είναι µεγάλο χρονικό 
διάστηµα: µην ανησυχείς άλλο-σε λίγες ~ όλα θα έχουν τελειώσει, 
µεροφάι (το) {χωρ. γεν.) το φαγητό τής ηµέρας· στη ΦΡ. µεροδούλι-
µεροφάι βλ. λ. µεροδούλι. µερσεριζέ επίθ. {άκλ.} (βαµβακερό ύφασµα 
ή νήµα) που υποβλήθηκε σε κατεργασία µερσερισµού. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. mercerisé, βλ. λ. µερσερισµός]. µερσερισµός (ο) η 
υφαντουργική κατεργασία, που συνίσταται σε εµποτισµό των 
βαµβακερών νηµάτων και υφασµάτων µε πυκνό, ψυχρό διάλυµα 
καυστικής σόδας, ώστε να αποκτήσουν στιλπνότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. mercerisage, από το όνοµα τού Αγγλου τυπωτή 
βαµβακερών υφασµάτων J. Mercer, ο οποίος το 1844 ανακάλυψε τη 
µέθοδο κατεργασίας υφασµάτων µε καυστική σόδα]. µερσί (ως 
επιφών.) (σπάν.-παλαιότ.) ευχαριστώ: -Ορίστε τα ρέστα σας. —. 

[ΕΤΎΜ < γαλλ. merci < λατ. merces «πληρωµή, µισθός»]. 
µερσίνα κ. µερσίνη (η) → µυρσίνη 
µερτικό κ. µερδικό (το) (λαϊκ.) το µερίδιο που αναλογεί σε κάποιον: 
πήρε το ~ του από τη µοιρασιά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µερτικόν < µτγν. µεριτικόν, ουδ. τού επιθ. µεριτικός < 
αρχ. µερίτης «µέτοχος, δικαιούχος µεριδίου» < µέρος. Σύµφωνα µε λι-
γότερο πιθανή εκδοχή, το µεσν. µερτικόν < σερβοκρ. mertik < ουγγρ. 
mertek. o τ. µερδικόν (µεσν.) από συµφυρµό των λ. µερτικόν και µε-
ρίδιον]. 

µέρωµα (το) → ηµερώνω µερώνω ρ. → ηµερώνω µες επίρρ. [µεσν.] 
µέσα σε: ~ στη νύχτα | στο κρύο | στη ζέστη | στη 
φτώχια | στην ορφάνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µέσα. µέσα κ. (συχνά πριν από 
την πρόθ. σε) µες επίρρ. 1. για να δηλωθεί το εσωτερικό χώρου ή 
αντικειµένου, γενικότ. σε συγκεκριµένα όρια: για δες αν έχει γάλα ~ 
στο ψυγείο || θα µείνεις ~ στο νοσοκοµείο, µέχρι να γίνεις καλά || ~ στο 
πλοίο υπάρχουν 50 επιβάτες || τα κλειδιά είναι ~ στην τσάντα µου || το 
γράµµα είναι ~ στο βιβλίο (ανάµεσα στις σελίδες τού βιβλίου) ΣΥΝ. 
(λόγ.) εντός ANT. έξω, (λόγ.) εκτός- ΦΡ. (α) µέσα στα όρια βλ. λ. όριο 
(β) µέσα µου (i) στην ψυχή µου, ενδό-µυχα: νιώθω ~ µεγάλη χαρά || 
έχει τον διάβολο µέσα της || δεν εκδηλώνει τα συναισθήµατα του- τα 
κρατάει µέσα του (ii) στον οργανισµό µου, στο σώµα µου: νιώθω ένα 
ρίγος | έναν πόνο ~ (γ) το 'χω µέσα µου το έχω έµφυτο: δεν φτάνει η 
εξάσκηση, για να γίνεις µεγάλος µουσικός· πρέπει και να το 'χεις µέσα 
σου (δ) από µέσα µου (µεσν. φρ.) χωρίς να µιλώ, νοερά: διαβάζω | λέω 
~ 2. για να δηλωθεί κατεύθυνση ή κίνηση προς το εσωτερικό χώρου ή 
αντικειµένου: βάζω τα λεφτά ~ στο πορτοφόλι || βάζω τα υλικά ~ στην 
κατσαρόλα || µπαίνω ~ στο σπίτι | στο αυτοκίνητο | στον κήπο ΣΥΝ. 
εντός ANT. έξω 3. (µε άρθρο ως επίθ.) ο εσωτερικός: η ~ πλευρά τού 
τοίχου- ΦΡ. τα | το µέσα έξω (για ρούχα) µε την εσωτερική πλευρά έξω, 
ανάποδα: γυρίζω το σακάκι ~ 4. στο σπίτι: σήµερα θα µείνω ~· δεν 
πάω πουθενά 5. στη φυλακή: τον απείλησε ότι, αν δεν του δώσει τα 
λεφτά που του χρωστάει, θα τον βάλει | κλείσει ~ || ήταν ~ 10 χρόνια 6. 
σε συγκεκριµένη κατάσταση: πέρασαν όλη τους τη ζωή - στη φτώχια 
7. σε κείµενο (για το περιεχόµενο κειµένου): η άποψη που αναπτύσσει 
~ στο βιβλίο | στο άρθρο του 8. (+από) (α) για να δηλωθεί κίνηση από 
το εσωτερικό χώρου: έβγαλε ένα χαρτοµάντηλο - από την τσάντα της 
(β) διά µέσου: περνώ ~ από το φαράγγι || βλέπω τα πράγµατα ~ από το 
πρίσµα τής λογικής- ΦΡ. (µτφ.) µέσ' από τα δόντια µου βλ. λ. δόντι 9. 
ανάµεσα: δεν µπορούσα να ξεχωρίσω κανέναν γνωστό - σε τόσο κόσµο 
|| το εξοχικό του σπίτι είναι ~ στα πεύκα 10. βαθιά: να κολυµπήσεις, 
αλλά µην πας πολύ ~! || -Κοιτάζω στο πορτ-µπαγκάζ, αλλά δεν το 
βρίσκω. -Για ψάξε πιο ~! 11. (α) για να δηλωθεί χρονική διάρκεια: 
µέσα σε δέκα µέρες είχε τελειώσει η δουλειά (β) για να δηλωθεί χρο-
νική στιγµή: θα πάω στα Γιάννενα ~ στον µήνα που µας έρχεται || µας 
ξύπνησε ~ στ' άγρια µεσάνυχτα 12. για να δηλωθεί συµµετοχή: είναι κι 
αυτός - στο κόλπο || (οικ. ως καταφατική απάντηση) -Είσαι να φύγουµε 
αύριο για Ρόδο; —! ΦΡ. (α) µέσα ο' όλα | µες στα όλα (ως 
χαρακτηρισµός) για κάποιον που συµµετέχει σε κάθε βασικό τοµέα 
δραστηριοτήτων, που έχει πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα: ο 
∆ηµήτρης είναι ~· σπουδάζει, ασχολείται µε την πολιτική, παίζει σε 
οµάδα βόλεϊ και µαθαίνει και κιθάρα! (β) στα µέσα και στα έξω για 
κάποιον που έχει προσβάσεις σε πολλούς χώρους και πρόσωπα µε 
ισχύ, που έχει γνωριµίες και µεγάλη επιρροή 13. σε φρ. που δηλώνουν 
ότι κάποιος αντιλαµβάνεται σωστά κάτι, όπως µέσα έπεσες, 

όντως έτσι έγιναν τα πράγµατα, όπως µου είπες, συνήθως πέφτει µέ-
σα στις προβλέψεις του, µέσα είσαι, πράγµατι ο Γιάννης σου τηλε-
φώνησε · ΦΡ. (για επιχειρήσεις) µπαίνω µέσα έχω περισσότερες ζη-
µίες από κέρδη, έχω παθητικό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. µέσος (βλ.λ.). o συ-
γκεκοµµένος τ. µες | µέσ' προήλθε από τη συνεκφορά µε λ. που άρχι-
ζαν από φωνήεν και από σ-]. 

µέσα - µέσ' - µες - µέσω. Το µέσα αντικατέστησε στη Ν. Ελληνική 
τα παλαιότερα (αρχαία και λόγια) εν και εντός: µέσα στο σπίτι (= 
εν τη οΐκία - εντός τής οικίας). Το µέσα λειτουργεί διττά: ως 
επίρρηµα (τον βρήκαµε µέσα - είναι µέσα) και ως πρόθεση (µέσα 
στο δωµάτιο - µέσα στον κήπο - µέσα σε δύο ώρες). Εκτός από τη 
σηµασία «τής θέσης σε ορισµένο τόπο» (µέσα στην αυλή) και «τής 
τοποθέτησης σε ορισµένο χρόνο» (µέσα στο 1997), το µέσα µαζί µε 
το από, το µέσ' από, δηλώνει ό,τι το παλαιότερο διά: Το πετύχαµε 
µέσ' από πολλούς κόπους και βάσανα - Μόνο µέσ' από µια τέτοια 
διαδικασία µπορεί να κατοχυρωθεί η εγκυρότητα τού έργου. Το 
(λογιότερο) µέσω χρησιµοποιείται επίσης µε τη σηµ. τού διά για 
τόπο κυρίως, αλλά και για τρόπο: Πηγαίνεις εκεί µέσω Κοµοτηνής 
(πβ. ξεν. via) - To κατόρθωσε µέσω πολλών δυσκολιών. Ως προς 
την ορθογραφία των µέσα - µέσ' - µες, είναι σωστό να γράφουµε: 
µέσα στο δωµάτιο - µέσ' από το δωµάτιο - µες στο δωµάτιο, o 
τύπος µες, που προήλθε από έκκρουση (έκθλιψη) τού -α µπροστά 
από φωνήεν (µέσ' από...), χρησιµοποιείται χωρίς απόστροφο και 
χωρίς τόνο (µες) προαιρετικά αντί τού µέσα, µπροστά από την 
πρόθεση σε (στον, στην, στο κ.λπ.): µες στο δωµάτιο - µες στη 
βροχή (πβ. τα και - κι). 

µεσάζων (ο) {µεσάζ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} 1. το πρόσωπο που 
µεσολαβεί, που παρεµβαίνει ΣΥΝ. µεσολαβητής 2. (συνήθ. ειδικότ.) το 
πρόσωπο που παρεµβαίνει σε αγοραπωλησίες, αγοράζοντας από τον 
παραγωγό, για να µεταπωλήσει στο καταναλωτικό κοινό: στόχος τού 
συνεταιρισµού ήταν η πώληση των αγροτικών προϊόντων δίχως την 
αρνητική παρέµβαση µεσαζόντων. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. µεσάζω < µέσος (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. είναι µεσν.]. 

µεσαίος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στη µέση, που απέχει και από 
τα δύο άκρα: ~ δάχτυλο | επίπεδο ΣΥΝ. µέσος, µεσιανός, ενδιάµεσος 
2. αυτός που δεν είναι ούτε µεγάλος ούτε µικρός, ούτε πολύς ούτε λί-
γος: ~ µέγεθος | κοινωνικά στρώµατα | εισόδηµα | επίπεδο || ο ~ αδελ-
φός 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. µεσαία τάξη (α) το κοινωνικό στρώµα που βρίσκε-
ται ανάµεσα στην ισχυρότερη και την ασθενέστερη οικονοµικά και 
κοινωνικά τάξη ΣΥΝ. µεσαία στρώµατα (β) (ειδικότ. στην καπιταλι-
στική κοινωνία) η µεταξύ τής αστικής και τής εργατικής σύνθετη 
κοινωνική τάξη, µε ασαφή θέση ως προς το (µαρξιστικό) σύστηµα 
παραγωγής, κατά κανόνα µη ιδιοκτήτρια των µέσων παραγωγής· έχει 
σχετική οικονοµική ευηµερία, µε τάσεις διεύρυνσης και ισχυροποίη-
σης στη σύγχρονη αστική κοινωνία, και περιλαµβάνει ελεύθερους 
επαγγελµατίες, εµπόρους, ανώτερους δηµοσίους υπαλλήλους, ειδι-
κευµένους τεχνίτες κ.λπ. 4. ΦΥΣ. µεσαία (κύµατα) (A.M.) τύπος κύµα-
τος που διαµορφώνεται από το ηχητικό σήµα και εκπέµπεται από ρα-
διοφωνικό σταθµό µε ενδιάµεσο µήκος κύµατος και ενδιάµεση εµβέ-
λεια: εκπέµπει στα ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεσαίος < µέσος]. 

Μεσαίωνας (ο) [1829] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΣΤ. η περίοδος τής δυτικής ευ-
ρωπαϊκής ιστορίας, που κατά κανόνα τοποθετείται ανάµεσα στον 5ο 
και τον 15ο αι., δηλ. από την κατάλυση τού ∆υτικού Ρωµαϊκού Κρά-
τους (5ος αι.) µέχρι την Αναγέννηση (η περίοδος αυτή έχει γίνει συ-
νώνυµη τής οπισθοδρόµησης και τού σκοταδισµού, επειδή θεωρείται 
ότι τότε επικράτησε πνευµατική στασιµότητα, αυστηρή θεοκρατία 
µε απαγόρευση τής έρευνας και τής αµφισβήτησης, προλήψεις και 
δεισιδαιµονίες κ.ά.· ωστόσο, αρκετοί ειδικοί µελετητές αµφισβητούν 
αυτή τη θεώρηση τού Μεσαίωνα, την οποία αποδίδουν στην άγνοια 
µας γι' αυτή· ο όρος χρησιµοποιήθηκε και για το Βυζάντιο, ωστόσο 
αποδείχθηκε από νεότερες έρευνες ότι µεσαίωνας µε την παραπάνω 
σηµασία δεν υπήρξε στο Βυζάντιο) ΣΥΝ. σκοτεινοί χρόνοι, Μέσοι 
Χρόνοι 2. (µτφ.-µειωτ.) η κατάσταση οπισθοδρόµησης και σκοταδι-
σµού: εκπαιδευτικός ~ επέρχεται µε την επάνοδο αυταρχικών µεθό-
δων στα σχολεία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. moyen âge]. 

µεσαίων)ας) - µεσαίων - µέσος αιών. Η λ. που χρησιµοποιήθηκε 
αρχικά για να αποδώσει τη λέξη moyen âge (γαλλ.), middle ages 
(αγγλ.) κ.λπ. ήταν το µεσσιών (πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Αδ. 
Κοραή το 1829, αλλά γράφτηκε έτσι και από άλλους γνωστούς λο-
γίους, όπως ο Αναστ. Πολυζωίδης, ο Αλεξ. Ρ. Ραγκαβής, ο Κων. Σά-
θας, ο Αγγ. Βλάχος κ.ά.). Πλάστηκε δηλ. ένα είδος χαλαρού συνθέ-
του χωρίς αναβιβασµό τού τόνου, όπως συµβαίνει στα σύνθετα. 
Αυτό επισηµάνθηκε ήδη στον 19ο αιώνα και άρχισε έκτοτε να χρη-
σιµοποιείται ο (ορθότερος) τύπος µεσαίων (πβ. µακραίων και τα 
αρχαία δυσαίων, εύαίων, ίσαίων, δολιχαίων). Υπήρξε µάλιστα και 
η τάση να γραφεί ως δύο λέξεις µέσος αιών. o Στέφ. Κουµανούδης 
παρατηρεί σχετικά (λ. Μεσαίων) «[...] Τινές δε µόνον το µέσος 
αιών έγκρίνουσι κατάλληλον, κακόζηλον δέ λέγουσιν το µεσαί-
ων». 

µεσαιωνικός, -ή, -ό [1855] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Μεσαίωνα: 
~ ιστορία | λογοτεχνία | πύργος | γλώσσα | ναός 2. (µτφ.-µειωτ.) αυ-
τός που είναι πεπαλαιωµένος ή οπισθοδροµικός, που θυµίζει εποχές 
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άγνοιας και βαρβαρότητας: ~ αντιλήψεις | συνθήκες κράτησης των 
φυλακισµένων 3. (α) (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο 
από τη δύση τού ελληνιστικού κόσµου (περ. 5ος αι.) µέχρι την άλωση τής 
Κωνσταντινούπολης (15ος αι.) (β) ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που τοποθετείται κατά την 
πρώιµη κυρίως και όψιµη βυζαντινή περίοδο (από τον 3ο ή κατ' άλλους 6ο αι. 
µ.Χ. έως τον 17ο αι.) (συντοµ. µεσν.). 

µεσαιωνισµός (ο) [1856] η τάση για οπισθοδρόµηση, ανελευθερία και 
βαρβαρότητα. 

µεσαιωνοδίφης (ο) [1865] {µεσαιωνοδιφών} ο ιστορικός που µελετά ζητήµατα 
σχετικά µε τη µεσαιωνική περίοδο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσαίωνας + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ψηλαφώ, ερευνώ 
εξονυχιστικά» (αγν. ετύµου)]. 

µεσάλι (το) {µεσαλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το τραπεζοµάντηλο 2. πετσέτα τού 
φαγητού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσάλιον < µεσν. λατ. mensale < mensalis < λατ. mensa 
«τραπέζι»]. 

µεσανατολικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μέση Ανατολή (βλ. λ. 
µέσος): ~ κουλτούρα | κουζίνα 2. µεσανατολικό (το) (α) το σύνθετο ζήτηµα 
που αναφέρεται στα προβλήµατα των σχέσεων των κρατών τής Μέσης 
Ανατολής, ιδ. το παλαιστινιακό πρόβληµα, οι αραβοϊσραηλινές σχέσεις, ο 
έλεγχος των υδάτων τού Ευφράτη (Τουρκία - Συρία) κ.ά. (β) (µτφ.) κάθε 
µεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβληµα που χρονίζει: - έχει γίνει η υπόθεση σου- δεν 
θα βρεθεί επιτέλους µια λύση; || (για συζήτηση που δεν φαίνεται να παίρνει 
τέλος) ∆εν ήρθαµε εδώ για να λύσουµε το ~! Ας πάρουµε µια απόφαση να 
τελειώνουµε! 

µεσάντρα (η) {µεσαντρών} (λαϊκ.) 1. η µεγάλη εντοιχισµένη ντουλάπα, στην 
οποία φυλάσσονται κλινοσκεπάσµατα 2. ο µαντρότοιχος που χωρίζει δύο 
αυλές. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *µεσάνδηρα < µέσος + αρχ. άνδηρον«ύψωµα, πλευρά» 
(βλ.λ.). Το τουρκ. musandira προέρχεται από την Ελληνική]. 

µεσάνυχτα (τα) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. το µέσο τής νύχτας (δώδεκα η ώρα τη 
νύχτα): πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να βγαίνουν για διασκέδαση µετά τα ~ 2. 
(κατ' επέκτ.) το διάστηµα τής νύχτας από τις δώδεκα η ώρα µέχρι τη χαραυγή, 
κυρ. σε εκφραστ. χρήσεις, όπως άγρια ~, περασµένα ~, µαύρα ~ 3. (ως επίρρ.) 
κατά την ώρα τού µεσονυκτίου: επέστρεψε - · ΦΡ. (µτφ.) έχω (µαύρα) 
µεσάνυχτα έχω πλήρη άγνοια, είµαι ανίδεος: ~ από ιστορία || η γυναίκα του 
τον απατούσε και αυτός είχε µαύρα µεσάνυχτα. Επίσης (λόγ.) µεσονύκτιο 
[µτγν.] κ. (λαϊκ.) µεσονύχτι (το) [µεσν.]. 

µεσαπηλιώτης (ο) [1876] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο γραιγολεβάντες (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < µέσος + απηλιώτης (βλ.λ.)]. 

µεσαριά (η) (λαϊκ.) 1. το άσπαρτο χωράφι, που βρίσκεται στη µέση άλλων 
σπαρµένων αγρών 2. το άσπαρτο τµήµα αγρού. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. µέση 
ή µέσο]. 

µεσάτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει λεπτή µέση 2. (για ρούχα) 
αυτός που είναι κατασκευασµένος µε τρόπο που να εφαρµόζει απόλυτα στη 
µέση: ~ φούστα | σακάκι. 

µεσαύλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η αυλή που βρίσκεται στο µέσον κτισµάτων 
που την περιβάλλουν 2. η µέση τής αυλής 3. ΑΝΑΤ. το µε-σοθωράκιο. Επίσης 
µεσαύλιο 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. µεσαύλιος < αρχ. µέσαυλος, συνθ. 
εκ συναρπαγής από τη φρ. µές)σ)ον αυλής ή εν µές)σ)ω αυλής]. 

µεσεγγύηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία 
δύο ή περισσότερα πρόσωπα παραδίδουν σε τρίτον πράγµα (κινητό ή ακίνητο) 
για εξασφάλιση των αµφισβητούµενων ή αβέβαιων δικαιωµάτων τους πάνω 
σε αυτό, οπότε ο τρίτος (θεµατοφύλακας) έχει την υποχρέωση να το αποδώσει 
σε κάποιον από αυτούς µόνον µε τη συναίνεση όλων ή µετά από δικαστική 
απόφαση. 

µεοεγγυητής (ο) [µτγν.], µεσεγγυήτρια (η) {µεσεγγυητριών} ΝΟΜ. το πρόσωπο 
το οποίο σύµφωνα µε τη σύµβαση µεσεγγύησης παραλαµβάνει το αντικείµενο 
τής µεσεγγύησης. 

µεσεγγυούχος (ο) [1833] ο µεσεγγυητής. 
µεσεγκέφαλος (ο) {µεσεγκεφάλ-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα τού 

εµβρυϊκού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
mesencephalon]. 

Μεσευρώπη (η) ΙΣΤ. το πολιτικό σύστηµα που απέβλεπε στη συνένωση τής 
Γερµανίας και τής Αυστρίας σε ισχυρή δύναµη (τέλη τού 19ου αι. και αρχές 
τού 20ού αι.). — µεσευρωπαϊκός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Mitteleuropa]. 

µέση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σηµείο πράγµατος ή έκτασης, που απέχει 
εξίσου από τα δύο άκρα: στη ~ τού δρόµου | τού χωραφιού- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
µπαίνω στη µέση (µεσν. φρ.) (i) παρουσιάζοµαι απρόσµενα (κυρ. ως 
εµπόδιο): θα τελειώναµε εγκαίρως, αλλά µπήκε στη µέση το ατύχηµα και 
µείναµε πίσω (ii) παρεµβαίνω σε ζήτηµα που δεν µε αφορά άµεσα (iii) 
παρεµβάλλοµαι ως µεσολαβητής: µπήκα στη µέση, για να τους χωρίσω (β) 
βγαίνω στη µέση (µεσν. φρ.) προκύπτω, παρουσιάζοµαι απρόσµενα (κυρ. ως 
εµπόδιο): κι άλλο πρόβληµα βγήκε στη µέση (γ) βγάζω από τη µέση (µεσν. 
φρ.) (i) παραµερίζω, απαλλάσσοµαι από (κάποιον/κάτι) (ii) σκοτώνω: τον 
έβγαλαν απ' τη µέση, πριν µιλήσει και τους ξεσκεπάσει (δ) µέσες-άκρες βλ. λ. 
άκρη 2. το χρονικό σηµείο που βρίσκεται στο µέσον µιας διαδικασίας: µε 
<5ιε'-κοψε στη ~ τού δείπνου µου- ΦΡ. αφήνω | παρατάω στη µέση (ι) (κάτι) 
αφήνω (έργο) ηµιτελές (ii) (κάποιον) εγκαταλείπω κάποιον, χωρίς να έχουµε 
τελειώσει τη δουλειά που αρχίσαµε µαζί: µε παράτησε στη µέση κι έφυγε 3. η 
περιοχή τού ανθρώπινου σώµατος που βρίσκεται µεταξύ λαγόνων και βάσης 
τού θώρακα: γυµνός ως τη ~ || κουνάει και λυγάει τη ~ της || ~ δαχτυλίδι 4. 
(συνεκδ.) το τµήµα ενδύµατος που αντιστοιχεί στην περιοχή τού σώµατος 
µεταξύ λαγόνων και 

θώρακα. — (υποκ.) µεσούλα (η) (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. µέσος (βλ.λ.)]. 

µεσήλικος (ο) {µεσηλίκ-ου | -ων, -ους}, µεσήλικη (η) πρόσωπο που βρίσκεται 
σε µέση ηλικία, δηλαδή µεταξύ τής νεανικής και τής γεροντικής ηλικίας ΣΥΝ. 
µεσόκοπος. Επίσης µεσήλικας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεσήλιξ, -ικος < µες)ο)- + ήλιξ «συνοµήλικος» (βλ. λ. ηλικία)]. 

µεσηµβρία (η) {µεσηµβριών} (αρχαιοπρ.) 1. το µεσηµέρι 2. ο Νότος 
3. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των χωρών που βρίσκονται προς νότον 
4. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στο ενδιάµεσο, σε εποχή µεταξύ αρχής και 
τέλους: στη ~ τής ζωής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µέσον άµαρ, οπότε θα 
προέκυπτε τ. *µεσαµέριος, από όπου πιθ. *µεσ-άµ[β]ρ-ιος (µε συγκοπή τού 
φωνήεντος και ηχηροποίηση)]. 

µεσηµβρινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το µεσηµέρι ΣΥΝ. 
µεσηµεριανός ANT. µεσονύκτιος 2. (αρχαιοπρ.) αυτός που βρίσκεται στο νότιο 
σηµείο τής Γης: ~ χώρος 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που κατοικεί ή ανήκει στα 
νότια µέρη τής Γης: ~ λαοί | κλίµα 4. αυτός που είναι στραµµένος προς τα 
νότια: ~ δωµάτιο | άνεµος · 5. µεσηµβρινός (ο) (α) ο νοητός µέγιστος κύκλος 
στην επιφάνεια τής Γης, που έχει διεύθυνση βορρά-νότου και συνδέει τους 
δύο γεωγραφικούς πόλους (β) (συνεκδ.) η παράσταση τού παραπάνω κύκλου 
(ή τού ηµίσε-ος αυτού) µε ειδική αρίθµηση πάνω σε χάρτη ή σε υδρόγειο, µε 
βάση τον οποίο προσδιορίζεται το γεωγραφικό µήκος 6. µεσηµβρινή (η) τοµή 
τού επιπέδου τού µεσηµβρινού µε το επίπ^ο τού ορίζοντα σε συγκεκριµένο 
τόπο 7. ΑΣΤΡΟΝ. ουράνιος µεσηµβρινός ο µέγιστος κύκλος στην ουράνια 
σφαίρα, που διέρχεται από τους πόλους και το ζενίo (το υψηλότερο σηµείο) 
συγκεκριµένου τόπου. 

µεσηµέρι (το) {µεσηµερ-ιού | -ιών} 1. η ώρα κατά την οποία µεσουρανεί ο 
ήλιος, η δωδέκατη µεσηµβρινή ώρα 2. (συνεκδ.) το τµήµα τής ηµέρας, κατά 
το οποίο ο ήλιος καίει δυνατότερα, το τµήµα τής ηµέρας µεταξύ πρωινού και 
απογεύµατος, η προχωρηµένη ώρα τής ηµέρας: πήγε ~ κι ακόµα να φύγει για 
το γραφείο του || µας πήρε το ~ (αργήσαµε τόσο, που έφθασε το µεσηµέρι) 3. 
(ως επίρρ.) τη δωδέκατη µεσηµβρινή ώρα ή γενικότ. µεταξύ πρωινού και 
απογεύµατος· ΦΡ. (α) µέρα µεσηµέρι βλ. λ. ηµέρα (β) ντάλα µεσηµέρι βλ. λ. 
ντάλα. — (υποκ.) µεσηµεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µεσηµέριον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. µεσηµέ-ριος, 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µέση ηµέρα]. 

µεσηµεριάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µεσηµέριασ-α, -τηκα} 1. καθυστερώ, µε 
βρίσκει το µεσηµέρι: µεσηµεριάσαµε κι ακόµη είµαστε στην αρχή! (πβ. λ. 
βραδιάζω, νυχτώνοµαι) 2. (απρόσ. µεσηµεριαζει) έρχεται το µεσηµέρι: 
Μεσηµέριασε! Καιρός να κάνουµε ένα διάλειµµα. 

µεσηµεριανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το µεσηµέρι ή γίνεται το 
µεσηµέρι: ~ ήλιος | φαγητό | ξεκούραση. Επίσης (λαϊκ.) µεσηµεριάτικος, -η, -
ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. 

µεσηµεριάτης (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο ήλιος τού µεσηµεριού. 
µεσηµεριάτικα επίρρ. (λαϊκ.) κατά το µεσηµέρι- για κάτι που συµβαίνει το 

µεσηµέρι, αντίθετα προς το φυσιολογικό ή το αναµενόµενο: µε πήρε τηλέφωνο 
~ την ώρα που κοιµόµουν. 

µέσης (ο) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο γραίγος (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠίΝ.). [ΕΤΥΜ; < 
µέσος, κατά τις ονοµασίες και άλλων ανέµων, λ.χ. γαρµπής, απηλιώτης]. 

µεσιακός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που ανήκει σε δύο πρόσωπα κατά το 
ήµισυ: ~ χωράφι | κτήµα- ΦΡ. (παροιµ.) το µεσιακό γαϊδούρι το τρώει ο λύκος 
για πράγµατα που, επειδή ακριβώς ανήκουν σε πολλούς, δεν έχουν την 
αρµόζουσα επίβλεψη και φροντίδα. 

µεσιανος, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται στη µέση, µεταξύ δύο 
άλλων (προσώπων ή πραγµάτων): ~ κατάρτι ΣΥΝ. µεσαίος ΑΝΤ. ακριανός. 

µεσίστιος, -α, -ο 1. (για σηµαία) αυτός που είναι υψωµένος ώς τη µέση τού 
ιστού σε ένδειξη πένθους 2. αυτός που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ιστούς: ~ 
σύσπαστο. 
[ΕΤΥΜ. < µες)ο)- + -ίστιος < ιστός, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. half mast]. 

µεσιτεία (η) [µτγν.] {µεσιτειών} 1. (γενικά) η µεσολάβηση υπέρ κάποιου (για 
το υλικό ή το πνευµατικό του συµφέρον) 2. ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία ένας 
συµβαλλόµενος υπόσχεται αµοιβή σε άλλον συµβαλλόµενο (µεσίτη) για τη 
µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη σύµβασης, εφόσον 
συνεπεία αυτής τής µεσολάβησης ή υπόδειξης καταρτισθεί τελικά η σύµβαση 
3. (συνεκδ.) η αµοιβή | προµήθεια που παίρνει ο µεσίτης για τη µεσολάβηση 
του, τα µεσιτικά. 

µεσιτεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µεσίτευσα} 1. µεσολαβώ ανάµεσα σε πρόσωπα ή 
οµάδες (µε στόχο τον συµβιβασµό τους ή τη σύναψη συµφωνίας) 2. ενεργώ εξ 
ονόµατος τρίτων (προκειµένου να επιτύχω αγοραπωλησία, µίσθωση ή 
συνοικέσιο): ~ για λογαριασµό τού κ. Μακρή για την αγορά τού σπιτιού. — 
µεσίτευση (η) [1791]. 

µεσίτης (ο) {µεσιτών}, µεσίτρια (η) [µτγν.] {µεσαριών} επαγγελµατίας που 
µεσολαβεί για την πραγµατοποίηση αγοραπωλησιών ή µισθώσεων: 
απευθύνθηκα σε ~, για να πουλήσω το σπίτι. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µέσος (βλ.λ.)]. 

µεσιτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που αναφέρεται στους µεσίτες ή στη 
µεσιτεία: ~ γραφείο 2. µεσιτικά (τα) η αµοιβή, η προµήθεια που δίνεται στον 
µεσίτη για τη µεσολάβηση του. 

µεσκουλιά (η) (λαϊκ.) η µουσµουλιά (βλ.λ.). 
µέσκουλο (το) (λαϊκ.) το µούσµουλο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. µέσπουλον < αρχ. 

µέσπιλον, δάνειο, αγν. ετύµου]. 
µεσµερισµός (ο) ψυχοθεραπευτική µέθοδος µε αποκρυφιστικές επιδράσεις, 

πρόδροµος τού σύγχρονου υπνωτισµού, η οποία βασίστηκε 



µέσο(ν) 1077 µεσόκλιµα 
 

στη θεωρία τού φυσιολόγου Φ.Α. Μέσµερ, που δεχόταν την επιρροή των 
πλανητών στους ανθρώπους µέσω ειδικής µαγνητικής δύναµης, την οποία ένα 
πρόσωπο µπορεί να µεταδώσει σε άλλους. — µεσµε-ριστής (ο), µεσµερικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. mesmerism, από το όνοµα τού Αυστριακού 
φυσιολόγου Franz A. Mesmer (1734-1815)]. 

µέσο(ν) (το) 1. το σηµείο, το µέρος, η θέση που βρίσκεται στη µέση, ανάµεσα, 
που απέχει εξίσου ή σχεδόν το ίδιο από τα όρια: το ~ τού µηρού || κόβω κάτι 
στο ~ || το ~ τού κύκλου (το κέντρο του) || το ~ τής πλατείας | τού δωµατίου 2. το 
χρονικό σηµείο που απέχει εξίσου από δύο χρονικά όρια (την αρχή και το 
τέλος): στο ~ τού αγώνα | τού χειµώνα· ΦΡ. (α) στα µέσα (+γεν.) στη µέση 
χρονικού διαστήµατος: ~ τού ερχόµενου µήνα | τής επόµενης εβδοµάδας | (τού) 
Απριλίου (β) (λόγ.) ε ν µέσω | εν τω µέσω (+γεν.) (οµηρική φρ. εν µέσ[σ]ω): - 
τόσων δυσκολιών κατάφερε να επιτύχει || εν µέσω διακοπών || εν τω µέσω τής 
νυκτός (γ) από τα µέσα (i) (+γεν.) από τη µέση χρονικού διαστήµατος (ως 
χρονική αφετηρία πράξης µε περισσότερη ή λιγότερη διάρκεια): ~ Ιανουαρίου 
αρχίζουν οι εκπτώσεις (ii) από αυτούς που γνωρίζουν, που ασχολούνται µε το 
θέµα που ενδιαφέρει: είναι σίγουρη πληροφορία, το ξέρω ~ · 3. οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται για την επίτευξη ενός σκοπού: βοηθητικό | αποτελεσµατικό | 
αθέµιτα | ανέντιµα | επαρκή | άφθονα | ανεπαρκή | οικονοµικά | τεχνολογικά ~ || 
οι κατά καιρούς εξουσίες εφευρίσκουν ποικίλα - προπαγάνδας || ~ διαφήµισης | 
πιέσεως | επιβολής | προσέγγισης | επιλύσεως διαφορών | διασκέδασης | ελέγχου 
|| δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς, π.χ. τραµ, τρένων ΣΥΝ. τρόπος, µέθοδος, 
όργανο, εφόδιο- ΦΡ. (α) ο σκοπός αγιάζει τα µέσα βλ. λ. αγιάζω (β) µε κάθε 
µέσο µε κάθε τρόπο, επιστρατεύοντας όλους τους τρόπους, τις µεθόδους: 
προσπαθούσε να επιβιώσει | να αποκτήσει χρήµατα ~ ΣΥΝ. πάση θυσία (γ) µέσα 
επικοινωνίας κάθε σύστηµα µεταφοράς πληροφοριών ή κάθε κινητός φορέας 
που χρησιµεύει στη µεταβίβαση µηνυµάτων (λ.χ. τηλέφωνο, ασύρµατος, φαξ) 
(δ) Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης | Επικοινωνίας (συ-ντοµ. Μ.Μ.Ε.) µέσα 
διακινήσεως ιδεών και πληροφόρησης σε ευρύτατο κοινό (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, Τύπος) (ε) µέσο µαζικής µεταφοράς το όχηµα που µεταφέρει 
πολλά πρόσωπα (λ.χ. λεωφορείο, τρένο, τρόλεϊ κ.λπ.) (στ) (µεταφορικό) µέσο 
το όχηµα που χρησιµοποιεί κανείς για να µετακινηθεί, προκειµένου να µην 
περπατήσει (αυτοκίνητο, τρένο, ποδήλατο κ.ά.) (ζ) ΟΙΚΟΝ. µέσα παραγωγής το 
σύνολο των υλικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική δια-
δικασία (πρώτες ύλες, εργαλεία, εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακό δίκτυο κ.λπ.): 
η κατοχή | ιδιοποίηση των ~ (η) µεγάλα µέσα το αποτελεσµατικότερο µέσο που 
µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς (στο οποίο συνήθ. καταφεύγει, αφού έχει 
εξαντλήσει όλα τα άλλα): επιστρατεύω τα ~ 4. µέσα (τα) (α) οι οικονοµικοί 
πόροι, τα χρήµατα που απαιτούνται για την επιτυχία ενός σκοπού: εκείνα τα 
χρόνια δεν είχαν πολλοί άνθρωποι τα ~ για να σπουδάσουν (β) το µέσον (βλ. 
παρακάτω, σηµ. 6) 5. ΝΟΜ. ένδικα µέσα οι προβλεπόµενοι από τον νόµο 
δικονοµικοί τρόποι προσβολής δικαστικής αποφάσεως: η πλευρά τού 
κατηγορουµένου θα ασκήσει όλα τα προβλεπόµενα - κατά της πρωτόδικης 
απόφασης τού δικαστηρίου 6. µέσο(ν) (το) η γνωριµία µε πρόσωπο που, χάρη 
στη θέση του, µπορεί να βοηθήσει κάποιον να παρακάµψει τις νόµιµες 
διαδικασίες και να έχει ευνοϊκή µεταχείριση, την οποία κανονικά δεν 
δικαιούται, σε φρ. όπως έχει (γερό) µέσον είναι φίλος τού υπουργού, έβαλε 
µέσο, για να φέρει τον γυιο της στην Αθήνα (να πάρει µετάθεση), πιστεύω ότι θα 
τα καταφέρει, γιατί έχει τα µέσα, διορίστηκε στον Οργανισµό µε µέσο, είχε 
µέσο τον ίδιο τον διοικητή ΣΥΝ. δόντι, (στρατ.) βύσµα 7. µέσω (ως πρόθ. + 
γεν.) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέσον (τοπική σηµ.), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. µέσος 
(βλ.λ.). Η σηµ. τού τρόπου επιτεύξεως ενός σκοπού είναι ήδη µεσν. Ορισµένοι 
όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µέσα µαζικής επικοινωνίας (< αγγλ. mass 
media), µέσα µεταφοράς (< αγγλ. means of transport), µέσα παραγωγής (< 
αγγλ. production means), µε κάθε µέσο (< αγγλ. by all means) κ.ά.]. 

µεσο- κ. µεσό- κ. µεσ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι βρίσκεται: 1. 
στο µέσον: (α) τόπου: µεσο-τοιχία (β) χρόνου: µεσο-κα-λόκαιρο, Μεσ-αίωνας 
(γ) κατάστασης ή γεγονότος εν εξελίξει: µεσοπόλεµος 2. µεταξύ δύο ή 
περισσότερων προσώπων: µεσο-λαβητής. [ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. µέσος (βλ.λ.) και απαντά ως µεσ- 
προ φωνήεντος (πβ. µεσ-ευρωπαϊκός, Μεσ-αίωνας) και ως µεσο- προ συµφώνου 
(πβ. µεσό-γει-ος, µεσό-τοιχος)]. µεσοαστός (ο), µεσοαστή (η) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 
πρόσωπο που ανήκει στα µεσαία αστικά στρώµατα, βρίσκεται δηλ. ανάµεσα 
στη µικροαστική και τη µεγαλοαστική τάξη (πβ. µικρο-αστός κ. µεγαλο-αστός). 
— µε-σοαστικός, -ή, -ό, µεσοαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µέσο- + αστός, κατά τα µικρο-αστός (γαλλ. petit-bourgeois), µεγαλο-
αστός (γαλλ. grand-bourgeois)]. µεσοαστρικός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που 
σχετίζεται µε την περιοχή τού διαστήµατος µεταξύ των αστέρων: ~ ύλη | σκόνη 
| νέφη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. interstellar]. µεσοβασιλεια (η) [µτγν.] 
{µεσοβασιλειών} 1. το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τον θάνατο, την 
εκθρόνιση ή την παραίτηση βασιλιά ώς την ενθρόνιση νέου 2. (συνεκδ.) η 
κατάσταση (κοινωνική και πολιτική) που επικρατεί κατά το χρονικό αυτό 
διάστηµα 3. (µτφ.) η µεταβατική περίοδος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο 
καταστάσεις. µεσοβδόµαδα επίρρ.1 στα µέσα τής εβδοµάδας. µεσοβέζικος, -η, 
-ο 1. (για άνεµο) ο ενδιάµεσος (π.χ. Β∆., ΝΑ.) 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας ή σαφήνειας και 
αποφασιστικότητας: ~ λύσεις | µέτρα ΑΝΤ. τολµηρός, 

αποφασιστικός, σαφής. — µεσοβέζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < βεν. mezo vento «ενδιάµεσος άνεµος, µέτριας έντασης» 

ή < τουρκ. mü§evve§ «αόριστος, ασαφής»]. µεσοβορράς (ο) [1728] (επίσ.) η 
γραιγοτραµουντάνα (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ). µεσοβυζαντινός, -ή, -ό ΙΣΤ. αυτός 
που σχετίζεται µε την περίοδο 

τής βυζαντινής ιστορίας, που ξεκινά µε τη λήξη τής εικονοµαχικής κρίσης 
(843) και τελειώνει µε την κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης 
από τους Λατίνους (1204). µεσόγαιος, 

-α, -ο → µεσόγειος 
µεσογειακός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μεσόγειο Θάλασσα ή 

(κυρ.) µε τις χώρες που περιβρέχει: ~ κλίµα | λαός | πολιτισµοί/ ταµπεραµέντο | 
διατροφή 2. ΙΑΤΡ. µεσογειακή αναιµία η βαριά κληρονοµική αναιµία, που 
παρουσιάζεται σε παιδιά µεσογειακών λαών και οδηγεί στον θάνατο ΣΥΝ. 
νόσος τού Κούλεϋ. 

µεσόγειος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται µακριά από θάλασσα, δηλ. στην 
ξηρά ή στο εσωτερικό µιας χώρας ΣΥΝ. ηπειρωτικός, χερσαίος, στεριανός ΑΝΤ. 
παράλιος, παράκτιος, παραθαλάσσιος · 2. µεσόγεια (τα) η ενδοχώρα. Επίσης 
µεσόγαιος [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µεσο- + -γειως | -γαιως | 
-γεως < γαία | γη. Το λατ. Mediterranée είναι µετάφρ. δάνειο από την 
Ελληνική]. 

Μεσόγειος (Θάλασσα) (η) {Μεσογείου (Θαλάσσης)} 1. κλειστή θάλασσα που 
βρέχει τα παράλια τής Β. Αφρικής, τής Ν. Ευρώπης και τής ∆. Ασίας (Μέσης 
Ανατολής), στα οποία επικρατεί κυρ. εύκρατο κλίµα (κυρ. στη Ν. Ευρώπη) 2. 
(συνεκδ.) τα παράλια και κατ' επέκτ. οι χώρες που βρέχονται από την 
παραπάνω θάλασσα: η ~ υπήρξε κοιτίδα πολλών από τους σηµαντικότερους 
αρχαίους πολιτισµούς. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. µεσόγειος]. 

µεσογονατίο (το) [µτγν.] {µεσογονατί-ου | -ων} BOT. το τµήµα τού βλαστού 
ανάµεσα σε δύο γόνατα ή σηµεία προσφύσεως φύλλων. 

µεσοδιάστηµα (το) {µεσοδιαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χρονικό διάστηµα που 
βρίσκεται ανάµεσα σε δύο χρονικά σηµεία, γεγονότα κ.λπ.: το ~ ανάµεσα 
στους δύο παγκόσµιους πολέµους || θα εκµεταλλευτεί το µεσοδιάστηµα των 
γιορτών για επαναλήψεις (πβ. λ. µεσοβασιλεια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. interspace]. 

µεσόδµη (η) {µεσοδµών} 1. το µεσοδόκι (βλ.λ.) 2. ΝΑΥΤ. δοκός που τέµνει 
εγκάρσια από τη µια ώς την άλλη πλευρά το πλοίο, πάνω από το εσωτρόπιο 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µεσο- + -δµη, µεταπτωτ. βαθµ. *dmâ- (µε µηδενισµ. το πρώτο 
και απαθές το δεύτερο φωνήεν) τού δισύλλ. θ. demâ- (> αρχ. δέµω) για το 
οποίο βλ. λ. δόµος]. 

µεσοδόκι (το) {µεσοδοκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µεγάλη δοκός η οποία περνά 
οριζόντια από τοίχο σε τοίχο και στηρίζει τη στέγη. 

µεσοδροµίς επίρρ. (λαϊκ.) 1. στη µέση τού δρόµου: «κι αν αποκού-µπι επάνω 
µου ~ γυρέψεις...» (Γ. Αθάνας) ΣΥΝ. µεσοστρατίς· ΦΡ. (πα-ροιµ.) που 
καβαλάει ξένο άλογο, µεσοδροµίς πεζευει όποιος στηρίζεται σε ξένες 
δυνάµεις, δεν ολοκληρώνει το έργο του 2. (µτφ.) στο µέσο χρονικού 
διαστήµατος ή δραστηριότητας. 

µεσοελλαδικός, -ή, -ό ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη µέση περίοδο 
τού χαλκού (τέλος 3ης - µέσα 2ης χιλιετίας π.Χ.) στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

µεσοεπιθετιΚΟς, -ή, -ό ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) αυτός που ανήκει στη µεσαία 
γραµµή τής οµάδας και έχει επιθετικό ρόλο: - παίκτης || (κυρ. ως ουσ.) ο 
διεθνής ~ τής οµάδας- αλλιώς επιθετικός µέσος. 

µεσοζωικΟς, -ή, -ό [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το µεσαίο 
διάστηµα τής ιστορία τής Γης και αποτελεί τη µεταβατική κατάσταση για τους 
νεότερους χρόνους 2. (α) Μεσοζωικός Αιώνας το διάστηµα τού γεωλογικού 
χρόνου, κατά τη διάρκεια τού οποίου άρχισε η µετατόπιση των ηπείρων, δηλ. 
ο αποχωρισµός των ηπείρων από µία αρχέγονη χερσαία µάζα- διαιρείται στο 
Τριαδικό, το Ιουρασικό και το Κρητιδικό, η διάρκεια του είναι 165 
εκατοµµύρια χρόνια περίπου και είναι γνωστός και ως ∆ευτερογενής Αιώνας 
(β) µεσοζωικό άθροισµα στρωµάτων το πέµπτο από τα έξι µεγάλα 
αθροίσµατα, στα οποία υποδιαιρείται το όλο σύστηµα στρωµάτων τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mesozoic]. 

µεσόθυρο (το) [µεσν.] {µεσοθύρ-ου | -ων} 1. το τµήµα τοίχου οικοδοµήµατος, 
που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο πόρτες ή παράθυρα 2. ΕΚΚΛΗΣ. η µεσαία πύλη 
τού τέµπλου. 

µεσοθώρακας (ο) [1873] {µεσοθωράκων} ΖΩΟΛ. το µεσαίο τµήµα τού θώρακα 
των εντόµων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mesothorax]. 

µεσοθωρακιο (το) [1879] {µεσοθωρακί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. η µεσαία περιοχή τού 
ανθρώπινου θώρακα, που βρίσκεται ανάµεσα στους δύο πνεύµονες, στο 
στέρνο και στη σπονδυλική στήλη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. médiastin]. 

µεσοκαιρίτης (ο) [µεσν.] {µεσοκαιριτών} (σπάν.-λαϊκ.) πρόσωπο που 
βρίσκεται στη µεσαία φάση τής ζωής, ανάµεσα στη νεανική και τη γεροντική 
ηλικία ΣΥΝ. µεσόκοπος, µεσήλικος. 

µεσοκαλόκαιρο (το) το µέσο, η ακµή τού καλοκαιριού: το ~ ήταν ανυπόφορη η 
ζέστη. 

µεσοκάρπιο (το) [1873] {µεσοκαρπί-ου | -ων} BOT. το µεσαίο στρώµα τού 
περικαρπίου των αγγειοσπέρµων, που βρίσκεται µεταξύ εξωκαρ-πίου και 
ενδοκαρπίου. 

µεσόκλιµα (το) {µεσοκλίµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. το κλίµα µικρών 
περιοχών τής επιφάνειας τής Γης, όπως κοιλάδων, παραποτάµιων εκτάσεων, 
πόλεων, περιοχών µεταξύ δασικών εκτάσεων κ.λπ., που ενδέχεται να µην 
είναι αντιπροσωπευτικό τού γενικού κλίµατος τής περιοχής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mesoclimate]. 
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µεσοκλιµατολογία (η) {µεσοκλιµατολογιών} ο κλάδος τής κλιµα-
τολογίας που µελετά τα µεσοκλίµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. mesoclimatology]. 

µεσοκνήµιο (το) [µτγν.] {µεσοκνηµί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα 
τής κνήµης. 

µεσόκοπος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται ανάµεσα στη νεανική και τη 
γεροντική ηλικία ΣΥΝ. µεσήλικος, µεσοκαιρίτης. ίΕΤΎΜ. αρχ. < 
µέσο- + -κόπος < κόπτω]. 

µεσοκυττάριος, -α, -ο [1873] ΒΙΟΛ. 1. αυτός που διαπλάσσεται ή βρί-
σκεται µεταξύ των κυττάρων 2. µεσοκυττάριοι χώροι | µεσοκυττάρια 
διαστήµατα οι χώροι που βρίσκονται µεταξύ κυττάρων σε φυτικούς 
ιστούς γεµάτους µε αέρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
intercellular]. 

µεσολαβή (η) 1. (στη γυµναστική) το πιάσιµο τής µέσης µε τα δύο 
χέρια 2. (στο αγώνισµα τής πάλης) η λαβή κατά την οποία ο παλαι-
στής συσφίγγει µε τα δυο του χέρια τη µέση τού αντιπάλου του. 

µεσολάβηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παρέµ-
βαση τρίτου για την επίλυση τής διαφοράς δύο πληρών: η ~ ενός 
κοινού γνωστού τους συνέβαλε στην αποκατάσταση των σχέσεων τους 
|| ο υπουργός Εξωτερικών ζήτησε διεθνή ~ για την επίλυση τού 
προβλήµατος µεταξύ των δύο κρατών 2. (καταχρ.) η παρέλευση χρο-
νικού διαστήµατος (µεταξύ δύο γεγονότων): µετά την υπογραφή τής 
συνθήκης ειρήνης και τη ~ τριετούς ειρηνικής συµβίωσης, τα δύο 
κράτη επέστρεψαν δριµύτερα στις εχθροπραξίες. 

µεσολαβητής (ο) [1897], µεσολαβητρια (η) {µεσολαβητριών} το 
πρόσωπο που παρεµβαίνει συµβιβαστικά ή συµφιλιωτικά ανάµεσα 
σε αντιµαχόµενες πλευρές: ο - τού Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό. 

µεσολαβητικός, -ή, -ό [1895] αυτός που σχετίζεται µε µεσολάβηση: ~ 
προσπάθεια | ρόλος | πρωτοβουλία | πρόταση. 

µεσολαβώ ρ. αµετβ. {µεσολαβείς... | µεσολάβησα} 1. παρεµβαίνω 
(ανάµεσα σε άτοµα, οµάδες ή κράτη), προκειµένου να επιτύχω την 
επίλυση διαφοράς ή τον συµβιβασµό αντιτιθέµενων συµφερόντων 
και απόψεων: ~ για τον τερµατισµό πολέµου | για την επίλυση προ-
βλήµατος | για την υπέρβαση κρίσεως 2. κάνω ενέργειες απευθυνό-
µενος σε κάποιον για λογαριασµό τρίτου: µεσολάβησε στον διευθυ-
ντή, για να προσληφθώ στην εταιρεία ΣΥΝ. µεσιτεύω · 3. παρεµβάλ-
λοµαι (ανάµεσα σε χρονικά ή τοπικά σηµεία): ανάµεσα στα δύο γε-
γονότα µεσολαβούν λίγα χρόνια 4. λαµβάνω χώρα, συµβαίνω ενδια-
µέσως: θα φύγω τη ∆ευτέρα, αν δεν µεσολαβήσει τίποτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεσολαβώ (-έω) < µέσο- + -λαβώ < θ. λαβ-, τού απρφ. 
λαβ-εϊν (αόρ. β' τού αρχ. λαµβάνω)]. 

µεσολαβώ - διαµεσολαβώ. Η λ. µεσολαβώ, ήδη αρχαία, σήµαινε 
αρχικά «διακόπτω, µπαίνω στη µέση, παρεµβάλλοµαι». Σε νεότε-
ρους χρόνους προσέλαβε επιπροσθέτως τη σηµ. «παρεµβαίνω για 
να γίνει κάτι» (συχνά µε αρνητική χροιά, «παρέµβαση µε µέσο»: 
Μεσολάβησε ένας γνωστός του υπουργός, για να τον προσλάβουν 
στην υπηρεσία). Το ρ. διαµεσολαβώ και τα παράγωγα του διαµε-
σολάβηση, διαµεσολαβητής πλάστηκαν τη δεκαετία τού '80 µε 
πολιτικού περιεχοµένου σηµ. (επίσηµη πολιτική παρέµβαση από 
διεθνείς και άλλους ευρύτερους οργανισµούς προς επίλυση δια-
κρατικών διαφορών): Η διαµεσολάβηση τού προέδρου τού Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου µεταξύ των εµπόλεµων κρατών τής πρώην 
Γιουγκοσλαβίας δεν έφερε αποτελέσµατα - Στην επίλυση των δια-
φορών προτίθεται να διαµεσολαβήσει ο Ο.Η.Ε. Σε τέτοιες χρήσεις 
το δία- δηλώνει ό,τι το ξενικό (λατινικής προελεύσεως) inter-. Τε-
λευταία, η λ. διαµεσολαβώ και τα παράγωγα της άρχισαν να χρη-
σιµοποιούνται και µε φιλολογικού περιεχοµένου σηµ., δηλώνοντας 
τον ερµηνευτή (φιλόλογο), που παρεµβάλλεται ανάµεσα στον δη-
µιουργό (συγγραφέα) και τον αναγνώστη, ανάµεσα στο κείµενο 
και τον αναγνώστη, ώστε να βοηθηθεί ο αναγνώστης στην καλύ-
τερη κατανόηση τού κειµένου. 

µεσολιθικός, -ή, -ό [1890] ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής προϊστορίας, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η µετά-
βαση από τον τρόπο ζωής τού κυνηγού-τροφοσυλλέκτη στην παρα-
γωγική οικονοµία τής γεωργίας και κτηνοτροφίας (περίπου 10η-7η 
χιλιετία π.Χ.): ~ εποχή. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
mesolithic]. 

µεσολόβιος, -α, -ο [1836] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που βρίσκεται ανάµεσα 
στους λοβούς ενός οργάνου 2. µεσολόβιο (το) {µεσολοβί-ου | -ων} ο 
µεγάλος εγκάρσιος σύνδεσµος που βρίσκεται µεταξύ των δύο εγκε-
φαλικών ηµισφαιρίων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
interlobaire], 

Μεσολόγγι (το) {-ίου κ. -ιού) 1. η πρωτεύουσα τού νοµού Αιτωλοα-
καρνανίας 2. ΙΣΤ. έξοδος τού Μεσολογγίου βλ. λ. έξοδος. — Μεσο-
λογγίτης (ο), Μεσολογγίτισσα (η), µεσολογγίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν., πιθ. < δαλµατ. Messo-laghi «λιµνοθάλασσα», ονοµασία που 
δόθηκε αρχικώς από τους ∆αλµατούς πειρατές στα ιχθυοτροφεία τής 
περιοχής και µαρτυρείται από το 1571. Η παρετυµολογία Μεσολόγγι 
< µέσος + λόγγος οδήγησε στην καθιέρωση τής γραφής µε -γγ-αντί -
γκ-]. 

µεσοµήριο (το) [µτγν.] {µεσοµηρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού σώ-
µατος που βρίσκεται ανάµεσα στους µηρούς, η βουβωνική χώρα ΣΥΝ. 
ριζοµέρι. 

µέσον (το) → µέσο 
µεσονύκτιο (το) → µεσάνυχτα 
µεσονύχτι (το) —> µεσάνυχτα 
µεσονυχτίς επίρρ. (λαϊκ.) µεσάνυχτα, στη µέση τής νύχτας: µε ξύ- 

πνησε ~. 
µεσοούρανα (τα) → µεσούρανα 
µεσοπαθητικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει στη Ν. Ελληνική τη 
µορφολογική σύµπτωση µέσης και παθητικής φωνής (π.χ. µέσο η Μα-
ρία χτενίστηκε «χτένισε η ίδια τον εαυτό της», παθητικό η Μαρία χτε-
νίστηκε στο κοµµωτήριο (= την χτένισε η κοµµώτρια), σε αντίθεση µε 
ό,τι συνέβαινε στην αρχαία (π.χ. έλύσατο - έλύθη): ~ φωνή | ρηµατι-
κός τύπος. 

µεσοπάτωµα (το) {µεσοπατώµ-ατος | -ατα,-άτων} ο ηµιώροφος. 
µεσοπέλαγα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) στη µέση τού πελάγους, στην 
ανοιχτή θάλασσα: αρµενίζαµε ~, όταν µας έπιασε άγριο µπουρίνι. 

Μεσοπεντηκοστή (η) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. εορτή τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας, η οποία τελείται εικοσιπέντε ηµέρες µετά το Πάσχα, την τέ-
ταρτη ηµέρα τής εβδοµάδας, σε ανάµνηση τής διδασκαλίας τού Ιη-
σού Χριστού στον Ναό τού Σολοµώντα. 

µεσοπλανητικός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που υπάρχει ή βρίσκεται 
ανάµεσα σε πλανήτες: - Ολη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interplanetary (νόθο συνθ.)]. 

µεσοπλεύριος, -α, -ο [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται στις πλευρές, 
αυτός που αναφέρεται σε αυτό τον χώρο: ~ µυς | αρτηρία | νεύρο | 
νευραλγία. 

Μεσοπόλεµος (ο) {Μεσοπολέµου} η χρονική περίοδος 1918-1939 
που µεσολάβησε µεταξύ των δύο παγκόσµιων πολέµων. — µεσοπο-
λεµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. entre-deux-guerres]. 

µεσόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.] η εσωτερική πόρτα οικήµατος, διά 
µέσου τής οποίας επικοινωνούν δύο δωµάτια ΣΥΝ. εσώθυρα. 

Μεσοποταµία (η) [µτγν.] η περιοχή τής Ασίας µεταξύ των ποταµών 
Τίγρη και Ευφράτη, η οποία υπήρξε κατά την αρχαιότητα κοιτίδα ση-
µαντικών πολιτισµών και αργότερα, στην εποχή τής ακµής των Αρά-
βων, γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη. — ΜεσοποτάµΐΌς (ο) [µεσν.], µε-
σοποταµιακός, -ή, -ό. 

µεσοποτάµιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που βρίσκεται ανάµεσα σε πο-
ταµούς. 

µεσοπρόθεσµος, -η, -ο αυτός τού οποίου η πραγµατοποίηση, η λήξη ή 
η εξόφληση δεν τοποθετείται ούτε στο εγγύς ούτε στο µακρινό 
µέλλον, αλλά κάπου ενδιάµεσα: ~ στόχος | δάνειο | µέτρα. — µεσο-
πρόθεσµα επίρρ. [ΕΤΥΜ,· Απόδ. τού γαλλ. à moyen terme]. 

µέσος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται µεταξύ δύο (τοπικών ή χρονι-
κών) σηµείων: ~ ηλικία | απόσταση· ΦΡ. (α) µέση οδός η ενδιάµεση 
λύση, η αποφυγή των άκρων, το µέτρο: η κυβέρνηση ακολούθησε τη 
~, ώστε να συµβιβάσει τα αντίπαλα συµφέροντα ΣΥΝ. χρυσή τοµή (β) 
Μέση Ανατολή βλ. λ. ανατολή 2. (ειδικότ., για χαρακτηρισµό ιστορι-
κών περιόδων) αυτός που µεσολαβεί ανάµεσα στο πρώιµο και το 
ύστερο: Μέσο Βασίλειο (περίοδος τής αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας, 
περίπου από το 2040 ώς το 1786 π.Χ., µεταξύ Αρχαίου και Νέου Βασι-
λείου) || ~ χρόνοι (ο Μεσαίωνας) 3. αυτός που βρίσκεται στο ενδιά-
µεσο, αυτός που παρεµβάλλεται: ~ εισοδηµατική τάξη- ΦΡ. (α) µέση 
εκπαίδευση βαθµίδα τής εκπαίδευσης, που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στη στοιχειώδη και την ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση (το γυµνά-
σιο και το λύκειο): καθηγητής | προϊστάµενος γραφείου | επιθεωρητής 
| σύµβουλος µέσης εκπαιδεύσεως (β) µέσος όρος (i) (για αριθµούς) το 
πηλίκο τής διαίρεσης τού αθροίσµατος αριθµών µε τον αριθµό που 
αντιπροσωπεύει το πλήθος του: ο ~ των 2 και 4 είναι το 3 [(4+2): 2 = 
3] || κατά µέσον όρο (ανάµεσα στο λιγότερο και το περισσότερο) (ii) η 
κατά µέσον όρο στατιστική διαµόρφωση µεγέθους εκπεφρασµένη 
αριθµητικά κ.λπ.: ο ~ ζωής ενός αυτοκινήτου είναι τα 10 χρόνια (βλ. 
λ. ζωή) || ο ~ αύξησης των γεννήσεων (γ) ΦΙΛΟΣ, µέσος όρος 
συλλογισµού η έννοια που είναι κοινή και στις δύο προκείµενες 
προτάσεις (συµβολισµός: Μ) τού συλλογισµού, καθιστώντας έτσι 
δυνατή τη σύνδεση υποκειµένου και κατηγορουµένου στο συµπέρα-
σµα (Υ - Κ) 4. µέσος (ο) ΑΝΑΤ. (α) το µεσαίο δάχτυλο τού χεριού ή 
τού ποδιού ΣΥΝ. ενδιάµεσος, µεσαίος (β) ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) παί-
κτης που αγωνίζεται στη µεσαία γραµµή τής οµάδας ΣΥΝ. χαφ 5. αυ-
τός που δηλώνει τον µέσο όρο µεγέθους | ποσότητας µε την οποία 
εµφανίζεται φαινόµενο: ~ ετήσια βροχόπτωση | βεληνεκές | θερµο-
κρασία (ο µέσος όρος τιµών τής θερµοκρασίας σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα) 6. (µτφ.) αυτός που αποτελεί αντιπροσωπευτική περίπτωση 
τού συνόλου στο οποίο ανήκει: ο ~ πολίτης είναι αυτή την περίοδο 
απογοητευµένος από τα πολιτικά κόµµατα || ~ τηλεθεατής | κατα-
ναλωτής 7. αυτός που βρίσκεται µεταξύ δύο ακραίων καταστάσεων ή 
γενικότ. δύο καταστάσεων που µπορούν να χαρακτηριστούν µε σα-
φήνεια (ούτε υψηλός ούτε χαµηλός, ούτε µεγάλος ούτε µικρός, ούτε 
καλός ούτε κακός κ.λπ.): είναι µέσης µορφώσεως | στάθµης · 8. ΑΝΑΤ. 
(α) µέση φλέβα υποδόρια φλέβα, που αρχίζει από το ραχιαίο φλεβικό 
δίκτυο τού χεριού (β) µέσο νεύρο νευρικό στέλεχος, το οποίο 
εκτείνεται από το βραχιόνιο πλέγµα ώς την παλάµη · 9. ΓΛΩΣΣ. (α) 
µέσο ρήµα (i) ρήµα µέσης φωνής µε κατάληξη -οµαι | -ιέµαι | -ούµαι | 
-ώµαι που δηλώνει µέση διάθεση, π.χ. χτενίζοµαι, πλένοµαι (ii) (κα-
ταχρ.) ρήµα παθητικής φωνής (β) µέση διάθεση η διάθεση στην 
οποία ανήκουν τα ρήµατα, των οποίων το υποκείµενο ενεργεί και 
ταυτόχρονα δέχεται την ενέργεια αυτή (βλ. κ. λ. διάθεση) (γ) µέσο 
σύµφωνο (στην παραδοσιακή - σχολική γραµµατική, ιδίως τής αρ-
χαίας Ελληνικής) καθένα από τα σύµφωνα τού οποίου η προφορά θε-
ωρήθηκε ως ενδιάµεση (µέση), δηλ. ανάµεσα στα ψιλά και τα δασέα, 
ήτοι τα σύµφωνα β [b], δ [d], γ [g] (ο σηµερ. όρος είναι «ηχηρά κλει-
στά»). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµµεσος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *medhyo- «µεσαίος», πβ. σανσκρ. mâdhyah, λατ. 
médius (> ισπ. medio), αρµ. mêj-, γερµ. Mitte, αγγλ. mid, ιρλ. mid- (α' 
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συνθ.) κ.ά. Οµόρρ. µεσ-άζων, µεσα-ίος, µεσ-ίτης, µεσό-γειος, µεσολαβώ κ.ά.]. 
µεσοσπονδύλιος, -α, -ο [1863] ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται µεταξύ σπονδύλων: ~ 
αρθρώσεις | δίσκοι | τρήµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intervertébrale]. µεσοστοατίς επίρρ. [µεσν.] στη µέση τού δρόµου. µεσοστύλιο 
(το) [µτγν.] {µεσοστυλί-ου | -ων} ΑΡΧίτ. το διάστηµα µεταξύ δύο στύλων. 
µεσότητα (η) [αρχ.] {µεσοτήτων} 1. η ιδιότητα τού µέσου, το να βρίσκεται κάτι 
σε µέση κατάσταση ANT. ακρότητα 2. ΜΑΘ. ο µέσος όρος σε µια συνεχή 
αναλογία 3. ΦΙΛΟΣ. (κυρ. στον χώρο των ηθικών αξιών) η κατάσταση τού 
µέτρου, η αποφυγή ακροτητών: η έννοια τής αριστοτελικής ~ ΣΥΝ. αρµονία, 
ισορροπία ANT. αµετροέπεια. µεσότιτλος (ο) {µεσοτίτλ-ου | -ων, -ους} ο τίτλος 
που µεσολαβεί ανάµεσα στις παραγράφους κειµένου. µεσοτοιχία (η) 
{µεσοτοιχιών} ο κοινός τοίχος που χωρίζει δύο διαµερίσµατα (σπανιότ. κ. 
οικοδοµές, οικόπεδα). µεσότοιχος (ο) [µτγν.] {µεσοτοίχ-ου | -ων, -ους} 1. ο 
εσωτερικός τοίχος οικήµατος, που χωρίζει δωµάτια 2. η µεσοτοιχία (βλ.λ.). 
µεσούντος → µεσώ 
µεσούρανα (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µέσο τού ουρανού 2. (ως επίρρ.) στη 
µέση τού ουρανού: το αεροπλάνο πετούσε ~ ΣΥΝ. µεσου-ρανίς. µεσουράνηµα 
(το) [µτγν.] {µεσουρανήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θέση τού Ηλίου ή άλλου 
αστέρα στο µέσο τού ουρανού 2. (µτφ.) το αποκορύφωµα τής δύναµης, τής 
ακµής ή τής δόξας: η αρχαία Αθήνα ήταν στο ~ της κατά τον χρυσό αιώνα τού 
Περικλή ΣΥΝ. Κολοφώνας, απόγειο, ζενίθ. Επίσης µεσουράνισµα [µτγν.]. 
µεσουρανίς επίρρ. (λαϊκ.) στη µέση τού ουρανού. µεσουρανώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{µεσουρανείς... | µεσουράνησα) 1. (για ουράνια σώµατα) βρίσκοµαι στο µέσο 
τού ουρανού, διέρχοµαι από τον µεσηµβρινό ενός τόπου, βρίσκοµαι στο 
κατακόρυφο σηµείο 2. (µτφ.) φθάνω στο απόγειο, στο αποκορύφωµα τής 
επιτυχίας, τής ανάπτυξης, τής ακµής ή τής δόξας: την εποχή εκείνη στο θέατρο 
µεσουρανούσε η Κυβέλη ΣΥΝ. θριαµβεύω, βρίσκοµαι στο ζενίo ANT. παρακ-
µάζω, βρίσκοµαι στο ναδίρ, φθίνω. — µεσουράνηση (η) [µτγν.]. µεσούσης → 
µεσώ 
µεσόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. η φάση τού µιτωτι-κού 
κύκλου που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων σε 
αυτή γίνεται αύξηση τού κυτταροπλάσµατος, σύνθεση πρωτεϊνών και 
νουκλεϊκών οξέων (D.N.A., R.N.A.), διπλασιασµός τού D.N.A., και 
προετοιµάζεται η µίτωση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
mesophase]. µεσοφόρι κ. (λαϊκότ.) µισοφορι (το) {µεσοφορ-ιού | -ιών) 1. το γυ-
ναικείο εσώρουχο που φοριέται κάτω από το φόρεµα, το κοµπινεζόν 2. 
(συνεκδ.) η γυναίκα: «αχ, βρε παλιο-µισοφόρια, τι τραβάν για σας τ'αγώρια» 
(τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µεσοφόρι)ο)ν, υποκ. τού επιθ. *µεσόφορον (ενν. ένδυµα) < 
µέσο- + -φορον < φορώ. Ο τ. µισοφορι κατά παρετυµολ. σύνδεση προς το επίθ. 
µισός]. µεσόφρυδο (το) ΑΝΑΤ. το µέρος τού προσώπου που βρίσκεται ανάµεσα 
στα δύο φρύδια και πάνω ακριβώς από τη ρίζα τής µύτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µεσόφρυον< µες)ο)- + -οφρυον< δφρυς «φρύδι»]. µεσοφωνία (η) [1874] 
{µεσοφωνιών} 1. το φορητό αρµόνιο 2. το ακορντεόν. µεσόφωνος (η) [1897] 
{µεσοφών-ου | -ων, -ους) η λυρική τραγουδίστρια, η φωνή τής οποίας 
αναπτύσσεται σε µεσαία κλίµακα, ανάµεσα σε αυτήν τής υψιφώνου (σοπράνο) 
και τής βαρυφώνου (κοντράλ-το) ΣΥΝ. µετζοσοπράνο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ιταλ. mezzosoprano]. µεσοχείµωνα επίρρ. (λαϊκ.) στη µέση τού χειµώνα ΣΥΝ. 
καταχείµωνα. µεσοχείµωνο (το) [µεσν.] η µέση τού χειµώνα. µεσοχρονίς επίρρ. 
(λαϊκ.) στη µέση τού χρόνου. µεσοχώρι (το) {µεσοχωρ-ιού | -ιών} το χωριό που 
βρίσκεται µακριά από τα παράλια, στην ενδοχώρα. µεσπιλέα (η) (λόγ.) η 
µουσµουλιά (βλ.λ.). Επίσης µεσπίλη [µτγν.]. µέσπιλο (το) {µεσπίλ-ου | -ων} 
(λόγ.) το µούσµουλο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέσπιλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. Μεσσαλίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (µετωνυµ.) ως χαρακτηρισµός για γυναίκα ανήθικη ως προς την 
ερωτική συµπεριφορά της και αδίστακτη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. messalina < λατ. Messalina, σύζυγος τού Ρωµαίου αυ-
τοκράτορα Κλαυδίου, περιώνυµη για την ανήθικη και αδίστακτη συµπεριφορά 
της]. Μεσσήνη (η) 1. πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας 2. 
πόλη τής ΒΑ. Σικελίας απέναντι από την Ιταλία. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Μεσσηνία]. 
Μεσσηνία (η) περιοχή και νοµός τής Ν∆. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα την 
Καλαµάτα. — Μεσσήνιος (ο), Μεσσηνία (η), µεσσηνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μεσσήνη, ονοµασία σηµαντικής πόλεως τής περιοχής, που 
ιδρύθηκε το 369 π.Χ. στο βουνό Ιθώµη (και αρχικώς ονοµαζόταν επίσης 
Ιθώµη). Πρόκειται πιθ. για προελλην. τοπωνύµιο, η δε αναγωγή στο επίθ. µέσος 
είναι προϊόν παρετυµολογίας]. Μεσσηνιακός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής Ν∆. 
Πελοποννήσου στον 
νοµό Μεσσηνίας. µεσσιανικός, -ή, -ό [1877] ο σχετικός µε τον µεσσία ή τον 
µεσσιανισµό: ~ κηρύγµατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. messianique]. 

µεσσιανισµός (ο) [1897] 1. η πίστη των Εβραίων στη µελλοντική έλευση τού 
µεσσία, ο οποίος θα έσωζε τον εβραϊκό λαό 2. (κατ' επέ-κτ.) η πίστη στον 
µελλοντικό ερχοµό ενός µεσσία και γενικότ. ενός σωτήρα (λ.χ. στο πολιτικό ή 
εθνικό επίπεδο), δηλ. σε ένα πρόσωπο µε εξαιρετικές ικανότητες (χαρισµατικό 
ηγέτη), το οποίο και θα λυτρώσει τον λαό ή το έθνος από τα προβλήµατα του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. messianisme]. 

µεσσίας (ο) {µεσσιών} 1. ΘΡΗΣΚ. το πρόσωπο που περίµεναν οι Εβραίοι να 
έρθει ως σωτήρας και ελευθερωτής τους 2. Μεσσίας (ο) (στον χριστιανισµό) ο 
Ιησούς Χριστός 3. (µετωνυµ.) ο ηγέτης από τον οποίο περιµένουν όλοι να 
λύσει τα προβλήµατα, να τους απαλλάξει από τα δεινά: µετά την πτώση τής 
χούντας ο λαός υποδέχθηκε τον Κ. Καραµανλή ως ~ || η αναζήτηση πολιτικού ~ 
αποτελεί δείγµα κρίσης τής δηµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αραµ. meäihä < εβρ. masiâh «χριστός, χρισµένος» < ρ. 
masâh «σηµαδεύω, χρίω (µε λάδι)»]. 

µέστο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη εκφραστική· περίλυπα, λυπηµένα. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. mesto «λυπηµένος, µελαγχολικός» < λατ. maestus]. 

µεστός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από αφθονία και πληρότητα: λόγος 
~ νοηµάτων ΣΥΝ. πλήρης · 2. (για καρπούς) αυτός που έχει ωριµάσει: ~ 
στάχυα | σύκα | σταφύλια ΣΥΝ. µεστωµένος, γινω-µένος ANT. άγουρος, 
αγίνωτος 3. (µτφ.) σφιχτοδεµένος 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
πνευµατική ωριµότητα. — µεστότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., εκφραστικός 
όρ., αγν. ετύµου]. 

µεστώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µέστω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
να ωριµάσει ♦ (αµετβ.) 2. (για καρπούς) γίνοµαι ώριµος: µεστώσανε γρήγορα 
φέτος τα σταφύλια ΣΥΝ. ωριµάζω 3. (µτφ.) αναπτύσσοµαι: µεγάλωσε, 
µέστωσε, έγινε κοτζάµ άντρας! — µέστωµα (το) [µτγν.]. 

µεσώ ρ. αµετβ. (λόγ.) {εύχρ. µόνο η απόλυτη µτχ. σε γεν. µεσού-ντος, -σης, -
ντων +γεν.} βρίσκοµαι στη µέση (χρονικής περιόδου, γεγονότος)· µόνο σε 
µετοχικές φρ., π.χ. µεσούσης τής διαδικασίας, ήρθε η διαταγή να διακόψουµε 
κάθε εργασία || µεσούσης τής νυκτός | τής εξεταστικής περιόδου || µεσούντος 
τού θέρους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεσώ (-όω) < µέσος]. 

µέσω πρόθ. (+γεν.) δηλώνει: 1. τόπο διέλευσης (= µέσα από): το τρένο διέρχεται 
~ Θεσσαλονίκης || η διακίνηση τού εµπορεύµατος γίνεται ~ Αθηνών 2. τρόπο, 
µέσο, µεσολάβηση: ο αγώνας θα µεταδοθεί ζωντανά ~ δορυφόρου || βρήκε 
δουλειά ~ τού θείου του. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Επιρρηµατοποιηµένη δοτ. εν. τού αρχ. επιθ. µέσος (βλ.λ.), απόδ. τού 
γερµ. mittels durch]. 

µεσώροφος (ο) [1882] {µεσωρόφ-ου | -ων, -ους) 1. ο µεσαίος όροφος 
οικοδοµήµατος (κυρ. πολυκατοικίας) ΣΥΝ. µεσοπάτωµα 2. ο όροφος που 
µεσολαβεί ανάµεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο ΣΥΝ. ηµιώροφος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. entresol]. 

µετά1 κ. µετ' (µπροστά από α) κ. µεθ' (µπροστά από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) πρόθ. δηλώνει: 1. ακολουθία (κάτι έπεται | ακο-λουθεί) (α) 
χρονική (υστερόχρονο): ~ την ακµή, έρχεται η παρακµή || ήρθε στη γιορτή ~ τον 
Γιώργο || ~ τη δήλωση τού υπουργού, ακολούθησε πανικός (β) τοπική: ~ το 
φανάρι, ο τρίτος δρόµος δεξιά || Το στενό είναι πριν από την Πανεπιστηµίου; 
Όχι, ~ (γ) κατά τάξη | ιεραρχία: ήρθε πρώτος ~ τον Γερµανό συναθλητή του στο 
ακόντιο 2. σε συνάρτηση µε το 1 (+αιτ. όταν υπάρχει άρθρο, ουσιαστικό ή από 
+αιτ. µε το άρθρο προαιρετικό): (α) σχέση αιτίας - αποτελέσµατος: ~ τον σάλο 
που προκλήθηκε στις εφηµερίδες για παράνοµους διορισµούς, διατάχθηκε 
δικαστική διερεύνηση τού θέµατος (β) εναντίωση: και ~ τα προχθεσινά, 
συνεχίζεις να µε ενοχλείς! || ~ τόσα φάρµακα, συνεχίζει να υποφέρει! 3. (λόγ.) 
συνοδία (+γεν.): προσήλθε ~ τής συζύγου του 4. τρόπο (+γεν.): ~ χαράς 
αποδέχοµαι την πρόταση σας || είχε τόση κίνηση στον δρόµο που µόλις και ~ 
βίας (µε µεγάλη δυσκολία) πρόφτασε την πτήση του || µετ' εµποδίων (µε 
εµπόδια, µε δυσκολίες) συνεχίζεται η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων σε 
όλες τις Εφορίες τής χώρας || όλος ο νοµός υποδέχθηκε τον Πρόεδρο ~ βαΐων 
και κλάδων || ~ φανών και λαµπάδων (θριαµβευτικά) || ~ µυρίων βασάνων (µε 
πολύ κόπο) έφτασαν στον προορισµό τους οι εργαζόµενοι εξαιτίας των 
απεργιών στα αστικά µέσα µεταφοράς || ~ λύπης µου πληροφορήθηκα ότι η 
κατάσταση τής υγείας του επιδεινώθηκε || αρνήθηκε ~ µανίας να δώσει την 
συγκατάθεση της || άδεια µετ' αποδοχών || ~ µουσικής (µε την υπόκρουση 
µουσικής) || ~ λόγου (µε σύνεση και λογική) || ~ φόβου Θεού (µε το φόβο τού 
Θεού) || (στο τέλος επιστολών) ~ τιµής ή µεθ' υπολήψεως || ~ συγχωρήσεως 
(φρ. που χρησιµοποιούµε όταν κάτι που µόλις είπαµε µπορεί να προκαλέσει 
ηθικά τον ή τους συνοµιλητές µας ή να προκαλέσει συνειρµούς µη αποδεκτούς 
ηθικά) || ~ σπουδής (βιαστικά) || ~ βδελυγµίας (µε βδελυγµία). (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «στο µέσον, µεταξύ» (κυρ. σε σύνταξη µε γεν. 
πτώση), πιθ. < I.E. *met(i)- (η κατάλ. -τα σύµφωνα µε το κατά), πβ. γοτθ. mith 
«µε, µαζί», αρχ. γερµ. mit(i) (> γερµ. mit), αρχ. αγγλ. mid(i), ίσως και αλβ. 
mjet «µέσος». Η σύνδεση µε το I.E. θ. *medhyo- (βλ. λ. µέσος) δεν µπορεί να 
αποκλειστεί. Υστερογενής είναι τόσο η σηµ. «µαζί» όσο και η χρονική σηµ.]. 

µετά2 επίρρ. ΐ.για τη δήλωση χρονικής ακολουθίας· σε ύστερη, σε µελλοντική 
φάση: Πάρτε ένα γλυκό! Οι καφέδες θα έρθουν ~ || πρώτα πλένουµε τα χέρια 
µας και ~ τρώµε! ΣΥΝ. κατόπιν, ύστερα, αργότερα ΑΝΤ. πριν 2. (α) απολύτως: 
Όταν ήρθα δεν ήταν στο γραφείο του. Έφτασε πολύ - || Πηγαίνετε εσείς, εγώ θα 
έρθω ~ (β) ως ουσ. µε άρθρο το: Άσε τι γίνεται τώρα. Το ~ είναι που µετράει! 



µετά 1080 µεταγλωττίζω 
 

[ΕΤΥΜ Βλ. λ. µετά']. µετά- κ. µετά- κ. µετ- | µεθ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. 
τη χρονική ακολουθία, ότι κάποιος/κάτι ακολουθεί χρονικά κάτι άλλο: µε-τα-
βιοµηχανικός, µεθ-εόρτια, µετα-µεσονύχτιο 2. τη µετάβαση, το πέρασµα σε κάτι 
νέο: µετα-λαµπαδεύω, µετα-γραφή 3. θέση µετά από κάτι άλλο: µετα-τάρσιο 4. 
αλλαγή: µετα-γλωττίζω, µετα-ποιώ 5. (α) υπέρβαση ή κριτική σε επιστήµη, 
µέθοδο κ.ά.: µετα-µοντερνισµός, µε-τα-ηθική (β) σχέση ή ενασχόληση µε κάτι: 
µετά-γλώσσα, µετα-λεξι-κογραφία. 

[ΕΤΥΜ; Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (και ελληνογενών ξέν. όρων) 
που προέρχεται από την πρόθ. µετά (βλ.λ.) και απαντά µε τις ακόλουθες 
µορφές: (α) µετά-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από σύµφωνο (λ.χ. µετα-βιβάζω, 
µετα-τρέπω) (β) µετ-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από φωνήεν (λ.χ. µετ-
εκπαιδεύω, µετ-ονοµάζω), και (γ) µεθ-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από 
δασυνόµενο φωνήεν (λ.χ. µέθ-οδος, µεθ-οµηρικός)]. 

µεταβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µετέβην, να/θα µεταβώ} (επίσ.) (+σε) 1. 
µετακινούµαι (από ένα µέρος σε άλλο): αύριο ο πρωθυπουργός θα µεταβεί στις 
Βρυξέλλες ΣΥΝ. πηγαίνω 2. (µτφ.) περνώ σε άλλη κατάσταση: επιθυµούν να 
µεταβεί η χώρα από την πολιτική αστάθεια στη δηµοκρατική οµαλότητα. 

µεταβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέβαλα, µεταβλήθηκα (λόγ. µετεβλή-θην, -ης, -
η..., µτχ. µεταβληθείς, -είσα, -έν), µεταβεβληµένος} δίνω σε κάτι άλλη µορφή, 
άλλο χαρακτήρα: ~ τη διάταξη, για να καλύψει και άλλες περιπτώσεις || ~ τα 
φρονήµατα | τη συµπεριφορά | τις συνθήκες | την όψη || οι λέξεις µεταβάλλουν 
σηµασία || χρειάστηκε να µεταβληθώ σε τύραννο, για να µπορέσω να τους 
επιβληθώ ΣΥΝ. αλλάζω, µετατρέπω, µεταµορφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξελίσσω. 

µεταβαπτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταβάπτισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. βαπτίζω 
εκ νέου, για δεύτερη φορά σε άλλο θρησκευτικό δόγµα 2. αλλάζω την 
ονοµασία (κάποιου): η πλοιοκτήτρια εταιρεία µεταβά-πτισε το «Αιγαίο» σε 
«Πάρος Εξπρές» ΣΥΝ. µετονοµάζω. — µεταβά-πτιση (η) [1889] κ. 
µεταβάπτισµα (το). 

µετάβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µετακίνηση από έναν τόπο 
σε άλλο: η ~ στην Πάτρα µε τρένο || εισιτήριο απλής ~ (χωρίς επιστροφή) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) πηγεµός· (µτφ.) 2. η εξελικτική διαδικασία που οδηγεί από µία 
κατάσταση σε άλλη: η ~ στον σοσιαλισµό || η ~ στην οικονοµία τής αγοράς 3. 
(στον λόγο) το πέρασµα (από ένα θέµα σε άλλο): η ~ από το ένα επιχείρηµα 
στο άλλο γίνεται µε δεξιοτεχνία. [ΕΤΥΜ < αρχ. µετάβασις < µεταβαίνω]. 

µεταβατικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία τής 
µετάβασης ή συµβάλλει στη µετάβαση: βρισκόµαστε σε ~ εποχή | περίοδο | 
στάδιο, στην οποία κυοφορούνται σηµαντικές µεταβολές || ~ ρύθµιση | διάταξη | 
έννοια | παράγραφος- ΦΡ. µεταβατική κυβέρνηση η προσωρινή κυβέρνηση, 
που συγκροτείται από πολιτικά ή εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα και έχει ως 
αποστολή να προετοιµάσει τη διενέργεια εκλογών 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που 
δηλώνει µεταβατικότητα: ~ σύνταξη | χρήση ANT. αµετάβατος (β) µεταβατικό 
ρήµα το ενεργητικό ρήµα, η ενέργεια τού οποίου µεταβαίνει σε αντικείµενο, 
το ενεργητικό ρήµα που δέχεται ως συµπλήρωµα αντικείµενο: το εργαστικό 
ρήµα «βράζω» είναι και µεταβατικό (π.χ. βράζω καφέ) και αµετάβατο (π.χ. ο 
καφές βράζει) ΑΝΤ. αµετάβατο ρήµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µεταβαίνω. Ορισµένοι επιστηµονικοί όροι αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια από αγγλ. transitive]. 

µεταβατικότητα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} 1. το να υπάρχει σε εξέλιξη η 
µετάβαση από µία κατάσταση σε άλλη 2. ΓΛΩΣΣ. (α) (γενικότ.) η δυνατότητα 
ενός ρήµατος να χρησιµοποιείται µε ή χωρίς συµπλήρωµα/αντικείµενο (β) 
(ειδικότ.) η σχέση µεταξύ ενός µεταβατικού ρήµατος και τού αντικειµένου 
του. 

µεταβιβάζω ρ. µετβ. {µεταβίβασ-α, -τηκα, -µένος} 1. µεταφέρω (από ένα µέρος 
σε άλλο): αεροπλάνα µεταβιβάζουν φάρµακα και είδη διατροφής στον άµαχο 
πληθυσµό 2. διαβιβάζω: ~ χαιρετισµούς | ευχές | ευχαριστίες · 3. ΝΟΜ. 
παραχωρώ, εκχωρώ (δικαίωµα µου σε κάποιον): ~ εξουσία | αρµοδιότητα | 
περιουσία | κυριότητα | οµόλογα. [ΕΤΥΜ αρχ· < µετά- + βιβάζω (βλ. κ. βάζω), 
o νοµ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. transférer]. 

µεταβίβαση (η) [1840] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µεταφορά, η 
µετακίνηση (από ένα µέρος ή ένα πρόσωπο σε άλλο): η ~ τής σκέψης είναι ένα 
χαρακτηριστικό τηλεπαθητικό φαινόµενο || ~ ενέργειας από ένα πρόσωπο σε 
άλλο µε ένα άγγιγµα || κληρονοµική ~ ιδιοτήτων | χαρακτηριστικών 2. ΝΟΜ. η 
παραχώρηση, η εκχώρηση: κόστος | αξία/ διαδικασία µεταβίβασης || ~ 
δικαιώµατος | κυριότητας || η - εξουσιών | αρµοδιοτήτων σε άλλα θεσµικά 
όργανα. 

µεταβιβάσιµος, -η, -ο [1840] αυτός που µπορεί να µεταβιβαστεί, που µπορεί να 
τον παραχωρήσει κανείς σε άλλον: ~ εντολή | ακίνητο. [EJYM Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. transférable]. 

µεταβιβαστικός, -ή, -ό [1812] 1. αυτός µέσω τού οποίου µεταβιβάζεται κάτι: ~ 
έγγραφο 2. ΓΛΩΣΣ. µεταβιβαστικό ρήµα το ρήµα τού οποίου η ενέργεια δεν 
εκτελείται από το υποκείµενο, αλλά από το αντικείµενο κατ' εντολήν ή µε τη 
µεσολάβηση τού υποκειµένου, π.χ. ανεβάζω κάποιον (= τον βάζω | κάνω | 
βοηθώ να ανεβεί), κατ' αντιδιαστολή προς το ανεβαίνω. — µεταβιβαστικά 
επίρρ. 

µεταβιοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζει ή σχετίζεται µε την εποχή 
που ακολουθεί την υψηλής κλίµακας βιοµηχανοποίηση (βιοµηχανική εποχή): 
~ κοινωνία | εποχή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. postindustriel]. 

µεταβλήθηκα ρ. → µεταβάλλω 
µεταβλητός, -ή, -ό 1. αυτός που υπόκειται σε µεταβολές, που εύκολα µπορεί να 

µεταβληθεί: ~ χαρακτήρας || οι άνεµοι θα πνέουν σε ~ διευθύνσεις ΣΥΝ. 
ευµετάβλητος ΑΝΤ. αµετάβλητος, αναλλοίωτος 2. ΜΑθ. µεταβλητή (η) το 
σύµβολο ή η ποσότητα που µπορεί να λάβει 

διάφορες τιµές από ένα προκαθορισµένο σύνολο: εξαρτηµένη | ανεξάρτητη - 3. 
ΑΣΤΡΟΝ. µεταβλητός αστέρας αστέρας, η λαµπρότητα τού οποίου φαίνεται 
να µεταβάλλεται µε την πάροδο τού χρόνου. — µεταβλητότητα (η) [1812]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µεταβάλλω]. 

µεταβολή (η) 1. η διαδικασία αλλαγής και µετάβασης σε νέα κατάσταση: 
ξαφνική | ευπρόσδεκτη ~ τού καιρού || ~ τής κοινής γνώµης | τής θερµοκρασίας | 
πολιτικών φρονηµάτων | αισθηµάτων | πολιτεύµατος || επιφέρω ~ σ' ένα 
πρόγραµµα || ποσοστιαία ~ ΣΥΝ. αλλαγή, τροποποίηση, µετατροπή, αλλοίωση- 
ΦΡ. αντιστρεπτή µεταβολή βλ. λ. αντιστρεπτός · 2. (στη γυµναστική και στον 
στρατό) η αλλαγή µετώπου (στρατιώτη, µαθητή) µε στροφή τού σώµατος 
γύρω από τον άξονα του προς την αντίθετη κατεύθυνση και το σχετικό 
παράγγελµα: έκανε ~ κι έφυγε βιαστικά || (µτφ.) έκανε πολιτική ~ µε τις νέες του 
δηλώσεις- ΦΡ. (λαϊκ.) κάνε µεταβολή φύγε, στρίβε, δίνε του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλλαγή, εξελίσσω. [ETYM. αρχ. < µεταβάλλω]. 

µεταβολικός, -ή, -ό [µτγν.] ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον µεταβολισµό: - 
αντίδραση | νόσος. 

µεταβολισµός (ο) ΒΙΟΛ. το σύνολο των βιοχηµικών διεργασιών που έχουν ως 
αποτέλεσµα είτε τη σύνθεση χηµικών ενώσεων κατάλληλων για την κάλυψη 
τής αύξησης και τής ανάπλασης τού σώµατος ή για την αποταµίευση υλικών 
(αναβολισµός) είτε την αποικοδόµηση χηµικών ενώσεων µε σκοπό την 
εξασφάλιση τής απαραίτητης για τη ζωή ενέργειας (καταβολισµός). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métabolisme]. 

µεταβολίτες (οι) {µεταβολιτών} ΒΙΟΛ. τα προϊόντα τού µεταβολισµού (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metabolite(s)]. 

µετάβολος (ο) {µεταβόλ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. κάθε είδος εντόµου που κατά την 
ανάπτυξη του εµφανίζει µεταµορφώσεις (βλ.λ.) ΑΝΤ. αµε-τάβολος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. µεταβάλλω]. 

µεταβυζαντινός, -ή, -ό ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την εποχή που 
ακολούθησε την πτώση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: ~ τέχνη | εποχή | 
αγιογραφία. 

µεταγγίζω ρ. µετβ. {µετάγγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (σπάν.) µεταφέρω (υγρό) 
από ένα δοχείο σε άλλο 2. ΙΑΤΡ. διοχετεύω ενδοφλεβίως (το αίµα ενός ατόµου 
σε άλλο, που το χρειάζεται για τη θεραπευτική του αγωγή): ~ αίµα στον 
τραυµατία 3. (µτφ.) καθιστώ (κάποιον) κοινωνό (των σκέψεων, των 
πεποιθήσεων ή των εµπειριών µου): ~ ιδέες ΣΥΝ. µετακενώνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< µετ(α) + -αγγίζω < άγγος (βλ. λ. αγγείο)]. 

µεταγγίζω - αγγίζω. Τα δύο ρήµατα δεν διαφέρουν µόνο στη σηµασία, 
αλλά και στην ετυµολογία τους. Το αρχαίο (µεταγενέστερο) µετ-αγγίζω 
και το παράγωγο του µετ-άγγισις, νεότερη λέξη που πρωτοαπαντά στον 
Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, ανάγονται στη λ. αγγείο: µετ-αγγίζω 
σηµαίνει αρχικά «µεταφέρω από το ένα αγγείο στο άλλο, µετακενώνω», 
από όπου περιορίστηκε σηµασιολογικά στη «µεταφορά αίµατος» 
(µετάγγιση) Αντίθετα, το αγγίζω είναι άλλος τύπος τού εγγίζω (εγγύς + -
ίζω), που προήλθε από έκκρουση στη συνεκφορά µε αντωνυµικά άρθρα: τα 
εγγίζω > τα 'γγίζω > τ' αγγίζω. 

µετάγγιση (η) [1851] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η µεταφορά (υγρού) από 
ένα αγγείο σε άλλο 2. ΙΑΤΡ. µετάγγιση (αίµατος) η ενδοφλέβια διοχέτευση 
αίµατος που προέρχεται από δότη σε άτοµο που το έχει ανάγκη (για 
θεραπευτικούς λόγους). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transfusion]. 

µεταγενέστερος, -η, -ο 1. αυτός που ακολουθεί χρονικά, που γίνεται ή 
εξελίσσεται µετά από κάτι προγενέστερο του: τα ~ γεγονότα απέδειξαν ότι είχε 
τελικά δίκιο || ~ έρευνες | σκέψεις | ανακαλύψεις | περίοδος ΣΥΝ. υστερόχρονος, 
κατοπινός, πρόσφατος ΑΝΤ. προγενέστερος 2. µεταγενέστεροι (οι) 
{µεταγενεστέρ-ων, -ους} όλοι οι άνθρωποι που θα ακολουθήσουν τα επόµενα 
χρόνια, η µελλοντική γενιά: εµείς δεν θα προλάβουµε τίποτε απ'όλα αυτά- 
αγωνιζόµαστε για χάρη των ~ ΣΥΝ. (λόγ.) επιγενόµενοι, (καθηµ.) νεότεροι, 
απόγονοι 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την ελληνιστική εποχή: ~ 
ελληνική γλώσσα (η κοινή). — µεταγενέστερα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; µτγν., συγκρ. βαθµ. τού αρχ. µ£ταγενής «νεότερος, κατόπιν 
γεννηµένος» < µετά- + -γενής < γένος]. 

µεταγλώσσα (η) {µεταγλωσσών} 1. ΓΛΩΣΣ. λέξεις, όροι, σύµβολα που 
χρησιµοποιούνται στη γλώσσα για να µιλήσουµε, να περιγράψουµε ή να 
αναφερθούµε στην ίδια τη γλώσσα (π.χ. οι όροι «ονοµατική φράση» και 
«ρηµατική φράση» χρησιµοποιούνται στη µεταγλώσσα τού συντακτικού): η - 
που χρησιµοποιεί αυτό το βιβλίο είναι δυσνόητη 2. (γενικότ. στις επιστήµες) η 
χρήση τής γλώσσας (ορολογίας) ή διαφόρων συµβόλων για την περιγραφή 
µιας επιστήµης και τού αντικειµένου της: µαθηµατική ~. — µεταγλωσσικός, -
ή, -ό, µεταγλωσσικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. metalanguage 
(νόθο συνθ.)]. 

µεταγλωττίζω ρ. µετβ. {µεταγλώττισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
µεταφέρω (τον λόγο, τους διάλογους ταινίας) σε γλώσσα άλλη από αυτήν τής 
παραγωγής της, για να γίνει κατανοητή σε αλλόγλωσσο κοινό χωρίς τη 
βοήθεια υποτίτλων: ~ την ταινία στα Ελληνικά 2. (ειδικότ.) µεταφέρω 
(κείµενο) από µία µορφή γλώσσας σε άλλη µορφή τής ίδιας γλώσσας, 
προσεγγίζοντας το ερµηνευτικά: το Σύνταγµα µεταγλωττίστηκε από την 
καθαρεύουσα στη δηµοτική το 1986. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µετά- + -γλωττίζω < 
αρχ. γλώττα, αττ. τ. τού γλώσσα]. 
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µεταγλώττιση (η) [1796] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. (γενικά) η µεταφορά 
κειµένου από µια γλώσσα σε άλλη 2. (ειδικότ.) η µεταφορά των διαλόγων 
κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου στη γλώσσα της χώρας στην οποία θα 
προβληθεί (συνήθ. µε επιτελείο ηθοποιών, που επαναλαµβάνουν τους 
αρχικούς διάλογους στη δική τους γλώσσα και των οποίων οι φωνές 
ακούγονται κατά την προβολή τού έργου στη θέση των αυθεντικών)· η 
τεχνική αυτή χρησιµοποιείται αντί τού υποτιτλισµού. Επίσης µεταγλωττισµός 
(ο) [1772]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετάφραση. 

µεταγλωττιστής (ο), µεταγλωττίστρια (η) (σηµ. 1) {µεταγλωττι-στριών} 1. 
πρόσωπο που µεταγλωττίζει (λόγο, διάλογους ταινίας, κείµενο) 2. ΠΛΗΡΟΦ. 
πρόγραµµα που µετατρέπει ένα κείµενο γραµµένο σε γλώσσα 
προγραµµατισµού κατανοητή σε µας, σε γλώσσα µηχανής που µπορεί να 
εκτελεστεί από τον υπολογιστή: σχεδίαση και υλοποίηση ενός ~ για µια 
υποθετική γλώσσα προγραµµατισµού. [ΕΤΥΜ. Ως προς τη σηµ. 2, η λ. 
αποδίδει το αγγλ. compiler]. 

µεταγραµµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταγραµµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θη-κα), -
µένος} (για λέξη) αλλάζω τη σειρά των γραµµάτων ΣΥΝ. ανα-γραµµατίζω. — 
µεταγραµµατισµός (ο) [µτγν.]. 

µεταγραφή (η) 1. η µεταφορά σε άλλον κώδικα (λ.χ. η απόδοση κειµένου µε 
διαφορετικό σύστηµα γραφής από αυτό στο οποίο είχε αρχικώς γραφεί(: η ~ 
των ξένων ονοµάτων στα Ελληνικά (χρησιµοποιώντας αντί για το λατινικό 
αλφάβητο το ελληνικό) || φωνητική ~ (η γραφή λέξεως µε τα σύµβολα τού 
διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου) 2. ΒΙΟΛ. το στάδιο τής µεταβίβασης τού 
γενετικού µηνύµατος από το D.N.A. τού πυρήνα στο αγγελιαφόρο R.N.A. 
(βλ.λ.) 3. ΝΟΜ. η καταχώριση (σε ειδικό βιβλίο και από αρµόδια δηµόσια 
υπηρεσία, υποθηκοφυλακείο) των συµβολαίων ή των τίτλων, µε τους οποίους 
αποκτώνται ή µεταβάλλονται εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων (πβ. λ. 
κτηµατολόγιο) 4. ΜΟΥΣ. η όσο το δυνατόν πιστότερη µεταφορά τής πρώτης 
µορφής ενός έργου, λ.χ. για εκτέλεση από άλλο όργανο από αυτό για το οποίο 
είχε αρχικώς συντεθεί- η διασκευή 5. (α) η ένταξη αθλητή σε άλλον σύλλογο 
(οµάδα) από αυτόν στον οποίο µέχρι τότε ανήκε: η περίοδος των - στο 
ποδόσφαιρο || ο σύλλογος δεν θα κάνει καµία ~ για φέτος || ο παίκτης πήρε 
µεταγραφή σε οµάδα τού εξωτερικού (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο παίκτης | αθλητής, 
ο οποίος µεταγράφεται σε άλλη οµάδα: σπουδαία | ακριβή ~ (γ) (κατ' επέκτ.) η 
ένταξη επαγγελµατία (κυρ. υψηλής κατάρτισης ή αναγνώρισης) στο δυναµικό 
άλλης επιχείρησης από αυτή στην οποία ανήκε: οι ~ των τηλεοπτικών αστέρων 
από το ένα κανάλι στο άλλο είναι πλέον καθηµερινή είδηση 6. ΤΕΧΝΟΛ. η 
µεταφορά δεδοµένων από ένα σύστηµα σε άλλο ή από µία κασέτα ή δισκέτα 
σε άλλη: η -µιας ταινίας από µία βιντεοκασέτα σε άλλη || ειδικός ενισχυτής για 
µεταγραφές χωρίς απώλειες || ~ από δίσκο σε κασέτα ήχου. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «αντιγραφή κειµένου σε άλλο είδος γραφής - 
αλλαγή τής απόδοσης», < αρχ. µεταγράφω. Ορισµένες σύγχρονες σηµ. 
αποδίδουν το γαλλ. transcription]. 

µεταγραφή - µετεγγραφή; Το µετα-γραφή (από το ρ. µετα-γρά- 
φω) χρησιµοποιείται για να δηλώσει «την αλλαγή, τη µετάβαση από κάτι 
σε κάτι άλλο» (η µεταγραφή των ξένων λέξεων στην Ελληνική µε ελληνικά 
γράµµατα - η µεταγραφή περιουσιακού στοιχείου (οικοπέδου, 
διαµερίσµατος κ.λπ.) στο υποθηκοφυλακείο από το όνοµα τού πωλητή στο 
όνοµα τού αγοραστή), «την απόδοση σε άλλη γλωσσική µορφή (= 
µετάφραση) ή άλλη µουσική µορφή» (= διασκευή), «τη µετακίνηση ενός 
αθλητή από µια οµάδα σε άλλη», «την αλλαγή οµάδας» (µεταγραφή 
ποδοσφαιριστών). Το µετ-εγγραφή (από το ρ. µετ-εγγράφοµαι) δηλώνει 
ειδικότερα την εγγραφή ενός σπουδαστή από ένα πανεπιστήµιο σε ένα 
άλλο (µετεγγραφή φοιτητών από ξένα πανεπιστήµια σε ελληνικά ή από πε-
ριφερειακά σε κεντρικά πανεπιστήµια) ή από ένα σχολείο σε ένα άλλο 
(µετεγγραφή µαθητών). ∆εν είναι σωστό, άρα, να µιλάµε για «µεταγραφή 
φοιτητών» ούτε και για «µετεγγραφή ποδοσφαιριστών»! 

µεταγραφικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τη µεταγραφή, κυρ. 
επαγγελµατία (αθλητή): οι ~ στόχοι τής οµάδας για τη νέα χρονιά || ~ περίοδος 
| επιτυχία | κινήσεις | ενδιαφέρον. — µεταγρ~-φικ-ά | -ως επίρρ. 

µεταγράφω ρ. µετβ. {µετέγραφα, µεταγράφηκα (λόγ. µετεγράφην, -ης, -η...), 
µεταγεγραµµένος} 1. γράφω εκ νέου ΣΥΝ. ξαναγράφω 2. µεταφέρω σε 
γραπτή µορφή (προφορικό υλικό) 3. µεταφέρω (κείµενο) σε άλλη γλώσσα, 
άλλο αλφάβητο ή γενικότ. άλλη µορφή από αυτήν στην οποία είχε αρχικώς 
γραφεί: ~ το κείµενο στο φωνητικό αλφάβητο || ~ αρχαίο κείµενο στα Νέα 
Ελληνικά 4. διασκευάζω (µουσικό έργο) για ένα ή περισσότερα µουσικά 
όργανα, διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είχε αρχικά γραφεί: ~ σονάτα 
πιάνου για βιολί 5. ΝΟΜ. καταχωρίζω στα βιβλία τού υποθηκοφυλακείου (την 
πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου τής περιοχής) 6. (µεσοπαθ. µεταγράφοµαι) 
(για αθλητές) εντάσσοµαι στο δυναµικό άλλου αθλητικού συλλόγου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταγραφή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «επαναγράφω σε άλλο κώδικα, µεταφράζω», < 
µετά- + -γράφω. Ήδη µτγν. η σηµ. «µεταφέρω σε άλλη εγγραφή, σε άλλο 
λογαριασµό». Η σηµ. 6 αποδίδει το γαλλ. transcrire]. 

µετΟγω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρατ. µετήγα, αόρ. µετήγαγα, µετήχθην, -ης, -η... 
(να/θα µεταχθώ)} (λόγ.) µεταφέρω από έναν τόπο σε άλλον, µεταβιβάζω. 

µεταγωγή (η) (λόγ.) 1. µεταφορά (προσώπου ή πράγµατος) από έναν τόπο σε 
άλλον 2. (ειδικότ.) µεταφορά κρατουµένων υπό συνοδεία φρουρών από έναν 
χώρο κράτησης σε άλλον για τη δίκη ή τη φυλά- 

κιση τους: τµήµα µεταγωγών 3. (στις τηλεπικοινωνίες) το σύνολο των 
αυτόµατων ή χειροκίνητων χειρισµών που απαιτούνται για την πραγ-
µατοποίηση τής τηλεφωνικής επικοινωνίας µεταξύ δύο συνδροµητών. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µετάγω]. 

µεταγωγικός, -ή, -ό ΣΤΡΑΤ. 1. αυτός που είναι κατάλληλος ή χρήσιµος για 
µεταφορές: ~ υπηρεσία τού Στρατού (κυρ. ενόπλων δυνάµεων) || ~ σώµα | 
αεροσκάφος ΣΥΝ. µεταφορικός 2. µεταγωγικό (το) κάθε είδους στρατιωτικό 
µεταφορικό µέσο (ζώο, όχηµα, σκάφος). 

µεταδηµότευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η µετεγγραφή δηµότη 
στο δηµοτολόγιο άλλου δήµου ή κοινότητας. — µεταδη-µοτεύω ρ. 

µεταδιδακτορικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µετά τη λήψη τού διδακτορικού 
τίτλου: ~ σπουδές | µελέτη | έρευνα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. post-
doctoral]. 

µεταδίδω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέδωσα, µετα-δόθηκα, -(δε)δοµένος} 1. (α) κάνω 
(κάποιον) µέτοχο σε κάτι που έχω εγώ, ώστε να το µοιράζοµαι µαζί του: ~ το 
κέφι | τον ενθουσιασµό | τη συγκίνηση µου || ο καθηγητής είχε µεταδώσει στους 
µαθητές του το ενδιαφέρον του για τα µαθηµατικά || ~ την πίστη | την 
αγωνιστικότητα µου και στους υπολοίπους (β) αφήνω (κάτι) να διαδοθεί µέσα 
από µένα, κυρ. επιτρέποντας την κίνηση του: το νερό µεταδίδει τον ήχο πιο 
γρήγορα από τον αέρα || ο ηλεκτρισµός µεταδίδεται µέσω των µετάλλων 2. 
(ειδικότ.) γίνοµαι φορέας ιού, µικροβίου, αρρώστιας κ.λπ., διοχετεύοντας το 
σε άλλον οργανισµό: τα έντοµα συχνά µεταδίδουν µολύνσεις ΣΥΝ. (κα-θηµ.) 
µολύνω, (οικ.) κολλώ 3. (για ειδήσεις, πληροφορίες) κάνω ευρύτερα γνωστή 
(µια πληροφορία): το πρακτορείο Ρόιτερ µεταδίδει συνεχώς πληροφορίες για 
τον ισχυρό σεισµό στο Λος Άντζελες ΣΥΝ. ανακοινώνω, γνωστοποιώ, 
κοινοποιώ 4. (για ραδιόφωνο ή τηλεόραση) εκπέµπω ραδιοφωνικό ή 
τηλεοπτικό πρόγραµµα, καλύπτω ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά ένα γεγονός: ~ 
έναν αγώνα | εικόνες από τη Βουλή | εκλογικά αποτελέσµατα | µια δίκη 5. 
(µεσοπαθ. µεταδίδοµαι) παίρνω διαστάσεις, εξαπλώνοµαι από τον έναν στον 
άλλον, από το ένα σηµείο στο άλλο: η επιδηµία | η φωτιά µεταδόθηκε αστραπι-
αία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

µεταδικτατορικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που 
έπεται µιας δικτατορίας ΑΝΤ. προδικτατορικός 2. (ειδικότ.) αυτός που 
αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά τη στρατιωτική δικτατορία των 
συνταγµαταρχών στην Ελλάδα (1967-1974): ~ κυβερνήσεις | πολιτικό σκηνικό 
ANT. προδικτατορικός. 

µετάδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων] 1. η µεταφορά (στοιχείου) από 
κάποιον (που το διαθέτει) σε άλλον: ~ του άγχους | τού ενθουσιασµού | τής 
µαχητικότητας | τής πίστης || η ~ τής γνώσης από τον δάσκαλο στον µαθητή 2. η 
δηµόσια ανακοίνωση ή προβολή, ιδ. µέσω ραδιοτηλεοπτικού µέσου: 
απευθείας | µαγνητοσκοπηµένη ~ τού αγώνα || η ~ τής τραγικής είδησης 
συγκίνησε το πανελλήνιο 3. η διάδοση αρρώστιας, µικροβίου κ.λπ. µέσω 
φορέα: η ~ τού ιού µε µετάγγιση µολυσµένου αίµατος 4. η περαιτέρω προώθηση 
και σε άλλα σηµεία, η µεταβίβαση: η ~ τής κίνησης και στους πίσω τροχούς 
τού αυτοκινήτου || η ~ ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω των αγωγών · ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. 
αγία µετάδοση η Θεία Κοινωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µετάδοσις 
< µεταδίδωµι]. 

µεταδόσιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. (ασθένεια) που εύκολα µπορεί να µεταδοθεί 2. 
(είδηση) που είναι δυνατόν και επιτρεπτό να µεταδοθεί: ~ πληροφορία | 
ανακοίνωση. 

µεταδότης (ο) [µτγν.] {µεταδοτών} 1. αυτός που µεταδίδει κάτι 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
όργανο µε το οποίο µεταδίδεται η κίνηση από ένα σώµα σε άλλο. 

µεταδοτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (αρρώστια) που µπορεί να µεταδοθεί µε επαφή από 
άτοµο που έχει προσβληθεί σε υγιές: η φυµατίωση είναι ~ νόσηµα ΣΥΝ. 
κολλητικός 2. (γενικότ.) αυτός που εύκολα µεταδίδεται από τον έναν στον 
άλλον: το χασµουρητό είναι ~ 3. (για πρόσ.) αυτός που έχει την ικανότητα να 
µεταδίδει τις γνώσεις του µε τρόπο εύληπτο και κατανοητό (ώστε να 
αποφεύγεται η σύγχυση τού ακροατηρίου του): ~ δάσκαλος. — µεταδοτικ-ά | -
ώς [1874] επίρρ. µεταδοτικότητα (η) [1850] {χωρ. πληθ.} 1. (για πρόσ.) η 
ικανότητα, συνήθ. δασκάλου, να µεταδίδει γνώσεις µε τρόπο που να κινεί το εν-
διαφέρον, καθιστώντας εύληπτα όσα λέει: έχει µεγάλη ~ 2. η ιδιότητα νόσου 
(µικροβίου κ.λπ.) να µεταδίδεται από άτοµο που έχει προσβληθεί σε άλλο υγιές 
µε την επαφή. µετάζωο (το) [1891] {µεταζώ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. κάθε ζωικός 
οργανισµός, το σώµα τού οποίου αποτελείται από πολλά κύτταρα, διαφοροποιη-
µένα µορφολογικά και λειτουργικά σε κατηγορίες ΑΝΤ. πρωτόζωο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. metazoa]. µεταηθική (η) ΦΙΛΟΣ, Ο κλάδος τής 
ηθικής που πραγµατεύεται τον καθορισµό τής φύσης των ηθικών εννοιών µέσα 
από την ανάλυση τού λογικού και σηµασιολογικού χαρακτήρα τής γλώσσας τής 
ηθικής. µεταθανάτιος, -α, -ο αυτός που αναφέρεται στον χρόνο ή στην κα-
τάσταση µετά τον θάνατο (κάποιου): πιστεύει στην ύπαρξη ~ ζωής || ~ κρίση | 
τιµωρία. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µετά θάνατον}. µετάθεση (η) {-ης κ. -
έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η µεταβολή τής θέσης (προσώπου ή πράγµατος) ως 
προς ένα σηµείο αναφοράς: ~ ευθυνών (όταν κάποιος δεν αναγνωρίζει τις 
ευθύνες που τον βαραίνουν και προσπαθεί να ενοχοποιήσει άλλον, 
επιρρίπτοντας τες σε εκείνον) || ~ συχνότητας (η µετατόπιση περιοχής τού 
φάσµατος συχνοτήτων σε άλλη περιοχή του) ΣΥΝ. µετατόπιση, µετακίνηση 2. 
(για υπαλλήλους ή στρατιωτικούς) η τοποθέτηση (κάποιου) σε άλλη 
υπηρεσιακή θέση από αυτήν όπου υπηρετεί: δυσµενής ~ (µετακίνηση τού 
υπαλλήλου χωρίς τη θέληση του σε θέση που µειονεκτεί έναντι τής αρχικής) || 
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αµοιβαία ~ (ταυτόχρονη κάλυψη δύο θέσεων από δύο υπαλλήλους, που 
παίρνουν ο ένας τη θέση τού άλλου) || παίρνω ~ για την Αθήνα 3. (µε χρονική 
σηµασία) αναβολή τού χρόνου διεξαγωγής µιας ενέργειας: οι τελευταίες 
πολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη -τής ηµεροµηνίας των εκλογών | τού 
ταξιδιού τού πρωθυπουργού στο εξωτερικό 4. ΓΛΩΣΣ. η αλλαγή τής θέσης 
γραµµάτων, συλλαβών ή φθόγγων µέσα στην ίδια λέξη κατά τη γραφή ή την 
προφορά της, λ.χ. φούχτα, χούφτα || καράφλα, φαλάκρα- ΦΡ. µετάθεση 
ποσότητας (στην Αρχαία Ελληνική) η αντιµεταχώρηση (βλ.λ.) 5. ΜΟΥΣ. η 
εκτέλεση µουσικής σύνθεσης σε άλλον τόνο από αυτόν στον οποίο είχε αρχικά 
γραφεί 6. ΒΙΟΛ. αναδιάταξη τής χρωµοσωµικής δοµής, η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή θέσεως των τµηµάτων των χρωµοσωµάτων καθώς και 
των ακολουθιών των γονιδίων που αυτά περιέχουν 7. ΧΗΜ. οργανικές 
αντιδράσεις κατά τις οποίες σε ένα µόριο πραγµατοποιείται αντικατάσταση 
ενός ατόµου ή µιας ρίζας από άλλο άτοµο ή ρίζα 8. ΜΑθ. η πράξη που 
συνίσταται στη µεταφορά στοιχείων από ορισµένη σειρά διαδοχής σε άλλη 
σειρά διαδοχής των ίδιων στοιχείων 9. ΨΥΧΟΛ. η έντονη θετική ή αρνητική 
συναισθηµατική σύνδεση τού ασθενούς µε τον θεραπευτή του, κατά την οποία 
ο πρώτος βιώνει ξανά καταστάσεις απωθηµένες στο ασυνείδητο του και τις 
προβάλλει στο ουδέτερο πρόσωπο τού ψυχαναλυτή του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόσπαση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µετάθεσις «αλλαγή θέσεως (αµοιβαία ή µη)» (η γλωσσ. σηµ. 
ήδη µτγν.) < µετατίθηµι (βλ. κ. θέτω, τίθεµαι). Η σηµ. «µετακίνηση 
υπαλλήλου» αποτελεί απόδ. τού γαλλ. dé-placement]. 

µεταθέσιµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που µπορεί να µετατεθεί, να αλλάξει θέση ή 
χρόνο διεξαγωγής: ~ ηµεροµηνία | υπάλληλος ΑΝΤ. αµετάθετος. 

µεταθετήριο (το) {µεταθετηρί-ου | -ων} το υπηρεσιακό έγγραφο, µε το οποίο 
γνωστοποιείται στους ενδιαφεροµένους (υπαλλήλους) η µετάθεση τους. 

µεταθετός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να αλλάξει θέση, να µετατεθεί 2. 
µεταθετό(ν) (το) η δυνατότητα µεταθέσεως υπαλλήλων σε άλλη θέση ή τόπο, 
ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες ανάγκες ΑΝΤ. αµετάθετο(ν). 

µεταθέτω ρ. µετβ. {µετέθεσα, µετατέ-θηκα, -θειµένος} 1. αλλάζω θέση (σε 
κάτι): ~ τις ευθύνες µου σε άλλον (επιρρίπτω σε άλλον τις ευθύνες που µε 
βαραίνουν) | το φταίξιµο 2. (για υπαλλήλους ή στρατιώτες) τοποθετώ σε άλλη 
υπηρεσιακή θέση: τον µετέθεσαν στα κεντρικά γραφεία τής εταιρείας | στα 
σύνορα 3. (µε χρονική σηµασία) αναβάλλω για αργότερα (τον χρόνο 
διεξαγωγής µιας ενέργειας): -την ηµεροµηνία τού γάµου. ίΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. 
µετατίθηµι < µετά- + τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

µεταθεωρία (η) {µεταθεωριών} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που αναλύει τη δοµή, τις 
µεθόδους και τις ιδιότητες άλλης θεωρίας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. metatheory]. 

µεταίσθηµα (το) [1898] το µετείκασµα (βλ.λ.). 
µεταίχµιο (το) {µεταιχµί-ου | -ων} η κρίσιµη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε 

δύο αντίθετες καταστάσεις, το οριακό σηµείο: βρίσκεται στο ~ ζωής και 
θανάτου | µιας πολιτικής περιόδου || βρίσκοµαι στο -τού νόµου (δηλ. µεταξύ 
νοµιµότητας και παρανοµίας). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταίχµιον< µετ(α)- + -αίχµιον 
< αιχµή]. 

µετακαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µετακαλείς... | µετακάλ-εσα, -ούµαι, µετα-κλήθηκα} 
(επίσ.) καλώ κάποιον επισήµως, για να συµµετάσχει σε εκδήλωση, 
διοργάνωση ή αποστολή: µετακάλεσαν ξένους καλλιτέχνες, να δώσουν 
παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών || µετακάλεσαν τους πρεσβευτές για 
διαβουλεύσεις µε τον υπουργό των Εξωτερικών || τον είχε µετακαλέσει το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης για σειρά διαλέξεων ΣΥΝ. καλώ. 

µετακάρπιο (το) [µτγν.] {µετακαρπί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού χεριού που 
βρίσκεται ανάµεσα στον καρπό και στα δάχτυλα, το σύνολο των οστών τής 
παλάµης. 

µετακατοχικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο µετά την Κατοχή 
(βλ. λ. κατοχή): ~ χρονιά | τραγούδι | κυβερνήσεις. 

µετακένωση (η) [1805] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (κυριολ.) η 
µεταφορά υγρού από ένα δοχείο σε άλλο ΣΥΝ. µετάγγιση 2. (συνήθ. µτφ.) η 
µετάδοση σε άλλον τόπο ή πρόσωπο (ιδεών, γνώσεων κ.λπ.): η ~ τής 
ανθρωπιστικής παιδείας στους ∆υτικοευρωπαίους από τους Έλληνες. — 
µετακενώνω ρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µετακενώ (-όω) < µετά- + κενώ < κενός]. 

µετακίνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η τοποθέτηση 
(προσώπου | πράγµατος) σε νέα θέση, η αλλαγή θέσης, εγκατάστασης κ.λπ.: η 
~ των επίπλων για αλλαγή τής διακόσµησης || η ~ υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία 
(µετάθεση) || οι άνεµοι οφείλονται σε µετακινήσεις αερίων µαζών || (µτφ.) η ~ 
κεφαλαίων 2. η µετάβαση (προσώπου) από τόπο σε τόπο: ως εµπορικός 
αντιπρόσωπος είχε πολλές ~ σε διάφορες πόλεις ανά την επικράτεια || ξαφνική | 
γρήγορη ~. 

µετακινήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να µετακινηθεί. 
µετακινώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µετακινείς... | µετακίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 

1. τοποθετώ (κάποιον/κάτι) σε νέα θέση, το(ν) παίρνω από τη θέση που 
κατείχε προηγουµένως: ο καναπές έχει σίγουρα µετακινηθεί- χθες δεν ήταν 
τόσο κοντά στην πόρτα || ο δάσκαλος µετακίνησε τον µαθητή σε άλλο θρανίο, 
επειδή µιλούσε συνεχώς µε τον διπλανό του || (κ. µτφ.) δεν µπορείς να τον 
µετακινήσεις από τις απόψεις του ΣΥΝ. µετατοπίζω, µεταθέτω, µεταφέρω 2. 
(µεσοπαθ. µετακινούµαι) πηγαίνω από έναν τόπο σε άλλον: χιλιάδες Αθηναίοι 
µετακινήθηκαν µε κάθε µεταφορικό µέσο, εκµεταλλευόµενοι το εορταστικό 
τριήµερο. 

µετακιονιο (το) [µτγν.] {µετακιονί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το κενό διάστηµα µεταξύ 
δύο κιόνων, το µεσοστύλιο. 

µετακλασικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο µετά τους κλασικούς 
χρόνους: ~ τέχνη | συγγραφείς | γλώσσα ANT. προ-κλασικός. [ΕΤΎΜ; Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. post-classical]. 

µετάκληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κλήση, η 
πρόσκληση · 2. η ανάκληση, η κλήση κάποιου να επιστρέψει: η ~ τής 
διπλωµατικής αποστολής. 

µετακλητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να µετακληθεί ή ήρθε µε 
µετάκληση 2. (υπάλληλος) που µπορεί να κληθεί να αλλάξει θέση ανά πάσα 
στιγµή, που δεν έχει µόνιµη θέση 3. µετακλητό (το) η ιδιότητα υπαλλήλου να 
µην έχει µόνιµη θέση, η πιθανότητα να µετακληθεί. 

µετακοµιδή (η) 1. η µεταφορά των οστών νεκρού από τον τόπο όπου βρίσκονται 
ενταφιασµένα 2. (ειδικότ.) η µεταφορά των οστών από τον τάφο σε άλλον 
χώρο µετά την πάροδο τριετίας από την ταφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. µετακοµίζω]. 

µετακοµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µετακόµισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) (κυ-ριολ.-
σπανιότ.) µεταφέρω από µία θέση σε άλλη: µετακόµισε τη βιβλιοθήκη από το 
σαλόνι στο γραφείο του ΣΥΝ. µετακινώ ♦ 2. (αµετβ.) αλλάζω κατοικία, 
µεταφέρω το νοικοκυριό µου σε άλλο σπίτι: θα µετακοµίσουµε, µόλις βρούµε 
καλύτερο διαµέρισµα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < µετά- + κοµίζω (βλ.λ.)]. 

µετακόµιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µεταφορά τής 
οικοσκευής (ενός νοικοκυριού) από έναν τόπο εγκατάστασης σε άλλον: η ~ θα 
γίνει στο τέλος τού µήνα || κατά τη ~ στο νέο τους διαµέρισµα, έχασαν την κούτα 
µε το καλό σερβίτσιο || ειδικό γραφείο ανέλαβε την ~ 2. η αλλαγή τόπου 
διαµονής, κατοικίας: ήταν µεγάλη ~ από την Κρήτη στην Αλεξανδρούπολη. — 
µετακοµιστικός, -ή, -ό [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 

µετακοµουνιστικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά 
την πτώση των κοµουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη: ~ 
περίοδος | εποχή | κόσµος. 

µετακυλίω ρ. µετβ. [µτγν.] {µετακύλισ-α, -τηκα} (λόγ.) (κυρ. µτφ.) µεταθέτω: 
οι αρχικές παραλείψεις µετακυλίουν το βάρος τής αποκατάστασης τού έργου στο 
επόµενο στάδιο παραγωγής ||«το χρέος µετα-κυλίεται στο ∆ηµόσιο, το οποίο 
εµφανίζεται ως εγγυητής καταβολής τού ποσού» (εφηµ.). — µετακΰλιση (η). 

µετακυλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {µετακυλάς... | µετακύλησα} (λόγ.) ♦ 
(µετβ.) 1. µετατοπίζω (κάτι) κυλώντας το 2. ξανακυλώ, κυλώ εκ νέου ♦ 3. 
(αµετβ.) (για νόσο ή ασθενή) επιδεινώνοµαι, πηγαίνω προς το χειρότερο ΣΥΝ. 
ξανακυλώ, υποτροπιάζω. 

µεταλαβαινω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {µετέλαβα} ΕΚΚΛΗΣ. ♦ 1. (αµετβ.) 
λαµβάνω τη Θεία Κοινωνία, κοινωνώ των αχράντων µυστηρίων: µεταλαβαίνει 
κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα ♦ 2. (µετβ.) (για ιερέα) δίνω σε (κάποιον) τη 
Θεία Κοινωνία: πήγε ο παππάς στο σπίτι της, για να τη µεταλάβει. Επίσης 
(λόγ.) µεταλαµβάνω [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

µεταλαβιά (η) (λαϊκ.) η µετάληψη, η Θεία Κοινωνία. 
µεταλαµπαδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταλαµπάδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα)} 

(λόγ.) µεταδίδω (τα φώτα τής γνώσης, τής επιστήµης, τού πολιτισµού): µέσα 
από τα βιβλία τους οι παλιοί µεταλαµπαδεύουν τη σοφία τους στις επόµενες 
γενεές || οι λόγιοι τής διασποράς µεταλα-µπάδευσαν την ελληνική σοφία στη 
∆ύση. — µεταλαµπάδευση (η). 

µεταλεξικογραφία (η) η ιστορία και η θεωρία τής λεξικογραφίας. [ΕΤΥΜ· 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metalexicography]. 

µετάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} ΕΚΚΛΗΣ. (Θεία | Αγία) 
Μετάληψη η συµµετοχή των πιστών στη Θεία Ευχαριστία µε την κοινωνία 
τού ηγιασµένου άρτου και οίνου τού µυστηρίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µετάληψις, αρχική σηµ. «συµµετοχή», < µεταλαµβάνω]. 

µεταλίκι (το) → µεταλλίκι 
µεταλλαγή (η) [αρχ.] 1. η διαδικασία µεταβολής και µετάβασης σε νέα µορφή: 
η ~ των κοινωνικών | πολιτικών δοµών 2. ΒΙΟΛ. η µετάλλαξη (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αλλαγή. µετάλλαγµα (το) {µεταλλάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. Ο οργανισµός 
ή το γονίδιο που έχει υποστώ µετάλλαξη. µεταλλαγµένος, -η, -ο (συνήθ. 
κακόσ.) 1. αυτός που έχει υποστεί µετάλλαξη: ~ γονίδια | οργανισµός | 
χρωµόσωµα || βιοµηχανικά προϊόντα µε ~ συστατικά || στις ταινίες 
επιστηµονικής φαντασίας εµφανίζονται συχνά µεταλλαγµένοι, τερατόµορφοι 
άνθρωποι 2. (ειδικότ.) αυτός στον οποίο έχει γίνει επέµβαση στη γενετική του 
δοµή για τη βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών του: ~ τρόφιµα (ορθότ. 
γενετικά τροποποιηµένα) || στο εµπόριο κυκλοφορεί ~ σόγια | καλαµπόκι | σπόροι 
| ντοµάτες. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. µεταλλάσσω ως µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
transmuted]. µεταλλακτήρας (ο) ΗΛΕΚΤΡ. µηχάνηµα που µετατρέπει το 
εναλλασσόµενο ρεύµα σε συνεχές και αντιστρόφως. 
[ΕΤΥΜ µτγν. µεταλλακτήρ, -ήρος < αρχ. µεταλλάσσω. Η ηλεκτρ. σηµ. αποδίδει 
το γαλλ. transformateur]. µεταλλάκτης (ο) {µεταλλακτών} ΤΕΧΝΟΛ. πίνακας 
τηλεπικοινωνιακού κέντρου, στον οποίο καταλήγουν οι διατάξεις των 
τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών γραµµών για την άµεση αποκατάσταση τής 
τηλεφωνικής ή τηλετυπικής σύνδεσης µεταξύ συνδροµητών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. multiple]. µετάλλαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. ΒΙΟΛ. η 
διαδικασία τροποποιήσεως τής κληρονοµικής σύστασης ενός κυττάρου, η οποία 
έχει ως αποτέλεσµα τη γενετική αλλαγή οργανισµού ή πληθυσµού κυττάρων: ~ 
γονιδίων ΣΥΝ. µεταλλαγή 2. (µτφ.) η ριζική αλλαγή: ο γε- 
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νικός γραµµατέας µίλησε για - τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µετάλλαξις «αλλαγή - ανταλλαγή» < µεταλλάσσω. 
Η βιολ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. tansmutation]. 

µεταλλαξιονόνος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. ουσία, ακτινοβολία ή άλλος παρά-
γοντας που προκαλεί µετάλλαξη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. mutagene]. 

µεταλλάσσω κ. (σπάν.) µεταλλάζω ρ. µετβ. {µετάλλα-ξα, -χθηκα, -
γµένος} 1. µεταβάλλω τη φύση (κάποιου), προκαλώ µετάλλαξη (σε 
κάποιον/κάτι) 2. (µτφ.) αλλάζω ριζικά: «µε τις πλαστικές επεµβάσεις 
έχει µεταλλάξει τον εαυτό της» (εφηµ.) || «το λαϊκό µας θέατρο υιο-
θέτησε και µετάλλαξε το πρωτότυπο υλικό» (εφηµ.) || από τότε που 
ανέβηκε στην εξουσία µεταλλάχθηκε από φιλειρηνικός πολιτικός σε 
φιλοπόλεµο ηγέτη 3. (µεσοπαθ. µεταλλάσσοµαι) υφίσταµαι µεταβολή 
στη φύση µου 4. (η µτχ. µεταλλαγµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «αλλοιώνω - ανταλλάσσω», < µετ(α)- + άλλάσσω. Η 
βιολ. σηµ. αποδίδε το αγγλ. transmute]. 

µεταλλείο (το) [αρχ.] ο χώρος όπου γίνεται εξόρυξη µεταλλευµάτων 
ή ορυκτών και το σύνολο των σχετικών εγκαταστάσεων: τα ~ τού 
Λαυρίου ΣΥΝ. µεταλλωρυχείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

µεταλλεΐθλογία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που πραγµατεύ-
εται οτιδήποτε έχει σχέση µε τα µεταλλεία και τα µεταλλεύµατα. — 
µεταλλειολόγος (ο/η) [1886]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
minéralogie (νόθο συνθ.)]. 

µεταλλεργότης (ο) {µεταλλεργατών} ο εργάτης µεταλλείου. 
µετάλλευµα (το) {µεταλλεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το ορυκτό που πε-

ριέχει σηµαντικό ποσοστό µετάλλου καθιστώντας οικονοµικά επι-
κερδή την εκµετάλλευση του: χώρα πλούσια σε µεταλλεύµατα || 
πλούσιο | φτωχό ~. 

µετάλλευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η αναζή-
τηση και η εξόρυξη µεταλλευµάτων από το έδαφος. — µεταλλεύω ρ. 
[αρχ.], µεταλλευτής (ο) [µτγν.]. 

µεταλλευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον χώρο ή τη 
διαδικασία εξορύξεως µεταλλευµάτων ή µε τα ίδια τα µεταλλεύµα-
τα: ~ πλούτος | βιοµηχανία | έρευνα. 

µεταλλίκι (το) [1898] {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το κέρµα, το µεταλλικό νόµι-
σµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. metelik < γαλλ. métalique < αρχ. µεταλλι-
κό ν]. 

µεταλλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται ή είναι κατα-
σκευασµένος από µέταλλο: ~ κουτί | έπιπλα | νοµίσµατα | επιφάνεια 
ΣΥΝ. µετάλλινος 2. αυτός που περιέχει διαλυµένα στη σύσταση του 
χηµικά στοιχεία, τα οποία ανήκουν στην τάξη των µετάλλων (µεταλ-
λικά άλατα ή αέρια) και η κατανάλωση τους θεωρείται ότι κάνει πολύ 
καλό στην υγεία: ~ νερό | πηγές 3. αυτός που έχει τη φύση τού µε-
τάλλου ή µοιάζει µε τα µέταλλα ως προς τη λάµψη, τη διαύγεια ή την 
ηχηρότητα: ~ φωνή (καθαρή, δυνατή και ψυχρή, σαν να παράγεται 
από την κρούση µετάλλου) || ~ χρώµα (που έχει τις αντανακλάσεις 
των µετάλλων, που γυαλίζει ή κάνει ανταύγειες όπως το µέταλλο) 4. 
ΧΗΜ. (α) αυτός που σχετίζεται µε µέταλλα: ~ χαρακτήρας | δεσµός (β) 
(για µέταλλο) αυτός που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση στη φύ-
ση, χωρίς προσµείξεις µε άλλα ορυκτά: ~ σίδηρος. 

µεταλλικότητα (η) [1893] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1. το σύνολο των ιδιοτή-
των των µετάλλων 2. (συνήθ. για το νερό) η περιεκτικότητα σε µέ-
ταλλα. 

µετάλλινος, -η, -ο [1889] (σπάν.) αυτός που είναι κατασκευασµένος ή 
αποτελείται από µέταλλα: ~ ράφια | επιφάνεια ΣΥΝ. µεταλλικός. 

µετάλλιο (το) [1871] {µεταλλί-ου | -ων) επίπεδη µεταλλική επιφάνεια, 
συχνά σε σχήµα και µέγεθος νοµίσµατος, που φέρει πάνω της χα-
ραγµένη ή ανάγλυφη επιγραφή ή παράσταση και δίνεται ως αναµνη-
στικό σπουδαίου γεγονότος ή ως τιµητική διάκριση για την επιβρά-
βευση αξιόλογης πράξης (π.χ. νίκης σε αθλητικούς αγώνες): χρυσό | 
αργυρό | χάλκινο ~ || ~ ανδραγαθίας || τα ~ στους βαλκανιονίκες θα 
απονείµει ο υφυπουργός Αθλητισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. µέταλλο ως απόδ. τού γαλλ. médaille < ιταλ. 
medaglia < λατ. *med(i)alia < *mediälis «νόµισµα µισού δηναρίου» 
(< médius «µέσος, µισός»)]. 

µεταλλισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. θεωρία που εµφανίστηκε τον 15ο αι., συν-
δέοντας την αξία τού νοµίσµατος µε αυτήν τού µετάλλου από το 
οποίο αποτελείται· κατ' αντιδιαστολή προς τον νοµιναλισµό (πβ.λ.). 
— µεταλλιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Metallismus]. 

µεταλλίτις (η) [µτγν.] {µεταλλίτιδ-ος, -α | -ες} ΟΡΥΚΤ. στη ΦΡ. µεταλ-
λίτις γη | µεταλλίτιδες άµµοι άµµος που εκτός από κόκκους χαλαζία 
περιέχει πολύτιµα µέταλλα ή πολύτιµους λίθους. 

µέταλλο (το) {µετάλλ-ου | -ων} 1.ΧΗΜ. κάθε χηµικό στοιχείο που βρί-
σκεται στη φύση µε µορφή ορυκτού σε στερεή κατάσταση (εκτός από 
τον υδράργυρο) και παρουσιάζει ιδιάζουσα λάµψη, είναι καλός αγω-
γός τής θερµότητας και τού ηλεκτρισµού και µε την απώλεια ηλε-
κτρονίων γίνεται κατιόν και σχηµατίζει οξίδια ΑΝΤ. αµέταλλο 2. (συ-
νεκδ.) το υλικό που αποτελείται από κάποιο από τα παραπάνω στοι-
χεία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή συρµάτων ή ελα-
σµάτων καθώς και ανθεκτικών αντικειµένων (π.χ. σίδηρος, χαλκός 
κλπ.): ακατέργαστο ~ || ευγενή ~ (δηλ. αυτά που δεν οξιδώνονται, 
όπως ο χρυσός και ο άργυρος) || πολύτιµα ~· ΦΡ. ΙΣΤ. εποχή τού 
µετάλλου η περίοδος τής ιστορίας τής ανθρωπότητας από την αρχή 
τής χρήσης τού µετάλλου (σηµ. 2) ώς σήµερα 3. η ιδιότητα φωνής ή 
ήχου να ακούγεται µε διαύγεια, µε δυνατό, καθαρό και ψυχρό τόνο: 
το ~ που χαρακτήριζε τη φωνή τής Μ. Κόλλας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µέταλλον, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Αρχικώς η λ. πρέπει να είχε τη σηµ. 
«µεταλλείο, ορυχείο», από όπου έλαβε τη σηµ. των 

µεταλλευµάτων που εξορύσσονταν. Θεωρείται ότι η λ. µέταλλον 
προήλθε υποχωρητικώς από το ρ. µεταλλώ (-άω) «ερευνώ, αναζητώ 
επιµελώς», το οποίο ίσως είναι συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µετ' 
άλλα µε τη σηµ. «αναζητώ άλλα πράγµατα» ή «ερευνώ µεταξύ άλλων 
πραγµάτων». Τέλος, έχει εικασθεί και η προελλην. (πελασγική) 
καταγωγή τής λ.]. µεταλλοβιοµηχανία (η) {µεταλλοβιοµηχανιών} 
βιοµηχανία εξορύξεως µετάλλων από τα αντίστοιχα ορυκτά τους για 
περαιτέρω επεξεργασία. µεταλλογνωσία (η) {χωρ. πληθ.} η 
µεταλλογραφία (βλ.λ., σηµ. 1). µεταλλογραφία (η) [1889] {χωρ. πληθ. 
(µεταλλογραφιών, σηµ. 3)} 1. η µελέτη τής δοµής και των ιδιοτήτων 
µετάλλων και κραµάτων µε τη χρήση µικροσκοπίου ΣΥΝ. 
µεταλλογνωσία · 2. η µέθοδος τής λιθογραφίας, κατά την οποία αντί 
τού λίθου χρησιµοποιείται πλάκα από ψευδάργυρο ή κοκκώδες 
αλουµίνιο 3. (συνεκδ.) κάθε έργο που έχει παραχθεί µε την παραπάνω 
µέθοδο. — µεταλλογραφίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. métallographie]. µεταλλοειδής, -ής, -ές [1865] {µεταλλοειδ-ούς | -
είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε µέταλλο 2. ΧΗΜ. µεταλλοειδές 
(το) κάθε χηµικό στοιχείο που παρουσιάζει ιδιότητες των µεταλλικών 
και των αµέ-ταλλων στοιχείων και έχει ευρεία βιοµηχανική χρήση (π.χ. 
βόριο, αρσενικό, πυρίτιο κ.ά.) ΣΥΝ. επαµφοτερίζον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métalloïde]. 
µεταλλοθεραπεία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η χρήση των µετάλ-
λων και των αλάτων τους για θεραπευτικούς σκοπούς. 
µεταλλοκατασκευή (η) κατασκευή από µέταλλο. µεταλλόκραµα (το) 
[1843] {µεταλλοκράµ-ατος | -ατα,-άτων) µείγµα αποτελούµενο από το 
προϊόν τής σύντηξης δύο ή περισσοτέρων µετάλλων. µεταλλοποίηση 
(η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εξόρυξη µετάλλου από 
το ορυκτό που το περιέχει 2. οι διεργασίες σχηµατισµού των µετάλλων 
στη γη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. metallisation]. 
µεταλλοτεχνία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) η τέχνη τής επεξεργασίας µε-
τάλλων και κραµάτων και τής κατασκευής αντικειµένων από µέταλλο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. metalwork (νόθο συνθ.)]. µεταλλουργείο (το) 
[µτγν.] το εργοστάσιο όπου γίνεται η εξαγωγή των µετάλλων από τα 
ορυκτά στα οποία περιέχονται ή/και η επεξεργασία τους. 
µεταλλουργία (η) {χωρ. πληθ.} 1.η επιστήµη που εξετάζει τις µεθό-
δους εξαγωγής των µετάλλων από τα µεταλλεύµατα και την περαι-
τέρω επεξεργασία τους ΣΥΝ. µεταλλουργική 2. το σύνολο των διαδι-
κασιών στις οποίες υποβάλλεται µετάλλευµα, ώστε να εξαχθεί από 
αυτό το καθαρό µέταλλο ή η εµπορεύσιµη µορφή τού µετάλλου 3. 
βιοµηχανικός κλάδος για την παραγωγή µετάλλων και κραµάτων. — 
µεταλλουργικός, -ή, -ό [1870]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
métallurgie]. µεταλλουργός (ο) 1. ο τεχνίτης που κατεργάζεται 
µέταλλα 2. ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη µεταλλουργία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουρ-γός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µέταλλον + -ουργός (µε συναίρεση) < έργον]. 
µεταλλοφόρος, -ος, -ο [1870] αυτός που περιέχει µέταλλα: ~ κοίτασµα 
| στρώµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. métallifère (νόθο συνθ.)]. 
µεταλλοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής χηµείας που αναφέ-
ρεται στη µελέτη των µετάλλων. µεταλλοχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} 
µέθοδος βαφής τής επιφάνειας των µετάλλων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métallochromie]. µεταλλόχρωµος, 
-η, -ο αυτός που έχει µεταλλικό χρώµα. µεταλλωρυχείο (το) χώρος 
εξορύξεως µεταλλευµάτων και περαιτέρω επεξεργασίας τους για την 
εξαγωγή των µετάλλων που περιέχουν ΣΥΝ. µεταλλείο. 
µεταλλωρύχος (ο) [1898] ο εργάτης µεταλλωρυχείου ΣΥΝ. µεταλ-
λευτής. 
[ΕΤΥΜ < µέταλλο + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ορύσσω (βλ.λ.)]. µεταλογική (η) ΦΙΛΟΣ, η µελέτη τυπικών 
γλωσσών και τυπικών συστηµάτων σηµασιολογικώς ως προς τις 
σχέσεις µεταξύ των εκφράσεων και των νοηµάτων τους και 
συντακτικώς ως προς τις σχέσεις που έχουν οι εκφράσεις µεταξύ 
τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métalogique]. 
µεταλυκειακος, -ή, -ό αυτός που γίνεται µετά το λύκειο: - σπουδές 
Ι χρόνια | µαθήµατα. µεταµέλεια (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} η 
συναίσθηση τού σφάλµατος (που έχει διαπράξει κάποιος) και το 
αίσθηµα ντροπής ή λύπης που αυτή προκαλεί: ειλικρινής | βαθιά | 
γνήσια ~. µεταµελούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µεταµελείσαι... | µεταµελή-
θηκα, -µένος} συνειδητοποιώ το σφάλµα µου και αισθάνοµαι ντροπή: 
εµφανίστηκε πραγµατικά µεταµεληµένος για τις πράξεις του και τον 
συγχώρησα ΣΥΝ. µετανιώνω, µετανοώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταµελούµαι (-έο-) «αισθάνοµαι λύπη για το σφάλµα 
µου» < µεταµέλοµαι < µετά- + µέλοµαι < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, 
φροντίζω» (βλ. κ. µέλει)]. µεταµεσηµβρινός, -ή, -ό [1888] (λόγ.) 
αυτός που λαµβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστηµα µετά το 
µεσηµέρι και µέχρι το απόγευµα: ~ πρόσκληση ΣΥΝ. απογευµατινός 
ANT. προµεσηµβρινός. µεταµεσονύκτιος, -α, -ο [1888] αυτός που 
γίνεται µετά τα µεσάνυχτα: ~ κινηµατογραφική προβολή | θεατρική 
παράσταση. 



µεταµισθώνω 1084 µεταξένιος 
 

µεταµισθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. νοικιάζω εκ 
νέου, διατηρώ τη µίσθωση µετά την επίσηµη λήξη της κατόπιν συµφωνίας µε 
τον ιδιοκτήτη τού µισθώµατος ΣΥΝ. ξανανοικιά-ζω 2. υπενοικιάζω (βλ.λ.). — 
µεταµίσθωση (η) [1836]. 

µεταµοντέρνος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το σύγχρονο ρεύµα τής 
τέχνης (αρχικώς τής αρχιτεκτονικής), που αντιδρά στις φόρµες τού 
µοντερνισµού και χρησιµοποιεί ποικιλία παραδοσιακών στοιχείων σε 
πρωτότυπες συνθέσεις 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι χαρακτηριστικός µιας 
αισθητικής (και τελικά ενός τρόπου ζωής) που αναµειγνύει πληθώρα 
διαφορετικών στοιχείων (ή τα παραθέτει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα), ακολουθεί 
αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις χωρίς αρχές και σταθερά σηµεία αναφοράς, µε 
στόχο την εµπορικότητα, την πρωτοτυπία, τον εντυπωσιασµό (εκφράζεται 
µεταξύ άλλων στα βιντεοκλίπ, σε σύγχρονες διαφηµίσεις, στα δελτία 
ειδήσεων των ιδιωτικών καναλιών κ.ά.) 3. (κατ' επέκτ. στις κοινωνικές 
επιστήµες) ο ακραίος σχετικισµός στις αξίες και στην επιστηµονική µέθοδο 
και η απόρριψη τής αντικειµενικότητας. — µεταµοντερνισµός (ο), µετα-
µοντερνιστής (ο), µεταµοντερνίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
postmodern]. 

µεταµορφικος, -ή, -ό [1867] (επιστηµ.) αυτός που σχετίζεται µε τη µεταβολή 
µορφής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métamorphique]. 

µεταµορφισµός (ο) [1891] 1. ΒΙΟΛ. η εξέλιξη (βλ.λ.) 2. ΓΕΩΛ. µεταβολή στη 
σύσταση πετρώµατος υπό την επίδραση ενδογενούς θερµότητας και πίεσης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métamorphisme]. 

µεταµορφοψια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τής όρασης, κατά την οποία 
ο ασθενής αντιλαµβάνεται τις οπτικές εικόνες παραµορφωµένες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metamorphopsia]. 

µεταµορφώνω ρ. µετβ. {µεταµόρφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ τη ριζική 
µεταβολή τής µορφής (κυρ. µε µαγική, υπερφυσική ενέργεια), δίνω 
καινούργια µορφή (σε κάποιον/κάτι): η Κίρκη µεταµόρφωσε τους συντρόφους 
τού Οδυσσέα σε χοίρους ΣΥΝ. αλλάζω, µετατρέπω, µετασχηµατίζω 2. 
(γενικότ.) προκαλώ µεταβολές στην όψη, τη φύση, στον χαρακτήρα κάποιου, 
τον κάνω να αισθάνεται άλλος άνθρωπος: η επιτυχία του τον έχει 
µεταµορφώσει εντελώς || µε τη νέα διακόσµηση έχει µεταµορφώσει τελείως το 
σπίτι 3. ΓΕΩΛ. µεταµορφωµένο πέτρωµα το πέτρωµα που έχει υποστεί 
µεταµόρφωση (βλ.λ., σηµ. 4). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µεταµορφώ (-όω) < µετά- + -
µορφώ < µορφή]. 

µεταµόρφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ριζική 
µεταβολή ή αλλοίωση τής µορφής, τής φύσης (σε κάποιον/κάτι), κυρ. µε 
υπερφυσική ή µαγική ενέργεια: η ~ τού πρίγκιπα σε βάτραχο 2. (γενικότ.) η 
ριζική µεταβολή ή αλλαγή στην όψη, τη φύση, στον χαρακτήρα (κάποιου): 
ήξερα ότι είχε αλλάξει χτένισµα, αλλά δεν περίµενα τέτοια ~! 3. (α) ΕΚΚΛΗΣ. 
Μεταµόρφωση (τού Σωτήρος) η αλλοίωση ή η µεταλλαγή τής φθαρτής 
φύσης τού Ιησού Χριστού στο όρος Θαβώρ µε τη φωτοειδή ενέργεια τής 
θεότητας, καθώς και η εορτή τού γεγονότος από την Εκκλησία στις 6 
Αυγούστου (β) το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα (γ) (συνεκδ.) ο ναός που 
είναι αφιερωµένος στη Μεταµόρφωση τού Σωτήρος 4. ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
σηµαντικών µορφολογικών και λειτουργικών αλλαγών που συµβαίνουν σε 
ορισµένες κατηγορίες οργανισµών (έντοµα, αµφίβια) κατά την ανάπτυξη τους 
από το στάδιο τού εµβρύου ή τής προνύµφης µέχρι το στάδιο τού τέλειου 
ατόµου, όπως τής κάµπιας σε πεταλούδα, τού γυρίνου σε βάτραχο κ.λπ. 5. 
ΓΕΩΛ. το σύνολο των ορυκτολογικών και ιστολογικών µεταβολών που 
υφίσταται στερεό πέτρωµα, όταν βρεθεί σε συνθήκες πιέσεως και 
θερµοκρασίας διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν κατά τον 
σχηµατισµό του. 

µεταµορφωσιγενής, -ής, -ές [1873] {µεταµορφωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
ΓΕΩΛ. αυτός που έχει προέλθει από µεταµόρφωση: ~ πετρώµατα. 

µεταµορφώσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να υποστεί µεταµόρφωση. 
µεταµορφωτής (ο) [1840] 1. αυτός που προκαλεί µεταµορφώσεις • 2. ΗΛΕΚΤΡ. 

ο µετασχηµατιστής τού ηλεκτρικού ρεύµατος. 
µεταµορφωτικός, -ή, -ό [1845] αυτός που σχετίζεται µε τη µεταµόρφωση: ~ 

προσπάθειες. 
µεταµόσχευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (για φυτά) ο 
εµβολιασµός, κατά τον οποίο ένας οφθαλµοφόρος βλαστός φυτού 
προσκολλάται ή εµφυτεύεται σε άλλο συγγενές φυτό, για να αναπτυχθεί νέο 
φυτό 2. ΙΑΤΡ. η µεταφορά µε εγχείρηση οργάνου ή ιστού από ένα σηµείο τού 
σώµατος σε άλλο τού ιδίου οργανισµού ή από το σώµα ενός ατόµου ή ζώου στο 
σώµα άλλου: ~ καρδιάς | µυελού των οστών | νεφρού | δέρµατος. — 
µεταµοσχεύω ρ. [µτγν.]. [ETYM. < µτγν. µεταµόσχευσις < µεταµοσχεύω < 
µετά- + µοσχεύω «αποσπώ βλαστό και τον φυτεύω» (βλ.λ.). o ιατρ. όρ. αποδίδει 
το αγγλ. transplantation]. µεταµφιέζω ρ. µετβ. {µεταµφίεσ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} αλλάζω την εξωτερική εµφάνιση (κάποιου) (φορώντας του άλλα 
ενδύµατα, µακιγιάζ, µάσκα), ώστε να φαίνεται τελείως διαφορετικός, να µην 
αναγνωρίζεται: τον µεταµφίεσαν σε γέρο | γριά || (συνήθ. το µε-σοπαθ. 
µεταµφιέζοµαι) τα παιδιά µεταµφιέστηκαν σε πειρατές || χορός µεταµφιεσµένων 
(το «µπαλ µασκέ» των Αποκριών) || οι ληστές ήταν µεταµφιεσµένοι µε περούκες 
και ψεύτικα µουστάκια ΣΥΝ. µασκαρεύω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεταµφιάζω | -έζω < µετ(α)- + άµφιάζω | -έζω (βλ. κ. 
αµφίεση)]. µεταµφίεση (η) [1871] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η αλλαγή 

τής εξωτερικής εµφάνισης (κάποιου), λ.χ. µε µακιγιάζ, ρούχα, µάσκα: µετά τη 
~ του σε γυναίκα δεν τον αναγνώριζε κανένας ΣΥΝ. µασκάρεµα 2. (συνεκδ.) ό,τι 
έχει φορέσει κανείς, για να µεταµφιεστεί (ενδύµατα, µακιγιάζ, µάσκα, ψεύτικα 
εξαρτήµατα κ.λπ.): µε αυτή τη ~ δεν θα σε αναγνωρίσει κανείς || καλή | έξυπνη 
| πετυχηµένη ~. 

µετανάστευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ατοµική ή 
οµαδική µετακίνηση από την πατρίδα σε άλλη πόλη ή χώρα, κυρ. για 
ανεύρεση εργασίας: εσωτερική (στο εσωτερικό τής χώρας) | εξωτερική (στην 
αλλοδαπή) ~ || αναγκαστική | εκούσια ~ || η ~ έχει ερηµώσει την ύπαιθρο τής 
χώρας ΣΥΝ. ξενιτεµός 2. ΒΙΟΛ. οµαδική µετακίνηση ζώων (κυρ. ψαριών, 
πουλιών), που πραγµατοποιείται περιοδικά από έναν τόπο σε άλλον, σε 
ορισµένες εποχές τού έτους. 

µεταναστευτικός, -ή, -ό [1878] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µετανάστευση ή 
µε τα άτοµα που µεταναστεύουν: ~ γραφείο | υπηρεσία | νόµος | κύµα | 
πολιτική 2. (συνήθ. για πτηνά) αυτός που έχει την ιδιότητα να αλλάζει 
περιοδικά, κατά ορισµένες εποχές τού έτους, τόπο διαβίωσης και να 
επιστρέφει στη χώρα από όπου είχε ξεκινήσει: τα χελιδόνια είναι ~ πουλιά 
ΣΥΝ. αποδηµητικός, ταξιδιάρικος. 

µεταναστεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µετανάστευσα} 1. εγκαταλείπω την πατρίδα 
µου (γενικότ. τον τόπο διαµονής µου), προκειµένου να εγκατασταθώ για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ή µόνιµα σε άλλη πόλη ή χώρα: αποφάσισαν να 
µεταναστεύσουν στην Αυστραλία, αναζητώντας καλύτερη τύχη ΣΥΝ. ξενιτεύοµαι, 
µετοικώ, αποδηµώ 2. (συνήθ. για πτηνά) αλλάζω τόπο διαβίωσης (κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα και σε συγκεκριµένες περιοχές): τα χελιδόνια 
µεταναστεύουν το φθινόπωρο προς πιο θερµά κλίµατα. 

µετανάστης (ο) {µεταναστών}, µετανάστρια (η) [µτγν.] {µεταναστριών} 
πρόσωπο που εγκαταλείπει µε τη θέληση του την πατρίδα του, για να 
εγκατασταθεί επί µεγάλο χρονικό διάστηµα σε άλλη χώρα: οι Έλληνες ~ στην 
Αυστραλία || οικονοµικός - (που ξενιτεύεται για οικονοµικούς λόγους µε την 
προοπτική να επιστρέψει στην πατρίδα του). Επίσης (λόγ.) µετανάστις (η) 
{µετανάστ-ιδος | -ίδων}. — µεταναστόπουλο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετά- + -νά-στης < ναίω, πιθ. µέσω αµάρτυρου ρ. *µε-ταναίω 
«αλλάζω κατοικία, αποδηµώ», όπου το µετά- έχει τη σηµ. τής µεταβολής, τής 
µετακίνησης. Το θ. νασ- τού ρ. ναίω µαρτυρείται και στη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου νάστης- οικιστής. Παρετυµολογική πρέπει να θεωρηθεί η αναγωγή 
τού ουσ. µετανάστης στο ρ. µετανίστα-µαι «µεταναστεύω, αποδηµώ» µέσω 
αµάρτυρου τ. *µετ-ανα-στάτης (απλολογία), καθώς δεν υπάρχει κανένας 
παρόµοιος σχηµατισµός στην Ελληνική]. 

µετανεωτερικός, -ή, -ό ο µεταµοντέρνος (βλ.λ.). — µετανεωτερι-κότητα 
(η). 

µετανιώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µετάνιω-σα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. αλλάζω γνώµη 
ή απόφαση µετά από νέα σκέψη: ήταν έτοιµος να παραιτηθεί, αλλά τελικά 
µετάνιωσε και αποφάσισε να µείνει στη δουλειά του || αγόρασε το και δεν θα 
µετανιώσεις 2. αισθάνοµαι λύπη ή ντροπή για κάτι που έκανα ή παρέλειψα να 
πράξω, εύχοµαι να µην είχε συµβεί: θα µετανιώσεις µια µέρα, αλλά τότε θα 
είναι αργά || δεν ~ για όσα είπα ΣΥΝ. µεταµελούµαι ♦ 3. (µετβ.) στη ΦΡ. το 
µετανιώνω αλλάζω γνώµη για κάτι, µετανοώ: το µετάνιωσα που δεν πήγα µαζί 
τους, ήταν κρίµα || όσοι δεν προσέχουν τι αγοράζουν, το µετανιώνουν πικρά (βλ. 
κ. λ. µετανοώ). — µετάνιωµα (το) [µεσν.] κ. µετανιωµός (ο) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. µετανοώ (-έω) (βλ.λ.) µέσω τού αορ. µετάνιωσα < 
µετα-νόησα < µετενόησα (µε αναβιβασµό τού τόνου και συνίζηση). Σύµφωνα 
µε λιγότερο πιθανή άποψη, < µεσν. µεταγνώθω < αρχ. µεταγιγνώσκω (βλ. κ. 
νιώθω) ή απευθείας από το αρχ. µετάνοια]. 

µετανοητής (ο) [1883] 1. πρόσωπο που έχει µετανιώσει 2. ΕΚΚΛΗΣ. µοναχός τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, που ανήκει σε τάγµα, το οποίο έχει ως κύριο 
µέληµα του τη µετάνοια. — µετανοητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

µετάνοια (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίας | χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αίσθηµα ψυχικής 
συντριβής, ντροπής ή λύπης που αισθάνεται κανείς, όταν συνειδητοποιήσει το 
κακό ή το σφάλµα που διέπραξε και η διάθεση να αλλάξει τρόπο σκέψης, να 
το επανορθώσει και να συγχωρηθεί: δάκρυα µετανοίας || το δικαστήριο θα 
λάβει υπ' όψιν ότι ο κατηγορούµενος έδειξε ειλικρινή ~ για την πράξη του ΣΥΝ. 
µεταµέλεια- ΦΡ. (α) ΝΟΜ. έµπρακτη µετάνοια βλ. λ. έµπρακτος (β) δήλωση 
µετανοίας βλ. λ. δήλωση 2. ΕΚΚΛΗΣ. εξοµολόγηση αµαρτιών στο µυστήριο 
τής εξοµολόγησης 3. (προφέρεται µε-τά-νοια) εδαφιαία κλίση τής κεφαλής και 
γονυκλισία ως έκφραση ευλάβειας και λατρευτικού σεβασµού ή ως έκφραση 
µεταµέλειας: (µτφ.) µου κάνει µετάνοιες να µην τον κα-ταδώσω (µε παρακαλεί, 
µε ικετεύει) ΣΥΝ. παράκληση, ικεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. [ETYM. αρχ < 
µετανοώ]. 

µετανοώ ρ. αµετβ. {µετανοείς... | µετανόη-σα, -µένος} (λόγ.) αισθάνοµαι τύψεις 
ή ψυχική συντριβή για αµαρτήµατα ή σφάλµατα που έχω διαπράξει: - για τις 
πράξεις µου ΣΥΝ. µεταµελούµαι, µετανιώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µετανοώ (-έω) 
«µεταβάλλω γνώµη, τρόπο σκέψεως (σχετικά µε προηγούµενη ενέργεια µου)» 
< µετά- + νοώ < νους]. µεταξάδικο (το) 1. εργαστήριο επεξεργασίας µεταξιού 
2. κατάστηµα 
πώλησης µεταξιού και µεταξωτών υφασµάτων. µεταξάς (ο) {µεταξάδες}, 
µεταξού (η) {µεταξούδες} 1. τεχνίτης ασχολούµενος µε την κατεργασία τού 
µεταξιού 2. πρόσωπο που εµπορεύεται µετάξι και υφάσµατα µεταξωτά. 
µεταξένιος, -ια, -ιο [µεσν.] (καθηµ.) 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
µετάξι, µεταξωτός: ~ υφάσµατα 2. (µτφ.) αυτός που θυµίζει µετάξι, που είναι 
απαλός, στιλπνός και λείος σαν µετάξι: ~ µαλλιά, όλο υγεία || ~ λάµψη στα 
µαλλιά || ~ απαλότητα στα ρούχα (από δια- 
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φηµίσεις). Επίσης µετάξινος, -η, -ο [1871]. µετάξι (το) {µεταξ-ιού | χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. η λεπτή, λεία και απαλή ύλη που εκκρίνεται ως ίνα από το κουκούλι 
τού µεταξοσκώληκα 2. (συνεκδ.) η υφαντική πρώτη ύλη, η κλωστή που 
κατασκευάζεται από την παραπάνω ύλη ■ ΦΡ. οδός | δρόµος τού µεταξιού 
(αγγλ. [Great] Silk Road) αρχαία οδός που ένωνε, ήδη από τη ρωµαϊκή περίοδο, 
την Ασία µε τη ∆ύση και χρησιµοποιήθηκε για εµπορικές και πολιτιστικές 
ανταλλαγές: ο Μάρκο Πόλο έφτασε στην Κίνα ακολουθώντας την ~ || τουριστικά 
γραφεία οργανώνουν ταξίδια στα αποµεινάρια τής ~ 3. (συνεκδ.) το ύφασµα ή το 
ρούχο που παράγεται από την παραπάνω ύλη, το µεταξωτό: την τάιζε, τη 
φρόντιζε, την είχε ντυµένη στο ~· τι παράπονο είχε; 4. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
οτιδήποτε έχει την απαλή υφή και τη λάµψη τού µεταξιού: µαλλιά ~ || ρούχο ~. 
Επίσης (λόγ.) µέταξα (η) [µτγν.] {µετάξ-ης | -ών}. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. µετάξιον, υποκ. τού ουσ. µέταξα, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 
µετάξινος, -η, -ο → µεταξένιος µεταξοβάµβακας (ο) είδος βαµβακιού για το 
γέµισµα στρωµάτων, 
µαξιλαριών κ.λπ. µεταξοβιοµηχανία (η) (µεταξοβιοµηχανιών) 1. ο τοµέας τής 
βιοµηχανίας που ασχολείται µε την παραγωγή και την επεξεργασία τού µεταξιού 
2. (συνεκδ.) εργαστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας µεταξιού για τη χρήση 
του στην υφαντική. µεταξοειδής, -ής, -ές [1887] {µεταξοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός 
που µοιάζει µε µετάξι ως προς την υφή του, ο µεταξένιος. µεταξοκλωστικός, -ή, 
-ό 1. (συνήθ. για εργαλεία) αυτός που χρησιµεύει στο κλώσιµο νηµάτων από 
µετάξι 2. µεταξοκλωστική (η) η τεχνική τής κατασκευής νηµάτων από µετάξι. 
µεταξόνιο (το) [1887] {µεταξονί-ου | -ων} 1. η απόσταση ανάµεσα στον 
εµπρόσθιο και τον οπίσθιο άξονα των τροχών οχήµατος 2. ΑΡΧΙΤ. το διάστηµα 
µεταξύ των αξόνων δύο κιόνων. [ΕΤΥΜ. < µετ(α)- + αξόνιο, υποκ. τού ουσ. 
άξονας]. µεταξοπαραγωγός, -ός, -ό [1887] 1. (για χώρες | περιοχές) αυτός που 
παράγει µετάξι: η Ελλάδα κατέχει σηµαντική θέση ανάµεσα στις 
µεταξοπαραγωγούς χώρες 2. (για πρόσ.) µεταξοπαραγωγός (ο/η) αυτός που 
εκτρέφει µεταξοσκώληκες για την παραγωγή και το εµπόριο µεταξιού ΣΥΝ. 
σηροτρόφος. — µεταξοπαρανωνή (η) [1889]. µεταξοσκώληκας (ο) [1838] 
{µεταξοσκωλήκων} η κάµπια λεπιδό-πτερου εντόµου (πεταλούδας), µε χοντρό, 
τριχωτό, πτυχωτό σώµα και µεγάλα ανοιχτόχρωµα φτερά, η οποία δεν πετάει, 
τρέφεται κυρ. µε φύλλα µουριάς και από την ουσία που εκκρίνει για την 
κατασκευή τού κουκουλιού της παράγεται το µετάξι ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) βόµβυξ. 
µεταξοσκωληκοτροφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µεταξοσκωλήκων 
για την παραγωγή µεταξιού ΣΥΝ. σηροτροφία. µεταξόσπορος (ο) [1889] 
{µεταξοσπόρων} το αβγό τού µεταξοσκώληκα. µεταξότριχα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} λεπτό, ανθεκτικό, διαφανές νήµα, 
µε το οποίο δένονται τα άγκιστρα στο άκρο τής πετονιάς. µεταξοτυπία (η) 
{µεταξοτυπιών} 1. µέθοδος καλλιτεχνικής εκτύπωσης µε τη βοήθεια οθόνης 
από δικτυωτό ύφασµα (γάζα), που τεντώνεται πάνω σε τελάρο 2. το 
εκτυπωµένο έργο τέχνης που τυπώνεται και αναπαράγεται µε αυτή τη µέθοδο 
από το πρωτότυπο του. — µεταξοτυπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Seidensiebdruck]. µεταξουργείο (το) 
[1808] το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία τού µεταξιού και η 
κλώση του σε νήµατα. µεταξθυργία (η) [1810] {µεταξουργιών} η τεχνική ή η 
βιοµηχανική µονάδα κατεργασίας µεταξιού. — µεταξουρνός (ο/η) [1856]. 
[ΕΤΥΜ. < µεταξουργός < µετάξι + -ουργός < έργο]. µεταξοΰφαντος, -η, -ο 
[1889] 1. αυτός που έχει υφανθεί από νήµα µεταξιού ΣΥΝ. µεταξωτός 2. (µτφ.) 
αυτός που είναι στιλπνός και λείος στην αφή σαν µετάξι. µεταξοϋφαντουργία 
(η) [1888] {χωρ. πληθ.) η τεχνική ή ο βιοµηχανικός κλάδος που ειδικεύεται 
στην παραγωγή υφασµάτων από µετάξι. — µεταξοϋφαντουργός (ο/η). µεταξύ 
κ. αναµεταξύ πρόθ.· δηλώνει: 1. τοπικό προσδιορισµό στο διάστηµα ανάµεσα 
σε δύο τοπικά σηµεία (+γεν.): η Πολωνία βρίσκεται ~ τής Ρωσίας και τής 
Γερµανίας 2. χρονικό προσδιορισµό στο διάστηµα ανάµεσα σε δύο χρονικά 
σηµεία (+γεν.): για το διάστηµα ~ Αυγούστου και Οκτωβρίου οι εργαζόµενοι δεν 
έχουν πληρωθεί' ΦΡ. (α) εν τω µεταξύ | στο µεταξύ (αρχ. φρ. εν τω µεταξύ (ενν. 
χρόνω), Ξενοφ. Συµπύσιον 1,14) (ί) ενώ γίνονται αυτά: κάτσε να δεις τηλεό-
ραση, ~ εγώ θα ετοιµάσω κάτι να φάµε (ii) ωστόσο: του µιλούσε για ταξίδια και 
διασκεδάσεις κι αυτός ~ δεν είχε λεφτά να πληρώσει το νοίκι! (β) µεταξύ τυρού 
και αχλαδιού (ί) κατά το επιδόρπιο: πολλά σοβαρά ζητήµατα συζητιούνται ~ στα 
γεύµατα εργασίας (ii) στη διάρκεια τής κουβέντας, παρεµπιπτόντως: 
προσπάθησα να του ζητήσω ~ να µου κάνει την εξυπηρέτηση που ήθελα 3. 
γενικότερα: (α) προσδιορισµό µιας τιµής σε οποιοδήποτε µέγεθος ανάµεσα σε 
δύο άλλες τιµές (+γεν.): η θερµοκρασία θα κυµανθεί ~ 15 και 20 βαθµών 
Κελσίου (β) προσδιορισµό διαστήµατος ανέµεσα σε συγκεκριµένες καταστάσεις 
(+γεν.): είµαστε ~ τού να µείνουµε και να φύγουµε, αλλά δεν µπορούµε να 
αποφασίσουµε- ΦΡ. (α) µεταξύ σφύρας και άκ-µονος βλ. λ. σφύρα (β) µεταξύ 
Σκύλλας και Χάρυβδης βλ. λ. Σκύλλα (γ) µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας βλ. λ. 
αφθαρσία (δ) µεταξύ ζωής και θανάτου βλ. λ. θάνατος (ε) µεταξύ δύο πυρών 
βλ. λ. πυρ 4. συ-γκατάλεξη προσώπου σε οµάδα προσώπων ή αντικειµένου σε 
σύνολο οµοειδών αντικειµένων (+γεν.): στη φωτογραφία διακρίνεται ο πρόεδρος 
- µελών τού κόµµατος || ο ∆ούναβης συγκαταλέγεται ~ των µεγαλύτερων ποταµών 
τού κόσµου 5. επιλογή από δύο δυνατότητες 

(+γεν.): ~ των δύο λύσεων προτιµώ την πιο ανώδυνη· ΦΡ. µεταξύ δύο κακών, το 
µη χείρον βελτιστον ανάµεσα σε δύο κακά, το λιγότερο κακό είναι προτιµότερο 
6. (α) σχέση που αφορά και στα δύο µέρη, σχέση οµοιότητας ή διαφοράς, 
αλληλοπάθεια (+γεν., -(-αδύνατοι τ. προσωπικής αντων.), π.χ. συνοµιλίες ~ 
Αθηνών και Άγκυρας || τρωγόµαστε (= τσακωνόµαστε) ~ µας κάθε µέρα || 
πόλεµος ~ Κροατών και Σέρβων ΦΡ. µεταξύ κατεργαραιων ειλικρίνεια βλ. λ. 
κατεργάρης (β) (ειδικότ.) µόνο µε αδύνατους τ. προσωπικής αντων.: (i) χωρίς 
την παρουσία | µεσολάβηση τρίτων: ας τους αφήσουµε να τα βρουν ~ τους || ~ 
µας ποτέ δεν έχουµε προβλήµατα (ii) χωρίς να διαρρεύσει σε τρίτους, 
εµπιστευτικά: ό,τι είπαµε, θέλω να µείνει ~ µας- ΦΡ. µεταξύ άλλων εκτός ή 
επιπλέον των όσων έχουν ήδη ειπωθεί: ο πρωθυπουργός µίλησε ~ και για θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < µετά + πρόθ. 
ξύ(ν) (βλ κ. συν). Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. µεταξύ µας (< γαλλ. entre 
nous) και µεταξύ τυρού και αχλαδιού (< γαλλ. entre la poire et le fromage(]. 
µεταξωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από µετάξι: ~ 
γραβάτα | φόρεµα | εσώρουχα ΣΥΝ. µετάξινος, µεταξένιος· ΦΡ. (παροιµ.) τα 
µεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους βλ. λ. βρακί 2. µεταξωτό (το) 
ύφασµα ή ρούχο από µετάξι: «να βάλω τα ~ και να φυσάει» (τραγ.). µεταπείθω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέπεισα, µεταπείσθηκα (καθηµ. -τηκα)} πείθω κάποιον να 
αλλάξει γνώµη, πεποίθηση ή απόφαση: ήθελε να φύγει, αλλά τον µετέπεισα κι 
έµεινε. µεταπηδώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µεταπηδάς... | µεταπήδησα} (+σε) 1. 
(σπάν.) πηδώ (στην άλλη πλευρά) 2. (συνήθ. µτφ.) περνώ (σε άλλες θέσεις, 
πεποιθήσεις, στρατόπεδο): µεταπήδησε στο στρατόπεδο των συντηρητικών || δεν 
δυσκολεύεται να µεταπηδά από παράταξη σε παράταξη ΣΥΝ. µετακινούµαι. — 
µεταπήδηση (η) [µτγν.]. µεταπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µετέπεσα} (λόγ.) 1. 
περιέρχοµαι (σε νέα θέση ή κατάσταση), εγκαταλείποντας µε απότοµο τρόπο 
την προηγούµενη µου θέση ή κατάσταση: ύστερα από τόση ζωντάνια και 
ενεργητικότητα, µετέπεσε σε µια κατάσταση αδράνειας και νωθρότητας ΣΥΝ. 
µεταβάλλοµαι, αλλοιώνοµαι, µεταστρέφοµαι 2. ΓΛΩΣΣ. (για λέξεις) αλλάζω 
σηµασία µε την πάροδο τού χρόνου: η λέξη «γυµνάσιο» έχει µεταπέσει από τη 
σηµασία τού γυµναστηρίου σε αυτήν τής σχολικής βαθµίδας τής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. µεταπλασια (η) {µεταπλασιών} ΒΙΟΛ. Ο ανώµαλος 
µετασχηµατισµός ενός τύπου κυτταρικού ιστού ή οµάδας κυττάρων σε άλλον 
τύπο. [ΕΤΥΜ. < µεταπλάσσω (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méta-
plasie]. µετάπλασµα (το) {µεταπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΕΩΠ. ουσία χρήσιµη 
για τη βελτίωση φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τού εδάφους. µεταπλασµός (ο) 
ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή στη µορφολογική, κυρίως, δοµή των τύπων των λέξεων, η 
µετάβαση από ένα µορφολογικό παράδειγµα σε άλλο, π.χ. ο µεταπλασµός των 
ρηµάτων σε -ώ, -οίς... (δηλώ) σε ρήµατα σε -ώνω (δηλώνω) ή ο µεταπλασµός 
τού χειµών σε χειµώνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διεθνικός, δουλειά, σπάζω, τύχη. 
[ΕΤΥΜ. < µεταπλάσσω (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. metaplasm]. 
µεταπλάσσω ρ. [αρχ.] µετβ. {µετέπλασ-α, µεταπλάσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} διαµορφώνω εκ νέου µεταβάλλοντας µορφή ή σχήµα: ~ τον χαρακτήρα 
κάποιου-ΣΥΝ. ξαναπλάθω, µετασχηµατίζω, µετατρέπω. Επίσης µεταπλάθω. — 
µετάπλαση (η) [µεσν.], µεταπλαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλάθω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταπλάσσω | -ττω < µετά- + πλάσσω | -ττω (βλ. κ. πλάθω)]. 
µεταπλαστός, -ή, -ό [1891] αυτός που µπορεί να µεταπλασθεί. µεταποίηση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. µεταβολή στη µορφή ενός πράγµατος 
και παραγωγή νέου µε επιδιορθώσεις που γίνονται στην προηγούµενη του 
κατάσταση: ~ ενδυµάτων 2. ΟΙΚΟΝ. η δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο 
τον µετασχηµατισµό πρώτων υλών και άλλων υλικών σε προϊόντα νέα, 
διαφορετικά είτε στη µορφή είτε στις ιδιότητες και λειτουργίες από τις αρχικές 
ύλες που χρησιµοποιήθηκαν. µεταποιήσιµος, -η, -ο [1840] αυτός που 
επιδέχεται µεταποίηση: ~ 
υλικό. µεταποιητικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει σχέση µε τη µεταποίηση: ~ 
βιοµηχανία. — µεταποιητικ-ά | -ώς επίρρ. µεταποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{µεταποιείς... | µεταποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} µεταβάλλω κάτι ως προς 
τη µορφή ή/και τη λειτουργία του: ~ ένα παλιό κοστούµι || µεταποιηµένα ρούχα 
ΣΥΝ. µετασχηµατίζω, τροποποιώ,µετασκευάζω. µεταπολεµικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που γίνεται µετά από πόλεµο 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο 
µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο: η διαίρεση τής ~ Ευρώπης σε δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα ANT. προπολεµικός. — µεταπολεµικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. postwar]. µεταπολίτευση (η) [1831] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, 
-εύσεων) 1. η πολιτειακή µεταβολή, η µετάβαση από ένα είδος πολιτεύµατος σε 
άλλο 2. (ειδικότ.-συχνά µε κεφ.) η πολιτειακή µεταβολή τού 1974 µε την 
αποκατάσταση τής δηµοκρατίας στην Ελλάδα.   — µεταπολιτευτικός,-ή,-ό 
[1812]. µεταπολιτική (η) η φιλοσοφική µελέτη τής πολιτειακής σύνθεσης των 
κοινωνιών ή ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την ορολογία, τις 
έννοιες και τη συγκρότηση τής πολιτικής επιστήµης. µεταπούληµα (το) —> 
µεταπώληση µεταπούληση (η) → µεταπώληση µεταπουλω ρ. → µεταπωλώ 
µεταπρασία (η) {µεταπρασιών} ΝΟΜ. σύµβαση πωλήσεως στο πλαί- 
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σιο τής οποίας ο αγοραστής, ο οποίος πρόκειται να πωλήσει το πράγ-
µα περαιτέρω σε τρίτο αγοραστή, αποκτά από τον πωλητή µόνον την 
κατοχή τού πράγµατος αλλά όχι και την κυριότητα και, ανάλογα, 
εάν το πράγµα πωληθεί µε τη συναίνεση τού αρχικού πωλητή, κατα-
βάλλει ύστερα σε εκείνον το τίµηµα ή, εάν δεν πωληθεί, το επιστρέ-
φει εντός ορισµένης προθεσµίας. 
[ΕΤΥΜ. < µεταπράτης (βλ.λ.), κατά τα δηµοπράτης - δηµοπρασία. Πβ. κ. 
µτγν. µετάπρασις «µεταπώληση»]. 

µεταπράτης (ο) {µεταπρατών} το πρόσωπο που µεταπωλεί εµπορεύ-
µατα, για να κερδίσει περισσότερα χρήµατα από τη νέα τιµή πώλη-
σης τους ΣΥΝ. µεταπωλητής. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < µεταπιπράσκω «µεταπωλώ» < µετά- + πιπράσκω «πω-
λώ» (βλ. λ. πρατήριο)]. 

µεταπράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µεταπώληση. 
µεταπρατικός, -ή, -ό [1855] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µετα-
πράτη και τη δραστηριότητα του 2. µεταπρατική οικονοµία τύπος οι-
κονοµίας χαρακτηριστικός αναπτυσσόµενων χωρών, οι οποίες δεν 
έχουν αυτοτελή βιοµηχανία και χρησιµοποιούνται ως διαµετακοµι-
στικός σταθµός για το εµπόριο των ανεπτυγµένων µε τις αναπτυσ-
σόµενες χώρες. 

µεταπτυχιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις επιπλέον 
σπουδές, οι οποίες γίνονται µετά την απόκτηση τού πτυχίου: ~ σεµι-
νάριο | σπουδές | εργασία 2. µεταπτυχιακός (ο), µεταπτυχιακή (η) ο 
φοιτητής που συνεχίζει τις σπουδές του µετά την απόκτηση τού πτυ-
χίου του για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και περαιτέρω 
εξειδίκευση στο αντικείµενο του: είναι - στο Πολυτεχνείο 3. µετα-
πτυχιακά (τα) κύκλος σπουδών που ακολουθεί κανείς µετά την από-
κτηση τού πρώτου πτυχίου από τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα: 
έκανε ~ στην Αγγλία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. post-
graduate]. 

µετάπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. ξαφνική µεταβολή 
και µετάβαση σε νέα θέση ή κατάσταση (π.χ. από το καλύτερο στο 
χειρότερο): η καριέρα του παρουσιάζει συνεχείς ~ || οι ~ από το κρύο 
στη ζέστη είναι εποχικά φαινόµενα τού φθινοπώρου || οι ψυχολογικές 
~ κάποιου || ~ τού ανέµου 2. ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή (ποσοτική ή ποιοτική) 
στο φωνήεν τής ρίζας τού θέµατος, τής κατάληξης κ.λπ. στις ινδοευ-
ρωπαϊκές γλώσσες, κυρ. στα αρχαϊκότερα στάδια εξελίξεως τους 3. 
ΓΕΩΛ. κατηγορία ρηγµάτων τού στερεού φλοιού τής Γης, που παρου-
σιάζουν διαφορά επιφανείας ως προς τα στρώµατα που διερράγησαν. 
— µεταπτωτικός, -ή, -ό [µτγν.], µεταπτωτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µετάπτωσις < µεταπίπτω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

µεταπτώσεις: µεταβολές τής µορφής των λέξεων. Η ελληνική 
γλώσσα, περισσότερο από τις άλλες συγγενείς γλώσσες, εµφανίζει 
συχνά κατά την παραγωγή και τη σύνθεση των λέξεων µεταβολές 
στο φωνήεν τής ρίζας, τού θέµατος, των προσφυµάτων κ.λπ. Οι µε-
ταβολές αυτές καλούνται µεταπτώσεις. Παράδειγµα: λέγω - λόγος 
(ε → ο), φρένες - σώφρων (ε → ω), λείπω - ελλιπής (ει → ι), ποι-
µένα -ποιµήν)ε→ η), τένων- τάση (ε→ α), πετώ-πτερό (ε→ 0), 
φεύγω - φυγή (ευ→ υ) κ.λπ. ∆ιακρίνονται πέντε είδη µεταβολών, 
πέντε βαθµίδες µεταπτωτικές: η ετεροιωµένη (το φωνήεν µετα-
βάλλει ποιόν, από ε γίνεται ο- λέγω→ λόγος), η εκτεταµένη (το 
φωνήεν µεταβάλλει ποσότητα, από βραχύ γίνεται µακρό, ε → η-

πατέρα → πατήρ), η εκτεταµένη-ετεροιωµένη (το φωνήεν µετα-
βάλλει και ποιόν και ποσότητα, ε→ ω- φρένες → σώφρων), η συ-
νεσταλµένη (το φωνήεν σιγάται και το παρακείµενο υγρό ή έρρι-
νο σύµφωνο παίρνει τη µορφή φωνήεντος (m, n, 1, r), εµ /εν | ελ | 
ερ→α)µ) | α(ν) | αλ | -λα | αρ | -ρα· στέλλω → εστάλην, τένων→ 
τάση, φέρω→ φαρέτρα) και η µηδενισµένη (το βασικό φωνήεν 
σιγάται, µηδενίζεται ε → φ- πετώ → πτ-ερό, πείθω → *πιθ-τός > 
πιστός, πατέρα → πατρικός, φεύγω → φυγή). Η βαθµίδα εκ-
κινήσεως, η βασική βαθµίδα, ονοµάζεται απαθής (το φωνήεν της 
µένει απαθές, δεν µεταβάλλεται). Παραδείγµατα: λειπ- (λείπω) -
λοιπ- (υπόλοιπος) - λιπ- (ελλιπής)· δεµ- (δέµω «κτίζω») - δοµ- (δο-
µή) - δωµ- (δωµάτιο) - δα- (δτη- δάπεδο) - δµ- (νεόδµητος)- µεν-
(ποιµένα) - µην- (ποιµήν) - µαν- (χηψ*ποιµαν^ω > ποιµαίνω) - µν-
(ποίµνιο)- ρευ- (ρεύµα) - po(F)- (ροΕή > ροή) - ρυ- (ρυάκι). 

µεταπύργιο (το) [αρχ.] {µεταπυργί-ου | -ων} τµήµα τείχους ή φρου-
ρίου, που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο πύργους ή προµαχώνες τού 
φρουρίου. 

µεταπώληση (η) [1871] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αγορά 
εµπορευµάτων και η εκ νέου πώληση τους για την επίτευξη τού κα-
τά το δυνατόν µεγαλύτερου κέρδους. 

µεταπωλητής (ο) [1871] το πρόσωπο που αγοράζει, για να πουλήσει 
εκ νέου ό,τι αγόρασε σε υψηλότερη τιµή, ώστε να ωφεληθεί από το 
κέρδος που προκύπτει ΣΥΝ. µεταπράτης. 

µεταπωλώ [µτγν.] κ. µεταπουλώ [µεσν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. {µεταπω-
λείς... | µεταπώλησα} αγοράζω (εµπόρευµα) και το πουλώ εκ νέου, για 
να πετύχω κατά το δυνατόν µεγαλύτερο κέρδος. 

µεταροµαντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που 
ακολουθεί τον ροµαντισµό. 

µεταρρηµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που παράγεται από ρήµα 2. 
µεταρρηµατική παραγωγή η παραγωγή ουσιαστικού, κυρίως, από 
ρήµα, π.χ. µαρτυρώ > µαρτυριάρης, κρεµώ > κρεµάστρα, απλώνω > 
άπλα, γεννώ > γεννοβολώ, κατ' αντιδιαστολή προς τη µετονοµατική 
παραγωγή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. post-verbal]. 

µεταρρυθµίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µεταρρύθµισ-α, -τηκα, -µένος} µετα-
βάλλω τον ρυθµό, τον τρόπο λειτουργίας, τη µορφή ή την οργάνωση 

(συστήµατος, κατάστασης ή συνόλου πραγµάτων) για την επίτευξη 
καλύτερου αποτελέσµατος: ~ το εκπαιδευτικό | πολιτικό | οικονοµικό 
σύστηµα µιας χώρας || ~ ένα σχέδιο νόµου || ~ την επίπλωση τού σπι-
τιού ΣΥΝ. τροποποιώ, µετασχηµατίζω, αναµορφώνω, αναδιοργανώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

µεταρρύθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µεταβολή τού 
ρυθµού, τού τρόπου λειτουργίας, οργάνωσης ή τής µορφής µιας κα-
τάστασης ή ενός συστήµατος για την επίτευξη καλύτερου αποτελέ-
σµατος: εκπαιδευτική | οικονοµική | θρησκευτική ~ || το εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα έχει ανάγκη από ριζικές ~ ΣΥΝ. µετασχηµατισµός, 
τροποποίηση, αναµόρφωση, αναδιοργάνωση, ανάπλαση 2. ΘΡΗΣΚ. Με-
ταρρύθµιση (η) η θρησκευτική κίνηση που άνθησε τον 16ο αι. για 
την εξυγίανση και ανανέωση τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας και 
κατέληξε στη διάσπαση της µε την εµφάνιση των διαφόρων προτε-
σταντικών Εκκλησιών. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µεταρρύθµισις < αρχ. µεταρρυθµίζω. Ως θρησκ. όρ. η λ. 
αποδίδει το γερµ. Reformation]. 

µεταρρυθµιστής (ο) [1871], µεταρρυθµίστρια (η) [1887] {µεταρ-
ρυθµιστριών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που επιφέρει µεταρρυθµίσεις ή επι-
ζητεί ριζικές αλλαγές για τη βελτίωση µιας κατάστασης ΣΥΝ. ανα-
µορφωτής, αναδιοργανωτής, ανακαινιστής 2. ΘΡΗΣΚ. πρόσωπο που 
ασπάστηκε και ακολούθησε τη θρησκευτική Μεταρρύθµιση των δια-
µαρτυροµένων, κυρ. την εποχή τής έντονης αναµέτρησης της µε τη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. 

µεταρρυθµιστικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε τις µε-
ταρρυθµίσεις ή τις προκαλεί: ~ προσπάθειες | ενέργειες | πολιτική | 
νόµος. — µεταρρυθµιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

µεταρσιώνω ρ. µετβ. {µεταρσίω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ ψυχική 
ανάταση, εξυψώνω (την ψυχή και το πνεύµα): «ο µεταµεληµένος πι-
στός έβγαινε µεταρσιωµένος από το εξοµολογητήριο» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
ανεβάζω, εξυψώνω. — µεταρσίωση (η) [1887], µεταρσιωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταρσιώ (·όω) < µετάρσιος «ο αιωρούµενος ψηλά στον 
αέρα» < *µετάρτ-ιος < *µέτ-άρ-τος < *µετ-άερ-τος < µετ(α)- + άείρω 
«υψώνω» (βλ. λ. αίρω)]. 

µετασεισµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα φαινόµενα που 
ακολουθούν τον κυρίως σεισµό: ~ δονήσεις ΑΝΤ. προσεισµικός. 

µετασεισµός (ο) καθεµιά από τις ολοένα και ασθενέστερες σεισµικές 
δονήσεις, που ακολουθούν τον κυρίως σεισµό ANT. προσεισµός. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. aftershock]. 

µετασκευάζω ρ. µετβ. {µετασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
µετατρέπω (κατασκευή), για να χρησιµοποιηθεί κατά διαφορετικό 
τρόπο και λειτουργία από την αρχική: ~ πολεµικό πλοίο σε εµπορικό 
ΣΥΝ. µετασχηµατίζω, µεταποιώ. — µετασκευαστικός, -ή, -ό 
[µτγν.], µετασκευή (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < µετά- + σκευάζω < 
σκεύος]. 

µετασοβιετικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που 
ακολουθεί τη διάλυση τής Σοβιετικής Ένωσης. 

µετασταθµεύω ρ. αµετβ. [1897] {µεταστάθµευ-σα, -µένος} αλλάζω 
τόπο στάθµευσης. — µεταστάθµευση (η) [1897]. 

µεταστάς, -άσα, -άν {µεταστάντ-ος, -α | -ες, -ων} (αρχαιοπρ.) αυτός 
που έφυγε από τη ζωή, ο νεκρός· ιδ. ως επίσηµος τρόπος αναφοράς σε 
πρόσωπο που έχει πεθάνει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακαρίτης, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ 
Μτχ. µέσου αορ. β' (µετ-έστην) τού αρχ. ρ. µεθίστηµι «µετατοπίζω, 
µετακινώ» < µεθ- (< µετά-) + ϊστηµι (βλ. λ. ϊσταµαι). Η σηµερινή 
σηµ. είναι ευφηµιστική]. 

µετάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (αρχαιοπρ.) 1. η µε-
τάβαση σε άλλον τόπο: η ~ από τον κόσµο τής ύλης στον κόσµο των 
ιδεών ΣΥΝ. µετατόπιση 2. ΘΕΟΛ. η ανάληψη ή µεταφορά τού σώµατος 
τής Παναγίας µε θαυµαστό και άγνωστο τρόπο στον ουρανό µετά την 
Κοίµηση της: ρωµαιοκαθολική διδασκαλία για την ενσώµατη ~ τής 
Θεοτόκου 3. η εγκατάλειψη (κοµµατικού, ιδεολογικού χώρου) και η 
προσχώρηση στην αντίπαλη παράταξη: ιδεολογική - || τις τελευταίες 
εβδοµάδες σηµειώθηκαν - βουλευτών τού κυβερνώντος κόµµατος 
προς την αντιπολίτευση ΣΥΝ. µετακίνηση 4. ΙΑΤΡ. η µεταφορά (από 
έναν όγκο) καρκινικών κυττάρων µε τα αιµοφόρα ή τα λεµφοφόρα 
αγγεία και η ανάπτυξη τους µακριά από την αρχική εστία: ο καρκί-
νος έκανε ~ στον εγκέφαλο | στο συκώτι | στους πνεύµονες. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. µετάστασις< µεθίστηµι «µετακινώ, µετατοπίζω» < µεθ-(< µετά-) + 
ϊστηµι (βλ. κ. στήνω, ίσταµαι). Ο ιατρ. όρ. (ήδη στον Ιπποκράτη) 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. metastasis, γαλλ. métastase 
κ.ά.]. 

µεταστατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΙΑΤΡ. αυτός που οφείλεται σε µετάσταση: 
~ όγκος | φλεγµονή. — µεταστατικώς επίρρ. [µτγν.]. 

µεταστεγάζω ρ. µετβ. {µεταστέγασ-α, -τηκα/-θηκα, -µένος} στεγάζω 
κάποιον/κάτι σε άλλο κτήριο: «αποφάσισαν να µεταστεγάσουν το 
Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών στην οικία τού Ερρίκου Σλήµαν» 
(εφηµ.). — µεταστέγαση (η). 

µεταστοιχειώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταστοιχείωσα} µεταβάλλω σε 
βάθος, προκαλώ ουσιαστική µετατροπή σε κάτι. 

µεταστοιχείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. η 
µετατροπή χηµικού στοιχείου σε άλλο διαφορετικό προς το πρώτο, η 
οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε κατάλληλη πυρηνική διεργασία 
είτε από την ίδια τη φύση (φυσική µέθοδος) είτε από τον άνθρωπο (τε-
χνητή µέθοδος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

µεταστρατοπεδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µεταστρατοπέδευσα} στρα-
τοπεδεύω σε άλλο µέρος. — µεταστρατοπέδευση (η) [1844]. 

µεταστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέστρεψα, µεταστράφηκα (λόγ. µετε-
στράφην, -ης, -η...), µετεστραµµένος} 1. στρέφω προς άλλη κατεύθυν-
ση 2. (για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να αλλάξει γνώµη ή πεποίθηση, τον 
στρέφω προς διαφορετική κατεύθυνση: η αντιλαϊκή οικονοµική πολι- 
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τική τής κυβέρνησης µετέστρεψε την κοινή γνώµη εναντίον της || (µε-
σοπαθ.) συν τω χρόνω, όµως, το κλίµα µετεστράφη. 

µεταστροφή (η) [αρχ.] 1. η στροφή προς άλλη κατεύθυνση ΣΥΝ. γύ-
ρισµα, αναστροφή 2. (µτφ.) αλλαγή γνώµης, ιδεών ή φρονηµάτων 
προς διαφορετική κατεύθυνση: σηµειώθηκε ξαφνική ~ τής κοινής 
γνώµης υπέρ | εναντίον τής κυβέρνησης. 

µεταστώ (να/θα) ρ. → µεθίσταµαι 
µετασχηµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετασχηµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος) µεταβάλλω ως προς το σχήµα, τη µορφή ή τη δοµή, δίνω νέα 
µορφή σε (κάτι): ~ την κοινωνία ΣΥΝ. µεταρρυθµίζω, µεταµορφώνω, 
µετασκευάζω. 

µετασχηµατισµός (ο) 1. µεταβολή σχήµατος ή µορφής, η µετάβαση 
σε νέο σχήµα, νέα δοµή 2. ΒΙΟΛ. η µεταφορά γενετικού υλικού από το 
ένα κύτταρο στο άλλο, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή τού 
γενετικού κώδικα στο κύτταρο-αποδέκτη, µε αποτέλεσµα αυτό να 
συµπεριφέρεται σαν καρκινικό 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η διαδικασία σταδια-
κής µεταβολής και µετάβασης σε νέα κοινωνική δοµή: ο σοσιαλιστι-
κός ~ τής κοινωνίας 4. ΗΛΕΚΤΡ. η αλλαγή ενός συστήµατος µεταβαλ-
λόµενης τάσης και έντασης σε άλλο σύστηµα τάσεως και εντάσεως 
τής ίδιας συχνότητας, αλλά διαφορετικών τιµών, µε σκοπό τη µετά-
δοση ηλεκτρικής ενέργειας 5. ΓΛΩΣΣ. κατηγορία κανόνων που λει-
τουργούν στο αρχικό συντακτικό σχήµα µιας πρότασης και οδηγούν, 
σύµφωνα µε τη θεωρία τής γενετικής µετασχηµατιστικής γραµµατι-
κής (στην αρχική της διατύπωση από τον Ν. Chomsky), από τη βα-
θεία δοµή της στην τελική της µορφή (επιφανειακή δοµή), όπως δηλ. 
την εκφέρει τελικά ο οµιλητής. — µετασχηµατιστικός, -ή, -ό [1890], 
µετασχηµατιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γενετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. µετασχηµατίζω «αλλάζω σχήµα, µορφή». Οι επιστηµονικές σηµ. 
αποδίδουν το αγγλ. transformation]. 

µετασχηµατιστής (ο) ΗΛΕΚΤΡ. η συσκευή µε την οποία µετατρέπεται 
εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής τάσεως σε εναλλασσόµενο ρεύµα 
χαµηλής τάσεως και αντιστρόφως. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. transformateur]. 

µετασχολικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που ακο-
λουθεί µετά το σχολείο: ~ αγωγή ANT. προσχολικός. 

µετάσχω (να/θα) ρ. → µετέχω 
µετάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. ΣΤΡΑΤ. η µετακίνηση 
στρατιώτη ή αξιωµατικού από ένα Σώµα ή Όπλο σε άλλο: η ~ στρα-
τιώτη από την Αεροπορία στον Στρατό Ξηράς 2. (γενικότ.) η µετάθε-
ση δηµοσίου υπαλλήλου σε κενή θέση τού ιδίου βαθµού άλλου υπη-
ρεσιακού κλάδου, αναλόγως προς τις παρουσιαζόµενες ανάγκες: η 
υπηρεσία, για να καλύψει έκτακτες ανάγκες, θα προβεί σε µετατάξεις 
τού προσωπικού της 3. η µετάβαση σε άλλη κατηγορία: «η ~ των 
µετοχών µιας εταιρείας από την παράλληλη αγορά στην κύρια αγορά 
τού Χρηµατιστηρίου» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόσπαση. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. µετάταξις < αρχ. µετατάσσω | -ττω]. 

µετατάρσιο (το) [1836] {µεταταρσί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το µέρος τού πο-
διού που βρίσκεται µεταξύ των δακτύλων και τού ταρσού, αποτε-
λούµενο από πέντε µικρά οστά. — µεταταρσιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
µετά- + -τάρσιο < ταρσός (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
métatarse]. 

µετατάσσω ρ. µετβ. [αρχ.]  {µετέταξα, µετα-τάχθηκα, -ταγµένος} 
1. ΣΤΡΑΤ. µετακινώ (στρατιώτη ή αξιωµατικό) από ένα όπλο σε άλλο 
2. µετακινώ (δηµόσιο υπάλληλο) σε κενή θέση τού ιδίου βαθµού άλ-
λου υπηρεσιακού κλάδου. 

µετατίθεµαι ρ. → µεταθέτω 
µετατοπίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µετατόπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. µετακινώ (κάποιον/κάτι) σε άλλη θέση ή σηµείο διαφορετικό από 
το αρχικό: ~ το φορτίο | το κέντρο βάρους τού σώµατος µου || µετα-
τόπισαν τους πληθυσµούς σε νέες περιοχές· (µτφ.) 2. µετακινώ από 
ένα σηµείο σε άλλο: ~ το φταίξιµο | τις ευθύνες ΣΥΝ. µεταθέτω 3. 
στρέφω προς άλλη κατεύθυνση: τα µέσα ενηµέρωσης είχαν καταφέ-
ρει να µετατοπίσουν το ενδιαφέρον τού κοινού από τα πολιτικά προ-
βλήµατα στην πορεία των οµάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδο-
σφαίρου ΣΥΝ. µεταστρέφω. 

µετατόπιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µετακίνηση 
και τοποθέτηση σε άλλη θέση ή σηµείο διαφορετικό από το αρχικό: 
το ναυάγιο οφείλεται σε ~ φορτίου (σε απότοµη µετακίνηση τού 
φορτίου τού πλοίου από την αρχική του θέση) || ~ σπονδύλου || ~ πλη-
θυσµού από τις βόρειες στις νότιες περιοχές 2. (µτφ.) η µετακίνηση 
από ένα σηµείο σε άλλο ή η στροφή προς άλλη κατεύθυνση: η ~ τού 
άξονα τής συζήτησης | τής ευθύνης || ~ ψηφοφόρων από την Αριστερά 
προς το Κέντρο || «η ~ των επενδυτών σε αµοιβαία κεφάλαια» 
(εφηµ.) || η ~ τού ενδιαφέροντος τής κοινής γνώµης από τα πολιτικά 
θέµατα στα κοινωνικά ΣΥΝ. µεταστροφή 3. ΓΕΩΛ. µετατόπιση ηπεί-
ρων | πλακών το φαινόµενο των οριζόντιων µεγάλης κλίµακας µετα-
κινήσεων των ηπείρων, είτε µεταξύ τους είτε σε σχέση µε τις ωκεά-
νιες λεκάνες. Επίσης µετατόπισµα (το). 

µετατρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέτρεψα, µετατράπηκα} 1. επιφέρω µε-
ταβολές σε (κάποιον/κάτι) ως προς τη µορφή ή τις ιδιότητες του, δί-
νω νέα µορφή ή χρησιµοποιώ (κάποιον/κάτι) µε διαφορετικό τρόπο ή 
για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που είχε αρχικώς: µε τη συµπερι-
φορά της τον µετέτρεψε από αγριάνθρωπο σε υπάκουο σκυλάκι || µε-
τέτρεψε το σπίτι σε άντρο οργίων | χαρτοπαικτική λέσχη || ~ τη θερ-
µότητα σε ενέργεια || ~ τα κουρέλια σε χαρτί || οι αλχηµιστές τού Με-
σαίωνα επιδίωκαν να µετατρέψουν τον σίδηρο σε χρυσό ΣΥΝ. µετα-
βάλλω 2. αποδίδω την ισοδύναµη αξία σε συναλλαγή ή σε µέτρηση 
(για χρήµατα ή µονάδες µετρήσεως): ~ τα δολάρια σε λίρες | τις 
δραχµές σε δολάρια || ~ τα µέτρα σε χιλιοστά | τις οκάδες σε κιλά 
ΣΥΝ. αλλάζω 3. (ειδικότ. σε ποινές) µεταβάλλω την τιµωρία που έχει 

επιβληθεί πρωτοδίκως σε λιγότερο αυστηρή: το δικαστήριο µετέτρεψε 
τη θανατική του καταδίκη σε ισόβια | τα ισόβια σε εικοσαετή κά-
θειρξη. — µετατρεπτικός, -ή, -ό. 

µετατρέψιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να µετατραπεί: ~ νόµισµα | 
ποινή. — µετατρεψιµότητα (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
convertible]. 

µετατροπέας (ο) [1889] {µετατροπ-είς, -έων} µηχανή, συσκευή που 
χρησιµοποιείται για να µεταβάλλει τα φυσικά ή χηµικά χαρακτηρι-
στικά µιας ουσίας ή ενέργειας, συνήθ. για να βελτιωθεί η απόδοση ή 
να αξιοποιηθεί καλύτερα. 

µετατροπή (η) [αρχ.] 1. η µεταβολή ως προς τη µορφή ή τις ιδιότητες· 
η τροποποίηση: έκανε πολλές ~ στο σπίτι, σχεδόν το ξανάχτισε από 
την αρχή || η ~ ενός παλιού αρχοντικού σε εστιατόριο ΣΥΝ. αλλαγή 
2. η απόδοση τής ισοδύναµης αξίας σε συναλλαγή ή µέτρηση: η ~ 
10.000 δολαρίων σε δραχµές 3. ΝΟΜ. µετατροπή ποινής ευεργέτηµα το 
οποίο, κατά τους όρους τού νόµου, παρέχεται από τον ποινικό 
δικαστή στον κατηγορούµενο, ο οποίος καταδικάζεται σε σχετικά µι-
κρή ποινή στερητική τής ελευθερίας του, το οποίο συνίσταται στη 
δυνατότητα να εξαγοράσει σε χρήµα την ποινή και να αποφύγει έτσι 
τη φυλάκιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλαγή. 

µετατροπία (η) [αρχ.] {µετατροπιών} ΜΟΥΣ. η αλλαγή τονικότητας 
µέσα στον ίδιο τρόπο και, κυρίως, το πέρασµα από τον έναν τρόπο 
στον άλλο, κατά τη σύνθεση ενός έργου. 

µετατροφία (η) 1. είδος ατροφίας, ελαττωµατική θρέψη 2. τροποποί-
ηση τής διατροφής για ορισµένο θεραπευτικό σκοπό. — µετατροφι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. metatrophia]. 

µετατρόχιο (το) [1847] {µετατροχί-ου | -ων} το διάστηµα (η απόστα-
ση) ανάµεσα στους πρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς ενός οχή-
µατος. 

µετατυπώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µετατύπω-σα, -θηκα, -µένος} τυπώνω 
εκ νέου (κάτι που είχε ήδη τυπωθεί): ~ ένα αρχαίο κείµενο ΣΥΝ. ξα-
νατυπώνω, ανατυπώνω. — µετατύπωση (η) [µτγν.]. 

µεταφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η φάση τής µίτωσης 
(βλ.λ.) κατά την οποία τα ήδη διπλασιασµένα χρωµοσώµατα διατάσ-
σονται στην ισηµερινή πλάκα ή στεφάνη, στον ισηµερινό τής ατρά-
κτου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metaphase]. 

µεταφερτος, -ή, -ό αυτός που µπορεί να µεταφερθεί. 
µεταφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέφερα, µεταφέρ-θηκα, -µένος} 1. φέρω 

(πρόσωπο ή πράγµα) από έναν τόπο σε άλλον: ~ τα πράγµατα µου σε 
άλλο δωµάτιο || τα τρένα µεταφέρουν επιβάτες και εµπορεύµατα || 
πρέπει να τη µεταφέρετε επειγόντως στο νοσοκοµείο για πλύση στο-
µάχου || ~ εµπορεύµατα σιδηροδροµικώς | δια ξηράς | διά θαλάσσης || 
~ τα πολιτικά µου δικαιώµατα (κάνω µεταδηµότευση, παίρνοντας τα 
εκλογικά µου δικαιώµατα από έναν δήµο ή µια κοινότητα σε άλ-λον) 
|| αυτό το αεροπλάνο µπορεί να µεταφέρει 250 επιβάτες || θα µε-
ταφέρουν την έδρα τής επιχείρησης σε άλλη πόλη 2. (για χρηµατικά 
ποσά ή ακίνητη περιουσία) µεταβιβάζω σε άλλον λογαριασµό ή στο 
όνοµα τού νέου ιδιοκτήτη: ~ ένα ποσό σε άλλον λογαριασµό || µετέ-
φερε όλα τα χρήµατα του σε τράπεζα τού εξωτερικού ΣΥΝ. µεταγρά-
φω, καταχωρίζω 3. (για γραπτά κείµενα) µεταφράζω: ~ Αγγλους συγ-
γραφείς στα Ελληνικά | ένα αρχαίο κείµενο στα Νέα Ελληνικά 4. (ει-
δικότ. για τηλεοπτικές, κινηµατογραφικές ή θεατρικές παραγωγές) 
βασίζω το σενάριο ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς σε συγκεκριµένο 
βιβλίο: ο σκηνοθέτης πέτυχε µε µοναδικό τρόπο να µεταφέρει το έργο 
τού Ν. Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανά σταυρώνεται» στην τηλεόραση 5. 
(µτφ.) οδηγώ (κάποιον) µε τη φαντασία του σε άλλον τόπο, σε άλλη 
εποχή: η µουσική αυτή µάς µεταφέρει στην εποχή τού µπαρόκ 6. δίνω 
ως ενδιάµεσος σε κάποιον (κάτι προερχόµενο από άλλον): σας 
µεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισµούς τού προέδρου || «την αι-
σιοδοξία του για επίλυση τής κρίσης µετέφερε ο πρωθυπουργός στον 
Αλβανό οµόλογο του» (εφηµ.) ΣΥΝ. µεταδίδω. 

µεταφορά (η) [αρχ.] 1. η µετακίνηση προσώπου ή πράγµατος από 
έναν τόπο σε άλλον: ~ στρατευµάτων || τα εµπορεύµατα χάλασαν κα-
τά τη ~ || ~ αποσκευών || εταιρεία διεθνών ~ || «Εκτελούνται Μεταφο-
ραί» (επιγραφή) 2. (ειδικότ.) µεταφορές (οι) τα µέσα που χρησιµο-
ποιούνται για τη µετακίνηση προσώπων ή πραγµάτων από τόπο σε 
τόπο: αεροπορικές | θαλάσσιες | σιδηροδροµικές ~ 3. η µεταβίβαση 
χρηµατικών ποσών ή ακίνητης περιουσίας σε άλλον λογαριασµό ή 
στο όνοµα τού νέου ιδιοκτήτη: ~ κεφαλαίων από χώρα σε χώρα 4. 
(για κείµενα) η µετάφραση, η µεταγλώττιση 5. η µετατροπή βιβλίου 
σε θεατρική παράσταση ή σε σενάριο κινηµατογραφικής ή τηλεο-
πτικής παραγωγής: η ~ τού µυθιστορήµατος «1984» τού Τζ. Όργουελ 
στον κινηµατογράφο || τηλεοπτική ~ 6. ΦΙΛΟΛ. σχήµα λόγου, κατά το 
οποίο ένα αντικείµενο ή µια αφηρηµένη έννοια δεν εκφράζονται µε 
το αντίστοιχο κυριολεκτικό τυπικό στοιχείο τής γλώσσας, αλλά υπο-
δηλώνονται µε άλλη λέξη ή φράση, µε την οποία έχουν ένα ή περισ-
σότερα κοινά σηµασιολογικά χαρακτηριστικά: ο χειµώνας τής ζωής 
(αντί τα γηρατειά), έχει κορµί λαµπάδα (αντί ίσιο κορµί), κοιµάται µε 
τις κότες (αντί κοιµάται νωρίς) || «στέγνωσε η αγάπη [...] σε τρύπιες 
ψυχές» (Γ. Σεφέρης) 7. ΜΟΥΣ. η εκτέλεση µουσικού έργου σε άλλο 
τονικό ύψος 8. ΛΟΓΙΣΤ. (α) εις µεταφορά ν για ποσό που πρόκειται να 
µεταφερθεί στην επόµενη σελίδα λογιστικού βιβλίου (β) από µε-
ταφορά για ποσό που µεταφέρθηκε από την προηγούµενη σελίδα λο-
γιστικού βιβλίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

µεταφορέας (ο) [1897] {µεταφορ-είς | -έων} 1. πρόσωπο ή οργανι-
σµός που αναλαµβάνει έναντι αµοιβής τη µεταφορά ατόµων ή πραγ-
µάτων από έναν τόπο σε άλλον 2. όργανο χρησιµοποιούµενο για τη 
µηχανική µεταφορά υλικών ή φορτίων από τόπο σε τόπο. 



µεταφορικός 1088 µεταψυχική 
 

µεταφορικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µεταφορά προσώπων 
ή πραγµάτων από έναν τόπο σε άλλον: ~ µέσα | γραφείο | έξοδα 2. 
µεταφορικά (τα) τα χρήµατα που απαιτούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων 
ΣΥΝ. κόµιστρα 3. ΦΙΛΟΛ. αυτός που εκφράζεται µε µεταφορά: ~ έννοια || - 
χρήση µιας λέξης ΑΝΤ. κυριολεκτικός. — µεταφορικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

µεταφορτώνω ρ. µετβ. {µεταφόρτω-σα, -θηκα} φορτώνω εκ νέου (φορτίο) από 
ένα µεταφορικό µέσο σε άλλο. — µεταφόρτωση (η) [1844]. 

µετόφραγµα (το) [1858] {µεταφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΖΩΟΛ. η µεµβράνη 
που χωρίζει τον θώρακα των εντόµων από την κοιλία · 2. (σε πολεµικό πλοίο) 
ο χώρος τού πυροβολείου που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο καταστρώµατα. 

µεταφράζω ρ. µετβ. {µετέφρασα, µεταφράσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
µεταφέρω (προφορικό ή γραπτό λόγο) σε γλώσσα ή µορφή γλώσσας 
διαφορετική από την αρχική: - από τα Αγγλικά στα Γαλλικά || ~ από τα Αρχαία 
στα Νέα Ελληνικά || ορισµένους όρους δεν µπορεί εύκολα να τους µεταφράσει 
κανείς στα Ελληνικά || - κατά λέξη | ελεύθερα (πβ. λ. µεταγλωττίζω) 2. 
(µεσοπαθ. τριτοπρόσ. µεταφράζεται, µεταφράζονται) σηµαίνει, ισοδυναµεί: η 
υπόσχεση οικονοµικής βοήθειας ~ σε πολλά εκατοµµύρια δολάρια || «ο 
διαιτητής διέκοψε τον αγώνα εις βάρος τής γηπεδούχου οµάδας, πράγµα που ~ 
βάσει νόµων σε µηδενισµό και αφαίρεση δύο βαθµών» (εφηµ.). [ETYM. µτγν. 
(αρχ. µεταφράζοµαι «θεωρώ εκ των υστέρων») < µετά- + φράζω (βλ. κ. 
φράση)]. 

µετάφραση (η) [µτγν.] (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η διαδικασία τής 
µεταφοράς και απόδοσης ενός κειµένου (προφορικού ή γραπτού) σε γλώσσα ή 
µορφή γλώσσας διαφορετική από αυτή τής παραγωγής του: κατά λέξη | 
ελεύθερη | λογοτεχνική ~ || η ~ θεωρείται µια νέα δηµιουργία || επίσηµη ~ ξένου 
τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών 2. (συνεκδ.) το κείµενο που 
προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία: διαβάζω τη -1| ξεφύλλισε τη ~ και 
έδειξε ικανοποιηµένος || η ~ των Εβδοµήκοντα (θ') (τής Π.∆.) ΣΥΝ. 
µετάφρασµα 3. µεταφράσεις (οι) βιβλία µε κείµενα Αρχαίων Ελληνικών ή 
Λατινικών σε νεοελληνική απόδοση για µαθητική-σχολική χρήση: οι µαθητές 
συνηθίζουν ν' αγοράζουν µεταφράσεις για το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταφραστής. 

µετάφραση - µεταγλώττιση - διερµηνεία - παράφραση - απόδοση - 
ερµηνεία - εξήγηση - διασκευή. Όλες οι λέξεις δηλώνουν µια 
µεταγλωσσική επεξεργασία τού κειµένου. Η ερµηνεία (αρχικά λεγόταν και 
εξήγηση «καθοδήγηση», πλοήγηση στο κείµενο) είναι η προσπάθεια να 
αναλυθεί φιλολογικά ένα κείµενο, να δειχθούν τα νοήµατα, οι ιδέες και οι 
προθέσεις τού συγγραφέα στο συγκεκριµένο κείµενο και να αξιολογηθεί η 
σηµασία του. Η µετάφραση, προκειµένου για κείµενο, είναι η «µετά-βαση» 
(λατ. trans-latio) από µία γλώσσα (τα Αγγλικά λ.χ.) σε άλλη (µετάφραση 
στα Ελληνικά). Η µετάφραση προϋποθέτει κανονικά δύο διαφορετικές 
γλώσσες. Αν η µετάφραση αφορά στον προφορικό λόγο και γίνεται 
συγχρόνως µε την οµιλία (παραγωγή προφορικού κειµένου), τότε 
χαρακτηρίζεται ως διερµηνεία Αν η µετάφραση γίνεται σε µορφές (αρχαία 
και νέα, µεσαιωνική και νέα κ.ο.κ.) τής ίδιας γλώσσας, τότε είτε 
χρησιµοποιείται καταχρηστικώς η λ. µετάφραση (µετάφραση τού Οµήρου 
από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά) είτε χρησιµοποιείται ο ειδικός 
διαφοροποιητικός όρος µεταγλώττιση (στη λογοτεχνία χρησιµοποιήθηκε 
και ο όρος µεταγραφή). Στην ελληνική γλώσσα έχει επικρατήσει ο όρος 
µετάφραση και στις δύο περιπτώσεις, ενώ το µεταγλώττιση χρησιµοποιείται 
στην πράξη κυρ. για να δηλωθεί η µεταφρασµένη οµιλία των προσώπων 
ενός κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου (ή ντοκιµαντέρ κ.τ.ό.). Η µε-
τάφραση ενός κειµένου µπορεί να είναι απόλυτα πιστή («κατά λέξη») ή, 
περισσότερο ή λιγότερο, ελεύθερη («κατά το νόηµα»). Η πολύ ελεύθερη 
µετάφραση, που αποδίδει αδροµερώς το αρχικό (πρωτότυπο) κείµενο, 
δηµιουργώντας µέσα από αυτό ένα παράλληλο κείµενο, λέγεται 
παράφραση. Όταν το παραγόµενο κείµενο αποµακρύνεται περισσότερο 
από το πρωτότυπο, τότε έχουµε ελεύθερη απόδοση, ενώ όταν η 
αποµάκρυνση είναι τέτοια και τόση, που να δηµιουργείται ένα νέο κείµενο, 
βασισµένο απλώς στο πρωτότυπο, γίνεται λόγος για διασκευή. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις δηµιουργούνται νέα κείµενα, που συνδέονται µε το 
αρχικό µε µεγαλύτερη ή µικρότερη διακειµενική σχέση, είναι δηλ. µεταξύ 
τους διακείµενα. 

µεταφράσψος, -η, -ο (λέξη, όρος, φράση κ.λπ.) που µπορεί να µεταφραστεί. — 
µεταφρασιµότητα (η). 

µετάφρασµα (το) {µεταφράσµ-ατος | -ατα, -άτων} το κείµενο που έχει 
µεταφραστεί ΣΥΝ. µετάφραση. 

µεταφραστής (ο) [µεσν.], µεταφράστρια (η) [1862] {µεταφραστριών} (σηµ. 1, 
2) 1. το πρόσωπο που αποδίδει προφορικό ή γραπτό κείµενο σε γλώσσα άλλη 
από την αρχική του: ο Ελευθ. Βενιζέλος θεωρείται από τους καλύτερους ~ τού 
Θουκυδίδη 2. το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τις προφορικές ή 
γραπτές µεταφράσεις: ο επίσηµος ~ τού προέδρου ΣΥΝ. (ειδικότ. για προφορικό 
λόγο) διερµηνέας 3. ΠΛΗΡΟΦ. βασικό πρόγραµµα των Η/Υ, το οποίο µετα-
φράζει ένα πρόγραµµα από µία γλώσσα προγραµµατισµού (που είναι αµέσως 
εκτελέσιµο από τον Η/Υ) σε γλώσσα µηχανής. 

µεταφραστής - διερµηνέας. Και οι δύο µεταφέρουν µηνύµατα από τη µία 
γλώσσα στην άλλη, ώστε να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους 
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα στην οποία 

εκφράζονται από τον οµιλητή τα µηνύµατα. Αλλά ο µεν διερµηνέας 
µεταφέρει προφορικά µηνύµατα σε ζωντανό προφορικό λόγο και σε 
σύγχρονη µετάφραση κατά την ώρα που λέγονται, ενώ ο µεταφραστής 
µεταφέρει γραπτά µηνύµατα, γραπτό λόγο, σε χρόνο ανεξάρτητο από τον 
χρόνο που γράφτηκαν, o διερµηνέας λειτουργεί υπό την ασφυκτική πίεση 
τού χρόνου που επιβάλλει η ταυτόχρονη µετάφραση, ενώ η 
ετεροχρονισµένη µετάφραση τού µεταφραστή επιτρέπει σχετική άνεση 
χρόνου και καλύτερη ποιότητα γλώσσας (προσεγµένο λόγο). 

µεταφραστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία τής 
µετάφρασης ή µε τον µεταφραστή: ~ σφάλµατα | δυσκολία | ακρίβεια | 
προσπάθεια | επάγγελµα | γραφείο || το ~ έργο θεωρείται πολύ δύσκολο (β) 
ΓΛΩΣΣ. µεταφραστικό δάνειο ακριβής απόδοσης ξένης λέξεως, κατά την 
οποία τηρείται λ.χ. η σειρά των ξένων στοιχείων, π.χ. ∆ιαδίκτυο από αγγλ. 
Internet 2. µεταφραστικά (τα) τα χρήµατα που καταβάλλονται στον 
µεταφραστή για τις υπηρεσίες του. — µεταφραστικά επίρρ. 

µεταφραστός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να µεταφραστεί ΣΥΝ. µετα-φράσιµος. 
µετάφρενο (το) [αρχ.] {µεταφρένου} ΑΝΑΤ. το τµήµα τής ράχης που βρίσκεται 

ανάµεσα στις δύο ωµοπλάτες ΣΥΝ. νώτα, πλάτη. 
µεταφυσική (η) [1766] 1. κλάδος τής φιλοσοφίας που πραγµατεύεται τις 

πρώτες αρχές και τις αιτίες των όντων και είναι στενά συνδεδεµένος µε την 
επιστηµολογία 2. (γενικότ.) κάθε γενική και αφηρηµένη θεωρία που ερµηνεύει 
κάτι µε τρόπο µη ορθολογικό: η ~ του λόγου | τής επικοινωνίας 3. (µτφ.) 
οτιδήποτε ανήκει στον χώρο τού αφηρηµένου, αυτού που βγαίνει έξω από τα 
όρια τής ανθρώπινης εµπειρίας (π.χ. η ζωή µετά θάνατον, η ύπαρξη ή όχι 
Θεού και η φύση του κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Metaphysik (βλ. κ. µεταφυσικός)]. 

µεταφυσικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε θέµατα έξω από την ανθρώπινη 
εµπειρία και τις αισθήσεις µας: ~ αναζητήσεις || το ερώτηµα αν υπάρχει Θεός 
είναι ~ 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τον φιλοσοφικό κλάδο τής 
µεταφυσικής (βλ.λ.). — µεταφυσικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τον τίτλο Μετά τά Φυσικά ενός έργου τού Αριστοτέλη]. 

µεταφυτευτός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να µεταφυτευθεί. — Επίσης 
µεταφυτεύσιµος, -η, -ο. 

µεταφυτεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταφύτ-εψα κ. -ευσα, -εύθηκα (κα-θηµ. -
εύτηκα), -ευµένος} 1. αποσπώ (φυτό) από την αρχική του θέση και το φυτεύω 
εκ νέου σε άλλη θέση: ~ σε γλάστρα | σε καινούργιο χώµα 2. (µτφ.) µεταφέρω 
σε άλλον τόπο ή σε άλλους ανθρώπους (ιδέες, έθιµα ή συνήθειες) διαφορετικά 
από αυτά που επικρατούν εκεί: οι λόγιοι τού 19ου αι. µεταφύτευσαν τις ιδέες 
τού Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού στη µετεπαναστατική Ελλάδα ΣΥΝ. (λόγ.) 
µετακενώνω, µεταλαµπαδεύω. — µεταφύτευµα (το) [1796]. 

µεταχαρακτηρισµός (ο) [µτγν.] 1. η µεταβολή τής µορφής, τού τύπου 2. 
(ειδικότ.) η χρήση διαφορετικών χαρακτήρων (γραµµάτων) και γενικότ. η 
χρήση διαφορετικού αλφαβήτου ή και ορθογραφίας σε ορισµένη χρονική 
περίοδο: κατά τον - από το προευκλείδειο στο ευκλείδειο αλφάβητο έγιναν 
σηµαντικά λάθη. 

µεταχειρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µεταχειρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
κάνω χρήση (προσώπου, πράγµατος) για την επίτευξη ορισµένου σκοπού: - 
βία | βασανιστήρια || ~ σπάνιες λέξεις, για να κάνω εντύπωση || θα 
µεταχειριστώ όλη µου την επιρροή, για να τον βοηθήσω ΣΥΝ. χρησιµοποιώ, 
µετέρχοµαι 2. (για πρόσ.-συνήθ. µε επίρρ.) συµπεριφέροµαι (σε κάποιον) µε 
συγκεκριµένο τρόπο: ο νικητής µεταχειρίστηκε βάναυσα τους αιχµαλώτους || 
µας µεταχειρίστηκε καλά | άσχηµα | σκληρά | δίκαια || ~ κάποιον σαν πιόνι | µε 
προσοχή | σαν αλήτη | σκουπίδι (πβ. λ. χειρίζοµαι). 

µεταχείριση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ο τρόπος µε τον οποίο 
µεταχειρίζεται κανείς (κάποιον/κάτι): καλή | κακή | ευγενική | προσεκτική | 
σκληρή ~ || δεν περίµενα να τύχω τέτοιας ~ || οι πρώην χρήστες ναρκωτικών 
χρειάζονται ειδική ~, για να επανενταχθούν στην κοινωνία ΣΥΝ. συµπεριφορά, 
αντιµετώπιση, χειρισµός. 

ΣΧΟΛΙΟ Η γραφή µε -η- (µεταχείριση) είναι εσφαλµένη, προέρχεται δε 
πιθ. από παρασύνδεση τού µεταχείριση µε το επιχείρηση που γράφεται 
κανονικά µε -η-, ως παράγωγο τού ρ. επιχειρώ (ενώ το µεταχείριση 
παράγεται από ρ. σε -ίζω, µεταχειρίζοµαι). 

µεταχειρισµένος, -η, -ο αυτός που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί, που δεν είναι 
καινούργιος: ~ αυτοκίνητο ΑΝΤ. αµεταχείριστος. 

µεταχαρακτηρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η µεταγραφή έργων από τη 
µεγαλογράµµατη στη µικρογράµµατη γραφή στις αρχές τού 9ου αι. µ.Χ. 

µεταχρονολογω ρ. µετβ. {µεταχρονολογείς... | µεταχρονολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) σηµειώνω σε ένα έγγραφο χρονολογία µεταγενέστερη από 
την πραγµατική: µεταχρονολογηµένη επιταγή. — µεταχρονολόνηση (η) 
[1896]. 

µεταχρωµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µεταχρωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} αλλάζω το 
χρώµα. — µεταχρωµατισµός (ο) [1881] κ. µεταχρωµάτΊση (η). 

µεταψυχιατρική (η) {χωρ. πληθ.} τάση τής σύγχρονης ψυχιατρικής για µελέτη 
και έρευνα των σχέσεων της µε τις σύγχρονες επιστήµες τής ψυχανάλυσης, 
τής κυβερνητικής κ.λπ. 

µεταψυχική (η) {χωρ. πληθ.} όρος που αναφέρεται σε φαινόµενα τα οποία 
εκτείνονται πέρα από τα όρια τής ψυχολογίας και των φαινοµένων που αυτή 
εξετάζει εµπειρικά ΣΥΝ. παραψυχολογία. 



µεταψυχικός 1089 µετεωρικός 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métapsychique]. µεταψυχικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε ψυχικά φαινόµενα, που υπερβαίνουν τα όρια τής 
ψυχολογίας και δεν έχουν υποστεί ακόµα επιστηµονικό έλεγχο ΣΥΝ. 
παραψυχολογικός. µεταψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η ψυχολογική 
θεωρία που εκτείνεται πέρα από ό,τι έχει αποδειχθεί εµπειρικά. — µεταψυχολο-
γικός, -ή. -ό. µεταψυχολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Metapsychologie]. µεταψυχροπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο µετά τη λήξη τού Ψυχρού Πολέµου (βλ. λ. ψυχρός): ~ εποχή | περίοδος | 
πολιτικό σκηνικοί συνθήκες | καθεστώτα (πβ. λ. µετακοµουνιστικός κ. νέα τάξη 
πραγµάτων, λ. τάξη). µετέβαλα ρ. → µεταβάλλω 
µετεγγραφή (η) [1866] 1. η εγγραφή (µαθητή, φοιτητή κ.λπ.) σε άλλο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα ή τµήµα από αυτό στο οποίο ήταν εγγεγραµµένος 
αρχικώς: κάνω ~ σε άλλο γυµνάσιο || ήρθε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε - από 
την Ξάνθη || η επιτροπή για τις ~ (που θα αποφασίσει ποιος φοιτητής θα 
µετεγγραφεί σε ένα τµήµα) 2. ΑΘΛ. (καταχρ.) η µεταγραφή (επαγγελµατία) 
αθλητή από έναν αθλητικό σύλλογο σε άλλον: στόχος του είναι να πάρει ~ για 
οµάδα τής Λ εθνικής κατηγορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταγραφή. µετεγγράφω ρ. 
µετβ. [αρχ.] {µετενέγραψα (θα/να µετεγγράψω), µε-τενεγράφην, -ης, -η... (µτχ. 
µετεγγραφείς, -είσα, -έν), µετεγγεγραµµέ-νος} 1. (κυρ. για µαθητές, φοιτητές) 
διαγράφω (κάποιον) από τους καταλόγους τού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή τού 
συγκεκριµένου τµήµατος όπου ήταν αρχικά γραµµένος και τον εγγράφω εκ 
νέου αλλού 2. (καταχρ.) ΑΘΛ. µεταφέρω (αθλητή) σε άλλον αθλητικό σύλλογο 
(µετά την υπογραφή σχετικών συµβολαίων κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταγραφή. 
µετεγκατάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η εγκατάσταση σε άλλον 
χώρο, σε νέες εγκαταστάσεις: η ~ µιας εταιρείας σε νέο, ιδιόκτητο κτήριο. — 
µετεγκαθιστώ ρ. {-άς...}. µετεγχειρητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον 
χρόνο µετά την εγχείρηση, καθώς και µε την κατάσταση τού ασθενούς κατά το 
διάστηµα αυτό: ~ κατάσταση | στάδιο | επιπλοκή. — µετεγχειρητικά | -ώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. postoperative]. 
µετέδωσα ρ. → µεταδίδω 
µετείκασµα (το) {µετεικάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΠΤ. η εικόνα που διατηρείται 
στο οπτικό αισθητήριο για ορισµένο χρονικό διάστηµα (περίπου 1/10 τού 
δευτερολέπτου) µετά την παύση τού εξωτερικού ερεθισµού ΣΥΝ. µεταίσθηµα. 
[ΕΤΥΜ. < µετ(α)- + -είκασµα < εικάζω]. µετείχα ρ. → µετέχω 
µετεκλογικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε τη χρονική περίοδο που 
ακολουθεί τις εκλογές: -εξελίξεις/ περίοδος/ σενάρια. — µετεκλογικ-ά | -ώς 
επίρρ. µετεκπαίδευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η περαιτέρω 
συµπληρωµατική και εξειδικευµένη εκπαίδευση για τη βελτίωση τής 
θεωρητικής κατάρτισης των πτυχιούχων (διαφόρων σχολών), την εξοικείωση 
τους µε νέες τεχνολογίες κ.λπ.: η εταιρεία στέλνει κάθε πέντε χρόνια τους 
υπαλλήλους της για ~ στην Αµερική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάρτιση. µετεκπαιδευτικός, 
-ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µετεκπαίδευση: ~ προγράµµατα | σεµινάριο. 
µετεκπαιδεύω ρ. µετβ. {µετεκπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
παρέχω σε (κάποιον) ειδική συµπληρωµατική εκπαίδευση για τη συµπλήρωση 
και επέκταση τής γενικής του κατάρτισης ή/και την επαφή του µε πιο σύγχρονες 
µεθόδους εξασκήσεως τού επαγγέλµατος του: τελειώνοντας την Παιδαγωγική 
Ακαδηµία, µετεκπαιδεύθηκα στη διδασκαλία σε κωφάλαλα παιδιά. µετέλαβα ρ. 
→ µεταλαµβάνω 
µετεµµηνοπαυσιακός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που εµφανίζεται µετά την οριστική 
παύση τής έµµηνης ρύσης των γυναικών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
postmenopausal (νόθο συνθ.)]. µετεµµηνορροϊκός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που 
εµφανίζεται µετά τη λήξη κάθε έµµηνης ρύσης. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. postmenorrhoeal (νόθο συνθ.)]. 
µετεµφιιλιακός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά τη 
λήξη εµφυλίου πολέµου 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε το χρονικό 
διάστηµα µετά τον ελληνικό Εµφύλιο Πόλεµο (1946-1949): ~ περίοδος || το ~ 
πολιτικό κλίµα χαρακτήριζε η επικράτηση τής συντηρητικής παράταξης και ο 
εκτοπισµός των κοµουνιστών || ~ πολιτικά πάθη (πβ. λ. µεταδικτατορικός, 
µετεπαναστατικός, µεταπολιτευτικός). µετεµφύτευση (η) [1864] {-ης κ. -εύσεως 
| -εύσεις, -εύσεων} ΙΑΤΡ. η εγχειρητική µεταφορά ενός οργάνου σε άλλη από τη 
φυσική του θέση: ~ ουρητήρα στο δέρµα (ουρητηροστοµία) | στο έντερο. 
µετεµψυχώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (µετεµψύχω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (σπάν.) 
µεταβιβάζω (ψυχή ανθρώπου ή ζώου) από ένα σώµα σε άλλο 2. (συνήθ. 
µεσοπαθ. µετεµψυχώνοµαι) µεταβαίνω ως ψυχή µετά τον θάνατο µου στο σώµα 
άλλου ανθρώπου ή ζώου: οι ινδουιστές πιστεύουν ότι οι αµαρτωλοί 
µετεµψυχώνονται σε ακάθαρτα ζώα (χοίρους, βατράχια κ.λπ.). µετεµψύχωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µετάβαση ψυχής από ένα σώµα 
σε άλλο µετά τον φυσικό θάνατο 2. (ειδικότ.) η αντίληψη κατά την οποία η 
κάθε ψυχή εγκαθίσταται διαδοχικά στα σώµατα ανθρώπων ή ζώων, ακόµη και 
φυτών, κατά τη διάρκεια πολλών ζωών, µέχρις ότου εξαγνιστεί εντελώς και 
φθάσει στην τελειότητα, οπότε και ενώνεται ή ταυτίζεται µε το θείο: οι ινδουι-
στές πιστεύουν στη ~. 

µετενσαρκώνω ρ. µετβ. [1864] {µετενσάρκω-σα, -θηκα, -µένος} µετεµψυχώνω 
(βλ.λ.). — µετενσάρκωση (η) [1888]. µετενταφιάζω ρ. µετβ. {µετενταφίασ-α, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 

µεταφέρω τη σορό νεκρού σε άλλον τάφο. — µετενταφιασµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µετ(α)- + ενταφιάζω]. µετεξέλιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -

ίξεων} η προοδευτική αλλαγή 
και εξέλιξη, συνήθ. προς το καλύτερο: η ~ τού πιθήκου σε άνθρωπο 
είναι µια θεωρία που υποστήριξε πρώτος ο ∆αρβίνος || σε κάθε επαγγελµατικό 
χώρο είναι καλό να διαβλέπουµε τις προοπτικές µετεξέλι- 
ÇVÇ || V ~ του σε γενικό διευθυντή τής εταιρείας ήταν αποτέλεσµα σκληρής 
δουλειάς ||η~ τού άλλοτε µικρού οικισµού σε µεγάλο αστικό κέντρο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. redevelopment]. 

µετεξελίσσοµαι ρ. αµετβ. {µετεξελ-ίχθηκα,-ιγµένος} µεταβάλλοµαι συνεχώς µε 
διαδοχικές αλλαγές µορφής: ορισµένα είδη οργανισµών 
µετεξελίχθηκαν από υδρόβια σε αερόβια πριν από εκατοµµύρια χρόνια ΣΥΝ. 
µετασχηµατίζοµαι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. redevelop]. 

µετεξέταση (η) [1876] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η εκ νέου εξέταση, που 
διενεργείται µετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήµατος από την πρώτη 
εξέταση: η ~ των αιτήσεων που απορρίφθηκαν θα γίνει εντός έξι µηνών ΣΥΝ. 
επανεξέταση. — µετεξετάζω ρ. 

µετεξεταστέος, -α, -ο [1883] (κ. ως ουσ.) (για µαθητή) αυτός που υποχρεώνεται 
να εξεταστεί εκ νέου σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα τής προηγούµενης 
σχολικής χρονιάς, επειδή η επίδοση του σε αυτά κρίθηκε ανεπαρκής (για να 
προαχθεί στην επόµενη τάξη). 

µετεπαναστατικος, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά 
από επανάσταση: ~ χρόνια | Ρωσία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. post-
revolutionary]. 

µετέπειτα επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. έπειτα, µετά την πάροδο χρονικού 
διαστήµατος, στη συνέχεια: για το τι συνέβη ~ µόνο υποθέσεις µπορούµε να 
κάνουµε ΣΥΝ. πιο ύστερα, αργότερα, κατόπιν, ακολούθως ANT. πριν, 
πρωτύτερα, προηγουµένως 2. (έναρθρο ως επίθ.) αυτός που έρχεται αργότερα, 
που ακολουθεί: τα πρώτα χρόνια τής ζωής τού ανθρώπου έχουν τεράστια 
σηµασία για τη ~ εξέλιξη του || το ~ διάστηµα ΣΥΝ. ακόλουθος, κατοπινός ANT. 
προηγούµενος, προγενέστερος, πρωτύτερος 3. (για πρόσ.) µετέπειτα (οι) οι 
µεταγενέστεροι, αυτοί που ανήκουν στις επερχόµενες γενεές ΣΥΝ. επίγονοι 
ΑΝΤ. πρόγονοι. 

µετεπιβιβάζω ρ. µετβ. (µετεπιβίβασ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} επιβιβάζω 
(κάποιον/κάτι) σε διαφορετικό µεταφορικό µέσο από αυτό στο οποίο είχε 
επιβιβαστεί προηγουµένως: µετά τη βλάβη που παρουσιάστηκε στο τρένο, 
µετεπιβίβασαν τους επιβάτες και τις αποσκευές τους σε άλλη αµαξοστοιχία. — 
µετεπιβίβαση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. reembark]. 

µετερίζι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-παλαιότ.) µεγάλης σηµασίας οχυρωµένη θέση, 
από την οποία ξεκινούν οι επιθέσεις κατά τού εχθρού: αγωνιστήκαµε στο ίδιο 
~ εναντίον τού κατακτητή || (µτφ.) αφήνοντας το ~ τής παραδοσιακής µουσικής, 
από την οποία έγινε γνωστός, κάνει τώρα τα πρώτα του βήµατα στο λαϊκό 
τραγούδι ΣΥΝ. οχύρωµα, προµαχώνας, ταµπούρι, τάπια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. meteris]. 

µετέρχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µετήλθα} (λόγ.) (+αιτ., εσφαλµ. -ΐ-γεν.) 1. 
χρησιµοποιώ: µετέρχεται κάθε θεµιτό και αθέµιτο µέσο, για να ανέλθει στην 
ιεραρχία τής υπηρεσίας || ~ τακτική | µέθοδο | βία | σύστηµα | τέχνασµα | απάτη 
ΣΥΝ. µεταχειρίζοµαι 2. (για επάγγελµα, συστηµατική ενασχόληση) ασκώ: ~ το 
ιατρικό επάγγελµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

µετέστην ρ. → µεθίσταµαι 
µετέσχον ρ. → µετέχω 
µετετράπην ρ. → µετατρέπω 
µετεφηβικός, -ή, -ό αυτός που ακολουθεί την περίοδο τής εφηβείας. 
µετέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (µετείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως 

αόρ.), αόρ. µετέσχον, -ες, -ε..., να/θα µετάσχω) ♦ 1. (αµετβ.) (+σε) λαµβάνω 
ενεργό µέρος (σε κάτι) ή είµαι µέτοχος, έχω µερίδιο (σε αυτό): ~ σε 
διαγωνισµό | σε έρευνες || πολλοί καλλιτέχνες και µουσικοί µετέχουν στο φετινό 
Φεστιβάλ Αθηνών || στα κέρδη και στις ζηµίες µετέχουµε όλοι εξίσου ΣΥΝ. 
συµµετέχω ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) (αρχαιοπρ.) έχω/φέρω µέσα µου, παρουσιάζω 
ως εγγενές χαρακτηριστικό µου: η µετοχή στη γραµµατική είναι το µέρος τού 
λόγου που µετέχει τής φύσεως και τού ονόµατος και τού ρήµατος ΣΥΝ. ενέχω, 
εµπεριέχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

Μετέωρα (τα) {Μετεώρων} σύνολο ψηλών και απόκρηµνων βράχων στο Β∆. 
άκρο τής Θεσσαλίας, στις κορυφές των οποίων λειτουργούν από τον 14ο αι. 
βυζαντινά µοναστήρια, που συγκροτούν µοναστική πολιτεία. 
[ΕΤΥΜ Η ονοµασία των βραχωδών όγκων είναι µεσν. (10ος αι.) και 
προέρχεται από το αρχ. επίθ. µετέωρος (βλ.λ.), προφανώς εξαιτίας τής 
εντύπωσης που δηµιουργούσαν, ότι δηλ. αιωρούνταν υψωµένα στον αέρα]. 

µετεωρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετεώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (σπάν.) 
ανυψώνω (αντικείµενο) και το κρατώ ψηλά έτσι, ώστε να µείνει µετέωρο στον 
αέρα 2. (συνήθ. µεσοπαθ. µετεωρίζοµαι) ανυψώνοµαι στον αέρα και µένω εκεί 
µετέωρος: το αερόστατο φαινόταν από µακριά να µετεωρίζεται στο µεταίχµιο 
γης και ουρανού ΣΥΝ. αιωρούµαι. 

µετεωρικός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε το µετέωρο (βλ. λ. 
µετέωρος): ~ λίθος | κρατήρας (αυτός που σχηµατίζεται από την πτώση 
µεγάλου µετεωρίτη) | βροχή (βροχή διαττόντων αστέρων) | ύλη (ύλη από την 
οποία συνίστανται οι µετεωρίτες) | ρεύµα (η είσοδος στην ατµόσφαιρα τής Γης 
µετεώρων ή διαττόντων αστέρων την ίδια 
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ερίπου στιγµή και στο ίδιο περίπου τµήµα ουρανού). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. météorique]. 

µετεωρισµός (ο) [αρχ.] 1. η ανύψωση και παραµονή αντικειµένου στον αέρα 
σε µετέωρη κατάσταση · 2. ΙΑΤΡ. η διόγκωση τής κοιλιακής χώρας, που 
προκαλείται από την παρουσία µεγάλης ποσότητας αερίων στον στόµαχο ή 
στο έντερο σε περίπτωση δυσπεψίας, επίµονης δυσκοιλιότητας, εντερικής 
απόφραξης κ.λπ. Επίσης µετεώριση (η) (σηµ. 1) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, 
-ίσεων}. 

µετεωρίτης (ο) [1847] {µετεωριτών} µεσοπλανητικό αντικείµενο ή θραύσµα 
του, το οποίο φθάνει στην επιφάνεια τής Γης ΣΥΝ. µετεωρό-λιθος· ΦΡ. βροχή 
µετεωριτών πτώση στην ατµόσφαιρα τής Γης, από την ίδια περιοχή τού 
ουρανού, σµήνους µεσοπλανητικών αντικειµένων που προέρχονται από 
κοµήτη ΣΥΝ. µετεωρικό ρεύµα. [ΕΤΥΜ. < µετέωρο, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. météorite]. 

µετέωρο (το) → µετέωρος 
µετεωρογραφία (η) [1799] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη και περιγραφή 

των µετεώρων. — µετεωρογραφικός, -ή, -ό [1884]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. météorographie]. 

µετεωροειδές (το) {-ούς | -ή} ΑΣΤΡΟΝ. µικρό µεσοπλανητικό σώµα κινούµενο 
σε τροχιά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. meteoroid]. 

µετεωρόλιθος (ο) [1847] {µετεωρολίθ-ου | -ων, -ους} ο µετεωρίτης (βλ.λ.). 
µετεωρολογία (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 

φαινόµενα που παρατηρούνται στην ατµόσφαιρα τής Γης και ειδικότ. µε τη 
συστηµατική µελέτη των µεταβολών τής ατµοσφαιρικής πίεσης, τής 
θερµοκρασίας, τής υγρασίας, των ανέµων, τής νέφωσης και των διαφόρων 
κατακρηµνισµάτων (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα διερευνά και 
τα αίτια που προκαλούν τις µεταβολές αυτές, βάσει των οποίων προχωρεί και 
στην πρόγνωση τού καιρού· ΦΡ. ιατρική µετεωρολογία κλάδος τής ιατρικής 
που ερευνά πιθανές σχέσεις και επιδράσεις των µετεωρολογικών φαινοµένων 
στον ανθρώπινο οργανισµό. — µετεωρολόγος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µετεωρολόγος < µετέωρον (βλ. λ. µετέωρος) + -λόγος (< λέγω)]. 

µετεωρολογικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µετεωρολογία: ~ 
παρατήρηση | όργανο | πρόβλεψη- ΦΡ. (α) µετεωρολογικός σταθµός ειδικό 
εργαστήριο για την παρατήρηση, τη µέτρηση και καταγραφή, µε τη βοήθεια 
ειδικών οργάνων, των διαφόρων στοιχείων τής ατµόσφαιρας (λ.χ. τής πίεσης, 
τής θερµοκρασίας κ.ά.) και άλλων φυσικών φαινοµένων (β) µετεωρολογικό 
δελτίο δηµοσίευµα στο οποίο καταγράφονται οι παρατηρήσεις των 
ατµοσφαιρικών φαινοµένων συγκεκριµένης περιοχής, καθώς και η πρόγνωση 
τού καιρού (γ) µετεωρολογικός δορυφόρος ο τεχνητός δορυφόρος που 
µεταδίδει στη Γη πληροφορίες σχετικές µε τα µετεωρολογικά φαινόµενα και 
τα καιρικά συστήµατα (δ) µετεωρολογικός χάρτης ο γεωγραφικός χάρτης, 
πάνω στον οποίο αναγράφονται µε σύµβολα και αριθµούς οι καιρικές 
συνθήκες (λ.χ. ο άνεµος, η βροχή, η υγρασία κ.ά.) που επικρατούν σε 
δεδοµένη στιγµή (ε) (Εθνική) Μετεωρολογική Υπηρεσία (συντοµ. Ε.Μ.Υ.) 
υπηρεσία τού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που ασχολείται µε τη µελέτη και 
την πρόγνωση τού καιρού 2. (κατ' επέ-κτ.) αυτός που σχετίζεται µε τον καιρό 
και τις εναλλαγές του ΣΥΝ. καιρικός. — µετεωρολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

µετέωρος, -η, -ο 1. αυτός που αιωρείται πάνω από το έδαφος, που βρίσκεται 
στον αέρα, χωρίς να κινείται προς ορισµένη κατεύθυνση: του ήλθε ίλιγγος 
όταν βρέθηκε ~ µεταξύ ουρανού και γης || το χέρι της έµεινε ~, χωρίς να 
ολοκληρώσει την κίνηση || (µτφ.) η τελευταία φράση έµεινε στα χείλη του ~ || η 
εξωτερική πολιτική τής κυβέρνησης δεν πρέπει να µείνει ~ µεταξύ των 
Ευρωπαίων και των Αµερικανών συµµάχων ΣΥΝ. αιωρούµενος 2. (µτφ.) 
αυτός που βρίσκεται σε αναµονή ή σε αβεβαιότητα, που δεν έχει 
κατασταλάξει (κάπου): µετά την αιφνιδιαστική απόλυση του, έµεινε 
επαγγελµατικώς ~ || το πρόβληµα παραµένει - µέχρι την οριστική του επίλυση 
ΣΥΝ. αβέβαιος, εκκρεµής 3. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει πάρει ακόµη 
συγκεκριµένη απόφαση: έµεινα για λίγο ~, µετά όµως αποφάσισα να του 
µιλήσω ΣΥΝ. αναποφάσιστος, αµφίρροπος, διστακτικός ΑΝΤ. αποφασισµένος, 
κατηγορηµατικός, ανεπιφύλακτος 4. µετέωρο (το) (α) ΜΕΤΕΩΡ. οτιδήποτε 
γίνεται ορατό ή/και λαµβάνει χώρα στην ατµόσφαιρα τής Γης: ηλεκτρικά ~ (η 
αστραπή, ο κεραυνός κ.λπ.) || υδατώδη - (η βροχή, το χιόνι, η οµίχλη κ.ά.) || 
φωτεινά ~ (το ουράνιο τόξο, το βόρειο σέλας κ.ά.) (β) ΑΣΤΡΟΝ. 
µετεωροειδές που, όταν συναντήσει την ατµόσφαιρα τής Γης, εξαερώνεται, 
λόγω τριβής, αφήνοντας φωτεινό ίχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < επικ. µετ-ή-ορ-ος (µε αντιµεταχώρηση) < µετ(α)- + -η-ορ-ος, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *αΡερ- τού ρ. άείρω «υψώνω» (< *άΡερ-}ω, βλ. λ. 
αίρω). Η σύνδεση µε το ουσ. άήρ, όπως τοποθετείται από τον Αριστοφάνη 
(«Άήρ, δς έχεις την γήν µετέωρον»), είναι προϊόν παρετυµολογίας. Αρχική σηµ. 
τής λ. είναι «ο αιωρούµενος, ο υψωµένος στον αέρα» και, κατ' επέκταση, «ο 
αβέβαιος, ο ασταθής», πράγµα που οδήγησε στη χρήση τής λ. και για την 
περιγραφή καιρικών φαινοµένων (πβ. µετεωρο-λογία, µετεωρ-ίτης κ.ά)]. 
µετεωροσκοπείο (το) [µτγν.] ειδική επιστηµονική εγκατάσταση, στην οποία 
διεξάγονται µετεωρολογικές παρατηρήσεις ΣΥΝ. µετεωρολογικός σταθµός. 
µετεωροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η επιστηµονική 
παρατήρηση και µελέτη των µετεώρων, καθώς και ο αντίστοιχος επιστηµονικός 
κλάδος. Επίσης µετεωροσκοπία. — µετεωροσκοπι-κός, -ή, -ό [µτγν.], 
µετεωροσκοπικ-ά | -ώς επίρρ. µετεωροσκόπιο (το) [µτγν.] {µετεωροσκοπί-ου | 
-ων) το ειδικό όργανο για τη διεξαγωγή µετεωρολογικών παρατηρήσεων. 

µετεωροσκόπος (ο/η) επιστήµονας που ασχολείται µε τη µετεωροσκόπηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετέωρος (βλ.λ.) + -σκοπός < σκοπώ «παρατηρώ προ-
σεκτικά»]. 

µέτζα-βότσε επίρρ.· ελλην. µε µισή φωνή· ΜΟΥΣ. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης 
που αφορά αµέσως στην ένταση και εµµέσως στην έκφραση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
mezza voce]. 

µετζίτι (το) {µετζιτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.-παλαιότ.) τουρκικό νόµισµα, χρυσό 
αρχικά, οπότε ισοδυναµούσε µε µία τουρκική λίρα, και ασηµένιο αργότερα, 
οπότε ισοδυναµούσε µε το ένα πέµπτο τής λίρας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. mecit 
«νόµισµα»]. 

µετζοπάτωµα (το) {µετζοπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο ηµιώροφος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < µέτζο (< ιταλ. mezzo «µισό») + πάτωµα]. 

µετζοσοπράνο (η) {άκλ.} ελλην. µεσόφωνος ΜΟΥΣ. η λυρική τραγουδίστρια, 
τής οποίας η φωνή αναπτύσσεται σε µεσαία κλίµακα, βαθύτερη από τη φωνή 
τής σοπράνο (βλ.λ.) και υψηλότερη από τής άλτο (βλ.λ.). Επίσης µέτζο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mezzosoprano < mezzo «µέσος» (< λατ. médius) + soprano 
(βλ. κ. σοπράνο)]. 

µετοικεσία (η) [µτγν.] {µετοικεσιών} (λόγ.) 1. η αλλαγή τού τόπου κατοικίας ή 
τού τόπου διαµονής από άτοµο ή οµάδα ΣΥΝ. µετακόµιση 2. (ειδικότ.) η 
οµαδική έξοδος από τον τόπο διαµονής και η µετακίνηση σε ξένη χώρα για 
οριστική εγκατάσταση: η ~ πολλών Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία κατά τον 8ο 
και 7ο αι. π.Χ. ΣΥΝ. µετανάστευση, αποικισµός- ΦΡ. µετοικεσία Βαβυλώνος 
(Κ.∆. Ματθ. 1, 12) η µεταφορά των Εβραίων στη Βαβυλώνα υπό καθεστώς 
αιχµαλωσίας από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Επίσης µετοίκηση [αρχ.]. 

µετοικίζω ρ. µετβ. {µετοίκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} µεταφέρω ή οδηγώ (άτοµο 
ή οµάδα) από έναν τόπο σε άλλον για µόνιµη εγκατάσταση: οι Τούρκοι 
µετοικίζουν πληθυσµούς από την Ανατολία στα κατεχόµενα τής Κύπρου ΣΥΝ. 
αποικίζω. — µετοίκιση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < µετ(α)- + οΐκίζω < οϊκος]. 

µέτοικος (ο/η) {µετοίκ-ου | -ων, -ους} 1. το πρόσωπο που έχει εγκατασταθεί σε 
άλλη χώρα από εκείνη από την οποία κατάγεται ΣΥΝ. µετανάστης, άποικος, 
(αρχαιοπρ.) έπηλυς 2. ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) ο ελληνικής ή βαρβαρικής 
καταγωγής ξένος, που εγκαταστάθηκε σε πόλη άλλη από αυτήν τής 
καταγωγής του, αποτελώντας µέλος ειδικής τάξης, που πλήρωνε 
συγκεκριµένο φόρο (το µετοίκιο) και είχε περιορισµένα πολιτικά δικαιώµατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µετ(α)- + οίκος]. 

µετοικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µετοικείς... | µετοίκησα} αλλάζω τον τόπο 
εγκατάστασης µου ΣΥΝ. µεταναστεύω, αποδηµώ, ξενιτεύοµαι. 

µετονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (µετονόµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} αλλάζω 
όνοµα σε (κάποιον/κάτι), δίνω νέο όνοµα, διαφορετικό από το παλαιό: µε 
απόφαση τού δήµου η περιοχή των Νέων Λιοσίων µετονοµάστηκε σε «Ίλιον». 
— µετονοµασία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

µετονοµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που παράγεται από όνοµα ΑΝΤ. 
µεταρρηµατικός 2. (α) µετονοµατικό ρήµα το ρήµα που παράγεται από 
ουσιαστικό (λ.χ. δόξα - δοξάζω) (β) µετονοµατική παραγωγή η παραγωγή 
άπό ουσιαστικό (άλλου ουσιαστικού, ρήµατος κ.λπ.(, π.χ. φάρµακο > 
φαρµακείο, έγκληµα > εγκληµατίας, κατ' αντιδιαστολή προς τη µεταρρηµατική 
παραγωγή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dénominatif]. 

µετόπη (η) {µετοπών} ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. καθεµιά από τις τετράγωνες πλάκες, οι 
οποίες παρεµβάλλονται ανάµεσα στις τριγλύφους τού διαζώµατος 
αρχιτεκτονήµατος δωρικού ρυθµού, γεµίζοντας τον κενό χώρο και 
συναποτελώντας (µε τις τριγλύφους) το διάζωµα τού ναού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µετ(α)- + οπή, οπότε οι µετόπες θα ήταν οι επιφάνειες 
ανάµεσα στις οπές των τριγλύφων (στο διάζωµα των δωρικών ναών). 
Εντούτοις, οι περιγραφές που αποδίδονται κατά εποχές σε αυτά τα 
αρχιτεκτονικά µέρη, διαφέρουν αισθητά και δεν αποσαφηνίζουν την αρχική 
σηµ. τής λ.]. 

µετόπη - µέτωπο. ∆ιαφορετικής σηµασίας και προελεύσεως λέξεις. Το 
αρχαίο µετ-όπη προέρχεται από τα µετά + οπή «τρύπα» (< *okw- «όψις») 
και σηµαίνει το αρχιτεκτονικό τµήµα (πλάκα) που παρεµβάλλεται µεταξύ 
των τριγλύφων (που έδιναν την αίσθηση «οπών») και αποτελούν από 
κοινού το διάζωµα των αρχαίων ναών. Το µέτωπο παράγεται από µετά + 
ωψ (το αρχ. ώψ, γεν. ώπός, σήµαινε την «όψη») έχοντας εµµέσως την ίδια 
ετυµ. προέλ. µε το µετόπη ως προς το β' συνθ. 

µετόπισθεν (τα) {άκλ.} 1. το σύνολο των υπηρεσιών και µέσων που βρίσκονται 
πίσω από τη γραµµή τού µετώπου: υπηρετώ στα - 2. το οπίσθιο τµήµα τού 
στρατιωτικού σώµατος που βρίσκεται στη ζώνη των επιχειρήσεων ΣΥΝ. τα 
νώτα 3. ολόκληρο το έδαφος και ο πληθυσµός τής εµπόλεµης περιοχής, που 
βρίσκεται έξω από τη ζώνη των επιχειρήσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ, αρχ. 
< µετ(α)- + όπισθεν]. 

µετουσίωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. (γενικά) η 
µεταβολή πράγµατος κατά την ουσία του (και όχι απλώς κατά τη µορφή του), 
η ουσιαστική σε βάθος αλλαγή τής υφής του σε αντιδιαστολή προς πιθανή 
επιφανειακή ή επιπόλαια µεταβολή: ~ τής Ολης σε πνεύµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
µετατροπή τού άρτου και τού οίνου σε σώµα και αίµα τού Χριστού, που 
σύµφωνα µε τη ρωµαιοκαθολική θεολογία συντελείται κατά την τέλεση τού 
µυστηρίου τής Θείας Ευ- 
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χαριστίας, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τη «µεταβολή» τού άρ-
του και τού οίνου σε σώµα και αίµα Χριστού, όπως η µεταβολή αυ-
τή έγινε στη µεταµόρφωση τού Χριστού, µε την επίκληση τού Αγίου 
Πνεύµατος 3. ΧΗΜ. η αλλαγή τού σχήµατος στον χώρο µεγαλοµορίου 
υπό την επίδραση θερµότητας ή χηµικών αιτίων εξαιτίας τού φαινο-
µένου αυτού, διάφορα προϊόντα οικιακής, αγροτικής ή βιοµηχανικής 
χρήσεως καθίστανται ακατάλληλα προς χρήση. — µετουσιώνω ρ. 
[µεσν.]. 

µετοχάρης (ο) [µεσν.] {µετοχάρηδες}, µετοχάρισσα (η) {µετοχα-
ρισσών} (λαϊκ.) 1. µοναχός που κατοικεί σε µετόχι µονής και το φρο-
ντίζει ή το καλλιεργεί 2. (κατ' επέκτ.) κάθε χωρικός που καλλιεργεί 
µετόχι µονής και παραµένει σε αυτό. Επίσης µετοχιάριος κ. µετοχί-
της (ο). 

µετοχετεύω ρ. µετβ. {µετοχέτευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.-σπάν.) διο-
χετεύω (νερό) σε κανάλι (οχετό) και το µεταφέρω σε άλλον τόπο. — 
µετοχέτευση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µετ(α)- + όχετεύω < 
οχετός]. 

µετοχή (η) 1. ΟΙΚΟΝ. χρηµατικός τίτλος που αντιπροσωπεύει ορισµένο 
µέρος τού κεφαλαίου εταιρείας και αποφέρει στον κάτοχο του ανά-
λογο ποσοστό κέρδους: οι ~ τής εταιρείας σηµείωσαν άνοδο | πτώση 
|| αγοράζω | πουλάω µετοχές || πακέτο µετοχών ΦΡ. (α) ονοµαστική 
µετοχή η µετοχή στην οποία αναγράφεται το όνοµα τού δικαιούχου 
και η οποία χρειάζεται, προκειµένου να µεταβιβαστεί, εγγραφή σε ει-
δικό βιβλίο τής εταιρείας και υπογραφή τού πωλητή και τού αγορα-
στή (β) ανώνυµη µετοχή η µετοχή στην οποία δεν αναγράφεται το ό-
νοµα τού δικαιούχου και η οποία µεταβιβάζεται µε παράδοση απλώς 
τού τίτλου (γ) προνοµιούχος µετοχή η µετοχή που δίνει µεταξύ άλ-
λων στον δικαιούχο το προνόµιο να λαµβάνει µέρισµα κατά προτε-
ραιότητα από τα κέρδη τής εταιρείας (δ) (µτφ.) ανεβαίνουν | πέφτουν 
οι µετοχές µου κερδίζω | χάνω σε κύρος και σε υπόληψη · 2. ΓΛΩΣΣ. 
το µέρος τού λόγου που παρουσιάζει χαρακτηριστικά τόσο τού ονό-
µατος (πτώσεις, αριθµούς, γένη) όσο και τού ρήµατος (χρόνους, φω-
νές), καθώς και κάθε άκλιτος τύπος σε -οντάς | -ώντας, που έχει ε-
πιρρηµατική λειτουργία και προέρχεται από το ενεστωτικό θέµα τού 
ρήµατος: η ~ ενεργητικού ενεστώτα τού ρήµατος «ρίχνω» είναι «ρί-
χνοντας» || η ~ παθητικού ενεστώτα τού «µεταφέρω» είναι «µεταφε-
ρόµενος, -η, -ο» || η ~ παθητικού παρακειµένου τού «γράφω» είναι 
«γραµµένος, -η, -ο» · 3. (σπάν.) το να συµµετέχει κανείς σε κάτι ΣΥΝ. 
συµµετοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γερούνδιο, επιρρηµατικός, έχω, -ισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετέχω. o γραµµατικός όρ. είναι µτγν., ενώ η χρηµατι-
στηριακή σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. share (λ.χ. ordinary | 
preference share «κοινή | προνοµιούχος µετοχή»)]. 

(περιπλέκω) περιπεπλεγµένος, (περώ) πεπερασµένος, (πιέζω) πε-
πιεσµένος, (πιστεύω, διαπιστεύω) διαπεπιστευµένος, (πλανώ) πα-
λαιότ. πεπλανηµένος, (ποικίλλω) πεποικιλµένος, (προσκαλώ) προ-
σκεκληµένος, (προχωρώ) προκεχωρηµένος, (σηµαίνω) σεσηµασµέ-
νος, (συµφωνώ) συµπεφωνηµένος | συµπεφωνηµένα, (τάσσω, δια-
τάσσω, εντάσσω...) διατεταγµένος, εντεταγµένος, συντεταγµένος, 
παρατεταγµένος, (τείνω, εκτείνω, παρατείνω...) τεταµένος, εκτετα-
µένος, παρατεταµένος, παρεκτεταµένος, προτεταµένος, εντεταµέ-
νος, (τελώ) τετελεσµένος, (τέµνω, κατατέµνω, συντέµνω...) τετµη-
µένος, κατατετµηµένος, συντετµηµένος, περιτετµηµένος, (τήκω) τε-
τηγµένος, (τρίβω) τετριµµένος, (φιλώ) πεφιληµένος, (αρχ. φυσιώ) 
πεφυσιωµένος, (χέω, συγχέω, διαχέω) συγκεχυµένος, διακεχυµέ-
νος. 
µετοχές µε αύξηση. Πρόκειται για µερικές µετοχές από ρήµατα 
που αρχίζουν από φωνήεν ή από ρ, ζ, ξ, ψ, δύο σύµφωνα (πλην κ, 
π, τ, β, δ, γ, φ, θ, χ + υγρό) ή από τρία σύµφωνα. Τέτοιες µετοχές εί-
ναι: (αγγέλλω, εξαγγέλλω, καταγγέλλω) εξηγγελµένος, κατηγγελ-
µένος, (αγιάζω) ηγιασµένος, προηγιασµένος, (άγω, προάγω, εισά-
γω, παράγω...) προηγµένος, εισηγµένος, παρηγµένος, (αιρώ, διαιρώ, 
συναιρώ) διηρηµένος, συνηρηµένος, (αισχύνω, καταισχύνω) κατη-
σχυµµένος, (αίρω, επαίροµαι) επηρµένος, (αµαρτάνω) ηµαρτηµέ-
νος, (αναγνωρίζω) ανεγνωρισµένος, (απαρχαιώνω) απηρχαιωµέ-
νος, (άπτω, συνάπτω, εξάπτω) συνηµµένος, εξηµµένος, (αρτώ, 
αναρτώ, προσαρτώ...) ανηρτηµένος, προσηρτηµένος, συνηρτηµέ-
νος, (αρτίζω, καταρτίζω) κατηρτισµένος, (ασκώ, εξασκώ) ησκηµέ-
νος, εξησκηµένος, (αυξάνω, επαυξάνω, προσαυξάνω) ηυξηµένος, 
επηυξηµένος, προσηυξηµένος, (γιγνώσκω) εγνωσµένος, απεγνω-
σµένος, (ελέγχω) ηλεγµένος, (θέλω) ηθεληµένος, (ενώνω) ηνωµέ-
νος, (ζητώ, εκζητώ) εξεζητηµένος, (ελίσσω, εξελίσσω) εξειλιγµένος, 
(ίηµι, ανίηµι) ανειµένος, (οικώ, κατοικώ) κατωκηµένος, (οίχοµαι, 
παροίχοµαι) παρωχηµένος, (πτύσσω, αναπτύσσω, συµπτύσσω) 
ανεπτυγµένος, συνεπτυγµένος, (ρίπτω) ερριµµένος, (ρώννυµι) ερ-
ρωµένος, (σκάπτω, ανασκάπτω) εσκαµµένος, ανεσκαµµένος, (σκέ-
πτοµαι) εσκεµµένος, (σκοτίζω) εσκοτισµένος, (σπείρω, διασπείρω, 
εγκατασπείρω...) διεσπαρµένος, κατεσπαρµένος, εγκατεσπαρµένος, 
(σπεύδω) εσπευσµένος, (σταυρώνω) εσταυρωµένος, (στέλλω, 
συστέλλω, αποστέλλω...) συνεσταλµένος, απεσταλµένος, διεσταλ-
µένος, (στέφω) εστεµµένος, (στεγάζω) εστεγασµένος, (στρέφω, δια-
στρέφω, καταστρέφω...) διεστραµµένος, κατεστραµµένος, ανε-
στραµ-µένος, αντεστραµµένος, (σφάλλω) εσφαλµένος, (-σχοµαι, 
υπόσχοµαι) υπεσχηµένος, (φθείρω, διαφθείρω, παραφθείρω) διε-
φθαρµένος, παρεφθαρµένος. 

 

µετοχή µε αναδιπλασιασµό. Μερικές µετοχές µεσοπαθητικού πα-
ρακειµένου έχουν διατηρήσει -όταν χρησιµοποιούνται ως ονόµατα 
(επίθετα ή ουσιαστικά) ή για υφολογικές διακρίσεις σε λογιότερο 
ή πιο τυπικό κείµενο- τον αναδιπλασιασµό που είχαν στην αρχαία 
και τη λόγια γλωσσική παράδοση όλες ανεξαιρέτως οι µετοχές τού 
µεσοπαθητικού παρακειµένου. Τέτοιες µετοχές είναι: 
(αναπετάννυµι) αναπεπταµένος, (βάλλω, επιβάλλω, συµβάλλω...) 
επιβεβληµένος, συµβεβληµένος, καταβεβληµένος, προσβεβληµένος, 
µεταβεβληµένος, διαβεβληµένος, περιβεβληµένος, παρεµβεβληµέ-
νος, αποβεβληµένος, (βαρώ | βαρύνω, επιβαρύνω) βεβαρηµένος, 
επιβεβαρηµένος, (βιάζω) βεβιασµένος, (γλύφω, εγγλύφω) παλαιότ. 
γεγλυµµένος, παλαιότ. εγγεγλυµµένος, (γράφω, εγγράφω, υπογρά-
φω...) εγγεγραµµένος, υπογεγραµµένος, διαγεγραµµένος, καταγε-
γραµµένος, περιγεγραµµένος, προδιαγεγραµµένος, αναγεγραµµέ-
νος, επιγεγραµµένος, παραγεγραµµένος, προγεγραµµένος, προσγε-
γραµµένος, (δεικνύω, ενδείκνυται, αποδεικνύω) ενδεδειγµένος, 
αποδεδειγµένος, (δέω, συνδέω, προσδέω) συνδεδεµένος, προσδεδε-
µένος, (δηλώνω) δεδηλωµένος, (δικάζω, επιδικάζω, προδικάζω) δε-
δικασµένος, επιδεδικασµένος, προδεδικασµένος, (διδάσκω) παλαι-
ότ. δεδιδαγµένος, (δίδω, διαδίδω, εκδίδω) δεδοµένος | δεδοµένα (όχι 
δεδοµένα!), διαδεδοµένος, εκδεδοµένος, (δουλεύω) δεδουλευµένα, 
(εκλέγω) παλαιότ. εκλελεγµένος, (εκφράζω) εκπεφρασµένος, (εν-
δύω) ενδεδυµένος, (εντέλλοµαι) εντεταλµένος, (επιτηδεύω) παλαι-
ότ. επιτετηδευµένος, (επιτρέπω) επιτετραµµένος, (θέτω, εκθέτω, 
διαθέτω, αναθέτω...) τεθειµένος, διατεθειµένος, ανατεθειµένος, κα-
τατεθειµένος, µετατεθειµένος, εκτεθειµένος, συντεθειµένος, παρα-
τεθειµένος, παρεντεθειµένος, αποσυντεθειµένος, προστεθειµένος, 
(θλίβω) τεθλιµµένος, (θλω) τεθλασµένος, (καίω, διακαίω) κεκαυµέ-
νος, διακεκαυµένος, (καλύπτω, συγκαλύπτω) κεκαλυµµένος, συ-
γκεκαλυµµένος, (κανονίζω) κεκανονισµένος, (κεράννυµι) κεκρα-
µένος, (κηρύσσω) κεκηρυγµένος, (κινδυνεύω) παλαιότ. παρακεκιν-
δυνευµένος, (κλείνω) κεκλεισµένος, (κλίνω) κεκλιµένος, (κορέννυ-
µι) κεκορεσµένος, (κόπτω, διακόπτω, συγκόπτω...) διακεκοµµένος, 
συγκεκοµµένος, παλαιότ. αποκεκοµµένος, περικεκοµµένος, (κρίνω, 
εγκρίνω, διακρίνω, συγκρίνω) εγκεκριµένος, διακεκριµένος, συ-
γκεκριµένος, (κτώµαι) κεκτηµένος | κεκτηµένα, (κυρώνω) κεκυρω-
µένος, (λαµβάνω, καταλαµβάνω, αναλαµβάνω...) ειληµµένος (< 
*έσληβ-µένος, µε ανοµοιωτική αποβολή τού δασέος φθόγγου, < 
*σε-σληβ-µένος), κατειληµµένος, ανειληµµένος, προκατειληµµένος, 
επανειληµµένος, (λέγω) ειρηµένος, (λειαίνω) παλαιότ. λελεια-
σµένος, (λείπω, εγκαταλείπω) εγκαταλελειµµένος, (λύω, διαλύω, 
αναλύω) λελυµένος, παλαιότ. διαλελυµένος, παλαιότ. αναλελυµέ-
νος, (λογίζω) λελογισµένος, (µαρτυρώ) παλαιότ. µεµαρτυρηµένος, 
(µειγνύω, αναµειγνύω, προσµειγνύω) αναµεµιγµένος, προσµεµιγ-
µένος, (µονώ) µεµονωµένος, (µυώ) µεµυηµένος, (νοµίζω) νενοµι-
σµένος, (παιδεύω) πεπαιδευµένος, (παλαιώ) πεπαλαιωµένος, (πα-
τώ) πεπατηµένος | πεπατηµένη, (παραδέχοµαι) παραδεδεγµένος, 

µετόχι (το) {µετοχ-ιού | -ιών} 1. (α) αγρόκτηµα που ανήκει σε µονα-
στήρι, βρίσκεται όµως έξω από την περιοχή του και καλλιεργείται 
είτε από αποσπασµένους µοναχούς είτε από απλούς καλλιεργητές (β) 
(ειδικότ.) µοναστήρι ή ναός που βρίσκεται µακριά (ακόµη και σε άλ-
λη χώρα) από τη µονή στην οποία ανήκει: το ~ τού Παναγίου Τάφου 
στην Πλάκα 2. εξοχική κατοικία, αγροικία. Επίσης µετόχιο. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν µετόχιον < αρχ. µετοχή]. 

µετοχιάριος (ο) → µετοχάρης 
µετοχικός, -ή, -ό [µτγν] 1. (επίσ.) αυτός που υπάρχει ή γίνεται µαζί µε 

άλλον, µε συµµετοχή: ~ ταµείο 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε 
µετοχές ή µε µέτοχο επιχείρησης: ~ κεφάλαιο (αυτό που αποτελείται 
από µετοχές και όχι µετρητά) | εταιρεία (τής οποίας το κεφάλαιο εί-
ναι κατανεµηµένο σε µετοχές) 3. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τις 
µετοχές ή που εκφέρεται µε µετοχή: ~ προσδιορισµός | πρόταση. — 
µετοχικ-ά | -ώς [µτγν] επίρρ. 

µετοχοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαίρεση τού 
κεφαλαίου εταιρείας σε µερίδια (µετοχές): η ~ των ∆.Ε.Κ.Ο. — µε-
τοχοποιώ ρ. {-είς...}. 

µέτοχος, -ος, -ο 1. (λόγ.) αυτός που συµµετέχει σε κάτι ή έχει µερίδιο 
σε αυτό ΣΥΝ. συµµέτοχος, κοινωνός ANT. αµέτοχος 2. ΟΙΚΟΝ. µέ-
τοχος (ο/η) {µετόχ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που κατέχει µετοχές οικο-
νοµικής επιχείρησης: γενική συνέλευση των ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετέχω, o οικον. όρ. αποδίδει το αγγλ. share-holder]. 

µετρ (ο) {άκλ.} ο καλλιτέχνης ή ο επαγγελµατίας, τού οποίου η ενα-
σχόληση θεωρείται τέχνη ή την έχει αναγάγει ο ίδιος σε τέχνη (λ.χ. ο 
κοµµωτής, ο µόδιστρος, ο µάγειρας αξιώσεων κ.λπ.) και ο οποίος κα-
τέχει σε µεγάλο βαθµό την τέχνη του, είναι δάσκαλος στο είδος του: 
~ τής µαγειρικής | τής κοµµωτικής || είναι ένας σκηνοθέτης ~ των 
ταινιών τρόµου || (κατ' επέκτ.) αυτός ο κακοποιός έχει εξελιχθεί σε -
των αποδράσεων ΣΥΝ. (λαϊκ.) µάστορας. [ETYM. < γαλλ. maître < 
λατ. magister]. 

µετρέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η γυναίκα µε την οποία διατηρεί κανείς 
ανεπίσηµη ερωτική σχέση και συνήθ. τη συντηρεί ΣΥΝ. ερωµένη, φι-
λαινάδα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maîtresse, θηλ. τού maître]. 

µέτρηµα (το) → µέτρηση 
µετρηµένος, -η, -ο [µεσν] 1. αυτός που έχει µετρηθεί ή καταµετρηθεί, 
που έχει καθοριστεί κατόπιν µετρήσεως: ~ ψήφοι | χαρτονοµίσµατα 
ΣΥΝ. αριθµηµένος, καταµετρηµένος, υπολογισµένος ANT. ακα-
ταµέτρητος, ακαθόριστος· ΦΡ. (παροιµ.) (α) µετρηµένα κουκκιά | 
κουκκιά µετρηµένα για ό,τι είναι αυστηρώς καθορισµένο ή µπορεί 
να υπολογιστεί επακριβώς (β) από τα µετρηµένα τρώει ο λύκος (i) 
µόνο όταν κλέβονται πράγµατα αριθµηµένα και γνωστά, γίνεται α-
µέσως αντιληπτή η κλοπή (ii) ο επιτήδειος και πονηρός είναι ικανός 
να κλέψει και όσα έχουν καταµετρηθεί επακριβώς, όσα φυλάσσονται 
καλά 2. σχετικά µικρός σε αριθµό ή σε ποσότητα: οι µέρες που µου 
µένουν να ζήσω είναι ~ || µετρηµένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί που πα- 
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ρέστησαν στη δεξίωση (πολύ λίγοι)· ΦΡ. (α) τα ψωµιά µου είναι µετρηµένα 
επίκειται το τέλος, η πτώση µου ή ο θάνατος µου, έχω ξοφλήσει: τα ψωµιά τής 
κυβέρνησης είναι µετρηµένα (β) (παροιµ.) µετρηµένα τα λουκάνικα κι 
αµέτρητες οι µέρες επιβάλλεται να γίνεται οικονοµία 3. αυτός που υπάρχει ή 
γίνεται µε µέτρο, µε φειδώ, που δεν είναι υπερβολικός: ~ δαπάνες | έξοδα || 
ζούµε µια - ζωή, περιοριζόµενοι στα απολύτως αναγκαία ΣΥΝ. λελογισµένος, 
λογικός, νοικοκυρεµένος ANT. υπέρογκος, υπερβολικός, άµετρος 4. (για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σύνεση, µετριοπάθεια, σεµνότητα, που 
τηρεί το µέτρο: έδειχνε πολύ σοβαρό και ~ παιδί || άνθρωπος - και σωστός ε-
παγγελµατίας || οι δηλώσεις τού νέου υπουργού ήταν ~· δεν αναφέρονταν ούτε σε 
µεγαλόπνοα σχέδια ούτε σε ουτοπίες ΣΥΝ. συνετός, µετριοπαθής, φρόνιµος, 
συγκρατηµένος ΑΝΤ. ασύνετος, υπερβολικός, παράφορος- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
µετρηµένα λόγια συνετές και σεµνές κουβέντες, χωρίς περιττολογία (β) 
µετρηµένα τα λόγια σου! (ως αυστηρή σύσταση σε κάποιον να προσέχει πώς 
µιλάει, να ζυγίσει τα λόγια του, πριν τα εκστοµίσει). — µετρηµένα επίρρ. 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

µετρηµός (ο) [µεσεν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η µέτρηση: «τα κρίµατά σου είναι 
πολλά και ~ δεν έχουν» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. µέτρηµα, καταµέτρηση, αρίθµηση, 
απαρίθµηση. 

-µέτρης λεξικό επίθηµα που δηλώνει το πρόσωπο που µετρά κάτι: γεω-µέτρης, 
χωρο-µέτρης, χρονο-µέτρης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. µετρώ (< µέτρον)]. 

µέτρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο αριθµητικός 
καθορισµός µεγέθους ή ποσού µε βάση τη σύγκριση ως προς συγκεκριµένη 
µετρική µονάδα: ~ θερµοκρασίας | εµβαδού | βάθους | σφυγµών | όγκου | 
µήκους | απόστασης | ισχύος | αγαθών || όργανο | συσκευή | µονάδα µετρήσεως 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) µετρηµός· ΦΡ. αντίστροφη µέτρηση βλ. λ. αντίστροφος 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. σταθµός µετρήσεως ο χώρος όπου είναι εγκατεστηµένα κατάλληλα 
όργανα για την καταγραφή µεγεθών, λ.χ. σε δεξαµενές, διώρυγες, κανάλια 
κ.λπ. για την καταγραφή τής στάθµης τού νερού κ.ά. Επίσης µέτρηµα (το) 
[αρχ.]. 

µετρήσιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να µετρηθεί: ~ µέγεθος 2. ΓΛΩΣΣ. όρος 
που χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει ουσιαστικά τα οποία µπορούν να 
µετρηθούν, αλλά (κανονικά) δεν επιδέχονται αρίθµηση, π.χ. µεγάλη ντροπή 
(όχι δύο ντροπές!), πολλή ησυχία (όχι τρεις ησυχίες!). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αριθµήσιµος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. countable]. 

µετρητά (τα) 1. (α) το ρευστό χρήµα ως µέσο πληρωµής σε αντιδιαστολή προς 
τις επιταγές, τα οµόλογα, την πιστωτική κάρτα κ.λπ. (β) το µέρος περιουσίας 
που αποτελείται από ρευστό χρήµα, σε αντιδιαστολή προς τα ακίνητα, τα 
τιµαλφή, τους τίτλους κ.λπ.: πήρε προίκα ένα σπίτι και κάµποσα - 2. (λόγ. ως 
επίρρ.) τοις µετρητοίς µε άµεση καταβολή τού αντιτίµου σε χρήµα ΑΝΤ. επί 
πιστώσει· ΦΡ. (α) (µτφ.) παίρνω τοις µετρητοίς λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν 
(κάτι που δεν χρειάζεται τέτοια αντιµετώπιση): δεν ~ τίποτε από όσα λέει· 
ξέρω ότι αυτά που λέει σήµερα έτσι, τα λέει αύριο αλλιώς (β) (για πρόσ.) ο πω-
λών τοις µετρητοίς (ί) ο έµπορος που πουλά χωρίς πίστωση (ii) (µτφ.) 
άνθρωπος αµέριµνος, ανέµελος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. µετρητός < µετρώ. Η σηµ. «ρευστά» είναι ήδη µεσν. Η 
φρ. τοις µετρητοίς αποδίδει το γαλλ. au comptant]. 

µετρητής (ο) [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που µετρά 2. (συνήθ.) ειδική συσκευή 
που καταγράφει και µετρά αυτοµάτως (φαινόµενα, φυσικά µεγέθη, την 
κατανάλωση σε συγκεκριµένο χρόνο κ.λπ.): - ηλε-κτρικού ρεύµατος | νερού | 
τηλεφωνικών µονάδων ΣΥΝ. ρολόι· ΦΡ. (α) µετρητής θερµότητας η συσκευή 
που καταγράφει την ποσότητα θερµότητας, η οποία καταναλώνεται στις 
εγκαταστάσεις θέρµανσης µε θερµό νερό (β) χιλιοµετρικός µετρητής η 
συσκευή που µετρά και αναγράφει τον αριθµό των χιλιοµέτρων (και των 
υποδιαιρέσεων τού χιλιοµέτρου), τα οποία έχει διανύσει τροχοφόρο όχηµα 
ΣΥΝ. κοντέρ. 

µετρητικός, -ή, -ό [αρχ.] ικανός ή κατάλληλος να µετρά, αυτός που έχει ως 
έργο του τη µέτρηση: ~ µηχάνηµα. 

µετρητός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι δυνατόν να µετρηθεί, να εκτιµηθεί ή 
να υπολογιστεί εύκολα ΣΥΝ. µετρήσιµος ΑΝΤ. αµέτρητος, αναρίθµητος 2. 
µετρητά (τα) βλ.λ. · ΦΡ. τοις µετρητοίς βλ. λ. µετρητά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αριθµήσιµος. 

-µετρία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. επιστήµη ή επιστηµονικό κλάδο που 
σχετίζεται µε τη µέτρηση ενός πράγµατος: γεω-µετρία, τριγωνο-µετρία, 
στερεο-µετρία, αξονο-µετρία, γωνιο-µετρία, ηχο-µε-τρία, θερµιδο-µετρία, ογκο-
µετρία 2. σχέση µεταξύ των διαστάσεων των µελών ή των οργάνων συνόλου: 
συµ-µετρία, ασυµ-µετρία. [ETYM Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το ρ. µετρώ {< µέτρον) και εµφανίζεται σε πολλούς 
ελληνογενείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. chrono-metry, photo-metry]. 

µετριάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (µετρίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. µειώνω 
(κάτι µεγάλο) ως προς την ποσότητα, τον αριθµό ή την ένταση: η οικονοµική 
κρίση που ξέσπασε µετρίασε τα προβλεπόµενα κέρδη των τραπεζών || το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο θα µετριάσει τις ποινές που επεβλήθησαν || ~ την 
ταχύτητα | τον πόνο | τη χαρά | τη θλίψη ΣΥΝ. περιστέλλω, περιορίζω, 
συγκρατώ ΑΝΤ. αυξάνω, διογκώνω 2. (κατ' επέκτ.) ελαττώνω την οξύτητα ή 
την ένταση (εντύπωσης, συναισθήµατος κ.λπ.): η προσπάθεια τής κυβέρνησης 
να µετριάσει τις αντιδράσεις τής κοινής γνώµης δεν φαίνεται να επιτυγχάνει || ~ 
τις εντυπώσεις | το έντονο ύφος (λόγου) | την επιθετική διάθεση ΣΥΝ. 
αµβλύνω, απαλύνω, µαλακώνω ΑΝΤ. τονίζω, διογκώνω. — µετρίαση (η) 
[µτγν.] κ. µετρίασµα (το) [µεσν.] κ. µετριασµός (ο) [µτγν.]. 

µετριαστικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που µετριάζει: - παράγοντας ΑΝΤ. 
παροξυντικός, ερεθιστικός. — µετριαστικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. 

µετρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µέτρο (βλ.λ.), που είναι 
κατάλληλος ή χρησιµεύει στη µέτρηση: ~ µονάδα (που λαµβάνεται ως βάση 
για τη µέτρηση οµοειδών αντικειµένων) | σύστηµα • ΦΙΛΟΛ. 2. αυτός που 
σχετίζεται µε τα µέτρα τής ποίησης: ~ κανόνας-ΦΡ. µετρικός πόδας | πους η 
βασική δοµική µονάδα στα µέτρα, κυρ. τής αρχαίας ποίησης 3. µετρικός (ο) ο 
έµπειρος ή ειδικευµένος στα είδη µέτρων τής αρχαίας ποίησης (βλ. ΠΙΝ.): Ο 
κανόνας αυτός ανάγεται στους αρχαίους ~ 4. µετρική (η) (α) το σύνολο των 
κανόνων που διέπουν την τέχνη τού ποιητικού µέτρου (β) η ποικιλία και ο 
συνδυασµός των µέτρων, στα οποία έχει συντεθεί ποίηµα ή το σύνολο τής 
ποιητικής δηµιουργίας συγκεκριµένου ποιητή: η ~ του σονέτου | τού Σολωµού 
(γ) ο φιλολογικός κλάδος που ερευνά τους κανόνες των στιχουργικών µέτρων. 
— µετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΟ∆ΩΝ 
« = (α) άτονη συλλαβή (β) (στην αρχαία ελληνική και κά- 

θε άλλη προσωδιακή ποίηση) βραχεία συλλαβή  
= (α) τονισµένη συλλαβή (β) (στην αρχαία ελληνική και κάθε άλλη 
προσωδιακή ποίηση) µακρά συλλαβή 

«- = ίαµβος 
= τροχαίος 

-WW = δάκτυλος 
^- = ανάπαιστος 
W-W = (α) µεσότονος 

(β) (στην προσωδιακή ποίηση) αµφίβραχυς 
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩ∆ΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

= σπονδείος 
= τρίβραχυς 

-W- = κρητικός 
«— = βάκχειος 
-w--       = χορίαµβος ν—w_     = δόχµιος 
««—       = ιωνικός απ' ελάσσονος —WW       
= ιωνικός από µείζονος -W-W-W- = 
ληκύθιος -W-W—   = ιθυφαλλικός 

µετριοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η επικράτηση των µετρίων. 
µετριοπάθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς µετριοπαθής, να 

αποφεύγει τις ακραίες θέσεις και την αδιαλλαξία: τον χαρακτηρίζει η ~ || 
πολιτική ~ ΣΥΝ. συµβιβαστικότητα. 

µετριοπαθής, -ής, -ές {µετριοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µετριοπαθέστερος, -ατός} 
1. (για πρόσ.) αυτός που συγκρατεί τα πάθη του, που δεν καταφεύγει σε 
ακρότητες, που ενεργεί και συµπεριφέρεται µε σύνεση και εγκράτεια: ο νέος 
αρχηγός τού κόµµατος θεωρείται ~ και ήπιος πολιτικός ΑΝΤ. ακραίος, 
υπερβολικός, ριζοσπαστικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
διαλλακτικότητα, που επιδιώκει ή ευνοεί τον συµβιβασµό: ~ στάση | χειρισµός 
| λόγος | κριτική | αντίδραση | πολιτική | άποψη | αξίωση ΣΥΝ. διαλλακτικός, 
συµβιβαστικός, συγκατα-βατικός ΑΝΤ. αδιάλλακτος, ασυµβίβαστος, 
ανυποχώρητος, φανατικός, ακραίος. — µετριοπαθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µέτριος + -παθής (< πάσχω, πβ. αόρ. 
β' ε-παθ-ον)]. 

µέτριος, -α, -ο 1. αυτός που πλησιάζει τον µέσο όρο (π.χ. ούτε µεγάλος ούτε 
µικρός, ούτε ισχυρός ούτε αδύναµος κ.λπ.): ~ ανάστηµα | θερµοκρασία | 
άνεµος | δόνηση (σεισµική) ΣΥΝ. µέσος, κανονικός, συνήθης ΑΝΤ. υπέρµετρος, 
υπερβολικός 2. (ειδικότ. για υπολογισµό) αυτός που απέχει από την υπερβολή: 
κατά τους µετριότερους υπολογισµούς || µε έναν ~ υπολογισµό, η ζηµιά 
υπολογίζεται στα 3 δισεκατοµµύρια 3. (ειδικότ. για τον καφέ) αυτός που έχει 
παρασκευαστεί µε µέση ποσότητα ζάχαρης (ούτε πολλή ούτε λίγη), σε 
αντιδιαστολή προς τον γλυκύ και προς τον πικρό 4. (κακόσ.) αυτός που έχει 
µια µέση αξία (ούτε αξιόλογος ούτε ανάξιος λόγου): ~ ζωγράφος | καλλιτέχνης 
| µαθητής | ταλέντο | εµφάνιση τής οµάδας || η επίδοση του είναι κάτω τού 
µετρίου ΑΝΤ. έξοχος, υπέροχος, σπουδαίος, σηµαντικός. — µέτρια | µετρίως 
[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέτρον. Η λ. σήµαινε αρχικώς αυτόν που ανταποκρίνεται στο 
µέτρο, είναι µετριοπαθής, που οι επιλογές και οι πράξεις του είναι κανονικές 
και δεν ξεπερνούν το µέτρο. Αργότερα η λ. δήλωσε και εκείνον που αδυνατεί 
να ξεχωρίσει, που η αξία του δεν υπερβαίνει το κοινό µέτρο]. 

µετριότητα (η) [αρχ.] {µετριοτήτων (σηµ. 3)} 1. η ιδιότητα τού µετρίου, η µέση 
κατάσταση από πλευράς µεγέθους, διαστάσεων, έντασης κ.λπ. ΣΥΝ. 
κανονικότητα, ηπιότητα 2. (κακόσ.) η περιορισµένη αξία: καµία ταινία τού 
φεστιβάλ δεν ξεπέρασε τη ~ 3. (συνεκδ.) πρόσωπο µε περιορισµένες 
ικανότητες, ευφυΐα, ταλέντο κ.λπ.: φροντίζει να περιβάλλεται από µετριότητες, 
για να ξεχωρίζει ο ίδιος || σ' αυτό τον τόπο βασιλεύουν οι ~· ΦΡ. χρυσή 
µετριότητα βλ. λ. χρυσός. 

µετριοφρονώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µετριοφρονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(σπάν.) είµαι µετριόφρων, δεν έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου ΣΥΝ. 
ταπεινοφρονώ ΑΝΤ. µεγαλοφρονώ, υψηλοφρονώ. 

µετριοφροσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} το να µην έχει κανείς µεγάλη ιδέα 
για τον εαυτό του, να µη νοµίζει ότι είναι ή κάνει κάτι σπουδαίο: η ~ 
χαρακτηρίζει τους απλούς και σεµνούς ανθρώπους || άσε τις ~, αφού όλοι σου 
λέµε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος! ΦΡ. πληθυντικός τής µετριοφροσύνης ο 
πληθυντικός που χρησιµοποιεί κανείς αντί τού «εγώ» (ως ευγενέστερο τρόπο 
αναφοράς στον εαυτό του), λ.χ. στην εργασία µας αυτή δείξαµε ότι... (αντί 
στην εργασία 
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αυτή έδειξα ότι...). 
µετριόφρων, -ων, -ον {µετριόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός 

που δεν αρέσκεται να επιδεικνύει ή να καυχάται για την αξία του, τις 
ικανότητες του, που χαρακτηρίζεται από απλή και σεµνή συµπεριφορά και 
αναγνωρίζει τις αδυναµίες του και τα περιορισµένα όρια του: Μην είσαι ~! 
Χωρίς εσένα δεν θα είχαµε καταφέρει τίποτε! ΣΥΝ. σεµνός, ταπεινόφρων, απλός 
ΑΝΤ. υπερόπτης, αλαζόνας, καυχη-σιάρης, υπερήφανος. Επίσης (καθηµ.) 
µετριόφρονας (ο/η). — µε-τριοφρόνως επί pp. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, 
-ον. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µέτριος + -φρων, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού θ. 
φρεν- τού αρχ. φρήν, φρενός, βλ.λ.]. 

µετρό (το) {άκλ.} ελλην. µητροπολιτικός σιδηρόδροµος· υπόγειο δίκτυο 
ηλεκτρικού σιδηροδρόµου σε µεγαλούπολη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. métro, 
συγκεκοµµένος τ. τού (chemin de fer) métro(politain) < «µητροπολιτικός 
(σιδηρόδροµος)» < µεσν. µητρόπολις]. 

µέτρο (το) 1. οτιδήποτε λαµβάνεται ως πρότυπο συγκρίσεως για τον επακριβή 
καθορισµό φυσικού µεγέθους, έντασης, αξίας κ.λπ., οτιδήποτε χρησιµοποιείται 
ως µονάδα µετρήσεως: ~ µήκους | µάζας | βάρους | όγκου 2. (ειδνκότ.) η 
βασική µονάδα µετρήσεως µήκους (σύµβολο: m) τού δεκαδικού µετρικού 
συστήµατος, που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο τού ∆ιεθνούς Συστήµατος 
µονάδων (S.I.) και ισούται µε το µήκος τής διαδροµής, την οποία διανύει το 
φως στο κενό σε χρόνο 1/299.792.458 τού δευτερολέπτου: το 1 ~ διαιρείται σε 
100 εκατο-στόµετρα και 1.000 χιλιοστόµετρα || έχω ύψος 1 ~ »cai 80 εκατοστά || 
τετραγωνικό | κυβικό ~ 3. (συνεκδ.) η επιµήκης ταινία που φέρει αριθµηµένες 
υποδιαιρέσεις σε δεκατόµετρα, εκατοστόµετρα και χιλιοστόµετρα και 
χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των διαστάσεων (µήκους, πλάτους, ύψους) 
ΣΥΝ. µετροταινία, (παλαιότ.) µεζούρα 4. µέτρα (τα) το να µετρά κανείς 
διαστάσεις: έκανα λάθος στα ~ ΣΥΝ. µέτρηµα, µέτρηση, υπολογισµός- ΦΡ. (α) 
παίρνω τα µέτρα (κάποιου) µετρώ τις διαστάσεις τού σώµατος (κάποιου), κυρ. 
για να του φτειάξω κοστούµι (ή φέρετρο) (µτφ.) (β) στα µέτρα (κάποιου) (για 
κάτι) προσαρµοσµένο στις επιθυµίες ή τις ικανότητες και τις δυνατότητες (κά-
ποιου): προσπαθούσε πάντα να φέρει την κατάσταση στα µέτρα του (γ) κοµµένος 
και ραµµένος στα µέτρα (κάποιου) φτειαγµένος ή απόλυτα προσαρµοσµένος 
στις επιθυµίες, τις ικανότητες, τις δυνατότητες (κάποιου): ο ρόλος ήταν ~ αυτής 
τής ηθοποιού || οι εκλογικοί νόµοι είναι συνήθως - τού κυβερνώντος κόµµατος 
(δ) µέτρα και σταθµά το σύνολο των µονάδων που έχουν διαµορφωθεί και 
ισχύουν διεθνώς για τη µέτρηση µεγεθών (τού µήκους, τής µάζας, τού χρόνου, 
τής δύναµης κ.λπ.) (ε) (µτφ.) δύο µέτρα και δύο σταθµά βλ. λ. σταθµά · 5. η 
βάση για την κρίση και την αξιολόγηση: να θεωρείς τη συνείδηση σου ~ για ό,τι 
επιχειρείς ή πράττεις || οι ταινίες αυτές έδωσαν το ~ τής ποιότητας στο φετινό 
φεστιβάλ κινηµατογράφου || δεν µπορείς να τα µετράς όλα µε τα δικά σου ~· ΦΡ. 
(α) πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπος (Πλάτ. Κρατύλος 385e 6, ώσπερ 
Πρωταγόρας ελεγεν λέγων «πάντων χρηµάτων µέτρον είναι ανθρωπον») όλα τα 
πράγµατα πρέπει να κρίνονται µε βάση τον άνθρωπο· ρήση που αποδίδεται 
στον αρχαίο σοφιστή Πρωταγόρα και εκφράζει το ανθρωποκεντρικό πνεύµα 
τού αρχαίου ελληνικού πολιτισµού (β) µέτρο (σύγκρισης) βλ. λ. σύγκριση (γ) 
(αρχαιοπρ.) εν τινι µέτρω (εν τινι µέτρω) ώς έναν βαθµό ΣΥΝ. µέχρις ενός 
σηµείου 6. τα όρια, τα οριοθετηµένα πλαίσια: χάνω κάθε ~ || χάνω την αίσθηση 
τού - || αυτό που µου ζητάς υπερβαίνει το ~ των δυνατοτήτων µου || θα 
προσπαθήσω να ικανοποιήσω το αίτηµα σου στο ~ του δυνατού · 7. η τήρηση 
ίσων αποστάσεων από τις ακραίες καταστάσεις, η αποφυγή κάθε υπερβολής, το 
να κινείται κανείς µέσα στα όρια: πίνω µε ~ ΣΥΝ. (λαϊκότ.) ρέγου-λα ΦΡ. (α) 
αίσθηση τού µέτρου βλ. λ. αίσθηση (β) µέτρον άριστον (µέτρον άριστον, 
Κλεόβ. Ι, 63, 2) (γνωστό και ως «παν µέτρον άριστον») η αποφυγή ακροτητών 
και υπερβολών είναι η ορθότερη στάση · 8. (συνήθ. στον πληθ.) η ενέργεια 
(από επίσηµο φορέα) που συντελεί στην επίτευξη σκοπού, κυρ. στην 
αντιµετώπιση κακού: τα ~ που πήρε | εφάρµοσε | εξήγγειλε | υιοθέτησε η 
κυβέρνηση για την πάταξη τής φοροδιαφυγής, κρίθηκαν ανεπαρκή | 
αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά || το καθεστώς αναγκάστηκε να άρει τα ~ 
λογοκρισίας || έκτακτα | σκληρά | χαλαρά | δρακόντεια | επείγοντα | δραστικά | 
ευεργετικά | επαναστατικά | αυταρχικά | προληπτικά | νοµοθετικά | πολιτικά | 
οικονοµικά ~ || «µέτρα οικοδοµήσεως εµπιστοσύνης στο Αιγαίο µεταξύ Ελλάδος-
Τουρκίας» (εφηµ.)· ΦΡ. λαµβάνω | παίρνω τα µέτρα µου λαµβάνω τις 
αναγκαίες προφυλάξεις · 9. (α) µέτρα ασφαλείας (i) περιοριστικές κυρώσεις 
που επιβάλλονται από το δικαστήριο σε άτοµο, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί 
επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια (π.χ. υποχρεωτική εισαγωγή αλκοολικών 
σε θεραπευτικό κατάστηµα, ψυχικά νοσούντων σε ψυχιατρική κλινική κ.λπ.) 
(ii) σύνολο ενεργειών που αποφασίζονται από την αστυνοµία για την αποφυγή 
ταραχών κ.λπ. (β) ασφαλιστικά µέτρα βλ. λ. ασφαλιστικός (γ) προσωρινά 
µέτρα βλ. λ. προσωρινός (δ) συντηρητικά | προφυλακτικά µέτρα σειρά µέσων 
που παρέχονται από την πολιτική δικονοµία για την εξασφάλιση ή συντήρηση 
δικαιωµάτων, εννόµων συµφερόντων · 10. ΦΙΛΟΛ. (α) ο ρυθµικός χαρακτήρας 
στίχου και γε-νικότ. ποιήµατος, όπως προκύπτει από την εναλλαγή τονισµένων 
και άτονων συλλαβών (προκειµένου για προσωδιακή ποίηση, µακρών και 
βραχειών συλλαβών), ενδεχοµένως και από τον αριθµό των συλλαβών: το ~ 
τού ηµιστιχίου «Σε γνωρίζω από την κόψη» είναι τροχαϊκό || το βασικό ~ τής 
δηµοτικής µας ποίησης είναι ο ιαµβικός δεκαπεντασύλλαβος || το ~ τού οµηρικού 
στίχου είναι το δακτυλικό εξάµε-τρο (β) (συνεκδ.) ο µετρικός πόδας (βλ. λ. 
µετρικός, ΠΙΝ.) 11. ΜΟΥΣ. µικρό τµήµα µουσικού έργου, που περιέχει 
φθογγόσηµα ή και παύσεις διαφόρων αξιών, των οποίων η συνολική αξία 
(διάρκεια) είναι ίση µε 

την κλασµατική ένδειξη (4/4, 2/2, 3/4, 7/8...) που µπαίνει στην αρχή τού 
µουσικού κειµένου µετά τον γνώµονα (κλειδί): µε τα πρώτα ~ που άκουσα, 
κατάλαβα ποιος ήταν ο συνθέτης 12. (στον χορό) κάθε βήµα ή κίνηση τού 
χορευτή, που γίνεται σύµφωνα µε τον χρόνο τής µουσικής που συνοδεύει τον 
χορό. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέτρον < *m~-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *më- «µετρώ, 
ορίζω», πβ. σανσκρ. mâtrâ- «µέτρο», mäti-h «ακριβής γνώση», λατ. mëtior 
«µετρώ» (> ισπ. medir) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µή-τις «σοφία, φρόνηση», µέτρ-ιος, 
µετρώ κ.ά. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. mètre, αγγλ. metre, γερµ. 
Meter κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. λαµβάνω µέτρα (< γαλλ. 
prendre des mesures), στο µέτρο τού δυνατού (< γαλλ. dans la mesure du 
possible), η αίσθηση τού µέτρου (< γαλλ. le sens de la mesure), µέτρα ασφαλείας 
(< αγγλ. safety measures) κ.ά.]. -µέτρο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που δηλώνουν: 1. όργανο µετρήσεως: πιεσό-µετρο, στροφό-µετρο, σταγονό-
µετρο, θερµόµετρο 2. (ειδνκότ.) όργανο που υπολογίζει τις συγκεκριµένες 
µονάδες µετρήσεως: αµπερό-µετρο, βολτά-µετρο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
µέτρον (βλ.λ.) και εµφανίζεται σε πολλούς ελληνογενείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. 
thermo-meter, baro-meter]. µετρογραφία (η) (χωρ. πληθ.} η συστηµατική 
µελέτη των µέτρων 
και των σταθµών ΣΥΝ. µετρολογία, µετρονοµία. µετρολογία (η) [1871] {χωρ. 
πληθ.} 1. η συστηµατική επιστηµονική έρευνα και µελέτη των µέτρων και των 
σταθµών ΣΥΝ. µετρογραφία, µετρονοµία 2. (ειδνκότ.) ο επιστηµονικός κλάδος 
που ασχολείται µε τις κάθε είδους µετρήσεις και απεικονίσεις ΣΥΝ. µετρογραφία. 
— µε-τρολόγος (ο/η) [1871], µετρολογίας, -ή, -ό [1865]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. métrologie]. µετρονοµία (η) {χωρ. πληθ.} η συστηµατική 
µελέτη και επιστηµονική ενασχόληση µε τα µέτρα και τα σταθµά ΣΥΝ. 
µετρογραφία, µετρολογία. — µετρονοµικός, -ή, -ό. µετρονόµος (ο/η) 1. 
πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε τη µελέτη των µέτρων και των 
σταθµών ΣΥΝ. µετρολόγος 2. ΜΟΥΣ. µετρονόµος (ο) ωρολογιακός ή ηλεκτρικός 
µηχανισµός για τη µέτρηση ισόχρονων διαστηµάτων και των διαφόρων 
ταχυτήτων τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. χρονόµετρο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µέτρο- + νόµος. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το ελληνογε-νές γαλλ. 
métronome]. µετροπόντικας (ο) {χωρ. πληθ.} το µεγάλο σκαπτικό µηχάνηµα, 
που χρησιµοποιείται για τη διάνοιξη σηράγγων στις εργασίες κατασκευής τού 
µετρό. 
[ΕΤΥΜ. Εκφραστ. συµφυρµός των λ. µετρό και τυφλοπόντικας, πβ. ιταλ. 
metrotalpa]. -µετρος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν:!, συγκεκριµένο ύψος, µήκος ή πλάτος σε µέτρα: τρίµετρος ιστός || 
πεντάµετρο καλώδιο || δίµετρη γυναίκα || εξάµετρο σκάφος 2. µουσικό ή 
στιχουργικό µέτρο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δεκά-µετρος, δί-µετρος), 
το οποίο προέρχεται από το αρχ. µέτρον (βλ.λ.)]. µετροταινία (η) [1889] 
{µετΡοταννιών1 όργανο που αποτελείται από πλαστική, υφασµάτινη ή µεταλλική 
ταινία, στην οποία αναγράφονται ενδείξεις µέτρων, δεκάτων, εκατοστών και 
χιλιοστών και η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση διαστάσεων (µήκους, 
πλάτους, ύψους) ΣΥΝ. µέτρο, (παλαιότ.) µεζούρα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. tape measure]. µετροφωτογραφία (η) {µετροφωτογραφιών} η εκτέλεση 
µετρήσεων µε τη βοήθεια φωτογραφιών, που λαµβάνονται κυρ. από αεροπλάνο. 
| ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. photogrammetry]. µετρώ (κ. -άω) ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] [µετράς... | µέτρ-ησα, -ούµαι, -είται... κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. προσδιορίζω τις διαστάσεις, την ένταση, το µέγεθος, την 
ποσότητα (σε κάτι): ήλθαν οι εργάτες τού δήµου και µέτρησαν το πλάτος τού 
δρόµου || έλα να µου µετρήσεις την πίεση! || - το µήκος | το ύψος | τον όγκο | την 
έκταση | τη θερµοκρασία 2. εξακριβώνω τον ακριβή αριθµό των µελών πλήθους 
(ατόµων, πραγµάτων, βαθµών): ~ τ' αστέρια | τα λεφτά | πόσα αυτοκίνητα 
περνούν || ~ προβατάκια, για να µε πάρει ο ύπνος || ~ τους σφυγµούς ΣΥΝ. 
αριθµώ· ΦΡ. (α) µετριούνται στα δάχτυλα | είναι µετρηµένοι στα δάχτυλα (τού 
ενός χεριού) είναι πολύ λίγοι, εξαιρετικά ολιγάριθµοι (β) µετρώ τον καιρό | τις 
µέρες | τα χρόνια... κ.λπ. (ώσπου | µέχρι να...) ανυποµονώ (να γίνει κάτι που 
προσµένω): πλήττω αφόρητα σ'αυτές τις εκδηλώσεις- µετρώ τις ώρες, µέχρι να 
τελειώσουν ΣΥΝ. δεν βλέπω την ώρα (γ) µετράω ώρες | µέρες | βδοµάδες (i) 
τελειώνει η ζωή µου, πεθαίνω σύντοµα (ii) τελειώνει εντός ολίγου η υπηρεσία 
µου (~ ώρες) ή η θητεία µου κ.λπ.: αυτός ο στρατιώτης σε λίγο καιρό απολύεται· 
µετράει µέρες 3. (κατ' επέκτ.) προσθέτω (νέα µέλη, στοιχεία) σε σύνολο, πλήθος 
που έχει ήδη καταµετρηθεί: αν µετρήσω και όσους έχουν ξενιτευτεί, η οικογένεια 
µας αποτελείται από είκοσι άτοµα! ΣΥΝ. συµπεριλαµβάνω, συγκαταλέγω 4. (σε 
παιχνίδια) δέχοµαι ως έγκυρο, κατακυρώνω: ο διαιτητής δεν µέτρησε το τελευ-
ταίο γκολ (το ακύρωσε) 5. (~ σε κάποιον χρηµατικό ποσό) καταβάλ-λω τοις 
µετρητοίς συγκεκριµένο ποσό: εχω εντολή να σου µετρήσω πενήντα χιλιάρικα 
ΣΥΝ. δίνω, πληρώνω 6. υπολογίζω µε το µάτι, εξετάζω ερευνητικά µε το 
βλέµµα: τον µέτρησε από την κορυφή ώς τα νύχια || «... σε γνωρίζω από την όψη, 
που µε βια µετράει τη γη» (από τον Εθνικό Ύµνο) ΣΥΝ. αναµετρώ, υπολογίζω 7. 
(γενικότ.) υπολογίζω λαµβάνοντας υπ' όψιν όλα τα στοιχεία: πρώτα να 
µετρήσεις καλά τις δυνάµεις σου και έπειτα να το επιχειρήσεις ΣΥΝ. εκτιµώ, 
λογαριάζω, αναµετρώ- ΦΡ. (µτφ.) (α) µετρώ τα λόγια µου µιλώ µε σύνεση και 
περίσκεψη, εκφράζω ισορροπηµένες απόψεις ΑΝΤ. φλυαρώ, αερολογώ 
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(β) µετρώ το κόστος (ενός πράγµατος) υπολογίζω τις συνέπειες, το 
τίµηµα µιας ενέργειας, επιλογής κ.λπ.: προτού αναλάβεις αυτή τη 
δουλειά, καλό θα ήταν να µετρήσεις το κόστος της στην οικογενειακή 
σου ζωή 8. (σκωπτ.) κατρακυλώ πάνω σε (σκάλα, επικλινή επιφάνεια): 
µέτρησα πολλές φορές τα σκαλοπάτια αυτής τής σκάλας, µέχρι να 
µάθω να περπατάω· (µεσοπαθ. µετριέµαι) 9. έρχοµαι σε σύγκριση: η 
αγάπη τής µάννας δεν µετριέται µε καµία άλλη! ΣΥΝ. συγκρίνοµαι, 
παραβάλλοµαι 10. αξιολογούµαι, υποτιµώµαι: δεν µετριέται η 
προσφορά τέτοιων ηρώων στον αγώνα (είναι ανεκτίµητη) 11. (για 
πρόσ.) έρχοµαι σε αναµέτρηση: αν τολµάς, έλα να µετρηθείς µαζί µου! 
ΣΥΝ. αναµετριέµαι ♦ (αµετβ.) 12. λέω (µεγαλοφώνως ή από µέσα µου) 
αριθµούς στη φυσική τους ακολουθία (συνήθ. ξεκινώντας από το 1): 
παρόλο που είναι µόνο δύο ετών, µπορεί να µετράει µέχρι το 10 || ~ 
πέντε-πέντε µέχρι το 100 (5, 10, 15, 20, 25...) || ~ ανάποδα 13. είµαι 
έγκυρος και κανονικός: ο διαιτητής αποφάσισε ότι το γκολ | το 
καλάθι µετράει 14. (µτφ.) έχω αξία, θεωρούµαι υπολογίσιµος και 
σπουδαίος: για µένα τα έργα µετράνε, όχι τα λόγια || αυτό που µετράει 
είναι να τα έχεις καλά µε τον εαυτό σου ΣΥΝ. αξίζω, υπολογίζοµαι, 
λογαριάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

Μέτσοβο (το) {Μετσόβου} ορεινή κωµόπολη τής ΒΑ. Ηπείρου στον 
νοµό Ιωαννίνων, που φηµίζεται για τη γραφικότητα της και τα βιο-
τεχνικά προϊόντα της (ασηµικά, υφαντά, ξυλόγλυπτα κ.ά.). — Με-
τσοβίτης (ο), Μετσοβίτισσα (η), µετσοβίτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) µετσό-
βιος, -α, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ < µεσν. Μέτσοβον< σλαβ. 
mecovo «αρκουδότοπος»]. 

µετσοβόνε (το) {άκλ.} κίτρινο καπνιστό τυρί από το Μέτσοβο. 
µετωνυµία (η) {µετωνυµιών} σχήµα λόγου, κατά το οποίο αντί για τη 
λέξη που απαιτείται χρησιµοποιείται άλλη, µε την οποία υπάρχει 
στενή σηµασιολογική σχέση, π.χ. στέγη αντί σπίτι, τάφος αντί θάνα-
τος, κροίσος αντί πάµπλουτος, µεσσαλίνα αντί ακόλαστη γυναίκα 
κ.λπ. — µετωνυµικός, -ή, -ό [µτγν.], µετωνυµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µετώνυµος < µετ(α)- + -ώνυµος (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τού όνοµα. Η λ. πέ-
ρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. metonymy, γαλλ. métonymie]. 

µετωπιαίος, -α, -ο [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το µέτωπο 
τού ανθρώπου, που βρίσκεται πάνω ή κοντά στο µέτωπο: ~ αρτηρία | 
φλέβα | µυς | λοβός τού εγκεφάλου || σύνδροµο ~ λοβού. 

µετωπικός, -ή, -ό 1. ο µετωπιαίος 2. αυτός που σχετίζεται µε το 
στρατιωτικό µέτωπο: ~ πυρά (που κατευθύνονται προς το µέτωπο τής 
παρατάξεως) 3. αυτός που γίνεται κατά µέτωπο: ~ σύγκρουση δύο 
αυτοκινήτων | αντιπαράθεση δύο πολιτικών 4. µετωπική (η) η σύ-
γκρουση κατά µέτωπο δύο αυτοκινήτων. — µετωπικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µέτωπον. Οι µτφ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. frontal]. 

µετωπικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. χαρακτηριστικό γλυπτικής 
τής αρχαϊκής περιόδου, κατά το οποίο τα αγάλµατα (κούροι | κόρες) 
παριστάνονται σε αυστηρή κατά µέτωπο στάση, χωρίς καθόλου 
στροφή προς τα δεξιά ή τα αριστερά και µε απόλυτη συµµετρία τού 
δεξιού και τού αριστερού µέρους τού σώµατος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. frontalité]. 

µετώπιο (το) [αρχ.] {µετωπί-ου | -ων} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. το σηµείο που βρί-
σκεται στο µέσον τής νοητής γραµµής, η οποία ενώνει τους δύο 
όγκους τού ανθρώπινου µετώπου και χρησιµεύει σε ανθρωποµετρι-
κές µελέτες, κυρ. στη µέτρηση τού µήκους τού κρανίου. 

µέτωπο (το) {µετώπ-ου | -ων} 1. το ανώτερο τµήµα τού προσώπου τού 
ανθρώπου, που εκτείνεται ανάµεσα στο τριχωτό τής κεφαλής και στα 
τόξα των φρυδιών και µεταξύ των δύο κροτάφων στα πλάγια: φαρδύ 
| πλατύ | στενό ~ || ζαρώνω το ~ µου || το ~ του καίει από τον πυρετό-
ΦΡ. (µτφ.) έχω καθαρό µέτωπο | έχω το µέτωπο ακηλίδωτο | κρατώ 
ψηλά το µέτωπο | έχω το µέτωπο ψηλά δεν έχω διαπράξει τίποτε επι-
λήψιµο, έχω καθαρή συνείδηση, δεν έχω ατιµαστεί · 2. ΣΤΡΑΤ. η πρώ-
τη γραµµή παρατάξεως σε όλη την έκταση της, από τη δεξιά πτέρυ-
γα ώς την αριστερή, κατά τη διάρκεια τής σύρραξης: η µάχη γενι-
κεύθηκε σε όλο το ~· ΦΡ. (α) σπάω το µέτωπο διαπερνώ τις γραµµές 
(τού εχθρού), διαρρηγνύω το εχθρικό µέτωπο (β) κατάρρευση τού µε-
τώπου η ήττα ενός στρατού ως συνέπεια τής διάλυσης των γραµµών 
του, τής απώλειας των θέσεων που κατείχε (γ) µέτωπο δεξιά | αρι-
στερά! παράγγελµα να εκτελεστεί στροφή από άγηµα ή παράταξη 
προς τα δεξιά | προς τα αριστερά (δ) κατά µέτωπο(ν) βλ. λ. κατά 3. 
(συνεκδ.) ο τόπος όπου διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε 
καιρό πολέµου, η ζώνη των µαχών: έφυγε για το - || πολεµούσε στην 
πρώτη γραµµή τού -|| «Ουδέν νεότερον από το δυτικόν µέτωπον» (Im 
Westen nichts neues, µυθιστόρηµα τού Έ.Μ. Ρεµάρκ)· ΦΡ. ΤΟ µέτωπο 
τής φωτιάς /πυρκαγιάς η ζώνη που οριοθετεί την έκταση (δάσος 
κ.λπ.) που καίγεται 4. (γενικότ.) το πεδίο διεξαγωγής οποιουδήποτε 
αγώνα, έντονης και συστηµατικής προσπάθειας: το ~ κατά των ναρ-
κωτικών 5. το πεδίο τής σύγκρουσης: ανοίγω ~ || δεν σε συµφέρει ν' 
ανοίγεις µέτωπα µε όλους τους συγγενείς σου- κοίτα να συµφιλιωθείς 
µε όσους µπορείς! || κλείνω το ~· ΦΡ. ανοιχτό µέτωπο βλ. λ. ανοιχτός 
• 6. συµµαχία πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων δυνάµεων, που διατη-
ρούν την αυτονοµία τους, αλλά ενεργούν µε συντονισµένη δράση για 
την επίτευξη κοινών στόχων: αρραγές ~ Βουλής και λαού ζητεί ο πρω-
θυπουργός για την αντιµετώπιση των εθνικών κινδύνων || αγωνιζό-
µαστε σε κοινό ~ κατά τού φασισµού || διάσπαση τού ~ || λαϊκό - (συ-
νασπισµός σοσιαλιστών και κοµουνιστών ή γενικότ. των µη δεξιών 
δυνάµεων) · 7. ΜΕΤΕΩΡ. (α) η επιφάνεια που διαχωρίζει δύο µάζες αέ-
ρα διαφορετικής θερµοκρασίας (β) θερµό µέτωπο µέτωπο που δηµι-
ουργείται όταν µία µάζα θερµού αέρα ακολουθεί κατά µήκος τού µε-
τώπου (σηµ. α) µία µάζα ψυχρού αέρα προκαλώντας ψιλή και συνε-
χή βροχή (γ) ψυχρό µέτωπο µέτωπο που δηµιουργείται όταν µία µά- 

ζα ψυχρού αέρα ακολουθεί κατά µήκος τού µετώπου (σηµ. α) µία µά-
ζα θερµού αέρα προκαλώντας καταιγίδα · 8. ΝΑΥΤ. (α) µέτωπο θα-
λάσσης η διαχωριστική επιφάνεια ανάµεσα σε δύο γειτονικές θα-
λάσσιες µάζες µε διαφορετική πυκνότητα και θερµοκρασία (β) 
γραµµή µετώπου πλεύση πλοίων, συνήθ. πολεµικών, το ένα δίπλα 
στο άλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, µετόπη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέτωπον< µετ(α) + *ώψ(γεν. ώπός) «µάτι, όψη», (βλ. λ. 
όψη), πράγµα που συµφωνεί µε την ερµηνεία τού Αριστοτέλη («µε-
ταξύ των οµµάτων»), κατά την οποία η λ. θα δήλωνε αρχικώς το τµή-
µα τού προσώπου που βρίσκεται ανάµεσα στα µάτια. Ήδη αρχ. η 
σηµ. τού στρατιωτικού µετώπου, ενώ η πολιτική και µετεωρολογική 
χρήση τής λ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. front]. 

µετωποσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής διάγνωσης τού χαρα-
κτήρα από την παρατήρηση τού µετώπου και των ρυτίδων που πιθα-
νώς υπάρχουν σε αυτό, αλλά και γενικότ. από την εξέταση τής όλης 
έκφρασης τού προσώπου (κάποιου). Επίσης µετωποµαντεία. — µε-
τωποσκόπος (ο/η) [µτγν.], µετωποσκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. µετωποσκόπος < µέτωπον + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. 

Μεφιστοφελής (ο) [1868] προσωνυµία τού ∆ιαβόλου, κυρ. ως πονη-
ρού πνεύµατος, γνωστή από τον θρύλο τού Φάουστ και ιδ. από την 
εκδοχή τού θρύλου που ανέπτυξε ο Γκαίτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Mephistopheles, πιθ. < Mephistophiel, από συµφυρµό 
των εβρ. λ. mephitz «καταστροφέας, ολέθριος» και tophel «ψεύτης». 
Παρετυµολ. είναι οι συνδέσεις µε το ουσ. όφις, καθώς και µε τη φρ. 
µή φώς φιλών]. # 

µεφίστοφελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Μεφιστοφε-λή 
(βλ.λ.) 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από την πανουργία, τον σα-
τανικό κυνισµό που προσιδιάζει στον Μεφιστοφελή. — µεφιστοφε-
λικά επίρρ., µεφιστοφελισµός (ο). 

µεφιτικός, -ή, -ό (σπάν.) αυτός που αναδίδει δυσάρεστη οσµή, που 
προκαλεί αποστροφή και βλάβη στην υγεία µε τη µυρωδιά   του: ~ 
αναθυµιάσεις ΣΥΝ. δυσώδης. — µεφιτίζω ρ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
méphitique < λατ. mephitis «αναθυµίαση»]. 

µεφιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο σχηµατισµός και η εκποµπή δύσο-
σµων αερίων 2. η µόλυνση τής ατµόσφαιρας από τις αναθυµιάσεις 
λιµναζόντων υδάτων, αποχωρητηρίων κ.λπ. [EJYM Μεταφορά τού 
γαλλ. méphitisme. Βλ. κ. µεφιτικός). 

µέχρι κ. (µερικές φορές µπροστά από φωνήεν) µέχρις πρόθ.· δηλώνει: 
1. όριο: (α) τοπικό (έσχατο όριο κίνησης ή έκτασης) ) + αιτ., + 
επίρρ.): θα σε πάω ~ την πόρτα || ήρθε ~ εδώ || το οικόπεδο φτάνει ~ το 
ρέµα || το οικόπεδο φτάνει ~ εκεί (β) χρονικό (έσχατο όριο χρονικού 
διαστήµατος) (+γεν., +αιτ., +επίρρ.(: πρέπει να παραδώσετε τις 
εργασίες ~ τις 21.01.2002 || θα έχουµε τελειώσει ~ αύριο || θα αντι-
σταθούµε ~ θανάτου | εσχάτων || (λόγ.) µέχρις ώρας (ώς τη στιγµή 
που µιλάµε) || ~ τέλους || (λόγ.) ~ συντέλειας τού αιώνος (ώς το τέλος 
τού κόσµου) (γ) ποσοτικό (ανώτατο όριο ποσού) (+αιτ„ +γεν.): πάρε 
~ 5 κιλά πορτοκάλια || ~ κεραίας (στο ακέραιο, πλήρως) || ~ µυελού 
οστέων (ώς το κόκκαλο, ολοσχερώς) || έπεσαν στη µάχη µέχρις ενός 
(ώς τον τελευταίο) || µέχρις ενός σηµείου | βαθµού (ώς ένα σηµείο, 
βαθµό) || ~ αηδίας || ~ σκασµού (δ) σε ιεραρχία (+αιτ., +ονοµ. όταν 
αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): έφτασε ~ τον βαθµό τού συ-
νταγµατάρχη || ~ συνταγµατάρχης έφτασε, δεν πήγε παραπάνω 2. (α) 
κατά προσέγγιση, αριθµητικό όριο (= όχι περισσότερο από) (+αριθ-
µητ. ή λέξη που εκφράζει ποσό σε αιτ., +ονοµ., όταν αναφέρεται στο 
υποκ. τού ρήµατος): ήταν ~ 100 άνθρωποι στο τραπέζι || ~ τριαντάρα 
φαίνεται, αν και είναι 45 ετών (β) µέχρι και (i) για να δηλωθεί εµφα-
τικά το όριο στο οποίο έχει φθάσει (κάποιος/κάτι): ~ αυτή την υπο-
χώρηση έκανα, για να συµβιβαστούµε· τι άλλο να έκανα; ΣΥΝ. ώς και 
(ii) για να δηλωθεί όριο το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην αρίθµηση, 
στον υπολογισµό; ~ τη σελίδα 59 || θα δουλέψουµε ~ τον Μάιο ΣΥΝ. 
έως και, ακόµη και (γ) µέχρι που (i) για την εισαγωγή δευτερεύουσας 
πρότασης, που δηλώνει πότε στο παρελθόν ολοκληρώθηκε η πράξη 
που εκφράζει η πρόταση από την οποία εξαρτάται: ήµουν δυστυχι-
σµένος, ~ σε ξαναβρήκα ΣΥΝ. ώσπου, ωσότου (ii) για την εισαγωγή 
πρότασης που δηλώνει εµφατικά το σηµείο ώς το οποίο έχει φθάσει 
ή θα φθάσει (κάποιος/κάτι): χρησιµοποίησαν κάθε αθέµιτο µέσο, για 
να µε πολεµήσουν ~ διέδωσαν ότι χρεωκόπησα! (δ) (ως σύνδ.) µέχρι 
να για την εισαγωγή δευτερεύουσας χρονικής προτάσεως, που δη-
λώνει πότε ολοκληρώνεται η πράξη που εκφράζει η πρόταση από την 
οποία εξαρτάται: καθίσαµε στο υπόστεγο, ~ περάσει η µπόρα ΣΥΝ. 
ώσπου να, ωσότου. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έως. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < I.E. *me-ghri, τού οποίου το α' συνθ. απαντά και στην I.E. ρίζα 
*me-t(i) «στο µέσον, µεταξύ» (βλ. κ. µετά), οπότε συνδ. µε αρµ. merj 
«πλησίον, δίπλα». Ως προς το β' συνθ. -χρι (*-ghri), έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι πρόκειται για τοπική πτώση τού ουσ. χείρ, πβ. αρµ. jern. 
Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως επίρρηµα (προ των προθ. εις, πρός), ως 
πρόθεση (µε γενική) και ως σύνδεσµος χρονικών προτάσεων 
(υστερόχρονο)]. 

µη κ. µην µόρ. {µην πριν από φωνήεν ή από τα σύµφωνα κ, π, τ, ξ, ψ) 
αρνητικό µόριο που συνάπτεται µε ρηµατικούς και ονοµατικούς τύ-
πους 1. σε κύριες προτάσεις (µε ρήµατα) αποτελεί δείκτη αρνήσεως 
(είναι η άρνηση τού ας και τού να, από τα οποία συχνά συνοδεύεται) 
και δηλώνει: (α) απαγόρευση ή αποτροπή: ~ φεύγεις! || - κοπιάζεις! (β) 
συµβουλή ή παραίνεση: ~ γυρεύετε πολλά! || - µε στενοχωρείς (γ) ευ-
χή να µη γίνει κάτι: κακό να - σ'εύρει ποτέ! || (λόγ.) ο ~ γένοιτο! || (σε 
ελλειπτικές διατυπώσεις) - χειρότερα (µακάρι να µη δούµε | πάθουµε 
χειρότερα πράγµατα) (δ) κατάρα: χαίρι και προκοπή να - δεις! || ~ 
σώσεις και µιλήσεις! (ε) ευχή ή όρκο: να ~ είχα γεννηθεί! || αν δεν εί-
ναι όπως σου τα λέω, να ~ χαρώ τα παιδιά µου! 2. σε δευτερεύουσες 
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υποθετικές προτάσεις που εισάγονται µε το να, οπότε λειτουργεί αντίστοιχα 
προς το δεν: να ~ πάω, θα του κακοφανεί (αν δεν πάω, θα του κακοφανεί) 3. 
σε δευτερεύουσες προτάσεις επιθυµίας (όχι κρίσεως): (α) µε τους τελικούς 
συνδ. να/ για να ή και χωρίς αυτούς, δηλώνει αρνητικό σκοπό ή αποτροπή: τον 
τιµώρησα, για να ~ το ξανακάνει || σβήσε τα κεριά, να - µας µαυρίσουν το 
ταβάνι (β) µε ρήµατα ή εκφράσεις που σηµαίνουν φόβο, στενοχώρια, υποψία 
κ.λπ., αντικαθιστά το µήπως και δηλώνει φόβο, φροντίδα, ενδοιασµό: φοβάµαι 
-µου κρύβεις την αλήθεια || πρόσεξε ~ σε δει και θυµώσει || έτρεµαν - και το 
ανακαλύψει κανένας || το έσκασε από φόβο ~ τη χτυπήσουν 4. (λαϊκ., µόνο ως 
µην) για να εισαγάγει ευθεία ερώτηση, οπότε φανερώνει απορία, ενδοιασµό ή 
και προσδοκία τού υποκειµένου: ~ είδες τον Γιώργο; || ~ τυχόν βαρέθηκες και 
θέλεις να πηγαίνουµε; · 5. (µόνο ως µη, µε ονοµατικούς τύπους) αντιστρέφει 
την έννοια τής λέξεως µε την οποία συνεκφέρεται, δηλώνοντας την άρνηση 
της: ~ ανανέωση τής εγγραφής συνεπάγεται διαγραφή από τα µητρώα || ~ 
ευσυνείδητος || ~ έµπειρος || ~ κατέχων τα πράγµατα || τα σταθµευµένα ή - αυ-
τοκίνητα || Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 6. ως επιφών. µε απαγορευτική ή 
αποτρεπτική σηµασία: ~, προς Θεού! || (π.χ. σε κάποιον που πάει να κάνει µια 
αδέξια κίνηση) ~! Θα ρίξεις το µπουκάλι! · ΦΡ. (α) θέλοντας και µη 
ανεξάρτητα από τη θέληση (κάποιου): τους ακολούθησα ~' τι άλλο µπορούσα 
να κάνω; ΣΥΝ. εκών-άκων (β) αν µη τι άλλο πέρα από οτιδήποτε άλλο, αν όχι 
τίποτε άλλο: θα προτιµήσω αυτή τη δουλειά- -, θα βγάζω περισσότερα λεφτά 
(έχει και άλλα θετικά, αλλά αυτό είναι το σηµαντικότερο) (γ) ει µη βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *me (αρνητ. µόριο), πβ. σανσκρ. ma, περσ. mä, αρµ. mi, 
αλβ. mos κ.ά. Παράγ. µη-δέ, µηδ-είς, µή-τε κ.ά. o τ. µήν (ήδη µεσν.) 
σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το δεν και για ευφωνικούς λόγους]. 

µήγαρις µόρ. (λαϊκ.) για την εισαγωγή ερωτηµατικών προτάσεων: «~ έχω τίποτε 
άλλο στον νου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. µήπως, µην 
τυχόν, µη τάχα, µπας και, σάµπως, σάµατι. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. φρ. µή γάρ ή, 
κατ' άλλη άποψη, < µη άρα (µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- και κατάλ. -ις, πβ. κ. 
µέχρις)]. 

µηδαµινός, -ή, -ό ο ανάξιος λόγου, αυτός που δεν αξίζει να προσεχθεί (κυρ. 
ποσοτικά): οι πιθανότητες να ανακαλυφθεί η ταυτότητα τού δολοφόνου είναι ~, 
σχεδόν ανύπαρκτες || ~ ενόχληση | ποσό | κόστος | αξία | εισόδηµα | σύνταξη | 
βάρος ΣΥΝ. ασήµαντος, αµελητέος ANT. σπουδαίος, σηµαντικός. — 
µηδαµινότητα (η) [1849]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µηδαµός (βλ. λ. µηδαµού)]. 

µηδαµού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε κανένα µέρος, πουθενά ΣΥΝ. ουδαµού ΑΝΤ. 
πανταχού, παντού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µηδαµού < µηδαµός < µηδέ + άµός, δωρ. τ. τού έµός, βλ. κ. 
ουδαµού]. 

µηδαµως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο, καθόλου ΣΥΝ. ουδαµώς, ποσώς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µηδαµώς < µηδαµός (βλ. λ. µηδαµού)]. 

µηδέ σύνδ. (λαϊκ.) για την αρνητική σύνδεση προτάσεων ή τµηµάτων 
προτάσεων: «Μήνα σε γάµο ρίχνονται; Μήνα σε χαροκόπι; | ~ σε γάµο 
ρίχνονται ~ σε πανηγύρι» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < µή + δέ]. 

Μήδεια (η) {-ας κ. -είας) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Κολχίδας Αιή-τη, 
σύζυγος τού Ιάσονα, τον οποίο βοήθησε να κλέψει το χρυσόµαλλο δέρας· για 
να τον εκδικηθεί, όταν εκείνος θέλησε να νυµφευθεί την κόρη τού βασιλιά τής 
Κορίνθου, σκότωσε τα παιδιά τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. Me-de-jo) < 
*µήδος (µαρτυρείται ο πληθ. µήδεα «σκέψεις, φροντίδες») < µήδ-οµαι | µέδ-
οµαι «στοχάζοµαι, σχεδιάζω νοερώς, προετοιµάζω» <Ι.Ε. *med- «µετρώ, 
υπολογίζω - σκέφτοµαι, κρίνω», πβ. λατ. medicus «ιατρός (δηλ. αυτός που 
φροντίζει τον ασθενή)» (> ισπ. mèdico), modus «µέτρο - τρόπος» (> γαλλ. 
mode, ισπ. modo(, meditari «στοχάζοµαι» (> γαλλ. méditer), αρχ. γερµ. 
mezzan «µετρώ» (> γερµ. messen) κ.ά. Οµόρρ. (κύρ. όν.) Μέδ-ουσα, ∆ιο-
µήδης, Γανυ-µήδης κ.ά.]. 

µηδείς, µηδεµία, µηδέν αόρ. αντων. {µηδ-ενός, -ένα (θηλ. µηδεµιάς)} 1. 
(αρχαιοπρ.) κανείς· εύχρ. κυρ.: (α) στη ΦΡ. µηδενός εξαιρουµένου /µηδεµιάς 
εξαιρουµένης όλοι, χωρίς καµία εξαίρεση (β) στα αρχαία ρητά: (i) µηδένα 
προ του τέλους µακάριζε βλ. λ. µακαρίζω (ii) µηδείς αγεωµέτρητος εισίτω 
(µηδείς άγεωµέτρητος εΐσίτω) φρ. των Πυθαγορείων, γραµµένη (κατά τον 
Ιωάννη Τζέτζη Χιλιάδες VIII 973) στο υπέρθυρο τής Πλατωνικής Ακαδηµίας, 
µε την οποία απαγορευόταν η είσοδος σε όσους δεν είχαν µυηθεί (iii) µηδεν'ι 
δ'ικην δικάσης, πριν αµφοίν µύθον ακούσης (Πλάτ. ∆ηµόδοκος Cl: µηδέ 
δίκην δικάσης, πριν άµφοϊν µύθον ακούσης) µη βγάλεις απόφαση, αν δεν 
ακούσεις προηγουµένως και τις δύο πλευρές (iv) µηδέν άγαν βλ. λ. άγαν 2. 
µηδέν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. < µηδέ + είς, µία, εν]. 

µηδέν (το) {µηδενός} 1. η πλήρης ανυπαρξία, το τίποτε, η απόλυτη απουσία 
τού είναι: ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο εκ τού - ΣΥΝ. το τίποτε ΦΡ. (µτφ.) 
αρχίζω | ξεκινώ από το µηδέν ξεκινώ µια επιχείρηση ή τη σταδιοδροµία µου 
χωρίς στήριξη ή βοήθεια, χωρίς καµία προϋπάρχουσα βάση, υπόβαθρο 2. (ως 
χαρακτηρισµός) ο ανάξιος λόγου, αυτός που δεν απέδωσε τίποτε, που ισούται 
µε το τίποτε: τόσο αυτός όσο και η συνδροµή του στην προσπάθεια µας είναι ~ 
|| πολλά λόγια, πολύς θόρυβος, και ουσία ~ || τόσο αγώνα κάναµε και αποτέ-
λεσµα ~! ΣΥΝ. (λαϊκ.) νούλα · 3. ΜΑΘ. Ο αριθµός που συµβολίζεται µε 0 και 
είναι το ουδέτερο στοιχείο τής πρόσθεσης ή δεν εκφράζει καµία ποσότητα ή 
µέγεθος: δύο πλην δύο ίσον ~ (2-2 = 0) || ένα συν ~ ίσον ένα (1+0 = 1)· ΦΡ. 
(µτφ.) µηδέν εις το πηλίκον για ανεπιτυχή ενέργεια ή ασήµαντο, αµελητέο 
αποτέλεσµα 4. (κατ' επέκτ.) (α) η αρχή, το σηµείο που λαµβάνεται ως 
αφετηρία για κάθε συµβατική µέτρηση / 

υποδιαίρεση | εκτίµηση κ.λπ.: στο θερµόµετρο, ~ (σύµβολο: 0) θεωρείται το 
σηµείο στο οποίο αρχίζει η πήξη τού ύδατος || σήµερα η θερµοκρασία είναι 5°C 
πάνω από το ~ || στη Μόσχα το θερµόµετρο έδειξε χθες 20"C υπό το - (β) ΦΥΣ. 
απόλυτο µηδέν (ή µηδέν Κέλβιν) βλ. λ. απόλυτος- ΦΡ. ώρα µηδέν (µτφ.) το 
χρονικό σηµείο, από το οποίο αρχίζει κάτι σηµαντικό και κατ' επέκτ. κάθε 
κρίσιµη και καθοριστική στιγµή 5. ΑΘΛ. ο αριθµός στο σκορ αγώνα που 
δείχνει ότι µια οµάδα δεν σηµείωσε κανένα τέρµα ή πόντο: Π.Α.Ο. - Ηρακλής: 
τρία — (ο Ηρακλής δεν σηµείωσε τέρµα) 6. (για βαθµολογική αξιολόγηση) ο 
κατώτατος βαθµός που µπορεί να δοθεί σε εξεταζόµενο: πήρα ~ στα 
µαθηµατικά, γιατί ήµουν αδιάβαστος || βάζω ~ ΣΥΝ. µηδενικό, (λαϊκότ.) 
κουλλούρα 7. (οικ. ως επίρρ.) καθόλου: ~ παρεξήγηση (δεν υπάρχει 
παρεξήγηση). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µηδέ + εν, ουδ. τής αντωνυµίας µηδείς (βλ.λ.). Η φρ. ώρα 
µηδέν αποδίδει το αγγλ. zero-hour]. 

µηδενίζω ρ. µετβ. [1805] {µηδένισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. καθιστώ 
(κάτι) ίσο µε το µηδέν, το εξισώνω µε το µηδέν: τα έξοδα µας µηδενίζουν τα 
έσοδα ΣΥΝ. εκµηδενίζω 2. (κυρ. σε βαθµολογικές αξιολογήσεις) βαθµολογώ 
(πρόσωπο ή γραπτό) µε τον βαθµό «µηδέν», βάζω µηδέν: ~ το γραπτό τού 
µαθητή που αντέγραψε. — µηδένιση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµηδενίζω. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. annihiler]. 

µηδενικός, -ή, -ό [1807] 1. αυτός που ισούται µε µηδέν: ~ βαθµολογία | σύνολο 
(βλ.λ.) 2. ο ανάξιος λόγου, αυτός που δεν διαθέτει σηµασία ή σπουδαιότητα: ~ 
αξία ΣΥΝ. ασήµαντος, τιποτένιος ANT. σπουδαίος, σηµαντικός 3. µηδενικό (το) 
(α) ο αριθµός µηδέν (β) (ει-δικότ.) ο βαθµός αξιολόγησης «µηδέν»: πήρε - 
στην Αλγεβρα (γ) (µτφ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που δεν έχει καµία 
απολύτως αξία, καµία σπουδαιότητα: µέχρι να την αναδείξει αυτός, ήταν ένα ~ 
ΣΥΝ. αποτυχηµένος, (λαϊκ.) νούλα, για πέταµα- ΦΡ. (παλαιότ.) τα τρία 
µηδενικά (000) το αποχωρητήριο ΣΥΝ. τουαλέτα, βε-σε (W.C.). 

µηδενικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) το µηδενικό (ως χαρακτηρισµός 
προσώπου ή ως βαθµός). 
[ΕΤΥΜ. < µηδενικό + παραγ. επίθηµα -ούρα (µεγεθ. σηµ.), πβ. ξενικ-ού-ρα, 
παλιατζ-ούρα]. 

µηδένιση (η) → µηδενίζω 
µηδενισµός (ο) [1820] 1. ΜΑΘ. η αναγωγή στο µηδέν ή η εξίσωση µε το µηδέν: 

ο ~ κάθε αριθµού που πολλαπλασιάζεται µε το µηδέν 2. η βαθµολόγηση µε 
µηδέν: ο ~ ενός γραπτού µαθητή ΣΥΝ. µηδένιση 3. ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική 
τάση που αρνείται όλες τις παραδεδεγµένες αξίες (οπότε πλησιάζει τον 
αναρχισµό) ή τη γνωστική ικανότητα (οπότε καταντά αρνητικός δογµατισµός, 
όπως ο σκεπτικισµός και ο αγνωστικισµός) ΣΥΝ. νιχιλισµός · 4. η στάση ή η 
συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από άρνηση και αµφισβήτηση των πάντων 
5. ΙΣΤ. κίνηµα που αναπτύχθηκε κατά τα τέλη τού 19ου αι. στην τσαρική Ρω-
σία και επιδίωκε την ανατροπή τού καθεστώτος και την κατάρρευση τής 
κοινωνικής δοµής µε τροµοκρατικές µεθόδους ΣΥΝ. νιχιλισµός. — µηδενιστής 
(ο) [1877], µηδενίστρια (η) [1887], µηδενιστικός, -ή, -ό [1895], µηδενιστικ-ά | 
-ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµηδενίζω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
nihilisme]. 

µηδέποτε επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) σε καµία απολύτως περίπτωση: αείποτε 
εκπαιδευόµενος και ~ διδαχθείς ΣΥΝ. ουδέποτε, ποτέ ΑΝΤ. πάντα. 

Μηδία (η) αρχαία χώρα (εκτεινόταν από τη Β. Μεσοποταµία µέχρι την Κασπία 
Θάλασσα), η οποία κατακτήθηκε από τους Πέρσες τον 6ο αι. π.Χ. — Μήδος 
(ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. περσ. Mada]. 

µηδίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µήδισα} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαία Ελλάδα) προσχωρώ 
στους Μήδους (τους Πέρσες), παίρνω το µέρος τους, υπερασπίζοµαι τα 
συµφέροντα τους: κατά την εκστρατεία τού Ξέρξη εναντίον τής Ελλάδας, 
µερικές ελληνικές πόλεις µήδισαν 2. ζω και συµπεριφέροµαι ως Πέρσης. — 
µηδισµός (ο) [αρχ.], 

µηδική (η) (λόγ.) το τριφύλλι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. Μηδική πόα (ήδη στον 
Αριστοφάνη), επειδή έγινε γνωστή από τους Μήδους και τη χώρα τους]. 

µηδικός, -ή, -ό [αρχ.] ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) αυτός που σχετίζεται µε τους 
Μήδους και συνεκδ. µε τους αρχαίους Πέρσες: ~ δυναστεία | εσθήτα- ΦΡ. 
Μηδικοί Πόλεµοι | Μηδικά (τα) οι πόλεµοι Ελλήνων και Περσών, που 
διεξήχθησαν µεταξύ 490 και 479 π.Χ. και η αντίστοιχη χρονική και ιστορική 
περίοδος ΣΥΝ. Περσικοί Πόλεµοι. 

µ η δισµός (ο) → µηδίζω 
µηδόλως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο, καθόλου ΣΥΝ. ουδόλως, 

µηδαµώς, ποσώς, διόλου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µηδ' όλως]. 
Μήθυµνα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ύµνης} ιστορική πόλη τής Β. Λέσβου· αλλιώς 

Μόλυβος (ο). — Μηθύµνιος κ. Μηθυµναίος (ο), Μηθύµνια κ. Μηθυµναία (η), 
µηθυµναΐκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μήθυµνα | Μάθυµνα, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

µήκος (το) {µήκ-ους | -η, -ών} 1. ΦΥΣ. το φυσικό µέγεθος που αφορά στη 
µέτρηση αποστάσεων από ένα σηµείο σε άλλο: αν παραστήσουµε το ~ µε L, η 
επιφάνεια εκφράζεται ως τετράγωνο µήκους L", ενώ ο όγκος ως κύβος µήκους 
L3· ΦΡ. µήκος κύµατος βλ. λ. κύµα 2. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι µακρύ, 
η έκταση πράγµατος από τη µία του άκρη ώς την άλλη: το ~ τής οδού είναι 
δέκα χιλιόµετρα || η πόλη εκτείνεται σε πολύ µεγάλο ~ 3. η µακρύτερη από τις 
δύο οριζόντιες διαστάσεις σώµατος (µε βραχύτερη το πλάτος): το - τής 
διώρυγας είναι 50 χιλιόµετρα και το πλάτος της 70 µέτρα || το πλήθος είχε κατα-
λάβει όλο το ~ τού δρόµου || κόβω 5 εκατοστά από το παντελόνι στο ~ του- ΦΡ. 
(α) κατά µήκος σε όλη την έκταση ή παράλληλα προς το 
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µάκρος πράγµατος: περπατούσαµε ~ τής παραλίας (β) κατά µήκος και κατά 
πλάτος σε όλη την έκταση πράγµατος (γ) ΑΘΛ. άλµα εις µήκος άθληµα τού 
στίβου, κατά το οποίο ο αθλητής επιδιώκει να εκτελέσει όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο άλµα πάνω σε σκάµµα µε άµµο 4. (σπάν. µε χρονική σηµασία) η 
διάρκεια ΣΥΝ. µάκρος 5. ΚΙΝΗΜΑΤ. (α) ταινία µικρού µήκους 
κινηµατογραφικό είδος µικρής χρονικής διάρκειας, το οποίο ακριβώς λόγω 
τής µικρότερης σε σχέση µε το κανονικό διάρκειας, εµφανίζει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως η λιτότητα, ο πειραµατισµός, η επινοητικότητα, 
προκειµένου στον διαθέσιµο χρόνο να µεταδώσει το µήνυµα του (β) ταινία 
µεγάλου µήκους ταινία µε διάρκεια συνήθ. µεγαλύτερη των 75 λεπτών 6. 
ΑΣΤΡΟΝ. γεωγραφικό µήκος | µήκος τόπου βλ. λ. γεωγραφικός- ΦΡ. σε όλα τα 
µήκη και πλάτη (τής Γης) βλ. λ. πλάτος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήκος < I.E. *mäk- «µακρός, λεπτός», πβ. λατ. macer «ισχνός, 
λεπτός» (> γαλλ. maigre), αρχ. γερµ. magar (> γερµ. mager) κ.ά. Οµόρρ. µακ-
ρός (βλ.λ.)]. µηκύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εµήκ-υνα, -ύνθην, -ης, -η... (να/θα 
µηκυνθώ)} (αρχαιοπρ.) αυξάνω το µήκος (σε κάτι) ΣΥΝ. επιµηκύνω, µακραίνω, 
εκτείνω ΑΝΤ. βραχύνω, κονταίνω. — µήκυνση (η) [µτγν.]. Μ Η.Κ.Υ.Ο. (το) 
Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου Οικονοµικών. µηκώµαι ρ. αµετβ. 
{µηκάσαι...· µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) (για αιγοπρόβατα) µουγγρίζω, βελάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µηκώµαι (-άο-) (αρχαιότεροι οι µτχ. τύποι µεµηκώς | µακών), 
ονοµατοποιηµένη λ. που βασίζεται στον ήχο τού βελάσµατος µη- < I.E. *më-, 
πβ. σανσκρ. makamakâyate «βελάζω», meka «τράγος», αρµ. mak'i «πρόβατο», 
ρωσ. mekaty «βελάζω», λατ. miccio κ.ά.]. µήκων (η/ο) {µήκ-ωνος | -ωνες, -
ώνων} (λόγ.) η παπαρούνα: ~ η υπνο-φόρος (η παπαρούνα από την οποία 
παράγεται το όπιο). [ΕΤΥΜ. αρχ- που συνδ. µε αρχ. γερµ. maho (> γερµ. 
Mohn), αρχ. σλαβ. makù, ρωσ. mak, αρχ. σουηδ. val-moghi κ.ά. Η φωνολογική 
και µορφολογική ποικιλία των λ. συντείνει στην άποψη ότι πρόκειται για µε-
σογ. δάνειο]. µηκωνέλαιο (το) {µηκωνελαίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. έλαιο που 
εξάγεται από τα σπέρµατα τού φυτού «µήκων η υπνοφόρος» µε συµπίεση ή 
εκχύλιση και χρησιµοποιείται για την παρασκευή σαπουνιών, βερνικιών, 
ελαιοχρωµάτων, ιατρικών γαλακτωµάτων κ.ά., αλλά και ως εδώδιµο. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. huile d'oeillette]. µηκώνιο (ο) {µηκωνίου | 
χωρ. πληθ.} 1. BOT. ο χυµός τού φυτού «µήκων η υπνοφόρος», περισσότερο 
γνωστός ως όπιο 2. ΙΑΤΡ. ρευστή, κα-στανοπράσινη ύλη, που αποτελείται από 
χολή και εντερικά κύτταρα, εµφανίζεται στον εντερικό σωλήνα τού ανθρώπινου 
εµβρύου από τον πέµπτο µήνα τής εγκυµοσύνης, συνιστώντας τα πρώτα 
κόπρανα τού εµβρύου και τού νεογέννητου βρέφους και αποβάλλεται 
φυσιολογικά λίγο µετά τη γέννηση. [ΕΤΥΜ < οφλ· µηκώνιον < µήκων (βλ.λ.)]. 
µηλαδερφι (το) {µηλαδερφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο ετεροθαλής αδελφός ή η 
ετεροθαλής αδελφή (βλ. κ. λ. αδελφός κ. αδελφή) ΣΥΝ. ζηλαδέρφι. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. µηλάδελφος < άλληλάδελφος, κατά παρετυµολογία προς το µήλον και 
ανοµοίωση]. µηλέα (η) -+ µηλιά µηλειος, -α, -ο [µτγν.] (αρχαιοπρ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τη µηλιά: 

~ σπέρµα. µηλεωνας (ο) → 
µηλιώνας 
µήλη (η) {µηλών} ΙΑΤΡ. χειρουργικό εργαλείο σε σχήµα λεπτού ραβδιού από 

εύκαµπτο µέταλλο, που έχει αµβλεία κορυφή (συνήθ. σε σχήµα βολβού) και 
χρησιµοποιείται από τους χειρουργούς για την εξέταση πόρων, συριγγίων και 
γενικότ. φυσικών ή τραυµατικών κοιλοτήτων τού σώµατος. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < *µάσ-λα | *µά-λα < µαίοµαι «αναζητώ, αγγίζω» (< *µάσ-ίο-µαι). 
Βλ. κ. µάστιγα]. µηλιά (η) [µεσν.] φυλλοβόλο δέντρο, µε µεγάλα, 
σκουροπράσινα φύλλα, λευκά άνθη και εύγευστους καρπούς· ΦΡ. (παροιµ.) (α) 
το µήλο κάτω απ' τη µηλιά θα πέσει το παιδί ακολουθεί τις κλίσεις, το επάγ-
γελµα κ.λπ. των γονέων ή τών κηδεµόνων του (β) µέτρα µηλιά τα µήλα σου 
για πράγµατα πολυπληθή, απειράριθµα. Επίσης (αρχαιοπρ.) µηλέα [αρχ.]. — 
(υποκ.) µηλίτσα (η)· ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα, συνίζηση. µηλίγγι κ. µελίγγι (το) → 
µηνίγγι 
µηλικός, -ή, -ό [1802] (επιστηµ.) 1. αυτός που προέρχεται από τα µήλα ΣΥΝ. 

µήλινος 2. ΧΗΜ. µηλικό οξύ οργανική ένωση, που απαντά σε όλους τους 
ζωντανούς οργανισµούς, εξάγεται από τους άγουρους καρπούς µήλων, 
σταφυλιών, φραγκοστάφυλων κ.ά. και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική, 
την οινοποιία, την αρωµατοποιία, τη βιοµηχανία τροφίµων κ.α. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. malique]. µήλινος, -ινη (κ. -ίνη), -ivo 
[αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µηλιά (βλ.λ.) ή/και τους καρπούς της: ~ 
κορµός | φύλλο | άνθος 2. (ειδι-κότ.) αυτός που προέρχεται από τα µήλα: - 
χυµός ΣΥΝ. µηλικός 3. µηλίνη (η) αλοιφή που παρασκευάζεται µε βάση τον 
χυµό των µήλων. µηλιτης (οίνος) (ο) [µτγν.] {µηλιτών} ελαφρό αλκοολούχο 
ποτό, που παρασκευάζεται µε ζύµωση χυµού µήλων ή µήλων και αχλαδιών 
ΣΥΝ.µηλόκρασο. µηλίτσα (η) → µηλιά 
µηλιώνας (ο) έκταση κατάφυτη µε µηλιές. Επίσης (λόγ.) µηλεώνας. µήλο (το) 
1. ο στρογγυλός, εδώδιµος, χυµώδης καρπός τής µηλιάς, πλούσιος σε θρεπτικά 
συστατικά, µε σάρκα λευκή και τραγανή και φλούδα κόκκινη ή, σε ορισµένες 
ποικιλίες, πράσινη ή κίτρινη: «ένα ~ την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» 
(παροιµ. για τις ωφέλιµες ιδιότητες τού µήλου)- ΦΡ. (α) (µτφ.) το µήλον τής 
Έριδος βλ. λ. Έριδα (β) (παροιµ.) ro µήλο κάτω απ' τη µηλιά θα πέσει βλ. λ. 
µηλιά · 2. µήλα 

(τα) παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης προσπαθεί να πετύχει µε τη 
µπάλα κάποιον από τους αντίπαλους παίκτες, προκειµένου να τον 
βγάλει από το παιχνίδι · 3. καθένα από τα δύο κυρτά και προεξέχοντα τµήµατα 
των παρειών κάτω από τους κροτάφους: τα άτοµα που ανήκουν στη µογγολική 
φυλή, έχουν πεταχτά ~ · ΦΡ. µήλο τού Αδάµ 
η προεξοχή τού θυρεοειδούς χόνδρου στον λάρυγγα, η οποία στους 
άνδρες προβάλλει στη µέση τής πρόσθιας επιφάνειας τού λαιµού 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) καρύδι.  — (υποκ.) µηλαράκι (το) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήλον, αγν. ετύµου, δάνειο µεσογ. προελ. Το λατ. malum 
είναι δάνειο από την Ελλην., η δε φρ. µήλο τού Αδάµ αποδίδει το 
γαλλ. pomme d'Adam]. 

µηλόκρασο (το) ο µηλίτης (βλ.λ.). 
µηλολόνθη (η) {µηλολονθών} κολεόπτερο έντοµο µήκους 2-3 εκα-στοστών και 

χρώµατος πυρρόξανθου, που απαντά στις εύκρατες περιοχές τής Ευρώπης και 
τής Ασίας και ως προνύµφη προκαλεί καταστροφές στη γεωργία. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < µήλον όλόνθιον «πρόβατο τού σύκου», λόγω τής συνήθειας 
αυτών των εντόµων να τρέφονται παρασιτικά µε σύκα ή µε άνθη συκιάς. Για 
το ουσ. µήλον «πρόβατο», βλ. λ. µηλωτή. Το ουσ. όλόνθιον < όλυνθος «σύκο, 
αγριόσυκο» αποτελεί προελλην. δάνειο]. 

µηλόπιτα (η) {δύσχρ. µηλόπιτων} γλύκυσµα τού φούρνου σε µορφή πίτας, που 
έχει ως γέµιση ψητή ψίχα µήλου. 

µηλορωδακινιά (η) ρωδακινιά συγκεκριµένης ποικιλίας, που παράγει καρπούς 
µε φλοιό λείο και όχι χνουδωτό, όπως τού κοινού ροδάκινου. — 
µηλορωδάκινο (το). 

Μήλος (η) 1. νησί των Ν∆. Κυκλάδων Ν. τής Κιµώλου 2. η πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νησιού' αλλιώς Πλάκα. — Μηλιάς κ. (λόγ.) Μήλιος (ο), Μηλιά κ. 
(λόγ.) Μηλία (η), µηλαίικος, -η/-ια, -ο κ. µηλιακός, -ή, -ό κ. µήλιος, -α, -ο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Μήλος, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το οµώνυµο φρούτο]. 

µηλοφάγος (ο) δίπτερο που ζει παρασιτικά σε διάφορα ζώα, κυρ. στα πρόβατα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µήλον «πρόβατο» + -φάγος, πβ. αόρ. β' ε-φαγ-ον τού ρ. έσθίω 
«τρώγω»]. 

µηλοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι γεµάτος µήλα ή που παράγει 
µήλα: ~ περιοχή. 

µηλοχορτο (το) (λαϊκ.) ποώδες φυτό, άγριο και δηλητηριώδες, που φύεται στην 
Ελλάδα. 

µηλωτή (η) (λόγ.) 1. το δέρµα σφαγµένου προβάτου, η πρόβεια 2. πανωφόρι ή 
κάλυµµα των ώµων, φτειαγµένο από χοντρό, τριχωτό δέρµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. µήλον «πρόβατο» < I.E. *(s)mël-o- «µικρό ζώο» και ειδικότ. «πρόβατο», 
πβ. ιρλ. mil «πρόβατο», ολλ. maal «µικρή αγελάδα», αρµ. mal «πρόβατο», 
γοτθ. smais «µικρός», αρχ. γερµ. smal (> γερµ. schmal), αρχ. σκανδ. smale 
«µικρό ζώο» κ.ά. Η λ. µήλον εχρη-σιµοποιείτο σταθερά στον ποιητικό λόγο, 
αλλά ήδη από την αρχαιότητα υπερίσχυσε ο τ. πρόβατον]. 

µη µε λησµονεί (το) («µη µε ξεχνάς») {άκλ.} ποώδες φυτό µε άνθη λευκά ή 
γαλάζια, συνήθ. σε ταξιανθίες, που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό ή είναι 
αυτοφυές σε δάση και υγρούς τόπους ΣΥΝ. µυοσωτίς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο, πβ. γαλλ. ne m'oublie pas, αγγλ. forget me not]. 

µη µου άπτου («µη µε αγγίζεις») 1. (φρ. ως χαρακτηρισµός) υπερβολικά 
ευαίσθητος, αυτός που µε το παραµικρό µπορεί να πάθει κακό, να πειραχτεί ή 
να προσβληθεί: η µάννα της τη µεγάλωσε µε περιποιήσεις και χάδια, και τώρα 
είναι πολύ ~ ΣΥΝ. µυγιάγγιχτος · 2. µη µου άπτου (το) {άκλ.} θαµνώδες φυτό 
τής Βραζιλίας, τα φύλλα τού οποίου διπλώνονται αντιδρώντας σε απότοµο 
άγγιγµα ή σε χηµικά ή ηλεκτρικά ερεθίσµατα ΣΥΝ. µιµόζα η αισχυντηλή | 
ντροπαλή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτοµαι. 
[ΕΤΥΜ. o χαρακτηρισµός και η ονοµασία τού λουλουδιού προέρχονται από 
την ευαγγελική φρ. µή µου άπτου (= µη µε αγγίζεις), την οποία απηύθυνε ο 
Ιησούς στη Μαρία µετά την Ανάσταση Του (Κ.∆. Ιωάνν. 20, 17: ...µή µου 
άπτου, οϋπω γάρ άναβέβηκα προς τον πατέρα...). Η Λατινική Βουλγάτα 
απέδωσε τη φρ. ως noli me tangere, εξού και η διεθνής ονοµασία τού φυτού]. 

µηνµόρ.→µη 
µήνα µόρ. (λαϊκ.) µήπως, µην τυχόν: «αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια 

πέφτουν | ~ σε γάµο ρίχνονται, ~ σε χαροκόπι;» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
µή + νά]. 

µηναίο (το) ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα δώδεκα λειτουργικά βιβλία τής Εκκλησίας, 
ένα για κάθε µήνα, στα οποία περιέχονται οι ακολουθίες των ακίνητων εορτών 
και των εορτών των αγίων. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µηναΐον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού 
µτγν. επιθ. µηναῖος < αρχ. _µήν «µήνας»]. 

Μήνας (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος ~ ο Στρατηλάτης 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. Μηνάς, πιθ. < µηνώ «ειδοποιώ, στέλνω 
µήνυµα»]. 

µήνας (ο) {-α κ. (λόγ.) -ός κ. (λαϊκ.) -ού | -ών} 1. καθεµιά από τις δώδεκα 
υποδιαιρέσεις τού ηλιακού έτους, µε πρώτο τον Ιανουάριο και δωδέκατο τον 
∆εκέµβριο, που περιλαµβάνει εναλλάξ τριάντα µία ή τριάντα ηµέρες, εκτός 
από τον Φεβρουάριο, ο οποίος έχει συνήθ. είκοσι οκτώ και κατά τα δίσεκτα 
έτη είκοσι εννέα ηµέρες: ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός ~ || κάθε εποχή τού έτους 
αποτελείται από τρεις ~ || εντός τού τρέχοντος µηνός 2. ΑΣΤΡΟΝ. το χρονικό 
διάστηµα, κατά το οποίο η Σελήνη διαγράφει µία πλήρη περιφορά γύρω από 
τη Γη σε 27,3 ηµέρες (σεληνιακός -) 3. χρονικό διάστηµα, που διαρκεί 30 κατά 
σειρά ηµέρες ή 4 εβδοµάδες: δόθηκε παράταση ενός ~ για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων || βρέφος πέντε µηνών || (για εγκύ- 



µήνη 1097 µηνορραγία 
 

ους) είµαι πέντε µηνών (βρίσκοµαι στον πέµπτο µήνα εγκυµοσύνης µου)· ΦΡ. 
(α) µήνας τού µέλιτος (i) ο πρώτος µήνας τής έγγαµης ζωής (ii) το ταξίδι που 
κάνουν οι νεόνυµφοι αµέσως µετά τον γάµο (β) µήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει 
(i) για όσους έχουν εξασφαλισµένο µηνιαίο εισόδηµα (π.χ. δηµόσιοι 
υπάλληλοι): βρήκε σίγουρη δουλειά- ~ θα έχει τον µισθό του (ii) για κάτι το 
οποίο ισχύει, γίνεται ανεξάρτητα από την παρέλευση τού χρόνου: ~, η 
κατάσταση παραµένει ίδια (γ) ο µήνας έχει εννιά βλ. λ. εννέα (δ) βρίσκω τον 
µήνα που τρέφει τους έντεκα βρίσκω κάποιο πρόσωπο, το οποίο µου 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις, χωρίς εγώ να κάνω ή να προσφέρω τίποτα (ε) τον 
µήνα που δεν έχει Σάββατο ποτέ: θα πάρει τα χρήµατα ~ ΣΥΝ. τού αγίου Ποτέ 
(στ) είµαι στον µήνα µου (µεσν. φρ.) βρίσκοµαι στον ένατο (τελευταίο) µήνα 
εγκυµοσύνης µου, στον οποίο θα γεννήσω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µήν, µηνός, αρχική 
σηµ. «σελήνη» (ο ρόλος τής σελήνης στη µέτρηση τού χρόνου οδήγησε στη 
χρήση τής λ. µε τη σηµ. «µήνας», ενν. σεληνιακός), ήδη µυκ. me-no (γεν.), < 
I.E. *mën-s «σελήνη, µήνας», πβ. σανσκρ. mas-, λατ. mensis «µήνας» (> γαλλ. 
mois, ισπ. mes), γοτθ. mena «σελήνη», menops «µήνας», αρχ. γερµ. mano- 
«σελήνη», γερµ. Mond, αγγλ. moon, γερµ. Monat «µήνας», αγγλ. month κ.ά. 
Οµόρρ. µήν-η, µην-ίσκος κ.ά. Είναι πιθ. ότι η λ. ανάγεται σε αρχικό I.E. θέµα 
*më- «µετρώ, ορίζω», για το οποίο βλ. λ. µέτρο. Η φρ. µήνας τού µέλιτος 
αποδίδει το αγγλ. honey moon]. 

Οι 12 µήνες: ονοµασία-ετυµολογία. Η ίδια η αρχαία λ. µήν (> µήνας) 
σήµαινε αρχικά «σελήνη, φεγγάρι» (πβ. αρχ. µήνη «σελήνη»), καθώς και 
«το χρονικό διάστηµα µιας πλήρους περιφοράς τής Σελήνης περί τη Γη» 
(σεληνιακός µήνας)· πβ. σανσκρ. mâs «σελήνη» και «µήνας», λατ. mensis 
«µήνας» (διάφορο τού luna «σελήνη»), από όπου το γαλλ. mois, αρµ. amis 
«µήνας» (διάφορο τού lusin «σελήνη»), γοτθ. mena «σελήνη», από όπου 
αγγλ. month, γερµ. Monat κ.λπ. Το ηµερολόγιο και ονοµατολόγιο των 
µηνών που χρησιµοποιούµε σήµερα, προήλθε από τη Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία, όταν οι µήνες άρχιζαν από τον Μάρτιο (< λατ. Martius) που 
ήταν ο πρώτος µήνας τού έτους. Μάρτιος σηµαίνει «άρειος» και ήταν ο 
µήνας τού Αρεως (Mars, -rtis «Αρης» > Martius). o Απρίλιος (< λατ. 
Aprilius) ήταν ο δεύτερος µήνας, προερχόµενος από το aperio «ανοίγω» (ο 
µήνας κατά τον οποίο ανοίγουν τα άνθη, πβ. και άνοιξη). Κατά τον Αδ. 
Κοραή «Άπρίλιον κεκλήσθαι... άνοίγοντα και άποκαλύπτοντα. "Ανοιξιν 
καλοϋσιν το εαρ». Κατ' άλλους, ο µήνας προήλθε από το όνοµα τής 
Αφροδίτης, στην οποία ήταν αφιερωµένος, o τρίτος µήνας ήταν ο Μάιος (< 
λατ. Maius) από το Maia, η µάννα τής Γης (η Κυβέλη), που τρέφει τον 
άνθρωπο, και η µητέρα τού Ερµή. o τέταρτος µήνας τού έτους ήταν ο 
Ιούνιος, ο «ηραίος» µήνας (< λατ. Junius αντί *Junonius από το Juno 
«Ήρα»), o πέµπτος µήνας (αρχικά λεγόταν Quintilis «πέµπτος») ήταν ο 
Ιούλιος (< λατ. Julius) από το όνοµα τού Ιουλίου Καίσαρος (44 π.Χ.), που 
γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου, o έκτος µήνας ήταν ο Αύγουστος (< λατ. 
Augustus «σεβαστός»). Αρχικά λεγόταν έκτος (λατ. Sextilis), άλλαξε δε το 
27 π.Χ. προς τιµήν τού αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, o έβδοµος 
µήνας ήταν ο Σεπτέµβριος (< λατ. Septem-ber «έβδοµος» < λατ. septem 
«επτά»), o όγδοος µήνας ήταν ο Οκτώβριος (< λατ. Octo-ber «όγδοος» < 
octo «οκτώ»), o ένατος µήνας ήταν ο Νοέµβριος (< λατ. Novem-ber 
«ένατος» < novem «εννέα»). o δέκατος ήταν ο ∆εκέµβριος (< λατ. Decem-
ber «δέκατος» < decern «δέκα»), o ενδέκατος µήνας ήταν ο Ιανουάριος (< 
λατ. Januarius) από το όνοµα τού θεού Ιανού (λατ. Janus), o µήνας αυτός 
καθιερώθηκε στο ρωµαϊκό ηµερολόγιο ως πρώτος µήνας το 153 π.Χ. Τέλος, 
δωδέκατος στη σειρά µήνας ήταν αρχικά ο Φεβρουάριος (< λατ. 
Februarius) από το λατ. februa «κάθαρση» (februare «καθαρίζω»), o 
Φεβρουάριος δηλ. ήταν ο «καθαρτήριος µήνας» λόγω των τελετών 
κάθαρσης που γίνονταν στο τέλος τού χρόνου. Με συγκοπή τού -ο τής 
κατάληξης σχηµατίστηκε τ. Φεβρουάρης, από όπου το Φεβράρης (µε 
έκκρουση τού ου από το α) και Φλεβάρης από παρετυµολογία προς το 
φλέβα. Οµοίως και Ιανουάριος > Γιανουάρης > Γενάρης από 
παρετυµολογία προς το γέννα. Ας σηµειωθεί ότι το αρχαίο ελληνικό 
ηµερολόγιο είχε και αυτό 12 µήνες (29 ή 30 ηµερών και µε έναν εµβόλιµο 
µήνα). Οι αρχαίοι µήνες ήταν οι εξής: 1. Εκατοµβαιών (περ. 15 Ιουλ.-15 
Αυγ.) 2. Μετα-γειτνιών (περ. 15 Αυγ.-15 Σεπτ.) 3. Βοηδροµιών (περ. 15 
Σεπτ.-15 Οκτ.) 4. Πυανεψιών (περ. 15 θκτ.-15 Νοεµβρ.) 5. Μαιµακτηριών 
(περ. 15 Νοεµβρ.-15 ∆εκ.) 6α. Ποσειδεών Α' (περ. 15 ∆εκ.-15 Ιαν.)· 6β. 
Ποσειδεών Β' (εµβόλιµος µήνας) 7. Γαµήλιων (περ. 15 Ιαν.-15 Φεβρ.) 8. 
Ανθεστηρίων (περ. 15 Φεβρ.-15 Μάρτ.) 9. Ελαφηβολιών (περ. 15 Μαρτ.-15 
Απρ.) 10. Μουνυχιών (περ. 15 Απρ.-15 Μαίου) 11. Θαργηλίων (περ. 15 
Μάί'ου-15 Ιούν.) 12. Σκιροφοριών (περ. 15 Ιουν.-15 Ιουλ.). 

µήνη (η) 1. ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό έργο µε δρεπανοειδές σχήµα, που αποτελεί 
τµήµα των εξωτερικών προµαχώνων οχυρωµένης θέσης 2. ΙΑΤΡ. σχηµατισµός 
σε µορφή ηµισελήνου, που παρατηρείται µε τη βοήθεια µικροσκοπίου στους 
νεφρούς στην περίπτωση νεφρίτιδας. [ΕΤΥΜ; αρχ. < µήν, αρχική σηµ. 
«σελήνη» (βλ. λ. µήνας)]. 

-µηνία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν χρονικό 
διάστηµα συγκεκριµένου αριθµού µηνών: δι-µηνία, τετρα-µη-νία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. δι-µηνία, τρι-
µηνία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -µηνός (βλ.λ.)]. 

µηνιαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αντιστοιχεί σε έναν µήνα ή διαρκεί έναν 
µήνα: ~ εισόδηµα | αποδοχές | δαπάνη | άδεια | αποκλεισµός | αποζηµίωση | 
µίσθωµα | αποβολή | επιχορήγηση ΣΥΝ. (λαϊκ.) µηνιά- 

τικος 2. (για έντυπο) αυτός που εκδίδεται κάθε µήνα: ~ περιοδικό | εφηµερίδα. 
— µηνιαί-α | -ως επίρρ. -µηνιαίος, -α, -ο [αρχ.] β' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν: 1. συγκεκριµένη χρονική διάρκεια σε µήνες: εξα-
µηνιαίος, τρι-µηνιαίος 2. αυτόν που γίνεται ή εµφανίζεται ανά συγκεκριµένο 
αριθµό µηνών: διµηνιαία συνεισφορά || τριµηνιαίο περιοδικό. µηνιατικος, -η, -ο 
(λαϊκ.) 1. ο µηνιαίος 2. µηνιάτικο (το) (α) ο µισθός που λαµβάνει εργαζόµενος 
κάθε µήνα (β) το ποσόν τού µισθώµατος κατοικίας, καταστήµατος κ.λπ. για 
χρονικό διάστηµα ενός µήνα: χρωστάει πέντε ~. µηνίγγι κ. (καθηµ.) µηλίγγι κ. 
µελίγγι (το) {µηνιγγ-ιού | -ιών} 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα τρία µεµβρανώδη 
περιβλήµατα (το χοριοειδές, το αραχνοειδές και το σκληρό) που περιβάλλουν 
τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο µυελό και αποστολή τους έχουν να προστατεύουν 
το κεντρικό νευρικό σύστηµα 2. (καθηµ.) µηνίγγια (τα) οι κρόταφοι: το αίµα τού 
είχε ανέβει στο κεφάλι και τα ~ του σφυροκοπούσαν. Επίσης (αρ-χαιοπρ.) µήνιγξ 
(η) [αρχ.] {µήν-ιγγος | -ίγγων}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µηνίγγιον, υποκ. τού αρχ. µήνιγξ, -γγος, αβεβ. ετύµου, τεχν. όρ. 
µε επίθηµα -ιγξ (πβ. σύρ-ιγξ, σάλπ-ιγξ). Η λ. πιθ. προέρχεται από *më[m]s-n- (πβ. 
κ. µηρ-ός < *m5[m]s-r-) < I.E. *më[m]s- «κρέας», πβ. σανσκρ. mâmsâ-, αρµ. 
mis, αρχ. σλαβ. meso, σλοβεν. mezdra «µεµβράνη», ρωσ. myazdrâ «εσωτερικό 
δέρµα», mjâso «κρέας» κ.ά. Οµόρρ. µη-ρ-ός (βλ.λ.)]. µηνιγγικός, -ή, -ό [1879] 1. 
ΑΝΑΤ. (ανατοµικός σχηµατισµός) που βρίσκεται στην περιοχή των µηνίγγων και 
σχετίζεται µε αυτές: ~ αρτηρία | αύλακα 2. ΙΑΤΡ. µηνιγγική αντίδραση σύνολο 
συµπτωµάτων που θυµίζουν µηνιγγίτιδα (βλ. κ. λ. µηνιγγιτισµός). µηνιγγίτιδα (η) 
[1843] ΙΑΤΡ. βαρύτατη µικροβιακή ή ιογενής νόσος, που συνίσταται σε φλεγµονή 
των µηνίγγων και κατά την οποία παρατηρείται υπερπαραγωγή 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού: µηνιγγιτιδο-κοκκική | πυώδης | φυµατιώδης | 
µεταστατική | καρκινωµατώδης ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
méningite]. µηνιγγιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µηνιγγίτιδα: ~ σύ-
µπτωµα 2. (ως ουσ.) το πρόσωπο που πάσχει από µηνιγγίτιδα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méningitique]. µηνιγγιτισµός κ. µηνιγγισµός (ο) 
ΙΑΤΡ. σύνολο ελαφρών συµπτωµάτων που θυµίζουν µηνιγγίτιδα, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει φλεγµονή των µηνίγγων, και παρατηρούνται στην οξεία µορφή 
διαφόρων νόσων, όπως λ.χ. η γρίπη, η παρωτίτιδα, ο κοιλιακός τύφος κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méningitisme]. µηνΐγγίωµα (το) 
{µηνιγγιώµ-ατος | -ατα, -άτων} καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται στη σκληρή 
µήνιγγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. meningioma]. µήνις (η) {µήν-
ιος, -ι(ν) | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) σφοδρό αίσθηµα οργής: οι δηλώσεις τού 
υπουργού επέσυραν τη - τής αντιπολίτευσης ΣΥΝ. (λαϊκ.) µάνητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήνις, αγν. ετύµου. Έχουν προταθεί ποικίλες ερµηνείες. Λόγω 
τής σηµ. «διαρκής θυµός» µερικοί συνέδεαν παλαιότ. τη λ. µε τα µένω και 
µένος, άποψη που δεν εξηγεί το µακρό -α- τού τ. µήνις. Μη πειστική είναι η 
συσχέτιση µε το λατ. mânes «νεκρές ψυχές» για σηµασιολ. λόγους. Επίσης, η 
κατασκευή τ. *µνάνις (> µήνις, µε ανο-µοίωση), που θα οδηγούσε στο ρ. µέ-
µνη-µαι, έχει εγκαταλειφθεί, ενώ εξίσου αναπόδεικτη παραµένει η αναγωγή στο 
ρ. µαιµάω «βράζω από θυµό» για φωνητικούς λόγους]. µηνίσκος (ο) (λόγ.) 1. 
ΑΝΑΤ. χόνδρος σε σχήµα ηµισελήνου, που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις δύο 
αρθρικές επιφάνειες τού γονάτου, αποτρέποντας τις µεταξύ τους τριβές και 
καθιστώντας δυνατή την κίνηση τους 2. (συνεκδ.) η τραυµατική κάκωση τού 
παραπάνω χόνδρου, συ-νήθ. σε αθλητές: έπαθε ~ || εγχείρηση µηνίσκου 3. ΜΑθ. 
επίπεδο γεωµετρικό σχήµα που ορίζεται ως η επιφάνεια, η οποία 
περιλαµβάνεται µεταξύ δύο τόξων που έχουν κοινά άκρα και των οποίων οι 
κυρτές πλευρές είναι στραµµένες προς το ίδιο µέρος 4. (σπάν.) το σχήµα τής 
ηµισελήνου ΣΥΝ. µισοφέγγαρο, (λόγ.) ηµισέληνος 5. (κατ' επέκτ.) σχήµα που 
µοιάζει µε ηµισέληνο και κάθε αντικείµενο που έχει το σχήµα τής ηµισελήνου: 
ο ~ τού όνυχος (το λευκό, τοξοειδές τµήµα τού νυχιού, που βρίσκεται κοντά στη 
ρίζα του). — µηνισκοειδής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ; αρχ.. υποκ. τού µήν, µηνός αρχική 
σηµ. «σελήνη» (βλ. κ. µήνας)]. -µηνίτικο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν: 1. βρέφος συγκεκριµένης ηλικίας σε µήνες: έχει ένα 
δεκαµηνίτικο κοριτσάκι 2. (ειδικότ.) τον µήνα στον οποίο γεννήθηκε (πρόωρα 
συνήθ.) ένα µωρό: γεννήθηκε εφταµηνίτικο. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από αντίστοιχο 
επίθηµα -µηνίτης (< µήνας + -ίτης), πβ. εφτα-µηνίτης, εφτα-µη-νίτικο]. 
µηνοειδής, -ής, -ές {µηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει 
σχήµα ηµισελήνου, δρέπανου ΣΥΝ. δρεπανοειδής, µηνισκο-ειδής 2. ΑΝΑΤ. 
µηνοειδές οστό το οστό που βρίσκεται στη µέση τού πρώτου στοίχου των 
οστών τού καρπού και έχει σχήµα ηµισελήνου 3. ΓΕΩΛ. µηνοειδής λίµνη 
µικρή λίµνη που σχηµατίζεται στην καµπύλη αποκοµµένου µαιάνδρου (βλ.λ., 
σηµ. 1), ο οποίος ανήκει σε µεγαλύτερη ποτάµια κοίτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µήν, βλ. κ. µήνας]. µηνολόγιο(ν) (το) [µεσν.] {µηνολογί-ου | 
-ων) ΕΚΚΛΗΣ. 1. το µηναίο (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) καθένα από διάφορα 
λειτουργικά βιβλία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας που σχετίζονται µε τους αγίους 
και τον εορτασµό τους: το Μηνολόγιον τού Βασιλείου Β'. µηνορραγία (η) 
[1897] (µηνορραγιών} ΙΑΤΡ. έµµηνη ρύση µε παθολογικά αυξηµένη ροή 
αίµατος και υπερβολικά µακρά διάρκεια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ménorragie]. 



-µηνός 1098 µητρίαρχία 
 

-µηνός, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 
1. συγκεκριµένη χρονική διάρκεια σε µήνες: δωδεκάµηνη άδεια || δε-
καοκτάµηνη θητεία || (το ουδ. ως ουσ.) πρώτο εξάµηνο σπουδών 
2. ηλικία σε µήνες: τρίµηνο γατάκι. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-µηνος, τρί-µη-
νος), που προέρχεται από το ουσ. µήν, -νός]. 

µήνυµα (το) [αρχ.] {µηνύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε αναγγέλ-
λεται, µεταδίδεται, κοινοποιείται προφορικά, γραπτά ή µε οποιονδή-
ποτε άλλον τρόπο στο πλαίσιο επικοινωνίας: µας ήλθε - να επιστρέ-
ψουµε || δεν ήταν σπίτι και της άφησα - στον αυτόµατο τηλεφωνητή || 
απηύθυνε ~ συµπαράστασης || απέστειλε ~ συµπάθειας προς τις οι-
κογένειες των πληγέντων || εγκάρδιο | θερµό | φιλικό ~ || στέλνω | απο-
στέλλω | λαµβάνω ~|| ο Φειδιππίδης έφερε στους Αθηναίους το ~ τής 
νίκης από τον Μαραθώνα ΣΥΝ. άγγελµα, µαντάτο, (λαϊκ.) χαµπέρι 2. 
ένδειξη για επικείµενο γεγονός, προειδοποιητικό σηµείο: αποτύχαµε, 
γιατί δεν αξιολογήσαµε σωστά τα ~ των καιρών ΣΥΝ. προµήνυµα, ση-
µείο, οιωνός 3. το βαθύτερο νόηµα γεγονότος, κατάστασης, λογοτε-
χνικού ή άλλου έργου κλπ., αυτό που θέλει να πει ή να διδάξει: το 
αντιπολεµικό ~ τής ταινίας || κωδικοποίηση | πρόσληψη | ερµηνεία | 
κατανόηση | µετάδοση | τροποποίηση | οργάνωση | επένδυση ενός ~ 4. 
(ειδικότ. στην επικοινωνία) το περιεχόµενο κάθε επικοινωνίας ή 
επικοινωνιακής σχέσης, η πληροφορία που µεταδίδεται από τον πο-
µπό µέσω συγκεκριµένου καναλιού (διαύλου) · 5. λόγος που εκφω-
νείται από σηµαίνον πρόσωπο σε επίσηµη περίσταση: ο πρόεδρος τής 
∆ηµοκρατίας θα απευθύνει ~ προς τον ελληνικό λαό επί τη ευκαιρία 
τής εθνικής επετείου. — (υποκ.) µυνηµατάκι (το). 

µήνυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΝΟΜ. η προφορική ή γρα-
πτή καταγγελία προς τις αρµόδιες εισαγγελικές ή αστυνοµικές αρχές 
για την τέλεση αξιόποινης πράξης: υποβάλλω | καταθέτω ~ εναντίον 
κάποιου || αποσύρω τη ~ ΣΥΝ έγκληση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήνυσις < µηνύω, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. µαί-
οµαι «αγγίζω, ερευνώ» (βλ. λ. µάστιγα)]. 

µηνυτήριος, -α, -ο [1856] ΝΟΜ. αυτός που περιέχει µήνυση, µε την 
οποία καταγγέλλει αξιόποινη πράξη στις αρµόδιες εισαγγελικές ή 
ανακριτικές αρχές: ~ αναφορά | έγγραφο. 

µηνυτής (ο) [αρχ.], µηνύτρια (η) [µτγν.] {µηνυτριών} 1. ΝΟΜ. το 
πρόσωπο που υποβάλλει µήνυση στις αρµόδιες αρχές ΣΥΝ. εγκαλών 
ANT. εγκαλούµενος, κατηγορούµενος 2. (λαϊκ.) το πρόσωπο που φέρει, 
που κοµίζει µήνυµα ΣΥΝ. αγγελιαφόρος, απεσταλµένος. 

µηνύω ρ. µετβ. [αρχ.] ΝΟΜ. κάνω µήνυση (βλ.λ.) σε κάποιον. 
µηνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µηνάς... | µήνυσα} (λαϊκ.) στέλνω µήνυµα, δί-

νω παραγγελία, εντολή, ειδοποίηση κ.λπ. µέσω τρίτου προσώπου ή εγ-
γράφως: µου µήνυσε να πάω να τον βρω ΣΥΝ. παραγγέλλω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. µηνώ < αρχ. µηνύω, από το θ. τού αορ. έ-µήν-υσα κατά το σχήµα 
εκίνησα - κινώ, έζήτησα - ζητώ (πβ. κ. µεθώ)]. 

µήπως σύνδ. 1. σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις δηλώνει απορία, ερώ-
τηση για κάτι που ο οµιλών δεν είναι βέβαιος αν συµβαίνει, αν αλη-
θεύει: ~ είδες τη γυναίκα µου; || τον ρώτησα ~ θέλει καφέ αντί για 
τσάι || ~ θες να έρθεις; ΣΥΝ. µη(ν), µπας και, (λαϊκ.) µήγαρις 2. σε ρη-
τορικές ερωτήσεις, για να δηλώσει άρνηση αυτού που αποτελεί αντι-
κείµενο τής ρητορικής ερώτησης: ~ ακούς ποτέ άλλη γνώµη; (δεν 
ακούς ποτέ άλλη γνώµη) || ~ δεν τον βοήθησα τόσες φορές; (τον βοή-
θησα πολλές φορές) ΣΥΝ. σάµπως, σάµατις 3. (σε δευτερεύουσες εν-
δοιαστικές προτάσεις, συχνά + τυχόν | τύχει) (α) (µετά από ρήµατα ή 
εκφράσεις φόβου, δισταγµού κ.λπ.) εισάγει προτάσεις που αναφέ-
ρονται στο ενδεχόµενο που προκαλεί τον φόβο, τον δισταγµό, το εν-
δεχόµενο κακό ή γενικότ. κάτι δυσάρεστο: φοβήθηκα ~ δεν έρθεις || 
τρέµω ~ τυχόν και σκοτώθηκε στη σύγκρουση || σκέφτοµαι ~ δεν είναι 
σωστό να του µιλήσω ΣΥΝ. µη, µην τυχόν (β) (συχνά + και) εισάγει 
προτάσεις που δηλώνουν τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος δεν εί-ναι 
βέβαιο ότι θα πραγµατοποιηθώ: θα ζητήσω βοήθεια από όλους τους 
γνωστούς, - και βρεθεί κάποιος να µε βοηθήσει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. 
µή πως]. 

µηραλγια (η) {µηραλγιών} ΙΑΤΡ. νευρικός πόνος στον µηρό ή στους 
µηρούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. meralgia]. 

µηρί (το) → µηρός 
µηριαίος, -α, -ο [αρχ.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον µηρό, τους 

µηρούς: ~ οστουν)το µεγαλύτερο οστό τού ανθρώπινου σώµατος, που 
αποτελεί και τον σκελετό τού µηρού) || ~ µΰες (οι πρόσθιοι και οπί-
σθιοι µύες τής περιοχής τού µηρού). 

µηρός (ο) 1. ΑΝΑΤ. το ανώτερο και παχύτερο τµήµα τού ανθρώπινου 
σκέλους, που εκτείνεται από το γόνατο ώς το ισχίο ή τη λεκάνη ΣΥΝ. 
(καθηµ.) µπούτι 2. ΖΩΟΛ. το αντίστοιχο µε το παραπάνω τµήµα στα 
οπίσθια άκρα των τετραπόδων ζώων και στα σκέλη των πτηνών. Επί-
σης (λαϊκ.) µηρί [µεσν.] κ. µερί (το) {µηρ-ιού | -ιών}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*me[m]s-r- < I.E. *më[m]s- «κρέας», πβ. σανσκρ. mamçâ, αρµ. mis, αρχ. 
σλαβ. meso, λατ. membra (πληθ.) «µέλη τού σώµατος» (< *mërnsra(, 
γοτθ. minz «κρέας» κ.ά. Οµόρρ. µή-ν-ιγξ (βλ. κ. µηνίγγι)]. 

µηρυκάζω ρ. µετβ. (µηρύκασα} 1. (για συγκεκριµένη οικογένεια χορ-
τοφάγων ζώων) ξαναµασώ την ήδη µασηµένη τροφή, επαναφέροντας 
τη στο στόµα ΣΥΝ. αναµασώ 2. (µτφ.-κακόσ.) επαναλαµβάνω τις ίδιες 
στερεότυπες ιδέες, απόψεις, λόγους: καµία καινούργια πρόταση δεν 
έχει-µηρυκάζει γνωστές, κοινότοπες απόψεις ΣΥΝ. αναµασώ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. εκφραστ. παράγωγο αµάρτυρου ρ. *µη-ρύκω < 
µηρύοµαι «µαζεύω, τυλίγω, στρέφω», το οποίο αποτελεί πιθ. 
παράγωγο τού προελλην. µήρινθος «σχοινί»]. 

µηρυκασµάς (ο) 1. ΖΩΟΛ. το τµήµα τής διαδικασίας τής πέψης στα 
µηρυκαστικά ζώα, που περιλαµβάνει επαναφορά στο στόµα τής ήδη 
µασηµένης τροφής, προκειµένου να γίνει πλήρης µάσηση και ενζυµι- 

κή κατεργασία αυτής 2. ΙΑΤΡ. παθολογική συµπεριφορά που παρατη-
ρείται σε νήπια 6-18 µηνών και κατά την οποία το περιεχόµενο τού 
στοµάχου επαναφέρεται στο στόµα, όπου µασάται εκ νέου 3. ΨΥΧΟΛ. 
η συνεχής επανάληψη τής ίδιας ιδέας, σκέψης, ως σύµπτωµα που πα-
ρατηρείται κυρ. σε καταθλιπτικές καταστάσεις και στην ιδεοληπτική 
νεύρωση ΣΥΝ. ιδεοληψία 4. (µτφ.-µειωτ.) η στερεότυπη και ανιαρή 
επανάληψη των ίδιων λόγων, απόψεων κ.λπ. ΣΥΝ. αναµάσηµα. 

µηρυκαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που µηρυκάζει ή που σχετίζεται µε τον 
µηρυκασµό (βλ.λ.) 2. µηρυκαστικό (το) κάθε οπληφόρο θηλαστικό, 
όπως το πρόβατο, η κατσίκα, το ελάφι, η αντιλόπη κ.ά., το στοµάχι 
τού οποίου χωρίζεται σε θαλάµους, στον πρώτο από τους οποίους, τη 
µεγάλη κοιλιά, αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή, για να επανέλθει 
ως πολτός στο στόµα και να αναµασηθεί. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
ruminant]. 

µητάτο (το) → µιτάτο 
µήτε σύνδ. 1. συνδέει κατά παράταξη δύο ή περισσότερες αποφατι-
κές προτάσεις ή τµήµατα τους: ~ είδα ~ άκουσα || ~ εγώ το είπα ~ αυ-
τός ΣΥΝ. ούτε 2. συνοδεύει ή αναπληρώνει το «δεν» ή το «µην» σε σύ-
νταξη µε οριστική ή υποτακτική και αποτελεί το ένα σκέλος διάζευ-
ξης: ~ εσύ µ'άκουσες ~ οι άλλοι 3. για να δώσει έµφαση στο περιε-
χόµενο αποφατικής πρότασης: δεν κούνησε ~ ρούπι || δεν θέλω να τη 
δω ~ ζωγραφιστή ΣΥΝ. ούτε. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. µή τε, βλ. κ. ούτε]. 

µητέρα (η) 1. η γυναίκα που έχει γεννήσει, που έχει παιδιά· η γυναίκα 
σε σχέση µε τα παιδιά της: σε έναν µήνα θα γίνω ~ (θα γεννήσω) || 
ορφανός από ~ || τρυφερή | υποδειγµατική | κακή | αυστηρή | πολύτεκνη 
| άγαµη - ΣΥΝ. µάννα, µαµά· ΦΡ. µήτηρ αµήτωρ βλ. λ. αµήτωρ 2. 
(κατ' επέκτ.) θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει: η - των κουταβιών (µτφ.) 
3. καθετί στο οποίο οφείλει (κάποιος/κάτι) την ύπαρξη του ή γενικότ. 
του οφείλει πολλά: η θεία στάθηκε πάντα δεύτερη ~ για µας || η 
Εκκλησία είναι ~ των πιστών || η Ελλάδα θεωρείται - τής ∆ηµο-
κρατίας || η ~ Γη || η ~ τού θεού (η Παναγία-Θεοτόκος) 4. η γενεσι-
ουργός αιτία· ΦΡ. (κυρ. στον τ. µήτηρ) (α) αργία µήτηρ πάσης κακίας 
βλ. λ. αργία (β) επανάληψις, µήτηρ πάσης µαθήσεως η επανάληψη 
είναι η µητέρα κάθε µάθησης (γ) µητέρα (όλων) των µαχών η καθο-
ριστική µάχη, αυτή που θα κρίνει την έκβαση τού πολέµου· (µτφ.) κα-
θοριστική, κρίσιµη αναµέτρηση µεταξύ αντιπάλων (πολιτικών κοµ-
µάτων, ποδοσφαιρικών οµάδων κ.λπ.) 5. αυτό από το οποίο προέκυψε 
εξελικτικά κάτι άλλο: η Ινδοευρωπαϊκή θεωρείται η µητέρα-γλώσσα 
τής Ελληνικής, τής Λατινικής και όλων των άλλων συγγενών γλωσ-
σών. Επίσης (αρχαιοπρ.) µήτηρ {µητρός}. — (υποκ.) µητερούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήτηρ | µάτηρ < I.E. *mâ-ter «µητέρα», που απαντά σε 
όλες σχεδόν τις I.E. γλώσσες, πβ. σανσκρ. mätar, λατ. mater (> γαλλ. 
mère, ισπ. madre), αρχ. περσ. mätar-, αρµ. mayr, αρχ. σλαβ. mati, αρχ. 
γερµ. muoter, γερµ. Mutter, αγγλ. mother κ.ά. Οµόρρ. µαία, µαµµή, µή-
τρα, µη-τρυιά, µη-τρωος κ.ά. Η ποικιλία των οµορρίζων ανάγει το I.E. 
*mâ-ter σε ηχοµιµητική ρίζα *mâ- τής παιδικής γλώσσας, που αποτε-
λούσε µάλλον την παιδική προσφώνηση προς τη µητέρα. Βλ. κ. µαµ- 
µήΐ 

µήτρα (η) {µητρών} 1. ΑΝΑΤ. κοίλο, µυώδες όργανο τού γυναικείου 
γεννητικού συστήµατος, που βρίσκεται στη λεκάνη, ανάµεσα στην 
ουροδόχο κύστη και στο ορθό έντερο, και προορισµό του έχει να φι-
λοξενήσει το γονιµοποιηµένο ωάριο µέχρι να αναπτυχθεί πλήρως 2. 
ΖΩΟΛ. το αντίστοιχο µε το παραπάνω όργανο στο σώµα των θηλυκών 
θηλαστικών ζώων 3. (µτφ.) ο χώρος, το περιβάλλον όπου διαµορφώ-
νονται αρχές, ιδέες, πολιτισµοί κ.λπ., που αποκτούν στη συνέχεια µε-
γάλη διάδοση και ακτινοβολία: η αρχαία Ελλάδα υπήρξε η ~, στην 
οποία αναπτύχθηκαν οι θεµελιώδεις αρχές τού δυτικού πολιτισµού 4. 
κοίλο εξάρτηµα ορισµένου σχήµατος, µέσα στο οποίο χύνονται ύλες 
που λειώνουν εύκολα, για να αποκτήσουν καθώς στερεοποιούνται το 
συγκεκριµένο σχήµα και τη µορφή τού παραπάνω εξαρτήµατος ΣΥΝ. 
καλούπι, φόρµα 5. ΜΑΘ. Ο πίνακας µε στοιχεία ή αριθµούς (πραγµα-
τικούς, µιγαδικούς κ.λπ.), που διατάσσονται σε γραµµές και στήλες-
έχει ποικίλες εφαρµογές στην επεξεργασία δεδοµένων µε ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές 6. ΓΕΩΛ. το φυσικό υλικό (π.χ. βράχος), µέσα στο 
οποίο είναι ενσωµατωµένα άλλα σώµατα, λ.χ. κρύσταλλοι, απολιθώ-
µατα, χάλικες, µέταλλα κ.ά. 7. ΝΑΥΤ. η εσωτερική ίνα σχοινιού, γύρω 
από την οποία πλέκονται οι υπόλοιπες ίνες του ΣΥΝ. κολαούζος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. µη- | µά- + επίθηµα -τρα, βλ. λ. µητέρα. Η χρήση τής 
λ. στα µαθηµατικά αποτελεί απόδοση τού αγγλ. matrix, το οποίο θα 
αποδιδόταν καλύτερα ως στηλοειδής δεσµίδα | πίνακας]. 

µητραδέλφη (η) {µητραδελφών} η αδελφή τής µητέρας. 
µητράδελφος (ο) [αρχ.] ο αδελφός τής µητέρας. 
µητραλνία (η) [1861] {µητραλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στη µήτρα, που οφεί-
λεται σε διάφορες παθήσεις, όπως λ.χ. στη µητρίτιδα, την ενδοµητρί-
τιδα κ.α. ΣΥΝ. µητρόπονος. [ETYM. < µήτρα + -αλγία < άλγος 
«πόνος»]. 

µητραλοίας (ο) {µητραλοιών} (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που έχει σκοτώ-
σει τη µητέρα του ΣΥΝ. µητροκτόνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µητρ- (< µήτηρ) + -αλοίας < άλοιάω (επικ.) | άλοώ 
«χτυπώ, κοπανίζω» < θ. άλω- (µε επική βράχυνση). Βλ. λ. αλώνι, 
άλως]. 

µητριά (η) → µητρυιά 
µητρίαρχία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} το σύστηµα κοινωνικής οργάνω-
σης, κατά το οποίο η γυναίκα παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στην οι-
κογένεια και την κοινωνική ζωή (η κληρονοµιά και η διαδοχή έχουν 
ως βάση τη µητρική συγγένεια) (πβ. λ. πατριαρχία). — µητριαρχι-
κός, -ή, -ό [1889], µητριαρχικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. matriarcat]. 
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µητρικός1, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µητέρα: ~ -γάλα /φίλτρο | 
στοργή | αφοσίωση | φροντίδα | ένστικτο (η έµφυτη τάση τής γυναίκας να 
εκδηλώνει συναισθήµατα φροντίδας και αγάπης προς το παιδί ή γενικότ. προς 
άλλα πρόσωπα που έχουν ανάγκη φροντίδας) (πβ. λ. πατρικός) 2. ΨΥΧΟΛ. 
αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά τής τυπικής µητέρας, δηλ. τον 
προστατευτισµό, την αφοσίωση προς τα παιδιά κλπ.: ~ συµπεριφορά 3. ΟΙΚΟΝ. 
µητρική εταιρεία η αρχική εταιρεία, από την οποία ιδρύεται κάποια άλλη, η 
θυγατρική 4. ΠΛΗΡΟΦ. µητρική κάρτα (αγγλ. motherboard) το βασικό 
τυπωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα, πάνω στο οποίο τοποθετούνται ο επεξεργα-
στής, η µνήµη και τα υπόλοιπα στοιχεία τού προσωπικού Η/Υ · 5. µητρική 
γλώσσα η πρώτη γλώσσα που κατακτά κανείς (από τη µητέρα του, την 
οικογένεια του), αυτή που µαθαίνει όταν αρχίζει να µιλάει ΑΝΤ. δεύτερη | 
ξένη γλώσσα. — µητρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

µητρικός2, -ή, -ό [µεσν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µήτρα: ~ κόλπος | 
νόσηµα 2. (λαϊκ.) µητρικά (τα) οι παθήσεις τής µήτρας. 

µητριός (ο) → µητρυιός 
µητρίτίδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. φλεγµονή στη µήτρα, που παίρνει διάφορες µορφές, 

ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο εµφανίζεται. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. métrite]. 

µητρο-1 κ. µητρ- κ. µητρι- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τη µητέρα: µητρο-κτόνος, µητρ-
ώνυµο, µητρι-αρχία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µητρο-κτόνος, 
µητρό-πολις), που προέρχεται από το ουσ. µήτηρ, µητρός (βλ. κ. µητέρα)]. 

µητρο-2 κ. µητρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι 
κάτι σχετίζεται µε τη µήτρα: µητρο-ρραγία, µητρο-σκό-πιο, µητρ-εκτοµή. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν µητρ-ανοίκτης, µητρ-
εγχύτης, µητρο-µανία), που προέρχεται από το αρχ. µήτρα και απαντά επίσης 
σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. mètro-scope, métro-rrhagiê)]. 

µητροδίδακτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διδάσκεται από τη µητέρα στο παιδί: ~ 
γλώσσα (η µητρική γλώσσα). 

µητρόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από τη γενιά τής µητέρας: ~ κατάγοµαι από την 
Κωνσταντινούπολη (πβ. λ. πατρόθεν). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µητρο- (< µήτηρ, µητρός) 
+ -θεν (βλ.λ.)]. 

µητροκηλη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πρόπτωση τής µήτρας στον βουβωνικό 
σάκο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metrocele]. 

µητροκτησία (η) [1861] {µητροκτησιών} ΝΟΜ. η κληρονοµιά από την 
περιουσία τής µητέρας και γενικότ. η κτήση από τη µητρική πλευρά. [ΕΤΥΜ. < 
µητρο- (< αρχ. µήτηρ) + -κτησία (< αρχ. κτώµαι «αποκτώ, κατέχω»)]. 

µητροκτονία (η) {µητροκτονιών} ο φόνος τής µητέρας από το ίδιο το παιδί της. 
— µητροκτόνος (ο/η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µητροκτόνος < µητρο- (< µήτηρ) + -κτόνος < κτεί-νω 
«φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

µητροµανία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η συνεχής, ακόρεστη και σε παθολογικό 
βαθµό επιθυµία γυναίκας για συνουσία ΣΥΝ. νυµφοµανία. — µητροµανής (η) 
[1871]. 

µητροπάρθενος (η) [µτγν.] {µητροπαρθένου} ΕΚΚΛΗΣ. (ως προσφώνηση τής 
Παναγίας) αυτή που διατήρησε την παρθενία της, µολονότι γέννησε. 

µητρόπολη (η) [αρχ.] j-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πόλεων} 1. η χώρα που έχει 
δηµιουργήσει αποικίες: µε την Αµερικανική Επανάσταση οι άποικοι τής Β. 
Αµερικής κέρδισαν την ανεξαρτησία τους από τη ~ (την Αγγλία) 2. ΙΣΤ. (α) (στην 
αρχαιότητα) η πόλη-κράτος από την οποία δηµιουργήθηκαν µε αποικισµό 
άλλες πόλεις (αποικίες): η Κόρινθος ήταν ~ τής Κέρκυρας (β) η πολιτική 
πρωτεύουσα επαρχίας στο Βυζάντιο 3. (εκφραστ.) η µεγαλούπολη: « η Αθήνα, 
µια ~ τού νότου» (λαϊκ. τραγ.) || «µέχρι το 1922 στις πέντε - τής µικρασιατικής 
Προπο-ντίδας ζούσαν 437.000 Έλληνες» (εφηµ.) 4. οποιοσδήποτε τόπος απο-
τελεί κέντρο (δραστηριότητας, πολιτισµού κ.λπ.): η Μέκκα είναι ~ τού 
ισλαµισµού 5. (µε κεφ.) ΕΚΚΛΗΣ. (α) η έδρα και η κατοικία τού µητροπολίτη 
(βλ.λ.) (β) η γεωγραφική περιοχή, στην οποία εκτείνονται οι εκκλησιαστικές 
δικαιοδοσίες και τα πολιτικά καθήκοντα µητροπολίτη: - Πειραιώς (γ) (συνεκδ.) 
ο επισηµότερος και µεγαλοπρεπέστερος ναός πόλεως, που είναι συνήθ. 
αφιερωµένος στον πολιούχο άγιο της και στον οποίο λειτουργεί ο µητροπολίτης 
ή ο επίσκοπος: ο γάµος τους έγινε στη ~ ΣΥΝ. µητροπολιτικός | καθεδρικός 
ναός. µητροπολίτης (ο) {µητροπολιτών} ΕΚΚΛΗΣ. Ο επίσκοπος τής πρω-
τεύουσας τής επαρχίας (= µητροπόλεως) ή και συγκεκριµένης διοικητικής 
περιφέρειας, ο οποίος στην Εκκλησία τής Ελλάδος εκλέγεται από την Ιερά 
Σύνοδο τής Ιεραρχίας και συµµετέχει σε όλα τα συνοδικά όργανα διοικήσεως 
τής Εκκλησίας: εκλογή | ενθρόνιση | καθαίρεση µητροπολίτη || ο - θα 
χοροστατήσει στη δοξολογία· ΦΡ. (παροιµ.) η νύχτα βγάζει επίσκοπο κι η αυγή 
µητροπολίτη βλ. λ. αυγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ο πολίτης µητροπόλεως», < αρχ. µητρόπολις. Η 
σηµ. «επίσκοπος τής πρωτεύουσας επαρχίας» απαντά για πρώτη φορά στον 
Ιουστινιανό (6ος αι. µ.Χ.)]. µητροπολιτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τη µητρόπολη: ~ στρατεύµατα ANT. αποικιακός· ΦΡ. (επίσ.) 
µητροπολιτικός σιδηρόδροµος το µετρό (βλ.λ.) 2. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε την εκκλησιαστική µητρόπολη (βλ.λ.) ή/και τον µητροπολίτη 
(βλ.λ.): ~ ναός | έδρα | εκλογή- ΦΡ. µητροπολιτικό συµβούλιο το συµβούλιο 
τής αρχιεπισκοπής και των µητροπόλεων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, το οποίο 
εποπτεύει τη διοίκηση και τη διαχείριση των οικονοµικών και 

τής περιουσίας, που ανήκει στις ενορίες τής αρχιεπισκοπής και των διαφόρων 
µητροπόλεων. 

µητρόπονος (ο) [1871] (καθηµ.) ο πόνος τής µήτρας ΣΥΝ. (λόγ.) µη-τραλγία. 
µητρορραγία (η) [1897] {µητρορραγιών} ΙΑΤΡ. κάθε αιµορραγία τής µήτρας 

(βλ.λ.), που οφείλεται σε παθολογικά ή τραυµατικά αίτια και δεν σχετίζεται 
µε τη φυσιολογική έµµηνη ρύση. [ΕΤΥΜ. < µήτρα + -ραγία (µε διπλασιασµό 
τού -ρ- εν συνθέσει) < αρχ. ρήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην, βλ. κ. ραγίζω), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métrorragie]. 

µητροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής µήτρας 
µε ειδικό ενδοσκοπικό όργανο. Επίσης µητροσκοπία {µη-τροσκοπιών}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métroscopie]. 

µητροσκόπιο (το) [1849] {µητροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο, µε το 
οποίο πραγµατοποιείται ενδοσκοπική εξέταση τής κοιλότητας τής µήτρας και 
τού κόλπου. 
[ΕΤΥΜ: < µήτρα + -σκόπιο < σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
metroscope]. 

µητρότητα (η) [µεσν.] 1. η κατάσταση τής γυναίκας που είναι ή πρόκειται να 
γίνει µητέρα: η σύγχρονη γυναίκα συχνά συνδυάζει τη ~ και την καριέρα || όπου 
η φύση αρνείται τη ~, έρχεται ο θεσµός τής υιοθεσίας, για να την αναπληρώσει 
(πβ. λ. πατρότητα) 2. η σχέση τής µητέρας µε τα παιδιά της, η συµπεριφορά 
της προς αυτά, ο µητρικός ρόλος: αισθήµατα | εκδηλώσεις µητρότητας 3. 
ΝΟΜ. ο συνταγµατικά κατοχυρωµένος θεσµός προστασίας τής γυναίκας κατά 
τον χρόνο κυοφορίας, τοκετού και τεκµεροµένου θηλασµού των παιδιών της. 

µητρυιά (η) (σχολ. ορθ. µητριά) 1. η σύζυγος τού πατέρα σε σχέση µε το παιδί 
ή τα παιδιά που έχει αυτός από προηγούµενο γάµο 2. (µτφ.) άστοργη µητέρα, 
αυτή που φέρεται µε σκληρότητα στα παιδιά της. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µητρυιά < θ. 
µη- | µα τού ουσ. µήτηρ (βλ. κ. µητέρα). Πρόκειται για αρχαϊκό ουσ., που 
αντιστοιχεί επακριβώς στο αρµ. mawru, γεν. mawrui (< *matruwui) «πεθερά», 
το δε -υ- ίσως ερµηνεύεται κατ' αναλογίαν προς λ. µε σηµ. «πεθερός», πβ. 
λατ. socrus, αρχ. έκυρός (αρχαϊκό θηλ. *έκρύς)]. 

µητρυιά ή µητριά, µητρυιός ή µητριός; Αφού η αρχαία λέξη είναι µητρυιά 
και αφού τηρούµε την ιστορική ορθογραφία (πβ. και υιός, υιοθετώ), είναι 
προτιµότερο να γράφουµε µητρυιά µε -υι-. Το ίδιο και µητρυιός. που 
παράγεται από το µητρυιά. Η απλογράφηση µε -ι- (µητριά/µητριός) 
διαταράσσει, χωρίς λόγο, την ιστορική ορθογραφία που είναι γενικό 
χαρακτηριστικό τής Ελληνικής. 

µητρυιός (ο) (σχολ. ορθ. µητριός) (σπάν.) ο σύζυγος τής µητέρας σε σχέση µε 
το παιδί ή τα παιδιά που έχει αυτή από προηγούµενο γάµο της ΣΥΝ. πατρυιός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µητρυιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µητρυιός < µητρυιά]. 

µητρωνυµικος, -ή, -ό [µτγν.] (για ονόµατα) αυτός που έχει σχηµατιστεί από το 
όνοµα τής µητέρας: ~ επώνυµο (πβ. λ. πατρωνυµικός). — µητρωνυµικ-ά | -ώς 
[µτγν] επίρρ. 

µητρώνυµο (το) {µητρωνύµ-ου | -ων} (λόγ.) το όνοµα τής µητέρας: στην αίτηση 
σας έχετε παραλείψει να συµπληρώσετε το ~ (πβ. λ. πατρώνυµο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µητρ- (< αρχ. µήτηρ, µητρός) + -ώνυµο (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα. Η λ. 
σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το ουσ. πατρώνυµο (βλ.λ.)]. 

µητρώο (το) 1. κατάλογος που τηρείται από το κράτος, τους δήµους, τις 
κοινότητες ή άλλη επίσηµη αρχή, στον οποίο αναγράφονται τα ονόµατα 
πολιτών, καθώς και στοιχεία τής ταυτότητας τους· ΦΡ. (α) µητρώο αρρένων 
κατάλογος όλων των αρρένων δηµοτών, που τηρείται από τους δήµους και τις 
κοινότητες (β) στρατολογικό µητρώο κατάλογος αρρένων πολιτών, που 
τηρείται στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία και περιλαµβάνει όλους τους 
στρατευσίµους τής περιφέρειας (γ) φορολογικό µητρώο κατάλογος των 
φορολογουµένων, που περιλαµβάνει στοιχεία για τον κάθε φορολογούµενο 
και τηρείται από τις κατά τόπους οικονοµικές εφορίες (δ) ποινικό µητρώο (i) 
κατάλογος στον οποίο εγγράφονται όσοι έχουν καταδικαστεί για αξιόποινη 
πράξη, οι συγκεκριµένες πράξεις τους και το είδος τής ποινής που τους 
επιβλήθηκε (ii) (συνεκδ.) τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον παραπάνω 
κατάλογο και αφορούν στις πιθανές αξιόποινες πράξεις και καταδίκες τού 
κάθε πολίτη: βεβαρηµένο | φορτωµένο | λερωµένο | πλούσιο | λευκό (χωρίς 
καταδίκη) | καθαρό ~ (iii) (συνεκδ.) το αντίγραφο ποινικού µητρώου που 
χορηγείται από τις κατά τόπους δικαστικές αρχές ή το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
(που πιστοποιεί την ποινική κατάσταση κάποιου) και χρησιµεύει ως 
δικαιολογητικό σε ποικίλες περιστάσεις, λ.χ. για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο, 
χορήγηση υποτροφίας κ.λπ.: πήγα στο Εφετείο Αθηνών να βγάλω ~ 2. 
(συνεκδ.) τµήµα δηµόσιας υπηρεσίας (λ.χ. εφορίας) επιφορτισµένο µε την 
τήρηση µητρώων 3. ΙΣΤ. Μητρώο (το) το ιερό τής µητέρας των θεών στην 
αγορά τής αρχαίας Αθήνας, όπου φυλάσσονταν οι κατάλογοι µε τα ονόµατα 
των πολιτών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µητρφον (ιερόν), ονοµασία συνήθ. τού αττικού ναού τής 
Κυβέλης (µητέρας-θεάς), στον οποίο φυλάσσονταν τα αρχεία τού κράτους. 
Βλ. κ. µητρώος]. 

µητρώος, -α, -ο(ν) (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µητέρα: ~ 
περιουσία ΣΥΝ. µητρικός (πβ. λ. πατρώος) 2. µητρώο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µητρώος < µήτρως «ο θείος από την πλευρά τής µητέρας» (µτγν. µήτρων) 
< µήτηρ, µητρός. Το επίθ. µητρφος χρησιµοποιείται µε τη σηµ. «µητρικός» 
αντί τού αναµενόµενου ✈  µητριός (πβ. πάτριος)]. 



µηχανάκι 1100 µηχανογραφία 
 

µηχανάκι1 (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή µηχανή, µικρό µηχάνηµα • 2. 
δίκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα, κυρ. το µοτοποδήλατο και η µικρή σε κυβισµό 
µοτοσυκλέτα: ~ πενήντα | εκατό κυβικών. 

µηχανέλαιο (το) (µηχανελαί-ου | -ων} έλαιο που χρησιµοποιείται για λίπανση 
των κινητών τµηµάτων µηχανής, που έρχονται µεταξύ τους σε επαφή, για την 
προστασία τους από τις τριβές ΣΥΝ. ορυκτέλαιο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. engine 
oil]. 

µηχανεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µηχανεύτηκα} επινοώ, βρίσκω µε τον νου µου 
(κυρ. κάτι πονηρό ή χρησιµοποιώντας πονηριά): οι πολιορκηµένοι 
µηχανεύτηκαν ένα κόλπο, για να αποθαρρύνουν τους πολιορκητές ΣΥΝ. 
σκαρφίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µηχανή (βλ.λ.)]. 

µηχανή (η) 1. τεχνική επινόηση αποτελούµενη από ορισµένα εξαρτήµατα, που 
χρησιµοποιείται για την επαύξηση, την αντικατάσταση ή την 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση τής δύναµης τού ανθρώπου ή των ζώων προς 
επίτευξη φυσικού έργου µε τη µετατροπή µιας µορφής ενέργειας σε άλλη 
αποδοτικότερη ή χρησιµότερη (π.χ. τής ηλεκτρικής σε κινητική): τα 
χειροποίητα ρούχα είναι ακριβότερα από τα φτειαγ-µένα στη ~ || ραπτική | 
φωτογραφική | κινηµατογραφική | ξυριστική | υπολογιστική | απλή | πολύπλοκη 
~||~ λήψεως (η κάµερα) | προβολής || παγωτό από τη ~ || τα µαλλιά στα πλάγια 
να σου τα πάρω µε το ψαλίδι ή µε τη ~; (µε τη ~ κουρέµατος) || πάρε το κείµενο 
να το χτυπήσεις στη ~ (στη γραφοµηχανή)· ΦΡ. (α) πολιορκητική µηχανή βαρύ 
και πολύπλοκο όπλο σε πολλές παραλλαγές, που χρησιµοποιήθηκε παλαιότ. 
για το γκρέµισµα τειχών, την εξακόντιση βληµάτων κ.λπ. (π.χ. καταπέλτης, 
πολιορκητικός κριός κ.ά.) (β) πολεµική µηχανή τα στρατεύµατα και ο 
πολεµικός εξοπλισµός µιας χώρας: µια καινούργια παρτίδα σύγχρονων 
πυροβόλων έρχονται να ενισχύσουν τη ~ τής χώρας µας (γ) αναλυτική µηχανή 
βλ. λ. αναλυτικός (δ) γλώσσα µηχανής τεχνητή γλώσσα για τη λειτουργία 
µηχανικής συσκευής, ιδ. υπολογιστών, µε το σύνολο των εντολών 
κωδικοποιηµένων σαν µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1) 2. (ειδικότ.) 
το τµήµα βενζινοκίνητου οχήµατος (αυτοκινήτου, αεροπλάνου, τρένου κ.λπ.), 
που του δίνει κίνηση: άνοιξα το καπό, για να δω αν η βλάβη ήταν στη - || ζε-
σταίνω τη ~ || βάζω µπρος | ανάβω | σβήνω τη ~ || η ~ (δεν) λειτουργεί | χάλασε 
| πήρε µπρος || ~ εσωτερικής καύσεως ΣΥΝ. κινητήρας 3. (συνεκδ.) το πρώτο 
βαγόνι τρένου, στο οποίο βρίσκεται ο µηχανισµός που του δίνει κίνηση, ώστε 
να σύρει και τα υπόλοιπα ΣΥΝ. άµαξα έλξεως 4. δίκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα, 
κυρ. µεγάλου κυβισµού: πηγαίνω | τρέχω | κάνω σούζες µε τη ~ || καβαλάω τη 
~ ΣΥΝ. µοτοσυκλέτα 5. (µτφ.) οποιοδήποτε σύνολο (υπηρεσιών, ανθρώπων 
κ.λπ.) λειτουργεί συντονισµένα: κρατική ~ (βλ. κρατικός µηχανισµός, λ. µηχα-
νισµός) 6. το σύνολο των µηχανικών µέσων, που χρησιµοποιήθηκαν στο 
αρχαίο θέατρο, για τη ρεαλιστικότερη παρουσίαση τού δράµατος· ΦΡ. από 
µηχανής θεός (άπό µηχανής θεός έπεφάνης, Μένανδρος 227) (i) ο θεός που 
παρουσιαζόταν µε ειδικό µηχάνηµα στο αρχαίο θέατρο και µε την παρέµβαση 
του έδινε λύση στο δράµα (ii) (µτφ.) πρόσωπο, γεγονός, συµβάν κ.λπ. που 
εµφανίζεται ή πραγµατοποιείται απρόσµενα, δίνοντας ευνοϊκή λύση σε 
δυσάρεστη και περίπλοκη ή αδιέξοδη κατάσταση: αντί να περιµένουµε τον ~, 
είναι καλύτερο να σκεφτούµε οι ίδιοι τι µπορούµε να κάνουµε 7. ΠΛΗΡΟΦ. 
µηχανή αναζήτησης πρόγραµµα τού ∆ιαδικτύου που διευκολύνει τον 
εντοπισµό ιστοσελίδων στον παγκόσµιο ιστό, αναλόγως µε λέξεις-κλειδιά που 
παρέχονται από τους χρήστες · 8. πονηρή επινόηση που στοχεύει στο να 
εξαπατήσει κάποιον, οτιδήποτε σχεδιάζεται µε πονηριά: σκαρώνω | στήνω ~ 
εις βάρος κάποιου ΣΥΝ. τέχνασµα, κόλπο. — (υποκ.) µηχανάκι (το) (σηµ. 1, 4) 
(βλ.λ.) κ. µηχανούλα (η) (σηµ. 1, 2, 4), (µεγεθ.) µη-χανάρα (η) (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µηχανή | µαχανα < *µαχαρ, πιθ. γεν. *µαχανος (πβ. αρχ. µήχαρ 
«µέσον σωτηρίας, φάρµακο») κατά τα θηλ. σε -ή (πβ. άρχ-ή, φυλακ-ή). Η λ. 
συνδέεται µε γοτθ. mag «µπορώ», αρχ. γερµ. magan (> γερµ. mögen), γερµ. 
Macht «δύναµη, ισχύς», αγγλ. might, αρχ. σλαβ. mogo «µπορώ», ρωσ. mogli 
κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικώς τις πολεµικές ή θεατρικές µηχανές, η χρήση της 
όµως σύντοµα γενικεύθηκε στη σηµ. «τρόπος, µέσον», λαµβάνοντας µερικές 
φορές και κακόσηµη χροιά «µηχάνευµα, πανούργο σχέδιο», η οποία 
συνέπιπτε µε το σηµασιολ. πεδίο τής λ. δόλος. o δωρ. τ. µαχανα πέρασε στο 
λατ. machina και µέσω αυτού σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. machine, 
γερµ. Maschine, ισπ. mâquina, ιταλ. macchina κ.ά.]. 

µηχάνηµα (το) {µηχανήµ-ατος | -ατα, -άτων) σύνθετη τεχνική επινόηση 
(συσκευή) αποτελούµενη από ορισµένα εξαρτήµατα, που προορίζεται να 
επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία: ιατρικό | γεωργικό | οδοντιατρικό ~ ΣΥΝ. 
µηχανή. — (υποκ.) µηχανηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µηχανώµαι (βλ.λ.)]. µ η 
χάνι (το) {µηχαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το φυσερό τού σιδηρουργού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µηχάνιον, υποκ. τού αρχ. µηχανή (βλ.λ.)]. µηχανικά επίρρ. 1. 
(κυριολ.) σύµφωνα µε τους νόµους τής µηχανικής (βλ.λ.) ΣΥΝ. τεχνικά · 2. 
(συνήθ. µτφ.) µε τρόπο ασυναίσθητο και αυτόµατο, όχι µετά από σκέψη: έκανε 
τη δουλειά του ~, χωρίς να σκέπτεται || όταν συνηθίσεις στην οδήγηση, θα κάνεις 
τις κινήσεις ~ || ενεργώ ~ ΣΥΝ. ασυναίσθητα, αυτόµατα, ενστικτωδώς. Επίσης 
(λόγ.) µηχανικώς [µτγν.]. µηχανική (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. ο 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη τής κίνησης και τής 
ισορροπίας των φυσικών σωµάτων, υπό την επίδραση των δυνάµεων που 
ασκούνται πάνω τους· επιπλέον εξετάζει τα αίτια και τους νόµους που διέπουν 
την κίνηση ή την ισορροπία αυτή: θεωρητική | εφαρµοσµένη ~||~ των στερεών | 
των ρευστών || υδραυλική | κβαντική ~ (βλ. λ. κβαντοµηχανική) || γενετική 
µηχανική (βλ. λ. γενετικός). 

µηχανικισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η µηχανοκρατία (βλ.λ.). 
Μηχανικό (το) (συντοµ. ΜΧ) ΣΤΡΑΤ. µάχιµο όπλο τού Στρατού Ξηράς, που 

έχει ως καθήκον του την κατασκευή, την αποκατάσταση (ή και την 
καταστροφή, αν υπάρχει κίνδυνος κατάληψης τους από τον εχθρό) 
συγκοινωνιακών, οχυρωµατικών ή άλλων έργων. 

µηχανικός (ο/η) 1. (α) επιστήµονας ή ειδικός τεχνίτης που ασχολείται µε την 
κατασκευή και επίβλεψη εγκαταστάσεων µε µηχανές ή µε τον χειρισµό και τη 
συντήρηση των µηχανών: ~ τρένου | αεροπλάνου | ηχοληψίας | φωνοληψίας 
ΣΥΝ. µηχανολόγος, µηχανουργός (β) πολιτικός µηχανικός επιστήµονας που 
ασχολείται ειδικά µε τη σχεδίαση και κατασκευή τεχνικών έργων (δρόµων, 
κτηρίων, γεφυρών κ.λπ.) 2. (στο Εµπορικό Ναυτικό) ο βαθµοφόρος που είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση των µηχανών τού πλοίου: Α'/ Β'Ι 
Γ'~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanicien, o όρ. πολιτικός µη-
χανικός αποδίδει το γαλλ. ingénieur civil]. 

µηχανικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανική (βλ.λ.), που 
σχετίζεται µε τις µηχανές: - βλάβη | σύστηµα | πρόοδος 2. αυτός που λειτουργεί 
µε µηχανή ή που αποτελείται από µηχανές: ~ εξοπλισµός (γενική ονοµασία 
όλων των µηχανών εργοστασίου, εργοταξίου κ.λπ., που υποκαθιστούν την 
ανθρώπινη εργασία) | µέσα | εγκατάσταση | παιχνίδι 3. αυτός που γίνεται µε 
µηχανές | µηχανήµατα: ~ καλλιέργεια | πείραµα | µετάφραση || ο τραυµατίας 
διατηρείται στη ζωή µε - υποστήριξη 4. αυτός που σχετίζεται µε τις ποσοτικές 
σχέσεις δύναµης και ύλης: η ~ πίεση τού ανέµου σ' έναν ουρανοξύστη 5. αυτός 
που είναι αποτέλεσµα διαδικασίας ή προκαλείται από ορισµένη διαδικασία, η 
οποία περιλαµβάνει µια καθαρά φυσική µεταβολή (σε αντιδιαστολή προς την 
αντίστοιχη χηµική): ~ ανύψωση αντικειµένου 6. αυτός που συµφωνεί µε τους 
νόµους τής µηχανικής ή προέρχεται από αυτούς: ~ ισορροπία 7. (µτφ.) αυτός 
που γίνεται ασυναίσθητα ή ενστικτωδώς, χωρίς να προηγηθεί σκέψη: ο 
εργάτης εκτελούσε την εργασία του µε ~ κινήσεις || οι µαθητές είναι δυστυχώς 
συνηθισµένοι στη ~ αποστήθιση ΣΥΝ. αυτόµατος, ασυνείδητος, ασυναίσθητος, 
ενστικτώδης ΑΝΤ. ενσυνείδητος, συνειδητός 8. µηχανική (η) βλ.λ. 9. 
Μηχανικό (το) βλ.λ. 10. µηχανικός (ο/η) βλ.λ. 11. ΦΥΣ. µηχανικό 
πλεονέκτηµα το πλεονέκτηµα που προκύπτει από τη χρήση µηχανής στην 
εκτέλεση έργου και πιο συγκεκριµένα η αναλογία ανάµεσα στη δύναµη που 
παράγει το ωφέλιµο έργο µηχανήµατος και στη δύναµη που εξασκείται στο 
µηχάνηµα αυτό 12. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. µηχανική τέχνη καλλιτεχνικό ρεύµα, κυρ. τής 
ζωγραφικής και τής φωτογραφίας, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση εικόνων, 
οι οποίες παράγονται µε φωτοµηχανικά µέσα, καθώς και η ανάλογη τεχνική 
13. ΜΟΥΣ. µηχανικό µουσικό όργανο το µουσικό όργανο που ηχεί χωρίς τη 
µεσολάβηση εκτελεστή, αλλά µε τη βοήθεια µηχανισµού που ενεργοποιείται 
από µόνος του, π.χ. το µουσικό κουτί, η λατέρνα κ.ά. — µηχανικά επίρρ. 
(βλ.λ.). 

µηχανισµός (ο) [1761] 1. κατάλληλος συνδυασµός εξαρτηµάτων σε µηχανική 
κατασκευή, ώστε να επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία (π.χ. να παράγει 
κίνηση ή/και να τη µεταδίδει στο υπόλοιπο σύστηµα): ~ ρολογιού || εκρηκτικός 
| πυροδοτικός | πολύπλοκος ~ || βλάβη στον ~ 2. ο τρόπος µε τον οποίο 
λειτουργεί (κάτι): του εξήγησα τον ~, για να µπορεί να τον χρησιµοποιεί και 
µόνος του 3. ο συγκροτηµένος τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται (κάτι): 
πρέπει ν' αναπτύξουµε νέους - δράσης 4. (µτφ.) το σύστηµα οργάνωσης και 
λειτουργίας ενός τοµέα, το σύνολο των στοιχείων που τον αποτελούν: 
κυβερνητικός | κοµµατικός | διοικητικός | εκλογικός - || (κακόσ.) παράνοµος | 
απεργοσπαστικός | υπονοµευτικός | συνωµοτικός ~|| οι ~ των παρα-
σκηνίωνΣΥΝ. µηχανή· ΦΡ. (α) αµυντικός µηχανισµός βλ. λ. αµυντικός (β) 
κρατικός µηχανισµός το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών και υπαλλήλων: σε 
επιφυλακή ο ~ από τον φόβο ισχυρότερου σεισµού || για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων από τις καταστροφικές πλη-µύρες έχει κινητοποιηθεί όλος ο ~ 
ΣΥΝ. κρατική µηχανή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanisme]. 

µηχανιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται ή εκτελείται µηχανικά ΣΥΝ. µηχανικός 
2. ΦΙΛΟΣ, αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανοκρατία (βλ.λ.), αυτός που αναλύει 
και ερµηνεύει τη φύση, τη ζωή και την κοινωνία µε όρους τής βιολογίας ή τής 
φυσικής: ~ υλισµός | αντίληψη τής ζωής || ~ θεώρηση τής λειτουργίας τού 
σύµπαντος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanistique]. 

µηχανο- κ. µηχανό- κ. µηχαν- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται µε: 1. τη χρήση ή τη λειτουργία µηχανής: µη-χανο-κίνητος, 
µηχανό-τρατα 2. (α) το πρόσωπο που ασχολείται ή χρησιµοποιεί µηχανές: 
µηχαν-οδηγός (β) το πρόσωπο που οδηγεί µοτοσυκλέτα, µηχανάκι: µηχανό-
βιος 3. τη χρήση Η/Υ: µηχανο-γράφηση, µη-χαν-οργάνωση 4. τους νόµους τής 
µηχανικής: µηχανο-κρατία · 5. το τέχνασµα: µηχανο-ρραφία. 

[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µηχανο-ποιός, µηχανο-
ρράφος), που προέρχεται από το ουσ. µηχανή και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. mécano-graphie)]. µηχανόβιος, -α, -ο (οικ.-
εκφραστ.) το πρόσωπο που αγαπά µε πάθος τις µοτοσυκλέτες, που ασχολείται 
µανιωδώς µε τις µοτοσυκλέτες. [ΕΤΥΜ. < µηχανή + βίος]. µηχανογράφηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} µέθοδος οργάνωσης επιχειρήσεων, εταιρειών 
κ.λπ., κυρ. όσον αφορά στη σύνταξη και διαλογή διοικητικών, λογιστικών ή 
εµπορικών εγγράφων και βιβλίων µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. — 
µηχανογραφώ ρ. {-είς...}. µηχανογραφία (η) {χωρ. πληθ.) ΤΕΧΝΟΛ. η 
βιοµηχανία και η εργασία που περιλαµβάνει την κατασκευή, την πώληση, τη 
συντήρηση και τη χρήση µηχανών γραφείου, από την απλή γραφοµηχανή ώς τα 
συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
mécanographie]. 
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µηχανογραφικός, -ή, -ό [1893] αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανογράφηση: ~ 
κέντρο· ΦΡ. µηχανογραφική οργάνωση ο εφοδιασµός εταιρείας, επιχείρησης, 
οργανισµού κ.λπ. µε τις κατάλληλες µηχανές γραφείου, ώστε να παράγεται το 
επιδιωκόµενο έργο µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και στον συντοµότερο 
χρόνο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanographique]. 
µηχανογράφος (ο/η) υπάλληλος γραφείου, ειδικευµέ\Ός στο να καταγράφει 
πληροφορίες σε ειδικές καρτέλες µε τη βοήθεια διατρητικών µηχανών. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanographe, άσχετο προς το µεσν. 
µηχανογράφος «απογραφέας στρατιωτικών µηχανών»]. µηχανογραφώ ρ. → 
µηχανογράφηση 
µηχανοδηγός (ο) [1889] πρακτικός µηχανικός, ειδικευµένος στον χειρισµό 
µηχανών και ιδ. στην οδήγηση και παρακολούθηση τής λειτουργίας των 
µηχανών (σηµ. 3) των τρένων. µηχανοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. 
θεραπευτική αγωγή για ορισµένες παθήσεις των οστών, των µυών, των 
αρθρώσεων ή των νεύρων, που συνίσταται σε ρυθµικές κινήσεις µελών τού 
σώµατος, τις οποίες εκτελεί ο ασθενής µε τη βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων. — 
µηχανο-θεραπευτής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mechanotherapy]. µηχανοκάικο (το) 
ψαρόβαρκα που διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση αεραντλίας, από την οποία 
εφοδιάζεται µε αέρα το σκάφανδρο τού δύτη, ενώ βρίσκεται στον βυθό. 
µηχανοκίνητος, -η, -ο [1870] 1. αυτός που κινείται µε µηχανή: ~ λέµβος | 
σκάφος | αντλία 2. ΣΤΡΑΤ. το τµήµα στρατού που µεταφέρεται µε µηχανικά 
οχήµατα: ~ µονάδες | µεραρχίες 3. µηχανοκίνητα (τα) (α) τα οχήµατα τού 
Στρατού Ξηράς που µεταφέρουν τµήµατα του (β) τα τεθωρακισµένα άρµατα 
µάχης ΣΥΝ. τανκς. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. motorisé]. µηχανοκρατία (η) 
[1892] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η µεταφυσική θεωρία που ερµηνεύει όλα τα 
φαινόµενα τής φύσης, ακόµα και την ύπαρξη των ζωντανών οργανισµών, µε 
βάση τη σχέση αιτίου - αποτελέσµατος και µε παραδοχή τής απόλυτης ισχύος 
και εφαρµογής των νόµων τής µηχανικής, ανάγοντας τα σύνθετα φαινόµενα σε 
απλούστερα (λ.χ. τα βιολογικά σε φυσικοχηµικά), έτσι ώστε να αποκλείεται 
κάθε έννοια σκοπιµότητας ΣΥΝ. µηχανικισµός. — µηχανοκρατικός, -ή, -ό. 
µηχανολογία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. Ο κλάδος που µελετά τον 
σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των µηχανών, την 
παραγωγή, µετάδοση και χρήση τής µηχανικής ισχύος και θερµότητας. 
µηχανολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανολογία ή τον 
µηχανολόγο: ~ εξοπλισµός εργοστασίου || ~ κλάδος | κατεύθυνση. µηχανολόγος 
(ο/η) [1890] ο ειδικός στον σχεδιασµό, στην κατασκευή και επίβλεψη µηχανών 
και µηχανικών εγκαταστάσεων. µηχανοπέδη (η) {µηχανοπεδών} το φρένο 
µηχανών και ιδιαίτερα των σιδηροδρόµων και τροχιοδρόµων, που λειτουργεί µε 
πεπιεσµένο αέρα. 

[ΕΤΥΜ. < µηχανή + πέδη «δεσµός, φρένο» (βλ.λ.)]. µηχανοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χρήση µηχανών και γενικότ. µηχανικών µέσων σε 
ευρεία κλίµακα για την υποβοήθηση ή την υποκατάσταση τής ανθρώπινης 
εργασίας: ~ τής παραγωγής ΣΥΝ. εκµηχάνιση 2. (µτφ.) το να κάνει κανείς κάτι 
να λειτουργεί σαν µηχανή, δηλ. µε τρόπο αυτόµατο, προγραµµατισµένο και 
µονότονο: η ~ τής σύγχρονης ζωής. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
mécanisation]. µηχανοποίητος, -η, -ο [1893] αυτός που κατασκευάζεται από 
µηχανές ANT. χειροποίητος. µηχανοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µηχανοποιείς... | 
µηχανοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. καθιστώ (κάτι) µηχανικό, 
αυτόµατο ή µονότονο: η σύγχρονη τεχνολογία µηχανοποίησε την ανθρώπινη ζωή 
2. εξοπλίζω µε µηχανές: ~ την παραγωγή. µηχανοργάνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων) ΟΙΚΟΝ. Ο εξοπλισµός διοικητικής ή οικονοµικής µονάδας µε τις 
κατάλληλες µηχανές (λ.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φαξ κ.λπ.) για την 
οικονοµικά προσφορότερη παραγωγή έργου: ~ γραφείου | επιχειρήσεως | υπη-
ρεσιών υπουργείου | εφορίας. µηχανορραφία (η) [µεσν.] {µηχανορραφιών} το 
δόλιο, πανούργο σχέδιο: οι ~ των διεκδικητών τού θρόνου ΣΥΝ. δολοπλοκία, 
ραδιουργία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. µηχανορράφος (ο/η) πρόσωπο που επινοεί και 
χρησιµοποιεί δόλια µέσα, προκειµένου να βλάψει άλλους ΣΥΝ. ραδιούργος, 
δολοπλόκος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µηχανο- (< µηχανή) + -ρράφος (µε διπλασιασµό τού 
αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < ράπτω]. µηχανορραφώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{µηχανορραφείς... | µηχανορράφησα} σχεδιάζω πανουργίες, κάνω δόλια 
σχέδια: ~ εναντίον τού διευθυντή µου ΣΥΝ. δολοπλοκώ, ραδιουργώ, βυσσοδοµώ. 
µηχανοστάσιο (το) {µηχανοστασί-ου | -ων} 1. ο χώρος (σε εργοστάσιο, πλοίο 

κ.λπ.) όπου είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν µηχανές 2. στεγασµένος 
χώρος στον οποίο σταθµεύουν µηχανές έλξεως, σιδηρόδροµοι, τρόλεϊ κ.λπ.. 
µε σκοπό τη φύλαξη, τον καθαρισµό, τη συντήρηση ή την επισκευή τους. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. µηχανοστάσιον < µηχανή + -στάσιον < ρ. ϊ-στα-µαι (πβ. 
στάσις)]. _ µηχανοτεχνίτης (ο) {µηχανοτεχνιτών} ο ειδικός τεχνίτης που ασχο-
λείται µε την κατασκευή µηχανών και µεριµνά για τη συντήρηση και την 
επισκευή τους. µηχανότρατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µηχανοκίνητο αλιευτικό 
σκάφος, που ψαρεύει σύροντας δίχτυα στον βυθό τής θάλασσας. 

µηχανουργείο (το) [1852] το εργοστάσιο ή το εργαστήριο κατασκευής ή 
επισκευής µηχανών, εξαρτηµάτων τους και διαφόρων µεταλλικών αντικειµένων. 
µηχανουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το έργο, η εργασία τού µηχανουργού. — 
µηχανουργικός, -ή, -ό [1825]. µηχανουργός (ο/η) 1. ο τεχνίτης που έχει 
ειδικευθεί στην κατασκευή και την επιδιόρθωση µηχανών 2. ο τεχνίτης που έχει 
ειδικευθεί στον χειρισµό µηχανών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < µηχανή + -ουργός < έργον]. µΓΠίτο)→ µυ 
µι2 (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. νότα τής ευρωπαϊκής µουσικής κλίµακας, που βρίσκεται 
µετά το ρε και πριν από το φα. [ΕΤΥΜ. < διεθν. mi < µεσν. λατ. mi, βλ. λ. νότα]. 
µία κ. µια αντων. → ένας 
µιαίνω ρ. µετβ. {µί-ανα, -άνθηκα, -ασµένος} (εκφραστ.) 1. λερώνω µε κάτι που 
προκαλεί αποτροπιασµό, ηθική µόλυνση: ~ τα χέρια µου µε αδελφικό αίµα ΣΥΝ. 
µολύνω, βροµίζω, κηλιδώνω, µαγαρίζω- (µτφ.) 2. σπιλώνω ηθικά 3. (για ιερούς 
χώρους) βεβηλώνω: ~ ναό | τα ιερά και τα όσια ΑΝΤ. καθαγιάζω. — µίανση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *µιάν-ίω, αβεβ. ετύµου. Η εναλλαγή r/n, µολονότι επι-
τρέπει τη σύνδεση των λ. µιαρός και µιαίνω επί τη βάσει θέµατος *µιαρ- (πβ. 
ίσως ιαίνω - ιερός), δεν οδηγεί σε ασφαλείς αναγωγές σε άλλες I.E. γλώσσες, o 
µυκ. τ. mi-ja-ro (µιαρός) δεν επιτρέπει την υπόθεση *µιΕαρ-, ενώ εξίσου µη 
πειστικές θεωρούνται οι συνδέσεις µε λιθ. mâiva «έλος», αρχ. γερµ. meil(a) 
«λεκές», καθώς και µε σανσκρ. mutram «ούρα». µια και κ. µιας και σύνδ.· 
αφού· εισάγει αιτιολογικές προτάσεις: ~ 

ήρθες, κάτσε να φάµε µαζί. 
µιάµιση επίθ. → ενάµισης 
Μιανµάρ (η) → Μυανµάρ µίανση 
(η) → µιαίνω 
µιαρός, -ή, -ό 1. αυτός που φέρει το βάρος µεγάλης αµαρτίας, ηθικά 
µολυσµένος ΣΥΝ. µιασµένος, µαγαρισµένος, µολυσµένος, βρόµικος ΑΝΤ. 
αµίαντος, άσπιλος, αµόλυντος, άµωµος, καθαρός 2. (γενικότ.) ανήθικος, 
φαύλος. — µιαρ-ά /-ώς [αρχ.] επίρρ., µιαρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. 
µιαίνω). µιας και σύνδ. → µια και 
µίασµα (το) {µιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (εκφραστ.) 1. ό,τι µιαίνει, ό,τι προκαλεί 
ηθική µόλυνση ΣΥΝ. µόλυσµα 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε θεωρείται ότι βλάπτει την 
κοινωνία: το µετεµφυλιακό κράτος είχε χωρίσει τους Έλληνες σε εθνικόφρονες 
και µιάσµατα (κοµουνιστές). — µιασµατικός, -ή, -ό [1851], µιασµατικότητα (η) 
[1888]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µιαίνω (βλ.λ.)]. µιγαδικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε µιγάδες 2. ΜΑΘ. µιγαδικός αριθµός ο αριθµός που αποτελείται 
από πραγµατικό και από φανταστικό αριθµό, δηλ. τής µορφής α+ßi, όπου α, β 
πραγµατικοί αριθµοί και ί η φανταστική µονάδα. µιγάς (ο/η) {µιγάδ-ος, -α | -ες} 
το πρόσωπο που έχει γεννηθεί από γονείς διαφορετικής φυλής και ιδιαίτερα µε 
διαφορετικό χρώµα δέρµατος. Επίσης µιγάδας (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυγάς, πίτζιν. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µιγάς, -άδος < ρ. µ(ε)ίγνυµι, βλ. κ. µικτός]. µίγδην επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) ανακατωµένα- µόνο στη ΦΡ. φύρδην µιγδην βλ. λ. φύρδην. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επιρρ. επίθηµα -δην) < ρ. µ(ε)ίγνυµι «ανακατεύω», βλ. κ. 
µικτός]. µιγκέ (το) {άκλ.} ποώδες διακοσµητικό φυτό µε λογχοειδή µακριά 
φύλλα και µικρά λευκά άνθη σε σχήµα καµπανούλας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. muguet 
< παλ. γαλλ. muguette, άλλος τ. τού muscade < musc «µόσχος, αρωµατική 
ουσία» < δηµώδ. λατ. muscus < περσ. musk. Βλ. κ. µόσχος^]. µίγµα (το) → 
µείγµα 
Μίδας (ο) ΜΥΘΟΛ. 1. βασιλιάς τής Φρυγίας, τού οποίου την επιθυµία να γίνεται 
χρυσός ό,τι πιάνει ικανοποίησε ο ∆ιόνυσος, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί ούτε 
να φάει· τελικά απαλλάχθηκε από το «δώρο» πλένοντας τα χέρια του στον 
Πακτωλό Ποταµό 2. (µετωνυµ.) πρόσωπο που αποκτά κέρδη µε ό,τι 
ασχολείται. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ασσυρ. Mita]. Μ.Ι.Ε.Τ. (το) Μορφωτικό 
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης. µίζα (η) {µιζών} 1. (κακόσ.) η (νόµιµη ή µη) 
αµοιβή (κάποιου) για τη µεσολάβηση του σε µεγάλη αγοραπωλησία: πήρε 
µεγάλη ~ από την πώληση τής τσιµεντοβιοµηχανίας ΣΥΝ. προµήθεια 2. (στη 
χαρτοπαιξία) το αρχικό ποσό που καταθέτει κάθε παίκτης, για να µπει στο 
παιχνίδι ΣΥΝ. κάβα · 3. ΤΕΧΝΟΛ. µικρός και ισχυρός ηλεκτρικός µηχανισµός, 
που χρησιµοποιείται για την εκκίνηση των κινητήρων εσωτερικής καύσεως, 
κυρ. των αυτοκινήτων: γυρίζω τη ~ ΣΥΝ. εκκι-νητήρας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mise, θηλ. τού mis, µτχ. τ. τού p. mettre «βάζω, θέτω» (< λατ. 
mittere «στέλνω, αφήνω»). Το ίδιο ισχύει και µε τη µίζα τού αυτοκινήτου, η 
οποία αποδίδει τη γαλλ. φρ. mise (en marche) «εκκι-νητήρας»]. µιζαδόρος (ο) 
(κακόσ.) το πρόσωπο που παίρνει µίζες (για τη µεσολάβηση του σε µεγάλες 
αγοραπωλησίες). [ΕΤΎΜ; <µίζα + -δόρος (βλ.λ.)]. µιζανπλί (το) (άκλ.} 
γυναικεία κόµµωση που συνίσταται στο να δίνεται στα βρεγµένα µαλλιά µια 
φόρµα, την οποία θα διατηρήσουν και αφού στεγνώσουν. 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. mise en plis «(χτένισµα µαλλιών) διευθετηµένο σε κύµατα»]. 
µιζέρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η µεγάλη φτώχια, το χαµηλό 
βιοτικό επίπεδο: ζει µέσα στη - και την ανέχεια ΣΥΝ. αθλιότητα, 
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κακοµοιριά ANT. ευµάρεια, ευζωία, καλοπέραση 2. (συνεκδ.) ο οικο-
νοµικός µαρασµός, η στασιµότητα τής οικονοµικής δραστηριότητας 
ΣΥΝ. κεσάτια, ύφεση, αναδουλειά 3. η κακοµοιριά, που δεν οφείλεται 
απαραίτητα στη φτώχια, αλλά στον χαρακτήρα κάποιου, που εκδη-
λώνεται µε παραµέληση τής εµφάνισης του, τσιγγουνιά, γκρίνια ή 
άρνηση για διάφορα ευχάριστα πράγµατα, στενότητα νου, µόνιµη 
κακή διάθεση κλπ.: µέχρι να αναλάβει διακοσµητής, σ' αυτό το κτή-
ριο βασίλευε ~ και κακογουστιά || τον βλέπεις συνεχώς µε τα ίδια 
τριµµένα ρούχα, αφρόντιστο και κατηφή· η ~ προσωποποιηµένη! 4. 
(ειδικότ.) η παθολογική φιλαργυρία, η τσιγγουνιά ANT. γενναιοδωρία, 
γαλαντοµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια, -ια. [ETYM. µεσν. < ιταλ. 
miseria, βλ. κ. µίζερος]. 

µίζερος, -η, -ο (εκφραστ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
φτώχια, αθλιότητα, από χαµηλό βιοτικό επίπεδο: ~ ζωή ΣΥΝ. άθλιος, 
κακοµοίρικος ANT. πολυτελής 2. (συνεκδ.) ο πενιχρός: ~ σύνταξη ΑΝΤ. 
πλούσιος 3. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κακοµοιριά, 
που δίνει την εντύπωση τής φτώχιας, που γκρινιάζει και δυστροπεί 
συνεχώς κ.λπ. (βλ. λ. µιζέρια, σηµ. 3) 4. (ειδικότ.) αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από τσιγγουνιά ΣΥΝ. τσιφούτης, εξηνταβελόνης ΑΝΤ. γενναι-
όδωρος, ανοιχτοχέρης. [ΕΤΥΜ_. µεσν. < ιταλ. misero < λατ. miser]. 

Μ.Ι.Θ.Ε. (το) (Τµήµα) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επι-
στηµών. 

µιθραϊοµός (ο) η λατρεία τού θεού Μίθρα, η οποία απέκτησε ευρεία 
διάδοση στον ρωµαϊκό κόσµο από τον 2ο αι. µ.Χ. — µιθραίστής (ο), 
µιθραίστρια (η), µιθράίστικός, -ή, -ό. [ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. 
Mithraism < Mithras (βλ. κ. Μίθρας)]. 

Μίθρας (ο) ο θεός τού φωτός και τής δικαιοσύνης στην ινδοπερσική 
µυθολογία πριν από τον ζωροαστρισµό. — µιθράίκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βεδ. Mitra < αβεστ. mithra «φίλος - συµφωνία, συνθήκη», 
ονοµασία τού περσικού θεού τού φωτός, ο οποίος ταυτιζόταν µε τον 
ήλιο]. 

µιθριδατισµός (ο) ο βαθµιαίος εθισµός τού οργανισµού σε ολοένα 
ισχυρότερες δόσεις δηλητηρίου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Μιθριδάτης | Μιθραδάτης | Μιθροδάτης (< αρχ. Μίθρας, 
περσικός θεός τού φωτός, βλ.λ.). Η λ. αναφέρεται στον Μιθριδάτη ΣΤ' 
(περ. 132-63 π.Χ.), βασιλιά τού Πόντου, για τον οποίο οι παλαιότεροι 
ιστορικοί αφηγούνταν ότι δηλητηρίαζε τον εαυτό του, χορηγώντας 
του βαθµιαίως αυξανόµενες (µη θανατηφόρες) τέτοιες ουσίες, µέχρις 
ότου απέκτησε ανοσία]. 

µικάδο (ο) {άκλ.} (παλαιότ. ως τίτλος) ο αυτοκράτορας τής Ιαπωνίας. 
Επίσης µικάδος 
[ETYM. < ιαπων. mi-kado «εξυψωµένη πύλη» (ενν. τού αυτοκρατορι-
κού ανακτόρου) < mi- «εξυψωµένος» + kado «πύλη»]. 

Μίκι Μάους (ο) → Μίκυ Μάους 
µικκύλιο (το) {µικκυλί-ου | -ων} ΧΗΜ. συσσωµάτωµα µερικών δεκά-
δων ή εκατοντάδων µορίων χαλαρά συνδεδεµένων µεταξύ τους. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. µικκύλος (υποκ. τού αρχ. µικρός), µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. micelle < νεολατ. micella, υποκ. τού λατ. mica «µικρό 
κοµµάτι»]. 

Μικρά Ασία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Μικρασία (η) χερσόνησος στο ∆. άκρο 
τής Ασίας, η οποία βρέχεται Β. από τον Εύξεινο Πόντο, Ν. από τη Με-
σόγειο Θάλασσα και ∆. από το Αιγαίο Πέλαγος. — Μικρασιάτης (ο) 
[µεσν.], Μικρασιάτισσα (η). 

µικραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {µίκρυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
µικρό ή µικρότερο: - τη φούστα | την απόσταση ΣΥΝ. σµικρύνω, ελατ-
τώνω, µειώνω ΑΝΤ. µεγαλώνω, µεγεθύνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι µικρό-
τερος, λιγοστεύω: οι µέρες το φθινόπωρο µικραίνουν ΣΥΝ. βραχύνο-
µαι, συστέλλοµαι, µειώνοµαι, συρρικνώνοµαι. — µίκρεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

µικράκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (υποκ.) (εκφραστ.) 1. οτιδήποτε µικρό 
σε διαστάσεις 2. το µικρό παιδί. 

µικρανεψιός [1862] κ. µικρανιψιός (ο), µικρανεψιά κ. µικρανι-ψιά 
(η) παιδί εξαδέλφου ή εξαδέλφης. 

µικράνθρωπος (ο) [1887] {µικρανθρώπ-ου | -ων, -ους} άνθρωπος µε 
µικροπρεπή, ιταµή συµπεριφορά ΣΥΝ. ανθρωπάριο. 

µικρασιατικός, -ή, -ό [1868] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μικρά 
Ασία: ~ φυλές | λαοί | έθιµα | γλώσσες | πολιτισµός | τραγούδια 2. ΙΣΤ. 
Μικρασιατική Καταστροφή η καταστροφική κατάληξη τής ελληνικής 
εκστρατείας στη Μικρά Ασία (1919-1922), η ήττα τού ελληνικού στρα-
τού από τα στρατεύµατα τού Κεµάλ Ατατούρκ και ο ξεριζωµός τού 
εκεί ελληνισµού. Επίσης µικρασιάτικος, -η, -ο. 

µικράτα (τα) (λαϊκ.) η νηπιακή και παιδική ηλικία: πέρασε τα - του 
στην επαρχία. [ΕΤΥΜ. < µικρός, κατά το νιάτα]. 

µίκρεµα (το) → µικραίνω 
µίκρέµπορος (ο) [µτγν.] {µικρεµπόρ-ου | -ων, -ους} 1. ο έµπορος που 

διαθέτει µικρή επιχείρηση και διαχειρίζεται µικρά κεφάλαια ΣΥΝ. 
λειανοπωλητής ΑΝΤ. µεγαλέµπορος 2. πρόσωπο που κάνει εµπόριο ψι-
λικών ΣΥΝ. ψιλικατζής. — µικρεµπόριο (το). 

Μικρές Αντίλλες (οι) {Μικρών Αντιλλών} σύµπλεγµα νησιών τής Α. 
Καραϊβικής Θάλασσας, το οποίο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα νη-
σιά Γουαδελούπη, Γρενάδα, Μαρτινίκα, Μπαρµπάντος, Τρινιντάντ και 
Τοµπάγκο κ.ά. (πβ. λ. Μεγάλες Αντίλλες). 

µικρό- κ. µικρό- κ. µίκρ- α' συνθετικό το οποίο: 1. δηλώνει σµί-
κρυνση ή υποκορισµό (κάποιου | ενός πράγµατος): µικρο-γραφία, µι-
κρο-πωλητής, µικρ-έµπορος, µικρο-διαφορά, µικρο-δουλειά 2. προσδί-
δει µειωτικό χαρακτήρα (σε κάποιον/κάτι): µικρο-πρεπής, µικρό-µυα-
λος 3. χρησιµοποιείται ως πρόθεµα στη διεθνή µετρολογία µε β' συν-
θετικό µονάδα µετρήσεως και δηλώνει το ένα εκατοµµυριοστό τού β' 

συνθετικού: µικρο-αµπέρ, µικρο-βόλτ, µικρο-γραµµάριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. µικρός και απαντά ως µικρό- προ συµφώνου (πβ. µικρο-γραφία, 
µικρο-ψυχία) και ως µικρ- προ φωνήεντος (πβ. µικρ-έµπορος, µικρ-
όφθαλµος). Ωστόσο, πολλά νέα και ελληνογενή σύνθετα εµφανίζουν 
πιο χαλαρή σύνθεση, µε συνέπεια να παρουσιάζουν τον τ. µικρο-
ακόµη και προ φωνήεντος (πβ. µικρο-έξοδο, µικρο-ηλεκτρονική)]. 

µικροαµπέρ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. µονάδα εντάσεως τού ηλεκτρικού 
ρεύµατος ίση µε το ένα εκατοµµυριοστό τού αµπέρ. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
microampère (νόθο συνθ.), βλ. κ. αµπέρ]. 

µικροανάλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η χηµική 
ανάλυση εξαιρετικά µικρών ποσοτήτων ύλης, κατά σύµβαση µεταξύ 
1 και 10 χιλιοστογράµµων ή όγκου διαλύµατος 1-10 εκατοστά τού χι-
λιοστολίτρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microanalysis]. 

µικροαντικείµενο (το)(συνήθ. στον πληθ.) αντικείµενο µικρού µε-
γέθους και συνήθ. µικρής αξίας. 

µικροαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους µικροαστούς: ~ 
νοοτροπία | συµπεριφορά 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. µικροαστική τάξη το κατώ-
τατο στρώµα τής µεσαίας αστικής τάξης, µε ιδιαίτερη κοινωνική συ-
µπεριφορά και κουλτούρα· απαρτίζεται από µικροπαραγωγούς εµπο-
ρευµάτων και µικροεπιχειρηµατίες των πόλεων και τής υπαίθρου. 

µικροαστισµος (ο) {χωρ. πληθ.) η συµπεριφορά που προσιδιάζει σε 
µικροαστούς, η µικροαστική νοοτροπία και στάση ζωής. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. petit-bourgeoisie]. 

µικροαστός (ο), µικροαστή (η) 1. κάθε µέλος τής µικροαστικής τάξης 
ΑΝΤ. µεγαλοαστός 2. (συνήθ. µειωτ.) το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται 
από συµπεριφορά και αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν τη µι-
κροαστική τάξη, όπως το όνειρο τής κοινωνικής ανόδου, ο ατοµικι-
σµός, ο καταναλωτισµός, η εµµονή σε ό,τι εµπνέει ασφάλεια, ο συ-
ντηρητισµός και η µίµηση των µεγαλοαστών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. petit-bourgeois]. 

µικροβάτ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. µονάδα ισχύος τού συνεχούς ηλεκτρι-
κού ρεύµατος και µονάδα τής ενεργού ισχύος τού εναλλασσόµενου 
ρεύµατος, ίση µε ένα εκατοµµυριοστό τού βατ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
microwatt (νόθο συνθ.), βλ. κ. βατ]. 

µικροβατικός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός µε τον οποίο επιτυγχάνεται µικρή 
και αργή µετακίνηση: ~ κοχλίας. [ΕΤΥΜ < µικρό- + -βατικός < βαίνω 
(πβ. κ. συµβατικός)]. 

µικροβιαιµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία και η κυκλοφορία µι-
κροβίων στο αίµα, που, κατά κανόνα, προκαλεί βαριά σηπτική κατά-
σταση (σηψαιµία). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. 
bacteraemia]. 

µικρόβιο (το) [1889] {µικροβί-ου | -ων} 1. κάθε µονοκύτταρος µικρο-
οργανισµός που προκαλεί ζυµώσεις ή µολυσµατικές αρρώστιες 2. 
(µτφ.-οικ.) ο µικρόσωµος, αδύναµος άνθρωπος.  — µικροβιακός, -ή, -
ό [1892]. [ΕΤΥΜ. < µικρό- + -βίο (< βίος), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microbe]. 

µικροβιοκτόνος, -ος, -ο [1889] ΙΑΤΡ. αυτός που καταστρέφει τα µι-
κρόβια: ~ αντιβιοτικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. bactéricide (νόθο συνθ.)]. 

µικροβιολογία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο την αναγνώριση και ταξινόµηση των µικροοργανισµών, 
καθώς και τη µελέτη τής δοµής και των λειτουργιών τους. — µικρο-
βιολόγος (ο/η) [1885]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microbiologie]. 

µικροβιολογικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε τη µικρο-
βιολογία: ~ εξέταση | εργαστήριο· ΦΡ. µικροβιολογική δοκιµασία η 
χρήση συγκεκριµένων µικροοργανισµών για τον καθορισµό τής πο-
σότητας ή τής περιεκτικότητας ουσιών, όπως είναι οι βιταµίνες, τα 
αντιβιοτικά και τα αµινοξέα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microbiologique]. 

µίκροβίοµετρία (η) {µικροβιοµετριών} η µέτρηση των διαστάσεων 
των µικροβίων µε ειδικό µικροσκόπιο. 

µίκροβιόµετρο (το) {µικροβιοµέτρ-ου | -ων} το ειδικό µικροσκόπιο 
που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των διαστάσεων των µικροβίων. 

µίκροβίοµηχανία (η) [1894] {µικροβιοµηχανιών} η παραγωγική µο-
νάδα που διαθέτει µικρές εγκαταστάσεις και απασχολεί µικρό αριθ-
µό εργαζοµένων, οπότε εντάσσεται στον χώρο µεταξύ τής βιοµηχα-
νίας και τής βιοτεχνίας. — µικροβιοµήχανος (ο/η) [1887], µικροβιο-
µηχανικός, -ή, -ό. 

µικρόβιος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που ζει λίγο, που έχει µικρή διάρκεια 
ζωής ΣΥΝ. ολιγόζωος, βραχύβιος, λιγόχρονος ΑΝΤ. µακρόβιος, πολύ-
χρονος. 

µικροβιοφαγια (η) {µικροβιοφαγιών} ΙΑΤΡ. η καταστροφή των µι-
κροβίων που προσβάλλουν τον οργανισµό από τα φαγοκύτταρα 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. φαγοκυττάρωση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. bactériophagie]. 

µΐκροβιοφάγος (ο) το κύτταρο οργανισµού ή ο ιός που καταστρέφει 
τα µικρόβια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. bacteriophage]. 

µίκροβιοφοβία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από φόβο για τα µικρόβια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. bactériophobie]. 

µικροβιοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που φέρει παθογόνα µικρόβια 2. 
ΙΑΤΡ. (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε ανάρρωση ή δεν έχει αρρω-
στήσει εµφανώς από λοιµώδες νόσηµα και αποβάλλει από τον οργα-
νισµό του συνεχώς µικρόβια, αποτελώντας µόνιµη αφανή πηγή µο-
λύνσεως για το περιβάλλον. 
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[ΕΤΎΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. carrier «φορέας»]. 
µικροβισµός (ο) ΙΑΤΡ. η παρουσία ή η αφανής διαβίωση µικροβίων σε 
οργανισµό, ανεξάρτητα από την παρουσία συµπτωµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microbism]. 

µικροβόλτ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. µονάδα µέτρησες των διαφορών 
ηλεκτρικού δυναµικού, η οποία ισοδυναµεί µε ένα εκατοµµυριοστό 
τού βολτ. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. microvolt (νόθο συνθ.), βλ. κ. βολτ]. 

µικρογλωσσία (η) {µικρογλωσσιών} ΑΝΑΤ. το φαινόµενο τής παθο-
λογικά µικρής γλώσσας, που οφείλεται στην ατελή ανάπτυξη και 
διαµόρφωση της. — µΐ'κρόΥλωσσος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. microglossia]. 

µικρογραµµάριο (το) {µικρογραµµαρί-ου | -ων} µονάδα µάζας ίση µε 
το ένα εκατοµµυριοστό τού γραµµαρίου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. microgram]. 

µικρογράµµατος, -η, -ο [1865] 1. αυτός που γράφεται µε µικρά 
γράµµατα (όχι µε κεφαλαία) ANT. µεγαλογράµµατος 2. µικρογράµ-
µατη γραφή η γραφή µε µικρά, όχι κεφαλαία γράµµατα ANT. µεγα-
λογράµµατη γραφή. 

µικρογραφία (η) [1855] {µικρογραφιών} 1. ζωγραφικό έργο µικρών 
διαστάσεων: γνωστές είναι οι ~ που κοσµούν τα µεσαιωνικά χειρό-
γραφα ΣΥΝ. µινιατούρα 2. (συνεκδ.) η τέχνη τής ζωγραφικής σε µι-
κρών διαστάσεων επιφάνειες (σε περιθώρια χειρογράφων, σε κοσµη-
µατοθήκες κ.λπ.) 3. (κατ' επέκτ.) κάθε αντικείµενο τέχνης µικρών δια-
στάσεων 4. η απεικόνιση (αντικειµένου, κατάστασης, φαινοµένου) σε 
µικρότερες διαστάσεις από τις πραγµατικές: πάνω στο γραφείο του 
υπάρχει µία τρισδιάστατη ~ τού λιµανιού (µακέτα) || το σχολείο είναι 
µία ~ τής κοινωνίας µας · 5. η γραφή µε µικρά στο µέγεθος γράµµα-
τα · 6. η φωτογράφηση ή η έρευνα µε µικροσκόπιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζω-
γραφική. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micrographie, άσχετο προς το 
µεσν. µικρογραφία «η γραφή µε βραχύ φωνήεν»]. 

µικρογραφικός, -ή, -ό [I860] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
µικρογραφία 2. αυτός που γίνεται µε µικρογραφία: ~ εικόνα | διακό-
σµηση χειρογράφου 3. ΧΗΜ. µικρονραφική ανάλυση µελέτη των µε-
τάλλων και των κραµάτων στο µικροσκόπιο, συµπεριλαµβανοµένης 
και τής προετοιµασίας τους για την εξέταση αυτή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micrographique]. 

µικρογράφος (ο/η) [1856] 1. καλλιτέχνης που διακοσµεί µε µικρο-
γραφίες ή φτειάχνει µικρογραφίες 2. το όργανο µε το οποίο επιτυγ-
χάνεται η σχεδίαση εικόνων σε πολύ µικρές διαστάσεις. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micrographe]. 

µικρογραφώ ρ. αµετβ. {µικρογραφείς...· εύχρ. στον ενεστ.} ασχολού-
µαι µε τη µικρογραφία, φτειάχνω µικρογραφίες. 

µικροδακτυλια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανατοµική δυσπλασία, που 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αφύσικα µικρών δακτύλων σε ένα ή 
περισσότερα από τα άκρα και οφείλεται σε διακοπή τής ανάπτυξης 
τους κατά την ενδοµήτρια ζωή ή σε έλλειψη µερικών φαλαγγών των 
δακτύλων. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microdactylia]. µικροδάκτυλος, -
η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) µικροδάχτυλος 1. αυτός που έχει µικρά 
δάκτυλα 2. ΙΑΤΡ. (ως ουσ.) αυτός που πάσχει από µικροδακτυλια. 
µίκροδείχνω ρ. αµετβ. [µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φαίνοµαι µικρότε-
ρος στην ηλικία από όσο πραγµατικά είµαι. µικροδιάστηµα (το) 
(µικροδιαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΟΥΣ. (συ-νήθ. στον πληθ.) 
διαστήµατα µικρότερα από το ηµιτόνιο· παρατηρούνται στις εθνικές 
µουσικές διαφόρων λαών, καθώς και στη βυζαντινή µουσική, ενώ και 
η µουσική πρωτοπορία τού 20ού αι. πειραµατίστηκε στη σύνθεση µε 
µικροδιαστήµατα. µικροδοµή (η) ΓΛΩΣΣ. όρος που αναφέρεται σε 
σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στα όρια τής πρότασης ANT. 
µακροδοµή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microstructure (νόθο 
συνθ.)]. µικροέξοδο (το) {µικροεξόδ-ου | -ων} 1. η µικρή δαπάνη 2. 
µικροέξοδα (τα) οι καθηµερινές µικρές δαπάνες: έπαιρνε χαρτζιλίκι 
από τον πατέρα του για τα - του. µικροεπεξεργαστής (ο) ΠΛΗΡΟΦ. η 
ηλεκτρονική διάταξη (τσιπ), η οποία περιλαµβάνει τα κυκλώµατα που 
συνθέτουν την κεντρική µονάδα ενός µικροϋπολογιστή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microprocessor (νόθο συνθ.)]. 
µικροηλεκτρονική (η) [χωρ. πληθ.} κλάδος τής ηλεκτρονικής που 
έχει σχέση µε µικρών διαστάσεων ηλεκτρονικά κυκλώµατα και εξαρ-
τήµατα. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microelectronics]. µικροθυµος, -
η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αδύναµη θέληση, ασθενές ψυχικό 
φρόνηµα ΣΥΝ. µικρόψυχος, λιγόψυχος ANT. γενναίος. — µι-κροθυµία 
(η) [µτγν.]. µικροκαµερα (η) (δύσχρ. µικροκαµερών} βιντεοκάµερα 
µικροσκοπικών διαστάσεων: το εσωτερικό τής τράπεζας 
παρακολουθείται από µικροκάµερες || ο ντέτεκτιβ χρησιµοποιούσε 
ασύρµατες ~. 

µικροκαµωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µικρές διαστάσεις ΑΝΤ. 
τεράστιος, ογκώδης 2. (συνήθ. για πρόσ.) αυτός που έχει µικρό ανά-
στηµα και λεπτή σωµατική διάπλαση ΑΝΤ. µεγαλόσωµος. Επίσης µι-
κροκάµωτος, -η, -ο. 

µικροκαρδια (η) [1890] (µικροκαρδιών} ΙΑΤΡ.-ΑΝΑΤ. µορφή δυσπλα-
σίας, κατά την οποία η καρδιά έχει µικρότερο µέγεθος από το φυ-
σιολογικό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microcardie]. 

µικροκεφαλία (η) [1861] (µικροκεφαλιών} ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική µι-
κρότητα τού κεφαλιού, που συνήθ. συνοδεύεται και από διανοητικά 
προβλήµατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microcephalic]. 

µικροκέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει µικρό κεφάλι 2. ΙΑΤΡ. 
αυτός που πάσχει από µικροκεφαλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

µικροκινητήρας (ο) ΗΛΕΚΤΡ. κινητήρας µικρών διαστάσεων, τού 
οποίου η ταχύτητα περιστροφής είναι σε µεγάλο βαθµό ελεγχόµενη 
και ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτατα στην ωρολογοποιία, την οδο-
ντική χειρουργική, τη ροµποτική κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. micromoteur (νόθο συνθ.)]. 

µικροκλίµα (το) (µικροκλίµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο 
των ατµοσφαιρικών συνθηκών σε περιορισµένης έκτασης περιοχή, 
µερικά µέτρα πάνω από την επιφάνεια τού εδάφους και ως το ύψος 
τής βλάστησης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microclimat]. 

µικροκλιµατολογία (η) ΜΕΤΕΩΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος τής κλι-
µατολογίας, που έχει ως αντικείµενο µελέτης το µικροκλίµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microclimatologie]. 

µικροκοινωνικός, -ή, -ό ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που αναφέρεται σε µικρά 
κοινωνικά σύνολα. — µικροκοινωνικά επίρρ. 

µικροκοινωνιολογία (η) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο κλάδος που ερευνά τη διάρ-
θρωση και τη λειτουργία µικρών κοινωνικών οµάδων (π.χ. οικογέ-
νεια, σχολείο, πόλη κ.λπ.) ΑΝΤ. µακροκοινωνιολογία. — µικροκοινω-
νιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. microsociologie 
(νόθο συνθ.)]. 

µικρόκοκκος (ο) [1884] (µικροκόκκων} 1. ο µικρός κόκκος: ~ σιταριού 
2. ΒΙΟΛ. το σφαιρικό βακτήριο που συνήθ. δεν είναι παθογόνο, βρί-
σκεται φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώµα και είναι σηµαντικό για τη 
διατήρηση τής ισορροπίας µεταξύ των µικροβίων τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. micrococcus]. 

µικροκοµµατικός, -ή, -ό [1890] αυτός που χαρακτηρίζεται από µι-
κροκοµµατισµό: τα κόµµατα πρέπει να παραµερίσουν τα - συµφέρο-
ντα απέναντι στο εθνικώς αναγκαίο || ~ σκοπιµότητες | υπολογισµοί | 
επιδιώξεις. 

µικροκοµµατισµός (ο) [1891] η πολιτική συµπεριφορά που υπο-
τάσσει όλα τα πολιτικά θέµατα και προβλήµατα τής κοινωνίας στο 
κοµµατικό συµφέρον, η αποκλειστική επιδίωξη κοµµατικού οφέλους 
εις βάρος τού κοινωνικού και εθνικού συµφέροντος. 

µικρόκοσµος (ο) {-ου κ. -όσµου | -ων κ. -όσµων, -ους κ. -όσµους} 1. 
ο κόσµος σε µικρογραφία 2. ΦΙΛΟΣ, ο άνθρωπος ως µικρογραφία τού 
κόσµου (πβ. λ. µακρόκοσµος) · 3. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. ο κόσµος τού ατόµου και 
των υποατοµικών σωµατιδίων, στον οποίο ισχύουν οι νόµοι τής κβα-
ντικής µηχανικής · 4. το σύνολο των µικρών παιδιών: µια είδηση που 
θα ενδιαφέρει όλο τον ~: άνοιξε καινούργιο κατάστηµα παιχνιδιών... 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µικρό- + κόσµος. Η επιστηµ. σηµ. αποδίδει το ελληνο-
γενές γαλλ. microcosme]. 

µικροκύκλωµα (το) {µικροκυκλώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΗΛΕΚΤΡ. 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό κύκλωµα πολύ µικρών διαστάσεων, το 
οποίο σχηµατίζεται συνήθ. µε τις µεθόδους παραγωγής των ολοκλη-
ρωµένων κυκλωµάτων 2. (γενικότ.) το µικρό κύκλωµα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microcircuit (νόθο συνθ.)]. 

µικροκύµατα (τα) {µικροκυµάτων} τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
που έχουν µήκος µεταξύ ενός χιλιοστοµέτρου και ενός µέτρου· ΦΡ. 
φούρνος µικροκυµάτων ο φούρνος που ψήνει γρήγορα τα φαγητά µε 
τη θερµότητα που αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση µεταξύ τής 
ύλης τού φαγητού και των µικροκυµάτων που διέρχονται µέσα από 
αυτό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microwave (νόθο συνθ.)]. 

µικροκυτταραιµία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία στο αίµα µι-
κρών ερυθροκυττάρων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
microcythaemia]. 

µικροκύτταρο (το) {µικροκυττάρ-ου | -ων} ΑΝΑΤ. φυσιολογικό ερυ-
θρό αιµοσφαίριο µικρής διαµέτρου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. microcyte]. 

µικρολόγος (ο) [αρχ.] 1. πρόσωπο που µιλά ή µεριµνά για ασήµαντα 
πράγµατα 2. πρόσωπο που καταπιάνεται µε την εξέταση λεπτοµερει-
ών ΣΥΝ. σχολαστικός. 

µικρολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µικρολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
1. µιλώ και µεριµνώ για ασήµαντα ή ευτελή πράγµατα 2. καταπιάνο-
µαι µε περιττές λεπτοµέρειες, παραµερίζοντας την ουσία ενός θέµα-
τος, είµαι υπέρ το δέον σχολαστικός. — µικρολογία (η) [αρχ.]. 

 

µικρό- α' συνθετικό «µικρός ■ 
µικρο-απατεώνας (ο) µικρο-
αιτάτη (η) µικρο-απόλαυση 
(η) µικρο-ατύχηµα (το) 
µικρο-διαφορά (η) 
µικροδιόρθωση (η) µικρο-
δουλειά (η) µικρο-εκδότης (ο) 
µικρο-ενόχληση (η) 

ασήµαντος» 
µικρο-επαγγελµατίας (ο) 
µικρο-εττιχειρηµατίας (ο) 
µικρο-εργολάβος (ο) µικρο-
ζηµιά (η) µικρο-ιδιοκτήτης 
(ο) µικρο-καβγάς (ο) µικρο-
κακοποιός (ο) µικρο-
καταστηµατάρχης (ο) µικρο-
κατεργάρης (ο) 

µικρο-κατεργαριά (η) 
µικρο-κλέφτης (ο) 
µικρο-κλοπή (η) µικρο-
κτηµατίας (ο) µικρο-
λαθάκι (το) µικρο-
λεπτοµέρεια (η) µικρο-
λωποδύτης (ο) µικρο-
λωποδυσία (η) 
µικροµάγαζο (το) 

µικρο-µάτης (ο) 
µικρο-µέτοχος (ο) 
µικρο-παράγοντας (ο) 
µικρο-παρεξήγηση (η) 
µικρο-πονηριά (η) 
µικρο-ποσό (το) 
µικρο-πρόβληµα (το) 
µικρο-πρόσωπος (ο) 
µικρό-στοµος, -η, -ο 

µικρο-συµπλοκή (η) 
µικρο-συµφέροντα (τα) 
µικρο-τραυµατισµός (ο) 
µικρο-τσιφλικάς (ο) 
µικρο-φθορά (η) µικρο-
χαρά (η) 
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µικροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µάννα µικρής ηλικίας. 
µικροµαστία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσπλασία των µαστών, κατά την οποία ο 

ένας ή και οι δύο µαστοί έχουν αφύσικα µικρό µέγεθος ANT. µεγαλοµαστία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. micromastia]. 

µικροµέγαλος, -η, -ο [1861] (κακόσ.) (συνήθ. το ουδ. ως ουσ.) (παιδί) που 
µιλάει και συµπεριφέρεται όπως οι µεγάλοι. — µικροµενα-λίστικος. -η, -ο. 

µικροµέλεια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική µικρότητα ή 
βραχύτητα των άκρων τού σώµατος σε σχέση µε τον κορµό. Επίσης 
µικροµελία [ΕΤΥΜ < ΟΦΧ- µικροµελής < µικρό- + -µελής (< µέλος)]. 

µικροµεσαίος, -α, -ο (για επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους) αυτός που έχει 
µεσαία οικονοµική επιφάνεια: ~ επιχειρήσεις || (κ. ως ουσ.) ο φορολογικός 
νόµος πλήττει κυρίως τους ~. 

µικρόµετρο (το) [1809] {µικροµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο για την ακριβή µέτρηση 
µικρών αποστάσεων, γωνιών κ.λπ. 2. όργανο για την ακριβή µέτρηση τού 
πάχους ή τού µήκους (εφόσον είναι µικρό) εξαρτηµάτων µηχανών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micromètre]. 

µικροµηκάς (ο) {µικροµηκάδες} (στην αργκό των κινηµατογραφιστών) ο 
δηµιουργός ταινίας µικρού µήκους: «το φεστιβάλ τής ∆ρά-µας συγκεντρώνει 
την αφρόκρεµα των Ελλήνων ~» (εφηµ.). 

µικροµοριακός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. (για οργανική χηµική ένωση) αυτός που έχει µικρό 
αριθµό ατόµων και σχετικά µικρό µοριακό βάρος ΑΝΤ. µε-γαλοµοριακός. 

µικρόµυαλος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύνεσης ΣΥΝ. 
µικρόνους, λιγόµυαλος, ελαφρόµυαλος, επιπόλαιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

µικροµύκητας (ο) [1890] {µικροµυκήτων} ΒΙΟΛ. µύκητας µικρών διαστάσεων, 
που φαίνεται µόνο µε µικροσκόπιο. 

µικρό(ν) (το) (παλαιότ.) µονάδα µήκους ίση µε το ένα χιλιοστό τού 
χιλιοστοµέτρου ΣΥΝ. µικρόµετρο. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
micron]. 

Μικρονησία (η) (αγγλ. Federated States of Micronesia = Οµόσπονδες Πολιτείες 
τής Μικρονησίας) νησιωτικό κράτος τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού, µε 
πρωτεύουσα την Παλιρίκ, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το 
δολάριο Η.ΠΑ. — Μικρονήσιος (ο), Μικρονήσια (η), µι-κρονησιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενές ξέν. τοπωνύµιο, < αγγλ. Micronesia. Οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα νησιά τού συµπλέγµατος είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα 
τής Μελανησίας και τής Πολυνησίας]. 

µικρόνους, -ους, -ουν [1873] {µικρόν-οος, -οα | -οες (ουδ. -οα), -όων} (λόγ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από περιορισµένη διανοητική ικανότητα ΣΥΝ. 
µικρόµυαλος. — µικρόνοια (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

µικροοικονοµία (η) ΟΙΚΟΝ. η οικονοµία και οι οικονοµικές σχέσεις στο επίπεδο 
τής οικονοµικής µονάδας, τής ατοµικής επιχείρησης ΑΝΤ. µακροοικονοµία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microeconomics]. 

µικροοικονοµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µικροοικονοµία 2. 
ΟΙΚΟΝ. µικροοικονοµική (η) η µελέτη τής οικονοµικής συµπεριφοράς τού 
καταναλωτή, τής επιχείρησης και των κλάδων παραγωγής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microeconomic]. 

µικροοργανισµός (ο) [1887] ΒΙΟΛ. κάθε ζωικός και φυτικός οργανισµός, που 
είναι ορατός µόνο µε το µικροσκόπιο ΣΥΝ. µικρόβιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. micro-organisme]. 

µικροπαντρεύω ρ. µετβ. {µικροπάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (κα-θηµ.) 1. (για 
γονείς) παντρεύω (τον γυιο ή την κόρη µου) σε µικρή, νεανική ηλικία 2. 
(µεσοπαθ. µικροπαντρεύοµαι) παντρεύοµαι σε µικρή ηλικία. 

µικροπολεµική (η) η πολεµική µε αθέµιτα, ευτελή µέσα. — µικρο-πολεµικός, -
ή, -ό [1865]. 

µικροπολιτική (η) [1889] 1. η πολιτική συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από 
ιδιοτέλεια, που έχει στόχο το προσωπικό όφελος τού πολιτικού ή τού 
κόµµατος εις βάρος τού δηµοσίου συµφέροντος 2. η χρήση ευτελών µεθόδων 
στο πλαίσιο τής πολιτικής αντιπαράθεσης (π.χ. σκανδαλοθηρία). 

µικροπολιτικός, -ή, -ό αυτός που ασκεί µικροπολιτική ή προσιδιάζει στη 
µικροπολιτική: ~ µέθοδοι | τεχνάσµατα | επίπεδα | αντιλήψεις | τακτική. 

µικροπρά(γ)µατα (τα) [1889] (µικροπρα)γ)µάτων) 1. αντικείµενα µικρών 
διαστάσεων ή ευτελούς αξίας 2. ζήτηµα χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, στο οποίο 
δεν αξίζει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή: -Ήταν σπουδαίο αυτό που έκανες! -Α, 
όχι, ~! Ο καθένας θα µπορούσε να το κάνει. 

µικροπρέπεια (η) [αρχ.] {µικροπρεπειών} 1. η ιδιότητα τού µικρο-πρεπούς: οι 
αντιζηλίες και τα κακεντρεχή σχόλια τού ενός για τον άλλον φανερώνουν ~ 2. 
(συνεκδ.) η µικροπρεπής πράξη. 

µικροπρεπής, -ής, -ές (µικροπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µικροπρεπέστ-ερος, -
ατός} αυτός που συµπεριφέρεται αναξιοπρεπώς, που δείχνει ευτελή 
συµπεριφορά: ήταν πολύ µικροπρεπές από µέρους της να του ζητήσει πίσω τα 
δώρα που του είχε κάνει || ~ χαρακτήρας | άνθρωπος ΣΥΝ. ευτελής, δεύτερος, 
φτηνός ΑΝΤ. αξιοπρεπής. — µικροπρεπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µικρό- + -πρεπής < πρέπω]. 

µικροπωλητής (ο) [1887], µικροπωλήτρια (η) [1893] (µικροπωλη-τριών} 
µικρέµπορος που πουλά αντικείµενα στον δρόµο. 

µικρός, -ή (λόγ. -ά), -ό {µικρότερος, µικρότατος | ελάχιστος} 1. ο πε- 

ριορισµένος σε µέγεθος, σε διαστάσεις: ο ~ δείκτης τού ρολογιού δείχνει τις 
ώρες και ο µεγάλος τα λεπτά || τα νύχια τα κόβουµε µε ~ ψαλίδι || µια ~ 
τηλεόραση 14 ιντσών || ~ σπίτι | πόλη | χώρα | πουλί | τραπέζι | απόσταση || σε ~ 
κλίµακα (σε περιορισµένη έκταση) || θέλω τα παπούτσια ένα νούµερο µικρότερα 
|| το κράνος µού είναι ~ ΑΝΤ. µεγάλος- ΦΡ. (α) µικρές αγγελίες οι 
περιορισµένης έκτασης καταχωρίσεις σε συγκεκριµένο τµήµα εφηµερίδας, που 
αφορούν σε καθηµερινές ανάγκες και συναλλαγές (ενοικιάσεις και αγορές 
ακινήτων, ιδιαίτερα µαθήµατα κ.λπ.) (β) τι µικρός που είναι ο κόσµος! ως 
σχόλιο από κάποιον που συναντά έναν γνωστό του τυχαία, σε µέρος όπου δεν 
θα περίµενε να τον συναντήσει ή που ακούει για (κάποιον/κάτι) από τρίτο 
πρόσωπο το οποίο θεωρούσε άσχετο (γ) (µτφ.) δεν τον φθάνω ούτε στο µικρό 
του δαχτυλάκι δεν είµαι ούτε στο ελάχιστο αντάξιος του (δ) ταινία µικρού 
µήκους βλ. λ. µήκος (ε) ΕΚΚΛΗΣ. Μικρά Είσοδος βλ. λ. είσοδος 2. (γράµµα) 
που δεν είναι κεφαλαίο: η λέξη «µεσαίωνας» άλλοτε γράφεται µε κεφαλαίο 
(«Μεσαίωνας») και άλλοτε µε ~ µυ || (κ. ως ουσ.) όσα ονόµατα δεν είναι κύρια, 
τα γράφουµε µε µικρό 3. περιορισµένος ποσοτικά: ~ δόση | µερίδα ΑΝΤ. πολύς, 
αρκετός 4. ολιγάριθµος: ~ ακροατήριο | υπουργικό συµβούλιο ΑΝΤ. πολυάριθ-
µος 5. (συνεκδ.) αυτός που δεν ανέρχεται σε µεγάλο ύψος: ~ αριθµός | 
αποζηµίωση | ποσό | κέρδη 6. περιορισµένος χρονικά: ~ καθυστέρηση | διακοπή 
| διάλειµµα | ταξίδι ΣΥΝ. βραχύς, σύντοµος, ολιγόχρονος-ΦΡ. (λόγ.) (α) µικρόν 
κατά µικρόν σιγά-σιγά (β) προ µικρού {προ µικρού, Πολλιανός 1, 72) πριν 
από λίγο (γ) µετά µικρόν (µετά µικρόν, Κ.∆. Ματθ. 26,73) ύστερα από λίγο (δ) 
µικρού δειν βλ.λ. 7. (σχετικά µε ηλικίες) (α) (για ανθρώπους κ. ζώα) αυτός που 
δεν έχει µεγαλώσει: ~ σκυλί (β) αυτός που δεν έχει φθάσει σε ώριµη ηλικία (γ) 
(µε άρθρο) νεότερος: ο ~ αδελφός µου (δ) αυτός που δεν έχει φθάσει στην 
κατάλληλη ηλικία: είναι πολύ ~ ακόµα, για να παντρευτεί || είσαι πολύ µικρός, 
για να µου υποδείξεις πώς θα ενεργήσω- ΦΡ. (α) (παροιµ.) ή µι-κρός-µικρός 
παντρέψου ή µικρός καλογερέψου πρέπει κανείς να παντρεύεται νέος (β) από 
µικρός στα βάσανα από νεαρή ηλικία στη βιοπάλη, στον αγώνα τής ζωής 8. 
µικρό (το) το παιδί, άνθρωπος (ή ζώο) πολύ νεαρής ηλικίας: το πρωί έχω 
µάθηµα µε τα ~ και το απόγευµα µε τους µεγάλους || ο γλάρος ταΐζει τα ~ του- 
ΦΡ. από µικρό κι από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια βλ. λ. αλήθεια 9. µικρός 
(ο) (α) ο νεαρός, το παιδί (β) ο νεαρός σερβιτόρος, το γκαρσόν: µικρέ, φέρε µας 
τον λογαριασµό! (γ) ο µαθητευόµενος σε επάγγελµα, ο βοηθός: θα στείλω τον ~ 
να σας βοηθήσει 10. µικροί (οι) αυτοί που δεν διαθέτουν ισχύ (οικονοµική, 
πολιτική κ.λπ.): είναι η µοίρα των- να υποτάσσονται στη βούληση των ισχυρών | 
των µεγάλων 11. (µτφ.) αυτός που δεν εµφανίζεται σε υψηλό βαθµό, που 
εκδηλώνεται σε χαµηλή ένταση ή δεν έχει µεγάλη σηµασία: ~ λάθος | 
πρόβληµα | διαφορά | ελάττωµα | αδυναµία | ισχύς || το αυτοκίνητο κινείται µε ~ 
ταχύτητα (χαµηλή) || πήρα κι εγώ µια ~ χαρά || είναι κι αυτό µια ~ παρηγοριά 
ΑΝΤ. µεγάλος, σηµαντικός, σπουδαίος, υπολογίσιµος 12. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που στερείται αξιοπρέπειας ή αξίας: ~ άνθρωποι µε µεγάλες φιλοδοξίες || 
αποδείχθηκε ~ για µια τόσο σηµαντική αποστολή ΣΥΝ. µικροπρεπής, 
αναξιοπρεπής, τιποτένιος ΑΝΤ. αξιοπρεπής, αξιόλογος. — (υποκ.) µικρούλης, -
α, -ι [µεσν.] κ. µικρούλικος, -η/-ια, -ο κ. µικρούτσικος, -η/ -ια, -ο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µικρός | σµικρός (αρχαιότ.), πιθ. < I.E. *smê[i]k- | *smîk-
«θρύµµα, ψίχουλο», πβ. λατ. mica «λίγο, µικρό κοµµάτι» (ίσως < *smik-ä), 
αρχ. γερµ. smähi «µικρός, χαµηλός» (> γερµ. schmähen «υβρίζω»), αρχ. αγγλ. 
smicre «κοµψός» κ.ά. Η ετυµολογική σύνδεση µε το αρχ. µείων (βλ.λ.), που θα 
οδηγούσε σε I.E. θ. *mei- «µειώνω, ελαττώνω», δεν ερµηνεύει το αρχικό σ- 
(σµικρός)]. µικροσεισµός (ο) σεισµός µικρής έντασης, που δεν γίνεται αισθητός 
από τον άνθρωπο, αλλά καταγράφεται από σεισµογράφο. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. microseism]. µικροσκελής, -ής, -ές {µικροσκελ-ούς | -είς (ουδ. 
-ή)- µικροσκελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός που έχει κοντά πόδια, δυσανάλογα 
προς το υπόλοιπο σώµα του ΣΥΝ. κουτσοπόδαρος ΑΝΤ. µακρυπόδαρος.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ· < µικρό- + -σκελής < σκέλος]. 
µικροσκοπία (η) [1861] {µικροσκοπιών} (επιστηµ.) η εξέταση µε µικροσκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microscopie], µικροσκοπικός, -ή, -ό 
[1809] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µικροσκόπιο ή τη µικροσκοπία 2. αυτός 
που γίνεται µε το µικροσκόπιο: ~ εξέταση 3. αυτός που είναι τόσο µικρός, ώστε 
µόνο µε µικροσκόπιο να είναι ορατός: ~ ζωύφια | οργανισµός 4. (συνήθ. κατ' 
επέκτ.) ο πολύ µικρός: δυσανάγνωστο κείµενο µε ~ γράµµατα και πολλές µου-
ντζούρες 5. αυτός που αναφέρεται στον µικρόκοσµο ή σχετίζεται µε αυτόν: ~ 
ιδιότητα ΑΝΤ. µακροσκοπικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microscopique]. µικροσκόπιο (το) [1761] {µικροσκοπί-ου | -ων} οπτικό όργανο 
µε τη βοήθεια τού οποίου µπορεί κανείς να δει σε µεγέθυνση την εικόνα 
αντικειµένων, τα οποία δεν µπορούν να παρατηρηθούν µε γυµνό οφθαλµό· ΦΡ. 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο το µικροσκόπιο που καθιστά δυνατή τη µεγέθυνση 
τής εικόνας αντικειµένων µε τη βοήθεια δέσµης ηλεκτρονίων που 
αλληλεπιδρούν µε αυτά. 
[ΕΤΥΜ. < µικρό- + -σκόπιο < σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microscope]. µικροσφυγµία (η) {µικροσφυγµιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
εξασθένηση τού σφυγµού, που έχει ως συνέπεια να µη γίνεται εύκολα 
αντιληπτός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microsphygmia]. 
µικρόσχηµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µικρό, περιορισµένων 
διαστάσεων σχήµα ΑΝΤ. µεγαλόσχηµος · 2. (για µοναχούς) αυτός που έχει 
ενδυθεί το «µικρό σχήµα» (τύπο µοναχικού ενδύµατος)· αυ- 
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τός που δεν έχει φθάσει στο µεγαλύτερο σηµείο τού ασκητικού βίου. 
µικροσωληνίσκος (ο) ΒΙΟΛ. υποκυτταρικό οργανίδιο, µε λεπτή σωληνοειδή 

µορφή, που σχηµατίζει δέσµες και µετέχει σε σηµαντικές δοµές και λειτουργίες 
των κυττάρων (κεντρόσωµα, άτρακτος, µίτωση, βλεφαρίδα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. microtubule(s)]. 

µικρόσωµος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεγάλες σωµατικές διαστάσεις, ο κοντός 
και αδύνατος ΣΥΝ. βραχύσωµος ΑΝΤ. µεγαλόσωµος. 

µικροταινία (η) {µικροταινιών} το µικροφίλµ (βλ.λ.). 
µικροτέχνηµα (το) [1877] {µικροτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} καλλιτέχνηµα, 

κοµψοτέχνηµα µικρών διαστάσεων ΣΥΝ. µινιατούρα. 
µικροτεχνία (η) [µτγν.] {µικροτεχνιών} η τέχνη κατασκευής µικροτεχνηµάτων. 

— µικροτεχνικός, -ή, -ό. 
µικροτεχνίτης (ο) [1861] {µικροτεχνιτών}, µικροτεχνίτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 

1. πρόσωπο που κατασκευάζει µικροτεχνήµατα 2. ο τεχνίτης που είναι 
µετρίου επιπέδου και κατασκευάζει µικροπράγµατα. 

µικρότητα (η) [αρχ.] {µικροτήτων} 1. το να έχει κανείς µικρές διαστάσεις- 
(µτφ.) 2. η έλλειψη αξιοπρέπειας, ανωτερότητας ΣΥΝ. µικροπρέπεια, 
αναξιοπρέπεια, ποταπότητα ΑΝΤ. αξιοπρέπεια, ανωτερότητα 3. (συνεκδ.) η 
πράξη που φανερώνει έλλειψη αξιοπρέπειας, ανωτερότητας, υψηλού ήθους: 
είναι ικανός για κάθε ~, προκειµένου να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του. 

µικροτσίπ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. το πλακίδιο ολοκληρωµένου κυκλώµατος 
υπολογιστή. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. microchip (νόθο συνθ.) < micro- (< µικρό-) + chip «πλα-
κίδιο» (βλ. λ. τσιπ)]. 

µικρού δειν (αρχαιοπρ.) λίγο έλειψε να... [ΕΤΥΜ. < αρχ. µικρού δεϊν < µικρός + 
δεϊν, απρφ. τού απροσ. δει (βλ.λ.)]. 

µικροϋπολογιστής (ο) ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που υπάγεται στην 
κατηγορία των µικρών ψηφιακών υπολογιστών, δεν υπερβαίνει σε µέγεθος µια 
φορητή τηλεόραση και προορίζεται κατεξοχήν για ατοµική χρήση. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microcomputer (νόθο συνθ.)]. 

µικροφάγα (τα) ΒΙΟΛ. ζωτικοί οργανισµοί που τρέφονται µε µικροσκοπικά 
θρεπτικά σωµατίδια: το µύδι ανήκει στα ~ ΑΝΤ. µακροφάγα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< αγγλ. microphaga < µτγν. µικροφάγος < µικρό- + -φάγος < θ. φαγ-, πβ. αόρ. 
β' έ-φαγ-ον]. 

µικροφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δείχνω νεότερος απ' ό,τι είµαι 
ΣΥΝ. µικροδείχνω ΑΝΤ. µεγαλοφέρνω, µεγαλοδείχνω. 

µικροφθαλµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική σµίκρυνση τού βολβού των 
µατιών, η οποία καθιστά τον βολβό δυσανάλογο ως προς το µέγεθος σε σχέση 
µε το µάτι. — µικρόφθαλµος, -η, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. microphtalmie]. 

µικροφίλµ (το) {άκλ.} ΦΩΤΟΓΡ. φιλµ σε µορφή ρολού ή ταινίας, που επιτρέπει 
την αρχειοθέτηση µεγάλου αριθµού κειµένων και εικόνων ΣΥΝ. µικροταινία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. microfilm (νόθο συνθ.) < micro (< µικρό-) + film (βλ. κ. 
φιλµ)]. 

µικροφιλόδοξος, -η, -ο [1891] 1. αυτός που έχει µικρές φιλοδοξίες, που 
επιζητεί ασήµαντα πράγµατα 2. αυτός που είναι άσηµος και ταυτόχρονα 
φιλόδοξος: ~ επαρχιώτης πολιτικός. — µικροφιλοδοξία (η) {18871. 

µικροφιλότιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δείχνει φιλοτιµία για 
µικροπράγµατα ΣΥΝ. ψωροφιλότιµος 2. µικροφιλότιµο (το) {χωρ. πληθ.) η 
ευθιξία που δείχνει κανείς για ασήµαντες αφορµές. — µι-κροφιλοτιµία (η) 
[µτγν.]. 

µικροφυής, -ής, -ές {µικροφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µικροφυέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει µικρό ανάστηµα και λεπτή σωµατική διάπλαση 
ΣΥΝ. µικροκαµωµένος, µικρόσωµος, λεπτοφυής. [ΕΤΥΜ µτγν. < µικρό- + -
φυής < φύω | -οµαι]. 

µικροφυσική (η) ΦΥΣ. Ο τοµέας που ασχολείται µε τη µελέτη τής ύλης σε 
µικροσκοπική κλίµακα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microphysics]. 

µικροφωνισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. το φαινόµενο κατά το οποίο ένα όργανο που 
αποτελεί µέρος ηλεκτρονικού κυκλώµατος, το οποίο παράγει ηχητικά κύµατα, 
παίζει τον ρόλο µικροφώνου προκαλώντας µι-κροφωνικά ρεύµατα 2. 
(ειδικότ.) η περίπτωση κατά την οποία το µεγάφωνο επιδρά στο µικρόφωνο, 
µε αποτέλεσµα να προκαλείται δυσάρεστος συριστικός ήχος. — µικροφωνίζω 
ρ. (σηµ. 2). 

µικρόφωνο (το) [1880] {µικροφών-ου | -ων} η συσκευή που µετατρέπει τον 
ήχο σε ηλεκτρικά σήµατα, ενισχύει την ένταση των ηχητικών κυµάτων και 
αποτελεί βασικό εξάρτηµα των σύγχρονων συστηµάτων εγγραφής και 
αναπαραγωγής τού ήχου: µιλάω στο ~ || ανοίγω | κλείνω τα ~ (θέτω σε 
λειτουργία | διακόπτω τη λειτουργία) || το ~ ενός κασετοφώνου | αυτόµατου 
τηλεφωνητή | κινητού τηλεφώνου || σ' αυτό το κέντρο τραγουδούν χωρίς ~ || 
άλλα δήλωσε στα δηµοσιογραφικά ~ και άλλα τελικώς έπραξε. — (υποκ.) 
µικροφωνάκι (το), µικροφωνικός, -ή, -ό [1898]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microphone, άσχετο από το αρχ. επίθ. 
µικρόφωνος «αυτός που έχει ασθενική φωνή»]. 

µΐκροφωτογραφία (η) [1892] (µικροφωτογραφιών) 1.η φωτογραφία που παίρνει 
κανείς µε τη βοήθεια µικροσκοπίου 2. η φωτογράφιση µε τη βοήθεια 
µικροσκοπίου. — µικροφωτογραφικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. microphotograph]. 

µικροφωτογράφιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η φωτογράφιση µε 
µικροφίλµ. 

µικροχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής χειρουργικής που ασχολείται µε τις 
χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες εκτελούνται µε τη βοή- 

θεια µικροσκοπίου και τη χρησιµοποίηση λεπτότατων οργάνων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microchirurgie]. 

µικροχηµεία (η) {µικροχηµειών} ΧΗΜ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις 
ιδιότητες και τη σύσταση µικρών ποσοτήτων ύλης. — µι-κροχηµικός, -ή, -ό 
[1885]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microchimie]. 

µικροψία (η) {µικροψιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση τής όρασης, κατά την 
οποία ο ασθενής βλέπει τα αντικείµενα µικρότερα από το φυσικό τους µέγεθος 
και η οποία οφείλεται σε οργανικά, τοξικά ή ψυχολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micropsie]. 

µικροψυχία (η) [αρχ.] {µικροψυχιών} 1. η έλλειψη υψηλού ηθικού 
αναστήµατος ΑΝΤ. γενναιοψυχία, ανωτερότητα, αξιοπρέπεια 2. η έλλειψη 
γενναιότητας, το ασθενές ψυχικό φρόνηµα ΣΥΝ. λιποψυχία, δειλία ΑΝΤ. 
γενναιότητα, ευψυχία. 

µικρόψυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη υψηλού 
ηθικού αναστήµατος, γενναιοψυχίας, ανωτερότητας: ~ άνθρωπος | 
συµπεριφορά | αντιµετώπιση ΣΥΝ. ευτελής, ποταπός, µηδαµινός ΑΝΤ. 
αξιοπρεπής, γενναιόψυχος, ανώτερος 2. (ειδικότ.) αυτός που δείχνει ασθενές 
ψυχικό φρόνηµα, δειλία ΣΥΝ. ολιγόψυχος, λιπόψυχος ΑΝΤ. γενναίος, 
θαρραλέος. 

µικρύνω ρ. → µικραίνω 
µίκτης (ο) {µικτών} 1. ΜΟΥΣ. ηλεκτρονική συσκευή που χρησιµοποιείται για 

τη ρύθµιση διαφόρων παραµέτρων ηχοληψίας ή µετάδοσης ηχητικών 
σηµάτων (π.χ. την ισορροπία των εντάσεων τους)· αλλιώς κονσόλα, τράπεζα 
µίξεως 2. ραδιοηλεκτρονική διάταξη που χρησιµοποιείται στους 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς ποµπούς και δέκτες για την ανάµειξη δύο 
διαφορετικών σηµάτων και την παραγωγή τού επιθυµητού σήµατος. 
[ΕΤΥΜ. < θ. µικ- < αρχ. µ(ε)ίγ-νυ-µι (βλ. λ. µειγνύω) + παραγ. επίθηµα -της, 
απόδ. τού αγγλ. mixer]. 

µικτός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. µεικτός) 1. αυτός που προέκυψε από τη µείξη 
διαφορετικών στοιχείων ΣΥΝ. ανάµικτος, σύµµικτος, σύνθετος· ΦΡ. (α) µικτή 
γλώσσα η γλώσσα που αναµειγνύει στοιχεία δηµοτικής και καθαρεύουσας (β) 
µικτό σχολείο το σχολείο στο οποίο φοιτούν αγώ-ρια και κορίτσια (γ) µικτός 
γάµος (i) ο γάµος µεταξύ ετερόδοξων χριστιανών (ii) ο γάµος µεταξύ ατόµων 
διαφορετικής θρησκείας, φυλής, εθνικότητας κ.λπ. 2. ΜΑΘ. µικτός αριθµός 
πραγµατικός αριθµός που αποτελείται από ακέραιο και κλασµατικό αριθµό, 
λ.χ. 3 1/2 · 3. αυτός από τον οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί οι ζηµίες, το απόβαρο 
κ.λπ.· ο µη καθαρός: ~ κέρδος | βάρος. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ρ. µ(ε)ίγνυµι, βλ. κ. 
µειγνύω]. 

Μίκυ Μαους (ο) {άκλ.} 1. ο δηµοφιλής ήρωας κινουµένων σχεδίων και κόµικς 
για παιδιά, ο οποίος έχει µορφή ποντικού και σχεδιάστηκε από τον Γουόλτ 
Ντίσνεϋ 2. (µετωνυµ.) (α) κάθε σειρά κινουµένων σχεδίων ή κόµικς µε 
πρωταγωνιστή τον Μίκυ Μάους (β) (γενικότ.) οποιαδήποτε σειρά κινουµένων 
σχεδίων ή κόµικς για παιδιά: στα παιδιά αρέσουν πολύ τα ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Mickey Mouse «ο Μίκυ το ποντίκι», χαρακτήρας κινουµένων 
σχεδίων που δηµιουργήθηκε από τον W. Disney το 1928]. 

Μιλάνο (το) πόλη τής Β∆. Ιταλίας, το βασικό οικονοµικό και βιοµηχανικό 
κέντρο τής χώρας. — Μιλανέζος (ο), Μιλανέζα (η), µιλανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Milano < λατ. Mediolanum (στην Ελλην. γνωστή κ. ως 
Μεδιόλανα, πβ. το «διάταγµα των Μεδιολάνων»), πόλη που ιδρύθηκε από 
γαλατικά φύλα στις αρχές τού 4ου αι. π.Χ., πιθ. < *medio-planum «στο µέσον 
των πεδιάδων, ανάµεσα στους κάµπους» < médius «µέσος» + planus «οµαλός, 
επίπεδος». Κατ' άλλη άποψη, ως β' συνθ. πρέπει να θεωρηθεί το κελτ. lanu 
«πεδιάδα»]. 

µιλέδη (η) {χωρ. πληθ.} (ως τιµητική προσφώνηση) η σύζυγος λόρδου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. milady < my lady «κυρία µου»]. 

µιλέτι (το) {µιλετ-ιού | -ιών} 1. ΙΣΤ. (στην πολυεθνική Οθωµανική Αυ-
τοκρατορία) αυτόνοµη, αυτοδιοικούµενη θρησκευτική κοινότητα, ορ-
γανωµένη µε δικούς της νόµους και µε επί κεφαλής τον δικό της θρησκευτικό 
ηγέτη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος ενώπιον τής κεντρικής διοίκησης για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των µελών τής κοινότητας του 
και ειδικότ. τού καθήκοντος τής πληρωµής των φόρων και τής διατήρησης τής 
εσωτερικής ασφάλειας: Ρουµ ~ (το µιλέτι των Ρωµιών, δηλ. των ορθόδοξων 
χριστιανών) 2. ΘΡΗΣΚ. (σύµφωνα µε το Κοράνιο) η θρησκεία που κήρυξαν ο 
Αβραάµ και οι άλλοι προφήτες. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. millet < αραβ. millet «έθνος»]. µίληµα (το) (µιλήµ-ατος | -
ατα, -άτων} (λογοτ.) η µιλιά, η οµιλία. µιληµένος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός µε τον 
οποίο έχει γίνει συµφωνία, προκειµένου να ενεργήσει µεροληπτικά: ήταν ~ ο 
προϊστάµενος, για να τον προτείνει στη θέση του- ΦΡ. (α) τα 'χουν µιληµένα 
έχουν συµφωνήσει εκ των προτέρων να κρατήσουν ορισµένη στάση: ~ για την 
εκλογή νέου προέδρου (β) µιληµένα-τιµηµένα για να δηλωθεί η αµοιβαία 
υπόσχεση ότι θα τηρηθούν όσα συµφωνήθηκαν. µιλητό (το) (λαϊκ.) η οµιλία, η 
συζήτηση: άρχισε ξανά το ~ || από δίπλα ακούστηκε ~· ΦΡ. στο µιλητό µε 
προσυνεννόηση (για να διευκολυνθεί κάποιος): το θέµα κανονίστηκε ~. 
Μίλητος (η) {Μιλήτου} αρχαία ελληνική πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας. — 
Μιλήσιος (ο) [αρχ.], Μιλήσια (η), µιλησιακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ; < αρχ. 
Μίλητος | Μίλλάτος, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο, που ταυτίζεται από 
µερικούς µε την τοποθεσία Milawanda ορισµένων χεττιτικών επιγραφών]. µίλι 
(το) {µιλί-ου | -ων} 1. µονάδα µήκους µεγάλων αποστάσεων, διαφορετική κατά 
χώρες και εποχές 2. (ειδικότ.) (α) αγγλοσαξονική µονάδα µήκους, που 
χρησιµοποιείται στις Η.Π.Α. και τις χώρες τής Βρε- 
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τανικής Κοινοπολιτείας, υποδιαιρείται σε 1.760 γιάρδες ή 5.280 πόδια και 
ισούται µε 1.609,344 µέτρα (β) (ναυτικό) µίλι µονάδα µήκους για τη µέτρηση 
θαλάσσιων αποστάσεων, που ισούται µε 1.852 µέτρα· στις χώρες τής 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας ισούται µε 1.853,184 µέτρα. ΓΒΤΥΜ. < µτγν. 
µίλιον, υποκ. τού λατ. miKDia «χίλιοι» (φρ. milia passuum «µία χιλιάδα 
σηµάτων»)]. 

µίλι- λεξικό πρόθηµα τού διεθνούς συστήµατος µονάδων, που σηµαίνει ένα 
χιλιοστό τής µονάδας, την οποία δηλώνει το β' συνθετικό: µι-λι-αµπέρ, µιλι-
βόλτ, µιλι-γκράµ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα ξέν. επιστηµ. όρων (πβ. γαλλ. milli-mètre, milli-
gramme), που προέρχεται από το λατ. muli- < mille «χίλιοι»]. 
µιλιά (η) (καθηµ.) 1. ο ήχος τής φωνής, η προφορική οµιλία- ΦΡ. (α) χάνω τη 
µιλιά µου (ί) παύω να έχω την ικανότητα οµιλίας (ii) (µτφ.) µένω άναυδος, δεν 
µπορώ να αντιδράσω από έκπληξη, φόβο κ.λπ. (β) δεν βγάζω µιλιά σωπαίνω, 
δεν λέω κουβέντα (γ) δεν θέλω µιλιά! δεν θέλω αντίρρηση, δεν ακούω καµιά 
διαφωνία (δ) στόµα έχει και µιλιά δεν έχει βλ. λ. στόµα 2. (ως προσταγή) 
µιλιά! µε αυστηρό τρόπο προς κάποιον για να σωπάσω: ~! ∆εν θέλω 
ν'ακούσω κουβέντα! ΣΥΝ. σιωπή! άχνα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. οµιλία (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ό και συνίζηση)]. 

µιλιγκράµ (το) (άκλ.) το χιλιοστόγραµµο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. milligramme 
(νόθο συνθ.) < milli- (< λατ. mille «χίλια») + -gramme < λατ. gramma < αρχ. 
γράµµα «µικρό βάρος», ως απόδ. τού λατ. scripulum (1/24 τής ουγκιάς), που 
θεωρήθηκε παράγ. τού scribere «γράφω»]. 

µιλιµέτρ (το) {άκλ.} το χιλιοστόµετρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ, < γαλλ. millimètre 
(νόθο συνθ.) < milli- (< λατ. mille «χίλια») + -mètre (< αρχ. µέτρο ν)]. 

µιλιµετρέ επίθ. {άκλ.} διαφανής αδιάσταλτη επιφάνεια διαιρεµένη σε χιλιοστά 
τού µέτρου, µε κάθετες και οριζόντιες λεπτές γραµµές· αποτελεί οδηγό για 
την απόλυτη ευθυγράµµιση των κειµένων και φωτογραφιών κατά το µοντάζ 
(βλ.λ.): χαρτί | χάρτης ~. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. millimétré (νόθο συνθ.) < milli- 
(βλ. λ. µίλι-) + mètre (βλ. λ. µέτρο)]. 

µιλιµπαρ (το) {άκλ.} ΜΕΤΕΩΡ. µονάδα ατµοσφαιρικής πίεσης, ίση προς ένα 
χιλιοστό τού µπαρ και ισοδύναµη µε 1.000 δύνες ανά τετραγωνικό 
εκατοστόµετρο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. millibar (νόθο συνθ.) < milli- (βλ. λ. µίλι-) + bar (< αρχ. 
βάρος)}. 

µιλιόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) θηλυκό πρόβατο (και σπανιότ. κατσίκα) µε 
ηλικία ενός έτους ή που βρίσκεται στην πρώτη εγκυµοσύνη ΣΥΝ. αµνάδα, 
προβατίνα πρωτόγεννη. Επίσης µιλιόρι (το). [ΕΤΥΜ < αρωµ. ml'or, πιθ. < λατ. 
*agnelliola, υποκ. τού agnella «αµνάδα»]. 

µιλιούνια κ. µιλεούνια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ανυπολόγιστος αριθµός, 
αµέτρητο πλήθος: πλάκωσε ο εχθρός µε ~ στρατό. [ΕΤΥΜ- < µεσν. µιλιούνι(ν) 
< ιταλ. millione «εκατοµµύριο» < γαλλ. million < αρχ. γαλλ. milie < λατ. 
mil(l)ia «χίλια»]. 

µιλιταρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η στρατοκρατία. — µιλιταριστής (ο), 
µιλιταρίστρια (η), µιλιταριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. militarisme < µέσ. γαλλ. militaire < λατ. 
militaris < miles «στρατιώτης»]. 

µιλόρδος (ο) (ως τιµητική προσφώνηση) ο Αγγλος ευγενής. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. milord (αντιδάν.) < γαλλ. milord < αγγλ. my lord «κύριε µου». Βλ. 
κ. λόρδος]. 

Μιλτιάδης (ο) 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός (περ. 554-489 π.Χ.), ο οποίος 
ηγήθηκε των αθηναϊκών στρατευµάτων στη νίκη τους επί των Περσών στη 
µάχη τού Μαραθώνα το 490 π.Χ. 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. 
«κοκκινωπός, αυτός που έχει το χρώµα τού αίµατος» < µίλτος (ή) (τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο), ονοµασία τού ορυκτού αιµατίτη και τού χρώµατος του]. 

µιλφέιγ (το) (άκλ.} γλυκό µε στρώσεις φύλλων κρούστας και κρέµας 
πασπαλισµένο µε λεπτή ζάχαρη (άχνη). Επίσης (λαϊκ.) µιλφέι. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. mille-feuille «χίλια φύλλα»]. 

µιλώ (κ. -άω) κ. (λόγ.) οµιλώ [αρχ.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µιλάς... (σπάν. µιλείς...) 
κ. (λόγ.) οµιλείς... | µίλ-ησα, -ιέµαι (κ. λόγ. οµιλούµαι), -ήθη-κα, -ηµένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. εκφράζοµαι µε τον προφορικό λόγο, αρθρώνω λόγο: αν µπορούσαν 
να µιλήσουν τα ζώα, τι θα έλεγαν άραγε; || το µωρό άρχισε να µιλάει || ~ δυνατά 
| καθαρά | σιγά | αργά | συνέχεια | ασταµάτητα | ασυνάρτητα | γενικά | εκ µέρους 
κάποιου | επί τού θέµατος | ελεύθερα | σοβαρά | µε παρρησία | χωρίς 
περιστροφές | ορθά-κοφτά | έξω από τα δόντια (βλ. λ. δόντι)· ΦΡ. (α) εγώ 
µιλάω, εγώ τ' ακούω µιλώ µαταίως, δεν µε προσέχει κανείς (β) µιλώ µε το 
«σεις» και µε το «σας» µιλώ ευγενικά χρησιµοποιώντας τον πληθυντικό ευ-
γενείας (γ) µιλάω στον αέρα µιλάω χωρίς να µου δίνει κανείς σηµασία, χωρίς 
να εισακούοµαι (δ) το πράγµα µιλάει (από) µόνο του είναι εξόφθαλµο, 
προφανές: ~· αυτός την έκανε την κοµπίνα! 2. (+για) (α) εκφράζοµαι µε τον 
λόγο µου (γραπτό ή προφορικό), αφηγούµαι, κάνω λόγο: για τι πράγµα µιλάει 
αυτό το βιβλίο; (β) αναφέροµαι σε κάποιον/κάτι, εννοώ: µετά τους σεισµούς 
συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι σε πολύ περιορισµένους χώρους- µιλάµε 
για αφόρητη κατάσταση || εκτελεί τους πιο απίθανους υπολογισµούς µε 
απίστευτη ταχύτητα· σου µιλάω για ιδιοφυΐα 3. εκφωνώ λόγο ή κάνω διάλεξη: 
µίλησε για την επέτειο τού «Όχι» || µίλησε σε συγκέντρωση οπαδών του 4. έχω 
τον λόγο: τώρα - εγώ και δεν θέλω να µε διακόψει κανείς! 5. εκφράζω τις 
απόψεις µου, τη συµφωνία ή τη διαφωνία µου: ~ µε επιχειρήµατα || ~ υπέρ | 
κατά' ΦΡ. άκου | για δες ποιος µιλάει! για κάποιον που είτε λόγω τής ηλικίας 
του ή τού χαρακτήρα ή τής συµπεριφοράς του δεν δικαιούται να εκφέρει 
συγκεκριµένη άποψη: ~! 

Ενώ είναι συστηµατικός φοροφυγάς, µας µιλάει για την τήρηση των νόµων! 6. 
κάνω σχόλιο, αντιδρώ- (ειδικότ.) εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου: πρόσεξα την 
άσχηµη συµπεριφορά του, αλλά δεν µίλησα, για να µη γίνει καβγάς- ΦΡ. (παροιµ.) 
όιτοιος δεν µιλεί, τον θάφτουν όποιος δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του και τα 
συµφέροντα του αφανίζεται από τους άλλους 7. γνωστοποιώ (κάτι): θα σου πω 
ένα µυστικό, αλλά δεν θα µιλήσεις πουθενά 8. συζητώ (µε κάποιον): ~ µε τον 
πατέρα µου για τις σπουδές µου 9. φλυαρώ: ο δάσκαλος του έκανε παρατήρηση, 
επειδή µιλούσε µε τον διπλανό του 10. επικοινωνώ, ανταλλάσσω σκέψεις: Πότε 
θα σε δω; Πρέπει να µιλήσουµε 11. µεταδίδω µηνύµατα, εκφράζω (κάτι) (χωρίς 
να χρησιµοποιώ τον λόγο): οι πράξεις µιλούν από µόνες τους || αυτή η µουσική 
µιλάει στην καρδιά µου 12. είµαι εκφραστικός, πολύ παραστατικός: καθώς 
χόρευε, όλα πάνω της µιλούσαν: µάτια, χέρια, σώµα || Γι ζωντανός πίνακας! Σαν 
να µιλάει! 13. (α) γνωρίζω και µπορώ να χρησιµοποιώ (συγκεκριµένη γλώσσα): 
~ Αγγλικά || αν και Βέλγος ο Τοµ, µιλάει πολύ καλά | άπταιστα Ελληνικά (β) 
χρησιµοποιώ (συγκεκριµένη γλώσσα) σε προφορική συνεννόηση: -Γι γλώσσα 
µιλούσες µε τους τουρίστες; -Φλαµανδικά ♦ (µετβ.) 14. απευθύνω τον λόγο (σε 
κάποιον): ~ στον Κώστα || του~ αυστηρά | συγκαταβατικά 15. (ειδικότ.) επιχειρώ 
να πείσω, να µεταπείσω (κάποιον): Ό,τι και να του πω, εµένα δεν µε ακούει- 
µίλησε του κι εσύ! (µεσοπαθ. µιλιέµαι | οµιλούµαι) 16. (για γλώσσα) 
χρησιµοποιούµαι ως µέσο επικοινωνίας µιας γλωσσικής κοινότητας: τα λατινι-
κά δεν µιλιούνται | οµιλούνται πια- ΦΡ. λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες οι 
γλώσσες που οµιλούνται από µικρό αριθµό οµιλητών 17. (ως αλληλοπαθές) έχω 
φιλικές σχέσεις ή οικειότητα µε κάποιον: δεν µιλιούνται ούτε καν χαιρετιούνται 
(είτε επειδή δεν γνωρίζονται είτε επειδή έχουν εχθρικές σχέσεις)· ΦΡ. (α) δεν 
µιλιέται δεν έχει διάθεση για συζήτηση (επειδή είναι στενοχωρηµένος, 
κακόκεφος ή θυµωµένος) (β) τα µιλήσαµε | τα έχουµε µιληµένα καταλήξαµε σε 
συµφωνία 18. (η µτχ. µιληµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. µιλώ < αρχ. οµιλώ (-έω), αρχική σηµ. «βρίσκοµαι µαζί µε κάποιον, κάνω 
συντροφιά µαζί του» (η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.), < όµιλος (βλ.λ.)]. µίµηση 
(η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να µιµείται κανείς 
(κάποιον/κάτι): η ~ ξένων προτύπων ANT. πρωτοτυπία 2. (συνεκδ.) το έργο ή οι 
πράξεις που αντιγράφουν πιστά πρότυπο: σύµφωνα µε τον ορισµό τού 
Αριστοτέλη, η τραγωδία είναι - πράξεως 3. (ειδικότ.) η περιπαικτικού χαρακτήρα 
επανάληψη των κινήσεων, των χειρονοµιών και εκφράσεων ή και τής οµιλίας 
(κάποιου) µε παρόµοια χροιά και τόνο φωνής: αυτός ο κωµικός είναι καλός στις 
~ πολιτικών · 4. ΨΥΧΟΛ. η συνειδητή ή η ασύνειδη προσπάθεια κάποιου να 
αναπαραγάγει στη σκέψη ή τη συµπεριφορά του το ίδιο πρότυπο σκέψης ή 
συµπεριφοράς που παρατήρησε σε άλλον · 5. ΦΙΛΟΣ, αρχή τής αισθητικής και 
τής θεωρίας τής τέχνης, σύµφωνα µε την οποία η τέχνη αναπαριστά 
δηµιουργικά (γεγονότα, πρόσωπα, συναισθήµατα, πράξεις, καταστάσεις κ.λπ.)· 
6. ΜΟΥΣ. ο τρόπος µουσικής γραφής, που συνίσταται στο να επαναλαµβάνεται 
το ίδιο µελωδικό σχήµα από τη µια φωνή στην άλλη ή από το ένα όργανο στο 
άλλο. µιµητής (ο) [αρχ.], µιµήτρια (η) [1842] {µιµητριών} πρόσωπο που 
ακολουθεί πιστά το πρότυπο, το παράδειγµα άλλου: το έργο του βρήκε αργότερα 
πολλούς ~. µιµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µίµηση: ~ κι-
νήσεις 2. αυτός που έχει την τάση να µιµείται: ο άνθρωπος είναι ~ ζώο 3. 
µιµητική (η) η τέχνη τής µίµησης (προσώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις, 
ζώων κ.λπ.) µε µέσο τις χειρονοµίες, τους µορφασµούς, τις κινήσεις τού 
σώµατος και χωρίς να χρησιµοποιείται λόγος ΣΥΝ. µιµική · 4. (ουσία) τής 
οποίας η χορήγηση προκαλεί διέγερση ορισµένων νεύρων και ιδιαίτ. των 
συµπαθητικών και παρασυµπαθητικών. — µιµητικ-ά /-ώς [µτγν.] επίρρ., 
µιµητικότητα (η) [1898]. µιµητισµός (ο) 1. (κακόσ.) η παθητική και άκριτη 
αντιγραφή προτύπων (σε ιδέες, τρόπους, συµπεριφορά κ.λπ.): ~ στη µόδα | τού 
τρόπου ζωής των ξένων ΣΥΝ. µιµητικότητα 2. ΒΙΟΛ. το βιολογικό φαινόµενο, 
κατά το οποίο ένα ζώο µοιάζει εξωτερικά µε ένα άλλο ή µε µέρος τού 
περιβάλλοντος του, κυρ. ως µέσο προστασίας από τους θηρευτές του (βλ. λ. 
οµοιοχρωµία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mimétisme]. µιµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τους µίµους ή γίνεται κατά τον τρόπο των µίµων 2. 
µιµική (η) η µιµητική (βλ. λ. µιµητικός) · 3. ΙΑΤΡ. µιµικοι µύες οι δερµατικοί 
µύες τού προσώπου, οι οποίοι, όταν συστέλλονται, προκαλούν κινήσεις που 
αλλάζουν την έκφραση. Μίµνερµος (ο) {Μίµνερµου} αρχαίος Έλληνας 
ελεγειακός λυρικός ποιητής από την Κολοφώνα (7ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µίµνω (άλλος τ. τού ρ. µένω: µί-µν-ω < θ. µν-, µη-
δενισµ. βαθµ. τού µεν-, µε ενεστ. αναδιπλασιασµό µι-) + -έρµος < Έρµης}. 
µιµόνλωσσα (η) [χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. ό,τι συνοδεύει και συµπληρώνει τη διά 
τής γλώσσας επικοινωνία, η παραγλώσσα (βλ.λ.) ΑΝΤ. λεξί-γλωσσα. 

[ΕΤΥΜ o όρος πλάστηκε από τον γλωσσολόγο Γ. Χατζιδάκι]. µΐµογράφος (ο) 
[µτγν.] ΦΙΛΟΛ. Ο ποιητής µίµων.  — µιµογραφία (η) 
[1819]. µιµόδραµα (το) (µιµοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} λυρικό δράµα που 
εκτελείται µε µιµητικές κινήσεις και εκφράσεις των ηθοποιών (µε παντοµίµα). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mimodrame]. µιµόζα (η) (καθηµ.) γένος 
φυτών, συγγενικών προς την ακακία, που καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά- η 
µιµόζα η αισχυντηλή | ντροπαλή είναι το φυτό µη µου άπτου (βλ.λ.). 
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[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mimosa < λατ. mimus < αρχ. µίµος]. 
µιµόρχηµα (το) [1861] {µιµορχήµ-ατος | -ατα, -άτων} το µπαλλέτο, το 

χορόδραµα. [ΕΤΥΜ. < µίµος + όρχηµα, απόδ. τού γαλλ. ballet (βλ. κ. 
µπαλλέτο)]. 

µίµος (ο) 1. το πρόσωπο που διαθέτει την ικανότητα να µιµείται φωνές, 
χειρονοµυες και εκφράσεις, συνήθ. για να διασκεδάζει τους άλλους: είναι πολύ 
καλός ~· µπορεί να κάνει οποιονδήποτε πολιτικό, φτάνει ν'ακούσει για λίγο τη 
φωνή του 2. ο ηθοποιός συγκεκριµένου είδους θεατρικής τέχνης, κατά την 
οποία αποδίδε µε µιµητικές κινήσεις, χειρονοµίες και µορφασµούς 
συναισθήµατα, καταστάσεις και περιστατικά · 3. (στο θέατρο) η τέχνη τής 
αναπαράστασης χαρακτήρων, συναισθηµάτων και η τέχνη τής αφήγησης µόνο 
µε την κίνηση τού σώµατος, µε χειρονοµίες και µορφασµούς ΣΥΝ. παντοµίµα 
· 4. ΦΙΛΟΛ. έµµετρο είδος τής αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, που έχει 
διαλογική µορφή και ζωντανεύει σκηνές τής καθηµερινής ζωής, µε πρόθεση 
διασκεδαστική και συνάµα σκωπτική · 5. ΖΩΟΛ. µικρό πουλί που απαντά στην 
Αµερική, έχει γκρίζο χρώµα, σκουρότερες φτερούγες και ουρά και 
χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να µιµείται το κελάηδηµα άλλων 
πουλιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µίµος, αβεβ. ετύµου, τεχν. όρ„ πιθ. δάνειο. Η συσχέτιση µε το 
σανσκρ. mäyä «απάτη, απατηλή εικόνα» δεν φαίνεται καθόλου πιθανή, αφού 
προϋποθέτει δυσχερή µεταπτωτική µεταβολή. Παράγ. µιµούµαι, µιµητής, 
µίµησις κ.ά.]. 

µιµούµαι ρ. µετβ. αποθ. {µιµείσαι... | µιµήθηκα} 1. κάνω ό,τι κάνει (κάποιος 
άλλος/κάτι άλλο), φέροµαι, µιλώ, πράττω όπως (κάποιος άλ-λος/κάτι άλλο): 
είναι συνηθισµένο σχολικό αστείο οι µαθητές να µιµούνται τους καθηγητές τους 
|| - τη φωνή | το ντύσιµο | τις κινήσεις | το ύφος κάποιου || ~ δουλικά | πιστά | 
τέλεια κάποιον ΣΥΝ. παριστάνω, αντιγράφω 2. χρησιµοποιώ ως πρότυπο, ως 
υπόδειγµα: οι Λατίνοι συγγραφείς µιµήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό τους 
αρχαίους Έλληνες οµοτέχνους τους || οι νέοι έχουν την τάση να µιµούνται αυ-
τούς που θαυµάζουν. [ΕΤΥΜ < αρχ· µιµούµαι (-έο-) < µίµος (βλ.λ.)]. 

µίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο υπόνοµος µε γόµωση από εκρηκτική ύλη για 
ανατίναξη εδάφους, σπάσιµο βράχου κ.λπ. ΣΥΝ. λαγούµι. [ΕΤΥΜ, µεσν. < 
ιταλ. mina, πιθ. κελτ. καταγωγής, πβ. ιρλ. mein «µεταλλικός»]. 

µιναδόρος (ο) ο εργάτης που είναι εξειδικευµένος στο να ανοίγει µίνες, ιδ. σε 
µεταλλεία ΣΥΝ. λαγουµιτζής. [ΕΤΥΜ < βεν. minador < mina (βλ. λ. µίνα) + -
dor (βλ. λ. -δόρος)]. 

µιναρές (ο) {µιναρέδες} ο ψηλός και λεπτός πύργος, που αποτελεί τµήµα τού 
µουσουλµανικού ναού, από τον οποίο ο χότζας ή ο µουεζίνης καλούν τους 
πιστούς για προσευχή. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. minare < αραβ. manärah «φάρος»]. 

µινάρω ρ. µετβ. {µινάρισα} ανοίγω µίνα σε (έδαφος, βράχο), για να προκαλέσω 
έκρηξη ΣΥΝ. (λόγ.) υπονοµεύω. [ΕΤΥΜ < ιταλ. minare < mina (βλ. κ. µίνα)]. 

µινέτο (το) (λαϊκ.) η αιδοιολειχία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. minette, αρχική σηµ. 
«γατούλα», υποκ. τού mine «γάτα» (ονοµατοπ. λ.). Η σηµ. «αιδοιολειχία» από 
τη γαλλ. φρ. faire minette (à une femme)]. 

µίνθη (η) {µινθών} (λόγ.) η µέντα. [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, 
προελλην. δάνειο. Βλ. κ. µέντα]. 

µίνι επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που είναι µικρός: - λεωφορείο | συσκευασία || ~ 
τηλεοπτική σειρά 2. µίνι (το) γυναικεία φούστα που φθάνει πάνω από τα 
γόνατα: φοράω ~. — (υποκ.) µινάκι (το). [ΕΤΎΜ. < αγγλ. mini < α' συνθ. 
mini-, απεσπασµένο από λ. όπως miniskirt]. 

µινιατούρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} η µικρογραφία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. miniatura < λατ. miniatus, µτχ. τ. τού ρ. miniare «βάφω 
χρησιµοποιώντας µίνιο» < minium. Βλ. κ. µίνιο. Η λ. miniatura δήλωνε 
αρχικώς την τέχνη τής βαφής (µε µίνιο) µικρού χειρογράφου ή βιβλίου, από 
όπου και γενικεύθηκε η σηµ. «µικρογραφία», πιθ. υπό την επίδραση τού 
minimum]. 

µινιµαλισµός (ο) ελλην. ελαχιστοποίηση 1. ΚΑΛ.ΤΕΧΝ. κίνηµα που αναπτύχθηκε 
στη δεκαετία τού '50, κυρ. στην Αµερική, και βρήκε απήχηση σε διάφορες 
µορφές τέχνης, όπως η µουσική, η ζωγραφική και ο κινηµατογράφος· 
υποστηρίζει κυρίως την ανάγκη οικονοµίας στη χρήση εκφραστικών µέσων 
(συµβόλων, µοντέλων, χρωµάτων κ.λπ.) στον χώρο τής τέχνης 2. (γενικότ.) 
στάση, τακτική που συνίσταται στην απαίτηση όσο το δυνατόν λιγότερων 
πραγµάτων (στον λόγο, στα µέσα που χρησιµοποιεί κανείς κ.λπ.)· η απλότητα 
και η αναζήτηση µόνο τού ουσιώδους. — µινιµαλιστής (ο), µινιµαλίστρια (η), 
µινιµαλι-στικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. minimalisme < minimal < λατ. minimus 
«ελάχιστος, πολύ µικρός»]. 

µίνιµουµ (το) {άκλ.} το λιγότερο, το ελάχιστο: του εγγυήθηκε ένα ~ κέρδους 
από τη συµµετοχή του στην επιχείρηση ANT. µάξιµουµ. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
minimum, ουδ. τού επιθ. minimus «ελάχιστος»]. 

µινιµπάς κ. µίνι-µπας (το) {άκλ.} µικρό λεωφορείο για τις πόλεις ΣΥΝ. 
υποαστικό λεωφορείο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. mini-bus]. 

µίνιο (το) {χωρ. πληθ.} 1. η κοκκινωπή χρωστική ύλη, η οποία αποτελείται 
κυρ. από οξίδια τού µολύβδου, έχει πολύ µεγάλη πυκνότητα και 
χρησιµοποιείται για την παρασκευή αντισκωριακών βαφών 2. (συνεκδ.) η 
αντισκωριακή βαφή που παρασκευάζεται από την παραπάνω χρωστική ύλη. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. minio < λατ. minium, ιβηρ. καταγωγής, πβ. βασκ. min]. 

µινιόν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει λεπτή σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. 

λεπτοκαµωµένος 2. ευπαθής και ευαίσθητος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mignon «κοµψός, χαριτωµένος» < ιταλ.η^Μ «γατούλα», 
εκφραστική λ., αγν. ετύµου]. µινκ (το) {άκλ.} το βιζόν (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mink < αρχ. αγγλ. mynk, αγν. ετύµου]. µινόρε (το) {άκλ.} 
ΜΟΥΣ. η ελάσσων µουσική κλίµακα ή ο ελάσσων 

τρόπος, η ελάσσων συγχορδία ANT. µατζόρε. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. minore < λατ. minor «µικρότερος, λιγότερος», που συνδ. 
ετυµολογικά µε το αρχ. επίθ. µείων]. Μινόρκα (η) νησί των Βαλεαρίδων 

Νήσων τής Ισπανίας στη ∆. Μεσόγειο Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Minorca (< λατ. minor «µικρότερος, ελάσσων»), κατ' 
αντιδιαστολή προς τη Μαγιόρκα]. 

µινουέτο (το) → µενουέτο 
Μινσκ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Λευκορωσίας. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. Minsk, 

πιθ. από το όνοµα τού ποταµού Men, που πιστεύεται πως αποτελεί την 
παλαιότ. ονοµασία τού ποταµού Svisloc, ο οποίος διαρρέει την πόλη. Υπάρχει 
η άποψη ότι η ίδια η ονοµασία Men συνδ. µε τον γερµ. ποταµό Main (κελτ. 
αρχής, πιθ. < mo «βραδύς, αργός» + enos «νερό»)]. 

µιντέρι (το) (µιντερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) χαµηλό ανατολίτικο ντιβάνι ΣΥΝ. σοφάς 
2. χαµηλό, κτιστό πεζούλι δεξιά και αριστερά από το τζάκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
minder]. 

µίντια (τα) {άκλ.} τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης: ο πόλεµος των ~ || ~ και 
διαπλεκόµενα συµφέροντα || εργάζεται στα ~ ΣΥΝ. Μ.Μ.Ε. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
media, πληθ. τού λατ. medium «µέσο»]. 

µιντιοκρατια (η) {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 
(Μ.Μ.Ε.) στη διαµόρφωση τής κοινής γνώµης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
mediocracy (νόθο συνθ.) < media (βλ. λ. µίντια) + -cracy < -κρατία (< αρχ. 
κρατώ)]. 

µινυρίζω ρ. αµετβ. {µινύρισα} (αρχαιοπρ.) 1. κλαίω µε σιγανή φωνή: 
«εµινύριζεν ακόµη η θρηνώδης φωνή τού βρέφους» (Α. Παπαδιαµάντης) ΣΥΝ. 
κλαψουρίζω, σιγοκλαίω, κλαυθµυρίζω 2. τραγουδώ µε σιγανή φωνή ΣΥΝ. 
σιγοτραγουδώ, ψιλοτραγουδώ. — µινύρισµα (το) [µτγν.] κ. µινυρισµός (ο) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µινυρός «θρηνητικός, γοερός», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη 
λεξιλογική οµάδα κινυρός, κινυρίζω, κινύροµαι «γοερή κραυγή, θρήνος» 
(επίσης αγν. ετύµου). Το λατ. minurrio «µουρµουρίζω, κλαψουρίζω» αποτελεί 
προσαρµοσµένο δάνειο από την Ελλην.]. 

µινωικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον βασιλιά τής Κρήτης Μίνωα 
ή την εποχή του: ~ ανάκτορα (β) µινωικός πολιτισµός ο πολιτισµός που 
αναπτύχθηκε στην Κρήτη από τα τέλη τής νεολιθικής εποχής µέχρι τις αρχές 
τής εποχής τού σιδήρου (2600-1050 π.Χ.) 2. αυτός που σχετίζεται µε τον 
µινωικό πολιτισµό και την Κρήτη τής εποχής εκείνης: ~ τέχνη. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Minoan]. 

Μίνως (ο) [Μίνω-ος, -α} 1. βασιλιάς τής Κρήτης, από τον οποίο πήρε την 
ονοµασία του ο µινωικός πολιτισµός (βλ. λ. µινωικός) 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μίνωας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. ετύµου, πιθ. λ. τού προελλην. υποστρώµατος, για 
την οποία είναι αµφίβολο αν επρόκειτο αρχικώς για κύριο όνοµα ή για τίτλο 
(µε σηµ. «βασιλιάς»;). Βλ. κ. Μινώταυρος]. 

Μινώταυρος (ο) {-ου κ. -αύρου} ΜΥΘΟΛ. τέρας µε κεφάλι ταύρου και 
ανθρώπινο σώµα, που φυλακίστηκε από τον Μίνωα στον περίφηµο λαβύρινθο 
στα υπόγεια τού ανακτόρου του, ωσότου βρήκε τον θάνατο από τον Θησέα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Όπως και το κένταυρος (βλ.λ.), έτσι και η λ. 
Μινώταυρος αποτελεί πιθ. εξελληνισµένη απόδοση τού ονόµατος προελλην. 
θεότητας (µε τη σηµ. «ταύρος-άνθρωπος»;), που παρετυµο-λογήθηκε προς τις 
λ. Μίνως και ταύρος], 

µιξαζ (το) {άκλ.} η µείξη ήχων από διάφορες πηγές. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mixage < αγγλ. mix (βλ. λ. µίξερ)]. 

µιξάρω ρ. µετβ. {µιξάρισ-α, -µένος) κάνω µιξάζ. 
µίξερ (το) {άκλ.} ηλεκτρική συσκευή ανάµειξης τροφών. — (υποκ.) µιξεράκι 

(το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mixer < p. mix «ανακατεύω, αναµειγνύω» < µέσ. αγγλ. mixt 
< λατ. mixtus, µτχ. τ. τού p. misceo «αναµειγνύω». Βλ. κ. µει-γνύω]. 

µίξη (η) - µείξη 
µιξοβαρβαρος, -η, -ο → µειξοβάρβαρος 
µιξοπαρθένα (η) → µειξοπαρθένα 
µιξτ-γκρίλ (το) {άκλ.} διαφορετικά είδη κρεάτων ψηµένα µαζί ή και ανάµικτα 

µε λαχανικά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. mixed grill]. 
µιούζικαλ (το) {άκλ.} 1. θεατροποιηµένη παραγωγή µε διασκεδαστικό 

περιεχόµενο και απλή πλοκή, η οποία συνδυάζει µουσική, χορό και διάλογο 2. 
κινηµατογραφικό είδος, στην πλοκή τού οποίου είναι ενσωµατωµένα και 
µουσικοχορευτικά κοµµάτια. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < αγγλ. musical < music < γαλλ. musique < λατ. musica < 
αρχ. µουσική (βλ.λ.)]. 

µ ι ου ζ ι κ  χολ (το) {άκλ.} αίθουσα στην οποία γίνονται εκτελέσεις µουσικών 
έργων και γενικότ. µουσικές εκδηλώσεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. music hall]. 

µιραµπό (το) {άκλ.} το ηµίσκληρο ανδρικό καπέλο, που φοριόταν σε 
παλιότερες εποχές. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από το όνοµα τού Γάλλου ρήτορα και πολιτικού Gabriel R. de 
Mirabeau (1749-91)]. 

Μιράντα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Ξέν. κύρ. όν. (πβ. ισπ. Miranda) < λατ. 
mirandus «θαυµαστός, 
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θαυµάσιος», γερουνδιακό τού p. miror «θαυµάζω»]. 
µις (η) {άκλ.} (ως προσφώνηση) 1. (στους αγγλόφωνους) η δεσποινίς 2. η 

κοπέλα που πρωτεύει σε καλλιστεία: ~ Ελλάς | Ευρώπη ! Υφήλιος | Κόσµος. 
[ETYM. < αγγλ. miss, συγκεκοµµένος τ. τού mistress «κυρία, οικοδέσποινα» 
< µέσ. γαλλ. maistresse (> γαλλ. maîtresse), θηλ. τού maistre (> γαλλ. maître) 
< λατ. magister «άρχοντας»]. 

µισαλλοδοξία (η) [1826] {χωρ. πληθ.} το να µισεί κανείς όποιον έχει 
διαφορετικές ιδέες από τον ίδιο. 

µισαλλόδοξος, -η, -ο [1826] 1. αυτός που µισεί όσους πιστεύουν σε 
διαφορετικές από αυτόν (πολιτικές, ηθικές κ.λπ.) ιδέες 2. (γενικότ.) αυτός που 
δεν παραδέχεται ό,τι δεν συµβαδίζει µε τις δικές του θέσεις (σε θέµατα 
ηθικής, πολιτικής κ.λπ.): ~ πολιτική | σκέψη ΑΝΤ. ανεκτικός, διαλλακτικός, 
ελαστικός, ανοιχτός. [ΕΤΥΜ. < µισ- (< µισώ) + αλλόδοξος (βλ.λ.)]. 

µίσανδρος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που µισεί, που αποστρέφεται τους άνδρες: ~ 
γυναίκα (πβ. λ. µισογύνης). — µισανδρία (η) [µτγν.]. 

µισάνθρωπος (ο) [αρχ.] {µισανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που µισεί, που 
αποστρέφεται τους άλλους ανθρώπους 2. πρόσωπο που δεν αγαπά τις 
κοινωνικές συναναστροφές, που αποφεύγει τους ανθρώπους: «Τίµων ο~» 
(έργο τού Λουκιανού, στο οποίο βασίστηκε το οµότιτλο δράµα τού Ου. 
Σαίξπηρ). — µισανθρωπία (η) [αρχ.]. 

µισανοίγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µισάνοι-ξα, -γµένος} ♦ 1. (µετβ.) ανοίγω λίγο, 
όχι εντελώς: ~ τα παράθυρα | την πόρτα | τα µάτια ♦ (αµετβ.) 2. (για φυτά) 
αρχίζω να βλαστάνω 3. (για λουλούδια) αρχίζω να βγάζω µπουµπούκια. 

µισάνοιχτος, -η, -ο αυτός που είναι µόλις ανοιχτός: - πόρτα | µάτια. 
µισάωρο (το) χρονικό διάστηµα µισής ώρας ΣΥΝ. ηµίωρο. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 

συναρπαγής από τη φρ. µισά (τής) ώρας µε την κα-τάλ. -ο τού ουδετέρου]. 
µισγάγκεια (η) (µισγαγκειών) ΓΕΩΛ. νοητή γραµµή κατά µήκος µιας ποτάµιας 

κοίτης, η οποία συνδέει όλα τα σηµεία µε το µέγιστο βάθος. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «συµβολή φαραγγιών», < *µισγ-αγκής < µί-σγω 
(αρχαϊκός ενεστ. τού µείγνυµι, ο οποίος ανάγεται σε τ. *µίγ-σκω, όπου απαντά 
η µηδενισµ. βαθµ.· βλ. κ. µείγµα, µεΐξις) + -αγκής < αγκος «βαθιά κοιλάδα» 
(οµόρρ. των άγκ-αλη, άγκ-ύλος, άγκ-υρα κ.ά.)]. 

µισέλληνας (ο) [αρχ.] {µισελλήνων} πρόσωπο που διάκειται εχθρικά προς την 
Ελλάδα και τους Έλληνες ΣΥΝ. ανθέλληνας ANT. φιλέλληνας, ελληνολάτρης. 
— µισελληνισµός (ο) [1858], µισελληνικός, -ή, -ό [1855]. 

µισερός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει αναπηρία σωµατική ή πνευµατική 
ΣΥΝ. σακάτης, ανάπηρος ΑΝΤ. αρτιµελής 2. (για πράγµατα) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ατέλειες ΣΥΝ. ηµιτελής ΑΝΤ. ακέραιος, 
ολοκληρωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < µισός + παραγ. επίθηµα -ερός, πιθ. κατ' αναλογίαν προς το επίθ. 
γερός. Απίθανη η παραγωγή από αρχ. µυσαρός «αποκρουστικός, βρόµικος»]. 

µισερωνω ρ. µετβ. {µισέρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) κάνω κάποιον µισερό, 
του προκαλώ αναπηρία, τον σακατεύω. Επίσης µισερεύω. 

µισεύω ρ. µετβ. {µίσε-ψα, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) αποµακρύνοµαι από την 
πατρίδα µου, ξενιτεύοµαι, αποδηµώ: «~ και τα µάτια µου | δακρύζουν 
λυπηµένα...» (γνωστό παλαιότ. τραγ.) ΑΝΤ. παλιννοστώ. — µισεµός (ο) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µίς)σ)α «λήξη (τής λειτουργίας)» < λατ. missum (µτχ. τ. τουρ. 
mitto «στέλνω») + -εύω]. 

µισητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί το µίσος των άλλων ή αυτός που 
αξίζει να τον µισούν ANT. αγαπητός. — µισητά επίρρ. 

µισθάριον (το) [αρχ.] {µισθαρί-ου | -ων) (αρχαιοπρ.-ειρων.) µικρός µισθός. 
µίσθαρνος, -η, -ο (κακόσ.) αυτός που εκτελεί συγκεκριµένο έργο, 

αποβλέποντας µόνο στην υλική ανταµοιβή και αδιαφορεί εάν το έργο αυτό 
συµφωνεί µε την ηθική και ιδ. µε την ιδέα τού πατριωτισµού: ~ όργανα ξένων 
συµφερόντων ! σκοτεινών δυνάµεων. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µισθωτός 
εργάτης», συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µισθόν άρνυσθαι «εργάζοµαι επί 
µισθώ». Το ρ. άρνυµαι «αποκτώ, κερδίζω» συνδέεται ετυµολογικά µε αρµ. 
arnum «παίρνω», ίσως και µε αβεστ. aranav- «συµφωνώ»]. 

µίσθιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που εργάζεται ή γίνεται έναντι µισθού: ~ 
υπάλληλος | εργασία ΣΥΝ. µισθωτός 2. µίσθιο (το) {µισθί-ου | -ων} κάθε 
κινητό ή ακίνητο που ενοικιάζεται, καθώς και το ενοίκιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µισθώνω. 

µισθοδοσία (η) [αρχ.] (µισθοδοσιών} 1. η καταβολή µισθού σε εργαζόµενο 2. 
το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών εργαζοµένου. — µισθοδοτικός, -ή; -ό 
[1833]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

µισθοδοτώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µισθοδοτείς... | µισθοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} πληρώνω, καταβάλλω µισθό σε (κάποιον). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

µισθολόγιο (το) [1897] {µισθολογί-ου | -ων} 1. ο πίνακας των µισθών των 
υπαλλήλων υπηρεσίας ή επιχείρησης 2. (συνεκδ.) η κλίµακα των µισθών κατά 
υπαλληλικό κλάδο: ~ εκπαιδευτικών | δικαστικών. 

µισθός (ο) η αντιπαροχή (το χρηµατικό ποσό) που οφείλει ο εργοδότης, στο 
πλαίσιο τής συµβάσεως εργασίας, ως αντάλλαγµα για την από µέρους τού 
εργαζοµένου παροχή εργασίας: τι µισθό παίρνεις | σου δίνουν στην εταιρεία 
σου; || βασικός | κατώτατος | πρώτος - || καθυστερούµενοι ~ || - πείνας || 
αύξηση µισθού ΣΥΝ αποδοχές, απολαβές ΦΡ (α) άξιος ο µισθός σου βλ. λ. 
άξιος (β) ακαθάριστος µισθός βλ. λ. ακαθάριστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ι. [ΕΤΥΜ; 
αρχ., αρχική σηµ. «έπαθλο, ανταµοιβή (για κατόρθωµα)», < 

I.E. *mizdhó- «µισθός, ανταµοιβή», πβ. σανσκρ. midhâ- «έπαθλο µάχης», 
αβεστ. mizda- «αµοιβή, βραβείο», αρχ. σλαβ. mizdä, ρωσ. mzdâ, γοτθ. mizdo 
«µισθός, ανταµοιβή», αρχ. γερµ. mèta, γερµ. Miete «ενοίκιο, µίσθωµα» κ.ά.]. 

µισθοσυντήρητος, -η, -ο αυτός που εξασφαλίζει τα προς το ζην µόνο µε τον 
µισθό του: ~ οικογενειάρχης. 

µισθοτροφοδοσία (η) [1833] (µισθοτροφοδοσιών) η χορήγηση τού µισθού και 
των αναγκαίων τροφίµων: η ~ στρατιωτικών υπαλλήλων. 

µισθοφορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε µισθοφόρους 2. αυτός 
που αποτελείται από µισθοφόρους: ~ στράτευµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

µισθοφόρος (ο) ο µισθοδοτούµενος πολεµιστής σε στρατό ξένης χώρας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ αρχ. < µισθός + -φόρος < φέρω]. 

µίσθωµα (το) [αρχ.] (µισθώµ-ατος | -ατα, -άτων} το συµφωνηµένο χρηµατικό 
ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής (µισθωτής) στον ιδιοκτήτη (εκµισθωτή) 
ως αντάλλαγµα για τη χρησιµοποίηση κινητού ή ακίνητου πράγµατος: το ~ 
τής γκαρσονιέρας ανερχόταν σε σαράντα χιλιάδες δραχµές ΣΥΝ. ενοίκιο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

µισθώνω ρ. µετβ. [αρχ.] (µίσθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. πληρώνω ενοίκιο για 
(κινητή ή ακίνητη) ιδιοκτησία, προκειµένου να τη χρησιµοποιήσω: ~ 
διαµέρισµα | βάρκα | φορτηγό για τη µετακόµιση 2. προσλαµβάνω (κάποιον) 
για συγκεκριµένη εργασία περιορισµένου χρόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

µισθώνω - εκµισθώνω - νοικιάζω. Προκειµένου για οίκηµα (κατοικία, 
γραφεία, κατάστηµα κ.λπ.), το ρ. νοικιάζω είναι αµφίσηµο-σηµαίνει τόσο 
την ενέργεια τού ιδιοκτήτη που εισπράττει χρήµατα (ενοίκιο) για την 
παραχώρηση τής χρήσης ενός χώρου, όσο και την ενέργεια τού ενοικιαστή, 
που πληρώνει χρήµατα (ενοίκιο) για τη χρήση ενός χώρου. Όπως η λ. 
νοικιάζω, έτσι και η λ. ενοίκιο (νοίκι) είναι αµφίσηµη, αφού µπορεί να 
αφορά είτε στον ιδιοκτήτη είτε στον ενοικιαστή. Η άρση τής αµφισηµίας 
τού νοικιάζω επιτυγχάνεται µε τη χρήση των λ. µισθώνω και εκµισθώνω. 
Το εκµισθώνω χρησιµοποιείται για τον ιδιοκτήτη που λαµβάνει µίσθωµα 
για το ακίνητο του από τον ενοικιαστή. Το µισθώνω χρησιµοποιείται για 
τον ενοικιαστή που δίνει µίσθωµα για ένα ακίνητο σε ιδιοκτήτη, 
προκειµένου να το χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες του (κατοικίας, 
εργασίας κ.λπ.). o όρος που χρησιµοποιείται για το ενοίκιο που 
συµφωνείται να πληρώνει ο µισθωτής στον εκµισθωτή για τη χρήση ενός 
ακινήτου, λέγεται µίσθιο ή/και µίσθωµα. 

µίσθωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΝΟΜ. σύµβαση µε την 
οποία ο ένας συµβαλλόµενος (εκµισθωτής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
παραχωρήσει στον άλλο (µισθωτή) τη χρήση ενός πράγµατος και ο µισθωτής 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβά-λει το µίσθωµα που συµφωνήθηκε. 

µισθωτήριο (το) [µτγν.] {µισθωτηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το ιδιωτικό συµφωνητικό 
τής µισθώσεως. 

µισθωτής (ο) [αρχ.], µισθώτρια (η) [µτγν.] {µισθωτριών} ΝΟΜ. 1.το πρόσωπο 
το οποίο εκµισθώνει κινητό ή ακίνητο ΑΝΤ. εκµισθωτής 2. το πρόσωπο που 
µισθώνει την εργασία άλλων προσώπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

µισθωτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη µίσθωση ή τον µισθωτή: ~ 
συµβόλαιο | καθεστώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

µισθωτός, -ή, -ό [αρχ.] το πρόσωπο που παρέχει εργασία έναντι µισθού, 
ιδιωτικός ή δηµόσιος υπάλληλος: (κ. ως ουσ.) οι ~ και οι συνταξιούχοι 
πλήττονται κυρίως από το φορολογικό σύστηµα. 

µισιακός, -ή, -ό κ. µισακός (λαϊκ.) αυτός που ανήκει κατά το ήµισυ σε δύο 
πρόσωπα: ~ χωράφι | οικόπεδο. — µις)ι)ακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µισός + 
παραγ. επίθηµα -ιακός]. 

µισιοναριος (ο) {µισιοναρί-ου | -ων, -ους} ιεραπόστολος τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. missionario < missione < λατ. missio (sacra) «ιεραποστολή» 
(< p. mitto «πέµπω, στέλνω»)]. 

Μ ιοί pi (το) {Μισιριού} (λαϊκ.-παλαιότ.) η Αίγυπτος. — Μισιριώτης κ. 
Μισιρλής (ο), Μισιριώτισσα κ. Μισιρλού (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. 
Misri]. 

µισο-^ κ. µισό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι είναι: 1. µισό, υπάρχει κατά 
το ήµισυ: µισο-γεµάτος, µισό-κιλο 2. ελλιπές, ανολοκλήρωτο: µισό-σβηστος, 
µισό-λογα, µισο-κρυµµένος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το επίθ. µισός}. 

µισό→ κ. µισ- α' συνθετικό που δηλώνει µίσος προς κάποιον/κάτι: µισ-
έλληνας, µισ-άνθρωπος, µισο-γύνης. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ρ. 
µισώ και απαντά ως µισ- προ φωνήεντος (λ.χ. µισ-έλληνας) και ως µισό- προ 
συµφώνου (λ.χ. µισο-γύνης)]. 

µισοαστεία-µισοσοβαρά επίρρ.· για κάτι που εκφράζεται µε αστείο τρόπο, ενώ 
στην πραγµατικότητα λέγεται σοβαρά- µεταξύ σοβαρού και αστείου. 

µισόγελο (το) το χαµόγελο. 
µισογύνης (ο) {µισογύνηδες} πρόσωπο που τρέφει αισθήµατα αποστροφής 

προς το γυναικείο φύλο (πβ. λ. µίσανδρος). — µισογυνία (η) [µτγν.] κ. 
µισογυνισµός (ο). [ΕΤΥΜ. µτγν. < µισό- (< µισώ) + -γύνης < γυνή]. 

µισοκακόµοιρος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) αυτός που είναι σαν κακοµοίρης, µίζερος: 
φαίνεται σαν ~ µ' αυτό το ύφος. — µισοκακόµοιρα επίρρ. 

µισόλογα (τα) λόγια συγκεχυµένα και ασαφή, που αποσκοπούν 
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στην απόκρυψη τής αλήθειας: απαντώ µε ~. µισοξενία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 
η εχθρότητα προς τους ξένους (πβ. 
λ. ξενοφοβία). µισοπεθαµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που βρίσκεται στο 
µεταίχµιο ζωής και θανάτου ΣΥΝ. ηµιθανής 2. (µτφ.) αυτός που έχει 
εξαντληθεί από την κούραση, που έχει χάσει όλες του τις δυνάµεις από την προ-
σπάθεια: µετά από δεκαπέντε ώρες δουλειάς, γύρισε στο σπίτι ~ ΣΥΝ. ψόφιος, 
πτώµα. µίσος, -ή, -ό 1. αυτός που αντιστοιχεί σε ένα από τα δύο ίσα ή σχεδόν 
ίσα µέρη διαιρέσιµου όλου (πράγµατος ή µονάδας µετρήσεως µήκους, βάρους, 
χρόνου κ.λπ.): ~ ώρα είναι ίση µε 30 λεπτά || ~ µέρα | κιλό | µέτρο || ο ~ 
πληθυσµός τής χώρας || οι ~ µαθητές τής τάξης ΑΝΤ. ολόκληρος, συνολικός 2. 
µισό (το) το ένα από τα δύο ίσα µέρη, στα οποία µπορεί να διαιρεθεί ένα 
σύνολο: το ~ του 8 είναι το 4 ΣΥΝ. (λόγ.) ήµισυ· ΦΡ. µισό-µισό | µισά-µισά για 
περιπτώσεις στις οποίες κάτι µοιράζεται εξίσου σε δύο µέρη: τα κέρδη θα πάνε 
µισά-µισά • 3. αυτός που δεν έχει ολοκληρωθεί, που έχει διακοπεί στη µέση, 
πριν φτάσει στο τέλος του: κάνει ~ δουλειές (δεν τις ολοκληρώνει) || έµεινε στα 
~ (τού δρόµου | τής προσπάθειας) || µου είπε ~ λόγια, τίποτε ξεκάθαρο ΣΥΝ. 
αποσπασµατικός, ασυµπλήρωτος, ατελής, ανολοκλήρωτος, ελλιπής 4. (συνήθ. 
σκωπτ. για πρόσ.) αυτός που παρουσιάζει ελλιπή ή ανεπαρκή σωµατική 
κατασκευή ή διανοητική ανάπτυξη: - µερίδα (µικρόσωµος) || έµεινε - (για 
κάποιον που αδυνάτισε πολύ) ΣΥΝ. λειψός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ήµισος (µε καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση τού αρχικού 
φωνήεντος) < αρχ. ήµισυς (βλ.λ.)]. µίσος (το) {µίσ-ους | -η, χωρ. γεν. πληθ.} 
αίσθηµα έντονης αντιπάθειας και εχθρότητας: άσβεστο | θανάσιµο ~ || 
καλλιεργώ | τρέφω | ενισχύω το - µεταξύ των δύο λαών || ~ απέναντι σε | προς 
καθετί καινούργιο || αφήστε τα ~ και τις διχόνοιες! ΣΥΝ. απέχθεια, αποστροφή 
ΑΝΤ. αγάπη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µίσος, βλ. κ. µισώ]. µισοσκόταδο (το) το σκοτάδι που δεν είναι 
πλήρες, αλλά διακόπτεται από φως: κρυφοµιλούσαν στο ~ || δούλευε ώς το ~. 
µισοσοβαρά επίρρ. → µισοαστεία-µισοσοβαρά µισοτιµής επίρρ. (καθηµ.) 1. 
στη µισή από την αρχική τιµή 2. (κατ' επέκτ.) πολύ φθηνά, σχεδόν δωρεάν: στο 
παζάρι στο Μοναστηράκι κάθε Κυριακή βρίσκεις ρούχα ~. µισότριβος, -η, -ο 
(λαϊκ.) 1. αυτός που έχει φθαρεί µερικώς 2. (κ. ως ουσ.) πρόσωπο µέσης ηλικίας 
3. ως χαρακτηρισµός ανήθικης γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. < µισός + -τριβος < τρίβω]. µισοφέγγαρο (το) (καθηµ.) 1. το 
ηµικύκλιο που εµφανίζει η σελήνη κατά το πρώτο και το τελευταίο τέταρτο της 
ΣΥΝ. ηµισέληνος 2. (κατ' επέκτ.) το δρεπανοειδές σχήµα που εµφανίζει η 
σελήνη πριν από το πρώτο της τέταρτο και µετά το τελευταίο της ΣΥΝ. 
ηµισέληνος 3. (συνεκδ.) το σχέδιο που έχει το παραπάνω δρεπανοειδές σχήµα: 
µισοφέγγαρα υπάρχουν σε πολλούς θυρεούς || το ~ είναι εθνικό σύµβολο τής 
Τουρκίας ΣΥΝ. ηµισέληνος. µισοφόρι (το) → µεσοφόρι 
Μισσισσιππής (ο) ποταµός τής Β. Αµερικής στις Κεντρικές Η.Π.Α., που 

εκβάλλει στον Κόλπο τού Μεξικού. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mississippi, από ινδιάν. γλώσσες, στις οποίες σηµαίνει 
«µεγάλα νερά»]. µίστερ (ο) {άκλ.} 1. (στους αγγλόφωνους) κύριος· συχνά και 
σε προσφωνήσεις από Έλληνες προς αλλοδαπούς άνδρες 2. τίτλος που απο-
νέµεται σε άντρα ο οποίος αναδείχθηκε νικητής σε διαγωνισµό σω-µατοδοµής 
(µπόντι µπίλντινγκ): ~ υφήλιος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mister, άλλος τ. τού Master (από τον 16ο αι.), βλ. λ. ράστερ]. 
µΐΌτός (ο) [µεσν.] {µιστοί κ. µιστά (τα)} (λαϊκότ.) ο µισθός (βλ.λ.). µίσχος (ο) 
(λόγ.) λεπτό στέλεχος που συνδέει το φύλλο ή τον καρπό µε το κυρίως σώµα 
τού φυτού ΣΥΝ. κοτσάνι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., τεχν. όρ., αγν. ετύµου, καθώς δεν ευσταθεί η σύνδεση µε λιθ. 
miskas «δάσος» και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου «µίσκαιος' κήπος»}. µισώ ρ. 
µετβ. {µισείς... | µίσ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. τρέφω µε πάθος 
αισθήµατα έντονης εχθρότητας απέναντι (σε κάποιον/κάτι), θέλω το κακό του: 
ο ένας λαός µισεί τον άλλον || τον µισεί γιατί του σκότωσε τους γονείς του ΣΥΝ. 
εχθρεύοµαι ΑΝΤ. αγαπώ 2. αποστρέφοµαι, δεν µου αρέσει (κάτι): ~ την 
υποκρισία | την αλαζονεία | τη µικροπρέπεια- ΦΡ. (α) τον πλούτον 
πολλοίεµίσησαν, την δόξαν ουδείς (ρητό) για την υπεροχή τής δόξας, ακόµη 
και απέναντι στον πλούτο (β) ο συ µισείς, ετέρω µη ποίησης (ο συ µισείς, 
έτέρωµή ποίησης, Τω-βίτ4,15) µην κάνεις σε άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου 
κάνουν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µισώ (-έω), αβεβ. ετύµου. Πολλά ερωτηµατικά προκαλεί 
η σύνδεση µε λατ. miser «άθλιος, ταλαίπωρος», mitto «στέλνω», ενώ δεν είναι 
σαφές αν το ρ. µισώ αποτελεί κανονικό παράγωγο τού ουσ. µίσος ή το 
αντίστροφο]. µιτάρι (το) {µιταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) εξάρτηµα τού αργαλειού, µε 
το οποίο µετακινούνται τα νήµατα τού στηµονιού, για να περνά µέσα από αυτά 
η σαΐτα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µιτάριον, υποκ. τού αρχ. µίτος]. 

µιταρώνω ρ. αµετβ. {µιτάρω-σα, -µένος} περνώ τα νήµατα τού αργαλειού στα 
µιτάρια. — µιτάρωµα (το). 

µιτάτο (το) 1. (διαλεκτ.) ποιµενική εγκατάσταση, το κατάλυµα τού βοσκού 
πάνω στα βουνά ΣΥΝ. µάντρα, στάνη, καλύβα 2. (στο Βυζάντιο) η υποχρέωση 
των πολιτών να παρέχουν στέγη και τροφή σε κρατικούς υπαλλήλους, 
πολιτικούς ή/και στρατιωτικούς, οι οποίοι ταξίδευαν στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους, καθώς επίσης και σε σηµαίνοντες ιδιώτες. 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µτγν. µητάτον < λατ. metatum «στρατιωτικό κατάλυµα» < p. 
metor «καταµετρώ»]. 

µιτάτο ή µητάτο; Το µεσαιωνικό µιτάτο προέρχεται από το λατ. metatum, 
που σήµαινε αρχικά «το στρατιωτικό κατάλυµα». Η λέξη άλλαξε διττά: 
στη σηµασία, διαλεκτικώς σήµανε ειδικότερα «ποιµενικό κατάλυµα, 
µάντρα ή καλύβα των βοσκών το καλοκαίρι στα ορεινά»· στη φωνητική, το 
e προφέρθηκε i. To -i- αυτό γράφεται µε την απλούστερη φωνητική γραφή, 
µε 1. Όπως δε έχει διδάξει από παλιά ο Γ. Χατζιδάκις, ο πατήρ τής 
ελληνικής γλωσσολογίας, η ορθογραφία των Βυζαντινών (που έγραψαν 
µητάτο) δεν δεσµεύει, αφού ελλείψει ειδικών γνώσεων οι Βυζαντινοί λόγιοι 
έγραφαν βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Αντίθετα, το καντήλι γράφεται µε 
-η- γιατί είναι ήδη αρχαίο (κανδήλη), µολονότι και αυτό από λατ. candela. 

µίτζα (η) → µίζα 
µίτινγκ (το) {άκλ.} η (συνήθ. επίσηµη) συνάντηση, η συγκέντρωση προσώπων 

µε συγκεκριµένο σκοπό: τα στελέχη τής εταιρείας βρίσκονται σε ~ || ~ στίβου. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. meeting < p. meet «συναντώ» < αρχ. αγγλ. mëtan]. 

µίτος (ο) το νήµα, η κλωστή και ειδικότ. η κλωστή τού στηµονιού· ΦΡ. (α) 
(µτφ.) ο µίτος των ιδεών το ξετύλιγµα των σκέψεων σε µια σειρά λογικής 
αλληλουχίας, ο ειρµός των ιδεών (β) ο µίτος τής Αριάδνης βλ. λ. Αριάδνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Χωρίς επαρκή στήριξη οι συνδέσεις µε 
σανσκρ. mithâs «αµοιβαίος, αλλεπάλληλος», µε λατ. mita «ραβδί για πλέξιµο 
διχτυών);)», mitto «στέλνω», όπως και µε τη λ. µί-τρα]. 

µιτοχόνδριο (το) {µιτοχονδρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κυτταρικό οργανίδιο που 
συµβάλλει στην παραγωγή ενέργειας τού κυττάρου.   — µιτο-χονδριακός, -ή, -
ό. [ΕΤΎΜ. < µίτος + χόνδρος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mito-chondre]. 

µίτρα (η) {µιτρών} χρυσοποίκιλτο κάλυµµα τής κεφαλής, που φέρουν οι 
ορθόδοξοι επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι κατά την τέλεση των λειτουργικών 
τους καθηκόντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «δεσµός», 
πιθ. µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *mei-«δένω, συνδέω» (αν δεν πρόκειται για 
απευθείας δάνειο από τη Σανσκρ.), πβ. σανσκρ. mitra- «φίλος», αβεστ. miOra- 
«συµβόλαιο, φίλος». Η λ. µίτρα δήλωνε στον Όµηρο το µέρος τής πανοπλίας 
που φορούσαν οι Κρήτες γύρω από τη µέση και κάτω από τον θώρακα]. 

µιτροειδής, -ής, -ές [1884] {µιτροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 
σχήµα µίτρας 2. ΑΝΑΤ. µιτροειδής (βαλβίδα) η βαλβίδα ανάµεσα στον 
αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία τής καρδιάς, που αποτελείται από 
δύο τριγωνικά πτερύγια και εµποδίζει την παλινδρόµηση τού αίµατος στον 
κόλπο, όταν συστέλλεται η κοιλία: πρόπτωση µιτροειδούς (ενν. βαλβίδας). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mitral]. 

µίτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΒΙΟΛ. η διαδικασία κατά την 
οποία ένα κύτταρο διαιρείται σε δύο θυγατρικά, τα οποία έχουν πυρήνες µε 
τον ίδιο αριθµό χρωµοσωµάτων, όπως ο γονικός πυρήνας. [ΕΤΥΜ < µίτος, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mitosis, κατ' αναλογίαν προς τον αντίστοιχο 
επιστηµ. όρο µείωση (πβ. αγγλ. meiosis)]. 

µιτωτικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µίτωση 2. µιτω-τικός | 
κυτταρικός κύκλος ο κύκλος τής ζωής ενός κυττάρου που περιλαµβάνει τα 
στάδια από τη γέννηση του µε µίτωση τού γονικού κυττάρου ώς την επόµενη 
διαίρεση του (βλ. κ. λ. µίτωση, πρόφαση, µεσόφαση, ανάφαση, τελόφαση). 

Μιχαελα (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Μιχαήλα 
Μιχαήλ (ο) {άκλ.} 1. ένας από τους δύο Αρχαγγέλους, ο οποίος στη λαϊκή 

παράδοση συνδέεται µε τον επικείµενο θάνατο κάποιου 2. όνοµα αγίων, 
πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµόνων τού 
Βυζαντίου και τής Ευρώπης 4. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Μιχάλης. 
(Βλ. κ. λ. Ταξιάρχης). [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Mikhaél «ποιος είναι σαν 
τον Θεό;»]. 
Μιχαλού (η) η γυναίκα τού Μιχάλη- κυρ. στη ΦΡ. χρωστάει τής Μι-χαλούς 
βλ. λ. χρωστώ. 

Μ.Κ.∆. (ο) Μέγιστος Κοινός ∆ιαιρέτης. 
Μ.Κ.Ε. (το) Μετεωρολογικό Κέντρο Ελληνικού. 
Μ.Κ.Ο. (ο) Μη Κυβερνητικός Οργανισµός (βλ. λ. οργανισµός). 
Μ.Μ.Ε. (τα) µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά µέσα 

και κατ' επέκτ. τα δίκτυα πληροφορικής). 
µνα (η) µέτρο βάρους και νοµισµατική µονάδα των αρχαίων Ελλήνων. [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. µνα, σηµιτ. δάνειο (πβ. εβρ. mane, ακκαδ. manu, ουγκα-ριτ. mn), ίσως 
µέσω φοιν. *manê]. 

µισό-1 α συνθετικό 
µισο-άδειος, -α, -ο µισό-γυµνος, -η, -ο µισο-κρυµµένος, -η, -ο µισο-σβήνω ρ. µισο-τελειώνω ρ. 
µιοό-βραστος, -η, -ο µιοο-ερειπωµένος, -η, -ο µισο-λιπόθυµος, -η, -ο µισο-σβησµένος, -η, -ο µισό-τρελος, -η, -ο 
µισο-γεµάτος, -η, -ο µισο-καµένος,-η,-ο µισο-µεθυσµένος,-η.-ο µισό-σβηστος,-η,-ο µισο-φωτισµένος,-η,-ο 
µισο-γινωµένος. -η. -ο µισό-κλειστος. -η. -ο µισο-πάλαβος, -η, -ο µισο-σκότεινος, -η, -ο µισο-χαρούµενα επίρρ. 
µισογκρεµισµένος, -η. -ο µισο-κοιµισµένος, -η, -ο µισο-ποτισµένος,-η,-ο µισο-τελειωµένος, -η, -ο µισο-ψηµένος, -η, -ο 
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µνεία (η) (σπάν. µνειών} η αναφορά που έχει τον χαρακτήρα υποµνή-
σεως: σε κανένα από τα κείµενα δεν υπάρχει η σχετική ~ || για να µη 
χαλάσει το ήπιο κλίµα, απέφυγε να κάνει - των διαφορών που τους 
χωρίζουν ΦΡ. εύφηµος µνεία (i) τιµητική διάκριση ως υπενθύµιση 
και αναγνώριση τού έργου και τής προσφοράς (κάποιου): απονέµω ~ 
σε κάποιον (ii) (ειδικότ.) ειδικός έπαινος: δίπλωµα µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ία, νύξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µνή-ιά < *µνα-ιά < θ. µνά- τού ρ. µνώµαι (< *µνά-οµαί) 
«σκέπτοµαι, συλλογίζοµαι», βλ. κ. µνηστή]. 

µνέω ρ. αµετβ. (λαϊκ.-λογοτ.) ορκίζοµαι: «ταµάτια η πείνα εµαύρισε, 
στα µάτια η µάννα µνέει» (∆. Σολωµός). 
[ΕΤΥΜ. < *οµνέω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ο-) < αρχ. οµνύω 
(βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -έω (µε µεταπλασµό)]. 

µνήµα (το) {µνήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.-λογοτ.) ο τάφος ΣΥΝ. µνη-
µούρι. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µνήµα < θ. µνη- τού ρ. µι-µνή-σκω «θυµίζω» (βλ. λ. µνή-
µη)]- 

µνηµειακός, -ή, -ό (κυρ. για οικοδοµήµατα) αυτός που έχει τις δια-
στάσεις και τη µεγαλοπρέπεια µνηµείου: ~ κτίσµατα | ζωγραφική. 

µνηµείο (το) 1. οικοδόµηµα, στήλη, άγαλµα ή άλλης µορφής γλυπτό, το 
οποίο δηµιουργείται προς τιµήν και ανάµνηση προσώπου που έχει πε-
θάνει ή σηµαντικού γεγονότος: το - τού Αγνώστου Στρατιώτη | τού 
Αφανούς Ναύτου (βλ. λ. ναύτης) || το ~ των πεσόντων || µεγαλοπρεπές 
| σεµνό ~ 2. µεµονωµένο κτίσµα ή σύνολο κτισµάτων, που έχουν δια-
σωθεί και διατηρηθεί από προηγούµενη ιστορική στιγµή και παρου-
σιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον: τα αρχαία ~ µιας χώρας | µιας πε-
ριοχής || ιστορικά | εθνικά ~ || το ~ τού Παρθενώνα 3. έργο τέχνης ή λό-
γου, κατ' επέκτ. οποιοδήποτε αντικείµενο ή κείµενο αποτελεί σηµα-
ντικό δείγµα τής εποχής του: ~ λόγου || από την προϊστορική εποχή 
δεν υπάρχουν γραπτά ~ 4. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί τυπι-
κό δείγµα έκφρασης µιας ιδιότητας στον υπέρµετρο βαθµό: το έργο 
του είναι ~ σοφίας || (κ. ειρων.) ~ ασάφειας | βλακείας. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
µνηµεϊον < µνήµα]. 

µνηµειώδης, -ης, -ες [1889] {µνηµειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυ-
τός που έχει τις εξαιρετικά µεγάλες και επιβλητικές διαστάσεις ενός 
µνηµείου: ~ άγαλµα | αρχιτεκτονική ΣΥΝ. µνηµειακός, κολοσσιαίος, 
µεγαλειώδης 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη λαµπρότη-
τα, που προκαλεί πολύ µεγάλη εντύπωση: ~ κινηµατογραφική παρα-
γωγή ΣΥΝ. µεγαλειώδης, επικός, κολοσσιαίος ΑΝΤ. σεµνός, ταπεινός 3. 
αυτός που ξεπερνά τα συνηθισµένα µέτρα, που θεωρείται στο είδος 
του εξαιρετικός: ~ έκδοση | αγόρευση 4. αυτός που αξίζει να µνηµο-
νευθεί, που έχει αφήσει εποχή λόγω τής ιστορικής του αξίας: ~ νίκη 
| ανακάλυψη ΣΥΝ. κοσµοϊστορικός, αλησµόνητος. — µνηµειωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΣΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
monumental]. 

µνήµη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ικανότητα τού νου να συγκρατεί γε-
γονότα, παραστάσεις, προηγούµενες εµπειρίες κ.λπ. και να τα ανα-
καλεί µε το κατάλληλο ερέθισµα: έχω καλή | κακή | γερή | ισχυρή | 
αδύνατη ~ || χάνω τη ~ µου || ~ ελέφαντα (πολύ καλή µνήµη) ΣΥΝ. µνη-
µονικό ΑΝΤ. αµνησία 2. (συνεκδ.) η λειτουργία τού νου, κατά την 
οποία συγκρατεί και ανακαλεί γεγονότα, παραστάσεις, εµπειρίες 
κ.λπ., καθώς και ο χώρος τού νου στον οποίο υποτίθεται ότι διατη-
ρούνται αυτά: η ~ µου δεν µε βοηθεί (δεν µπορώ να θυµηθώ) || έχω 
συγκρατήσει | έµεινε χαραγµένο στη ~ µου κάτι ΣΥΝ. θύµηση ANT. λή-
θη· ΦΡ. (α) από µνήµης (ειπείν τι µνήµης άπο, Σοφοκλ. Οιδ. Τύραννος 
1131) µε βάση τα όσα θυµάται κανείς απ' έξω, χωρίς σηµειώσεις ή 
οτιδήποτε ανάλογο: απαρίθµησε ~ όλα τα πρόσωπα που είχαν συµ-
µετάσχει σ' εκείνο το συνέδριο (β) ανακαλώ στη µνήµη µου βλ. λ. 
ανακαλώ (γ) αν δεν µε απατά | µε γελά η µνήµη µου βλ. λ. απατώ 3. 
η ικανότητα κάποιου να θυµάται, όπως αντανακλάται στις πράξεις 
και τις αποφάσεις του: λαός χωρίς ~ 4. (συνεκδ.) µνήµες (οι) σύνολο 
παραστάσεων και εµπειριών που έχουν βιωθεί κατά το παρελθόν: 
παιδικές ~ || ~ απ' τον καιρό τού πολέµου || είναι ακόµη νωπές οι ~ 
από το ναυάγιο ΣΥΝ. αναµνήσεις 5. η ιδιαίτερη ανάµνηση που έχει 
αφήσει νεκρό πρόσωπο ή γεγονός τού παρελθόντος: η ~ του θα µείνει 
στις καρδιές µας || αµαυρώνω | κηλιδώνω τη ~ κάποιου- ΦΡ. αιωνία 
(του | της) η µνήµη! βλ. λ. αιώνιος 6. η ανάκληση στον νου, η (υπεν-
θύµιση: η σηµερινή επέτειος είναι ηµέρα µνήµης όσων αγωνίστηκαν 
για µας· ΦΡ. εις µνήµην (+γεν.) για να µην ξεχαστεί (κάποιος που πέ-
θανε), για να διατηρηθεί και να τιµηθεί το όνοµα του: δωρεά ~ τού 
αδελφού µου 7. ΠΛΗΡΟΦ. η µονάδα τού υπολογιστή που χρησιµοποι-
είται για την αποθήκευση, προσωρινή ή µόνιµη, προγραµµάτων ή δε-
δοµένων διακρίνεται σε κύρια ή κεντρική µνήµη (βλ. λ. R.A.M.) και 
σε δευτερεύουσα ή περιφερειακή µνήµη. 

[ΕΤΥΜ; αρχ. < θ. µνη- τού ρ. µι-µνή-ισκω «θυµίζω» (µε ενεστωτικό 
αναδιπλασιασµό) < *mnä- | *meneâ- (δισύλλ. µορφή), µεταπτωτ. βαθµ. 
τού I.E. *men- «σκέπτοµαι» (ευρείας διαδόσεως ρίζα, που αφορά σε 
πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. λατ. memini «θυµούµαι», σανσκρ. 
amnäsi$uh «αναφέρθηκαν» (αόρ.), mnäta- «αναφερθείς», γοτθ. man 
«σκέφτοµαι» κ.ά. Οµόρρ. µέν-ος, µαν-ία, µάν-τις, µαν-θάνω, αύτό-µα-
τος, µνη-στή, µνή-µα κ.ά.]. µνηµονεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µνηµόνευ-σα, 
-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. θυµάµαι κάποιον και τον αναφέρω, 
κάνω µνεία σε κάποιον: στο έργο του µνηµόνευσε όσους τον βοήθησαν 
2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) αναφέρω ονοµαστικά (αποθανόν πρόσωπο), 
προσευχόµενος για την ψυχή του (β) (γενικότ.) κάνω ονοµαστική 
αναφορά σε κάποιον (συνήθ. σε πρόσωπο που δεν ζει πια), θυµάµαι 
κάποιον και αναφέρω το όνοµα του: «µνηµονεύετε ∆ιονύσιο Σολωµό 
και Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη» (Οδ. Ελύτης) ΣΥΝ. (λαϊκ.) µελετώ. — 
µνηµόνευση (η) [µτγν.]. µνηµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τη µνήµη και 

τις λειτουργίες της: ~ ικανότητα 2. µνηµονικό (το) η ικανότητα κά-
ποιου να διατηρεί και να ανακαλεί στη µνήµη του (γεγονότα, παρα-
στάσεις): έχει γερό | δυνατό ~ ΣΥΝ. µνήµη 3. µνηµονική (η) η διαδι-
κασία ή τεχνική τής ενίσχυσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων 
αποµνηµόνευσης και ανάκλησης πληροφοριών ΣΥΝ. µνηµοτεχνική. 

µνηµόνιο (το) {µνηµονί-ου | -ων} (επίσ.) έγγραφη έκθεση µε ειδική 
αναφορά σε συγκεκριµένη υπόθεση ΣΥΝ. υπόµνηµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µνηµόνιον | µνηµονεϊον < αρχ. µνήµων. Η σηµ. «υπόµνηµα» αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. memorandum]. 

µνηµοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ανάµνηση, ενθύµηση ΑΝΤ. 
λησµοσύνη. 

µνηµόσυνο (το) {µνηµοσύν-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. δέηση που επανα-
λαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από τον θάνατο ενός 
προσώπου για την ανάπαυση τής ψυχής του: ετήσιο αρχιερατικό ~ || 
κάνω | τελώ το ~ τού πατέρα µου 2. συγκέντρωση εις µνήµην σηµα-
ντικού προσώπου, στη διάρκεια τής οποίας πλέκεται το εγκώµιο για 
τη ζωή και την προσφορά του: πολιτικό | φιλολογικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µνηµόσυνον, αρχική σηµ. «ενθύµιο, υπόµνηµα - ενθύµηση» (πβ. 
Π.∆. Ψαλµ. 135, 13: κύριε, το µνηµόσυνον σου εις γενεάν και γενεάν), 
< µνήµων. Η εκκλησ. σηµ. είναι µεσν.]. 

µνηµοτεχνική (η) [1889] η µνηµονική (βλ. λ. µνηµονικός). — µνη-
µοντεχνικός, -ή, -ό [1889]. 

µνηµούρι (το) (µνηµουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το µνήµα. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
µνηµούρι(ν) < µτγν. µνηµόριον < λατ. memorium (< memoria 
«µνήµη»), µε παρετυµολ. επίδραση τού ουσ. µνήµα]. 

µνήµων, -ων, -ον {µνήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (αρχαιο-
πρ. +γεν.) αυτός που θυµάται (κάποιον/κάτι συγκεκριµένο}: είµαστε 
~ των µεγάλων υπηρεσιών που προσέφερες ANT. επιλήσµων.    ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. αρ_χ. < θ. µνη- τού ρ. µι-µνή-ισκω 
«θυµίζω». Βλ. κ. µνήµη]. 

µνήσθητι µου Κύριε (Κ.∆. Λουκ. 23,42: µνήσθητι µου, Κύριε, όταν 
ελθης εν τη βασιλεία σου = θυµήσου µε, Κύριε, όταν επανέλθεις στη 
βασιλεία σου) για την έκφραση έκπληξης ΣΥΝ. µέγας είσαι Κύριε!, 
έλα Χριστέ και Παναγιά! 

µνησίκακος, -η, -ο αυτός που δεν ξεχνά το κακό που έχει υποστεί και 
διακατέχεται από έντονη επιθυµία να βλάψει τον υπαίτιο παίρνοντας 
εκδίκηση ΣΥΝ. εκδικητικός ΑΝΤ. αµνησίκακος, ανεξίκακος. — 
µνησίκακα επίρρ., µνησικακία (η) [µτγν.], µνησικακώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µνησι- (< *µνήσις «υπενθύµιση», όπως µαρτυρείται στο 
συνθ. άνά-µνησις, βλ κ. µνήµη) + κακός]. 

µ νηστεία (η) [αρχ.] {µνηστειών} 1. η αµοιβαία υπόσχεση για τη µελ-
λοντική σύναψη γάµου ΣΥΝ. αρραβώνας 2. ο χρόνος που διαρκεί ο 
αρραβώνας: σύντοµη | µακρά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 

µνηστεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µνήστευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
1. (λόγ.) αρραβωνιάζω: ~ την κόρη µου µε τον γυιο του 2. (µεσοπαθ. 
µνηστεύοµαι) αρραβωνιάζοµαι: είναι µνηστευµένοι. — µνήστευση 
(η) [µτγν.]. 

µνηστή (η) (λόγ.) η γυναίκα µε την οποία έχει δώσει κάποιος αµοι-
βαία υπόσχεση γάµου ΣΥΝ. αρραβωνιαστικιά. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. επιθ. µνηστός < ρ. µνώµαι (-άο-) (πβ. αόρ. έ-
µνησ-α), βλ. κ. µνηστήρας]. 

µνηστήρας (ο) 1. (λόγ.) ο άνδρας που έχει δώσει αµοιβαία υπόσχεση 
γάµου µε γυναίκα ΣΥΝ. αρραβωνιαστικός 2. (µτφ.) (+γεν.) αυτός που 
προβάλλει αξιώσεις και παρουσιάζεται ως επίδοξος διεκδικητής συ-
γκεκριµένου αξιώµατος, θέσης ή τίτλου: οι ~ τής εξουσίας | τού χρί-
σµατος | τού θρόνου | τού τίτλου (τού πρωταθλητή) ΣΥΝ. δελφίνος (για 
εξουσία). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µνηστήρ, -ήρος < ρ. µνώµαι | µνάοµαι (πβ. αόρ. έ-µνησ-
α) < θ. µνά- τού ρ. µι-µνή-ισκω «θυµίζω» (για το οποίο βλ. λ. µνήµη). 
Το ρ. µνώµαι παρουσιάζω δύο σηµ.,«συλλογίζοµαι, σκέπτοµαι» και 
«ζητώ σε γάµο», εκ των οποίων η δεύτερη αποµακρύνεται αισθητά 
από το σηµασιολ. πεδίο τού ρ. µιµνήσκω. Εντούτοις, τα παράγωγα 
τού ρ. µνώµαι (µνηστός, µνηστήρ, µνηστεύω κ.τ.ό.) συνήθ. εµφανί-
ζουν στοιχεία και των δύο σηµασιών. 'Ετσι, το ουσ. µνηστήρ δήλωνε 
τόσο «εκείνον που θυµάται» όσο και «εκείνον που ζητεί γυναίκα σε 
γάυ,ο» (σηµ. γνωστή στην Οδύσσεια)]. 

µνηστρα (τα) τα δώρα, κυρ. κοσµήµατα, που ανταλλάσσουν οι αρ-
ραβωνιασµένοι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µνήστρον «αρραβώνας - γάµος» < αρχ. µνώµαι, βλ. λ. 
µνηστήρας]. 

µοβ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού µενεξέ ΣΥΝ. ιώδης, 
βιολετής, µενεξεδής 2. µοβ (το) το ίδιο το χρώµα τού µενεξέ. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. mauve < λατ. malva «µολόχα»]. 

µογγολάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ο µικρός Μογγόλος, παιδί µογγολικής 
καταγωγής 2. (λαϊκ.-οικ.) το παιδί που πάσχω από µογγολισµό 3. 
(σκωπτ.) ο ανόητος, ο βλάκας. 

Μογγολία (η) 1. περιοχή τής Κ. Ασίας που περιλαµβάνει την Εσωτε-
ρική Μογγολία (µε αυτόνοµο καθεστώς στο πλαίσιο τής Λαϊκής ∆η-
µοκρατίας τής Κίνας) και το ανεξάρτητο κράτος τής Μογγολίας 
(πρώην Εξωτερικής Μογγολίας) 2. το κράτος τής Μογγολίας- κράτος 
τής Κ. Ασίας µε πρωτεύουσα το Ουλάν Μπατόρ, επίσηµη γλώσσα τη 
Μογγολική και νόµισµα το τουγκρίκ. — Μογγόλος (ο), Μογγόλα (η), 
µογγολικός, -ή, -ό (βλ.λ), Μογγολικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Mongolia < µογγολ. Mongghol < mengu ή 
mongu «γενναίος, ακυρίευτος»]. 

µογγολικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μογγολία και τους 
κατοίκους της: ~ τέχνη | φυλή | επιδροµή 2. ΓΛΩΣΣ. µογγολικές γλώσ-
σες κλάδος των αλταϊκών γλωσσών, στον οποίο περιλαµβάνονται η 
γλώσσα τής Μογγολίας καθώς και γλώσσες ορισµένων λαών τής 
πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τής Κίνας. 
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µογγολισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. γενετική ανωµαλία χρωµοσωµάτων, που χα-
ρακτηρίζεται από νοητική καθυστέρηση, µυϊκή αδυναµία και δυ-
σπλασία των οφθαλµών, γνωστή και ως «µογγολοειδής ιδιωτεία» ή 
«σύνδροµο Ντάουν» 2. (µτφ.-σκωπτ.) η ηλιθιότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. mongolisme]. 

µογγολοειδής, -ής, -ές (µογγολοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
µοιάζει µε Μογγόλο 2. ΕΘΝΟΛ. µοννολοειδής φυλή οµάδα ανθρώπι-
νων φυλών, στις οποίες περιλαµβάνονται πληθυσµοί τής Α., ΝΑ. και 
Κ. Ασίας, οι Εσκιµώοι και, βάσει ορισµένων θεωριών, οι Ινδιάνοι τής 
Αµερικής ΣΥΝ. κίτρινη φυλή. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
mongoloid (νόθο συνθ.)]. 

Μ.Ο.∆. (το) Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο. 
µόδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η επικρατούσα κατά περιόδους τάση στην 
ένδυση και γενικότ. στον τρόπο συµπεριφοράς και σκέψεως µεταξύ 
των µελών δεδοµένου κοινωνικού συνόλου, µε χαρακτήρα εφήµερο 
και διαρκώς µεταβαλλόµενο: το πρόχειρο ντύσιµο είναι | γίνεται τής - 
|| επίδειξη | περιοδικό µόδας || ντυµένος µε την τελευταία λέξη τής ~ ί| 
λανσάρω καινούργια ~ || ακολουθώ τη ~ || (µειωτ.) έχει γίνει ~ να 
µιλάνε όλοι σε όλους στον ενικό ΣΥΝ. νεωτερισµός, συρµός. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. moda < λατ. modus «τρόπος»]. 

µόδα - µοδίστρα - µοδέρνος - µοδέλο - µο)υ)ρταδέλα. Σε τέτοιες 
λέξεις έχουµε το φαινόµενο που οι γλωσσολόγοι χαρακτηρίζουν ως 
υπεραστισµό (superurbanismus), δηλ. ως τεχνητή προφορά κατά τα 
πρότυπα τής (τότε) λόγιας γλώσσας των αστών, που ρύθµιζε την 
προφορά των ξένων λέξεων κατά τη φωνητική δοµή τής 
Ελληνικής. Έτσι αντί *µόντα από ιταλ. moda «τρόπος ενδυµασίας» 
(το οποίο προέρχεται από το λατ. modus «τρόπος») εξελληνίσθηκε 
η λ. σε µόδα (µε δ αντί -ντ-)· αντί *µοντίστρα ελέχθη µοδίστρα και 
µοδίστα (από το γαλλ. modiste)· αντί µοντέρνος, λέξη που τελικά 
επικράτησε, χρησιµοποιήθηκε αρχικά ο τ. µοδέρνος (από ιταλ. 
moderno(· αντί µοντέλο, που είναι η λ. η οποία επικράτησε τελικά, 
χρησιµοποιήθηκε ο όρος µοδέλο (από ιταλ. modello)· αντί 
µο)υ)ρταντέλα ελέχθη µο)υ)ρταδέλα (από ιταλ. mortadella < λατ. 
murtatum < λατ. murtum < ελλην. µύρτον [αντιδάνεια λέξη]). 

µοδάτος, -η, -ο (οικ.) αυτός που ακολουθεί τη µόδα τής εποχής του. 
µόδι (το) {µοδ-ιού | -ιών} µονάδα µετρήσεως χωρητικότητας ξηρών 
καρπών και σιτηρών, ισοδύναµη µε 8,75 λίτρα. [ETYM. < µτγν. 
µόδιον | µόδιος < λατ. modius, ρωµαϊκό µέτρο χωρητικότητας, που 
ισοδυναµούσε µε το 1/6 τού µεδίµνου]. 

µοδίστρα (η) {µοδιστρών} η γυναίκα που έχει ως επάγγελµα την κα-
τασκευή γυναικείων ρούχων είτε σε δικό της εργαστήριο είτε κατ' οί-
κον ΣΥΝ. ράφτρα. — (υποκ.) µοδιστρουλα (η), ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. modiste (µε προσθήκη τού -ρ- κατά τα επαγγελµατικά 
θηλ. σε -γα, λ.χ. ράφ-τρα, υφάν-τρα) < mode «µόδα»]. 

µοδιστραδικο (το) το εργαστήριο τής µοδίστρας. 
µοδιστρική (η) η τέχνη τής µοδίστρας. 
µόδιστρος (ο) 1. ο επαγγελµατίας που ασχολείται µε τον σχεδιασµό 

ενδυµάτων, τα οποία δηµιουργούν νέα τάση στη µόδα: υψηλοί | µε-
γάλος ~ 2. ο επαγγελµατίας που ασχολείται µε τον σχεδιασµό, την 
κοπτική και ραπτική ενδυµάτων. [ΕΤΥΜ. < µοδίστρα (βλ.λ.), 
υποχωρητ.]. 

Μ.O.E. (τα) Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. 
Μοζαµβίκη (η) (πορτ. Republica de Moçambique = ∆ηµοκρατία τής 
Μοζαµβίκης) κράτος τής ΝΑ. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μαπούτου, 
επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµισµα το µετικάλ. — Μο-
ζαµβικανός (ο), Μοζαµβικανή (η), µοζαµβικανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Mozambique < πορτ. Moçambique < αραβ. musa 
malik «ο βασιλιάς Musa» (ονοµασία παλαιότερου Αφρικανού 
ηγευ,όνα)]. 

µοιάζω κ. (λόγ.) οµοιάζω [µτγν.] ρ. αµετβ. {έµοιασα} (+µε | +σε | -Ι-
γεν.) 1. έχω παρόµοια χαρακτηριστικά (µε κάποιον/κάτι): ~ στον πα-
τέρα µου | τής µητέρας µου | µε τον παππού µου || αυτή η πόλη µοιά-
ζει µε την Αθήνα' είναι γεµάτη µπετόν και καυσαέρια || (µειωτ.) δεν 
σου έµοιασα | µοιάζω (είµαι πολύ καλύτερος από σένα) || µοιάζουν 
σαν δύο σταγόνες νερό (για περιπτώσεις υπερβολικής οµοιότητας) || 
δεν του µοιάζει ούτε στο µικρό του δακτυλάκι (για απόγονο κάποιου, 
που αποδεικνύεται πολύ κατώτερος από τον προγονό του) ΣΥΝ. φέρνω 
2. (+για) δίνω την εντύπωση ότι είµαι κάτι: σου - για ηλίθιος και µου 
λες τέτοιες ανοησίες; 3. µοιάζει (+να) φαίνεται, δίνει την εντύπωση: 
~ να έχει ενδιαφέρον || ~ να έρχεται κατά 'δω, αλλά δεν είµαι 
σίγουρος ΣΥΝ. δείχνει. [EJXM µεσν. < µτγν. οµοιάζω < αρχ. 
όµοιος]. 

Μοικανός (ο) µέλος φυλής Ινδιάνων τής Β. Αµερικής, που διαλύθηκε 
κατά τον 18ο αι.· ΦΡ. (µτφ.) ο τελευταίος των Μοϊκανών (από το ο-
µώνυµο µυθιστόρηµα τού Τζ.Φ. Κούπερ, The Last of the Mohicans) ο 
τελευταίος εναποµείνας, κυρ. ο τελευταίος που εξακολουθεί να εµ-
µένει σε κάτι. [ΕΤΥΜ. < ινδιάν. Mohican | Mahican «λύκος»]. 

µοίρα (η) {µοιρών} 1. το µερίδιο τού καθενός στη ζωή (π.χ. το πόσο θα 
ζήσει, τι θα πάθει κ.λπ.(, το οποίο θεωρείται προδιαγεγραµµένο από 
ανώτερες δυνάµεις, ώστε να µην είναι δυνατόν να αποτραπεί: Γι να 
κάνω; Θα το υποµείνω. Αυτή ήταν η ~ µου ΣΥΝ. πεπρωµένο, τύχη, ρι-
ζικό, τυχερό, γραφτό, ειµαρµένη, αναπότρεπτο- ΦΡ. (α) δεν έχω στον 
ήλιο µοίρα βλ. λ. ήλιος (β) τα τρία κακά τής µοίρας µου (εµφατ.) για 
την άσχηµη κατάσταση (κάποιου) ή το χαµηλό επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται: έχω ~ ||δεν ξέρω ~ (απολύτως τίποτα) (γ) το χει η µοίρα 
µου (οµηρική φρ. έσχε µοίρα) κάτι είναι µοιραίο να µου συµβαίνει, 
δεν µπορώ να το αποφύγω: ~ να µένω πάντα µόνος (δ) σε (ίση | ίδια Ι 

καλύτερη | χειρότερη) µοίρα σε (ανάλογη | καλύτερη | χειρότερη) θέση, 
κατάσταση (ε) είµαι άξιος τής µοίρας µου βλ. λ. άξιος 2. η δύναµη 
που θεωρείται ότι προκαθορίζει όσα πρόκειται να συµβούν (σε 
κάποιον): τα χτυπήµατα τής ~ || ήταν τής ~ µου γραφτό να το πάθω 
αυτό || τής ~ τα γραµµένα (όσα έχουν προκαθοριστεί από τη µοίρα) 3. 
Μοίρες (οι) (σύµφωνα µε τις λαϊκές παραδόσεις) τρεις αδελφές, γριές 
και αθάνατες, µε δύστροπο χαρακτήρα, που συνήθ. κρατούν µεγάλο 
βιβλίο, στο οποίο γράφουν το πεπρωµένο τού καθενός και που εισέρ-
χονται στο δωµάτιο τής λεχώνας τρεις, πέντε ή επτά ηµέρες µετά τη 
γέννηση µωρού, συνήθ. τη νύχτα, για να το «µοιράνουν», δηλ. να κα-
θορίσουν το µέλλον, την τύχη του · 4. (σπάν.-κυριολ.) το µέρος ενός 
όλου, που κατανέµεται σε επιµέρους τµήµατα και αναλογεί σε κά-
ποιον: ~ τής γης (ό,τι αντιστοιχεί σε κάποιον από ιδιοκτησία σε γη) 
ΣΥΝ. µερίδιο, µερτικό, µερίδα, µέρος 5. ΝΟΜ. νόµιµη µοίρα ποσοστό 
τής κληρονοµιαίας περιουσίας από το οποίο δεν µπορεί να αποκλει-
στεί ο κληρονόµος µε διάταξη τελευταίας βουλήσεως τού κληρονο-
µουµένου και το οποίο συνήθως συνίσταται στο ήµισυ τής εξ αδια-
θέτου µερίδας · 6. ΓΕΩΜ. µονάδα µετρήσεως των γωνιών και των τό-
ξων κύκλου, που είναι ίση µε το 1/360 τής περιφέρειας του και παρι-
στάνεται µε το σύµβολο «°»: γωνία 90 µοιρών ΦΡ. (κ. µτφ.) κάνω 
στροφή 180 µοιρών αλλάζω εξ ολοκλήρου τις ιδέες και τη συµπερι-
φορά µου (βλ. λ. στροφή) · 7. ΣΤΡΑΤ. οµάδα πυροβόλων, αρµάτων, µε-
ταφορικών οχηµάτων, πλοίων ή αεροσκαφών τού ίδιου τύπου, συνήθ. 
συγκροτηµένα σε δύναµη µε ανάλογη µάχιµη ή βοηθητική αποστολή: 
~ καταδιωκτικών | πυροβόλων | αντιτορπιλικών ΣΥΝ. µονάδα, τµήµα 
• 8. ΑΝΑΤ. τµήµα ενός οργάνου που διαφέρει ανατοµικά ή/και λει-
τουργικά από άλλα τµήµατα τού ίδιου οργάνου: φλοιώδης | µυελώδης 
~ επινεφριδίων || εξωκρινής | ενδοκρινής ~ παγκρέατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοιράζω, συµπάθεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µοίρα, αρχική σηµ. «µερίδιο, τµήµα» (τόσο ως γεωµε-
τρικός όρ. όσο και µε τη σηµ. τού πεπρωµένου), < *µόρ-)α (µε επένθε-
ση) < θ. µορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. µερ- τού ρ. µείροµαι «µοιράζω, 
χωρίζω, µετέχω σε κάτι» < *(s)mér-jo-mai < I.E. *smer- «σκέπτοµαι, 
φροντίζω, θυµούµαι», πβ. σανσκρ. smârati «θυµάται», λατ. merëo 
«λαµβάνω» (είτε ως µερίδιο είτε ως αµοιβή) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µόρ-ος 
«πεπρωµένο - θάνατος», µέρ-ος, µερ-ίζω, µοιρ-άζω, µόρ-ιο(ν), µέρ-ι-
µνα (βλ.λ.), πιθ. κ. ϊµερ-ος]. 

µοίρα - ειµαρµένη - πεπρωµένο - ριζικό - κισµέτ - γραφτό - τυ-
χερό. Η µοίρα, µε την αρχαία σηµασία της και σύµφωνα µε την 
ετυµολογική της προέλευση, δηλώνει «το κοµµάτι που ανήκει στον 
καθένα». Από την ίδια p. *smer- παράγονται το αρχ. µείροµαι 
«παίρνω ένα µέρος, παίρνω το κοµµάτι µου», από όπου ο παρακ. 
είµαρται «έχει καθοριστεί από τη µοίρα, πέπρωται» και η ουσια-
στικοποιηµένη µετοχή η ειµαρµένη (ενν. µοίρα) «αυτό που έχει 
προκαθοριστεί να πάρει ο καθένας, το πεπρωµένο». Από τη ρ. 
*smer- είναι και οι λ. µέρος, µερίδα (µερίς), µερίδιο, καθώς και η 
λ. µοίρα (< *µορ-ία). Η λ. µοίρα, όπως και η τύχη (βλ.λ.), είναι «µέ-
ση λέξη», έχει δηλ. και καλή και κακή σηµασία. Προς την κακή 
σηµ. εξελίχθηκε το οµόρριζο αρχ. µόρος «κακή µοίρα > θάνατος» 
και τα συγγενή mors, mortis «θάνατος» και morire «πεθαίνω» τής 
Λατινικής (από όπου γαλλ. mourir «πεθαίνω», mort «νεκρός») και 
γερµ. Mord «φόνος», αγγλ. murder «φόνος, φονεύω». Από την ίδια 
ρίζα και το αρχ. βροτός «θνητός»: *µροτός > *µβροτός (πβ. αµ-
βροσία «το ποτό των αθανάτων») > βροτός· πβ. λατ. mortalis «θνη-
τός» και im-mortalis «αθάνατος». Κοντά στη σηµασία και την εξέ-
λιξη των µείροµαι - µοίρα - ειµαρµένη είναι και τα πεπρωµένο και 
πέπρωται «είναι γραφτό, είναι µοιραίο». Το πεπρωµένο ανάγεται 
στο ρ. πορείν (πορίζω, προσπορίζω) και σηµαίνει «παρέχω, δίνω, 
παραχωρώ». Έτσι η πεπρωµένη (ενν. µοίρα) είναι «το µέρος που 
έχει δοθεί στον καθένα» και που δεν µπορεί να αποφύγει κανείς 
(«τό πεπρωµένον φυγείν αδύνατον»). Η εκφορά σε ουδέτερο γένος 
(το πεπρωµένο) συµβαδίζει µε τις άλλες σε ουδέτερο λέξεις (το 
γραφτό, το τυχερό, το ριζικό). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η λ. ριζικό, 
που συνδέεται µε ιταλ. ris(i)co | risc(hi)o, γαλλ. risque, αγγλ. risk, 
γερµ. Risiko, µε λέξεις που σηµαίνουν «διακινδυνεύω, ριψο-
κινδυνεύω, ρισκάρω». Άλλοι θεωρούν ότι το µεσν. ήδη ριζικόν (από 
το επίθ. ριζικός) προήλθε από το ρίζα, υποστηρίζοντας ότι το ρίζα 
σήµαινε και «γκρεµός», από όπου σηµασιολογικά εξελίχθηκε στο 
«αποτολµώ, ριψοκινδυνεύω» («παρακάµπτω τον γκρεµό» > «δια-
τρέχω τον κίνδυνο, αποτολµώ»). Άλλοι πάλι το ανάγουν στο µεσν. 
άνδρες του ριζικού, που σήµαινε «στρατιώτες τής τύχης, µοιραίοι, 
παράτολµοι», από αραβ. rizq «ο φόρος για τη διατήρηση αρα-
βικών στρατευµάτων στην Αίγυπτο», οπότε ριζικό είναι το παρά-
τολµο, αυτό που µπορεί να αποβεί µοιραίο, το ριψοκίνδυνο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιπτώσεις «η µοίρα» συνδέε-
ται, αν δεν προέρχεται, µε «τον κίνδυνο» και «την τόλµη». Η ανα-
τολίτικη προέλευση τής λ., αν είναι σωστή, δεν ξενίζει. Το γαλλ. 
hasard, «τύχη» και «κίνδυνος» µαζί, δεν είναι παρά το αραβ. al-
zahr «το ζάρι», η ζαριά. Αλλά και το περίφηµο κισµέτ δεν είναι 
παρά το περσ. qismat από το αραβ. qismah «µερίδιο, µοίρα, πεπρω-
µένο» (< αραβ. qasama «µοιράζω»), που πέρασε στα Ελληνικά και 
σε άλλες γλώσσες µέσω τής Τουρκικής. Άλλη αντίληψη των πραγ-
µάτων έδωσαν τα ελλην. γραφτό και γραµµένο (ό,τι είναι γραµ-
µένο, προκαθορισµένο από τη µοίρα) και τα ξένα αγγλ. fate < λατ. 
fatum «πεπρωµένο» (αρχική σηµ. «ειπωµένο») < ρ. fari «λέγω», κα-
θώς και το γαλλ. destin | αγγλ. destiny «τύχη, πεπρωµένο» (< λατ. 
de-stinare < de-stanare «προκαθορίζω»). 

µοιράδι (το) {µοιραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µέρος γης ή κληρονοµιάς που 



µοιράζω 1112 µολαταύτα 
 

δίνεται σε κάποιον ως µερίδιο ΣΥΝ. µερτικό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µοιράδιον, υποκ. τού αρχ. µοίρα]. µοιράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{µοίρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} ♦ (µετβ.) 1. διαιρώ (ένα όλο) 
σε επιµέρους κοµµάτια, µέρη: ~ στα πέντε | στη µέση | στα ίσα || ~ τον 
χρόνο µου µεταξύ δουλειάς και σπιτιού || ~ το φαγητό σε µερίδες ΣΥΝ. 
διαµερίζω, διαχωρίζω, κοµµατιάζω, µερίζω, σπάω ΦΡ. (α) δεν έχω 
τίποτα να µοιράσω µε σένα | δεν έχουµε τίποτα να µοιράσουµε δεν 
υπάρχει κανένας λόγος προστριβών ανάµεσα µας (β) µοιράζω τη 
διαφορά γεφυρώνω αντιπαράθεση ή διαµάχη βρίσκοντας µέση λύση 
2. διανέµω (σε κάποιους) αυτό που τους αναλογεί: ~ τρόφιµα | 
βοήθεια | βιβλία | παιχνίδια στα παιδιά || - τη γη στους ακτήµονες || - 
πολεµοφόδια στους στρατιώτες || ~ την περιουσία στους συγγενείς ΣΥΝ. 
διαµοιράζω, δίνω, κατανέµω- ΦΡ. δεν µπορεί | δεν ξέρει να µοιράσει 
δύο γαϊδουριών άχυρα για κάποιον που είναι τελείως ανίκανος ακόµη 
και για τα πλέον στοιχειώδη 3. (µτφ.) δίνω χωρίς φειδώ και µέτρο: - 
υποσχέσεις | κοµπλιµέντα | χειραψίες | συµβουλές | χαµόγελα ΣΥΝ. 
σκορπίζω, σπαταλώ ♦ 4. (αµετβ.) (ειδικότ. σε χαρτοπαίγνια) δίνω σε 
καθέναν από τους παίκτες (τα τραπουλόχαρτα) που του αναλογούν 
σύµφωνα µε το παιχνίδι: σ' αυτό το παιχνίδι µοιράζει η µάννα' 
(µεσοπαθ. µοιράζοµαι) 5. παίρνω µερίδιο ή έχω συµµετοχή (στα µέρη 
ενός όλου): ~ την κληρονοµιά | ένα βραβείο | ένα διαµέρισµα µε τον 
αδελφό µου || µοιραζόµαστε τα έξοδα στη µέση | το ταξί 6. (για 
συναισθήµατα) συµπάσχω, συµπονώ, συµµερίζοµαι (τη 
συναισθηµατική φόρτιση κάποιου): µοιραζόµαστε χαρές και λύπες | τα 
µυστικά µας (µε την αλληλοπαθή σηµασία ότι ο ίνας τα λέει στον 
άλλον) 7. βρίσκοµαι διαιρεµένος (ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες 
δυνατότητες ή επιλογές), δεν ξέρω τι να επιλέξω: ~ ανάµεσα στους 
δύο υποψηφίους | ανάµεσα στην καριέρα και την οικογένεια ΣΥΝ. 
διχάζοµαι. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µοιρώ (-άω) (από τον αόρ. έµοίρασα, που συνέ-
πιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -άζω) < µοίρα]. 

µοιράζω: συνώνυµα. Το µοιράζω (από αρχ. µοιρώ) συνδέεται ετυ-
µολογικά µε το µοίρα «µερίδιο» και µε τη λοιπή σειρά των λέξεων 
από τη ρίζα µερ-Ισµερ- (µέρος, µερίδιο, µερίζω κ.ά.). Βασική σηµ. 
τού µοιράζω είναι «χωρίζω σε µέρη και δίνω µερίδια» (Μοίρασε 
την περιουσία του στα τρία παιδιά του), από όπου πέρασε µετά και 
σε άλλες σηµασίες («παρέχω αφθόνως»: µοιράζει σπίτια | θέσεις | 
χρήµατα). Σε όλη τη σειρά των λέξεων και έναντι τής γενικότερης 
εννοίας τού «δίνω» υπάρχει η σηµ. τού επιµερισµού, τής 
κατανοµής, που δηλώνεται σαφέστερα στη σύνθεση των ρηµάτων 
µε τις προθέσεις διά, κατά και επί: δια-µοιράζω, δια-µερίζω, δια-
νέµω - κατα-νέµω, κατα-µερίζω - επι-µερίζω. Επίσης τα σύνθετα 
µε τα προρρηµατικά κατά- και επι- δηλώνουν, κατά βάσιν, το µοί-
ρασµα ενός οµοιογενούς ή και ενιαίου συνόλου σε µέρη, ενώ τα 
σύνθετα µε το δια- αναφέρονται συνήθ. σε χωριστά αντικείµενα. 
Έτσι το κατανέµω (τα κέρδη στους µετόχους, τις βουλευτικές 
έδρες στα κόµµατα, τις αρµοδιότητες στους υπαλλήλους µιας υπη-
ρεσίας κ.τ.ό.) διαφέρει από το διανέµω (τις επιστολές, τα τρόφιµα, 
εφηµερίδες, περιοδικά κ.τ.ό.), όπως και τα καταµερίζω | επιµερίζω 
(τις ευθύνες, τις αρµοδιότητες, την εργασία κ.λπ.) διαφέρουν από 
το διαµερίζω (κτήµατα, χωράφια κ.λπ.). 

µοιραίνω ρ. µετβ. {µοίρανα} (λαϊκ.) (για τις Μοίρες) προδιαγράφω 
την πορεία κάποιου τη στιγµή τής γέννησης του, καθορίζω το πε-
πρωµένο του: (παροιµ.) «η µάννα γεννάει, µα δεν µοιραίνει». 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µοίρα]. 

µοιραίος, -α, -ο 1. αυτός που έχει προκαθοριστεί από τη µοίρα, που 
δεν µπορεί να αποφευχθεί ή να αποτραπεί: ήταν µοιραίο να µην ξα-
ναγυρίσει στην πατρίδα του ΣΥΝ. προκαθορισµένος, πεπρωµένος, 
αναπότρεπτος, αναπόδραστος, αναπόφευκτος 2. (για πρόσ. κ. ενέρ-
γειες) αυτός που κρίνεται εκ των υστέρων ότι έπαιξε καταστρεπτικό 
ρόλο: η απόφαση αυτή αποδείχθηκε ~ || ~ άνθρωπος | λάθος | χτύπη-
µα | σύγκρουση ΣΥΝ. καταστρεπτικός, καταστροφικός, ολέθριος 3. 
(µτφ.) αυτός που ασκεί ακαταµάχητη γοητεία: ~ γυναίκα (γαλλ. 
femme fatale) · 4. µοιραίο (το) ο θάνατος ως κακό αναπόφευκτο στη 
ζωή τού ανθρώπου: το ~ τον βρήκε στο ταξίδι || όταν επήλθε το ~, κα-
νείς δεν ήταν πλάι του 5. (σπάν.) αυτός που έχει αφεθεί στη µοίρα 
του χωρίς καµία αντίδραση: «δειλοί, µοιραίοι κι άβουλοι αντάµα» 
(Κ. Βάρναλης). — µοιραία | µοιραίως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
µοιρα-ιος < αρχ. µοίρα]. 

µοιραρχια (η) [1833] {µοιραρχιών} (παλαιότ.) 1. η περιοχή που ανή-
κει στη δικαιοδοσία τού µοιράρχου 2. το οίκηµα που στεγάζει τον 
µοίραρχο και τα γραφεία τής υπηρεσίας του 3. το ίδιο το αξίωµα τού 
µοιράρχου. 

µοίραρχος (ο) [1833] {µοιράρχ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ. στη Χωροφυ-
λακή) αξιωµατικός τής Ελληνικής Χωροφυλακής, που µε την ενοποί-
ηση τής Ελληνικής Αστυνοµίας αντιστοιχεί στον αστυνόµο Β' (βλ. λ. 
βαθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΙΙΧΜ <µοίρα + -άρχος < άρχω]. 

µοιρασιά (η) [µεσν.] (καθηµ.) η διαδικασία τού διαχωρισµού ενός 
όλου στα επιµέρους κοµµάτια του, για να δοθούν σε δύο ή περισσό-
τερα άτοµα: τα χάλασαν στη - || δεν ήταν δίκαια η ~ || τον έριξαν στη 
~ ΣΥΝ. διανοµή, µερισµός. Επίσης µοίρασµα (το) [µεσν.]. 

µοιραστής (ο) [µεσν.] αυτός που αναλαµβάνει να διαχωρίσει κάτι 
στα αντίστοιχα µερίδια. 

µοιραστικός, -ή, -ό αυτός που ανήκει από κοινού σε δύο ή περισσο-
τέρους και πρέπει να διαχωριστεί στα αντίστοιχα µερίδια. Επίσης 
µοιραστός [µεσν.]. 

µοιρογνωµόνιο (το) {µοιρογνωµονί-ου | -ων) γεωµετρικό όργανο 

που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των γωνιών σε µοίρες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µοιρογνωµόνιον < µοίρα + -γνωµόνιον < γνώµων]. 

µοιροκρατια (η) [1889] {χωρ. πληθ.) η αντίληψη που αποδέχεται ότι 
όλα τα συµβάντα στη ζωή τού ανθρώπου υπόκεινται σε αναπότρεπτη 
αναγκαιότητα, πάνω από κάθε άλλη δύναµη και πέρα από κάθε έλεγ-
χο ΣΥΝ. φαταλισµός (βλ. κ. λ. µοιρολατρία). — µοιροκρατικός, -ή, -ό. 

µοιρολάτρης (ο) [1886] {µοιρολατρών}, µοιρολάτρισσα (η) {µοι-
ρολατρισσών} πρόσωπο που εγκαταλείπεται στη µοίρα, που δεν ανα-
λαµβάνει πρωτοβουλία για την επίλυση των προβληµάτων του. 

µοιρολατρία (η) [1862] {χωρ. πληθ.) η αντίληψη και στάση ζωής κα-
τά την οποία υποτάσσεται κανείς στο πεπρωµένο, στη µοίρα του, δεν 
παίρνει τη ζωή του στα χέρια του και δεν αντιδρά µε πυγµή στα δυ-
σάρεστα που τον βρίσκουν. 

µοιρολατρικός, -ή, -ό [1893] αυτός που χαρακτηρίζεται από µοιρο-
λατρία: ~ στάση | συµπεριφορά | νοοτροπία | άποψη. — µοιρολα-
τρικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. 

µοιρολόγι [µεσν.] κ. µοιρολόι (το) {µοιρολογ-ιού | -ιών} 1.θρηνητι-
κό τραγούδι που λέγεται κατά το ξενύχτισµα και την κηδεία τού νε-
κρού, αποτελεί θρήνο για τη µοίρα τού αποθανόντος, εκφράζει τη δί-
ψα για τη ζωή, την απέχθεια και τον τρόµο για τον θάνατο και ως εί-
δος κατέχει ξεχωριστή θέση στη δηµοτική νεοελληνική ποίηση: µα-
νιάτικο ~ 2. (µτφ.-µειωτ.) έκφραση παραπόνων για µια κακοτυχία µε 
κλαψιάρικο ύφος: άσε τα - για τη δουλειά που έχασες και ψάξε για 
καµιά άλλη! ΣΥΝ. κλάψα. 

µοιρολογίστρα (η) [µεσν.] {δύσχρ. µοιρολογίστρων} γυναίκα που 
αναλαµβάνει να θρηνεί νεκρούς, συνήθ. επ' αµοιβή· πρόκειται για 
πρόσωπο προικισµένο µε στιχουργική ευχέρεια, που έχει αποθησαυ-
ρίσει στη µνήµη του µοιρολόγια και θρηνητικούς στίχους, ικανό να 
διασκευάζει ή να αυτοσχεδιάζει ανάλογα µε την περίσταση. Επίσης 
µοιρολογήτρα [µεσν.]. 

µοιρολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µοιρολογείς... | µοιρολόγ-ησα, -
ούµαι (καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. εκφράζω τον πόνο 
µου (για κάποιον που πέθανε) µε µοιρολόγια: ~ τον µακαρίτη ΣΥΝ. 
θρηνωδώ 2. (µτφ.-οικ.) εκφράζω σε (κάποιον) τη λύπη µου µε κλα-
ψιάρικο (και συνήθ. ενοχλητικό) τρόπο: αντί να κάθεσαι εδώ και να 
µοιρολογείς, γιατί δεν πας να βρεις το δίκιο σου; ♦ (αµετβ.) 3. εκ-
φράζω τον πόνο µου µε µοιρολόγια 4. (γενικότ.) εκφράζω µε έντονο 
τρόπο τον πόνο µου (µε παράπονα, θρήνους κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µοιρολογώ (-έω), αρχική σηµ. «λέγω σε κάποιον τη µοίρα του», < 
µοιρολόγος < µοίρα + -λόγος < λέγω. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται 
για το µτγν. µυρολογώ «αλείφω µε µύρο», µε παρετυµολ. επίδραση 
τής λ. µοίρα]. 

µοιχαλίδα (η) [µτγν.] (λόγ.) η παντρεµένη γυναίκα που διαπράττει 
µοιχεία ΣΥΝ. άπιστη, (εκφραστ.) άτιµη, ανήθικη (πβ. λ. µοιχός). 

µοιχεία (η) {µοιχειών} η σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης, η συζυγική 
απιστία: διαπράττω ~. — µοιχικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µοιχεύω < µοιχός]. 

µοιχεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µοίχευσα} διαπράττω µοιχεία: ου µοιχεύ-
σεις (µία από τις 10 Εντολές στην Π.∆.). 

µοιχός (ο) ο έγγαµος άνδρας που διαπράττει µοιχεία (πβ. λ. µοιχαλί-
δα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *moi(g)h-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *meigh- «ουρώ», πβ. 
σανσκρ. menati, αρχ. σκανδ. mîga, λατ. mingo, αρµ. mizem, γερµ. Mist 
«κοπριά» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ό-µείχ-ω «ουρώ» (µε προθεµ. ό-). Η σηµα-
σιολ. µεταβολή «ουρώ» → «µοιχός» πρέπει να ερµηνευθεί ως στιγµα-
τισµός των εξωσυζυγικών σχέσεων µέσω µειωτικών εκφράσεων]. 

µόκα (η) {χωρ. πληθ.) 1. εξαιρετικής ποιότητας αραβικός καφές 2. 
αρωµατικό παρασκεύασµα τής ζαχαροπλαστικής, προϊόν ανάµειξης 
καφέ µε σοκολάτα: παγωτό ~. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. moca < αραβ. Al-Mocha, όνοµα λιµανιού τής Υεµένης, 
γνωστού για το εµπόριο καφέ]. µοκασίνι (το) {µοκασιν-ιού | -ιών} 
υπόδηµα χωρίς τακούνι, το οποίο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από 
µαλακό δέρµα (µε µια τεχνική κατασκευής τής σόλας, που 
χρησιµοποιήθηκε κυρ. από τους Ινδιάνους). 
[ETYM. Μεταφορά τού ιταλ. mocassino < ινδιάν. makisen], µοκέτα (η) 
{µοκετών} τάπητας µε λεία επιφάνεια, συνήθ. από κουρεµένο ή 
σγουρό βελούδο, κατά κανόνα µονόχρωµο, που χρησιµοποιείται για 
την πλήρη και µόνιµη κάλυψη όλης τής επιφάνειας δαπέδου. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. mocchetta < γαλλ. moquette < mocade «είδος βελούδου 
(αποµίµηση)», αγν. ετύµου]. µόκο επιφών. (λαϊκ.-οικ.) σιωπή, 
σκασµός, τσιµουδιά: ~ εσυ! ΣΥΝ. του-µπεκί· ΦΡ. κάνω µόκο δεν µιλώ 
καθόλου, σιωπώ ΣΥΝ. το βουλλώνω, κάνω τουµπεκί. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. moco «τίποτε» < λατ. non nauci «καθόλου»]. µολ (το) 
{άκλ.} το γραµµοµόριο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. mole, συντετµηµένος τ. 
τού molecule «µόριο» < νεολατ. molecula, υποκορ. τού λατ. moles 
«µάζα»]. µόλα επιφών. (λαϊκ. ως ναυτικό πρόσταγµα) άφησε, 
χαλάρωσε, λύσε: έγια ~ (βλ. λ. έγια µόλα) || τίρα ~ (τράβα και άφηνε) 
|| ~ κάβο (άφησε σκοινί) ΣΥΝ. αµόλα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. molla, προστ. τού ρ. mollare «αφήνω, χαλαρώνω» 
< molle < λατ. mollis «εύκαµπτος, χαλαρός»]. µολάρω ρ. µετβ. 
{µολάρισα} (λαϊκ.) αφήνω (κάτι) χαλαρό, να κινείται ελεύθερα: ~ τα 
πανιά | τα κουπιά ΣΥΝ. αµολώ, χαλαρώνω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mollare 
«αφήνω, χαλαρώνω» < molle < λατ. mollis «εύκαµπτος, χαλαρός»]. 
µολαταύτα επίρρ. (λόγ.) παρ' όλα όσα έχουν προαναφερθεί, ωστόσο, 
εντούτοις: δεν ήθελε επ' ουδενί λόγω να έρθει µαζί µας- ~ αυτή κα-
τάφερε να τον πείσει. 



Μολδάβας 1113 µολύνω 
 

[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού µολοντούτο]. Μολδάβας (ο) ποταµός τής Τσεχίας, 
παραπόταµος τού Έλβα. Μολδαβία (η) [1682] (ρουµ. Republica Moldova = 
∆ηµοκρατία τής Μολδαβίας) 1. περιοχή τής Α. Ευρώπης που ανήκει στη 
Ρουµανία και τη Ρωσία 2. κράτος τής Α. Ευρώπης, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Κισινάου, επίσηµη γλώσσα τη Μολδαβική (Ρου-
µανική) και νόµισµα το µολδαβικό λέι.   — Μολδαβός (ο) [µεσν.], Μολδαβή 
(η), µολδαβικός, -ή, -ό, Μολδαβικά (τα). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Moldavie < ρουµ. Moldova, ονοµασία τού ποταµού Μολδάβα, που ανάγεται 
στην I.E. ρίζα *mel- «σκουρόχρωµος, µαύρος, βρόµικος» (πβ. αρχ. µέλ-ας, 
βλ.λ.)]. Μολδοβλαχία (η) [1683] ΙΣΤ. ονοµασία των παραδουνάβιων ηγεµονιών 
τής Μολδαβίας και τής Βλαχίας. µολεύω ρ. µετβ. {µόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(λαϊκ.-λογοτ.) µολύνω ηθικά ΣΥΝ. µιαί\>ω, ατιµάζω. — µόλεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µολύνω, κατά τα ρ. σε -εύω]. µολιερικός, -ή, -ό αυτός που 
σχετίζεται µε τον Γάλλο θεατρικό συγγραφέα και ηθοποιό Μολιέρο (1622-1673). 
µόλις επίρρ. κ. σύνδ. (επίρρ.) 1. µε πολύ µεγάλη δυσκολία, µε κόπο· συνήθ. στις 
ΦΡ. µόλις και µετά βίας | µόλις που. ~ τον έπεισε να έρθει µαζί µας (πολύ 
δύσκολα) || ~ που καταλάβαινα τι έλεγε || ~ που έβγαινε η φωνή µου | κρατήθηκα 
να µην κλάψω | κερδίζω τα προς το ζην ΣΥΝ. ίσα (που) 2. (+ αριθµητ.) όχι 
περισσότερο από· για να τονιστεί πόσο λίγο, πόσο κατώτερο από το κανονικό, το 
συνηθισµένο ή το αναµενόµενο είναι κάτι: πέθανε ~ 16 χρονών || το σπίτι του 
ήταν - 100 µέτρα από το δικό µου κι όµως δεν συναντηθήκαµε ποτέ || τερµάτισε ~ 
23ος (πολύ πιο πίσω απ' ό,τι θα περιµέναµε) 3. (χρονικά) πριν από λίγο: ~ έφυγε 
το αεροπλάνο || ~ τηλεφώνησε || ~ άρχισε η ταινία ΣΥΝ. τώρα δα, ό,τι 4. (σύνδ.) 
για την εισαγωγή χρονικής πρότασης, που δηλώνει κάτι που συµβαίνει 
ταυτόχρονα ή λίγο µετά από αυτό το οποίο δηλώνει η πρόταση από την οποία 
εξαρτάται: θα του µιλήσω ~ έρθει (λίγο αφότου έρθει) || ~ τον είδα, κατάλαβα τι 
είχε συµβεί ΣΥΝ. άµα, ευθύς ως, όταν, σαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Μη πειστικές οι αναγωγές στο ρ. µέλλω (µε τη σηµ. «διστακτικά») 
και στο επίρρ. µάλα, ενώ η σύνδεση µε το αρχ. µώλος «µάχη, αγώνας» είναι 
εξίσου αβέβαιη για σηµασιολογικούς λόγους. Έχουν επίσης προταθεί ως 
ετυµολογικά συγγενή το λατ. moles «βάρος - δυσχέρεια» και το λιθ. pri-si-
muoléti «παραδίδοµαι στο κακό» χωρίς πειστικά επιχειρήµατα, αν και το βραχύ -
ο- (τού µόλις) θα µπορούσε να θεωρηθεί προϊόν αναλογίας προς το συνώνυµο 
µόγις]. µολογώ (κ. -άω) ρ. → οµολογώ 
µολονότι σύνδ.· εισάγει δευτερεύουσες εναντιωµατικές προτάσεις· παρόλο που, 
αν και: - ορκίζεται ότι λέει την αλήθεια, εγώ δεν τον πιστεύω ΣΥΝ. αν και, 
παρόλο που, ενώ. [ΕΤΥΜ. < φρ. µ'όλον ότι]. µολοντούτο επίρρ. (παλαιότ.) 
µολαταύτα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φρ. µ' δλον τούτο]. µόλος (ο) 1. τεχνητή ή φυσική προεξοχή 
ξηράς, που εισχωρεί στη θάλασσα, για να πλευρίσουν µε ασφάλεια τα πλοία 2. 
(συνεκδ.) το λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. molo < λατ. moles «βάρος, όγκος - πρόχωµα στη 
θάλασσα»]. µολοσσός1 (ο) µεγαλόσωµος σκύλος ράτσας µε γκριζοκίτρινο τρί-
χωµα και σκούρα µουσούδα, ο οποίος χρησιµοποιείται ως φύλακας. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., πβ. γαλλ. molosse < λατ. molossus «σκύλος από τη χώρα των 
Μολοσσών» < αρχ. Μολοσσός (κύων), ονοµασία πρωτοελ-ληνικού ή ιλλυρικού 
φύλου τής Ηπείρου, αγν. ετύµου]. µολοσσός2 (ο) [αρχ.] ΜΕΤΡ. αρχαίο µετρικό 
σχήµα, που αποτελείται 
από τρεις µακρές συλλαβές. µολότοφ (η) {άκλ. κ. ως επίθ.} (συνήθης ορθ. 
µολότωφ) αυτοσχέδια βόµβα (βόµβα µολότοφ) που αποτελείται από ένα 
µπουκάλι γεµισµένο µε εύφλεκτο υγρό και ένα φιτίλι (συνήθ. ένα κοµµάτι πανί) 
που εξέχει από τον λαιµό του, για να εκραγεί µετά τη ρίψη και θραύση του· 
λέγεται και κοκτέιλ µολότοφ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
(cocktail) Molotov, από το επώνυµο τού Σοβιετικού πολιτικού V.M. Molotov 
(1890-1986), ο οποίος, ως υπουργός Εξωτερικών τής Ε.Σ.Σ.∆., υπέγραψε το 
σύµφωνο µη επιθέσεως µε τη ναζιστική Γερµανία (σύµφωνο Molotov-
Ribbentrop, 23/8/1939), ενώ αργότερα διέταξε την παραγωγή φιαλών µε 
εύφλεκτο υγρό ως φθηνότερο όπλο απότις χειροβοµβίδες]. µολόχα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} αυτοφυές ποώδες χνουδωτό φυτό µε όρθιο βλαστό, φύλλα µε 
οδοντωτή περιφέρεια και άνθη συνήθ. ρόδινα, τα οποία χρησιµοποιούνται σε 
αφεψήµατα (σπανιότ. και τα φύλλα) µε µαλακτικές και αποχρεµπτικές 
ιδιότητες. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µολόχη < µαλάχη, αβεβ. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο, όπως και το 
αντίστοιχο λατ. malva, αν και έχει προταθεί ακόµη και η αναγωγή στο εβρ. 
mallüal) ή στο γεωργιανό malokhi. Οι αρχαίοι συνέδεαν παρετυµολογικά τη λ. 
µολόχη µε το ρ. µαλάσσω και το επίθ. µαλακός]. µολπή (η) (αρχαιοπρ.) ωδή, 
άσµα µε ευχάριστη µελωδία. [ΕΤΥΜ αΡλ· < µέλπω «ψάλλω, τραγουδώ», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. µέλος (βλ.λ.) βάσει τής σηµ. «εξάρτηµα, τµήµα». 
Μη ικανοποιητική η συσχέτιση µε αρχ. ιρλ. molor «επαινώ, τιµώ» και µε χεττ. 
maid- «απαγγέλλω»]. µολυβδαίνιο (το) [1840] {µολυβδαινίου} ΧΗΜ. 
αργυρόλευκο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Μο), που χρησιµοποιείται σε 
κράµατα µαζί µε τον σίδηρο για την κατασκευή υλικών υψηλής αντοχής και 
πολλαπλών εφαρµογών (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — µολυβδαινικός, -ή, -ό 
[1812]. 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. molybdène < λατ. molybdaena < αρχ. µολύ-βδαινα < 
µόλυβδος]. µολυβδίαση (η) [1889] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. 
δηλητηρίαση τού οργανισµού, που προκαλείται από την εισπνοή, τη δερµατική 
επαφή ή την κατάποση µολύβδου ή παραγώγων του και εκδηλώνεται µε 
διαφορετικής εκτάσεως συµπτώµατα, ανάλογα προς τον χρόνο τής έκθεσης, 
όπως ναυτία, αναιµία, µυϊκή αδυναµία ή κώµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
plumbism]. µολυβδόβουλλο (το) [1880] 1. βυζαντινή σφραγίδα που χρησιµο-
ποιούσαν οι πολίτες 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που φέρει την παραπάνω σφραγίδα. 
µολυβδοκόνδυλο κ. µολυβδοκόντυλο (το) [1807] (παλαιότ.) το 
µολύβι τής γραφής. µολυβδονερο (το) φαρµακευτικό παρασκεύασµα µε 
στυπτικές ιδιότητες, που αποτελείται από οξικό µόλυβδο αραιωµένο σε νερό 
(αναλογία 1 προς 49) και χρησιµοποιείται σε επιθέµατα και για πλύσεις. Επίσης 
(λαϊκ.) µολυβόνερο. µόλυβδος (ο) {µολύβδ-ου | -ων, -ους} ΧΗΜ. µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Pb) αργυρόχρωµο, εύκαµπτο, που προσφέρεται για 
επεξεργασία και χρησιµοποιείται στην κατασκευή σωληνώσεων, περιβληµάτων 
καλωδίων, συσσωρευτών, υλικών προστασίας από ραδιενεργές ακτινοβολίες, 
κυνηγετικών βληµάτων κ.α. ΣΥΝ. µολύβι (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — 
µολύβδινος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < θφλ· µόλυβδος | µόλιβος, αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο. Η µαρτυρία τού 
µυκ. mo-ri-wo-do υποδεικνύει ως αρχαιότερο τον τ. µόλιβος, αναφορικά δε µε 
τον τ. µόλυβ-δος, το -δος πρέπει να θεωρηθεί παραγ. επίθηµα. ∆εν έχει 
προσδιοριστεί επακριβώς η πηγή προελεύσεως τής λ. µόλιβος. Σύµφωνα µε την 
επικρατέστερη εκδοχή, η λ. µόλιβος και η αντίστοιχη λατ. plumbum αποτελούν 
παράλληλα δάνεια ιβηρικής προελεύσεως, λόγω των πλουσίων κοιτασµάτων 
µολύβδου τής Ιβηρικής Χερσονήσου]. µολυβδοσωλήνας (ο) [1896] σωλήνας 
από µόλυβδο, που λόγω τής µεγάλης του ευκαµψίας χρησιµοποιείται ευρύτατα 
στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. µολυβδουργια (η) [1847] {χωρ. πληθ.} η 
τεχνική κατεργασία τού µολύβδου. — µολυβδουρνείο (το), µολυβδουρνός (ο) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µολυβδουργός < µόλυβδος + -ουργός < έργον]. 
µολυβδούχος, -ος, -ο [1842] αυτός που περιέχει µόλυβδο: ~ µεταλλεύµατα. 
µολυβδόχρους, -ους, -ουν {µολυβδόχρ-οος | -οες (ουδ. -οα), -όων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που έχει το χρώµα τού µολύβδου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µόλυβδος + -χρους | -
χροος < χρως, -τός, «χρώµα, επιδερµίδα». Βλ. κ. χρώµα, χροιά]. µολυβδύαλος 
(ο) {µολυβδυάλ-ου | -ων, -ους} γυαλί που περιέχει µο- 
νοξίδιο τού µολύβδου. µολυβδώνω ρ. µετβ. {µολύβδω-σα, -θηκα, -µένος} 
επικαλύπτω (επιφάνεια) εσωτερικά ή εξωτερικά µε πλάκες ή φύλλα µολύβδου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µολυβδώ (-όω) (αρχ. -οϋµαι) < αρχ. µόλυβδος]. µολυβδωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η διαδικασία επικαλύψεως µιας 
επιφάνειας µε πλάκες ή φύλλα µολύβδου. Επίσης µολύβδωµα (το) [µτγν.] 
{µολυβδώµ-ατος | -ατα, -άτων}. µολυβένιος, -ια, -ιο [µεσν.] (καθηµ.) αυτός που 
έχει κατασκευαστεί 
από µόλυβδο ή έχει το χρώµα του: ~ στρατιωτάκια. µολυβήθρα (η) [1858] {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. το βαρίδι από µόλυβδο, που προσαρµόζεται στη βάση τού διχτύου 
των ψαράδων, για να διευκολύνει την καταβύθιση του 2. το βαρίδι στη στάθµη 
των χτιστών. µολυβής, -ιά, -ί {µολυβ-ιού | -ιοί (ουδ. -ιά(} 1. αυτός που έχει το 
θαµπό, κυανόγκριζο χρώµα τού µολύβδου: ~ ουρανός 2. µολυβί (το) το ίδιο το 
χρώµα τού µολύβδου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. µολύβι (το) {µολυβ-ιού | -ιών} 1. 
λεπτός κυλινδρικός σωλήνας από ξύλο ή µέταλλο, που περιέχει ένα κοµµάτι 
γραφίτη ή άλλης σκληρής χρωστικής ύλης και χρησιµοποιείται για γραφή ή για 
σχέδιο: ξύνω το ~ || ~ µε µαλακή µύτη 2. καλλυντικό σε σχήµα γραφίδας, που 
χρησιµοποιείται για να τονίσει και να δώσει το περίγραµµα χαρακτηριστικών 
τού προσώπου: ~ µατιών | χειλιών · 3. (λαϊκ.) ο µόλυβδος 4. (συνεκδ.) το βλήµα 
πυροβόλου όπλου ΣΥΝ. σφαίρα, βόλι 5. (περιληπτ.) πολλά βλήµατα, σφαίρες: 
(απειλητικά) θα σου γεµίσω το σώµα ~ · 6. (µτφ.) καθετί βαρύ, δυσκίνητο ή 
δύσπεπτο: το βραδινό φαγητό πέφτει ~ στο στοµάχι || το σώµα της έπεσε ~ πάνω 
στο στρώµα.  — (υποκ.) µολυβάκι (το) (σηµ. 1-2), (µεγεθ.) µολυβάρα (η) (σηµ. 
1-2). [ΕΤΥΜ < µτγν. µολύβιον | µολίβιον, υποκ. τού αρχ. µόλιβος, βλ. κ. µό-
λυβδος]. µολυβιά (η) η γραµµή που έχει γίνει από µολύβι. µολυβόνερο (το) → 
µολυβδονερο 

µολυβώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µολύβω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µουντζουρώνω µε 
µολύβι 2. (λαϊκ.) µολυβδώνω. µόλυνση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -
ύνσεων} 1. η µετάδοση παθογόνων µικροβίων σε ζωντανό οργανισµό και οι 
συνακόλουθες επιπλοκές στη φυσική του κατάσταση: ~ τής πληγής || τα 
σκουπίδια αποτελούν µόνιµες εστίες µολύνσεως (δηλ. µέρος όπου αναπτύσσο-
νται παθογόνα µικρόβια) 2. η επιβάρυνση τού περιβάλλοντος, και ει-δικότ. τού 
ατµοσφαιρικού αέρα, από ξένες προς τη σύσταση του ρυ-πογόνες ουσίες, που 
οφείλεται στην ανεξέλεγκτη επέµβαση τού ανθρώπου, η οποία ανατρέπει τη 
φυσική ισορροπία: ~ τής ατµόσφαιρας | τού περιβάλλοντος | των ποταµών | των 
θαλασσών | των υπόγειων υδάτων ΣΥΝ.ρύπανση. µολυντήρι (το) {µολυντηρ-ιού 
| -ιών} µικρόσωµη σαύρα, το σαµιαµί-δι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. µολύνω ρ. µετβ. 
{µόλυν-α, -θηκα, µολυσµένος} 1. (συνήθ. για το περιβάλλον) δηµιουργώ 
ρύπους µε τη χρήση βλαβερών χηµικών ουσιών ή 
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απορριµµάτων: ~ τη θάλασσα | τα ποτάµια µε τα λύµατα των εργο-
στασίων || τα αυτοκίνητα µε τα καυσαέρια τους µολύνουν τον αέρα 
|| «Προσοχή! Το νερό είναι µολυσµένο» (επιγραφή) ΣΥΝ. ρυπαίνω, βρο-
µίζω 2. ΙΑΤΡ. µεταδίδω (σε κάποιον/κάτι) παθογόνα µικρόβια: η πληγή 
έχει µολυνθεί ΣΥΝ. κολλάω 3. (µτφ.) σπιλώνω ηθικά, µεταδίδω ηθικό 
µίασµα σε (κάτι): ~ τα χέρια µου µε το αίµα ενός αθώου || η απιστία 
µολύνει τον ιερό δεσµό τού γάµου ΣΥΝ. µιαίνω, µαγαρίζω, κηλιδώνω, 
µολεύω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µόλος (πβ. αίσχύνω - αίσχος] < *ml-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *mel- «σκούρο, θαµπό χρώµα - βροµιά», πβ. σανσκρ. 
mala- «βροµιά, ρύπος», λιθ. muîvè «βόρβορος», ίσως κ. λατ. mulleus 
«ερυθρός» κ.ά. Οµόρρ. µέλ-ας, µελ-ανός, µώλ-ωψ (-πας) κ.ά.]. 

µόλυσµα (το) [αρχ.] {µολύσµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε µπορεί να 
προκαλέσει τη µόλυνση οργανισµού. 

µολυσµατικός, -ή, -ό [1868] αυτός που προκαλεί µόλυνση ή µεταδί-
δεται µέσω αυτής: ~ ασθένειες (λοιµώδεις νόσοι που µεταδίδονται 
από έναν ζωντανό οργανισµό σε άλλον) ΣΥΝ. µεταδοτικός, κολλητι-
κός. 

µολών λαβε έλα να τα πάρεις (ενν. τα όπλα)· πρόκειται για την απά-
ντηση τού Λεωνίδα προς τον Ξέρξη στις Θερµοπύλες (Πλουτάρχου, 
Αποφθέγµ. Λακων). 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. µολών αποτελεί µτχ. τ. αµάρτυρου ενεστώτα, ο οποί-
ος καλύφθηκε από το οµόρρ. βλώσκω «έρχοµαι» (βλ. λ. αυτο-µολία). 
o apjc- τ. λαβε αποτελεί προστ. αορ. β' τού ρ. λαµβάνω (βλ.λ.)). 

Μολωχ (ο) {άκλ.} 1. αρχαίος θεός των Αµµωνιτών και των Μωαβιτών, 
στον οποίο προσφέρονταν ανθρωποθυσίες µε θύµατα κυρ. µικρά παι-
διά 2. (µτφ.) (α) θεός τού αίµατος (για περιπτώσεις απώλειας ανθρώ-
πινων ζωών): χιλιάδες θυσιάστηκαν και αυτό τον χρόνο στον ~ τής 
ασφάλτου (χιλιάδες ανθρώπινα θύµατα από αυτοκινητικά δυστυχή-
µατα) || «η ανθρωποθυσία στον ~ των ναρκωτικών συνεχίζεται» 
(εφηµ.) (β) οτιδήποτε απαιτεί τη θυσία ή την εγκατάλειψη σηµαντι-
κών πραγµάτων: «οι σκεπτόµενοι άνθρωποι [...] αρνούνται τη θυσία 
των γνησίων αξιών στον ~ τής καταναλωτικής ευδαιµονίας» (Β. Φί-
λιας). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Molékh, λ. που χρησιµοποιείται στην Π.∆. µε ιδι-
αίτερα µειωτικό τρόπο, προκειµένου για τον προσδιορισµό ενός θεού 
των Μωαβιτών και των Αµµωνιτών, ο οποίος λατρευόταν µε ανθρω-
ποθυσίες (ιδ. παιδιών). Ετυµολογικά η λ. προέρχεται από το εβρ. 
melékh «βασιλιάς», µε επίδραση τής λ. boSéth «ντροπή, αίσχος» (για 
τον µηχανισµό πβ. κ. Βεελζεβούλ)]. 

Μ.Ο.Μ.Α. (η) Μικτή Οµάδα Μηχανηµάτων Ανασυγκρότησης. 
µοµία (η) → µούµια 
µοµιοποίηση (η) → µουµιοποίηση 
µόµολο (το) (σκωπτ. ή υβριστ.) µικρό παιδί, άβουλο πρόσωπο: φύγε 

από 'δώ, βρε ~! || αυτός είναι ~, τι δουλειά να σου κάνει; [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. mommolo «τηγανητό γλυκό µε ρύζι», αγν. ετύµου]. 

µοµφή (η) (λόγ.) 1. επικριτική παρατήρηση σε έντονο ύφος: απευθύ-
νω | αποδίδω | προσάπτω ~ σε κάποιον για ορισµένες ενέργειες του 
ΣΥΝ. επίπληξη, επιτίµηση, ψόγος ΑΝΤ. έπαινος 2. απόδοση σε κάποιον 
κατακριτέας ή και αξιόποινης πράξης ΣΥΝ. κατηγορία, αιτίαση 3. 
ΠΟΛΙΤ. (α) πρόταση µοµφής η πρόταση δυσπιστίας (βλ. λ. δυσπιστία) 
(β) πρόταση µοµφής κατά βουλευτή από τον πρόεδρο τής Βουλής για 
αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά και αποφασίζει η Βουλή (γ) πρό-
ταση µοµφής κατά τού προέδρου | µέλους τού προεδρείου τής 
Βουλής υποβάλεται από ορισµένο αριθµό βουλευτών και αποφασίζει 
η Βουλή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέµφοµαι (βλ.λ.)]. 

µον' επίρρ. (λαϊκ.) µόνο: «[ένας αϊτός] δεν πάει στα κατώµερα να κα-
λοξεχειµάσει, ~ µένει απάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια» 
(δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., συγκεκοµµένος τύπος τού επιρρ. µόνο]. 

µονάδα (η) 1. κάθε σύνολο οµοειδών συστατικών στοιχείων που λαµ-
βάνεται ως ενιαία αυτοτελής οντότητα: η οικογένεια ως βασική κοι-
νωνική ~ 2. καθένα από τα επιµέρους κοµµάτια ή στοιχεία, στα 
οποία ένα ενιαίο όλο µπορεί να διαιρεθεί ή να αναλυθεί: ο κάθε ερ-
γαζόµενος αποτελεί µία ~ στην παραγωγική διαδικασία 3. τµήµα ευ-
ρύτερης επιχείρησης, οργανισµού ή συγκροτήµατος µε αυτοτελή λει-
τουργία και δοµή: θερµοηλεκτρική ! υδροηλεκτρική | αποχετευτική -|| 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ΣΥΝ. συγκρότηµα, οργανι-
σµός 4. (για τον στρατό και τα Σώµατα Ασφαλείας) οργανωµένο σώµα 
µε αυτοτελή δοµή υπό ενιαία διοίκηση: επίλεκτη ~ || Μονάδες 
Αποκαταστάσεως (τής) Τάξεως (Μ.Α.Τ.) || οι στρατιώτες καλούνται 
να παρουσιαστούν στις ~ τους 5. µέγεθος ή συµβατικά καθορισµένη 
ποσότητα, που χρησιµοποιείται ως βάση µετρήσεως για όλα τα υπό-
λοιπα οµοειδή µεγέθη ή ποσότητες τής ίδιας κατηγορίας: ~ βάρους | 
µήκους || πέφτουν οι - (για το ταξί ή το τηλέφωνο, όσο αυξάνει το πο-
σό που καταγράφεται στον µετρητή) || τιµή µονάδας || έχω λίγες -
στην τηλεκάρτα µου- ΦΡ. (α) νοµισµατική µονάδα το νόµισµα που 
αποτελεί τη βάση τής συνολικής ποσότητας τού χρήµατος που κυ-
κλοφορεί σε µία χώρα: η ~ τής Ελλάδας είναι η δραχµή (β) ΑΣΤΡΟΝ. 
αστρονοµική µονάδα (1 A.U.= 1,49610" m) η µέση απόσταση Γης-
Ηλίου, που έχει καθιερωθεί ως µονάδα µετρήσεως αστρονοµικών 
αποστάσεων 6. ΜΑΘ. (α) ο µικρότερος θετικός ακέραιος αριθµός µε 
την επανάληψη τού οποίου σχηµατίζονται όλοι οι φυσικοί αριθµοί, ο 
αριθµός 1 (β) ακέραιη µονάδα βλ. λ. ακέραιος 7. (στο σχολείο) ο βαθ-
µός 1, ο µικρότερος βαθµός µε τον οποίο µπορούν να βαθµολογηθούν 
οι επιδόσεις µαθητή: πιάστηκε να αντιγράφει και πήρε ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µονάς, -άδος < µόνος]. 

µοναδιαίος, -α, -ο ΜΑθ. 1. το ουδέτερο στοιχείο τής πράξης τού πολ-
λαπλασιασµού: ~ στοιχείο, λ.χ. το 1 γιατί 3-1=3 2. (~ διάνυσµα) το διά- 

νυσµα τού οποίου το µέτρο ισούται µε τη µονάδα µήκους και συνήθ. 
χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό ενός άξονα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µοναδιαίος < αρχ. µονάς, -άδος + παραγ. επίθηµα -ιαΐος (πβ. κ. µην-
ιαίος). Η σηµ. 2 ήδη µτγν., πβ. φρ. µοναδιαία διαστήµατα]. µοναδικός, 
-ή, -ό 1. (συνήθ. µε άρθρο) αυτός τού οποίου δεν υπάρχει άλλος 
όµοιος στο είδος του, ο ένας και µόνος: ήταν ο ~ άνθρωπος που του 
συµπαραστάθηκε (κανένας άλλος εκτός από αυτόν) || η ~ µου έγνοια 
είναι αυτό το παιδί ΣΥΝ. αποκλειστικός, µόνος 2. (συνεκδ.) αυτός που 
δεν επιδέχεται καµία σύγκριση, που όµοιος του σε αξία, σε αρετές 
είναι αδύνατον να βρεθεί: ~ γυναίκα | δουλειά | τύχη | ευκαιρία | 
παράδειγµα θάρρους | επίτευγµα | εµπειρία | ταξίδι || άνθρωπος ~ 
εντιµότητας | µετριοφροσύνης | ευφυΐας ΣΥΝ. εξαιρετικός, 
απαράµιλλος, ασύγκριτος, ανυπέρβλητος. — µοναδικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < µονάς, -άδος]. µοναδικότητα (η) [1811] {χωρ. πληθ.} το να 
είναι κάτι µοναδικό, το να µην υπάρχει άλλο σαν κι αυτό: η ~ τής 
µουσικής κάποιου | ενός κοινωνικού φαινοµένου | µιας συνήθειας || σε 
τι συνίσταται η - αυτού τού ζωγραφικού πίνακα; µοναδισµος (ο) [µτγν.] 
{χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό σύστηµα που θεωρεί το σύµπαν ως 
ιεραρχηµένο σύνολο µονάδων. Επίσης µοναδο-λογία (η) [1812]. 
µονάζω ρ. αµετβ. {µόνασα} 1. διάγω µοναστικό βίο ΣΥΝ. ασκητεύω, 
καλογερεύω, ησυχάζω 2. (κατ' επέκτ.) ζω µόνος αποφεύγοντας οποια-
δήποτε κοινωνική επαφή και συναναστροφή ΣΥΝ. καλογερεύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µόνος]. Μονακό (το) {άκλ.} (γαλλ. Principauté 
de Monaco = Πριγκιπάτο τού Μονακό) ανεξάρτητο πριγκιπάτο τής Ν. 
Ευρώπης στην Κυανή Ακτή µε πρωτεύουσα την πόλη τού Μονακό, 
επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα το γαλλικό φράγκο. — 
Μονεγάσκος (ο), µονεγασκικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Monaco, αβεβ. ετύµου. Το τοπωνύµιο ταυτίζεται συχνά 
µε τα λατ. Monoeci arx «φρούριο τού Μονακό» και Monoeci portus 
«λιµάνι τού Μονακό», που µνηµονεύονται στον Βιργίλιο. Παρετυµο-
λογικά, η λ. Monoecus έχει αναχθεί σε ελλην. λ. Μόνοικος (< µόνος 
οίκος) από το άγαλµα τού Hercules Monoecus, που βρισκόταν εκεί 
τον 7ο ή 6ο αι. π.Χ. Ωστόσο, σύµφωνα µε πιθανότερη εκδοχή, το το-
πωνύµιο ανάγεται στη λιγουριανή λ. monegu «βράχος», από όπου και 
το επίθ. Monégasque «Μονεγάσκος». Τέλος, έχουν διατυπωθεί από-
ψεις περί συνδέσεως µε τη βασκική λ. muno «βουνό», ακόµη και ότι 
πρόκειται περί φοιν. τοπωνυµίου, αφού οι Φοίνικες κατοικούσαν εκεί 
από τον 10ο ώς τον 5ο αι. π.Χ.]. µονάκριβος, -η, -ο [µεσν.] 
(εκφραστ.) 1. (για παιδιά ή αδέλφια) ένας και πάρα πολύ αγαπητός: η 
~ του θυγατέρα || είχε µια ~ αδελφή 2. (κατ' επέκτ.) αυτός µε τον 
οποίο υπάρχει έντονος συναισθηµατικός δεσµός, που δεν υπάρχει 
όµοιος του, για να τον υποκαταστήσει: έχασε το ~ δαχτυλίδι, που της 
είχε χαρίσει η µάννα της. µοναξιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η 
κατάσταση τού ανθρώπου που ζει µόνος, αποµονωµένος από τους 
άλλους, χωρίς επαφή και επικοινωνία µε άλλους: ζω µέσα στη ~ || η ~ 
δεν αντέχεται 2. (συνεκδ.) το συναίσθηµα που προκύπτει από την 
παραπάνω κατάσταση: νιώθω ~ || θέλει να έχει κόσµο γύρω της, γιατί 
φοβάται τη ~ (πβ. κ. λ. µοναχικότητα) 3. η απουσία επικοινωνίας µε 
τους συνανθρώπους, η εσωτερική κατάσταση τού ανθρώπου που δεν 
έχει ουσιαστική επαφή µε τους άλλους: η ~ των σύγχρονων 
µεγαλουπόλεων || «~, ανία, κόσµος βαρύς, κακός, ανάλγητος» (Α. 
Παπαδιαµάντης). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µοναξία < αρχ. επίρρ. µονάξ < 
µόνος]. µονάρχης (ο) {µοναρχών} ο ανώτατος κληρονοµικός 
άρχοντας, που έχει και ασκεί απόλυτη ή περιορισµένη εξουσία ΣΥΝ. 
βασιλιάς, ηγεµόνας. 

[ΕΤΥΜ· µτγν. < αρχ. µοναρχώ (-έω) (υποχωρητ.) < µον)ο)- + άρχω]. 
µονάρχιδος (ο) → µόνορχις 
µοναρχία (η) [αρχ.] {µοναρχιών} 1. το πολίτευµα κατά το οποίο ανώ-
τατο πολιτειακό όργανο είναι ένα φυσικό πρόσωπο (µονάρχης), που 
διαδέχεται κληρονοµικά το προηγούµενο και το οποίο ασκεί την 
εξουσία µε ή χωρίς περιορισµούς ΣΥΝ. βασιλεία· ΦΡ. (α) απόλυτη µο-
ναρχία το πολίτευµα κατά το οποίο ο µονάρχης ασκεί την εξουσία 
χωρίς να δεσµεύεται από Σύνταγµα (σύµφωνα µε την απόλυτη θέληση 
του) (β) µοναρχία ελέω Θεού το µοναρχικό καθεστώς που βασίζεται 
στην αντίληψη ότι οι µονάρχες έχουν οριστεί από τον Θεό να 
κυβερνούν τους λαούς (γ) συνταγµατική µοναρχία το πολίτευµα στο 
οποίο οι διατάξεις τού Συντάγµατος θέτουν όρια στην άσκηση τής 
εξουσίας από τον µονάρχη, η πολιτική παρουσία τού οποίου µπορεί 
να είναι έως και συµβολική 2. (συνεκδ.) κράτος µε µοναρχική διακυ-
βέρνηση: το βυζαντινό κράτος ήταν ~. µοναρχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον µονάρχη και το είδος τής εξουσίας που 
αυτός ασκεί: ~ πολίτευµα | διακυβέρνηση 2. µοναρχικός (ο), 
µοναρχική (η) οπαδός τής µοναρχίας. — µο-ναρχικ-ά | -ώς [1889] 
επίρρ. µοναρχισµός (ο) [1845] {χωρ. πληθ.} 1.οι αρχές ασκήσεως τής 
εξουσίας από µονάρχη 2. η υποστήριξη τού µοναρχικού 
πολιτεύµατος. µοναρχοφασισµός (ο) {χωρ. πληθ.} (µειωτ.-παλαιότ.) 
όρος που χρησιµοποιούσαν οι αριστεροί την περίοδο µετά το 1946, για 
να περιγράψουν το καθεστώς τής βασιλευοµένης δηµοκρατίας τού 
ελληνικού κράτους. µοναρχοφασίστας (ο) {µοναρχοφασιστών} 
(µειωτ.-παλαιότ.) χαρακτηρισµός που απέδιδαν οι αριστεροί στους 
οπαδούς τής βασιλευο-µένης δηµοκρατίας, και κυρ. στους 
ακροδεξιούς, την περίοδο µετά το 1946. µόνας επίρρ. (λόγ.) µόνο στη 
ΦΡ. κατά µόνας χωρίς να υπάρχει άλλος 
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κοντά: θέλω να σου µιλήσω - ΣΥΝ. ιδιαιτέρως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. κατά µόνας, αιτ. θηλ. τού επιθ. µόνος, πβ. κ. κατά 
πόδας]. µοναστήρι (το) {µοναστηρ-ιού | -ιών) 1. το σύνολο οικηµάτων 
µέσα στα οποία ζουν µοναχοί ή γενικότ. µέλη θρησκευτικής 
κοινότητας: τα ~ τού Αγίου Όρους || πάω | κλείνοµαι σε ~ ΣΥΝ. µονή, 
µάνδρα, σκήτη· ΦΡ. το µοναστήρι να 'ν' καλά (κι από καλονήρους 
βρίσκεις)! για να τονιστεί µε έµφαση ότι κανείς δεν είναι 
αναντικατάστατος, ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε και χωρίς αυτόν: 
Κι επειδή µ' εγκατέλειψε αυτός, δεν µπορώ εγώ να βρω άλλον άντρα; ~! 
2. (συνεκδ.) η κοινότητα συγκεκριµένης µονής: όλο το ~ ήταν 
ανάστατο. — (υποκ.) µοναστηράκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, 
µονή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µοναστήριον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. 
µοναστήριος < µονάζω]. µοναστηριακός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που 
σχετίζεται µε µοναστήρι: ~ ζωή | περιουσία | κανόνες | µπίρα (που 
παρασκευάζεται από µοναχούς) ΣΥΝ. µοναστικός. Επίσης 
µοναστηρήσιος, -ια, -ιο. µοναστής (ο), µονάστρια (η) {µοναστριών} 
(σπάν.) ο µοναχός, ο καλόγερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. [ΕΤΥΜ, µτγν. < 
µονάζω]. µοναστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε µοναστή 
ή µονα-ρήρι: ~ βίος || ~ πολιτεία (συνήθ. για το Άγιο Όρος) ΣΥΝ. 
µοναστηριακός. µονατοµικός, -ή, -ό [1885] ΧΗΜ. στοιχείο όπως τα 
ευγενή αέρια, ο άνθρακας κ.ά., τού οποίου το µόριο αποτελείται από 
ένα άτοµο. Επίσης µονοατοµικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monatomic]. µονάχα κ. 
µοναχά επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) 1. µόνο: αυτό ~ έκανες τόση ώρα; || 
θέλω να σε δω για µια στιγµή ~ || εγώ ~ σ' αγαπώ κι άλλος κανείς 2. (µε 
περιοριστική σηµασία) αρκεί µόνο..., µε τον όρο: έλα ό,τι ώρα θες, ~ 
να τηλεφωνήσεις προηγουµένως. µοναχή (η) [µεσν.] η γυναίκα που 
αφιερώνεται στον Θεό, απαρνού-µενη τα εγκόσµια και διάγοντας 
ασκητικό βίο σε µοναστήρι ΣΥΝ. καλόγρια. µοναχικός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. (για πρόσ.) (α) αυτός που του αρέσει να ζει µόνος, που επιδιώκει τη 
µοναξιά: είναι µια γυναίκα ~, χωρίς κοινωνικές επαφές (β) αυτός που 
είναι µόνος: ~ άνθρωπος | ταξιδιώτης | καβαλάρης 2. (α) (για τόπους) 
αποµονωµένος: ~ βίλα | δωµάτιο ΣΥΝ. απόµερος (β) (για ενέργειες) 
αυτός που γίνεται από έναν µόνο, χωρίς τη συµµετοχή άλλου 
προσώπου: ~ βόλτες | ζωή · 3. αυτός που ανήκει, ταιριάζει ή 
χαρακτηρίζει έναν µοναχό: ~ βίος | σχήµα || το ~ τάγµα των Ιησουιτών 
ΣΥΝ. µοναστικός, καλογερικός. µοναχικότητα (η) {χωρ. πληθ.} το να 
είναι κανείς µόνος, χωρίς συντροφιά (συνήθ. µε τη θέληση του, επειδή 
επιλέγει να ζει µόνος, χωρίς παρέα) (πβ. λ. µοναξιά). µοναχισµός (ο) 
[1864] {χωρ. πληθ.} ο τρόπος ζωής των µοναχών και οι ασκητικές 
αρχές που τον διέπουν (ακτηµοσύνη, υπακοή, παρθενία)· ο 
µοναχισµός εκφράζει ασκητική σχέση τού πιστού µε τον κόσµο και 
παρουσιάζει µια µεγάλη ποικιλία οργάνωσης (κοινοβιακός, 
ιδιόρρυθµος, αναχωρητικός κ.λπ.) ή και µεθόδου ασκήσεως (ερηµίτες, 
στυλίτες, κελλιώτες κ.λπ.). Μόναχο (το) {Μονάχου} πόλη τής ΝΑ. 
Γερµανίας, πρωτεύουσα τής Βαβαρίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. München. Όταν ιδρύθηκε η πόλη το 1158, 
υπήρχε   ήδη   στην   περιοχή   ένας   µικρός   συνοικισµός   ονόµατι 
Munichen, που συνήθ. ερµηνεύεται ως «στους µοναχούς» (πβ. γερµ. 
Mönch «µοναχός, καλόγερος»)]. µοναχογυιός (ο) ο µοναδικός γυιος 
σε µια οικογένεια. µοναχοθυγατέρα (η) [µεσν.] (σπάν.) η 
µοναχοκόρη. µοναχοκόρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µοναδική κόρη σε 
µια οικογένεια. µοναχοπαίδι (το) [1891] {χωρ. γεν.} το µοναδικό 
παιδί, αγώρι ή κορίτσι, µιας οικογένειας. µοναχός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) 
αυτός που δεν είναι µαζί µε άλλους (συχνά + κτητική αντων.): 
ταξιδεύει πάντα ~ || ζει ~ της || θα το φτει-άξω ~ µου, όταν φύγετε όλον 
ΦΡ. (παροιµ.) µοναχός σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα βλ. λ. χορεύω 
ΣΥΝ. µόνος 2. αυτός που δρα από µόνος του, χωρίς την επέµβαση ή 
την επίδραση άλλων προσώπων: µονάχη της το ζήτησε | το αποφάσισε 
| το έκανε, δεν την πίεσε κανείς ΣΥΝ. µόνος 3. (επιτατ.) αυτός που 
παρουσιάζει αµιγείς τις ιδιότητες που φέρει ή του αποδίδονται· ΦΡ. 
(για πρόσ.) (α) σπίρτο µονάχο για πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο (β) 
σκυλί µονάχο ως χαρακτηρισµός για κάποιον πολύ σκληρό ή 
ανθεκτικό ΣΥΝ. πραγµατικός, βέρος, γνήσιος 4. µοναχός (ο), µοναχή 
(η) βλ.λ. Επίσης (καθηµ.) µονάχος, -η, -ο. — (υποκ.) µοναχούλης, -α, 
-ικο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, µονή, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. µοναχ- 
(πβ. επίρρ. µοναχή), < µόνος. Η σηµ. «καλόγερος» µαρτυρείται από τον 
6ο αι. µ.Χ. και µε αυτήν η λ. πέρασε (µέσω τού λατ. monachus) σε 
αρκετές ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. moine (< παλ. γαλλ. monge < λατ. 
monachus), ισπ. monje, ιταλ. monaco, αγγλ. monk, γερµ. Mönch, ιρλ. 
manach κ.ά.]. µοναχός (ο) ο άνδρας που αφιερώνεται στον Θεό 
απαρνούµενος τα εγκόσµια και διάγει ασκητικό βίο σε µοναστήρι: 
πάω ~ στο Άγιο Όρος || εκάρη ~ ΣΥΝ. καλόγερος, ασκητής, 
ιεροµόναχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. επίθ. µοναχός, -ή, -ό]. µοναχοφάης (ο) {µοναχοφάηδες} 
πρόσωπο που θέλει να τρώει ή να αποκτά κάτι µόνο αυτός, που δεν 
µοιράζεται τίποτα µε τους άλλους. µόνε µόριο (λαϊκ.) αλλά και, αλλά 
επιπλέον. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µόνον]. 
Μονενάσκος (ο) → Μονακό 

µονέδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-σπάν.) το χρήµα, το νόµισµα- ΦΡ. 
κόβει µονέδα για ανθρώπους ή επιχειρήσεις που έχουν (από νόµιµες 
ή παράνοµες δραστηριότητες) µεγάλα κέρδη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. moneda < λατ. Moneta, προσωνυµία τής θεάς Ήρας 
(juno Moneta), στον ναό τής οποίας (στη Ρώµη) κόβονταν τα νοµί-
σµατα. Βαθµηδόν η λ. Moneta έφθασε να σηµαίνει «νοµισµατοκο-
πείο» και, τελικώς, «νόµισµα»]. 

Μονεµβασιά (η) ιστορική πόλη τής ΝΑ. Πελοποννήσου στον νοµό 
Λακωνίας µε σηµαντικά βυζαντινά µνηµεία. Επίσης Μονεµβασία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µον)ο)- + εµβασις, όπως εξηγούν και τα βυζαντινά 
χρονικά: «διά το µίαν εχειν των έν αυτή είσπορευοµένων την εϊσο-
δον». Απαντάς και ως Μονοβασιά]. 

µονεταρισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η θεωρία που υποστηρίζει ότι η αύξηση τής 
προσφοράς χρήµατος σε µια οικονοµία οδηγεί σε αύξηση των τιµών 
µάλλον παρά τού προϊόντος. — µονεταριστής (ο), µονεταρί-στρια 
(η), µονεταριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. monetarism < monetary < µτγν. λατ. 
monetarius < λατ. moneta, βλ. κ. µονέδα]. 

µονή (η) (λόγ.) το µοναστήρι: η Μονή Ιβήρων στο Άγων Όρος || η Μονή 
Σινά' ΦΡ. αιώνιοι µοναί | αιώνιες µονές η ζωή µετά τον θάνατο, ο 
άλλος κόσµος: µετέστη στας | εις τας αιωνίους µονάς (πέθανε).  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. (η σηµερινή σηµ. από τον 6ο 
αι. µ.Χ.) < µένω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. µονή (< µένω) χρησιµοποιείται ήδη στο Ευαγγέλιο µε 
τη σηµ. «τόπος διαµονής, κατάλυµα» και από τον 6ο αι. µ.Χ. παίρ-
νει τη σηµασία που έχει και σήµερα. Το µοναστήριο (µοναστής < 
µονάζω) απαντά τον 6ο αι. µ.Χ., όπως και το µοναχός (αρχαία λέ-
ξη), το οποίο παίρνει τη σηµ. που έχει σήµερα από τον 6ο αι. µ.Χ. 
(µοναχός < µοναχώς, επίρρ. < µοναχού, επίρρ.· πβ. πανταχού). Μο-
νή | µοναστήρι είναι ο χώρος όπου καταφεύγουν όσοι απαρνού-
νται τα εγκόσµια, για να αφοσιωθούν στον Θεό µε προσευχή και 
νηστεία, ασπαζόµενοι τις αρχές τής αγαµίας, τής ακτηµοσύνης 
και τής υπακοής. Η άσκηση αυτή µπορεί να γίνει σε διάφορες 
µορφές οργάνωσης τού µοναστικού βίου. Τέτοιες είναι: το κοινό-
βιο, µοναστήρι (ανδρικό ή γυναικείο), όπου τα πάντα είναι κοινά 
(ενδυµασία, τροφή, λατρεία, εργασία κ.λπ.)· το ιδιόρρυθµο, µονα-
στήρι όπου οι µοναχοί επιτρέπεται να έχουν προσωπικούς πόρους 
(περιουσία) και προσωπική τράπεζα (φαγητό) και όπου ο κάθε µο-
ναχός κανονίζει µόνος το πρόγραµµα του· σκήτη, µοναστικός οικι-
σµός που απαρτίζεται από πολλές καλύβες, όπου κάθε καλύβα 
αποτελεί µοναχική κατοικία (µε ναΰδριο και µικρό διαθέσιµο χώ-
ρο)· κελλί, αυτοτελής επίσης κατοικία µοναχού, όπως η καλύβα, 
αλλά µεγαλύτερη από αυτήν (όπως µεγαλύτερος είναι και ο περι-
βάλλων χώρος και το ναΰδριο που υπάρχει µέσα σε αυτό)· το κελλί 
εξαρτάται απευθείας από µονή και δεν υπάγεται σε σκήτη· λαύρα 
(κυριολ. σηµ. «δρόµος»), εγκατάσταση µε καλύβες ή κελλιά, 
όπου ζούσαν παλαιότερα οι µοναχοί ο ένας κοντά στον άλλον, 
προτού οργανωθούν τα κοινόβια· υπό την έννοια αυτή, αποτέλε-
σαν είδος ιδιόρρυθµου µοναστηριού ή και σκήτης· εγκλείοτρα, 
κάθε κλειστός χώρος, ιδίως σπηλιά, όπου µονάζει ένας ασκητής 
ως «έγκλειστος». 
o µοναχός που εγκαταλείπει τα εγκόσµια, για να αφοσιωθεί στην 
άσκηση ψυχής και σώµατος, µε σκοπό την πνευµατική του τελεί-
ωση και τη σωτηρία τής ψυχής του, λέγεται και ασκητής και ησυ-
χαστής ή, µε έµφαση στην εγκατάλειψη τού κόσµου, αναχωρητής. 
Ανάλογα µε τον τόπο ή τον τρόπο ασκήσεως, παίρνει διάφορα ονό-
µατα, λ.χ. όταν µονάζει σε κελλί, λέγεται κελλιώτης όταν κατα-
φεύγει να µονάσει στην έρηµο ή σε ερηµικές περιοχές, λέγεται και 
ερηµίτης, σε περιπτώσεις ακραίας ασκήσεως ησυχαστικού βίου 
πάνω σε στύλους λέγεται στυλίτης, όταν ασκητεύει σε σπηλιά 
σπηλαιώτης κ.ά. o τόπος όπου µονάζει ο µοναχός, αποκαλείται 
αναλόγως ασκητήριο, ησυχαστήριο, ερηµητήριο. 

µόνηµα (το) {µον-ήµατος | -ήµατα, -ηµάτων} η ελάχιστη µονάδα στην 
ανάλυση τής γλώσσας που ισοδυναµεί αδροµερώς προς τη λέξη ή το 
λέξηµα ή, γενικότερα, το γλωσσικό σηµείο- διακρίνεται σε λεξικό µό-
νηµα (το τµήµα τής λέξης που δηλώνει τη λεξική σηµασία, π.χ. δε-
ντρ-, τρεχ-) και σε γραµµατικό µόνηµα (το τµήµα που δηλώνει τη 
γραµµατική σηµασία, π.χ. -α στο δέντρ-α, το -εις στο τρέχ-εις κ.τ.ό.) 
(βλ. κ. λ. -ηµα). 

µονήρης, -ης, -ες {µονήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) 1. (α) (συνήθ. κα-
κόσ.) αυτός που ζει µόνος, αποτραβηγµένος από τους άλλους ανθρώ-
πους, σε αποµόνωση: ~ άτοµο | ζώο ΣΥΝ. αποµονωµένος, µοναχικός, 
µονόχνοτος (β) αυτός που γίνεται από ένα µόνο άτοµο: διάγει βίο µο-
νήρη 2. BOT. (άνθος) που µόνο αυτό φύεται στο άκρο ανθοφόρου βλα-
στού ή κλάδου: - άνθος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µον)ο)- (< µόνος) + -ήρης (< άραρίσκω «συνδέω, συνάπτω», βλ. κ. 
αριθµός)]. 

µονιά (η) (λαϊκ.) η φωλιά άγριων ζώων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µονία < αρχ. µόνος). 

µονιάζω ρ. → µονοιάζω 
Μόνικα (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας, η µητέρα τού ιερού Αυγουστίνου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. Monica. Αν και ο Αυγουστίνος συνέδεε το όνοµα µε το λατ. 
monere «προειδοποιώ, συµβουλεύω», το όνοµα είναι αγν. ετύ-µου]. 

µονιµάς (ο) {µονιµάδες} (στην αργκό των στρατιωτών) ο µόνιµος 
στρατιωτικός, συνήθ. υπαξιωµατικός (πβ. λ. καραβάνας). 

µονιµοποίηση (η) [1886] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γί- 
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νεται κανείς µόνιµος (συνήθ. για υπαλλήλους τού ∆ηµοσίου): η ~ των 
εκτάκτων υπαλλήλων 2. άρση προσωρινότητας (πράγµατος ή κατάστασης) 
ΣΥΝ. παγίωση, σταθεροποίηση ΑΝΤ. προσωρινότητα. 

µονιµοποιώ ρ. µετβ. [1861] {µονιµοποιείς... | µονιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. αίρω την προσωρινότητα (πράγµατος ή κατάστασης), καθιστώ 
(κάτι) µόνιµο ΣΥΝ. εδραιώνω, παγιώνω, σταθεροποιώ 2. (ειδικότ. για 
δηµοσίους υπαλλήλους) προάγω (υπάλληλο) από έκτακτο ή εποχικό σε 
βαθµίδα µονίµου: ~ τους εκτάκτους | τους συµβασιούχους τού ∆ηµοσίου. 

µόνιµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µεταβάλλεται, που µένει στην ίδια θέση ή 
διατηρείται στην ίδια κατάσταση (χωρίς αλλαγή): η ~ κατοικία µου είναι στην 
Αθήνα- στον Βόλο µένω προσωρινά || ο Κώστας είναι πλέον ~ κάτοικος 
Αυστρίας, επισκέπτεται όµως την Ελλάδα δύο φορές τον χρόνο || ~ διεύθυνση || 
θέµα - ενδιαφέροντος | διαµάχης | αντιπαράθεσης || ένα ~ χαµόγελο | µια ~ 
µελαγχολία ήταν ζωγραφισµένη στο πρόσωπο της || τα σκουπίδια είναι πια ~ 
κατάσταση σ'αυτή την πόλη ΣΥΝ. διαρκής, πάγιος, σταθερός, ακλόνητος, 
οριστικός 2. (για δηµόσιο υπάλληλο) αυτός που δεν είναι έκτακτος ή 
εποχικός, αλλά ανήκει στη συγκεκριµένη υπηρεσία µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου και δεν µπορεί να εκδιωχθεί από αυτήν και να προσληφθεί άλλος στη 
θέση του, πριν συµπληρώσει τον καθορισµένο από τη νοµοθεσία χρόνο ΑΝΤ. 
έκτακτος, προσωρινός, εποχικός. — µόνιµα | µονίµως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µονή < µένω]. 

µονιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού µόνιµου, το να έχει µία 
κατάσταση σταθερότητα και διάρκεια: ~ σχέσης | συνεργασίας | δεσµού | 
συνήθειας ΣΥΝ. οριστικότητα, παγιότητα ΑΝΤ. προσωρινότητα 2. το 
καθεστώς τής εξασφάλισης τής θέσεως των δηµοσίων υπαλλήλων: άρση τής ~ 
των δηµοσίων υπαλλήλων. 

µόνιππο (το) {µονίππ-ου | -ων} άµαξα που σύρεται από ένα µόνο άλογο (πβ. λ. 
παϊτόνι). [ETYM. < αρχ. µόνιππος (µε αλλαγή γένους) < µον)ο)- + ίππος]. 

µονισµός (ο) [1886] ΦΙΛΟΣ, η µεταφυσική θεωρία που δέχεται ότι υπάρχει µία 
µόνο αρχή ή ύλη στη βαθύτερη ουσία των όντων ή ότι η ουσία αυτή 
συνίσταται από ένα βασικό συστατικό ΣΥΝ. ενισµός ΑΝΤ. δυϊσµός, 
πλουραλισµός. — µονιστής (ο), µονίστρια (η), µονισπκός, -ή,-ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Monismus]. 

µόνιτορ (το) {άκλ.} ελλην. οθόνη ΤΕΧΝΟΛ. 1. η συσκευή που χρησιµοποιείται 
για τη συνεχή παρακολούθηση σε οθόνη των τιµών που παίρνουν διάφορα 
φυσικά µεγέθη, όπως λ.χ. οι ρύποι στην ατµόσφαιρα, οι παράµετροι τής 
καρδιακής λειτουργίας ασθενούς κ.λπ. 2. συσκευή που χρησιµοποιείται για 
την παρακολούθηση τής εκτέλεσης ενός προγράµµατος από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή' η οθόνη τού υπολογιστή 3. µικρή οθόνη από την οποία 
παρακολουθεί κανείς σε τηλεοπτικό στούντιο ή σε εξωτερικό χώρο µετάδοσης 
το τηλεοπτικό σήµα (τι ακριβώς λαµβάνει η κάµερα). 
[ETY.M < αγγλ. monitor < λατ. monitor «αυτός που υπενθυµίζει, ο υπο-
βολέας, επιτηρητής» < p. moneo «υπενθυµίζω, νουθετώ»]. 

µόνο επίρρ. [αρχ.] 1. για τη δήλωση ελάχιστης ποσότητας | ιδιότητας ή για να 
τονιστεί πόσο λίγο είναι αυτό που αναφέρεται· όχι περισσότερο, τίποτα 
περισσότερο (από την αναφερόµενη ιδιότητα ή ποσότητα), απλώς: θέλω ~ 
µισό κιλό (όχι περισσότερο από µισό κιλό) || ήρθε ~ για µία µέρα (µία µέρα 
είναι λίγο) || εγώ είµαι ~ µία απλή γραµµατέας | υπάλληλος || εγώ ~ τον 
χαιρέτισα (δεν έκανα τίποτε περισσότερο από το να τον χαιρετίσω) ΣΥΝ. 
µονάχα, απλώς 2. αποκλειστικά: είναι ~ για κυρίες | για παιδιά | για 
ηλικιωµένους || είµαστε κλειστά - τις Κυριακές || θέλει ~ τη δική σας φιλία || - 
εγώ τον είδα (δηλ. κανένας άλλος εκτός από µένα)· (εµφατ.) ΦΡ. (α) µόνο και 
µόνο για να δηλωθεί ότι δεν υπάρχει άλλη αιτία ή σκοπός από αυτόν που 
αναφέρεται: ~ επειδή το είπες εσύ, δεν πρόκειται να γίνει (δηλ. η µόνη και η 
αποκλειστική αιτία είναι ότι το είπες εσύ) || τα λέει, ~ για να σε εκνευρίσει 
(δηλ. αυτός είναι ο αποκλειστικός του στόχος) (β) και µόνο (ί) (ως 
συµπλήρωµα λέξεως που προηγείται) για να τονιστεί ότι ισχύει ή υπάρχει 
αποκλειστικά αυτό που προαναφέρεται και τίποτε άλλο: εγώ ~ φταίω για ό,τι 
συνέβη (φταίω εγώ και κανείς άλλος) || δεν θα συµφωνήσω µαζί του απλώς ~ 
επειδή είναι γυιος τού αφεντικού µου- η λέξη στην οποία αναφέρεται το µόνο 
µπορεί για µεγαλύτερη έµφαση να προηγείται και συγχρόνως να ακολουθεί: 
έτσι, ~ έτσι µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα (δεν υπάρχει άλλος τρόπος) (ii) 
(στην αρχή φράσεως) για να τονιστεί ότι αυτό που αναφέρεται στη συνέχεια 
είναι αρκετό: ~ στη σκέψη της, συγκινούµαι || ~ που σκέφτοµαι ότι θα τον δω, 
µε πιάνει τρόµος (αρκεί η σκέψη ότι θα τον συναντήσω, για να µε πιάσει 
τρόµος) || - που προσφέρθηκες να µε βοηθήσεις, µου φτάνει! · 3. (σύνδ.) µόνο 
(που) αλλά, όµως: θα το αγόραζα, ~ είναι ακριβό || είναι έξυπνος µαθητής, ~ 
δεν µελετάει 4. (για τη δήλωση προϋπόθεσης) φτάνει | αρκεί να..., υπό τον όρο 
να...: ελάτε και πιο αργά, ~ να είστε εδώ την ώρα τού φαγητού || µιλήστε του 
ανοιχτά, ~ µην τον προσβάλετε. 

µονό- κ. µονό- κ. µον- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό ένα (1):µονο-συλλαβος, µονό-χειρ, µονο-ήµερος, 
µονό-στηλος, µον-όφθαλµος, µον-ώροφος, µονοετής, µονο-φωνικός 2. ενεργεί ή 
υπάρχει µόνος του: µονο-µάχος, µονο-κράτωρ 3. γίνεται κατ' 
αποκλειστικότητα: µονο-πώλιο. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(λ.χ. αρχ. µονό-χρωµος, µτγν. µονο-σύλλαβος), που προέρχεται από το επίθ. 
µόνος (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. mono-
phonic) και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. mono-culture «µονοκαλλιέργεια»)]. 
µονοαξονικός, -ή, -ό → µονό-, -αξονικός µονογαµία (η) [µτγν.] {µονογαµιών} 
1. ο γάµος µε έναν µόνο άντρα 

ή µία µόνο γυναίκα 2. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. κοινωνικός θεσµός, σύµφωνα µε τον οποίο 
ένας άνδρας δεν µπορεί να είναι σύζυγος περισσότερων από µία γυναικών 
και, αντίστροφα, µία γυναίκα δεν µπορεί να είναι σύζυγος περισσότερων από 
έναν ανδρών (πβ. λ. πολυγαµία, διγαµία) 3. η πρακτική τής τέλεσης για µία 
µόνο φορά τού µυστηρίου τού γάµου σε όλη τη διάρκεια τής ζωής ενός 
ατόµου. 

µονογαµικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µονογαµία: ~ 
κοινωνία' (ως ουσ.) 2. πρόσωπο που υποστηρίζει τις αρχές τής µονογαµίας 
ΑΝΤ. πολυγαµικός 3. πρόσωπο που µένει πιστός σε έναν µόνο σύντροφο και 
δεν συνάπτει παράλληλες ερωτικές σχέσεις. 

µονόγαµος, -η, -ο [µτγν.] (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που έχει έναν/µία µόνο σύζυγο 
2. αυτός που µένει πιστός στον ερωτικό του σύντροφο και δεν επιζητεί άλλες 
σχέσεις. 

µονογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η αγενής αναπαραγωγή 
των µονοκύτταρων και των κατώτερων πολυκύτταρων οργανισµών, χωρίς την 
παρέµβαση φυλετικών (σεξουαλικών) κυττάρων και οργάνων ΣΥΝ. µονογονία 
ΑΝΤ. αµφιγονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. monogenesis]. 

µονογενής, -ής, -ές {µονογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που είναι το µόνο 
παιδί, χωρίς αδέλφια 2. ΘΕΟΛ. θεολογικός όρος που χρησιµοποιήθηκε για να 
δηλώσει τη φυσική θεότητα τού Ιησού Χριστού στην εκκλησιαστική 
γραµµατεία και υµνογραφία: ο ~ Υιός και Λόγος τού Θεού (ύµνος Θείας 
Λειτουργίας). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µονό- + -γενής < γένος. Η λ. απαντά στη Κ.∆. προσδιο-
ρίζοντας τον Χριστό (λ.χ. Ιωάνν. 3, 16: οϋτως γάρ ήγαπησεν ό Θεός τον 
κόσµον, ώστε τον υίόν τόν µονογενή εδωκεν...)]. 

µονογλωσσία (η) → µονό-, -γλωσσία 
µονόγλωσσος, -η, -ο → µονό-, -γλωσσος 
µονογονεϊκός, -ή, -ό ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (οικογένεια) που αποτελείται από έναν γονέα 

και από ένα ή περισσότερα παιδιά. [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. τ. αντί τού µονογονικός, 
απόδ. τού αγγλ. single parent]. 

µονογονία (η) (µονογονιων} 1. η γέννηση ενός µόνο νεογνού σε κάθε τοκετό 2. 
ΒΙΟΛ. η µονογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µονόγονος < µονό- + γόνος]. 

µονόγραµµα (το) [1863] {µονογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} σχέδιο ή σήµα, που 
αποτελείται συνήθ. από ένα γράµµα ή ενδεχοµένως από τον συνδυασµό δύο ή 
περισσότερων γραµµάτων τού αλφαβήτου, που αποτελούν τα αρχικά 
ονόµατος και χρησιµοποιείται σε φύλλα αλληλογραφίας, σφραγίδες κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. monogramme < µτγν. λατ. monogram-ma < µτγν. 
µονόγραµµον «σχέδιο που χαράσσεται µε µία µόνο γραµµή, µονοκοντυλιά»]. 

µονογραφή (η) [1833] η υπογραφή που αποτελείται από τα αρχικά γράµµατα 
τού ονοµατεπωνύµου τού υπογράφοντος. 

µονογράφηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η µονογραφή σε 
έγγραφο που µπαίνει από αρµόδιο όργανο για την επικύρωση του 2. (για 
γραπτά εξετάσεων) η ακύρωση τού γραπτού εξεταζοµένου µε τη µονογραφή 
τού εξεταστή, επειδή έγινε αντιληπτό ότι ο πρώτος παραβίασε τους κανόνες 
τού διαγωνισµού: η ~ µιας κόλλας ισοδυναµεί µε τον µηδενισµό της. 

µονογραφία (η) [1863] {µονογραφιών} η επιστηµονική µελέτη που 
πραγµατεύεται συγκεκριµένο και αυτοτελές θέµα κατά τρόπο διεξοδικό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monographie]. 

µονογραφώ ρ. µετβ. [1833] {µονογραφείς... | µονογράφ-ησα, -ήθηκα, 
µονογραφηµένος κ. µονογεγραµµένος} βάζω τη µονογραφή µου (κάτω από 
έγγραφο, κείµενο κ.λπ.), αναλαµβάνοντας την ευθύνη για την επικύρωση ή 
την ακύρωση του: ~ ένα γραπτό | µια κόλλα διαγωνισµού | ένα συµβόλαιο | ένα 
κείµενο. Επίσης µονογράφω [1852]. 

µονοδιάστατος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µία και µόνη διάσταση: ~ µέγεθος 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν λαµβάνει υπ' όψιν τις διαφορετικές πλευρές ενός 
θέµατος: «Ο ~ άνθρωπος» (One-dimensional Man, 1964, βιβλίο τού Χ. 
Μαρκούζε) || - κριτική ΣΥΝ. µονόπλευρος, µονοκόµµατος, µονοµερής. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µονό- + -διάστατος < διίσταµαι]. 

µονόδροµος (ο) 1. ο δρόµος στον οποίο επιτρέπεται η κίνηση των αυτοκινήτων 
προς µία µόνο κατεύθυνση 2. (µτφ.) ο τρόπος δράσης που δεν επιδέχεται 
αµφισβήτηση, η µοναδική πρακτική που ενδείκνυται ως λύση: ο περιορισµός 
των δηµοσίων δαπανών είναι ~ για την εξυγίανση τής εθνικής οικονοµίας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. one-way]. 

µονοδροµώ ρ. µετβ. {µονοδροµείς... | µονοδρόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
µετατρέπω έναν δρόµο διπλής κατεύθυνσης σε µονόδροµο. — µονοδρόµηση 
(η). 

µονοεδρικός, -ή, -ό (εκλογική περιφέρεια) που σύµφωνα µε τις αρχές τού 
εκλογικού συστήµατος δίνει µία µόνο έδρα για τη Βουλή στο κόµµα που 
πλειοψηφεί: (κ. ως ουσ.) η ~ τής Ευρυτανίας. 

µονοεθνικΟς, -ή, -ό → µονό-, -εθνής 
µονοετής, -ής, -ές → µονό-, -ετής 
µονόζυγο (το) [1837] ΓΥΜΝΑΣΤ. όργανο αποτελούµενο από µία χαλύβδινη ή 

ξύλινη οριζόντια µπάρα, η οποία στηρίζεται στα δύο άκρα της σε δύο 
κατακόρυφα στηρίγµατα· ΦΡ. κάνω µονόζυγο εκτελώ γυµναστικές ασκήσεις 
κρεµασµένος από το παραπάνω όργανο. 

µονοήµερος, -η, -ο → µονό-, -ήµερος 
µονοθεϊσµός (ο) [1858] {χωρ. πληθ.} η απόλυτη πίστη σε έναν και µόνο θεό, η 

άρνηση τής ύπαρξης άλλων θεών ή θεϊκών δυνάµεων σε αντιδιαστολή προς 
τον πολυθεϊσµό. Επίσης µονοθεΐα (η) [µτγν.]. — µονοθεϊστής (ο) [1871], 
µονοθείστρια (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monothéisme]. 
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µονοθεϊστικός, -ή, -ό [1885] αυτός που σχετίζεται µε τον µονοθεϊσµό: οι 
βασικότερες ~ θρησκείες τού κόσµου είναι ο ιουδαϊσµός, ο χριστιανισµός και ο 
ισλαµισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monothéistique]. 
µονοθελητισµός (ο) [1865] ΘΡΗΣΚ. χριστιανική διδασκαλία που καταδικάστηκε 
ως αιρετική από τη ΙΣΤ' Οικουµενική Σύνοδο (680-681) και σύµφωνα µε την 
οποία ο Ιησούς, αν και είχε δύο φύσεις, δηλ. θεία και ανθρώπινη, είχε µόνο µία 
θέληση και, κατά προέκταση, µία µόνο ενέργεια (µονοενεργητισµός) και όχι 
δύο φυσικά θελήµατα και δύο φυσικές ενέργειες. — µονοθελήτης (ο), 
µονοθελήτρια (η), µο-νοθελητικός, -ή, -ό [1873]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monothélisme]. µονοθεσία (η) {χωρ. 
πληθ.} η κατοχή µιας µόνο έµµισθης θέσης στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα 
(πβ. λ. πολυθεσία). — µονοθεσίτης (ο), µονοθεσίτισσα (η). µονοθέσιος, -α, -ο → 
µονό-, -θέσιος µονόθυρος, -η, -ο → µονό-, -θυρος 
µονοιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µόνοιασ-α, -µένος} (+µε) ♦ 1. (µετβ.) βοηθώ 

(κάποιους που έχουν έρθει σε ρήξη) να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους: 
ούτε φίλοι ούτε γνωστοί κατάφεραν να µονοιάσουν το αντρόγυνο ΣΥΝ. 
συµφιλιώνω ♦ 2. (αµετβ.) αναπτύσσω εκ νέου αρµονικές σχέσεις (µε 
κάποιον), σταµατώ την έχθρα: µονοιάσαµε και δώσαµε τα χέρια ΣΥΝ. 
συµφιλιώνοµαι, οµονοώ. — µόνοιασµα (το), µονοιασµένος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < όµονοιάζω < αρχ. οµόνοια]. µονοκαλλιέργεια (η) 
{µονοκαλλιεργειών} ΓΕΟΠ. σύστηµα εκµετάλλευσης τού εδάφους, που 
συνίσταται στην ετήσια καλλιέργεια ενός µόνο φυτικού είδους- κατ' 
αντιδιαστολή προς την αµειψισπορά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
monoculture (νόθο συνθ.)]. µονόκαννος, -η, -ο [1866] (όπλο) που έχει µία µόνο 
κάννη. µονοκατάληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (επίθετο) που έχει και στα δύο γένη 
τις ίδιες καταλήξεις, π.χ. πένης, φυγάς κ.λπ. µονοκάταρτος, -η, -ο [1888] (πλοίο) 
που έχει µόνο ένα κατάρτι. µονοκατοικία (η) [1889] {µονοκατοικιών} η 
ανεξάρτητη κατοικία, στην οποία εξ ολοκλήρου διαµένει µία µόνο οικογένεια 
ΑΝΤ. πολυκατοικία. µονοκέρατος, -η, -ο [µτγν.] (ζώο) που έχει ένα µόνο κέρατο. 
µονόκερως (ο) {µονό-κερω | -κέρων} µυθικό ζώο µε σώµα λευκού αλόγου, 
υπογένειο τράγου και ένα κέρατο που ξεπροβάλλει από το µέτωπο του. Επίσης 
µονόκερος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µονό- + -κερως < κέρας]. µονόκιλος, -η, -ο → 
µονό-, -κιλος µονοκινητήριος, -α, -ο → µονό-, -κινητήριος 
µονοκίνι (το {µονοκιν-ιού | -ιών} γυναικείο µαγιό µόνο για το κάτω µέρος τού 

σώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. monokini (νόθο συνθ.) < mono- (< µονό-) + (bi)kini «µπικίνι» 
(µε εσφαλµ. χωρισµό)]. µονόκλ (το) {άκλ.} στρογγυλός φακός που 
προσαρµόζεται στο ένα µάτι χωρίς στήριγµα ΣΥΝ. µονύελος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. monocle (νόθο συνθ.) < µτγν. λατ. monoculus «µονό-
φθαλµος» < mon(o)- (< µόνος) + λατ. oculus «οφθαλµός»]. µονόκλινος, -η, -ο 
→ µονό-, -κλινος µονόκλιτος, -η, -ο —> µονό-, -κλίτος µονόκλωνος, -η, -ο → 
µονό-, -κλώνος 
µονοκόκκαλος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από ένα µόνο κόκ-καλο 2. 
(σπάν.-µτφ. για πρόσ.) αυτός που δύσκολα µπορεί να καµφθεί ή να αλλάξει 
γνώµη ΣΥΝ. δύσκαµπτος, αλύγιστος, ισχυρογνώµων. µονοκοµµατικός, -ή, -ό -> 
µονό-, -κοµµατικός µονό κοµµατισµός (ο) [1896] το καθεστώς κατά το οποίο 
στο πολιτικό σύστηµα µιας χώρας επικρατεί ένα µόνο κόµµα, το οποίο αποτελεί 
και τον µόνιµο φορέα εξουσίας (πβ. λ. πολυκοµµατισµός, δικοµµατισµός). 
µονοκόµµατος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που αποτελείται από ένα µόνο κοµµάτι: ~ 
ύφασµα | φόρεµα | µαγιό- (µτφ.-κακόσ.) 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν 
µεταβάλλει εύκολα τους τρόπους, τις σκέψεις ή τη συµπεριφορά του ΣΥΝ. 
δύσκαµπτος, αλύγιστος, ισχυρογνώµων 3. µονόπλευρος, µονοδιάστατος: πολύ ~ 
άνθρωπος- µόνο για τη δουλειά του ξέρει να µιλάει! 4. αυτός που δεν έχει 
ευκινησία, χάρη: ~ βάδισµα. — µονοκόµµατα επίρρ. µονοκοντυλιά κ. 
µονοκονδυλιά (η) [1829] 1. η γραφή λέξης, φράσης, υπογραφής ή σχεδίου µε 
συνεχή κίνηση τής γραφίδας, χωρίς η τελευταία να σηκωθεί από το χαρτί 2. 
(συνήθ. στον πληθ., στην παλαιογραφία) σύµπλεγµα γραµµάτων και λέξεων 
που συνδέονται µεταξύ τους µε πολύπλοκες κεραίες και γραµµές που 
διασταυρώνονται και που δίνουν την αίσθηση ότι ο γραφέας δεν σήκωσε 
καθόλου τη γραφίδα του από το φύλλο 3. (ως επίρρ.) (α) γράφοντας µε τον 
παραπάνω τρόπο: γράφω το όνοµα µου ~ (β) χωρίς ιδιαίτερη περίσκεψη ή 
διαδικασία, χωρίς ενδοιασµούς: δεν µπορείς να ακυρώνεις | διαγράφεις - µια 
παράδοση αιώνων. µονοκοπανιά επίρρ. (καθηµ.) µια κι έξω, µε µία κίνηση, µε 
µιας: 
ήπιε δύο ποτήρια µπίρα ~. Επίσης (λαϊκότ.) µονοκοπανιάς, µονοκοτυλήδονος, -
η, -ο [1873] BOT. (φυτό) που το σπέρµα του έχει µόνο µία κοτυληδόνα ΑΝΤ. 
δικοτυλήδονος. Επίσης µονοκότυλος 

[ορχί- 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monocotylédone]. µονοκούκκι επίρρ. 
(εκφραστ.) συνήθ. στις ΦΡ. ψηφίζω (κάποιον) | ρίχνω την ψήφο µου | βγαίνω 
µονοκούκκι σε περιπτώσεις που προτιµάται καθολικά από όλους τους 
ψηφοφόρους µιας περιοχής ένας µόνο υποψήφιος από ολόκληρο συνδυασµό ή 
ένας µόνο από τους πολλούς συνδυασµούς: στο χωριό µας τον ψηφίζουν ~. 

µονοκράτορας (ο) (µονοκρατόρων) ο µόνος απόλυτος κυρίαρχος ΣΥΝ. 
µονάρχης, δυνάστης, τύραννος. [ΕΤΥΜ < µτ^ν.µονοκράτωρ, -ορός < µονό- + -
κράτωρ < κρατώ]. 

µονοκρατορία (η) [µεσν.] η κυριαρχία ενός µόνο κράτους, κόµµατος, 
προσώπου: η - τής Ρώµης στη Μεσόγειο την εποχή τού Χριστού || παρήλθε 
ανεπιστρεπτί η εποχή τής ~ του στο κόµµα, όταν µε την απειλή τής διαγραφής 
κανείς δεν τολµούσε να διαφωνήσει ανοιχτά... 

µονοκύτταρος, -η, -ο [1886] ΒΙΟΛ. (ζωντανός οργανισµός) που αποτελείται από 
ένα µόνο κύτταρο ΑΝΤ. πολυκύτταρος. Επίσης µονοκυτ-ταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. unicellulaire]. 

µονόκωπος, -η, -ο → µονό-, -κωπος 
µονολεκτικός, -ή, -ό [1871] αυτός που αποτελείται από µία λέξη ή εκφράζεται 

µε µία µόνο λέξη: ~ απάντηση ΑΝΤ. περιφραστικός, αναλυτικός. — 
µονολεκτικ-ά /-ώς [1830] επίρρ. 

µονόλεπτος, -η, -ο → µονό-, -λεπτός 
µονολιθικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σχηµατιστεί ή αποτελείται από µία µόνο 

µεγάλη πέτρα: ~ µνηµείο 2. (µτφ.) αυτός που µένει άκαµπτος σε αυτά που 
ξέρει και ακολουθεί πάντα, που δεν χαρακτηρίζεται από ευελιξία, δογµατικός: 
~ αντιλήψεις | κόµµα | άνθρωπος | χαρακτήρας ΣΥΝ. απόλυτος, 
µονοκόµµατος, δύσκαµπτος. — µονολιθικ-ά | -ώς επίρρ., µονολιθικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monolithique]. 

µονόλιθος (ο) [αρχ.] [µονολίθ-ου | -ων, -ους) κοµµάτι πέτρας µεγάλων 
διαστάσεων. 

µονόλογος (ο) {µονολόγ-ου | -ων, -ους) 1. η οµιλία που απευθύνεται από το 
πρόσωπο που µιλάει στον ίδιο του τον εαυτό, είτε δυνατά είτε στη σκέψη του, 
χωρίς να γίνεται αντιληπτός από άλλους· ΦΡ. ΦΙΛΟΛ. εσωτερικός µονόλογος 
βλ. λ. εσωτερικός 2. η µακρά οµιλία (προς το κοινό, που δεν γίνεται στο 
πλαίσιο διαλόγου): οι ~ των κοµµατικών αρχηγών από τα µπαλκόνια δεν 
προωθούν τον πολιτικό λόγο ΑΝΤ. διάλογος 3. η παρατεταµένη οµιλία κατά 
την οποία ο οµιλητής δεν λαµβάνει υπ' όψιν του τους άλλους συζητητές: αυτό 
δεν είναι συζήτηση- είναι παράλληλοι ~! ΑΝΤ. διάλογος 4. µέρος θεατρικού 
έργου στο οποίο µιλά ένας µόνο χαρακτήρας (ηθοποιός), απευθυνόµενος είτε 
στον εαυτό του είτε στους θεατές είτε σε άλλα πρόσωπα επί σκηνής, τα οποία 
παραµένουν σιωπηλά: η φράση «να ζει κανείς ή να µη ζει» προέρχεται από 
έναν περίφηµο ~ τού Άµλετ στο οµώνυµο δράµα τού Σαίξπηρ · 5. µικρό 
θεατρικό έργο, που συνίσταται σε απαγγελία από έναν µόνο ηθοποιό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monologue]. 

µονολογώ ρ. αµετβ. [1782] {µονολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιλώ 
µόνος µου, µιλώ στον εαυτό µου: περπατούσε µόνος του και µονολογούσε. 

µονοµανής, -ής, -ές [1851] {µονοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
διακατέχεται από µονοµανία 2. (για συµπεριφορά) αυτός που χαρακτηρίζει τον 
µονοµανή. — µονοµανώς επίρρ. [1891]. [ΕΤΥΜ. < µονό- + -µανής < 
µαίνοµαι (πβ. αόρ. β' ε-µάν-ην), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monomane]. 

µονοµανία (η) [1782] (µονοµανιών) 1. ΨΥΧΟΛ. η ψυχική διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από την απόλυτη εµµονή τού ατόµου σε µία µόνο ιδέα ή κύκλο 
ιδεών ΣΥΝ. ιδεοληψία 2. (µτφ.) ο υπερβολικός ζήλος για κάτι, που απορροφά 
ολοκληρωτικά κάθε σκέψη και δραστηριότητα ενός ατόµου: έχει ~ µε την τάξη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monomanie]. µονοµαχία (η) [αρχ.] 
(µονοµαχιών) 1. η µάχη ανάµεσα σε δύο αντιπάλους: ~ στον αέρα | στη θάλασσα 
|| η ~ Έκτορα και Αχιλλέα στην «Ιλιάδα» 2. (παλαιότ.) η ένοπλη αναµέτρηση 
δύο ατόµων κατόπιν κοινής συµφωνίας και µε την παρουσία µαρτύρων για την 
επίλυση των µεταξύ τους διαφορών, που σχετίζονται συνήθ. µε θέµατα τιµής 
και µπορεί να καταλήξουν στον θάνατο τού ενός από τους δύο εµπλεκόµενους: 
καλώ κάποιον σε ~|| ~ µέχρι θανάτου 3. (γενικότ.) η κάθε µορφής αναµέτρηση 
µεταξύ δύο αντιπάλων: η τηλεοπτική ~ των δύο υποψηφίων για την 
πρωθυπουργία ΣΥΝ. αναµέτρηση, ανταγωνισµός. µονοµάχος (ο) [αρχ.] 1. αυτός 
που συµµετέχει σε µονοµαχία 2. (στην αρχαία Ρώµη) ο δούλος ή ο 
επαγγελµατίας µαχητής που αγωνιζόταν σε αρένα προς τέρψη των θεατών σε 
αναµέτρηση που κατέληγε στον θάνατο κάποιων από τους δύο αντιπάλους. 
µονοµαχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (µονοµαχείς... | µονοµάχησα) (+µε) 1. αναµετρούµαι 
µόνος σώµα µε σώµα µε αντίπαλο 2. (µτφ.) αναµετρούµαι µε αντίπαλο (σε 
διαγωνισµό, εκλογές, διάλογο κ.λπ.): οι δύο πολιτικοί θα µονοµαχήσουν απόψε 
µπροστά στις τηλεοπτικές κάµερες 3. (στην αρχαία Ρώµη) µάχοµαι ως 
µονοµάχος. µονοµελής, -ής, -ές → µονό-, -µελής 

µονοµέρεια (η) [µτγν.] (µονοµερειών) η θεώρηση ενός θέµατος από µία µόνο 
πλευρά, το να βλέπει κανείς τα πράγµατα µονόπλευρα: η ~ των απόψεων 
κάποιου. µονοµερής, -ής, -ές [µτγν.] (µονοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)) 1. αυτός που 
αποτελείται ή γίνεται από ένα µόνο µέρος, µία µόνο πλευρά: ~ αφοπλισµός/ 
αναγνώριση 2. αυτός που λαµβάνει υπ' όψιν µία µόνο πλευρά ενός θέµατος: ~ 
άποψη | πληροφόρηση ΣΥΝ. µεροληπτικός, µονόπλευρος, µονοδιάστατος 3. 
ΧΗΜ.ΒΙΟΛ. (τµήµα µορίου ή µόριο) που επαναλαµβάνεται κατά τον 
σχηµατισµό µεγαλύτερου µορίου (πβ. λ. πολυµερής, διµερής). — µονοµερώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -η& -ες. µονοµεταλλισµος (ο) [1890] (χωρ. 
πληθ.) ΟΙΚΟΝ. το νοµισµατικό σύστηµα που στηρίζεται στην τιµή ενός µόνο 
πολύτιµου µετάλλου, συνήθ. τού χρυσού, ως βάση καθορισµού τής αξίας τής 
νοµισµατικής µονάδας, σε αντιδιαστολή προς τον διµεταλλισµό. — 
µονοµεταλλι-κός, -ή, -ό [1890]. 



µονοµιάς 1118 µονοσθενής 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monométallisme]. 
µονοµιάς επίρρ. 1. µε µία κίνηση, χωρίς διακοπή: το ήπιε ~ κι έφυγε ΣΥΝ. 

µονορούφι, µονοκοπανιά 2. αµέσως, χωρίς καθυστέρηση: µου το υπέγραψε - 
ΣΥΝ. µεµιάς 3. ξαφνικά, χωρίς να το περιµένει κανείς: ~ πετάχτηκε όρθιος και 
άρχισε να φωνάζει. 

µονόµπαντα κ. µονόπαντα επίρρ. (λαϊκ.) µε κλίση από τη µία µόνο πλευρά: 
πήγαινε | προχωρούσε ~ από το βάρος. 

µονοξίδιο (το) [1887] {µονοξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. το οξίδιο που περιέχει ένα µόνο 
άτοµο οξυγόνου σε κάθε µόριο του: ~ του άνθρακα | τού αζώτου | τού θείου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monoxide]. 

µονόξυλο (το) [αρχ.] µικρό πρωτόγονο σκάφος, που αποτελείται από τον κορµό 
ενός δέντρου, στη µία πλευρά τού οποίου έχει ανοιχτεί θέση για κωπηλάτη | 
κωπηλάτες. 

µονοπαραγωγή (η) η παραγωγή ενός µόνο προϊόντος από βιοµηχανία. 
µονοπαραταξιακός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται σε µία µόνο παράταξη ή 

αποτελείται από άτοµα που ανήκουν σε µία παράταξη: η αντιµετώπιση τόσο 
σοβαρών θεµάτων δεν µπορεί να είναι - (πβ. λ. µονοκοµµατικός). 

µονοπάτι (το) {µονοπατ-ιού | -ιών} 1. το στενό δροµάκι που ανοίγεται σε 
υπαίθρια περιοχή από τη συχνή διάβαση ανθρώπων ή ζώων από το σηµείο 
αυτό και στο οποίο µπορεί να βαδίζει ένας µόνο άνθρωπος ή ζώο ΣΥΝ. 
δροµάκι, (αρχαιοπρ.) ατραπός 2. (γενικότ.) στενός δρόµος σε βουνό, δάσος 
κλπ.: δύσβατο | κακοτράχαλο | ίσιο | φιδωτό ~ 3. (µτφ.) τρόπος ζωής που 
οδηγεί σε ορισµένο αποτέλεσµα: ακολούθησε επικίνδυνα -, για να ανέλθει 
κοινωνικά || το ~ τής ευτυχίας | τής επιτυχίας- ΦΡ. (παροιµ.) το καλό το 
παλληκάρι ξέρει κι άλλο µονοπάτι ο ικανός και επινοητικός άνθρωπος δεν 
περιορίζεται σε έναν µόνο τρόπο επίλυσης ενός προβλήµατος, αλλά ξέρει ή 
επινοεί και άλλους πιο αποτελεσµατικούς από τους συνηθισµένους. — (υποκ.) 
µονοπα-τάκι (το) [µεσν.]. [ETYM. < µτγν. µονοπάτιον < µονό- + -πάτιον < 
πατώ]. 

µονόπατος, -η, -ο (οικοδόµηµα) που έχει ένα µόνο πάτωµα, έναν µόνο όροφο: ~ 
οικοδοµή | σπίτι ΣΥΝ. µονώροφος. 

µονοπεταλος, -η, -ο [1821] (άνθος) που τα πέταλα του σχηµατίζουν µία ενιαία 
στεφάνη. 

µονόπετος, -η, -ο (σακάκι) µε µονό πέτο (που δεν σταυρώνει) ΑΝΤ. σταυρωτός. 
µονόπετρο (το) [µεσν.] δαχτυλίδι µε έναν πολύτιµο λίθο, συνήθ. διαµάντι. 
µονοπλάνο (το) αεροπλάνο µε ένα µόνο πτερύγιο δεξιά και ένα αριστερά τής 

ατράκτου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monoplan (νόθο συνθ.). Βλ. κ. αε-
ροπλάνο]. 

µονόπλευρος, -η, -ο 1. αυτός που λαµβάνει υπ' όψιν τη µία µόνο πλευρά ενός 
θέµατος ή γενικά των πραγµάτων, παραβλέποντας τις όποιες άλλες διαστάσεις 
τους: είναι ~- δεν ακούει καν τις αντίθετες απόψεις || ~ αντιµετώπιση τού 
προβλήµατος || ~ ενηµέρωση | µόρφωση ΣΥΝ. µονοµερής, µονοδιάστατος, 
µονοκόµµατος ΑΝΤ. πολύπλευρος 2. αυτός που έχει περιορισµένο πεδίο 
δραστηριοτήτων, ασχολιών ή δεν έχει πνευµατική ευρύτητα: πολλοί 
επιστήµονες είναι ~ άνθρωποι, καθώς δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα έξω από το 
αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται ΑΝΤ. πολύπλευρος. — µονόπλευρα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «παράταξη µε µέτωπο προς µία µόνο κα-
τεύθυνση», < µονό- + πλευρόν. Η µτφ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. onesided]. 

µονοπόδαρος (ο) [µεσν.] 1. αυτός που έχει ένα µόνο πόδι 2. (συνήθ. για έπιπλα) 
αυτός που στηρίζεται σε ένα µόνο πόδι. 

µονόπολος, -η, -ο [1882] ΦΥΣ. αυτός που έχει µόνο έναν µαγνητικό πόλο- στη 
ΦΡ. µαγνητικό µονόπολο υποθετικό µαγνητικό σωµατίδιο αποτελούµενο από 
έναν µόνο µαγνητικό πόλο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
monopôle]. 

µονοπόρτι (το) (µονοπορτ-ιού | -ιών} η µοναδική εξωτερική πόρτα που 
χρησιµοποιείται για την είσοδο και την έξοδο στις περισσότερες κατοικίες. 

µονόπρακτος, -η, -ο [1866] 1. (για θεατρικά ή µουσικά έργα) αυτός που 
αποτελείται από µία µόνο πράξη: ~ όπερα | κωµωδία 2. µονόπρακτο (το) 
σύντοµο θεατρικό έργο αποτελούµενο από µία µόνο πράξη: τα ~ τού Τσέχοφ. 

µονόπτερος, -η, -ο [µτγν.] ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. 1. (για αρχαία οικοδοµήµατα) µικρό 
περίπτερο, οικοδόµηµα χωρίς σηκό, ουσιαστικά στέγαστρο επί κιόνων 2. (για 
αρχαίους ναούς) αυτός που έχει µόνο µία σειρά κιόνων γύρω από τον σηκό, 
σε αντίθεση µε τον δίπτερο. 

µονόπτωτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. αυτός που συντάσσεται µε µία µόνο πτώση 
αντικειµένου· (για ρήµα) που συντάσσεται µε ένα αντικείµενο: διαβάζω 
εφηµερίδα (πβ. λ. δίπτωτος). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ουσιαστικό που απαντά σε µία µόνο πτώση», < 
µονό- + -πτωτος < πτώσις]. 

µονοπύρηνος, -η, -ο [1839] (κύτταρο) που έχει έναν µόνο πυρήνα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mononucléaire (νόθο συνθ.)]. 

µονοπυρήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. ιογενής πάθηση που 
µεταδίδεται µε το φιλί και χαρακτηρίζεται από την αύξηση τού αριθµού των 
µονοπύρηνων λευκοκυττάρων στο αίµα: λοιµώδης ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. mononucleosis (νόθο συνθ.)]. 

µονοπωλιακός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε το µονοπώλιο ή 
προέρχεται από αυτό: ~ ανταγωνισµός- ΦΡ. µονοπωλιακός καπιταλισµός 
(στη µαρξιστική-λενινιστική θεωρία) στάδιο τής καπιταλιστικής οικονοµίας 
που τοποθετείται χρονικά στο β' µισό τού 19ου αι. 

και χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των µονοπωλίων η κυριαρχία αυτή 
υπήρξε το επακόλουθο των ριζικών αλλαγών που συντελέστηκαν στους τοµείς 
τής παραγωγής και τής τεχνολογίας των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και 
οδήγησαν σε µεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου. — µονοπωλιακ-ά | -ώς επίρρ. 
µονοπώλιο (το) [αρχ.] {µονοπωλί-ου | -ων} 1. το δικαίωµα τής αποκλειστικής 
διάθεσης στην αγορά ενός προϊόντος ή τής παροχής µιας υπηρεσίας µε τον 
συνακόλουθο έλεγχο στη διαµόρφωση των τιµών από ένα µόνο άτοµο ή 
οργανισµό (επιχείρηση, κράτος κλπ.): το κρατικό ~ στο αλάτι | στο οινόπνευµα | 
στις µεταφορές 2. (συνεκδ.) µεγάλη ιδιωτική επιχείρηση ή δηµόσιος οργανισµός 
που έχει το δικαίωµα τής αποκλειστικής διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά- 
(συνεκδ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται προϊόντα µονοπωλίου: ο έλεγχος | 
η κηδεµονία των ~ (πβ. λ. τραστ, καρτέλ, ολιγοπώλιο) 3. (µτφ.) ο απόλυτος και 
αποκλειστικός έλεγχος µιας κατάστασης, η αποκλειστική κατοχή µιας 
ιδιότητας: διεκδικεί το ~ τής εξουσίας | τού κόµµατος || νοµίζει ότι έχει το ~ στην 
εξυπνάδα. µονοπωλώ ρ. µετβ. [µτγν.] {µονοπωλείς... | µονοπώλ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα} 1. πουλώ (ένα προϊόν) ή παρέχω (µια υπηρεσία) κατ' αποκλειστικότητα 
2. (µτφ.) κυριαρχώ πλήρως σε έναν χώρο: ~ το ενδιαφέρον (η προσοχή όλων 
στρέφεται σε εµένα) | τη συζήτηση (µιλώ κυρ. εγώ ή µόνο εγώ) | την προσπάθεια 
(αναλαµβάνω εγώ όλες τις πρωτοβουλίες ή εµφανίζοµαι να προσπαθώ µόνον 
εγώ) | τον χώρο τής µόδας. — µονοπώληση (η). µονόριχτος, -η, -ο (στέγη) που 
έχει κλίση προς µία µόνο πλευρά. µονορούφι επίρρ.· µε µία µόνο ρουφηξιά, 
χωρίς ανάσα: άδειασε το ποτήρι - ΣΥΝ. µονοµιάς, µονοκοπανιά, απνευστί, 
άσπρο πάτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < µονό- + -ρούφι < ρουφώ, πβ. µεσν. επίρρ. µονόρουφα]. µονορχιδία 
κ. µονορχία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η έλλειψη ή η ατροφία ενός από τους δύο 
όρχεις. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monorchi(di)sm]. µόνορχις (ο) [µτγν.] 
{µονόρχ-εως, -ιν | -εις, -εων} πρόσωπο που πάσχει από µονορχιδία. Επίσης 
µονάρχιδος µονός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από ένα µόνο µέλος, 
στοιχείο ή κοµµάτι: ~ κρεβάτι (για ένα άτοµο) | φακός | κλωστή ΣΥΝ. απλός 2. 
(αριθµός) που δεν µπορεί να διαιρεθεί µε το 2 ΣΥΝ. περιττός ΑΝΤ. άρτιος, ζυγός· 
ΦΡ. (α) µονά-ζυγά | µονά ή ζυγό παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης πρέπει να 
µαντέψει αν τα οµοειδή αντικείµενα (π.χ. πε-τραδάκια, ρεβίθια κλπ.), που 
κρύβει ο συµπαίκτης του στην κλειστή του παλάµη, είναι µονά (σηµ. 2) ή ζυγά 
σε αριθµό (β) µονά-ζυγά δικά µου τα θέλω όλα δικά µου 3. (συνεκδ.) 
(αυτοκίνητο) τού οποίου ο αριθµός τής πινακίδας λήγει σε 1, 3, 5, 7, ή 9· 
(συνεκδ.) ο οδηγός τέτοιου αυτοκινήτου: σήµερα κυκλοφορούν οι ~ στο κέντρο 
τής Αθήνας (για τον περιορισµό τής περιβαλλοντικής µόλυνσης εφαρµόστηκε 
το σύστηµα εκ περιτροπής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων -µονά-ζυγά- στο 
κέντρο τής Αθήνας) (πβ. λ. δακτύλιος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µόνος, µε µετακίνηση τού τόνου κατά τα επίθ. απλός, 
διπλός]. µόνος, -η, -ο (συχνά + κτητική αντων. µου, σου...) 1. αυτός που υπάρ-
χει ή συµβαίνει χωρίς τη συµµετοχή ή την παρουσία άλλων: άφησε µας µόνους 
µια στιγµή || ήρθε ~, χωρίς την οικογένεια || δουλεύει ~, χωρίς συνεργάτες || τα 
λεφτά δεν έρχονται ποτέ από ~ τους- πρέπει κι εσύ να κάνεις κάτι (βλ. λ. από) || 
µόνος του πήγε κι έδωσε τόσα λεφτά- δεν τον ανάγκασε κανείς ΣΥΝ. µοναχός 2. 
(ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που στερείται τη συντροφιά άλλων ανθρώπων: την 
άφησε ~ γριά γυναίκα και δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη της || ζει ~ σ' ένα δυάρι 
µε µια ξερή σύνταξη || έµεινε ~ κι έρηµος, όταν τα παιδιά του µεγάλωσαν (βλ. κ. 
φρ. σαν τον κούκκο, λ. κούκκος, σαν την καλαµιά στον κάµπο, λ. καλαµιά) ΣΥΝ. 
µοναχός, µαγκούφης- ΦΡ. µόνος κι απόµονος βλ. λ. απόµονος · 3. µοναδικός ή 
αποκλειστικός: η ~ του έγνοια ήταν τα παιδιά || ο ~ όρος που έθεσε ήταν η 
προστασία τής εταιρείας || ο ~ που επέζησε από την τραγωδία || ήταν η ~ φορά 
που δεν ήρθε στην ώρα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µόν-Ρος (µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -vE- χωρίς 
αντέκταση), αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι πειστική η σύνδεση µε το επίθ. µανός 
«µαλακός, χαλαρός» ούτε µε σανσκρ. manäk «λιγάκι». Η λ. µόνος 
παρουσιάζεται αποµονωµένη από λ. άλλων I.E. γλωσσών. Παράγ. µον-άς, 
µοναδ-ικός, µοναξ-ιά (βλ.λ.), µον-άζω, µοναχ-ός (βλ.λ.), µον-ώ (> µονώνω), 
µοναστήριο(ν) κ.ά.]. µονοσάνδαλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που φοράει ένα µόνο 
σανδάλι. 

Επίσης (λαϊκ.) µονοσάνταλος. µονοσέλιδος, -η, 
-ο → µονό-, -σέλιδος 
µονοσέπαλος, -η, -ο BOT. (άνθος) που ο κάλυκας του αποτελείται από ενωµένα 

σέπαλα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monosepalous]. µονοσήµαντος, -η, -ο 1. 
(για λέξεις ή έννοιες) αυτός που έχει µία µόνο σηµασία: ~ ρήµα | επίθετο ΣΥΝ. 
µονόσηµος ΑΝΤ. πολυσήµαντος, πολύσηµος 2. ΜΑθ. αυτός που ορίζει ένα µόνο 
στοιχείο ή αποτέλεσµα: ~ απεικόνιση (λ.χ. η ηµεροµηνία γεννήσεως κάθε 
ανθρώπου είναι µονοσήµαντα ορισµένη). — µονοσήµαντα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δί-σηµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µονό- + -σήµαντος < σηµαίνω]. µονόσηµος, -η, -ο [µεσν.] (για 
λέξεις) αυτός που έχει µία µόνο σηµασία: ~ ρήµα | επίθετο ΣΥΝ. µονοσήµαντος 
ΑΝΤ. πολυσήµαντος, πολύσηµος. — µονοσηµία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίσηµος. 
µονοσθενής, -ής, -ές [1888] {µονοσθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΧΗΜ. στοιχείο ή 
ρίζα που έχει σθένος +1 ή -1. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. univalent]. 



µονοσκελής 1119 µονοψώνιο 
 

µονοσκελής, -ής, -ές → µονό-, -σκελής 
µονόσπερµος, -η, -ο [1852] BOT. (καρπός) που περικλείει ένα µόνο σπέρµα ΣΥΝ. 

µονοπύρηνος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monosperme]. 
µονοσταυρία (η) {χωρ. πληθ.) το εκλογικό σύστηµα κατά το οποίο ο 

ψηφοφόρος επιτρέπεται να σηµειώσει στο ψηφοδέλτιο σταυρό προτιµήσεως 
σε έναν µόνον υποψήφιο. 

µονόστηλος, -η, -ο [1865] (για τυπωµένο κείµενο) αυτός που καταλαµβάνει 
χώρο µιας µόνο τυπογραφικής στήλης, αυτός που έχει στοιχειοθετηθεί και 
τυπωθεί σε πλάτος µιας στήλης: ~ άρθρο | τίτλος || (κ. ως ουσ.) ένα τόσο 
σηµαντικό θέµα κατέλαβε µόλις ένα ~ στην εφηµερίδα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. single-column]. 

µονόστιχος, -η, -ο → µονό-, -στίχος 
µονοσυλλαβικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που αποτελείται από λέξεις, οι 

οποίες έχουν µία συλλαβή: ~ γλώσσες (λ.χ. η Κινεζική). 
µονοσύλλαβος, -η, -ο → µονο-, -σύλλαβος 
µονοτάξιος, -α, -ο [1889] (για εκπαιδευτικά ιδρύµατα) 1. αυτός στον οποίο η 

φοίτηση διαρκεί ένα µόνο έτος: ~ τεχνικό σχολείο | διδασκαλείο ANT. 
πολυτάξιος 2. µονοτάξιο δηµοτικό σχολείο το δηµοτικό σχολείο που διαθέτει 
έναν µόνο δάσκαλο, ο οποίος διδάσκει τους µαθητές όλων των τάξεων στην 
ίδια αίθουσα ΣΥΝ. µονοθέσιο δηµοτικό σχολείο. 

µονοτερµα (το) {µόνο σε ονοµ. και αιτ. | χωρ. πληθ.} παιχνίδι ποδοσφαίρου, 
που παίζεται µπροστά σε µία µόνο εστία (τέρµα) ANT. δί-τερµα- ΦΡ. (α) 
παίζω κάποιον µονοτερµα (i) ΑΘΛ. για οµάδα που έχει περιορίσει την αντίπαλη 
σε αµυντικό ρόλο µπροστά στο τέρµα της (ii) (µτφ.) υπερέχω πολύ από 
κάποιον, τον έχω στρυµώξει, τον έχω φέρει σε δύσκολη θέση (β) παίρνω | 
πιάνω (κάποιον) µονοτερµα αρχίζω να µιλάω σε κάποιον, χωρίς να του 
αφήνω περιθώριο να µιλήσει κι εκείνος: από την ώρα που ήρθε µε πήρε 
µονοτερµα και δεν µ' άφησε να πω κουβέντα! 

µονοτοκία (η) {χωρ. πληθ.} (κυρ. για ζώα) η γέννηση ενός και µόνου τέκνου σε 
κάθε τοκετό ΣΥΝ. µονογονία ANT. πολυτοκία, πολυγονία. — µονοτόκος, -ος, -
ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µονοτόκος < µονο- + τόκος (βλ.λ.) < τίκτω]. 

µονότοµος, -η, -ο → µονο-, -τόµος 
µονοτονία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η επανάληψη στον ίδιο τόνο, η απουσία 

τονικής ποικιλίας: ~ τού τραγουδιού | τής µουσικής 2. (γε-νικότ.) η απουσία 
ποικιλίας, η επανάληψη των ίδιων πραγµάτων: η ~ τής ζωής στην επαρχία || η 
~ προκαλεί πλήξη. 

µονοτονικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (είδος γραφής) στο οποίο χρησιµοποιείται ένας 
µόνο τόνος- κυρ. στη ΦΡ. µονοτονικό (σύστηµα) το σύστηµα γραφής τής Ν. 
Ελληνικής, κατά το οποίο χρησιµοποιείται στον τονισµό των λέξεων ένα µόνο 
τονικό σηµείο, η οξεία (')' καθιερώθηκε επίσηµα το 1982 ANT. πολυτονικός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τόνος. 

µονότονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν διαθέτει ηχητική ποικιλία, που 
αποτελείται από έναν επαναλαµβανόµενο µουσικό κ. γενι-κότ. ηχητικό τόνο: 
~ τραγούδι | σκοπός | επωδός | ήχος | φωνή ANT. πολυφωνικός, ποικίλος 2. 
(κατ' επέκτ.-µτφ.) αυτός που δεν διαθέτει καµία απολύτως ποικιλία, που 
επαναλαµβάνεται οµοιόµορφα και στερεότυπα και, εποµένως, προκαλεί 
ψυχική κούραση, ανία: στα χωριά τού µικρού νησιού η ζωή κυλά αργή και ~ || 
«Την µια µονότονην ηµέ-ραν άλλη | µονότονη απαράλλακτη ακολουθεί...» (Κ. 
Καβάφης) || ~ βράδια | ανάγνωσµα | οµιλία | δουλειά | παιχνίδι ΣΥΝ. βαρετός, 
κουραστικός, ανιαρός, πληκτικός ANT. ενδιαφέρων, ευχάριστος, διασκε-
δαστικός. — µονότονα | µονοτόνως [µτγν.] επίρρ. 

µονότροπος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που υπάρχει, γίνεται ή συντελείται 
κατά έναν µόνο τρόπο, εντελώς στερεότυπος: ~ συµπεριφορά | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. οµοιόµορφος, µονότονος ANT. ποικίλος, ποικιλότροπος, ποικιλόµορφος, 
παντοειδής. — µονότροπα | µονοτρόπως [µτγν.] επίρρ. 

µονοτύπης (ο) {µονοτυπών} ΤΥΠΟΓΡ. Ο τυπογράφος που έχει ειδικευ-θεί στη 
µονοτυπία. 

µονοτυπία (η) [1831] {µονοτυπιών} 1.ΤΥΠΟΓΡ. σύστηµα µηχανικής 
τυπογραφικής στοιχειοθεσίας κειµένων, κατά το οποίο κατασκευάζονται και 
στοιχειοθετούνται αυτοµάτως, από λειωµένο µέταλλο, µεµονωµένα 
(αυτοτελή) κινητά τυπογραφικά στοιχεία· αποτελείται από δύο µονάδες, το 
κλαβιέ και το χυτήριο-συνθετήριο 2. το αποτύπωµα από εκτύπωση πάνω σε 
χαρτί συνθέσεως, που δεν είναι χαραγµένη, αλλά ζωγραφισµένη πάνω σε 
πλάκα χαλκού ή παρεµφερούς υλικού 3. ΓΛΩΣΣ. το να αναγνωρίζεται µόνο 
ένας γλωσσικός τύπος ως ορθός, π.χ. µόνο ο τύπος κυβέρνησης, όχι και ο 
τύπος κυβερνήσεως ΑΝΤ. πο-λυτυπία. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monotypie]. µονοτυπικός, -ή, -ό 
1.ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη µονοτυπία 2. ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται 
µε ταξινοµική βαθµίδα (π.χ. γένος, οικογένεια), η οποία περιλαµβάνει µία µόνο 
αµέσως κατώτερη βαθµίδα: ~ υποκατηγορία | γένος (αυτό στο οποίο ανήκει ένα 
µόνο είδος). µονοφανάς (ο) {µονοφαγάδες} µονοφαγού (η) {µονοφαγούδες} 1. 
πρόσωπο που συνηθίζει να τρώει το φαγητό µόνος του, χωρίς να αφήνει τίποτε 
για τους άλλους 2. (µτφ.) πρόσωπο που συνεχώς µαζεύει χρήµατα και δεν δίνει 
τίποτε στους άλλους ΣΥΝ. άπληστος, φιλάργυρος, τσιγγούνης ANT. 
αντοιχτοχέρης, κουβαρντάς. µονοφαγία (η) το να τρώει κανείς το ίδιο φαγητό: 
δίαιτα µονοφα- 

γίας. µονοφαρδος, -η, -ο (για υφάσµα) αυτός που το πλάτος του φτάνει 
ώς ένα µέτρο περίπου. µονοφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε 

τη µορφή 

εναλλασσόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος, που διανέµεται µε δύο αγωγούς, έναν 
ρευµατοφόρο (τη φάση) και έναν µη ρευµατοφόρο (τον ουδέτερο) και 
χρησιµοποιείται για να τροφοδοτεί τα δίκτυα φωτισµού, 

τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και τους κινητήρες µικρής ισχύος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monophasic]. µονόφατσος, -η, -ο (για 
οικοδόµηµα) αυτός που έχει πρόσοψη σε 

έναν δρόµο. 
[ΕΤΥΜ. < µονο- (< µονός) + φάτσα]. µονόφθαλµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που 
είναι τυφλός από το ένα µάτι-  ΦΡ. (παροιµ.-σκωπτ.) στους τυφλούς | στραβούς 
βασιλεύει ο 

µονόφθαλµος για περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται κάποιος που δεν έχει 
πολλά προσόντα, ικανότητες, επειδή οι υπόλοιποι είναι ακόµη λιγότερο άξιοι, 
ικανοί 2. (σπανιότ.) αυτός που διαθέτει ένα µόνο µάτι: οι Κύκλωπες τής 
µυθολογίας ήταν ~. 

µονοφθογγίζοµαι ρ. αµετβ. {µονοφθογγίσ-τηκα, -µένος} (για δίφθογγο) 
γίνοµαι µονόφθογγος: πολλές δίφθογγοι από την αλεξανδρινή και κατά τη 
βυζαντινή περίοδο µονοφθογγίστηκαν. 

µονοφθογγισµός (ο) (για δίφθογγο) η µεταβολή σε µονόφθογγο: ο ~ τής 
διφθόγγου ει σε | il. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Monophthongierung]. 

µονόφθογγος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (συλλαβή) που αποτελείται από έναν µόνο 
φθόγγο, από ένα φωνήεν, π.χ. το ει και το η στη λ. είδη είναι µονόφθογγοι 
ΑΝΤ. δίφθογγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. 

µονοφορι (το) (λαϊκ.) ρούχο που φοράει κανείς πολύ συχνά, που δεν το αλλάζει 
εύκολα. 

µονοφυής, -ής, -ές {µονοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (φυτό) τού οποίου ο βλαστός 
δεν διακλαδίζεται, αλλά είναι ευθυτενής και καταλήγει σε ένα µόνο άνθος 
στην κορυφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < µονο- + -φυής < φύω | 
-οµαι]. 

µονόφυλλος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για φυτά και άνθη) αυτός που έχει µόνον ένα 
φύλλο ή ένα σέπαλο: ~ λουλούδι 2. (για τεχνητό φράγµα χώρου) αυτός που 
αποτελείται από ένα φύλλο ξύλου, µετάλλου ή άλλου υλικού: ~ παράθυρο | 
πόρτα 3. (για υφάσµατα ή ενδύµατα) αυτός τού οποίου το πλάτος αποτελείται 
από ένα µόνο φύλλο: ~ σεντόνι 4. µονόφυλλο (το) το έντυπο που αποτελείται 
από ένα µόνο φύλλο, δηλ. δύο σελίδες. 

µονοφυσιτισµός (ο) [1844] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. χριστιανική διδασκαλία, που 
δέχεται µόνο τη θεία σύνθετη φύση τού Χριστού, διδάσκοντας ότι στο 
πρόσωπο τού Ιησού, κατά την ενανθρώπηση του, συ-γκεράστηκαν η 
πεπερασµένη και ανθρώπινη µε την άπειρη και θεία φύση, για να 
απορροφηθεί η πρώτη από τη δεύτερη- διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον 
αρχιµανδρίτη Ευτυχή στην Κωνσταντινούπολη (5ος αι. µ.Χ.) και 
καταδικάστηκε από τη ∆' Οικουµενική Σύνοδο (451)· σήµερα έχει 
µετριοπαθείς οπαδούς στην Αίγυπτο (Κόπτες), τη Συρία, την Ινδία, την 
Αιθιοπία, την Παλαιστίνη, τη Μικρά Ασία και την Αρµενία. — µονοφυσίτης 
(ο) [µτγν.], µονοφυσίτισσα (η), µονοφυσι-τικός,-ή,-ό [1872]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monophysitisme]. 

µονοφωνία (η) [1873] {µονοφωνιών} ΜΟΥΣ. 1. το µουσικό σύστηµα που 
περιορίζεται σε µία µόνο µελωδία, που δεν περιλαµβάνει ταυτόχρονους 
συνδυασµούς διαφορετικών φθόγγων 2. τραγούδι ή µελωδία που εκτελείται 
από µία µόνο φωνή ή από ένα µόνο όργανο ή και από περισσότερες φωνές ή 
όργανα, που βρίσκονται όµως σε ταυτοφωνία ΑΝΤ. πολυφωνία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monophony]. 

µονοφωνικός, -ή, -ό ΜΟΥΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µονοφωνία: ~ 
τραγούδι (λ.χ. το µανιάτικο µοιρολόι κ.ά.) 2. µονοφωνικό ηχητικό σύστηµα 
σύστηµα εγγραφής και αναπαραγωγής τού ήχου, που χρησιµοποιεί έναν µόνο 
δίαυλο, κατ' αντιδιαστολή προς το στερεοφωνικό (βλ.λ.), που χρησιµοποιεί 
δύο ή περισσότερους χωριστούς διαύλους. Επίσης µονόφωνος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monophonie]. 

µονόχειρας (ο/η) {(θηλ. µονόχειρος) | µονοχείρων} ο άνθρωπος που έχει µόνο 
ένα χέρι: µετά το ατύχηµα έµεινε ~ ΣΥΝ. κουλλός, κουλλο-χέρης. Επίσης (λόγ.) 
µονόχειρ (ο/η) [µτγν.] {µονόχειρος}. 

µονοχηλος, -η, -ο → µονο-, -χηλός 
µονόχνοτος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που δεν αρέσκεται στις συναναστροφές, 

που προτιµά τη µοναξιά ΣΥΝ. ακοινώνητος, µονήρης ΑΝΤ. κοινωνικός, 
κοσµικός. [ΕΤΥΜ. < µόνος + χνότο]. 

µονόχορδος, -η, -ο → µονο-, -χορδος 
µονοχρονίς επίρρ. (λαϊκ.) µέσα σε ένα έτος, κατά τη διάρκεια ενός έτους: ~ 

κατάφερε να χτίσει το σπίτι. 
µονοχρωµατικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που έχει ζωγραφιστεί µε ένα µόνο 

χρώµα: ~ παράσταση | πίνακας ΣΥΝ. µονόχρωµος ΑΝΤ. πολύχρωµος 2. ΦΥΣ.-
ΧΗΜ. (για ακτινοβολία) αυτός που χαρακτηρίζεται από ένα µόνο µήκος 
κύµατος (π.χ. η ακτινοβολία των λέιζερ) ΑΝΤ. πο-λυχρωµατικός. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monochromatique]. 

µονοχρωµία (η) → µονο-, -χρωµία 
µονόχρωµος, -η, -ο → µονο-, -χρωµος 
µονόχωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει έναν µόνο χώρο ή αποτελείται 

από έναν χώρο: ~ εκκλησία | σπίτι. 
µονοψήφιος, -α, -ο → µονο-, -ψήφιος 
µονοψώνιο (το) {µονοψωνί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. κατάσταση τής αγοράς, κατά την 

οποία υπάρχει ένας µόνο από την πλευρά τής ζήτησης, ένας αγοραστής- 
εµφανίζεται στους συντελεστές παραγωγής, στα έτοιµα αγαθά και στις κάθε 
µορφής υπηρεσίες (πβ. λ. µονοπώλιο, ολι-γοψώνιο). — µονοψωνιοτικός, -ή, -
ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monopsony]. 



µονόωρος 1120 µονώνω 
 

µονόωρος, -η, -ο → µονό-, -ωρος 
µονώροφος, -η, -ο → µονό-, -ώροφος 
µονταδόρος (ο) (αργκό) ο τεχνικός που µοντάρει (συσκευές, µηχανές, έπιπλα 

κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < µοντάρω + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 
µοντάζ (το) {άκλ.} ελλην. συναρµολόγηση 1. η τεχνική και η διαδικασία µε την 

οποία οι σκηνές κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, που αρχικά είχαν 
γυριστεί τµηµατικά και χωρίς τη σειρά που είχαν στο σενάριο, τοποθετούνται 
σε νέα σειρά (συνδεσµολογία των πλάνων), που αποσκοπεί σε συγκεκριµένη 
χωροχρονική ακολουθία και υφίστανται εκ νέου επεξεργασία, ώστε να 
αποτελέσουν το τελικό φιλµ που θα προβληθεί (σύµφωνα µε την καλλιτεχνική 
αντίληψη τού σκηνοθέτη ή τις επιθυµίες τού παραγωγού): το ~ έχει θεωρηθεί 
ως το κυριότερο χαρακτηριστικό τής κινηµατογραφικής γλώσσας || οι 
παραγωγοί τής ταινίας άλλαξαν το αρχικό ~ και η ταινία έχασε την ποιητικότητα 
της 2. ΤΥΠΟΓΡ. η εργασία συναρµολόγησης τού υλικού (κειµένων, 
φωτογραφιών κ.λπ.) επάνω σε αστραλόν (βλ.λ.) για εκτύπωση σε όφσετ ή 
βαθυτυπία· το µοντάζ γίνεται µε τη βοήθεια τού µι-λιµετρέ και τού κασέ 
(βλ.λ.) 3. ΦΩΤΟΓΡ. (α) ο συνδυασµός δύο ή περισσότερων διαφορετικών 
φωτογραφιών έτσι, ώστε να αποτελούν ενιαία σύνθεση, δηλ. να δίνεται η 
εντύπωση πως πρόκειται για µία και µόνη φωτογραφία (β) (συνεκδ.) η 
σύνθεση που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή (βλ. κ. λ. φωτοµοντάζ). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. montage < p. monter «ανεβαίνω - εγκαθιστώ, στήνω» < λατ. 
mons, montis «βουνό, σωρός». Βλ. κ. µοντάρω]. 

µονταζιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. επιτραπέζια συσκευή µε την οποία γίνεται 
το µοντάζ εικόνας ή/και ήχου 2. ΤΥΠΟΓΡ. τραπέζι µε φωτιζόµενη γυάλινη 
γαλακτώδη επιφάνεια, πάνω στο οποίο γίνεται η επεξεργασία ή το µοντάζ τού 
υλικού που πρόκειται να εκτυπωθεί. [ΕΤΥΜ; < µοντάζ + παραγ. επίθηµα -
ιέρα, πβ. αλατ-ιέρα]. 

µοντάρω ρ. µετβ. {µόνταρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (καθηµ.) 1. συνδέω (τα 
διάφορα τµήµατα ή εξαρτήµατα µηχανής), ώστε να αποτελέσουν ενιαίο 
σύνολο: ~ κινητήρα | µοτέρ ΣΥΝ. συναρµολογώ, στήνω ANT. ξεµοντάρω, 
ξηλώνω, διαλύω 2. κάνω µοντάζ σε (κάτι): από την άλλη εβδοµάδα θα 
αρχίσουµε να µοντάρουµε την ταινία. — µο-ντάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. montare (πβ. γαλλ. monter) < λατ. mons «βουνό, σωρός». Βλ. 
κ. µοντάζ]. 

µοντνκόµερι (το) {άκλ.} είδος κοντού µάλλινου παλτού µε χαρακτηριστικά 
κουµπιά και συνήθ. µε κουκούλα. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού µεγάλου Άγγλου στρατάρχη B.L. Montgomery (l 
887-1976), ο οποίος φορούσε τέτοιο επανωφόρι κατά τον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο]. 

µοντέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (συχνά µειωτ.) η γυναίκα που εργάζεται ως 
µοντέλο στον χώρο τής µόδας. 

µοντελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µοντέλο 2. (καθηµ.) είδος ένδυσης, 
υπόδησης ή αξεσουάρ (λ.χ. φόρεµα, παπούτσια, τσάντα κ.λπ.), που θεωρείται 
κοµψό και τής µόδας. 

µάντελινγκ (το) {άκλ.} το επάγγελµα τού µοντέλου, τού µανεκέν. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. modelling < model (βλ. κ. µοντέλο)]. 

µοντελισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο σχεδιασµός και η κατασκευή µοντέλων 
(αυτοκινήτων, αεροπλάνων κ.λπ.) για επαγγελµατικούς λόγους (επίδειξη σε 
εκθέσεις πριν τεθούν σε µαζική παραγωγή και κυκλοφορία) 2. η κατασκευή 
µοντέλων (αντιγράφων αυτοκινήτων, αεροπλάνων, πλοίων κ.λπ. σε 
µικρογραφία) µε συναρµολόγηση των επιµέρους κοµµατιών τους (όπως αυτά 
διατίθενται στο εµπόριο). — µο-ντελιστής (ο), µοντελίστρια (η). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. modélisme. Βλ. κ. µοντέλο]. 

µοντελίστ (ο/η) {άκλ.} το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τον 
σχεδιασµό ενδυµάτων ΣΥΝ. σχεδιαστής, µόδιστρος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. modéliste 
< modèle, βλ. κ. µοντέλο]. 

µοντέλο (το) 1. πρόσωπο ή αντικείµενο που χρησιµοποιεί ο καλλιτέχνης (στις 
εικαστικές τέχνες) ως πρότυπο για το έργο του- κυρ. το πρόσωπο που ποζάρει 
για εικαστικό καλλιτέχνη: ο Ενγκρ ζωγράφιζε χρησιµοποιώντας ως µοντέλα 
κυρίες τής υψηλής γαλλικής κοινωνίας τής εποχής || το ~ ποζάρει || δουλεύει ως 
~ στη Σχολή Καλών Τεχνών 2. (γενικότ.) οτιδήποτε λειτουργεί ως υπόδειγµα, 
ως πρότυπο: η συνθήκη θα χρησιµεύσει ως ~ για την υπογραφή στο µέλλον και 
άλλων ανάλογων συνθηκών 3. το πρόσωπο που εµφανίζεται σε διαφηµίσεις ή 
επιδείξεις προϊόντων (κυρ. ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία φοράει) 
συµβάλλοντας στην προώθηση τους στην αγορά: τα ~ εµφανίστηκαν στην 
πασαρέλα υπό τους ήχους τής µουσικής ΣΥΝ. (για ενδύµατα) µανεκέν 4. είδος 
νεωτερισµού στον τοµέα τής ένδυσης, τής υπόδησης και των αξεσουάρ, που 
παράγεται σε περιορισµένα κοµµάτια και χρησιµεύει και ως υπόδειγµα για 
άλλα παρόµοια: οι οίκοι µόδας άρχισαν ήδη να λανσάρουν τα ~ τους για την 
επόµενη σεζόν || κοµψό | βραδινό | ανοιξιάτικο ~ ΣΥΝ. µοντελάκι 5. (γενικότ.) 
τύπος καταναλωτικού προϊόντος, που κυκλοφορεί ή πρόκειται να κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά: το κατάστηµα µας προσφέρει µε δόσεις όλα τα τελευταία ~ 
ψυγείων || αυτό το ~ δεν βγαίνει πια || «Μια µαύρη Φορντ, ~ τού '23...» (τραγ.) 
6. η τρισδιάστατη αναπαράσταση σε µικρογραφία ή µεγέθυνση: σ' αυτό το ~ 
βλέπετε τη µοριακή δοµή τής ζάχαρης 7. (ειδικότ.) είδος που χρησιµεύει ως 
υπόδειγµα σε επιστήµονα ή σε τεχνίτη: ~ κινητήρα | συσκευής 8. οποιοδήποτε 
σύστηµα, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό κ.λπ. λαµβάνεται ως πρότυπο, 
τίθεται ως στόχος µιας πολιτικής: ~ οικονοµικής ανάπτυξης || το σοσιαλιστικό - 
ανάπτυξης δοκιµάστηκε στην Α. Ευρώπη || ο νεοφιλελευθερισµός ως ~ 
πολιτικοοικονοµικής διαχείρισης. — (υποκ.) µοντελάκι (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µόδα, πρότυπο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. modello < δηµώδ. λατ. *modellus < λατ. 
modulus «µέτρο. 

κανόνας», υποκ. τού modus «τρόπος, µέτρο»]. 
µόντεµ (το) {άκλ.} ηλεκτρονική συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση ενός Η/Υ µε 

το ∆ιαδίκτυο µέσω τηλεφωνικής γραµµής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. modem, ακρωνύµιο 
τής φρ. mo(dulator)-dem-(odu-lator)l. 

µοντέρ (ο/η) {άκλ.} τεχνικός που έχει ειδικευθει στο µοντάζ (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. monteur < p. monter «συναρµολογώ, συνδέω»]. 

µοντεράτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο), υποδεικνύει 
µουσική εκτέλεση σε µέτρια ταχύτητα· χρησιµοποιείται και µόνο του, αλλά 
και σε συνδυασµό µε άλλες ενδείξεις τέµπο: αλέγκρο 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. moderato < λατ. moderatus < ρ. moderar «µετριάζω, 
ρυθµίζω»]. 

µοντερνίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. κάνω ό,τι θεωρείται 
µοντέρνο 2. (ειδικότ.) ακολουθώ τον µοντερνισµό 3. (ειδικότ.) ακολουθώ τη 
µόδα. — µοντερνισπκός, -ή, -ό, µοντερνιστικά επίρρ. 

µοντερνίΌµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. κάθε πράξη και κίνηση που έχει ως στόχο 
την υπέρβαση τού παλαιού και τη συµµόρφωση µε το νέο: ένας συντηρητικός 
άνθρωπος είναι φυσικό να µη βλέπει µε καλό µάτι όλους αυτούς τους ~ ΣΥΝ. 
νεωτερισµός, καινοτοµία ANT. αναχρονισµός, συντηρητισµός· (ειδικότ.) 2. 
ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η τάση προς υπέρβαση τής παράδοσης και υιοθέτηση καινούργιων 
µορφών έκφρασης (πβ. λ. παραδοσιοκρατία, µεταµοντερνισµός) 3. ΦΙΛΟΛ. 
ισπανόφωνο λογοτεχνικό κίνηµα, που αναπτύχθηκε στα τέλη τού 19ου και 
στις αρχές τού 20ού αι. ως αντίδραση στον γαλλικό λογοτεχνικό 
νατουραλισµό 4. ΘΕΟΛ. η τάση για ανανέωση ή προσαρµογή τής θεολογίας 
και τής εκκλησιαστικής πράξεως σύµφωνα µε τα σύγχρονα επιστηµονικά 
επιτεύγµατα και τα φιλοσοφικά/ιδεολογικά κριτήρια των νεότερων χρόνων, 
που καλλιεργήθηκε κατά τον 19ο αι. κυρ. από προτεστάντες θεολόγους και 
καταδικάστηκε επίσηµα µε παπικές εγκυκλίους από το Βατικανό 5. η διαρκής 
και πιστή παρακολούθηση των επιταγών τής µόδας, η αποδοχή τού εκάστοτε 
συρµού: ο ~ δεν αποτελεί πάντοτε κριτήριο για καλή ή κοµψή εµφάνιση. — 
µοντερνιστής (ο), µοντερνίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
modernisme]. 

µοντέρνος, -α, -ο 1. αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά τού παρόντος, των 
σύγχρονων καιρών, που παρουσιάζει τάσεις προς το σύγχρονο και την 
καινοτοµία και αποφυγή ή απόρριψη τής παράδοσης: ~ τεχνοτροπία | 
παιδαγωγική | κόσµος | συγγραφέας | αντίληψη | ιδέες | σύστηµα | διασκευή 
τραγουδιού | ρυθµός | χορός | αρχιτεκτονική | µουσική ΣΥΝ. σύγχρονος, 
νεωτεριστικός, εκσυγχρονισµένος ANT. ξεπερασµένος, αναχρονιστικός, 
οπισθοδροµικός 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει σύγχρονες αντιλήψεις, που 
υιοθετεί τις τάσεις τού καιρού του: ~ άνθρωπος | κοπέλα | διανοητής ANT. 
οπισθοδροµικός, συντηρητικός 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. µοντέρνα τέχνη το σύνολο των 
καλλιτεχνικών ρευµάτων στη ζωγραφική, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική και 
στις γραφικές τέχνες, που αναπτύχθηκαν από τα τέλη τού 19ου και καθ' όλη 
τη διάρκεια τού 20ού αι. και τα οποία χαρακτηρίζονται από τάση προς 
απόρριψη των παραδοσιακών, ακαδηµαϊκών µορφών και συµβατικοτήτων και 
υιοθέτηση καινοτοµιών για τη δηµιουργία τέχνης σύµφωνης µε τις σύγχρονες 
οικονοµικές, κοινωνικές και πνευµατικές συνθήκες 4. (ειδικότ.) αυτός που 
ακολουθεί πιστά τη µόδα, που χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση κάθε είδους 
συρµού: ~ άνδρας | ντύσιµο | εµφάνιση | γραµµή | διακόσµηση | επίπλωση | 
χώρος | σχέδιο ΣΥΝ. τής µόδας, τού συρµού ANT. παλιοµοδίτικος, ντεµοντέ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα, νεωτερικός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. moderno < µτγν. λατ. modernus < λατ. modo 
«µόλις τώρα, πρόσφατα», αφαιρετ. πτώση τού ουσ. modus «τρόπος, µέτρο»]. 

modus vivendi (το) λατ. (προφέρεται µόντους βιβέντί) {άκλ.} 1. ο τρόπος 
συνύπαρξης που διασφαλίζει την αρµονική, χωρίς συγκρούσεις συµβίωση 
προσώπων ή γενικότ. πλευρών µε διαφορετικές αντιλήψεις, επιδιώξεις, 
συνήθειες, προτιµήσεις κ.λπ.: βρίσκουµε | καταλήγουµε σε ένα ~ 2. (γενικότ.) 
τρόπος ζωής, οι επιλογές κάποιου για τη ζωή του. 
[ΕΤΥΜ < λατ. modus vivendi «τρόπος ζωής» < modus «τρόπος» + vivendi < 
vivo «ζω»]. 

µονύελος (ο) [1878] {µονυέλ-ου | -ων, -ους} το µονόκλ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µον)ο)- + ύελος | ύαλος, απόδ. τού γαλλ. monocle (βλ. κ. µονόκλ)]. 

µονωδία (η) {µονωδιών} ΜΟΥΣ. άσµα που εκτελείται από µία µόνο φωνή, 
χωρίς συνοδία οργάνων ή άλλων φωνών ΣΥΝ. σόλο. — µονωδός (ο/η) [αρχ.], 
µονωδικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µονωδία < µονωδός < µον)ο)- + -
ωδός < ωδή]. 

µονώνυµο (το) {µονωνύµ-ου | -ων} ΜΑΘ. αλγεβρική παράσταση, που 
αποτελείται από αριθµούς και γράµµατα και στην οποία συµβολίζονται 
πράξεις πολλαπλασιασµού, διαιρέσεως ή υψώσεως σε δύναµη, όχι όµως και 
πρόσθεση ή αφαίρεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«µονογενής», < µον)ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα, απόδ. τού γαλλ minôme (ως µαθ. 
όρ.)]. 

µονώνυχος, -η, -ο (επιστηµ. για ζώα) αυτός που διαθέτει ένα νύχι, µία οπλή: ΓΟ 
άλογο ανήκει στα ~ ζώα ΣΥΝ. µονόχηλος ΑΝΤ. δίχηλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µον)ο)- + -ώνυχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ονυξ, όνυχος «νύχι»]. 

µονώνω ρ. µετβ. {µόνω-σα, -θηκα, -µένος} περιβάλλω µε µονωτικό υλικό, για 
να εµποδίσω τη δίοδο τού ηλεκτρισµού, τής θερµότητας, τού ήχου κ.λπ.: 
πρέπει να µονώσουµε τη στέγη τού σπιτιού, για να 
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µην περάσει υγρασία στο ταβάνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µονώ (-όω) < µόνος]. 
µονώροφος, -η, -ο [µεσν.] (κτίσµα) που διαθέτει έναν µόνο όροφο, ένα πάτωµα: 
~ σπίτι ΣΥΝ. µονόπατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ έκταση συνθέτων, λ. σύνθετος. µόνωση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτηση ειδικού υλικού σε 
δεδοµένο χώρο ή αντικείµενο (τοίχο, πάτωµα, οροφή, αγωγό κ.λπ.) για την 
αποτροπή τής ανταλλαγής ήχου, θερµότη-τας, υγρασίας, ηλεκτρικών φορτίων 
κ.λπ. µε το εξωτερικό περιβάλλον: ηχητική | θερµική | ηλεκτρική ~||~ τοίχου | 
παραθύρου | πόρτας 2. (συνεκδ.) το µέσο µε το οποίο επιτυγχάνεται η παραπάνω 
αποτροπή: ο υαλοβάµβακας είναι πολύ καλή ~ για τους τοίχους (πβ. λ. θερ-
µοµόνωση, ηχοµόνωση). µονωτήρας (ο) [1847] ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. κοµµάτι υλικού µε 
µηδενική ή ελάχιστη ηλεκτρική και θερµική αγωγιµότητα, το οποίο χρησιµοποι-
είται για να αποµονώνει και να υποστηρίζει ηλεκτροφόρους αγωγούς και 
ηλεκτρικές συσκευές, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος και 
η διαφυγή θερµότητας στο περιβάλλον ΣΥΝ. διηλεκτρικό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. isolateur]. µονωτής (ο) ΦΥΣ. σώµα ή ουσία 
µε ηλεκτρική ή θερµική αγωγιµότητα, η οποία κυµαίνεται σε ελάχιστες ή 
µηδενικές τιµές. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. isolant]. µονωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που χρησιµοποιείται για µόνωση (βλ.λ.) χώρου ή αντικειµένου: ~ υλικά 
(αυτά που χρησιµοποιούνται για τη θερµική | ηλεκτρική κ.λπ. µόνωση) | ταινία 
(λεπτή πλαστική ταινία µε κόλλα, που χρησιµοποιείται για τη µόνωση 
ηλεκτροφόρων καλωδίων). Μ.Ο.Π. (τα) Μεσογειακά Ολοκληρωµένα 
Προγράµµατα. µόρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) κατάσταση δυσφορίας και 
αγωνίας κατά την ώρα τού ύπνου και κατ' επέκτ. εφιάλτης, αγωνία. [ΕΤΥΜ. < 
σλαβ. mora «θανατικό»]. Μοράβας (ο) ποταµός τής Τσεχίας, παραπόταµος τού 
∆ούναβη. 
[ΕΤΥΜ. < τσεχ. Morava, πιθ. < αρχ. γερµ. mar «έλος» + ahwa «νερό»]. Μοράβια 
(η) περιοχή τής Α. Τσεχίας. — Μοραβός (ο), Μοραβή (η). µοράβια (η) ΝΑΥΤ. 
αντιρρυπαντική βαφή µεγάλης αντοχής για τα µεταλλικά ύφαλα των πλοίων. 
[ΕΤΥΜ Από την ονοµασία Moravia (< τσεχ. Morava), περιοχή η οποία 
βρίσκεται ανάµεσα στη Βοηµία και τη Σλοβακία, όπου παρήχθη για πρώτη 
φορά η βαφή]. µορατόριουµ (το) {άκλ.} ελλην. δικαιοστάσιο- επίσηµη 
συµφωνία ανάµεσα σε πρόσωπα ή κράτη, µε την οποία αναστέλλονται προσω-
ρινώς όλες οι ενέργειες που θα επιδείνωναν τις µεταξύ τους σχέσεις: παραβίαση 
τού ~ των πτήσεων πολεµικών αεροσκαφών πάνω από την Κύπρο. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. moratorium, ουδ. τού µτγν. λατ. moratorius «αργός, 
αναβλητικός» < λατ. moratus, µτχ. τ. τού p. moror «καθυστερώ, βραδύνω, 
ολιγωρώ»]. µόρβα (η) ασθένεια των σκύλων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. morva < γαλλ. 
morve < προβηγκ. morvo < λατ. morbus «νόσηµα»]. µοργανατικός, -ή, -ό 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. µοργανατικός γάµος ο νοµικά έγκυρος γάµος, που συνάπτεται 
ανάµεσα σε άρρενα γόνο ευγενούς οίκου, κυρ. βασιλικής γενιάς, και σε γυναίκα 
χαµηλότερης κοινωνικής τάξης· σε τέτοιον γάµο η σύζυγος δεν γίνεται 
κοινωνικώς ισότιµη µε τον σύζυγο και τα τέκνα δεν έχουν κληρονοµικά 
δικαιώµατα στους τίτλους τού πατέρα. — µοργανατικ-ώς | -ά επίρρ. [1888]. 
[ΕΤΥΜ.   Μεταφορά   τού   γαλλ.   morganatique   <   µεσν.   λατ.   φρ. 
(matrimonium ad) morganaticam, η οποία προσδιόριζε το δώρο τού συζύγου 
προς τη γυναίκα του την εποµένη τού γάµου τους (το επόµενο πρωί). Η λ. 
morganatica προέρχεται από αρχ. γερµ. morgangeba «πρωινό δώρο» (πβ. αρχ. 
αγγλ. morgengiefu)]. µορεα (η) → µουριά 
µορέντο επίρρ.· ελλην. πεθαίνοντας, σβήνοντας ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη 

που δηλώνει βαθµιαίο σβήσιµο· κατά κανόνα εκδηλώνεται ως βαθµιαία 
επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής και βαθµιαία εξασθένιση τού ήχου. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. morendo < λατ. µτχ. moriens, -entis τού p. morior «πεθαίνω»]. 
µοριακός, -ή, -ό [1880] (επιστηµ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τα µόρια: ~ 
ιδιότητα | θεωρία 2. (α) µοριακό βάρος το άθροισµα των ατοµικών βαρών των 
ατόµων από τα οποία αποτελείται ένα µόριο (β) µοριακός τύπος η έκφραση τής 
χηµικής σύστασης των µορίων µιας χηµικής ένωσης (γ) µοριακή δέσµη ρεύµα 
µορίων που κινούνται κατά την ίδια κατεύθυνση, συνήθ. στο εσωτερικό 
σωλήνα κενού (δ) µοριακή βιολογία ο κλάδος που µελετά τα βιολογικά 
φαινόµενα στο επίπεδο των µορίων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. moléculaire]. Μοριάς (ο) (παλαιότ. ορθ. 
Μωριάς) (λαϊκ.) η Πελοπόννησος (βλ.λ.)· ΦΡ.^(λογοτ,) ο Γέρος τού Μοριά ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.  — Μοραΐτης (ο) [µεσν], Μοραίτισσα (η), 
µοραΐΐΊκος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; µεσν. < Μορέας < µτγν. µορέα «µουριά». Βλ. κ. 
µουριά]. µόριο (το) {µορί-ου | -ων} 1. ΧΗΜ. το ελάχιστο µέρος στο οποίο 
µπορεί να διασπαστεί µια ουσία, διατηρώντας όλες τις χηµικές ιδιότητες της, 
και το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα τού ιδίου ή 
διαφορετικών στοιχείων, που ενώνονται µεταξύ τους µε κάποιου είδους χηµικό 
δεσµό: ένα ~ νερού αποτελείται από δύο άτοµα υδρογόνου και ένα οξυγόνου · 2. 
(λόγ.-σπάν.) πολύ µικρό συστατικό τµήµα συνόλου, ελάχιστο µέρος όλου: (κ. 
µτφ.) τα λόγια του δεν περιέχουν ούτε ~ αλήθειας 3. µέλος ζώντος οργανισµού, 
ζώου ή φυτού: 

οι στήµονες και ο ύπερος είναι από τα πιο σηµαντικά ~ τού άνθους || φυτικό | 
ζωικό ~ ΣΥΝ. µέρος, τµήµα 4. (περιληπτ.) τα γεννητικά όργανα: ανδρικό | 
γυναικείο ~ || (κ. στον πληθ.) ανδρικά | γυναικεία ~ • 5. ΓΛΩΣΣ. (στην 
παραδοσιακή | σχολική γραµµατική) µικρή µονοσύλλαβη ιδίως άκλιτη λέξη, 
τής οποίας ο ρόλος είναι γραµµατικοσυ-ντακτικός µάλλον παρά λεξιλογικός, 
υπό την έννοια ότι δεν είναι φορέας συνήθους λεκτικής σηµασίας, αλλά 
ποικίλλει, χρωµατίζει, συνδέει τις προτάσεις και βοηθεί στον σχηµατισµό 
εγκλίσεων και χρόνων: ~ µελλοντικό (θα) | δεικτικό (να, δα) | κατηγορηµατικό 
(ως, σαν) | προτρεπτικό (ας) | αρνητικό (δεν, µη) | ερωτηµατικό (µήπως, άραγε) | 
στερητικό (α-) || ~ εγκλιτικό (που ο τόνος του ακολουθεί τους κανόνες τονισµού 
των εγκλιτικών λέξεων)· στη σύγχρονη ορολογία αντί για το µόριο 
χρησιµοποιείται συχνά ο όρος δείκτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µόριον, υποκ. τού 
µόρος «µερίδιο, µοίρα, πεπρωµένο» < θ. µορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. µείροµαι 
«µετέχω σε κάτι, µοιράζω, χωρίζω», για το οποίο βλ. λ. µέρος, µοίρα]. 
µοριοδοτώ ρ. µετβ. {µοριοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} δίνω µόρια σε 
κάποιον, του προσθέτω βαθµούς (σε διαγωνισµό, υπηρεσιακή κατάταξη κ.α.): 
οι πολύτεκνοι µοριοδοτούνται στον διαγωνισµό για την πρόσληψη δηµοσίων 
υπαλλήλων. — µοριοδότηση (η). [ΕΤΥΜ. < µόριο + -δοτώ < δότης, πβ. κ. λογο-
δοτώ]. µοριοσανίδα (η) σανίδα που κατασκευάζεται από υποπροϊόντα ξύλου µε 
κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτευχθεί µικρότερη ή µεγαλύτερη 
συµπύκνωση (βλ. κ. λ. νοβοπάν). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. particle board]. 
µορµολύκειο (το) {µορµολυκεί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 1. (σπάν.) προσωπίδα που 
παριστάνει τη µορφή τής Μορµούς, µυθολογικού τέρατος, µε την οποία 
φόβιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τα παιδιά τους 2. (συνήθ. µτφ.) καθετί το οποίο 
προκαλεί τρόµο, το φόβητρο: «οι θρησκείες µεταβλήθηκαν σε εργαλεία 
οικονοµικής εκµετάλλευσης και µορ-µολύκεια εκφοβισµού των ανθρώπων» (Γ. 
Μουστάκης) ΣΥΝ. σκιάχτρο, τέρας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µορµολυκεϊον < µορµολύττοµαι «φοβίζω, τροµάζω», πιθ. < 
Μορµώ «ονοµασία τερατόµορφης θεότητας» + -λυττ-, εκφραστική παρέκταση 
κατ' αναλογίαν προς το ρ. βδε-λύττ-οµαι (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, 
µορµολύττοµαι < *µορµορύττοµαι (µε ανοµοίωση) < θ. *µορµορ- (πβ. µτγν. 
«γλώσσα» τού Ησυχίου µόρµορος- φόβος), αναδιπλασιασµ. τ. τού ονόµατος 
Μορµώ. Σχετικά µε το εκφραστικό όνοµα Μορµώ (πβ. κ. Γοργώ), ίσως 
ευσταθεί η σύνδεση µε λατ. formido «φόβος, φόβητρο», όπου φαίνεται να 
υπάρχει ανοµοίωση]. µορµονισµός (ο) [1889] προτεσταντική αίρεση, γνωστή 
και ως «Εκκλησία Ιησού Χριστού των Αγίων των εσχάτων ηµερών», που 
ιδρύθηκε το 1830 από τον Ιωσήφ Σµιo στις Η.Π.Α.' πρεσβεύει την εγκαθίδρυση 
στον κόσµο τής πνευµατικής Ιερουσαλήµ, επιδιώκοντας την επιστροφή στον 
αποστολικό βίο, δέχεται την πολυγαµία και αντιµετωπίζει απορριπτικά τις 
υπόλοιπες Εκκλησίες και οµολογίες. — µορµόνος (ο) [1889], µορµόνα (η), 
µορµονικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. mormonism < Mormon, 
όνοµα φανταστικού προφήτη, που θεωρήθηκε ότι συνέγραψε σε χρυσές πλάκες 
θεία υποµνήµατα, τα οποία στη συνέχεια ανακάλυψε και µετέφρασε (1827-30) 
ο ιδρυτής τού µορµονισµού J. Smith (1805-44)]. Μόρνος (ο) ποταµός τής ∆. 
Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τα Βαρδουσία και εκβάλλει στον 
Κορινθιακό Κόλπο. [ΕΤΥΜ. Πιθ. (µε συγκοπή) < µτγν. µόρινος «αυτός που έχει 
το χρώµα τού µούρου» < αρχ. µόρον (βλ. λ. µούρο)]. µορς επίθ. {άκλ.} στις 
ΦΡ. (α) κώδικας µορς συµβατικό αλφάβητο, που περιλαµβάνει αντί για 
γράµµατα συνδυασµούς από τελείες και παύλες και χρησιµοποιείται στην 
ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεγραφία· κάθε σηµείο τού αλφαβήτου αυτού 
µπορεί να µεταδοθεί µε ηχητικά ή οπτικά µέσα (λ.χ. βοµβητές, φωτεινές 
αναλαµπές κ.ά.) (β) σήµα µορς κάθε σηµείο τού κώδικα µορς (γ) σύστηµα 
µορς σύστηµα ηλεκτρικής τηλεγραφίας, στο οποίο χρησιµοποιείται ο κώδικας 
µορς (δ) τηλέγραφος µορς ηλεκτροµαγνητική τηλεγραφική συσκευή, που 
µπορεί να εκπέµψει και να λάβει σήµατα µε το σύστηµα µορς. — µορσικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αµερικανού εφευρέτη Samuel F. Β. Morse (1791-
1872), ο οποίος εφεύρε τον φερώνυµο κώδικα τηλεγραφικής επικοινωνίας]. 
µόρσο (το) προεξοχή στο άκρο σανίδας για την προσαρµογή σε αυτή 
αντίστοιχης εσοχής άλλης σανίδας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. morso < λατ. morsus «δάγκωµα - δόντι (εργαλείου, άγκυρας)», 
µτχ. τ. τού ρ. mordere «δαγκώνω»]. µορταδέλα κ. µορταντέλα κ. µουρταδέλα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} αλλαντικό από βοδινό ή χοιρινό κρέας, λίπος και 
µπαχαρικά.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. mortadella, υποκ. τού µτγν. λατ. myrtatus 
«σαλάµι καρυκευµένο µε µυρσίνη» < λατ. myrtus < αρχ. µύρτος (βλ.λ.)]. 
µορτάκι (το) → µόρτης 
µορτάλε (το) {άκλ.) ελλην. θανατηφόρος, θανάσιµος- µόνο στη ΦΡ. σάλτο 

µορτάλε βλ. λ. σάλτο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mortale «θανάσιµος» < λατ. mortalis < mors, -rtis «θά-
νατος^»]. µόρτη (η) (παλαιότ.) το συµφωνηµένο ποσοστό τής παραγωγής (σι-
τηρών, καρπών κ.λπ.), που δίδεται από τον καλλιεργητή στον ιδιοκτήτη τού 
κτήµατος (βλ. λ. επίµορτος) ΣΥΝ. γεώµορο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. µορ-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού ρ. µείροµαι «µετέχω σε κάτι, µοιράζω, χωρίζω» (< *smer-jo-mai). 
Βλ. κ. µέρος, µοίρα]. µόρτης (ο) (-ες κ. -ηδες}, µόρτισσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 
άνθρωπος τού δρόµου, αυτός που ζει µε ύποπτους ή ανέντιµους τρόπους: µιλά- 
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ει | φέρεται σαν ~ ΣΥΝ. αλήτης, αλάνι, χαµίνι, µάγκας. — (υποκ.) µορτάκι 
(το), µόρτικος, -η, -ο, µόρτικα επίρρ. 
[EJYM < ιταλ. (becca)morti «τυµβωρύχος - νεκροθάφτης» (πληθ.), µε 
παράλειψη τού α' συνθετικού, o τ. beccamorto < becca- (< becco «ράµφος, 
σκαπτικό εργαλείο» < λατ. bëccus, κελτ. προελ.) + morto «νεκρός» (< λατ. 
mors «θάνατος»). Κατ' άλλη άποψη, < λαϊκ. τουρκ. morto/u «κουφάρι» (από 
την Ιταλική)]. 

µορφάζω ρ. αµετβ. {µόρφασα} κάνω µορφασµό: µερικοί άρχισαν να µορφάζουν, 
θέλοντας έτσι να δείξουν τη δυσαρέσκεια τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µορφή]. 

µορφασµός (ο) [µτγν.] η σύσπαση των µυών τού προσώπου ως αντίδραση σε 
ερέθισµα ή ως έκφραση συναισθήµατος: αντί για απάντηση έκανε έναν 
κοροϊδευτικό ~ || κωµικός | περιφρονητικός | σαρκαστικός ~ || ~ αηδίας | 
δυσαρέσκειας | απορίας | τρόµου | πόνου ΣΥΝ. γκριµάτσα. 

Μορφέας (ο) ΜΥΘΟΛ. Ο γυιος τού Ύπνου και θεός των ονείρων ΦΡ. (µτφ.) στην 
αγκαλιά τού Μορφέα | στις αγκάλες τού Μορφέως σε κατάσταση ύπνου: 
παραδίδοµαι | βρίσκοµαι ~. Επίσης (λόγ.) Μορφέας [µτγν.] {Μορφέ-ως, -α}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Μορφεύς < αρχ. µορφή. Κατά τη 
µυθολογία, ο Μορφέας ήταν γυιος τού Ύπνου, η δε ονοµασία του οφείλεται 
στις διάφορες µορφές µε τις οποίες εµφανιζόταν στα όνειρα]. 

µορφή (η) 1. η εξωτερική όψη, το πώς φαίνεται κάτι, το σύνολο των 
εξωτερικών του χαρακτηριστικών: η Γη έχει τη ~ σφαίρας || η ~ τού κτηρίου 
έχει αλλοιωθεί από τις συνεχείς παρεµβάσεις ΣΥΝ. σχήµα, είδος, εµφάνιση, 
φόρµα, εξωτερικό ANT. εσωτερικό, ουσία, περιεχόµενο 2. (ειδικότ.) (για 
πρόσ.) το παρουσιαστικό ανθρώπου, κυρ. το πρόσωπο του: η ~ του έµεινε 
χαραγµένη στη µνήµη µου || αποκρουστική | αγαπηµένη - || (παροιµ.) όποια η ~ 
τέτοια και η ψυχή (η εξωτερική εµφάνιση τού ανθρώπου αντικατοπτρίζει και 
τον ψυχικό του κόσµο, πβ. οϊα ή µορφή τοιαύτη και ή ψυχή) || οι ασκητικές - 
των καλόγερων ΣΥΝ. όψη, παρουσιαστικό, εµφάνιση, θωριά 3. (συνεκδ.) η 
σηµαντική προσωπικότητα: η Ελένη Βλάχου υπήρξε εξέχουσα ~ τής ελληνικής 
δηµοσιογραφίας || σηµαντική | θρυλική | αινιγµατική | αµφιλεγόµενη -ΣΥΝ. 
φυσιογνωµία · 4. το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός πράγµατος: το 
καινούργιο του βιβλίο έχει περισσότερο τη ~ χρονικού || ποιητική | 
αρχιτεκτονική ~||~ ζωής | τέχνης- ΦΡ. uno µορφήν (+γεν.) µε συγκεκριµένο 
σχήµα, έχοντας συγκεκριµένα εξωτερικά χαρακτηριστικά: ασκήσεις ~ 
ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών || ο τελευταίος οµιλητής έθεσε το πρόβληµα ~ 
διλήµµατος 5. ο βαθµός στον οποίο έχει εξελιχθεί κάτι: καρκίνος βαρείας ~ || 
αρχική | τελική | οξεία ~ ΣΥΝ. φάση 6. ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο 
εκδηλώνεται κάτι: ~ ηθικής | δικαίου | τροµοκρατίας | λογοκρισίας || το µαζικό 
συλλαλητήριο πήρε | προσέλαβε τη ~ δηµοψηφίσµατος || η σύσκεψη των στε-
λεχών τού κόµµατος θα καθορίσει τη - τού προεκλογικού αγώνα ΣΥΝ. τύπος, 
είδος, χαρακτήρας 7. (στον λόγο και στην τέχνη) ο τρόπος έκφρασης και 
γενικότ. η εξωτερική υφή, κατ' αντιδιαστολή προς την ιδέα ή το εννοιολογικό 
περιεχόµενο: το γλωσσικό σηµείο αποτελεί συνδυασµό µορφής και 
περιεχοµένου || τα εκφραστικά µέσα στην ποίηση αποτελούν τη ~ τού ποιήµατος 
|| για µερικούς µελετητές το νόηµα και η ~ είναι συνώνυµα ΣΥΝ. φόρµα, ύφος, 
στυλ, έκφραση ANT. περιεχόµενο 8. (γενικότ.) η απεικόνιση, σχέδιο: ~ 
χαραγµένες στους βράχους 9. ΓΛΩΣΣ. τεχνικός όρος (αγγλ. morph) που 
χρησιµοποιήθηκε κυρίως από τους Αµερικανούς δοµικούς γλωσσολόγους, για 
να δείξει µορφολογικά κάθε ελάχιστη σηµασιολογική µονάδα (µία ή περισσό-
τερες) που δηλώνει ένα µόρφηµα, π.χ. τα -άκι, -ούλα, -ίτσα, είναι µορφές (και 
ως προς τη µεταξύ τους σχέση αλλόµορφα) τού µορφήµατος «υποκορισµός | 
σµίκρυνση»· πολύ συχνά ωστόσο, ιδίως στην Ελληνική, αντί τού µορφή 
χρησιµοποιείται ο ίδιος ο όρος µόρφηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < *µέρφος < I.E. *mer-gwh-, παρεκτεταµένη µορφή τής 
ρίζας mer- «αστράφτω, λάµπω», πβ. λιθ. mârgas «πολύχρωµος, ωραίος». Αν η 
σύνδεση είναι σωστή, τότε η λ. ανήκει στην ίδια ετυµολογική οικογένεια µε 
τη λ. µάρµαρον (βλ.λ.), το δε λατ. forma φαίνεται να αποτελεί δάνειο από την 
Ελλην. µε τη µεσολάβηση τής Ετρουσκικής. Η λ. µορφή δήλωνε αρχικώς τη 
φυσική ωραιότητα, που χαρακτηριζόταν από σωµατική αρµονία (κυρ. σε 
σχέση µε τον άνθρωπο)· αργότερα γενικεύθηκε στη σηµ. τού συνόλου των 
εξωτερικών χαρακτηριστικών. Η φρ. υπό µορφήν αποδίδει το γαλλ. sous la 
forme (de), o γλωσσ. όρ. είναι απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. morph]. 

µόρφηµα (το) {µορφήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΓΛΩΣΣ. 1. (γενικότ.) η ελάχιστη 
µονάδα σηµασίας (λεξικής ή γραµµατικής), π.χ. η λέξη «δυ-σπρόφερτος» 
µπορεί να αναλυθεί σε πέντε µορφήµατα: δυσ-, προ-, φερ-, -το, -ς, ενώ η λέξη 
«σπιτάκι» σε δύο: σπιτ-, -άκι (βλ. κ. λ. -ηµα) 2. (ειδικότ.) οι ελάχιστες 
διαφοροποιητικές µονάδες τής γραµµατικής (χρόνος, πρόσωπο, αριθµός, γένος 
κ.λπ.) που πραγµατώνονται γλωσσικά µε τις µορφές· το µόρφηµα 
«πληθυντικός» πραγµατώνεται στην Ελληνική µε τις µορφές -ες (πατέρ-ες, 
ηµέρ-ες), -οι (άνθρωπ-οι, είσοδοι), -α (δέντρ-α) κ.ά.· όταν χρησιµοποιούνται 
περισσότερες από µία µορφές, τότε χαρακτηρίζονται ως αλλόµορφα- το ίδιο 
µόρφηµα, π.χ. ο «αριθµός» µπορεί να έχει περισσότερες παραλλαγές («ενικός», 
«πληθυντικός», «δυϊκός») που χαρακτηρίζονται ως αλλοµορφήµατα ή, κα-
ταχρηστικά, ως αλλόµορφα, επίσης. — µορφηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morpheme]. µορφιά (η) → οµορφιά 
-µορφία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 

δηλώνει: 1. εξωτερική οµοιότητα (µε κάποιον/κάτι): ανθρωπο-µορφία, τερατο-
µορφία 2. κατάσταση ή ιδιότητα: οµοιο-µορφία, ποι-κιλο-µορφία. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-µορ- 

φία, δυσ-µορφία), που προέρχεται από το ουσ. µορφή]. 
µορφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µορφή: πρόκειται για ~ αλλαγές, που 

δεν φθάνουν στην ουσία τού ζητήµατος. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
formel]. 

µορφίνη (η) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. το κυριότερο αλκαλοειδές τού οπίου, που 
παρασκευάζεται µε χηµικό τρόπο και θεωρείται ισχυρό αναλγητικό φάρµακο 
και επικίνδυνη ναρκωτική ουσία 2. (συνεκδ.) η ένεση µορφίνης: κάνω 
µορφίνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. morphine 
< λατ. Morpheus < µτγν. Μορφεύς (βλ. λ. Μορφέας)]. 

µορφινίσµός (ο) [1847] ΙΑΤΡ. η χρόνια δηλητηρίαση τού οργανισµού από 
παρατεταµένη χρήση µορφίνης, µε κύρια συµπτώµατα την καχεξία και την 
πνευµατική κατάπτωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. morphinisme]. 

µορφινοµανία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το ακατανίκητο πάθος 
(τοξικοµανία) για την τακτική λήψη µορφίνης.   — µορφινοµανής, -ής, -ές 
[1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. morphinomanie]. 

µορφογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η ανάπτυξη τής 
εξωτερικής µορφής και τής εσωτερικής δοµής ιστών και οργάνων µέσω των 
διαδικασιών τής αύξησης και τής διαφοροποίησης 2. ΓΕΩΛ. η δηµιουργία των 
διαφόρων γεωλογικών µορφών και σχηµάτων. Επίσης µορφογονία (η) (σηµ. 
1). — µορφογενετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
morphogenesis]. 

µορφοδυναµική (η) ΒΙΟΛ. Ο κλάδος που µελετά τους νόµους και τις συνθήκες 
που ρυθµίζουν τη µορφολογική ανάπτυξη των οργανισµών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morphodynamics]. 

µορφολογία (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. (α) η διαµόρφωση τής ε-
ξωτερικής µορφής και δοµής των όντων (β) η επιστηµονική µελέτη τού 
µεγέθους, τής εξωτερικής µορφής και δοµής των όντων, καθώς επίσης και των 
σχέσεων που διέπουν τα εσωτερικά όργανα ή τµήµατα τους 2. (α) η εξωτερική 
διαµόρφωση τής επιφάνειας τής Γης, το σύνολο των µορφών και 
σχηµατισµών που παρουσιάζει: ~ τού εδάφους | τού νησιού | τής ακτογραµµής 
(β) ο επιστηµονικός κλάδος τής γεωγραφίας, που µελετά την εξωτερική 
διαµόρφωση τής επιφάνειας τής Γης (εξογκώµατα, βουνά, πεδιάδες, φαράγγια 
κ.λπ.), καθώς επίσης και τις µεταβολές και τους µετασχηµατισµούς που 
διαπιστώνονται σε αυτήν 3. ΓΛΩΣΣ. (α) η επιστηµονική µελέτη των 
µορφηµάτων (βλ.λ.), και ειδικότ. το τµήµα τής γραµµατικής ανάλυσης τής 
γλώσσας, που εξετάζει τον σχηµατισµό των λέξεων και κυρ. τις γραµµατικές 
κατηγορίες τής κλίσης («κλιτική µορφολογία») καθώς και τής παραγωγής και 
τής σύνθεσης («λεξική | παραγωγική µορφολογία) (β) (συνεκδ.) η δοµή τής 
γλώσσας σε επίπεδο µορφηµάτων. — µορφολογικός, -ή, -ό [1874], 
µορφολογικ-ά | -ώς [1861] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
morphology]. 

µορφολόγος (ο/η) [1886] 1. πρόσωπο που ασχολείται µε τη διαµόρφωση τής 
εξωτερικής εµφάνισης (κτηρίου, κοσµήµατος, επίπλου κ.ά.) • 2. πρόσωπο που 
ασχολείται µε τη µορφολογία τού εδάφους. 

µορφονιά (η) → οµορφονιός 
µορφονιός (ο) → οµορφονιός 
µορφοπλαστικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στη διαµόρφωση τής εξωτερικής 

εµφάνισης αντικειµένου ή που δίνει µορφή σε συγκεκριµένο υλικό. 
µορφοποίηση (η) 1. η πρόσδοση µορφής σε ένα πράγµα µε τη δηµιουργία και 

σύνθεση των επιµέρους χαρακτηριστικών του: η ~ τής εξωτερικής πολιτικής 
µιας χώρας || η ~ προτάσεων συµπαραγωγής στρατιωτικών οχηµάτων 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. διαδικασία εγγραφής διευθύνσεων και άλλων πληροφοριών επί τής 
µαγνητικής επιφάνειας τού δίσκου έτσι, ώστε να είναι αναγνωρίσιµη από το 
λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιούµε και συνεπώς εκµεταλλεύσιµη. — 
µορφοποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. format]. 

-µορφος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν: 1. 
εξωτερική οµοιότητα (µε κάποιον/κάτι): ανθρωπό-µορφος, ζωό-µορφος, 
τερατό-µορφος 2. είδος µορφής: οµοιό-µορφος, ποικιλόµορφος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολύ-µορφος, µτγν. εµ-
µορφος), που προέρχεται από το ουσ. µορφή και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. iso-morphe)]. 

µορφοσύ νταξη (η) {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η µελέτη γλωσσικών 
φαινοµένων από µορφολογικής και συντακτικής πλευράς (για γλωσσικές 
δοµές, όπως οι χρόνοι τού ρήµατος, που έχουν σύνθετη λειτουργία, 
µορφολογική και συντακτική). — µορφοσυντακτικός, -ή, -ό, 
µορφοσυντακτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
morphosyntaxis]. 

Μόρφου (η) κωµόπολη τής κεντρικής Β. Κύπρου, που κατέχεται από τουρκικά 
στρατεύµατα, τα οποία εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974. — Μορφίτης (ο), 
Μορφίτισσα (η), µορφίτικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. Βλ. κ. λ. 
Αττίλας, Κυπριακό, Κύπρος, ψευδοκράτος, πράσινος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
Θεόµορφου < Θεόµορφος < Θεός + -µορφος < µορφή. Επί Φραγκοκρατίας 
µαρτυρείται η συγκεκοµµένη σηµερινή ονοµασία, αφού οι Φράγκοι τη 
θεώρησαν επώνυµο]. 

µορφοφωνηµατικός, -ή, -ό µορφοφωνολογικός (βλ. λ. µορφοφωνολογια). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morphophonemic]. 

µορφοφωνολογια (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η συνδυαστική µελέτη γλωσσικών 
στοιχείων που εντάσσονται στη µορφολογία και τη φωνολογία, π.χ. 
φωνολογικές µεταβολές σε µορφήµατα: τρέχω → τρέξω, όπου η µεταβολή τού 
θέµατος τού ενεστώτα στον µέλλοντα είναι µορφολογική και φωνολογική, 
χ→ ξ (χ + σ). — µορφοφωνολογικός, 
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-ή, -ό, µορφοφωνολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morpho(pho)nology]. 

Μόρφω (η) —> Ευµορφία 
µόρφωµα (το) [αρχ.] {µορφώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε έχει 
διαµορφωθεί οριστικά, έχει λάβει συγκεκριµένο σχήµα και µορφή: το ~ τής 
εξουσίας | τής γραφειοκρατίας ΣΥΝ. σχηµατισµός, σχήµα, εικόνα 2. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (α) κοινωνικός σχηµατισµός που τείνει να µετεξελιχθεί σε 
οµάδα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χωρίς να αποτελεί κοινωνική τάξη): οι 
χούλιγκαν είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό ~ (β) (γενικότ.) η κοινωνική τάξη, το 
κοινωνικό στρώµα 3. ΑΝΑΤ. κάθε σχηµατισµός µέσα σε όργανο ή ιστό που 
αποτελείται από διαφοροποιηµένο ή ξένο ιστό. µορφωµένος, -η, -ο αυτός που 
έχει αποκτήσει µόρφωση, που διαθέτει παιδεία: το περιοδικό µας απευθύνεται σε 
~ αναγνώστες || ο Μακρυγιάννης δεν ήταν ~, αλλά τα «Αποµνηµονεύµατα» του 
θεωρούνται σηµαντικό έργο τής νεοελληνικής πεζογραφίας ΣΥΝ. εγγράµµατος, 
πεπαιδευµένος, καλλιεργηµένος, πολιτισµένος, (λαϊκ.) γραµµατισµένος ANT. 
αµόρφωτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. gebildet], µορφώνω ρ. µετβ. 
{µόρφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. παρέχω (σε κάποιον) µόρφωση, πνευµατική 
καλλιέργεια: το σχολείο πρέπει όχι µόνο να µορφώνει, αλλά και να παιδαγωγεί || 
µεγάλωσε τα παιδιά του, τα µόρφωσε, τα πάντρεψε 2. (µεσοπαθ. µορφώνοµαι) 
αποκτώ µόρφωση (συνήθ. κάνω ανώτερες ή ανώτατες σπουδές): πρέπει να 
µορφωθείς, αν θες να επιβιώσεις || τα παλιά χρόνια λίγοι άνθρωποι είχαν τη δυ-
νατότητα να µορφωθούν 3. (κυριολ.-λόγ.) δίνω σε (κάτι) µορφή, σχήµα 4. 
σχηµατίζω: πήγε στον τόπο τού δυστυχήµατος, για να µορφώσει προσωπική 
γνώµη σχετικά µε τα αίτια ΣΥΝ. διαµορφώνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µορφώ (-όω) < 
αρχ. µορφή. Η σηµ. που σχετίζεται µε την παιδεία και την πνευµατική 
καλλιέργεια, αποδίδει το γερµ. bilden]. µόρφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. 
πληθ.} 1. (κυριολ.-λόγ.) το να αποκτά κάτι συγκεκριµένη µορφή, ο 
σχηµατισµός: η ~ ιδίας αντιλήψεως ΣΥΝ. διαµόρφωση 2. το σύνολο των 
γνώσεων που αποκτά κανείς σε διάφορους χώρους: η κατάρτιση κάποιου 
κρίνεται από το πόσο καλά ασκεί το επάγγελµα του και η ~ του από τις γνώσεις 
του, π.χ. στην ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γεωγραφία και σε άλλους τοµείς || γενική 
| ειδική | επαγγελµατική | εξαιρετική | άρτια | εγκυκλοπαιδική | ανώτερη | υψηλή 
~ ΣΥΝ. γνώσεις, γράµµατα, καλλιέργεια 3. (συνεκδ.) το να έχει κανείς πολλές 
γνώσεις σε διάφορους τοµείς, να είναι πνευµατικά καλλιεργηµένος: άνθρωπος 
µε ~ ΣΥΝ. παιδεία, καλλιέργεια ΑΝΤ. αµορφωσιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µόρφωσις < µορφώ (-όω). Η σηµ. τού συνόλου των παι-
δευτικών γνώσεων αποδίδει το γερµ. Bildung]. µορφωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
αυτός που είναι σχετικός µε τη µόρφωση, ικανός ή κατάλληλος να µορφώνει: ~ 
επίπεδο ΣΥΝ. παιδευτικός, εκπαιδευτικός, παιδαγωγικός 2. (καθηµ.) αυτός που 
προσφέρει πολλές γνώσεις: ~ εκποµπές τής τηλεόρασης ΣΥΝ. επιµορφωτικός 3. 
µορφωτικός σύµβουλος | ακόλουθος (ο/η) (γαλλ. attaché culturel) δι-
πλωµατικός υπάλληλος που εργάζεται για την προβολή τού πολιτισµού τής 
χώρας του στο κράτος στο οποίο είναι επιτετραµµένος και φροντίζει για 
πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο χωρών. — µορφωτικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. µόρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. τροπική µόρωση τροπική 
λοιµώδης νόσος, που µοιάζει µε τη σύφιλη χωρίς να είναι αφροδίσιο νόσηµα, 
προσβάλλοντας αρχικά τα κάτω άκρα, το δέρµα και τα οστά (βλ. λ. 
σπειροχαίτη). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. επίθ. morosus «αργός, βραδύς» < mora «χρονοτριβή». Η 
λ. χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τού γαλλ. framboise, αρχική σηµ. «σµέουρο»]. 
µοσκαναθρεµµένος, -η, -ο → µοσχαναθρεµµένος µοσκαρήσιος, -ια, -ιο → 
µοσχαρήσιος µοσκάρι (το) → µοσχάρι 
µοσκιά (η) (λαϊκ.) 1. η γλυκιά και ευχάριστη µυρωδιά ΣΥΝ. ευωδιά, άρωµα 
ΑΝΤ. δυσοσµία 2. καλλωπιστικός θάµνος ή δέντρο, που απαντά σε πολλά είδη 
και καλλιεργείται για τα µεγάλα, όµορφα και εύοσµα άνθη του, η 
τριανταφυλλιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Βλ. λ. µόσχος2]. µοσκιός (ο) (λαϊκ.) 
κεφαλόποδο, παρόµοιο µε το χταπόδι αλλά µικρότερο σε µέγεθος και λιγότερο 
εύγευστο. 
[ΕΤΥΜ. Υποκορ. τού µόσχος1, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για κάθε είδους µικρά 
ζώα· πβ. µτγν. µόσχος θαλάσσιος «µικρή φώκια»]. Μόσκοβας (ο) ποταµός τής 
∆. Ρωσίας, στις όχθες τού οποίου είναι κτισµένη η Μόσχα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. 
Μόσχα}. µοσκοβόληµα (το) → µοσχοβολώ µοσκοβολιά κ. µοσκοβολιά (η) → 
µοσχοβολια µοσκοβολώ ρ. → µοσχοβολώ µοσκοκαρυδιά (η) → 
µοσχοκαρυδιά µοσκοκάρυδο (το) → µοσχοκάρυδο µοσκοκάρφι (το) → 
µοσχοκάρφι µοσκολίβανο (το) → µοσχολίβανο µοσκοµπίζελο (το) → 
µοσχοµπίζελο µοσκοµυρίζω ρ. → µοσχοµυρίζω µοσκοπουλώ ρ. → 
µοσχοπουλώ µόσκος (ο) → µόσχος2 µοσκοσάπουνο (το) → µοσχοσάπουνο 
µοσκοστάφυλο (το) → µοσχοστάφυλο 
Μοσούλη (η) πόλη τού Β. Ιράκ, γνωστή για τις πετρελαιοπηγές της. [ΕΤΥΜ 

Μεταφορά τού γαλλ. Mosul < αραβ. al-Mousil < wasala «συν- 

δέω, ενώνω», καθώς η πόλη αναπτύχθηκε σε ένα σηµείο όπου ο Τίγρης 
ποταµός διασχίζεται από µία γέφυρα και µία διάβαση]. 

µόστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (σπάν.) η βιτρίνα µε τα εκλεκτότερα 
εµπορεύµατα τού καταστήµατος (εδώδιµα, ενδύµατα κ.λπ.) 2. η επίδειξη- ΦΡ. 
(συνήθ. µτφ.) για (τη) µόστρα για επίδειξη και µόνο, χωρίς άλλο νόηµα ή 
σκοπό: Θ'ανέβεις απ'τις σκάλες; Και το ασανσέρ τι το 'χουµε; ~; 3. (αργκό) το 
πρόσωπο ανθρώπου· σε ΦΡ. όπως: θα σου χαλάσω τη - (θα σε δείρω τόσο πολύ, 
ώστε θα σου παραµορφωθεί το πρόσωπο) ΣΥΝ. µούρη, µούτρο. — µοστράρω 
ρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. mostra < mostrare «δείχνω» < λατ. monsträre «δεί-
χνω, σηµαίνω» < monstrum «σηµείο - τέρας»]. 

Μόσχα (η) η πρωτεύουσα τής Ρωσίας. — Μοσχοβίτης (ο) [µεσν.], 
Μοσχοβίτισσα (η), µοσχοβίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Moskva, από τον οµώνυµο ποταµό που διαρρέει την πόλη. 
Σχετικά µε την ετυµ. τής ονοµασίας τού ποταµού, έχουν προταθεί πολλές 
εκδοχές, οι οποίες φαίνεται να συγκλίνουν στην αρχική βασική σηµ. «νερό». 
Ορισµένες από τις προταθείσες απόψεις είναι: (α) < σλαβ. moskva «υγρός, 
ελώδης» (β) < σλαβ. φρ. most-kva «γέφυρα-νε-ρό» (γ) < φιννο-ουγγρ. mos 
«σκοτεινιάζω» + ka «νερό» (δ) < φιννο-ουγγρ. moska «µοσχάρι» + va 
«ποταµός» (δηλ. «πέρασµα µοσχαριών», πβ. κ. Ox-ford(]. 

µοσχαναθρεµµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) µοσκαναθρεµµένος (εκ-φραστ.) αυτός 
που ανατράφηκε µε κάθε λογής φροντίδες και περιποιήσεις ΣΥΝ. 
καλοαναθρεµµένος, καλοµαθηµένος. 

µοσχαρήσιος, -ια, -ιο κ. (λαϊκ.) µοσκαρήσιος (σχολ. ορθ. µοσχαρίσιος) αυτός 
που ανήκει σε µοσχάρι ή προέρχεται από αυτό: ~ κρέας | µπριζόλα. Επίσης 
(αρχαιοπρ.) µόσχειος, -ος, -ο [αρχ.]. 

µοσχάρι κ. (λαϊκ.) µοσκαρι (το) {µοσχαρ-ιού | -ιών} 1. το µικρό τής αγελάδας 
ΣΥΝ. δαµάλι, (λόγ.) µόσχος 2. (συνεκδ.) το κρέας που προέρχεται από το 
νεογνό τής αγελάδας και καταναλώνεται µε διάφορους τρόπους: σήµερα 
έχουµε ~ στον φούρνο µε πατάτες || ~ γάλακτος· (υβριστ. για πρόσ.) 3. 
άνθρωπος βραδύνους, που δεν διακρίνεται για την εξυπνάδα και την 
ευστροφία του: δεν καταλαβαίνει τίποτα το ~!ΣΥΝ. κουτός, χαζός, βλάκας 
ΑΝΤ. έξυπνος, εύστροφος, πονηρός 4. άνθρωπος χωρίς ευγενικούς τρόπους ή 
χωρίς ευαισθησία: δεν κάνει λίγο στην άκρη να περάσουµε κι εµείς, το ~! ΣΥΝ. 
γαϊδούρι, άξεστος ΑΝΤ. λεπτός, ευγενής, αβρός. — (υποκ.) µοσχαράκι (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µοσχάριον, υποκ. τού µόσχος' (βλ.λ.)]. 

µοσχαροκεφαλή (η) το κεφάλι τού µοσχαριού. 
µοσχάτος, -η, -ο 1. (λαϊκ.) αυτός που µυρίζει ωραία, που ευωδιάζει σαν τον 

µόσχο (βλ. λ. µόσχος2) ΣΥΝ. αρωµατικός, αρωµατώδης, ευω-διαστός ΑΝΤ. 
δυσώδης, δύσοσµος, κάκοσµος 2. µοσχάτο (το) (α) κάθε ποικιλία σταφυλιού 
µε µεγάλες, εύσαρκες ρώγες, έντονη γεύση και χαρακτηριστικό άρωµα (β) 
(συνεκδ.) το γλυκό και αρωµατικό κρασί, που παράγεται από τις παραπάνω 
ποικιλίες σταφυλιών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µόσχος2 (βλ.λ.)]. 

µόσχειος, -ος, -ο → µοσχαρήσιος 
µόσχευµα (το) [µτγν.] {µοσχεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τµήµα τού φυτού, 

κυρ. ο βλαστός, που µπορεί να αποκοπεί και, τοποθετούµενο σε κατάλληλο 
περιβάλλον, να αναπτύξει ρίζες και να διαµορφωθεί σε φυτό όµοιο προς το 
µητρικό: το αµπέλι πολλαπλασιάζεται µε ~ || το - πιάνει | ριζοβολά | ξεραίνεται 
2. τµήµα οργανικού ιστού ή και ολόκληρο όργανο (π.χ. νεφρά, ήπαρ, καρδιά), 
που αφαιρείται από την κανονική του θέση και µεταφέρεται σε άλλο σηµείο 
τού σώµατος ή στο σώµα άλλου ατόµου, µε σκοπό να αποκαταστήσει 
λειτουργία τού οργανισµού στα φυσιολογικά της επίπεδα ή/και να 
εξασφαλίσει για το άτοµο τη συνέχιση τής ζωής. 

µόσχευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. το φύτευµα µοσχευµάτων 
φυτών, µε σκοπό την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό τους 2. ο 
πολλαπλασιασµός των φυτών µε µοσχεύµατα. — µοσχεύω 
ρ· [αρχ·ΐ· 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µόσχευσις < αρχ. µοσχεύω, αρχική σηµ. «εκτρέφω µοσχάρι - 
ανατρέφω µε υπερβολική φροντίδα», < µόσχος' (βλ.λ.)]. 

µόσχο- κ. µοσχό- κ. µοσχ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. έχει ή αναδίδει 
άρωµα, γλυκιά και ευχάριστη µυρωδιά: µοσχο-κάρφι, µοσχο-λίβανο, µοσχο-
µπίζελο, µοσχο-µυρίζω, µοσχο-σάπουνο, µοσχοστάφυλο 2. γίνεται µε ορθό, 
επιµεληµένο τρόπο: µοσχ(ο)-αναθρεµµέ-νος 3. κοστίζει ακριβά: µοσχο-
πληρώνω. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
µόσχος2 (βλ.λ.)]. 

Μοσχοβίτης (ο) → Μόσχα 
µοσχοβόληµα (το) → µοσχοβολώ 
µοσχοβολια κ. (λαϊκ.) µοσκοβολιά κ. µοσκοβολιά (η) (καθηµ.) η γλυκιά και 

ευχάριστη µυρωδιά: η ~ τού γιασεµιού || η ~ των λουλουδιών γέµισε το δωµάτιο 
ΣΥΝ. ευωδία, άρωµα, (λαϊκ.) µοσκιά ΑΝΤ. κακοσµία, δυσοσµία, βρόµα, 
µπόχα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. 

µοσχοβολιστός, -ή, -ό αυτός που µοσχοβολά: ~ φαγητό | κήπος. 
µοσχοβόλος, -α, -ο [1840] (λόγ.-σπάν.) αυτός που αναδίδει άρωµα, που 

µοσχοβολά, που ευωδιάζει: ~ λουλούδι ΣΥΝ. ευωδιαστός, εύοσµος, 
αρωµατικός ΑΝΤ. δυσώδης, δύσοσµος. 

µοσχοβολώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) µοσκοβολώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µοσχοβολάς... | 
µοσχοβόλ-ησα, -ισµένος} (καθηµ.) αναδίδω ευχάριστη µυρωδιά, αποπνέω 
άρωµα: το γιασεµί µοσχοβολούσε στον νυχτερινό αέρα || το εκκλησάκι ήταν 
πεντακάθαρο και µοσχοβολούσε λιβάνι ΣΥΝ. µοσχοµυρίζω, ευωδιάζω ΑΝΤ. 
βροµώ, ζέχνω. — µοσχοβόληµα κ. (λαϊκ.) µοσκοβόληµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οσµή. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µοσχοβολώ < µόσχος2 + -βολώ < βάλλω]. 

µοσχοθυµίαµα κ. µοσκοθυµιαµα (το) {µοσχοθυµιάµ-ατος | -ατα, -άτων} 
τεχνητό θυµίαµα που παρασκευάζεται από λιβάνι και διάφορες αρωµατικές 
ουσίες (τριαντάφυλλο κ.λπ.) ΣΥΝ. µοσχολίβανο. 
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[ΕΤΥΜ. < µόσχο- (< µόσχος2) + θυµίαµα]. 
µοσχοϊτιά (η) φυτό µε επιµήκη λογχοειδή αργυρόχρωµα φύλλα, αρωµατικά 

άνθη και κίτρινο εδώδιµο ωοειδή καρπό. 
µοσχοκαριιδιά κ. (λαϊκ.) µοσκοκαρυδια (η) ψηλό, αειθαλές δέντρο που 

κατάγεται από την Ινδονησία και τις ∆υτικές Ινδίες και καλλιεργείται για τα 
αρωµατικά σπέρµατα του, τα οποία χρησιµοποιούνται στη µαγειρική ως 
µπαχαρικό. 

µοσχοκαρυδο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκοκαρυδο (το) µπαχαρικό µε διαπεραστικό 
άρωµα και έντονη, γλυκίζουσα γεύση, που προέρχεται από τα σπέρµατα τής 
µοσχοκαρυδιάς- χρησιµοποιείται στη µαγειρική, την αρτοποιία, τη 
ζαχαροπλαστική και την ποτοποιία. 

µοσχοκάρφι [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκοκάρφι (το) {µοσχοκαρφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
ο αποξηραµµένος καρπός τού γαρύφαλλου, ο οποίος χρησιµοποιείται ως 
µπαχαρικό. 

µοσχολίβανο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκολίβανο (το) θυµίαµα που παρασκευάζεται 
από λιβάνι, τριαντάφυλλα και άλλες φυτικές αρωµατικές ουσίες. 

µοσχόµανκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-αργκό) άνθρωπος τού δρόµου, 
αλήτης και ταραχοποιός ΣΥΝ. αλάνι, µόρτης. [ΕΤΥΜ. < κύρ. όν. Μόσχος 
(αλήτης τού Ναυπλίου, που έζησε λίγα χρόνια µετά την Επανάσταση και ήταν 
φανατικός οπαδός τού 1. Κωλέτ-τη) + µάγκας]. 

µοσχοµπίζελο κ. (λαϊκ.) µοσκοµπίζελο (το) µονοετές αναρριχητικό φυτό µε 
έλικες και σε διάφορα χρώµατα αρωµατικά άνθη, που καλλιεργείται συχνά σε 
κήπους ως καλλωπιστικό ΣΥΝ. (επίσ.) λάθυ-ρος ο εύοσµος. 

µοσχοµυρίζω [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκοµυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µοσχοµύρισ-α, 
-µένος} (εκφραστ.) αναδίδω ή σκορπίζω ευχάριστη µυρωδιά, αποπνέω 
άρωµα: το δωµάτιο µοσχοµυρίζει από τα φρεσκοκοµµένα λουλούδια ΣΥΝ. 
µοσχοβολώ, (λόγ.) ευωδιάζω ANT. βροµώ, ζέ-χνω. — µοσχοµύρισµα (το). 

Μοσχονήσια (τα) {Μοσχονησίων} συστάδα νησιών µεταξύ τής Χίου και των 
ακτών τής Μικράς Ασίας, που ανήκουν στην Τουρκία. 

µοσχοπληρώνω ρ. µετβ. {µοσχοπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} (εµφατ.) 
ακριβοπληρώνω (βλ.λ.). 

µοσχοπουλώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) µοσκοπουλώ ρ. µετβ. {µοσχοπου-λάς... | 
µοσχοπούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (εκφραστ.) πουλώ σε πολύ καλή 
τιµή ΣΥΝ. ακριβοπουλώ ANT. δίνω τσάµπα, πουλώ για ένα κοµµάτι ψωµί. 

Μόσχος (ο) ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. µόσχος2]. 

µόσχος1 (ο) (λόγ.) (κυριολ.) το νεογνό τής αγελάδας· ΦΡ. (α) µόσχος ο σιτευτός 
βλ. λ. σιτευτός (β) (µτφ.) θυσιάζω τον µόσχο τον σιτευτό (φέρετε τον µόσχον 
τον σιτευτόν, θύσατε, Κ.∆. Λουκ. 15, 23) στερούµαι, απαρνούµαι ή θυσιάζω 
ό,τι καλύτερο και πολυτιµότερο διαθέτω (για την επίτευξη στόχου ή χάριν 
κάποιου). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mozgho- «µοσχάρι, νεαρό βόδι», πβ. αρµ. mozi. H σηµ. 
«βλαστός, παραφυάδα», µε την οποία συχνά µαρτυρείται η λ. (πβ. κ. 
µοσχεύω), οφείλεται προφανώς σε µεταφορική επέκταση τής σηµ. «νεογνό 
µόσχου, µοσχαράκι»]. 

µόσχος2 κ. (λαϊκ.) µόσκος (ο) 1. ελαιώδες, αρωµατικό υγρό, που εκκρίνεται 
από τους αδένες τού αρσενικού ζώου που είναι γνωστό ως µόσχος ο 
µοσχοφόρος (βλ. σηµ. 2), έχει διεισδυτική και έντονη οσµή, που διαρκεί για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, γι' αυτό και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία 
ως στερεωτικό αρωµάτων ΦΡ. (λαϊκ.) µόσχος και καννέλα | γαρύφαλλα ευχετ. 
σε βρέφος που ρεύεται µετά τον θηλασµό, γενικότ. σε άνθρωπο που ρεύεται 2. 
(µόσχος ο µοσχοφόρος) µηρυκαστικό ζώο που ζει στις ορεινές περιοχές τής 
Ασίας, είναι µικρόσωµο, νυχτόβιο ελάφι µε µεγάλα αφτιά, πολύ κοντή ουρά 
και γκριζοκάστανο τρίχωµα· το αρσενικό διαθέτει επιπλέον έναν αδένα κάτω 
από το δέρµα κοντά στον αφαλό, που περιέχει αρωµατώδες έκκριµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < περσ. musk < σανσκρ. muskâ- «όρχις», από την οµοιότητα 
τού αδένα εκκρίσεως αυτής τής ουσίας µε όρχι. Η συµπληρωµατική 
παρετυµολ. επίδραση τού ουσ. µόσχος1 δεν θα πρέπει να αποκλειστεί]. 

µοσχοσάπουνο κ. (λαϊκ.) µοσκοσάπουνο (το) το αρωµατικό σαπούνι. 
µοσχοστάφυλο κ. (λαϊκ.) µοσκοστάφυλο (το) το σταφύλι που ανήκει στην 

ποικιλία «µοσχάτο» (βλ.λ.). 
µοσχοφίλερο (το) ποικιλία αρωµατικού φιλεριού τής περιοχής Μαντινείας τού 

νοµού Αρκαδίας, που δίνει συνήθ. λευκό κρασί. [ΕΤΥΜ. < µόσχο- + φιλέρι 
(βλ.λ.)]. 

Μόσχω (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού ον. Μόσχος < µτγν. µόσχος «αρωµατική ουσία» (βλ. λ. 
µόσχος2). Η καταλ. -ω οφείλεται στη σλαβ. κλητική -ο, που γράφτηκε µε -ω 
ακολουθώντας αρχ. οξύτονα κύρ. ονόµατα (λ.χ. Μορµ-ώ, Ήρ-ώ, Ίν-ώ κ.ά.). 
Βλ. κ. Μαλάµω]. 

µοτέλ (το) {άκλ.} (κυρ. στις Η.Π.Α. και στη Μεγάλη Βρετανία) ξενοδοχείο που 
προορίζεται για όσους ταξιδεύουν µε ιδιωτικό αυτοκίνητο και γι' αυτό είναι 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους, δηλ. διαθέτει επαρκή χώρο στάθµευσης 
και απλά δωµάτια σε προσιτή τιµή. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. motel, από συµφυρµό 
των λ. motor «µηχανή» και hotel «ξενοδοχείο»]. 

µοτέρ (το) {άκλ.} ο κινητήρας (βλ.λ.). — (υποκ.) µοτεράκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. moteur < λατ. motor «κινητής, κινητήρας» < p. moveo «κινώ»]. 

µοτέτο (το) ΜΟΥΣ. πολυφωνική σύνθεση, µε ή χωρίς συνοδία οργάνων, 
συνήθ. σε κείµενο θρησκευτικού περιεχοµένου. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mottetto < µέσ. γαλλ. motet, υποκ. τού mot «λέξη»]. 
µοτίβο (το) 1. ΜΟΥΣ. µουσική ιδέα, συνήθως µικρή σε έκταση, τής οποίας τα 

µελωδικά, ρυθµικά ή αρµονικά στοιχεία χρησιµοποιούνται, µε την 
«επεξεργασία» τους (επανάληψη και παραλλαγή), στη δόµηση ευρύτερων 
ενοτήτων τής µουσικής φόρµας· στην έκταση τού µουσικού έργου, το µοτίβο 
αποτελεί την κινητήρια δύναµη, την αφορµή τής µουσικής κίνησης, αλλά και 
παράγοντα οµοιογένειας τής µουσικής φόρµας και καθοδόγησης τού ακροατή 
µέσα σε αυτήν (βλ. κ. λ. λαϊτµοτίφ, φιγούρα) 2. το εικαστικό θέµα που 
κυριαρχεί ή επαναλαµβάνεται σε διακόσµηση αντικειµένου: σε αυτή την 
κουρτίνα θαυµάζουµε γνήσια ~ λαϊκής τέχνης 3. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε 
αναπαράγεται και επαναλαµβάνεται στερεότυπα: ξεχνιέται µια στιγµή, αλλά 
αµέσως µετά επανέρχεται στο ίδιο ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. motivo < µτγν. λατ. 
motivus «κινητός» (πβ. γαλλ. motif) < λατ. motus «κίνηση» < p. moveo 
«κινώ»]. 

µότο (το) {άκλ.} ρητό, απόφθεγµα ή γνωµικό, που τοποθετείται µεταξύ τού 
τίτλου και τού κειµένου (ποιήµατος, µελέτης, αφιερώµατος κ.λπ.), δίνοντας 
κατεύθυνση για την ερµηνεία τού περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. motto 
«απόφθεγµα» < µτγν. λατ. muttum « γρύλισµα» < p. muttire «µουρµουρίζω»]. 

µοτοκρός κ. µότο-κρος (το) {άκλ.} αγώνας µε µοτοσυκλέτες µεγάλου 
κυβισµού σε τραχύ έδαφος (και όχι στους δρόµους ή σε πίστα). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. motocross < moto- (< γαλλ. moto-, βλ. κ. µοτοποδήλατο) + 
cross «διασχίζω»]. 

µοτοποδήλατο (το) {µοτοποδηλάτ-ου | -ων} δίτροχο µεταφορικό µέσο, που 
κινείται µε βενζινοκινητήρα µικρού κυβισµού (µέχρι 49 κυβικά εκατοστά) 
ΣΥΝ. µοτοσακό. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < µότο- (< γαλλ. moto- < moteur «κινητήρας, µηχανή») + 
ποδήλατο]. 

µοτόρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η µηχανή ή το µηχανάκι · 2. καΐκι µε µηχανή. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. motor «µηχανή, κινητήρας» + κατάλ. -ι]. 

µοτορόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ραδιοτηλέφωνο για αυτοκίνητο: η ~ τού 
περιπολικού τής Αστυνοµίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Motorola, εµπορική ονοµασία]. 

µότορσιπ (το) {άκλ.} ΝΑΥΤ. εµπορικό πλοίο, συνήθ. µικρού µεγέθους και 
εκτοπίσµατος, που κινείται µε µηχανή εσωτερικής καύσεως (ντίζελ). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. motorship < motor «µηχανή, κινητήρας»  +  ship «πλοίο»]. 

µοτοσακό (το) {άκλ.} το µοτοποδήλατο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. motosacco (νόθο 
συνθ.) < moto- (< γαλλ. moto-, βλ. κ. µοτοποδήλατο) + sacco «σάκος» (< λατ. 
saccus < αρχ. σάκ(κ)ος)]. 

µοτοσυκλέτα (η) (σχολ. ορθ. µοτοσικλέτα) {µοτοσυκλετών} µηχανοκίνητο 
επιβατικό όχηµα, συνήθ. δίτροχο και σπανιότ. τρίτροχο, µε σχήµα παρόµοιο 
µε τού µοτοποδηλάτου, αλλά µε κινητήρα µεγαλύτερου κυβισµού (µπορεί να 
ξεπερνά τα 1.000 κυβικά εκατοστά) και ανάλογη ιπποδύναµη και ισχύ: 
επιβαίνω σε | καβαλάω ~ ΣΥΝ. µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. motocyclette (νόθο συνθ.) < moto- (< moteur «κινητήρας, 
µηχανή») + -cyclette < (bi)cyclette «δίκυκλο»]. 

µοτοσυκλέτα ή µοτοσικλέτα, στυλ ή στιλ, στυλό ή στιλό; o κανόνας τής 
απλοποίησης τής ορθογραφίας των ξένων λέξεων, ο οποίος έχει λογική 
βάση, δεν είναι ορθό να επεκτείνεται και σε λέξεις ελληνικής προελεύσεως 
αλλοιώνοντας την ετυµολογική αρχή τής λέξης. Έτσι το µοτοσυκλέτα, από 
το γαλλ. moto-cyclette, είναι νόθο σύνθετο, που το β' συνθετικό του 
σχηµατίστηκε µε βάση το ελ-λην. κύκλος. Αρα είναι εύλογο, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, να διατηρείται η ελληνική γραφή τής λέξης (-υ- και όχι -ι-, 
αφού προέρχεται από το κύκλος), πράγµα που δεν ισχύει για τις καθαρώς 
ξενικές λέξεις. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και µε την ορθογραφία τής λ. στυλ 
(από γαλλ. style < λατ. stilus και stylus, από σύνδεση µε το ελ-λην. 
στύλος) και στυλό (< γαλλ. stylo-graphe) λόγω τής ετυµολογικής τους 
σύνδεσης µε το ελλην. στύλος. Όταν οι ξένοι χρησιµοποιούν στην 
ορθογραφία τους το «ελληνικό y», δηλ. το y (y Graecum), δεν επιτρέπεται 
να το εγκαταλείπουµε εµείς. 

µοτοσυκλετιστής  (ο), µοτοσυκλετίστρια  (η)  {µοτοσυκλετι-στριών} πρόσωπο 
που οδηγεί µοτοσυκλέτα, που µετακινείται µε µοτοσυκλέτα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
motocycliste (νόθο συνθ.), βλ. λ. µοτοσυκλέτα]. 

µοτσαρέλα (η) ιταλικό τυρί που διατίθεται σε στρογγυλά κοµµάτια-είναι 
µαλακό και λευκό και συνήθ. παρασκευάζεται από γάλα βου-βαλιού. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. mozzarella (από διάλεκτο τής Νάπολης), υποκ. τού mozza < ρ. 
mozzare «αποκόπτω» (επειδή τεµαχίζεται σε µικρά κοµµάτια) < mozzo 
«αποκοµµένος» < δηµώδ. λατ. *mutius < λατ. mutilus «κολοβός, 
ακρωτηριασµένος»]. 

µου αντων. → εγώ 
µουαρέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα συνήθ. µεταξωτό, µε στιλπνή υφή και 

κυµατοειδή «νερά» στην ύφανση του: (κ. ως επίθ.) φορούσε φόρεµα από ταφτά 
~ 2. ΤΥΠΟΓΡ. το ανεπιθύµητο γεωµετρικό σχέδιο («ψάθα») ή το λέκιασµα που 
παρατηρείται από λανθασµένη εκτύπωση δύο τουλάχιστον χρωµάτων κατά 
την εκτύπωση πολύχρωµων φωτογραφιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. moiré < αγγλ. mohair < παλαιότ. αγγλ. mocayare (µε 
παρετυµολ. επίδραση τής λ. hair «τρίχα») < παλαιότ. ιταλ. mocaiarro < αραβ. 
mukhayyar «εκλεκτός, διαλεγµένος», µτχ. τ. τού khayyara 



µουβιόλα 1125 µούµια 
 

«διαλέγω»]. 
µουβιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδικό µηχάνηµα µε το οποίο γίνεται το µοντάζ 

κινηµατογραφικής ταινίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Moviola, εµπορική ονοµασία]. 
µούγγα (η) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (οικ.) 1. η µουγγαµάρα (βλ.λ., σηµ. 2) 2. (α) 

για κάποιον που παραµένει σιωπηλός: «Βρε Γιάννη», του είπα, «πού είναι τα 
λεφτά;». ~ ο Γιάννης (δεν απάντησε ο Γιάννης) (β) (ως προστ.) σώπα, µη 
µιλάς!: άκουσε µικρέ, ~ από δώ και πέρα! 

µουγγαίνω ρ. µετβ. {µούγγα-να, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. κάνω (κάποιον) να 
µη µπορεί να µιλήσει, τον καθιστώ άλαλο ΣΥΝ. βουβαίνω-(συνήθ. το 
µεσοπαθ. µουγγαίνοµαι) 2. χάνω την ικανότητα τής οµιλίας, γίνοµαι µουγγός 
ΣΥΝ. βουβαίνοµαι 3. (µτφ.) δεν µπορώ να µιλήσω από την έκπληξη ή το σοκ, 
µένω άναυδος: µόλις τ' άκουσα, µουγ-γάθηκα ΣΥΝ. αποσβολώνοµαι, 
αποστοµώνοµαι, µένω άλαλος. 

µουγγαµάρα (η) {χωρ. πληθ.) (οικ.) 1. η κατάσταση τού µουγγού, η έλλειψη 
ικανότητας για οµιλία ΣΥΝ. βουβαµάρα, αλαλία, αφωνία 2. (µτφ.) το να µιλά 
κανείς ελάχιστα, ενώ βρίσκεται σε οµήγυρη, η αµήχανη και παρατεταµένη 
σιωπή: Γιατί δεν µιλάει κανείς; Τι ~ είναι αυτή που σας έπιασε σήµερα; ΣΥΝ. 
ολιγολογία, σιωπή ΑΝΤ. πολυλογία, φλυαρία. 
[ΕΤΥΜ. < µουγγός + παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. χαζο-µάρα, κουφα-
µάρα]. 

µουγγοθόδωρος (ο) (οικ.-σκωπτ.) πρόσωπο που µιλάει ελάχιστα, που µένει 
σιωπηλός. 

µουγγός, -ή, -ό (καθηµ.) 1. αυτός που δεν διαθέτει ή έχει χάσει την ικανότητα 
τής οµιλίας, που δεν µπορεί να µιλήσει για οργανικούς, ψυχολογικούς ή 
άλλους λόγους: είναι εκ γενετής ~ ΣΥΝ. βουβός, άλαλος, άφωνος 2. αυτός που 
µένει σιωπηλός ή µιλάει ελάχιστα: Γιατί κάθεσαι ~; Πες µας τίποτα! ΣΥΝ. 
αµίλητος, σιωπηλός ANT. φλύαρος, πολυλογάς. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µογγός «µε βραχνή φωνή», που αποσπάστηκε από το 
συνθ. µο)γ)γιλάλος «ο βραδύγλωσσος, αυτός που οµιλεί µε δυσκολία» < µόγις 
«µόλις, µετά βίας» + -λάλος < λαλώ. Το αρχ. επίρρ. µόγις (δεν πρέπει να 
συγχέεται ετυµολογικά µε το συνώνυµο µόλις, βλ.λ.) προέρχεται από το ουσ. 
µόγος «µόχθος, κόπος», που ίσως συνδ. µε λιθ. smagùs «ισχυρός, βαρύς» 
(κυρ. για χτυπήµατα)]. 

µουγγρί (το) {µουγγρ-ιού | -ιά, -ιών} εδώδιµο ψάρι που µοιάζει µε χέλι 
(γνωστό και ως χέλι τής θάλασσας), η άνω γνάθος τού οποίου προεξέχει, έχει 
γκριζόµαυρο χρώµα και πιο ανοιχτόχρωµη κοιλιά ΣΥΝ. (λόγ.) γόγγρος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. γογγρίον (µε παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. µουγκρίζω), υποκ. τού 
αρχ. γόγγρος «µουγγρί», αβεβ. ετύµου, όπως συµβαίνει µε τα ονόµατα των 
περισσότερων ψαριών. Ίσως η λ. συνδ. µε το επίθ. γογγύλος «στρογγυλός» ή, 
λόγω τού αδηφάγου χαρακτήρα του, µε το ουσ. γάγγραινα (βλ.λ.) < γράω 
«καταβροχθίζω»]. 

µουγκανιζω ρ. -+ µουκανίζω 
µουγκρίζω ρ. αµετβ. {µούγκρισα} 1. (για βόδια, αγελάδες) βγάζω τη 

χαρακτηριστική για το είδος µου βαθιά, υπόκωφη φωνή, παράγω µυ-κηθµό: 
«µούου, µούου» µουγκρίζει ο ταύρος | η αγελάδα ΣΥΝ. µουκανίζω, µυκώµαι 2. 
(για άγρια θηρία) βγάζω βαθιά, υπόκωφη φωνή: τδ λιοντάρι | η τίγρη 
µουγκρίζει πληγωµένη | απειλητικά 3. (για πρόσ.) παράγω^άναρθρο, βαθύ, 
έρρινο ήχο έχοντας το στόµα κλειστό: ~ απ'τους πόνους 4. (µτφ.) προκαλώ 
υπόκωφο και παρατεταµένο βοµ-βώδη θόρυβο, βουητό, ως αποτέλεσµα 
διαρκούς και έντονης κίνησης: η τρικυµισµένη θάλασσα | ο χείµαρρος | η 
µηχανή τού αεροπλάνου µουγκρίζει ΣΥΝ. βουίζω. — µούνκρισµα [µεσν.] κ. 
µουγκρητό (το). [ΕΤΥΜ. µτγν., ηχοµιµητική λ. από την κραυγή των βοοειδών 
µε το επίθηµα -ρίζω (πβ. κακα-ρίζω, νιαου-ρίζω)]. 

µουδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µούδιασ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω σώµα ή 
µέλος σώµατος να παρουσιάσει παροδικά αναισθησία: η παγωνιά µού 
µούδιασε τα χέρια ΣΥΝ. αναισθητοποιώ, ναρκώνω 2. (σπάν.) κάνω (κάποιον) 
να χάσει το θάρρος ή την ορµητικότητα του, του µειώνω τον ζήλο, τη 
ζωτικότητα: η µατιά που µου έριξε µε µούδιασε και σώπασα ΣΥΝ. παγώνω ♦ 
(αµετβ.) 3. (για µέλος τού σώµατος) παρουσιάζω αναισθησία σε εξωτερικά 
ερεθίσµατα και συγχρόνως αισθάνοµαι µυρµήγκιασµα ή ελαφρά τσιµπήµατα 
πόνου ως αποτέλεσµα κακής κυκλοφορίας τού αίµατος: όταν καθόµαστε 
σταυροπόδι πολλή ώρα, το πόδι που ακουµπά πάνω στο άλλο µπορεί να 
µουδιάσει 4. (γενικότ.) παρουσιάζω αναισθησία: τα χέρια µου µούδιασαν από 
το κρύο (δεν αισθάνοµαι τα χέρια µου) || µούδιασες από το καθισιό || το στόµα 
µου είναι ακόµα µουδιασµένο από την ένεση τού οδοντιάτρου ANT. ξεµουδιάζω 
5. (µτφ.) χάνω την αποφασιστικότητα, το θάρρος ή τον ενθουσιασµό, 
µειώνεται ο ζήλος και η ορµή µου, πέφτει το ηθικό µου, βρίσκοµαι (ξαφνικά) 
σε αµηχανία: όλος ο κόσµος µούδιασε όταν ανακοινώθηκαν τα νέα οικονοµικά 
µέτρα || τον είδα που βγήκε µουδιασµένος- δεν πρέπει να πήγε καλά στις 
εξετάσεις || «Σύµφωνοι», απάντησε µουδιασµένος. — µούδιασµα (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < µουδιώ < αρχ. αίµωδιώ (-άω) | αίµωδώ «έχω πονόδοντο». Βλ. 
λ. αιµωδία]. µουδιασµένα επίρρ.· µε πεσµένο ενθουσιασµό και µειωµένη απο-
φασιστικότητα, µε πεσµένο ηθικό, αµήχανα. µουδιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) σελάχι που ναρκώνει, παραλύει ή και θανατώνει µε ηλεκτρική 
εκκένωση το θύµα του όταν το ακουµπήσει ΣΥΝ. (λόγ.) νάρκη. 
[ΕΤΥΜ. < θ. µουδιασ- (ρ. µουδιάζω) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. χω-ρίσ-
τρα]. µουεζίνης (ο) {µουεζίνηδες} µουσουλµάνος θρησκευτικός λειτουργός, 
που καλεί από τον µιναρέ τού τζαµιού τους πιστούς σε προσευχή (πβ. λ. 
χότζας). [ΕΤΥΜ < τουρκ. muezzin < αραβ. mu'adhdhin]. 

µουζικάντης κ. µουσικάντης (ο) {µουζικάντηδες} (λαϊκ.-συνήθ. µειωτ.) ο 
επαγγελµατίας µουσικός, ο οργανοπαίκτης. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. 
musicante, µτχ. τ. τού ρ. musicare «µελοποιώ» < musica < αρχ. µουσική]. 

µουζίκος (ο) (στην τσαρική Ρωσία) ο χωρικός. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. muzik, 
υποκ. τού ουσ. muz «άνδρας, σύζυγος»]. 

µουκανίζω κ. µουγκανιζω ρ. αµετβ. {µουκάνισα} βγάζω τη χαρα-
κτηριστική φωνή τής αγελάδας ΣΥΝ. (λόγ.) µυκώµαι. — µουκανητό κ. 
µουκάνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µυκώµαι (-άο-) (> µεσν. µουγκοϋµαι | µουκοϋµαί) + παραγ. 
επίθηµα -ανίζω]. 

µουλά (η) 1. (λαϊκ.) θηλυκό µουλάρι 2. (υβριστ.) η γυναίκα που έχει βαριά και 
χοντροκαµωµένη σωµατική διάπλαση ή αγενείς τρόπους, άξεστη συµπεριφορά 
ΣΥΝ. γαϊδούρα, φοράδα. Επίσης µουλά ρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µούλη < 
λατ. mula, θηλ. τού mulus «ηµίονος». Βλ. κ. µούλος]. 

µουλαρας (ο) {µουλαράδες} (λαϊκ.) 1. ο οδηγός µουλαριού ΣΥΝ. (λόγ.) 
ηµιονηγός 2. ΣΤΡΑΤ. (παλαιότ.) ο στρατιώτης που υπηρετεί σε µονάδα, η 
οποία περιλαµβάνει και µουλάρια (λ.χ. µοίρα ορειβατικού πυροβολικού) και 
έχει ως αποστολή του να τα οδηγεί και να τα φροντίζει ΣΥΝ. (λόγ.) 
ηµιονηγός. 

µουλαρήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. µουλαρίσιος) (καθηµ.) αυτός που σχετίζεται 
µε µουλάρι, που προέρχεται, ταιριάζει ή προσιδιάζει σε αυτό:- πείσµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

µουλάρι (το) {µουλαρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. µεγαλόσωµο ζώο, που προέρχεται 
από διασταύρωση αρσενικού γαϊδάρου και φοράδας ή σπανιότ. αρσενικού 
αλόγου και θηλυκού γαϊδάρου και χαρακτηρίζεται από µεγάλη δύναµη, 
αντοχή και εξαιρετικά σταθερό βάδισµα, γι' αυτό και χρησιµοποιείται σε 
αγροτικές εργασίες, για µεταφορά φορτίων, ως µεταφορικό µέσο κ.λπ.· 
εξωτερικά µοιάζει µε το άλογο, έχει όµως µεγαλύτερο κεφάλι, µακρύτερα 
αφτιά και επιπλέον είναι στείρο ΣΥΝ. (λόγ.) ηµίονος 2. (µτφ.-οικ.) άνθρωπος 
πεισµατάρης και ισχυρογνώµων 3. (υβριστ.) ανόητος ή αγενής άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µουλάριον, υποκ. τού µούλος (βλ.λ.)]. 

µουλαρόδροµος (ο) δρόµος κατάλληλος για µουλάρια, δηλ. ανώµαλος, 
δύσβατος. 

µοιιλαρώνω ρ. αµετβ. {µουλάρω-σα, -µένος} (οικ.-εκφραστ.) δεν δείχνω καµία 
διάθεση υποχώρησης, πεισµώνω: όταν µου ζητάνε κάτι ευγενικά, ευχαρίστως 
το κάνω, όταν όµως µε προστάζουν, ~ και δεν κάνω τίποτε. Επίσης µουλώνω. 
— µουλάρωµα (το). 

µουλάς (ο) {µουλάδες} 1. (ως τίτλος) ιερωµένος τής µουσουλµανικής 
θρησκείας 2. ο µέγας αρχιδικαστής στον µουσουλµανικό κόσµο: ο ~ τής 
Μέκκας. [ΕΤΥΜ. < περσ. mullä < αραβ. mawlâ «κύριος, δάσκαλος»]. 

µουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µούλιασ-α, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) εµποτίζω 
(κάτι) σε νερό ή άλλο υγρό και το αφήνω πολλή ώρα, µέχρι να µαλακώσει: 
µούλιασε τις κουρτίνες αποβραδίς και το πρωί τις πλένεις ΣΥΝ. διαβρέχω, 
µουσκεύω ΑΝΤ. στεγνώνω ♦ 2. (αµετβ.) εµποτίζοµαι σε νερό ή άλλο υγρό και 
µένω πολλή ώρα, µέχρι να µαλακώσω: αφήνω τα ρούχα όλο το βράδυ στο 
νερό, για να µουλιάσουν || (κ. µτφ. για πρόσ.) µην κάθεσαι τόσο στη βροχή, θα 
µουλιάσεις! ΣΥΝ. διαβρέχοµαι, διαποτίζοµαι ANT. στεγνώνω. — µούλιασµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. ammollare «µαλακώνω, µουσκεύω» (µε σίγηση τού 
άτονου αρχικού φωνήεντος, κώφωση τού -ο- και επίθηµα -ιάζω) < am-(< λατ. 
ad) + mollare «χαλαρώνω, µαλακώνω» < molle «µαλακός» < λατ. mollis 
«εύκαµπτος, υγρός, µαλακός». Κατ' άλλη άποψη, µάλλον αµφίβολη, η λ. 
ανάγεται στη «γλώσσα» τού Ησυχίου µυλάσασθαι· το σώµα ή την κεφαλήν 
σµήξασθαι. Κύπριοι]. 

µοόλικο (το) (λαϊκ.-υβριστ.) το νόθο παιδί ΣΥΝ. µπάσταρδο. 
µουλλώχνω κ. µουλλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µούλλωξα} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. 

αρνούµαι ή αποφεύγω να εξωτερικεύσω τα συναισθήµατα µου: εγώ µούλλωξα 
στη γωνιά µου και τους άφησα να τσακώνονται ΣΥΝ. λουφάζω 2. δεν 
αναλαµβάνω δράση, επιδιώκω να µη γίνοµαι αντιληπτός (από φόβο): είναι 
από τους ανθρώπους που µουλ-λώχνουν και αφήνουν τους άλλους να βγάλουν 
το φίδι από την τρύπα ΣΥΝ. λουφάζω, µαζεύοµαι ANT. ξεθαρρεύω ♦ 3. (µετβ.) 
(σπάν.) προσπαθώ να συγκαλύψω (λόγο, πράξη, κατάσταση κ.λπ.) ΣΥΝ. 
κρύβω, αποσιωπώ ΑΝΤ. φανερώνω, αποκαλύπτω. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < *µυλλόω < µτγν. µύλλος «κυρτός, καµπύλος» (πβ. τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου µύλλον καµπύλον, σκολιόν, κυλλόν, στρε-βλόν) < µύλλα 
«χείλη» (πληθ.) < µΰ (ονοµατοπ. ρίζα) «ρουφώ, βυζαίνω» + επίθηµα -λα | -λος. 
Η λ. συνδ. πιθ. µε σανσκρ. mula- «ρίζα» (από την οποία τρέφονται τα φυτά), 
αρχ. γερµ. mula «στόµα» (> γερµ. Maul) κ.ά. Βλ. κ. µυκώµαι). µουλλωχτός, -ή, 
-ό (οικ.) αυτός που δεν εκδηλώνεται, αλλά ενεργεί µε τρόπο κρυφό και συνήθ. 
δόλιο: ~ σκυλί (αυτό που δαγκώνει ξαφνικά, όταν δεν το περιµένεις) ΣΥΝ. 
κρυψίνους ΑΝΤ. ανοιχτός, εκδηλωτικός, ντόµπρος· ΦΡ. στα µουλλωχτά µε 
τρόπο που δεν γίνεται αντιληπτός και συνήθ. µε δόλιο σκοπό: τον πλησίασε ~. 
— µουλλωχτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µουλλωτός < µουλλώ(χ)νω (βλ.λ.)]. µούλος (ο), µούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-υβριστ.) 1. το νόθο παιδί 2. αυτός στον οποίο φέρονται 
περιφρονητικά, σαν σε παρακατιανό- κυρ. σε ΦΡ. όπως: γιατί, τι είµαι εγώ; ~; 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mulo < λατ. mulus «ηµίονος, νόθος»]. µουλτιµίντια (τα) 
{άκλ.} τα πολυµέσα (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. multimedia]. µουλώνω ρ. → µουλαρώνω µουλωχτός, -ή, -ό 
→ µουλλωχτός µούµια (η) {σπάν. µούµιων} 1. πτώµα ανθρώπου ή ζώου, που 
έχει υπο- 
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στεί (κυρ. στην αρχαιότητα) µακρά και πολύπλοκη επεξεργασία τα-
ρίχευσης, µε στόχο να διατηρηθεί επί µακρόν, να µην υποκύψει στη 
φυσιολογική διαδικασία τής αποσύνθεσης: αρχαία αιγυπτιακή ~ 2. 
(µτφ.-µειωτ.) ο άνθρωπος που έχει ζαρώσει, µοιάζει συρρικνωµένος ή 
στεγνωµένος- γενικότ. ο πολύ άσχηµος άνθρωπος ΣΥΝ. ζαρωµένος, 
αποστεωµένος, αφυδατωµένος 3. ο άνθρωπος που εκπροσωπεί κάτι 
ξεπερασµένο. Επίσης (λόγ.) µοµία [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mumia < µεσν. 
λατ. mummia < αραβ. mümiyah «πίσσα 
- µούµια» < περσ. müm «κερί»]. 

µουµιοποίηση κ. (λόγ.) µοµιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} 1. η διαδικασία κατά την οποία ένα πτώµα γίνεται µούµια 
µε ειδική επεξεργασία, ως ταφικό έθιµο που εφαρµοζόταν µεταξύ άλ-
λων στους αρχαίους Αιγυπτίους 2. IATP. η φυσική διαδικασία που 
συµβαίνει σε πτώµα, το οποίο βρίσκεται σε πολύ ξηρό και θερµό πε-
ριβάλλον και έχει ως αποτέλεσµα την αφυδάτωση και τη µη σήψη 
του. — µουµιοποιώ κ. (λόγ.) µοµιοποιώ ρ. {-είς...}. 

µουνί (το) {µουν-ιού | -ιών} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. το γυναικείο γεννητικό όργανο ΣΥΝ. (λόγ.) αιδοίο, 
(λαϊκ.) πράµα, (ευφηµ.) τέτοιο- ΦΡ. (α) (λαϊκ.) τα κάνω µουνί | γίνο· 
µα/ µουνί (i) λερώνω ή κάνω (κάτι/κάποιον) µούσκεµα (ii) διαπληκτί-
ζοµαι πολύ άσχηµα, καταστρέφω τις σχέσεις µου (µε κάποιον) (iii) 
αποτυγχάνω σε κάτι ή φέρνω ανεπιθύµητο αποτέλεσµα: δεν έπρεπε 
να του αναθέσουµε αυτή τη δουλειά- τα έκανε µουνί! (β) (λαϊκ.) έλα 
µουνί στον τόπο σου! για έκφραση έντονης έκπληξης (γ) εδώ ο κό-
σµος καίγεται και το µουνί χτενίζεται για όποιον παραµελεί τα σο-
βαρά και ασχολείται µε ασήµαντα πράγµατα (δ) το µουνί σέρνει κα-
ράβι για τη µεγάλη επιρροή που ασκούν οι γυναίκες στους άνδρες, 
ώστε µπορούν να γίνουν τα πάντα για χάρη τους (ε) µουνί καπέλο 
πολύ άσχηµα, χάλια ή για µεγάλη αναστάτωση 2. (ως υβριστ. χαρα-
κτηρισµός) κακός άνθρωπος 3. γυναίκα (ως σεξουαλικό αντικείµενο). 
— (υποκ.) µουνάκι (το), (µεγεθ.) µουνάρα (η) κ. µούναρος (ο). 
{ETYM. < µεσν. µουνίν, αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµο 
λογίες: (α) < µεσν. µουνίν < *εύνίον (µε τροπή τού συµφωνικού συ 
µπλέγµατος [-νη-] → [-mn-], πβ. ελαύνω - λάµνω, ευνούχος - µουνού- 
χος), υποκ. τού αρχ. εύνή «συζυγικό κρεβάτι, γαµήλια κλίνη» (β) < 
µεσν. µουνίν < *µνίον (µε ανάπτυξη ευφωνικού -ου-), που προέρχεται 
από το αρχ. απρφ. βινεϊν τού ρ. βινώ «συνουσιάζοµαι (παράνοµα), 
οχεύω» (γ) < µεσν. µουνίν, υποκ. τού βεν. mona (ίδια σηµ.(, πιθ. < αρχ. 
βυνώ «πληρώ, γεµίζω» (πβ. κ. βυζαίνω), οπότε θα πρόκειται για αντι 
δάνειο (δ) < µεσν. µουνίν < µνίον (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου µνοι- 
όν µαλακόν), υποκ. τού αρχ. µνοϋς «χνούδι, απαλό µαλλί» (πβ. κ. 
χνοϋς)]. 

µουνόπανο (το) (!) 1. πανί που το χρησιµοποιούσαν παλιά οι γυναί-
κες όταν είχαν περίοδο, η σερβιέτα 2. (υβριστ.) για κακού χαρακτή-
ρα άνθρωπο. 

µουνότριχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) η τρίχα τού εφηβαίου τής 
γυναίκας. 

µουνότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) η οπή στην είσοδο τού 
γυναικείου κόλπου. 

µουνουχίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µουνούχισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ευ-
νουχίζω. — µουνούχισµα (το). 

µουνούχος (ο) (λαϊκ.) ο ευνούχος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µουνοϋχος < 
*µνοϋχος < *βνοϋχος < αρχ. ευνούχος (βλ.λ.). Για τη µεταβολή τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος, πβ. κ. ελαύνω - λάµνω, χαϋνος - αχαµνός. 
Βλ. κ. µουνί]. 

µουνόψειρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) 1. η ψείρα που παρασιτεί 
στο τρίχωµα τής ήβης και αποµακρύνεται πολύ δύσκολα 2. (µτφ.) ο 
πολύ φορτικός άνθρωπος ΣΥΝ. κολλητσίδα. 

µουντάδα (η) {χωρ. πληθ.} το να είναι κάτι µουντό ΣΥΝ. σκοτεινότη-
τα, θαµπάδα, θολούρα. 

µουνταίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} γίνοµαι µουντός, χάνω το φως 
και τη διαύγεια µου: ο ουρανός | η θάλασσα µουνταίνει ΣΥΝ. θαµπώ-
νω, θολώνω, σκοτεινιάζω ΑΝΤ. καθαρίζω, ανοίγω, ευδιάζω. 

µουντά ρω ρ. αµετβ. {µούνταρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) κινούµαι ορµητικά 
(εναντίον κάποιου) ή πέφτω ξαφνικά πάνω του µε εχθρικούς σκοπούς 
ΣΥΝ. ορµώ, εφορµώ, ρίχνοµαι, χύνοµαι, χυµώ, επιτίθεµαι. — µουντά-
ρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µουντάρω | µοντάρω < ιταλ. montare «ανεβαίνω» (πβ. 
γαλλ. monter) < λατ. mons, montis «βουνό»]. 

µούντζα κ. µούτζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η προσβλητική ή 
υβριστική χειρονοµία, που συνίσταται σε άνοιγµα τής παλάµης και 
των δαχτύλων τού ενός ή και των δύο χεριών και προβολή τους προς 
την κατεύθυνση αυτού, προς τον οποίο στρέφεται η προσβολή: έριξα 
µια ~ στον οδηγό που πήγε να µε προσπεράσει από δεξιά || τρώω ~ 
ΣΥΝ. φάσκελο, πέντε- ΦΡ. (α) µούντζες και στάχτες πάνω σου! είδος 
κατάρας προς κάποιον χαιρέκακο να πάθει τα ίδια ή εξ ίσου µεγάλο 
κακό (β) τύφλες και µούντζες βλ. λ. τύφλα 2. (µτφ.-εκφραστ.) η επει-
δικτική περιφρόνηση, η απόρριψη- κυρ. σε φρ. όπως: αν συνεχίσει να 
µε κοροϊδεύει, θα του ρίξω δέκα ~ και θα φύγω! || έχω φάει πολλή ~ 
στη ζωή µου' ΦΡ. (παροιµ.) αν πεθάνω από συνάχι, η πανούκλα µού-
ντζες να 'χει για κάποιον που καταβάλλεται από µηδαµινό ή ανάξιο 
αντίπαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µούντζα | µούτζα, πιθ. < *µοΰντα < µουντός, από τη συ-
νήθεια στο Βυζάντιο να αλείφουν µε ανοιχτή την παλάµη γεµάτη κα-
πνιά τα πρόσωπα ανθρώπων που διαποµπεύονταν, ενώ επί Τουρκο-
κρατίας συνήθιζαν να αφήνουν αποτύπωµα τέτοιας παλάµης (µε 
πίσσα) στους τοίχους οίκων ανοχής. Κατ' άλλες απόψεις, η λ. ανάγε-
ται στο περσ. muzh ή στο βεν. muso «φάτσα, µουσούδι»]. 

µουντζαλιά (η) (λαϊκ.) η κηλίδα από µελάνι και γενικότ. η µαύρη 
κηλίδα ΣΥΝ. µελανιά. — µουντζάλιασµα κ. µουντζάλωµα (το), µου- 

ντζαλώνω κ. µουντζαλιάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µου(ν)τζουλώνω (υποχωρητ.) < µουντζουρώνω < µου-
ντζούρα]. µουντζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) λεκές από 
µελάνι, καπνιά 

ή άλλη σκουρόχρωµη ουσία, λέρωµα από σκούρα ύλη: µην πας κοντά 
στη σόµπα, γιατί θα γεµίσεις µουντζούρες || το γραπτό ενός καλού 
µαθητή δεν πρέπει να έχει µουντζούρες ΣΥΝ. µελανιά, µουντζαλιά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µούντζα (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. σκοτ-ού- 

ρα, ανακατωσ-ούρα, µαλλ-ούρα]. µουντζούρης, -α, -ικο 
{µουντζούρηδες} (καθηµ.) 1. αυτός που λερώνεται ή έχει λερωθεί µε 
µουντζούρες, ιδ. στο πρόσωπο και στα χέρια · 2. µουντζούρης (ο) (α) 
χαρτοπαίγνιο, στο τέλος τού οποίου ηττηµένος είναι αυτός που θα 
µείνει µε το τραπουλόχαρτο που δεν έχει ταίρι (συνήθ. τον 
µπαλαντέρ) (β) (συνεκδ.) το παραπάνω τραπουλόχαρτο 3. (παλαιότ.-
σκωπτ.) τρένο που κινείται µε κάρβουνο. 
µουντζουρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µουντζούρω-σα, -θηκα, -µένος} (κα-
θηµ.) 1. λερώνω µε µελάνι, καπνιά ή άλλη βαθύχρωµη ουσία, γεµίζω 
µουντζούρα: πήγα να φτειάξω τη σόµπα και µουντζούρωσα τα ρούχα 
µου || µην αγγίζεις τα κάρβουνα, θα µουντζουρωθείς! ΣΥΝ. µου-
ντζαλώνω, µαυρίζω ΑΝΤ. ασπρίζω 2. (ειδικότ.) καλύπτω µε κηλίδα µε-
λανιού: Μη χάνεις χρόνο σβήνοντας τα λάθη! Μουντζούρωσε τα 
απλώς!3. (παλαιότ.) αλείφω το πρόσωπο (κάποιου) µε καπνιά και τον 
περιφέρω σε αυτή την κατάσταση για διαπόµπευση. — µουντζού-
ρωµα (το). 

µουντζώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µούντζω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. 
κάνω (σε κάποιον) την υβριστική χειρονοµία τής µούντζας (βλ.λ.), ρί-
χνω φάσκελο: ~ και µε τα δύο χέρια ΣΥΝ. φασκελώνω· ΦΡ. (µτφ.) µας 
έχουν µουντζώσει µας έχουν γρουσουζέψει- λέγεται από κάποιον 
που αισθάνεται ότι τον κυνηγά η ατυχία- (µτφ.-εκφραστ.) 2. εγκατα-
λείπω µε αγανάκτηση και περιφρόνηση: δεν άντεξα τον εµπαιγµό, 
τους µούντζωσα και έφυγα· ΦΡ. τα µουντζώνω εγκαταλείπω την προ-
σπάθεια ΣΥΝ. τα παρατάω, τα βροντάω 3. περιφρονώ, αγνοώ επιδει-
κτικά: δεν µπορεί καθένας που ανεβαίνει στη εξουσία να µουντζώνει 
τους νόµους και να ενεργεί αυθαίρετα. — µούντζωµα (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 

µουντιάλ (το) (άκλ.) το παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, το 
οποίο τελείται κάθε τέσσερα χρόνια µεταξύ των εθνικών οµάδων που 
προκρίθηκαν από τους οµίλους τους κατά τη διάρκεια τής τετραε-
τίας. — µουντιαλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ισπ. mundial «παγκόσµιος» < 
mundo «κόσµος»]. 

µουντοµπάσκετ (το) {άκλ.} παγκόσµιο πρωτάθληµα µπάσκετ σε 
επίπεδο εθνικών οµάδων. [ΕΤΥΜ. < µουντιάλ (βλ.λ.) + µπάσκετ]. 

µουντός, -ή, -ό αυτός που έχει χάσει τη λάµψη ή/και τη διαύγεια του, 
που έχει σκοτεινιάσει: ~ ουρανός | θάλασσα || ο καιρός είναι ~ 
σήµερα, φαίνεται ότι θα βρέξει || (µτφ.) ~ διάθεση | πρόσωπο ΣΥΝ. 
σκοτεινός ΑΝΤ. λαµπερός, φωτεινός, διαυγής. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µύνδος «βουβός, άφωνος» (< µΰ, ονοµατοπ. ρίζα), 
που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου µυκός άφωνος, καθώς και µε 
σανσκρ. müka- «µουγγός, βουβός», mukka- «στόµα», λατ. mutus «βου-
βός» (> γαλλ. muet), αρµ. munj κ.ά. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. 
προέρχεται από το σλαβ. monitü «θολός, σκοτεινός»]. 

µουράγιο (το) (λαϊκ.) το προς τη θάλασσα κτιστό τµήµα λιµανιού, το 
κρηπίδωµα κάθε κατασκευής για ελλιµενισµό σκαφών ΣΥΝ. (λόγ.) 
προκυµαία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µεσν. λατ. muragium < λατ. murarius < murus «τείχος, 
σκεπή»]. 

µουράκλα (η) → µούρη 
µουράτος, -η, -ο (αργκό) 1. (κακόσ.) αυτός που επιδεικνύεται, που 
«πουλάει µούρη» 2. (εύσηµο) ο προσαρµοσµένος και ενήµερος σε 
πολλούς και διαφορετικούς τοµείς τής ζωής (ντύσιµο, διασκέδαση 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < µούρη + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. αεράτος, 
κεφάτος]. 

µούργα (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το κατακάθι τού λαδιού ή τού κρα-
σιού, που µένει στον πυθµένα τού δοχείου ΣΥΝ. (λόγ.) ίζηµα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. amurca < αρχ. άµόργη «κατακάθι λαδιού» < 
άµέργω «κόβω, τρυγώ». Βλ. κ. Αµοργός]. 

µουργέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η τεµπελιά: έχω µια ~! || έχω 
κάτι µουργέλες! ΣΥΝ. σπαρίλα. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη 
λ. µούργα (βλ.λ.)]. 

µούργος (ο) (οικ.) 1. ο µεγαλόσωµος ποιµενικός σκύλος, κυρ. σκού-
ρου χρώµατος ΣΥΝ. µαντρόσκυλο 2. (για πρόσ., συνήθ. σε προσφωνή-
σεις) αυτός που δεν διαθέτει αγωγή και ανατροφή, που φέρεται άξε-
στα ΣΥΝ. αγροίκος 3. (γενικότ. ως µειωτ. προσφώνηση ή χαρακτηρι-
σµός): ρε µούργο! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µούργος < µούργα (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, < *µοργός 
< αρχ. άµολγός «σκοτεινός» (αβεβ. σηµ.) < άµέλγω «αρµέγω» (ο Ησύ-
χιος ερµηνεύει τη σηµασιολ. µεταβολή ως εξής: άµολγφ- τω µεσονυ-
κτίω, ήτοι εν εκείνη τη ώρα εν η άµέλγουσιν). Σύµφωνα µε τρίτη, τέ-
λος, εκδοχή, πρόκειται για αντιδάνειο, < ρουµ. murg < λατ. amurca < 
αρρτ-. άµόργη (βλ. λ. µούργα)]. 

µούρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το πρόσωπο: θα σου αστράψω µια 
στη ~ και θα δεις! (θα σε χαστουκίσω) ΣΥΝ. µούτρο, µουτσούνα, όψη 
ΦΡ. (µτφ.) (α) πουλάω µούρη κάνω τον σπουδαίο, φέροµαι υπεροπτι-
κά (β) πέφτει η µούρη (κάποιου) (κάποιος) ταπεινώνεται: θα σου πέ-
σει η µούρη αν του ζητήσεις συγγνώµη; (γ) κάνω την µούρη | τα µού-
τρα (κάποιου) κρέας | κιµά βλ. λ. κρέας 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο άνθρω-
πος (συνήθ. πονηρός, καπάτσος, επιτήδειος): είναι µεγάλη | περίεργη 
~ αυτός || Είναι µια ~ αυτός! Μην κοιτάς που δεν σου γεµίζει το µάτι! 
ΣΥΝ. φάτσα, µαφία 3. το µπροστινό τµήµα (κυρ. αυτοκινήτου): τρά- 
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καρέ µε τη ~. — (µεγεθ.-µειωτ.) µουράκλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. muro < µεσν. λατ. *murrum, λ. µεσογ. προελ.]. 

µουριά (η) φυλλοβόλο δέντρο ή θάµνος µε φύλλα οδοντωτά, άνθη που 
διατάσσονται σε αρσενικές και θηλυκές ταξιανθίες και εδώδιµους, 
λευκούς, κόκκινους ή µαύρους καρπούς (µούρα) ΣΥΝ. συκαµ(ι)νιά. 
Επίσης (λόγ.) µορέα [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µορέα < αρχ. µόρον, 
βλ. κ. µούρο]. 

µούρλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η έλλειψη διανοητικής ισορροπίας, η 
τρέλα: τον έπιασε πάλι η ~ του || µες στη ~ του δεν ξέρει τι κάνει 
ΣΥΝ. τρέλα, παραφροσύνη, ανισορροπία, απερισκεψία, παλαβοµάρα, 
ζούρλα, λωλαµάρα ΑΝΤ. ισορροπία (διανοητική), διαύγεια, φρόνηση, 
σωφροσύνη. 

µουρλαίνκω (η) (συνήθης ορθ. µουρλέγκω) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-εκ-
φραστ.) η µουρλή ΣΥΝ. τρελαίγκω, τρελοκαµπέρω. [ΕΤΥΜ. < 
µουρλαίνω + παραγ. επίθηµα -κω (πβ. κ. τρελαίγκω)]. 

µουρλαίνω ρ. µετβ. {µούρλα-να, -θηκα, -µένος} (οικ.-εκφραστ.) 1. κά-
νω (κάποιον) µουρλό ΣΥΝ. τρελαίνω, ζουρλαίνω, παλαβώνω, λωλαίνω 
ΑΝΤ. λογικεύω 2. (µτφ.) ερεθίζω σε (κάποιον) τα νεύρα, προκαλώ τον 
θυµό: σταµάτα πια, µε µούρλανες µε τις φωνές σου! ΣΥΝ. εκνευρίζω, 
θυµώνω ANT. ηρεµώ, καλµάρω, ησυχάζω 3. καταγοητεύω: τον µούρ-
λανε µε τα καµώµατα της και τον κάνει ό,τι θέλει ΣΥΝ. ξεµυαλίζω, 
ξελογιάζω, ξετρελαίνω 4. (µεσοπαθ. µουρλαίνοµαι) περιέρχοµαι σε 
κατάσταση διανοητικής σύγχυσης από έντονο ερέθισµα, κάνω σαν 
τρελός: µουρλάθηκε απ' τη χαρά του µόλις το έµαθε ΣΥΝ. τρελαίνο-
µαι, ζουρλαίνοµαι, παλαβώνω ΑΝΤ. λογικεύοµαι. 

µούρλια (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) 1. (ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε 
πολύ ωραίο: ~ το συνολάκι σου! || το φαγητό είναι ~ ΣΥΝ. τρέλα 2. 
(ως επίρρ.) πολύ ωραία: στην εκδροµή περάσαµε ~ ΣΥΝ. τρέλα, κα-
ταπληκτικά.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. [ΕΤΥΜ. < µουρλαίνω (υποχωρητ.)]. 

µουρλοπαντιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η άµυαλη και επιπό-
λαιη γυναίκα. [ΕΤΥΜ. < µουρλός + παντιέρα, πβ. κ. ζουρλοπαντιέρα]. 

µουρλός, -ή, -ό (οικ.-εκφραστ.) 1. αυτός που ξεφεύγει από τη λογική, 
που τον χαρακτηρίζει η τρέλα ΣΥΝ. τρελός, παλαβός, ανισόρροπος, 
παράφρων, ζουρλός ANT. λογικός, συνετός, σώφρων ΦΡ. γίνεται τής 
µουρλής για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αναστάτωση, θόρυβος 
ή κοσµοσυρροή: στο κέντρο τής πόλης γινόταν τής µουρλής από τις 
διαδηλώσεις || σ' αυτό το µαγαζί, όταν έχει εκτπώσεις, ~ 2. (µτφ. για 
πρόσ.) αυτός που κάνει πράγµατα παράτολµα, που δεν τα κάνει ένας 
λογικός άνθρωπος: κοίτα πού πήγε και σκαρφάλωσε ο ~! || αυτός εί-
ναι ~· αν τον δεις πώς οδηγεί, θα καταλάβεις τι σου λέω! || ~ κινήσεις 
| αστεία ΣΥΝ. τρελός, παλαβός ANT. συνετός, φρόνιµος 3. (µτφ. +µε/ 
για) αυτός που του αρέσει κάτι πολύ, που είναι ξετρελαµένος µε κάτι: 
είναι ~ µε την κόρη του | τον κινηµατογράφο | το ποδόσφαιρο || κάνει 
σαν ~ για χορό και τραγούδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός, -ια. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < *µουρολό(γ)ος (πβ. κ. αρµατολός - *αρ-µατολόγος) < αρχ. 
µωρολόγος «αυτός που λέει ανοησίες» ή, κατ' άλλη άποψη, από 
συµφυρµό των λ. µωρός και λωλός ή, τέλος, από το ρ. βουρλίζω και το 
παραγ. επίθηµα -λός (πβ. λωλός, τρελός), όπου το αρχικό µ- µάλλον 
κατά το µωρός]. 

µουρµούρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. ο ήχος από ένα ή 
περισσότερα άτοµα που µιλούν χαµηλόφωνα: εσείς οι δύο εκεί κάτω 
να σταµατήσετε τη ~, γιατί αλλιώς θα φύγετε από την τάξη! ΣΥΝ. 
µουρµουρητό, µουρµούρισµα 2. η συνεχής, µονότονη και µεµψίµοιρη 
οµιλία, οι συνεχείς και µονότονες επικρίσεις: σταµάτα πια τη ~, θα µε 
τρελάνεις! || µην του πεις τι έγινε, γιατί θα αρχίσει πάλι τη ~ και ποιος 
τον ακούει! ΣΥΝ. γκρίνια, µεµψιµοιρία, παράπονα · 3. ψάρι που 
απαντά στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκε-
ανό, έχει σχήµα επίµηκες, ρύγχος µυτερό, παχιά χείλη και µικρά µά-
τια τοποθετηµένα ψηλά στο κεφάλι· ζει στους λασπώδεις και αµµώ-
δεις βυθούς κοντά σε όρµους, λιµάνια ή παράκτια έλη. — (υποκ.) 
µουρµουρίτσα (η) κ. µουρµουράκι (το) (σηµ. 3). 

µουρµούρης, -α, -ικο {µουρµούρηδες} (οικ.) αυτός που συνηθίζει να 
µιλά σε επικριτικό ή παραπονιάρικο τόνο, που µεµψιµοιρεί µονότονα 
ΣΥΝ. γκρινιάρης, παραπονιάρης, κλαψιάρης. 

µουρµουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µουρµούρισα} ♦ 1. (µετβ.) µιλώ χα-
µηλόφωνα, µέσα από τα δόντια µου, µε αποτέλεσµα να µην ακούγε-
ται καθαρά αυτό που λέω: µουρµούρισε µερικές κουβέντες και έφυγε 
|| άλλοι µουρµούρισαν κάποια δειλή επιδοκιµασία και άλλοι σιώπησαν 
ΣΥΝ. ψελλίζω ♦ (αµετβ.) 2. λέω (κάτι) χαµηλόφωνα, µιλώ µέσα από τα 
δόντια µου, ώστε να µην ακούγονται συγκεκριµένα λόγια, αλλά ένας 
µονότονος και συγκεχυµένος ήχος ΣΥΝ. ψιθυρίζω, (λόγ.-σπάν.) 
υποτονθορύζω ANT. φωνάζω, κραυγάζω 3. εκφράζω συνεχώς 
παράπονα, µιλώ κλαψιάρικα: γιατί κάθεσαι και µουρµουρίζεις όλη 
µέρα, αντί να σηκωθείς να κάνεις κάτι; ΣΥΝ. µεµψιµοιρώ, γκρινιάζω, 
κλαψουρίζω, παραπονούµαι. Επίσης µουρµουράω {-άς...}. — µουρ-
µούρισµα [µεσν] κ. µουρµουρητό (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. µορµυρίζω < αρχ. µορµύρω, αναδιπλασιασµένος εκφραστ. 
τ. ονοµατοποιηµένου I.E. θ. *mur-, πβ. λατ. murmur (> γαλλ. 
murmure), σανσκρ. marmaran «θορυβώδης», αρχ. γερµ. murmuron 
«γκρινιάζω, γογγύζω» (> γερµ". murren) κ.ά.]. 

µουρµουριστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που ακούγεται σαν µουρ-
µούρισµα: ~ οµιλία | τραγούδι ΣΥΝ. χαµηλόφωνος. — µουρµουριστά 
επίρρ. 

µουρντάρης, -α, -ικο {µουρντάρηδες} (οικ.) 1. αυτός που παρεκτρέ-
πεται ηθικώς, που διαπράττει ακολασίες ΣΥΝ. µπερµπάντης, ακόλα-
στος ΑΝΤ. ηθικός, χρηστός 2. αυτός που κάνει ατασθαλίες, απάτες 
ΣΥΝ. τίµιος 3. µουρντάρης (ο) αυτός που κάνει απιστίες, που απατά 
τη σύζυγο του ΣΥΝ. άπιστος ΑΝΤ. πιστός.   — µουρντάρικος, -η, -ο, 

µουρντάρικα επίρρ., µουρνταριά (η), µουρνταρεύω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. murdar «βρόµικος». Απίθανες οι αναγωγές στο λατ. 
merda «περιττώµατα» και στο µεσν. µούργα (βλ.λ.)]. µούρο (το) ο 

εδώδιµος καρπός τής µουριάς· έχει χρώµα σκούρο υπό- 
λευκο, κόκκινο, ή µαύρο και διατάσσεται κατά οµάδες σε σχήµα βό- 
τρυος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µοϋρον < αρχ. µόρον, που συνδ. µε αρµ. mor, λατ. 

morum (> γαλλ. mûre), µέσ. γερµ. mül-ber (> γερµ. Maulbeere «µού-
ρο»), ουαλ. wer-wydden κ.ά. ∆εν είναι σαφές αν οι λ. προέρχονται από 
κοινή I.E. ρίζα ή αν πρόκειται για παράλληλα δάνεια, κάτι που, 
εντούτοις, δεν θα ερµήνευε ικανοποιητικά τον αρµ. τύπο]. µουρούνα 
(η) {δύσχρ. µουρούνων} εδώδιµο ψάρι συγγενές µε τον µπακαλιάρο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. µουρούνα | µουρήνα < βεν. moruna (µε αφο-
µοίωση) < λατ. murina, πιθ. < müraena < αρχ. µύραινα, που ίσως ανά-
γεται στη λ. µύρον, αν συνδεθεί µε λ. που σηµαίνουν «λίπος, ρευστό», 
πβ. αρχ. γερµ. smero, αρχ. ιρλ. smi(u)r «µυελός»]. 

µουρουνέλαιο (το) {µουρουνελαίου | χωρ. πληθ.} ιχθυέλαιο σε χρώ-
µα ανοιχτό κίτρινο, που εξάγεται από το συκώτι τής µουρούνας ή άλ-
λων συγγενικών ψαριών είναι πλούσιο σε βιταµίνες Α και D, οι οποίες 
καταπολεµούν τον ραχιτισµό και συντελούν στην ανάπτυξη τού 
οργανισµού (λόγω τής δυσάρεστης γεύσης του το χρησιµοποιούσαν 
παλαιότ. ως φοβέρα για παιδιά: θα σου δώσω µουρουνόλαδοί). Επί-
σης (λαϊκ.) µουρουνόλαδο. 

µουρόχαυλος, -η, -ο (αργκό) αυτός που χαρακτηρίζεται από δια-
νοητική κυρ. νωθρότητα, ο χαζός. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < *µωρόχαυνος (< 
µωρός + χαύνος), µε τροπή [ο] → [u]]. 

µουρταδέλα (η) → µορταδέλα 
µουρτζούφλης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που είναι σκυθρωπός ή άκε-φος: 
γιατί είσαι έτσι ~; ΑΝΤ. χαρούµενος, γελαστός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µούρτζουφλος ! µουρτζουφλός < ρ. µουρτζουφλώ < µούντζα + βολώ 
ή, κατ' άλλους, < *µουντζότυφλος < µούντζα + τύφλα, µε ανάπτυξη 
τού -ρ-]. 

µους (το/η) {άκλ.} 1. έδεσµα γλυκό ή αλµυρό µε αφρώδη υφή, που δεν 
χρειάζεται ψήσιµο: ~ σοκολάτα 2. αφρός που χρησιµοποιείται για το 
φορµάρισµα, το κράτηµα και γενικότ. τον καλλωπισµό των µαλλιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mousse < µτγν. λατ. mulsa «υδρόµελο», που συνδ. µε 
λατ. mei «µέλι»]. 

µούσα (η) {µουσών} 1. ΜΥΘΟΛ. Μούσα (η) (α) καθεµία από τις εννέα 
αρχαιοελληνικές θεότητες, που θεωρούνταν προστάτιδες τής µουσι-
κής, τού χορού, τής ποίησης, τής πεζογραφίας και τής φιλοσοφίας 
και αργότερα κάθε πνευµατικής και καλλιτεχνικής εκδήλωσης· είναι 
οι Ερατώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Καλλιόπη, Κλειώ, Μελποµένη, Ουρανία, 
Πολυµνία και Τερψιχόρη (β) θεότητα, που αποτελεί την προσωποποί-
ηση τής καλλιτεχνικής έµπνευσης: ο ποιητής στο προοίµιο του επι-
καλείται τη - 2. Μούσες (οι) οι καλές τέχνες: εραστής των ~ || (αρ-
χαιοπρ.) θεραπεύω | καλλιεργώ τας Μούσας (ασχολούµαι µε τις κα-
λές τέχνες) || (µτφ.) τέµενος των Μουσών (βλ. λ. τέµενος) 3. η γυναίκα 
µε την οποία συνδέεται συναισθηµατικά ή ερωτικά ένας καλλιτέχνης 
και τη θεωρεί πηγή εµπνεύσεως των έργων του: ο Λάντης στο έργο 
του «Βίτα Νουόβα» µίλησε εκτενώς για τη ~ του, τη Βεατρίκη 4. η 
ιδιοφυΐα, η ικανότητα και η τεχνοτροπία συγκεκριµένου ποιητή και 
γενικά καλλιτέχνη: η ~ τού Οµήρου | τού Καβάφη 5. (περιληπτ.) το 
σύνολο των ποιητικών έργων ορισµένου λαού, συγκεκριµένης εποχής 
ή περιοχής, τεχνοτροπίας, γλώσσας κ.λπ.: η νεοελληνική | η αρχαία | 
η λαϊκή ~ ΣΥΝ. ποίηση, ποιητική δηµιουργία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Μούσα < 
*µόνθ^α (µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος και αντέκταση), µεταπτωτ. 
βαθµ. τού θ. µανθ-, για το οποίο βλ. λ. µαν-θάνω | µαθαίνω κατ' άλλους, 
< *µόντ-}Ά < *men- (πβ. µένος) µε δυσεξήγητο το -τ- ή < λατ. mont- 
(πβ. λατ. mons, -ntis «όρος») µε αρχική σηµ. «νύµφη των ορέων»]. 

Μουσαίος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. αοιδός και ποιητής σύγχρονος τού Ορφέα, 
ικανός να θεραπεύει αρρώστους µε τη µουσική του 2. Έλληνας επι-
κός ποιητής (τέλη τού 5ου αι. µ.Χ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Μουσαίος < 
Μούσα + παραγ. επίθηµα -ιος]. 

µουσακάς (ο) {µουσακάδες} φαγητό διαδεδοµένο στα Βαλκάνια και 
στη Μέση Ανατολή, το οποίο παρασκευάζεται µε κιµά, µελιτζάνες, 
πατάτες ή κολοκυθάκια, κοµµένα σε λεπτές λωρίδες, που στρώνονται 
συνήθ. πάνω σε φέτες πατάτας µέσα σε ταψί και περιχύνονται µε 
άσπρη πηχτή κρέµα (µπεσαµέλ), προτού ψηθούν στον φούρνο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. musakka]. 

µουσαµαδένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από µουσαµά, 
που αποτελείται από µουσαµά: ~ τραπεζοµάντηλο. 

µουσαµαδιά (η) (λαϊκ.) αδιάβροχο πανωφόρι κατασκευασµένο από 
µουσαµά ΣΥΝ. µουσαµάς. 

µουσαµάς (ο) {µουσαµάδες} 1. βαµβακερό ή συνθετικό ύφασµα που 
έχει επιστρωθεί στη µία του όψη µε βερνίκι από λινέλαιο ή συνθετι-
κή ρητίνη, ώστε να καταστεί αδιάβροχο· χρησιµοποιείται κυρ. για 
την προστασία από τη βροχή οικοδοµικών υλικών, µηχανηµάτων, 
αθλητικών χώρων κ.ά. 2. (συνεκδ.) πανωφόρι κατασκευασµένο από 
τέτοιο ύφασµα για προστασία από τη βροχή ΣΥΝ. µουσαµαδιά, αδιά-
βροχο 3. επικάλυµµα τραπεζιού από το παραπάνω ύφασµα, που προ-
στατεύει το έπιπλο από την καθηµερινή φθορά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
mu§amma]. 

µουσάτος (ο) (καθηµ.) (άνδρας) που φέρει µούσι στο πρόσωπο ΣΥΝ. 
γενειοφόρος. 

µουσαφίρης (ο) {-ηδες κ. -αίοι, -ηδων κ. -αίων}, µουσαφίρισσα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) πρόσωπο που έχει πάει για επίσκεψη σε 
σπίτι ή φιλοξενείται για λίγες ηµέρες. — µουσαφιρλίκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. misafir]. 



µουσειακός 1128 µουσκεύω 
 

µουσειακός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε µουσείο: ~ 
εγκαταστάσεις | µελέτες | αντικείµενα | χώρος | συλλογή 2. αυτός που 
θα ταίριαζε να τοποθετηθεί σε µουσείο: ~ είδος 3. (µειωτ.) αυτός που 
δεν ταιριάζει στη σύγχρονη πραγµατικότητα, που κανονικά ανήκει 
στο παρελθόν: ~ µηχανήµατα | απόψεις ΣΥΝ. ξεπερασµένος, απηρ-
χαιωµένος, πεπαλαιωµένος. 

µουσείο (το) 1. αυτόνοµο κτηριακό συγκρότηµα ή χώρος όπου φυ-
λάσσονται, µελετώνται επιστηµονικώς και εκτίθενται σε κοινή θέα 
έργα τέχνης, αντικείµενα αναγνωρισµένης αξίας, αντικείµενα από το 
παρελθόν ή µε µορφωτικό ενδιαφέρον: αρχαιολογικό | βυζαντινό | 
παλαιοντολογικό | πολεµικό | θεατρικό ~||~ φυσικής ιστορίας | λαϊκής 
τέχνης | µουσικών οργάνων 2. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος πολύ µεγάλης 
ηλικίας ή/και αναχρονιστικών αντιλήψεων. [ΕΤΧΜ < αρχ. Μουσεϊον, 
αρχική σηµ. «χώρος αφιερωµένος στις Μούσες και στις τέχνες που 
αντιπροσωπεύουν», < Μούσα (βλ.λ.). Μέσω τού λατ. museum η λ. 
πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. αγγλ. museum, γαλλ. musée, 
γερµ. Museum κ.ά.]. 

µουσειολογία (η) επιστηµονικός κλάδος µε αντικείµενο µελέτης τις 
µεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας των µουσείων. — µουσειολό-
γος (ο/η), µουσεΐ'ολΟΥ.'κός, -ή, -ό, µουσειολογικά επίρρ. 

µουσειοπαιδαγωγική (η) κλάδος τής µουσειολογίας που ασχολείται 
µε τη δηµιουργία και ανάπτυξη µουσειακών εκθέσεων και εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων σε µουσεία, χώρους ιστορικού και αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος κ.α., για παιδιά και εφήβους. 

µουσελίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολυτελές, λεπτό και διαφανές ύφα-
σµα, που κατασκευάζεται από ψιλά νήµατα µαλλιού, βαµβακιού ή 
µεταξιού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. mousseline < ιταλ. mussolina < αραβ. mawsilïy < Mawsil 
«Μοσούλη», πόλη τού Ιράκ]. 

µούσι (το) {χωρ. γεν.} 1. (κυριολ.) µικρό γένι που καλύπτει µόνο το 
σαγόνι τού άνδρα: αφήνω ~ || ξυρίζω | κόβω | περιποιούµαι | χτενίζω 
το ~ ΣΥΝ. (λόγ.) υπογένειο 2. (οικ.) το ψέµα, οτιδήποτε ψεύτικο: αυτά 
που λέει για κάποιον πλούσιο θείο είναι ~· τα λεφτά τα βγάζει από 
απάτες. — (υποκ.) µουσάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. mouche 
< λατ. musca «µύγα»]. 

µουσικάντης (ο) → µουζικάντης 
µουσική (η) 1. η οργάνωση τού ήχου σε µορφές, στις οποίες ο άν-
θρωπος αναγνωρίζει ή αποδίδει µια ιδιαίτερη αξία ή σηµασία, µερι-
κώς ή εξ ολοκλήρου ανεξάρτητη από την αξία ή τη σηµασία των 
συνθετικών τους ήχων («µουσικές µορφές»)· µουσικός είναι ο ήχος 
που χρησιµοποιείται σε µουσικές µορφές· κατά κύριο λόγο, η µουσι-
κή αξία έχει συνδεθεί µε το ευχάριστο άκουσµα, τη µελωδία, την αρ-
µονία, τον ρυθµό κ.λπ. και ο µουσικός ήχος µε ορισµένες κατηγορίες 
τεχνητών ήχων, που παράγονται από τα µουσικά όργανα (βλ.λ.) ή την 
ανθρώπινη φωνή (βλ.λ.)· κανένα, όµως, από τα παραπάνω χαρακτη-
ριστικά δεν αποτελεί καθολικό γνώρισµα τής µουσικής: ακούω | κα-
ταλαβαίνω | απολαµβάνω | παίζω | εκτελώ | ερµηνεύω | γράφω | συν-
θέτω | δηµιουργώ | αυτοσχεδιάζω | διδάσκω | εξηγώ | αναλύω | κρίνω 
| κριτικάρω (την) ~ || το ραδιόφωνο | το γραµµόφωνο | το πικάπ | το 
µαγνητόφωνο | το κασετόφωνο παίζει ~ || από τα παράθυρα τού σπι-
τιού ξεχυνόταν γλυκιά ~ || η - εξηµερώνει τα ήθη || η ορχήστρα έπαιζε 
µια άγρια | γλυκιά | απαλή | εύθυµη | πένθιµη ~ || Κανείς δεν του 
έµαθε ~. Είναι αυτοδίδακτος- ΦΡ. (σκωπτ.) ξύλο µετά µουσικής ο 
ανηλεής δαρµός 2. (συνεκδ.) συγκεκριµένη κατηγορία µουσικών έρ-
γων (ως προς τα χαρακτηριστικά, την προέλευση ή την εποχή τους), 
µουσικό είδος: σοβαρή | ελαφρά | µοντέρνα | έντεχνη | παραδοσιακή | 
χορευτική | ηλεκτρονική | µονοφωνική | οργανική | πολυτονική | δια-
τονική | δηµοτική | εκκλησιαστική | λαϊκή | χορωδιακή | ευρωπαϊκή | 
βυζαντινή | κλασική | συµφωνική | ποπ ~ || ~ δωµατίου 3. (ειδικότ.) η 
µουσική σύνθεση που προορίζεται για τη µελοποίηση στίχων ή την 
επένδυση έργου κινηµατογραφικού, θεατρικού κ.λπ.: η ~ τής ταινίας 
αυτής είναι πασίγνωστη || ο ίδιος ο συνθέτης, εκτός από τη ~, έχει 
γράψει και τους στίχους 4. (κατ' επέκτ.) µελωδική αίσθηση, η ρυθµι-
κότητα που διακρίνει συγκεκριµένο άκουσµα: η ~ των λέξεων | τού 
στίχου ΣΥΝ. µουσικότητα, µελωδικότητα 5. (µτφ.) το ευχάριστο άκου-
σµα: τα λόγια του | η φωνή του ήταν ~! 6. το ειδικό µάθηµα για την 
τέχνη των ήχων, που γίνεται στα σχολεία, και η διδασκαλία του: αύ-
ριο την τρίτη ώρα έχουµε ~ ΣΥΝ. ωδική 7. η γραπτή σηµειογραφία των 
µουσικών συνθέσεων (οι νότες, το πεντάγραµµο κ.λπ.): δεν έµαθε να 
διαβάζει ~, εµπειρικά παίζει ΣΥΝ. νότες. — (υποκ.) µουσικούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µουσική (ενν. τέχνη), αρχική σηµ. «οποιαδήποτε τέχνη 
προστατευόταν από τις Μούσες», < Μούσα. Μέσω τού λατ. musica η 
λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. music, γαλλ. musique, 
γερµ. Musik, ισπ. musica κ.ά.]. 

µουσικοδιδάσκαλος (ο) [1850] {µουσικοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} 
(λόγ.) 1. ο δάσκαλος τής µουσικής 2. (σπάν.) το πρόσωπο που 
συνθέτει µουσική, που δηµιουργεί µουσικά έργα ΣΥΝ. µουσικοσυνθέ-
της, µουσουργός. 

µουσικοθεραπεία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) η χρήση τής µουσικής ως 
µέσου θεραπείας ψυχικών ασθενειών. 

µουσικοκριτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κριτική των 
µουσικών έργων: ~ σηµείωµα | σχόλιο | άρθρο | στήλη 2. µουσικοκρι-
τικός (ο/η) ειδικευµένος κριτικός, ο οποίος αξιολογεί, κατά κανόνα 
σε επίκαιρα δηµοσιευµένα κείµενα του, µουσικά έργα ή εκτελέσεις 
µουσικών έργων 3. µουσικοκριτική (η) η κριτική των µουσικών έργων 
και εκτελέσεων µε τη σηµερινή της µορφή, αναπτύσσεται από τον 
18ο αι. και µετά, σε συνάφεια µε την ανάπτυξη τής έντυπης δηµο-
σιογραφίας· ο µάχιµος και επικαιρικός χαρακτήρας τής µουσικοκρι-
τικής τη διακρίνει, ως επί το πλείστον, από τη µουσικολογία (βλ.λ.). 

µουσικολογία (η) {χωρ. πληθ.} ειδικευµένη επιστήµη, η οποία µελε- 

τά τη µουσική· µε τη σηµερινή της µορφή αναπτύχθηκε ιδίως κατά 
τον 19ο και κατά τον 20ό αι., και συνδέεται µε τη διδασκαλία τής 
µουσικής σε πανεπιστηµιακό επίπεδο· συνοψίζει την εµπειρία τής 
µουσικής ανάλυσης και τής µουσικοκριτικής, χρησιµοποιεί µεθόδους 
και δεδοµένα επιστηµών, όπως η φυσική, η φυσιολογία, η κοινωνιο-
λογία, η ψυχολογία, η ιστορία, η γλωσσολογία κ.λπ., ενώ, αντιθέτως, 
διακρίνεται ως προς τις µεθόδους και ως προς τον σκοπό της από τα 
παραδοσιακά «θεωρητικά τής µουσικής» (αρµονία, αντίστιξη κ.λπ.)· 
διακρίνεται σε ιστορική και συστηµατική, ενώ κατά το αντικείµενο της 
διακρίνεται, στο πλαίσιο της, ο κλάδος τής εθνοµουσικολογίας 
(βλ.λ.). — µουσικολόγος (ο/η) [1890], µουσικολογικός, -ή, -ό [1863], 
µουσικολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
musicologie]. µουσικοµανία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική 
και µέχρι µανίας 
αγάπη προς τη µουσική. — µουσικοµανής, -ής, -ές [1895]. 
µουσικοποιητικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει απαγγελία ποι-
ήµατος και µουσική συνοδία: ~ βραδιά στην Πνύκα | σύνθεση | δη-
µιουργία | παράδοση. µουσικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι φορέας 
µουσικής αξίας ή σηµασίας, αυτός που σχετίζεται µε τη µουσική 
(βλ.λ.): ~ παιδεία | σύνθεση | έργο | σηµειογραφία | κείµενο | ρεύµα | 
κύκλος (ανθρώπων) | ρυθµός | κοµµάτι | παραλλαγή | έκφραση | 
δηµιουργία | επιµέλεια εκποµπής | γλώσσα | διεύθυνση | οίστρος | φθόγγος 
| αγωγή | γεγονός | τρόπος | κληρονοµιά | παράδοση | έρευνα | περιοδικό | 
σπουδές- ΦΡ. µουσική σκηνή (i) ο χώρος στον οποίο παρουσιάζονται 
µουσικές εκδηλώσεις (ii) το σύνολο των ανθρώπων που 
δραστηριοποιούνται γύρω από τη µουσική: η επιτροπή τού φεστιβάλ 
προερχόταν από τη µοντέρνα ~ 2. (ειδικότ.) αυτός που παράγει 
µουσική: ~ όργανο | σύνολο | θίασος | συγκρότηµα | σχήµα 3. αυτός που 
περιλαµβάνει µουσική: ~ κωµωδία | βραδιά | εκδήλωση | παράσταση | 
επένδυση ταινίας | καφενείο || αφήγηση µε ~ συνοδία 4. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ικανότητα να αντιλαµβάνεται, να 
αναλύει ή να αναπαράγει, ακόµη και να δηµιουργεί την αρµονία των 
ήχων: ~ αφτί | ιδιοφυΐα | ένστικτο | αντίληψη | αίσθηµα 5. αυτός που 
είναι ευχάριστος στην ακοή, που περιέχει ρυθµό, αρµονία και 
µελωδία: η Ιταλική είναι ~ γλώσσα || ~ στίχος | ήχος ΣΥΝ. µελωδικός 
ANT. δυσαρµονικός, παράφωνος, παράτονος, φάλτσος, κακόηχος 6. 
µουσικός (ο/η) (α) βαθύς γνώστης ή/και διδάσκαλος τής µουσικής 
ΣΥΝ. µουσικοδιδάσκαλος (β) το πρόσωπο που συνθέτει µουσικά έργα 
ΣΥΝ. µουσικοσυνθέτης, συνθέτης, µουσουργός (γ) το πρόσωπο που 
έχει ως επάγγελµα την εκτέλεση ή/και τη σύνθεση µουσικών έργων: 
θα αυξηθεί η αµοιβή των ~ 7. µουσική (η) βλ.λ. — µουσικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άνθρωπος των γραµµάτων και των τεχνών 
(όπως αντιπροσωπεύονται από τις Μούσες)», < Μούσα]. 
µουσικοσυνθέτης (ο) [1866] {µουσικοσυνθετών}, µουσικοσυν-θέτρια 
(η) {µουσικοσυνθετριών} 1. πρόσωπο που συνθέτει, που δηµιουργεί 
µουσικά έργα ΣΥΝ. συνθέτης, µουσικός, µουσουργός 2. ο συνθέτης 
λαϊκής µουσικής, κατ' αντιδιαστολή προς τον µουσουργό (βλ.λ.), ο 
οποίος είναι κατά κανόνα συνθέτης κλασικής µουσικής. Επίσης (λόγ.) 
µουσικοσυνθέτις (η) {µουσικοσυνθέτ-ιδος | -ίδων). µουσικότητα (η) 
[1879] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού να διαθέτει κάτι ρυθµό ή/και 
µελωδία και να ακούγεται ευχάριστα στο ανθρώπινο αφτί: ιδιαίτερη ~ 
έχουν οι γλώσσες µε µακρά και βραχέα φωνήεντα και τονισµό που 
εναλλάσσει τις µουσικές κλίµακες (π.χ. η Ιταλική) || γοητευµένοι από τη 
γεµάτη ~ φωνή της || το ποίηµα οφείλει να έχει ~ ΣΥΝ. µελωδικότητα 
2. η µουσική αίσθηση, η µουσική αντίληψη ΣΥΝ. µουσικό αφτί. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. musicalité]. µουσικόφιλος, -η -
ο [1863] αυτός που του αρέσει πολύ η µουσική: ΤΟ ~ κοινό || (κ. ως 
ουσ.) πολλοί µουσικόφιλοι κατέκλυσαν χθες το Μέγαρο Μουσικής. 
µουσικοχορευτικός, -ή, -ό [1890] αυτός που συνδυάζει µουσική 
και χορό: ~ παράσταση | θεατρικό νούµερο. µουσίτσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. µικρό, φτερωτό έντοµο, που αναπτύσσεται σε βαρέλια από 
µούστο, σε σάπια κρέατα ή λαχανικά, καθώς και σε σκουπίδια 2. 
(συνήθ. µτφ.-σκωπτ., χαϊδευτ. κυρ. για κορίτσι ή νέα γυναίκα) αυτός 
που συµπεριφέρεται µε πονηριά: είσαι µια ~ εσύ! 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. musica «µυγούλα», υποκορ. τού muha «µύγα»]. 
µούσκεµα (το) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. το να µουσκεύει κανείς κάτι: 
ΤΟ - τού ξερού ψωµιού για να µαλακώσει || το ~ των ρούχων ΣΥΝ. βρέ-
ξιµο, διαβροχή 2. (εκφραστ.) (συνήθ. ως χαρακτηρισµός) βρεγµένος 
ώς το κόκκαλο, πολύ βρεγµένος: η βροχή µε έκανε ~ || όταν γύρισα 
από το σκάψιµο, ήµουνα ~ στον ιδρώτα || πήγα να βοηθήσω λίγο στο 
πότισµα και έγινα -' ΦΡ. (µτφ.) τσ κάνω µούσκεµα φέρνω το αντίθετο 
αποτέλεσµα από το προσδοκώµενο, αποτυγχάνω παταγωδώς (σε κάτι) 
ΣΥΝ. τα µουσκεύω, τα θαλασσώνω, τα κάνω θάλασσα ANT. τα 
καταφέρνω. µουσκετο (το) παλαιό εµπροσθογεµές, φορητό πυροβόλο 
όπλο, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. από τον 16ο µέχρι τον 18ο αι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. moscheto | ιταλ. moschetto, υποκ. τού mosco «µύ-
γα» < λατ. musca]. µουσκεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µούσκ-εψα, -εύτηκα, 
-εµένος} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) βρέχω (κάτι) µε νερό ή άλλο υγρό τόσο, 
ώστε να ποτιστεί, το υγραίνω σε µεγάλο βαθµό: η βροχή µάς 
µούσκεψε ώς το κόκκαλο || η γιαγιά µουσκεύει το παξιµάδι, πριν το 
µασήσει || µάγουλα µουσκεµένα στα δάκρυα ΣΥΝ. διαβρέχω, διαποτίζω, 
µουλιάζω ANT. στεγνώνω· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) τα µουσκεύω 
αποτυγχάνω παταγωδώς ΣΥΝ. τα κάνω µούσκεµα, τα κάνω θάλασσα, 
τα θαλασσώνω ANT. τα καταφέρνω ♦ 2. (αµετβ.) βρέχοµαι σε µεγάλο 
βαθµό από νερό ή άλλο 
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υγρό ΣΥΝ. διαβρέχοµαι, διαποτίζοµαι, εµποτίζοµαι, γίνοµαι µούσκεµα, 
γίνοµαι µουσκίδι, µουλιάζω ΑΝΤ. στεγνώνω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µο)υ)σκεύω < αρχ. µοσχεύω «µεταφυτεύω παραφυάδα». Η σηµ. 
«καταβρέχω, υγραίνω» οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραφυάδες, 
προτού µεταφυτευθούν, διατηρούνται στο νερό]. 

µουσκίδι επίρρ.· µούσκεµα (βλ.λ., σηµ. 2): µας έπιασε ξαφνική βροχή 
στον δρόµο και γίναµε ~. [ΕΤΥΜ < µουσκεύω + παραγ. επίθηµα -ίδι]. 

µούσκλια (τα) (λαϊκ.) τα βρύα. [ΕΤΥΜ < *µούσκλιον, υποκ. τού 
*µοϋσκλος < λατ. musculus «ποντικάκι», υποκ. τού mus «ποντικός, 
µυς»]. 

µούοκουλο (το) (λαϊκ.) ο µυς (στα µπράτσα). [ΕΤΥΜ. < λατ. musculus 
«ποντικάκι», υποκ. τού mus «ποντικός, µυς»]. 

µουσµουλιά (η) αειθαλές οπωροφόρο δέντρο µε µεγάλα, δερµατώδη 
φύλλα και κίτρινα άνθη µε οσµή που θυµίζει πικραµύγδαλο, το οποίο 
καλλιεργείται για τους εδώδιµους καρπούς του. 

µούσµουλο (το) ο καρπός τής µουσµουλιάς που έχει χρώµα κίτρινο, 
σχήµα στρογγυλό ή ωοειδές, γλυκόξινη σάρκα και περικλείει δύο ώς 
τέσσερα µεγάλα σπέρµατα. 
fΕΤΥΜ. µεσν. < µούσπουλον (µε αφοµοίωση) < µέσπουλον (µε αφοµοί-
ωση) < αρχ. µέσπιλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

µουσόληπτος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που εµπνέεται από τις 
Μούσες, που οι Μούσες τού στέλνουν την έµπνευση: ~ ποιητής 2. αυ-
τός που διαθέτει ποιητική αίσθηση και προδιάθεση, καλλιτεχνική 
ιδιοφυΐα: ~ καλλιτέχνης | λογοτέχνης | ζωγράφος ΣΥΝ. εµπνευσµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Μούσα + ληπτός < λαµβάνω]. 

µουσοτραφής, -ής, -ές [µεσν.] {µουσοτραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που έχει ανατραφεί µε τις τέχνες και τα γράµµατα ΑΝΤ. άµου-
σος, ακαλλιέργητος, άξεστος. 

µουσούδι (το) {µουσουδ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) το κάτω µπροστινό 
τµήµα τού κεφαλιού διαφόρων ζώων (π.χ. σκύλου, προβάτου κ.λπ.), 
όπου βρίσκεται η µύτη και το στόµα τους ΣΥΝ. ρύγχος 2. (οικ.-µειωτ.) 
το πρόσωπο ΣΥΝ. µούρη, µούτρο. Επίσης µουσούδα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µουσούδι(ν), υποκ. τού ιταλ. muso «ρύγχος» < µτγν. 
λατ. müsum]. 

µουσουλµανίσµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} η µονοθεϊστική θρησκεία 
τού ισλάµ, που δέχεται ως ανώτατο προφήτη τού Θεού τον Μωάµεo 
και οι διδασκαλίες της είναι συγκεντρωµένες στο Κοράνιο (βλ. κ. λ. 
ισλάµ, ισλαµισµός, ισλαµικός) ΣΥΝ. µωαµεθανισµός, ισλαµισµός. — 
µουσουλµάνος (ο) [µεσν.], µουσουλµάνα (η), µουσουλµανικός, -ή, -ό 
[µεσν.], µουσουλµανικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µουσουλµάνος < τουρκ. müslüman (πληθ.) < περσ. 
musulän «πιστοί» < αραβ. muslim «αυτός που παραδίδεται, που υπο-
τάσσεται (ενν. στον Θεό)»]. 

µουσουλµανόπαις (ο/η) {µουσουλµανό-παιδος, -παιδα | -παίδες, -
παίδων} το παιδί µουσουλµάνου: η εκπαίδευση µουσουλµανοπαί-
δων. Επίσης µουσουλµανόπαιδο (το). 

µουσουργός (ο/η) 1. ο συνθέτης (βλ.λ.). 2. (α) ο σπουδαίος συνθέτης: 
οι µεγάλοι ~ (β) (συνεκδ.) ο συνθέτης κλασικής µουσικής, κατ' αντι-
διαστολή προς τον µουσικοσυνθέτη (βλ.λ.), ο οποίος είναι, κατά κα-
νόνα, συνθέτης λαϊκής µουσικής. — µουσουργικός, -ή, -ό [µτγν.], 
µουσουργό) ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µούσα + -ουργός < έργον]. 

µου-σου-του (τα) λόγια ασαφή, χωρίς ξεκάθαρο περιεχόµενο ή 
µουρµουριστά, που εκφράζουν συνήθ. παράπονο, αντίρρηση ή ενδοι-
ασµό για κάτι: άσε τα ~ και πες µου καθαρά τι ζητάς || µόλις του εί-
παν ότι δεν θα πάρει την άδεια που ζήτησε, άρχισε τα ~ ΣΥΝ. µι,σό-
λογα. 

µουσόφιλος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που αγαπά τα γράµµατα και τις 
τέχνες ΣΥΝ. µουσοτραφής ΑΝΤ. άµουσος. 

µουσσώνας (ο) → µουσώνας 
µουστάκα (η) → µουστάκι 
µουστάκα κι (το) → µουστάκι 
µουστακαλής (ο) {µουστακαλήδες} (εκφραστ.) άνδρας που έχει µε-
γάλο και παχύ µουστάκι (κάτι που συχνά εκλαµβάνεται ως στοιχείο 
ανδρισµού, αρρενωπότητας) ΣΥΝ. µουστακοφόρος, (οικ.) µουστάκιας. 

µουστάκι (το) {µουστακ-ιού | -ιών} 1. το σύνολο των τριχών που φύο-
νται στο ανδρικό πρόσωπο, στον χώρο ανάµεσα στο άνω χείλος και 
στη µύτη: αραιό | παχύ | τσιγκελωτό ~ || αφήνω ~ || στρίβω το ~ µου-
ΦΡ. (µτφ.) (α) γελάω κάτω από τα µουστάκια µου (i) είµαι πανευτυ-
χής, χωρίς να το δείχνω (ii) γελώ κρυφά, ενώ προσποιούµαι τον σοβαρό 
(β) γελάνε και τα µουστάκια (κάποιου) για την έκδηλη χαρά που 
νιώθει κάποιος (γ) θα φάµε τα µουστάκια µας θα µαλώσουµε άσχη-
µα 2. οι λεπτές, συνήθ. αραιές τρίχες, που µπορεί να φύονται στο γυ-
ναικείο πρόσωπο ανάµεσα στο άνω χείλος και στη µύτη 3. µουστά-
κια (τα) (α) οι σκληρές, µακριές τρίχες που φέρουν τα θηλαστικά (λ.χ. 
η γάτα) και ορισµένα ψάρια (λ.χ. το µπαρµπούνι) στα πλευρά τού 
προσώπου τους και οι οποίες επιτελούν τον ρόλο αισθητηρίων οργά-
νων (β) οι βελονοειδείς αποφύσεις στα στάχυα, καθώς επίσης και τα 
ευαίσθητα τριχίδια των σαρκοφάγων φυτών 4. ΝΑΥΤ. το σχοινί τού 
ιστιοφόρου, που είναι δεµένο από τον πρόβολο στην πλώρη. — (µε-
γεθ.) µουστάκα (η) [µεσν.], (υποκ.) µουστακάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. µουστάκιον < *µυστάκιον, υποκ. τού αρχ. µύσταξ, λ. που 
εµφανίζει την εκφραστ. ονοµατοποιηµένη ρίζα µΰ και είναι σχη-
µατισµένη µορφολογικά κατά το αρχαιότερο µάσταξ «στόµα» (βλ. κ. 
µαστίχα)]. 

µουστάκιας (ο) (οικ.) ο µουστακαλής ΣΥΝ. µουστακοφόρος. 
µουστακοφόρος (ο) → µυστακοφόρος 
µουσταλευριά (η) γλύκυσµα που παρασκευάζεται από µούστο, 

αλεύρι, ζάχαρη, αµύγδαλα, καρύδια κ.λπ. ΣΥΝ. µουστόπιτα. 

µουστάρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καρύκευµα φαγητού, συνήθ. µε 
καυτερή γεύση- παρασκευάζεται από τα σπέρµατα ορισµένων ειδών 
σιναπιού και κυκλοφορεί στο εµπόριο είτε µε τη µορφή σκόνης είτε 
συχνότερα σε µορφή κιτρινωπής αλοιφής- ΦΡ. αέριο τής µουοτάρδας 
νευροτοξικό αέριο που χρησιµοποιείται ως χηµικό όπλο. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. mostarda < mosto «µούστος» < λατ. mustum. Βλ. κ. µούστος]. 

µουσταρδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το βαθύ κίτρινο χρώµα τής 
µουστάρδας 2. µουσταρδί (το) το ίδιο το βαθύ κίτρινο χρώµα τής 
µουστάρδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

µουσταρδιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος µικρού σχε-
τικά µεγέθους, που χρησιµεύει για τη φύλαξη και το σερβίρισµα τής 
µουστάρδας. [ΕΤΥΜ µουστάρδα + -ιέρα, πβ. αβγουλ-ιέρα, πουδρ-
ιέρα]. 

µουστερής (ο) {µουστερήδες} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο πελάτης, ο αγορα-
στής: έχω πράµα που σαλεύει και τον ~ γυρεύει (λεγόταν από πωλητές 
που διαλαλούσαν το εµπόρευµα τους). [ΕΤΎΜ < τουρκ. miiçteri]. 

µουστόγρια (η) (υβριστ.) γυναίκα πολύ προχωρηµένης ηλικίας γε-
µάτη ρυτίδες, πολύ ζαρωµένη ΣΥΝ. µπαµπόγρια, τσουρόγρια. 

µουστοκούλλουρο (το) κουλλούρι που παρασκευάζεται από αλεύρι 
ζυµωµένο µε µούστο και ζάχαρη. 

µουστόπιτα (η) {δύσχρ. µουστοπιτών} η µουσταλευριά (βλ.λ.). 
µούστος (ο) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) ο πηχτός χυµός που εξάγεται από 

τα σταφύλια που έχουν πατηθεί ή υποστεί σύνθλιψη, πριν από την 
αλκοολική ζύµωση και τη µεταβολή του σε κρασί ΣΥΝ. (λόγ.) γλεύκος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µούστος < λατ. mustum (vinum) «νέο κρασί», ουδ. τού 
επιθ. mustus «νέος, πρόσφατος»]. 

µουσώνας (ο) ισχυρός περιοδικός άνεµος, που προκαλείται στους 
ωκεανούς (κυρ. στον Ινδικό Ωκεανό), κοντά στις ηπείρους, από τη 
διαφορά θερµοκρασίας και πιέσεως µεταξύ τής ξηράς και τής θά-
λασσας· πνέει τον χειµώνα µε κατεύθυνση από την ήπειρο προς τον 
ωκεανό και το καλοκαίρι από τον ωκεανό προς την ήπειρο, οπότε µε-
ταφέρει τεράστιες ποσότητες υδρατµών, από τους οποίους προκα-
λούνται συνεχείς και παρατεταµένες βροχοπτώσεις. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mousson < ισπ. monzon < αραβ. mausim «εποχή»]. 

mutatis mutandis λατ. (προφέρεται µουτάτις µουτάντις) ελλην. τη-
ρουµένων των αναλογιών (βλ. λ. αναλογία). 
[ΕΤΥΜ Αφαιρετ. πληθ. τής µτχ. και τού γερουνδιακού τού ρ. muto «µε-
ταβάλλω, αλλάζω»]. 

µουτράκι (το) {χωρ. γεν.} (χαϊδευτ.) µικρό, χαριτωµένο και συµπαθη-
τικό πρόσωπο: χουστόζικο | αστείο ~ ΣΥΝ. προσωπάκι, φατσούλα. 

µούτρο (το) (καθηµ.-οικ.) 1. (συνηθέστ. στον πληθ.) το πρόσωπο τού 
ανθρώπου: πλύνε το ~ σου! || βρέθηκε πεσµένος µε τα ~ στο χώµα || 
έχεις δει τα - σου στον καθρέφτη; (είσαι άσχηµος) || (ως απειλή) θα 
σου σπάσω τα ~! | θα σου κάνω τα ~ κρέας! (θα σε γρονθοκοπήσω 
άγρια, θα σε χτυπήσω βάναυσα στο πρόσωπο) ΣΥΝ. φάτσα, µούρη· 
ΦΡ. (α) τρώω | σπάω τα µούτρα µου (i) τραυµατίζοµαι (κυρ. στο πρό-
σωπο) πέφτοντας κάτω: έπεσε από τη µηχανή κι έσπασε τα µούτρα του 
(ii) αποτυγχάνω οικτρά: νόµισε ότι θα τα κατάφερνε, αλλά έφαγε τα 
µούτρα του (β) (µτφ.) κάνω (κάτι) σαν τα µούτρα µου καταστρέφω 
(κάτι) ή χειρίζοµαι άσχηµα (ζήτηµα, υπόθεση κ.λπ.), ώστε να έχει 
κακή έκβαση (γ) πέφτω µε τα µούτρα (σε κάτι) επιδίδοµαι µε ζήλο και 
αφοσίωση (σε κάτι): έπεσε µε τα µούτρα στο διάβασµα ΣΥΝ. 
αφοσιώνοµαι (δ) κάνω τα µούτρα | τη µούρη (κάποιου) κρέας βλ. λ. 
κρέας 2. (συνεκδ.) µούτρα (τα) έκφραση τού προσώπου, που δείχνει 
δυσαρέσκεια: Γι ~ είν' αυτά; Χαµογέλασε λιγάκι! ΦΡ. (µτφ.) (α) κα-
τεβάζω | ξινίζω | κρεµάω τα µούτρα µου εκφράζω δυσαρέσκεια ή/και 
θυµό µε την έκφραση τού προσώπου: ξίνισε τα µούτρα του, όταν του 
είπαµε ότι δεν θα αγοράσουµε τελικά το προϊόν που µας πρότεινε ΣΥΝ. 
δυσανασχετώ, δυσφορώ (β) κάνω µούτρα (σε κάποιον) εκφράζω µε το 
πρόσωπο µου τη δυσαρέσκεια µου (για κάτι/κάποιον): δεν τον κάλεσα 
στη γιορτή κι από τότε µου κάνει µούτρα (γ) κρατάω µούτρα (σε 
κάποιον) δείχνω µε την έκφραση τού προσώπου µου ότι δεν έχω 
πλέον φιλική διάθεση απέναντι σε κάποιον εξαιτίας παρεξήγησης, 
ενέργειας του εις βάρος µου κ.λπ.: της είχα πει παλιότερα ότι δεν µου 
άρεσε η δουλειά της κι από τότε µου κρατάει µούτρα 3. (µειωτ.) (στον 
πληθ.) σε ΦΡ. που δηλώνουν αίσθηµα ντροπής ή µειονεκτική θέση, π.χ. 
(α) δεν έχω µούτρα να... αδυνατώ (από ντροπή) να..: ~ να τον δω µετά 
απ' αυτό που του έκανα ΣΥΝ. ντρέποµαι (β) έχω τα µούτρα έχω το 
θράσος: έχεις τα µούτρα να έρθεις σπίτι µου µετά την προσβολή που 
µου έκανες; (γ) µε τι µούτρα µε τι κουράγιο, µε ποιο θάρρος (για 
περιπτώσεις όπου θα πρέπει κανείς να ντρέπεται): αν δεν κάνω τη 
δουλειά µου σωστά, ~ θα πάω µετά να ζητήσω αύξηση; (δ) (κάποιος) 
δεν είναι | κάνει για τα µούτρα µου (κάποιος) δεν µου αξίζει, ξεπερνά 
κατά πολύ την αξία µου: Τόσο αξιόλογη κοπέλα δεν είναι για τα 
µούτρα του! Αυτός είναι ένα ρεµάλι! (ε) µου έπεσαν τα µούτρα έγινα 
ρεζίλι, ντροπιάστηκα: όταν µου 'βαλε τις φωνές µπροστά σ' όλους, ~ 
(στ) ρίχνω τα µούτρα µου ταπεινώνοµαι: επειδή χρειαζόµουν 
χρήµατα, έριξα τα µούτρα µου και της ζήτησα (ζ) παίρνω τα µούτρα 
µου και φεύγω αναχωρώ καταντροπιασµένος 4. (χαϊδευτ.) αυτός που 
κάνει µικροπονηριές ή κατεργαριές: πάλι τα κατάφερες, βρε ~; || Είναι 
µεγάλο ~! Άκου τι σκαρφίστηκε! ΣΥΝ. φάτσα, κατεργάρης 5. (ειδικότ.) 
πονηρός άνθρωπος, απατεώνας: πρόσεχε τον αυτόν, είναι ~! — (υποκ.) 
µουτράκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) µουτράκλα (η). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µοϋτρον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ιταλ. mutria «σοβαρότητα, έπαρση» ή, 
σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, < µεσν. µούστρα | µόστρα < ιταλ. mostra 
(βλ. κ. µοστράρω)]. µουτρώνω ρ. αµετβ. {µούτρω-σα, -µένος} (οικ.) 
1. γίνοµαι κατηφής, εκδηλώνοντας δυσαρέσκεια, θυµό: µάθε να µη 
µουτρώνεις, όταν σου 
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λένε την αλήθεια και σου κάνουν παρατηρήσεις! ΣΥΝ. κατσουφιάζω, 
στραβοµουτσουνιάζω, κατεβάζω | ξινίζω | κρεµάω τα µούτρα, κάνω µούτρα 2. 
(η µτχ. µουτρωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει πάρει έκφραση δυσαρέσκειας, 
θυµού: κάθε φορά που διαπληκτίζεται µε τον συνέταιρο του, γυρίζει στο σπίτι ~ 
ΣΥΝ. κατσουφιασµένος, κατηφής ΑΝΤ. γελαστός, σαν την καλή χαρά. — 
µούτρωµα (το). µούτσος (ο) ΝΑΥΤ. µαθητευόµενος ναύτης, χωρίς 
συγκεκριµένη ειδικότητα, που αναλαµβάνει εργασίες τού καταστρώµατος ή τη 
φόρτωση τού πλοίου ΣΥΝ. ναυτόπαιδο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mozzo < λατ. musteus «πρόσφατος, νέος» < mustus (ίδια 
σηµ.)]. µουτσούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. κατασκευή από χαρτί, δέρµα 
ή άλλο υλικό, που καλύπτει το πρόσωπο (για µεταµφίεση, µίµηση, σάτιρα) 
ΣΥΝ. µάσκα, προσωπίδα, προσωπείο 2. (µτφ.) άσχηµο ή σκυθρωπό πρόσωπο 
ανθρώπου: µόλις το άκουσε, κατέβασε µια ~! ΣΥΝ. µούτρο, µούρη. — (µεγεθ.) 
µουτσουνάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. musona 
«γκριµάτσα» (πβ. ιταλ. musone) < muso «ρύγχος, µουσούδι» < µτγν. λατ. 
musum]. 
µου φα (η) 1. σωλήνας µικρού µήκους µε σπείρωµα στο εσωτερικό του, που 
χρησιµοποιείται συνήθ. για να συνδέει άλλους σωλήνες 2. (αργκό) ως 
χαρακτηρισµός για κάτι ανάξιο λόγου ή ψεύτικο. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Muffe]. 
µουφλόν (το) {άκλ.} 1. είδος προβάτου 2. (συνεκδ.) το µαλλί και το ύφασµα 
τού παραπάνω προβάτου 3. µαλακό παχύ και χνουδωτό ύφασµα που 
τοποθετείται κάτω από το τραπεζοµάντηλο για να µην ακούγεται ο θόρυβος 
από τα µαχαιροπίρουνα αλλά και να µη φθείρεται το τραπέζι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mouflon < ιταλ. muflone < µτγν. λατ. mufro, -onis, από 
ονοµατοποιηµένη ρίζα *mu-]. µουφλούζης (ο) {µουφλούζηδες}, µουφλουζα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} χρεωκοπηµένος, κακοµοίρης, φτωχός.    — µουφλουζεύω p., 
µου-φλούζεµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. müflis]. µουφτεία (η) {µουφτειών} 
1. η έδρα τού µουφτή συγκεκριµένης περιοχής 2. η περιοχή δικαιοδοσίας ενός 
µουφτή. µουφτής (ο) {µουφτήδες} µουσουλµάνος θεολόγος, ερµηνευτής τού 
µουσουλµανικού θρησκευτικού ∆ικαίου, κυρ. στις διαπροσωπικές σχέσεις και 
τις διαφορές µεταξύ µουσουλµάνων. [ΕΤΎΜ; µεσν. < τουρκ. müftü < αραβ. 
mufti «ερµηνευτής τού µουσουλµανικού νόµου»]. µούχλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η 
πρασινωπή ή άσπρη επικάλυψη που σχηµατίζεται στην επιφάνεια νεκρών ή 
αποσυντεθειµένων φυτικών ή ζωικών ουσιών, όπως λ.χ. σε τροφές, εξαιτίας τής 
παρουσίας και δράσεως διαφόρων µυκήτων: το τυρί | το ψωµί έπιασε ~ || η 
αίθουσα µύριζε ~ από την κλεισούρα και την υγρασία 2. είδος µικρών µυκήτων, 
από τους οποίους παράγεται η µούχλα (σηµ. 1) 3. (µτφ.-εκφραστ.) η κατάσταση 
αδράνειας ή στασιµότητας, η σωµατική ή πνευµατική νωθρότητα 4. η 
πεπαλαιωµένη ή αναχρονιστική αντίληψη για τον κόσµο και τα πράγµατα: ο 
λόγος πολλών πανεπιστηµιακών αποπνέει ~ ΑΝΤ. προοδευτικότητα, ευρύτητα 
οριζόντων, κινητικότητα. [ETYM. < µεσν. (ά)µούχλα < µτγν. όµίχλα < αρχ. 
οµίχλη (βλ.λ.)]. µουχλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {µούχλιασ-α, -µένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. καλύπτοµαι από στρώµα µούχλας, πιάνω µούχλα: το ψωµί µου-
χλιάζει, αν περάσουν µερικές ηµέρες 2. (µτφ.-εκφραστ.) για κάποιον που µένει 
αδρανής, νωθρός: θα µουχλιάσω από το καθισιό || έχει να βγει πολύ καιρό, 
µούχλιασε µέσα στους τέσσερεις τοίχους τού σπιτιού του ΣΥΝ. αδρανώ ANT. 
κινητοποιούµαι ♦ 3. (µετβ.-σπάν.) κάνω (κάτι) να αποσυντεθεί και να καλυφθεί 
απο µούχλα (βλ.λ.): η υγρασία µούχλιασε το τυρί και τώρα δεν τρώγεται 4. (µτφ., 
η µτχ. µουχλιασµένος, -η, -ο) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση πνευµατικής 
νωθρότητας, που πάσχει από έλλειψη φαντασίας, από υπερβολικό 
συντηρητισµό: ~ ιδέες. — µούχλιασµα (το). µουχρός, -ή, -ό (λογοτ.) αυτός που 
δεν έχει λάµψη ούτε φωτεινότητα, που έχει χάσει τη διαύγεια του: ~ 
ηλιοβασίλεµα ΣΥΝ. θαµπός, θολός, µουντός ANT. φωτεινός, λαµπερός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µόρυχος «αµυδρός, σκοτεινός» (µε κώφωση και αντιµετάθεση) 
< µορύσσω «µολύνω, βροµίζω» (κυρ. µε καπνό, ξίδι, αίµα κ.ά.), που συνδ. µε το 
µτγν. µόρτος «µαύρος, φαιός», το αρχ. µόρφνος «µαύρος, σκοτεινός», καθώς 
και µε ρωσ. marâ-ju «βροµίζω»]. µούχρωµα (το) {µουχρώµατος | χωρ. πληθ.} 
(λογοτ.) το σούρουπο, το τέλος τής ηµέρας, όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει ΣΥΝ. 
δειλινό, σύθα-µπο, λυκόφως ΑΝΤ. χαραυγή, λυκαυγές. µουχρώνει ρ. απρόσ. 
αµετβ. (λογοτ.) αρχίζει να πέφτει το σκοτάδι, νυχτώνει ΣΥΝ. σουρουπώνει, 
βραδιάζει, σκοτεινιάζει. [ΕΤΥΜ.< µουχρός (βλ.λ.)]. µοχέρ (το) {άκλ.} 1. το 
λεπτό, ίσιο και απαλό σαν µετάξι τρίχωµα κατσίκας Αγκύρας, από το οποίο 
κατασκευάζονται ελαφρά υφάσµατα και µαλλιά για πλέξιµο: πουλόβερ από ~ 2. 
το ύφασµα που κατασκευάζεται από το τρίχωµα αυτό: κασκύλ από - 3. (ως 
επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από το παραπάνω ύφασµα: - ζακέτα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mohair < παλαιότ. ιταλ. mocaiarro < αραβ. mukhayyar 
«επιλογή», µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. hair «µαλλί, τρίχωµα»]. µοχθηρός, -ή, -
ό αυτός που επιδιώκει το κακό των άλλων, που νιώθει χαρά για τη δυστυχία 
τους και λύπη για την ευτυχία τους: ~ βλέµµα | πρόσωπο | φύση (χαρακτήρας) 
ΣΥΝ. χαιρέκακος, κακεντρεχής, κακόβουλος, εµπαθής, φθονερός ΑΝΤ. 
καλόβουλος, αγαθός, κα-λόψυχος. — µοχθηρά επίρρ., µοχθηρία [αρχ.] κ. 
µοχθηρότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µόχθος (βλ.λ.). Η λ. ανήκει στην κατηγορία 
εκείνων που απέκτησαν µειωτική σηµ., ενώ αρχικώς δήλωναν αυτόν που ασχο-
λείται µε χειρωνακτικές εργασίες, που καταβάλλει έντονη σωµατική 

προσπάθεια, πβ. κ. πονηρός, βάναυσος}. 
µόχθος κ. (λαϊκ.) µόχτος (ο) 1. έντονος σωµατικός κόπος, που προκαλείται από 

επίπονη εργασία: χωρίς ~ δεν θα πετύχεις τίποτα στη ζωή σου ΣΥΝ. 
καταπόνηση, κούραση, ταλαιπωρία, κόπος 2. (συνεκδ.) τα αγαθά που αποκτά 
κανείς κοπιάζοντας: σπατάλησε τον ~ του σε µία µέρα || µας έκλεψε τον ~ µιας 
ζωής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µόγ-χθος (κατά τα άχθος, όχθος κ.τ.ό.) < µόγος «µόχθος, 
κόπωση, προσπάθεια» < θ. *(σ)µόγ- (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σµογερόν 
σκληρόν, επίβουλον, µοχθηρόν), οπότε η λ. θα συνδέεται µε λιθ. smagùs 
«βαρύς, ισχυρός». Βλ. κ. µοχλός]. 

µοχθώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µοχθείς... | µόχθησα} εργάζοµαι σκληρά, για να φέρω 
εις πέρας κάτι, καταπονούµαι σωµατικά: µόχθησε για να χτίσει το σπίτι του | 
για να µεγαλώσει τα παιδιά του ΣΥΝ. κοπιάζω, αγωνίζοµαι, καταπονούµαι. 

µόχλευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η µετακίνηση που 
γίνεται µε τη βοήθεια µοχλού 2. (µτφ.) αναµόχλευση, ανακίνηση, 
αναζωπύρωση · 3. ΟΙΚΟΝ. (α) δανειακή εξάρτηση, δανειακή επιβάρυνση· 
χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων για αύξηση τής απόδοσης ή για 
κερδοσκοπία (π.χ. αγορά µετοχών µε κατάθεση περιθωρίου) (β) κατάσταση 
κατά την οποία µια µικρή αύξηση ή µείωση σε έναν κλάδο τής επιχείρησης 
προκαλεί αντίστοιχα αύξηση ή µείωση σε άλλον κλάδο της. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού αγγλ. leverage (< lever «µοχλός»)]. 

µοχλεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόχλευσα} (λόγ.) 1. κινώ κάτι µε τη βοήθεια µοχλού 
2. (µτφ.) αναµοχλεύω (βλ.λ.). 

µοχλοβραχίονας (ο) [1883] {µοχλοβραχιόνων} ΜΗΧΑΝ. το τµήµα τού µοχλού 
µεταξύ τού υποµοχλίου και τού σηµείου στο οποίο ασκείται η δύναµη που 
επενεργεί πάνω στον µοχλό. 

µοχλός (ο) 1. ΦΥΣ. απλή µηχανή, η οποία αποτελείται από ένα άκαµπτο, συνήθ. 
επίµηκες σώµα, το οποίο µπορεί να κινείται γύρω από άξονα ή σταθερό 
σηµείο (υποµόχλιο, βλ.λ.), όταν ασκούνται σε αυτό δύο δυνάµεις, η µία που το 
κινεί (δύναµη) και η άλλη που αναπτύσσεται αντίθετα προς αυτήν (αντίσταση) 
2. ΤΕΧΝΟΛ. (α) µοχλός ταχυτήτων (σε οχήµατα) το όργανο µε το οποίο 
µεταδίδεται στο κιβώτιο ταχυτήτων η εντολή για αλλαγή ταχύτητας (β) 
µοχλός χειρισµού (αγγλ. joystick) όργανο µε το οποίο µεταδίδονται εντολές 
από µία κονσόλα ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην οθόνη 3. (ειδικότ.) µεταλλική 
ή ξύλινη ράβδος, που χρησιµοποιείται για την ανύψωση ή τη µετακίνηση 
βαρέων αντικειµένων πολλαπλασιάζοντας τη δύναµη που ασκείται, καθώς το 
ένα άκρο της τοποθετείται κάτω από ή αντίθετα προς το αντικείµενο, η µέση 
ακουµπά σε υποµόχλιο και το άλλο άκρο ωθείται δυνατά προς τα κάτω ΣΥΝ. 
λοστός 4. (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε υποκινεί µια ενέργεια, κατάσταση, 
ο βασικός παράγοντας µε τον οποίο επιτυγχάνεται κάτι ή ο οποίος συντελεί σε 
κάτι: ο κύριος - των εξελίξεων είναι πια τα ΜΜ.Ε: ΦΡ. (µτφ.) (α) µοχλός 
πιέσεως καθετί που λειτουργεί ως µέσο για την άσκηση πιέσεως (σε 
κάποιον/κάτι): χρησιµοποιούν τα συνδικάτα ως µοχλό πιέσεως προς την 
κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους (β) κινητήριος µοχλός 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε κάνει κάτι να κινηθεί προς µία κατεύθυνση: το 
ξένο κεφάλαιο υπήρξε ο ~ τής οικονοµικής ζωής σ' αυτή τη χώρα 5. ράβδος που 
τοποθετείται κατάλληλα, για να ασφαλίζει εσωτερικά µία πόρτα ΣΥΝ. 
αµπάρα, σύρτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *µογ-σλός, µε επίθηµα -slo-, όπως και το λατ. 
palus «πάσσαλος» (< *pak-slos). Η λ. ανάγεται πιθ. στη λ. µόγος «µόχθος, 
κόπωση, προσπάθεια» και συνδέεται µε τη λ. µόχθος (βλ.λ.)]. 

µπα επιφών. (προφορ.) δηλώνει: 1. έντονη απορία ή έκπληξη: ~, για δες ποιος 
ήρθε! || (συχνά και µε επανάληψη): ~, ~! Πώς από 'δώ; 2. άρνηση: -Θα µου 
δώσεις το αυτοκίνητο; —, που θα σ' το δώσω! || -Θα έρθεις το βράδυ; —, δεν 
νοµίζω! 3. δυσφορία, αγανάκτηση: ~ τον πα-λιάνθρωπο, τι κάθεται και λέει! 4. 
(εµφατ., συχνά µε το «α» µπροστά) (α) δυσφορία, αγανάκτηση: ~ το 
παλιόµουτρο, πού πήγε να µας µπλέξει! (β) ειρωνεία: α, ~, θα του ζητάµε την 
άδεια και για τον αέρα που αναπνέουµε; || α, ~, πολύ έξυπνος είσαι! 5. έντονη 
αποδοκιµασία: ~ που να σκάσεις, δεν σε αντέχω πια! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκπληξη. 
[ΕΤΥΜ. Ίσως πρόκειται για το αρχ. επιφώνηµα βά (ηχοµιµητική λ., από το 
βέλασµα των προβάτων), το οποίο διατήρησε την αρχ. προφορά [b]]. 

Μ.Π.Α. (η) Μοίρα Προστασίας Αεροδροµίων. 
µπαγάζια (τα) → µπαγκάζια 
µπαγα)µ)πόντης κ. βαγαπόντης (ο) (µπαγα)µ)πόντηδες}, µπα-γα)µ)πόντισσα 

(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο αλήτης, ο άνθρωπος τού περιθωρίου 2. πρόσωπο 
που ζει µε µικροαπάτες, µικροαπατεώνας ΣΥΝ. κατεργάρης 3. (σκωπτ.) ο 
πονηρός: βρε τον ~, τι σκαρφίστηκε! — (υποκ.) µπαγα)µ)ποντάκος (ο), 
µπαγα)µ)ποντιά (η), µπαγα)µ(πόντι-κος, -η, -ο κ. βαγαπόντικος 

[ΕΤΎΜ. < ιταλ. vagabondo, µε αφοµοίωση τού αρχικού [ν] σε [b], < µτγν. λατ. 
vagabundus < λατ. vagor «πλανώµαι, περιφέροµαι» < vagus «περιφερόµενος, 
πλανώµενος, αλήτης»]. µπαγάσας (ο) {-ες κ. -ηδες} 1. πρόσωπο αναξιόπιστο, 
που µετέρχεται κάθε µέσο, πετυχαίνοντας τον σκοπό του µε ατιµίες και απάτες: 
µην ακούς αυτό τον ~ τι σου λέει! ΣΥΝ. απατεώνας 2. (σκωπτ. ή µε θαυµασµό) 
πρόσωπο που ενεργεί έξυπνα ή πονηρά, που καταφέρνει αυτό που θέλει µε 
διάφορους τρόπους: βρε τον -, κοίτα τον τι σκέφτηκε πάλι! — (υποκ.) 
µπαγασάκος (ο), µπαγάσικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαγάσα (ή) «πόρνη» < ιταλ. bagascia, πιθ. < οσκ. ♦bagassa | 
*bacassa «υπηρέτρια, δούλη»]. µπαγδαντίζιυ ρ. µετβ. {εύχρ. ενεστ.} 
κατασκευάζω µπαγδαντί (βλ.λ.). µπαγδαντί κ. µπαγδατί (το) µεσότοιχος ή 
οροφή που κατασκευάζεται από λεπτούς ξύλινους πήχεις και βάφεται µε 
ασβέστη. 
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[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Bagdad! < Bagdat «Βαγδάτη»]. µπαγιαντέρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. Ινδή χορεύτρια και γενικότ. χορεύτρια θεάτρου 2. 
(µτφ.) γυναίκα που φορά πολλά στολίδια ή που κάνει προκλητικές 
κινήσεις. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. bayadere < πορτ. bailadeira «χορεύτρια» < ρ. 
bailar «χορεύω» < µτγν. λατ. ballare < αρχ. βαλλίζω «χορεύω, χοροπη-
δώ» < βάλλω]. µπαγιατεύω ρ. αµετβ. {µπαγιάτε-ψα, -µένος} 1. (για 
τροφές) γίνοµαι µπαγιάτικος: µπαγιάτεψε το ψωµί, δεν τρώγεται 2. 
(µτφ.) χάνω τη φρεσκάδα µου, παλιώνω: έχει µπαγιατέψει πια αυτό το 
αστείο || (σκωπτ.-εκφραστ.) µπαγιατέψαµε (γεράσαµε). — µπαγιάτεµα 
(το). µπαγιάτικος, -η, -ο 1. (για τρόφιµα) αυτός που µε τον καιρό έχει 
χάσει τη φρεσκάδα του (λ.χ. έχει σκληρύνει) (για ψωµί), δεν είναι πια 
τραγανός (για µπισκότο) ή έχει χαλάσει (για αβγά, φρούτα) ΣΥΝ. 
(λόγ.) έωλος 2. (µτφ.) αυτός που έχει παλιώσει και δεν προκαλεί πια 
εντύπωση ή ενδιαφέρον: ~ νέο | αστείο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαγιάτης < 
τουρκ. bayât < αραβ. bä'it]. µπαγΐατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η άσχηµη 
χαρακτηριστική οσµή και η 
αλλοιωµένη γεύση που έχουν τα µπαγιάτικα τρόφιµα. µπαγιονέτα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ξιφολόγχη (βλ.λ.) 2. το σύστηµα εφαρµογής 
ηλεκτρικών λαµπτήρων που συνίσταται σε δύο µικρές εξοχές, µικρούς 
άξονες, οι οποίοι εισέρχονται σε αντίστοιχες εσοχές στερεώνοντας τον 
λαµπτήρα 3. (συνεκδ.) κάθε ηλεκτρικός λαµπτήρας, ο οποίος 
στερεώνεται µε αυτό το σύστηµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bayonette, από το 
όνοµα τής πόλης Bayonne τής Ν∆. Γαλλίας, όπου 
πρωτοκατασκευάστηκε η ξιφολόγχη]. µ πάγκα (η) → µπάνκα 
µπαγκαδορος (ο) → µπανκαδόρος 
µπαγκάζια κ. µπαγάζια (τα) {δύσχρ. µπαγκαζιών} (καθηµ.) οι απο-
σκευές (βλ. λ. αποσκευή): κατέφθασε µ'όλα του τα - (βλ. λ. γκαράζ). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bagagia < γαλλ. bagage < παλ. γαλλ. bagues «πακέτα» < 
µέσ. αγγλ. bagge «τσάντα» (> αγγλ. bag) < αρχ. σκανδ. baggi]. 
µπαγκαζιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χαµηλό, φαρδύ και ανοιχτό καρό-
τσι µε ψηλές λαβές, µετακινούµενο µε τα χέρια ή ρυµουλκούµενο, στο 
οποίο φορτώνονται οι βαλίτσες, οι αποσκευές (λ.χ. στα αεροδρόµια) 
για την πιο εύκολη µεταφορά τους. [ΕΤΥΜ. < µπαγκάζια + -ιέρα, πβ. 
πουδρ-ιέρα, αλατ-ιέρα]. µπογκατέλα κ. µπακατέλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. (λαϊκ.-µειωτ.) παλιό και ευτελές πράγµα, χωρίς καµιά αξία 
2. (µτφ.) µπαγκατέλε<; (οι) λόγια ασυνάρτητα χωρίς περιεχόµενο 
ΣΥΝ. κουραφέξαλα 3. ηλικιωµένη γυναίκα, χοντρή και δυσκίνητη · 4. 
ΜΟΥΣ. ανάλαφρο, σύντοµο και πνευµατώδες κοµµάτι συνήθ. για 
πιάνο. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. bagattella, υποκ. τού baca < λατ. bac(c)a «ρώγα, 
καρπός»]. µπογκέρης (ο) → µπανκέρης 
µπαγκέτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η µικρή ξύλινη ράβδος που κρατά 

στο χέρι του ο αρχιµουσικός και διευθύνει την ορχήστρα 2. καθεµιά 
από τις δύο λεπτές ξύλινες βέργες, µε τις οποίες παίζει κανείς 
ντραµς, τύµπανο κ.λπ. 3. πολύ λεπτή και επιµήκης φρατζόλα ψωµιού: 
γαλλική ~. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. baguette < ιταλ. bacchetta, υποκ. τού bacco «µπαστού-
νι» < δηµώδ. λατ. *baccus < λατ. baculum (βλ. κ. βάκτρό)]. 
Ι\Λπαγκλαντές (το) → Μπανγκλαντές µπάγκος (ο) → πάγκος 
µπαγλαµάς (ο) {µπαγλαµάδες} 1. µικρό τρίχορδο όργανο τής λαϊκής 
µουσικής, µε µικρό σκάφος και µπράτσο, σαν µικρό µπουζούκι 2. (αρ-
γκό) πρόσωπο χωρίς υπόληψη, ασήµαντο: µιλάνε όλοι, µιλάει κι ο ~! 
— (υποκ.) µπαγλαµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. baglama]. 
µπαγλαριί)νω ρ. µετβ. {µπαγλάρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. δένω, 
συλλαµβάνω (κάποιον): τον µπαγλάρωσαν την ώρα που πουλούσε τα 
λαθραία ΣΥΝ. (αργκό) τσιµπάω, κάνω τσακωτό 2. (µτφ.) δέρνω άσχη-
µα, ξυλοκοπώ. — µπανλάρωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. baglamak «δένω», αντί τού µπαγλαντίζω, κατά τα 
γραπώνω, τσακώνω]. µπάζα (η) {δύσχρ. µπαζών} (οικ.) 1. το µεγάλο 
κέρδος που αποκτάται από εργασία, επιχειρήσεις κ.λπ. ή και µε 
αθέµιτα µέσα: γερή ~ για τους ληστές τής τράπεζας- ΦΡ. κάνω µπάζα 
κερδίζω πολλά χρήµατα: έκανε γερή µπάζα µε τη δουλειά στην επαρχία 
2. (στη χαρτοπαιξία) το σύνολο των χαρτιών που κερδίζει κανείς σε 
έναν γύρο σε ορισµένα παιχνίδια τής τράπουλας (µπριτζ, πρέφα κ.λπ.) 
ΣΥΝ. χαρτωσιά' ΦΡ. δεν πιάνω µπάζα δεν αξίζω τίποτα: το µοντέλο 
που έχεις δεν πιάνει µπάζα µπροστά στο δικό µου! 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. bazza «ευνοϊκή τύχη (στα χαρτιά)» < αραβ. bazza]. 
µπάζα (τα) {µπάζων} (περιληπτ.) άχρηστα υλικά (χώµα, τούβλα, σο-
βάδες κ.λπ.), που προέρχονται από κατεδαφισµένες οικοδοµές ή από 
εκχωµάτωση: µη ρίχνετε µπάζα! (σε πινακίδες)· ΦΡ. (οικ.) για τα µπά-
ζα για κάποιον/κάτι εντελώς άχρηστο: όπως κατάντησε η οµάδα, είναι 
για τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < παλ. ιταλ. basa < λατ. basis, τεχν. όρ., < αρχ. βάσις 
«θεµέλιο, στήριγµα»]. µπαζάρ (το) {άκλ.} ελλην. δωροαγορά- 
έκθεση διαφόρων προϊόντων προς πώληση για φιλανθρωπικούς 
συνήθ. σκοπούς, η οποία διοργανώνεται από συλλόγους, σχολεία κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bazar < περσ. bazar «παζάρι»]. µπαζούκα)ς) (το) 
{άκλ.} φορητός εκτοξευτής µη κατευθυνόµενων βληµάτων, ο οποίος 
απαρτίζεται από έναν λείο, χαλύβδινο, επιµήκη σωλήνα ανοιχτό και 
από τα δύο άκρα, που διαθέτει χειρολαβή, µηχανισµό σκανδάλης και 
στόχαστρο και στηρίζεται στον ώµο τού χειριστή (πβ. λ. 
αντιαρµατικός). 

[ΕΤΥΜ. < αµερ. bazooka (< bazoo < ολλ. bazuin «τροµπέτα»), ονοµ. που 
δόθηκε αρχικώς από τον Αµερικανό κωµικό Β. Burns (1896-1956) σε 
ένα παράξενο κόρνο, που είχε δύο σωλήνες]. 

µπάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έµπασα, µπασµένος} ♦ (µετβ.) 1. βάζω µέσα, 
εισάγω σε έναν χώρο, επιτρέπω (σε κάποιον/κάτι) να µπει: τον έµπα-
σε στο σπίτι του | στην οικογένεια του 2. επιτρέπω να µπει (κάτι) µέ-
σα (από τρύπα, άνοιγµα κ.λπ.): η βάρκα µπάζει νερά || το παράθυρο 
µπάζει κρύο αέρα 3. (µτφ.) κατατοπίζω (κάποιον), τον ενηµερώνω 
σχετικά µε (κάτι), µε όλες τις λεπτοµέρειες και τα µυστικά: τον έµπασε 
στα κόλπα τής δουλειάς- ΦΡ. µπάζω κάποιον στο νόηµα κάνω (κά-
ποιον) να καταλάβει, να αντιληφθεί (κάτι) ♦ (αµετβ.) 4. (για ύφασµα, 
ρούχα) µαζεύω, στενεύω (βλ. κ. λ. µπαίνω): έπλυνε τη µπλούζα της 
στο πλυντήριο κι έµπασε 5. επιτρέπω να µπαίνει κάτι µέσα (από 
άνοιγµα, τρύπα κ.λπ.): το σπίτι µπάζει από παντού (φέρνει κρύο) || η 
άµυνα τής οµάδας µπάζει απ' όλες τις µπάντες (είναι ανοιχτή στις 
αντίπαλες επιθέσεις) 6. (µτφ.) είµαι σαθρός: τα επιχειρήµατα του 
µπάζουν από παντού 7. (απρόσ. µπάζει) έρχεται µέσα κρύο: εδώ ~· ας 
καθίσουµε αλλού 8. (η µτχ. µπασµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
έµπάζω (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος) < εµβάζω (βλ.λ.)]. 

µπαζώνω ρ. µετβ. {µπάζω-σα, -θηκα, -µένος} γεµίζω κοίλο χώρο µε 
µπάζα, για να τον ισοπεδώσω ή να χτίσω: µπάζωσαν την ακτή | το 
ποτάµι | τον χείµαρρο || έχουν χτίσει πάνω σε µπαζωµένα ρέµατα 
ΣΥΝ. επιχωµατώνω. — µπάζωµα (το). 

µπαίγνιο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το παίγνιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µπαίγνιον < αρχ. παίγνιον, πιθ. υπό την επίδραση τού ρ. εµπαίζω]. 

µπαϊλντίζω ρ. αµετβ. {µπάίλντισ-α, -µένος} (λαϊκ.) καταπονούµαι 
από έντονο σωµατικό, πνευµατικό ή ψυχικό πόνο, εξαντλούµαι από 
µεγάλη κούραση, ταλαιπωρία ή λύπη: µπαίλντισε πια ο άνθρωπος απ' 
τη ζέστη ΣΥΝ. κατακουράζοµαι, αποκάµνω. — µπαΐλντισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. bayildim, αόρ. τού bayilmak «λιποθυµώ»]. 

µπαινάκης (και) βγαινάκης (ο) (καθηµ.) για περιπτώσεις στις οποίες 
αδιαφορεί κανείς για τις υποδείξεις που του γίνονται, που δεν δίνει 
καµία προσοχή σε ό,τι του λέγεται, που ό,τι του λένε «από το ένα 
αφτί µπαίνει και από το άλλο βγαίνει». 

µπαιν-µαρί (το) → µπεν-µαρί 
µπαινοβγαίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. µπαίνω 

κάπου και βγαίνω: απ' το πρωί ~ στην κουζίνα 2. επισκέπτοµαι πολύ 
συχνά (κάποιον), συχνάζω (κάπου): µπαινοβγαίνουν πολλοί στο σπίτι 
της κι ο κόσµος λέει πολλά. 

µπαίνω ρ. αµετβ. {µπήκα (να/θα µπω...· προστ. µπες | έµπα, µπείτε | 
µπάτε), µπασµένος} 1. περνώ την είσοδο κλειστού χώρου, κινούµαι 
από εξωτερικό χώρο, ώστε να βρεθώ σε εσωτερικό: ~ στο σπίτι | στο 
διαµέρισµα | στο γραφείο | στο µπάνιο ΣΥΝ. εισέρχοµαι ANT. βγαίνω, 
εξέρχοµαι· ΦΡ. (παροιµ.) µπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά µη 
δώς)ε)τε | δίνετε για την ασυδοσία και την αυθαιρεσία που επικρατεί 
(κάπου): αυτή η εταιρεία είναι ~ 2. καταλήγω κινούµενος από σηµείο 
που θεωρείται εξωτερικό σε σηµείο που θεωρείται εσωτερικό: µπήκε 
άµµος στα παπούτσια || µπαίνει σκόνη στα µάτια | στη µύτη | στα αφτιά 
|| ΑΘΛ. η µπάλα µπήκε στο τέρµα | στο καλάθι || µπήκε γκολ | καλάθι 
(επετεύχθη γκολ | καλάθι) 3. περνώ σηµείο, το οποίο θεωρείται αρχή, 
σύνορο, όριο, γενικά είσοδος σε ευρύτερο χώρο, περιφέρεια κ.λπ.: ~ σε 
µια χώρα | στο χωριό | στο λιµάνι | σε µια πόλη ΣΥΝ. εισέρχοµαι ANT. 
εξέρχοµαι, βγαίνω- (ειδικότ.) εισέρχοµαι ως κατακτητής: «µπήκαν 
στην πόλη οι οχτροί» (τραγ.) || όταν οι Οθωµανοί µπήκαν στην Πόλη 
4. (για είσοδο σε µεταφορικό µέσο) επιβιβάζοµαι: ~ στο πλοίο | στο 
αεροπλάνο | στο αυτοκίνητο | στο λεωφορείο | στο ταξί ANT. βγαίνω, 
αποβιβάζοµαι 5. εισχωρώ σε (κάτι), µπήγοµαι: το καρφί µπήκε στο 
ξύλο || µια ακίδα µπήκε στο δάχτυλο µου || στο πόδι του µπήκαν 
αγκάθια από αχινό ΣΥΝ. εισδύω ΑΝΤ. βγαίνω 6. καταλήγω από έξω 
µέσα σε κάτι περνώντας από δίοδο, πέρασµα: έµπαινε αέρας από τα 
παράθυρα || από τις χαραµάδες έµπαινε λιγοστό φως || από ένα 
άνοιγµα στην οροφή µπαίνει κρύος αέρας 7. (για διαστάσεις) 
µικραίνω, συρρικνώνοµαι: το παντελόνι µπήκε στο πλύσιµο ΣΥΝ. 
µαζεύω, µπάζω 8. χωράω, εφαρµόζω (κάπου): είναι µικρό το άνοιγµα 
και δεν µπαίνει || δεν µου µπαίνει αυτό το παντελόνι, είναι στενό || 
πού να µπει τόσο µεγάλο κιβώτιο σε τόσο µικρό χώρο; 9. το-
ποθετούµαι (ώστε να ταιριάζω): το τραπέζι δεν µπαίνει σ' αυτό το 
σηµείο- δεν δείχνει ωραία || το φις δεν µπαίνει σ' αυτή την πρίζα 10. 
τοποθετούµαι στο σηµείο που πρέπει, τακτοποιούµαι: µόλις τελειώ-
νει κάθε φάκελος, µπαίνει στη θέση του || σε ποιο ράφι µπαίνουν οι 
µπίρες; || πού µπαίνουν αυτοί οι τόµοι; 11. σηµειώνοµαι, τίθεµαι: 
στην προπαραλήγουσα µπαίνει πάντα οξεία || σε ποιο γράµµα µπαίνει 
η δασεία; 12. (µτφ.) αποφασίζω να συµµετάσχω (σε κάτι που ήδη 
διεξάγεται): η Ελλάδα µπήκε στον πόλεµο στο πλευρό των Συµµάχων 
|| µπήκε στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική µε τηλεφωνική του 
παρέµβαση || και η Γερµανία µπαίνει στον χορό των διαπραγµα-
τεύσεων για την εξεύρεση πολιτικής λύσης 13. εντάσσοµαι (κάπου), 
καταφέρνω να εισαχθώ: πόσοι υποψήφιοι µπαίνουν κάθε χρόνο στα 
Α.Ε.Ι.; || µπήκε στον Ο.Τ.Ε. µε διαγωνισµό || οι χώρες που θα µπουν 
στην Ε.Ε. 14. (ειδικότ. για νοσοκοµείο) εισάγοµαι λόγω ασθενείας ή 
για εξετάσεις: µπήκε επειγόντως στο νοσοκοµείο || µπήκε για εξετά-
σεις σε ιδιωτική κλινική || σε λίγες µέρες θα µπει στο χειρουργείο για 
αφαίρεση χολής 15. (σε µοναστήρι) εγκαταλείπω τα εγκόσµια, γίνο-
µαι µοναχός, καλόγερος: είναι δυο χρόνια τώρα που µπήκε σε µονα-
στήρι 16. γίνοµαι, ορίζοµαι (µετά από απόφαση): µπήκαν µάρτυρες 
στην υπόθεση τής πώλησης τής εταιρείας || µπαίνω συνέταιρος σε 
επιχείρηση 17. εξαναγκάζοµαι να κάνω (κάτι): εξαιτίας του µπήκε σε 
µεγάλα έξοδα- ΦΡ. (α) µπαίνω στον κόπο βλ. λ. κόπος (β) µπαίνω σε 
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µπελά | µπελάδες βλ. λ. µπελάς 18. αρχίζω, ξεκινώ: ο Ολυµπιακός 
µπαίνει στη µάχη για το πρωτάθληµα Ευρώπης 19. (στη φυλακή | στη 
στενή | µέσα) φυλακίζοµαι: µπήκε στη φυλακή για χρέη 20. (µτφ.) για 
είσοδο σε χώρο | χρόνο | πεδίο κ.λπ.: µπήκε στον κυβερνοχώρο | στο 
διαδίκτυο (Ίντερνετ) || η χώρα αυτή µπήκε στον 21ο αι. µε πολλά 
προβλήµατα || ~ σε άλλη φάση | σε νέα κρίσιµη περίοδο | στη νέα 
εποχή ΣΥΝ. εισέρχοµαι, κάνω την είσοδο µου 21. αρχίζω νέο χρόνο 
στην ηλικία µου, «πατάω»: ~ στα είκοσι | στα τριάντα | στο τεσσα-
ρακοστό έτος της ηλικίας µου ΑΝΤ. κλείνω 22. (για εποχές, µήνες) έρ-
χοµαι, εµφανίζοµαι, εκδηλώνοµαι µε χαρακτηριστικό τρόπο: όπου να 
'ναι, θα µπει ο χειµώνας || ο Μάρτιος µπήκε για τα καλά µε βροχές και 
κρύο 23. αρχίζω να σκέφτοµαι σύµφωνα µε ορισµένο τρόπο σκέψεως: 
ας µη µπούµε σε τέτοιου είδους λογική || όταν µπαίνει κανείς σε αυτή 
τη συλλογιστική, καταλήγει σε ακραία συµπεράσµατα- ΦΡ. (α) µπαίνω 
στο νόηµα αντιλαµβάνοµαι, εννοώ: άργησε, αλλά τελικά µπήκε στο 
νόηµα || θα σου εξηγήσω, για να µπεις στο νόηµα- κ. απολύτως 
(αργκό) µπήκα, έτσι έγινε η κοµπίνα- µπήκες; (το αντελήφθης, το 
κατάλαβες;) (β) µπαίνω στο πνεύµα (κάποιου) καταλαβαίνω τι εννοεί, 
πώς σκέφτεται: για να µπεις στο πνεύµα τού συγγραφέα, πρέπει να 
ξέρεις ορισµένα στοιχεία για τη ζωή του 24. υπεισέρχοµαι, αρχίζω να 
αναφέροµαι σε κάτι: ας µη µπούµε τώρα σε λεπτοµέρειες, θα σας 
παρουσιάσω το σχέδιο πρώτα σε γενικές γραµµές 25. (αργκό) (~ 
κάποιου | σε κάποιον) λέω σε κάποιον πράγµατα που ξέρω ότι τον 
ενοχλούν ή τον εκνευρίζουν ή του λέω κάτι µε δηκτικό τρόπο: πάψε 
να του µπαίνεις, γιατί µπορεί να σε χτυπήσει! || µόλις σταµάτησαν να 
τραγουδούν, του µπήκε λέγοντας: «τι το θες το τραγούδι, αφού δεν 
έχεις φωνή;» · ΦΡ. (α) (µτφ.) µπαίνω στο µάτι (κάποιου) (i) γίνοµαι το 
αντικείµενο τής επιθυµίας του ή διεκδίκησης του: το νησί έχει µπει 
στο µάτι τής γειτονικής χώρας (ii) ενοχλώ ή δυσαρεστώ (κάποιον) µε 
τις επιδόσεις, τα επιτεύγµατα µου κ.λπ., τον κάνω να µε φθονήσει 
ΣΥΝ. γίνοµαι | είµαι καρφί στο µάτι (κάποιου) (β) µου µπαίνουν ψύλλοι 
στ' αφτιά βλ. λ. αφτί (γ) (µτφ.) από το ένα αφτί µπαίνει κι απ' το άλλο 
βγαίνει για κάποιον που δεν δίνει σηµασία σε ό,τι ακούει, που είναι 
σαν να µην το άκουσε (ιδ. για µαθητές): ό,τι και να του πεις, είναι το 
ίδιο- ~! (δ) (µτφ.) µπαίνω στη µύτη | στο ρουθούνι (κάποιου) βλ. λ. 
µύτη (ε) µπαίνω µέσα (i) σχηµατίζω βαθούλωµα: από το τρακάρισµα 
η πόρτα µπήκε µέσα (ii) εµφανίζω παθητικό, ζηµιά: ξεκίνησε καλά η 
επιχείρηση, αλλά τελικά µπήκε µέσα ΣΥΝ. χρεωκοπώ (iii) µε 
κλείνουν φυλακή: αν δεν πληρώσεις εγκαίρως τα χρέη σου, θα µπεις 
µέσα (στ) µπαίνω σε (µια) σειρά αρχίζω να ενεργώ οργανωµένα, µε 
πρόγραµµα: παντρέψου, να κάνεις οικογένεια, ν'ανοίξεις σπίτι, να 
µπεις επιτέλους σε µια σειρά (ζ) µπαίνω σε λίστα καταγράφοµαι σε 
κατάλογο αναµονής, προτεραιοτήτων κ.λπ.: η κατασκευή γέφυρας 
έχει µπει στη λίστα των έργων που πρόκειται να γίνουν (η) µπαίνω 
στον χορό (i) αρχίζω να χορεύω: «µπείτε κορίτσια στον χορό» (δηµοτ. 
τραγ.) (ii) (µτφ.) αρχίζω να δραστηριοποιούµαι σε ορισµένο τοµέα, να 
έχω ενεργό συµµετοχή: µετά την Κίνα και η Γαλλία µπαίνει στον χορό 
των πυρηνικών δοκιµών (θ) µπαίνω στα χωράφια (κάποιου) | σε ξένα 
χωράφια αναφέροµαι σε πράγµατα τής αρµοδιότητας ή τής 
ειδικότητας άλλου: µε αυτά που λέτε µπαίνετε στα χωράφια µου, 
οπότε είναι καλύτερο να εξηγήσω εγώ το θέµα (ι) µπαίνω στο 
στόχαστρο (κάποιου) βλ. λ. στόχαστρο (ια) µπαίνω στη µέση | 
ανάµεσα σε κάποιους (i) παρεµβάλλοµαι: ο δροµέας µπήκε ανάµεσα 
στους δύο προπορευόµενους (ii) (µτφ.) χωρίζω ή συµβάλλω στον χω-
ρισµό κάποιων: από τότε που µπήκε αυτός στη µέση, είναι έτοιµοι να 
χωρίσουν (ιβ) µπαίνω στον πειρασµό βλ. λ. πειρασµός (ιγ) (κάτι) µου 
µπαίνει στον νου | στο µυαλό | στο κεφάλι (µεσν. φρ.) µου γεννιέται 
µια ιδέα και τη σκέφτοµαι συνέχεια· σχεδιάζω να κάνω κάτι: του 
µπήκε στον νου η ιδέα να ανοίξει µαγαζί (ιδ) µπαίνω σε σκέψεις (για 
κάτι) βλ. λ. σκέψη (ιε) βάζω (κάποιον) | µπαίνω στα αίµατα βλ. λ. αίµα 
(ιστ) µπαίνω | µπλέκοµαι | µπερδεύοµαι στα πόδια (κάποιου) βλ. λ. 
µπερδεύω (ιζ) µπαίνω στη µέση βλ. λ. µέση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < έµπαίνω (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος) < 
αρχ. έµβαίνω < εµ- (< εν-) + βαίνω. Ήδη µεσν. είναι οι φρ. µπαίνω 
στον κόπο | στη µέση | στη φωτιά. Σχετικά µε τη φρ. µπαίνω σε λε-
πτοµέρειες, πβ. την αντίστοιχη µεσν. εµβαίνω εις λέπτην]. 

µπαίνω: συνώνυµα. Το µπαίνω (από αρχ. έµβαίνω) είναι το γενικό 
ρήµα που χρησιµοποιείται σήµερα µε τη σηµ. «κινούµαι προς το 
εσωτερικό ενός χώρου». Λογιότερη είναι η χρήση τού εισέρχοµαι 
(Εισέρχοµαι τώρα στο κύριο θέµα τής οµιλίας µου). Το εισβάλλω 
σηµαίνει «µπαίνω βιαίως, παρά τη θέληση των κατεχόντων τον χώ-
ρο» (o εχθρός εισέβαλε στη γειτονική χώρα και κατέλαβε τα εδάφη 
της). Η σηµασιολογική απόχρωση τού «κρυφά» υποδηλώνεται στη 
χρήση των εισχωρώ και εισδύω (Κατάφερε και εισχώρησε | ει-
σέδυσε στα άδυτα τής παράνοµης οργάνωσης) και ακόµη περισ-
σότερο στο διεισδύω. Ειδικότερα, το διεισδύω (αντί δι-εισ-δύοµαι, 
πβ. ενδύοµαι > ντύνοµαι, υποδύοµαι, αναδύοµαι κ.ά.), αλλά και το 
απλό εισδύω έχουν, παρά ταύτα, και καλή σηµασία: «εµβαθύνω, 
προχωρώ εις βάθος» (Εχει την ικανότητα να εισδύει | διεισδύει στο 
πρόβληµα και να βρίσκει λύσεις), εξού και το διεισδυτικός 
(∆ιακρίνεται από διεισδυτικό πνεύµα). Η έννοια τού «κρυφά, λα-
θραία, χωρίς να γίνω αντιληπτός» είναι εντονότερη στα καθηµερι-
νής χρήσεως ρ. χώνοµαι και τρυπώνω απ' όσο στο λογιότερο υπει-
σέρχοµαι. 

µπαϊπάς (το) {άκλ.} (εσφαλµ. προφορά µπαϊµπάς) ελλην. παρακα-
µπτήριος επέµβαση ΙΑΤΡ. χειρουργική διαδικασία για την προσωρινή 
ή µόνιµη θεραπεία τής στένωσης ή τής απόφραξης αιµοφόρου αγγεί-
ου, κατά την οποία το µόσχευµα που τοποθετείται συνδέεται µε το 

πάσχον ή αποφραγµένο αγγείο σε δύο σηµεία του, ψηλότερα και χα-
µηλότερα από το σηµείο στένωσης ή απόφραξης του, ώστε η κυκλο-
φορία τού αίµατος ή άλλου σωµατικού υγρού να παρακάµπτεται. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. by pass «παρακαµπτήριος»]. µπαϊράκι (το) {χωρ. 
γεν.} (λαϊκ.) σηµαία, παντιέρα ΣΥΝ. λάβαρο· ΦΡ. σηκώνω µπαϊράκι | 
κεφάλι | παντιέρα εξεγείροµαι, διεκδικώ δυναµικά τα δικαιώµατα µου, 
επαναστατώ εναντίον κάποιου, απειθαρχώ: οι ραγιάδες τού Μοριά 
σήκωσαν µπαϊράκι || µικρή-µικρή σήκωσε µπαϊράκι κατά των δικών της 
κι έφυγε απ' το σπίτι ΣΥΝ. στασιάζω. [ΕΤΥΜν< τουρκ. bayrak]. 
µπαϊράµι (το) {µπαϊραµ-ιού | -ιών} καθεµιά από τις δύο µεγάλες θρη-
σκευτικές γιορτές τού ισλάµ, από τις οποίες η µία συµπίπτει µε το 
τέλος τής νηστείας τού ραµαζανιού και η άλλη ακολουθεί µετά από 
εβδοµήντα ηµέρες. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bayram]. µπάιτ (το) {άκλ.} 
ελλην. ψηφιολέξη ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µετρήσεως ψηφιακής 
πληροφορίας· αποτελείται από οκτώ δυαδικά ψηφία (bits). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. byte, αγν. ετύµου]. µπακ (το/ο) {άκλ.} ελλην. οπισθοφύλακας, 
αµυντικός ΑΘΛ. παίκτης ποδοσφαιρικής οµάδας, που η θέση του είναι 
στην άµυνα: πλάγιος ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. back «πίσω» < αρχ. αγγλ. 
baec]. µπάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η κοιλιά: φούσκωσε τη ~ 
του 2. το φούσκωµα τού στοµαχιού ή τής κοιλιάς από το πάχος: έχεις 
κάνει ~ ΣΥΝ. προκοίλι. [ETYM; < αλβ. baka]. µπάκακας (ο) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) ο βάτραχος.  — (υποκ.) µπάκα κά κι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µπαµπάκας < µτγν. βάβακας, ηχοµιµητική «γλώσσα» τού 
Ησυχίου, η οποία προήλθε από τη φωνή τού βατράχου]. µπακάλης (ο) 
{µπακάληδες}, µπακάλισσα (η) {µπακαλισσών} 1. ιδιοκτήτης 
καταστήµατος στο οποίο πωλούνται προϊόντα πολλών ειδών, συνήθ. 
για οικιακή χρήση και ορισµένα τυποποιηµένα είδη τροφίµων ο 
παντοπώλης 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που κάνει πρόχειρους 
υπολογισµούς ή προχειροδουλειές, που δουλεύει εµπειρικά: δεν τον 
εµπιστεύοµαι για µια τόσο υπεύθυνη δουλειά, αυτός είναι ~! [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. bakkal]. µπακαλιάρος (ο) (καθηµ.) 1. εδώδιµο θαλάσσιο ψάρι 
που ψαρεύεται για το εκλεκτό του κρέας και απαντά σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο και τον Ατλαντικό Ωκεανό 
2. κάθε εδώδιµο θαλάσσιο ψάρι, το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια 
µε το παραπάνω ψάρι 3. (συνεκδ.) το ψάρι αυτό µαγειρεµένο: ~ 
σκορδαλιά. Επίσης βακαλάος. — (υποκ.) µπακαλιαράκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< διαλεκτ. ιταλ. *baccaglaro < ισπ. bacalao < βασκ. bakai]ao, αγν. 
ετύµου]. µπακαλική (η) {χωρ. πληθ.} 1. το επάγγελµα τού µπακάλη·  
ΦΡ. είδη µπακαλικής τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστηµα τού 
µπακάλη 2. (µτφ.) οι πρόχειροι, πρακτικοί υπολογισµοί: δεν θέλει 
πολλή σκέψη, είναι απλή ~. µπακάλικο (το) το κατάστηµα τού 
µπακάλη, το παντοπωλείο.   — 
(υποκ.) µπακαλικάκι (το). µπακάλικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε τον µπακάλη: ~ τεφτέρι 2. (µτφ.) αυτός που γίνεται µε 
προχειρότητα και βασίζεται στην εµπειρία: ~ λογαριασµός. 
µπακαλίστικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το µπακάλικο ή τον 
µπακάλη: ~ λογαριασµός (που γίνεται πρόχειρα σε χαρτί µε απλές 
αριθµητικές πράξεις) 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που εκφράζει ή 
προκύπτει από µικρόψυχη υπολογιστική νοοτροπία: δεν τα µπορώ 
αυτά τα ~ στις σχέσεις των ανθρώπων, τι θα κερδίσω και τι θα βγει-
σκοπός είναι να δίνεις, επειδή το θέλεις. — µπακαλίστικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. µπακαλόγατος (ο) (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) ο γάτος 
τού παντοπώλη, που έµενε µέσα σε παντοπωλείο· (κατ' επέκτ.) ο 
καλοθρεµµένος γάτος 2. (ειρων.) νεαρός υπάλληλος που εργάζεται σε 
παντοπωλείο ΣΥΝ. µπακαλόπαιδο. µπακαλοδέφτερο κ. 
µπακαλοτέφτερο (το) πρόχειρο, τσαλακωµένο σηµειωµατάριο, όπως 
αυτό που χρησιµοποιούσε ο µπακάλης. µπακαλόπαιδο (το) 1. νεαρός 
υπάλληλος µπακάλικου 2. ο γυιος τού 
παντοπώλη. Επίσης µπακαλόπουλο (το). µπακαλόχαρτο (το) 1. 
πρόχειρο χαρτί πάνω στο οποίο έκαναν υπολογισµούς ή κρατούσαν 
σηµειώσεις οι µπακάληδες 2. χαρτί όπου αναγράφονται σηµειώσεις 
µε πρόχειρο τρόπο. µπακαράς (ο) {χωρ. πληθ.} χαρτοπαίγνιο που 
παίζεται µε έναν µπαν-κέρη και πολλούς παίκτες, συνήθ. σε καζίνο: « 
πήρα δεκαοχτώ χιλιάδες απ' τον ~» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης µπακαρά 
(το). [ETYM < γαλλ. baccara, αγν. ετύµου]. µπακιρένιος, -ια, -ιο 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από χαλκό, 
ο χάλκινος: ~ σκεύος | νόµισµα. µπακίρι (το) {µπακιρ-ιού | -ιών} 
(λαϊκ.) 1. ο χαλκός 2. µπακίρια (τα) χάλκινα µαγειρικά σκεύη ΣΥΝ. 
χαλκώµατα. Επίσης µπακιρικό (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bakir]. µπακιρτζήδικο (το) το εργαστήριο τού 
µπακιρτζή. µπακιρτζής (ο) {µπακιρτζήδες} ο κατασκευαστής 
χάλκινων µαγειρικών σκευών, µπακιριών ΣΥΝ. χαλκωµατάς. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bakirci]. µπακιρώνω ρ. {µπακίρω-σα, -θηκα, -
µένος} (λαϊκ.) καλύπτω µε φύλλα χαλκού, επιχαλκώνω. — 
µπακίρωµα (το). µπακλαβαδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα 
των κοµµατιών 

µπακλαβά, ο ροµβοειδής. µπακλαβάς (ο) {µπακλαβάδες} 
σιροπιαστό γλύκυσµα ταψιού, που 
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παρασκευάζεται από φύλλα ζύµης, βούτυρο ή λάδι, καρύδια και µέ-
λι και κόβεται συνήθ. σε ροµβοειδή κοµµάτια. — (υποκ.) µπακλαβα-
δάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. baklava]. µπακοτερµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 
(µεταξύ παιδιών που παίζουν ποδόσφαιρο) ο παίκτης που παίζει και 
ως τερµατοφύλακας και ως αµυντικός (µπακ), όταν τα παιδιά που 
παίζουν είναι λιγότερα από όσα χρειάζονται για να συµπληρώσουν 
κανονική οµάδα. [ΕΤΥΜ. < µπακ + τέρµα]. µπακούρι (το) {µπακουρ-
ιού | -ιών} (οικ.) ο άνδρας που έχει µείνει πολύ καιρό χωρίς ταίρι, που 
έχει στερηθεί την ερωτική συντροφιά: έµεινε | είναι ~. Επίσης 
µπακούρης (ο). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. bakir «παρθένος, ανέγγιχτος»]. 
µπάλα (η) (παλαιότ. ορθ. µπάλλά) {σπάν. µπαλών} 1. µάζα σώµατος 
που έχει συνήθ. σχήµα σφαίρας: τρώω µια ~ παγωτό || µια ~ χιονιού 
ΣΥΝ. σφαίρα 2. σφαιρικό αντικείµενο, που κατασκευάζεται από διά-
φορα υλικά και σε διάφορα µεγέθη, είναι είτε συµπαγές είτε από δέρµα 
εξωτερικά και εσωτερικά έχει σαµπρέλα που φουσκώνει- χρησι-
µοποιείται σε ποικίλα αθλήµατα, όπως στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, 
το µπέιζµπολ, το τένις κ.λπ.: φουσκώνω τη ~ || δερµάτινη | πλαστική ~ 
|| ~ του βόλεϊ | τού χάντµπολ || πετώ | ρίχνω | κλοτσώ τη - ΣΥΝ. τόπι, 
σφαίρα· ΦΡ. (α) σκάω τη µπάλα (i) την τρυπώ, ώστε να ξεφουσκώσει 
(ii) (στο ποδόσφαιρο) ρίχνω τη µπάλα από ύψος στο έδαφος, ώστε να 
αναπηδήσει (β) παίρνει (κάποιον) η µπάλα κάποιος υφίσταται µαζί µε 
άλλους τις συνέπειες για κάτι για το οποίο όµως ο ίδιος δεν ευθύνεται: 
αυτοί οι δυο έκαναν την κατάχρηση, αλλά τον πήρε κι αυτόν η µπάλα, 
γιατί δούλευε στο ίδιο γραφείο µε αυτούς 3. (συνεκδ.) το ποδόσφαιρο: 
από µικρός ενδιαφερόταν µόνο για τη ~ || παίζω | βλέπω | αγαπώ τη ~ || 
οι αστέρες τής ~ || οι φίλαθλοι φέτος θα χορτάσουν ~ || η ~ έχει λεφτά || 
θ' ασχοληθεί µε τη ~ 4. οβίδα παλιού καννονιού 5. (ειδικότ. παλαιότ.) 
σιδερένια σφαίρα, που δένεται µε αλυσίδα στο πόδι καταδίκων σε 
φυλακές 6. κάθε µάζα από πολλά, κυρ. οµοειδή αντικείµενα πιασµένα 
ή στοιβαγµένα µαζί σε κύλινδρο ή γενικότ. σφαιρικό σχήµα: έκανε 
µία - τα ρούχα || µια ~ βαµβάκι | στάχυα. — (υποκ.) µπαλάκι (το) 
(βλ.λ.) κ. µπαλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < διαλεκτ. ιταλ. balla < ιταλ. palla, γερµ. προελ., πβ. αρχ. 
γερµ. bal, αρχ. σκανδ. bollr κ.ά.], µπαλαδόρος (ο) ποδοσφαιριστής ο 
οποίος διαθέτει µεγάλη επιδεξιότητα στον χειρισµό τής µπάλας. 
[ΕΤΥΜ. < µπάλα + -δόρος (βλ.λ.)]. µπα λα ίνα (η) -> µπαναίλα 
µπαλάκι (το) {χωρ. γεν.} η µικρή µπάλα: το ~ τού πινγκ-πονγκΙ τού τέ-
νις- ΦΡ. (α) πετώ σε κάποιον το µπαλάκι µεταθέτω σε άλλον την ευ-
θύνη για κάτι: µόλις τα βρήκε δύσκολα, πέταξε το µπαλάκι στους 
υφισταµένους του (β) κάνω (κάποιον) µπαλάκι στέλνω (κάποιον) από 
τον έναν αρµόδιο στον άλλον, χωρίς να τον εξυπηρετώ: µε έκαναν 
µπαλάκι στην εφορία, µέχρι να τακτοποιήσω τελικά την υπόθεση µου. 
µπαλαλάικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τρίχορδο παραδοσιακό ρωσικό όρ-
γανο µε τριγωνικό σκάφος, τού οποίου το πίσω µέρος είναι επίπεδο 
και παίζεται µε τα πλήκτρα ή µε τα δάχτυλα. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. 
balalaika]. µπαλαµούτι (το) {µπαλαµουτ-ιού | δύσχρ. -ιών} (λαϊκ.) 1. 
κόλπο, τέχνασµα, απάτη (συνήθ. σε χαρτοπαίγνιο) 2. (!) ως 
χαρακτηρισµός ερωτικών θωπειών. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. balamut]. 
µπαλαµουτιάζω ρ. µετβ. {µπαλαµούτιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. 
εξαπατώ (κάποιον) κατά τη χαρτοπαιξία· (γενικότ.) παραπλανώ µε 
δόλο, υ.ε τεχνάσµατα 2. (!) βάζω χέρι (συνήθ. σε γυναίκα), χουφτώνω. 
µπαλάντα (η) → µπαλλάντα µπαλαντέζα (η) → µπαλλαντέζα 
µπαλαντέρ (ο) -> µπαλλαντέρ µπαλάντζα (η) → παλάντζα 
µπαλαούρο (το) 1. ΝΑΥΤ. η αποθήκη πλοίου, η οποία συνήθ. βρίσκε-

ται κάτω από το πυροβολείο µακριά από τα µέρη τού πλοίου όπου 
µένει ή κινείται το πλήρωµα και στην οποία συνήθ. φυλάσσονται εύ-
φλεκτα υλικά όπως χρώµατα, σχοινιά, κ.λπ.· παλαιότ. χρησίµευε ως 
χώρος κράτησης ή φυλάκισης 2. ο χώρος φυλάκισης, µπουντρούµι: 
τον έκλεισαν στο ~ || πήγε ~ ΣΥΝ. φυλακή, (λόγ.) δεσµωτήριο, (λαϊκ.) 
στενή. Επίσης µπαλαούρος (ο). 

[ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν., < ιταλ. balaustro «περίφραγµα» < balausto «άν-
θος αγριοροδιάς» < λατ. balaustium < µτγν. βαλαύστιον, αγν. ετύµου]. 
µπαλαρίνα (η) -> µπαλλαρίνα µπαλάσκα (η) -> παλάσκα 
µπαλάφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) ανοησία, σαχλαµάρα. — (µε-
γεθ.) µπαλαφάρα (η). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. µπαλένα (η) → 
µπαλαίνα µπαλέτο (το) → µπαλλέτο 
µπαλιά (η) 1. το χτύπηµα τής µπάλας και η τροχιά που διαγράφει κα-
τά την κίνηση της: έριξε πολύ καλή ~ || µακρινή | δυνατή ~ || ~ ακρι-
βείας || έξυπνη - || —τρύπα (µεταβίβαση τής µπάλας σε παίκτη περ-
νώντας την ανάµεσα από αντιπάλους) 2. το χτύπηµα (κάποιου) από 
µπάλα: από µια ~ µού έσπασαν τα γυαλιά. µπαλκονάτος, -η, -ο 1. 
(σπίτι, διαµέρισµα) που έχει µπαλκόνι 2. (κυρ. για πολιτικό) αυτός 
που διαθέτει ευχέρεια λόγου, παραστατικό ύφος, που µπορεί να 
επικοινωνεί µε το πλήθος (κυρ. σε µεγάλες συγκεντρώσεις) και να το 
συνεγείρει. µπαλκόνι (το) {µπαλκον-ιού | -ιών} 1. η εξωτερική 
προέκταση τού δαπέδου διαµερίσµατος ή γενικότ. κατοικίας, η οποία 
δεν κτίζεται γύ- 

ρω-γύρω, αλλά στην άκρη της τοποθετούνται κάγκελα ή χαµηλό κτι-
στό περιτείχισµα (για προφύλαξη από πτώση)· η (συνήθ. στενή) βε-
ράντα: βγαίνω | κάθοµαι στο - || στενό | φαρδύ | ψηλό | µικρό | πα-
ραδοσιακό | ξύλινο ~ || από το ~ βλέπεις µέχρι κάτω στη θάλασσα· ΦΡ. 
µιλάω | βγαίνω στο µπαλκόνι εκφωνώ συνήθ. πολιτικό λόγο ή εµφα-
νίζοµαι µπροστά σε συγκεντρωµένο πλήθος: τώρα που πλησιάζουν 
εκλογές, θα αρχίσουν όλοι οι πολιτικοί να βγαίνουν στα µπαλκόνια 2. 
υψηλή τοποθεσία µε θέα: το σηµείο αυτό ονοµάζεται «το ~ τού Πη-
λίου» 3. (λαϊκ.) µπαλκόνια (τα) για πλούσιο γυναικείο στήθος: µια 
γυναικάρα µε τους εξώστες και τα ~ της. — (υποκ.) µπαλκονάκι (το), 
(µεγεθ.) µπαλκονάρα (η). 

[ΕΤΎΜ. < ιταλ. balcone, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. balko «δοκός» (> 
γερµ. Balken), αγγλ. balk κ.ά. Βλ. κ. φάλαγγα]. µπαλκονόπορτα (η) η 
πόρτα που οδηγεί σε µπαλκόνι. µπαλλάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
ΦΙΛΟΛ. (α) ποιητική σύνθεση, η οποία αποτελείται κατά κανόνα από 
µία έως τέσσερεις οκτάστιχες στροφές, στο τέλος καθεµιάς από τις 
οποίες ακολουθούσε ολιγόστιχη, επαναλαµβανόµενη επωδός και η 
οποία επικράτησε κυρ. κατά τον 15ο αι. στην Ευρώπη (β) 
λυρικοαφηγηµατική σύνθεση µε σύντοµους στίχους, στροφές σε 
γρήγορο και ζωηρό ρυθµό και έντονη σύνδεση µε τη λαϊκή παράδοση 
των ευρωπαϊκών χωρών: οι - τού Γκαίτε | τού Σίλ-λερ | τού Τέννυσον | 
τού Ουγκώ (για την Ελλάδα, πβ. λ. παραλογή) 2. ΜΟΥΣ. (α) µουσική 
σύνθεση, κυρ. για πιάνο, µε αφηγηµατικό ύφος και διάθεση 
νοσταλγική: ~ τού Σοπέν (β) απλή και εύκολη µουσική σύνθεση για 
σόλο φωνή, που συνήθ. συνοδεύεται από ένα όργανο (λ.χ. κιθάρα): οι ~ 
τής Τζόαν Μπαέζ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < προβηγκ. balada < baiar «χορεύω» < µτγν. λατ. 
ballare < αρχ. βαλλίζω «χορεύω, χοροπηδώ» < βάλλω]. µπαλλαντέζα 
(η) (συνήθ. ορθ. µπαλαντέζα) {χωρ. γεν. πληθ.} µακρύ ηλεκτρικό 
καλώδιο, το οποίο συνδέεται µε άλλο ως προέκταση του µε φις, όταν 
θέλουµε να συνδέσουµε κινητή ηλεκτρική µηχανή ή συσκευή µε 
αποµακρυσµένη ηλεκτρική πηγή. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. baladeuse, θηλ. τού baladeur «περιφερόµενος», βλ. κ. 
µπαλλαντέρ]. µπαλλαντέρ (ο/το) (συνήθ. ορθ. µπαλαντέρ) {άκλ.} 1. 
(στα χαρτιά) τραπουλόχαρτο πάνω στο οποίο είναι ζωγραφισµένος 
ένας τζόκερ και στο οποίο ο κάθε παίκτης µπορεί να δώσει όποια αξία 
θέλει, δηλ. µπορεί να το χρησιµοποιήσει στη θέση οποιουδήποτε 
άλλου χαρτιού 2. (µτφ.) αυτός που µπορεί να λειτουργεί σε διάφορα 
περιβάλλοντα, να υιοθετεί εναλλακτικούς ρόλους αναλόγως των 
περιστάσεων: ~ στην πολιτική | στο ποδόσφαιρο. Επίσης (λαϊκ.) 
µπαλλαντέρι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. baladeur «περιφερόµενος» < p. (se) 
balader «περιφέροµαι» < balade «περίπατος» < ballade «µπαλλάντα»]. 
µπαλλαρίνα (η) (συνήθ. ορθ. µπαλαρίνα) {χωρ. γεν. πληθ.} χορεύτρια 
µπαλλέτου (κυρ. κλασικού). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. ballerina < ballare «χορεύω» < µτγν. λατ. 
ballare < αρχ. βαλλίζω «χορεύω, χοροπηδώ» < βάλλω]. µπαλλέτο (το) 
1. χορόδραµα που εκτελείται από έναν ή περισσότερους χορευτές µε 
τη συνοδία µουσικής και µε βάση συγκεκριµένη χορογραφία: 
µοντέρνο ~·   ΦΡ. κλασικό µπαλλέτο βλ. λ. κλασικός 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των χορευτών που παρουσιάζουν τέτοιες χο-ρογραφικές 
συνθέσεις: τα ~ Μπολσόι ήρθαν στην Αθήνα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. balletto, 
υποκ. τού ballo «χορός» < ρ. ballare «χορεύω». Βλ. κ. µπαλλαρίνα]. 
µπάλλος (ο) (συνήθ. ορθ. µπάλος) νησιωτικός χορός που χορεύεται 
από ζευγάρι (άνδρα και γυναίκα) αντικριστά: «και στην ψιλή την άµµο 
θα σε χορεύω ~» (τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ballo «χορός» < λατ. ballare «χορεύω». Βλ. κ. µπαλλα-
ρίνα]. µπάλλωµα (το) [µεσν.] (µπαλώµ-ατος | -άτων} (συνήθ. ορθ. 
µπάλωµα) 1. (α) η επιδιόρθωση σκισµένου ή φθαρµένου ρούχου µε 
ράψιµο κοµµατιού υφάσµατος (ανάλογου χρώµατος και ποιότητας) 
πάνω στο φθαρµένο σηµείο: όλη µέρα ασχολούµαι µε το ~ (β) 
(συνεκδ.) το κοµµάτι υφάσµατος που ράβεται πάνω σε σκισµένο ή 
φθαρµένο σηµείο ενδύµατος: το ~ δεν ράφτηκε καλά και φαίνεται 
άσχηµα 2. η επιδιόρθωση που γίνεται µόνο στο σηµείο που έχει 
υποστεί φθορά (ξεχωρίζοντας από το όλον): µετά το ατύχηµα το 
αυτοκίνητο ήταν γεµάτο µπαλλώµατα στα σηµεία όπου τρακάρισε 3. 
(µτφ.) (συνήθ. στον πληθ.) η πρόχειρη ή προσωρινή αντιµετώπιση µιας 
δυσάρεστης ή δύσκολης κατάστασης, συνήθ. µε τη λήψη ηµίµετρων: 
οι τελευταίες ρυθµίσεις τού νόµου είναι απλώς µπαλλώµατα- δεν 
πρόκειται να λύσουν το πρόβληµα µακροπρόθεσµα. — (υποκ.) 
µπαλλωµατάκι (το). µπαλλωµατής (ο) (συνήθης ορθ. µπαλωµατής) 
[µεσν.] {µπαλλωµα-τήδες}, µπαλλωµατού (η) {µπαλλωµατούδες} 
(λαϊκ.) επαγγελµατίας που επιδιορθώνει παπούτσια, ο τσαγκάρης. 
µπαλλώνω ρ. µετβ. (συνήθης ορθ. µπαλώνω) {µπάλλω-σα, -θηκα, -µέ-
νος} 1. επιδιορθώνω φθαρµένο ή σχισµένο ρούχο, ράβοντας ή κολλώ-
ντας πάνω στην επιφάνεια που θέλω να καλύψω ένα άλλο κοµµάτι 
υφάσµατος, συνήθ. τού ίδιου περίπου χρώµατος και σχεδίου (µε το 
ρούχο) ή ενώνοντας τις σχισµένες άκρες µεταξύ τους (µε κλωστή): ~ 
τις κάλτσες | το παντελόνι 2. επιδιορθώνω φθαρµένο ή τρυπηµένο υ-
πόδηµα- ΦΡ. (παροιµ.) παπούτσι από τον τόπο σου κι ας ε'ιν' και 
µπαλλωµένο βλ. λ. παπούτσι 3. (γενικότ.) επιδιορθώνω κάτι πλεχτό: ~ 
τα δίχτυα 4. επισκευάζω, διορθώνω την εµφάνιση ή ενισχύω την κα-
τασκευή ενός πράγµατος: ~ τον τοίχο που είχα τρυπήσει, για να πε-
ράσω τους σωλήνες 5. (µτφ.) διορθώνω πρόχειρα δυσάρεστη ή ανεπι-
θύµητη κατάσταση ή σφάλµα, προβάλλοντας δικαιολογίες ή ανα-
σκευάζοντας όσα είπα: προσπάθησε να µπαλλώσει την κατάσταση | τη 
γκάφα, αλλά ήταν πια αργά- ΦΡ. τα µπαλλώνω δίνω πρόχειρη λύση σε 
ένα πρόβληµα: δεν µπορείς να τα µπαλλώσεις τώρα πια, άσ' τα 
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κι ό,τι βγει 6. (µεσοπαθ. µπαλλώνοµαι) διορθώνω κάπως την οικονο-
µική µου κατάσταση, τακτοποιώ πρόχειρα τα προβλήµατα µου: κοι-
τάζει να πάρει µια συνταξούλα, να µπαλλωθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπολιά- 
&■ 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *εµ-βαλλ-ωνω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε- και 
διατήρηση τής αρχ. προφοράς (b) τού -β- έπειτα από το -µ-) < αρχ. 
εµβάλλω]. 

µπαλµασκέ κ. µπαλ-µασκέ (το) (άκλ.} χορός µεταµφιεσµένων (συ-
νήθ. τις Αποκριές). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bal-masqué < bal «χορός» (βλ. κ. µπαλλαρίνα) + 
masqué (βλ. κ. µάσκα)]. 

µπαλοθια κ. µπαλοτια (η) (διαλεκτ.) πυροβολισµός που ρίχνεται 
εθιµοτυπικά κυρ. στην Κρήτη κατά την τιµητική υποδοχή κάποιου, 
κατά τη διάρκεια γιορτής, γλεντιού σε γάµους, βαφτίσια κ.λπ.: αρχί-
ζω τις ~ || ρίχνω ~. 
[ΕΤΥΜ <■ µεσν. µπαλοτια < µπαλότα < βεν. balota | ιταλ. ballotta 
«σφαιρίδιο, κλήρος», υποκ. τού balla «µπάλα»]. 

µπαλονάκι (το) {χωρ. γεν.} ΙΑΤΡ. κοινή ονοµασία τής µεθόδου τής αγ-
γειοπλαστικής που εφαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώσεις στεφανι-
αίας νόσου. 

µπαλόνι (το) {µπαλον-ιού | -ιών} 1. µικρή φούσκα κατασκευασµένη 
από συνήθ. διαφανή ελαστική ύλη, που γεµίζει µε ατµοσφαιρικό αέ-
ρα ή άλλου είδους αέριο και φουσκώνει παίρνοντας διάφορα σχή-
µατα: φουσκώνω | τρυπάω | σκάω το ~ || πολύχρωµα - ΣΥΝ. φούσκα 2. 
(µτφ.) καθετί που µοιάζει σαν να έχει φουσκώσει: απ' το πολύ φαγη-
τό έχει γίνει (σαν) ~ 3. το αερόστατο (βλ.λ.). — (υποκ.) µπαλονάκι 
(το) (σηµ. 1), (µεγεθ.) µπαλονάρα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
ballon, µεγεθ. τού balle «µπάλα». Βλ. κ. µπάλα]. 

µπάλος (ο) → µπάλλος 
µπάλσαµο (το) → βάλσαµο 
µπαλσάµωµα (το) → βαλσάµωµα 
µπαλσαµώνω ρ. → βαλσαµώνω 
µπαλταδιά (η) (λαϊκ.) χτύπηµα µε µπαλτά, τσεκουριά. 
µπαλτάς (ο) {µπαλτάδες} (λαϊκ.) το τσεκούρι (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) πέλε-

κυς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. balta]. 
µπαλτατζής (ο) {µπαλτατζήδες} ο επαγγελµατίας ξυλοκόπος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. baltaci. βλ. κ. µπαλτάς]. 
µπάλωµα (το) → µπάλλωµα 
µπαλωµατής (ο) -+ µπαλλωµατής 
µπαλώνω ρ. → µπαλλώνω 
µπαµ (το) {άκλ.} (προφορ.-λαϊκ.) 1. ο δυνατός κρότος κυρ. από εκπυρ-
σοκρότηση όπλου, από σκάσιµο λάστιχου, µπαλονιού κ.λπ.: από πού 
ακούστηκε αυτό το ~; || δυνατό | ξαφνικό ~ ΣΥΝ. µπουµ- ΦΡ. (α) κάνω 
µπαµ (i) σηµειώνω εντυπωσιακή επιτυχία: το τελευταίο του βιβλίο θα 
κάνει µπαµ στις πωλήσεις || η ταινία έκανε µπαµ όπου κι αν προ-
βλήθηκε (ii) κάνω µεγάλη εντύπωση, γίνοµαι έντονα αισθητός, είµαι 
πολύ εντυπωσιακός: «απόψε κάνεις µπαµι» (λαϊκ. τραγ.) (iii) ξεχωρί-
ζω έντονα, είµαι πολύ εµφανής: Πώς δεν το είδες; Είναι από τα λάθη. 
που κάνουν µπαµι || κάνει µπαµ ότι ανήκει σε άλλο κόµµα (β) µπαµ 
(και) µπουµ (i) ο ήχος των πυροβολισµών: και ~ οι κουµπουριές (ii) η 
µάχη, η ένοπλη σύγκρουση και γενικότ. ο πόλεµος: δεν µπορώ αυτές 
τις ταινίες µε τα ~ (τις πολεµικές ταινίες) (γ) µπαµ και κάτω βλ. λ. κά-
τω (δ) το µεγάλο µπαµ η µεγάλη έκρηξη (συνήθ. για σηµαντική ή αρ-
νητική εξέλιξη ή πόλεµο): αν γίνει ~ και κηρύξουν πτώχευση τα 
ασφαλιστικά ταµεία, θα επικρατήσει χάος! || το - στις οικοδοµές έγινε 
µετά τον πόλεµο (υπήρξε µεγάλη οικιστική δραστηριότητα) · 2. 
(προφορ.) αµέσως: µε το που το ζήτησα, ~, µου το έφερε. [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητική λ.]. 

µπάµια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ποώδες φυτό τού οποίου ο καρπός εί-
ναι επιµήκης τριχωτή κάψα µε πολλά σφαιρικά σπέρµατα 2. (συ-
νεκδ.) ο καρπός τού φυτού αυτού 3. µπάµιες (οι) οι παραπάνω καρποί 
µαγειρεµένοι ως λαδερό φαγητό: ~ κοκκινιστές. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
bamya]. 

µπάµιας (ο) {χωρ. πληθ.} υβριστ. για πρόσωπο νωθρό και ανόητο. 
µπαµπάκας (ρ) → µπαµπάς 
µπαµπακερός, -ή, -ό → βαµβακερός 
µπαµπάκι (το) → βαµβάκι 
µπαµπακιά (η) -> βαµβάκια 
µπαµπακιάζω ρ. αµετβ. {µπαµπάκιασ-α, -µένος} 1. αποκτώ την υφή 
τού βαµβακιού, χνουδιάζω 2. (µτφ.) γίνοµαι λευκός σαν το µπαµπά-
κι, ασπρίζω: µπαµπάκιασαν τα µαλλιά του. 

µπαµπακόσπορος (ο) → βαµβακόσπορος 
µπαµπακούλης (ο) ~> µπαµπάς 
µπαµπαλής (ο) {µπαµπαλήδες} γέρος ξεµωραµένος. [ΕΤΥΜ. < 

µπαµπαλο «ράκος, κουρέλι» < πιθ. πάµπαλο < επίθ. παµπάλαιος ίσως 
συνδ. µε αρωµ. babalire «µωρολογώ, ανοηταίνω»]. 

µπαµπαλο (το) 1. (κυριολ.) το κουρέλι 2. (µειωτ.-µτφ. για πρόσ.) ο 
άµυαλος και ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *πάµπαλον < αρχ. παµπάλαιον, ουδ. τού επιθ. παµπά-
λαιος]. 

µπαµπάς1 (ο) {µπαµπάδες} (καθηµ.) ο πατέρας.  — (χαϊδευτ.) µπα-
µπάκας κ. µπαµπούλης κ. µπαµπακούλης (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. Εκφραστ. ηχοµιµητική λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

µπαµπάς' (ο) {µπαµπάδες} το σαβαρέν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. baba < πολ. baba «ηλικιωµένη γυναίκα»]. 

µπαµπέσης (ο) {µπαµπέσηδες}, µπαµπέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πα-
νούργος και δόλιος άνθρωπος, που δεν έχει µπέσα, που δεν µπορείς 
να του έχεις εµπιστοσύνη ΣΥΝ. απατεώνας, κατεργάρης, µασκαράς, 
µπαγαπόντης. — µπαµπέσικος, -η, -ο, µπαµπέσικα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < αλβ. pabesë, βλ. κ. λ. µπέσα]. 
µπαµπεσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η αναξιοπιστία και δολιότητα τού 
χαρακτήρα κάποιου 2. (συνεκδ.) ύπουλη πράξη, παραβίαση συµφω-
νίας ή υπόσχεσης: τους συλλάβανε µε ~ ΣΥΝ. ατιµία. 

Μπάµπης (ο) → Χαραλάµπης 
µπαµπόγερος (ο), µπαµπόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ο πολύ γέρος 

άνθρωπος 2. (µειωτ.) κακός ή άσχηµος γέρος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µπάµπω + γέρος]. 

µπαµπού (το) {άκλ.} 1. φυτό µε καλαµωτό, κούφιο κορµό, που καλ-
λιεργείται στις τροπικές χώρες και τού οποίου ορισµένα µέρη χρησι-
µοποιούνται στην επιπλοποιία, τη χαρτοποιία ή τρώγονται µαγειρε-
µένα (βλαστοί) 2. (συνεκδ.) έπιπλο ή κατασκευή από το παραπάνω 
ξύλο: τα έπιπλα τής βεράντας είναι ~ || (κ. ως ουσ.) τα - θέλουν λου-
στράρισµα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. bambou < µαλαϊκ. bambù]. 

µπαµπουίνος κ. βαβουίνος (ο) πίθηκος µε µεγάλο κεφάλι, πλατιά 
µάγουλα και µακρύ, γυµνό ρύγχος, που µοιάζει µε τού σκύλου" έχει 
µήκος από µισό έως ένα µέτρο και απαντά κυρ. στην ξηρή σαβάνα 
και στις βραχώδεις περιοχές τής Αραβίας και τής Αφρικής Ν. τής Σα-
χάρας· είναι ζωηρό ζώο, εκπαιδεύσιµο και πολύ έξυπνο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. babbuino < µέσ. γαλλ. babouin, που συνδ. µε τη λ. babine 
«χείλος, γκριµάτσα», πιθ. από εκφραστική ονοµατοποιηµένη ρίζα 
*bab- «γκριµάτσα»]. 

µπαµπούλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φανταστικό τέρας, που χρησι-
µοποιείται συχνά από τους ενηλίκους ως φόβητρο των µικρών παι-
διών: φάε γρήγορα το φαγητό σου, γιατί θα έρθει ο ~! 2. (γενικότ.) 
οτιδήποτε σκορπίζει τον φόβο: η αντιπολίτευση προσπαθεί να παίξει 
τον ρόλο τού ~ || πέρασε η εποχή που ο δάσκαλος έκανε στους µαθη-
τές τον ~ ΣΥΝ. φόβητρο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µπαµπούλας | µπούµπουλας «σκα-
θάρι» (< αρχ. βοµβυλιός | βοµβυλός < βόµβος, βλ.λ.). Κατ' άλλη άπο-
ψη, πρόκειται για ηχοµιµητική λ., που πλάστηκε προς εκφοβισµό των 
παιδιών]. 

µπαµπούλης (ο) → µπαµπάς 
µπάµπουρας (ο) (λαϊκ.) κολεόπτερο έντοµο που ζουζουνίζει ΣΥΝ. 
σκαραβαίος, σκαθάρι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαµπούλας | µπούµπουλας 
(βλ. λ. µπαµπούλας)]. 

µπάµπω (η) → βάβω 
µπαναίλα (η) (συνήθ. ορθ. µπανέλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κεράτινο έλα-
σµα, που προέρχεται από το στόµα τής φάλαινας, από το οποίο κα-
τασκευάζονται κυρ. ορθοπαιδικά είδη (στηθόδεσµοι, ζώνες κ.λπ.) 2. 
(κατ' επέκτ.) έλασµα από οποιαδήποτε ύλη, που έχει παρόµοια χρήση. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. balena < λατ. bal(l(aena < αρχ. φάλ(λ)αινα, µε 
την επίδρ. τού ιλλυρ. baliö(n) «στέλεχος, έλασµα»]. 

µπανάλ επίθ. {άκλ.} ελλην. τετριµµένος· αυτός που είναι ξεπερασµέ-
νης µόδας, που είναι πια τετριµµένος- ο κακόγουστος: πολύ ~ αυτό 
που φοράει || ο µελοδραµατισµός στις ταινίες είναι πια ~ || το φέρσιµο 
του είναι πολύ ~ ΣΥΝ. ξεπερασµένος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. banal < ban «δηµόσια διακήρυξη» < αρχ. γερµ. ban «δι-
καστική δικαιοδοσία, αρµοδιότητα»]. 

µπανάνα (η) {µπανανών} 1. ο κίτρινος καµπυλόσχηµος καρπός τής 
µπανανιάς 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε τη µπανάνα: παγω-
τό | γλυκό ~ || γεύση ~ 3. µικρό τσαντάκι που φοριέται στη µέση και 
έχει το σχήµα τού παραπάνω καρπού 4. (ως καλοκαιρινή θαλάσσια 
ψυχαγωγία) φουσκωτή βάση σε σχήµα µπανάνας, πάνω στην οποία 
κάθονται λουόµενοι και έλκονται από ταχύπλοο σκάφος. — (υποκ.) 
µπανανούλα κ. µπανανίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < πορτ. banana, από γλώσσα 
τής ∆. Αφρικής]. 

µπανανιά (η) τροπική πόα που καλλιεργείται για τους εύγευστους και 
θρεπτικούς καρπούς της, τις µπανάνες. 

µπανανιά (η) (υποτιµ.) τριτοκοσµική κυρ. χώρα, δικτατορία ή κατ' 
επίφαση δηµοκρατία, µε εκτεταµένη επέµβαση τού ξένου παράγοντα 
στα εσωτερικά της· αλλιώς δηµοκρατία τής µπανάνας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
banana republic, µειωτ. ονοµασία για µικρά κράτη, κυρ. τής Κ. κ. Ν. 
Αµερικής]. 

µπανανόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φλούδα τής µπανάνας 2. 
(µτφ.) επικίνδυνο, ολισθηρό σηµείο ή παγίδα, κυρ. στις ΦΡ. (α) ρίχνω 
µπανανόφλουδα σε κάποιον στήνω έξυπνη παγίδα σε κάποιον (β) 
πατάω τη µπανανόφλουδα παρασύροµαι και πέφτω στην παγίδα 
που µου έστησε κάποιος. 

µπανγκαλόου (το) {άκλ.} µικρό µονώροφο σπίτι, ελαφράς κατα-
σκευής, που περιβάλλεται από βεράντες, έχει επίπεδη ή κεκλιµένη 
στέγη και χρησιµοποιείται ως εξοχική κατοικία ή ενοικιαζόµενο κα-
τάλυµα σε ξενοδοχειακό συγκρότηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bungalow < χίντι banglä «σπίτι» (βεγγαλικής αρχιτε-
κτονικής)]. 

Μπανγκλαντές (το) {άκλ.} (βεγγαλ. Gana Prajàtantri Bangla-desh = 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία τού Μπανγκλαντές) κράτος τής Ν. Ασίας Β. τού 
Κόλπου τής Βεγγάλης µε πρωτεύουσα τη Ντάκα, επίσηµη γλώσσα τη 
Βεγγαλική και νόµισµα το τάκα. 
[ΕΤΥΜ, < βεγγαλ. Bangladesh < banglä «Βεγγάλη» + des «χώρα». Το όν. 
Banglä αναφέρεται σε οµώνυµο ιθαγενή λαό, τού οποίου ο πρόγονος 
είχε το όνοµα Banga]. 

µπανέλα (η) → µπαναίλα 
µπανιαρίζω ρ. µετβ. {µπανιάρισ-α, -τηκα, -µένος} κάνω µπάνιο σε 
κάποιον: ~ το µωρό. Επίσης µπανιάρω. — µπανιάρισµα (το). 
[ΕΤΎΜ; < ιταλ. bagnare. Βλ. κ. µπάνιο]. 

µπανιέρα (η) {µπανιερών} µαρµάρινη, εµαγέ ή πορσελάνινη επιµή-
κης λεκάνη µεγάλων διαστάσεων, ένα από τα είδη υγιεινής τού λου-
τρού, που τοποθετείται στο δάπεδο και στην οποία µπαίνει κανείς 
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όρθιος ή καθιστός, για να κάνει µπάνιο ή ντους, να λουστεί κ.λπ.: κυκλική | 
τετράγωνη ~ || κλασική ~ (όταν η λεκάνη στηρίζεται σε ποδαράκια). — (υποκ.) 
µπανιερίτσα κ. µπανιερούλα (η). [ΕΤΥΜ. < µπάνιο + -ιέρα, πβ. αλατ-ιέρα, 
πουδρ-ιέρα]. 

µπανιερό (το) (λαϊκ.) ένδυµα ειδικό για θαλάσσιο µπάνιο- το µαγιό. [ΕΤΥΜ. < 
µπάνιο + παραγ. επίθηµα -ερό, πβ. κ. φυσ-ερό]. 

µπανίζω ρ. µετβ. {µπάνισα} (οικ.) 1. κοιτάζω µε τρόπο ή κρυφά συνήθ. κάτι 
τολµηρό ή µε ερωτικό ενδιαφέρον: ο νεαρός µπάνιζε την κοπέλα που γδυνόταν 
στην παραλία ΣΥΝ. κάνω | παίρνω µάτι 2. (γενικότ.) διακρίνω από απόσταση 
(κάποιον/κάτι): τον µπάνισε που ερχόταν ΣΥΝ. κόβω. — µπάνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µπάνιο (βλ.λ.). Η συνήθεια µερικών ανδρών στο παρελθόν να 
παρακολουθούν τις λουόµενες γυναίκες που έκαναν µπάνιο µε µαγιό, οδήγησε 
στη σηµερινή σηµ.]. 

µπάνικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που είναι ωραίος και ελκυστικός 2. 
(για πράγµ.) αυτός που είναι εντυπωσιακός αλλά (συνήθ.) δεν έχει καλή 
ποιότητα. [ΕΤΥΜ. < µπανίζω + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

µπάνιο (το) 1. το πλύσιµο τού σώµατος µε (ζεστό) νερό και σαπούνι ή 
αφροντούς | αφρόλουτρο κ.λπ.: ζεστό | απολαυστικό ~ || κάνω ~ στον µπέµπη || 
πετσέτα µπάνιου (βλ. λ. πετσέτα)· ΦΡ. κάνω µπάνιο πλένοµαι, πλένω το σώµα 
µου: πόσο συχνά κάνεις µπάνιο; 2. (ειδι-κότ.) το πλύσιµο τού σώµατος σε 
µπανιέρα γεµάτη νερό, στην οποία κανείς κάθεται ή ξαπλώνει, ώστε να 
καλύπτεται όλο το σώµα· κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το ντους: αρωµατικά 
άλατα για το - 3. (συνεκδ.) (α) το δωµάτιο σπιτιού, ξενοδοχείου κ.λπ., που 
είναι διαµορφωµένο κατάλληλα, ώστε να χρησιµεύει στην εξυπηρέτηση των 
προσωπικών αναγκών και στην προσωπική υγιεινή και περιποίηση όσων 
µένουν στο σπίτι, το ξενοδοχείο κ.λπ.: καθαρίζω το ~ || πλακάιαα µπάνιου (β) 
(καταχρ.) η τουαλέτα, το αποχωρητήριο- ΦΡ. µπαίνω στο µπάνιο (α) 
χρησιµοποιώ το δωµάτιο αυτό, για να πλυθώ: ακόµα δεν έχω µπει στο µπάνιο 
κι έχω να φτειάξω και τα µαλλιά µου (β) χρησιµοποιώ το δωµάτιο αυτό για την 
προσωπική µου ανάγκη: µήπως θέλεις να µπεις στο µπάνιο; 4. (συνεκδ.) η 
επιµήκης λεκάνη για το πλύσιµο και την περιποίηση τού σώµατος· η µπανιέρα 
ΣΥΝ. (αρχαιο-πρ.) λουτήρας 5. το θαλάσσιο λουτρό: πόσα ~ έκανες το 
καλοκαίρι; || πού κάνεις µπάνιο, όταν πας στο εξοχικό σου; || όταν φυσάει, δεν 
πάµε για ~· ΦΡ. τα µπάνια τού λαού (α) οµαδικές ηµερήσιες εκδροµές σε 
παραθαλάσσια µέρη, οργανωµένες για να κάνουν µπάνιο άνθρωποι των 
λαϊκών στρωµάτων (β) η περίοδος τού καλοκαιριού, όταν οι περισσότεροι 
εργαζόµενοι παίρνουν άδεια και πηγαίνουν µαζικά για διακοπές στη θάλασσα 
6. µπάνια (τα) λουτρά σε ιαµατικές πηγές για τη θεραπεία ρευµατικών κυρ. 
παθήσεων. — (υποκ.) µπανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bagno < δηµώδ. λατ. bannium < λατ. 
balneum | balineum < αρχ. βαλανεΓον < βαλανεύς «ο υπεύθυνος τού λουτρού, 
εκείνος που ετοιµάζει το νερό», αβεβ. ετύµου, πιθ. πρόκειται για προελλην. 
δάνειο µε εξειδικευµένη τεχνική σηµ. «ζεστό µπάνιο». Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. 
συνδέεται µε το αρχ. βάλανος (βλ.λ.) µε τη σηµ. «φιάλη, κούπα», όπως 
επιµαρτυρείται από τον Ησύχιο στη «γλώσσα» βαλανειόµφαλος, η οποία πιθ. 
δήλωνε το στόµιο τής µπανιέρας και το κοίλωµα τής φιάλης νερού]. 

µπανιστήρι (το) {µπανιστηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το να κρυφοκοιτάζει κάποιος 
γυµνούς ή ηµίγυµνους ανθρώπους ή ερωτικές πράξεις µε σκοπό τη 
σεξουαλική του διέγερση: καθόταν στην παραλία και έκανε µπανιστήρι σε 
τουρίστριες ΣΥΝ. µάτι, ηδονοβλεψία. [ETYM. < µπανίζω + παραγ. επίθηµα -
τήρι, κατά το σχήµα σκαλίζω -σκαλιστήρι, ποτίζω - ποτιστήρι κ.λπ.]. 

µπανιστηρτζής (ο) {µπανιστηρτζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κάνει µπανιστήρι 
ΣΥΝ. ηδονοβλεψίας, µατάκιας. 

µπάνκα κ. (σπανιότ.) µπάνκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-σπάν.) πιστωτικό 
ίδρυµα, τράπεζα- ΦΡ. (στη χαρτοπαιξία) (α) κάνω | έχω τη µπάνκα µοιράζω 
τα χαρτιά τής τράπουλας, πληρώνοντας µε δικά µου χρήµατα όσους κερδίζουν 
και εισπράττοντας τα χρήµατα που χάνουν ΣΥΝ. κάσα, µάννα (β) τινάζω τη 
µπάνκα στον αέρα κερδίζω όλα τα λεφτά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. banca, γερµ. 
αρχής, πβ. γερµ. Bank]. 

µπανκαδόρος κ. (σπαν.) µπανκαδόρος (ο) χαρτοπαίκτης που έχει ή κάνει τη 
µπάνκα σε ορισµένα παιχνίδια τής τράπουλας ΣΥΝ. µπανκέρης. 
[ΕΤΥΜ < µπάνκα + -δόρος (βλ.λ.)]. µπανκανότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (σπάν.) 

το χαρτονόµισµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. banque-note «τραπεζογραµµάτιο»]. µπανκέρης (ο) 
{µπανκέρηδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) ο τραπεζίτης · 2. ο µπανκαδόρος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού ιταλ. banchiere < banca «τράπεζα - µπάνκα (τυχερών 
παιγνιδιών»]. µπάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πλαϊνή πλευρά, το πλάι: το 
καράβι έγειρε από τη δεξιά ~ || γύρισε από την άλλη -, να κοιµηθεί (άλλαξε 
πλευρό) 2. (µτφ.) η πλευρά, η µεριά: του επιτέθηκαν απ' όλες τις ~ 3. (µτφ.) 
απόµερη θέση, περιθώριο· άκρη- ΦΡ. (α) βάζω στη µπάντα (ϊ) (για λεφτά) 
εξοικονοµώ, αποταµιεύω (ii) παραµερίζω ή περιθωριοποιώ (κάποιον): τον 
έκαναν στην ~ και συνέχισαν την επιχείρηση µόνοι τους (β) κάνω (κάποιον) στη 
µπάντα παραµερίζω, θέτω στο περιθώριο (κάποιον) (γ) (κάθοµαι) στη µπάντα 
δεν ανακατεύοµαι (σε υπόθεση): Εσύ κάτσε στη µπάντα! Θα λύσουµε µόνοι τη 
διαφορά µας! · 4. ζώνη συχνοτήτων: η ~ των UHF I VHF · 5. ΜΟΥΣ. ορχήστρα 
στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι οικογένειες των πνευστών και ορισµένα 
κρουστά: παίζει κλαρίνο στη ~ τού δήµου ΣΥΝ. φιλαρµονική, ορχήστρα 
πνευστών · ΦΡ. µπαίνω µε τις µπάντες εισέρχοµαι κάπου 

µε ορµή, µε δύναµη ή επιδεικτικά: «το νέο σίριαλ µπήκε µε τις µπάντες στους 
πίνακες θεαµατικότητας, επιτυγχάνοντας υψηλότατα ποσοστά» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. banda < αρχ. γερµ. bant (πβ. γοτθ. bandwa «σήµα, 
σηµάδι», αρχ. σκανδ. band «δεσµός»)]. 

µπαντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φουλάρι διπλωµένο ή στριµµένο πολλές φορές 
σαν λεπτή ταινία, το οποίο χρησιµοποιούν συνήθ. οι γυναίκες, για να 
στερεώνουν τα µαλλιά τους. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bandanna < πορτ. bandana < χίντι bändhnü «µέθοδος βαφής» 
< σανσκρ. bândhana-]. 

µπαντανάς (ο) {µπαντανάδες} (λαϊκ.) επικάλυψη τοίχου µε ασβέστη, 
ασβέστωµα ΣΥΝ. άσπρισµα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. badana]. 

µπαντανόβουρτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κυλινδρική βούρτσα, η οποία µπορεί 
να περιστρέφεται και έχει µακρύ χερούλι, για να φτάνει µακριά- 
χρησιµοποιείται κυρ. για το βάψιµο των ψηλών τοίχων, τού ταβανιού κ.λπ. 

µπάντα ρω ρ. µετβ. {µπαντάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) περιτυλίγω µε επίδεσµο, 
επιδένω. — µπαντάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. banda «επίδεσµος» < δηµώδ. λατ. *binda, γερµ. προελ., πβ. 
αρχ. γερµ. binta «δίχτυ», αρχ. αγγλ. bend δεσµά»]. 

µπάντζο (το) {άκλ.} έγχορδο νυκτό µουσικό όργανο, που µοιάζει µε κιθάρα και 
αποτελείται από στρογγυλό ηχείο, το οποίο έχει στο πάνω µέρος του 
τεντωµένο δέρµα και βραχίονα µε πέντε µεταλλικές χορδές· χρησιµοποιείται 
στα µπλουζ, στη τζαζ αλλά και στο ροκ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. banjo < πορτ. 
(Βραζιλίας) banza, αφρικ. προελ., πβ. mbanza (γλώσσα Κιµπουντού)]. 

µπαξές κ. µπαχτσές (ο) {µπαξέδες} (λαϊκ.) κήπος, περιβόλι· ΦΡ. (α) (µτφ.) έχω 
καρδιά µπαξέ είµαι εύθυµος και καλόκαρδος (β) απ' όλα έχει ο µπαξές | όλα 
τα 'χει ο µπαξές (ειρων.) υπάρχουν όλα άφθονα και πλούσια, µπορεί κανείς να 
βρει τα πάντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαχτσές < τουρκ. bahçe < 
περσ. bâgca «κηπάκος»]. 

µπαξίσι κ. µπαχτσίσι (το) {µπαξισι-ού | -ιών} (λαϊκ.) το φιλοδώρηµα και (κατ' 
επέκτ.) το δώρο ή το ποσό που δίνεται για δωροδοκία: πήρε γερό ~, για να µη 
µιλήσει. [ΕΤΥΜ < τουρκ. bah§i?]. 

µπαούλο (το) 1. (παλαιότ.) ξύλινο ή µεταλλικό κιβώτιο, που χρησιµοποιείται 
για τη φύλαξη ειδών ρουχισµού και οικιακών σκευών ΣΥΝ. σεντούκι, κασέλα 
2. (µτφ.-για πρόσ.) ο πολύ παχύς άνθρωπος: µην τρως πολύ, γιατί κοντεύεις να 
γίνεις ~. — (υποκ.) µπαου-λάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < βεν. baul < µεσν. λατ. baulus < bacaulum «φέρετρο, νεκρική 
κάσα»]. 

µπαουλοντίβανο (το) έπιπλο που συνδυάζει τη λειτουργία τού κρεβατιού και, 
στο κάτω µέρος του, την αποθηκευτική χρήση τού µπαούλου. 

µπαρι (το) {άκλ.} 1. µαγαζί, ιδίως νυχτερινό κέντρο, στο οποίο παίζεται δυνατή 
συνήθ. µουσική, σερβίρονται οινοπνευµατώδη ποτά και το οποίο διαθέτει 
µεγάλο µακρόστενο πάγκο (µπάρα), όπου µπορεί κανείς να πιει το ποτό του 
είτε όρθιος είτε σε τραπέζι είτε καθισµένος στα ψηλά σκαµπό δίπλα στον 
πάγκο: πηγαίνω | ξενυχτώ | διασκεδάζω στα ~ || γυρίζω στα ~ || µικρό | ήσυχο | 
κεντρικό | γεµάτο | χειµωνιάτικο - 2. ειδικό έπιπλο τού σπιτιού στο καθιστικό ή 
το σαλόνι, όπου τοποθετούνται οι µπουκάλες µε τα ποτά 3. (συνεκδ.) (α) ο 
ειδικά διαµορφωµένος χώρος στο σπίτι, όπου υπάρχει το παραπάνω έπιπλο 
και µπορεί να καθίσει κανείς σε ψηλά σκαµπό και να πιει το ποτό του (β) 
τµήµα ευρύτερου χώρου, όπου µπορεί κανείς να καθίσει και να αγοράσει ποτά 
ή ελαφρά εδέσµατα: το ~ τού θεάτρου | τού κινηµατογράφου | τού αθλητικού 
κέντρου | τού πλοίου | τού τρένου. — (υποκ.) µπαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bar < αρχ. γαλλ. barre < δηµώδ. λατ. *barra «ραβδί, βέργα», 
αγν. ετύµου]. 

µπαρ2 (το) {άκλ.} µονάδα µετρήσεως κυρ. τής ατµοσφαιρικής πίεσης. [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., < διεθν. bar < αρχ. βάρος]. 

µπάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ξύλινη ή µεταλλική ράβδος, που κλείνει και 
ασφαλίζει εσωτερικά την πόρτα ΣΥΝ. αµπάρα 2. µακρόστενη ξύλινη σανίδα 
(τάβλα) σε µπαρ, πάνω στην οποία ακουµπούν και πίνουν τα ποτά τους οι 
πελάτες: κάθοµαι στη ~ (σε σκαµπό γύρω από τη µπάρα) || η ~ ήταν γεµάτη (ο 
χώρος γύρω από τη µπάρα) 3. (στη γυµναστική, την άρση βαρών και στον 
χορό) όργανο (µακρόστενη ράβδος) για την εκτέλεση ορισµένων ασκήσεων 
τής ενόργανης γυµναστικής ή για την προσαρµογή βαρών στα άκρα της 4. 
κατακόρυφη ή λοξή γραµµή που χωρίζει λέξεις, µουσικούς φθόγγους, 
αριθµούς κ.λπ.: διπλή ~ (||) ΣΥΝ. (ΜΟΥΣ.) διαστολή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. barra < 
δηµώδ. λατ. *barra, αγν. ετύµου]. 

µπαράζ (το) {άκλ.} 1. καταιγισµός (από κάτι), συνεχόµενα, αλλεπάλληλα 
κρούσµατα µε χαρακτηριστικό την ένταση κατά την εκδήλωση τους: ~ 
διαµαρτυριών | δηλώσεων | φορολογικών µέτρων || «~ επιθέσεων κατά 
σερβικών στόχων» (εφηµ.) · 2. ΑΘΛ. (αγώνας) µπαράζ η αναµέτρηση µεταξύ 
οµάδων που ισοβαθµούν (συνήθ. σε ουδέτερο γήπεδο), κατά την οποία θα 
κριθεί ο τελικός νικητής. [ΕΤΥΜ < γαλλ. barrage «φράγµα» < p. barrer 
«φράζω» < barre «περίφραξη, σύρτης», βλ. κ. µπάρα]. 

µπαρκάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπάρκ-αρα κ. -άρισα} ♦ (συνήθ. αµετβ.) 1. 
επιβιβάζοµαι σε πλοίο, για να ταξιδέψω ως επιβάτης 2. επιβιβάζοµαι σε 
εµπορικό πλοίο, για να αναλάβω υπηρεσία, ναυτολογούµαι: µπάρκαρε σε 
τάνκερ ANT. ξεµπαρκάρω ♦ 3. (µετβ. για πρόσ. ή πράγµ.) τοποθετώ µέσα σε 
πλοίο: ~ εµπορεύµατα. — µπαρκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. imbarcare 
< im- (< in) + barca «βάρκα». Βλ. κ. βάρκα]. 
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µπάρκο (το) 1. η επιβίβαση ή η ανάληψη εργασίας σε πλοίο ΣΥΝ. 
µπαρκάρισµα 2. (συνεκδ.) το εµπόρευµα που φορτώνεται σε πλοίο: 
«και για -µες στ'αµπάρια είχε όλο παλληκάρια» (τραγ.) 3. χρηµατικό ποσό για 
τη ναύλωση πλοίου 4. ΝΑΥΤ. ευέλικτο ιστιοφόρο πλοίο µε 
τρία κατάρτια και µε διπλά πανιά στην πλώρη. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ισπ. barco < λατ. barca, βλ. κ. βάρκα. Στη σηµ. 
«µπαρκάρισµα» η λ. αποτελεί υποχωρητ. παράγωγο τού ρ. µπαρκάρω 

(πβ. κ. φρενάρω - φρένο, λουστράρω - λούστρο)]. µπάρµαν (ο) {άκλ.}, 
µπαργούµαν (η) {άκλ.} υπάλληλος που σερβίρει σε µπαρ. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. barman | barwoman < bar + man | woman]. µπάρµπα- (λαϊκ.-
οικ.) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων (για τον 

θείο κάποιου ή γενικότ. για ηλικιωµένα πρόσωπα): ο µπαρµπα-Γιάν-νης ο 
Κανατάς || ήρθε ο µπαρµπα-Γιώργος απ' το χωριό || η καλύβα τού µπαρµπα-
Θωµά. [ΕΤΥΜ. Το ουσ. µπάρµπας (βλ.λ.) ως λεξικό πρόθηµα]. 

Μπαρµπάντος (το) (άκλ.} (αγγλ. Barbados) νησιωτικό κράτος των 
Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική Θάλασσα µε πρωτεύουσα το 
Μπρίτζταουν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο 
Μπαρµπάντος. 
[ETYM. < αγγλ. Barbados < ισπ. barbado «γενειοφόρος», ονοµασία που 
δόθηκε τον 16ο αι. από τους Ισπανούς εξερευνητές εξαιτίας των 
χνουδωτών φύλλων που είχαν οι συκιές στο νησί]. 

Μπαρµπαριά (η) (παλαιότ.-λαϊκ.) το σύνολο των ορεινών περιοχών τής Β∆. 
Αφρικής, που περιλαµβάνει την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία και την 
περιοχή τής Τρίπολης τής Λιβύης· αλλιώς (κατά τους Αραβες γεωγράφους) 
Μαγκρέµπ (το) (βλ.λ.). — Μπαρµπαρέζος Γµεσν.] κ. Μπαρµπαρέσος [µεσν.] 
κ. Βαρβαρέζος (ο), µπαρµπαρέζι-κος, -η, -ο κ. µπαρµπαρέσικος [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. Barbarla | Berberia «χώρα των Βερβέρων» < *Βερ-
βαρία, αγν. ετύµου, µε παρετυµολ. επίδραση τής λ. βάρβαρος, ονοµασία που 
δόθηκε σε ολόκληρη τη βόρεια ακτή τής Αφρικής]. 

µπάρµπας (ο) (µπαρµπάδες) (λαϊκ.) 1. ο αδελφός τού πατέρα ή τής µητέρας, ο 
θείος: έχω έναν ~ στην Αµερική- ΦΡ. έχω µπάρµπα στην Κορώνη βλ. λ. 
Κορώνη 2. (γενικότ.) άνδρας µεγάλης ηλικίας: µπάρµπα, πρόσεχε στον δρόµο! 
|| (ενίοτε και µε µάγκικο ύφος) τι έγινε, ρε µπάρµπα, τρέχει τίποτε; — 
(χαϊδευτ.) µπαρµπούλης (ο). [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «γενειοφόρος», < 
ιταλ. barba «γενειάδα -σεβάσµιος άνθρωπος» < λατ. barba]. 

µπάρµπεκιου (το) {άκλ.} 1. φορητή ή κτιστή ψησταριά 2. (συνεκδ.) το ψήσιµο 
κρέατος ή λαχανικών στην παραπάνω ψησταριά και το ψηµένο µε αυτό τον 
τρόπο κρέας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. barbecue < ισπ.-αµερ. barbacoa (λ. τής Αϊτής)]. 

µπαρµπέρης (ο) {µπαρµπέρηδες} (λαϊκ.) ο κουρέας- ΦΡ. (παροιµ.) είναι πολλοί 
οι µπαρµπέρηδες για τού σπανού τα γένια οι περισσότεροι δείχνουν προθυµία 
για τα εύκολα πράγµατα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. barbiere < barba «γενειάδα» < 
λατ. barba]. 

µπαρµπεριάτικα (τα) (σπάν.) η αµοιβή που δίνεται στον µπαρµπέρη. 
µπαρµπέρικο (το) το κατάστηµα τού µπαρµπέρη, το κουρείο. 
µπαρµπούνι (το) {µπαρµπουν-ιού | -ιών} 1. ψάρι µε κόκκινο χρώµα, που 

αλιεύεται κυρ. για το εύγευστο κρέας του ΣΥΝ. τρίγλη 2. (µτφ.) ως 
χαρακτηρισµός εύσωµου ανθρώπου ή ελκυστικής γυναίκας · 3. µπαρµπούνια 
(τα) τα µπαρµπουνοφασουλα (βλ.λ.). — (υποκ.) µπαρ-µπουνάκι (το), (µεγεθ.) 
µπαρµπουνάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. barbon < λατ. barba «γενειάδα», επειδή το ψάρι έχει στο 
χείλος του λεπτό τρίχωµα που µοιάζει µε γενειάδα]. 

µπαρµπουνοφασουλα (τα) (λαϊκ.) ποικιλία φασολιών µε πλατείς και λείους 
λοβούς, που όταν ωριµάσουν γίνονται ασπροκόκκινα. 

µπαρµπουτατζής (ο) {µπαρµπουτατζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παίζει 
µπαρµπούτι κατά σύστηµα. [ΕΤΥΜ. < µπαρµπούτι + παραγ. επίθηµα -ατζής]. 

µπαρµπούτι (το) {µπαρµπουτιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) τυχερό παιχνίδι που 
παίζεται µε ζάρια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. barbut]. 

µπαρµπουτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το τραπέζι πάνω στο οποίο 
παίζεται µπαρµπούτι 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο παίζεται (συνήθ. κρυφά) 
µπαρµπούτι. [ΕΤΥΜ; < µπαρµπούτι + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. 

µπαρµπούτσαλο (το) (συνήθ. στον πληθ.) (λαϊκ.) για κάτι ανόητο, ψευδές ή 
απίθανο: -Πιστεύω ότι θα ρθεί. -Μπαρµπούτσαλα! Αφού έφυγε χθες! 
[ΕΤΥΜ; Αβεβ. ετύµου, πιθ. < βεν. barbuzzal «µάσκα για το µέτωπο» < 
barbuzza «είδος περικεφαλαίας» (πβ. ιταλ. barbuta) (< λατ. barba «γε-
νειάδα»)]^ 

µπαρµπρίζ (το) → παρµπρίζ 
µπαρόβιος (ο), µπαρόβια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) ο τακτικός πελάτης 

των µπαρ, αυτός που συχνάζει σε µπαρ. [ΕΤΥΜ. Νεολογισµός, < µπαρ + βίος, 
πβ. κ. µηχαν-ό-βιος]. 

µπαρόκ (το) {άκλ.} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε στις χώρες 
τής Ευρώπης και τής Αµερικής από τον 16ο ώς τον 18ο αι. στην 
αρχιτεκτονική και τη γλυπτική, κατόπιν δε και στις άλλες καλές τέχνες 
(ζωγραφική, µουσική κ.λπ.)· χαρακτηρίζεται για τον υπερβολικά πλούσιο 
διάκοσµο, τις έντονες αντιθέσεις, το επιδεικτικό ύφος και τις παράτολµες 
επινοήσεις 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε την παραπάνω τεχνοτροπία: 
~ έπιπλο | διακόσµηση | ύφος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. baroque < πορτ. barrocco 
«ασύµµετρο, ακανόνιστο µαργαριτάρι». Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στο 
λεξιλόγιο τής κο-σµηµατοποιίας, για να περιγράψει πολύτιµους λίθους 
ακανόνιστου σχήµατος, η δε χρήση της σχετικά µε τη φερώνυµη τεχνοτροπία 
είχε αρχικώς υποτιµητική χροιά]. 

µπαροτσαρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η νυχτερινή έξοδος σε 
πολλά µπαρ. µπαρούµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΝΑΥΤ. σχοινί µε το οποίο δένεται 
πλοίο ή βάρκα σε σταθερό σηµείο τής στεριάς. [ΕΤΥΜ < βεν. paroma | ιταλ. 
paroma < ισπ. paloma < αραβ. barim «τυλιγµένο σχοινί»]. µπαρουταποθήκη (η) 
{δύσχρ. µπαρουταποθηκών} 1.η πυριτιδαποθήκη (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) η 
αποθήκη πυροµαχικών. µπαρούτι (το) {µπαρουτιού | χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) η 
πυρίτιδα (βλ.λ.)- ΦΡ. (α) γίνοµαι µπαρούτι οργίζοµαι, θυµώνω άγρια: µόλις τα 
άκουσε, έγινε µπαρούτι! ΣΥΝ. γίνοµαι Τούρκος (β) µυρίζει | βροµάει µπαρούτι 
πρόκειται να συµβεί κάτι κακό, αναµένονται δυσάρεστα γεγονότα: µη µπλέκεσαι 
καθόλου σ' αυτή την ιστορία, µυρίζει µπαρούτι! 2. (µτφ.) (α) (για ποτό) µε πολύ 
µεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ: αυτό το τσίπουρο είναι - ΣΥΝ. σπίρτο (β) (για 
φαγητό) πολύ πικάντικο, καυτερό: τα µεξικάνικα φαγητά είναι ~ ΣΥΝ. (µτφ.) 
τούρκος. Επίσης µπαρούτη (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < τουρκ. barut < µτγν. πυρίτις (λίθος)]. µπαρουτιάζω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {µπαρούτιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) εξοργίζω, θυµώνω 
(κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) εξοργίζοµαι, «ανάβω». µπαρουτίλα (η) {χωρ. πληθ.} 
(καθηµ.) η µυρωδιά τού µπαρουτιού. µπαρουτόβολα (τα) βόλια από µπαρούτι 
ΣΥΝ. µπαρουτόσκαγα. µπαρουτοκαπνισµένος, -η, -ο 1. (κυριολ.) (συνήθ. για 
έµπειρους πολεµιστές) αυτός που έχει µαυρίσει από την κάπνα τής µάχης, τού 
µπαρουτιού 2. (µτφ.) αυτός που έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου από 
συγκρούσεις, µεγάλους αγώνες: τα ~ στελέχη τού κόµµατος ANT. άκαπνος. 
µπαρουτόσκαγα (τα) τα µπαρουτόβολα (βλ.λ.). µπαρούφα (η) {χωρ. πληθ.} 
(οικ.-µειωτ.) η ανόητη φλυαρία, ο αβάσιµος λόγος: όλο µπαρούφες πετάει, όταν 
συζητούµε ΣΥΝ. σαχλαµάρα, µπούρδα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. baruffa, γερµ. προελ., πβ. αρχ. γερµ. *biroufan > γερµ. berufen 
«καλώ, ονοµάζω»]. µπας µόριο → µπας και 
µπασαβιόλα κ. πασαβιόλα (η) {χωρ. πληθ.} έγχορδο µουσικό όργανο, που 
παράγει βαθύ ήχο, το κοντραµπάσο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bassa viola]. 
µπασιά κ. εµπασιά (η) (λαϊκ.) το σηµείο από όπου µπαίνει κανείς, η είσοδος 
ΣΥΝ. µπάσιµο, έµπα, έµπαση ANT. έξοδος. [ΕΤΥΜ µεσν. < έµβασία | εµπασιά < 
αρχ. έµβασις < έµβαίνω, βλ. κ. µπαίνω]. µπάσιµο (το) {µπασίµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. (σπάν.) η κίνηση προς τα µέσα, η είσοδος ΣΥΝ. έµπα 2. ΑΘΛ. (στο 
ποδόσφαιρο, στο µπάσκετ κ.α.) η ατοµική ενέργεια παίκτη, µε την οποία 
επιχειρεί να µπει στην περιοχή τού αντιπάλου και να επιτύχει γκολ, καλάθι 
κ.λπ.: επιχείρησε ~ από τα αριστερά || θεαµατικό ~ και γκολ! | και καλάθι! || κάνω 
~ 3. (συνεκδ.) το σηµείο από όπου µπαίνει κανείς (κάπου), η είσοδος: στο ~ τού 
σπιτιού είχαν έναν σκαλιστό καθρέφτη. [ΕΤΥΜ. < µπαίνω (πβ. κ. βγάζω - 
βγάλσιµο)]. µπασίστας (ο) → µπάσο µπάσκα (η) τµήµα γυναικείου ενδύµατος 
(φορέµατος, φούστας) που 
ξεκινά από τη µέση και φθάνει στην περιφέρεια. µπας και επίρρ. (προφορ.-
καθηµ.) µήπως: θα του τηλεφωνήσω, ~ τον πετύχω || ~ µε κοροϊδεύεις; Περίεργα 
µου φαίνονται αυτά που λες! [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπας (καί) < φρ. µήν πάς (καί)]. 
µπασκετα (η) {δύσχρ. µπασκετών} το καλάθι τού µπάσκετ (βλ.λ.) µε το ταµπλό 
πάνω στο οποίο στερεώνεται. [ΕΤΥΜ < µπάσκετ, κατ' αναλογίαν προς το 
ρακέτα]. µπάσκετ κ. µπάσκετ-µπολ (το) {άκλ.} η καλαθόσφαιρα | καλαθο-
σφαίριση (βλ.λ.).   — (υποκ.) µπασκετάκι (το), µπασκετικός, -ή, -ό, µπασκετικά 
επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. basket (ball) < basket «καλάθι»]. µπασκετµπολίστας      (ο)      
{µπασκετµπολιστών},      µπασκετ- 

µπολίστρια (η) {µπασκετµπολιστριών} καλαθοσφαιριστής. µπα σκίνα ς 
(ο) (αργκό-µειωτ.) ο αστυνοµικός ΣΥΝ. µπάτσος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. baskin]. µπας-κλάς επίθ. {άκλ.} (µειωτ.) αυτός που 
θεωρείται χαµηλής ποιότητας, λαϊκού γούστου, ευτελούς αξίας: αυτά τα έπιπλα 
είναι πολύ ~ || ΤΟ ντύσιµο του είναι ~||~ συνοικία. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. basse classe < basse (θηλ. τού επιθ. bas «χαµηλός, κατώτερος», 
βλ. κ. µπάσος) + classe «τάξη» (< λατ. classis)]. µπασκλασαρία (η) {χωρ. 
πληθ.} (λαϊκ.) σύνολο ανθρώπων χαµηλής ποιοτικής στάθµης: σ' αυτό το µαγαζί 
µαζεύεται όλη η ~ ΑΝΤ. Ο καλός κόσµος, αριστοκρατία, υψηλή κοινωνία. 
[ΕΤΥΜ. < µπας-κλάς + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. αλητ-αρία]. µπασµάς (ο) 
{µπασµάδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) είδος βαµβακερού υφάσµατος · 2. η 
συσκευασία φύλλων καπνού στην Α. Μακεδονία. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. basma 
«έκτυπο, στάµπα»]. µπασµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (µειωτ.-υβριστ.) αυτός 
που µοιάζει να έχει «µπει», να έχει συρρικνωθεί, µικρόσωµος: άκου γλώσσα 
που έβγαλε ο ~! ΣΥΝ. κοντοστούπης, µια σταλιά, τοσοδούλης · 2. (εκφραστή 
αυτός που έχει εισαχθεί ή µυηθεί σε µια διαδικασία, που διαθέτει γνώσεις και 
εµπειρίες (σε κάτι): είναι ~ στα κόλπα και ξέρει όλους τους αρµοδίους || είναι ~ 
για τα καλά στις κρατικές προµήθειες ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωµένος. µπάσο (το) 
ΜΟΥΣ. 1. (α) (στη µουσική σύνθεση για πολλές φωνές, αντιστικτικής ή 
αρµονικής γραφής) η χαµηλότερη φωνή, η φωνή που απαγγέλλει τις 
χαµηλότερης νότες: η κίνηση τού ~ (β) (στην αρµονία) ο χαµηλότερος φθόγγος 
µιας συγχορδίας: το ~ τής συγχορδίας 2. τα 
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χαµηλότερα κατά την έκταση όργανα τής συµφωνικής ορχήστρας: 
κοντραµπάσα, τούµπες, τροµπόνια, κοντραφαγκότο 3. το κοντραµπάσο 
(βλ.λ.), όταν παίζει στο πλαίσιο τζαζ ή ροκ συγκροτήµατος· η λ. 
χρησιµοποιείται ιδ. για ηλεκτρικό όργανο 4. οι χαµηλότερες συχνότητες µιας 
φωνής: η φωνή' του είχε πολύ ~ || φωνή µε πλούσιο ~ 5. (στον πληθ.) (α) οι 
χαµηλότερες συχνότητες ενός ηχογραφηµένου ακροάµατος: χαµήλωσε όσο 
µπορείς τα ~ || ακούγονται πολύ δυνατά τα ~ και τρέµει όλο το σπίτι (β) 
(συνεκδ.) ο διακόπτης ενός ηλεκτρονικού µηχανήµατος (ραδιοφώνου, 
ηλεκτροφώνου κ.λπ.) που ρυθµίζει την αναλογία των χαµηλών συχνοτήτων 
στο συνολικό µουσικό ακρόαµα. — µπασίστας (ο) (σηµ. 3), µπασίστρια (η) 
(σηµ. 3). [ETYM. µεσν. < ιταλ. basso < µτγν. λατ. bassus «χαµηλός, βραχύς», 
πιθ. οσκ. προελ.]. 

µπάσος, -α, -ο ΜΟΥΣ. 1. (για την οξύτητα τού ήχου) ο χαµηλός· ΦΡ. µπάσα φωνή 
χαµηλή, βαθιά φωνή- η φωνή τού βαθύφωνου 2. (για πρόσ.) ο βαθύφωνος ΑΝΤ. 
υψίφωνος 3. µπάσο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. basso, βλ. λ. µπάσο]. 

µπάστα επίρρ. (διαλεκτ.-και ως προστακτική) αρκεί, σταµάτα, ώς εδώ: 
βαρέθηκα, πια! ~! ΣΥΝ. αρκετά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. basta, προστ. τού ρ. bastare «αρκώ, σταµατώ» < 
µεσν. λατ. bastare, αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. βαστάζω, πβ. βαστώ]. 

µπάστακας (ο) (λαϊκ.) 1. σταθερή πέτρα ή βώλος, που χρησιµοποιείται ως 
στόχος σε παιδικό παιχνίδι 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που στέκεται στη µέση ή 
βρίσκεται διαρκώς σε έναν χώρο εµποδίζοντας ή ενοχλώντας: φύγε απ' τη 
µέση, µη στέκεσαι σαν ~! || τον έχουµε ~ όλη µέρα στο σπίτι και ούτε κουβέντα 
δεν µπορούµε να πούµε. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. basta (βλ. λ. µπάστα) από τη 
χρήση τής λ. για την πέτρα στην οποία στοχεύουν οι παίκτες στις αµάδες]. 

µπασταρδεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (µπαστάρδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. αλλοιώνω τη φύση ή τη σύσταση: - µια ράτσα σκυλιών 2. νοθεύω, 
κάνω κάτι χαµηλότερης ποιότητας, αναµειγνύω ποιοτικά στοιχεία µε άλλα 
ευτελή: τώρα τελευταία τα έχουν µπα-σταρδέψει τα προϊόντα τους 3. (µτφ.) 
µεταβάλλω σε κάτι την αυθεντική του µορφή διαστρέφοντας το: µερικοί 
νεότεροι συνθέτες µπα-σταρδεύουν τη λαϊκή µουσική χρησιµοποιώντας 
αρµόνια, ντραµς και άλλα παρόµοια ♦ 4. (αµετβ.) νοθεύοµαι, εκφυλίζοµαι: δεν 
είναι καθαρόαιµο σκυλί, είναι µπασταρδεµένο. — µπαστάρδεµα (το). 

µπασταρδος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) (λαϊκ.-µειωτ.) 1. αυτός που γεννήθηκε από µη 
νόµιµα παντρεµένους γονείς, νόθος ΣΥΝ. εξώγαµος 2. (µτφ.) (ως 
χαρακτηρισµός για πρόσ.) αυτός που εκπλήσσει µε την εφευρετικότητα, την 
πονηριά ή την ικανότητα του: µας την έφερε πάλι ο ~! — (υποκ.) µπασταρδάκι 
(το), µπαστάρδικος, -η, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. bastardo < παλ. 
γαλλ. bastard (> γαλλ. bâtard), αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. λατ. bastardus < 
αρχ. γερµ. *bast- | *bôst-« γάµος» (που χρησιµοποιήθηκε για την ονοµασία 
παιδιών πολυγαµι-κής οικογένειας, τα οποία προέρχονταν από γυναίκα 
κατώτερης κοινωνικής τάξεως)]. 

µπαστούνι (το) {µπαστουν-ιού | -ιών} 1. το ραβδί που χρησιµοποιείται ως 
υποστήριγµα (συνήθ. από ηλικιωµένους ή αναπήρους) κατά το βάδισµα ΣΥΝ. 
µαγκούρα, (λόγ.) βακτηρία· ΦΡ. τα βρίσκω µπαστούνια συναντώ 
απροσδόκητες δυσκολίες, αντιµετωπίζω ανυπέρβλητα εµπόδια· αποτυγχάνω: 
τα βρήκε µπαστούνια στο εξωτερικό και γύρισε πίσω στην πατρίδα 2. ειδικό 
ραβδί που χρησιµοποιείται στο γκολφ · 3. ένα από τα τέσσερα σύµβολα στα 
τραπουλόχαρτα: ντάµα - || πέντε ~ · 4. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο πρόβολος των 
ιστιοφόρων πλοίων. — (µεγεθ.) µπαστούνα κ. µπαστουνάρα (η), (υποκ.) 
µπαστουνάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. bastone < µεσν. λατ. basto < µτγν. 
λατ. bastum, πιθ. < αρχ. βαστάζω]. 

µπαστουνιά (η) το χτύπηµα µε µπαστούνι, µαγκουριά ΣΥΝ. (λόγ.) ρα-βδισµός. 
µπαστουνόβλαχος (ο) (µειωτ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε µεγάλη 

αγένεια, πολύ άξεστος ΣΥΝ. αγροίκος. 
µπατανία (η) (διαλεκτ.) υφαντό µάλλινο κλινοσκέπασµα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 

battaniye < αραβ. (Συρίας) btâniyye «σκέπασµα ποδιών»]. 
µπαταξής κ. µπαταχτσής (ο) {µπαταξήδες} άνθρωπος που είναι ασυνεπής στην 

εξόφληση των χρεών του, ο κακοπληρωτής ΣΥΝ. ανα-ξιόχρεος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. batakçi < batak «βούρκος»]. 

µπαταρία (η) σειρά ταυτόχρονων και αλλεπάλληλων πυροβολισµών, 
οµοβροντία. 
[ETYM. < τουρκ. batarya < ιταλ. batteria «καννονιοστοιχία» < ρ. battere 
«χτυπώ» < λατ. battuo «χτυπώ, κρούω»]. 

µπαταρία (η) {µπαταριών} 1. ΗΛΕΚΤΡ. Ο συσσωρευτής ηλεκτρικής ενέργειας· 
σειρά ηλεκτρικών στοιχείων, συνδεδεµένων µεταξύ τους για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος: άδεια | πεσµένη ~ || η ~ τού αυτοκινήτου 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
τµήµα τής βρύσης (λουτρού ή κουζίνας), που αναµειγνύει σε διάφορες 
αναλογίες το ζεστό µε το κρύο νερό 3. (ει-δικότ.) καθένας από τους 
συσκευασµένους για το εµπόριο συσσωρευτές µικρού µεγέθους (συνήθ. 
κυλινδρικούς), που χρησιµοποιούνται ως φορητή πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος 
για να θέτουν σε λειτουργία µικροσυσκευές (λ.χ. κασετόφωνα, γουόκµαν, 
ραδιόφωνα, µηχανές ξυρίσµατος κ.ά.): αγόρασα µπαταρίες για το 
τηλεχειριστήριο || τι ~ παίρνει ο φακός; ΦΡ. γεµίζω τις µπαραρίες µου ανακτώ 
τις δυνάµεις µου, ανανεώνοµαι: γέµισα τις µπαταρίες µου στις διακοπές και 
ξαναγυρίζω στη δουλειά. — (υποκ.) µπαταριούλα (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. batterie, αρχική σηµ. «καννονιοστοιχία», αργότερα «ηλεκτρική στήλη», 
< battre «χτυπώ» < λατ. battuo «χτυπώ, κρούω»]. 

µπατάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (µπάταρ-α κ. -ισα, -ισµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 

γέρνω, κλίνω προς τη µία πλευρά' (για πλεούµενο) γυρίζω από την ανάποδη, 
ανατρέποµαι: η βάρκα µπατάρισε 2. (µτφ.) αλλάζω, µεταβάλλοµαι εντελώς: 
«νωρίς µπατάρισε ο καιρός κι έχει χαλάσει» (Ν. Καββαδίας) || µπατάρανε τα 
πράγµατα (ιδ. για τα πολιτικά- ανατράπηκαν πλήρως τα πράγµατα, οι συνθήκες) 
♦ 3. (µετβ.) αναποδογυρίζω, ανατρέπω: ο αέρας µπατάρισε τη βάρκα. — 
µπατάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «χτυπώ, συγκρούοµαι» < ιταλ. 
battere | βεν. bater «χτυπώ» < λατ. battuo «χτυπώ, κρούω»]. µπατζάκι (το) {χωρ. 
γεν.} 1. καθένα από τα δύο σωληνοειδή τµήµατα τού παντελονιού, που 
περιβάλλουν τα πόδια από τη µέση µέχρι τους αστραγάλους·   ΦΡ. (α) φωτιά | 
τροµάρα στα µπατζάκια (κάποιου) (σκωπτικά ή προειδοποιητικά) για αδέξιο ή 
ανάξιο πρόσωπο ή ως έκφραση ανησυχίας για πιθανή δυσάρεστη εξέλιξη: αν 
µαθευτεί τι έκανες, τότε ~! || τροµάρα στα µπατζάκια σου, που θέλεις να γίνεις και 
γιατρός (β) (τα λεφτά) τρέχουν απ' τα µπατζάκια (κάποιου) για πράγµα ή 
ιδιότητα που διαθέτει κάποιος σε µεγάλο βαθµό: η µαγκιά | τα λεφτά τρέχουν απ' 
τα µπατζάκια του (κάνει πολύ τον µάγκα | είναι πολύ πλούσιος) 2. το κάτω άκρο 
τού παντελονιού ΣΥΝ. ρεβέρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bacak «κνήµη» < αρχ. περσ. 
*päicak]. µπατζανάκής (ο) {µπατζανάκηδες}, µπατζανάκισσα (η) (χωρ. γεν. 
πληθ.} καθένας από τους συζύγους αδελφών ΣΥΝ. (λόγ.) σύγγαµπρος. Επίσης 
µπατζανάκαινα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bacanak]. µπατζής (ο) 
{µπατζήδες} αυτός που υπηρετεί στη Μ.Π.Α. (βλ.λ.). µπάτης (ο) {χωρ. πληθ.} 
ελαφρός και δροσερός θαλασσινός αέρας, αύρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έµβάτης, µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε-, διατήρηση τής αρχ. 
προφοράς τού συµπλέγµατος -µβ- [mb], πβ. εµβαίνω > µπαίνω, γαµβρός > 
γαµπρός. Κατ' άλλη άποψη, < τουρκ. bâti «δύση»]. µπατίκ (το) {άκλ.} 1. 
µέθοδος βαφής υφασµάτων, κατά την οποία τα τµήµατα τού υφάσµατος που 
δεν θα βαφούν καλύπτονται µε κερί που εύκολα αφαιρείται 2. (συνεκδ.) το 
ύφασµα που έχει βαφεί µε την παραπάνω τεχνική. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. batik < µαλαϊκ. batik «ζωγραφισµένος» (λ. τής Ιάβας)]. 
µπατικό (το) τοιχοποιία κατά την οποία τα οικοδοµικά υλικά (πέτρες, τούβλα 
κ.λπ.) µε το µήκος τους καλύπτουν όλο το πάχος τού τοίχου (πβ. λ. δροµικός). 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού επιθ. µπατικός < µτγν. έµβατικός (µε σίγηση τού άτονου 
αρκτικού φωνήεντος και διατήρηση τής αρχ. προφοράς [mbj τού 
συµπλέγµατος), που είχε αρχική σηµ. «τετράγωνος - θόλος», < έµβα-τός < αρχ. 
εµβαίνω (βλ. λ. µπαίνω)]. µπατίρης (ο) {µπατίρηδες}, µπατίρισσα (η) (χωρ. 
γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που δεν έχει χρήµατα, ο χρεωκοπηµένος, ο 
αδέκαρος ΣΥΝ. ρέστος. — (υποκ.) µπατιράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < παλαιότ. µπατίρω (υποχωρητ.) < τουρκ. batirmak «βουλιάζω»]. 
µπατιρίζω ρ. αµετβ. {µπατίρισα} (λαϊκ.) καταστρέφοµαι οικονοµικά, χρεωκοπώ 
ΣΥΝ. πτωχεύω. µπατίστα (η) → βατίστα 
µπάτλερ (ο) {άκλ.} ελλην. αρχιθαλαµηπόλος- ο επί κεφαλής τού υπηρετικού 

προσωπικού µεγάλου σπιτιού, κυρ. σε εύπορες ή αριστοκρατικές οικογένειες, 
υπεύθυνος κυρ. για το σερβίρισµα των ποτών και των γευµάτων, υπηρέτης 
περιωπής. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. butler < αρχ. γαλλ. bouteiller «αυτός (ο υπηρέτης) που φέρνει 
τα µπουκάλια» < bouteille «µπουκάλι»]. µπατόν (το) {άκλ.} ελλην. µπαστούνι, 
ράβδος- ραβδί για ειδική χρήση: τα ~ του σκι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bâton < µτγν. λατ. bastum, βλ. λ. µπαστούνι]. µπατονετα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. ωτοκαθαριστής- µικρό, λεπτό κοµµάτι που µοιάζει µε 
σπιρτόξυλο (συνήθ. από πλαστικό), τού οποίου οι άκρες είναι καλυµµένες µε 
βαµβάκι και χρησιµοποιείται για το καθάρισµα των αφτιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bâtonnet < bâton «µπαστούνι» (βλ. λ. µπαστούνι)]. µπατόν-
σαλέ (το) {άκλ.} αλµυρό ορεκτικό από ψηµένη ζύµη, που έχει τη µορφή 
µακρόστενης ράβδου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bâton salé «αλατισµένη ράβδος»]. 
µπατσαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-µειωτ.) (περιληπτ.) η αστυνοµία ή 
σύνολο αστυνοµικών. 
[ΕΤΥΜ < µπάτσος + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. αλητ-αρίά]. µπατσίζω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {µπάτσισα} (λαϊκ.) χαστουκίζω, ρίχνω µπάτσους ΣΥΝ. 
σκαµπιλίζω, (λόγ.) ραπίζω. — µπάτσισµα (το). µπάτσος1 (ο) το χαστούκι ΣΥΝ. 
σκαµπίλι, ράπισµα' ΦΡ. του κλότσου και τού µπάτσου βλ. λ. κλότσος. Επίσης 
µπάτσα κ. µπατσιά (η).  — (υποκ.) µπατσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρωµ. batsä «χαστούκι» µε αλλαγή γένους 
σε µπάτσος αναλογικά κατά το κλότσος από τη φρ. τού κλότσου και τού 
µπάτσου. Κατ' άλλους, ηχοµιµητ. λ. < γερµανοεβρ. patch «χαστούκι» (γίντις)]. 
µπάτσος2 (ο), µπατσίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) ο αστυνοµικός: τον 
κυνηγούσε ένας ~ µε το γκλοµπ στο χέρι. [ΕΤΥΜ < οθωµ. τουρκ. baç «φόρος» 
(τον οποίο εισέπρατταν οι χωροφύλακες) < περσ. bâc «φόρος, διόδια»]. µπάφα 
(η) (λαϊκ.) ο θηλυκός κέφαλος, από τον οποίο παράγεται το αβγοτάραχο. 
[ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. µπαφιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπάφιασ-α, -µένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. φουσκώνω, εξαντλούµαι από µεγάλη σωµατική ή πνευµατική 
κούραση, δεν αντέχω άλλο: µπάφιασα όλη µέρα στο γραφείο 2. ζαλίζοµαι από το 
συνεχές κάπνισµα: δεν µπαφιάσατε εδώ µέσα µ' αυτό τον καπνό! ♦ 3. (µετβ.) 
κουράζω (κάποιον): µε µπάφιασες µε την πολυλογία σου. 
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— µπάφιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ. από τον ήχο τής βεβιασµένης εκπνοής]. 

µπάχαλο (το) (χωρ. πληθ.} (καθηµ.-εκφραστ.) κατάσταση µεγάλης σύγχυσης, 
ανακατωσούρα: άρχισαν να φωνάζουν όλοι µαζί κι έγινε ~ || η υπηρεσία έχει 
γίνει - µετά τις απολύσεις ΣΥΝ. χάος, άνω-κάτω. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., µε 
σχηµατισµό κατ' αναλογίαν προς τα κρόταλο, ρόπ-αλο, θρύψ-αλο κ.ά.]. 

Μπαχάµες (οι) {Μπαχαµών} (αγγλ. Commonwealth of the Bahamas = 
Κοινοπολιτεία των Μπαχαµών) νησιωτικό κράτος στον ∆. Ατλαντικό 
Ωκεανό, κοντά στις ακτές των Η.Π.Α., µε πρωτεύουσα το Νασάου, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Μπαχαµών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Bahamas, ινδιάνικη λ., αγν. ετύµου, όπως και η τοπική ονοµ. Guanahani]. 

µπαχάρι (το) {µπαχαρ-ιού | -ιών} 1. αρωµατικό καρύκευµα για το φαγητό, το 
µαύρο πιπέρι 2. (γενικότ.) κάθε µαγειρικό αρωµατικό καρύκευµα, µπαχαρικό. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bahar]. 

µπαχαρικό (το) µαγειρικό καρύκευµα που αρωµατίζει και νοστι-µεύει το 
φαγητό (λ.χ. το πιπέρι, η καννέλα, το µοσχοκάρυδο, το γαρύφαλλο, το κύµινο 
κ.ά.). 

Μπαχρέιν (το) {άκλ.} (αραβ. Dwalät al-Bahrayn = Κράτος τού Μπα-χρέιν) 
νησιωτικό κράτος τής Ν∆. Ασίας στον Περσικό Κόλπο µε πρωτεύουσα τη 
Μανάµα, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Μπαχρέιν. 
[ΕΤΥΜ; < αραβ. Bahrayn «δύο θάλασσες», επειδή το νησιωτικό αυτό 
σύµπλεγµα βρίσκεται στο µέσον τού Ν. τµήµατος τού Περσικού Κόλπου]. 

µπαχτσές (ο) → µπαξές 
µπαχτσίσι (το) → µπαξίσι 
µπε (το) {άκλ.} (συνήθ. επαναλαµβανόµε\Ό) το βέλασµα τού προβάτου. IETYM. 

Ηχοµιµητ. λ., πβ. κ. αρχ. βη [bç]]. 
Μ.Π.Ε. (το) Μακεδόνικο Πρακτορείο Ειδήσεων. 
µπεγλέρι (το) {µπεγλερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κοµπολόι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 

τουρκ. begleri < beg, παλαιότ. τ. τού bey «µπέης»]. 
µπενλερίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπεγλέρισα} ♦ 1. (αµετβ.) παίζω το µπεγλέρι ♦ 

2. (µετβ.-µτφ.) παίζω (χειρίζοµαι) (κάποιον) όπως το µπεγλέρι, κάνω 
(κάποιον) ό,τι θέλω: «είµ'εγώ γυναίκα φίνα, ντερµπεντέ-ρισσα | που τους 
άντρες σαν τα ζάρια τους µπεγλέρισα» (λαϊκ. τραγ.). 

µπεζ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού φυσικού ανοιχτόχρωµου 
µαλλιού 2. µπεζ (το) το ίδιο το χρώµα τού φυσικού ανοιχτόχρωµου µαλλιού, 
το καφέ ανοιχτό. — (υποκ.) µπεζάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. beige, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < ιταλ. bigio < µεσν. λατ. bisius | bysius < λατ. *bysseus < αρχ. 
βύσσος (βλ κ. βύσσινο)]. 

µπεζαχτάς (ο) {µπεζαχτάδες} (παλαιότ.) συρτάρι σε πάγκο καταστήµατος, όπου 
φυλάσσονταν οι εισπράξεις· υποτυπώδες χρηµατοκιβώτιο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
bezahta]. 

µπεζεβέγκης (ο) → πεζεβέγκης 
µπεζερίζω ρ. αµετβ. {µπεζέρισα} (λαϊκ.) 1. ταλαιπωρούµαι, τυραννιέµαι 2. 

(κατ' επέκτ.) εξαντλούµαι σωµατικά ή ψυχικά ΣΥΝ. αποκά-µνω 3. δυσφορώ 
µε κάποιον/κάτι. — µπεζέρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bezmek 
«καταπονούµαι, κουράζοµαι»]. 

µπεζές (ο) (µπεζέδες) ελαφρύ γλύκυσµα, που παρασκευάζεται από χτυπηµένα 
ασπράδια αβγών και ζάχαρη. — (υποκ.) µπεζεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
baiser «φιλώ» < δηµώδ. λατ. basiäre (αντί τού κλασ. λατ. osculari)]. 

µπέης (ο) {µπέηδες} 1. ανώτερος πολιτικός και στρατιωτικός αξιωµατούχος τής 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 2. (καθηµ.) άνδρας που του αρέσει η 
καλοπέραση και οι ανέσεις και που µε τη συµπεριφορά του δείχνει να απαιτεί 
ή να θεωρεί δεδοµένη την προσοχή, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον όλων για 
την εκπλήρωση των επιθυµιών του: ξύπνησε ο ~ µας; || «και τα βλέπω όλα σαν 
~ και τα νιώθω σαν πασάς» (τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. bey]. 

µπέιζµπολ (το) {άκλ.} αµερικανικό οµαδικό παιχνίδι, που παίζεται από δύο 
οµάδες των εννέα παικτών σε ανοικτό γήπεδο' εξελίσσεται γύρω από τέσσερα 
σηµεία-βάσεις, που αποτελούν τις κορυφές µεγάλου ρόµβου και σκοπός τού 
παιχνιδιού είναι οι επιθετικοί παίκτες τής οµάδας να αποκρούουν τις βολές 
τού αντιπάλου µε το ειδικό ρόπαλο τού παιχνιδιού και στη συνέχεια να 
τρέχουν πάνω στην περίµετρο τού γηπέδου, περνώντας από όλες τις βάσεις 
και φθάνοντας στο σηµείο εκκινήσεως για να σκοράρουν (χόουµ-ραν). — 
µπεϊ'ζ-µπολίστας (ο). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. base ball < base «βάση» + ball 
«µπάλα»]. 

µπέικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µπέη 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από άνεση, πλούτο και απολαύσεις: ~ ζωή. Επίσης 
µπεϊλίδικος, -η, -ο. — µπέικα επίρρ.: ζει | περνάει ~. 

µπέικΐν-πάουντερ (η/το) {άκλ.} σκόνη που χρησιµοποιείται κατά την 
παρασκευή γλυκυσµάτων που θα ψηθούν, για να φουσκώσει τη ζύµη. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. baking-powder < baking (< p. bake «ψήνω») + powder 
«σκόνη»]. 

µπέικον (το) {άκλ.} καπνιστό χοιρινό κρέας από την περιοχή τής κοιλιάς τού 
ζώου, λιπαρό, µε έντονη γεύση, συνήθ. σε µακρόστενες λεπτές φέτες, που 
καταναλώνεται ωµό ή ψηµένο (πβ. λ. παντσέτα). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bacon < 
παλ. γαλλ. bacon, γερµ. προελ., πβ. αρχ. γερµ. bacho «πλευρά», bah «πλάτη»]. 

µπεϊλίκι (το) {µπεϊλικιού | χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού µπέη 2. ο τρόπος 
συµπεριφοράς τού µπέη, η αλαζονική, υπεροπτική συµπεριφορά· 

κατάχρηση αξιώµατος. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. beylik]. µπεϊµπιντόλ κ. µπέιµπι-ντολ (το) {άκλ.} κοντό και 
διαφανές γυναικείο νυχτικό, που φθάνει συνήθως µέχρι τη µέση και φοριέται µα-
ζί µε την αντίστοιχη κιλότα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. baby-doll]. µπεϊµπισίτερ κ. 
µπέιµπι-σίτερ (η) {άκλ.} η (συνήθ. νεαρή) γυναίκα που αναλαµβάνει επ' αµοιβή 
να προσέχει τα παιδιά, όταν οι γονείς λείπουν από το σπίτι. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. baby-sitter < baby «µωρό» + sitter «κλώσσα» < sit «κάθοµαι - 
κλωσσώ»]. µπεκ (το) {άκλ.} το ακροφύσιο (βλ.λ.) και γενικότ. κάθε εξάρτηµα 
ρυθµίσεως τής ταχύτητας ροής ρευστού σε µία συσκευή: το ~ τού γκαζιού | τού 
καυστήρα || το ~ τού λάστιχου ποτίσµατος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bec < λατ. beccus 
«ράµφος», λ. κελτ. αρχής]. 
µπεκάτσα (η) {µπεκατσών} κοντόχοντρο αποδηµητικό πτηνό µε µακρύ ράµφος 

και κοντά πόδια, που το φτέρωµά του έχει λεπτές ωχρο-κίτρινες ή καφέ 
ραβδώσεις µε µαύρες ταινίες στην κορυφή και στον αυχένα ΣΥΝ. ξυλόκοτα· 
ΦΡ. πάω για | χτυπάω µπεκάτσες για άστοχη βολή· (ειδικότ. στο ποδόσφαιρο) 
αστοχώ απελπιστικά, ρίχνω τη µπάλα πολύ µακριά από τον στόχο και σε 
µεγάλο ύψος. [ΕΤΥΜ < ιταλ. beccaccia, αγν. ετύµου, πιθ. προβηγκ. προελ.]. 

µπεκατσίνι κ. µπεκατσόνι (το) {µπεκατσιν-ιού | -ιών} αποδηµητικό πτηνό που 
ζει σε σµήνη, συχνάζει στα έλη και στους βάλτους, έχει κοντά πόδια, ράµφος 
µακρύ και εύκαµπτο, µυτερές και γωνιώδεις φτερούγες, φτέρωµα µε 
ραβδώσεις λευκές, µαύρες και καφέ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. beccaccino, υποκ. τού 
beccaccia]. 

µπεκερέλ (το) {άκλ.} µονάδα µετρήσεως τής ραδιενέργειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. becquerel, από το όν. τού Γάλλου φυσικού Α.Η. Becquerel 
(1852-1908), ο οποίος ανακάλυψε τη ραδιενέργεια]. 

µπεκιάρης (ο) {µπεκιάρηδες}, µπεκιάρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) ο 
εργένης (βλ.λ.). — µπεκιάρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. bekâr]. 

µπεκιαριλίκι κ. µπεκιαρλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η κατάσταση και ο τρόπος 
ζωής τού εργένη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bekârhk]. 

µπεκρής (ο) {µπεκρήδες}, µπεκρού {µπεκρούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που µεθά 
συνέχεια, µεθύστακας. Επίσης µπέκρος (ο), µπέκρω (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
bekri], 

µπεκριλίκι (το) 1. η κατάσταση τού µέθυσου, το να είναι κανείς συνέχεια 
µεθυσµένος 2. η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < τουρκ. bekrilik]. 

µπεκροκανατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ. ως χαρακτηρισµός) ο µέθυσος, ο 
µπεκρής. Επίσης µπεκροκανάτας (ο). 

µπεκρολογώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {µπεκρολογάς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
γίνοµαι στουππί στο µεθύσι, µεθοκοπώ ΣΥΝ. µπεκρουλιάζω. — 
µπεκρολόγηµα (το). 

µπεκρόµουτρο (το) (µειωτ.) ο µεθύστακας, ο µπεκρής. 
µπεκροπίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µπεκρουλιάζω (βλ.λ.). 
µπεκρουλιάζω ρ. αµετβ. {µπεκρούλιασα} µεθοκοπώ, µεθώ συνέχεια 

ΣΥΝ. µπεκροπίνω. — µπεκρούλιασµα (το). 
µπεκρούλιακας (ο) (σκωπτ.-µειωτ.) πρόσωπο που µεθά συνεχώς, ο µεγάλος 

µπεκρής. [ΕΤΥΜ <µπεκρής + παραγ. επίθηµα -ουλιακας (πβ. στραβ-
ούλιακας)]. 

µπεκρούλιασµα (το) → µπεκρουλιάζω 
µπελαλήδικος, -η, -ο αυτός που προκαλεί µπελάδες, που είναι δυσάρεστα 

κουραστικός, που έχει µπελά: ωραίο φαγητό, αλλά ~! || ~ δουλειά. 
µπελαλής (ο) {µπελαλήδες}, µπελαλού (η) {µπελαλούδες} (λαϊκ.) άνθρωπος 

που συχνά προκαλεί µπελάδες, που δηµιουργεί φασαρίες. Επίσης 
µπελαλίδισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ < τουρκ. belali]. 

µπελαλοδουλειά (η) (εκφραστ.) δύσκολη, µπελαλήδικη δουλειά. 
µπελά µάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το εξωτερικό ένδυµα των ναυτών τού 

Πολεµικού Ναυτικού. [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 
µπελάντόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δηλητηριώδες φυτό µε µοβ-κόκκι-να άνθη 

και µαύρους στρογγυλούς καρπούς, από το οποίο µε κατάλληλη επεξεργασία 
παράγεται η ατροπίνη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. belladonna (κατά λέξη «ωραία κυρία»), ευφηµιστική 
ονοµασία τού φυτού, η οποία χρησιµοποιείται και σε άλλες γλώσσες, πβ. 
γαλλ. belle dame, γερµ. schöne Frau κ.ά.]. 

µπελάς (ο) {µπελάδες} (λαϊκ.) 1. κάθε ανεπιθύµητη, στενόχωρη και συνήθ. 
πολύπλοκη κατάσταση, την οποία υφίσταται ή στην οποία εµπλέκεται κανείς: 
έχω | αποκτώ ~ || βάζω κάποιον σε - || προξενώ σε κάποιον ~· ΦΡ. (α) µπαίνω 
σε µπελά | µπελάδες υποβάλλοµαι σε ταλαιπωρίες: δεν θέλω να µπεις σε 
µπελάδες τώρα! ΣΥΝ. σκοτούρα, φασαρία, ανησυχία, ενόχληση, στενοχώρια 
(β) έχω µπελάδες µε κάποιον µου προκαλεί προβλήµατα: έχει µπελάδες µε τη 
δουλειά/ τους γονείς του (γ) βάζω µπελά στο κεφάλι µου µπλέκοµαι σε 
προβλήµατα: δεν του φτάνουν τόσα που έχει, πάει και βάζει κι άλλους µπελάδες 
στο κεφάλι του! (δ) βρίσκω τον µπελά µου υφίσταµαι τις αρνητικές συνέπειες, 
κυρ. από πράξη ή κατάσταση για την οποία δεν ευθύνοµαι: πήγε να βοηθήσει 
και θα βρει και τον µπελά του από πάνω || µη µπλεχτείς µ ' αυτή, γιατί θα βρεις 
τον µπελά σου (ε) κακός µπελάς (που µε βρήκε)! (µε αγανάκτηση) για 
κάτι/κάποιον που µας ταλαιπωρεί: Βρε ~! Από τότε που βρήκε το τηλέφωνο 
µου, δεν µ ' αφήνει σε 
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ησυχία! 2. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε δηµιουργεί ή µπλέκει σε 
δυσάρεστη κατάσταση (κάποιον): σκέτος ~ είναι αυτό το παιδί! [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. bela]. 

µπελ επόκ (η) {άκλ.} τα πρώτα χρόνια τού 20ού αι., στα οποία κυριαρχούσε η 
ευχάριστη και ανέµελη ζωή. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. La Belle Epoque «ωραία 
εποχή»]. 

Μπέλες (το) {άκλ.} το όρος Κερκίνη (βλ.λ.). [ETYM. < σλαβ. Bêles | 
Belasista < belasast «κατάλευκος»]. 

Μπελίσε (η) {άκλ.} (αγγλ. Belize) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα το 
Μπελµοπάν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Μπελίσε. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Belize < ισπ. Beiice, αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. 
προέρχεται από το γαλλ. balise «φάρος». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται 
για παρεφθαρµένη προφορά τού ονόµατος τού Σκοτσέζου πειρατή P. Wallace 
ή Wallis, ο οποίος φέρεται να ίδρυσε οικισµό εκεί το 1603. Η χώρα, µέχρι την 
ανεξαρτησία της το 1981, ονοµαζόταν Βρετανικές Ονδούρες (British 
Honduras)]. 

µπελκαντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. τρόπος τραγουδιού στην ιταλική όπερα τού 18ου 
και των αρχών τού 19ου αι.· λυρικό ύφος στηριγµένο στην καθαρή απαγγελία, 
την «οµορφιά» των φθόγγων και την άψογη τεχνική (γνωστοί συνθέτες: 
Μπελλίνι, Ντονιτσέτι κ.ά.): η «κάστα ντίβα» είναι γνωστή άρια τού ~. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. bel canto «όµορφο τραγούδι»]. 

µπελτές (ο) → πελτές 
Μπέλφαστ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Β. Ιρλανδίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Belfast 

< ιρλ. Béai Feirste «το πέρασµα τής αµµώδους ακτής»]. 
µπεµολ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η ύφεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bémol < ιταλ. 

bemolle < be- (από το γράµµα b, που είναι και το µουσικό σύµβολο τής 
ύφεσης στο πεντάγραµµο) + molle «µαλακός»]. 

µπέµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. θηλυκό µωρό 2. χαϊδευτ. για γυναίκα. — 
(υποκ.) µπεµπούλα κ. µπεµπίτσα (η). 

µπεµπέ επίθ. {άκλ.} µωρουδίστικος, αυτός που σχετίζεται µε τα µωρά ή 
ταιριάζει σε µωρό: είδη | ρούχα ~ || έχει ένα πολύ ~ ύφος όταν µιλάει. {ETYM. 
< γαλλ. bébé, βλ. κ. µπέµπης]. 

µπεµπεδίστικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που ταιριάζει, που σχετίζεται µε µωρά, 
µε µπέµπη ή µπέµπα: ~ ρουχαλάκια || ~ κινήσεις | νάζια. — µπεµπεδίστικα 
επίρρ. 

µπεµπέκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (χαϊδευτ.) η µπέµπα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. bebek]. 

µπεµπεκίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιλάω ή συµπεριφέροµαι σαν 
µωρό: µεγάλωσε κι ακόµη µπεµπεκίζει ΣΥΝ. µωρουδίζω. 

µπεµπελη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ιλαρά (βλ.λ.)· κυρ. στη ΦΡ. βγάζω τη 
µπεµπελη ζεσταίνοµαι υπερβολικά: άνοιξε κανένα παράθυρο, γιατί θα 
βγάλουµε τη µπεµπελη εδώ µέσα! ΣΥΝ. σκάω από τη ζέστη. [ETYM. < σλαβ. 
pepel «στάχτη»]. 

µπεµπές (ο) {µπεµπέδες} (λαϊκ.) µεγαλόσωµο µωρό, ο στρουµπουλός 
µπέµπης: ο τροµερός ~! ΦΡ. (σκωπτ.-µειωτ.) υπερφυσικός µπεµπές ευτραφής 
νεαρός, συνήθ. άβουλος και εξαρτηµένος από τους άλλους σε βαθµό αφύσικο 
για την ηλικία του ΣΥΝ. βουτυροµπεµπές, βουτυ-ρόπαιδο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
bébé, βλ. λ. µπέµπης]. 

µπέµπης (ο) {µπέµπηδες} (λαϊκ.) 1. αρσενικό µωρό: ο ~ βγάζει το πρώτα του 
δοντάκια || βάφτισαν τον - τους 2. (χαϊδευτ.) µικρό αγώρι 3. (µειωτ.-ειρων.) 
νεαρό άτοµο χωρίς την απαιτούµενη ωριµότητα, πείρα και σύνεση: θα βάλει 
και τα κλάµατα τώρα ο ~! — µπεµπού-λης (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. baby < µέσ. αγγλ. babe | baben, ονοµατοπονηµένη λ. που 
χρησιµοποιήθηκε ως χαϊδευτικό]. 

µπενεντίκτους (το) (άκλ.} τυπικό µέρος τής λατινικής λειτουργίας (Κύριε, 
γκλόρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντίκτους, άγκνους ντέι)· µελοποιείται πάνω 
σε λατινική απόδοση τής φρ. «ευλογηµένος ο ερχόµενος» (Benedictus qui 
venit) και συµπληρώνει το τέταρτο µέρος τής λειτουργίας, το σάνκτους 
(βλ.λ.): στο ~ τής Μίσσα Σολέµνις ο Μπετόβεν χρησιµοποιεί σόλο βιολί. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. benedictus «ευλογηµένος»]. 

µπενζίνα (η) -+ βενζίνη 
Μπενίν (το) (άκλ.) (γαλλ. République du Bénin = ∆ηµοκρατία τού Μπενίν) 

κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Πόρτο Νόβο, επίσηµη γλώσσα τη 
Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικής Κοινότητας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Bénin, ονοµασία ενός από τα ιστορικά βασίλεια τής ∆. 
Αφρικής, που οφείλει την ονοµασία του στους ιθαγενείς Bini. Μέχρι το 1975 
η χώρα ονοµαζόταν ∆αχοµέη (< γαλλ. Dahomey < γλώσσα Φον Da-ho-mé 
«πάνω στην κοιλιά τού Ντα»), που οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ντα (Da) 
ηττήθηκε από τον ηγεµόνα Ουεγκµπάτζα (Ouegbadja, 1645-85) και το πτώµα 
του ρίχτηκε στα θεµέλια τού ανακτόρου τού Μπενίν]. 

µπεν-µαρί (το) (άκλ.} 1. σύνθετο µαγειρικό σκεύος που αποτελείται από δύο 
δοχεία, το ένα µέσα στο άλλο· στο ευρύτερο δοχείο βράζει νερό και στο άλλο 
τοποθετούνται για λειώσιµο ή ζέσταµα φαγώσιµα υλικά, λ.χ. σοκολάτα κ.ά. 2. 
το ζέσταµα ή το βράσιµο τού περιεχοµένου (συνήθ. φαγητού) ενός δοχείου µε 
την τοποθέτηση του µέσα σε άλλο δοχείο µε νερό που βράζει, ώστε να µην 
έρχεται σε άµεση επαφή µε τη φωτιά ή το µάτι τής κουζίνας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bain-Marie < bain (στη σηµ. «ζεστό νερό», < λατ. balneum, 
βλ. λ. µπάνιο) + Marie, όν. τής αδελφής τού Μωυσή, για την 

οποία νόµιζαν κατά τους µεσν. χρόνους ότι υπήρξε αλχηµίστρια]. 
µπέντζαµιν κ. µπένζαµιν (ο) (άκλ.) είδος φίκου µε µικρά ωοειδή φύλλα, 

µυτερά στην άκρη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. benjamin (µε παρετυµολ. προς το κύρ. όν. Benjamin 
«Βενιαµίν») < µέσ. γαλλ. benjoin < καταλαν. benjui < αραβ. lubân jâwi 
«λιβάνι τής Ιάβας»]. 

µπεντόνι (το) → µπιντόνι 
µπεράτι (το) {µπερατ-ιού | -ιών} (κατά την Τουρκοκρατία) 1. σουλτανικό 

διάταγµα µε το οποίο παραχωρούνταν προνόµια 2. διάταγµα τού σουλτάνου 
που επικύρωνε την εκλογή πατριαρχών ή µητροπολιτών. Επίσης (λόγ.) 
βεράτιο(ν) [ΕΤΥΜ. < τουρκ. berat]. 

µπέρδεµα (το) [µεσν.] {µπερδέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µπλέξιµο 
πραγµάτων, ώστε να µη µπορούν να ξεχωρίσουν ή να χρησιµοποιηθούν 
εύκολα: από το ~ των σχοινιών δεν φαινόταν η άκρη ΣΥΝ. ανακάτωµα ANT. 
τακτοποίηση 2. (µτφ.) το λάθος που προκαλεί σύγχυση: υπήρξε ένα ~ στα 
στοιχεία τής δήλωσης και έπρεπε να υποβάλει νέα αίτηση || αν όλα πάνε καλά 
και δεν γίνει πάλι κανένα ~, θα τελειώσεις σε µία ώρα 3. (µτφ.) η 
περιπλοκότητα, το να µην είναι κάτι όσο πρέπει ξεκάθαρο, σαφές: υπάρχει ~ 
στο νόηµα | στη διατύπωση | στις οδηγίες 4. (συνήθ. στον πληθ.) η ανάµειξη, η 
εµπλοκή σε κατάσταση δυσάρεστη ή επιζήµια: του προέκυψε ένα ~ µε την 
αστυνοµία | την εφορία || δεν µου αρέσουν τα -' να µε αφήσεις έξω απ' όλα αυτά 
ΣΥΝ. περιπλοκή, εµπόδιο, φασαρία ΑΝΤ. ξεκαθάρισµα, ξεµπέρδεµα. Επίσης 
µπερδεµός (ο) [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µπερδεψιά (η). — (υποκ.) µπερδεµατάκι 
(το). 

µπερδεµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι µπλεγµένος, που έχει 
µπερδευτεί: ~ κλωστές | σχοινιά | µαλλιά | κορδέλες 2. αυτός που είναι 
ανακατεµένος, που δεν είναι σε τάξη, στην κανονική του σειρά: ~ βιβλία | 
σηµειώσεις | χαρτιά | έγγραφα 3. (µτφ.) ο περίπλοκος, που δεν είναι ξεκάθαρο 
το περιεχόµενο του: ~ υπόθεση | ορισµός | δουλειά (βλ. κ. λ. µπερδεψοδουλειά) 
| κατάσταση ΑΝΤ. ξεκάθαρος, σαφής 4. (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε 
σύγχυση: είµαι -' δεν µπορώ να καταλάβω τι συνέβη τελικά 5. αυτός που 
βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, έχει πρόβληµα: είναι ~ µε το τελωνείο | το 
λαθρεµπόριο. — µπερδεµένα επίρρ. 

µπερδεύω ρ. µετβ. {µπέρδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. µπλέκω (κάτι) µαζί (µε 
κάτι άλλο) πρόχειρα και άτακτα, µε αποτέλεσµα να µη µπορώ να το ξεµπλέξω 
εύκολα ή να το χρησιµοποιήσω: µπέρδεψα τις κλωστές | τα καλώδια ANT. 
ξεµπερδεύω 2. βάζω πράγµατα σε άλλη, τυχαία θέση από την κανονική τους, 
ώστε να µη µπορώ να βρω εύκολα κάτι: όταν συγυρίζει, µπερδεύει τα πράγµατα 
µου και δεν µπορώ να τα βρω µετά || ~ τα χαρτιά | τις σηµειώσεις | τα βιβλία | 
τα εργαλεία κάποιου ΣΥΝ. ανακατεύω 3. αναµειγνύω (κάτι µε κάτι άλλο), ώστε 
να µην ξεχωρίζει το αρχικό στοιχείο: ~ τα χρώµατα | τις βαφές | τα υγρά ΣΥΝ. 
ανακατεύω 4. (µτφ.) προξενώ ασάφεια και σύγχυση, περιπλέκοντας τα 
πράγµατα: πάνω που είχαµε βρει µιαν άκρη, ήρθε και µπέρδεψε την υπόθεση µε 
τις δηλώσεις του || (µτφ.) µπερδεύω τη γλώσσα µου (βλ. λ. γλώσσα)· ΦΡ. (µτφ.) 
τα µπερδεύω | µπερδεύω τα λόγια, τις κουβέντες µου... κ.λπ. (i) λέω άλλη 
λέξη αντί άλλης (ii) γίνοµαι ασαφής, φάσκω και αντιφάσκω: του ζήτησα τον 
λόγο, αλλ' αντί για µια καθαρή εξήγηση άρχισε να µου τα µπερδεύει 5. (µτφ.) 
ταυτίζω εσφαλµένα ή συγχέω (κάποιον/κάτι µε κάποιον/κάτι άλλο), αδυνατώ 
να διακρίνω, να ξεχωρίσω: αυτούς τους δύο πάντα τους µπερδεύω || µπερδεύει 
την «αναδιάρθρωση» µε την «αναδιάταξη», δεν καταλαβαίνει τη διαφορά || 
συνέχεια ~ τ' όνοµα σου! ΣΥΝ. συγχέω 6. (µτφ.) προκαλώ σύγχυση (σε 
κάποιον), διαταράσσω τον ειρµό του, τον εµποδίζω να ολοκληρώσει τη σκέψη 
του ή να καταλήξει σε συµπέρασµα: κάτι θα έλεγα τώρα και µε µπέρδεψες || οι 
αντικρουόµενες δηλώσεις τής ηγεσίας έχουν µπερδέψει τη βάση τού κόµµατος-
ΦΡ. µπέρδεψα τα µπούτια µου (οικ.) περιήλθα σε κατάσταση σύγχυσης 7. 
(µτφ.) οδηγώ (κάποιον) σκόπιµα σε λάθος: ήθελαν να µπερδέψουν τις 
διωκτικές αρχές, για να κερδίσουν χρόνο || ο δηµοσιογράφος πήγε να τον 
µπερδέψει, αλλά αυτός πρόσεχε πολύ τα λόγια του 8. (µτφ.) εµπλέκω (κάποιον) 
σε υπόθεση ή κατάσταση επιζήµια ή δυσάρεστη (γι' αυτόν): µη µε µπερδεύετε 
στα προσωπικά σας- βρείτε τα µόνοι σας! || τι θέλει αυτός και µπερδεύεται; || 
πάνε να τον µπερδέψουν στις βροµοδουλειές τους ΣΥΝ. ανακατεύω 9. 
(µεσοπαθ. µπερδεύοµαι) πιάνοµαι σε κάτι, ώστε να εµποδίζεται η κίνηση ή η 
λειτουργία µου: το πόδι του µπερδεύτηκε στο σχοινί κι έπεσε- ΦΡ. µπερδεύοµαι 
| µπλέκοµαι | µπαίνω στα πόδια (κάποιου) (i) εµποδίζω την κίνηση του, 
κινούµενος γύρω ή κοντά σε αυτόν: (στα παιδιά) µη µπερδεύεστε στα πόδια 
µου την ώρα που µαγειρεύω (ii) (µτφ.) εµποδίζω τις ενέργειες, µπλέκοµαι στις 
υποθέσεις (κάποιου): Τι θέλει και µπερδεύεται στα πόδια µας; ∆εν κοιτάζει τη 
δουλειά του; 10. αναµειγνύοµαι σε κατάσταση ύποπτη, δυσάρεστη ή επιζήµια 
(για µένα): µπερδεύτηκε σε υπόθεση εξαγωγής λαθραίου συναλλάγµατος ΣΥΝ. 
µπλέκοµαι 11. (η µτχ. µπερδεµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. µπερδεύω | µπερδένω, µεταπλ. τ. τού *εµ-περιδέω «δένω γύρω-γύρω» < 
εµ- (< εν) + περί- + δέω «δένω»]. 

µπερδεψονλωσσιά (η) (λαϊκ.) ο γλωσσοδέτης (βλ.λ.). µπερδεψοδουλειά (η) 
(λαϊκ.) δουλειά ή υπόθεση που προκαλεί ή 

συνεπάγεται προβλήµατα και µπερδέµατα, που είναι περίπλοκη. 
µπερδουκλώνω ρ. → µπουρδουκλώνω 
µπερεκέτι κ. µπερκέτι (το) (χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1.η µεγάλη αφθονία, ο πλούτος 
αγαθών 2. (ως επίρρ.) όµορφα, υπέροχα: περάσαµε ~.  — µπερεκετ(ι)λήδικος, -
η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bereket]. µπερές (ο) {µπερέδες} καπέλο από µαλακό 
και εύκαµπτο υλικό, χωρίς γύρο, που στενεύει κλείνοντας, ώστε το άνοιγµα του 
να εφαρµό- 
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ζει ακριβώς στο κεφάλι και το καπέλο να «πέφτει» χαρακτηριστικά, 
περισσεύοντας από τη µία συνήθ. πλευρά τού κεφαλιού: µάλλινος | δερµάτινος 
| γαλλικός -- ΦΡ. (συνεκδ.) οι πράσινοι µπερέδες | τα πράσινα µπερέ οι 
στρατιώτες των µονάδων καταδροµών. Επίσης µπερέ (το). — (υποκ.) 
µπερεδάκι (το). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. béret < προβηγκ. berret < µτγν. λατ. birrus «µανδύας µε 
σκούφο», κελτ. αρχής, πβ. µέσ. ιρλ. berr «κοντός»]. µπερέτα (η) {δύσχρ. 
µπερετών} 1. (λαϊκ.) η σκούφια (βλ.λ.) 2. είδος καραµπίνας. Επίσης µπερέτο 
(το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. berretta < προβηγκ. berret. Βλ. κ. µπερές]. µπερζέρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} πολυθρόνα µε ψηλή και φαρδιά ράχη, πλατιά µάγουλα και 
µαξιλάρι στο κάθισµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bergère, θηλ. τού berger «βοσκός, ποιµένας» < 
δηµώδ. λατ. *verbecarius | berbicarius (< verbices «πρόβατα»). Η σηµασιολ. 
µεταβολή οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτες πολυθρόνες αυτού τού είδους 
(18ος αι.) παρουσίαζαν στην ταπετσαρία τους ποιµενικά θέµατα]. µπέρι-µπέρι 
(το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που προσβάλλει τα περιφερειακά νεύρα, οφείλεται 
στην έλλειψη βιταµίνης Β στον οργανισµό, κυρ. λόγω κακής διατροφής, και 
προκαλεί παράλυση και καρδιακή συµφόρηση. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. beri-beri, διπλασιασµ. τ. τού σιναλεζ. beri «αδυναµία, 
ασθένεια»]. µπερκέλιο (το) {µπερκελίου} ΧΗΜ. τεχνητό στοιχείο (σύµβολο Bk) 
που παρασκευάστηκε κατά τον βοµβαρδισµό ενός ισοτόπου τού αµε-ρικίου (βλ. 
κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Πανεπιστηµίου Berkeley (Καλιφόρνια), όπου και 
ανακαλύφθηκε]. µπερκέτι (το) → µπερεκέτι 
µπερλίνα (η) {χωρ. πληθ.} παιχνίδι που παίζεται κυρ. σε φιλικές συ-

ναναστροφές, καθώς ένας από την παρέα κάθεται στη µέση, οι άλλοι γύρω 
από αυτόν τον σχολιάζουν µυστικά µε σκωπτική ή κουτσοµπο-λίστικη 
διάθεση και στο τέλος τού γνωστοποιούν τα διάφορα σχόλια, χωρίς να του 
φανερώνουν ποιος είπε το καθετί: η στήλη τής ~ (κου-τσοµπολίστικη στήλη 
περιοδικού) || παίζω τη → ΦΡ. (λαϊκ.) βγάζω (κάποιον) στη µπερλίνα εκθέτω 
(κάποιον) δηµοσιοποιώντας µυστικά του, διαδίδοντας κουτσοµπολιά γι' 
αυτόν. 

[ΕΤΥΜ µεσν., αρχική σηµ. «εξέδρα όπου εξέθεταν τους κακοποιούς προτού τους 
τιµωρήσουν», < ιταλ. berlina «τετράτροχο κάρρο, στο οποίο περιέφεραν τους 
καταδικασµένους» < Berlino «Βερολίνο», όπου πρωτοχρησιµοποιήθηκε αυτό το 
όχηµα]. µπερµπαντεύω ρ. αµετβ. {µπερµπάντεψα} (λαϊκ., κυρ. για άνδρες) 1. 
ζω άστατη και έντονη ερωτική ζωή, συνάπτω σχέσεις µε πολλές γυναίκες: πριν 
από τον γάµο του µπερµπάντευε κι αυτός || θα µπερµπα-ντέψει και λίγο, νέο παιδί 
είναι! ΣΥΝ. τσιληµπουρδίζω 2. διασκεδάζω έντονα, γλεντώ: απόψε λέω να 
µπερµπαντέψουµε, να θυµηθούµε τα παλιά! ΣΥΝ. το ρίχνω έξω. µπερµπάντης (ο) 
{µπερµπάντηδες} (λαϊκ.) 1. άνδρας γλεντζές και µε άστατη και έντονη ερωτική 
ζωή: από αθώος κι άβγαλτος µας προέκυψε µεγάλος ~ || γνωστός ~ στα νιάτα του, 
δεν άφηνε γυναίκα για γυναίκα ΣΥΝ. γυναικάς 2. (επιδοκιµαστικά) ο καπάτσος 
και έξυπνος άνθρωπος: βρε τον ~ πώς τα µπαλλώνει αµέσως µια χαρά! — 
(υποκ.) µπερµπαντάκος (ο), µπερµπάντικος, -η, -ο, µπερµπάντικα επίρρ. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. birbante < birba «απατεώνας, αλήτης» < γαλλ. bribe «κοµµάτι ψωµί», 
που συνδέθηκε µε το p. briber «επαιτώ, ζητιανεύω»]. µπερµπαντιά (η) (λαϊκ.) 1. 
η συµπεριφορά τού µπερµπάντη 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη που χαρακτηρίζει τον 
µπερµπάντη: η γυναίκα του αγνοεί τις ~ του. µπερντάχι κ. µπερντάκι κ. περντάχι 
(το) {µπερνταχ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο ξυλοδαρµός: του 'δώσε | του 'ρίξε ένα - και 
συνήλθε, γιατί το είχε παρακάνει. [ΕΤΥΜ; < τουρκ. perdah]. µπερντές (ο) 
{µπερντέδες} (λαϊκ.) 1. κουρτίνα για πόρτες και παράθυρα 2. κουρτίνα θεάτρου, 
πρόχειρη αυλαία 3. το λευκό παραπέτασµα, συνήθ. από ύφασµα, που 
χρησιµοποιείται στο θέατρο σκιών ως οθόνη (καραγκιοζµπερντές): στήνω ~. — 
(υποκ.) µπερντεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. perde < περσ. parda «κουρτίνα»]. 
µπερξονισµός (ο) η φιλοσοφική θεωρία τού Μπερξόν, κατά την οποία µόνο µε 
την ενόραση και όχι µε την αναλυτική και εννοιοποι-ητική διαδικασία (που 
ωστόσο έχει πρακτική χρησιµότητα) µπορούµε να συλλάβουµε την κίνηση και 
τη µεταβολή, που είναι η ουσία τής ζωής και τού κόσµου. — µπερξονιστής (ο), 
µπερξονίστρια (η). [ΕΤΥΜ Από το όνοµα τού Γάλλου φιλοσόφου Η. Bergson 
(1859-1941)]. µπέρτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φαρδύ γυναικείο πανωφόρι χωρίς 
µανίκια µε άνετα ανοίγµατα για τα χέρια, που πέφτει ριχτό και κουµπώνει στον 
λαιµό: µάλλινη ~. — (υποκ.) µπερτάκι (το) κ. µπερτίτσα (η). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
berta < γερµ. Bertha, όνοµα τής µητέρας τού Γερµανού αυτοκράτορα 
Καρλοµάγνου, η οποία φορούσε τέτοιο πανωφόρι]. µπερτοδουλισµός (ο) η 
πονηριά και η καπατσοσύνη, τα πονηρά 
κόλπα που χρησιµοποιεί κανείς. µπερτόδουλος (ο) (µετωνυµ.) ο πονηρός και 
καταφερτζής χωρικός. Επίσης µπερτόλδος. 
[ΕΤΥΜ Παραφθορά τού ονόµατος Μπερτόλδος < ιταλ. Bertoldo, κύριο πρόσωπο 
τής σάτιρας Οι πνευµατωδέστατες πανουργίες τού Μπερ-τόλδου (Le sottilissime 
astuzie di Bertoldo, 1606) τού Ιταλού G.C. Croce (1550-1609). Στο έργο αυτό ο 
Μπερτόλδος, ένας παµπόνηρος χωρικός, κατορθώνει µετερχόµενος ποικίλα 
τεχνάσµατα να γίνει βασιλικός σύµβουλος]. µπέσα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο 
λόγος τιµής, που υποχρεώνει κάποιον να τηρήσει την υπόσχεση του: είναι 
άνθρωπος µε ~ ΣΥΝ. τιµή, 

λόγος· ΦΡ. (α) έχω µπέσα κρατώ τον λόγο µου: έχει µπέσα σ'ό,τι λέει, είναι 
τίµιος άνθρωπος || δεν τον εµπιστεύοµαι- δεν έχει καθόλου 
µπέσα, µπορεί να σε πουλήσει για το τίποτε (β) µπέσα για µπέσα στον λόγο τής 
τιµής µου: θα γίνει όπως σου υποσχέθηκα· ~! (εγγυώ-µαι µε τον λόγο τής τιµής 
µου). [ΕΤΥΜ < αλβ. besë]. 

µπεσαλής (ο) {µπεσαλήδες}, µπεσαλού (η) {µπεσαλούδες} (λαϊκ.) έντιµος 
άνθρωπος, που κρατά τον λόγο του, που έχει µπέσα: άνδρας σωστός και ~! || ~ 
άνθρωπος ΣΥΝ. έµπιστος, τίµιος, ντόµπρος. — µπε-σαλήδικος, -η, -ο. 
µπεσαλήδικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µπέσα + -λης (< τουρκ. -1ι)]. 

µπεσαµέλ (η) {άκλ.} λευκή κρεµώδης σάλτσα που χρησιµοποιείται σε διάφορα 
φαγητά, όπως στο ογκρατέν, στο παστίτσιο, στον µουσα-κά κ.λπ., κυρ. ως 
επίστρωση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. béchamel, από το όνοµα τού Γάλλου χρηµατιστή Louis de 
Béchamel (18ος αι.), ο οποίος την επινόησε]. 

µπεστ-σέλερ (το) {άκλ.} ελλην. ευπώλητο, πολυπώλητο, αριστοπώ-λητο· βιβλίο 
που έχει µεγάλη εµπορική επιτυχία: το βιβλίο της έγινε ~ || το ~ τής χρονιάς. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. best seller «ο καλύτερα πωλούµενος» < best «ο καλύτερος» 
+ seller < sell «πουλώ»]. 

µπετατζής (ο) (µπετατζήδες} (λαϊκ.) εργάτης οικοδοµής, που φτειά-χνει το 
µπετόν, ανακατεύοντας τα συστατικά του, το µεταφέρει και το χύνει στα 
καλούπια του ή το στρώνει. [ΕΤΥΜ. < µπετά + παραγ. επίθηµα -(α)τζής]. 

µπετόν {άκλ.} κ. (λαϊκ.) µπετό (το) 1. το σκυρόδεµα (βλ.λ.)- ΦΡ. (α) µπετόν 
αρµέ το (οπλισµένο) ενισχυµένο σκυρόδεµα (βλ.λ.) (β) εµφανές µπετό(ν) 
σκυρόδεµα επεξεργασµένο ή καλουπωµένο, ώστε η επιφάνεια του να είναι 
λεία και να µπορεί είτε να µείνει ώς έχει είτε να βαφτεί απευθείας χωρίς 
σοβάντισµα· χρησιµοποιείται σε εξωτερικές επιφάνειες τής οικοδοµής, λ.χ. 
στις βεράντες 2. µπετά (τα) το στάδιο τής οικοδόµησης κατά το οποίο ρίχνεται 
µπετόν στα καλούπια: τώρα ρίχνουµε τα~|| η οικοδοµή είναι ακόµη στα ~ (δεν 
έχει ολοκληρωθεί). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. béton < λατ. bitumen «άσφαλτος»]. 

µπετόνι (το) → µπιτόνι 
µπετονιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. αναµικτήρας σκυροδέµατος-µηχάνηµα 

που αποτελείται από έναν µεταλλικό, κοίλο, περιστρεφόµενο κάδο µε ειδικά 
πτερύγια στο εσωτερικό του για την ανάµειξη υλικών, κυρ. για την κατασκευή 
σκυροδέµατος· (συνεκδ.) το όχηµα που διαθέτει τέτοιο µηχάνηµα. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. bétonnière < béton. Βλ. λ. µπετόν]. 

µπετονόκαρφο (το) καρφί που µπορεί να µπήγεται σε µπετόν. 
µπετούΥ!α κ. πετούγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) το πόµολο τής πόρτας. 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. bedija (οπτικό δάνειο)]. 
µπεχαβιορισµός (ο) → µπιχεβιορισµός 
µπεχλιβάνης (ο) → πεχλιβάνης 
µπήγω κ. (λαϊκ.) µπήχνω κ. µπήζω ρ. µετβ. [µεσν.] {έµπηξα, µπηγµένος} 1. 

βάζω (κάτι µακρύ και µυτερό) µέσα (σε κάτι άλλο) ή κάνω (κάτι) να 
εισχωρήσει σε άλλο σώµα µε δύναµη πιέζοντας το ή χτυπώντας το, ώστε να 
µπει, να καρφωθεί βαθιά: ~ τα καρφιά στον τοίχο | τα παλούκια στο έδαφος | το 
µαχαίρι στο σώµα τού θύµατος ΣΥΝ. καρφώνω 2. (οικ.) εκδηλώνω (κάτι) κατά 
έντονο και απότοµο τρόπο· κυρ. στις ΦΡ. µπήγω τα γέλια | τις φωνές | τις 
κραυγές | τα κλάµατα ξεσπώ σε γέλια | φωνές | κραυγές | κλάµατα ΣΥΝ. 
(οικ.) βάζω, πατώ ANT. κρατώ, συγκρατώ. — µπήξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έµπηξα < ένέπηξα (κατά το σχήµα ανοίγω - 
άνοιξα) τού αρχ. έµπήγνυµι < έµ- (< εν) + πήγ-νυµι (βλ. λ. πήζω)]. 

µπήκα ρ. → µπαίνω 
µπήχτη (η) (αργκό) 1. χτύπηµα που δίνει κανείς (σε κάποιον) ύπουλα, ώστε να 

µη γίνει αντιληπτός: τρώω | δίνω | αρπάζω | ρίχνω ~ ΣΥΝ. µουλλωχτή 2. 
(µτφ.) υπαινιγµός µε σκωπτικό, περιπαικτικό ή επιθετικό χαρακτήρα: η ~ που 
της πέταξε για τον πρώην άντρα της, ήταν σκέτο φαρµάκι! ΣΥΝ. (οικ.) κακία, 
καρφί. 

µπήχτης (ο) (αργκό) άνδρας µε έντονη σεξουαλική ζωή, γυναικάς. 
µπηχτός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που µπήγεται ή είναι µπηγµένος (κάπου). 
µπίγα (η) {µπιγών} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. Ο ανυψωτικός γερανός πλοίου που 

χρησιµοποιείται στις φορτοεκφορτώσεις ΣΥΝ. (λόγ.) φορτωτήρας 2. 
γερανοφόρο όχηµα. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. biga < δηµώδ. λατ. biga «συνωρίδα ίππων», συγκεκοµµ. τ. 
τού λατ. bijugus «δίζυγος, συνεζευγµένος»]. 

µπιγκουτί (το) → µπικουτί 
µπιγόνια κ. µπιγκόνια κ. βιγόνια κ. βεγόνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τροπικό 

καλλωπιστικό φυτό, πολυετές και ποώδες, που καλλιεργείται για τα ωραία 
χνουδωτά φύλλα του και τα µικρά ζωηρόχρωµα άνθη του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λουλούδι. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. bigonia < begonia, από το όνοµα τού Γάλλου M. Bégon (ΐ8ος 
αι.), κυβερνήτη τού Αγίου ∆οµίνικου]. 

µπιέλα (η) {άκλ.} ελλην. διωστήρας- ιµάντας που µεταδίδει την κίνηση σε 
µηχανική συσκευή· συνήθ. στη ΦΡ. βαράω | χτυπάω µπιέλα | µπιέλες (µτφ.) 
τρελαίνοµαι ή εξαντλούµαι (από την κούραση). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bielle, πιθ. < 
προβηγκ. biga «δοκός»]. 

µπιελάρ επίρρ.· κυρ. για βλάβη σε µηχάνηµα, που δεν είναι δυνατόν να 
επισκευαστεί επί τόπου· ΦΡ. βγάζω | βγαίνω µπιελάρ εξουθενώνοµαι. Επίσης 
µπιελά. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. φρ. b(eyond) l(ocal) r(epair) «πέραν τοπικής 
επισκευής»]. 

µπιενάλε (η) {άκλ.} καλλιτεχνική εκδήλωση που πραγµατοποιείται στον ίδιο 
χώρο ή στην ίδια πόλη κάθε δύο χρόνια, κυρ. για την προ- 
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βολή των καλών τεχνών και ειδικότ. των εικαστικών: η ~ νέων καλλιτεχνών | 
τής Βενετίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. biennale, αρχική σηµ. «διετής» < bi- (< λατ. bis «δις») + -
ennale < µτγν. λατ. annualis «ετήσιος» < λατ. annus «έτος»]. 

µπιζ1 κ. µπις (το) {άκλ.} το ανκόρ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. bis «δις»]. 

µπιζ2 (το) {άκλ.} 1. οµαδικό παιχνίδι, κατά το οποίο ένας, χωρίς να βλέπει, 
δέχεται τα χτυπήµατα των άλλων και πρέπει να µαντέψει ποιος τον χτύπησε 2. 
το επιφώνηµα που συνοδεύει το χτύπηµα στο παιχνίδι αυτό. [ΕΤΥΜ; 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

µπιζάρω ρ. µετβ. {µπιζάρισα} (λαϊκ.) (για το κοινό παράστασης) καλώ ξανά 
στη σκηνή τους ερµηνευτές-εκτελεστές µιας παράστασης ή συναυλίας µε 
παρατεταµένες επευφηµίες ή χειροκροτήµατα, κυρ. για να ερµηνεύσουν 
ακόµα κάτι εκτός τού επίσηµου προγράµµατος: στην πρεµιέρα όρθιο όλο το 
θέατρο τον µπιζάρισε εφτά φορές! — µπιζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bissare 
< λατ. bis «δις»]. 

µπιζέλι (το) {µπιζελ-ιού | -ιών}1. ο καρπός τής µπιζελιάς· είναι πολύ-σµερµος 
λοβός, µε εδώδιµα πράσινα, κίτρινα ή άσπρα σπέρµατα 2. καθένα από τα 
σπέρµατα που περιέχονται σε κάθε τέτοιο λοβό 3. µπιζέλια (τα) οι καρποί τής 
µπιζελιάς ως φαγητό ή ως συστατικό φαγητών. — (υποκ.) µπιζελάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pisello < λατ. pisellum, υποκ. τού pisum < µτγν. 
πίσον, παράλλ. τ. τού αρχ. πίσος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

µπιζελιά (η) ετήσιο φυτό µε βλαστό κούφιο, έρποντα ή αναρριχώµε-νο µε 
έλικες· καρπός του είναι το µπιζέλι (βλ.λ.). 

µπίζνες (οι) {άκλ.} (λαϊκ.) οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες και δοσοληψίες: 
κάνω - µε κάποιον (συνεργάζοµαι επιχειρηµατικά) || έχει πολλές ~ µε Αµερική. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. business < busy «απασχοληµένος»]. 

µπίζνεσµαν (ο) {άκλ.}, µπιζνεσνουµαν (η) {άκλ.} (λαϊκ.) ο επιχειρηµατίας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. businessman | businesswoman]. 

µπιζού (το) {άκλ.} το κόσµηµα: µαγαζί µε ~. — (υποκ.) µπιζουδακι (το) (βλλ.) 
. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. bijou < βρετον. bizou «κρίκος, δαχτυλίδι» < biz «δάχτυλο»]. 

µπιζουδακι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό κόσµηµα: πήραν ένα ~ για το µωρό 2. 
(γενικά) καθετί που έχει µικρό και κοµψό σχήµα, ό,τι είναι µικροκαµωµένο 
και όµορφο. 

µπιζουτάρισµα (το) {µπιζουταρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επεξεργασία 
επιφανειών και επίπεδων σωµάτων για τη λέπτυνση τού πάχους τους στην 
περιφέρεια µε τη χάραξη λοξής εγκοπής στην άκρη τους γύρω-γύρω: το ~ τού 
καθρέφτη | τού γυαλιού 2. λοξή εγκοπή. 

µπιζουτέ επίθ. {άκλ.} αυτός τού οποίου η επιφάνεια έχει µπιζουτάρισµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. biseauté (p. biseauter) < biseau «λοξή τοµή», πιθ. παλ. γαλλ. 
*biaiseau < αρχ. έπικάρσιος, λ. που εισήχθη από Έλληνες αποίκους στην 
Προβηγκία]. 

µπιζουτιέρα (η) {δύσχρ. µπιζουτιερών} θήκη από διάφορα υλικά για την 
πρόχειρη φύλαξη κοσµηµάτων, η κοσµηµατοθήκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
bijoutière, βλ. λ. µπιζού]. 

µπικ (το) {άκλ.} 1. το στυλό διαρκείας που κατασκευάζει η οµώνυµη εταιρεία: 
κόκκινο | µαύρο ~ || µου τελείωσε το ~ · 2. πρόχειρη ξυριστική µηχανή από 
νάιλον µε προσαρµοσµένο ξυραφάκι µιας χρήσεως · 3. αναπτήρας από νάιλον. 
[ΕΤΥΜ Από την εµπορική ονοµασία Bic]. 

µπικίνι (το) {άκλ.} γυναικείο µαγιό, που απαρτίζεται από δύο κοµµάτια: ένα 
σαν στηθόδεσµο για το πάνω µέρος τού σώµατος και ένα για το κάτω, που 
καλύπτει την περιοχή τής ήβης και των γλουτών: φορώ ~ || µικρό ! 
αποκαλυπτικό ~. — (υποκ.) µπικινάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bikini < Bikini, 
ατόλη στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το µαγιό αυτού τού είδους σχεδιάστηκε από 
τον Γάλλο µηχανικό L. Réard (1897-1984), ο οποίος το ονόµασε έτσι επειδή 
προσδοκούσε ότι το τολµηρό µαγιό του θα είχε «εκρηκτικές» επιπτώσεις στην 
εµφάνιση των γυναικών, όπως οι δοκιµαστικές ρίψεις ατοµικών βοµβών (από 
τις Η.Π.Α.) στην ατόλη Bikini]. 

µπικουτί κ. µπιγκουτί (το) {άκλ.} µικρό ρολό, γύρω από το οποίο τυλίγεται και 
στερεώνεται µε τσιµπιδάκι ή φουρκέτα µια τούφα µαλλιών, κυρ. ώσπου να 
στεγνώσουν και να σχηµατίσουν µπούκλα: βγήκε µε τα ~ στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bigoudi, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε ισπ. bigote «µουστάκι» 
(πβ. bigotelle «λαβίδα για περιποίηση µουστακιού»)]. 

µπίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σφαιρίδιο από διάφορα υλικά 2. (α) ο βώλος 
(βλ.λ.) (β) µπίλιες (οι) παιχνίδι που παίζεται µε χρωµατιστά γυάλινα ή 
πλαστικά σφαιρίδια, κατά το οποίο ο κάθε παίκτης προσπαθεί να πετύχει µε 
τους δικούς του βώλους τους βώλους τού αντιπάλου του- ΦΡ. (αργκό) γίνοµαι 
µπίλιες (µε κάποιον) τσακώνοµαι άσχηµα (µε κάποιον) και χαλάω τις σχέσεις 
µου µαζί του 3. η µπάλα τού µπιλιάρδου. [ΕΤΥΜ < ιταλ. biglia < γαλλ. bille < 
φρανκον. bikkil «κόκκαλο»]. 

µπιλιαρδάδικο (το) (λαϊκ.) µαγαζί που διαθέτει τραπέζια µπιλιάρδου, στο 
οποίο µπορεί κανείς να παίξει µπιλιάρδο, νοικιάζοντας τραπέζι για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΣΥΝ. σφαιριστήριο. 

µπιλιάρδο (το) 1. παιχνίδι που παίζεται µε σκληρές, έγχρωµες µπάλες στο 
µέγεθος µικρού πορτοκαλιού, που ο καθένας από τους δύο παίκτες χτυπά µε 
στέκα, κάνοντας τες να κινούνται και να συγκρούονται µεταξύ τους πάνω σε 
ειδικό τραπέζι µε τσόχινη επένδυση: τραπέζι | στέκα τού ~ || αίθουσα 
µπιλιάρδου || παίζω ~ 2. το µπι- 

λιαρδάδικο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bigliardo < µέσ. γαλλ. billard < bille «µπαστούνι» < µεσν. 
λατ. billia «κορµός δέντρου», κελτ. προελ., πβ. ιρλ. bile «κορµός δέντρου», 
κελτ. bile «φυλλαράκι»]. 

µπιλιέτο (το) 1. κάρτα επισκεπτηρίου 2. πρόχειρο γραπτό µήνυµα, που 
στέλνεται σε κάποιον και συνεκδ. το χαρτί πάνω στο οποίο είναι γραµµένο το 
µήνυµα αυτό 3. µικρό λευκό ορθογώνιο καρτελάκι, στο οποίο γράφει κανείς 
τις ευχές του (για γάµο, γιορτές κ.τ.ό.) και το όνοµα του και το οποίο 
τοποθετεί σε φακελάκι µε το δώρο που στέλνει ή πηγαίνει ο ίδιος. — (υποκ.) 
µπιλιετάκι (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. biglietto < παλ. γαλλ. billette < bullette, 
υποκ. τού bulle «έγγραφο» < µεσν. λατ. bulla «σφραγισµένο έγγραφο»]. 

µπιµπελό κ. µπιµπλό (το) {άκλ.} 1. µικρό διακοσµητικό αντικείµενο: το ~ 
πάνω στο σύνθετο τού σαλονιού || ~ από πορσελάνη 2. (για πρόσ. και 
πράγµατα) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε µε µικρές διαστάσεις και µεγάλη 
κοµψότητα: αν την έβλεπες στα νιάτα της· πραγµατικό - ήταν! — (υποκ.) 
µπίµπλουδακι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. bibelot < µέσ. γαλλ. beubelot, 
εκφραστ. ηχοµιµητική λ., που ίσως συνδ. µε το επίθ. beau «ωραίος, 
όµορφος»]. 

µπιµπερό (το) {άκλ.} γυάλινο ή πλαστικό διαφανές δοχείο, που κλείνει µε 
ειδικό στόµιο από συνθετικό υλικό σε σχήµα γυναικείας θηλής και 
χρησιµοποιείται για τη διατροφή των βρεφών (συνήθ. µε γάλα): ταίζω το µωρό 
µε το ~ ΣΥΝ. (λόγ.) θήλαστρο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. biberon < λατ. bibere «πίνω»]. 

µπίµπίκι (το) {µπιµπικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το µικρό σπυράκι 2. µαύρο στίγµα 
στο πρόσωπο, το οποίο εµφανίζεται κυρ. σε νεαρά άτοµα µε ακµή και 
οφείλεται στο κλείσιµο των πόρων τού δέρµατος λόγω τής υπερέκκρισης 
σµήγµατος: το προϊόν εξαφανίζει µπιµπίκια και σπυράκια από το νεανικό 
δέρµα! — (υποκ.) µπιµπικάκι (το). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µπίµπικας < αρχ. 
βέµβιξ «σβούρα, ρόµβος» (µε διατήρηση τής αρχ. προφοράς τού 
συµπλέγµατος -µβ-(, παράλλ. τ. τού ουσ. βόµβος (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, η 
λ. προέρχεται από το ιταλ. bimbo^ « µπέµπης »]. 

µπιµπίλα (η) → µπιρµπίλα 
µπιµπίλωµα (το) —> µπιρµπίλωµα 
µπιµπιλώνω ρ. → µπιρµπίλωµα 
µπιµπιλωτός, -ή, -ό ~» µπιρµπιλωτός 
µπιµπλό (το) → µπιµπελό 
µπίµπλουδακι (το) (λαϊκ.) 1. µικρό µπιµπελό ΣΥΝ. µικροτέχνηµα 2. (µτφ.) 

καθετί λεπτοκαµωµένο και όµορφο: το κοριτσάκι τους είναι - σωστό! 
µπίννκο (το) {άκλ.} 1. παιχνίδι που παίζεται για χρήµατα ή για έπαθλο, στο 

οποίο αναφέρονται φωναχτά αριθµοί που έχουν επιλεγεί τυχαία και τους 
οποίους οι παίκτες διαγράφουν αν εµφανιστούν στις κάρτες τους· ο πρώτος 
παίκτης που διαγράφει όλους τους αριθµούς στην κάρτα του φωνάζει 
«µπίνγκο!» 2. (καθηµ.) ως έκφραση χαράς από ξαφνικό επιτυχές αποτέλεσµα: 
~! Κέρδισα στον διαγωνισµό µία τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bingo, αγν. 
ετύµου]. 

µπινελίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η συµπεριφορά τού µπινέ, καθώς και κάθε 
πράξη που τον χαρακτηρίζει 2. βρισιά, έντονη επίπληξη: αρχίζω κάποιον στα ~ 
· 3. η λειχουδιά (νόστιµοι, πικάντικοι µεζέδες, ζαχαρωτά κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < 
µπινές + -λίκί\. 

µπινές (ο) {µπινέδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. 
οµοφυλόφιλος άνδρας 2. (υβριστ.) άνθρωπος αναξιόπιστος, κακού χαρακτήρα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ibne]. 

µπινιά (η) (!-λαϊκ. αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) η ανέντιµη 
πράξη σε βάρος κάποιου ΣΥΝ. (!) πουστιά. 

µπιντές (ο) {µπιντέδες} είδος υγιεινής τού µπάνιου, η χαµηλή, επιµήκης 
λεκάνη µε βάση, διαθέτει βρύση µε τροφοδοσία ζεστού και κρύου νερού και 
χρησιµοποιείται κυρίως για το πλύσιµο των γεννητικών οργάνων και τής 
περιοχής τού πρωκτού· ΦΡ. κάνω µπιντέ πλένω τις παραπάνω περιοχές τού 
σώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bidet < µέσ. γαλλ. bidet «µικρό άλογο» < αρχ. γαλλ. bider 
«τριποδίζω», αγν. ετύµου]. 

µπιντόνι κ. µπιτόνι κ. µπεντόνι κ. µπετόνι (το) {µπιντον-ιού | -ιών} 
τενεκεδένιο ή πλαστικό δοχείο µε χερούλι για τη φύλαξη και µεταφορά 
υγρών: ένα - λάδι | πετρέλαιο. — (υποκ.) µπιντονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
bidon < αρχ. σκανδ. bida «βάζο, δοχείο»]. 

µπίρα (η) (συνήθ. ορθ. µπύρα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αλκοολούχο ποτό, που 
παράγεται µε ζύµωση διαλύµατος από αµυλούχα δηµητριακά, συνήθ. από 
βύνη κριθαριού, και αρωµατίζεται λ.χ. µε σπόρους λυκίσκου, για να 
αποκτήσει ελαφρώς πικρή γεύση: µαύρη | ξανθή ~ || ποτήρι µπίρας ΣΥΝ. ζύθος 
2. (συνεκδ.) κάθε µπουκάλι, το οποίο περιέχει καθορισµένη ποσότητα τού 
ποτού, όπως διατίθεται στο εµπόριο: αγόρασε δέκα ~ για το βράδυ 3. (συνεκδ.) 
η ποσότητα που περιέχεται σε κάθε τέτοιο µπουκάλι: βάλε να πιούµε τη ~ 
µισή-µισή. — (υποκ.) µπιρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθογραφία (ορθογραφία 
ξένων λέξεων). [ΕΤΥΜ < ιταλ. birra < γερµ. Bier < αρχ. γερµ. bior]. 

µπίραρία (η) (συνήθ. ορθ. µπυραρία) {µπιραριών} κατάστηµα στο οποίο 
σερβίρεται µπίρα (βαρελήσια ή εµφιαλωµένη) ΣΥΝ. ζυθοπωλείο. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. birreria < birra «µπίρα»]. 

µπιρίµπα (η) {χωρ. πληθ.} χαρτοπαίγνιο στο οποίο νικητής ανακηρύσσεται 
όποιος συγκεντρώσει περισσότερους πόντους σχηµατίζοντας κατάλληλους 
συνδυασµούς επτά φύλλων. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < γαλλ. biribi «είδος τυχερού 
παιγνιδιού» < ιταλ. biribisso < bir- (< λατ. bis «δις») + (a)bisso «άβυσσος» (< 
λατ. abyssus < αρχ. άβυσσος). Με τη λ. αυτή προσδιοριζόταν αρχικώς ένα 
είδος τυχερού 
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παιγνιδιού µε αφετηρία την Ιταλία, το οποίο απαγορεύθηκε το 1837]. 
µπίρµπας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πονηρός, φαύλος, καπάτσος. [ΕΤΥΜ. < 

ιταλ. birba < γαλλ. bribe(s) «ψίχουλα, υπολείµµατα» (µε µεταφορική σηµ. 
«κακός, ανάξιος άνθρωπος»), αγν. ετύµου, ίσως από ονοµατοποιηµένη ρίζα]. 

µπιρµπίλα κ. µπιµπίλα (η) {µπι)ρ)µπιλών} (λαϊκ.) 1. λεπτή δαντέλα που 
κεντιέται µε βελόνα 2. το τελείωµα λεπτών υφασµάτων και ρούχων, λ.χ. ενός 
µαντηλιού, µε την παραπάνω δαντέλα. — (υποκ.) µπιρ-µπιλίτσα κ. µπιµπιλίτσα 
(η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bir-biri «το ένα µετά το άλλο, στη σειρά»]. 

µπιρµπίλι (το) {µπιρµπιλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το αηδόνι· ΦΡ. µπψµπίλι τής 
θάλασσας η αλκυόνα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bülbül]. 

µπιρµπιλοµάτης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που έχει ωραία, παιχνιδιάρικα µάτια: 
κόρη ~! [ΕΤΥΜ. < µπιρµπίλι + -µάτης < µάτι]. 

µπιρµπίλω (η) (λαϊκ.) η ναζιάρα και παιχνιδιάρα γυναίκα ΣΥΝ. κα-µωµατού. 
[ΕΤΥΜ. < µπιρµπίλι]. 

µπψµπίλωµα κ. µπιµπίλωµα (το) (µπι)ρ)µπιλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) το 
στόλισµα λεπτού ρούχου ή υφάσµατος µε µπιρµπίλα. — (υποκ.) 
µπιρµπιλωµατάκι κ. µπιµπιλωµατάκι (το), µπφµπιλώνω κ. µπι-µπιλώνω ρ. 

µπιρµπιλωτός, -ή, -ό κ. µπιµπιλωτός (για υφάσµατα, ρούχα) αυτός που είναι 
στολισµένος µε µπιρµπίλα: ~ µαντήλι | µανίκι | µαξιλάρι || ~ µάτια 
(παιχνιδιάρικα, ζωηρά, ναζιάρικα). 

µπιροποσία (η) (συνήθ. ορθ. µπυροποσία) {χωρ. πληθ.} το να πίνει κάποιος 
µπίρες. [ΕΤΥΜ. < µπίρα + -ποσία (< πόση)]. 

µπιρσίµι (το) → µπρισίµι 
µπις (το) → µπιζ1 
µπισκότο (το) µικρό και ελαφρό γλύκυσµα, που παρασκευάζεται από αλεύρι, 

βούτυρο, αβγά και άλλα υλικά, όπως µαρµελάδα, αµύγδαλα, σοκολάτα, 
βανίλια κ.λπ.· ψήνεται στον φούρνο σε διάφορα σχήµατα και είναι ξερό, 
εύθρυπτο και τραγανό: ~ µε καρύδα | µε πορτοκάλι | µε σταφίδες || αλµυρά ~ || 
γεµιστά ~ (δύο µαζί κολληµένα µε µια παχιά στρώση σοκολάτας, κρέµας ή 
µαρµελάδας). — (υποκ.) µπισκοτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπισκόττιν < ιταλ. biscotto < bis- (< λατ. bis «δις, δύο 
φορές») + -cotto < λατ. coctus, µτχ. τ. τού p. coquo «ψήνω»]. 

µπιστεµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) (µτχ. ως επίθ.) έµπιστος, πιστός (βλ. κ. λ. 
εµπιστεύοµαι, έµπιστος). 

µπιστικός, -ή, -ό → πιστικός 
µπιστόλα (η) → πιστόλα 
µπιστόλι (το) → πιστόλι 
µπιστολιά (η) → πιστολιά 
µπιστρό (το) {άκλ.} µικρό εστιατόριο ή καφετέρια. [ΕΤΥΜ: < γαλλ. bistro(t), 

αβεβ. ετύµου, πιθ. παράγ. τού γαλλ. bistonille «είδος καφέ µε αλκοόλ» < bis 
«δις» + p. touiller «ανακατεύω» (< λατ. tudiculare «λειώνω, σπάζω»)]. 

µπιτ1 (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. το ρυθµικό µοτίβο που µε οµοιόµορφο και συνεχή 
τρόπο ακούγεται κατά τη διάρκεια τραγουδιών ή χορευτικής µουσικής: πιάνω 
το ~ || το τραγούδι έχει (ωραίο) - 2. (συνεκδ.) νεανική µουσική τής δεκαετίας 
τού '60, βασισµένη στο µπιτ (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bit, αρχική σηµ. 
«τεµάχιο, µικρό κοµµάτι»]. 

µπιτ2 (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. το δυαδικό ψηφίο· η µικρότερη µονάδα πληροφορίας 
στον υπολογιστή, που µπορεί να έχει τις τιµές 0 ή 1 και αποτελεί τη βάση 
σχηµατισµού ψηφιολέξεων (ή µπάιτ | byte, βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bit, από τη 
φρ. b(inary dig)it «δυαδικό ψηφίο»]. 

µπίτ(ι) επίρρ. (λαϊκ.) εντελώς, απόλυτα, ολωσδιόλου: είναι ~ κουτός· ΦΡ. 
(εµφατ.) µπιτ για µπιτ εντελώς, ολότελα: δεν παίρνει χαµπάρι ~ || ~ χαζός ΣΥΝ. 
ντιπ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bit, προστ. τού p. bitmek «τελειώνω»]. 

µπίτνικ (ο) {άκλ.} µέλος ενός κοινωνικού και λογοτεχνικού κινήµατος τής 
δεκαετίας τού '50 και τού '60 στις Η.Π.Α., στο οποίο ανήκαν οι συγγραφείς Α. 
Γκίνσµπεργκ και Τζ. Κέρουακ, οι οποίοι αρνούνταν τις ηθικές αξίες τής 
δυτικής κοινωνίας και τον συµβατικό τρόπο ζωής, την αξία τής εργασίας και 
τα υλικά αγαθά. [ΕΤΥΜ. < αµερ. beatnik (εκφραστ.) < αγγλ. beat «νικώ» + -
nik (προέλ. ρωσική ή από τη γλώσσα γίντις)]. 

µπιτόνι (το) → µπιντόνι 
µπιτς-βόλεϊ (το) {άκλ.} η παράκτια πετοσφαίριση (βλ. λ. παράκτιος). [ΕΤΥΜ; 

< αγγλ. beach-volley]. 
µπιφτέκι (το) {µπιφτεκ-ιού | -ιών} κοµµάτι από κιµά ζυµωµένο µε κα-

ρυκεύµατα και διάφορα υλικά, που τρώγεται ψητό: ~ ψηµένο στη σχάρα | στα 
κάρβουνα || ~ γεµιστό µε τυρί. — (υποκ.) µπιφτεκάκι (το), (µεγεθ.) 
µπιφτεκάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bifteck < αγγλ. beefsteak < beef «βοδινό» + steak «φέτα 
κρέατος, φιλέτο»]. 

µπιχεβιορισµός κ. µπεχαβιορισµός (ο) ο συµπεριφορισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. behaviourism < behave «συµπεριφέροµαι»]. 
µπιχλιµπίδι (το) {µπιχλιµπιδ-ιού | -ιών} 1. κάθε µικρό αντικείµενο χωρίς 
ιδιαίτερη αξία, που χρησιµοποιείται συνήθ. ως στολίδι (λ.χ. χάντρες, 
µικροκοσµήµατα ασήµαντης αξίας, κοκκαλάκια για τα µαλλιά κ.ά.) 2. (ειδικότ.) 
κάθε διακοσµητικό µικροαντικείµενο που προκαλεί εντύπωση, συνήθ. 
αστραφτερό και µε έντονο χρώµα: όταν βγαίνει, φοράει ένα σωρό µπιχλιµπίδια 
3. κάθε µικροαντικείµενο: τι τα θες όλ ' αυτά τα ~ που κουβαλάς στην τσάντα 
σου; 

[ΕΤΥΜ. Πιθ. < λεµπλεµπίδι «στραγάλι» < τουρκ. leblebi < περσ. lablabü]. 
µπλαβίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπλάβισα} ♦ (αµετβ.) 1. (λαϊκ.) γίνοµαι µελανός, 
µπλάβος: τα χείλη του είχαν µπλαβίσει απ'το κρύο ΣΥΝ. µελανιάζω ♦ (µετβ.) 2. 
προκαλώ µελανιά (σε κάποιον): θα µου µπλαβί-σεις το χέρι τόσο που το 
σφίγγεις! ΣΥΝ. µελάνιασµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπλάβος < βεν. biavo < µτγν. 
λατ. blavus, γερµ. αρχής]. µπλάβος, -α, -ο (λαϊκ.) µελανός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < παλ. ιταλ. biavo (σύγχρ. biavo) < µτγν. λατ. blavus]. µπλαζέ 
επίθ. {άκλ.} (καθηµ. για πρόσ. ή ύφος) αυτός που φανερώνει αδιαφορία και 
βαργεστηµάρα, υπεροψία ή περιφρόνηση: είχε ένα Οφος ~, για να µας δείξει ότι 
είναι «κάποιος»! || µε ενοχλεί η ~ συµπεριφορά µερικών πωλητριών στα 
καταστήµατα ειδών πολυτελείας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. blasé < p. blaser «µπουχτίζω, 
χορταίνω» < ολλ. blasen «φουσκώνω»]. 
µπλακάουτ κ. µπλακ-άουτ (το) {άκλ.} (καθηµ.) 1. η συσκότιση (βλ.λ.): 

κίνδυνος για ~ από τις συνεχείς διακοπές τού ρεύµατος || στο πλοίο, πριν από το 
ναυάγιο, είχε γίνει - 2. (αργκό) η κατάσταση αµηχανίας, αδυναµίας να σκεφθεί 
και να αντιδράσει κανείς: µόλις άκουσε το πρόστιµο, έπαθε ~! 3. η απώλεια τής 
συνείδησης για µικρό χρονικό διάστηµα: έπαθε ένα ~ µετά το ατύχηµα και δεν 
θυµόταν τι είχε συµβεί. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. black-out «συσκότιση»]. µπλακτζακ κ. µπλακ-τζάκ (το) {άκλ.} 
παιχνίδι µε τραπουλόχαρτα, που παίζεται στο καζίνο µε τέσσερεις τράπουλες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. black-jack]. µπλακ-χιούµορ (το) {άκλ.} ελλην. µαύρο 
χιούµορ- χιούµορ που προκύπτει από µακάβρια αστεία. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. black 
humour], µπλαµπλά κ. µπλα-µπλά (το/τα) {άκλ.} 1. (καθηµ.-εκφραστ.) η 
φλυαρία, πολλά λόγια χωρίς περιεχόµενο: µου αρέσουν οι ταινίες που έχουν 
πολλή δράση και λίγο ~ || η έκθεση του έχει πολύ ~ και λίγη ουσία 2. το λέγειν, η 
ικανότητα να χρησιµοποιεί κανείς τον λόγο, να λέει πολλά για να πετύχει κάτι: 
ένας καλός πλασιέ πρέπει να έχει και ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bla-bla, ηχοµιµητ. λ.]. µπλάνκο (το) {άκλ.} το διορθωτικό 
υγρό (βλ. λ. διορθωτικός). [ΕΤΥΜ. < Blanco, εµπορική ονοµασία τού 
διορθωτικού υγρού, < ισπ. bianco «λευκός»]. 
µπλάστρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το έµπλαστρο και γενικότ. καθετί κολληµένο 

σαν έµπλαστρο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έµπλάστριον, υποκ. τού µτγν. επιθ. εµπλαστρον]. µπλαστρώνω 
ρ. µετβ. {µπλάστρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βάζω (σε κάποιον ή σε µέλος τού 
σώµατος) έµπλαστρο: ~ το πόδι | την πλάτη | το πλευρό 2. πασσαλείβοµαι, 
λερώνοµαι πολύ: νέο κορίτσι γιατί µπλα-στρώνεται µε τόσο µεϊκ-άπ; || έσπασε το 
βάζο µε τη µαρµελάδα και µπλαστρώθηκα. — µπλάστρωµα (το). µπλε επίθ. 
{άκλ.} 1. αυτός που έχει το βαθύ χρώµα τού ουρανού και τής θάλασσας: µάτια 
~ || ~ πουκάµισο || ~ στυλό (που έχει µελάνι χρώµατος µπλε) 2. µπλε (το) το ίδιο 
το χρώµα τού ουρανού και τής θάλασσας: ανοιχτό | σκούρο | βαθύ ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bleu < παλ. γαλλ. blo(u) < αρχ. γερµ. bläu | bläo, πβ. αγγλ. 
blue, γερµ. blau]. µπλέιζερ (το) {άκλ.} σκούρο σακάκι µε χρυσά κουµπιά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. blazer < blaze «λάµπω, αστράφτω»]. µπλέκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{έµπλεξα, µπλέ-χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. τοποθετώ αντικείµενα σε τέτοια 
σειρά ή θέση ή µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην υπάρχει τάξη, να µην ξεχωρίζουν 
µεταξύ τους εύκολα, να µη φαίνεται η αρχή και το τέλος καθενός, τα 
ανακατεύω: πήγε να συνδέσει τα µηχανήµατα, αλλά έµπλεξε τα καλώδια || ~ τα 
σκοινιά | τις κλωστές | τις αλυσίδες ΣΥΝ. µπερδεύω ANT. ξεµπλέκω, ξεµπερ-
δεύω· ΦΡ. (µτφ.) τα µπλέκω δηµιουργώ ερωτικό δεσµό (µε κάποιον/ κάποια): τα 
'µπλέξε µε µια µικρούλα 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) πιο περίπλοκο, πιο δύσκολο να 
επιλυθεί: η κατάθεση του έµπλεξε χειρότερα τα πράγµατα || ~ µια κατάσταση | ένα 
θέµα | µια υπόθεση ΣΥΝ. περιπλέκω· ΦΡ. εδώ τα µπλέξαµε! στο ζήτηµα αυτό θα 
διαφωνήσουµε: µέχρι τώρα καλά τα λέγαµε, όµως ~! 3. (ειδικότ. για πρόσ.) 
προκαλώ (σε κάποιον) σύγχυση, δεν βοηθώ (κάποιον) να καταλάβει κάτι: µη µε 
µπλέκεις µε τέτοιες φιλοσοφίες ΣΥΝ. µπερδεύω 4. (µτφ.) αναµειγνύω κάποιον σε 
παράνοµη υπόθεση: τον έµπλεξαν σε οικονοµικό σκάνδαλο | στα ναρκωτικά | σε 
κλοπές ΣΥΝ. παρασύρω ΑΝΤ. ξεµπλέκω 5. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να αναµιχθεί σε 
(ξένη συνήθ.) υπόθεση: εµένα µη µε µπλέκεις σ' αυτή την υπόθεση- το θέµα δεν 
µε αφορά ♦ (αµετβ.) 6. µπερδεύεται µέλος τού σώµατος µου σε κάτι (συνήθ. 
σχοινί, καλώδιο, κλαδιά κ.λπ.): έµπλεξε σ' ένα καλώδιο και έπεσε κάτω ΣΥΝ. 
σκοντάφτω, σκαλώνω 7. για ανακάτεµα πραγµάτων µεταξύ τους, ώστε να µην 
υπάρχει τάξη, να είναι τα πάντα µπερδεµένα: έµπλεξαν οι τηλεφωνικές γραµµές 
8. (µτφ.) παρασύροµαι και συµµετέχω σε παράνοµη δραστηριότητα: έµπλεξε 
άσχηµα µε ανθρώπους τού υποκόσµου και τώρα να δούµε πώς θα ξεµπλέξει! 
ΑΝΤ. ξεµπλέκω· ΦΡ. (µτφ.) µπλέκω στα δίχτυα (κάποιου) παγιδεύοµαι και δεν 
µπορώ να ξεφύγω (από κάποιον): τον έµπλεξε στα δίχτυα της και τον έκανε ό,τι 
ήθελε || έµπλεξε στα δίχτυα των ναρκωτικών και καταστράφηκε 9. (µτφ.) 
ταλαιπωρούµαι εξαιτίας περιπλοκής σε υπόθεση µου ή σε κάτι που κάνω: 
έµπλεξα µε τη συγκοινωνία και άργησα || έµπλεξε µε την απεργία των υπαλλήλων 
και δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά του || κάπου θα 'µπλέξε και γι'αυτό δεν 
ήρθε ακόµη 10. (µτφ.) έχω συναλλαγές, σχέσεις εργασίας ή εκκρεµείς υποθέσεις 
µε (κάποιον/κάτι): όταν µπλέξεις µε µαστόρους, δεν ξεµπλέκεις εύκολα || ~ µε την 
εφορία- ΦΡ. ου µπλέξεις µη βρεθείς ανακατεµένος σε υποθέσεις από 
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τις οποίες δύσκολα ξεµπερδεύει κανείς: ~! Αν µπλέξεις σε δουλειές µε 
δικηγόρους, δεν τελειώνεις µε τίποτα! 11. (µειωτ.) αποκτώ ερωτικό δεσµό: 
έµπλεξε µε µία τού δρόµου || αυτή η κοπέλα µπλέκει πάντα µε κάτι περίεργους 
τύπους! (µεσοπαθ. µπλέκοµαι) 12. µπερδεύοµαι (πβ. σηµ. 6 κ. 7): µπλέχτηκε 
στα κλαδιά κι έπεσε κάτω || µπλέχτηκαν οι τηλεφωνικές γραµµές- ΦΡ. µπλέκοµαι 
| µπερδεύοµαι | µπαίνω (µες) στα πόδια (κάποιου) τον εµποδίζω στη δουλειά 
του, δεν του επιτρέπω να κινείται ελεύθερα: το παιδί µπλέκεται στα πόδια της, 
όταν κάνει τις δουλειές τού σπιτιού και τη νευριάζει || (µτφ.) µη µπλέκεσαι µες 
στα πόδια µας, αν θέλεις το καλό σου (µην ανακατεύεσαι, µείνε σε απόσταση) 
13. αναµειγνύοµαι (σε παράνοµη, ύποπτη, επικίνδυνη κ.λπ. υπόθεση):- σε 
άσχηµες υποθέσεις || πήγε να βοηθήσει και µπλέχτηκε κι αυτός στον καβγά 14. 
βρίσκοµαι (χωρίς τη θέληση µου) σε κατάσταση που προκαλεί ταλαιπωρία, 
είναι χρονοβόρα κ.λπ.: µπλέχτηκα στην κίνηση κι έχασα το αεροπλάνο || έχω 
µπλεχτεί µε τις επισκευές τού σπιτιού και δεν έχω χρόνο να συναντηθούµε 15. 
σχετίζοµαι (ερωτικά, συναισθηµατικά): είχε µπλεχτεί µε µια πιτσιρίκα. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. εµπλέκω (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος) < έµ- (< εν) + 
πλέκω]. µπλεµαρέν κ. µπλε-µαρέν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει βαθύ µπλε 
χρώµα, το µπλε τής στολής των ναυτικών ΦΡ. (µτφ.) θα σε κάνω µπλεµαρέν θα 
σε δείρω πολύ, θα σε µελανιάσω στο ξύλο 2. µπλεµαρέν (το) το ίδιο το βαθύ 
γαλάζιο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bleu-marin «γαλάζιο τής θάλασσας» < bleu «µπλε» + marin 
«θαλάσσιος»]. µπλέντερ (το) {άκλ.} ηλεκτρική συσκευή πολτοποίησης ή 
ανάµειξης φρούτων ή διαφόρων τροφών για την παρασκευή πολτών ή ροφηµά-
των (πβ. λ. µίξερ). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. blender < blend «αναµειγνύω, ανακατεύω»]. µπλέξιµο (το) 
{µπλεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µπέρδεµα πραγµάτων µεταξύ τους, ώστε να 
µην ξεχωρίζει η αρχή και το τέλος τους: το ~ των κλωστών | των καλωδίων | 
των συρµάτων ANT. ξέµπλεγµα, ξεµπέρδεµα 2. η σύγχυση που προκαλείται, 
όταν πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κάτι µαζί: πρωτοφανές - στην 
εφορία- πέντε υπάλληλοι προσπαθούσαν να βρουν τι συµβαίνει, αλλά τίποτα! 3. 
(µτφ.) η ανάµειξη σε ύποπτες ή παράνοµη δραστηριότητες και υποθέσεις: το ~ 
µε τους ανθρώπους τής νύχτας τού στοίχισε τη ζωή 4. (ειδικότ.) µπλεξίµατα (τα) 
οι περιπλοκές που εµφανίζονται σε υπόθεση ή η ταλαιπωρία εξαιτίας τής 
ανάµειξης κάποιου σε µια δραστηριότητα (συνήθ. παράνοµη): έχει - µε την 
εφορία || από τότε που τον συνέλαβαν στη διαδήλωση, έχει ~ µε την αστυνοµία || 
µη µου ζητάς να σε βοηθήσω σε τέτοιες δουλειές, δεν θέλω ~. µπλιγούρι (το) → 
πλιγούρι 
µπλοκ (το) {άκλ.} 1.η δέσµη κατάλληλα συγκολληµένων φύλλων χαρτιού ώστε 

να αποσπώνται εύκολα, που χρησιµοποιούνται για σηµειώσεις και σχέδια: ~ 
επιταγών | ζωγραφικής | σηµειώσεων · 2. το οικοδοµικό τετράγωνο: ~ 
πολυκατοικιών 3. (µτφ.) η συµµαχία κρατών, επιχειρήσεων, κοµµάτων µε 
κοινά συµφέροντα: το πρώην ανατολικό ~ (τα κράτη-µέλη τού Συµφώνου τής 
Βαρσοβίας, οι σύµµαχες κοµουνιστικές χώρες) ΣΥΝ. σύνδεσµος, στρατόπεδο, 
συγκρότηµα 4. το τµήµα διαδήλωσης που αποτελείται από µέλη 
συγκεκριµένης οµάδας ή οργάνωσης: το ~ των αριστεριστών στην πορεία 
διαµαρτυρίας · 5. ΑΘΛ. (α) (στο βόλεϊ) το σταµάτηµα στο φιλέ από αµυντικό 
παίκτη που πηδά ψηλά τού καρφιού που επιχειρεί αντίπαλος (β) (στην 
καλαθοσφαίριση) το κόψιµο, το σταµάτηµα από αντίπαλο τής µπάλας, όταν 
φεύγει από τα χέρια παίκτη που επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. — (υποκ.) 
µπλοκάκι (το) (σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. block «στερεή µάζα ξύλου ή πέτρας» < µέσ. γαλλ. blök < µέσ. 
ολλ. blök < αρχ. γερµ. bîoh | bloch «κούτσουρο, κορµός δέντρου» (πβ. γερµ. 
Block). Η σηµ. «τετράδιο σηµειώσεων» προέρχεται από την αγγλ. συνεκφορά 
block-notes, δηλ. «δέσµη φύλλων χαρτιού για σηµειώσεις»]. µπλοκάρω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {µπλόκαρα κ. µπλοκάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αποκλείω ένα 
σηµείο, δεν επιτρέπω την πρόσβαση ή τη διάβαση, τοποθετώντας εµπόδιο 
(µπλόκο): οι αγρότες έχουν µπλοκάρει την εθνική οδό µε τα τρακτέρ ΣΥΝ. φράζω 
2. εµποδίζω να γίνει κάτι: ο διεθνής οργανισµός µπλοκάρισε τη χρηµατοδότηση 
τής χώρας µέχρι να εκπληρωθούν οι όροι τής συµφωνίας || οι διχογνωµίες 
µπλοκάρουν τη λήψη µιας κοινής απόφασης ΣΥΝ. αποτρέπω, σταµατώ, 
ανακόπτω 3. δεσµεύω, δεν επιτρέπω τη χρήση: η τράπεζα µπλοκάρισε τις 
καταθέσεις τού επιχειρηµατία µετά την καταγγελία για παράνοµες συναλλαγές 4. 
ΑΘΛ. (για τερµατοφύλακα) πιάνω µε σταθερό και ασφαλή τρόπο τη µπάλα µετά 
από σουτ τού αντιπάλου: µε µια θεαµατική ενέργεια ο τερµατοφύλακας 
µπλοκάρισε τη µπάλα ♦ 5. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε αµηχανία, δεν µπορώ να 
αντιδράσω, να σκεφτώ ή να πω (κάτι): µόλις του υψώσεις λίγο τη φωνή, 
µπλοκάρει ΣΥΝ. τα χάνω. — µπλοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bloccare < 
blocco, βλ. κ. µπλόκο]. µπλόκο (το) 1.ο αποκλεισµός περιοχής µε την 
τοποθέτηση εµποδίων: τα ~ των αγροτών στις εθνικές οδούς 2. (ειδικότ.) το 
κλείσιµο δρόµου από αστυνοµικές ή στρατιωτικές δυνάµεις για τον έλεγχο 
όσων περνούν και τη σύλληψη καταζητούµενων: οι Γερµανοί έστηναν µπλόκα 
σε όλη την Αθήνα, για να πιάσουν τους αντιστασιακούς || σε ~ τής αστυνοµίας 
συνελήφθη δραπέτης των φυλακών. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. blocco < µέσ. ολλ. blök, βλ. 
κ. µπλοκ]. µπλουζ (το) {άκλ.} 1. φωνητική µουσική που ξεκίνησε από τους 
µαύρους σκλάβους των νότιων Η.Π.Α., έχει εµφανείς αφρικανικές επιδράσεις, 
χαρακτηρίζεται από µελαγχολική µελωδία και αρµονία και επέδρασε στη τζαζ 
και τη ροκ 2. (συνεκδ.) τραγούδι το οποίο ανήκει στο παραπάνω µουσικό είδος 
και είναι γραµµένο συνήθ. σε δωδεκά- 

µετρα τρίστιχα, µε τον δεύτερο στίχο να επαναλαµβάνει τα λόγια τού πρώτου 
· 3. χορός για ζευγάρια που χορεύουν αγκαλιασµένα σε ρυθµό αργό, απαλό 
και ερωτικό. 

[ΕΤΥΜ. < αµερ. blues < αγγλ. blue notes (µελαγχολικές νότες)]. µπλούζα (η) 
{δύσχρ. µπλουζών} ένδυµα που καλύπτει το πάνω µέρος τού σώµατος: µάλλινη 
| κοντοµάνικη | µονόχρωµη ~ || ~ µε λαιµόκο-ψη | µε βε | µε χαµόγελο- ΦΡ. 
(άσπρη) µπλούζα το εξωτερικό µακρύ λευκό ένδυµα, που φοριέται από 
γιατρούς ή νοσοκόµους κατά την εργασία τους. — (υποκ.) µπλουζάκι (το) κ. 
µπλουζίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. blouse, αβεβ. ετύµου, ίσως < µεσν. λατ. pelusia < Pelusium, 
πόλη τής Αιγύπτου, όπου κατακευάζονταν φηµισµένοι χιτώνες. Κατ' άλλη 
άποψη, ίσως προέρχεται από τη γαλλ. φρ. vêtement de laine blouse «ρούχο από 
αγνό µαλλί» < blouso, γερµ. προελ., πβ. αρχ. γερµ. blôz «γυµνός»]. 
µπλουζίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} µουσικός τού µπλουζ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µπλουζ + παραγ. επίθηµα -ίστας, πβ. κ. κιθαρ-ίστας]. µπλουζόν (το) 
{άκλ.} µικρή, χαλαρή ζακέτα ή µπλούζα, συνήθ. κολλητή στη µέση και στα 
µανίκια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. blouson < blouse, βλ. λ. µπλούζα]. µπλουµ (το) {άκλ.} 
1. ο ήχος από την πτώση ενός στερεού σώµατος µέσα σε υγρό 2. (ως επίθ.-λαϊκ.) 
για φαγητό που είναι βρασµένο σε πολύ νερό: πατάτες | µακαρόνια ~. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. µπλουτζιν κ. µπλου-τζιν (το) {άκλ.} 1. µπλε ανθεκτικό, 
βαµβακερό ύφασµα, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή ειδών καθηµερινής 
ένδυσης (κυρ. παντελονιών και σακακιών) 2. παντελόνι µοντέρνο, κα-
τασκευασµένο από το παραπάνω ύφασµα, που αποτελεί συνηθισµένο στοιχείο 
τής καθηµερινής ένδυσης: ξασπρισµένο | ξεβαµµένο | ξε-φτυσµένο | σκισµένο ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. blue-jean(s), βλ. κ. τζιν]. µπλόφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 
η πράξη µε την οποία προσπαθεί κανείς να παραπλανήσει κάποιον (κυρ. τον 
αντίπαλο), ως προς την κατάσταση, τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή ως προς 
τις προθέσεις του: κάνω - στο πόκερ (κάνω τον αντίπαλο να πιστέψει ότι έχω 
καλό χαρτί, για να τον αναγκάσω να πάει πάσο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
bluff < αγγλ. bluff < γερµ. bluffen «παραπλανώ τον αντίπαλο (κυρ. στα 
χαρτιά}»]. µπλοφάρω ρ. αµετβ. {µπλόφ-αρα κ. -άρισα} κάνω µπλόφα: µπλοφά-
ριζε, για να δει πώς θ' αντιδράσω || µην τον πιστεύεις, µπλοφάρει. — 
µπλοφάρισµα (το). µπλοφατζης (ο) {µπλοφατζήδες}, µπλοφατζού (η) 
{µπλοφατζού- 
δες} πρόσωπο που µπλοφάρει, που κάνει µπλόφες. µποά (το) {άκλ.} γυναικείο 
στενόµακρο περιλαιµιο, που είναι κατασκευασµένο από γούνα ή φτερά. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. boa | γαλλ. boa < λατ. boa «υδρόβιο φίδι». Βλ. κ. βόας]. µ no 
γάλα κι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µικρός µπόγος, µικρό δέµα· συνήθ. στον πληθ. 
στη ΦΡ. µαζεύω | παίρνω τα µποναλάκια µου µαζεύω τις αποσκευές µου και 
φεύγω, φεύγω οριστικά: Πάρε τα µπογαλάκια σου και δρόµο! Άδειασε µας τη 
γωνιά! [ΕΤΥΜ, Υποκ. τού µπόγος (βλ.λ.)]. µπογιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το 
χρώµα, η βαφή: ~ για τα µαλλιά | για τα πασχαλινά αβγά | για τον τοίχο | για τα 
παπούτσια- ΦΡ. περνάει ακόµη η µπογιά µου αν και δεν είµαι πια νέος, ωστόσο 
αρέσω ακόµη ή έχω ακόµα προσόντα, ικανότητες 2. (συνεκδ.) η επικάλυψη µε 
στερεοποιηµένη µπογιά (σηµ. 1): ξέφτυσε | έφυγε η - από το ντουλάπι || αυτό το 
υλικό τρώει (φθείρει) τη ~ 3. (συνεκδ.) µολύβι µε χρωστική ύλη στο εσωτερικό 
του, που απολήγει σε µύτη και χρησιµοποιείται για να χρωµατίζει κανείς 
ζωγραφιές σε χαρτί ΣΥΝ. ξυλοµπογιά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. boya]. µπογια(ν)τίζω 
ρ. µετβ. (µπογιά(ν)τισ-α, -τηκα, -µένος} βάφω, χρωµατίζω (κάτι) µε µπογιά: ~ 
κάγκελα | παράθυρα ANT. αποχρωµατίζω, ξεβάφω. — µπογιά(ν)τισµα (το). 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. boyadim, αόρ. τού p. boyamak < boya «µπογιά»]. 
µπογιάρος (ο) → βογιάρος 
µπόγιας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 

την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και γάτων 2. (µτφ.) το πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται αυταρχικά και πιεστικά, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανθρωπιάς ΣΥΝ. σκληρόκαρδος, απάνθρωπος, βίαιος · 3. (παλαιότ.) ο δήµιος. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. boja < λατ. boja «κλοιός, κολάρο (από 
δέρµα βοδιού)», πιθ. < αρχ. βόειος «βοδινός, (ειδικότ.) δέρµα βοδιού»]. 

µπογιατζήδικο (το) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται µπογιές 
ΣΥΝ. χρωµατοπωλείο. µπογιατζής (ο) {µπογιατζήδες} 1. ο ελαιοχρωµατιστής 
(βλ.λ.), ο βαφέας: πήραν έναν ~, να τους βάψει την κουζίνα- ΦΡ. ΤΟ µυαλό σου 
και µια λίρα και τού µπογιατζή ο κόπανος βλ. λ. κόπανος 2. (µειωτ.) ο 
αποτυχηµένος ζωγράφος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. boyaci]. Μπογκοτά (η) η πρωτεύουσα 
τής Κολοµβίας. [ΕΤΥΜ < ισπ. Bogota < ινδιάν. Bagotta, όνοµα Ινδιάνου 
φυλάρχου. Το πλήρες όνοµα τής πόλης είναι Santa Fé de Bogota «Αγία Πίστη 
τής Μπογκοτά»]. µπόγος (ο) 1. το δέµα ρούχων ή άλλων πραγµάτων, που έχει 
τυλιχτεί µε ένα κοµµάτι ύφασµα 2. (µτφ.-µειωτ. για πρόσ.) αυτός που είναι 
κοντός και παχύς: η γυναίκα του ήταν ολόκληρος ~. — (υποκ.) µπο-γαλάκι (το) 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < παλ. τουρκ. bog]. µποδίζω ρ. → εµποδίζω µπόδισµα (το) → 
εµποδίζω 
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µποέµ (ο/η) {άκλ.} 1. (παλαιότ.) καλλιτέχνης που είχε επιλέξει έναν τρόπο 
ζωής φτωχικό, ανέµελο και αντίθετο προς τις κοινωνικές συµβάσεις, ώστε να 
είναι αφοσιωµένος ολοκληρωτικά στην τέχνη 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που ζει 
ανέµελα, χωρίς να νοιάζεται για το αύριο 3. (συνεκδ.) αυτός που αγαπά τις 
πολλές διασκεδάσεις, που φθάνει στην ασωτία. Επίσης (λαϊκ.) µποέµης (ο) 
(σηµ. 2, 3), µποέµισσα (η). — µποέµικος, -η, -ο, µποέµικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Τσιγγάνος, κύριος, -α, -ο. 

[ΕΤΎΜ. < γαλλ. bohème «τσιγγάνος από τη Βοηµία» και, κατ' επέκταση, 
«αυτός που ζει περιπλανώµενος και ανέµελος» < Bohême «Βοηµία»]. µπό! (το) 
{πληθ. µπόγια} 1. (καθηµ.) το ύψος ανθρώπου, το ανάστηµα: πήρε το ~ τού 
πατέρα του, γι' αυτό έγινε ψηλός || έχει δυο µέτρα ~ || όσο ~ του λείπει, τόσο 
µυαλό έχεν ΦΡ. (α) παίρνω | πετάω µπόι ψηλώνω (συνήθ. απότοµα): µες στο 
καλοκαίρι πέταξε µπόι κι έγινε άλλος τόσος! (β) πρώτο µπόι ως χαρακτηρισµός 
για πολύ ψηλό άνθρωπο ή ειρων. για πολύ κοντό άνθρωπο (γ) κρίµα το µπόι 
σου! για κάποιον που παρά το ύψος του ή το εντυπωσιακό του παράστηµα συ-
µπεριφέρεται ανεύθυνα ή ανάρµοστα, σαν παιδί, ή δεν είναι σε θέση να 
εκτελέσει σωστά µια εργασία 2. (λαϊκ.) εµπειρική µονάδα ύψους ή βάθους, που 
αντιστοιχεί στο µέσο ύψος ενός ανθρώπου: δυο ~ ψηλά | πιο πάνω. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. boy]. µποϊκοτάζ (το) {άκλ.} εµπορικός αποκλεισµός προϊόντων (σε 
ιδιωτικό ή σε διεθνές επίπεδο) ή πολιτών άλλης επικράτειας (σε διεθνές 
επίπεδο) ως ένδειξη αποδοκιµασίας ή αντιθέσεως που στρέφεται εναντίον των 
οικονοµικών συµφερόντων εταιρείας, κράτους κ.λπ.: οι οικολογικές οργανώσεις 
κάνουν - στα σπρέι που περιέχουν ουσίες βλαβερές για το όζον || ~ στα προϊόντα 
από χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα || οι Αµερικανοί έκαναν 
~ στους Ολυµπιακούς Αγώνες τής Μόσχας (δεν έστειλαν αθλητές τους) || 
επιβάλλω | αίρω το ~ ΣΥΝ. µποϊκοτάρισµα, εµπορικός αποκλεισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γκαράζ, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. boycottage < αγγλ. boycott, από το όνοµα τού Άγγλου 
γαιοκτήµονα Charles Boycott (1832-97), ο οποίος ενοικίαζε γη στην Ιρλανδία 
και οι καλλιεργητές του αρνήθηκαν να εργαστούν γι' αυτόν, επειδή δεν µείωνε 
τις χρεώσεις]. µποϊκοτάρω ρ. µετβ. {µποϊκοτάρισα} κάνω µποϊκοτάζ σε (κάποι-
ον/κάτι): οι ενώσεις καταναλωτών καλούν τους πολίτες να µποϊκοτάρουν 
προϊόντα µε γενετικά τροποποιηµένες ουσίες. — µποϊκοτάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boycotter. Βλ. λ. µποϊκοτάζ]. µπόιλερ (το) {άκλ.} 1. ο 
βραστήρας, σκεύος µέσα στο οποίο βράζει το νερό 2. σύστηµα που επιτρέπει να 
ζεσταίνεται το νερό τού θερµοσίφωνα από τη λειτουργία τού καυστήρα τού 
καλοριφέρ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. boiler < boil «βράζω» < µέσ. αγγλ. boilen < παλ. 
γαλλ. boillir < λατ. bullire < bulla «φυσαλλίδα»]. µποϊλής (ο) {µποϊλήδες} 
αυτός που έχει µπόι, ψηλός ANT. κοντοστού-πης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. boylu < boy «µπόι»]. µπολ (το) {άκλ.} 1. το ηµισφαιρικό 
σκεύος, συνήθ. από γυαλί ή πλαστικό, µέσα στο οποίο µπορεί να βάλει κανείς 
παγωτό, γλυκό, καρπούς κ.ά. ή να ανακατέψει υλικά κατά το µαγείρεµα 2. 
πλαστικό ή γυάλινο σκεύος για την τοποθέτηση και φύλαξη τροφών. — (υποκ.) 
µπολάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bol < µέσ. αγγλ. bolle (> αγγλ. bowl) < αρχ. αγγλ. bolla, που 
συνδ. µε αρχ. γερµ. bolla «φουσκάλα»]. µπολερό (το) {άκλ.} 1. κοντό 
γυναικείο σακάκι χωρίς µανίκια, ανοιχτό µπροστά, που συνήθ. δεν φθάνει µέχρι 
τη µέση: «ανέµισες για µια στιγµή το ~» (Ν. Καββαδίας) · 2. (α) ισπανικός χορός 
σε ρυθµό τριών τετάρτων, που µπορεί να συνοδεύεται από τραγούδια, καστα-
νιέτες και ταµπουρίνο (β) η µουσική που προορίζεται για τον παραπάνω χορό 
(γ) κουβανέζικος χορός ή τραγούδι σε διµερή συγκοπτό-µενο ρυθµό, που 
εµφανίστηκε στις αρχές τού 19ου αι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bolero < ισπ. bolero < 
boia «µπάλα - φούσκωµα» < λατ. bulla «φυσαλλίδα»]. µπόλι (το) {µπολ-ιού | -
ιών) 1. (λαϊκ.) το εµβόλιο 2. τµήµα φυτού µε οφθαλµούς, το οποίο 
προσαρµόζεται πάνω σε άλλο, συγγενές φυτό, µε σκοπό να αποκτήσει το 
δεύτερο ιδιότητες τού πρώτου ΣΥΝ. (λόγ.) εµβόλιο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έµβόλιον (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος και 
διατήρηση τής αρχ. προφοράς στο σύµπλεγµα -µβ-). Βλ. κ. εµβόλιο]. µπόλια 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. γυναικείο µαντήλι για το κεφάλι ΣΥΝ. φακιόλι, 
µαντήλα, τσεµπέρι, τσίπα · 2. (σπάν.) η πετσέτα · 3. (για σφαγµένο ζώο) το 
περιτόναιο (βλ.λ.): «ο µάγειρας είχε τυλίξει τα ποδαράκια σε ~» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. imbolia < ρ. imbolicar < λατ. *involicare < involvere 
«κυλώ, τυλίγω, περικαλύπτω»]. µπολιάζω ρ. µετβ. {µπόλιασ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. εµβολιάζω (βλ.λ.) 2. (µτφ.) µεταδίδω (σε κάποιον) (κάτι) µε τρόπο 
που να γίνει κτήµα του και να τον χαρακτηρίζει: ο Ρήγας τους µπόλιασε µε τον 
πόθο τής ελευθερίας || «και οι πιο φανατικοί ισλαµιστές είναι µπολιασµένοι µε 
τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τις εικόνες που παράγει η σύγχρονη ∆ύση» (εφηµ.). 
— µπόλιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 

µπολιάζω - εµβολιάζω. Χαρακτηριστική περίπτωση που ο τ. τής δηµοτικής 
(το µπολιάζω), µολονότι προήλθε και χρησιµοποιείται παράλληλα προς 
τον λογιότερο τύπο (το εµβολιάζω), προχώρησε σηµασιολογικά και 
χρησιµοποιήθηκε σε µεταφορικές σηµασίες, οι 

οποίες δεν απαντούν στον αρχικό τύπο: Η διδασκαλία τού Κοραή ρίζωσε 
στην υπόδουλη πατρίδα και µπόλιασε τις ψυχές των αγωνιζοµένων 
δασκάλων. 
Το µπολιάζω ανήκει στα παραδείγµατα όπου το λόγιο συµφωνικό 
σύµπλεγµα -µβ- ετράπη σε -µπ-- πβ. και εµβαίνω > µπαίνω, εµβάλλω > 
*εµβαλλώνω > µπαλλώνω, γαµβρός > γαµπρός κ.ά. 

µπόλικος, -η, -ο 1. αρκετός σε ποσότητα: ~ φαγητό | ποτό | χρήµα Ι 
ώρα | κόσµος ANT. λιγοστός, ανεπαρκής 2. (κυρ. για ρούχα) αυτός που 
είναι ευρύχωρος, φαρδύς: ~ µανίκι | σακάκι | κοστούµι ΣΥΝ. στενός, 
σφιχτός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bol «πολύς, άφθονος» + -ικος]. µπολσεβικισµός (ο) ΙΣΤ. η 

πολιτική και κοινωνική θεωρία τού µπολ- 
σεβικικού κόµµατος, που ίδρυσε ο Λένιν και το οποίο κατέλαβε την εξουσία 
στη Ρωσία το 1917 µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση (πβ. κ. 

λ. µενσεβικισµός). µπολσεβίκος (ο), µπολσεβίκα (η) 1.το µέλος τής µερίδας τού 
ρωσικού Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος, η οποία πλειοψήφησε το 1903 στο 
2ο Συνέδριο, οπότε και το κόµµα διασπάστηκε σε µπολσεβίκους 
(πλειοψηφούντες) και µενσεβίκους (µειοψηφούντες), καθώς και τού κόµµατος 
που ίδρυσε στη συνέχεια ο Λένιν (µπολσεβικικό κόµµα) ΑΝΤ. µενσεβίκος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που αποδέχεται την πολιτική και κοινωνική θεωρία τού 
µπολσεβικισµού (βλ.λ.) ΣΥΝ. κοµουνιστής 3. (γενικότ.) (α) κάθε άνθρωπος 
που έχει επαναστατικές τάσεις και θεωρεί την επανάσταση ως τον µόνο ορθό 
και δυνατό δρόµο προς τον κοινωνικό µετασχηµατισµό (β) ο κοµουνιστής. — 
µπολσεβικικός, -ή, -ό κ. µπολσεβίκικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < ρωσ. bol'shevik < ból'shi «µεγαλύτερος, ευρύτερος» (πβ. 
bol'shinstvó «πλειοψηφία»). Βλ. κ. µενσεβίκος]. 

µπόµπα (η) {µπόµπων} 1. η βόµβα (βλ.λ.) · 2. (αργκό) αλκοολούχο ποτό κακής 
ποιότητας (συνήθ. νοθευµένο) · 3. έδεσµα µε πολλά επάλληλα στρώµατα από 
στρογγυλές φέτες ψωµιού, που περιέχουν αλλαντικά, τυριά κ.ά. και το οποίο 
κόβεται στα τέσσερα ή και στα οκτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βόµβα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ιταλ. bomba, βλ. κ. βόµβα]. 

µποµπαρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. παλαιό πολεµικό πλοίο που διέθετε 
καννόνια, τα οποία εκτόξευαν πέτρινες ή σιδερένιες µπάλες: «στ'ανοιχτά τού 
πελάγου µε καρτέρεσαν µε µποµπάρδες τρικάταρτες και µου ρίξανε» (θ. Ελύτης) 
2. µεσαιωνικό λιθοβόλο καννόνι. [ΕΤΥΜ; Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bombarda < 
παλ. γαλλ. bombarde < λατ. bombus < αρχ. βόµβος]. 

µποµπέ κ. ποµπέ επίθ. {άκλ.} αυτός που είναι στρογγυλεµένος ή ηµισφαιρικός. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bombé < p. bomber (< bombe, βλ. κ. βόµβα)]. 

µποµπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το καρούλι στο οποίο είναι περιτυλιγµένη 
ταινία, νήµα ή σύρµα: ~ γραφοµηχανής 2. (ειδικότ.) το καρούλι στο οποίο 
είναι περιτυλιγµένη κινηµατογραφική ή ηχητική ταινία και συνεκδ. η θήκη 
στην οποία τοποθετείται 3. (γενικ.) κάθε πηνίο γύρω από το οποίο τυλίγεται 
κάτι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bobine, αγν. ετύµου, ίσως < µέσ. αγγλ. bobbe «τσαµπί, 
µάτσο», πβ. κ. αγγλ. bobbin]. 

µπόµπιρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) µικροκαµωµένο αγώρν (γενικότ.) 
µικρό παιδί: οι ~ έπαιζαν µπάλα || τον πλησίασε ένας ~ µε έξυπνα µάτια. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bomberò < θ. bomb-, από όπου και η λ. bomba (βλ. κ. βόµβα)]. 

µποµπόνι (το) {µποµπον-ιού | -ιών} 1. το κουφέτο 2. µικρό ζαχαρωτό. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. bonbon, µε διπλασιασµό τού επιθ. bon «καλός»]. 

µποµπονιέρα κ. (λαϊκ.) µπουµπουνιέρα (η) {µποµπονιερών} θήκη συνήθ. από 
τούλι, όπου τοποθετούνται και συσκευάζονται τα κουφέτα' προσφέρεται σε 
όσους παρευρίσκονται σε γάµους ή βαφτίσια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bonbonnière < 
bonbon «καραµέλα»]. 

µπόµπος (ο) παιδάκι που είναι πειραχτήρι. [ΕΤΥΜ. Λ. 
τής παιδικής γλώσσας]. 

µποµπότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αλεύρι που προέρχεται από άλεσµα 
αραβοσίτου ΣΥΝ. καλαµποκάλευρο, αραβοσιτάλευρο 2. (συνεκδ.) το ψωµί που 
παρασκευάζεται από τέτοιο αλεύρι: στην Κατοχή έτρωγαν ~. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
*bobota < boba, ονοµατοπ. λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

µποµποτάλευρο (το) το αλεύρι που προέρχεται από άλεσµα καλαµποκιού ΣΥΝ. 
καλαµποκάλευρο, αραβοσιτάλευρο. 

µποναµάς κ. µπουναµάς (ο) (µποναµάδες} 1. το δώρο, χρηµατικό ή άλλο, που 
προσφέρεται την Πρωτοχρονιά 2. (κατ' επέκτ.) κάθε είδους δώρο ή 
φιλοδώρηµα ή ευνοϊκή χειρονοµία: ~ τής κυβέρνησης προς τους εµπόρους η 
νέα φορολογική ρύθµιση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. bona mano «καλό χέρι - 
φιλοδώρηµα»]. 

µπονάτσα (η) → µπουνάτσα 
µπονατσάρει ρ. → µπουνατσάρει 
µπον-βιβέρ (ο/η) {άκλ.} ο καλοζωιστής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bon-viveur < 

bon «καλός» + viveur (< vivre «ζω»)]. 
µπόνους (το) {άκλ.} ελλην. δώρο-Λ. πρόσθετη αµοιβή σε εργαζόµενο για τον 

επαγγελµατικό του ζήλο, τις εξαιρετικές του επιδόσεις και γενικά τη 
σηµαντική συµβολή του στην παραγωγικότητα και την αύξηση των κερδών 
υπηρεσίας, οργανισµού, επιχείρησης κ.λπ. ΣΥΝ. πριµ 2. δώρο υπό µορφήν 
βαθµών που προσφέρουν εµπορικά καταστήµατα σε πελάτες που αγοράζουν 
συγκεκριµένα προϊόντα τους 3. οτιδήποτε προσφέρεται επιπλέον ως 
επιβράβευση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bonus < λατ. bonus «καλός»]. 

µπονοάΐ κ. µπονζάι (το) {άκλ.} 1. ιαπωνικό αιωνόβιο δένδρο-νάνος που 
δηµιουργείται µε ειδικό σύστηµα κλαδέµατος των ριζών και των 
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κλαδιών, τα οποία δεµένα µε σύρµα αναπτύσσονται προς την επιθυµητή 
κατεύθυνση 2. (κατ' επέκτ.) η τέχνη δηµιουργίας και ανάπτυξης σε δοχεία των 
παραπάνω δένδρων. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. bonsai < bon «δοχείο, βάζο» + sai 
«δέντρο»]. 

µποντίµπιλντεράς (ο) {µποντιµπιλντεράδες} (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός που 
ασχολείται µε το µπόντι-µπίλντινγκ (συνεκδ.) άνδρας µε υπερβολικά µυώδες 
σώµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. body builder]. 

µπόντι-µπίλντινγκ (το) {άκλ.} ελλην. σωµατοδόµηση- πρακτική ενδυνάµωσης 
τού σώµατος και ανάπτυξης τής µυϊκής σωµατικής διάπλασης µε την άσκηση 
(λ.χ. άρση βαρών) και τη δίαιτα. (ETYM. < αγγλ. body-building]. 

µπονφιλέ κ. µπον-φιλέ (το) {άκλ.} το πιο τρυφερό και εκλεκτό τµήµα τού 
βοδινού κρέατος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bon filet]. 

µποξ (το) {άκλ.} το άθληµα τής πυγµαχίας (βλ.λ.)- ΦΡ. γίνοµαι σάκος τού µποξ 
µε κάνουν µαύρο στο ξύλο ή κάποιος µε χρησιµοποιεί ως µέσο εκτόνωσης τής 
έντασης του: έχω γίνει σάκος τού µποξ εκεί µέσα' όλοι βγάζουν επάνω µου τ' 
απωθηµένα τους. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. box «χτύπηµα γροθιάς», αγν. ετύµου]. 

µποξάς (ο) {µποξάδες} 1. το κοµµάτι υφάσµατος µε τετράγωνο σχήµα, που 
χρησιµοποιείται για να περιτυλιχθούν ή να επικαλυφθούν διάφορα 
αντικείµενα (βλ. κ. λ. µπόγος) 2. το κοµµάτι µάλλινου (πλεχτού ή υφαντού) 
υφάσµατος, που χρησιµοποιούν οι γυναίκες για σάλι · 3. φαγητό που 
φτειάχνεται από εντόσθια ζώων, τα οποία πλέκονται και ψήνονται στα 
κάρβουνα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bohça < bog «µπόγος» + παραγ. επίθηµα -ça]. 

µποξέρ (ο) {άκλ.} πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε το µποξ, ο 
πυγµάχος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. boxeur < αγγλ. boxer < box]. 

µπόξερ (το) {άκλ.} σκύλος µε µυώδες σώµα, αφτιά που κρέµονται, 
προτεταµένο κάτω σαγόνι και ανοιχτό καφέ χρώµα. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Boxer < 
αγγλ. box «µποξ», ονοµασία που οφείλεται στην επιθετική διάθεση τής 
ράτσας]. 

µποξεράκι (το) (χωρ. γεν.} 1. ανδρικό εσώρουχο, συνήθ. βαµβακερό, που 
µοιάζει µε σορτς και το µήκος του φθάνει µέχρι ψηλά στους µηρούς · 2. 
µικρός σκύλος ράτσας µπόξερ. 

µπόουλινγκ (το) {άκλ.} παιχνίδι στο οποίο στήνονται δέκα ξύλινες ή πλαστικές 
ράβδοι (κορύνες) στο βάθος ενός διαδρόµου και κάθε παίκτης προσπαθεί να 
ρίξει όσο περισσότερες µπορεί, εκτοξεύοντας συρτά προς αυτές µαύρου 
χρώµατος µπάλες, οι οποίες έχουν υποδοχές για τα δάχτυλα τού παίκτη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bowling < bowl «είδος µπάλας» < µέσ. γαλλ. boule < λατ. 
bulla «φυσαλλίδα»]. 

µπορ (το) {άκλ.} η εξέχουσα περιφέρεια τού καπέλου ΣΥΝ. γύρος. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. bord < φρανκον. bort «περίγραµµα, περιφέρεια αγγείου», πβ. µέσ. άνω 
γερµ. bort, αρχ. σκανδ. borth κ.ά.]. 

µπόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η ξαφνική και δυνατή βροχή µικρής διάρκειας: 
έπιασε ~· ΦΡ. (µτφ.) τον πήρε κι αυτόν η µπόρα για κάποιον που υφίσταται 
τις συνέπειες µιας πράξης, για την οποία ο ίδιος δεν ευθύνεται 2. (κατ' επέκτ.) 
η θύελλα, η καταιγίδα: ξέσπασε µεγάλη - 3. (µτφ.) κάθε συµφορά που ξεσπά 
ξαφνικά, αλλά είναι παροδική: πέρασα πολλές ~ στη ζωή µου- ΦΡ. µπόρα είναι, 
θα περάσει για παροδική δυσκολία ή στενοχώρια, που δεν πρέπει να µας 
κατα-βάλλει: µη στενοχωριέσαι- είναι και θα περάσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, 
βροχή. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. bora | ιταλ. bora < λατ. boreas «βόρειος άνεµος» < 
αρχ. βορέας | βορράς]. 

µπόρεσα ρ. → µπορώ 
µπόρεση (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η δύναµη, η δυνατότητα για κάτι: δεν 

είχε τη ~ να βοηθήσει. 
µπορετός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, 

κατορθωτός· συνήθ. απρόσ.: δεν του ήταν µπορετό να έρθει ΣΥΝ. δυνατός, 
εφικτός ANT. αδύνατος, ανέφικτος, ακατόρθωτος, απραγµατοποίητος. 

µπορντέλο (το) 1. το πορνείο, ο οίκος ανοχής ΣΥΝ. χαµαιτυπείο, πορ-νόσπιτο, 
(ευφηµ.) σπίτι 2. (µτφ.) χώρος ή κατάσταση όπου δεν υπάρχει τάξη, 
οργάνωση, αλλά επικρατεί αταξία, ακαταστασία ή και αναταραχή: ~ γίναµε 
εδώ µέσα! || (κ. ως επίθ.) η κατάσταση είναι ~. Επίσης (λαϊκ.-!) µπουρδέλο 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bordello < αρχ. γαλλ. bordel «ξύλινη καλύβα» < µεσν. λατ. 
bordelum < bordum, γερµ. αρχής, πβ. φρανκον. *bord «ξύλινο τραπέζι»]. 

µπορντό (το) {άκλ.} 1. το κρασί που παράγεται στην περιοχή τού Μπορντώ 2. 
το βαθύ κόκκινο χρώµα τού παραπάνω κρασιού, που πλησιάζει το βυσσινί 3. 
(ως επίθ.) αυτός που έχει το βαθύ κόκκινο χρώµα τού παραπάνω κρασιού, το 
οποίο πλησιάζει το βυσσινί. [ΕΤΥΜ < γαλλ. bordeaux, βλ. τόπων. Μπορντώ]. 

µπορντουρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η άκρη υφάσµατος ή φορέµατος 2. 
(συνεκδ.) το δαντελένιο στόλισµα στην άκρη υφάσµατος ή φορέµατος 3. 
(ειδικότ.) διακοσµητικό σχέδιο στην άκρη σελίδας, εξωφύλλου κ.α. · 4. η 
πυκνή σειρά χαµηλών καλλωπιστικών φυτών στην άκρη ή στα χωρίσµατα 
κήπου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bordure < bord, βλ. κ. µπορ]. 

Μπορντώ (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι τής Ν∆. Γαλλίας στον Ατλαντικό 
Ωκεανό, που φηµίζεται για το κόκκινο κρασί του. [ΕΤΥΜ < γαλλ. Bordeaux < 
λατ. Burdigala, αγν. ετύµου, πρωτεύουσα των Βιτουρίγων]. µπορς (το) {άκλ.} 
σούπα ρωσικής προέλευσης που περιέχει κρέας και διάφορα λαχανικά. 

[ΕΤΥΜ. < γερµανοεβρ. (γίντις) borscht < ουκρ. | ρωσ. borSC]. µπορώ ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {µπορείς... | µπόρεσα} ♦ (µετβ.) (+να) 1. διαθέτω τη σωµατική ή την 
ψυχική δύναµη (να κάνω κάτι): ~ να σηκώσω 10 κιλά µε το ένα χέρι || έχω 
σπάσει το χέρι µου και δεν ~ να γράψω || µπορείς ν' αναλάβεις τόσες ευθύνες; || 
µπορεί ν' αντέξει τόσα βάσανα; 2. έχω την ικανότητα: ένα παιδί 10 ετών πρέπει 
να µπορεί να διαβάζει, να γράφει και να λογαριάζει || αν δεν µπορεί να µάθει 
γράµµατα, ας µάθει καµιά τέχνη || µετά από δέκα χρόνια στην Αγγλία µπορεί να 
µιλήσει Αγγλικά σαν Άγγλος 3. (α) µου είναι εύκολο, δυνατό: από τη συγκίνηση 
δεν µπόρεσε να συνεχίσει (β) ως ευγενικός τρόπος για να ζητήσουµε από 
κάποιον την άδεια να προβούµε σε ενέργεια ή για να διατυπώσουµε παράκληση 
προς κάποιον: κύριε, ~ να πάω έξω; (ειδικότ. ο τ. θα µπορούσα) (i) για 
ενδεχόµενο που δεν πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν: Να είσαι πιο 
προσεκτικός! (Θα) µπορούσες να είχες χτυπήσει (ii) (ως τ. ευγενείας στο β' 
πρόσ.(: θα µπορούσατε να µου δώσετε το βιβλίο σας; || θα µπορούσες να µε βοη-
θήσεις λίγο αύριο; (βλ. κ. 3β)· (+αιτ.) 4. (αρνητ. ή σε ερώτηση) αντέχω: δεν τον 
~ άλλο πια, είναι ανυπόφορος! || ποιος µπορεί τέτοια ζωή; || δεν τα ~ αυτά 5. 
(+αντων.) είµαι ικανός για (κάτι), µου είναι εύκολο, περνά από το χέρι µου: θα 
κάνω ό,τι ~ || όλα τα ~ ♦ (αµετβ.) 6. τα καταφέρνω, µου είναι δυνατόν, µου είναι 
εύκολο: συγγνώµη, δεν θα έρθω, γιατί δεν - || την Τετάρτη έχω δουλειά' µπορείς 
την Πέµπτη; 7. µπορώ; (ως ερώτηση αν επιτρέπεται κάτι, κυρ. µε τη σηµ. 
µπορώ να περάσω; ή µπορώ να σας απασχολήσω;): χτύπησε διστακτικά την 
πόρτα και είπε «~;» 8. (αρνητ.) δεν είµαι καλά στην υγεία µου, δεν νιώθω καλά: 
δεν ~· έχω φοβερό πονοκέφαλο (πβ. λ. δύναµαι) 9. είµαι σεξουαλικά ικανός: 
τόσο νέος και δεν µπορεί; (απρόσ. µπορεί) 10. είναι ενδεχόµενο: ~ να έρθουν το 
απόγευµα, αλλά δεν είµαι σίγουρος || - να βρέξει | να κάνει ζέστη ΣΥΝ. ενδέχεται 
11. (αρνητ.) αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν: ∆εν µπορεί να συµβαίνει κάτι 
τέτοιο! Λεν µπορεί να το έκλεψε || (κ. απολύτως) ∆εν ~! Κάποιο λάθος θα κάνεις! 
12. (σε θέση επιρρ., συνήθ. ως µονολεκτική απάντηση σε ερώτηση): -Θα πε-
ράσεις από το σπίτι; — ΣΥΝ. ίσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, ίσως, τελώ. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. µπορώ < έµπορώ < αρχ. εύπορώ (µε την επίδρ. τού ουσ. έµπορος) < 
εύπορος. Κατ' άλλη άποψη, το ρ. προέρχεται κατ' ευθείαν από το έµπορώ < 
έµπορος]. µπος (ο) {άκλ.} το αφεντικό. Επίσης (λαϊκ.) µπόσης {µπόσηδες}. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. boss < ολλ. baas «κύριος, αφέντης»]. µπόσα νόβα (η) {άκλ.} 1. 
χορός βραζιλιάνικης προέλευσης 2. η αντίστοιχη µουσική. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. bossa nova «νέα τάση» (µε αφετηρία τη Βραζιλία)]. 
µποσικάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) µπόσικο, χαλαρώνω: ~ το 
σκοινί ♦ 2. (αµετβ.) είµαι µπόσικος, ξετεντώνω. µπόσικος, -η/-ια, -ο (λαϊκ.) 1. 
χαλαρός, αυτός που δεν είναι τεντωµένος: ΤΟ σκοινί | τα γκέµια είναι ~ ΣΥΝ. 
λασκαρισµένος ANT. τεντωµένος· ΦΡ. κρατώ τα µπόσικα κρατώ τις ισορροπίες, 
προσπαθώντας να µην παρατηρηθεί χαλάρωση ή συµβιβάζοντας τα πράγµατα 2. 
αυτός που δεν είναι καλά προσαρµοσµένος: η βίδα είναι ~ 3. (µτφ. για πρόσ.) µη 
αυστηρός, αυτός που έχει χαλαρή συµπεριφορά: µε βρίσκει µπόσικο και κάνει 
ό,τι θέλει 4. µπόσικα (τα) (λαϊκ.) τα µαλακά µέρη τής κοιλιάς των αµνοεριφίων 
ή των βοοειδών. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bos «άδειος - χαλαρός» + -ικος]. µποστάνι 
(το) {µποσταν-ιού | -ιών} 1. µικρή αγροτική έκταση (περιβόλι), στην οποία 
καλλιεργούνται λαχανικά ΣΥΝ. λαχανόκηπος 2. (ειδικότ.) το χωράφι όπου 
καλλιεργούνται πεπόνια ή καρπούζια.   — µποσταντζής (ο). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. bostan]. µπότα (η) {δύσχρ. µποτών} το ψηλό ανδρικό ή γυναικείο 
υπόδηµα, που φθάνει ώς το γόνατο: καστόρινες | δερµάτινες | στρατιωτικές ~ 
(αρβύλες) || (µτφ.) η χώρα στέναζε κάτω από τη µπότα τού κατακτητή. — (υποκ.) 
µποτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. botta < γαλλ. botte, πιθ. < επίθ. bot «στραβός, πα-
ραµορφωµένος», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. butta]. µποτζαρω ρ. αµετβ. 
{µποτζάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) ταλαντεύοµαι κατά τον εγκάρσιο άξονα 
λόγω τρικυµίας ΣΥΝ. (λόγ.) δια-τοιχώ ΑΝΤ. προνευστάζω, σκαµπανευάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µπότζι (βλ.λ.) + -άρω]. µπότζι (το) {µποτζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 
το κούνηµα τού πλοίου λόγω τρικυµίας κατά τον εγκάρσιο άξονα ΣΥΝ. 
διατοίχηση, διατοιχισµός ΑΝΤ. σκαµπανεύασµα, προνευστασµός. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. boca < ιταλ. poggia < µτγν. λατ. podia < µτγν. 
ποδία (< αρχ. πους, ποδός), καθώς δήλωνε τις κάτω γωνίες τού ιστίου]. 
µποτίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυάλινο δοχείο µε στενό λαιµό για τοποθέτηση 
νερού ή άλλων υγρών ΣΥΝ. φιάλη, µπουκάλα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. bottiglia < µεσν. 
λατ. butticula, υποκ. τού µτγν. λατ. buttis «βαρέλι»]. 
µποτιλιάρισµα (το) {µποτιλιαρίσµ-ατος | -ατα,-άτων) 1.η κυκλοφοριακή 
συµφόρηση, µε αποτέλεσµα τα αυτοκίνητα να µην κινούνται ή να προχωρούν 
πολύ αργά: είχε µεγάλο ~ στο κέντρο τής Αθήνας 2. (κυριολ.) το γέµισµα και το 
σφράγισµα, η εµφιάλωση µποτίλιας. — µποτιλιάρω κ. µποτιλιάροµαι ρ. µποτίνι 
(το) {χωρ. γεν.} η µικρή και χαµηλή µπότα, που καλύπτει τους αστραγάλους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. bottine, υποκ. τού ουσ. botte, βλ. κ. µπότα]. Μποτσουάνα (η) 
(αγγλ. Republic of Botswana = ∆ηµοκρατία τής Μποτσουάνας) κράτος τής Ν. 
Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Γκαµπορό-νε, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το πούλα.   — Μπο-τσουανός (ο), Μποτσουανή (η), µποτσουανός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Botswana < Betchuana, από την ονοµασία των φυλών 
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Tswana, που ανήκουν στην οικογένεια Μπαντού]. 
µπουά (το) → µποά 
µπουαζερί (η) {άκλ.} επένδυση τοίχου µε ξύλο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. boiserie 

< p. boiser < bois «ξύλο» (< λατ. boscus)]. 
µπουάτ (η) {άκλ.} µικρός και κλειστός χώρος διασκεδάσεως, µε ποικίλο 

µουσικό και ψυχαγωγικό πρόγραµµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boîte (de nuit) «νυχτερινό κέντρο». Η λ. boîte έχει τη σηµ. 
«κουτί» και αποτελεί αντιδάν., < µτγν. λατ. buxida < buxis < αρχ. πύξος (βλ. 
κ. πυξίδα)]. 

µπουγάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το πλύσιµο των ρούχων µε ζεστό νερό, σαπούνι 
ή απορρυπαντικό σε λεκάνη ή σκάφη. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. bugada (ιταλ. 
bugato) < µεσν. λατ. bucata < φραν-κον. *bükön «πλένω» (πβ. κ. γερµ. 
bauchen)]. 

µπουγαδιάζω ρ. µετβ. {µπουγάδιασα} κάνω µπουγάδα: µπουγάδιαζε κάλτσες | 
εσώρουχα | φανέλες. — µπουγάδιασµα (το). 

µπουγαδοκόφινο (το) (λαϊκ.) κοφίνι στο οποίο µαζεύονται τα ρούχα τής 
µπουγάδας. 

µπουγάζι (το) {µπουγαζ-ιού | -ιών} 1. στενή θαλάσσια δίοδος ανάµεσα σε δύο 
ξηρές ΣΥΝ. πορθµός, κανάλι, δίαυλος 2. στενό πέρασµα ανάµεσα σε βουνά ή 
υψώµατα ΣΥΝ. δερβένι 3. (συνεκδ.) ρεύµα αέρα, που σχηµατίζεται σε στενά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µπογάζι < τουρκ. bogaz]. 

µπουγαρίνι (το) {µπουγαριν-ιού | -ιών) το άνθος τής µπουγαρινιάς ΣΥΝ. φούλι. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bugarin]. 

µπουγαρινιά (η) το φυτό «ίασµος ο αραβικός», το οποίο έχει (λευκά ή κίτρινα) 
άνθη µε έντονο άρωµα, που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία· το 
γιασεµί. 

µπουγάτσα κ. µπογατσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πίτα µε γέµιση από κρέµα και 
πασπαλισµένη µε ζάχαρη άχνη (γλυκιά ~) ή από τυρί (αλµυρή ~). — (υποκ.) 
µπουγατσάκι (το). 
[Erra. < µεσν. πογάτσα < τουρκ. bogaça < ιταλ. focaccia < µτγν. λατ. (panis) 
focâcius «φουρνισµένο αρτοσκεύασµα» < λατ. focus «εστία, φωτιά»]. 

µπουγέλο (το) (λαϊκ.) 1. (α) δοχείο που χρησιµοποιείται για την άντληση, 
συγκέντρωση ή φύλαξη υγρών, ο κουβάς: µαζεύω µε το ~ τα νερά τής βροχής 
(β) (ειδικότ.) ο κουβάς των ψαράδων 2. (συνεκδ.) η ποσότητα υγρού που 
περιέχεται στο παραπάνω δοχείο: ρίξε δυο-τρία ~ για να ξεπλύνεις τις 
σαπουνάδες από το αυτοκίνητο 3. (α) το να περιλούζει κανείς (κάποιον) µε 
νερό για παιγνίδι, καζούρα ή ακόµη και εκδίκηση: τα παιδιά έπαιζαν µπουγέλα 
στην αυλή ΣΥΝ. µπουγέλωµα (β) η ποσότητα νερού που ρίχνει κανείς σε 
άλλον: πετάω | ρίχνω ~ σε κάποιον. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bugiol «δοχείο για ποτά, ξύλινο τελάρο» (πβ. ιταλ. δια-λεκτ. 
bujol), αγν. ετύµου]. 

µπουγελώνω ρ. µετβ. (µπουγέλω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. περι-βρέχω 
(κάτι) συνήθ. µε νερό, χρησιµοποιώντας µπουγέλο (βλ.λ., σηµ. l(: ~ τη βάρκα, 
για να την ξεπλύνω από την άµµο 2. περιλούζω κάποιον ρίχνοντας του νερό µε 
κουβά, σακούλα ή µάνικα στο πλαίσιο παιγνιδιού, αστεϊσµού: κάτσε καλά, 
γιατί θα σε µπουγελώσω! || τα παιδιά µπουγελώνονται κάτω στην αυλή. — 
µπουγέλωµα (το). 

µπουγιαµπέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σούπα που παρασκευάζεται από ψάρια 
και θαλασσινά και συνηθίζεται στη Μασσαλία (πβ. λ. κακκαβιά). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. buillabaisse < προβηγκ. boui-abaisso < boui (< bouier 
«βράζω» < λατ. bullire) + abaisso < abeisso «χαµηλώνω, ελαττώνω» < λατ. 
*abbassiare (< µτγν. λατ. bassus)]. 

µπούγιο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η ιδιαίτερη εντύπωση που προκαλεί 
(κάτι/κάποιος), χωρίς πραγµατικά να αξίζει· ΦΡ. (α) έχει µπούγιο κάνει 
εντύπωση (β) για µπούγιο (i) για πλάκα, για διασκέδαση: θα πάµε στην 
εκδήλωση έτσι, ~! (ii) για να φαίνονται περισσότεροι, για όγκο 2. ο µεγάλος 
όγκος που καταλαµβάνει (κάτι) 3. συγκέντρωση πλήθους, κοσµοσυρροή: έχει 
πολύ ~ τα βράδια στην πλατεία. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. buio «σκοτάδι» < 
δηµώδ. λατ. *burius «σκουρόχρωµος» < µτγν. πύριος < αρχ. πϋρ]. 

µπουγιουρντί (το) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το έγγραφο ανώτερης αρχής µε 
δυσάρεστο για τους παραλήπτες του περιεχόµενο (λ.χ. απόλυση, τιµωρία 
κ.λπ.): έφτασε το ~ τής µετάθεσης τους στα σύνορα 2. (συνεκδ.) η αυστηρή 
επίπληξη: δεν το γλυτώνεις το ~ από τον προϊστάµενο ΣΥΝ. κατσάδα, µάλωµα 
3. κάθε δυσάρεστο έγγραφο (από δικαστήριο, εφορία κ.λπ.) ή λογαριασµός: 
µου ήρθε το ~ από την εφορία ΣΥΝ. λυπητερή. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπουγιουρουλντί < τουρκ. buyrultu «διαταγή» < ρ. buyurmak 
«διατάζω»]. Μπουένος Αιρες (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Αργεντινής. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Buenos Aires «καλοί (ευνοϊκοί) άνεµοι», σύντµηση τής παλαιάς 
ονοµασίας Nuestra Sefiora Santa Maria de los Buenos Aires «η Κυρία µας Αγία 
Μαρία των καλών ανέµων», που δόθηκε στο επίνειο τής πόλεως]. µπουζί (το) 
[µπουζ-ιού | -ιών} ο ηλεκτρικός αναφλεκτήρας των µηχανών εσωτερικής 
καύσεως ΣΥΝ. σπινθηριστής, αναφλεκτήρας.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bougie < Bougie, λιµάνι τής Αλγερίας, φηµισµένο για την 
εξαγωγή κεριού και πετρελαιοειδών]. µπούζι επίθ. {άκλ.} (εκφραστ. ως 
χαρακτηρισµός) πολύ κρύο: το νερό είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. buz «πάγος»]. µπουζοκαλώδιο (το) το καλώδιο που µεταφέρει ρεύµα 
από τον διανοµέα στο µπουζί. µπουζούκι (το) (µπουζουκ-ιού | -ιών} 1. έγχορδο 
λαϊκό όργανο µε ωο- 

ειδές ηχείο, µακρύ µπράτσο και τρεις ή τέσσερεις διπλές χορδές· (συνεκδ.) 2. 
η µουσική από το παραπάνω όργανο: ακούω συχνά - || µου αρέσει το ~ 3. ο 
οργανοπαίκτης τού οργάνου αυτού: είναι το πρώτο -στο πάλκο || κατέβηκαν τα 
~ απ' την πίστα κι ήρθαν στο τραπέζι µας ΣΥΝ. µπουζουξής 4. µπουζούκια (τα) 
λαϊκό κέντρο διασκέδασης µε ορχήστρα στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχει το 
µπουζούκι: ξεφαντώσαµε | διασκεδάσαµε στα - || «θέλω στα - απόψε να µε 
πας» (λαϊκ. τραγ.) 5. (ως χαρακτηρισµός-µειωτ.) άνθρωπος χαζός: είναι ~, δεν 
καταλαβαίνει || δεν τα παίρνει τα γράµµατα, είναι ~)πβ. λ. µπαγλαµάς). — 
(υποκ.) µπουζουκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bozuk]. 

µπουζουκοκέφαλος (ο) (υβριστ.) ο χοντροκέφαλος, ο βλάκας. 
µπουζουκοτραγουδο (το) (συνήθ. µειωτ.) το λαϊκό τραγούδι που τραγουδιέται 

µε τη συνοδία µπουζουκιού. 
µπουζουξήδικο (το) (συνήθ. µειωτ.) κέντρο διασκέδασης µε ορχήστρα όπου 

κυριαρχεί το µπουζούκι και στο οποίο ακούγονται συνήθ. χαµηλής ποιότητας 
λαϊκά τραγούδια. 

µπουζουξής (ο) [µπουζουξήδες], µπουζουξού (η) {µπουζουξού-δες} (στη σηµ. 
2) (λαϊκ.) 1. (συχνά µειωτ.) ο επαγγελµατίας οργανοπαίκτης τού µπουζουκιού 
2. (το θηλ. µπουζουξού) γυναίκα, χαµηλής συνήθ. στάθµης, που της αρέσει να 
διασκεδάζει συχνά στα µπου-ζουξήδικα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bozukci]. 

µπουζουριάζω ρ. µετβ. (µπουζούριασα} (λαϊκ.) 1. κλείνω µέσα (σε φυλακή): 
τους πιάσανε και τους µπουζουριάσανε · 2. τρώω πολύ ΣΥΝ. περιδροµιάζω. — 
µπουζούριασµα (το). [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

µπούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η σήραγγα, ο υπόνοµος 2. (συνεκδ.) το 
στόµιο (λιµανιού, πυροβόλου, υπονόµου κ.λπ.)· κυρ. στη ΦΡ. έχω (κάποιον) 
στη µπούκα (τού τουφεκιού) είµαι εχθρικά διατεθειµένος απέναντι σε 
(κάποιον): από τότε που τον κορόιδεψε, τον έχει στη µπούκα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δηµώδ. λατ. bucca «στόµα», αρχική σηµ. «µάγουλο, γνάθος» 
(αντικατέστησε το κλασικό λατ. os «στόµα»)]. 

µπουκαδόρος (ο) (αργκό) ο διαρρήκτης, κυρ. αυτός που µπαίνει συνήθ. από 
παράθυρα, φεγγίτες, µικρές πόρτες κ.λπ. [ΕΤΥΜ < µπούκα + -δόρος, πβ. 
τζογαδόρος, λουφαδόρος, κοµπιναδόρος}. 

µπουκαδούρα (η) {χωρ. πληθ.} θαλασσινός άνεµος που φυσάει µε κατεύθυνση 
από το άνοιγµα τού κόλπου προς το εσωτερικό. [ΕΤΥΜ. < βεν. sbocadura 
(ιταλ. sboccatura) «εκβολή (ποταµού) - άδειασµα» (µε αποβολή τού s- 
εξαιτίας τής συνεκφοράς µε το άρθρο τής στη γενική) < sbocar (ιταλ. 
sboccare) «εκβάλλω - αδειάζω» < δηµώδ. λατ. *ex-buccare (βλ. κ. µπούκα)]. 

µπουκάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο µπουκάλι (βλ.λ.): ήπιαµε µια ~ 
κρασί ΦΡ. αφήνω (κάποιον) µπουκάλα (παθ. µένω µπουκάλα) (i) δεν δίνω σε 
κάποιον αυτό που περίµενε, ότι θα του δώσω: του είχε υποσχεθεί µερίδιο από 
τα κέρδη, αλλά στο τέλος τον άφησε µπουκάλα || πρόλαβαν όλοι οι άλλοι και 
πήραν δωρεάν εισιτήριο κι αυτός έµεινε µπουκάλα (ii) αφήνω κάποιον µόνο 
του: αφοΰ της έταξε γάµο, την εκµεταλλεύτηκε κι ύστερα την άφησε µπουκάλα 
(iii) (το παθ. µένω µπουκάλα) µένω ανύπανδρος: δεν του κάνει η µία, δεν του 
κάνει η άλλη, στο τέλος θα µείνει µπουκάλα 2. µεγάλο µεταλλικό κυλινδρικό 
δοχείο για την αποθήκευση αερίων, φιάλη: ~ γκαζιού | οξυγόνου 3. (συνεκδ.) 
παιχνίδι που παίζεται µε µια άδεια µπουκάλα, η οποία τοποθετείται στη µέση 
µιας παρέας που κάθεται κυκλικά γύρω από αυτήν και την περιστρέφουν έτσι, 
ώστε, όταν σταµατήσει, να δείξει από τη µεριά τού στοµίου της κάποιον από 
την παρέα, ο οποίος υποχρεούται να κάνει κάτι που έχει συµφωνηθεί (λ.χ. να 
φιλήσει κάποιον). 

µπουκάλι (το) {µπουκαλ-ιού | -ιών} δοχείο (συνήθ. γυάλινο ή πλαστικό) µε 
στενό λαιµό, το οποίο χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση νερού ή άλλου 
υγρού (λ.χ. λαδιού, κρασιού κ.λπ.): ένα ~ κρασί | µπίρα ΣΥΝ. φιάλη, µποτίλια, 
καράφα. — (υποκ.) µπουκαλάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. boccale 
< µτγν. λατ. baucâlis < µτγν. βαύ-καλις, αβεβ. ετύµου, ίσως αιγυπτ. δάνειο ή 
παράγωγο τού ρ. βαυκαλώ «κοιµίζω» (βλ. λ. βαυκαλίζω)]. 

µπουκαµβιλια (η) → βουκαµβίλια 
µπουκαπόρτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πόρτα υπογείου, η καταπακτή 2. 

ΝΑΥΤ. ξύλινο καπάκι για το κλείσιµο των αµπαριών, η πόρτα που 
χρησιµοποιείται για τη φόρτωση τού πλοίου και κλείνει ερµητικά, ώστε να 
µην ανοίγει κατά τον κυµατισµό 3. θυρίδα καννονιού σε πλοίο. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bocaporta < boca (< δηµώδ. λατ. bucca «στόµα») + porta (βλ. 
λ. πόρτα)]. 

µπουκάρω ρ. αµετβ. {µπούκαρ-α κ. -ισα} 1. (για ρευστά) ρέω µε ορµή και σε 
αφθονία µέσα σε έναν χώρο (συνήθ. από στενό πέρασµα): έβρεξε πολύ και 
µπουκάρισαν τα νερά στο υπόγειο 2. (αργκό) µπαίνω κάπου ξαφνικά και µε 
φόρα: µπουκάρανε στο διαµέρισµα αστυνοµικοί και βρήκαν µικροποσότητες 
ηρωίνης ΣΥΝ. εισβάλλω 3. (για πλοία) εισπλέω ορµητικά στο στόµιο λιµανιού. 
— µπουκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. boccare < bocca «στόµα» (βλ. κ. 
µπούκα)]. µπουκετάρω ρ. µετβ. {µπουκετάρισ-α, -µένος} τυλίγω λουλούδια σε 
µπουκέτο. — µπουκετάρισµα (το). µπουκέτο (το) 1. η ανθοδέσµη (βλ.λ.) 2. 
(αργκό) η απότοµη γροθιά. — (υποκ.) µπουκετάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bouquet (οπτικό δάνειο) < πικαρδ. boscet «δασύλλιο», υποκ. 
τού αρχ. γαλλ. bosc «δάσος», γερµ. προελ., πβ. αγγλ. bush «θάµνος»]. ■ 
µπουκιά (η) (καθηµ.) 1. η ποσότητα φαγητού που χωράει στο στόµα: 
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φάε µια ~ ακόµη! || βουτάω τη ~ µου στη σάλτσα || µια ~ ψωµί- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
δεν βάζω µπουκιά στο στόµα µου δεν τρώω τίποτε: από χθες δεν έχω βάλει 
µπουκιά στο στόµα µου και πεινάω σαν λύκος (β) παίρνω τη µπουκιά απ' το 
στόµα (κάποιου) στερώ (από κάποιον) την τελευταία στιγµή κάτι που ήταν 
έτοιµος να απολαύσει, που του ανήκε δικαιωµατικά (γ) µπουκιά και συχώριο 
βλ. λ. συχώριο (δ) (παροιµ.) µεγάλη µπουκιά φάε | να φας, µεγάλη κουβέντα | 
µεγάλο λόγο µην πεις | µη λες βλ. λ. µεγάλος 2. (µτφ.) πολύ µικρό µέγεθος· 
κυρ. στη ΦΡ. µια µπουκιά άνθρωπος µικρόσωµος άνθρωπος. — (υποκ.) 
µπουκίτσα (η) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µπούκα (βλ.λ.)]. 

µπουκίτσα (η) {χωρ. γεν· πληθ.} 1. (υποκ.) η µικρή µπουκιά: (χαϊδευτ.) δεν 
έφαγες τη ~ σου 2. κοµµάτι γλυκύσµατος ή άλλου εδέσµατος, το οποίο βάζει 
κανείς ολόκληρο στο στόµα: λουκούµια-µπουκίτσες. 

µπούκλα (η) {δύσχρ. µπουκλών} τούφα από σγουρά, κατσαρά µαλλιά ΣΥΝ. 
(λόγ.) βόστρυχος. — (υποκ.) µπουκλάκι (το) κ. µπουκλίτσα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δηµώδ. λατ buccula, υποκ. τού bucca «µάγουλο, γνάθος»]. 

µπουκλέ επίθ. {άκλ.} 1. (για µαλλιά) σγουρός, µε µπούκλες 2. (για ένδυµα) 
αυτός που είναι φτειαγµένος από ύφασµα, τού οποίου η ύφανση σχηµατίζει 
µπούκλες: ~ ταγέρ | πουλόβερ. 

µποϋκοταζ (το) → µποϊκοτάζ 
µποϋκοτάρω ρ. → µποϊκοτάρω 
µπουκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µπούκωσ-α, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. γεµίζω 

το στόµα (κάποιου) µε φαγητό: (σε µητέρα που ταΐζει το παι-δί) µην το 
µπουκώνεις το παιδί, θα πνιγεί'. 2. (µτφ.) προκαλώ σε κάποιον κορεσµό ή 
αποστροφή, εξαιτίας τής χωρίς µέτρο συµπεριφοράς µου: µας έχουν 
µπουκώσει µε τα κηρύγµατα τους ΣΥΝ. µπουχτίζω 3. (µτφ.-οικ.) δωροδοκώ: 
έχει µπουκώσει πολλά στόµατα, για να µη µιλήσουν ΣΥΝ. λαδώνω ♦ (αµετβ.) 4. 
χορταίνω από το πολύ φαγητό και δεν µπορώ να φάω άλλο: µπούκωσα αυτές 
τις µέρες από το πολύ ψητό αρνί και αισθάνοµαι βαρύ το στοµάχι µου 5. (για 
σωλήνα) φράζω, βουλλώνω: έχει µπουκώσει η εξάτµιση 6. (συνεκδ. για 
µηχανή) δυσλειτουργώ ή παύω να λειτουργώ λόγω υπερπληρώσεως ή επειδή 
έχει βουλλώσει εξάρτηµα µου: πάτα λίγο γκάζι, γιατί έχει µπουκώσει η µηχανή 
ΑΝΤ. ξεµπουκώνω 7. δεν µπορώ να αναπνεύσω λόγω κρυώµατος, κλείνει η 
µύτη µου: έχω µπουκώσει και δεν µπορώ να αναπνεύσω || ήταν µπουκωµένος 
από κρύωµα. — µπούκωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < εµβουκώνω < εµ- (< εν) + 
βούκα | µπούκα «στόµα» (βλ.λ.)]. 

µπουλβάρ (το) → βουλεβάρτο 
µπούλης (ο) {µπούληδες} 1. µικρό παιδί, µπέµπης 2. (µειωτ.) µεγάλο παιδί ή 

ενήλικος, που έχει την ψυχοσύνθεση και συµπεριφορά µικρού παιδιού: «ήταν 
λιγάκι ~, λιγάκι µαµµόθρεφτο και αρκετά εσωστρεφής» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < 
(µπε)µπ-ούλης, υποκ. τού µπέµπης]. 

µπούλµπερη κ. µπούρµπερη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η πυρίτιδα, το 
µπαρούτι 2. η σκόνη, η στάχτη ή η τέφρα·   ΦΡ. στάχτη και µπούλµπερη (να 
γίνουν όλα)! ας καταστραφούν, ας χαθούν όλα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πούλβερη < 
λατ. pulvis, -eris «σκόνη»]. 

µπουλντόγκ (το) {άκλ.} 1. δυνατός σκύλος ράτσας µε κοντό λαιµό και πόδια, 
µεγάλο κεφάλι, κάτω σιαγόνα που προεξέχει και µουσούδα κοντή και 
ζαρωµένη 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που προστατεύει ή και υπερασπίζεται πιστά 
(κάποιον): σε γελοιογραφίες ο υπουργός παρουσιαζόταν σαν το ~ τού 
πρωθυπουργού. [ΕΤΥΜ < αγγλ. bulldog < bull «ταύρος» + dog «σκύλος»]. 

µπουλντόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. γεωπροωθητής 1. όχηµα µε 
ερπύστριες για τη µετατόπιση λίθων, µικρών βράχων, χωµάτων κατά τη 
διάρκεια εκσκαφών ή κατεδαφίσεων οικοδοµών: το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έστειλε 
µπουλντόζες να κατεδαφίσουν τα αυθαίρετα τής περιοχής 2. (µτφ.-ειρων.) ως 
χαρακτηρισµός για κάποιον που σαρώνει τα πάντα στο πέρασµα του, που 
ενεργεί µε εντυπωσιακό και θορυβώδη τρόπο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bulldozer < 
bulldoze (νόθο συνθ.) < bull «ταύρος» + doze | dose < µτγν. λατ. dosis < αρχ. 
δόσις]. µπουλόνι (το) (µπουλον-ιού | -ιών} µετάλλινη κυλινδρική σφήνα µε 
βιδωτή κεφαλή στο ένα ή στα δύο άκρα, που χρησιµοποιείται στη σύνδεση δύο 
µερών µηχανισµού ή ξύλινης | µετάλλινης κατασκευής ΣΥΝ. βλήτρο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boulon < boule «σφαιρικό αντικείµενο» < λατ. bulla]. 
µπουλούκι (το) {µπουλουκ-ιού | -ιών} 1. σκόρπιο, ασύντακτο πλήθος 
ανθρώπων (παλαιότ. στρατιωτών) ΣΥΝ. στίφος 2. (παλαιότ.) ο περιπλανώµενος 
θεατρικός θίασος 3. σύνολο από πολλά ζώα µαζί: φάνηκε ένα ~ λύκοι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bölük «τµήµα, µέρος - συντροφιά - λόχος» < ρ. bölmek 
«διαχωρίζω, κόβω»]. µπουλούκος (ο), µπουλούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(χαϊδευτ.) ο ευτραφής άνθρωπος, ιδ. στο πρόσωπο (µε στρογγυλό πρόσωπο και 
φουσκωτά µάγουλα)ΣΥΝ.στρουµπουλός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bolluk «αφθονία»]. 
µπουλουξής κ. µπουλουκτσής (ο) {µπουλουξήδες} (παλαιότ.) ο επικεφαλής 
µπουλουκιού στρατιωτών ή περιπλανώµενου θεατρικού θιάσου. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. bölükcü]. µπουµ (το) (άκλ.) 1. ο κρότος, κυρ. από όπλο- 
συνεκδ. ο πυροβολισµός: όταν ακούσαµε το -, πανικοβληθήκαµε || άρχισαν τα 
µπαµ ~ (οι πυροβολισµοί) (βλ. κ. λ. µπαµ) · 2. η ξαφνική άνοδος οικονοµικού ή 
άλλου κοινωνικού µεγέθους: δηµογραφικό ~ ΣΥΝ. έκρηξη 3. (ειδι-κότ.) η 
µεγάλη και συνήθ. µη αναµενόµενη άνοδος των τιµών στο χρηµατιστήριο ANT. 
κραχ 4. (γενικότ.) η µεγάλη και εντυπωσιακή 

άνοδος, άνθηση: «τα επόµενα δέκα χρόνια, θα σηµειωθεί εκδοτικό -, όσον αφορά 
σ' αυτό τον τοµέα» (εφηµ.) ΣΥΝ. έκρηξη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. boom, ηχοµιµητική λ.]. 
µπούµα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. πανί πλοίου σχήµατος τραπεζίου, το 
τελευταίο προς τη µεριά τής πρύµνης ΣΥΝ. (επίσ.) επίδροµος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
borna < µέσ. γαλλ. borne < παλ. ολλ. gikböm «κατάρτι» (πβ. γερµ. Baum 
«δέντρο»)]. µπούµαν (ο) {άκλ.} ο κινηµατογραφικός ηχολήπτης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
boomman < boom, στη σηµ. τού µικροφώνου που τοποθετείται σε γερανό 
ηχοληψίας («καµηλοπάρδαλη») + man «άνθρωπος, άνδρας»]. µπούµερανγκ (το) 
{άκλ.} ελλην. αυτεπίστροφο βλήµα- ξύλινο αιχµηρό κυνηγετικό και πολεµικό 
όπλο των ιθαγενών τής Αυστραλίας σε σχήµα ράβδου, που κάµπτεται 
καµπυλοειδώς και το οποίο έχει την ιδιότητα να επανέρχεται µετά την εκτόξευση 
του στο σηµείο ρίψεως   ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι | αποδεικνύοµαι | καταλήγω 
µπούµερανγκ ως χαρακτηρισµός για πράξη που έχει αντίθετο από το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, στρέφεται δηλ. τελικά εις βάρος αυτού που την έκανε 
µε σκοπό να ωφεληθεί: οι ύβρεις και η λασπολογία θα γίνουν µπούµερανγκ γι ' 
αυτούς που τις χρησιµοποιούν για να πλήξουν τους αντιπάλους τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. boomerang < wo-mur-rang, από γλώσσα των ιθαγενών 
(Αβοριγίνων) τής Αυστραλίας]. µπουµπάρι (το) {µπουµπαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
1. το παχύ έντερο 2. (συνεκδ.) φαγητό που φτειάχνεται από παχύ έντερο 
σφαγµένου ζώου, το οποίο γεµίζεται µε εντόσθια και µπαχαρικά · 3. κυλινδρικό 
κατασκεύασµα για το παραγέµισµα τής ταπετσαρίας σε ορισµένα σηµεία 
επίπλων ή µε το οποίο οι γυναίκες παλαιότ. αύξαναν τεχνητά τον όγκο των 
µαλλιών τους. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bumbar < περσ. mubär «πουτίγκα»]. µπουµπού (η) (χαϊδευτ.) 
το παχουλό και ροδοκόκκινο κοριτσάκι. Επίσης µπουµπούκα. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ. τής παιδικής γλώσσας, πιθ. υπό την επίδραση τού ουσ. 
µπουµπούκι]. µπουµπούκι (το) (µπουµπουκ-ιού | -ιών} 1. το λουλούδι, το άνθος 
που βρίσκεται µισάνοιχτο µέσα στον κάλυκα 2. οφθαλµός φυτού ΣΥΝ. µάτι 3. 
(µτφ.) κορίτσι, νεαρή γυναίκα που εκπέµπει αθωότητα και τη δροσιά τής 
νεότητας: πώς θα παντρέψετε αυτό το ~ µε έναν παλιό-γερο; ΦΡ. µπουµπούκι 
µου! ως τρυφερή, χαϊδευτική προσφώνηση 4. (µτφ.-ειρων.) πρόσωπο που 
δείχνει άκακο ή αθώο, χωρίς να είναι: είναι ένα ~ αυτός! ΣΥΝ. λουλούδι. — 
(υποκ.) µπουµπουκάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βοµβύκιον, υποκ. τού βόµβυξ 
«µεταξοσκώληκας», συγγενές ετυµολ. προς το ουσ. βάµβαξ (βλ. λ. βαµβάκι)]. 
µπουµπουκιάζω ρ. αµετβ. (µπουµπούκιασ-α, -µένος) 1. (για φυτά) βγάζω 
µπουµπούκια, ανθοφορώ 2. (µτφ.) βρίσκοµαι στην εφηβική ηλικία, 
αναπτύσσοµαι κατά τη νεότητα. — µπουµπούκιασµα (το). µπουµπούνας (ο/η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} χαζός, βλάκας: δεν έπαιρνε τα γράµµατα- ήταν πολύ ~ ΣΥΝ. 
ανόητος, χοντροκέφαλος. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ., όπως και το ρ. 
µπουµπουνίζω, από το οποίο ίσως προέρχεται (υποχωρητ.). Απίθανη η αναγωγή 
στο λατ. Bubona «θεά προστάτιδα των βοδιών» (< λατ. bos «βόδι»)]. 
µπουµπουνητο (το) 1. η βροντή, το αστραπόβροντο 2. οι πολλές και 
αλλεπάλληλες βροντές. µπουµπουνίζω ρ. µετβ. {µπουµπούνισα} 1. (απρόσ. 
µπουµπουνίζει) βροντά, ακούγονται µπουµπουνητά: µπουµπουνίζει κι αστράφτει 
2. πυροβολώ (κάποιον)· στη ΦΡ. τη µπουµπουνίζω (κάποιου): τον παρα-φύλαξε 
και µόλις βγήκε από το σπίτι του, του τη µπουµπούνισε και τον άφησε στον τόπο · 
ΦΡ. τα µπουµπουνίζω διαφωνώ έντονα, εκδηλώνω έντονα τη δυσαρέσκεια µου, 
τα παρατάω: τα µπουµπούνισα κι έφυγα ΣΥΝ. τα βροντάω. — µπουµπουνισµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. µπουµπουνοκέφαλος, -η, -ο αυτός που δεν έχει 
µυαλό, ανόητος 

ΣΥΝ. βλάκας, χοντροκέφαλος, µπουµπούνας. 
µπούµπουρας (ο) η αγριοµέλισσα. µπουναµάς (ο) → 
µποναµάς 
µπουνάτσα κ. µπονάτσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (κυρ. για θάλασσα) η νηνεµία, η 

γαλήνη, η καλοκαιρία ANT. τρικυµία, φουρτούνα, θαλασσοταραχή. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bonacia | bonazza < µεσν. λατ. bonacia < λατ. 
malacia «ηπιότητα» (µε την επίδρ. τού λατ. bonus «καλός») < αρχ. µαλακία < 
µαλακός]. µπουνατσάρει κ. µπονατοάρει ρ. τριτοπρ. αµετβ. (µπουνατσάρι-σε} 
(απρόσ.) γαληνεύει η θάλασσα, επικρατεί νηνεµία ANT. φουρτουνιάζει, 
αγριεύει. µπουνιά (η) 1. το σφίξιµο των δαχτύλων, ώστε να κλείσουν προς τα 
µέσα και να σχηµατίσουν γροθιά 2. (συνεκδ.) το χτύπηµα µε γροθιά: έφαγε µια 
~ στο µάτι || λογοµάχησαν κι άρχισαν τις ~ ΣΥΝ. γρονθο-κόπηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pugno < λατ. pugnus «γροθιά, πυγµή»]. µπούνια 
(τα) {χωρ. γεν.} οι οπές στο κατάστρωµα τού πλοίου, µέσω των οποίων γίνεται 
η αποχέτευση των νερών που συγκεντρώνονται εκεί- ΦΡ. ώς | µέχρι τα µπούνια 
µέχρι το ανώτατο όριο: πλοίο φορτωµένο ~ || στέρνα γεµάτη ~ || (µτφ.) 
ερωτευµένος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bugna «άκρο τού πανιού (σε ιστιοφόρο)» < *bûnia, λ. τού προ-
Ι.Ε. υποστρώµατος]. µπουνίδι (το) (χωρ. γεν.} καβγάς µε µπουνιές, 
γρονθοκοπήµατα: ήρθαν στα χέρια κι έπεσε πολύ ~. µπουνταλάς (ο) 
{µπουνταλάδες}, µπουνταλού (η) (µπουνταλού-δες} 1. (λαϊκ.) αφελής και 
ανόητος άνθρωπος 2. πρόσωπο που δεν 



µπουντουάρ 1148 µπούτι 
 

ενεργεί γρήγορα, που δείχνει νωθρότητα, αδέξιος άνθρωπος · 3. ο χοντρός και 
πλαδαρός άνθρωπος. — µπουνταλοσύνη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. budala], 

µπουντουάρ (το) {άκλ.} 1. το ιδιαίτερο δωµάτιο στο οποίο καλλωπίζονται οι 
κυρίες 2. έπιπλο µε καθρέφτη, µπροστά στον οποίο καλλωπίζονται οι κυρίες 
ΣΥΝ. τουαλέτα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boudoir < p. bouder «µορφάζω, γκρινιάζω», αγν. ετύ-µου]. 

µπουντρούµι (το) {µπουντρουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. υπόγειο σκοτεινό, 
στενόχωρο και χωρίς αερισµό 2. (συνεκδ.) η υπόγεια και σκοτεινή φυλακή: 
κλείνω κάποιον στο ~. 
[ETYM. Αντιδάν., < τουρκ. bodrum < αρχ. ιππόδροµος, στα υπόγεια τού 
οποίου ήταν κλεισµένα άγρια ζώα]. 

µπουντρουµιάζω ρ. µετβ. {µπουντούµιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) κλείνω 
(κάποιον) σε µπουντρούµι, φυλακίζω. 

µπούρδα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ανόητος, ο κενός περιεχοµένου λόγος: µας 
αράδιαζε ένα σωρό µπούρδες ΣΥΝ. ανοησία, βλακεία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bourde 
«ανοησία, βλακεία», πιθ. < behourde < παλ. γαλλ. behourder «παίζω» < 
φρανκον. *bihourdan]. 

µπούρδα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκότ.) σακί ή τσουβαλόπανο: µια ~ αλεύρι. 
[ΕΤΥΜ. < αρβαν. burdhë]. 

µπούρδας (ο) Ιχωρ. πληθ.} (υβριστ.) πρόσωπο που λέει µπούρδες, ανοησίες. 
µπουρδελιάρης (ο) {µπουρδελιάρηδες} (!) αυτός που συχνάζει σε µπουρδέλα, 

σε οίκους ανοχής. [ΕΤΥΜ. < µπουρδέλο + παραγ. επίθηµα -ιάρης]. 
µπουρδελο (το) → µπορντέλο 
µπουρδελότσαρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!) βόλτα παρέας (συνήθ. νεαρών 

ατόµων) στα µπουρδέλα µιας περιοχής. 
µπουρδουκλώνω κ. µπερδουκλωνω ρ. µετβ. {µπουρδούκλω-σα, -θηκα, -µένος} 

1. µπερδεύω, ανακατεύω, προκαλώ σύγχυση σε (κάποιον/κάτι): µόλις ήρθε η 
στιγµή να δικαιολογήσει τις πράξεις του, τα µπουρδούκλωσε 2. (µτφ.) κάνω 
κάτι πρόχειρα, απρόσεκτα: ήρθε να φτειάξει τη βρύση, τα µπουρδούκλωσε για 
λίγο και ύστερα η βρύση πάλι έτρεχε 3. (µεσοπαθ. µπουρδουκλώνοµαι κ. 
µπερδουκλώνοµαι) µπερδεύοµαι και πέφτω, σκοντάφτω πάνω σε κάτι ΣΥΝ. 
περδικλώνο-µαι. — µπουρδούκλωµα κ. µπερδούκλωµα (το). [ΕΤΥΜ < 
µπουρδουκλώνω | µπουρκλώνω < µποδικλώνω (µε την πιθ. επίδραση τής λ. 
µπερδεύω) < (µ)πεδικλώνω < µτγν. λατ. impediculare < im- (< in) + 
pediculus, υποκ. τού pes, pedis «πόδι»]. 

µπουρέκι (το) {µπουρεκ-ιού | -ιών) 1. γλύκυσµα που αποτελείται από φύλλα 
ζύµης και γέµιση κρέµας · 2. φαγητό που αποτελείται από φύλλα ζύµης και 
γέµιση µείγµατος που περιέχει τυρί, κρέας, κιµά ή χόρτα. — (υποκ.) 
µπουρεκάκι (το). [ΕΤΥΜ, < µεσν. µπουρέκιον < τουρκ. börek]. 

µπουρζουάδικος, -η, -ο (κυρ. στην ορολογία τής Αριστεράς) αυτός που 
σχετίζεται µε τη µπουρζουαζία (βλ.λ.) ή τον µπουρζουά (βλ.λ.). 

µπουρζουαζία (η) {χωρ. πληθ.} (κυρ. στην ορολογία τής Αριστεράς) η 
κοινωνική τάξη που βρίσκεται µεταξύ τής τάξεως των ευγενών και τής τάξεως 
των εργατών, η αστική τάξη: «Η κρυφή γοητεία τής ~» (Le Charme discret de 
la bourgeoigie, ταινία τού Λ. Μπουνιουέλ). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bourgeoisie < 
bourgeois. Βλ. κ. µπουρζουάς]. 

µπουρζουάς (ο) {µπουρζουάδες} (κυρ. στην ορολογία τής Αριστεράς) (λαϊκ.) 1. 
το µέλος τής µπουρζουαζίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. αστός 2. πρόσωπο µε µεγάλη 
οικονοµική επιφάνεια, πλούσιος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bourgeois «αστός» < bourg 
«πύργος» < µτγν. λατ. burgus, γερµ. προελ., πβ. γερµ. Burg, αγγλ. burgh]. 

µπουρί (το) {µπουρ-ιού | -ιών} ο σωλήνας που µεταφέρει τον καπνό από 
εσωτερική εστία θερµάνσεως στο εξωτερικό περιβάλλον, στην ανοιχτή 
ατµόσφαιρα: το - τής σόµπας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. boru «σωλήνας»]. 

µπουρίνι (το) {µπουριν-ιού | -ιών} 1. δυνατός περιστροφικός άνεµος που 
εκδηλώνεται απότοµα και συνοδεύεται πολλές φορές από συνεχή βροχή και 
αστραπόβροντα ΣΥΝ. θύελλα 2. (µτφ.) η οργή, ο θυµός: τον πιάσανε τα ~ του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. borin < µτγν. λατ. borinus < µτγν. βορεινός]. 

µπουρινιασµένος, -η, -ο οργισµένος, θυµωµένος: τον βρήκα ~, να φωνάζει και 
να βρίζει. 

Μ που ρ κίνα Φάσο (η) (γαλλ. Burkina Faso) κράτος τής ∆. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα την Ουαγκαντούγκου, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα 
το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας· αλλιώς (πα-λαιότ.) Άνω 
Βόλτα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Burkina Faso, στην τοπική γλώσσα σηµαίνει «πολύτιµη γη», < 
burkina «πολύτιµος» + faso «γη, χώρα. Η χώρα ώς το 1984 ονοµαζόταν Άνω 
Βόλτα (γαλλ. Haute Volta) από τον οµώνυµο ποταµό που διαρρέει τη χώρα]. 

µπουρλεσκο (το) {άκλ.} 1. το λογοτεχνικό ή θεατρικό έργο, τού οποίου οι 
ήρωες παρωδούν σοβαρά θέµατα ή καταστάσεις και που αποσκοπεί στην 
ευθυµία τού αναγνώστη ή τού θεατή 2. η µουσική σύνθεση που έχει 
ανάλαφρο και ευτράπελο χαρακτήρα 3. (κατ' επέ-κτ.) η ιδιότητα τού να είναι 
κάτι κωµικό, να προκαλεί στους άλλους το γέλιο · 4. (παλαιότ. στην Αµερική) 
παράσταση που περιλάµβανε κωµικά περιστατικά και στριπτίζ: η περίοδος 
τού ~ στην Αµερική. Επίσης µπουρλέσκ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. burlesco < burla «αστείο, ανοησία» < ισπ. burla, αγν. 
ετύµου]. 

µπουρλοτιέρης (ο) {µπουρλοτιέρηδες} 1. πρόσωπο που βάζει µπουρλότο 
(βλ.λ.) σε πλοίο: ~ τής Επανάστασης τού 1821 2. πρόσωπο 

που βάζει φωτιά σε κάτι ΣΥΝ. εµπρηστής · 3. ο χαρτοπαίκτης που ποντάρει µε 
µεγάλη τόλµη. [ΕΤΥΜ < µπουρλότο + παραγ. επίθηµα -ιέρης, πβ. κ. καννον-
ιέρης]. 

µπουρλότο (το) 1. η πυρπόληση· ΦΡ. (µτφ.) (α) βάζω µπουρλότο σε (κάποιον | 
κάτι) (i) πυρπολώ, καταστρέφω (κάποιον/κάτι): θα τους βάλω µπουρλότο και 
θα τους κάψω! (ii) εξερεθίζω, προκαλώ κάποιον ώστε να γίνει βίαιος: του 
βάζει συνέχεια µπουρλότο και µαλώνει µε τα παιδιά του (β) γίνοµαι µπουρλότο 
εξοργίζοµαι έντονα, γίνοµαι έξαλλος από θυµό ΣΥΝ. γίνοµαι πυρ και µανία 2. 
το πυρπολικό σκάφος. Επίσης µπουρλοτιά (η). 
[ΕΤΥΜ < βεν. burloto < ιταλ. brulotto «πυρπολικό» < γαλλ. brûlot < brûler 
«καίω» < δηµώδ. λατ. *brustulâre < *ustulare < λατ. urëre «καίω, φλέγω» 
(µτχ. τ. ustus), µε επίδρ. τού φρανκον. *brojan «θερµαίνω»]. 

Μπούρµα (η) η Μυανµάρ (βλ.λ.). 
µπουρµπουάρ (το) → πουρµπουάρ 
µπουρµπουλήθρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) η φυσαλλίδα: φυσάω µέσα στο 

νερό και κάνω µπουρµπουλήθρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ. (από 
τον ήχο τού βρασµού) + παραγ. επίθηµα -ήθρα]. 

µπουρ-µπούρ κ. µπούρου-µπούρου (το) {άκλ.} (οικ.) για συζήτηση, συνήθ. 
φλύαρη και χωρίς ουσία, πολυλογία: βιαζόµουν να φύγω, και µου άρχισε τα ~ 
και τελικά έχασα το λεωφορείο! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

µπουρνούζι (το) (µπουρνουζ-ιού | -ιών} η µακριά βαµβακερή και 
απορροφητική ρόµπα, που φοριέται µετά το λουτρό για το στέγνωµα τού 
σώµατος. — (υποκ.) µπουρνουζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. burnuz < αραβ. burnus < µτγν. βίρρος «είδος 
µανδύα» < λατ. birrus, κελτ. προελ., πβ. ιρλ. berr «βραχύς, κοντός»]. 

µπουρού (η) (µπουρούδες) (λαϊκ.) 1.η σάλπιγγα · 2. ο ναυτικός τηλεβόας (βλ.λ.), 
παλαιότ. από µεγάλο όστρακο 3. η σειρήνα πλοίου ή εργοστασίου. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. boru]. 

Μπουρούντι (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Burundi, ρούντι Republika y'u 
Burundi = ∆ηµοκρατία τού Μπουρούντι) κράτος τής Κ. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα τη Μπουζουµπούρα, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική και τη 
Ρούντι και νόµισµα το φράγκο Μπουρούντι. — Μπουρουντιανός (ο), 
Μπουρουντιανή (η), µπουρουντιανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Burundi, από το 
όν. των ιθαγενών Rundi (µε πρόθεµα Bu-, που δηλώνει τη χώρα)]. 

µπουρτζόβλαχος (ο) (µειωτ.) 1. ο τσοµπάνος 2. (µτφ.) πρόσωπο που δεν 
διαθέτει λεπτότητα στους τρόπους του, που φέρεται µε τρόπο χοντροκοµµένο 
και απωθητικό για τους άλλους ΣΥΝ. άξεστος, αγροί-κος, χωριάτης. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < µπουρτζο- (< µπούρτζι «πύργος, οχυρό» < αραβ. burg) + 
Βλάχος (βλ.λ.), οπότε η λ. θα δήλωνε τον Βλάχο «τού πύργου», των ορεινών 
περιοχών, που αποτελούσαν προπύργια. Κατ' άλλη άποψη, το α' συνθ. 
µπουρτζο- ανάγεται σε σλαβ. prige «βρόµικος» ή σε ρουµ. baciu «στάνη»]. 

µπούσουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ναυτική πυξίδα: «ο ~ είναι που στρέφει ή 
το καράβι;» (Ν. Καββαδίας) (βλ. κ. λ. πυξίδα)- ΦΡ. (α) βρίσκω έναν 
µπούσουλα βρίσκω έναν δρόµο (κοινωνικό, επαγγελµατικό κ.λπ.) για να 
ακολουθήσω, βρίσκω τον προσανατολισµό µου (β) χάνω τον µπούσουλα (i) 
µπερδεύοµαι, χάνω τον προσανατολισµό µου, δεν ξέρω πού βρίσκοµαι και 
πού πηγαίνω (ii) (µτφ.) βρίσκοµαι σε σύγχυση: έχει χάσει τον µπούσουλα και 
δεν ξέρει τι κάνει 2. (µτφ.) καθετί που τυποποιεί µια διαδικασία και παρέχει 
συγκεκριµένες, καθορισµένες οδηγίες: δεν είναι βέβαια τίποτα πρωτοποριακό, 
είναι όµως ένας - για τη δουλειά που κάνουµε ΣΥΝ. τυφλοσούρτης. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bussola «πυξίδα» < µεσν. λατ. buxula < µτγν. λατ. 
buxida < µτγν. πυξίς (βλ.λ.)]. 

µπουσούληµα (το) το να µπούσουλα κανείς. Επίσης µπουσουλητό κ. 
µπουσούλισµα. — µπουσουλιστά κ. µπουσουλητά επίρρ. 

µπουσουλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {µπούσουλας... | µπουσούλησα} (για βρέφη) 
µετακινούµαι κινώντας τα χέρια, που ακουµπούν µε τις παλάµες στο έδαφος 
και τα πόδια σέρνοντας τα στα γόνατα, πάω µε τα τέσσερα: το µωρό έφτασε 
ώς εδώ µπουσουλώντας ΣΥΝ. αρκουδίζω. Επίσης µπουσουλίζω. 

[ΕΤΥΜ. Πιθ. < µπούσουλας, µε τη σηµ. «κινούµαι αβέβαια, προσπαθώ να 
προσανατολιστώ». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται στο αλβ. bishulla 
«µε τα τέσσερα»]. µπουστάκι (το) (χωρ. γεν.} γυναικείο ένδυµα, το οποίο 
καλύπτει την περιοχή τού σώµατος από το στήθος µέχρι και πάνω από την 
κοιλιά. µπούστο (το) 1. το τµήµα τού σώµατος, που εκτείνεται από το λαιµό ώς 
τη µέση ΣΥΝ. κορµός 2. (ειδικότ. για γυναίκα) το στέρνο και το στήθος: έχει 
ωραίο | µεγάλο ~ 3. (συνήθ. συνεκδ.) άγαλµα που παριστάνει άνδρα ή γυναίκα 
ώς το στήθος. Επίσης µπούστος (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. busto «µέρος σώµατος 
ζώου - στηθόδεσµος» < λατ. bustum «νεκρική πυρά, τάφος - εκµαγείο»]. 
Μπουτάν (το) {άκλ.} (τζόνγκα Druk-Gyal-Khab = Βασίλειο τού Μπουτάν) 
κράτος τής Κ. Ασίας Ν. τής Κίνας, στις πλαγιές των Ιµαλαΐων, µε πρωτεύουσα 
το Θιµπού, επίσηµη γλώσσα τη Τζόνγκα και νόµισµα το νγκουλτρούµ. — 
Μπουτανέζος (ο), Μπουτανέζα (η), µπουτανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Bhutan, λ. τής γλώσσας Τζόνγκα (θιβετιανή διάλεκτος), αγν. 
ετύµου. Η τοπική ονοµασία Druk-Gyal σηµαίνει «βασίλειο τού δράκου»]. 
µπούτι (το) (µπουτ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ο µηρός ανθρώπου ή ζώου: (για 
µαγειρεµένο κοτόπουλο) προτιµάτε στήθος ή ~; || κορίτσι µε ωραία ~· ΦΡ. (λαϊκ.) 
µπλέξαµε τα µπούτια µας µπερδευτήκαµε, βρεθήκαµε σε σύγχυση. — (υποκ.) 
µπουτάκι (το), (µεγεθ.) µπουτάρα (η). 
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[ΕΤΥΜ. < τουρκ. but]. µπουτίκ (η) {άκλ.} 1. το κατάστηµα που πουλάει 
γυναικεία ρούχα και άλλα αξεσουάρ πολυτελείας: αγόρασε τη γούνα της από 
µια ~ στο Κολωνάκι 2. (γενικότ.) κάθε καλαίσθητο κατάστηµα: ~ κρεάτων. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. boutique < παλ. προβηγκ. botica < αρχ. αποθήκη]. 
µπουτόν (το) {άκλ.} το κουµπί, ο διακόπτης µε µορφή κουµπιού ΣΥΝ. (λόγ.) 
κοµβίο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bouton < bouter «σπρώχνω, ωθώ» < φράνκου *button «χτυπώ», 
πβ. µέσ. ολλ. botten «χτυπώ»]. µπουτονιέρα (η) {δύσχρ. µπουτονιερών} 1. η 
κουµπότρυπα (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) το κόσµηµα ή το λουλούδι που τοποθετείται 
στο πέτο σακακιού ή στο ντεκολτέ γυναικείου ενδύµατος. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. 
boutonnière < bouton «κουµπί». Βλ. κ. µπουτόν]. µπουφάν (το) {άκλ.} κοντό και 
εφαρµοστό πανωφόρι, συνήθ. από συνθετικό ύφασµα ή δέρµα, που φθάνει ώς τη 
µέση και κλείνει κυρ. µε φερµουάρ: πέτσινο | αντιανεµικό | αδιάβροχο | 
δερµάτινο | ανοιξιάτικο ~. — (υποκ.) µπουψανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. bouffant, µτχ. τ. τού p. bouffer «φουσκώνω, φυσώ», ονο-µατοπ. 
λ.]. µπουφές (ο) {µπουφέδες} 1. το έπιπλο µέσα στο οποίο φυλάσσονται τα 
γυαλικά και τα επιτραπέζια σκεύη τού σπιτιού · 2. το τµήµα κέντρου αναψυχής 
(ή πλοίου ή τρένου), στο οποίο σερβίρονται ποτά ή φαγητά ΣΥΝ. κυλικείο 3. 
(συνεκδ.) (α) το τραπέζι όπου τοποθετούνται ποτά και µεζέδες και από το οποίο 
οι καλεσµένοι σερβίρονται µόνοι τους (β) η παράθεση εδεσµάτων σε τραπέζι 
όπως το παραπάνω: στη δεξίωση θα έχει ~. — (υποκ.) µπουφεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. buffet, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε παλ. προβηγκ. bufet «φύσηµα»]. 
µπουφετζής (ο) {µπουφετζήδες} ο ιδιοκτήτης µπουφέ (βλ.λ., σηµ. 2) ή 
υπάλληλος µπουφέ (συνήθ. ξενοδοχείου, κυλικείου ή σε δεξίωση). [ΕΤΥΜ. < 
µπουφές + παραγ. επίθηµα -τζής]. µπουφόνος (ο) ο γελωτοποιός, ο κωµικός 
ηθοποιός που κάνει χοντροκοµµένα αστεία. — µπουφόνικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. buffone < λατ. bufo, -ônis, «φρύνος»]. µπούφος (ο) 1. πουλί που µοιάζει µε 
κουκουβάγια, έχει δύο φούντες φτερών στα αφτιά, µάτια µεγάλα και 
πορτοκαλιά, φτέρωµα ξανθο-καστανό ώς κιτρινόµαυρο µε καφέ κηλίδες και 
φωλιάζει σε σχισµές βράχων, κουφάλες δέντρων, θάµνους και 
εγκαταλελειµµένες φωλιές αρπακτικών 2. (µτφ.-υβριστ.) ο βλάκας, ο ανόητος 3. 
(ειδικότ.) ο µαθητής που δεν αποδίδει καθόλου στο σχολείο ΣΥΝ. σκράπας, 
τούβλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπούφος < λατ. bufus | bubo]. µπουχάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(µετωνυµ.) χειροποίητο χαλί δαπέδου, κόκκινου χρώµατος µε γεωµετρικά 
σχήµατα στο κέντρο· κατασκευάζεται στο Τουρκµενιστάν και το Ουζµπεκιστάν: 
αγόρασα µία ~. [ΕΤΥΜ. < Bukhara, όνοµα πόλης τού Ουζµπεκιστάν, από όπου 
διοχετεύονται τα χαλιά στην αγορά]. µπουχέσας (ο) (υβριστ.-µειωτ.) ως 
χαρακτηρισµός για άτοµο νωθρό, 
φοβιτσιάρικο και χοντρό. µπουχός (ο) (λαϊκ.) πυκνή σκόνη που αιωρείται στον 
αέρα·   ΦΡ. (µτφ.) έγινα µπουχός έφυγα πολύ γρήγορα, εξαφανίστηκα ΣΥΝ. 
έγινα καπνός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bugu «αχνός, ατµός» ή < σλαβ. puh]. µπουχτίζω ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. {µπούχτισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) (εκφρα-στ.) 1. φθάνω σε κορεσµό ύστερα 
από λήψη µεγάλης ποσότητας τροφής: δεν θέλω άλλο κρέας, µπούχτισα! ΣΥΝ. 
παραχορταίνω 2. δεν αντέχω άλλο, επειδή έχω βαρεθεί µια κατάσταση: 
µπούχτισα πια- όλο τα ίδια και τα ίδια! ΣΥΝ. απαυδώ, φθάνω στο αµήν, 
αγανακτώ ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) δεν µπορώ να ανεχτώ άλλο (κάτι): µπούχτισα τις 
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των πολιτικών. — µπούχτισµα (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
biktim, αόρ. τού p. bikmak]. µποφόρ (το) {άκλ.} 1. κλίµακα για την εκτίµηση 
τής έντασης τού ανέµου µε βαθµίδες από 0-17 2. (συνεκδ.) καθεµία από τις 
βαθµίδες που αποτελούν την παραπάνω κλίµακα: οι άνεµοι στο Αιγαίο Πέλαγος 
πνέουν µε ένταση 9 ~ και απαγορεύθηκε ο απόπλους των πλοίων. [ΕΤΥΜ. 
Εκγαλλισµένη προφορά τού ονόµατος τού Αγγλου ναυάρχου Sir Francis 
Beaufort (1774-1857), που επινόησε αυτό τον τρόπο µετρήσεως τής έντασης 
τού ανέµου]. µπόχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η δυσάρεστη οσµή: από τους 
υπονόµους έβγαινε µια ~ ανυπόφορη ΣΥΝ. δυσοσµία, βρόµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οσµή. [ΕΤΥΜ. < *απόχα < αποχύνω «αναδίδω» (υποχωρητ.)]. µπράβο επιφών. 
1. για έκφραση επιδοκιµασίας ή θαυµασµού: ~, τα κατάφερες! ΣΥΝ. εύγε 2. 
(συνεκδ.) µπράβο (το) η αναγνώριση τής αξίας: πήρε πολλά ~ από όλους για την 
επιτυχία του || σου αξίζει ένα µεγάλο ~ ΣΥΝ. έπαινος 3. (για την έκφραση 
ειρωνικής διάθεσης): ~ σου, έµεινες στην ίδια τάξη! [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bravo!, βλ. 
κ. µπράβος]. µπράβος (ο) (λαϊκ.) 1. ο σωµατοφύλακας ισχυρού προσώπου (κυρ. 
επιχειρηµατία ή ανθρώπου που έχει παράνοµες δραστηριότητες) 2. ο 
ταραχοποιός που δρα προς το συµφέρον ισχυρού προσώπου ΣΥΝ. τρα-µπούκος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bravo «θαρραλέος, γενναίος» < προβηγκ. brau 
«άγριος» < λατ. barbarus < αρχ. βάρβαρος]. Μπράΐγ (το) {άκλ.} (ενν. σύστηµα 
Μπράιγ) ανάγλυφο σύστηµα γραφής και ανάγνωσης για τυφλούς. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Γάλλου δασκάλου τυφλών L. Braille (1809-1852), 
που εφεύρε το φερώνυµο σύστηµα]. µπραντεφέρ κ. µπρα-ντε-φέρ (το) {άκλ.} 
ελλην. χειροπάλη· παιχνίδι µε δύο αντιπάλους, που έχουν στηρίξει τον έναν 
αγκώνα πάνω 

σε τραπέζι και τους πήχεις των χεριών τους τον έναν απέναντι στον 
άλλον και οι οποίοι προσπαθούν να λυγίσουν ο ένας το µπράτσο τού άλλου: 
αγώνας - || (µτφ.) «η σύνοδος κορυφής τού Λουξεµβούργου δεν ήταν το τέλος 
µιας πορείας, αλλά η έναρξη ενός αγώνα ~ µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας πάνω 
από την Κύπρο για την επίλυση τού Κυπριακού» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bras 
de fer «σιδερένιος βραχίονας»]. 

µπράντι (το) {άκλ.} οινοπνευµατώδες ποτό, που παράγεται από απόσταξη 
κρασιού ή από πολτό φρούτων, ο οποίος έχει υποστεί ζύµωση: το κονιάκ είναι 
µια ποικιλία ~ γαλλικής προελεύσεως || ~ επτά αστέρων (πβ. λ. κονιάκ). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. brandy, που αποσπάστηκε από το συνθ. brandywine < ολλ. 
brandewijn «απεσταγµένος (κατά λέξη «ψηµένος») οίνος»]. 

µπρασελέ (το) {άκλ.} το, συνήθ. µεταλλικό, λουράκι των ρολογιών χειρός. 
Επίσης (λαϊκ.) µπρασελές (ο) {µπρασελέδες}. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. 
bracelet, υποκ. τού bras «βραχίονας, µπράτσο» < δηµώδ. λατ. *bracium < λατ. 
bracchium < αρχ. βραχίων]. 

µπράτιµος, -η, -ο (λαϊκότ.) 1. αδελφοποιτός (βλ.λ.) ΣΥΝ. βλάµης 2. µπράτιµοι 
(οι) οι στενοί φίλοι που συνοδεύουν τον γαµπρό στην εκκλησία. [ΕΤΥΜ < 
βουλγ. bratim- «αδελφοποιούµαι»]. 

µπρατσάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µπράτσο 2. (µτφ.) καθένα από τα δύο 
µικρά πλαστικά σωσίβια, που προσαρµόζονται στα µπράτσα παιδιών, όταν 
κολυµπούν. 

µπρατσάς (ο) {µπρατσάδες} (οικ.-εκφραστ.) ο άνδρας που έχει γερά, 
φουσκωµένα µπράτσα, ανεπτυγµένους µυς. Επίσης µπρατσαράς κ. 
µπρατσαδόρος. 

µπρατσέρα κ. βρατσέρα (η) {δύσχρ. µπρατσέρων} ΝΑΥΤ. ιστιοφόρο πλοίο µε 
τρία ιστία, µικρό εκτόπισµα, καµπύλη ή µυτερή πρύµνη· θεωρείται από τα 
ευσταθέστερα σκάφη. [ΕΤΥΜ. < βεν. brazzera < brazzo, βλ. κ. µπράτσο]. 

µπράτσο (το) (καθηµ.) 1. το παχύτερο τµήµα τού χεριού, το οποίο βρίσκεται 
µεταξύ αγκώνα και ώµου: άντρας µε γερά | φουσκωµένα | µυώδη ~ || την 
έσφιξε στα ~ του ΣΥΝ. βραχίονας 2. µπράτσα (τα) το µυώδες µπράτσο κ. 
συνεκδ. η µυϊκή δύναµη: για σήκωσε το εσύ, που έχεις µπράτσα! ΦΡ. κάνω 
µπράτσα αποκτώ µυώδη µπράτσα: σηκώνει βάρη, για να κάνει µπράτσα 3. 
καθένα από τα πλάγια στηρίγµατα που έχει η πολυθρόνα, για να ακουµπά 
κανείς τα χέρια του 4. (λαϊκ.) ο βραχίονας των εγχόρδων οργάνων, όπου 
βρίσκονται τα τάστα: όργανο µε µακρύ | στενό ~ ΣΥΝ. ταστέρα. — (υποκ.) 
µπρατσάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βραχίονας. [ΕΤΥΜ- Αντιδάν., µεσν. < 
βεν. brazzo < λατ. bracchium < αρχ. βραχίων]. 

µπρατσωµένος, -η, -ο αυτός που έχει γυµνασµένα, µυώδη µπράτσα. 
µπρε επιφών. → βρε 
µπρεϊνστόρµινγκ (το) {άκλ.} ο κατιδεασµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 

brainstorming < brain «µυαλό» + storm «καταιγίδα»]. 
µπρελόκ (το) {άκλ.} ελλην. κλειδοθήκη- η µικρή φορητή µεταλλική θήκη (σαν 

δαχτυλίδι), στην οποία περνά κανείς τα κλειδιά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. breloque < 
µέσ. γαλλ. oberlique | berluque, αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το p. emberlicoquier 
< µέσ. γαλλ. byrelicoquille «αντικείµενο ευτελούς αξίας»]. 

µπρετέλα (η) {δύσχρ. µπρετελών} η τιράντα: φανελάκι µε µπρετέλες. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. bretella < αρχ. γερµ. brettil «χαλινάρι»]. 

µπρι (το) {άκλ.} γαλλικό τυρί που µοιάζει µε το καµαµπέρ, αλλά µε λιγότερο 
έντονη µυρωδιά και γεύση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (fromage de) Brie, περιοχή τής Α. Γαλλίας, όπου παρα-
σκευάζεται το εν λόγω τυρί]. 

µπριάµ (το) {άκλ.} λαδερό φαγητό τού φούρνου, που αποτελείται από διάφορα 
λαχανικά (κυρ. κολοκυθάκια και µελιτζάνες) και πατάτες. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
biryan < περσ. biryân «ψητός, µαγειρευµένος»]. 

µπριγιάν (το) {άκλ.} το µπριλάντι (βλ.λ.). Επίσης µπριγιάντι {µπρι-γιαντ-ιού | -
ιών). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. brillant, µτχ. τού p. briller «λάµπω» < ιταλ. brillare 
< brillo < λατ. beryllus < µτγν. βήρυλλος (βλ.λ.)]. 

µπριγιαντίνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η αρωµατική, λιπαρή καλλυντική ουσία, 
που προσδίδει στιλπνότητα και συγκρατεί σε φόρµα τα µαλλιά. [ΕΤΎΜ. < 
γαλλ. brillantine < brillant, βλ. κ. µπριγιάντι]. 

µπριγιΟλ (το) {άκλ.} µπριγιαντίνη που αποτελείται από αρωµατισµένο 
παραφινέλαιο και έχει τη µορφή αρωµατικής αλοιφής. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
γαλλ. brillole < briller «λάµπω», βλ. κ. µπριγιάντι]. 

µπριγκαντίνι (το) {µπριγκαντιν-ιού | -ιών) κωπήλατο, ελαφρύ και ταχύπλοο 
δικάταρτο σκάφος, που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση 
τού '21. [ΕΤΥΜ. < βεν. brigantin, βλ. µπρίκι]. 

µπρίζα (η) → πρίζα 
µπριζόλα κ. (σπάν.) µπριτζόλα (η) {δύσχρ. µπριζόλων} φέτα κρέατος από 

πλευρά µοσχαριού, βοδιού ή χοίρου: ~ χοιρινή | µοσχαρήσια || ~ στα κάρβουνα 
| στη σχάρα | µισοψηµένη | καλοψηµένη | τηγανητή. — (υποκ.) µπριζολίτσα (η) 
κ. µπριζολάκι (το). [ΕΤΥΜ < βεν. brisiola < γαλλ. brésole < ιταλ. braciola < 
brace «αναµµένο κάρβουνο» < µτγν. λατ. brasa, γερµ. αρχής, πβ. σουηδ. brasa 
«φωτιά»]. 

µπρικ (το) {άκλ.} 1. το κόκκινο χαβιάρι που φτειάχνεται από αβγά σολοµού 2. 
(ως επίθ.) αυτός που έχει κεραµιδί χρώµα, το χρώµα τού κόκκινου χαβιαριού 
ΣΥΝ. κεραµιδής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. brick «τούβλο» < µέσ. ολλ. bricke «κοµµάτι» (< αρχ. γερµ. 
*brekan «σπάζω»)· λόγω τού χρώµατος του συνδέθηκε µε το κόκκινο 
χαβιάρι]. 

µπρικέτα (η) στερεό καύσιµο που έχει υποστεί βιοµηχανική επεξερ- 
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γασία και έχει λάβει σχήµα τούβλου: ~ λιγνίτη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. briquette, υποκ. τού brique «τούβλο» < 
ολλ. bricke, που συνδ. µε αρχ. αγγλ. brecan, γερµ. brechen «σπάζω»]. 

µπρίκι1 (το) {µπρικ-ιού | -ιών} ΝΑΥΤ. µεγάλο ιστιοφόρο πολεµικό πλοίο 
τού 19ου αι., µε δύο κατάρτια και εκτόπισµα που του επέτρεπε να φέ-
ρει αρκετά πυροβόλα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. brig, συντοµευµένος τ. τού brigantine < µέσ. γαλλ. 
brigandin «οπλισµένο ιστιοφόρο» < brigan < ιταλ. brigante «µέλος 
οπλισµένης οµάδας» < brigare «µάχοµαι, πολεµώ» < briga, κελτ. αρ-
χής, πβ. ιρλ. brigh «ισχύς, δύναµη»]. 

µπρίκι2 (το) {µπρικ-ιού | -ιών} µικρό µεταλλικό σκεύος τής κουζίνας, 
που έχει λαβή και χρησιµοποιείται για το βράσιµο τού καφέ και άλ-
λων αφεψηµάτων (λ.χ. τσαγιού, µέντας κ.ά.)· ΦΡ. µπρίκια κολλάµε 
(τώρα); (εµφατ.) για να επιβεβαιώσει κάποιος ότι είναι ικανός, ότι 
ξέρει καλά αυτό για το οποίο γίνεται λόγος: φυσικά και το κατάλαβα 
αµέσως· τι, ~; || Είδες πώς το 'φτειαξα; Τι νόµιζες; ~ [ΕΤΥΜ; < 
τουρκ. ibrik]. 

µπριλάντι (το) {µπριλαντ-ιού | -ιών} διαµάντι µε πολλές έδρες ΣΥΝ. 
στιλβαδάµας, µπριγιάν. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. brillante, µτχ. τ. τού ρ. brillare «λάµπω», βλ. κ. µπριγιά-
ντί]. 

µπρίο (το) {άκλ.} 1. ο ζωηρός τόνος ΣΥΝ. ζωηρότητα, ζωντάνια, σφρι-
γηλότητα ΑΝΤ. αποχαύνωση, ατονία 2. η καλή ψυχική διάθεση ΣΥΝ. 
κέφι, ευδιαθεσία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. brio < ισπ. brio, κελτ. προελ., πβ. ιρλ. brigh «ισχύς, δύ-
ναµη»]. 

µπριόζος, -α, -ο αυτός που τον διακρίνει το µπρίο, η ζωντάνια και η 
ζωηρότητα. Επίσης µπριόζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. brioso < brio, 
βλ. κ. µπρίο]. 

µπριός (το) (άκλ.) αρτοσκεύασµα µε λεία επιφάνεια (όπως τού τσου-
ρεκιού) και γλυκιά ή αλµυρή γεύση. 
[ETYM. < γαλλ. brioche < µέσ. γαλλ. brioche < brier «µαλάσσω, ζυµώ-
νω», λ. γερµ. προελ.]. 

µπρισίµι κ. µπιρσίµι (το) {µπρισιµ-ιού | -ιών} η κλωστή από µετάξι, 
που χρησιµοποιείται για ράψιµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ibri§im < περσ. 
abréSum «µετάξι»]. 

µπριτζ (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται από τέσσερεις παίκτες 
(δύο ζευγάρια) µε 52 χαρτιά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bridge < παλαιότ. biritch (µε την παρετυµολ. επίδραση 
τής λ. bridge «γέφυρα»), αγν. ετύµου]. 

µπριτζόλα (η) → µπριζόλα 
µπρίφινγκ (το) {άκλ.} η σύντοµη ενηµέρωση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. briefing 

< brief «σύντοµος, περιεκτικός - (ως ουσ.) σύντοµη επιστολή ή δήλωση» 
< γαλλ. bref < λατ. brevis «βραχύς»]. 

µπροκάρ (το) {άκλ.} ύφασµα µε λαµέ σχέδια: (κ. ως επίθ.) ~ φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. brocart < ιταλ. broccato < ρ. braccare «διανθίζω ύφα-
σµα µε χρυσό και µετάξι» < brocco < λατ. broccus]. 

µπρόκολο (το) εδώδιµο λαχανικό που µοιάζει µε το κουνουπίδι, µε 
όρθιο βλαστό και πράσινη ή µοβ ανθοκεφαλή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
broccolo, υποκ. τού brocco «βλαστός» < µτγν. λατ. brocchus «στάχυ 
- καρφί»]. 

µπρος επίρρ. → εµπρός 
µπροσούρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} φυλλάδιο µε πολιτικό και προπα-
γανδιστικό κυρ. περιεχόµενο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. brochure «λίβελλος, φυλλάδιο» < broche < δηµώδ. λατ. 
brocca < µτγν. λατ. brocc(h)us «στάχυ - καρφί» (γενικώς «αιχµηρό 
αντικείµενο»)]. 

µπροστά επίρρ. 1. από την αντίθετη προς την πλάτη πλευρά | όψη τού 
ανθρώπινου σώµατος: το ατύχηµα έγινε ακριβώς ~ µου || (µτφ.) µε 
έκλεψε ~ στα µάτια µου! (φανερά και µε θράσος) || το σπίτι βρίσκεται 
~ στο πάρκο || το φόρεµα είχε ένα µεγάλο άνοιγµα ~|| η φούστα 
κουµπώνει ~ ΣΥΝ. (ε)µπρός ΑΝΤ. πίσω 2. (για κατεύθυνση) προς την 
αντίθετη πλευρά από την πλάτη τού ανθρώπινου σώµατος: κινούµαι | 
προχωρώ ~ 3. σε ευθεία γραµµή σε σχέση µε το βλέµµα µου: κοιτάω | 
βλέπω ~ (µου) 4. (µτφ.) (+σε) για να δηλωθεί ότι κάποιος είναι 
αντιµέτωπος, έρχεται σε επαφή µε κάτι: - σε τόσα βάσανα | δυ-
σκολίες δεν λύγισε || ~ στον κίνδυνο έδειξε απαράµιλλο θάρρος 5. 
(+σε) σε σύγκριση µε: - στον αδελφό του είναι διάνοια! || δεν πιάνει 
δεκάρα ~ σου 6. (µτφ.) (+σε) σε σχέση µε (κάτι), προκειµένου για (κά-
τι): ~ στο ατοµικό όφελος θυσιάζει τα πάντα 7. (σε µηχανήµατα, αυ-
τοκίνητα κ.λπ.) για να δηλωθεί έναρξη κινήσεως, λειτουργίας: παίρ-
νω | βάζω ~ (είµαι | θέτω σε λειτουργία) 8. για να δηλωθεί ότι κά-
ποιος είναι παρών, αυτόπτης µάρτυς σε πράξη, γεγονός κ.λπ.: ήµουν 
~, όταν τσακώθηκαν || (+σε) καπνίζεις ~ στους γονείς σου; ΣΥΝ. πα-
ρών, εκεί ΑΝΤ. απών 9. (µτφ.) για να δηλωθεί πρόοδος, θετική εξέλιξη: 
από τεχνολογικής πλευράς είµαστε δέκα χρόνια ~ || η ζωή πάει ~ 
(εξελίσσεται, προοδεύει) || πάµε ~ για ένα καλύτερο αύριο 10. (για 
ρολόι) για να δηλωθεί ότι το ρολόι δείχνει ώρα µελλοντική σε σχέση 
µε την κανονική: το ρολόι µου πάει µια ώρα -, αντί για τρεις δείχνει 
τέσσερεις || το ρολόι σου πάει συνεχώς ~|| η Ρωσία σε σχέση µε την 
Ελλάδα είναι µία ώρα -11. για να δηλωθεί κάτι που τοποθετείται στο 
µέλλον: έχεις όλο τον καιρό ~ σου · 12. η προκαταβολή: δίνω τα µισά 
λεφτά ~ και τα υπόλοιπα µε δόσεις (βλ. λ. εµπρός). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
έµπροστά < µτγν. εµπροσθα (µε καταβιβασµό τού τόνου). Βλ. λ. 
έµπροσθεν]. 

µπροστάντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η προκαταβολή (µισθού, 
δανείου κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < µπροστά + -άντζα (< βεν. -anza)]. 

µπροστάρης (ο) [µεσν.] {µπροστάρηδες}, µπροστάρισσα (η) 
{µπροσταρισσών} (σηµ. 2) 1. το κριάρι που οδηγεί το κοπάδι 2. (µτφ.) 

πρόσωπο που ηγείται οµάδας, αγώνα ή προσπάθειας: µπήκε ~ στον 
αγώνα εναντίον των ναρκωτικών ΣΥΝ. αρχηγός, ηγέτης, πρωτοπόρος. 

µπροστέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η ποδιά που φορούν οι γυναίκες, 
όταν κάνουν τις δουλειές τού σπιτιού. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < εµπροστελα < έµπροστά + -έλα (πβ. καρτ-έλα, κορδ-
έλα). Κατ' άλλη άποψη, προέρχεται από το σλαβ. prestela (µε παρετυ-
µολ. επίδρ. τής λ. εµπρός)]. 

µπροστινέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το δερµάτινο λουρί που αποτελεί 
τµήµα τού σαµαριού αλόγου, µουλαριού κ.λπ. και ενώνει τη σέλα µε 
το περιλαίµιο τού αλόγου ΣΥΝ. περιστήθιο, προστερνίδιο. 

µπροστινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που βρίσκεται µπροστά από κάτι 
άλλο: ~ δόντια | καθίσµατα | πόδια ΣΥΝ. εµπρόσθιος ANT. οπίσθιος, 
πισινός 2. αυτός που συνιστά την πρόσοψη ενός πράγµατος: διατη-
ρήθηκε µόνο το ~ µέρος τού νεοκλασικού 3. αυτός που προπορεύεται 
ή κάθεται πιο µπροστά από κάποιον άλλον: προσπαθούσε να φτάσει 
τον ~ του, που προπορευόταν ελάχιστα || µέσα στην τάξη διαρκώς 
ενοχλούσε τον- του· ΦΡ. (παροιµ.) των µπροστινών πατήµατα, των 
πισινών γεφύρια οι µεταγενέστεροι στηρίζονται στα επιτεύγµατα 
των παλαιοτέρων, αυτών που προηγήθηκαν. 

µπρούµυτα επίρρ. (στάση τού σώµατος) µε το πρόσωπο και το µπρο-
στινό µέρος τού σώµατος προς το έδαφος ΣΥΝ. ξαπλωτά, πρηνηδόν 
ΑΝΤ. ανάσκελα, ύπτια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < προύµυτα < πρόµυτα < πρό + 
µύτη]. 

Μπρουνέι (το) {άκλ.} (µαλαϊκ. Negara Brunei Darussalam = Κράτος 
τού Μπρουνέι, Κατοικία Ειρήνης) κράτος στο Β. τµήµα τής νήσου 
Βόρνεο µε πρωτεύουσα το Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, επίσηµη γλώσ-
σα τη Μαλαϊκή και νόµισµα το δολάριο Μπρουνέι. [ΕΤΥΜ < χίντι 
Brunei < σανσκρ. bhümi «χώρα-περιοχή»]. 

µπρούντζινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
µπρούντζο, από ορείχαλκο 2. µπρούντζινα (τα) σκεύη κατασκευα-
σµένα από µπρούντζο 3. αυτός που έχει το χρώµα τού µπρούντζου. 

µπρούντζος (ο) (καθηµ.) κράµα χαλκού και κασσιτέρου ΣΥΝ. ορεί-
χαλκος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπρούντζος < ιταλ. bronzo (πβ. αγγλ. κ. γαλλ. bronze) < 
µεσν. λατ. brundium, αβεβ. ετύµου, πιθ. < περσ. birinj | pirinj «χαλ-
κός». Η αναγωγή στο τοπωνύµιο Brundisium (το σηµερινό Μπρίντιζι) 
είναι φωνητικώς δυσχερής, ενώ η υπόθεση που οδηγεί στο µτγν. βρο-
ντεϊον (µε την εξήγηση ότι ο ορείχαλκος κάνει θόρυβο), είναι µάλλον 
παρετυµολογική]. 

µπρούσκος, -α, -ο (κρασί) δυνατό και στυφό στη γεύση. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. brusco < µτγν. λατ. bruscus, από συµφυρµό των λατ. brucus 
«βιολέτα» και ruscus «οξυµυρσίνη»]. 

µπύρα (η) → µπίρα 
µπυραρία (η) → µπιραρία 
µπυροποσία (η) → µπιροποσία 
µπω (να/θα) ρ. → µπαίνω 
Μ.Σ.Ι. (ο) Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών. 
Μ.Τ.Π.Υ. (το) Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων. 
Μ .Τ.Σ. (το) Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 
µυ κ. µι (το) {άκλ.} Μ, µ· το δωδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφα-
βήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυ < σηµιτ. m-ëm «νερό», µε την επίδρ. τού ηχοµιµητι-
κού επιφωνήµατος µυ (βλ. λ. µυκώµαί)]. 

µυαλγία (η) [1847] {µυαλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος των µυών, που οφείλεται 
σε τραύµα ή νόσο βραχείας ή παρατεταµένης διάρκειας. — µυαλνι-
κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µυ- (< µυς) + -αλγία (< άλγος), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
myalgje]. 

µυαλό (το) 1. ο εγκέφαλος τού ανθρώπου και των ζώων (βλ. λ. εγκέ-
φαλος)· ΦΡ. τινάζω τα µυαλά µου στον αέρα αυτοκτονώ, γίνοµαι αυ-
τόχειρας ΣΥΝ. δίνω τέρµα στη ζωή µου 2. ο µυελός, η λιπαρή ουσία 
που περιέχεται στα οστά ΣΥΝ. µεδούλι 3. (µτφ.) το σύνολο των νοητι-
κών λειτουργιών τού ανθρώπου, ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη 
σκέψη: πρακτικό | επιχειρηµατικό | θεωρητικό ~ || να 'χεις το ~ σου 
στη δουλειά σου || κάποια σκέψη µού περνάει απ' το ~ || ξαναφέρνω 
κάτι στο - µου ΣΥΝ νους· ΦΡ. (α) βασανίζω το µυαλό µου (i) προ-
σπαθώ µε έντονο τρόπο να χρησιµοποιήσω τη σκέψη µου, πιέζω τον 
νου µου να δουλέψει και να παραγάγει ιδέες, κρίσεις κ.λπ. ΣΥΝ. στεί-
βω το µυαλό µου (ii) περιπλέκοµαι σε βασανιστικές, νοητικά ή ψυχι-
κά φθοροποιούς σκέψεις: µη βασανίζεις άδικα το ~ σου µε τόσο δυ-
σάρεστες σκέψεις (β) βάζω το µυαλό µου να δουλέψει επιστρατεύω 
τις νοητικές µου ικανότητες για την επίτευξη, συνήθ. πρακτικού, 
σκοπού (γ) µου καρφώνεται | µπαίνει στο µυαλό (κάτι) µου γίνεται 
έµµονη ιδέα, έρχεται συνέχεια και, συχνά, βασανιστικά στον νου µου 
(ότι κάτι συµβαίνει ή κάτι που επιθυµώ οπωσδήποτε να πραγµατο-
ποιήσω): του καρφώθηκε στο µυαλό η ιδέα να αγοράσει µηχανάκι (δ) 
το µυαλό µου παίρνει στροφές βλ. λ. στροφή (ε) έχω στο µυαλό µου 
(+κάτι | -Ι-να) σχεδιάζω κάτι: - να ανοίξω ένα µαγαζί ΣΥΝ. έχω κατά 
νουν, πρόκειται να (στ) χάνω το µυαλό µου (i) (κυριολ.) τρελαίνοµαι 
(ii) παύω να είµαι συγκεντρωµένος, αποπροσανατολίζοµαι, ξεµυαλί-
ζοµαι: έχασε το µυαλό του µ'αυτό το κορίτσι (ζ) παίρνω το µυαλό | 
τα µυαλά (κάποιου) (i) κάνω κάποιον να µε ερωτευθεί παράφορα (ii) 
επηρεάζω καθοριστικά κάποιον: του πήραν τα µυαλά κάποιοι και θέ-
λει να βάλει όλα τα λεφτά του στο χρηµατιστήριο (η) πήζει το µυαλό 
(κάποιου) γίνεται διανοητικά ώριµος: δεν έπηξε ακόµη το µυαλό του- 
συµπεριφέρεται σαν παιδί (θ) πού έχεις το µυαλό σου; γιατί δεν 
προσέχεις, γιατί δεν δείχνεις την απαιτούµενη προσοχή; (ι) γεννάει 
το µυαλό (κάποιου) τ\ σκέψη (κάποιου) χαρακτηρίζεται από ικανότη-
τα παραγωγής νέων ιδεών, απόψεων κ.λπ., από φαντασία, επινοητι-
κότητα κ.λπ. (ια) βγάζω απ' το µυαλό µου (κάτι) (i) επινοώ κάτι από 
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µόνος µου, προσωπικά: το διάβασα και το λέω- δεν το έβγαλα απ' το µυαλό µου! 
ΣΥΝ. κατεβάζει (κάτι) το µυαλό µου (ii) παύω να σκέφτοµαι (κάποιον/κάτι) 
(ιβ) έχω τα µυαλά µου πάνω απ' το κεφάλι µου ενεργώ χωρίς σύνεση, 
επιπόλαια: δεν ακούει κανέναν έχει τα µυαλά της πάνω απ' το κεφάλι της (ιγ) 
µαζεύω το µυαλό µου συµµαζεύω τη σκέψη µου, συγκεντρώνοµαι ΣΥΝ. 
συγκροτώ τη σκέψη µου (ιδ) δεν έχω µυαλό για κάτι δεν διαθέτω τη διάθεση, 
τη νοητική συγκέντρωση κ.λπ. για κάτι: ~ για δουλειά | για διάβασµα (ιε) 
παίρνουν τα µυαλά µου αέρα χάνω την ακριβή συναίσθηση των δυνατοτήτων 
µου, αρχίζω να υπερεκτιµώ τις ικανότητες µου και φαντάζοµαι ότι µπορώ να 
καταφέρω πράγµατα που υπερβαίνουν τις πραγµατικές µου δυνάµεις και 
ικανότητες: πήραν τα µυαλά του αέρα και νοµίζει πως µπορεί να γίνει διευθυντής 
σε µια µέρα ΣΥΝ. καβαλάω το καλάµι (ιστ) το µυαλό σου και µια λίρα και τού 
µπογιατζή ο κόπανος βλ. λ. λίρα (ιζ) µε το φτωχό µου το µυαλό (ως έκφρ. 
µετριοφροσύνης-ειρων.) µε τις µικρές πνευµατικές µου δυνάµεις, από όσα 
ξέρω: εγώ, ~, κρίνω ότι έκανε λάθος (ιη) κόβει το µυαλό µου είµαι έξυπνος, 
επινοητικός (ιθ) πού τρέχει το µυαλό σου; τι έχεις στον νου σου, τι σκέφτεσαι; 
(κ) βάζω µυαλό | γνώση (i) (µετβ.) (σε κάποιον) συνετίζω κάποιον, τον κάνω 
να επιστρέψει στην ορθή συµπεριφορά, στον σωστό τρόπο σκέψης (ii) (αµετβ.) 
αποκτώ πείρα, λογικεύοµαι: έπρεπε να πάθει τόσα πολλά, για να βάλει επιτέλους 
µυαλό (κα) αλλάζω µυαλά βλ. λ. αλλάζω (κβ) πηγαίνει το µυαλό (κάποιου) σε 
κάτι (i) κάποιος µπορεί να σκεφτεί ή να θυµηθεί κάτι: αυτή τη στιγµή δεν 
πηγαίνει το µυαλό µου σε κάποιο συγκεκριµένο παράδειγµα µόλις σκεφτώ κάτι, 
θα σου πω (ii) κάποιος µπορεί να υποψιαστεί κάτι: είναι πολύ αφελής· δεν πάει 
το µυαλό της σε τέτοια πονηρά πράγµατα 4. (ειδικότ.) η νοητική ικανότητα, η 
εξυπνάδα: δεν είχε το ~ να καταλάβει την αξία τής πρότασης µας ΣΥΝ νους- 
ΦΡ. είναι (µεγάλο | δυνατό κ.λπ.) µυαλό για πρόσ. που διαθέτει ασυνήθιστα 
µεγάλες διανοητικές ικανότητες ΣΥΝ. είναι ευφυΐα | διάνοια | εγκέφαλος | 
κεφάλι 5. (συνεκδ.) πρόσωπο, άνθρωπος: γερό | τετράγωνο ~ (πολύ έξυπνος, 
ευφυής άνθρωπος) || θηλυκό ~ (άνθρωπος πολύ επινοητικός) || ~ κουκούτσι 
(πολύ κουτός άν-θρωπος). — (υποκ.) µυαλουδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µυαλόν < µτγν. µυαλός (µε αλλαγή γένους) < αρχ. µυελός 
(βλ.λ.)]. µυαλωµένος, -η, -ο αυτός που έχει µυαλό, που διαθέτει σύνεση και 
σωστή κρίση ΣΥΝ. συνετός, γνωστικός ANT. άµυαλος, ασυλλόγιστος, 
απερίσκεπτος. Μυανµάρ (η) {άκλ.} (βιρµ. Pyidaungzu Myanma 
Naingngandaw = Ένωση τής Μυανµάρ) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα 
τη Ρα-γκούν, επίσηµη γλώσσα τη Βιρµανική και νόµισµα το κιάτ ΣΥΝ. (πα-
λαιότ.) Βιρµανία, Μπούρµα. 
[ΕΤΥΜ. < βιρµ. Myanmar < myanma «ισχυρός». Ώς το 1989 η χώρα ονο-
µαζόταν Βιρµανία (αγγλ. Burma), που αποτελούσε παρεφθαρµένη παραλλαγή 
τού ονόµατος Myanmar (ως επίθ. των βιρµανικών φύλων)]. µύαξ (ο) {µύ-ακος | 
-ακες, -άκων} (αρχαιοπρ.) το µύδι (βλ.λ.). [ETYM. µτγν. < αρχ. µΰς (βλ.λ.) + 
επίθηµα -αξ (πβ. άσπάλ-αξ, κόρ-αξ). Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. σήµαινε αρχικώς 
«φύκι» και συνδέεται µε το λατ. muscus «βρύο, φύκι» και γερµ. Miesmuschel 
«µύδι», καθώς και µε το ρ. µύω «κλείνω». ∆εν είναι πειστική η υπόθεση ότι 
πρόκειται για όρο τού προελλην. υποστρώµατος, που αντιστοιχεί στο λατ. 
murex «πορφύρα-κοχύλι»]. µυασθένεια (η) {µυασθενειών} ΙΑΤΡ. η πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από γρήγορη εξασθένηση τής µυϊκής δύναµης (χωρίς την 
εµφάνιση συµπτωµάτων παράλυσης ή νευρολογικής διαταραχής), που προ-
σβάλλει κυρ. τους µυς τού προσώπου, τού άνω βλεφάρου κ.ά.   — µυασθενικός, 
-ή, -ό. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myasthénie]. µυατονία (η) {µυατονιών} 
ΙΑΤΡ. η έλλειψη ή η έκδηλη ελάττωση τού µυϊκού τόνου. 

[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myatonie]. µυατροφία (η) 
{µυατροφιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική ατροφία των µυών. — µυατροφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myatrophie]. µύγα (η) {µυγών} ΖΩΟΛ. 
δίπτερο έντοµο µικρού µεγέθους, µε συνήθ. σκουρόχρωµο και γυαλιστερό 
σώµα, κοντές κεραίες και προβοσκίδα µε σπογγώδη αντλία· αποτελεί 
σηµαντικό µέσο µεταδόσεως µολυσµατικών ασθενειών των ζώων ή τού 
ανθρώπου: διώχνω | σκοτώνω µύγες || σιχαίνοµαι τις ~||~ τσε-τσέ (µύγα των 
τροπικών χωρών, που µεταδίδει τη νόσο τού ύπνου)· ΦΡ. (α) µύγα τσε-τσέ σε 
τσίµπησε; τι έπαθες ξαφνικά και άλλαξες συµπεριφορά (π.χ. άρχισες να φωνά-
ζεις, να αντιδράς έντονα);: Καλά, τι έπαθες στα καλά καθούµενα κι άρχισες να 
φωνάζεις; ~; (β) ΙΑΤΡ. ιπτάµενες µύγες υποκειµενικό αίσθηµα µικρών µελανών 
κηλίδων, που αιωρούνται µπροστά από τα µάτια, το οποίο οφείλεται στην 
ύπαρξη κυττάρων ή κυτταρικών υπολειµµάτων στο υαλοειδές σώµα ΣΥΝ. 
µυιοψία (γ) βαράω µύγες (ί) περνώ άσκοπα την ώρα µου, τεµπελιάζω: αντί ν' 
ανοίξει βιβλίο, βαράει µύγες! (ii) (για κατάστηµα) δεν έχω πελατεία: ξόδεψαν 
τόσα λεφτά για το µαγαζί, αλλά δεν πατάει ψυχή- όλη µέρα βαράνε µύγες! (δ) (για 
πρόσ.) χάφτω µύγες βλ. λ. χάφτω (ε) σαν τη µύγα µες στο γάλα για κάτι 
αταίριαστο ή εντελώς διαφορετικό σε σχέση µε το περιβάλλον του: µε τόσο 
πρόχειρα ρούχα θα είναι ~ στη δεξίωση (στ) (παροιµ.) βγάζω (κι) απ' τη µύγα 
ξίγγι βλ. λ. ξίγγι (ζ) (παροιµ.) όποιος έχει τη µύγα µυγιάζεται βλ. λ. µυγιάζοµαι 
(η) κολλάω σαν τη µύγα στο µέλι αφοσιώνοµαι υπερβολικά σε κάτι (θ) θα φάει 
η µύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι βλ. λ. ατσάλι. — (υποκ.) µυγ,τσα κ. µυ-
γούλα (η) κ. µυγάκι (το) (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. µυϊα< *µύσ-)α < I.E. *mu- | *mus-, ηχοποιηµένη ρίζα που 
δηλώνει τον βόµβο τής µύγας και τού κουνουπιού, πβ. λατ. 

musca (> γαλλ. mouche), αρχ. γερµ. mucka (> γερµ. Mücke «κουνούπι») 
κ.ά.]. 

µυγάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. η µικρή µύγα 2. (γενικά) κάθε µικροσκοπικό έντοµο 
3. (µτφ., κυρ. στον πληθ.) µικρά στίγµατα που βλέπουµε µπροστά µας, σαν να 
καλύπτουν τα µάτια µας, κυρ. όταν είµαστε κουρασµένοι ή πάσχουµε από 
οφθαλµική πάθηση· αλλιώς ιπτάµενες µύγες (βλ. λ. µύγα). 

µυγαλή (η) 1. η µεγαλύτερη από τις αράχνες, που τρέφεται µε έντοµα, µικρούς 
βατράχους ή µικρά πτηνά · 2. γένος εντοµοφάγων θηλαστικών. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µυγαλή < µΰς + γαλή. Η αρχ. σηµ. τής λ. ήταν «αρουραίος»]. 

µυγδαλάτος, -η, -ο 1. αυτός που περιέχει αµύγδαλα: ~ γλυκό 2. αυτός που έχει 
το σχήµα αµυγδάλου ή µοιάζει µε αµύγδαλο: ~ µάτια. 

µυγδαλιά (η) → αµυγδαλιά 
µύγδαλο (το) → αµύγδαλο 
µυγιάγγιχτος, -η, -ο αυτός που αισθάνεται ότι θίγεται µε το παραµικρό ΣΥΝ. 

υπερευαίσθητος, µη µου άπτου ANT. αναίσθητος, παχύδερµο, απαθής, 
χοντρόπετσος. 

µυγιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µυγιάστηκα} 1. (για ζώο) ενοχλούµαι από µύγα 2. 
(συνήθ. µτφ.) παίρνω κάτι προσωπικά, παρεξηγούµαι από κάτι που ειπώθηκε, 
επειδή νοµίζω ότι ήταν υπαινιγµός για µένα· ΦΡ. (παροιµ.) όποιος έχει τη 
µύγα µυγιάζεται για κάποιον που αισθάνεται ενοχή και αντιδρά σε κάτι που 
λέγεται, επειδή το θεωρεί υπαινιγµό για τον ίδιο: όταν µιλούσα για απατεώνες, 
δεν εννοούσα αυτόν, αλλά -µόνος του προδόθηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

µυγοπαγίδα (η) κάθε όργανο που παγιδεύει µύγες- συνήθ. µακριά ταινία 
καλυµµένη µε κόλλα, που κρεµιέται από ψηλά. 

µυγοσκοτώστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελαφρό όργανο µε µακριά λαβή και 
πλατύ άκρο, το οποίο χρησιµοποιεί κανείς για να σκοτώνει µύγες (πβ. λ. 
µυγοπαγίδα). 

µυγόχεσµα (το) {µυγοχέσµ-ατος | -ατα, -άτων} (!) (λαϊκ.) η ακαθαρσία που 
αφήνει η µύγα πάνω σε διάφορα αντικείµενα. 

µύδι (το) {µυδ-ιού | -ιών} εδώδιµο µαλάκιο που ζει µέσα σε δίθυρο όστρακο, το 
οποίο είναι λεπτό, επίµηκες, µαύρο προς το βιολετί εξωτερικά και λευκό 
εσωτερικά: µύδια σαγανάκι | σάλτσα || οµελέτα | µακαρόνια µε µύδια. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. µύδιον, υποκ. τού αρχ. µΰς. Βλ. κ. µύαξ]. 

µυδοπίλαφο (το) πιλάφι µε µύδια. 
µυδράλιο (το) {µυδραλί-ου | -ων} 1. µικρό βλήµα παλαιού πυροβόλου όπλου 2. 

το µυδραλιοβόλο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mitraille (µε την παρετυµολ. επίδρ. τού αρχ. µύδρος, βλ.λ.) < 
mite «ορειχάλκινο νόµισµα» < µέσ. ολλ. mite]. 

µυδραλιοβόλο (το) [1888] ΣΤΡΑΤ. επαναληπτικό, ελαφρό ή βαρύ πολεµικό όπλο 
και ειδικότ. πολυβόλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. < µυδράλιο + -βόλο < 
βάλλω]. 

µυδρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η διαστολή (παθολογική ή 
µη) τής κόρης τού µατιού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µυδρίασις < αρχ. µύδρος (βλ.λ.). Η ασθένεια οφείλει την 
ονοµασία της στη διάπυρη όψη τής οφθαλµικής κόρης κατά τη διαστολή της]. 

µύδρος (ο) 1. ΓΕΩΛ. κοµµάτι που αποτελείται από µάγµα ή από πετρώµατα τής 
βάσης τού ηφαιστείου, το οποίο τινάζεται κατά την έκρηξη 2. ΣΤΡΑΤ. βλήµα 
πυροβόλων παλαιού τύπου 3. (µτφ.) καυστικός και επιθετικός λόγος: 
εξαπολύω | εκτοξεύω µύδρους κατά των αντιφρονούντων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µυδώ «είµαι υγρός, λειώνω», οπότε η λ. 
µύδρος θα είχε αρχικώς τη σηµ. «λειωµένη, πυρακτωµένη µάζα». Το ίδιο το 
µυδώ (-άω) < *mud-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meu-d-«υγρός, 
µουχλιασµένος», πβ. σανσκρ. mudira- «νέφος», mûtra «ούρα», ιρλ. muad- 
«οµίχλη», ολλ. mot «πυκνή βροχή» κ.ά. Οµόρρ. µύσος (βλ. κ. µυσαρός) κ.ά.]. 

µυελεγκέφαλος (ο) {µυελεγκεφάλ-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. το οπίσθιο τµήµα τού 
εµβρυϊκού ροµβοειδούς εγκεφάλου (τού µέρους δηλ. τού εγκεφάλου στο πίσω 
µέρος τής κρανιακής κοιλότητας). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
myelencephalon]. 

µυελικός, -ή, -ό → µυελός 
µυέλινος, -η, -ο → µυελός 
µυελίτιδα (η) [1879] 1. ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού νωτιαίου µυελού 2. το νοσηρό 

σύνδροµο που συνδυάζεται µερικές φορές µε φλεγµονή των µηνίγγων και 
παρατηρείται σε όλα τα κατοικίδια ζώα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. myélite]. 

µυελοκήλη (η) {µυελοκηλών} ΙΑΤΡ. η προβολή τού νωτιαίου µυελού έξω από 
τον σπονδυλικό σωλήνα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelocele]. 

µυελοκύτταρο (το) {µυελοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. πρόδροµη µορφή τού 
κοκκιοκυττάρου (λευκού αιµοσφαιρίου), που βρίσκεται στον µυελό των 
οστών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelocyte]. 

µυελοκυψέλη (η) {µυελοκυψελών} ΑΝΑΤ. καθεµιά από τις σπογγώδεις 
κοιλότητες των οστών, που περιέχουν µυελό και αιµοφόρα αγγεία. 

µυελοµηνιγγίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των µηνίγγων τού νωτιαίου 
µυελού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myeloméningite]. 

µυελοπάθεια (η) {µυελοπαθειών} ΙΑΤΡ. το σύνολο των παθήσεων τού νωτιαίου 
µυελού (λ.χ. αιµορραγία, µαλάκυνση, τραυµατικές µυελίτι-δες κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelopathy]. 

µυελός (ο) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. 1. η µαλακή και λιπώδης ουσία που 
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περιέχεται στο εσωτερικό των κοίλων οστών ΣΥΝ. µυαλό, µεδούλι 2. (α) 
προµήκης µυελός η προς τα άνω συνέχεια τού νωτιαίου µυελού, που αποτελεί 
το άκρο τού εγκεφάλου (β) νωτιαίος µυελός το τµήµα τού κεντρικού 
νευρικού συστήµατος, που περιέχεται στον σπονδυλικό σωλήνα και αποτελεί 
συνέχεια τού προµήκους µυελού (γ) µέχρι µυελού οστέων (άχρι... µυελών, 
Κ.∆. Εβρ. 4, 12) στον έσχατο βαθµό, µέχρι το κόκκαλο, τελείως: είναι 
σοσιαλιστής ~. — µυέλινος, -η, -ο [µτγν.] κ. µυελικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ., σχηµατισµένο µε επίθηµα -ελός κατά τα µελή «λίπος», πύ-
ελος (βλ.λ.). Ως προς το θέµα τής λ., η πιθανότερη αναγωγή είναι στη λ. µυών, 
προφανώς εξαιτίας τής µαλακότητας των µυών και τού µυελού εν αντιθέσει 
προς τη σκληρότητα των οστών, o όρ. µυελός αποτελεί ιδιαίτερη ανάπτυξη 
τής Ελληνικής, αντικαθιστώντας την I.E. λ., όπως αυτή µαρτυρείται στα 
σανσκρ. majjân-, αρχ. σλαβ. mozgü, αρχ. γερµ. mar(a)g κ.ά.]. 

µυελοσκλήρυνση (η) j-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} ΙΑΤΡ. παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία εκφυλίζεται ο µυελός των οστών και 
αντικαθίσταται από ινώδη ιστό- εκδηλώνεται µε αναιµία, λευκοπενία, 
θροµβοστασία και όσα αυτές συνεπάγονται. Επίσης µυελοσκλήρωση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelosclerosis]. 

µυελώδης, -ης, -ες [αρχ.] {µυελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών µυελωδέ-στ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που µοιάζει µε µυελό 2. (α) αυτός που αποτελείται από µυελό 
(β) ΑΝΑΤ. µυελώδεις ακτίνες οι µικροσκοπικοί κωνοειδείς σχηµατισµοί που 
υπάρχουν στη φλοιώδη ουσία τού νεφρού 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από απαλότητα ή τρυφερότητα ΣΥΝ. απαλός, τρυφερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

µυζήθρα κ. µυτζήθρα (η) {δύσχρ. µυζηθρών} µαλακό και ανάλατο τυρί, το 
οποίο παρασκευάζεται από τυρόγαλα, αφού θερµανθεί σε υψηλή θερµοκρασία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *ζυµήθρα (µε αντιµετάθεση) < αρχ. 
ζυµώ]. 

µυζηθρόπιτα (η) [µεσν.] {δύσχρ. µυζηθροπιτών} η πίτα που έχει γέµιση από 
µυζήθρα. 

µύζηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) το ρούφηγµα (βλ. κ. 
λ. µυζώ). 

µυζητήρας (ο) [1887] όργανο µε το οποίο γίνεται η µύζηση: - φυτών | εντόµων 
(που ρουφούν αίµα ή χυµούς). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. succeur]. 

µυζητικός, -ή, -ό [1870] (λόγ.) αυτός που συµβάλλει στη µύζηση ή που µυζά ο 
ίδιος. 

µυζώ ρ. αµετβ. (µυζάς... | µύζησα} ρουφώ (µε το στόµα ή, προκειµένου για 
έντοµα ή φυτά, µε ειδικό όργανο) υγρό ΣΥΝ. βυζαίνω, πιπιλίζω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. µυζώ (-άω) < αρχ. µύζω < µϋ, ονοµατοποιηµένη ρίζα, που σχηµατίστηκε 
βάσει τής θέσης των χειλιών, όταν ρουφούν ή εκ-µυζούν]. 

µύηση (η) [µτγν.] j-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εισαγωγή στα µυστήρια, 
στις τελετουργίες θρησκείας ή αίρεσης (βλ. κ. λ. µυστήριο): ~ στα ελευσίνια 
µυστήρια | στον βουδισµό ΣΥΝ. κατήχηση 2. (κατ' επέκτ.) η εµπιστευτική 
εισαγωγή (κάποιου) σε µυστική, συνωµοτική οµάδα ή οργάνωση µε πολιτικό, 
θρησκευτικό ή ιδεολογικό χαρακτήρα: η - στη Φιλική Εταιρεία || ~ σε 
παραστρατιωτική οργάνωση 3. (συνεκδ.) η τελετή τής µυήσεως: αρχίζει η ~ 
ΣΥΝ. µυσταγωγία 4. (µτφ.) η εκµάθηση και η σπουδή των µυστικών επιστήµης 
ή τέχνης: ~ στη χαλκογραφία. 

µυητής (ο) [µεσν.) πρόσωπο που µυεί (κάποιον). 
µύθευµα (το) [αρχ.] (µυθεύµ-ατος | -ατα, -άτων} η ψεύτικη ή επινοηµένη 

αφήγηση: όσα εξέθεσε στην απολογία του ήταν µυθεύµατα, αποκυήµατα τής 
φαντασίας του. 

µυθικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε µύθους: ~ αφηγήσεις! ιστορίες 
| περιστατικά ΣΥΝ. µυθολογικός, µυθώδης 2. αυτός που δεν είναι πραγµατικός, 
αλλ' αποτελεί δηµιούργηµα τής ανθρώπινης φαντασίας: ~ πρόσωπα | 
αναφορές ΣΥΝ. πλαστός, ψεύτικος, επινοηµένος, φανταστικός ΑΝΤ. αληθινός, 
πραγµατικός 3. (µτφ.) αυτός που προκαλεί τον θαυµασµό λόγω τού µεγέθους, 
τής δύναµης ή τής αξίας του: ~ πλούτη ΣΥΝ. θαυµαστός, εξαιρετικός. 

µυθιστόρηµα (το) [1865] (µυθιστορήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.ΦΙΛΟΛ. το 
λογοτεχνικό πεζογραφικό έργο, το οποίο αφηγείται διεξοδικώς πραγµατικά ή 
φανταστικά γεγονότα και περιγράφει χαρακτήρες, ήθη, συναισθήµατα ή 
καταστάσεις, µε σκοπό να τέρψει ή/και να καλλιεργήσει ψυχικά, πνευµατικά 
και ηθικά τον αναγνώστη· ως συγκεκριµένο είδος πρωτοεµφανίστηκε στους 
αλεξανδρινούς χρόνους και αναπτύχθηκε µε τις βυζαντινές και 
δυτικοευρωπαϊκές έµµετρες µυθιστορίες: ~ καλογραµµένο | πρωτότυπο | 
ερωτικό | υψηλού επιπέδου | αξιώσεων 2. ΦΙΛΟΛ. νέο µυθιστόρηµα 
λογοτεχνική ριζοσπαστική κίνηση, που εκδηλώθηκε στη Γαλλία κυρ. κατά τη 
δεκαετία τού '50 (µάλλον ως πείραµα παρά ως σχολή), γύρω από την οποία 
συγκεντρώθηκαν συγγραφείς µε κοινό στοιχείο την απόρριψη τού παραδο-
σιακού µυθιστορήµατος, την κατάργηση τής περιγραφής και τής ψυχολογικής 
ανάλυσης των χαρακτήρων, καθώς και τής εξέλιξης τους (µέσα από µία 
αλληλουχία γεγονότων) (πβ. λ. αντιµυθιστόρηµα) 3. (µτφ.) η πλαστή, η 
ψεύτικη ιστορία ΣΥΝ. µύθευµα, παραµύθι 4. ιστορία γεµάτη περιπέτειες: η ζωή 
του ήταν πραγµατικό ~. — µυθιστο-ρηµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µύθος + ιστόρηµα. o φιλολ. όρ. νέο µυθιστόρηµα αποτελεί απόδ. τού 
γαλλ. le nouveau roman]. 

µυθιστορηµατικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µυθιστόρηµα: ~ 
πρόσωπα | χαρακτήρες 2. περιπετειώδης: - ζωή. µυθιστορία (η) [µτγν.] 

{µυθιστοριών} 1. το µυθιστόρηµα 2. το λογοτεχνικό είδος που έχει συνήθ. ως 
κεντρικό θέµα ιπποτικές ιστορίες και διαµορφώθηκε στη Γαλλία στα µέσα τού 

12ου αι. — µυθιστορι- 

κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
µυθιστοριογραφία (η) (µυθιστοριογραφιών) 1. η τέχνη τής συγγραφής 

µυθιστορηµάτων 2. το σύνολο τής λογοτεχνικής παραγωγής µυθιστορηµάτων. 
— µυθιστοριογραφικός, -ή, -ό [1853]. 

µυθιστοριογράφος (ο/η) [1804] ο συγγραφέας µυθιστορηµάτων ή 
µυθιστοριών. 

µυθιστοριογράφο) ρ. αµετβ. [1863] (µυθιστοριογραφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} 1. είµαι συγγραφέας µυθιστορηµάτων, συγγράφω µυθιστορήµατα 2. 
µεταπλάθω πραγµατική ιστορία σε µυθιστόρηµα. 

µυθογραφία (η) [µτγν.] {µυθογραφιών} 1. η σύνθεση, η συγγραφή µύθων · 2. η 
συλλογή και η επιστηµονική µελέτη µύθων. — µυθο-Υραφικός, -ή, -ό. 

µυθογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που συγγράφει µύθους 2. πρόσωπο που 
συλλέγει και µελετά επιστηµονικά µύθους. 

µυθογραφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µυθογραφείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
γράφω, συνθέτω µύθους 2. συλλέγω, καταγράφω και ερευνώ επιστηµονικά 
µύθους. 

µυθολόγηµα (το) [αρχ.] (µυθολογήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.η αφήγηση που 
περιλαµβάνει µυθικά πρόσωπα και γεγονότα ΣΥΝ. µύθος, θρύλος, παραµύθι 2. 
το δηµιούργηµα τής ανθρώπινης φαντασίας, που δεν έχει αντίκρισµα στην 
πραγµατικότητα ΣΥΝ. ψευδολόγηµα, µύθευµα. 

µυθολογία (η) [αρχ.] (µυθολογιών) 1. το σύνολο των µυθικών παραδόσεων 
ενός λαού, που αναφέρονται στους θεούς, τους ήρωες και στη δράση τους 2. 
(συνεκδ.) το βιβλίο που περιέχει µυθικές παραδόσεις 3. ο επιστηµονικός 
φιλολογικός κλάδος που µελετά συστηµατικά τους µύθους. 

µυθολογικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µυθολογία: ~ µορφή | 
ήρωας | στοιχείο 2. αυτός που προηγείται χρονικά τής ιστορικής περιόδου τής 
ανθρωπότητας και δύσκολα προσδιορίζεται ιστορικά µε ακρίβεια: ~ αιώνες. 
— µυθολογικά επίρρ. 

µυθολόγος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που διηγείται µυθικές ιστορίες, µύθους 
ΣΥΝ. παραµυθάς · 2. πρόσωπο που ασχολείται επιστηµονικά µε τη 
µυθολογία. 

µυθολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (µυθολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
αφηγούµαι µύθους, µυθικές ιστορίες · 2. ασχολούµαι επιστηµονικά µε τη 
µυθολογία. 

µυθοµανής, -ής, -ές {µυθοµαν-ούς | -είς (ουδ. ή)} αυτός που έχει µανία µε τους 
µύθους· (συνήθ.) αυτός που αφηγείται κατά σύστηµα φανταστικές ιστορίες, 
που λέει συστηµατικώς ψέµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µύθος + -µανής < µαίνοµαι, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
mythomane]. 

µυθοµανία (η) (χωρ. πληθ.} η παθολογική ψυχική τάση να διηγείται κανείς 
πλαστά γεγονότα (µυθεύµατα). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
mythomanie]. 

µυθοπλαστία κ. µυθοπλασία (η) {µυθοπλαστιών} 1.η επινόηση µύθων 2. ΙΑΤΡ. 
η διήγηση καθαρώς φανταστικών γεγονότων, που αποτελεί σύµπτωµα κυρ. 
τής µυθοµανίας, τής µανιακής διέγερσης ή τής παραφροσύνης, µολονότι είναι 
συχνή και φυσιολογική στα παιδιά 3. (γενικότ.) η ψευδολογία. — 
µυθοπλάστης (ο) [µτγν.], µυθοπλαστικός,-ή.-ό [1877]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
µυθοπλάστης < µύθος + πλάστης]. 

µυθοποιός (ο/η) [αρχ.] πρόσωπο που κατασκευάζει, που επινοεί µύθους ΣΥΝ. 
µυθοπλάστης. — µυθοποιία (η) [µτγν.]. 

µυθοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] (µυθοποιείς... | µυθοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. καθιστώ (κάτι/κάποιον) µύθο, θρύλο, του δίνω µυθικές διαστάσεις: 
~ ήρωα | ηγέτη | πνευµατικό άνθρωπο | την επιστήµη 2. (κατ' επέκτ.) εξωραΐζω 
υπερβολικά την εικόνα κάποιου, εξυµνώ τον χαρακτήρα και τη δράση του σε 
σηµείο υπερβολής: η δράση και ο βίος του είχαν µυθοποιηθεί από την επίσηµη 
προπαγάνδα, ώστε να θεωρηθεί από τον κόσµο ήρωας και σωτήρας ΑΝΤ. 
αποµυθοποιώ. — µυθοποίηση (η) [µτγν.], µυθοποιητικός, -ή, -ό [1876]. 

µύθος (ο) 1. η αφήγηση που αποτελεί τµήµα ευρύτερης µυθικής παράδοσης και 
η οποία συνδέει µε τρόπο σχηµατικό πραγµατικά ή φανταστικά γεγονότα ή 
και τα δύο, προκειµένου να ερµηνεύσει ένα φυσικό φαινόµενο, µια 
θρησκευτική ή κοινωνική πρακτική 2. (ειδικότ.) η αφήγηση που αναφέρεται 
µε τρόπο αλληγορικό, ανάλογο µε τις διδακτικές της προθέσεις, σε φυτά και 
ζώα: αισώπειοι ~ 3. (κατ' επέκτ.) η διήγηση που αποτελεί πλάσµα τής 
ανθρώπινης φαντασίας και δεν αναφέρεται σε πραγµατικά γεγονότα: αυτοί δεν 
αποτελούν µύθους, αποτελούν ιστορία || - και πραγµατικότητα 4. τρόπος σκέψης 
που χαρακτηρίζεται από την πίστη σε µυθολογικές παραδόσεις και υπερ-
φυσικές δυνάµεις: η µετάβαση από τον ~ στον λόγο ΑΝΤ. ιστορία · 5. η υπόθεση 
λογοτεχνικού έργου: ο ~ µυθιστορήµατος | δράµατος || η εξέλιξη τού ~ 6. 
πρόσωπο που περιβάλλεται µε φήµη, που είναι πολύ πέρα από τα ανθρώπινα 
µέτρα: η Γκρέτα Γκάρµπο υπήρξε ένας ~ τού κινηµατογράφου · ΦΡ. µηδέν/ 
δίκην δικάσης, πριν αµφοίν µύθον ακούσης βλ. λ. µηδείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εχέµυθος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µύθος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µΰ, ονοµατοποιηµένη ρίζα, που 
σχηµατίστηκε βάσει τής θέσεως των χειλιών όταν ρουφούν ή εκ-µυζούν 
(ίσως, εποµένως, και όταν µιλούν). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. εµφανίζει 
το θ. müdh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meudh- «επιθυµώ βαθιά, δείχνω 
προσοχή», πβ. γοτθ. maudjan «θυµίζω», λιθ. maudziù «καθυστερώ, 
παρατείνω». Η λ. µύθος χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως συνώνυµο τού έπους, 
δηλώνοντας όλη την ευρεία κλίµακα των σηµ. «λόγος, οµιλία», αργότερα δε 
(στους τραγικούς και στους φιλοσόφους) εξειδικεύθηκε στη σηµ. «υπόθεση 
τραγωδίας, δράµατος»]. 

µυθώδης, -ης, -ες [αρχ.] (µυθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών µυθωδέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ.) 1. αυτός που είναι πλαστός ή ψεύτικος, όπως ο µύ- 
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θος 2. (µτφ.) αυτός που ξεπερνά τα συνηθισµένα µέτρα τής πραγµατικότητας: 
~ πλούτη | ποσά ΣΥΝ. εξαιρετικός, αφάνταστος, αµύθητος, παροιµιώδης ΑΝΤ. 
ασήµαντος, µηδαµινός. — µυθωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µυΐαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. παρασιτική νόσος που 
προκαλείται από τη µόλυνση τού σώµατος από τις προνύµφες ορισµένων 
µυγών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myiase]. 

µυϊκός, -ή, -ό [1843] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους µυς ή αποτελείται από 
µυς: ~ σύστηµα | ίνα | ιστός | σύσπαση | δύναµη | απόδοση | πόνος. 

µυιοψία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αίσθηση σταθερών ή κινούµενων σκοτεινών 
στιγµάτων στο οπτικό µας πεδίο («µυγάκια», πβ. φρ. «τα µάτια µου κάνουν 
µυγάκια»). [ΕΤΥΜ. < µυία + -οψία < όψη]. 

µυΐτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού µυϊκού ιστού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myitis]. 

µυκηθµός (ο) (λόγ.) 1. το µουγκρητό των βοοειδών (αγελάδας, βοδιού κ.λπ.) 
ΣΥΝ. µούγκρισµα, µουκάνισµα · 2. η άγρια και υπόκωφη βοή τού ανέµου ή των 
κυµάτων τής θάλασσας. [ETYM. αρχ. < µυκώµαι (βλ.λ.)]. 

µυκηναϊκός, -ή, -ό [1893] αυτός που σχετίζεται µε τις Μυκήνες ή προέρχεται 
από αυτές: ~ πολιτισµός | ευρήµατα. 

Μυκήνες (οι) {Μυκηνών} πόλη τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Αργολίδας, 
γνωστή για τον πανάρχαιο πολιτισµό της (1600-1100 π.Χ.). — Μυκηναίος (ο) 
[αρχ.], Μυκηναία (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μυκήναι < Μυκήνη, όνοµα νύµφης τής περιοχής (πβ. κ. 
'Αθήναι - Άθήνη), όρος που ανήκει στο προελλην. γλωσσικό υπόστρωµα. ∆εν 
είναι ιδιαίτερα πειστικές οι συνδέσεις µε τις λ. µύκων «σωρός, θηµωνιά» και 
µύκης «µύκητας», οπότε το τοπωνύµιο θα σήµαινε «τόπος µε πολλά µανιτάρια 
ή θηµωνιές»]. 

µύκητας (ο) {µυκήτων} 1. το µανιτάρι (βλ.λ.) 2. καθένας από τους σα-
προφυτικούς και παρασιτικούς οργανισµούς που εντάσσονται στο φυτικό 
βασίλειο και µοιάζουν µε φυτά, αλλά δεν διαθέτουν χλωρο-φύλλη ούτε 
βλαστούς, ρίζες ή φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µύκης, -ητος < θ. µυκ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meuk-
«γλιστρώ, βλεννώδης», πβ. λατ. mucus «µύξα» (βλ. λ. µυκτήρας, µύξα). Η 
σηµασιολ. µεταβολή «βλέννα» → «µανιτάρι» επιβεβαιώνεται από άλλες λ., 
πβ. σλοβ. gliva «είδος µανιταριού», λιθ. gleives «βλέννα»]. 

µυκητίαση (η) [1852] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. παρασιτική ασθένεια 
που προκαλείται από παθογόνους, µικροσκοπικούς µύκητες και προσβάλλει 
το δέρµα ή υποδόριους σχηµατισµούς 2. ασθένεια των φυτών, η οποία 
προσβάλλει κυρ. τα φύλλα, ορισµένες φορές όµως και τα σπέρµατα, τους 
κονδύλους ή τους αποθηκευµένους καρπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. mycose]. 

µυκητοειδής, -ής, -ές [1876] {µυκητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
µε µύκητα: ~ θηλές τής γλώσσας. 

µυκητοκτόνος, -ος, -ο αυτός που σκοτώνει τους µύκητες: ~ φάρµακο. [ΕΤΥΜ. < 
µύκητας + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

µυκητολογία (η) [1885] {µυκητολογιών} ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
τους µύκητες. — µυκητολόγος (ο/η) [1888], µυκητολογικός,-ή,-ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mycologie], 

µυκητώδης, -ης, -ες [1839] {µυκητώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε µύκητα ΣΥΝ. µυκητοειδής 2. (α) αυτός που είναι γεµάτος µύκητες 
(β) µυκητώδης στοµατίτιδα η στοµατίτιδα που εµφανίζεται στον βλεννογόνο 
τού στόµατος µε τη µορφή λευκών πλακών και οφείλεται σε παθογόνο 
µύκητα. 

µυκήτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η µυκητίαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mycose]. 

Μύκονος (η) {Μυκόνου} 1. κοσµοπολίτικο νησί των Κυκλάδων 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Μυκονιάτης (ο), Μυκονιάτισ-σα (η), 
µυκονιάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στον οµώνυµο ήρωα, ο οποίος 
εθεωρείτο απόγονος τού θεού Απόλλωνα και λατρευόταν τοπικά. Το 
τοπωνύµιο είναι προελλην., αγν. ετύµου]. 

µυκόπλασµα (το) {µυκοπλάσµατος | χωρ. πληθ.} σύνολο µικροοργανισµών που 
µοιάζουν µε τα βακτηρίδια και ορισµένα από αυτά προκαλούν αναπνευστικές 
παθήσεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mycoplasme < myco- (< αρχ. µύκης, -
ητος) + plasme]. 

µ υ κτή ρ (ο) {µυκτήρ-ος | -ων} (αρχαιοπρ.) το ρουθούνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µυκτήρ, -ήρος < µύσσοµαι «φυσώ τη µύτη µου» < *µύκ-jo-µαι < θ. *µυκ-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)meuk- «γλιστρώ - βλεννώδης», πβ. λατ. mücor, 
mücus «βλέννα, µύξα», σανσκρ. muncati «διαφεύγω, αφήνω», αρχ. ιρλ. mygla 
«µούχλα» κ.ά. Οµόρρ. µύξ-α, µύκ-ης (-τας) κ.ά]. 

µυκτηρίζω ρ. µετβ. {µυκτήρισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) εκφράζω έντονη 
περιφρόνηση µε µορφασµό τής µύτης και γενικότ. µε λόγια ή πράξεις: στο 
έργο του µυκτηρίζει την κοινωνική υποκρισία τής αριστοκρατίας τής εποχής του 
ΣΥΝ. εµπαίζω, περιπαίζω, κοροϊδεύω, χλευάζω, περιγελώ, ειρωνεύοµαι, 
σαρκάζω ANT. θαυµάζω, σέβοµαι. — µυ-κτηρισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µυκτήρ]. 

µυκτηριστής (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που εµπαίζει ή χλευάζει, που 
ειρωνεύεται ΣΥΝ. χλευαστής, ονειδιστής ANT. θαυµαστής, ζηλωτής. — 
µυκτηριοτικός, -ή, -ό, µυκτηριοτικώς επίρρ. [1892]. 

µυκώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µυκάσαι...· µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. (κυρ. 
για βοοειδή) βγάζω δυνατή και παρατεταµένη κραυγή: οι αγελάδες µυκώνται 
ΣΥΝ. µουκανίζω 2. (σπάν. για στοιχεία τής <ρύσεως) βγάζω δυνατό, 
παρατεταµένο και υπόκωφο ήχο ΣΥΝ. βοώ, βροντώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυκώµαι (-άο-) < *mu-k-, παρεκτεταµένη µορφή τού I.E. *mü- 
(µυ), ονοµατοποιηµένη ρίζα, που δήλωνε τη θέση των χειλιών όταν ρουφούν ή 
µουρµουρίζουν, πβ. αρχ. σλαβ. mykü «µυκηθµός, µούγκρισµα», λιθ. mükiu 
«µουγκρίζω», ρωσ. mycati, µέσ. γερµ. mühen | mügen κ.ά., λατ. mugio (> γαλλ. 
mugir) κ.ά. Οµόρρ. µυ-ώ, µύ-ζω, µύ-ωψ, µύ-σ-της, µυ-στικός, µυστήριο(ν), πιθ. 
κ. µϋθος κ.ά.]. µ υ λαίδη (η) → µιλέδη 
µυλαύλακο (το) [1890] (λαϊκ.) αυλάκι από το οποίο διοχετεύεται νερό στον 
µύλο ΣΥΝ. αµπολή. µυλεργοτης (ο) {µυλεργατών}, µυλεργάτρια (η) 
{µυλεργατριών} 
πρόσωπο που εργάζεται σε µύλο. µύλη (η) {µυλών} 1. η µυλόπετρα (βλ.λ.) 2. 
(ειδικότ.) µικρός, χειροκίνητος µύλος για άλεση ΣΥΝ. χειρόµυλος 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. ο τροχός και η πέτρα που χρησιµοποιούνται στο ακόνισµα, ο 
λειαντικός και ο κοπτικός τροχός, τα βασικά δηλ. εξαρτήµατα των 
ακονιστικών, λειαντικών και κοπτικών µηχανών 4. ΑΝΑΤ. (α) το στρογγυλό 
οστό τής επιγονατίδας (β) το τµήµα τού δοντιού που δεν καλύπτεται από τα 
ούλα ΑΝΤ. ρίζα (τού δοντιού). 
[ΕΤΥΜ αρχ·> συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mel- «αλέθω, λειανίζω» (µε φωνήεν 
στηρίξεως -υ-), πβ. σανσκρ. mrnäti «συνθλίβω, αλέθω», λατ. molò «αλέθω» (> 
γαλλ. moudre, ισπ. moler), ουαλ. malu «συνθλίβω», αρµ. malern, αρχ. γερµ. 
malan «αλέθω», γερµ. mahlen, αγγλ. meal «αλεύρι» κ.ά. Οµόρρ. µύλ-ος]. 
µυλόλιθος (ο) [1797] {µυλολίθ-ου | -ων, -ους} η µυλόπετρα (βλ.λ.) µυλόπετρα 
(η) [µεσν.] {µυλόπετρων} καθεµία από τις δύο µεγάλες και βαριές επάλληλες 
πέτρες τού µύλου (βλ.λ.), ανάµεσα στις οποίες τοποθετούνται για άλεσµα τα 
σιτηρά ΣΥΝ. µυλόλιθος, µύλη. µυλόρδος (ο) → µιλόρδος 
µύλος (ο) 1. το µηχάνηµα ή το σύνολο των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται 

για το άλεσµα των σιτηρών ή άλλων σκληρών, φυτικών υλών (λ.χ. 
ζαχαροκάλαµο), καθώς επίσης και για τον θρυµµατισµό λίθων στα λατοµεία 
µε σκοπό την παραγωγή οικοδοµικών υλικών στην παραδοσιακή του µορφή 
αποτελείται από δύο µεγάλους σε µέγεθος και βάρος πέτρινους δίσκους, τον 
έναν πάνω στον άλλον, από τους οποίους ο πρώτος (κάτω) παραµένει 
ακίνητος, ενώ ο δεύτερος (επάνω) περιστρέφεται γύρω από άξονα µε τη 
δύναµη τού νερού, τού αέρα ή µιας µηχανής και συνθλίβει τους σπόρους που 
διοχετεύονται στο στενό µεσοδιάστηµα (πβ. λ. ανεµόµυλος, υδρόµυλος)- ΦΡ. 
(α) αλέθει καλά ο µύλος µου έχω γερά δόντια ή γερό στοµάχι και µπορώ να 
χωνέψω ό,τι φάω (β) (παροιµ.) ο καλός ο µύλος όλα τ' αλέθει βλ. λ. αλέθω (γ) 
(παροιµ.) δίχως νερό ο µύλος δεν αλέθει χωρίς τα αναγκαία εφόδια, την 
κινητήριο δύναµη (τα κίνητρα, τα χρήµατα κ.λπ.), δεν επιτυγχάνεται τίποτε (δ) 
(µτφ.) ρίχνω | κουβαλώ νερό στον µύλο κάποιου κάνω ενέργειες που τον 
ωφελούν, ενισχύουν τη θέση του: µε τις δηλώσεις του ρίχνει νερό στον µύλο 
τού αντιπάλου (πβ. λ. νερο-κουβαλητής) (ε) όποιος αέρας κι αν φυσά, ο µύλος 
πάντα αλέθει βλ. λ. αλέθω (στ) γίνεται µύλος δηµιουργείται µεγάλη 
αναταραχή, γίνεται µπέρδεµα: έγινε µύλος πάλι στη συνέλευση των µετόχων (ζ) 
γίνοµαι µύλος (µε κάποιον) διαπληκτίζοµαι, τσακώνοµαι άγρια: γίναµε µύλος 
για τα πολιτικά (η) (παροιµ.) σαν την κότα στον µύλο βλ. λ. κότα 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο ή το κτηριακό συγκρότηµα, στο οποίο είναι εγκατεστηµένο και 
λειτουργεί αλεστικό µηχάνηµα: πήγα το άλεσµα µου στον ~|| οι ~ της Μυκόνου 
| των νησιών 3. (γενικότ.) κάθε µικρή φορητή συσκευή, εφοδιασµένη µε 
κύλινδρο, ο οποίος κινείται µε χειροκίνητο περιστροφικό µοχλό (στρόφαλο) ή 
µε ηλεκτρισµό και χρησιµεύει για να θρυµµατίζει, να µετατρέπει σε σκόνη 
υλικά (λ.χ. καφέ, πιπέρι) ή σε πολτό µαλακά υλικά (λ.χ. βρασµένα όσπρια): ο 
~ τού καφέ || ~ τού κρέατος · 4. µηχάνηµα για άντληση υγρού ή για άρση 
φορτίου, που λειτουργεί µε τροχό, ο οποίος φέρει πτερύγια και περιστρέφεται 
µε τη δύναµη τού ανέµου ή µε τη ροή ύδατος ΣΥΝ. ανε-µαντλία, 
υδροστρόβιλος · 5. ο περιστρεφόµενος κύλινδρος των πιστολιών, στον οποίο 
τοποθετούνται οι σφαίρες: γέµισε τον - τού εξά-σφαιρου πιστολιού και άρχισε 
να πυροβολεί · 6. παιδικό παιχνίδι που αποτελείται από λεπτό µικρό καλάµι, 
στην κορυφή τού οποίου στερεώνονται χάρτινα, πλαστικά ή µεταλλικά 
πολύχρωµα πτερύγια, διατεταγµένα ακτινωτά, τα οποία περιστρέφονται µε τον 
αέρα ή φυσώντας τα: «τα µικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους, σαν τον ~ 
τον χάρτινο, τις ελπίδες µας...» (τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ, µεταπλασµ. τ. τού ουσ. µύλη (βλ.λ.)]. µυλωθρός (ο) (λόγ.) ο 
µυλωνάς. [ΕΤΥΜ αρχ. < *µυλ-ώ (-όω) + επίθηµα -θρός (πβ. κ. σα-θρός, νω-
θρός) < µύλη (βλ.λ.)]. µυλωνάς (ο) {µυλωνάδες}, µυλωνού (η) {µυλωνούδες} 
1.ο ιδιοκτήτης ή εργάτης αλευρόµυλου- ΦΡ. (α) (παροιµ.) (βάζει) και η 
µυλωνού τον άντρα της µε τους πραµατευτάδες για αυτούς που θέλουν να 
φανούν ανώτεροι από ό,τι είναι στην πραγµατικότητα (β) από µυλωνάς 
δεσπότης για αυτούς που προάγονται αλµατωδώς χωρίς να το αξίζουν ΑΝΤ. από 
δήµαρχος κλητήρας (γ) όλοι κλαίνε τον πόνο τους κι ο µυλωνάς τ' αυλάκι ο 
καθένας ασχολείται µόνο µε τα δικά του προβλήµατα, χωρίς να βλέπει και τα 
προβλήµατα των άλλων (δ) (παροιµ.) θεωρία επισκόπου και καρδία µυλωνά 
για να δηλωθεί η αντίφαση µεταξύ τής επιβλητικής ή εντυπωσιακής εµφάνισης 
και τού χαµηλού επιπέδου περιεχοµένου 2. (κατ' επέκτ.) ο ιδιοκτήτης ή εργάτης 
κάθε είδους µύλου (λ.χ. ελαιοτριβείου). 
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[ΕΤΥΜ. < µεσν. µυλωνάς < αρχ. µυλών, -ώνος «µύλος, το οίκηµα όπου 
λειτουργεί ο µύλος» < µΰλη (βλ.λ.)]. 

µύξα (η) {µυξών) (καθηµ.) 1. η γλοιώδης ουσία που εκκρίνεται από τον 
βλεννογόνο τής µύτης, το υγρό που ρέει από τα ρουθούνια 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε έκκριµα που έχει γλοιώδη υφή ή βλεννώδη σύσταση (π.χ. όπως αυτό που 
εκκρίνεται από τις µπάµιες) 3. (µειωτ.) πρόσωπο που προκαλεί αηδία, 
αποστροφή, που σιχαίνεται κανείς να βλέπει ή να συναναστρέφεται ΣΥΝ. 
µυξιάρης, σιχαµένος, σιχαµερός. — (υποκ.) µυξούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µύκ-σα (πβ. κνϊ-σα) < µύσσοµαι «φυσώ, καθαρίζω τη µύτη 
µου» (< *µύκ-jο-µαι). Βλ. κ. µυκτήρ(ας)]. 

µυξαδένας (ο) [1843] ΑΝΑΤ. η υπόφυση τού εγκεφάλου. — µυξαδε-νικός, -ή, -
ό. 

µυξιάζω ρ. αµετβ. {µύξιασα} (λαϊκ.) βγάζω µύξες, τρέχει συνεχώς η µύτη µου. 
µυξιάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) 1. αυτός που βγάζει συνεχώς µύξες από τα 

ρουθούνια του 2. (µειωτ.) πρόσωπο που προκαλεί αηδία, που το σιχαίνεται 
κανείς ΣΥΝ. σιχαµένος, σιχαµερός 3. (το ουδ. ως χαρακτηρισµός) βρέφος ή 
µεγαλύτερο παιδί καχεκτικό και αδύναµο ΣΥΝ. µισή µερίδα. — µυξιάρικος, -
η, -ο. 

µυξοίδηµα (το) [1879] {µυξοιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. πάθηση που 
οφείλεται σε υπολειτουργία τού θυρεοειδούς αδένα και έχει ως βασικό 
σύµπτωµα την εµφάνιση οιδηµάτων στο δέρµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. myxœdème]. 

µυξοκλαίω ρ. αµετβ. {µυξόκλαψα) (λαϊκ.) 1. κλαίω και ρουφώ τη µύτη µου, 
γιατί µου τρέχουν οι µύξες (βλ.λ.): πάψε να µυξοκλαίς, βαρέθηκα να σε 
ακούω! 2. υποκρίνοµαι ότι κλαίω. 

µυξοµάντηλο (το) (λαϊκ.) µικρό µαντήλι για το σκούπισµα τής µύτης ΣΥΝ. 
(λόγ.) ρινόµακτρο. 

µυξοµόκητας (ο) [1881] {µυξοµυκήτων} ΒΙΟΛ. µύκητας που σχηµατίζει µια 
µάζα από γυµνό πρωτόπλασµα, το πλασµώδιο, η οποία είναι ικανή να κινείται 
όπως η αµοιβάδα και χρησιµεύει στον πολλαπλασιασµό τού οργανισµού µε 
σπόρια· οι µυξοµύκητες µπορεί να θεωρηθούν εξίσου φυτά ή ζώα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myxomycètes]. 

µυξοσάρκωµα (το) [1861] {µυξοσαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} είδος κακοήθους 
όγκου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. myxosarcoma). 

µυξώδης, -ης, -ες [αρχ.] {µυξώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε µύξα ή που αποτελείται από µύξα: ~ έκκριση ΣΥΝ. βλεννοειδής, 
γλοιώδης. 

µύξωµα (το) [1879] {µυξώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. µαλακός, καλοήθης 
όγκος, που αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από βλεννοειδή ουσία και 
αναπτύσσεται συνήθ. υποδορίως ή και εσωτερικώς: ~ τού περιτοναίου ΣΥΝ. 
ψευδοµύξωµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myxoma]. 

µυξωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 1. η ανάπτυξη 
πολλαπλών µυξωµάτων (βλ.λ.) ή ο εκφυλισµός ιστού σε µυξώµατα • 2. 
λοιµώδης νόσος, οφειλόµενη σε είδος ιού που προσβάλλει κυρ. τα κουνέλια. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myxomatosis]. 

µυονράφηµα (το) {µυογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) η γραφική παράσταση των 
κινήσεων (συστολών) τού µυός, που καταγράφει ο µυο-γράφος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myogramme]. 

µυονράφος (ο) [1895] ΤΕΧΝΟΛ. ειδική συσκευή που καταγράφει αυτόµατα τις 
συστολές των µυών, τους µυϊκούς τόνους. — µυογραφι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myographe]. 

µυοκάρδιο (το) {µυοκαρδί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. Ο µυϊκός καρδιακός ιστός, που 
εσωτερικά καλύπτεται από το ενδοκάρδιο και εξωτερικά από το επικάρδιο και 
πραγµατοποιώ την καρδιακή συστολή: έµφραγµα τού 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myocarde]. 
µυοκαρδιοπάθεια (η) {µυοκαρδιοπαθειών} ΙΑΤΡ. πάθηση τής καρδιάς, λόγω 

εκφύλισης τού µυοκαρδίου (βλ.λ.), που αποτελεί εκδήλωση διαφόρων νόσων, 
τού αλκοολισµού, ανεπάρκειας βιταµινών κ.ά. και καταλήγει σε καρδιακή 
ανεπάρκεια· αλλιώς καρδιοµυοπάθεια: - συµφορητική | αποφρακτική | 
υπερτροφική. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cardiomyopathy]. 

µυοκαρδίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού µυοκαρδίου (βλ.λ.), που οφείλεται 
στη βλαβερή επίδραση διαφόρων µικροοργανισµών ή τοξινών και έχει ως 
κύριο σύµπτωµα τη µείωση τής εντάσεως των καρδιακών τόνων και µπορεί να 
καταλήξει σε καρδιακή ανεπάρκεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
myocardite]. 

µυοκτονία (η) {µυοκτονιών} η εξολόθρευση των ποντικών, που επιτυγχάνεται 
µε διάφορα µέσα, λ.χ. δηλητηριώδη αέρια, δηλητηριασµένες τροφές, ειδικές 
παγίδες κ.λπ. 

µυοκτόνος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που σκοτώνει τα ποντίκια 2. µυο-κτόνο (το) 
ειδικό φάρµακο για την εξολόθρευση των ποντικών ΣΥΝ. ποντικοφάρµακο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µυς, µυός + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτο-νία)]. 

µυολογια (η) [1785] {χωρ. πληθ.) ΑΝΑΤ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τη 
φυσιολογία και τη λειτουργία των µυών και τού µυϊκού συστήµατος τού 
ανθρώπου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myologie]. 

µυοµήτριο (το) {µυοµητρί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. η µεσαία στιβάδα τού τοιχώµατος 
τής µήτρας, η οποία αποτελείται από λείο µυϊκό ιστό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. myometrium]. 

µυοπαγίδα (η) [1892] (λόγ.) η ποντικοπαγίδα ΣΥΝ. φάκα. 
µυοπάθεια (η) (µυοπαθειών) ΙΑΤΡ. 1. κάθε πάθηση τού µυϊκού συστήµατος, που 

εκδηλώνεται είτε ως φλεγµονή είτε ως προοδευτική µυϊκή ατροφία 2. (ειδικότ.) 
είδος µυϊκής δυστροφίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myopathy]. 

µυοσίνη (η) (µυοσινών) ΒΙΟΛ. πρωτεΐνη των µυών που παρέχει την απαραίτητη 
για τη συστολή τους ενέργεια και δρα σε συνδυασµό µε την ακτίνη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myosine]. 

µυοσίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού µυϊκού ιστού, που οφείλεται σε λοιµώδεις 
παράγοντες ΣΥΝ. µυΐτιδα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myosite]. 

µυοσκελετικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σκελετό και τους σκελετικούς 
µυς: ~ σύστηµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. musculoskeletal (νόθο 
συνθ.)]. 

µυοσφαιρίνη (η) (µυοσφαιρινών) ΒΙΟΛ. κόκκινη πρωτεΐνη η οποία ευνοεί τη 
µεταφορά τού οξυγόνου από τα αιµοσφαίρια στις µυϊκές ίνες και το 
αποθηκεύει, για να χρησιµοποιηθεί από τον µυ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. myoglobine (νόθο συνθ.)]. 

µυοσωτίς (η) {µυοσωτίδος) (λόγ.) το φυτό «µη µε λησµονεί» (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < µυς, µυός + -ωτίς < ους, ώτός «αφτί», λόγω τής οµοιότητας των 
φύλλων τού φυτού µε αφτιά ποντικού· η κοινή ονοµασία «µη µε λησµονεί» 
από το αγγλ. forget-me-not]. 

µυοτοµία (η) [1839] {µυοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή µυός, που γίνεται 
συνήθ. στο τενοντώδες του µέρος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
myotomie]. 

µυοτονία (η) (χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. µυϊκή ακαµψία, κατά την οποία οι µύες δεν 
µπορούν να χαλαρώσουν και να λειτουργήσουν κανονικά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myotonia]. 

µύρα iva (η) {µυρσινών) ψάρι που µοιάζει µε το χέλι (σώµα µακρόστενο και 
κυλινδρικό και δέρµα λείο, χωρίς λέπια) ΣΥΝ. σµέρνα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
(σ)µύραινα < θ. σµυρ- < *smr(u)-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *smer(u)- «λίπος, 
γλίτσα», πβ. αρχ. γερµ. smero, αρχ. ιρλ. smi(u)r «µυελός». Οµόρρ. σµύρ-ις 
(βλ.λ.), µύρ-ο(ν) κ.ά.]. 

µυραλοιφή (η) [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αρωµατική αλοιφή για τον καλλωπισµό τού 
προσώπου ΣΥΝ. ποµάδα. 

µυριάδα (η) 1. σύνολο από δέκα χιλιάδες οµοειδείς µονάδες, ο αριθµός δέκα 
χιλιάδες (10.000) 2. (συνήθ. στον πληθ.) αναρίθµητο πλήθος ή πολύ µεγάλη 
ποσότητα, άπειρος αριθµός προσώπων, πραγµάτων, αντικειµένων κ.λπ.: ~ 
λαού υποδέχθηκαν τους ολυµπιονίκες στο αεροδρόµιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µυριάς, 
-άδος < µύριοι (βλ.λ.)]. 

µυριάκις επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) χιλιάδες, αµέτρητες, πάρα πολλές φορές: ~ είχε 
επισηµάνει τους κινδύνους αυτής τής πολιτικής ΣΥΝ. απει-ράκις, πλειστάκις 
ANT. σπανίως, ελάχιστα. 

µυριακριβος, -η, -ο [µεσν.] (λογοτ.) 1. αυτός που πωλείται ή αγοράζεται σε 
υψηλότατη τιµή, που έχει πολύ µεγάλη (υλική) αξία: ~ κόσµηµα ΣΥΝ. 
πανάκριβος, πολύτιµος ANT. φτηνός 2. (για πρόσ.) ο αγαπηµένος σε πολύ 
µεγάλο βαθµό, πολύ προσφιλής: έχασε το ~ παιδί της! ΣΥΝ. πολυαγαπηµένος, 
χιλιάκριβος, πολυφίλητος. 

µυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (µύρισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) αντιλαµβάνοµαι 
µε την όσφρηση µια οσµή, µια µυρωδιά (από κάποιον/ κάτι): ~ τα 
τριαντάφυλλα | το άρωµα | το φαγητό ΣΥΝ. οσφραίνοµαι, οσµίζοµαν ΦΡ. 
µυρίζω τα νύχια µου βλ. λ. νύχι ♦ (αµετβ.) 2. αναδίδω οσµή, βγάζω µυρωδιά: 
τι ωραία που µυρίζουν τα λουλούδια! 3. (ειδικότ.) αναδίδω δυσάρεστη οσµή: 
«χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο µυρίζει» (Ν. Καββαδίας) || µυρίζουν τα πόδια | 
οι µασχάλες | τα ρούχα κάποιου || το δωµάτιο µυρίζει κλεισούρα || µην αφήσεις 
το κρέας έξω από το ψυγείο, γιατί θα µυρίσει ΣΥΝ. βροµώ ANT. ευωδιάζω, 
µοσχοβολώ 4. (απρόσ. µυρίζει) υπάρχει µια µυρωδιά, έχει ευχάριστη ή δυσά-
ρεστη οσµή: ~ ωραία εδώ µέσα! ΦΡ. (α) µυρίζει | βροµάει µπαρούτι βλ. λ. 
µπαρούτι (β) (παροιµ.) ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα µυρίσει όσο 
κρύο κι αν κάνει τον Φεβρουάριο, ο χειµώνας τελειώνει 5. (+ γεν. προσ. 
αντων.) αισθάνοµαι την ευχάριστη ή δυσάρεστη οσµή που αναδίδεται από 
πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο κ.λπ.: µόλις µπήκα, µου µύρισε η ψαρίλα || τι 
σου µυρίζει εδώ µέσα; ΦΡ. (α) ΤΟ ένα µού βροµά και τ' άλλο µού µυρίζει | 
ξινίζει βλ. λ. βροµώ (β) κάτι µου µυρίζει (σε µια υπόθεση) διαισθάνοµαι ότι 
κάτι ύποπτο | περίεργο | κακό κ.λπ. συµβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά: κάτι 
άσχηµο | περίεργο | ύποπτο µου µυρίζει σ' αυτή την ιστορία- ας είµαστε προ-
σεκτικοί! 6. (µεσοπαθ. µυρίζοµαι) αντιλαµβάνοµαι εγκαίρως και από ένστικτο 
κάτι δυσάρεστο, έχω προαίσθηµα, τρέφω υποψίες (για κάτι): το µυρίστηκα από 
την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά ΣΥΝ. προαι-σθάνοµαι, υποπτεύοµαι, 
υποψιάζοµαι, µαντεύω, παίρνω µυρωδιά, (λαϊκ.) παίρνω πρέφα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µύρον]. 

µυρίκη (η) (µυρικών) BOT. ξυλώδες φυτό (θάµνος ή δέντρο) που φύεται συνήθ. 
σε υφάλµυρα και ελώδη εδάφη και ιδ. στις παραλίες, κοντά στη θάλασσα· 
κοινώς αρµυρίκι | αλµυρίκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Φαίνεται 
πως η λ. αποτελεί δάνειο, αφού οι συνδέσεις µε τα ουσ. µυρσίνη, µύρτος | 
µύρτον δεν έχουν επιστηµονική βάση. Αγνωστη, εντούτοις, παραµένει και η 
αφετηρία τού δανείου (όπως και τού παράλλ. λατ. tamarix), καθώς η συσχέτιση 
µε εβρ. märar «είµαι πικρός» και αραµ. mö- riqä «κρόκος» προσκρούει σε 
µορφολ. και σηµασιολ. δυσχέρειες]. Μύρίνα (η) η πρωτεύουσα τής Λήµνου- 
αλλιώς Κάστρο (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. Μυρίνη (από το όν. τής συζύγου τού 
θόαντος, στον οποίο παραχωρήθηκε η πόλη -σύµφωνα µε τη µυθολογία- από 
τον βασιλιά τής Ιωλκού) < αρχ. µύρον]. 
µυριο- κ. µυριό- α' συνθετικό που δηλώνει πολύ µεγάλο αριθµό, απε- 
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ριόριστη ποσότητα: µυριόστοµη φωνή || µυριό-πλουτος, µυριό-νεκρος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µυριό-λεκτος, 
µεσν. µυριό-στοµος), που προέρχεται από το αριθµητ. µύριοι (βλ.λ.)]. 
µύριοι, -ες, -α {µυρ-ίων (αρσ. -ίους)} 1. (αρχαιοπρ.) αυτοί που αντι-
στοιχούν σε σειρά στον αριθµό δέκα χιλιάδες (10.000), που αριθµούν 
δέκα χιλιάδες: «Η κάθοδος των µυρίων» (Ξενοφών) 2. (συνήθ. µτφ., µε 
συνίζηση -ιοι, -ιες, -ια) πάρα πολλοί, αµέτρητο πλήθος: υπάρχουν -
κίνδυνοι για τους νέους || πέρασα µύριες ταλαιπωρίες, µέχρι να τα 
καταφέρω ΣΥΝ. άπειροι, απειράριθµοι, αµέτρητοι, αναρίθµητοι ANT. 
ολιγάριθµοι, µετρηµένοι στα δάχτυλα- ΦΡ. (τα) µύρια όσα πάρα πολλά, 
αµέτρητα: πέρασα τα ~ µ'αυτή την αρρώστια ΣΥΝ. πλείστα όσα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µυρίος «αναρίθµητος, απέραντος» (ενώ µύριοι «δέκα 
χιλιάδες»), αβεβ. ετύµου, καθώς δεν µαρτυρείται σε άλλες I.E. λ. συ-
γκεκριµένος όρος για τον αριθµό 10.000, οπότε πιθ. πρόκειται για κα-
θαρώς ελληνικό δηµιούργηµα. Η σύνδεση µε το ιρλ. mur στη σπάνια 
σηµ. «απέραντος» δεν δικαιολογεί τη βασική σηµ. τής ιρλ. λ., που εί-
ναι «προστατευτικό τείχος». Η πιθανότερη εκδοχή οδηγεί στην υπό-
θεση τής ύπαρξης µιας αρχικής εκφραστ. λ. µε τη σηµ. «εκτενής, απέ-
ραντος, όπως τα κύµατα τής θάλασσας» (βλ. κ. πληµύρα)]. 
µυριόνεκρος, -η, -ο [µτγν.] (για πόλεµο, µάχη) αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από την απώλεια τής ζωής πολλών ανθρώπων: ~ σύγκρουση | 
ατύχηµα ΣΥΝ. πολύνεκρος ANT. αναίµακτος. µυριόπλουτος, -η, -ο 
[µεσν.] αυτός που έχει αναρίθµητα πλούτη, ο πάρα πολύ πλούσιος: ~ 
βασιλιάς ΣΥΝ. πάµπλουτος, ζάπλουτος, βαθύπλουτος ANT. 
πάµπτωχος, θεόφτωχος. µυρίοστηµόριο (το) {µυριοστηµορί-ου | -ων} 
1. ένα από τα δέκα χιλιάδες µέρη, στα οποία διαιρείται κάτι ΣΥΝ. 
δεκάκις χιλιοστό, µυριο-στό 2. (κατ' επέκτ.-γενικότ.) το ελάχιστο, το 
µικρότερο δυνατό τµήµα συνόλου: δεν είναι πρόθυµος να µας 
παραχωρήσει ούτε ~ από τον χώρο του ΣΥΝ. πολλοστηµόριο, 
απειροστηµόριο, απειροστό. [ETYM. < αρχ. µυριοστηµόριον < 
µυριοστός + µόριον, ενώ το συνδετικό φωνήεν -η- οφείλεται σε 
ανοµοίωση προς τα συνεχόµενα -ο-]. µυριόστοµος, -η, -ο [µεσν.] 
αυτός που εξέρχεται ή προέρχεται από 
µύρια στόµατα, από αµέτρητους ανθρώπους: ~ κραυγή | ιαχή. 
µυριοστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
δέκα χιλιάδες (10.000), ο δεκάκις χιλιοστός 2. (κατ' επέκτ.-συχνότ.) 
αυτός που είναι δέκα χιλιάδες φορές ή γενικότ. πάρα πολύ µικρότερος 
ως προς το πλήθος, το µέγεθος, το βάρος, την ποσότητα κ.λπ. σε σχέση 
µε άλλον, ο οποίος λαµβάνεται ως µέτρο συγκρίσεως 3. (ειδι-κότ.) 
καθένα από τα δέκα χιλιάδες µέρη, στα οποία διαιρείται σύνο-λο ή 
πράγµα και γενικότ. οτιδήποτε λαµβάνεται ως ακέραιη µονάδα: και το 
~ από τα χρήµατα του να αποκτούσα, θα ήµουν ευχαριστηµένος || το 
πλήθος τής σηµερινής συγκέντρωσης δεν φθάνει ούτε κατά ~ το 
αντίστοιχο των παλαιών || (κ. µτφ.) δεν προτίθεµαι να υποχωρήσω ούτε 
κατά ~ ΣΥΝ. µυρίοστηµόριο. µ όρισµα (το) [µτγν.] {µυρίσµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. η αντίληψη µε τις αισθήσεις τής ευχάριστης ή 
δυσάρεστης οσµής που αναδίδει πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο κ.λπ. 
ΣΥΝ. όσφρηση 2. (συνεκδ.) η ίδια η οσµή, ιδ. η ευχάριστη, που 
αναδίδεται από κάπου: γλυκό | ευχάριστο ~ ΣΥΝ. µυρωδιά, ευωδιά, 
άρωµα ANT. δυσοσµία, βρόµα 3. (κατ' επέκτ.-σπάν.) ουσία που αναδίδει 
ευχάριστη οσµή ΣΥΝ. άρωµα, µύρο. µυριστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που αναδίδει ευχάριστη οσµή, άρωµα: ~ λουλούδι ΣΥΝ. αρωµατικός, 
ευωδιαστός, µυρωδάτος, µο-σχοµυριστός, εύοσµος ANT. δύσοσµος, 
κάκοσµος, δυσώδης 2. (ειδι-κότ.) µυριστικά (τα) τα αρωµατικά φυτικά 
προϊόντα που χρησιµοποιούνται κυρ. στη µαγειρική και τη 
ζαχαροπλαστική ΣΥΝ. µπαχαρικά, καρυκεύµατα, µυρωδικά. 
µυρµήγκι κ. µερµήγκι (το) [µεσν.] {µυρµηγκ-ιού | -ιών} 1. µικρο-
σκοπικό έντοµο (γνωστό για την κοινωνικότητα και εργατικότητα 
του) µε µεγάλο κεφάλι, που έχει δύο κεραίες εκτεινόµενες προς τα 
έξω, µικρό θώρακα και ωοειδή κοιλιά, η οποία συνδέεται µε τον θώ-
ρακα µε λεπτό µίσχο: φτερωτό | κόκκινο ~ || τα ~ θεωρούνται ότι φέρ-
νουν ευτυχία όταν εµφανίζονται σ' ένα σπίτι || ούτε - δεν µπορεί να 
σκοτώσει (για πολύ αγαθό ή δειλό άνθρωπο) 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
είναι ασήµαντο, χωρίς αξία ή σπουδαιότητα: ο άνθρωπος είναι ~ 
µπροστά στα στοιχεία τής φύσης και τη δύναµη τους 3. (µτφ.) πρόσωπο 
που διακρίνεται για την εργατικότητα, τη φιλοπονία του. Επίσης 
µόρµηγκας [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µέρµηγκας (ο) [µεσν.]. — (υποκ.) 
µυρµηγκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µυρµήγκιν < µτγν. µυρµήκιον, υποκ. τού αρχ. µύρµηξ. 
Είναι πιθ. ότι ο τ. µύρµ-ηξ (µε επίθηµα -ηξ, πβ. σκώλ-ηξ) προέρχεται 
(µε προχωρητική αφοµοίωση) από τ. *µύρβ-ηξ (το αντίστροφο παρα-
τηρείται στις συνώνυµες «γλώσσες» τού Ησυχίου βόρµαξ και βύρ-
µαξ) < θ. *µυρβ- < *mrw-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε αντιπροσώπευση -υ-, 
πβ. µύλη) τού I.E. *môrw-i | *mour- | *meur- (γενική σηµ. «έντοµο»), 
πβ. σανσκρ. vamrâ, αρχ. ιρλ. moirb, αρχ. σλαβ. mraviji, αρχ. ρωσ. 
morovij, αρχ. σκανδ. maurr, λατ. formica (> γαλλ. fourmi) κ.ά.]. 
µυρµηγκιά (η) 1. η φωλιά των µυρµηγκιών ΣΥΝ. µυρµηγκοφωλιά, µυρ-
µηγκότρυπα · 2. µεγάλο και πυκνό πλήθος ανθρώπων: σαν ~ κατέ-
φθαναν οι διαδηλωτές από όλες τις περιοχές τής Αθήνας ΣΥΝ. λαο-
θάλασσα, ανθρωποθάλασσα 3. ΙΑΤΡ. σαρκώδες εξόγκωµα στο δέρµα 
χεριών και ποδιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυρµηκία < µύρµηξ, βλ. κ. µυρµήγκι]. µυρµηγκιάζω ρ. 
αµετβ. {µυρµήγκιασα} 1. γεµίζω µυρµήγκια: παρά τους ψεκασµούς µε 
εντοµοκτόνο, κάθε άνοιξη µυρµηγκιάζουν τα πατώµατα και οι βρύσες 
τού σπιτιού · 2. αισθάνοµαι ελαφρά τσιµπήµατα ή µούδιασµα σε 
περιοχή τού σώµατος µου (συνήθ. λόγω κακής κυκλοφορίας τού 
αίµατος): καθόµουν άβολα πολλή ώρα και µυρµή-γκιασαν τα πόδια 
µου ΣΥΝ. µουδιάζω ANT. ξεµουδιάζω. — µυρµήγκιασµα (το). 

µυρµηγκότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η φωλιά των µυρµη-
γκιών (βλ.λ.), η τρύπα που ανοίγουν στο χώµα, σε τοίχο ή σε άλλο 
υλικό τα µυρµήγκια, για να κατασκευάσουν τη φωλιά τους ΣΥΝ. µυρ-
µηγκιά. Επίσης µυρµηγκοφωλιά, µυρµηκίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως 
| χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το αίσθηµα ελαφρών τσιµπηµάτων (σαν να 
περπατούν πάνω στο δέρµα µυρµήγκια), που εµφανίζεται σε περιοχή 
τού σώµατος (λόγω συµπιέσεως αγγείων ή νεύρων κατά τη διάρκεια 
ορισµένων νόσων ή κακής κυκλοφορίας τού αίµατος). µυρµηκικός, -
ή, -ό [1802] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα µυρµήγκια (βλ.λ.) 2. ΧΗΜ. 
µυρµηκικό οξύ άκυκλη οργανική ένωση, το απλούστερο 
µονοκαρβονικό οξύ, που περιέχεται στο σώµα των µυρµηγκιών και 
άλλων εντόµων, καθώς επίσης και σε ορισµένα φυτά (λ.χ. στις τσου-
κνίδες) και σε βιολογικά υγρά (λ.χ. στον ιδρώτα) και χρησιµοποιείται 
στη βυρσοδεψία, τη βιοµηχανία υφάνσιµων ινών κ.α. µυρµηκοφάγος 
(ο) θηλαστικό ζώο τής Κ. και Ν. Αµερικής µε µακρύ κρανίο και 
σωληνοειδές ρύγχος κυρτό προς τα κάτω, µακριά ουρά και γαµψά 
µπροστινά νύχια, που τρέφεται µε µυρµήγκια και τερµί-τες, που 
συλλαµβάνει σκαλίζοντας το άνοιγµα των φωλιών τους και χώνοντας 
στο εσωτερικό τη µακριά κολλώδη γλώσσα του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < νεολατ. myrmecophagus]. µύρο (το) 1. κοµµεορητίνη µε 
ευχάριστο άρωµα και κίτρινο ή καστα-νοκόκκινο χρώµα, που 
λαµβάνεται από διάφορα µικρά δέντρα και χρησιµοποιείται στην 
αρωµατοποιία, στην παρασκευή οδοντοπα-στών, αποσµητικών τού 
στόµατος και φαρµακοσκευασµάτων 2. (συνεκδ.) κάθε αρωµατικό 
έλαιο, φυσικό ή τεχνητό 3. (συνεκδ.) (α) η ευχάριστη οσµή που 
αναδίδει πρόσωπο ή πράγµα: ~ ανέβλυζε από τον τάφο τού αγίου ΣΥΝ. 
ευωδία, άρωµα ΑΝΤ. δυσοσµία, βρόµα (β) ΕΚΚΛΗΣ. óyio µύρο το 
αρωµατικό έλαιο που παρασκευάζεται αποκλειστικά από το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά τις πρώτες 
ηµέρες τής Μ. Εβδοµάδας και καθαγιάζεται σε ειδική ακολουθία τη 
Μ. Πέµπτη, αποστέλλεται σε όλες τις ορθόδοξες Εκκλησίες και 
χρησιµοποιείται κατά το µυστήριο τού χρίσµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µύρον, πιθ. < *(σ)µύρ-ον (αν ο παρακ. έσµύρισµαι παρουσιάζει το 
αρχαϊκό θέµα και δεν οφείλεται σε µετρικούς λόγους ή σε αναλογία 
προς τη λ. σµύρνα) < *smr(u)-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *smer(u)- 
«λίπος, γλίτσα», πβ. αρχ. γερµ. smero (> γερµ. Schmer «λίπος, πάχος»), 
αρχ. ιρλ. smi(u)r «µυελός» κ.ά. Οµόρρ. µύρ-αινα, µυρίζω, µυρ-εψός, 
µυρ-ωδιά κ.ά.]. µυροβλυτης (ο) {µυροβλυτών} ΕΚΚΛΗΣ. (για αγίους 
και µάρτυρες) αυτός από τα λείψανα τού οποίου αναδίδεται µύρο, 
ευωδιά: ο Άγιος ∆ηµήτριος ο ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µύρον + -βλύτης < αρχ. βλύζω «αναβλύζω, βράζω», 
αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. gâlati «χύνω, στάζω», αρχ. γερµ. 
quellan «πηγάζω»]. µυροβόλος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που αναδίδει 
ευωδία µύρου (βλ.λ.), που αποπνέει άρωµα ΣΥΝ. ευωδιαστός, 
µυρωδάτος, µοσχοβό-λος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ < µύρο + -
βόλος < βάλλω]. µυροδοχειο (το) 1. δοχείο µικρού µεγέθους, στο 
οποίο φυλάσσεται µύρο (βλ.λ.) ή άλλο αρωµατικό υγρό ΣΥΝ. 
αρωµατοδοχείο 2. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό σκεύος τής 
Εκκλησίας, στο οποίο φυλάσσεται το άγιο µύρο (βλ. λ. µύρο). µύροµαι 
ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.-σπάν.) χύνω 
δάκρυα, εκδηλώνω τη θλίψη µου µε δάκρυα ΣΥΝ. κλαίω, θρηνώ ΑΝΤ. 
γελώ, χαίροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µύροµαι (σπάν. το ενεργ. µύρω) < θ. µυρ-, που εµφανί-
ζεται στον αναδιπλασιασµένο τ. µορ-µύρ-ω (βλ. κ. µουρµουρίζω), συν-
δέθηκε δε σηµασιολογικώς µε τις λ. µυρίος και πληµ(µ)ύρα στη σηµ. 
«κύµατα ποταµού ή θάλασσας», πράγµα που επιτρέπει να θεωρή-
σουµε ως αρχική τη σηµ. «χύνω ποτάµια (άφθονα) δάκρυα»]. 
µυροποιείο (το) [1893] το εργαστήριο ή εργοστάσιο όπου παρα-
σκευάζεται µύρο (βλ.λ.) και αρωµατικά εκχυλίσµατα ΣΥΝ. αρωµατο-
ποιείο. µυροποιία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη και η βιοµηχανία 
παρασκευής µύρων (βλ.λ.) και αρωµατικών εκχυλισµάτων ΣΥΝ. 
αρωµατοποιία 2. (συνεκδ.) το εργαστήριο ή εργοστάσιο, όπου 
παρασκευάζονται µύρα ΣΥΝ. µυροποιείο, αρωµατοποιείο. — 
µυροποιός (ο/η) [αρχ.]. µυροπωλείο (το) [αρχ.] κατάστηµα όπου 
πωλούνται µύρα (βλ.λ.) και γενικά αρωµατικές ουσίες ΣΥΝ. 
αρωµατοπωλείο.  — µυροπώλης (ο) [αρχ.], µυροπώλις (η) [αρχ.] 
{µυροπώλιδος}. µυρουδιά (η) → µυρωδιά 
µυροφόρος, -ος/-α, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που φέρει, που κοµίζει 
µύρο, άρωµα: ~ σκεύος || «ρόδινο σούρουπο, ώρα µυροφόρα» (Λ. Μα-
βίλης) ΣΥΝ. αρωµατοφόρος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εµπεριέχει ή πα-
ράγει, αναδίδει µύρο ΣΥΝ. ευώδης, ευωδιαστός, µυροβόλος ΑΝΤ. κά-
κοσµος, δύσοσµος, δυσώδης 3. (ειδικότ.) Μυροφόρες | Μυροφόροι 
(οι) οι τρεις ευλαβείς γυναίκες τής Γαλιλαίας, µαθήτριες τού Ιησού, 
οι οποίες προσήλθαν στον τάφο του µετά την ταφή, για να αλείψουν 
το σώµα του µε µύρα και άκουσαν πρώτες από τον άγγελο το µήνυµα 
τής Αναστάσεως. µυρσινέλαιο (το) [µτγν.] {µυρσινελαί-ου | χωρ. 
πληθ.} έλαιο το οποίο εξάγεται από τα φύλλα τής µυρσίνης (βλ.λ.) 
και έχει αντισηπτικές ιδιότητες (βλ. κ. λ. µυρτέλαιο) ΣΥΝ. µυρτόλη. 
Μυρσίνη (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
µυρσίνη (η) {µυρσινών} (λογοτ.) η µυρτιά (βλ.λ.): «τής δικαιοσύνης 

ήλιε νοητέ και ~ εσύ δοξαστική» (θ. Ελύτης). Επίσης µερσίνα κ. µερ-
σίνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. µύρσινος < µύρτινος < µύρ-
τος (βλ. λ. µυρτιά)]. 
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µυρτέλαιο (το) {µυρτελαίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. άχρωµο αιθέριο έλαιο µε 
αρωµατική οσµή, που εξάγεται µε απόσταξη από τα φύλλα τής µυρτιάς (βλ.λ.) 
και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική και την αρωµατοποιία, καθώς διαθέτει 
αξιόλογες αντισηπτικές ιδιότητες ΣΥΝ. µυρσινέλαιο, µυρτόλη. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. essence de myrte]. 

µυρτιά (η) αειθαλής αρωµατικός θάµνος µε φύλλα σκληρά, γυαλιστερά, µυτερά 
ή ωοειδή, που όταν κοπούν αναδίδουν άρωµα, µικρά λευκά άνθη και 
µαυροκόκκινους καρπούς. Επίσης µύρτος [αρχ.]. — µύρτινος, -η, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µυρτέα (µε συνίζηση) < αρχ. µύρτον, αβεβ. εΐύµου. Η 
σηµασιολ. απόσταση από τις λ. µυρίκη (βλ.λ.) και µύρρα δεν επιτρέπει την 
ετυµολ. τους σύνδεση ούτε την αναγωγή τους σε σηµιτ. ρίζα. Η παρουσία τού 
ανθρωπωνυµίου Μύρσιλος στη Λέσβο και τού χεττ. Muräitis ενισχύουν την 
άποψη ότι οι λ. έχουν µικρασιατική προέλευση. Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. 
murtus και σε άλλες γλώσσες (πβ. γαλλ. myrte), τη δανείστηκαν δε η 
Αρµενική (murt) και η Περσική (rnûrd)]. 

µύρτο (το) 1. ο καρπός (µη εδώδιµος) τής µυρτιάς 2. (κατ' επέκτ.) φυλλοφόρο 
κλαδί µυρτιάς, που χρησιµοποιείται κυρ. για διακοσµητικούς σκοπούς: η 
εκκλησία ήταν στολισµένη µε ~ · 3. ΑΝΑΤ. µύρτα (τα) οι σαρκώδεις και 
ακανόνιστου σχήµατος προεξοχές, που παρατηρούνται στην είσοδο τού 
κόλπου τής γυναίκας µετά τον πρώτο τοκετό και αποτελούν τα υπολείµµατα 
τού παρθενικού υµένα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µύρτον (βλ. λ. 
µυρτιά)]. 

µυρτοειδης, -ής, -ές {µυρτοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που οµοιάζει µε 
µύρτο (βλ.λ.), που έχει σχήµα και µορφή µύρτου 2. (ειδικότ.) αυτός που 
µοιάζει µε καθένα από τα µύρτα (βλ. λ. µύρτο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µυρτόλη (η) {χωρ. πληθ.} το µυρτέλαιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ.   Ελληνογενής   ξέν.   
όρ.,   συγκεκοµµένος   τ.   τού   νεολατ. myrtoleum]. 

µύρτος (η) → µυρτιά 
Μ υ ρτώ (η) γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. < µύρτο (βλ.λ.)]. 
µυρτώνας (ο) [µτγν.] έκταση µε µυρτιές, τόπος κατάφυτος από µυρτιές. 
Μυρτώο (Πέλαγος) (το) η θαλάσσια περιοχή µεταξύ των Κυκλάδων και των 

Α. ακτών τής Πελοποννήσου. 
[ETYM. < αρχ. Μυρτώον, ονοµασία που αποδιδόταν στον µυθικό Μύρ-τιλο 
(ηνίοχο τού βασιλιά Οινόµαου), τον οποίο έριξε στη θάλασσα από το 
ακρωτήριο Γεραιστό ο Πέλοψ]. 

µυρωδάτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αναδίδει ευχάριστη οσµή, άρωµα: ~ 
λουλούδι | σαπούνι ΣΥΝ. αρωµατικός, ευώδης, εύοσµος, ευω-διαστός ANT. 
κάκοσµος, δύσοσµος, δυσώδης. 

µυρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {µυρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που µυρίζει 
σαν το µύρο, που έχει πολύ ωραίο άρωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. 

µυρωδιά κ. (λαϊκ.) µυρουδιά (η) 1. κάθε οσµή (ευχάριστη ή δυσάρεστη) που 
αναδίδει (κάποιος/κάτι): µε ξετρέλανε η ~ τού γιασεµιού || το παλιό σπίτι έβγαζε 
~ µούχλας και κλεισούρας ΣΥΝ. απόπνοια, οσµή 2. (ειδικότ.) η ευχάριστη 
οσµή που αναδίδεται από κάπου και διεγείρει το αισθητήριο τής όσφρησης: ~ 
λουλουδιών | φαγητού ΣΥΝ. ευωδιά, ευοσµία ΑΝΤ. κακοσµία, δυσοσµία, 
δυσωδία, βρόµα· ΦΡ. (α) (µτφ.) παίρνω µυρωδιά (µεσν. φρ.) αντιλαµβάνοµαι 
(κάτι/κάποιον) µε τη διαίσθηση ή το ένστικτο, προαισθάνοµαι κάτι δυσάρεστο 
προτού συµβεί: ευτυχώς που πήρα αµέσως µυρωδιά τι συνέβαινε και φυλά-
χτηκα || αυτός σε κοροϊδεύει- δεν το έχεις πάρει µυρωδιά τόση ν ώρα; ΣΥΝ. 
(µτφ.) µυρίζοµαι, (αργκό) παίρνω χαµπάρι, παίρνω πρέφα (β) για τη µυρωδιά 
για περιπτώσεις στις οποίες προσφέρεται µικρή ποσότητα φαγητού σε 
επισκέπτη, επειδή µύρισε το φαγητό: δοκίµασε λίγο, έτσι ~ (γ) µε παίρνει η 
µυρωδιά φτάνει στη µύτη µου η µυρωδιά από κάτι: µε πήρε η µυρωδιά απ' το 
κρέας (δ) µου ήρθε µια µυρωδιά µύρισα κάτι, έφτασε µια µυρωδιά στη µύτη 
µου: - ψηµένου κρέατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. [ETYM. < (ΐεσν. µυρωδιά < 
µτγν. µυρώδης < µύρον + -ώδης (βλ.λ.)]. 

µυρωδικό (το) [µεσν.] 1. αρωµατικό εκχύλισµα ή παρασκεύασµα σε µορφή 
υγρού, που χρησιµοποιείται ως καλλυντικό ΣΥΝ. άρωµα, µυρωδιά, µύρο, 
κολόνια · 2. αρωµατικό καρύκευµα που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη 
ζαχαροπλαστική για τον εµπλουτισµό τής γεύσης και τής οσµής φαγητών και 
γλυκυσµάτων: στους κεφτέδες βάζει πολλά - ΣΥΝ. µυριστικό, µπαχαρικό, 
καρύκευµα. 

µύρωµα (το) → µυρώνω 
Μύρων (ο) {Μύρων-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας γλύπτης (5ος αι. π.Χ.): ο 

δισκοβόλος τού - 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μύρωνας [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < µύρον (βλ.λ.)]. 

µυρώνω ρ. µετβ. {µύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αλείφω ή ραντίζω µε αρωµατικό 
εκχύλισµα, µε µύρο ΣΥΝ. αρωµατίζω 2. ΕΚΚΛΗΣ. αλείφω µε άγιο µύρο (βλ.λ.) 
τον βαπτιζόµενο ή το µέτωπο, τα µάγουλα, το σαγόνι και τις παλάµες των 
χεριών των χριστιανών κατά τη διάρκεια τής ακολουθίας τού Ευχελαίου (Μ. 
Τετάρτη) και σε άλλες τελετές ή εορτές 3. (η µτχ. µυρωµένος, -η, -ο) (α) 
αυτός που αναδίδει ευωδιά: ~ ατµόσφαιρα | µαλλιά | κορµί ΣΥΝ. 
αρωµατισµένος, ευώδης, εύοσµος ΑΝΤ. δυσώδης, δύσοσµος, κάκοσµος (β) 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που έχει γίνει χριστιανός, που αποτελεί µέλος τής Εκκλησίας 
µετά το µυστήριο τού Βαπτίσµατος και τού Χρίσµατος: «βαφτισµένο, ~, τού 
Θεού παραδοµένο» ΑΝΤ. αµύρωτος, αβάπτιστος. — µύρωµα (το) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µυρώ (-όω) < µύρον]. 

µυς (ο) {µυ (λόγ. µυός), µυ | µύες (κ. µυς), µυών, µύες (λόγ. µυς)} 1. 

ΑΝΑΤ. το σαρκώδες και ινώδες όργανο τού σώµατος ανθρώπων και ζώων, που 
αποτελείται από ευδιέγερτες, συσταλτές ίνες (τις µυϊκές ίνες), οι οποίες 
συγκροτούν ιστούς· διαδραµατίζει σπουδαιότατο ρόλο στη λειτουργία τού 
οργανισµού, καθώς µε τις συστολές του προκαλεί τις εκούσιες και ακούσιες 
κινήσεις των µελών τού σώµατος και ιδ. των οστών τού σκελετού: γυµνάζει 
τους ~ του || µε το τρέξιµο θα σφίξουν οι ~ || ελαστικότητα | χαλάρωση µυός || 
λείοι | γραµµωτοί ~ || σώµα γεµάτο µυς ΣΥΝ. µυώνας, (καθηµ.) ποντίκι 2. 
(αρχαιοπρ.) ο ποντικός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυς < I.E. *müs- «ποντίκι - µυς τού σώµατος», πβ. σαν-σκρ. 
müh, λατ. mus, υποκ. musculus «µικρό ποντίκι - µυς τού σώµατος» (> γαλλ. 
muscle), περσ. mus, αρµ. mukn, αρχ. γερµ. mus, γερµ. Maus, αγγλ. mouse κ.ά. 
Η αρχική σηµ. τής I.E. λ. είναι «ποντίκι», η δε σηµ. «µυς τού σώµατος» 
οφείλεται στη µορφή που λαµβάνει ο βραχίονας κατά τις συσπάσεις των 
µυών, µε αποτέλεσµα να φέρνει στον νου το ποντίκι. Η διπλή αυτή χρήση 
παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις προµνηµονευθείσες γλώσσες]. 

µυς - ποντικός - αρουραίος. Το µυς έχει διπλή σηµασία: (α) Στην αρχαία 
και τη λόγια γλώσσα σήµαινε το τρωκτικό που είναι γνωστό σήµερα ως 
ποντικός (β) Στην αρχαία και τη σύγχρονη γλώσσα δηλώνει όργανο τού 
ανθρώπινου σώµατος (και των ζώων), που στο σύνολο του ως µυϊκό 
σύστηµα ρυθµίζει την κίνηση τού ανθρώπου (και των ζώων). Στη δήλωση 
των τρωκτικών το µυς υποκαταστάθηκε από τα επίθετα του ποντικός (µυς) 
και αρουραίος (µυς), που λειτουργούν ως ουσιαστικά. Και το µεν 
αρουραίος παράγεται από το άρουρα «γη, αγρός» και η κύρια σηµασία του 
είναι «αγροτικός», ενώ το ποντικός ετυµολογείται είτε από τη γεωγραφική 
περιοχή τού Πόντου και σήµαινε «από τον Πόντο» (δηλώνοντας πιθ. 
αρχικά «τη νυφίτσα») είτε από τη λ. πόντος «θάλασσα» (πβ. Εύξεινος 
Πόντος), σηµαίνοντας «θαλάσσιος, των πλοίων». Η κλίση τής λ. µυς είναι 
η εξής: 

Ενικός Πληθυντικός 
ο     µυς οι      µύες | µυς 
τού µυ | µυός   των   µυών 
τον µυ τους µύες | µυς 

Οι τ. τού µυός και τους µυς προέρχονται από τη λόγια γλώσσα, ενώ ο τ. οι 
µυς πλάστηκε αναλογικά προς τον τ. τής αιτ. Ενίοτε αντί για το µυς 
χρησιµοποιείται η λ. µυώνας, ωστόσο το µυώνας είναι καλύτερο να 
χρησιµοποιείται µε την κύρια σηµασία του, που είναι περιληπτική: «δέσµη 
µυών». 

µυσαρός, -ή (λόγ. -ά), -ό (λόγ.) ο ηθικά επιλήψιµος, άξιος αποστροφής, 
απέχθειας, αυτός που προκαλεί φρίκη και αποτροπιασµό: ~ δολοφόνος | 
εγκληµατίας || ~ έγκληµα | κακούργηµα ΣΥΝ. απεχθής, βδελυρός, στυγερός, 
σιχαµερός, αποτρόπαιος. — µυσαρότητα (η) [µτγν.], µυσαρώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µύσος «ακαθαρσία, βδέλυγµα», πιθ. < *µύδ-σ-ος (πβ. αρχ. 
µυδ-άω «είµαι υγρός, λειώνω») < *mud-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meu-d- 
«υγρός, µουχλιασµένος», πβ. ιρλ. mosach «βρόµικος» (< *mud-säko), ουαλ. 
mws «αναδίδω άσχηµη µυρωδιά», ρωσ. musliti «γλείφω» κ.ά. Οµόρρ. µύδ-ρος 
(βλ.λ.)]. 

µύσις (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το κλείσιµο ή η σύσφιξη των 
βλεφάρων ή των χειλιών 2. (ειδικότ.) η προσωρινή συστολή ή η διαρκής 
στένωση τής κόρης των οφθαλµών ως συνέπεια τής αντανάκλασης τού φωτός 
ή τής λήψης ορισµένων φαρµάκων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µύω «κλείνω (τα 
µάτια, τα χείλη κ.τ.ό.)». Βλ. κ. µυώ]. 

µυσταγωγία (η) [µτγν.] {µυσταγωγιών} 1. η εισαγωγή και κατήχηση, συνήθ. µε 
ειδική τελετή, σε µυστήρια που σχετίζονται µε θρησκεία ή αίρεση: για να 
γίνουν δεκτά τα νέα µέλη, συµµετέχουν σε διάφορες τελετουργικές ~ ΣΥΝ. 
µύηση, τελετή µύησης, τελετουργία 2. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. η (συµβολική) 
θυσία τού σώµατος και τού αίµατος τού Χριστού, που τελείται από τον ιερέα 
κατά τη Θεία Λειτουργία: θεία | ιερή ~ 3. (κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε 
σύγγραµµα, θέαµα, ακρόαµα ή άλλη τελετή προκαλεί έκσταση ή πνευµατική 
ανάταση και ηθική εξύψωση: µελωδίες που αιχµαλωτίζουν τον ακροατή και 
προσφέρουν µια αξέχαστη µουσική - || το περασµένο Σάββατο 
παρακολουθήσαµε στην Επίδαυρο µια αληθινή θεατρική ~. — (λόγ.) 
µυοταγωγώ ρ. [µτγν.] {-είς.-Γ 

µυσταγωγικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µυσταγωγία, που 
έχει τον χαρακτήρα µυσταγωγίας: ~ τελετουργία | ιερουργία 2. ΘΕΟΛ. 
µυσταγωγική θεολογία µορφή τής Λειτουργικής που εξετάζει τον πνευµατικό 
συµβολισµό τής Θείας Λειτουργίας και γενικά των θρησκευτικών τελετών όχι 
κατά την ιστορική τους εξέλιξη, αλλά από µυστηριακή άποψη. 

µυσταγωγός (ο/η) 1. αυτός που εισάγει, που µυεί σε µυστήρια ή µυστηριακές 
τελετές θρησκείας, αίρεσης, µυστικής οργάνωσης κ.λπ. ΣΥΝ. κατηχητής, 
µυητής 2. (µτφ.) αυτός που πρωτοστατεί στη διδασκαλία και τη διάδοση 
επιστήµης ή τέχνης, ευγενούς ιδέας, υψηλού ιδανικού κ.λπ., που αφιερώνει τη 
ζωή και τη δράση του σε αυτό τον σκοπό: ~ τής σύγχρονης τέχνης. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < µύστης + αγωγός]. 

µυοταγωγώ ρ. → µυσταγωγία 
µυστακοφόρος, -ος, -ο [1868] (λόγ.) 1. (για πρόσ.) ο άνδρας που έχει µουστάκι 

και µάλιστα µεγάλο ΣΥΝ. (λαϊκ.) µουστακαλής, µουστάκιας ΑΝΤ. αµούστακος 
2. (γενικά) αυτός που έχει µουστάκι ή που φέρει τρίχες, οι οποίες µοιάζουν µε 
µουστάκι: ~ ζώο | στάχυ ΣΥΝ. µουστα-κοφόρος. 
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µύσταξ (ο) {µύστ-ακος | -ακες, -άκων) (λόγ.) 1. το µουστάκι · 2. το 
τυπογραφικό άγκιστρο ({ }). [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. µουστάκι]. 

µυστηριακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα µυστήρια, 
που προορίζεται για τελετή µυστηρίου ή χρησιµοποιείται σε αυτήν: 
~ σύµβολο | όργανο | γοητεία | σιωπή 2. (µτφ.) αυτός που έχει τον χα-
ρακτήρα µυστηρίου, που λέγεται, πράττεται ή συντελείται µε τρόπο 
µυστικό και αινιγµατικό: ~ ενέργεια | έκφραση | επικοινωνία ΣΥΝ. µυ-
στηριώδης, αινιγµατώδης, αινιγµατικός, σιβυλλικός ΑΝΤ. φανερός, 
απλός, κοινός 3. ΘΡΗΣΚ. µυστηριακή θρησκεία καθεµιά από τις από-
κρυφες λατρείες που εµφανίστηκαν στην αρχαία Ελλάδα (λ.χ. τα 
Ελευσίνια ή τα Ορφικά Μυστήρια), την Αίγυπτο και τη Ρώµη (λ.χ. η 
λατρεία τής Ίσιδος) και έφθασαν στο αποκορύφωµα τής διαδόσεως 
τους κατά τους τρεις πρώτους αιώνες µ.Χ., µε κύριο χαρακτηριστικό 
το ότι είχαν θεσπίσει τελετές µυστηρίου και απόκρυφες, λατρευτικές 
συγκεντρώσεις, συνδεδεµένες µε κάποια θεότητα, οι οπαδοί τους 
επιδίδονταν σε ποικίλες τελετές («όργια»), χρησιµοποιούσαν µυστι-
κά σύµβολα, µαγικές ρήσεις κλπ., επιζητώντας θρησκευτικές εµπει-
ρίες διαφορετικές από εκείνες που προσέφεραν οι επίσηµες, δηµόσιες 
θρησκείες. 

µυστήριο (το) {µυστηρί-ου | -ων} 1. ΘΡΗΣΚ. τελετουργία µυστική και 
συµβολική κατά τη λατρεία µιας θεότητας µε διαφορετικό τρόπο από 
αυτόν τής επίσηµης θρησκείας, στην οποία µπορούσαν να συµµετά-
σχουν µόνον οι µυηµένοι (µύστες) και στην οποία υπήρχαν κοινά 
γεύµατα, κοινοί χοροί και ιεροτελεστίες: τα Ελευσίνια | τα Ορφικά ~ 
|| τα ~ τής Σαµοθράκης | προς τιµήν τής Ίσιδος | τού Μίθρα || µύηση 
σε ~ ΣΥΝ. ιερουργία, ιεροπραξία, ιεροτελεστία 2. ΘΕΟΛ. καθεµιά από 
τις επτά ιερές τελετές (βάπτισµα, χρίσµα, Θεία Ευχαριστία, µετάνοια 
ή εξοµολόγηση, ευχέλαιο, γάµος, ιεροσύνη), στο πλαίσιο τής οποίας 
µεταδίδονται µέσα από υλικά και αισθητά στοιχεία καθεµιάς και κατά 
τρόπο µυστηριώδη οι ειδικές δωρεές τής θείας χάριτος σε κάθε 
µέλος τής Εκκλησίας που συµµετέχει σε αυτήν: παράδοση | τέλεση 
τού - || τα άχραντα ~ (η Θεία Ευχαριστία) || µετέχω | κοινωνώ των 
αχράντων µυστηρίων · 3. οτιδήποτε µένει ακατανόητο και ανεξήγητο 
για την ανθρώπινη σκέψη και κρίση, το απροσπέλαστο για τον 
ανθρώπινο νου, αυτό που ο άνθρωπος δεν µπορεί να ερµηνεύσει: το ~ 
της δηµιουργίας | τού σύµπαντος | τής ζωής | τής φύσης | τής ψυχής || 
τι - είναι η ψυχή τού ανθρώπου ΣΥΝ. άγνωστο, ακατάληπτο, ανερ-
µήνευτο 4. οτιδήποτε δυσκολεύεται να κατανοήσει κανείς, καθετί 
κρυφό ή αινιγµατικό: «~ κατάντησες για µένα» (λαϊκ. τραγ.) || ήρθε 
για να ξεδιαλύνει το ~ τού φόνου || χροιά | πέπλος µυστηρίου || πυκνό 
| ανεξιχνίαστο | αξεδιάλυτο ~ || διαλευκαίνω | λύνω | εξηγώ | εξι-
χνιάζω | ρίχνω φως στο - || παραµένει ~ η αιτία αυτής τής απόφασης 
ΣΥΝ. αίνιγµα, µυστικό· ΦΡ. το κλειδί τού µυστηρίου το αποφασιστικό 
στοιχείο που οδηγεί κατευθείαν και χωρίς σφάλµατα στη λύση αι-
νίγµατος, την αποκάλυψη µυστικού κ.λπ. 5. (συνεκδ.) η ύπαρξη άγνω-
στων, αινιγµατικών στοιχείων σχετικά µε ένα ζήτηµα· ασάφεια: ~ κα-
λύπτει ακόµη την απόπειρα αυτοκτονίας || η απάντηση σας προσθέτει 
νέο ~ στην υπόθεση- ΦΡ. ιστορία | ταινία µυστηρίου έντεχνη αφήγηση 
µε κύριο γνώρισµα το στοιχείο τού «αγνώστου» ή ιστορία αγωνίας, 
φρίκης και τρόµου, εξιστόρηση τής διαλεύκανσης εγκλήµατος, 
διήγηση επιστηµονικής φαντασίας, υπόθεση διπλωµατικής σκευω-
ρίας κ.ά. ΣΥΝ. θρίλερ 6. (α) (στο Βυζάντιο) ιερή θεατρική παράσταση 
µε θέµα από την Α.Γ., τους βίους των αγίων ή τα Απόκρυφα Ευαγγέ-
λια, µε διδακτικό περιεχόµενο' το θρησκευτικό δράµα (β) ένα από τα 
τρία βασικά είδη τού µεσαιωνικού λαϊκού θεάτρου (τα άλλα είναι τα 
«θαύµατα» και οι «ηθικές αλληγορίες») µε θέµατα από τη Βίβλο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µυστήριον < µύστης (βλ.λ.)]. 

µυστηριολογία (η) [1878] {χωρ. πληθ.} 1. η περιγραφή, µελέτη και 
ερµηνεία κάθε απόκρυφης τελετής ή/και διδασκαλίας, που περιλαµ-
βάνεται στις αρχαίες θρησκείες 2. (ειδικότ.) η µελέτη τού βαθύτερου 
νοήµατος των αρχαίων µυστηρίων (βλ.λ.) από φιλοσοφική και ηθική 
άποψη ΣΥΝ. αποκρυφισµός, µυστικισµός. 

µυστήριος, -α, -ο [1834] 1. αυτός που περιβάλλεται ή χαρακτηρίζεται 
από µυστήριο, που οι σκέψεις, οι πράξεις, η συµπεριφορά του κ.λπ. 
δεν εξηγούνται εύκολα ή έχουν µυστηριώδη ή/και ύποπτα χα-
ρακτηριστικά: πολύ ~ αυτός ο άνθρωπος· ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεται 
στην πραγµατικότητα || ~ ενέργεια | απόφαση | δήλωση ΣΥΝ. αι-
νιγµατικός, ακατανόητος, ακατάληπτος, ανεξήγητος, ύποπτος ΑΝΤ. 
απλός, ευθύς, καθαρός, φανερός, κατανοητός 2. ιδιόµορφος, παράξε-
νος: ~ είσαι! Γιατί δεν κάνεις και συ ό,τι και οι άλλοι; || είναι ~ τύπος- 
συµπεριφέρεται πολύ ιδιότροπα- ΦΡ. µυστήριο πράγµα | µυστήριο για 
περιπτώσεις έκπληξης και απορίας για κάτι περίεργο, ακατανόητο ή 
ανεξήγητο- χρησιµοποιείται και ως επιφών.: µυστήριο παραµένει το 
πώς διέρρευσε η είδηση || εδώ µέσα συµβαίνουν µυστήρια πράγµατα! 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. µυστηριώδης, -ης, -ες [µτγν.] {µυστηριώδ-ους 
| -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που αποτελεί µυστήριο, που ενεργεί 
αινιγµατικά, που προκαλεί απορία, που δεν µπορεί να κατανοηθεί ή 
να εξηγηθεί εύκολα: ~ σιγή | φόνος | θάνατος | φωνή | ασθένεια | 
συνθήκες | φαινόµενο | έγκληµα/ εξαφάνιση/ αυτοκτονία/ ύφος/ 
υπόθεση/ συνωµοσία ΣΥΝ. ακατανόητος, ακατάληπτος, ανερµήνευτος, 
ανεξήγητος, αινιγµατικός ΑΝΤ. κατανοητός, καταληπτός, απλός, 
φανερός, ερµηνεύσιµος, εξηγήσιµος 2. αυτός που προκαλεί αγωνία, 
φόβο, ανησυχία: ~ φωνές ακούγονταν κάθε βράδυ || ένα σκοτεινό και ~ 
υπόγειο. — µυστηριωδώς επίρρ. m- ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, µυστικός. 
µύστης (ο) {µυστών) (λόγ.) 1. πρόσωπο που έχει µυηθεί στα µυστήρια 
(βλ.λ.), που διδάχθηκε ή κατηχήθηκε στο περιεχόµενο των µυστικών 
συµβόλων και τελετουργιών (ενν. από µυσταγωγό) ΣΥΝ. µυηµένος, κα- 

τηχηµένος ΑΝΤ. αµύητος 2. (µτφ.) πρόσωπο που κατέχει τέλεια, που 
γνωρίζει σε βάθος επιστήµη ή τέχνη και αφιερώνει τη ζωή και τη 
δράση του στην υπηρεσία και τη διάδοση της: ~ τής µουσικής | τής 
ζωγραφικής | τού ροµαντισµού | τής τεχνολογικής προόδου ΣΥΝ. µυ-
σταγωγός, επαΐων ΑΝΤ. αδαής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µυω «κλείνω (τα µάτια, τα χείλη κ.λπ.)». Βλ. λ. µυώ. Η λ. µύστης 
δήλωνε αρχικώς αυτόν που κλείνει το στόµα του, που δεν 
επαναλαµβάνει, δεν αποκαλύπτει τίποτε από όσα είδε και άκουσε 
στον χώρο τελέσεως των µυστηρίων]. 

µυστικισµός (ο) [1812] {χωρ. πληθ.) 1. ΦΙΛΟΣ.-ΘΡΗΣΚ. (α) φιλοσοφικό 
και θρησκευτικό δόγµα, σύµφωνα µε το οποίο ο άνθρωπος φθάνει 
στην τέλεια γνώση, στην έσχατη πραγµατικότητα, µέσα από την έκ-
σταση που οδηγεί σε µια αναγωγική κίνηση τού πνεύµατος προς το 
υπερβατικό και τελειώνεται µε την άµεση βίωση τής ένωσης µε το 
θείο κατά µυστηριώδη, ακατάληπτο και άρρητο τρόπο (β) η τάση που 
δέχεται την ύπαρξη απόκρυφων, υπερφυσικών δυνάµεων και υπο-
στηρίζει ότι η δράση και η επίδραση τους είναι καθοριστική για την 
πορεία τού κόσµου και των ανθρώπινων πραγµάτων (γ) το σύνολο 
των φιλοσοφικών και θεολογικών δοξασιών που βασίζονται στην πα-
ραπάνω θέση: ο ~ τού Μεσαίωνα || χριστιανικός | ινδουιστικός | ισλα-
µικός ~ ΑΝΤ. ορθολογισµός, νοησιαρχία 2. (κατ' επέκτ.) η τάση προς 
καθετί το µυστηριώδες, η αναζήτηση τής δράσης µυστικών και ακα-
τάληπτων δυνάµεων ακόµη και στα πιο απλά και καθηµερινά πράγ-
µατα τού κόσµου και τής ζωής: η θλίψη από τον θάνατο τής γυναίκας 
του τον είχε οδηγήσει στον ~ και στη θρησκοληψία 3. (καταχρ.) η τή-
ρηση απόλυτης εχεµύθειας ΣΥΝ. µυστικότητα ΑΝΤ. ακριτοµυθία, 
φλυαρία. — µυστικιστής (ο) [1876], µυστικίστρια (η) [1896]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mysticisme]. 

µυστικιστικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τον µυστικισµό 
(βλ.λ.) και τους οπαδούς του: - θεωρία | δοξασία | στοιχείο | πνεύµα | 
βίωση | παροξυσµός. — µυστικιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ίστικος. 

µυστικό (το) 1. οτιδήποτε είναι ή µένει κρυφό, δηλ. δεν ανακοινώνε-
ται ή δεν πρέπει να ανακοινωθεί σε άλλους· καθετί που κρατά κανείς 
αποκλειστικά και µόνο για τον εαυτό του: εθνικό | κρατικό | επιστη-
µονικό | προσωπικό | φοβερό | επτασφράγιστο - || κρύβω | κρατώ | σέ-
βοµαι | εκµυστηρεύοµαι | αποσπώ | προδίδω ένα ~ || έχω µυστικά από 
κάποιον (δεν του λέω τα πάντα) ΣΥΝ. κρυφό, απόκρυφο, απόρρητο 
ΑΝΤ. φανερό, κοινό, ανακοινώσιµο· ΦΡ. κοινό µυστικό οτιδήποτε απο-
κρύπτεται επιµελώς από τους άµεσα ενδιαφεροµένους, ενώ στην 
πραγµατικότητα είναι γνωστό σε πολλούς άλλους, οι οποίοι µε τη 
σειρά τους υποκρίνονται ότι το αγνοούν 2. (α) κάθε τρόπος (ή µέθο-
δος) άγνωστος στους πολλούς, που εξασφαλίζει επιτυχία ή γενικώς 
θετικά αποτελέσµατα σε κάποιον: κανείς δεν ξέρει το ~ τής επιτυχίας 
του || κάθε δουλειά έχει τα ~ της || ο µάστορας αρνήθηκε να φανερώσει 
τα ~ τής τέχνης του || το ~ τής νεότητας | τής γοητείας (β) καθετί 
άγνωστο στους πολλούς, που εξηγεί ή αποκαλύπτει κάτι: τα ~ τού 
έρωτα αποκαλύπτει έρευνα επιστηµόνων || τον µύησε στα ~ τής 
ελληνικής κουζίνας 3. (καταχρ.) το µυστήριο, καθετί που ο άνθρωπος 
δεν έχει την ικανότητα να κατανοήσει, να εξηγήσει ή να ερµηνεύσει: 
το ~ τής δηµιουργίας | τής ζωής | τής ανθρώπινης ψυχής ΣΥΝ. ανεξή-
γητο, άγνωστο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. µυστικός (βλ.λ.)]. 

µυστικοπαθής, -ής, -ές [1897] {µυστικοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)) 1. 
αυτός που δεν αποκαλύπτει στους άλλους τις σκέψεις, τις πράξεις, 
τα συναισθήµατα του, γενικά ό,τι αφορά στη ζωή του, που έχει την 
τάση να τα κρατά µυστικά: είναι τόσο ~, που ούτε στην οικογένεια 
του δεν λέει τι σκοπεύει να κάνει ΣΥΝ. κρυφός, κρυψίνους 2. αυτός 
που ρέπει προς τον µυστικισµό (βλ.λ.) ΣΥΝ. µυστικιστής, µυστικιστι-
κός. — µυστικοπάθεια (η) [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µυστικός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται στα κρυφά, που το 
περιεχόµενο του δεν φανερώνεται ή δεν ανακοινώνεται, δεν γνωστο-
ποιείται: ~ σχέδιο | µήνυµα | κατάλογος | επαφή | συνάντηση | συ-
νεννόηση | συµφωνία | διαπραγµατεύσεις | έσοδα | κονδύλια | δράση | 
κώδικας | συνοµιλία/ ειδύλλιο! οργάνωση! ψηφοφορία! γάµος! σύ-
σκεψη ΣΥΝ. κρυφός, απόκρυφος, απόρρητος ΑΝΤ. γνωστός, φανερός· 
ΦΡ. (α) µυστικός (αστυνοµικός) ο αστυνοµικός που εκτελεί αποστο-
λές µε πολιτική περιβολή, για να µην αναγνωρίζεται (β) µυστικός 
πράκτορας βλ. λ. πράκτορας (γ) µυστική υπηρεσία η υπηρεσία που 
ασχολείται γενικά µε τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για 
την ασφάλεια τής χώρας και ειδικότ. µε την κατασκοπία και την 
αντικατασκοπία (δ) µυστική εταιρεία οργάνωση µε µυηµένα µέλη, τα 
οποία έχουν υιοθετήσει διακριτικούς τρόπους επικοινωνίας (χειρα-
ψία, υπογραφή, σύµβολα, οµιλία κ.λπ.) µε πολιτικούς, εθνικούς, οικο-
νοµικούς κ.ά. σκοπούς: η Φιλική Εταιρεία ήταν µια - 2. (ειδικότ. για 
πρόσ.-σπάν.) (α) ο µυστικοπαθής και ιδιαίτ. αυτός που δρα µε τρόπο 
κρυφό και δόλιο, για να αποκοµίσει το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος: 
ήταν τόσο ~, ώστε ποτέ δεν ήξερες πώς θα αντιδράσει ή τι θα κάνει 
ΣΥΝ. κρυψίνους, µυστικοπαθής, ύπουλος, δόλιος, σκοτεινός ΑΝΤ. ειλι-
κρινής, ανυστερόβουλος, ντόµπρος (β) (κατ' επέκτ.) ο εχέµυθος ΑΝΤ. 
ακριτόµυθος, φλύαρος (γ) µυστικός (ο) αυτός που ασχολείται µε τον 
µυστικισµό ή που εµβαθύνει στην µυστηριακή διάσταση µιας θρη-
σκείας: οι µυστικοί τού χριστιανισµού ΣΥΝ. µυστικιστής · 3. αυτός 
που σχετίζεται µε τα µυστήρια (βλ.λ.): - Ίακχος (το µυστηριώδες 
άσµα που ψαλλόταν προς τιµήν τού Ιάκχου)" ΦΡ. (α) Μυστικός ∆εί-
πνος (i) το τελευταίο δείπνο τού Ιησού Χριστού µε τους µαθητές του, 
λίγο πριν από τη Σταύρωση, κατά τη διάρκεια τού οποίου παραδόθη-
κε από τον Χριστό το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας (ii) το αντί-
στοιχο εικονογραφικό θέµα (iii) (µτφ.) κάθε κρυφό δείπνο ή συγκέ-
ντρωση προσώπων, στο οποίο συζητούνται θέµατα ή λαµβάνονται 
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αποφάσεις που δεν ανακοινώνονται: ο ~ των τεσσάρων διαφωνού-
ντων τού κόµµατος (β) µύρο µυστικό το άγιο µύρο (βλ. λ. µύρο) 4. αυ-
τός που σχετίζεται µε τον (θρησκευτικό) µυστικισµό (βλ.λ.): ~ κλίση 
| έκσταση | διδασκαλία | θεολογία ΣΥΝ. µυστικιστικός. — µυστικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε τα µυστήρια, ο απόκρυ-
φος», < µύστης (βλ.λ.)]. 

µυστικός: συνώνυµα. Στον εννοιολογικό χώρο τού «µυστικού» 
χρησιµοποιούνται πολλές λέξεις µε σηµασιολογικές διαφορές και 
αποχρώσεις. Αρχαιότερο και δηλωτικότερο είναι το ίδιο το µυστι-
κός, το οποίο ανάγεται στους µύστες, στους µυουµένους στα 
Ελευσίνια Μυστήρια (ετυµολογικώς όλα τα οµόρριζα ανάγονται 
στο µύω «κλείνω», ενν. τα µάτια- µύστης ήταν αυτός που έκλεινε 
τα µάτια ή που έκλεινε το στόµα, που δεν µιλούσε για τα µυστή-
ρια στα οποία εισαγόταν). Τα κρυφός και (το επιτατικό του) από-
κρυφος δηλώνουν όχι τόσο κάτι που είναι γνωστό σε περιορισµένο 
κύκλο και δεσµευτικό για ορισµένα άτοµα (όπως το µυστικός), 
αλλά γνώση (πληροφορίες κ.λπ.) που δεν θέλουν να αποκαλύψουν 
οι γνωρίζοντες (Το κρατούν κρυφό µεταξύ τους- δεν το λένε στον 
κόσµο - Το έκρυψαν σε µια απόκρυφη γωνιά τού δάσους). Ετυµο-
λογικώς το κρυφός µε τη σηµερινή σηµασία είναι λ. που αποσπά-
στηκε πιθ. από αρχ. σύνθετα (κρυφό-νους, κρυφο-γαµία κ.ά.), αν 
δεν προέρχεται από τη µεταπλασµένη µορφή τού ρ. κρύπτω, από 
το µτγν. κρύφω. Τα εµπιστευτικός και απόρρητος (και άκρως 
απόρρητος) χρησιµοποιούνται στη y) ώσσα τής διοίκησης ως χα-
ρακτηρισµοί τού βαθµού εµπιστευτικότητας ή τού βαθµού απορ-
ρήτου των δηµοσίων εγγράφων (κοινό = µη εµπιστευτικό, πληρο-
φορία προσιτή σε όλους - εµπιστευτικό = ανακοινώσιµο σε πε-
ριορισµένο αριθµό - απόρρητο = ανακοινώσιµο σε πολύ περιορι-
σµένο αριθµό, που γίνεται ακόµη πιο δεσµευτικό για τον αποδέκτη 
ενός εγγράφου, όταν χαρακτηρίζεται ως άκρως απόρρητο). Αντί-
θετα προς τα µυστικός, κρυφός, απόκρυφος, εµπιστευτικός και 
απόρρητος, που συνιστούν περιγραφικούς χαρακτηρισµούς, τα µυ-
στήριος, µυστηριώδης και καταχθόνιος αποτελούν σχολιαστικούς 
χαρακτηρισµούς, σχόλια (αρνητικά) για αυτόν στον οποίο αναφέ-
ρονται. Λέγοντας µυστήριος άνθρωπος, µυστηριώδης συνοµιλία, 
καταχθόνιο πρόσωπο, προσδίδουµε στα λεγόµενα µας τη σηµ. 
«κρυφός, µυστικός», συνοδευµένη αντιστοίχως µε υπαινιγµούς τού 
τύπου «παράξενος, ύποπτος, επικίνδυνος», που δεν υπάρχουν στα 
λοιπά επίθετα. 

µυστικοσυµβουλιο (το) [1826] {µυστικοσυµβουλί-ου | -ων} 1. (στον 

Μεσαίωνα) σώµα ανωτάτων κρατικών λειτουργών, που συγκαλούσε 
µονάρχης, για να συζητήσει τις σπουδαιότερες υποθέσεις τού κρά-
τους ζητώντας χρήσιµες συµβουλές 2. (κατ' επέκτ.) συµβουλευτικό 
σώµα από υψηλόβαθµους κρατικούς υπαλλήλους ή/και τεχνοκράτες, 
που συνεργάζεται µε τον πρόεδρο τής κυβερνήσεως και γνωµοδοτώ 
για νοµοθετικά και διοικητικά ζητήµατα τού κράτους. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γερµ. geheime Staatsrat]. 

µυστικοσύµβουλος (ο/η) [1837] {µυστικοσυµβούλ-ου | -ων, -ους} 1. 
το µέλος µυστικοσυµβουλίου 2. (κατ' επέκτ.) το πρόσωπο που εµπι-
στεύεται κανείς, που του αποκαλύπτει τα µυστικά του και τον συµ-
βουλεύεται για κρίσιµα ζητήµατα τής προσωπικής, κοινωνικής και 
επαγγελµατικής του ζωής ΣΥΝ. έµπιστος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. 
Geheimrat]. 

µυστικότητα (η) [1833] {χωρ. πληθ.} 1. το να τηρεί κανείς κάτι µυ-
στικό, το να µην ανακοινώνει κανείς (κάτι) στους άλλους, αλλά να το 
κρατάει κρυφό: τηρείται άκρα'- σχετικά µε το περιεχόµενο τού νο-
µοσχεδίου || για την πορεία τής ανάκρισης τηρείται απόλυτη | πλήρης - 
2. (ειδικότ.) η τάση να µην αποκαλύπτει κανείς κάτι που γνωρίζει: 
τον διακρίνει απόλυτη - ΣΥΝ. εχεµύθεια. 

Mu στρας (ο) ιστορική πόλη τής Ν. Πελοποννήσου στον νοµό Λακω-
νίας, έδρα τού ∆εσποτάτου τού Μυστρά κατά τους χρόνους των Πα-
λαιολόγων (1380-1460), η οποία σήµερα δεν κατοικείται· είναι γνωστή 
για τα πολλά και σηµαντικά βυζαντινά της µνηµεία (εκκλησίες, το 
παλάτι των Παλαιολόγων, το κάστρο κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
[ΕΤΥΜ; < µεσν. Μυστράς < Μυζήθρας < µυζήθρα, προφανώς από το 
σχήµατού οµώνυµου βουνού]. 

µυστρί (το) {µυστρ-ιού | -ιών} εργαλείο το οποίο αποτελείται από χα-
λύβδινο έλασµα τριγωνικού σχήµατος και από ξύλινη ή µεταλλική 
λαβή, µε το οποίο οι οικοδόµοι και οι σοβατζήδες χειρίζονται τη λά-
σπη και τον σοβά αντιστοίχως κατά το χτίσιµο και το σοβάντισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µυστρίον, υποκ. τού µύστρον < *µύστον (µε επίθηµα -
τρον), αβεβ. ετύµου, αφού οι συνδέσεις µε το ρ. µύζω (βλ. κ. µυζώ) 
και µε τις λ. µύσταξ και µάσταξ εγείρουν σηµαντικά προβλήµατα. 
Στο ίδιο θέµα ανάγεται και το αρχαιότερο ουσ. µυστίλη «κοµµάτι 
ψωµιού σε σχήµα κουταλιού, µε το οποίο έτρωγαν τους ζωµούς»]. 

µυστρίζω ρ. µετβ. {µύστρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) επαλείφω οικο-
δοµική επιφάνεια µε υλικό χρησιµοποιώντας το µυστρί (βλ.λ.)· χρη-
σιµοποιώ το µυστρί σε οικοδοµικές εργασίες: ~ τοίχο | ταβάνι | κού-
φωµα. — µύστρισµα (το) κ. µυστριά (η). 

µυτάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. (υποκ.) µικρή σε µέγεθος µύτη ΣΥΝ. µυτίτσα, 
µυτούλα ANT. µυτάρα · 2. ελαφρό χτύπηµα µε τη µύτη τού παπου-
τσιού · 3. εδώδιµο ψάρι που µοιάζει µε σπάρο και το κεφάλι του 
απολήγει σε ρύγχος. 

µ υ τάρα (η) → µύτη 
µυταράς (ο) {µυταράδες}, µυταρού (η) {µυταρούδες} πρόσωπο που 
έχει (αντιαισθητικά) µεγάλη µύτη. 

µυτερός, -ή, -ό αυτός που απολήγει σε οξύ άκρο, που καταλήγει σε 

αιχµή: ~ µαχαίρι | µολύβι | πέτρα | δόντι | βράχος | γένι ΣΥΝ. αιχµηρός, 
σουβλερός, οξύς ANT. αµβλύς, στοµωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < µύτη + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός, σουβ-λερός]. 

µυτζήθρα (η) → µυζήθρα 
µύτη (η) {µυτών} 1. ΑΝΑΤ. το όργανο τής όσφρησης· προεξοχή τού προ-
σώπου, που βρίσκεται ανάµεσα στο µέτωπο και το στόµα, αποτελεί-
ται από δύο κοιλότητες οι οποίες χωρίζονται µεταξύ τους µε οστεο-
χόνδρινο διάφραγµα (ρουθούνια) και χρησιµεύει ως είσοδος τού ει-
σπνεόµενου αέρα, τον οποίο και καθαρίζει, διηθεί, υγραίνει κ.λπ. κατά 
την αναπνοή: µικρή | µεγάλη | κυρτή | γαµψή | σουβλερή | λεπτή | 
πλακουτσωτή | κλασική ή ελληνική (αυτή που υπάρχει στα αγάλµατα 
τής κλασικής περιόδου, ίσια και συχνά ενωµένη µε το µέτωπο) | 
γαλλική (η ανασηκωµένη στο άκρο) | βουλλωµένη (µε βλέννα) | σπα-
σµένη - || σκουπίζω | φυσώ | ξύνω | σκαλίζω (µε το δάχτυλο) τη ~ µου· 
ΦΡ. (α) έχω µεγάλη | ψηλή µύτη είµαι γεµάτος έπαρση, είµαι 
υπερήφανος και αλαζόνας ΣΥΝ. είµαι ψηλοµύτης (β) σηκώνω µύτη 
αρχίζω να συµπεριφέροµαι αλαζονικά ΣΥΝ. επαίροµαι, υπερηφανεύ-
οµαι (γ) πέφτει η µύτη µου βλ. λ. πέφτω (δ) χώνω | βάζω τη µύτη µου 
παντού αναµειγνύοµαι σε πολλές (συχνά ξένες) υποθέσεις, γενικώς 
εκεί όπου δεν έχω αρµοδιότητα (ε) (κάποιος) µε τραβάει | µε σέρνει 
από τη µύτη (µεσν. φρ. παίρνω άπα τη µύτη) (κάποιος) µε κάνει ό,τι 
θέλει, µου έχει επιβληθεί τελείως ΣΥΝ. µε χορεύει στο ταψί, µου βάζει 
τα δύο πόδια σ' ένα παπούτσι (στ) δεν βλέπω ούτε τη µύτη µου 
υπάρχει πυκνή οµίχλη ή επικρατεί απόλυτο σκοτάδι και δεν µπορώ 
να διακρίνω τίποτε (ζ) δεν βλέπω πέρα από τη µύτη µου (i) έχω πολύ 
µεγάλη µυωπία (ii) (µτφ.) είµαι στενοκέφαλος, δεν έχω την ικανότητα 
να διαβλέπω αιτίες ούτε να προβλέπω αποτελέσµατα, εξελίξεις κ.λπ.: 
δεν κάνει για πολιτικός- δεν βλέπει πέρα από τη µύτη του (η) κάτω 
από τη µύτη µου χωρίς να πάρω είδηση κάποιον ή κάτι, χωρίς να τον 
αντιληφθώ, µολονότι υπάρχει ή γίνεται κοντά µου: η κλοπή έγινε ~ 
τής αστυνοµίας (θ) πέφτω | έρχοµαι µύτη µε µύτη έρχοµαι πρόσωπο 
µε πρόσωπο µε κάποιον, τον πλησιάζω πολύ κοντά (ι) µου βγαίνει από 
τη µύτη βλ. λ. βγαίνω (ια) (αργκό) σκάω µύτη εµφανίζοµαι κάπου: 
µόλις έσκασε µύτη στη γωνία, τον άρχισαν στην καζού-ρα· ΣΥΝ. 
ξεµυτίζω (ιβ) (καθηµ.-µτφ.) (κάτι) µου σπάει τη µύτη (κάτι) διεγείρει 
έντονα την όσφρηση µου (συνήθ. για φαγητά µε έντονη και ορεκτική 
µυρωδιά): τα σουτζουκάκια που µαγειρεύει µας έσπασαν τη µύτη (ιγ) 
δεν ανοίγει | δεν µατώνει µύτη γίνεται αναίµακτη συµπλοκή: στις 
φετινές διαδηλώσεις δεν άνοιξε µύτη ΣΥΝ. δεν ανοίγει ρουθούνι (ιδ) 
µε τρώει η µύτη µου (i) πάω γυρεύοντας να φάω ξύλο, 
συµπεριφέροµαι προκλητικά (ii) σε ερωταπαντήσεις τού τύπου: -Με 
τρώει η µύτη µου. -Ξύλο θα φας! (υπονοώντας ότι όταν κάποιον τον 
τρώει η µύτη του, θα φάει ξύλο) (ιε) µπαίνω στη µύτη | στο ρουθούνι 
κάποιου αρχίζω να ενοχλώ κάποιον µε τις πράξεις ή τη συµπεριφορά 
µου: πολύ στη µύτη µού µπαίνει τώρα τελευταία και θα τον βρίσω (ιστ) 
να µου τρυπήσεις τη µύτη για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει 
απόλυτη βεβαιότητα τού οµιλούντος για το περιεχόµενο των λόγων 
του: ~, αν τον ξαναβοηθήσω τον αχάριστο! || αν περάσεις στις 
εξετάσεις, εµένα ~! (ιζ) (παροιµ.) η µύτη του να πέσει, δεν θα σκύψει 
να τη σηκώσει είναι πολύ τεµπέλης ή ψηλοµύτης, αλαζόνας (ιη) πιάνω 
τη µύτη µου (i) κρατώ µε τα δάκτυλα κλειστή τη µύτη µου λόγω 
δυσάρεστης οσµής: όποτε περνάω µπροστά από τον κάδο των σκου-
πιδιών, - (ii) εκφράζω την ενόχληση µου ή τη δυσφορία µου για πρό-
σωπο που εµπλέκεται σε απεχθείς δραστηριότητες ή για κατάσταση 
σκανδάλων και παρανοµιών: αυτός ο άνθρωπος είναι να πιάνεις τη 
µύτη σου! || όταν ακούς τι καταχρήσεις και απάτες είχαν κάνει, πιάνεις 
τη µύτη σου (ιθ) πέφτουν µύτες για να δηλώσουµε ότι κάνει πάρα 
πολύ κρύο (κ) µου λύνεται | ανοίγει | µατώνει η µύτη αρχίζει να 
αιµορραγεί (κα) µου τρέχει | στάζει η µύτη (i) έχω καταρροή (ii) 
αιµορραγώ από τη µύτη 2. το ρύγχος των ζώων, που περιλαµβάνει συ-
νήθ. και τα όργανα τής όσφρησης ή το ράµφος των πτηνών ΦΡ. (πα-
ροιµ.) το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται όποιος κάνει τον έξυπνο 
γελοιοποιείται, την παθαίνει 3. (µτφ.) το οξύ άκρο, η αιχµηρή 
απόληξη οποιουδήποτε πράγµατος: η ~ τής βελόνας | τού µαχαιριού | 
τού κοπιδιού | τής πένας | τού µολυβιού ΣΥΝ. αιχµή, ακίδα, ακµή· ΦΡ. 
(α) περπατώ στις µύτες (ενν. των ποδιών ή των παπουτσιών) βαδίζω 
στις άκρες των ποδιών, περπατώ µε προφυλάξεις, για να µη γίνω 
αντιληπτός (β) στη µύτη τού κουταλιού στην άκρη τού κουταλιού, 
όχι γεµάτο το κουτάλι, λίγο: -Πόση ζάχαρη θέλεις; -Λίγη, ~ 4. (α) 
(κατ' επέκτ.) οτιδήποτε προεξέχει, κάθε προτεταµένο άκρο: η ~ τού 
ακρωτηρίου | τού δοκαριού ΣΥΝ. προεξοχή, δόντι (β) το εµπρόσθιο οξύ 
τµήµα αεροσκάφους ή πλοίου 5. ο αιχµηρός σχηµατισµός σε ρούχο: 
µην κρεµάς τη µπλούζα στο γαντζάκι, γιατί θα κάνει ~ · 6. η ιδιαίτερη 
ικανότητα προσώπου ή ζώου να καταλαβαίνει από πού ή από τι 
προέρχεται κάθε µυρωδιά: από νέος είχε γερή ~ || Τι ~ είναι αυτή! Από 
την πόρτα κατάλαβες τι µαγειρεύω! 7. (µτφ.) η ικανότητα προσώπου 
να αντιλαµβάνεται τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια (γεγονότων, 
συµπεριφοράς) και να διαβλέπει τις πιθανές εξελίξεις: έχω γερή ~· 
τον µυρίστηκα αµέσως τι κουµάσι είναι ΣΥΝ. διαίσθηση, διο-
ρατικότητα. — (µεγεθ.) µυτάρα (η) [µεσν.], (υποκ.) µυτάκι (το) (βλ.λ.) 
κ. µυτίτσα (η) κ. µυτούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µύτις, αγν. ετύµου. Η λ. µύτις, σύµφωνα µε τον 
Αριστοτέλη, χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει το ήπαρ ορισµένων κε-
φαλοπόδων (κυρ. τής σουπιάς), το οποίο έµοιαζε µε τον ανθρώπινο 
µυκτήρα. o Ησύχιος, εξάλλου, δίνει την ακόλουθη εξήγηση: µύττις-
το µέλαν τής σηπίας, όπερ εν τω στόµατι έχουσα εκκρίνει. Η µαρτυρία 
αυτή οδηγεί στην εικασία ότι η λ. προσδιόριζε την ενέργεια τού 
φυσήµατος τής µελάνης από τη σουπιά, η οποία έφερνε στον νου 
ανάλογες ενέργειες τής ανθρώπινης ρινός. Ορισµένες φρ. είναι µετά-
φρ. δάνεια από τη Γαλλική: κάτω από τη µύτη κάποιου (< au nez de 
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quelqu'un), χώνω τη µύτη µου παντού (< fourrer mon nez partout), ση-
κώνω µύτη (< lever le nez), δεν βλέπω πέρα από τη µύτη µου (< ne pas 
voir plus loin que le bout de mon nez)]. 

µυτια (η) (λαϊκ.) 1. χτύπηµα στη µύτη · 2. (για πτηνά) χτύπηµα µε το 
ράµφος ΣΥΝ. ράµφισµα, ραµφισµός · 3. χτύπηµα που καταφέρεται µε 
το άκρο τού παπουτσιού · 4. (αργκό) λήψη ναρκωτικής ουσίας από 
τη µύτη, µε εισπνοή: «απ'τιςµυτιές που έπαιρνα, άρχισα και βελόνι...» 
(Α. ∆ελιάς) ΣΥΝ. (αργκό) σνιφάρισµα. 

µυτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µύτισα} (λαϊκ.) 1. (αρχικά για πτηνά) τσιµπώ 
κάτι µε το ράµφος µου, για να το πάρω και να το φάω: ~ τους σπό-
ρους | τα σκουληκάκια ΣΥΝ. ραµφίζω 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) καθι-
στώ πράγµα ή αντικείµενο οξύ στην άκρη, του φτιάχνω µύτη: ~ το 
µολύβι | το ξύλο | το εργαλείο ΣΥΝ. οξύνω, ξύνω. 

Μυτιλήνη (η) 1. η πρωτεύουσα τής Λέσβου και τού οµώνυµου νοµού 2. 
(συνεκδ.) η Λέσβος (βλ.λ.). — Μυτιληνιός κ. (λόγ.) Μυτιληναίος [αρχ.] 
(ο), Μυτιληνιά κ. (λόγ.) Μυτιληναία (η), µυτιληναίικος, -η, -ο κ. 
µυτιληνιός, -ιά, -ιό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < *µύτιλος, που συνδ. µε λ. αναφερόµενες σε θα-
λασσινά, πβ. µύτ(τ)ις «µελάνι σουπιάς» (βλ. κ. µύτη). Η µυθολογία 
απέδιδε την ονοµασία σε αρχ. ανθρωπωνύµια, όπως Μυτίλης (οικι-
στής τής νήσου) και Μυτιλήνη (θυγατέρα τού Μάκαρος)]. 

µύτιλος κ. µυτίλος (ο) (λόγ.-σπάν.) είδος εδώδιµου, θαλάσσιου µα-
λακίου (βλ. κ. λ. µύδι). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. mitülus | my tülus, άσχετο προς το µτγν. µύτιλος | µίτυ-
λος (επίθ. τής αίγας που δεν είχε κέρατα)]. 

µυτιλοτροφία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-επίσ.) η συστηµατική εκτροφή 
µυδιών σε ειδικές παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις µε σκοπό την 
εµπορική εκµετάλλευση τους. — µυτιλοτροφείο (το). 

µυτίτσα (η) → µύτη 
µύτος (ο) κλοτσιά µε τη µύτη τού παπουτσιού: έριξε έναν ~ στη µπά-
λα. — (υποκ.) µυτάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεγεθ. τού µύτη, κατ' 
αναλογίαν προς το κλότσος]. 

µυτούλα (η) → µύτη 
µύχιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στο βάθος (τής ανθρώπι-

νης συνείδησης) ή προέρχεται από αυτό, ο πιο εσωτερικός, αυτός που 
δεν φθάνει στην επιφάνεια: ~ σκέψη | πόθος | σκοπός | φθόνος ΣΥΝ. 
ενδόµυχος, εσώτατος, ενδότατος, βαθύς, κρύφιος ΑΝΤ. εµφανής, εξω-
τερικός, εξόφθαλµος 2. (ειδικότ.) µύχια (τα) το βαθύτερο σηµείο, τα 
έγκατα: το κλάµα της έφτανε µέχρι τα ~ τής ψυχής | τής καρδιάς µου || 
τα ~ τής ανθρώπινης ύπαρξης. — µύχια | µυχίως επίρρ. [ETYM. αρχ. 
< µυχός (βλ.λ.)]. 

µυχός (ο) (λόγ.) το βαθύτερο σηµείο, το εσώτατο µέρος: ο ~ τού κόλ-
που | λιµανιού ΣΥΝ. βάθος, έγκατα ΑΝΤ. εξωτερικό, επιφάνεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *muqh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)meuqh- «εισδύω 
- ολισθηρός», πβ. µέσ. γερµ. smiegen «λυγίζω, κάµπτω» (> γερµ. 
schmiegen), αρχ. αγγλ. smügan «γλιστρώ» κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση, 
το θ. τής λ. µυχός θα είχε τη σηµ. «κρύβοµαι στο βάθος», πράγµα που 
εξηγεί και τις ποικίλες χρήσεις της]. 

µυώ ρ. µετβ. {µυείς... | µύ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. εισάγω (κά-
ποιον) σε µυστήρια θρησκείας, αίρεσης, δοξασίας κ.λπ., του αποκα-
λύπτω σταδιακά και στο πλαίσιο τελετουργίας τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα και το βαθύτερο νόηµα τους: ~ στα µυστήρια µιας θρησκείας 
|| ~ στον χριστιανισµό ΣΥΝ. κατηχώ, προσηλυτίζω, διδάσκω, µυστα-
γωγώ 2. (ειδικότ.) αποκαλύπτω σε κάποιον την ύπαρξη και τους σκο-
πούς µυστικής οργάνωσης, κίνησης, συνωµοσίας κ.λπ., µε σκοπό να 
τον καταστήσω οπαδό της: οι επίδοξοι πραξικοπηµατίες προσπάθη-
σαν να µυήσουν στην οργάνωση τους αξιωµατικούς των Σωµάτων 
Ασφαλείας || ο Ξανθός µύησε τον Υψηλάντη στη Φιλική Εταιρεία 
ΣΥΝ. προσηλυτίζω 3. (µτφ.) διδάσκω (σε κάποιον) τα µυστικά επιστή-
µης, τέχνης, επαγγέλµατος ή δραστηριότητας, φανερώνω τα µυστικά, 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους: επιθυµεί να τον µυήσει στη γοητεία τής 
περιπλάνησης || τη µύησε στα µυστήρια τής ζωής | στις αξίες τής 
ανατολικής φιλοσοφίας || µυεί τους µαθητές του στην Τέχνη || ανέλαβε 
να τον µυήσει στα µυστικά τής ιταλικής κουζίνας ΣΥΝ. εκπαιδεύω, 
εισάγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυώ (-έω), αρχική σηµ. «εισάγω κάποιον στα θρησκευ-
τικά µυστήρια» (κυρ. εν αναφορά προς τα Ελευσίνια Μυστήρια), < 
µύω «κλείνω (τα µάτια, τα χείλη κ.τ.ό.)» (για τη σηµασιολ. µετάβαση 
βλ. λ. µύστης) < *µύ-jω | *µύσ-jω < µϋ, ονοµατοπ. ρίζα, που δήλωνε τη 
θέση των χειλιών, όταν ρουφούν ή εκµυζούν. Οµόρρ. µυ-ωπία, µύ-σ-
της, µυ-στικός, µυ-στήριο(ν), µυ-κώµαι, πιθ. κ. µϋ-θος κ.ά.]. µυώδης, -
ης, -ες [µτγν.] {µυώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει 
γυµνασµένους και ανεπτυγµένους µυς, που είναι γεµάτος µυς, που 
διαθέτει µεγάλη σωµατική δύναµη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. µυωµα 
(το) [1857] {µυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. νεόπλασµα που αποτελείται 
από µυϊκό ιστό και έχει συνήθ. καλοήθη χαρακτήρα, εµφανίζεται 
συχνά στη µήτρα και στον ιστό τού δέρµατος σε γυναίκες 
προχωρηµένης ηλικίας· σε σχετικά λίγες περιπτώσεις υπάρχει στο 
άτοµο εκ γενετής ή µεταλλάσσεται σε κακόηθες (µυοσάρκωµα). 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myome]. µυωνας (ο) ΑΝΑΤ. 
σύνολο µυών τού σώµατος, το τµήµα τού σώµατος στο οποίο 
υπάρχουν και συσπώνται διάφοροι µύες, οι οποίοι επιτελούν 
συγκεκριµένη λειτουργία: οι ~ τού προσώπου του συσπάσθη-καν || µε 
αυτές τις ασκήσεις γυµνάζονται οι ~ τής πλάτης και τού στήθους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µυς. [ETYM. < αρχ. µυών, -ώνος < µΰς]. µύωπας (ο/η) 
{(θηλ. γεν. µύωπος) | µυώπων} 1. ΙΑΤΡ. πρόσωπο που πάσχει από 
µυωπία ΑΝΤ. πρεσβύωπας 2. (µτφ.) πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη διαισθήσεως και διορατικότητας, που αδυνατεί 

να εννοήσει τα βαθύτερα αίτια γεγονότων, καταστάσεων κ.λπ. ή να 
διαβλέψει µελλοντικές εξελίξεις: από - και στενόµυαλους πολιτικούς 
µην περιµένεις µεγάλες αποφάσεις ΣΥΝ. κοντόθωρος, κοντόφθαλµος, 
στενόµυαλος, χοντροκέφαλος ΑΝΤ. εύστροφος, ανοιχτόµυαλος. Επί-
σης (λόγ.) µύωψ [αρχ.] {µύωπος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µύωψ, -ωπος < µύω «κλείνω (τα µάτια)» + -ωψ (< *ώψ, 
ώπός «όψη, βλέµµα»), από τη συνήθεια των µυώπων να µισοκλείνουν 
τα µάτια, για να δουν καθαρότερα]. 

µυωπία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. ελάττωµα τής όρασης, κατά το οποίο 
το µάτι αδυνατεί να διακρίνει καθαρά πρόσωπα και αντικείµενα που 
βρίσκονται σε σχετικά µακρινή απόσταση ΑΝΤ. πρεσβυωπία 2. (µτφ.) 
έλλειψη οξύνοιας, διαισθήσεως και διορατικότητας, αδυναµία κατα-
νόησης αιτιών ή πρόβλεψης εξελίξεων: πνευµατική | διανονητική ~ 
ΣΥΝ. στενοκεφαλιά ΑΝΤ. οξύνοια, ευστροφία, διορατικότητα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µύωψ (βλ. λ. µύωπας)]. 

µυωπικός, -ή, -ό [1877] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µυωπία ή τον 
µύωπα: ~ µάτια | γυαλιά 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλ-
λειψη οξύνοιας και διορατικότητας, που µένει άκαµπτος και προ-
σκολληµένος σε ανάγκες και συνήθειες τού παρελθόντος: ~ πολιτική 
| στάση | πνεύµα | κριτική | ηγεσία | προσέγγιση ενός θέµατος ΣΥΝ. 
κοντόφθαλµος ΑΝΤ. οξύνους. — µυωπικ-ά | -ώς επίρρ. 

µύωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η στένωση τής κόρης τού 
οφθαλµού (βλ. κ. λ. µύσις). [ΕΤΎΜ. < µεσν. µύωσις < αρχ. µύω 
«κλείνω (τα µάτια)» (βλ. λ. µυώ)]. 

µύωψ (ο/η) → µύωπας 
Μωάµεo (ο) {άκλ.} προφήτης και ιδρυτής τής ισλαµικής θρησκείας, 

µιας από τις µεγαλύτερες σήµερα στον κόσµο· γεννήθηκε στη Μέκκα 
το 570 µ.Χ. περίπου και πέθανε στη Μεδίνα το 632 και η επίδραση 
που άσκησε οδήγησε σε θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές εξε-
λίξεις τεράστιας σηµασίας για την ιστορία τής ανθρωπότητας· ΦΡ. 
αν | όταν | άµα δεν πάει ο Μωάµεo στο βουνό, πάει το βουνό στον 
Μωάµεo βλ. λ. βουνό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. Muhammad «αινετός» < 
p. hamida «αινώ»]. 

µωαµεθανισµός (ο) [1823] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η θρησκεία που ίδρυ-
σε ο προφήτης Μωάµεθ, µία από τις µεγαλύτερες σήµερα στον κό-
σµο, σύµφωνα µε την οποία ένας είναι ο Θεός, ο Αλλάχ, και ο Μωά-
µεo ο τελευταίος προφήτης του και τού οποίου οι αρχές είναι συ-
γκεντρωµένες στο Κοράνιο (βλ. κ. λ. ισλαµισµός) ΣΥΝ. µουσουλµανι-
σµός, ισλάµ. — µωαµεθανός (ο) [1823], µωαµεθανή (η), µωαµεθανι-
κός,-ή,-ό [1851]. 

µώλος (ο) → µόλος 
µώλωπας (ο) {µωλώπων} ΙΑΤΡ. κάκωση ή τραύµα τής εξωτερικής επι-
φάνειας τού δέρµατος, που εκδηλώνεται συνήθ. ως πρήξιµο και εκ-
χύµωση και προκαλείται από χτύπηµα, πτώση ή και σύνθλιψη ΣΥΝ. 
µωλωπισµός. 
[SIYM < αρχ· µώλωψ, -ωπος < θ. *möl- (µε επίθηµα -ωψ, πβ. µύ-ωψ), 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *mel(s)- «λερώνω - σκουραί-
νω», πβ. λετ. mélns «µαύρος», λιθ. mêlas «κυανός», melyné «µώλω-
πας», αρχ. πρωσ. meine «µελανή κηλίδα» κ.ά. Οµόρρ. µέλ-ας (βλ.λ.), 
µελ-ανός, µολ-ύνω κ.ά.]. 

µωλωπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {µωλώπισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
προκαλώ µώλωπες, χτυπώ κάποιον και του προξενώ κακώσεις στο 
δέρµα ΣΥΝ. µελανιάζω. — µωλωπισµός (ο) [µεσν.] κ. µωλώπισµα (το). 

µώµος (ο) (αρχαιοπρ.) 1. λόγος ή πράξη που έχει χαρακτήρα σφοδρής 
επίκρισης ή κατηγορίας ΣΥΝ. µοµφή, ψόγος, επίπληξη, κατάκριση, 
αποδοκιµασία ΑΝΤ. επιδοκιµασία, επικρότηση 2. (ειδικότ.) βαριάς 
µορφής ειρωνεία, που έχει συνήθ. τον χαρακτήρα προσβολής ΣΥΝ. 
χλεύη, χλευασµός, σκώµµα, λοιδορία, εµπαιγµός ΑΝΤ. θαυµασµός, 
έπαινος 3. (µειωτ.) πρόσωπο που συνηθίζει να εκτοξεύει κατηγορίες 
ή να ειρωνεύεται, να χλευάζει ΣΥΝ. είρων, χλευαστής, σαρκαστής, 
σκώπτης, προσβλητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µώµος, που συνδ. πιθ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
«µΰµαρ· αίσχος, φόβος, ψόγος». Η εναλλαγή των φωνηέντων ω - υ 
έχει ερµηνευθεί είτε ως κώφωση τού -ω- σε -υ- είτε ως µετάπτωση 
(πβ. ζωµός - ζύµη). Κατά τα άλλα, οι εν λόγω εκφραστ. όροι δεν έχουν 
ικανοποιητικές συνδέσεις µε άλλες λεξιλογικές οικογένειες, η δε 
αναγωγή στο ρ. µωκώµαι «χλευάζω, περιπαίζω» είναι αµφίβολη]. 

µώνυχος, -ος, -ον (λόγ. για ζώα) 1. αυτός που έχει ένα µόνο νύχι, µία 
οπλή σε κάθε πόδι: ~ ίππος ΣΥΝ. µονώνυχος, µονόχηλος (βλ.λ.) 2. 
ΖΩΟΛ. µώνυχα (τα) κατηγορία θηλαστικών ζώων ΣΥΝ. µονόχηλα (τα). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µώνυξ. Το β' συνθ. τής λ. είναι ασφαλώς το αρχ. 
άνυξ «νύχι», ενώ ως προς το ά συνθ. έχουν διατυπωθεί δύο εκ δια-
µέτρου αντίθετες απόψεις. Παλαιότερα πιστευόταν ότι µώνυξ < 
*µονΕ)ο)-όνυξ (µε συλλαβική ανοµοίωση και έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει), ενώ σήµερα κερδίζει έδαφος η εκδοχή ότι 
µώνυξ < *σµ-ώνυξ, όπου *σµ- η µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sem- «ένας» 
(> είς), οπότε η λ. θα σήµαινε «µε ένα νύχι»]. 

µωραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µώρα-να, -νθηκα, -µένος} (λόγ.) ♦ 
1. (µετβ.) καθιστώ ή αποδεικνύω (κάποιον) ανόητο, τον κάνω να χάσει 
τον νου του, τη σκέψη και την κρίση του: µωραίνει Κύριος ον 
βούλεται απολέσαι ΣΥΝ. αποβλακώνω, τυφλώνω ΑΝΤ. συνετίζω, σω-
φρονίζω, βάζω µυαλό (σε κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) µιλώ, ενεργώ ή συ-
µπεριφέροµαι ως ανόητος, χάνω τον νου µου, τη σκέψη και την κρι-
τική µου ικανότητα ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, ανοηταίνω, ξεµωραίνοµαι, 
ξεκουτιαίνω ΑΝΤ. συνετίζοµαι, βάζω µυαλό. 

µωράκι (το) -· µωρό 
µωρέ κ. ωρέ επιφών. (λαϊκ.-οικ.) 1. προσφώνηση προσώπων και ζώ-

ων (ανεξαρτήτως φύλου και γραµµατικού γένους): αφήστε µε, ~ παι-
διά, να κάνω τη δουλειά µου! || ώς πότε θες να σε τρέφω, ~ τεµπέλη; 
ΣΥΝ. βρε · 2. (+ προσωπική αντων.) για έµφαση σε προσφώνηση ή 
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αναφορά σε πρόσωπο: µωρ' εσύ, δεν ακούς που σον φωνάζω; || µωρ' αυτός δεν 
τρώγεται µε τίποτα! 3. (γενικότ.) για απορία, θαυµασµό, διαµαρτυρία, 
αποδοκιµασία κλπ.: ~ τι µας λες! || ~ φθηνά τη γλυτώσαµε, σου λέω! || ~ όσα 
και να πεις για δαύτη, είναι λίγα || ~ µπράβο θράσος που το έχεις! || ~! ∆ουλειά 
που µου σκάρωσε! ΣΥΝ. βρε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρε. [ΕΤΥΜ. µεσν., από την κλητ. 
ενικού τού αρχ. επιθ. µωρός (βλ.λ.)]. 

µωρή επιφών. ως προσφών. γυναικών, συνήθ. προσβλητική ή υβριστική: ~ συ, 
έλα 'δω! || σκάσε, ~! || ~ τρελή, τι κάνεις εκεί; [ΕΤΥΜ. µεσν. προσφώνηση, θηλ. 
τού αρχ. επιθ. µωρός (βλ.λ.)]. 

µωρία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.· δύσχρ. µωριών στη σηµ. 2} (λόγ.) 1. (κυ-ριολ.) η 
έλλειψη σκέψης και κρίσης, η µειωµένη ικανότητα αξιολόγησης και 
ερµηνείας των εξωτερικών µηνυµάτων ΣΥΝ. ανοησία, κου-ταµάρα, βλακεία, 
χαζοµάρα, αφροσύνη, άνοια, ευήθεια, ακρισία, αβελτηρία ANT. εξυπνάδα, 
ευστροφία, ευφυΐα, νοηµοσύνη 2. (συνεκδ.) λόγος, πράξη ή συµπεριφορά που 
φανερώνει ανοησία, έλλειψη σκέψης και κρίσης ΣΥΝ. µικρολογία 3. ΙΑΤΡ. 
διανοητική καθυστέρηση, κατά την οποία το άτοµο µένει διανοητικά 
καθηλωµένο στην ηλικία των εννέα ώς δέκα χρόνων και χρειάζεται φροντίδα 
και προστασία από τους άλλους, µπορεί ωστόσο να επιτύχει την άσκηση 
απλής επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

µωρό (το) 1. το πολύ µικρό παιδί, το βρέφος: το ~ κοιµάται στην κούνια || ταΐζω 
| φροντίζω το ~ ΣΥΝ. νήπιο, µικρό, µπέµπης ANT. µεγάλος, ενήλικος 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που δεν το χαρακτηρίζει η ωριµότητα, η οποία αρµόζει στην ηλικία 
του, που σκέπτεται ή συµπεριφέρεται σαν µικρό παιδί: ~ µε θεωρείτε και µου 
τα λέτε αυτά; ΣΥΝ. αφελής, ανώριµος· ΦΡ. κάνω σαν µωρό-παιδί 
συµπεριφορέροµαι σαν να είµαι µωρό, δηλαδή ανώριµα 3, (οικ.) µωρό µου! 
χαϊδευτική προσφώνηση προς αγαπηµένο πρόσωπο, έκφραση τρυφερότητας 
και στοργής ΣΥΝ. αγάπη µου, λατρεία µου 4. (λαϊκ.) όµορφη, ελκυστική νεαρή 
κοπέλα: όλα τα ~ στην πίστα || πέρασε ένα ~ άλλο πράµα! ΣΥΝ. κουκλί. — 
(υποκ.) µωράκι κ. µωρουδάκι κ. µωρουδέλι κ. µωρούλι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µωρόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. µωρός]. 

µωρολογηµα (το) [αρχ.] {µωρολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανόητη κουβέντα, 
λόγος ή οµιλία χωρίς περιεχόµενο: η χθεσινή συζήτηση ήταν γεµάτη 
µωρολογήµατα και φλυαρίες ΣΥΝ. µωρολογία, χαζοκου-βέντα, φληνάφηµα, 
ανοησία, βλακεία ΑΝΤ. ευφυολόγηµα, εξυπνάδα. Επίσης µωρολογία (η) 
[αρχ.]. 

µωρολόγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που λέγει ανοησίες, που τα λόγια του 
δεν έχουν νόηµα ή περιεχόµενο ΣΥΝ. φαφλατάς. 

µωρολογω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µωρολογείς... | µωρολόγησα} (λόγ.) λέω 
ανοησίες, µιλώ ακατάσχετα και χωρίς περιεχόµενο: όλοι µωρολογού-σαν στη 
χθεσινή συζήτηση, κανείς δεν είπε δύο σοβαρές κουβέντες ΣΥΝ. ανοητολογώ, 
φληναφώ ΑΝΤ. ευφυολογώ. 

µωροµάντηλο (το) µαντήλι µιας χρήσεως εµποτισµένο µε υγρό για τον 
καθαρισµό των µωρών. 

µωρόπιστος, -η, -ο [1860] (λόγ.) αυτός που είναι εύπιστος (από ακρισία, 
έλλειψη πείρας ή αφέλεια): µην είσαι ~ και µην παρασύρεσαι από τις 
υποσχέσεις των δηµαγωγών ΣΥΝ. αφελής, ευκολόπιστος, απλοϊ-κός,ευήθης 
ANT. δύσπιστος, ολιγόπιστος. — µωροπιστία (η) [1831]. 

µωρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύνεσης, 
εξυπνάδας ή κριτικής σκέψης: ~ κουβέντες | φιλοδοξία | αντίληψη ΣΥΝ. 
ανόητος, κουτός, άµυαλος ANT. έξυπνος, συνετός, ανοιχτο-µάτης, ευφυής- ΦΡ. 
(α) µωρές παρθένες (µωραί παρθένοι, Κ.∆. Ματθ. 25, 2) (ως χαράκτηρισµός) 
ανέτοιµοι, απροετοίµαστοι άνθρωποι (για κάτι σηµαντικό)· για πρόσωπα που 
χαρακτηρίζει η απρονοησία: ενώ έβλεπαν τον κίνδυνο, δεν πήραν κανένα 
µέτρο' τώρα την έπαθαν σαν τις µωρές παρθένες (β) ουδείς µωρότερος των 
διδασκάλων, αν δεν υπήρχον οι ιατροί κανένας δε θα ήταν πιο ανόητος από 
τους δασκάλους, αν δεν υπήρχαν οι γιατροί' (ειρων.) για τους δασκάλους και 
τους γιατρούς 2. (α) µωρέ βλ.λ. (β) µωρή βλ.λ. — µωρότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος, βρε. 
[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει εγκαταλειφθεί σήµερα η παλαιότ. σύνδεση 
µε σανσκρ. mura- «ανόητος, κουτός», που θα προϋπέθετε µε- 

τάπτωση *mô(u)- | *mû- (πβ. ζωµός - ζύµη). Το λατ. mörus είναι δάνειο από 
την Ελληνική. Η φρ. µωρές παρθένες ανάγεται στην παραβολή τού Ιησού για 
τις δέκα παρθένες (Κ.∆. Ματθ. 25, 1-13), εκ των οποίων οι πέντε ευρέθησαν 
απροετοίµαστες για να υποδεχθούν τον νυµφίο, επειδή δεν είχαν αγοράσει 
λάδι για τα λυχνάρια τους]. 

µωρόσοφος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 1. ανόητο πρόσωπο που φαντάζεται ότι 
είναι σοφός και έξυπνος ΣΥΝ. δοκησίσοφός, ψευδόσο-φος, κενόσοφος ΑΝΤ. 
σοφός, έξυπνος, ευφυής 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που διαθέτει πολλές γνώσεις, 
δεν έχει όµως κρίση για να τις αξιοποιήσει, ο πολυµαθής αλλά ανόητος. — 
µωροσοφία (η). 

µωρότητα (η) → µωρός 
µωρουδάκι κ. µωρουδέλι (το) -+ µωρό 
µωρουδιακά (τα) το σύνολο των ρούχων και των αντικειµένων που 

χρησιµοποιούνται για το ντύσιµο τού µωρού. 
µωρουδίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λαϊκ.) συµπεριφέροµαι σαν µωρό, µε 

λόγια και πράξεις που δεν ταιριάζουν σε ώριµο άνθρωπο ΣΥΝ. µπεµπεκίζω. 
[ΕΤΥΜ. <µωρούδι (υποκ. τού µωρό) + -ίζω]. 

µωρουδισµατα (τα) (λαϊκ.) λόγια, πράξεις ή φερσίµατα που ταιριάζουν σε 
µωρό: Τι ~ είναι αυτά; ∆εν θα µεγαλώσεις ποτέ σου; ΣΥΝ. παιδιαρίσµατα. 

µωρουδίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται, ταιριάζει σε µωρό: ~ ρούχα· συνήθ. 
ως χαρακτηρισµός συµπεριφοράς που δεν ταιριάζει σε ώριµο άνθρωπο, αλλά 
σε µωρό: ~ καµώµατα | φέρσιµο | νάζια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

µωροφιλόδοξος, -η, -ο [1892] (λόγ.-µειωτ.) ο ανόητος και ταυτόχρονα 
φιλόδοξος, αυτός που τρέφει ανόητες φιλοδοξίες ή εκδηλώνει τις φιλόδοξες 
τάσεις του µε ανόητο τρόπο: πλήθος µωροφιλόδοξοι συµµετέχουν στις 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις. — µω-ροφιλοδοξία (η) [1892]. 

µωσαϊκό (το) [1856] 1. δάπεδο ή τοιχογραφία που κατασκευάζεται µε τη 
συγκόλληση ψηφίδων διαφόρων υλικών: στο µπάνιο και στην κουζίνα µας 
έχουµε ~ ΣΥΝ. ψηφιδωτό, ψηφοθέτηµα 2. (µτφ.) σύνολο ανοµοιογενών 
στοιχείων που συνυπάρχουν ή αναµειγνύονται µεταξύ τους: ~ ιδεολογιών | 
εθνοτήτων | θρησκειών | αντιλήψεων ΣΥΝ. σύµ-φυρµα, συµπίληµα, 
συνονθύλευµα, αµάλγαµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mosaico < µεσν. λατ. müsaicus, είδος ψηφιδο-
γραφίας σπηλαίων αφιερωµένων στις Μούσες, < Musa < αρχ. Μούσα]. 

µωσαϊκός1, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το µωσαϊκό (βλ.λ.), που έχει τη 
µορφή και τη σύσταση µωσαϊκού: ~ πλάκες ΣΥΝ. ψηφιδωτός. 

µωσαϊκός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Μωυσή (βλ.λ.): ~ νόµος (το 
σύνολο των 613 διατάξεων που θεωρούνται ότι δόθηκαν στον ισραηλιτικό λαό 
από τον Θεό µέσω τού Μωυσή)· ΦΡ. Μωσαϊκός Νόµος βλ. λ. νόµος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < Μωυσής | Μωσής (βλ.λ.)]. 

µωσαϊσµος (ο) [1854] {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των θρησκευτικών, 
ηθικών και κοινωνικών κανόνων και διατάξεων που αποδίδονται στον Μωυσή 
(βλ.λ.). 

Μωυσής (ο) {-ή κ. (λόγ.) -έως} ο µεγάλος προφήτης και νοµοθέτης τής Π.∆., 
αυτός που απελευθέρωσε τους Εβραίους από τη δουλεία στην Αίγυπτο και 
στη συνέχεια δέχθηκε από τον Θεό τις ∆έκα Εντολές στο Όρος Σινά· ο 
οργανωτής τής θρησκείας και τής λατρείας των Εβραίων (γι' αυτό και στον 
ιουδαϊσµό θεωρείται ως ο µέγιστος προφήτης και δάσκαλος, ενώ παράλληλα 
τιµάται και από τον χριστιανισµό). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Μωυσής | Μωσής < εβρ. MoSé, αβεβ. ετύµου. Η βιβλική 
άποψη αποδίδει στο όνοµα τη σηµ. «βγαλµένος έξω, σωσµένος (από το νερό)» 
(Π.∆. Έξοδος 2, 10: ...έπωνόµασεν δέ το όνοµα αυτού Μω-υσήν λέγουσα, εκ 
τού ύδατος αυτόν άνειλόµην), πβ. εβρ. masah «βγάζω έξω». Ωστόσο, φαίνεται 
πιθ. ότι το όνοµα έχει αιγυπτιακή προέλευση και αποτελεί συντετµηµένο τ. 
ονοµάτων µε β' συνθ. την αιγυπτ. λ. mosi | mo§e «γεννηµένος (από)» (πβ. 
Ραµσής < Ra-mosis «γεννηµένος από τον θεό Ρα»)]. 



Ν 

Ν, ν: vu ή νι, το δέκατο τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Τόσο στην Αρχαία Ελληνική όσο και στη Νέα το γράµµα Ν δήλωσε ένα οδοντικό έρρινο 
σύµφωνο, το [η], το οποίο διέφερε από το χειλικό έρρινο σύµφωνο, το [m]. Μια παραλλαγή τού ερρίνου, το υπερωικό έρρινο (το άγµά) που προφέρουµε στην 
Ελληνική µπροστά από τα κ, γ, χ (πβ. έγκληµα, άγχος, συγγενής), δηλώθηκε πάντοτε (Αρχαία και Νέα Ελληνική) µε το γράµµα Γ και όχι µε το Ν. Στη Ν. 
Ελληνική, µια τρίτη παραλλαγή («αλλόφωνο») τού Ν, το ου-ρανικό [fi] που προφέρουµε λ.χ. στη λ. εννιά, δηλώνεται επίσης µε το γράµµα Ν. Στα 
συλλαβογραφικά αλφάβητα (Γραµµική γραφή Β και κυπριακό συλλαβάριο) το Ν δηλώθηκε µε ιδιαίτερη σειρά συλλαβογραµµάτων (να, νε, νο, νι κ.λπ.). Η τάση 
για συµµετρική απεικόνιση των γραµµάτων ως προς τις κεραίες που το αποτελούν οδήγησε στη δηµιουργία, στο αττικό αλφάβητο, ενός ισοϋψούς στις ακριανές 
κεραίες γράµµατος (Ν), πράγµα που δεν συνέβαινε στην αρχική µορφή τού γράµµατος. Η παράλειψη τής αριστερής κεραίας τού Ν στην ταχυγραφική 
µικρογράµµατη γραφή έδωσε το µικρό (πεζό) γράµµα ν. Οι µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής ανάγουν το αρχικό σχήµα και την ονοµασία τού 
γράµµατος vu στο γράµµα nûn τού βορειοσηµιτικού αλφαβήτου, που σήµαινε το «ψάρι». Η ονοµασία τού νυ επηρέασε και την ονοµασία τού γράµµατος µυ στο 
αρχαίο ελληνικό αλφάβητο. Nu και µυ απλογρα-φήθηκαν στη νεότερη Ελληνική ως νι και µι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ν, ν νυ κ. vi" το δέκατο τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. νυ, αριθµός). Ν. Νότος, 

νότιος, -α, -ο, νότια. 
να1 σύνδ. 1. δείκτης ο οποίος εισάγει συµπληρωµατικές προτάσεις που 

λειτουργούν ως αντικείµενα (συµπληρώµατα τής σηµασίας) ρηµάτων, όπως 
θε'λω, απαγορεύω κ.ά.: θέλω ~ φύγω || σου απαγορεύω ~ µιλάς 2. όταν 
λειτουργεί ως συµπλήρωµα, δηλώνει: (α) πράξη σύγχρονη των ρηµάτων τής 
κύριας και τής δευτερεύουσας πρότασης: τους βλέπαµε ~ περνούν από µπροστά 
µας || την άκουσα ~ τραγουδάει (β) πράξη ετερόχρονη των δύο ρηµάτων: σε 
περιµένω ~ έρθεις || ελπίζω ~ µε πάρεις τηλέφωνο 3. (ειδικότ.) µετά από 
οριστικό άρθρο, οπότε και εισάγει πάντοτε ονοµατική πρόταση: το ~ αγνοείς 
την πραγµατικότητα σε φέρνει σε µειονεκτική θέση || η αίσθηση τού ~ είναι 
κανείς ελεύθερος 4. (µε άρνηση µη): του είπα ~ µη φύγει || θέλω ~ µη µιλάς 
δυνατά· (ειδικότ.) µερικές φορές παραλείπεται, όποτε η σηµασία του 
συµπυκνώνεται στην άρνηση: φύγε και µη σε ξαναδώ στα µάτια µου! (αντί να 
µη) 5. (στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική) δείκτης τής υποτακτικής 
έγκλισης: φεύγω: να φεύγω || έφυγα: να φύγω || ντύνοµαι: να ντύνοµαι || 
ντύθηκα: να ντυθώ 6. ελλειπτικώς, εισάγει ανεξάρτητες προτάσεις, οπότε 
δηλώνει: (α) ευχή ή κατάρα, αντί των «µακάρι», «είθε»: ~ 'σαι καλά! || ~ σου 
ζήσει το παιδί! || αχ, ~ µπορούσα να φύγω! || φύγε και ~ µη σε ξαναδώ! || άντε ~ 
χαθείς, ανόητε || ~ τον φάει η µαύρη γη! (β) προτροπή, προσταγή ή απαγό-
ρευση: ~ κοιτάζεις τη δουλειά σου και ~ µην ανακατεύεσαι στις ξένες 
υποθέσεις! || ~ µη σε ξαναδώ στα µάτια µου || ~ µην ξαναφορέσεις τη µπλούζα 
µου (γ) ερώτηση ή απορία: ~ σε ρωτήσω κάτι; || ποιος ~ 'ναι τέτοια ώρα; || ~ τα 
πούµε; (ενν. τα κάλαντα) (δ) όρκο: αν δεν σου επιστρέψω τα δανεικά, ~ µη 
χαρώ τα παιδιά µου! || ~ µη σώσω, αν σου λέω ψέµατα! (ε) επιθυµία ή 
βούληση: ~ δω τι θα κάνεις χωρίς τη βοήθεια µου || ~ σου πω µια στιγµή! (στ) 
ενδεχόµενο ή δυνατότητα: ποιος ~ το 'λέγε πως θα γινόταν υπουργός! (ζ) 
διαµαρτυρία, απορία ή αγανάκτηση (σε επιφωνηµατικές εκφράσεις µε 
ερωτηµατική µορφή): και ~ σκεφτεί κανείς πως τον µεγάλωσα εγώ! || τόσο 
κοντά µου και ~ µην το δω! 7. (ειδικότ.) µε αναφορικές και ερωτηµατικές 
αντωνυµίες και επιρρήµατα για τον σχηµατισµό φράσεων που δηλώνουν 
απορία, ενδεχόµενο ή δυνατότητα (βλ. κ. σηµ. 6 στ): πότε ~ έφυγε άραγε; || 
ποιος ~ µου έλεγε πως είναι τέτοιος άνθρωπος; || τι ~ έκανα; || πώς ~ µην τον 
αγαπήσω; || όπου ~ 'ναι, θα φανεί το καράβι 8. για τη δήλωση τού τρόπου: 
έµαθε ~ διαβάζει (δηλ. µε ποιον τρόπο | πώς να διαβάζει) 9. ως τελικός 
σύνδεσµος, αντί των «για να», «µε σκοπό να»: θα πάω ~ τον βρω || θα 'ρθω ~ 
σου µιλήσω 10. ως υποθετικός σύνδεσµος αντί των «εάν», «αν»: ~ το 'ξέρα, θα 
το έλεγα || (παροιµ.) « στερνή µου γνώση - σ' είχα πρώτα» 11. ως αιτιολογικός 
σύνδεσµος αντί τού «διότι», «που», «επειδή»: δεν είχες άδικο ~ του φερθείς 
έτσι || δεν έκανες καλά ~ ταξιδέψεις µε τέτοιον καιρό || ~ κοιµήθηκαν άραγε και 
δεν ακούν το τηλέφωνο; 12. ως χρονικός σύνδεσµος αντί των «όταν», «άµα»: ~ 
'ρθει το καλοκαίρι και βλέπουµε || ~ τελειώσω πρώτα το στρατιωτικό κι έπειτα 
παντρευόµαστε 13. ως εναντιωµατικός σύνδεσµος αντί των «έστω και αν», «και 
αν ακόµη»: δεν θα πάω, ο κόσµος ~ χαλάσει || και ~ προσπαθήσω, δεν θα 
πετύχω || ~ το δω και να µην το πιστέψω 14. ως συµπερασµατικός σύνδεσµος 
αντί των «ώστε», «που»: δεν είµαι παιδάκι - φοβάµαι το σκοτάδι! 15. ως ειδικός 
σύνδεσµος αντί των «ότι», «πως», «που»: βλέπω τον κόπο σου ~ πηγαίνει 
χαµένος || µου φαίνεται ~ τον ξέρω 16. µετά από προθέσεις, για τον 
σχηµατισµό σύνθετων συνδέσµων, που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις (οι 
προθέσεις αυτές είναι οι «αντί», «µέχρι», «σαν», «χωρίς», «δίχως»): αντί ~ το 
φτειάξει ο Σωτήρης, το 'φτειαξε η Γιώτα || ξαφνικά σταµάτησε, σαν ~ θυµήθηκε 
κάτι || έφτασε το παιδί πέντε ετών, µέχρι ~ µας πουν ότι έχει σοβαρό πρόβληµα || 
δεν θα πουλήσω το σπίτι χωρίς | δίχως ~ σε συµβουλευτώ 17. προαιρετικά 
συνοδεύει ορι- 

σµένους συνδέσµους (λ.χ. προτού, ωστόσο, έως ότου, ώστε κ.ά.), απο-
τελώντας χαρακτηριστικό τής ιδιολέκτου προσώπου ή προσδίδοντας 
εκφραστικότητα στον λόγο και σχηµατίζοντας ιδιαίτερες εκφράσεις: χτύπησαν 
την πόρτα µου πριν ~ ξηµερώσει || θα τελειώσει η δουλειά ώσπου ~ πεις κύµινο 
|| όπου ~ 'ναι, θα φανεί || βάλε όσο ~ 'ναι 18. (ειδικότ.) µε το επίρρ. «µόνο» για 
τη δήλωση αξίωσης ή παράκλησης, που έχει ταυτόχρονα και τον χαρακτήρα 
υποθέσεως: θα κερδίσουµε σίγουρα- µόνο ~ µη µας τύχει καµιά αναποδιά- 
(ειδικότ.-λαϊκ.) θε να θα, πρόκειται να: όταν ~ 'ρθει η άνοιξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευκτική. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ίνά < αρχ. ίνα (µε καταβιβασµό τού τόνου και 
σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος), πβ. κ. θα. Το αρχ. ?'να (που χρησιµο-
ποιήθηκε αρχικώς ως τοπικό επίρρ. και αργότερα ως τελικός σύνδεσµος) 
παρουσιάζει την κατάλ. -να των τ. οργανικής πτώσεως, πβ. σανσκρ. yé-na, té-
na. Το θ. τού επιρρ. ανάγεται είτε σε *yo- (πβ. δς) είτε σε *3y- (πβ. ίν «αυτήν, 
αυτόν» τής προσωπ. αντωνυµίας, πβ. λατ. im)]. 

να2 µόριο 1. έχει δεικτική σηµασία και συντάσσεται συχνότ. (α) µε αδύνατο 
τύπο αντωνυµίας σε αιτιατική (β) µε ουσιαστικό σε ονοµαστική || ~ η Λίζα! || 
~ το σπίτι που σου έλεγα || ~ τα λεφτά που σου χρωστάω ή (γ) µε συνδυασµό 
και των δύο πτώσεων: ~ µε κι εγώ! || ~ µε τώρα µόνος να περπατώ στους 
δρόµους ΣΥΝ. ιδού, δες εδώ, κοίταξε, αυτού, εκεί, πάρε, λάβε, ορίστε 2. 
(ειδικότ.) µε την ίδια σηµασία συντάσσεται και απολύτως, οπότε ακολουθεί 
κύρια πρόταση: ~! Πάρε το κοµµάτι σου || ~, πιες κι εσύ λιγάκι ΣΥΝ. πάρε, 
ορίστε 3. (ειδικότ.) µε την ίδια σηµασία συντάσσεται και µε γεν. προσωπική ή 
χαριστική: ~ σου, που λες, τον βλέπω να έρχεται κατά πάνω µου || ~ µου κι 
εµένα, ~ σου κι εσένα (για περιπτώσεις που κάποιος θεωρεί ότι τόσο στον ίδιο 
όσο και στον συνοµιλητή του τους πρέπει φασκέλωµα και προβαίνει στη 
χειρονοµία αυτή) ΣΥΝ. ιδού 4. (λαϊκ.) συνάπτεται µε δεικτικές αντωνυµίες και 
τοπικά επιρρήµατα, λειτουργώντας ως επίθηµα αυτών επιτείνοντας τη 
σηµασία τους: εδωνά θα καθίσω, για να µη σας ενοχλώ || αυτονά το παιδί ήταν 
που ήλθε και µε βρήκε (πβ. λ. δα)· ΦΡ. να τα µας! δηλώνει έκπληξη ή/και 
δυσαρέσκεια για κάτι άκαιρο ή αναπάντεχο και δυσάρεστο: ~! Πάνω που είχα 
ηρεµήσει, ξαναχτύπησε το τηλέφωνο! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προστακτικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. επιφών. ην «ιδού, να» (µε ενδιάµεσο τ. ήνί ή ήνά), που ταυτίζεται 
µε το λατ. επιφών. en (αν το τελευταίο δεν είναι δάνειο από την Ελληνική)]. 

ΝΑ. νοτιοανατολικός, -ή, -ό, νοτιοανατολικά. 
Ν.Α. (η) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Ναβαρίνο (το) {συνήθ. όρθ. Ναυαρίνο) η Πύλος· γνωστό από τη ναυµαχία που 

διεξήχθη στον οµώνυµο όρµο (20 Οκτωβρίου 1827), κατά την οποία 
βρετανικά, γαλλικά και ρωσικά πλοία κατανίκησαν τον τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο, αρχικώς αρσ. Ναβαρίνος < αιτ. *τόν Άβαρί-νον (µε 
εσφαλµ. χωρισµό) < *Άβαρίνο)ς), αβεβ. ετύµου, ίσως από το φύλο των 
Άβάρων που κατέλαβαν την Πύλο το 589 µ.Χ. ή, κατ' άλλη εκδοχή, < σλαβ. 
*anorino «σφενδαµνότοπος»]. 

νάγια (η) εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι που ζει κυρ. στην Ασία και την 
Αφρική- αλλιώς κόµπρα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. naja < χίντι na'a «ερπετό» < σανσκρ. näga «ερπετό, φίδι»]. 

ναδίρ (το) [άκλ.} 1. (κυριολ.) ΑΣΤΡΟΝ. το νοητό σηµείο τής ουράνιας σφαίρας, 
που βρίσκεται διαµετρικώς αντίθετα από το ζενίo (βλ.λ.) ΑΝΤ. ζενίo 2. (µτφ.) 
το κατώτατο δυνατό σηµείο, το έσχατο όριο: η καριέρα του έπεσε απότοµα από 
το ζενίo στο ~ || τα οικονοµικά τής χώρας βρίσκονται στο ~ ANT. ζενίθ. [ΕΤΥΜ. 
< ισπ. nadir < αραβ. nazir «αντίθετος» (ενν. τού ζενίθ)]. 

Ναζαρέτ (η) {άκλ.} πόλη τής Παλαιστίνης στη Γαλιλαία, όπου έγινε ο 
Ευαγγελισµός τής Θεοτόκου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο 
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Ιησούς («Ιησούς ο Ναζωραίος»). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ναζαρέτ | Ναζαρά < εβρ. Natserét, πιθ. < netsér «βλα-
στάνω, αναπτύσσοµαι - απόγονος, βλαστός». Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
αποσπάστηκε από το τόπων. Γεννησαρέτ, άλλη ονοµασία τής θάλασ-
σας τής Γαλιλαίας]. 

ναζαρηνός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που προέρχεται από τη Ναζα-
ρέτ (β) αυτός που αναφέρεται στον Ναζωραίο (τον Ιησού Χριστό) 2. 
(α) ναζαρηνή ζωγραφική τάση τής εκκλησιαστικής ζωγραφικής που 
ξεκίνησε στις αρχές τού 19ου αι. και κινείται στο πλαίσιο τής τρισ-
διάστατης νατουραλιστικής-αναγεννησιακής τεχνοτροπίας (β) Λ/α-
ζαρηνοί (οι) ζωγράφοι-αγιογράφοι οι οποίοι ακολουθούν την παρα-
πάνω τεχνοτροπία. 

Ναζαρηνός (ο) [µτγν.] αυτός που κατάγεται από τη Ναζαρέτ, ο Να-
ζωραίος (βλ.λ.). 

ναζί (ο/η) {άκλ.} 1. µέλος τού γερµανικού εθνικοσοσιαλιστικού κόµ-
µατος (που είχε ηγέτη τον Αδόλφο Χίτλερ) ΣΥΝ. εθνικοσοσιαλιστής 2. 
ο οπαδός τού ρατσιστικού και ολοκληρωτικού πολιτικού συστήµα-
τος τού ναζισµού (βλ.λ.), θαυµαστής τής προσωπικότητας και των 
πράξεων τού Χίτλερ. Επίσης ναζής (ο) {ναζήδες}. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 
Nazi < Na(tional-so)zi(alist) «εθνικοσοσιαλιστής»]. 

νάζι (το) {χωρ. γεν.} χαριτωµένη και φιλάρεσκη προσποίηση στη στά-
ση, την κίνηση και τη συµπεριφορά: προχωρούσε λικνιστή, όλο σκέρ-
τσο και - ΣΥΝ. κάµωµα, ακκισµός, (λαϊκ.) τσαλίµι, σκέρτσο, τσιριµό-
νια ΑΝΤ. απλότητα, φυσικότητα- ΦΡ. αρχίζω τα | κάνω νάζια (i) κάνω 
σκέρτσα, τσαχπινιές (ii) (µτφ.) φέρνω αντιρρήσεις σε κάτι, προκειµέ-
νου να ικανοποιήσω επιθυµία µου, δυστροπώ σε κάτι: η µικρή απ' το 
πρωί κάνει νάζια και δεν τρώει, αν δεν της αγοράσω το παιχνίδι || άρ-
χισε πάλι τα ~ και δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε! — (υποκ.) να-
ζάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. naz]. 

ναζιάρης, (ο) {ναζιάρηδες}, ναζιάρα (η) πρόσωπο που κάνει νάζια: ~ 
κοπέλα. — ναζιάρικος, -η, -ο, ναζιάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < νάζι + 
παραγ. επίθηµα -(ι)άρης, πβ. κ. παιχνιδ-ιάρης]. 

ναζισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ιδεολογία και το πολιτικοκοινωνικό κα-
θεστώς που εγκαθιδρύθηκε στη Γερµανία από το εθνικοσοσιαλιστικό 
κόµµα τού Αδόφλου Χίτλερ, µε κύρια χαρακτηριστικά τον ακραίο ρα-
τσισµό και εθνικισµό, την ξενοφοβία, τον ολοκληρωτικό τρόπο δια-
κυβέρνησης κ.λπ. (βλ. κ. λ. εθνικοσοσιαλισµός) ΣΥΝ. χιτλερισµός, 
(γερµανικός) φασισµός. — ναζιστής (ο), ναζίστρια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φασισµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Nazismus (βλ. λ. ναζί)]. 

ναζιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ναζισµό και τους 
οπαδούς του: ~ έµβληµα | προπαγάνδα | θηριωδία | στράτευµα | ση-
µαία | στρατόπεδα συγκεντρώσεως ΣΥΝ. εθνικοσοσιαλιστικός 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει απόλυτα ολοκληρωτικό και καταπιεστικό χα-
ρακτήρα, που υιοθετεί τη βία και προσπαθεί να επιβληθεί µε αυτήν: 
~ συµπεριφορά | νοοτροπία ΣΥΝ. φασιστικός, ολοκληρωτικός, αυταρ-
χικός ΑΝΤ. δηµοκρατικός, φιλελεύθερος. — ναζιστικά επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

ναζού (η) {ναζούδες} η ναζιάρα (βλ. λ. ναζιάρης). [ΕΤΥΜ. < νάζι + 
θηλ. κατάλ. -ού, πβ. κ. ψαρ-ού, γλωσσ-ού, κουρελ-ού]. 

Ναζωραίος (ο) 1. αυτός που κατάγεται από τη Ναζαρέτ (βλ.λ.) 2. (ει-
δικότ.) ο Ιησούς Χριστός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ναζωραίος < τόπων. Ναζαρέτ (βλ.λ.). Η προσαγόρευση 
Ναζωραίος αποδίδεται στον Ιησού και απαντά δώδεκα φορές στην 
Κ.∆. (πβ. Ματθ. 2, 23: και έλθών κατώκησεν εις πόλιν λεγοµένην Να-
ζαρέτ- όπως πληρωθή το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος 
κληθήσεται)]. 
Ναθαναήλ (ο) {άκλ.} 1. ένας από τους µαθητές τού Χριστού· ΦΡ. 
βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ (Κ.∆. Ιωάνν. 1, 45: ευρίσκει Φίλιπ-
πος τον Ναθαναήλ) για δύο ανθρώπους που ταιριάζουν πολύ 2. όνο-
µα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< εβρ. Nathan'el «ο Θεός έχει δώσει». Βλ. κ. Βαρθολοµαίος]. 

ναι (το) <→ νέι 
να! επίρρ.· το κατεξοχήν µόριο τής καταφατικής απάντησης στη Νεο-

ελληνική Κοινή, που δηλώνει: 1. απλή κατάφαση ή έντονη διαβεβαί-
ωση: -Επέστρεψες το βιβλίο στη βιβλιοθήκη; —, το επέστρεψα || ~, µην 
ανησυχείς, θα έλθω µαζί σας αύριο ΣΥΝ. βέβαια, µάλιστα, φυσικά, 
αληθινά ΑΝΤ. όχι, όχι βέβαια, µπα, α µπα· ΦΡ. πες ναι σε περιπτώσεις 
στις οποίες κάποιος παρακαλεί κάποιον ή προσπαθεί να του απο-
σπάσει µια υπόσχεση για κάτι: Θα έρθεις µαζί µου στο πάρτι; Πες 
ναι, πες ναι! 2. αποδοχή των λεγοµένων τού συνοµιλητή, διαπίστωση 
ότι ο συνοµιλητής έχει δίκιο: ~, το δέχοµαι ότι έτσι είναι ΣΥΝ. αληθι-
νά, µάλιστα, έτσι είναι, σωστά, σύµφωνοι, πράγµατι ΑΝΤ. όχι, καθό-
λου, δεν είναι έτσι 3. έµφαση των παραπάνω σηµασιών, όταν επανα-
λαµβάνεται δύο ή τρεις φορές: ~, ~ σου λέω, αυτός ήταν, τον είδα 4. 
κατάφαση ή συναίνεση µε επιφυλάξεις ή υπό όρους, όταν ακολουθεί 
εναντιωµατικός σύνδεσµος (αλλά, ωστόσο, όµως κ.λπ.): ~, σου επι-
τρέπω να πας, πρόσεξε όµως να συµπεριφερθείς όπως πρέπει 5. (ειδι-
κότ.) µε το οριστικό άρθρο σε θέση ουσιαστικού: είναι δύσκολο το -
(η συµφωνία, η συναίνεση)· ΦΡ. λέω το ναι (i) απαντώ καταφατικά, 
αποδέχοµαι αίτηµα, πρόταση κ.λπ.: πες το ναι και µη σε νοιάζει ΣΥΝ. 
συγκατανεύω (ii) (ειδικότ.) αποδέχοµαι πρόταση γάµου: επιτέλους, η 
Κατερίνα τού είπε το ναι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µάλιστα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
παράλλ. τ. τού οµοτικού µορίου νή (πβ. τις αρχ. φρ. vai µα ∆ία, νή 
∆ία). Τόσο ο τ. vai όσο και ο τ. νή ανάγονται σε I.E. *(e)n-ο- (δεικτικό 
µόριο), πβ. σανσκρ. nä-nä, αρχ. σλαβ. na, λατ. nam | enim, τοχ. nai κ.ά. 
Αν το vai θεωρηθεί αρχαιότερο, τότε το νή αποτελεί φω- 

νητική παραλλαγή τής αττικής διαλέκτου. Αν το νή, από την άλλη 
πλευρά, είναι αρχαιότερος τ., τότε εµφανίζει τις παραλλαγές νή, vai, 
νεί (πβ. κ. ή, ai, ει «αν»). Το λατ. ne ενδεχοµένως αποτελεί δάνειο από 
την Ελληνική]. 

Ναϊάς (η) {Ναϊάδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις νύµφες των γλυκών 
νερών, που κατοικούσαν στις πηγές, στους ποταµούς, στις λίµνες, 
στις κρήνες, στα έλη κ.λπ. (πβ. λ. Νηρηίς). Επίσης Ναϊάδα. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < νάω «ρέω» µε µακρό ά (πβ. κ. άέ-ναος) + -ιάς (πβ. αρχ. 
Έλικωνιάς). Κατ' άλλους η λ. προέρχεται από *väFä «κρήνη, πηγή»]. 

νάιλον (το) {άκλ.} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. 1. πολύ ελαστική και ανθεκτική συν-
θετική ύλη, ευαίσθητη στη θερµότητα και στα οξέα, που απορροφά 
ελάχιστα το νερό και χρησιµοποιείται στην κατασκευή ινών, ρούχων, 
σχοινιών, σωλήνων, συσκευών, αντικειµένων καθηµερινής χρήσης 
κ.ά. 2. (ως επίθ.) αυτός που είναι κατασκευσµένος από την παραπά-
νω ύλη: καλσόν ~|| ~ πετονιά | κλωστή | τραπεζοµάντηλο. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. nylon, πιθ. από συµφυρµό < [vi]nyl (βινύλιο, βλ.λ.) + [ray]on 
(ρεγιόν, βλ.λ.)]. 

ναίσκε µόρ. (διαλεκτ.) επιτατικό τού «ναι»: ~ αφέντη µου, όπως δια-
τάξετε! [ΕΤΥΜ. < µεσν. ναϊσκε < φρ. vai σύ καλέ (µε συγκοπή)]. 

ναΐσκος (ο) (λόγ.) µικρός ναός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., υποκ. τού αρχ. ναός (βλ.λ.)]. 

νάιτ κλαµπ (το) {άκλ.} νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως µε µουσικο-
χορευτικό πρόγραµµα (πβ. λ. καµπαρέ). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. night club]. 

ναΐφ επίθ. {άκλ.} 1. χαρακτηρισµός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη, ο οποίος 
δηµιουργεί έξω από τα ακαδηµαϊκά, τα καθιερωµένα αισθητικά 
πλαίσια και φιλοτεχνεί έργα που δεν υπακούουν στους παγιωµένους 
κανόνες (λ.χ. έργα ζωγραφικής που δεν έχουν προοπτική), χρησιµο-
ποιεί λαµπερά, έντονα χρώµατα, έχει τάση για υπερβολική λεπτοµέ-
ρεια κ.ά.: ο Θεόφιλος είναι ο πιο γνωστός Έλληνας - ζωγράφος 2. 
(συνεκδ.) το ίδιο το έργο που φιλοτεχνείται µε τον παραπάνω τρόπο 
3. (γενικότ.) αυτός που ενεργεί χωρίς επιτήδευση, αυθόρµητα ή που 
χαρακτηρίζεται από απλότητα και φυσικότητα ΣΥΝ. απλοϊκός, φυσι-
κός, αυθόρµητος ΑΝΤ. επιτηδευµένος, περίτεχνος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
naïf «απλοϊκός» < λατ. nativus «φυσικός» (p. nascor «γεννιέµαι»)]. 

νάκαρα1 (τα) 1. η σωµατική δύναµη 2. η ψυχική αντοχή. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. (ά)νάκαρα < άνακαρώνω < àva- + καρώνω < αρχ. καρώ (-όω) 
«αποκοιµίζω, ναρκώνω» (βλ. κ. κάρωση). 

νάκαρα2 (τα) 1. (στο Βυζάντιο) διπλά τύµπανα που τα έπαιζαν οι κα-
βαλάρηδες στις στρατιωτικές και άλλες παρελάσεις 2. (γενικότ.) τα 
µουσικά όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νάκαρο (τό) < παλ. ιταλ. naccaro (σύγχρ. nac-chera) < 
αραβ. naqqära «τύµπανο»]. 

νάµα (το) {νάµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. νερό που αναβλύζει από 
πηγή και κυλά, τρεχούµενο νερό: « να γεµίσουν εν αγγείον νερόν... 
από το πλούσιον - τού Προφήτου Ηλιου» (Α. Παπαδιαµάντης) 2. (συ-
νεκδ.) η πηγή από όπου αναβλύζει το τρεχούµενο νερό ΣΥΝ. βρύση, 
κρήνη, κρουνός, κεφαλάρι, κεφαλόβρυσο, νεροµάννα 3. (µτφ.) νάµα-
τα (τα) οτιδήποτε διαθέτει αναζωογονητική δύναµη, αποτελεί πηγή 
ζωής, έµπνευσης κ.λπ.: τα ~ τής παιδείας | τής σοφίας | τής θρησκεί-
ας · 4. ΕΚΚΛΗΣ. το κόκκινο και γλυκό κρασί που χρησιµοποιείται κατά 
την τέλεση τού µυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
νάµα < νάω «ρέω» < *vaE-j'iu, που συνδ. µε σανσκρ. snauti «αφήνω να 
κυλήσει», snuta- «ρευστός»]. 

ναµατερό (το) ΕΚΚΛΗΣ. το ειδικό λειτουργικό σκεύος, στο οποίο φυ-
λάσσεται ο οίνος που προορίζεται για το µυστήριο τής Θείας Ευχα-
ριστίας. [ΕΤΥΜ. < νάµα, -τος + -ερό, πβ. λαδ-ερό, τσαγ-ερό]. 

Ναµίµπια (η) (αγγλ. Republic of Namibia = ∆ηµοκρατία τής Ναµί-
µπιας) κράτος τής Ν∆. Αφρικής, που βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκε-
ανό, µε πρωτεύουσα το Γουίντχουκ, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το δολάριο Ναµίµπιας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Namibia, από το όν. 
των ιθαγενών Nama, αγν. ετύµου]. 

νανάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) όρνιθα πολύ µικρού µεγέθους, όρνιθα-
νάνος. 

νανάκια (τα) {άκλ.} (χαϊδευτικά) ο ύπνος: κάνω - (πέφτω να κοιµηθώ 
ή κοιµάµαι) ΣΥΝ. νάνι. 

νάνι (το) {άκλ.} 1. (χαϊδευτ.-συνήθ. για νήπια) ο ύπνος ΣΥΝ. νανάκια· 
ΦΡ. κάνω νάνι πέφτω να κοιµηθώ ή κοιµούµαι ΣΥΝ. κάνω νανάκια 2. 
επαναλαµβανόµενο σε νανουρίσµατα: νάνι-νάνι το µωρό µου || ~ τού 
ρήγα το παιδί, τού βασιλιά τ'αγγόνι. [ΕΤΥΜ. Ονοµατοπ. λ. από τον ήχο 
τού νανουρίσµατος]. 

νανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ.-IATP. η υπερβολικά αργή και ελλι-
πής ανάπτυξη τού σώµατος ή, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η πλήρης 
διακοπή της, που προκαλείται από ποικιλία κληρονοµικών, µεταβολι-
κών και άλλων διαταραχών και οδηγεί σε ανάστηµα τού ενηλίκου 
µικρότερο από το ελάχιστο φυσιολογικό ΣΥΝ. νανοσωµία, νανοφυΐα 
ΑΝΤ. γιγαντισµός, γιγαντοσωµία, γιγαντοφυΐα 2. BOT. η διακοπή τής 
αυξήσεως φυτού ή η καχεκτική ανάπτυξη αυτού, συνήθ. εξαιτίας 
σφάλµατος κατά τη γενετική σύνθεση, πράγµα που έχει ως συνέπεια 
την παραµονή των διαστάσεων τού φυτού σε όρια µικρότερα από το 
φυσιολογικό. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nanisme]. 

νάνο- κ. νανό- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. (για µονάδες µετρήσεως 
µεγέθους) το ένα δισεκατοµµυριοστό: νανό-µετρο (το ένα δισεκατοµ-
µυριοστό τού µέτρου), νανο-δευτερόλεπτο (το ένα δισεκατοµµυριοστό 
τού δευτερολέπτου) · 2. τη σηµασία τού πολύ µικρού σε µέγεθος, τού 
µικροσκοπικού: νανο-σωµία, νανο-κεφαλία. 
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[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
νάνος. Όταν αναφέρεται σε µονάδες µετρήσεως, αποδίδει το ελ-
λη\Όγενές διεθνές πρόθηµα nano-, πβ. γαλλ. nano-mètre]. νανοκέφαλος, 
-η, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που έχει κεφάλι νάνου, δηλ. δυσανάλογα µικρό 
κεφάλι σε σύγκριση µε το υπόλοιπο σώµα του (συνήθ. είναι και 
µικρόνους ή βραδύνους) ΣΥΝ. µικροκέφαλος ΑΝΤ. µεγαλοκέ-φαλος, 
κεφάλας. — νανοκεφαλία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nanocephalus]. νανοκορµία (η) {χωρ. πληθ.) η νανοσωµία (βλ. λ. 
νανόσωµος). νανοµελής, -ής, -ές {νανοµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. 
(για έµβρυο) αυτό που διαθέτει πολύ µικρά µέλη (χέρια, πόδια). — 
νανοµελία (η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nanomèle]. 
νάνος (ο) 1. ΙΑΤΡ άνθρωπος µε πολύ µικρό ανάστηµα, δηλ. µε ανά-
στηµα το οποίο είναι µικρότερο από το µέσο αντίστοιχο ατόµων τής 
ίδιας ηλικίας τουλάχιστον κατά 20% ΣΥΝ. µικρόσωµος, βραχύσωµος 
ΑΝΤ. γίγαντας 2. (µτφ.) πρόσωπο ασήµαντο ή ανάξιο στον χώρο του: 
~ τής πολιτικής | τής επιστήµης ! τής δηµοσιογραφίας ΣΥΝ. ανίκανος, 
ασήµαντος, τιποτένιος, µηδαµινός, ουτιδανός ΑΝΤ. σπουδαίος, σηµα-
ντικός, τρανός, µεγάλος 3. BOT. φυτό που έχει διαστάσεις πολύ µι-
κρότερες από τις συνηθισµένες, αλλά διατηρεί τις αναλογίες του: ~ 
φοίνικας 4. ΖΩΟΛ. µικρόσωµο ζώο, που χρησιµοποιείται κυρ. ως πει-
ραµατόζωο ή για διασταύρωση µε πιο µεγαλόσωµης ράτσας ζώο: ~ 
χοίρος | όρνιθα 5. ΑΣΤΡΟΝ. ονοµασία αστέρα, που έχει µικρό σχετικά 
µέγεθος και λαµπρότητα (λευκός νάνος) βλ. λ. αστέρας ΑΝΤ. γίγαντας 
• 6. φανταστικό ον που υποτίθεται ότι ζει σε παραµυθένιους τόπους, 
βαθιά στα δάση ή τα βουνά, στις βαθύτερες στοές ορυχείων κ.λπ.: η 
Χιονάτη και οι εφτά ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νάνος, αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο άγν. προέλευσης (όπως 
µαρτυρεί το µακρό -à-). H ανάλυση *νε-άνός (µε συναίρεση και µε-
τάθεση τόνου), που θα οδηγούσε στη λ. νέος (πβ. παράλλ. τ. νεάν, νε-
άνος), δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Το λατ. nanus (> γαλλ. nain) εί-
ναι δάνειο από την Ελληνική]. νανόσωµος, -η, -ο ΙΑΤΡ. (για πρόσ.) 
αυτός που έχει πολύ µικρό ανάστηµα και γενικότ. σωµατικές 
διαστάσεις µικρότερες τού µέσου φυσιολογικού ΣΥΝ. νάνος, 
νανοφυής ΑΝΤ. γιγαντόσωµος, γίγας, γιγαντο-φυής. — νανοσωµία (η). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nanosomous]. νανουρίζω κ. 
(λαϊκ.) ναναρίζω ρ. µετβ. {νανούρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. αποκοιµίζω 
νήπιο τραγουδώντας ένα γλυκό, µονότονο τραγούδι (το νανούρισµα, 
βλ.λ.): η µητέρα νανουρίζει το µωρό της ΣΥΝ. κοιµίζω, γλυκοκοιµίζω 
ΑΝΤ. αφυπνίζω, ξυπνώ 2. (µτφ.) αποκοιµίζω κάποιον µε απαλούς, 
µονότονους ήχους: µας νανούριζε το κύµα. [ΕΤΥΜ. < ναναρίζω (µε 
ανοµοίωση), πιθ. κατά τα νιαουρίζω, γουργου-ρίζω. Πρόκειται για 
ονοµατοποιηµένη λ., πβ. νάνι]. νανούρισµα κ. (λαϊκ.) νανάρισµα (το) 
{νανουρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. µονότονο, αργό, ήρεµο και γλυκό 
τραγούδι (κοινό σε όλους τους λαούς και σε όλους τους πολιτισµούς), 
µε το οποίο αποκοιµίζο-νται τα µικρά παιδιά 2. ΜΟΥΣ. κοµµάτι 
οργανικής µουσικής µε ήρεµο και λικνιστικό χαρακτήρα σε 
τυποποιηµένη φόρµα. νανουριστικός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε 
νανούρισµα ή ο κατάλληλος για νανούρισµα: ~ σκοπός ΣΥΝ. 
αποκοιµιστικός ΑΝΤ. διεγερτικός, εγερτήριος. — νανουριοηκά επίρρ. 
νανουριστός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε νανούρισµα, που έχει τον 
σκοπό ή τον ρυθµό νανουρίσµατος, που µπορεί να νανουρίσει: ~ τρα-
γούδι. — νανουριστά επίρρ. νανοφυής, -ής, -ές {νανοφυ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που έχει ανάστηµα και γενικώς σωµατικές 
διαστάσεις πολύ µικρότερες από το µέσο φυσιολογικό επίπεδο ΣΥΝ. 
νάνος, νανόσωµος ΑΝΤ. γιγαντο-φυής, γίγας, γιγαντόσωµος. — 
νανοφυΐα (η) [1897]. [ΕΤΥΜ αρχ. < νάνο- + -φυής < φύω | -οµαι]. 
Νάντη (η) πόλη τής Β∆. Γαλλίας στις όχθες τού Λίγηρα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Nantes, που οφείλεται στο κελτ. φύλο των 
Ναµ,νητών (Namnetes < κελτ. nanto «κοιλάδα»)]. νανώδης, -ης, -ες 
[αρχ.] {νανώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που µοιάζει µε 
νάνο, που έχει πολύ µικρές διαστάσεις: ~ φυτό | ζώο | οµοίωµα ΣΥΝ. 
µικρός, µικρόσωµος, µικροσκοπικός, λιλιπούτιος, νανόσωµος, νανοφυής 
ΑΝΤ. γιγαντώδης, γιγαντιαίος, µεγαλόσωµος, γιγαντόσωµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. Νάξος (η) 1. το µεγαλύτερο νησί των 
Κυκλάδων Α. τής Πάρου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — 
Ναξκί)της κ. (λαϊκ.) Αξιώτης κ. (λόγ.) Νάξιος [αρχ.] (ο), Ναξιώτισσα 
κ. (λαϊκ.) Αξιώτισσα κ. (λόγ.) Ναξία (η), ναξιώτικος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) 
αξιώτικος κ. (λόγ.) ναξιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Από ορισµένους λεξικογράφους το τοπωνύ-
µιο συνδ. µε το µτγν. επίθ. νάξος «συµπαγής, στερεός» (ίσως < ρ. νάσ-
σω «συµπιέζω»), που όµως δεν ερµηνεύεται σηµασιολογικώς]. 
ναοδοµία (η) {χωρ. πληθ.) η οικοδόµηση, η κατασκευή ναού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ναοδόµος < ναός + δόµος (< δέµω «κτίζω»)]. 
ναός (ο) 1. (στον χριστιανισµό) ο τόπος λατρείας τού θεού και τελέ-
σεως των µυστηρίων: καθεδρικός | µητροπολιτικός - || η λειτουργία θα 
τελεστεί στον ιερό ~ των Αγ. Αναργύρων | τής Αγ. Βαρβάρας ΣΥΝ. 
εκκλησία, ευκτήριος οίκος, οίκος θεού 2. (γενικότ.) ο τόπος όπου 
ασκείται η θρησκευτική λατρεία (οι προσευχές και οι ιερές τελε-
τουργίες των πιστών) οποιασδήποτε θρησκείας ή αίρεσης: χριστια-
νικός | ιουδαϊκός | ειδωλολατρικός | µουσουλµανικός (τζαµί) | βουδι-
στικός | ινδουιστικός -1| ~ τού Απόλλωνα | τής Αθηνάς | τής Ίσιδος 3. 
(ειδικότ. στην ελληνική και ρωµαϊκή αρχαιότητα) οικοδόµηµα αφιε-
ρωµένο στη λατρεία θεού ή ήρωα και ιδιαίτ. το εσώτατο τµήµα τού 
οικοδοµήµατος αυτού, όπου βρισκόταν και το άγαλµα τού λατρευο-
µένου: ~ δωρικού | ιωνικού | κορινθιακού ρυθµού || ~ δίπτερος | περί- 

πτερος ΣΥΝ. άδυτο 4. (µτφ.) κάθε χώρος που θεωρείται σύµβολο συ-
γκεκριµένης κοινωνικής δραστηριότητας: ~ τής τέχνης | τής επιστή-
µης (το πανεπιστήµιο) | τής Θέµιδος (το δικαστήριο) | τής Αφροδίτης 
(πορνείο) | τού ποδοσφαίρου (το στάδιο Γουέµπλεϋ τού Λονδίνου) | 
τού χρήµατος (το χρηµατιστήριο). — (υποκ.) ναΐσκος (ο) [µτγν.] κ. 
ναΰδριο (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *vao-Foç < ναίω «κατοικώ, είµαι εγκατεστηµένος» < 
*νάσ-jω, αβεβ. ετύµου- η σύνδεση µε τις λ. νέοµαι «επιστρέφω» και 
νόστος «επιστροφή» είναι φωνητικώς δυσχερής. Οµόρρ. µετα-νάσ-
της, νεω-κόρος κ.ά.]. 

ναός: συνώνυµα. Το ναός δήλωσε στην αρχαία γλώσσα «τον τόπο 
όπου κατοικεί ο Θεός» (ναός < ναίω «κατοικώ»), η σύλληψη δηλ. 
τής εννοίας τού ναού στην ανθρωποµορφική θρησκεία των αρχαί-
ων Ελλήνων ήταν ότι σε αυτόν κατοικεί ο Θεός. Το ότι η λ. ναός 
χρησιµοποιήθηκε και στη χριστιανική θρησκεία (ναός τού Αγ. Γε-
ωργίου) σχετίζεται µε τη συνέχεια τής γλωσσικής παράδοσης πε-
ρισσότερο παρά µε την περί Θεού αντίληψη των χριστιανών, η 
οποία οδηγούσε στην εκκλησία ως χώρο λατρείας τού Θεού, αφού 
κατά τη χριστιανική πίστη ναός είναι η συγκέντρωση των πιστών 
για την από κοινού λατρεία τού Θεού και την τέλεση τού µυ-
στηρίου τής Θείας Ευχαριστίας: «εν έκκλησίαις ευλογείτε τον Θε-
όν»· από το επίθ. εκκλητος (τού ρ. καλώ) παρήχθη το ουσ. εκκλη-
σία = συγκέντρωση λαού (πβ. την αρχαία Εκκλησία τού ∆ήµου) 
και στην Π.∆. και Κ.∆. (κοινότητα των πιστών). Το τέµενος, στην 
Αρχαία µεν σήµαινε τον χώρο τον αφιερωµένο σε κάποιον θεό, τον 
ιερό χώρο, ενώ σήµερα δηλώνει συνήθως τον µη χριστιανικό ναό, 
ιδίως το µουσουλµανικό τέµενος, το τζαµί. Τέλος, το ιερό δηλώνει 
αφενός µεν ό,τι και το τέµενος και µάλιστα συνολικά τα κτίσµατα 
και τον ναό που καταλαµβάνουν ιερό χώρο, αφετέρου δε το 
τµήµα τής χριστιανικής εκκλησίας όπου βρίσκεται η Αγία Τράπεζα 
και όπου τελείται το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας. 

Ναούµ (ο) {άκλ.} 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου 
τής Π.∆. 2. όσιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Nahûm «παρηγορητής»]. 

Ναοΰρου (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Nauru = ∆ηµοκρατία τού Να-
ούρου) νησιωτικό κράτος τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού µε πρωτεύουσα 
το Γιαρέν, επίσηµες γλώσσες τη Ναούρου και την Αγγλική και νόµι-
σµα το δολάριο Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Nauru, αγν. ετύµου]. 

Νάουσα (η) {-ας κ. -ούσης) 1. πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό 
Ηµαθίας 2. κωµόπολη τής νήσου Πάρου. — Ναουσαίος (ο), Ναου-σαία 
(η), ναουσαίικος, -η, -ο κ. ναουσιώτικος 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Νάους)τ)α, πιθ. από παραφθορά τού ονόµατος Νέα 
Αύγούστα. Έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι συνδ. µε το ρ. νάω 
«ρέω» (βλ. λ. νάµα), πβ. θηλ. µτχ. νάουσα]. 

νάπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) είδος µαλακού, γυαλιστερού δέρµατος: γά-
ντια από ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. nappe < λατ. mappa «πετσέτα»]. 

ναπάλµ (το) {άκλ.) 1. ΧΗΜ. µείγµα από άλατα µε νάτριο και αργίλιο 
ορισµένων οξέων, που αναµειγνύονται µε βενζίνη για την παρασκευή 
µάζας που έχει την υφή ζελατίνας, η οποία είναι εξαιρετικά εύφλε-
κτη και έχει εκρηκτικές ιδιότητες, γι' αυτό και χρησιµοποιείται ως 
γόµωση φλογοβόλων και εµπρηστικών βοµβών (και ναρκών): βόµβα ~ 
2. (συνεκδ.) η βόµβα µε γόµωση από τέτοιο µείγµα: οι ~ έπληξαν κα-
τοικηµένες περιοχές. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. napalm < na(phthene) (βλ. λ. ναφθαλίνη) + palm(itate) 
«άλας τού παλµιτικού οξέος» (< palm «φοίνικας»)]. 

νάπη (η) {ναπών} (αρχαιοπρ.) δασωµένο φαράγγι ή κοιλάδα, δάσος 
πάνω σε βουνό. [ΕΤΥΜ < αρχ· νάπη | νάπος, αγν. ετύµου]. 

ναπολεόνι (το) {ναπολεον-ιού | -ιών) παλαιότερο γαλλικό νόµισµα 
αξίας είκοσι φράγκων. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. napoléon, από το όνοµα τού Ναπολέοντος Α Βοναπάρ-
τη]. 

ναπολεόντειος, -α, -ο [1811] αυτός που σχετίζεται µε τον Μέγα Να-
πολέοντα (Βοναπάρτη) (1769-1821), µεγάλο στρατηγό, πολιτικό και αυ-
τοκράτορα των Γάλλων και µία από τις µεγαλύτερες µορφές τής σύγ-
χρονης ιστορίας: ~ πόλεµοι | εποχή | κώδικας (ο γαλλικός αστικός 
κώδικας τού 1804) | ικανότητες. 

Ναπολέων (ο) {Ναπολέοντ-ος, -α) 1. όνοµα στρατιωτικών και πολι-
τικών ανδρών τής Γαλλίας, µε κυριότερο τον Ναπολέοντα Α Βονα-
πάρτη (Μέγα Ναπολέοντα' 1769-1821), µεγάλο στρατηγό, πολιτικό και 
αυτοκράτορα των Γάλλων και µία από τις µεγαλύτερες µορφές τής 
σύγχρονης ιστορίας 2. (µετωνυµ.) για πρόσωπο που µπορεί να κάνει 
ταυτόχρονα διαφορετικά πράγµατα, π.χ. να µιλάει σε κάποιον και να 
ακούει κάτι άλλο ή να γράφει κ.λπ. 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (κα-
θηµ.) Ναπολέοντας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Napoléon, όν. γερµ. αρχής, που πιθ. συνδ. µε τη µυθική 
φυλή των Nibelungen, κατά παρετυµολ. επίδρ. τού ιταλ. τόπων. 
Napoli]. 

Νάπολη (η) → Νεάπολη 
ναπολιτάνικος, -η, -ο [µεσν.] → Νάπολη 
Ναπολιτάνος (ο) → Νεάπολη 
Ν.Α.Ρ. (το) Νέο Αριστερό Ρεύµα. 
ναργιλές κ. αργιλές (ο) (ναργιλέδες) (λαϊκ.) ασιατικού τύπου συ-

σκευή για κάπνισµα, που αποτελείται από µακρύ και ευλύγιστο σω-
λήνα (το µαρκούτσι), ο οποίος συνδέεται µε φιάλη νερού από µικρό, 
πήλινο δοχείο (τον λουλά, βλ.λ.), στον οποίο καίγεται ένα είδος κα- 
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πνού (τουµπεκί), που διέρχεται πρώτα από τη φιάλη τού νερού, για να ψυχθεί 
και να φιλτραριστεί και κατόπιν διοχετεύεται διά µέσου τού σωλήνα στο 
στόµα τού καπνιστή. — (υποκ.) ναργιλεδάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. nargile < 
περσ. nârgila < nârgil «ινδική καρύδα» (από την οποία κατασκευάζονταν 
δοχεία)]. 

νάρδος (ο/η) (επίσ.) 1. το φυτό βαλεριάνα (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το αιθέριο έλαιο 
που εξάγεται από το φυτό βαλεριάνα και χρησιµοποιείται και ως 
καταπραϋντικό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. νάρδος | νάρδον, δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. nêrd, αραµ. 
nirda, ακκαδ. lardu. Εφόσον το φυτό κατάγεται κυρ. από την Ινδία, δεν 
αποκλείεται οι σηµιτ. λ. να ανάγονται στο συνώνυµο σαν-σκρ. nâlada-]. 

νάρθηκας (ο) {ναρθήκων} 1. ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή (σκελετός) που κα-
τασκευάζεται κυρ. από γύψο, αλλά και από ξύλο, µέταλλο, χαρτόνι, πλαστικό 
κ.ά., επενδύεται εσωτερικά µε βαµβάκι ή αφρώδες υλικό και χρησιµεύει για 
να ακινητοποιεί τµήµατα τού σκελετού, κυρ. τα άνω και κάτω άκρα, τα οποία 
έχουν υποστεί κάταγµα, διάστρεµµα ή βαρύ τραύµα · 2. ΑΡΧΙΤ. το πρόσθιο 
τµήµα τού χριστιανικού ναού, αυτό που βρίσκεται στη δυτική πλευρά, πριν 
από τον κυρίως ναό, και έχει συνήθ. τη µορφή στοάς, η οποία καλύπτει 
ολόκληρο το πλάτος τού ναού- το τµήµα αυτό συνδέεται µε τον κυρίως ναό µε 
τρεις µεγάλες πύλες και στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους στέκονταν εκεί οι 
κατηχούµενοι: «κάθε Κυριακή πρωί λειτουργούσε κατηχητικό στον ~» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. πρόναος, πρόδοµος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νάρθηξ, -ηκος (που εµφανίζει επίθηµα -άκ-, πβ. κ. µύρ-µηξ). Η 
λ., που παρουσιάζει την εναλλαγή νάρθηξ | νάθρηξ, είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. nadâ «καλάµι». Η σηµ. «καλάµι» φαίνεται να είναι και η 
αρχική τής λ. νάρθηξ, η οποία αργότερα γενικεύθηκε στη δήλωση τού 
αντικειµένου ή τού χώρου που έχει σχήµα επίµηκες. Η αρχιτεκτονική χρήση 
τού όρου είναι όψιµη µτγν.]. 

ναρκαλιεία (η) {χωρ. πληθ.} ΣΤΡΑΤ. η επιχείρηση περισυλλογής και 
εξουδετέρωσης των ναρκών, µε σκοπό να καθαριστεί πλήρως ναρκοπέδιο ή 
να δηµιουργηθεί διάδροµος ασφαλείας, µέσα από τον οποίο να διέρχονται 
χωρίς κίνδυνο στρατιωτικές ή ναυτικές µονάδες. — ναρκαλιεύω ρ., 
ναρκαλιευτής (ο). 

ναρκαλιευτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ναρκαλιεία (βλ.λ.): ~ 
σκάφος | επιχείρηση 2. ΝΑΥΤ. ναρκαλιευτικό (το) πολεµικό πλοίο που έχει 
κατασκευαστεί ειδικά για την εκκαθάριση τής θάλασσας από τις νάρκες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. minesweeper]. 

νάρκη (η) {ναρκών} 1. προσωρινή ελάττωση ή απώλεια των αισθήσεων και τής 
κινητικής ικανότητας, πρόσκαιρη παράλυση που προκαλείται από έντονο 
φόβο ή άλλο ισχυρό συναίσθηµα, αποπληξία κλπ.: πέφτω σε ~ ΣΥΝ. 
µούδιασµα, χαλάρωση, αποχαύνωση, κώµα ANT. ενεργητικότητα, ενάργεια 2. 
(ειδικότ.) έντονη τάση προς ύπνο, κατάσταση βαθέος ύπνου ή λήθαργου: 
γύρισα κατάκοπος στο σπίτι µου και βυθίστηκα αµέσως σε ~ ΣΥΝ. υπνηλία 
ANT. αϋπνία 3. ΒΙΟΛ. (α) κατάσταση µειωµένης δραστηριότητας τού 
µεταβολισµού, στην οποία πέφτουν πολλοί οργανισµοί, όταν οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες γίνονται αντίξοες (β) χειµερία νάρκη κατάσταση 
χαµηλότατου µεταβολισµού και µειωµένης θερµοκρασίας τού σώµατος, που 
εκδηλώνεται µε βύθισµα σε λήθαργο και παρατηρείται σε ορισµένα 
θηλαστικά, αµφίβια, ερπετά και ψάρια κατά τη διάρκεια τού χειµώνα (γ) 
θερινή νάρκη κατάσταση αδράνειας, στην οποία πέφτουν ορισµένα ζώα των 
θερµών περιοχών, για να αποφύγουν τις αντίξοες συνθήκες τής θερινής 
ξηρασίας 4. (µτφ.) ελάττωση των διανοητικών λειτουργιών, τής σκέψης και 
τής κρίσης, αδράνεια τού πνεύµατος: «να φυλάγεσαι από τη µισή µόρφωση και 
από τη µισή µάθηση, που καταντά στρέβλωση και ~» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. 
αποχαύνωση, αποβλάκωση ΑΝΤ. εγρήγορση • 5. ψάρι τής κατηγορίας των 
σελαχίων, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό ότι ναρκώνει, παραλύει ή και 
φονεύει µε ηλεκτρική εκκένωση το θύµα του, όταν το ακουµπήσει ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) µουδιάστρα · 6. ΣΤΡΑΤ. εκρηκτική πολεµική συσκευή που θάβεται στη 
γη ή βυθίζεται στη θάλασσα και ανατινάζει οτιδήποτε προσκρούει επάνω της: 
~ κατά προσωπικού | αντιαρµατική || ποντίζω ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *(s)nrq-ê, συνεσταλµ. βαθµ. θέµατος που εξέφραζε τη γενική 
σηµ. «συνδέω, δένω», πβ. αρχ. γερµ. sner(a)han, αρχ. σκανδ. snara κ.ά. Από 
ένα ηλεκτροφόρο χέλι, γνωστό στους αρχαίους ως νάρκη ποτάµια, που 
προκαλούσε παράλυση σε ό,τι το άγγιζε, προήλθε η σηµερινή χρήση τής λ. 
στη στρατιωτική γλώσσα, αποδίδοντας ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. mine, torpedo]. 

νάρκη - τορπίλη - ναύκλαστρον. Το νάρκη (ή νάρκα) δηλώνει κανονικά τον 
εκρηκτικό µηχανισµό που χρησιµοποιείται στην ξηρά ή και στη θάλασσα 
για την ανατίναξη και καταστροφή οχηµάτων ή σκαφών και δυνάµεων τού 
εχθρού. Κύρια σηµασία τού νάρκη είναι «η κατάσταση νάρκωσης, ο 
λήθαργος µε πλήρη ή µερική απώλεια των αισθήσεων», νάρκη δε είναι από 
την αρχαιότητα και η ονοµασία ψαριού που µε την ηλεκτρική εκκένωση 
παραλύει ή θανατώνει το θύµα του. Στη Ν. Ελληνική -άγνωστο από ποιον- 
η λ. νάρκη χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει στη στρατιωτική ορολογία τον 
αντίστοιχο εκρηκτικό µηχανισµό, που σε ξένες γλώσσες (Αγγλική - 
Γαλλική) είναι γνωστός ως mine. To τορπίλη χρησιµοποιήθηκε ως δάνειο 
από το γαλλ. torpille, για να δηλώσει (τέλη 19ου αι.) τον εκρηκτικό 
µηχανισµό που χρησιµοποιείται για την ανατίναξη πλοίων. Οι Άγγλοι 
ονόµασαν τον µηχανισµό αυτόν torpedo. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι τόσο 
το torpedo όσο και το torpille ανάγονται στο λατ. ουσ. torpedo που δήλωνε 
τη «νάρκη, νάρκωση», ενώ συγχρόνως αποτελούσε και τη λατινική 
ονοµασία τού ψαριού νάρκη. Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι στο Ονοµατολόγιον 

ναυτικόν (1850, ανατ. 1884) των Λ. Παλάσκα, Α. Κουµελά και Φιλ. 
Ιωάννου για το γαλλ. torpille πλάστηκε ο ελλην. όρος ναύκλαστρο (< ναϋς 
+ κλώ «σπάζω»), για την οποία ο λεξικογράφος Στέφ. Κου-µανούδης 
(Συναγωγή νέων λέξεων..., 1900) παρατηρεί: «Ή λέξις αύτη και ai εξ αυτής 
παράγωγοι είναι πολύ δυσπρόφερτοι και έξολισθητικοί εις το απαρέµφατον. 
Προτιµώ εγώ τάς εκ τής νάρκης ποιηθείσας διά το ναυτικόν µηχάνηµα». 

ναρκισσεύοµαι1 ρ. αµετβ. αποθ. [1896] {ναρκισσεύ-θηκα, -µένος) (λόγ.) 
θαυµάζω τον εαυτό µου, επιδεικνύω αυταρέσκεια ΣΥΝ. αυτο-θαυµάζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ναρκισσισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η υπερβολική αυταρέσκεια, ο 
άµετρος αυτοθαυµασµός 2. ΨΥΧΟΛ. η έλξη τού ατόµου προς τον ίδιο του τον 
εαυτό (µπορεί να είναι είτε πρωτογενής, οπότε αποτελεί κατά τους 
ψυχαναλυτές φυσιολογικό στάδιο τής ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης τού 
παιδιού, είτε δευτερογενής, οπότε παρατηρείται σε ενήλικα άτοµα και 
θεωρείται παθολογική κατάσταση). — ναρ-κισσιστής (ο), ναρκισσίστρια (η), 
ναρκισσιστικός, -ή, -ό, ναρκισσιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. narcissisme]. 

Νάρκισσος (ο) {-ου κ. -ίσσου | πληθ. στη σηµ. 2} 1. ΜΥΘΟΛ. ωραίος νέος που 
ερωτεύθηκε τον εαυτό του, όταν είδε το είδωλο του στο νερό πηγής 2. 
(µετωνυµ.) αυτός που θαυµάζει και αγαπά υπερβολικά τη µορφή, την 
εξωτερική του εµφάνιση, και κατ' επέκτ. ολόκληρο τον εαυτό, το «εγώ» του, 
για την ωραιότητα του ή για τις επιδόσεις του ΣΥΝ. ναρκισσιστής, 
αυτάρεσκος. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. νάρκισσος}. 

νάρκισσος (ο) καλλωπιστικό φυτό µε άφυλλο βλαστό, φύλλα πα-ράρριζα, όρθια 
και γραµµωτά αρωµατικά άνθη σε χρώµα λευκό ή κίτρινο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο (όπως φαίνεται και από το επίθηµα -
ισσος), που συνδέθηκε παρετυµολ. (ήδη από την αρχαιότητα) µε τη λ. νάρκη]. 

ναρκοβόλο (το) [1889] ΣΤΡΑΤ. πολεµικό πλοίο ειδικά κατασκευασµένο ή 
µετασκευασµένο για να ποντίζει υποβρύχιες νάρκες σε θαλάσσια περιοχή 
ΣΥΝ. ναρκοθέτις (η) ANT. ναρκαλιευτικό. [ΕΤΥΜ. < νάρκη + -βόλο < βάλλω, 
απόδ. τού γαλλ. (bateau) torpilleur]. 

ναρκοδηλητηρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ο ναρκωτι-σµός 
(βλ.λ.); 

ναρκοδολάρια (τα) {ναρκοδολαρίων} τα κέρδη σε δολάρια από την εµπορία 
ναρκωτικών: «το ιδιόρρυθµο πολιτικό της σύστηµα εν πολλοίς στηρίζεται στα ~: 
είναι αλήθεια ότι η χώρα αυτή κατάφερε να εκσυγχρονισθεί χάρη στην κοκαΐνη» 
(εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. narcodollar, από συµφυρµός των λ. 
narcotics και dollar]. 

ναρκοθεραπεία (η) {ναρκοθεραπειών} η υπνοθεραπεία (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. narcotherapy]. 

ναρκοθέτηση (η) → ναρκοθετώ 
ναρκοθέτις (η) [1888] {ναρκοθέτ-ιδος | -ίδων} ΣΤΡΑΤ. (λόγ.) πλοίο, αεροσκάφος 

ή υποβρύχιο που χρησιµοποιείται για ναρκοθέτηση θαλασσίων ναρκοπεδίων 
(πβ. λ. ναρκοβόλο). [ΕΤΥΜ. < νάρκη + -θέτις < θέτω | τίθεµαι (βλ.λ.)]. 

ναρκοθετώ ρ. µετβ. {ναρκοθετείς... | ναρκοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
ΣΤΡΑΤ. δηµιουργώ ναρκοπέδιο, δηλ. θάβω νάρκες στην ξηρά ή τις ποντίζω στη 
θάλασσα, για να ανατιναχθούν οι εχθρικοί στόχοι που προσκρούουν σε αυτές 
ΑΝΤ. ναρκαλιεύω 2. (µτφ.) ενεργώ κρυφά ή δόλια, για να ακυρώσω το 
αποτέλεσµα ενέργειας, να µαταιώσω προσπάθεια κλπ.: διάφοροι υπονοµευτές 
ναρκοθετούν το κυβερνητικό έργο ΣΥΝ. υπονοµεύω ΑΝΤ. ενισχύω. — 
ναρκοθέτηση (η). [ΕΤΥΜ. < ναρκο- (< νάρκη) + -θετώ < -θέτης (βλ. λ. 
θέτω)]. 

ναρκοθηρεία (η) (ορθότ. ναρκοθηρία) {χωρ. πληθ.} η επιχείρηση εντοπισµού 
ναρκών µε ηχοβολιστική συσκευή (Sonar) είτε στον βυθό ή 
αγκυροβοληµένων, µε σκοπό την εξουδετέρωση/καταστροφή τους, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί εκκαθάριση θαλασσίων ναρκοπεδίων ή δηµιουργία ∆ιαύλων 
Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας (∆ΑΝ) για τα εµπορικά και πολεµικά πλοία. — 
ναρκοθηρεύω (ορθότ. ναρκοθηρώ) ρ. [ΕΤΥΜ < νάρκη + -θηρία < θήρα 
«κυνήγι», απόδ. τού αγγλ. mine-sweeping, o κανονικός σχηµατισµός των 
συνθέτων αυτής τής κατηγορίας είναι σε -θηρία, -θηρώ, -θηρικός (λ.χ. προικο-
θηρία, ψηφο-θη-ρώ, σκανδαλο-θηρικός). Η υιοθέτηση τού ναρκο-θηρεύω και 
των παραγώγων του οφείλεται σε απευθείας επίδρ. τού απλού θηρεύω και τού 
συνωνύµου ναρκ-αλιευτικός, ναρκ-αλιεία]. 

ναρκοθηρευτικός, -ή, -ό (ορθότ. ναρκοθηρικός) αυτός που σχετίζεται µε τη 
ναρκοθηρεία: ~ πλοίο. 

ναρκοληψία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση, κατά την οποία 
παρατηρείται κατά περιόδους ακατανίκητη τάση τού ασθενούς για ύπνο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. narcolepsy]. 

ναρκοµανής, -ής, -ές {ναρκοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει εθιστεί στη 
χρήση ναρκωτικών ουσιών, που λαµβάνει συστηµατικά µία ή περισσότερες 
ναρκωτικές ουσίες και έχει έντονο στερητικό σύνδροµο, αν διακόψει τη 
χρήση τους ΣΥΝ. τοξικοµανής. — ναρκοµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ναρκο- (< νάρκη) + -µανής < ρ. µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-
ην), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. narcomane]. 

ναρκοπέδιο (το) {ναρκοπεδί-ου | -ων} 1. ΣΤΡΑΤ. χερσαία ή θαλάσσια περιοχή, 
στην οποία έχουν τοποθετηθεί ή ποντιστεί νάρκες σε τέτοια διάταξη, ώστε να 
είναι αδύνατη η διάβαση των εχθρικών στρατευµάτων και οχηµάτων ή ο 
διάπλους των εχθρικών πλοίων: αµυντικό ~ (αυτό που δηµιουργεί κάθε 
εµπόλεµος κοντά στις βάσεις και στα λι- 
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µάνια του για προστασία) || επιθετικό ~ (αυτό που δηµιουργεί ο εµπόλεµος, εάν 
έχει τη δυνατότητα, κοντά στα ορµητήρια τού εχθρού, για να αποτρέψει τις 
επιθέσεις του) 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός καταστάσεων ή χώρων που 
εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους: προσπαθώντας να εισχωρήσει στα άδυτα τής 
µαφίας, ένιωσε ότι κινείται σε ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. minefield]. 
ναρκοπόλεµος (ο) {ναρκοπολέµ-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. Ο πόλεµος που διεξάγεται µε 
τη χρήση ναρκών, συνήθ. οι ναυτικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στη ρίψη ή 
αγκυροβολιά ναρκών στη θάλασσα ή στην εξουδετέρωση τους. ναρκοσυλλέκτης 
(ο) {ναρκοσυλλεκτών} ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικός ειδικά εκπαιδευµένος για να 
ανακαλύπτει και να εξουδετερώνει (χερσαίες) νάρκες. ναρκοσυλλέκτις (η) 
{ναρκοσυλλέκτ-ιδος | -ίδων} ΣΤΡΑΤ. το ναρκαλιευτικό (βλ. λ. ναρκαλιευτικός, 
σηµ. 2). ναρκώνω ρ. µετβ. {νάρκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ τάση για βα-
θύ ύπνο και προσωρινή απώλεια των αισθήσεων, ρίχνω σε λήθαργο: το 
µονότονο κούνηµα τού καραβιού µε νάρκωσε και αποκοιµήθηκα ΣΥΝ. κοιµίζω, 
αποκοιµίζω, υπνωτίζω ΑΝΤ. ξυπνώ, αφυπνίζω 2. ΙΑΤΡ. προκαλώ γενική ή τοπική 
αναισθησία, χρησιµοποιώντας ανάλογα φάρµακα, για να µην αισθάνεται ο 
ασθενής πόνο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης ΣΥΝ. αναισθητοποιώ 
3. (µτφ.) προξενώ πνευµατική αδράνεια, επιφέρω διανοητική νάρκη: η προβολή 
ασήµαντων θεµάτων ως σηµαντικών στα δελτία ειδήσεων ναρκώνει τη σκέψη τού 
κοινού ΣΥΝ. αποχαυνώνω, αποβλακώνω, υπνωτίζω ΑΝΤ. ξυπνώ, αφυπνίζω, 
διεγείρω. — νάρκωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ναρκώ (-όω) < νάρκη (βλ.λ.)]. 
νάρκωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο βαθύς ύπνος που 
συνοδεύεται από προσωρινή απώλεια τής συνείδησης και παύση κάθε κίνησης 
ΣΥΝ. αναισθησία, χαύνωση ΑΝΤ. εγρήγορση, διέγερση 2. ΙΑΤΡ. ελάττωση τής 
διεγερσιµότητας τού νευρικού συστήµατος έτσι, ώστε να εξασθενήσει ή και να 
κατασταλεί πλήρως η λειτουργία του, που προκαλείται µε τη χορήγηση 
κατάλληλων αναισθητικών φαρµάκων, ώστε να µην αισθάνεται ο ασθενής πόνο 
κατά τη διάρκεια χειρουργικής ή άλλης επέµβασης: γενική | ολική ~ (γενική 
αναισθησία, κατά τη διάρκεια τής οποίας καταργείται η αίσθηση τού πόνου σε 
ολόκληρο το σώµα) || τοπική ~ (απώλεια τής αίσθησης τού πόνου σε 
συγκεκριµένο σηµείο τού σώµατος, που επιτυγχάνεται µε επάλειψη, ψεκασµό ή 
ένεση συγκεκριµένων ουσιών στην περιοχή αυτή) ΣΥΝ. αναισθησία 3. (µτφ.) η 
προσωρινή καταστολή τής λειτουρ-γείας, η αδρανής κατάσταση: η ~ τής 
κριτικής | τού πνεύµατος || «στιγµιαία ~ τού ψυχισµού» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ωση. ναρκωτής (ο) ο αναισθησιολόγος (βλ.λ.). 
ναρκωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που προξενεί ή επιφέρει νάρκωση, που προκαλεί 

αναισθησία: ~ ουσία | φάρµακο ΣΥΝ. αναισθητικός, υπνωτικός ΑΝΤ. 
διεγερτικός 2. (ειδικότ.) ναρκωτικό (το) (α) τοξική ουσία µε φυσική ή χηµική 
προέλευση, που προκαλεί κατάσταση νάρκης και τάση για ύπνο ή και το 
αντίθετο, διέγερση, αίσθηµα ευφορίας και ευεξίας, επιφέροντας ταυτόχρονα 
εξασθένηση, διαστροφή ή και πλήρη αδράνεια των φυσιολογικών λειτουργιών 
τού κεντρικού νευρικού συστήµατος και προκαλώντας στους χρήστες εθισµό, 
σωµατική εξάρτηση και στερητικό σύνδροµο: ήπια | µαλακά | σκληρά ~|| τα ~ 
απειλούν τη νεολαία (β) (σπανιότ.) φάρµακο που ανακουφίζει από τον πόνο ή 
προκαλεί πλήρη αναισθησία και απώλεια τής αίσθησης τού πόνου, η οποία 
είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης ΣΥΝ. 
αναλγητικό, αναισθητικό (γ) (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί πνευµατική αδράνεια: 
πολλοί θεωρούν την τηλεόραση ως επικίνδυνο ~. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ναρκώ (-όω) < νάρκη. Η σηµ. 2 αποτελεί µετάφρ. δάνειο, 
πβ. γαλλ. narcotiques, αγγλ. drugs (λ.χ. ήπια | σκληρά ~, αγγλ. soft | hard 
drugs)]. ναρκωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το σύνολο των διαταραχών τού 
νευρικού συστήµατος και γενικά των παθολογικών καταστάσεων και των 
παρενεργειών που προκαλούνται από την παρατεταµένη χρήση ναρκωτικών 
ουσιών ΣΥΝ. ναρκοδηλητηρίαση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
narcotisme], Ν.Α.Σ. (ο) Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσµος. 
Ν ΑΣΑ (η) (N.A.S.A.) η ειδική αµερικανική υπηρεσία, η οποία σχεδιάζει και 

οργανώνει αποστολές στο διάστηµα για επιστηµονικούς και άλλους σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. National Aero-nautics and Space Administration 
«Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος»]. ναστόδερµα (το) 
{ναστοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} δέρµα που παλαιότερα χρησιµοποιήθηκε για 
την κατασκευή παπουτσιών. [ΕΤΥΜ < ναστός (βλ.λ.) + δέρµα]. ναστόλιθος (ο) 
[ναστολίθ-ου | -ων, -ους} ΤΕΧΝΟΛ. υλικό που παρασκευάζεται µε συµπίεση 
κοµµατιών σκληρού χαρτιού, ζελατίνης, αργίλου και άλλων υλών και 
χρησιµοποιείται κυρ. για την κατασκευή µικρού κόστους οικιακών ανάγλυφων 
διακοσµήσεων και διακοσµητικών αντικειµένων, κοσµηµάτων. [ΕΤΥΜ; < 
ναστός (βλ.λ.) + λίθος]. ναστος, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που 
κατασκευάστηκε µε ισχυρή συµπίεση: - χάρτης ΣΥΝ. σφιχτός, πατικωµένος, 
πιεστός, συµπιεστός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αποτελείται από συµπιεσµένη 
µάζα, που δεν έχει κενά, που χαρακτηρίζεται από πυκνότητα υλικού ΣΥΝ. συ-
µπαγής, στερεός, πυκνός ΑΝΤ. κούφιος, αραιός. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. 
«στερεός, συµπιεσµένος», < νάσσω «συµπιέζω», αγν. ετύµου, καθώς δεν είναι 
σαφές αν το αρχικό θ. τού ρ. είναι *νακ- (πβ. αόρ. ε-ναξα) ή *νατ- (πβ. ναστός < 
*νατ-τός). Ανεπαρκής επιστηµονικά η σύνδεση µε το αρχ. νάκη «µαλακό 
δέρµα»]. 

ναστόχαρτο (το) {ναστοχάρτ-ου | -ων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. χοντρό και δύσκαµπτο χαρτί, 
που κατασκευάζεται µε ισχυρή συµπίεση χαρτοπολτού και την ανάµειξη του 
µε ειδική κόλλα ΣΥΝ. χαρτόνι 2. (συνεκδ.) το ίδιο το µείγµα χαρτοπολτού και 
κόλλας, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων. 
[ΕΤΥΜ, < ναστός (βλ.λ.) + χαρτί]. 

Ν.Α.Τ. (το) Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο. 
Ναταλία (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 

Μεταφορά τού γαλλ. Natalie < µτγν. λατ. Natalia < λατ. natalis (dies) 
«γενέθλια, ηµέρα γεννήσεως» (< nascor «γεννιέµαι»)]. 

νατιβισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. τάση ή κίνηµα που αναπτύσσεται 
στο εσωτερικό των κοινωνιών και αποσκοπεί στη διατήρηση ή την 
αναζωογόνηση και εκ νέου καθιέρωση αυτοχθόνων πολιτιστικών συνθηκών, 
ηθών, εθίµων κ.λπ. ως αντίδραση στην ξενική πολιτιστική διείσδυση 2. 
(ειδικότ.) η πολιτική και η πρακτική που προστατεύει τα συµφέροντα των 
αυτοχθόνων κατοίκων µιας χώρας και γενικότ. ευνοεί µε κάθε τρόπο τους 
γηγενείς πληθυσµούς εις βάρος των µεταναστών. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. nativisme < natif < λατ. nativus «γεννηµένος, 
αυτοφυής» (< nascor «γεννιέµαι»)]. 

NATO (το) {άκλ.} οργάνωση κρατών µε στρατιωτικούς και πολιτικούς 
σκοπούς, που ιδρύθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο ως αντιστάθµισµα 
στη σοβιετική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη και παραµένει µέχρι 
σήµερα η κύρια αµυντική συµµαχία των δυτικών δυνάµεων. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. North Atlantic Treaty Organisation «Ορ-
γάνωση των Χωρών τού Βορειοατλαντικού Συµφώνου»]. 

νατοϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το NATO· ειδικότ. για χώρα που 
ανήκει στο NATO: ~ χώρα | δυνάµεις | επέµβαση. 

νατουραλισµός (ο) 1. αισθητικό κίνηµα τού τέλους τού 19ου και των αρχών τού 
20ού αι., που επηρεάστηκε έντονα από το αίτηµα τής εποχής για µεταφορά 
των αρχών και των µεθόδων τής φυσικής επιστήµης στον χώρο των καλών 
τεχνών και τής λογοτεχνίας και εκδηλώθηκε ως τάση να απεικονίζεται η 
πραγµατικότητα µε τρόπο όσο το δυνατόν πιο πιστό και αντικειµενικό και σε 
όλες της τις λεπτοµέρειες, ακόµη και τις άσχηµες ή τις επουσιώδεις, χωρίς 
προσπάθεια για εξιδανίκευση ή ωραιοποίηση · 2. (α) φιλοσοφική θεωρία, κατά 
την οποία δεν υπάρχει τίποτε εκτός από τη φύση· όλα τα όντα, τα γεγονότα και 
τα φαινόµενα τού σύµπαντος είναι φυσικού χαρακτήρα, εποµένως κάθε γνώση 
εµπίπτει στα όρια τής επιστηµονικής έρευνας, ενώ ακόµη και το υπερφυσικό 
ανάγεται σε συγκεκριµένη φυσική κατάσταση, επαληθεύσιµη επιστηµονικά 
ΣΥΝ. φυσιοκρατία (β) η θεωρία σύµφωνα µε την οποία η ηθική και η 
ηθικότητα στον άνθρωπο είναι προέκταση τής βιολογικής ζωής και πρέπει να 
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις φυσικές ορµές τού ανθρώπου και την 
ελεύθερη ανάπτυξη των έµφυτων ικανοτήτων του. — νατουραλιστής (ο), 
νατου-ραλίστρια (η), νατουραλιστικός, -ή, -ό, νατουραλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. naturalisme < nature «φύση» < λατ. natura]. 

νάτριο (το) {νατρίου} ΧΗΜ. αργυρόχρωµο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Na) 
που ανήκει στην οµάδα των µετάλλων των αλκαλίων και απαντά στη φύση υπό 
µορφήν αλογονούχων, θειικών, ανθρακικών κ.ά. αλάτων, ενώ η πιο 
συνηθισµένη ένωση που σχηµατίζει είναι το χλωριούχο νάτριο, το κοινό αλάτι 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. natrium < γαλλ. natron 
< ισπ. natrón < αραβ. natrün | nitrün < αρχ. νίτρον (βλ.λ.)]. ναυαγιαίρεση (η) 
[1856] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η διαδικασία τής διάσωσης πλοίου 
που κινδυνεύει να βυθιστεί ή τού φορτίου του 2. (συχνότ.) το σύνολο των 
εργασιών που αποσκοπούν στην ανέλκυση ναυαγισµένου πλοίου από τον βυθό 
θάλασσας, λίµνης ή ποταµού, για να περισωθεί τυχόν πολύτιµο φορτίο, να 
µελετηθούν τα αίτια τού ναυαγίου ή για άλλους λόγους. Επίσης ναυαγιαιρεσία 
[1871] {ναυαγιαιρεσιών}. —ναυαγιαιρεσιακός, -ή, -ό [1856]. [ΕΤΎΜι < 
ναυάγιο + αίρεση < αρχ. αίρω «κυριεύω, συλλαµβάνω», αντί τού αναµενόµενου 
ναυαγί-αρση (όπου το β' συνθ. από το αρχ. ρ. αϊρω «σηκώνω, συλλέγω»). Είναι 
πιθ. ότι το β' συνθ. αίρεση λειτούργησε µεταφορικά στη σηµ. «διάσωση (τού 
πλοίου), αφού προηγουµένως εξασφαλιστεί η κατοχή του»]. ναυάγιο (το) [αρχ.] 
{ναυαγί-ου | -ων} 1. ΝΑΥΤ. η ολοκληρωτική απώλεια σκάφους, το οποίο 
βυθίστηκε ή προσάραξε ή συνετρίβη σε βράχους κ.λπ., µε αποτέλεσµα να 
καταστραφεί εντελώς ή να χάσει οριστικά την ικανότητα πλεύσεως ΣΥΝ. 
καραβοτσάκισµα, βύθιση, βού-λιαγµα, καταποντισµός 2. (µτφ.) η πλήρης 
αποτυχία (ενέργειας, εκδήλωσης, σχεδίου, προσπάθειας), η µη ευόδωση 
δραστηριότητας: οι διαπραγµατεύσεις για την κύρωση τής συνθήκης κατέληξαν σε 
~ || το ~ των συνοµιλιών || από το οικονοµικό κραχ οδηγήθηκαν πολλές επι-
χειρήσεις σε ~ ΣΥΝ. καταστροφή ΑΝΤ. επιτυχία, ευόδωση 3. (µτφ.-µει-ωτ.) 
χαρακτηρισµός ανθρώπου που έχει ξεπέσει, που θεωρείται κατεστραµµένος 
οικονοµικά ή εξαθλιωµένος ηθικά: στην πλατεία µαζεύονται τις νύχτες οι 
περιθωριακοί και όλα τ' άλλα ~ τής ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. ναυαγός (ο/η) 1. 
πρόσωπο που βρέθηκε στη θάλασσα χωρίς τη θέληση του, µετά τη βύθιση τού 
πλωτού µέσου που τον µετέφερε: λιµενικά σκάφη περισυνέλεξαν τους ~ ΣΥΝ. 
καραβοτσακισµένος 2. (µτφ.) πρόσωπο που έχει χάσει κάθε ελπίδα να φθάσει 
στην πραγµατοποίηση των στόχων του ή που τον βρήκαν στη ζωή µεγάλες 
συµφορές: ~ τής ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

[ΕΤΥΜ· αρχ. < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -αγός < άγνυµι «σπάζω, 
συντρίβω» (βλ. λ. κάταγµα), οπότε το σύνθετο ναυαγός θα προσδιόριζε 
εκείνον που «συντρίβει το πλοίο του»]. 
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ναυαγοσώστης (ο) [1888] {ναυαγοσώστων}, ναυαγοσώστρια (η) 
{ναυαγοσωστριών} 1. πρόσωπο που µετέχει σε (οργανωµένη) αποστο-
λή ή προσπάθεια διασώσεως ναυαγών ή πλοίων που ναυάγησαν 2. 
(ειδικότ.) ειδικά εκπαιδευµένος υπάλληλος οργανωµένης πλαζ, που 
έχει ως έργο να επιβλέπει τον χώρο συνήθ. από ειδική εξέδρα και να 
επεµβαίνω, όταν κάποιος από τους λουοµένους κινδυνεύει να πνιγεί, 
για να τον σώσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυαγοσωστικό (το) το σκάφος που είναι ειδικά κατασκευασµένο και 
εφοδιασµένο µε τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να διασώζει πλοία 
που κινδυνεύουν ή να περισυλλέγει ναυαγούς.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. (bateau de) sauvetage]. 

ναυαγοσωστικός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τη διάσωση 
ναυαγών ή πλοίων που κινδυνεύουν να καταποντιστούν: ~ ρυµουλκό 
| λέµβος. 

ναυαγώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυαγείς... | ναυάγ-ησα, -ισµένος} 1. υφί-
σταµαι ναυάγιο: το πλοίο ναυάγησε στ'ανοιχτά τής Κρήτης ΣΥΝ. βου-
λιάζω, καταποντίζοµαι 2. (µτφ.) καταλήγω σε αποτυχία: είδε τα όνει-
ρα του | τις ελπίδες | τα σχέδια του να ναυαγούν || η εταιρεία ναυά-
γησε ΣΥΝ. µαταιώνοµαι, αποτυγχάνω, καταστρέφοµαι. — ναυάνισµα 
(το) [1881]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ισµένος, -η, -ο, ναυς. 

ναυαρχείο (το) [1862] 1. το κτήριο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο 
ναύαρχος και στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία των υπηρεσιών που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία του 2. (στην Αγγλία και σε άλλα κράτη) 
το αρχηγείο τού στόλου. 

ναυαρχία (η) [αρχ.] {ναυαρχιών} 1. το αξίωµα, η εξουσία τού ναυ-
άρχου 2. (συνεκδ.) η θητεία τού ναυάρχου, το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του ως ναύαρχος: κατά τη ~ του, το 
Πολεµικό Ναυτικό απέκτησε ιδιαίτερη αίγλη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυαρχίδα (η) 1. ένα από τα ισχυρότερα πλοία ενός πολεµικού στό-
λου, στο οποίο επιβαίνει ο ναύαρχος, γενικότ. ο αρχηγός τού στόλου, 
και στο οποίο υψώνεται το διακριτικό σήµα τού ναυάρχου 2. (µτφ.) 
ως χαρακτηρισµός για κάτι που θεωρείται το πιο σηµαντικό ή αντι-
προσωπευτικό είδος στην κατηγορία του: το νέο αυτό µοντέλο αυτο-
κινήτου θεωρείται η ~ τής εταιρείας || «η εφηµερίδα αυτή αυτοανα-
κηρύσσεται ~ τού ποιοτικού Τύπου» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ναυαρχίς, -ίδος (ενν. ναϋς) < αρχ. ναύαρχος]. 

να υ αρχικός, -ή, -ό [1823] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ναύαρχο: ~ 
αξίωµα | εξουσία | δικαιοδοσία | δικαίωµα 2. ναυαρχικόν (το) το δια-
κριτικό σήµα που υψώνεται στη ναυαρχίδα, για να ξεχωρίζει εύκολα 
από τα υπόλοιπα πλοία. 

ναύαρχος (ο) {ναυάρχ-ου | -ων, -ους} 1. ο διοικητής τού στόλου, ο 
αρχηγός τού στόλου ΣΥΝ. στόλαρχος 2. ο ανώτατος βαθµός των αξιω-
µατικών τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ναυς. [ΕΤΥΜ αρχ· < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -άρχος < άρχω]. 

ναυαρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυαρχείς... | ναυάρχησα} ασκώ τα καθή-
κοντα ναυάρχου, είµαι αρχηγός στόλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναύδετο (το) {ναυδέτ-ου | -ων} (λόγ.) ΝΑΥΤ. Ο σηµαντήρας που βρί-
σκεται µόνιµα τοποθετηµένος σε λιµάνι ή όρµο και στον οποίο µπο-
ρεί να προσδεθεί µε ασφάλεια ένα πλοίο, χωρίς να χρειαστεί να 
αγκυροβολήσει ΣΥΝ. σηµαδούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ναύδετον < ναυ- (< ναϋς) + -δετον < δετός (< δέω «δέ-
νω»)]. 

ναΰδριο (το) → ναός 
ναύκληρος (ο) {ναυκλήρ-ου | -ων, -ους) ΝΑΥΤ. 1. (στο Εµπορικό Ναυ-
τικό) ο επί κεφαλής τού προσωπικού τού καταστρώµατος, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία τού σκά-
φους (εκτός από το µηχανοστάσιο) και υπάγεται απευθείας στον 
υποπλοίαρχο ΣΥΝ. λοστρόµος 2. (στο Πολεµικό Ναυτικό) υπαξιωµατι-
κός, επί κεφαλής των αρµενιστών τού πλοίου. — ναυκληρία (η) 
[αρχ.], ναυκληρικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ναύκράρος (µε ανοµοίωση τού -ρ- και παρετυµολ. σύνδεση προς τη λ. 
κλήρος) < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -κράρος < *-κρασ-ρος, τού 
οποίου το θ. απαντά στις λ. κάρα, κρανίον (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την 
παρούσα ανάλυση, ως ναύκληρος δηλωνόταν αρχικά ο «επί 
κεφαλής» τού πλοίου]. 

να όλα (τα) → ναύλος 
ναυλαγορά (η) 1. το σύστηµα βάσει τού οποίου διακανονίζονται οι 

ναυλώσεις πλοίων ή διαµορφώνονται οι τιµές των ναύλων µε βάση 
τους νόµους τής προσφοράς και τής ζήτησης 2. (συνεκδ.) ο τόπος 
στον οποίο διατίθενται και ζητούνται ναύλα (για τη µεταφορά επι-
βατών, εµπορευµάτων): η ~ τού Λονδίνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. freight market]. 

ναυλολόγιο (το) [1882] {ναυλολογί-ου | -ων} ο πίνακας που περιέχει 
τις τιµές των ναύλων για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων µε 
πλοία. 

ναυλοµεσίτης (ο) [1888] {ναυλοµεσιτών}, ναυλοµεσίτρια (η) 
(ναυλοµεσιτριών) πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που µεσολαβεί επ' 
αµοιβή ανάµεσα σε ιδιοκτήτη πλοίου και σε ναυλωτή (βλ.λ.), προ-
κειµένου να επιτύχει τη ναύλωση πλοίου. — ναυλοµεσιτικός, -ή, -ό 
[1885]. 

ναύλος (ο) 1. το ποσό που καταβάλλει ως µίσθωµα ο ναυλωτής στον 
πλοιοκτήτη για τη µεταφορά ανθρώπων ή εµπορευµάτων 2. (συνεκδ.) 
η µίσθωση πλοίου από τον ναυλωτή 3. ναύλα (τα) το αντίτιµο που 
καταβάλλεται για τη µεταφορά ανθρώπου, ζώου ή φορτίου (πραγµά-
των, εµπορευµάτων) µε οποιοδήποτε συγκοινωνιακό µέσο: ~ πλοίου | 
λεωφορείου || δεν είχε να πληρώσει ούτε τα ~ µέχρι το νησί του || του 
έκανε (του πλήρωσε) τα ~, για να έρθει να µας δει. Επίσης ναύλο 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

[ΕΤΥΜ. < «ΡΧ· ναϋλος < ναϋς «πλοίο» (βλ.λ.) + επίθηµα -λος, πιθ. πα-
ράλλ. τ. τού ναϋσ-θλον (ίδια σηµ.)]. 

ναυλοσύµφωνο (το) [1889] {ναυλοσυµφών-ου | -ων} το έγγραφο που 
πιστοποιεί τη συµφωνία ανάµεσα στον πλοιοκτήτη και τον ναυλωτή 
για τη ναύλωση πλοίου ΣΥΝ. ναυλωτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναύλοχος (ο) {ναυλόχ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) ο τόπος (λιµάνι ή όρµος) 
που είναι πρόσφορος για ασφαλές αγκυροβόληµα πλοίου ΣΥΝ. αγκυ-
ροβόλιο, αραξοβόλι, καραβοστάσι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + λόχος «τόπος αναµονής, 
σταθµός»]. 

ναυλοχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυλοχείς... | ναυλόχησα} (επίσ. για πλοίο) 
παραµένω αγκυροβοληµένος σε λιµάνι ή όρµο: «µία από τις βρετανι-
κές φρεγάτες που ναυλοχούν στον Πειραιά» (εφηµ.) ΣΥΝ. προσορµώ 
ΑΝΤ. αποπλέω, σαλπάρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυλώνω ρ. µετβ. {ναύλω-σα, -θηκα, -µένος} (για πλοιοκτήτη ή ναυ-
λωτή) εκµισθώνω ή µισθώνω πλοίο έναντι χρηµατικού ποσού για τη 
µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων. — ναύλωση (η) [1833] κ. ναύ-
λωµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ναυλώ (-όω) < 
αρχ. ναύλος]. 

ναυλωτήριο (το) {ναυλωτηρί-ου | -ων} το ναυλοσύµφωνο (βλ.λ.). Επί-
σης ναυλωτικό [1833]. 

ναυλωτής (ο) [1833], ναυλώτρια (η) {ναυλωτριών} πρόσωπο που 
ναυλώνει πλοίο, καταβάλλοντος ένα χρηµατικό ποσό στον ιδιοκτήτη 
του, µε σκοπό τη µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων: ως ~ εµφα-
νίζεται γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία ΣΥΝ. φορτωτής ΑΝΤ. πλοιοκτή-
της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυλωτικό (το) [1833] το ναυλοσύµφωνο (βλ.λ.). 
ναυµαχία (η) [αρχ.] {ναυµαχιών} η σύγκρουση ναυτικών δυνάµεων 

στη θάλασσα: η ~ τής Σαλαµίνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
ναυµάχος (ο) πολεµιστής ο οποίος µετέχει σε ναυµαχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 

λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ναύµαχος < ναυ- (< ναϋς) + -µαχος < 
µάχη]. 

ναυµαχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυµαχείς... | ναυµάχησα} (λόγ.) µετέχω 
σε ναυµαχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

Ναύπακτος (η) {Ναυπάκτου} κωµόπολη τής ∆. Στερεάς Ελλάδας 
στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας. — Ναυπάκτιος [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Επα-
χτίτης (ο), Ναυπακτία κ. (λαϊκ.) Επαχτίτισσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ναυπηγείο», < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) 
+ -πακτος < πήγνυµι «φυτεύω, στερεώνω - φτειάχνω» (βλ. λ. πήζω). 
Πβ. κ. κατα-πακτή]. 

ναυπηγείο (το) [µτγν] ο χώρος που διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις για 
την κατασκευή, τον εξοπλισµό, την επισκευή και την καθέλκυση των 
πλοίων: ναυπηγεία Σκαραµαγκά ΣΥΝ. νεώριο, (λαϊκ.) ταρσανάς. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυπήγηµα (το) [1887] {ναυπηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ναυπήγη-
ση (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) κάθε σκάφος που έχει κατασκευαστεί σύµφω-
να µε τους κανόνες τής ναυπηγικής, ώστε να επιπλέει και να ταξι-
δεύει στη θάλασσα ΣΥΝ. πλεούµενο. 

ναυπήγηση (η) [µτγν] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κατασκευή 
και ο εξοπλισµός πλοίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυπηγήσιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι χρήσιµος ή κατάλληλος 
για ναυπήγηση: ~ ξυλεία. 

ναυπηγΐ'α (η) [αρχ.] {ναυπηγιών} 1. η ναυπήγηση (βλ.λ.) 2. η τέχνη 
τής ναυπήγησης πλοίου. 

ναυπηγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη ναυπήγηση 
ή τους ναυπηγούς: ~ τέχνη | εξοπλισµός || ~ εγκαταστάσεις (β) 
ναυπηγική κλίνη το κεκλιµένο ως προς την επιφάνεια τής θάλασσας 
επίπεδο πάνω στο οποίο συναρµολογούνται ξύλινα πλοία 2. ναυπηγι-
κή (η) η επιστήµη που ασχολείται µε την κατασκευή πλοίων και γε-
νικότ. πλωτών µέσων και περιλαµβάνει τον υπολογισµό, τη σχεδίαση 
και τη ναυπήγηση πλοίων. 

ναυπηγοεπισκευαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις εργασίες 
επισκευής, συντήρησης ή και µε τη ναυπήγηση πλοίων: ~ βάση | 
τοµέας || η ~ ζώνη Περάµατος. 

ναυπηγοξϋλουργός (ο) ΝΑΥΤ. Ο ξυλουργός ναυπηγείου: Ένωση 
Ναυπηγοξυλουργών. 

ναυπηγός (ο/η) πρόσωπο ειδικευµένο στη ναυπηγική, αυτός που 
ασχολείται µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή πλοίων και γενικότ. 
πλωτών µέσων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -πηγός < πήγνυµι (βλ. λ. 
πήζω)]. 

ναυπηγώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ναυπηγείς... | ναυπήγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} σχεδιάζω και κατασκευάζω πλοία και γενικότ. πλωτά µέσα. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

Ναύπλιο (το) {Ναυπλίου} πόλη τής ΒΑ. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα 
τού νοµού Αργολίδας. Επίσης (λαϊκ.) Ανάπλι (βλ.λ.). — Ναυπλιώτης 
(ο), Ναυπλιώτισσα (η), ναυπλιώτικος, -η, -ο [µεσν] κ. (λόγ.) ναυτιλια-
κός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. Ναύπλιος < Ναυπλία (αρχ. 
ονοµασία τής πόλεως) < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -πλία < πλέω]. 

ναυς (η) {νεώς, ναυν | νήες, νεών, ναυς} (αρχαιοπρ.) το πλοίο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ναϋς < I.E. *naü-s, αρχαιότατη λ. για το «πλοίο», που 
µαρτυρείται σε πολλές I.E. γλώσσες, πβ. σανσκρ. nauh (αιτ. navam), 
περσ. näv, αρµ. naw, λατ. navis (> ιταλ. nave), αρχ. ιρλ. nau κ.ά. Οµόρρ. 
ναϋ-λος, ναύ-της, ναυτ-ίλος, ναυσι-πλοΐα, ναυ- (α' συνθ., πβ. ναυ-πη-
γός, ναυ-αγός), Ναύ-πακτος, Ναύ-πλιο(ν) κ.ά.]. 

ναυ- - νηο- - νεω-. Στην Αρχαία Ελληνική χρησιµοποιήθηκαν δύο 
λέξεις για το «πλοίο»: η λ. ναυς για τα πολεµικά πλοία και η λ. 
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πλοίο για τα εµπορικά πλοία. Η λ. ναυς δεν επιβίωσε στη Ν. Ελλη-
νική ως αυτοτελής λέξη, αλλά σώζεται σε πολλά παράγωγα και 
σύνθετα, που σχηµατίστηκαν και µε τα τρία θέµατα τής λέξης: 
ναυ- (ναϋς), νηο- (ναυς > γεν. νηός) και νεω- (ναυς > γεν. νηός > 
νεώς). (α) Από το θέµα ναυ- τής ονοµαστικής προέρχονται τα: ναύ-
της (ναυτο-λογώ, ναυτό-παις, ναυτο-δικείο, ναυτ-εργάτης, ναυτ-
ικός, ναυτ-ία, ναυτ-ίλος, ναυτιλλόµενοι «ναυτικοί που ταξιδεύουν 
µε πλοία», ναυτιλ-ία, ναυτιλιακός), ναύ-λος | ναύ-λα (ναυλ-αγο-ρά, 
ναυλο-σύµφωνο, ναυλ-ωτής, ναυλ-ώνω, ναύλ-ωση), ναυ-αγός (< 
ναϋς + αρχ. αγνυµι «σπάζω», πβ. κάτ-αγµα· ναυ-αγώ, ναυ-άγιο, 
ναυ-αγοσώστης, ναυγι-αίρεση, ναυαγοσωστικό), ναύ-αρχος (ναυ-
αρχ-ώ, ναυαρχ-ίδα, ναυαρχ-ία), ναύ-κληρος, ναυ-λοχώ «είµαι 
αγκυροβοληµένος», ναυ-µάχος (ναυµαχ-ώ, ναυµαχ-ία), ναυ-πηγός 
(ναυπηγ-ώ, ναυπηγ-είο, ναυπήγ-ηση), Ναύ-πακτος, Ναύ-πλιο, ναύ-
σταθµος, ναυσι-πλοΐα (< θέµα ναυσι- τής δοτικής πληθ.) (β) Από το 
θέµα νηο-: νηο-ποµπή, νηο-λόγιο, νηο-ψία, νηο-γνώµονας (γ) Από 
το θέµα νεω-: νεώ-ριο, νεω-λκώ (νεώλκ-ηση). 

Ναυσικά (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά των Φαιάκων Αλκινόου και 
τής Αρήτης, η οποία, κατά την Οδύσσεια, περιέθαλψε τον ναυαγό 
Οδυσσέα 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ναυσικάα. Ενώ το ά συνθ. ανάγεται στη λ. ναϋς 
«πλοίο» (βλ.λ.), παραµένει αβέβαιος ο σχηµατισµός τού β' συνθ. Ίσως 
πρόκειται για υποκ. τού ονόµατος Ναυσικάστη (πβ. ϊο-κάστη)]. 

ναυσιπέδη (η) {ναυσιπεδών} (λόγ.) ΝΑΥΤ. το καραβόσχοινο ή η άγκυ-
ρα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ναυσι- (< ναϋς «πλοίο») + πέδη «δεσµός» (βλ.λ.)]. 

ναυσιπλοΐα (η) [1874] {χωρ. πληθ.) 1. η κίνηση πλοίων σε θάλασσα, 
λίµνη, ποτάµι: παράκτια | υπερπόντια | θαλάσσια ~ 2. η επιστήµη που 
ασχολείται µε τη διακυβέρνηση πλωτού µέσου (λ.χ. τη σχεδίαση και 
την αποφυγή συγκρούουν, τον έλεγχο τής κατανάλωσης καυσίµων 
κ.λπ.) 3. η µεταφορά επιβατών και προϊόντων µε πλοίο: τα νέα µέτρα 
διευκόλυναν τη ~. — ναυσιπλοϊκός, -ή, -ό [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. < ναυσι- (< αρχ. ναϋς «πλοίο») + -πλοία < πλέω]. 

ναύσταθµος (ο) {ναυστάθµ-ου | -ων, -ους} κατάλληλα διαµορφωµένη 
περιοχή (λιµάνι, όρµος), στην οποία αγκυροβολούν, επισκευάζονται 
ή ανεφοδιάζονται πολεµικά πλοία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< ναυ- (< ναϋς «πλοίο») + σταθµός]. 

ναυταπατη (η) [1833] {ναυταπατών} ΝΟΜ. η δόλια πρόκληση ζηµίας 
ή ναυαγίου από τον πλοίαρχο ή το πλήρωµα τού πλοίου, καθώς και 
η έκδοση πλαστών εγγράφων (φορτωτικών κ.λπ.), µε σκοπό την πρό-
κληση βλάβης στον πλοιοκτήτη, τον ναυλωτή ή τον ασφαλιστή τού 
πλοίου. 

ναυταποστολή (η) η αποστολή ναυτικών στο εξωτερικό για την 
επάνδρωση ή τη συµπλήρωση τού πληρώµατος εµπορικών πλοίων. 

ναυτασφάλεια (η) {ναυτασφαλειών} ΝΟΜ. η ασφάλιση πλοίου (κα-
θώς και των πλωτών ναυπηγηµάτων, τού ναύλου, τού φορτίου, τού 
αναµενόµενου κέρδους κ.λπ.) κατά των θαλασσίων κινδύνων ΣΥΝ. 
θαλάσσια ασφάλιση. Επίσης ναυτασφάλιση. 

ναυτεργάτης (ο) {ναυτεργατών} 1. πρόσωπο που εργάζεται σε πλοίο, 
ενώ δεν αποτελεί ναυτολογηµένο µέλος τού πληρώµατος 2. (γε-νικότ.) 
οποιοσδήποτε προσφέρει ναυτική εργασία ΣΥΝ. ναυτικός. — 
ναυτεργασία (η), ναυτεργατικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναύτης (ο) {ναυτών} 1. (α) πρόσωπο που εργάζεται σε πλοίο και απο-
τελεί µέλος τού πληρώµατος του ΣΥΝ. ναυτικός (β) Οίκος Ναύτου το 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο βρίσκεται υπό την επο-
πτεία τού Υπουργείου Ναυτιλίας και έχει ως σκοπό την παροχή ια-
τροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ναυτικούς και στις οικογένειες 
τους (γ) µνηµείο τού αφανούς ναύτου µνηµείο που στήνεται σε 
ναυτικές περιοχές, για να τιµηθεί η µνήµη ναυτών τού Πολεµικού 
Ναυτικού, αλλά και όσων ναυτικών χάθηκαν κατά την άσκηση τού 
επαγγέλµατος τους 2. πρόσωπο που εκπληρώνει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις στο Πολεµικό Ναυτικό και δεν είναι βαθµοφόρος (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.) 3. µη βαθµοφόρο µέλος τού πληρώµατος εµπορικού 
πλοίου. — (υποκ.) ναυτάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ναϋς «πλοίο» (βλ.λ.)]. 

ναυτία (η) {ναυτιών} 1. παθολογική κατάσταση τού οργανισµού, η 
οποία εκδηλώνεται µε ζαλάδα, ανακάτωµα τού στοµαχιού, τάση για 
εµετό κ.λπ. και την οποία παθαίνουν συνήθ. άτοµα που ταξιδεύουν 
µε πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.: παθαίνει ~ στη θάλασσα || το ταξίδι µε 
πλοίο τού φέρνει - 2. (µτφ.) η έντονη αηδία, αποστροφή για (κάτι/κά-
ποιον): δεν µπορώ ν'ακούω τέτοιες αρρωστηµένες απόψεις-µε πιάνει 
- ΣΥΝ. αηδία, σιχαµάρα. Επίσης ναυτίαση (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ναύτης]. 

ναυτικό (το) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των πλοίων (µαζί µε τα εφόδια, 
τις εγκαταστάσεις και τα πληρώµατα τους) που διαθέτει µια χώρα: 
Εµπορικό/ Πολεµικό~ (συντοµ. Ε.Ν. | Π.Ν.) ΣΥΝ. στόλος 2. (ειδικότ.) η 
ένοπλη δύναµη µιας χώρας στον χώρο τής θάλασσας, που έχει σκοπό 
τη διασφάλιση των θαλάσσιων συγκοινωνιών και την αµυντική θω-
ράκιση τής χώρας από επιθέσεις προερχόµενες από τη θάλασσα: κα-
τετάγη στο ~ || υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο ~. 

ναυτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη ναυτιλία ή 
τους ναύτες: ~ ∆ίκαιο | σχολή | µίλι | δύναµη | λαός | έθνος | εργασία 
| εταιρεία | τέχνη | ατύχηµα | δάνειο | ηµερολόγιο | πυξίδα | νοσοκο-
µείο | τέχνη | κανονισµός | µουσείο (β) ναυτικός πράκτορας ο άµεσος 
αντιπρόσωπος πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή ναυλωτή σε εµπορικές και 
ναυτιλιακές υποθέσεις (γ) ναυτική βάση ο κατάλληλα διαµορφωµέ-
νος χώρος για την ασφαλή είσοδο, έξοδο και παραµονή τού στόλου 
(δ) Ναυτική Εβδοµάδα εβδοµάδα τού καλοκαιριού αφιερωµένη στο 

Εµπορικό και Πολεµικό Ναυτικό, κατά την οποία γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις (ε) ναυτικά αθλήµατα αθλήµατα που έχουν σχέση µε την 
πλεύση στη θάλασσα (κωπηλασία, ιστιοπλοΐα κ.ά.) (στ) ναυτικό 
φυλλάδιο το επαγγελµατικό βιβλιάριο τού ναυτικού, απαραίτητο για 
την πρόσληψη του σε πλοίο (ναυτολόγηση) (ζ) ναυτικά βιβλία το σύ-
νολο των εγγράφων και βιβλίων που, κατά τον νόµο, πρέπει να βρί-
σκονται στο πλοίο (έγγραφα εθνικότητας, πιστοποιητικά φορτώσεως, 
ναυτολόγιο κ.ά.) (η) ναυτικός δόκιµος ο υποψήφιος αξιωµατικός τού 
Πολεµικού Ναυτικού, ο οποίος φοιτά στην αντίστοιχη σχολή: Σχολή 
Ναυτικών ∆οκίµων 2. αυτός που σχετίζεται µε το ντύσιµο τού ναύτη: 
~ στυλ | καπέλο 3. ναυτικά (τα) (α) η στρατιωτική στολή τού ναύτη: 
καµάρωνε τον γυιο του ντυµένο στα ~ (β) οι ναυτικές υποθέσεις: δεν 
καταλαβαίνει γρυ από τα ~ 4. ναυτικός (ο/η) ο εξ επαγγέλµατος ερ-
γαζόµενος σε πλοίο· ο θαλασσινός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτιλία (η) {ναυτιλιών} 1. το σύνολο των εµπορικών πλοίων, ο εµπο-
ρικός στόλος µιας χώρας: εθνική ~ || υπερωκεάνια | ανταγωνιστική | 
διεθνής ~ || Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (συντοµ. Υ.Ε.Ν.) 2. η επι-
στήµη και η τεχνική διακυβέρνησης τού πλοίου και πραγµατοποίη-
σης τής θαλασσοπλόί'ας, η ναυσιπλοΐα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ναυτίλος (βλ.λ.)]. 

ναυτιλιακός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ναυτιλία: ~ 
θέµατα | εταιρεία | ∆ίκαιο | πολιτική 2. (α) ναυτιλιακά δικαιώµατα | 
τέλη τα δικαιώµατα ή τέλη που καταβάλλονται ως αντίτιµο για τη 
χρησιµοποίηση λιµανιών από πλοία (β) ναυτιλικά έγγραφα τα απα-
ραίτητα πιστοποιητικά που απαιτείται να έχει ο πλοίαρχος στο 
πλοίο, όταν ταξιδεύει (πβ. ναυτικά βιβλία, λ. ναυτικός) (γ) ναυτιλια-
κές οδηγίες βιβλίο που περιέχει πληροφορίες για τις καιρικές συν-
θήκες των λιµανιών και των αγκυροβολίων (δ) ναυτιλιακή οικονοµία 
ο οικονοµικός κλάδος που ασχολείται µε την πολιτική των θαλάσ-
σιων µεταφορών (ε) ναυτιλιακό συνάλλαγµα το συνάλλαγµα που εισ-
ρέει σε µια χώρα από το εξωτερικό και προέρχεται από ναυτικές δρα-
στηριότητες και επιχειρήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτιλλοµενος (ο) {ναυτιλλοµέν-ου | -ων, -ους} αυτός που ασκεί το 
επάγγελµα τού ναυτικού- ΦΡ. οδηγίες προς ναυτιλλοµένους (i) οδη-
γίες προς ναυτικούς για ασφαλή πλου (ii) (µτφ.) οδηγίες προς οποι-
ονδήποτε επιχειρεί κάτι δύσκολο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
τού αρχ. ρ. ναυτίλλοµαι < ναυτίλος (βλ.λ.)]. 

ναυτίλος (ο) 1. ο ναυτικός 2. (α) ο υπεύθυνος αξιωµατικός που ασχο-
λείται µε τη ναυσιπλοΐα τού πλοίου ΣΥΝ. ναυτικός, θαλασσινός ΑΝΤ. 
στεριανός (β) ο καθηγητής ναυτιλίας των ναυτικών σχολών · 3. µα-
λάκιο µε σπειροειδές όστρακο και πολλές κεραίες γύρω από το στό-
µα του, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή κοµψοτεχνηµάτων. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ αρχ., ποιητ. τ. τής λ. ναύτης (βλ.λ.). Στη σηµ. τού µαλακίου η 
λ. αποδίδει το ελληνογενές νεολατ. nautilus]. 

ναυτοδάνειο (το) [1833] {ναυτοδανεί-ου | -ων} το θαλασσοδάνειο 
(βλ.λ.). 

ναυτοδηγός (ο) µέλος τού οδηγισµού (Οδηγός ή Μεγάλος Οδηγός) 
που ασχολείται µε δραστηριότητες σχετικές µε τη θάλασσα και γε-
νικότ. µε το υγρό στοιχείο. 

ναυτοδικείο (το) [1833] ΣΤΡΑΤ. το στρατιωτικό δικαστήριο που δικά-
ζει πρωτοδίκως τα παραπτώµατα αξιωµατικών και οπλιτών τού Πο-
λεµικού Ναυτικού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτοδίκης (ο) [αρχ.] {ναυτοδικών} ο αξιωµατικός τού Πολεµικού 
Ναυτικού, ο οποίος συµµετέχει στη σύνθεση τού ναυτοδικείου. 

ναυτοδίοπος (ο) {ναυτοδιόπων} (στο Πολεµικό Ναυτικό, συνήθ. στον 
πληθ. ναυτοδίοποι) οι ναύτες και οι δίοποι µαζί. 

ναυτολόγηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΝΑΥΤ. η πρό-
σληψη ναυτικού ως µέλους τού πληρώµατος πλοίου µε την εγγραφή 
του στο ναυτολόγιο. 

ναυτολογία (η) [1886] {ναυτολογιών} 1.ΝΑΥΤ. η εγγραφή στο ναυτο-
λόγιο εµπορικού πλοίου όλων όσοι υπηρετούν σε αυτό ΣΥΝ. ναυτολό-
γηση 2. (παλαιότ.) ΣΤΡΑΤ. η κατάταξη στρατευσίµων ή εφέδρων στο 
Πολεµικό Ναυτικό. 

ναυτολόγιο (το) [1833] {ναυτολογί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. ναυτιλιακό έγ-
γραφο, το οποίο συµπληρώνει ο πλοίαρχος εµπορικού πλοίου και στο 
οποίο καταγράφονται τα ονόµατα και η υπηρεσιακή κατάσταση τού 
πληρώµατος τού πλοίου. 

ναυτολόγος (ο) [µτγν.] 1.ΝΑΥΤ. αυτός που καταρτίζει τους πίνακες, 
στους οποίους εγγράφονται τα πληρώµατα εµπορικών πλοίων 2. (πα-
λαιότ.) ΣΤΡΑΤ. αυτός που στρατολογεί εφέδρους στο Πολεµικό Ναυτι-
κό. — ναυτολογικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

ναυτολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ναυτολογείς... | ναυτολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. ΝΑΥΤ. προσλαµβάνω ναυτικούς στο Εµπορικό 
Ναυτικό, εγγράφοντας τους στο ναυτολόγιο 2. (παλαιότ.) στρατολογώ 
στρατεύσιµους ή εφέδρους στο Πολεµικό Ναυτικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ναυς. 

ναυτοµεσιτεια (η) {χωρ. πληθ.} παράνοµο επάγγελµα κατά το οποίο 
αναλαµβάνει κάποιος (ναυτοµεσίτης) να προµηθεύσει ανέργους ναυ-
τικούς στη ναυτική εργοδοσία. — ναυτοµεσίτης (ο) [1861], ναυτο-
µεσιτικός, -ή, -ό [1897]. 

ναυτόπαίδο (το) [1889] ο µαθητευόµενος ναύτης νεαρής ηλικίας, που 
εργάζεται σε εµπορικό κυρ. πλοίο ΣΥΝ. µούτσος. Επίσης (λόγ.) 
ναυτόπαις (ο) {ναυτόπαιδος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτόπουλο (το) (χαϊδευτ.) ο ναύτης που βρίσκεται σε νεαρή ηλικία, 
το ναυτάκι. [ΕΤΥΜ. < ναύτης + -πουλο (< λατ. pullus «νεοσσός, 
νεογνό»)]. 

ναυτοπρόσκοπος (ο/η) {ναυτοπροσκόπ-ου | -ων, -ους} µέλος τού 
κλάδου τού προσκοπισµού που ακολουθεί ναυτική εκπαίδευση και 
εστιάζεται σε θαλάσσιες δραστηριότητες. Επίσης ναυτοπροσκοπίνα 
(η). — ναυτοπροσκοπικός, -ή, -ό, ναυτοπροσκοπισµός (ο). 



ναυτοσύνη 1168 νεκρανάσταση 
 

ναυτοσύνη (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ναυτική ιδιότητα, το επάγγελµα τού ναύτη 2. 
(περιληπτ.) το σύνολο των ναυτικών (πβ. λ. εργατιά, ρωµιοσύνη). 

ναυτοφυλακή (η) [1889] ο χώρος στον οποίο φυλακίζονται καταδικασµένοι από 
ναυτοδικείο ναύτες, για να εκτίσουν την ποινή τους. 

ναυτώνας (ο) [1897] ο χώρος στον οποίο διαµένουν οι ναύτες τού Πολεµικού 
Ναυτικού (πβ. λ. στρατώνας). 

νάφθα (η) {ναφθών} 1. ΧΗΜ. κάθε πτητικό και εύφλεκτο µείγµα υδρο-
γονανθράκων, που χρησιµοποιείται είτε ως µέσο αραίωσης είτε ως πρώτη ύλη 
για την παραγωγή βενζίνης και προκύπτει από την κλασµατική απόσταξη τού 
πετρελαίου ή από διάσπαση των προϊόντων τού πετρελαίου 2. το ακάθαρτο 
πετρέλαιο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε ινδοϊρανικές λ. αρχικού θέµατος 
*nab- «είµαι υγρός», πβ. περσ. naft. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. συνδ. µε 
I.E. *nebh-, πβ. αρχ. νέφος, λατ. Neptunus «Ποσειδών». ∆εν αποκλείεται η µη 
I.E. προέλευση τής λ.]. 

ναφθαλίνη (η) {ναφθαλινών} ΧΗΜ. αρωµατικός υδρογονάνθρακας µε λευκό 
χρώµα και κρυσταλλική µορφή, ο οποίος χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για 
την παραγωγή αναρίθµητων βιοχηµικών οργανικών προϊόντων στο εµπόριο 
διατίθεται συνήθ. σε µορφή βώλων συσκευασµένων σε σακουλάκια και 
χρησιµοποιείται κυρ. για την καταπολέµηση τού σκόρου ΦΡ. (α) (µτφ.) βγάζω 
από τη ναφθαλίνη (κάποιον | κάτι) επαναφέρω (κάτι/κάποιον) σε χρήση ή 
στην ενεργό δράση έπειτα από πολύ καιρό, ενεργοποιώ ξανά: η πολιτεία 
αποφάσισε να βγάλει επιτέλους από τη ναφθαλίνη τον νόµο περί τής ευθύνης 
των δηµοσίων υπαλλήλων (β) (µτφ.) (κάτι) µυρίζει ναφθαλίνη είναι παλιάς 
εποχής, παλιοµοδίτικο, ακατάλληλο για τη σηµερινή εποχή: τα κηρύγµατα του 
µυρίζουν ναφθαλίνη. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. napthalene | napthaline < naptha < µτγν. νάφθα 
(βλ.λ.)]. 

Ν∆. νοτιοδυτικός, -ή, -ό, νοτιοδυτικά. 
Ν.∆. 1. (το) Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 2. (η) Νέα ∆ηµοκρατία- κόµµα που 

ιδρύθηκε το 1974 από τον Κ. Καραµανλή. 
Ν.∆.Β.Α. (η) Ναυτική ∆ιοίκηση Βορείου Αιγαίου. 
Ν.∆.Ν.Α. (η) Ναυτική ∆ιοίκηση Νοτίου Αιγαίου. 
Ν.∆.Υ. (η) Νοµαρχιακή ∆ιεύθυνση Υγιεινής. 
Ν.Ε. (η) Νοµαρχιακή Επιτροπή. 
νέα (τα) → νέο 
Νέα Ζηλανδία (η) (αγγλ. New Zealand) νησιωτικό κράτος στον Ν. Ειρηνικό 

Ωκεανό ΝΑ. τής Αυστραλίας, µε πρωτεύουσα το Γουέλλιν-γκτον, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Νέας Ζηλανδίας. — 
Νεοζηλσνδός (ο), Νεοζηλανδή κ. (λαϊκ.) Νεοζηλαν-δέζα (η), νεοζηλανδικός, 
-ή, -ό κ. (λαϊκ.) νεοζηλανδέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. New 
Zealand < ολλ. Zeeland «χώρα τής θάλασσας», όνοµα που δόθηκε από τον 
Ολλανδό θαλασσοπόρο Abel J. Tasman, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος 
που πάτησε το πόδι του στο νησί το 1642], 

νεάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) 1. είµαι ή δείχνω νέος ΣΥΝ. 
µικροδείχνω ΑΝΤ. µεγαλοδείχνω, γεροντοφέρνω 2. µιλώ, σκέπτοµαι και 
πράττω σαν να είµαι νέος, παριστάνω τον νέο. 

Νέα Καληδονία (η) νησί τού Ν∆. Ειρηνικού Ωκεανού Α. τής Αυστραλίας, που 
ανήκει στη Γαλλία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Nouvelle-Calédonie < αγγλ. New Caledonia, όπως ονόµασε 
το νησί ο Αγγλος πλοίαρχος J. Cook, ο οποίο αποβιβάστηκε εκεί το 1774 και 
χρησιµοποίησε για το νησί τη ρωµαϊκή ονοµασία τής Σκωτίας (Caledonia). To 
τόπων. Caledonia ανάγεται µάλλον σε κελτ. kal «σκληρός»]. 

νεανίας (ο) {νεανιών}, νεανίδα (η) (νεανίδων} (λόγ.) πρόσωπο νέο στην ηλικία 
ΣΥΝ. (για αρσενικό) νεαρός, παλληκάρι, (για θηλυκό) κοπέλα ΑΝΤ. γέροντας, 
ώριµος. Επίσης νεάνις (η) [αρχ.] {νεάν-ιδος | -ίδων}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νέος (βλ.λ.). Είναι ασαφής ο µορφολ. σχηµατισµός τής λ. 
Σύµφωνα µε την επικρατέστερη εκδοχή, προέρχεται από αµάρτυρο τ. *νεανός 
(< νέος), αν και δεν µαρτυρείται παρόµοιος σχηµατισµός (µε θεµατική 
προσαύξηση -αν-). Αν ο παράλλ. τ. νεάν θεωρηθεί αρχ., ίσωςη λ. νεανίας να 
παράγεται από αυτόν (µε επίθηµα -ίας)]. 

νεανίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {νεάνισα} (λόγ.) 1. είµαι ή δείχνω νέος στην ηλικία: 
νεανίζων κύριος ΣΥΝ. νεάζω 2. (µτφ.) συµπεριφέροµαι σαν ανώριµος νέος, 
δηλ. µε έπαρση και απερισκεψία. 

νεανικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νέο ή αποτελείται από 
νέους: ~ ντύσιµο | πρόσωπο || ~ τρόπ-οι | φερσίµατα || ~ ενθουσιασµός | έρωτας 
| βιβλίο | σίριαλ || ~ συντροφιά ΑΝΤ. γεροντικός, γεροντίστικος 2. (γενικότ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, ορµητικότητα και ζωηρότητα: 
~ ταµπεραµέντο ΣΥΝ. σφριγηλός, ζωηρός. — νεανικά επίρρ., νεανικότητα (η) 
[µτγν.]. 

νεανίσκος (ο) [αρχ.], νεανίσκη (η) (λόγ.-υποκ.) πρόσωπο που έχει νεαρή ηλικία, 
έφηβος. 

Νεάπολη κ. Νάπολη (η) {-ης κ. (λόγ.) -πόλεως) πόλη και λιµάνι τής Ν. Ιταλίας 
στο Τυρρηνικό Πέλαγος. — Ναπολιτάνος (ο), Ναπολιτάνο (η), 
ναπολιτάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Νεάπολις (< νέα πόλις). Η σηµερινή πόλη χτίστηκε από 
κατοίκους τής καµπανικής πόλης Κύµης περί τα µέσα τού 7ου αι. π.Χ. στη 
θέση τής Παλαιοπόλεως, στην οποία κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Το 
ιταλ. Napoli προέρχεται από την Ελληνική µέσω τού λατ. Neapolis]. 

Νεαραί (αι) κ. Νεαρές (οι) ΙΣΤ. (στη βυζαντινή και ρωµαϊκή νοµοθεσία) τα 
αυτοκρατορικά διατάγµατα που περιελάµβαναν νοµικές διατάξεις 
συµπληρωµατικές των νοµικών κωδίκων, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον ίδιο 
τον αυτοκράτορα. [ΕΤΥΜ. Από τη µτγν. φρ. νεαραί (ενν. διατάξεις)]. 

νεάργυρος (ο) [1885] {νεαργύρ-ου | -ων, -ους} (στη µεταλλουργία) ο αλπακάς 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Neusilber]. 

νεαρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που είναι νέος στην ηλικία (µετά την εφηβεία 
και συνήθ. πριν από την ηλικία των τριάντα ετών): ~ παιδί | κοπέλα | ζευγάρι || 
~ ηλικία (µικρή ηλικία, νεότητα) || (κ. ως ουσ.) παρέα νεαρών διασκέδαζε σ'ένα 
µπαρ || συµµορία νεαρών διέρρηξε κατάστηµα || τι θέλει ο ~; ΑΝΤ. γέρος, 
ηλικιωµένος 2. (για ζώα και φυτά) αυτός που έχει γεννηθεί ή βλαστήσει 
πρόσφατα: ~ βλαστάρια | σκυλάκια 3. (µτφ.) αυτός που έχει δηµιουργηθεί 
πρόσφατα, που έχει λίγα χρόνια ζωής: ~ δηµοκρατία 4. το ουδ. ως ουσ. στη ΦΡ. 
ΤΟ νεαρό τής ηλικίας (κάποιου) η νεότητα, η µικρή ηλικία: συγχωρείται για 
την πράξη του λόγω τού ~ του || παρά το ~ της, διαθέτει µεγάλη σύνεση. — 
(υποκ.) νεαρούλης (ο), νεαρούλα (η), νεαρότητα (η) [1891]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
νέος + παραγ. επίθηµα -αρός (πβ. κ. πλαδ-αρός, µυσαρός κ.τ.ό.)]. 

Νέαρχος (ο) {-ου κ. -άρχου} 1. αρχαίος Έλληνας ναύαρχος τού Μ. Αλεξάνδρου, 
ο οποίος συνέγραψε χρονικό τού ταξιδιού που πραγµατοποίησε από τις 
εκβολές τού Ινδού Ποταµού µέχρι τον Περσικό Κόλπο 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < νε)ο)- + -άρχος < άρχω]. 

νέαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η πρώτη καλλιέργεια χέρσας γης, 
που ήδη οργώθηκε µε άροτρο ή µε δικέλλα. [ΕΤΥΜ < µτγν. νέασις < αρχ. νεώ 
(-άω) «οργώνω, αροτριώ» < νειός | νεός «καλλιεργήσιµη γη (µε καλό χώµα)» 
< *veiFóc, που συνδ. µε σερβοκρ. njiva, ρωσ. niva (ίδια σηµ.), αρχ. γερµ. 
επίρρ. nidar «από κάτω» κ.ά.]. 

Νέα Υόρκη (η) η µεγαλύτερη πόλη των Α. Η.Π.Α. στον Ατλαντικό Ωκεανό, 
έδρα τού Ο.Η.Ε. και ένα από τα µεγαλύτερα σύγχρονα οικονοµικά και 
πολιτιστικά κέντρα. — Νεοϋορκέζος (ο), Νεοϋορκέζα (η), νεοϋορκέζικος, -η, 
-ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. New York, ονοµασία που δόθηκε το 1664 από 
τους Αγγλους αποίκους, όταν ένας στόλος, που είχε σταλεί από τον δούκα τής 
Υόρκης (York), νίκησε τους Ολλανδούς κατοίκους και κυρίευσε την πόλη]. 

νεβρίδα (η) το δέρµα τού µικρού ελαφιού. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. νεβρίς, -ίδος < νεβρός (βλ.λ.)]. 

νεβρός (ο) το νεογνό τού ελαφιού ΣΥΝ. ελαφάκι, ελαφόπουλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*(s)negw-ro- «ποικιλόχρωµος, σκούρος», πβ. αρµ. nerk «χρώµα», λατ. niger 
«σκοτεινός» (> γαλλ. noir). Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται το φαινόµενο 
τής ονοµασίας ενός ζώου από το χρώµα του (πβ. προκάς «ελάφι» - πρεκνός 
«στικτός»)]. 

νεγκλιζέ (το) {άκλ.} 1. ελαφρύ και πρόχειρο γυναικείο ρούχο από απαλό 
ύφασµα, που φοριέται συνήθ. στο σπίτι· (παλαιότ.) διαφανής φαρδιά ρόµπα ή 
φόρεµα ελαφρύ και σκοπίµως ατηµέλητο 2. (ως επίθ. για ενδυµασία) αυτός 
που φαίνεται πολύ πρόχειρος, ατηµέλητος και αποκαλυπτικός: αυτό το ρούχο 
είναι κάπως ~ || (κ. ως επίρρ.) ήταν ντυµένη πολύ ~ για την περίπτωση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. négligé, µτχ. τ. τού p. négliger «αµελώ, παραµελώ» < λατ. 
negligo (< nee «δεν» + lego «εκλέγω, συλλέγω»)]. 

νέγρικος, -η, -ο → νέγρος 
νεγροαφρικανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους µαύρους τής Αφρικής: ~ 

γλώσσες. 
νεγροειδής, -ής, -ές {νεγροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε τους 

µαύρους, παρουσιάζει δηλ. κοινά φυλετικά χαρακτηριστικά µε αυτούς. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. négroïde]. 

νέγρος (ο), νέγρα (η) αυτός που ανήκει στη µαύρη φυλή· (ειδικότ.) αυτός που 
ανήκει στους µαύρους τής Αµερικής (στις Η.Π.Α. µε µει-ωτ. χρήση). — 
(υποκ.) νεγράκι (το), νέγρικος, -η, -ο, νέγρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ισπ. negro < 
λατ. niger «σκοτεινός - µαύρος»]. 

Ν.Ε.Ε. (το) Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
νέθω ρ. → γνέθω 
νέ! κ. νά! (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. καλαµένιος αυλός (φλογέρα) που χρησιµοποιείται 

στην περσική, αραβική και τουρκική έντεχνη µουσική. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. ney 
< περσ. nây]. 

Νείλος (ο) ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Αφρικής και τού κόσµου, που 
πηγάζει από τη λίµνη Βικτώρια, διαρρέει την Αίγυπτο και εκβάλλει στη 
Μεσόγειο Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Νείλος, πιθ. από τη σηµιτ. ρίζα nahâl «ποταµός», πβ. αραβ. 
Nahr-al-Nil. Μέσω τού λατ. Nilus το όνοµα πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. 
αγγλ. Nile, γαλλ. Nil κ.ά.]. 

νέκρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού νεκρού 2. (µτφ.) η έλλειψη κάθε 
εκδήλωσης ζωής, η στασιµότητα, η ακινησία: στους δρόµους τού χωριού δεν 
κυκλοφορούσε ψυχή· ~ παντού ΑΝΤ. ζωηράδα, κινητικότητα 3. (µτφ.) η 
απόλυτη σιωπή, η απόλυτη ηρεµία: ξαφνικά, µε το που µπήκε στο δωµάτιο, 
έπαψαν όλοι να µιλούν και έπεσε µια ανεξήγητη ~. 

Νεκρά Θάλασσα (η) αλµυρή λίµνη στα σύνορα µεταξύ Α. Ισραήλ και ∆. 
Ιορδανίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο (ήδη στον Παυσανία), από το οποίο προέρχεται η 
λατ. ονοµασία Mare Mortuum. Η εβρ. ονοµασία είναι Vam Hammélah 
«αλµυρή θάλασσα»]. 

νεκρανασταίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {νεκρανάστη-σα, -θηκα, -µένος} επαναφέρω 
στη ζωή κάποιον που έχει πεθάνει, ανασταίνω νεκρό: ο Χριστός νεκρανάστησε 
τον Λάζαρο || (µτφ.) επιδιώκουν να νεκρανα-στήσουν ξεπερασµένες νοοτροπίες. 

νεκρανάσταση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επαναφορά 
νεκρού στη ζωή ΣΥΝ. ανάσταση, νεκρεγερσία 2. (µτφ.) η εκ νέου άνθηση και 
ακµή ύστερα από µια περίοδο αφάνειας και πα- 
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ρακµής: ~ θεσµών | αξιών | ιδεών | µεθόδων || την πτώση τού κοµουνιστικού 
καθεστώτος ακολούθησε η - τής ρωσικής ορθόδοξης θρησκευτικότητας 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. (κατ' επέκτ.) η ∆ευτέρα Παρουσία. 

νεκράνθεµο (το) [1851] {νεκρανθέµων} το λουλούδι που αποθέτουν πάνω στον 
νεκρό ΣΥΝ. νεκρολούλουδο. 

νεκρεγερσία (η) [µτγν.] {νεκρεγερσιών} (λόγ.) η νεκρανάσταση (βλ.λ.). r 
νεκρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους νεκρούς: ~ λαµπάδα | ωχρότητα | 

κρεβάτι | ποµπή || ~ σεντόνια || τα ~ πορτρέτα τού Φαγι-ούµ ΣΥΝ. θανατικός, 
νεκρώσιµος, επιθανάτιος ANT. ζωικός, ζωτικός· ΦΡ. (α) νεκρικός θάλαµος ο 
χώρος στον οποίο τοποθετείται ο νεκρός πριν από την κηδεία (β) νεκρική σιγή 
η κατάσταση τής απόλυτης ησυχίας: στο γραφείο επικρατούσε ~ όλοι ήταν 
απορροφηµένοι στη δουλειά τους (γ) νεκρική ακαµψία βλ. λ. ακαµψία. 
[ETYM. µτγν. < αρχ. νεκρός. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. νεκρική σιγή 
(< γαλλ. silence de mort), νεκρικός θάλαµος (< γαλλ. chambre de mort)]. 

νεκρογενής, -ής, -ές [1833] {νεκρογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που γεννήθηκε 
νεκρός ΣΥΝ. νεκρογεννηµένος, θνησιγενής. Επίσης νεκρο-γέννητος, -η, -ο 
[1856]. 

νεκρόδειπνο (το) {νεκροδείπν-ου | -ων} 1. το δείπνο που παρατίθεται σε 
ανάµνηση τού νεκρού και κυρ. στον στενό συγγενικό του κύκλο ύστερα από 
την κηδεία ΣΥΝ. µακαριά 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. οι παραστάσεις που απεικονίζουν 
νεκρούς ανακεκλιµένους, αφηρωισµένους ή µη, να κρατούν στο χέρι τους 
αγγείο, ενώ µπροστά τους υπάρχει τραπέζι µε πολλά εδέσµατα. 

νεκροζώντανος, -η, -ο µισοπεθαµένος, ηµιθανής. 
νεκροθάλαµος (ο) [1887] {νεκροθαλάµ-ου | -ων, -ους} το δωµάτιο στο οποίο 

τοποθετείται ο νεκρός πριν από την ταφή. 
νεκροθάφτης (ο) [µτγν.] {νεκροθαφτών} 1. αυτός που ασχολείται 

επαγγελµατικά µε την ταφή των νεκρών, που κατ' επάγγελµα ενταφιάζει τους 
νεκρούς ΣΥΝ. ενταφιαστής (βλ. κ. λ. κοράκι) 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί την 
εξόντωση κάποιου ή γενικότ. την καταστροφή ενός πράγµατος, µιας 
κατάστασης ή ιδέας: ο εµφύλιος πόλεµος υπήρξε ο ~ τής εθνικής ενότητας. 

νεκροθήκη (η) [αρχ.] {νεκροθηκών} 1. ο τάφος µέσα στον οποίο τοποθετείται ο 
νεκρός 2. (κατ' επέκτ.) η θήκη µέσα στην οποία φυλάσσονται τα οστά τού 
νεκρού ΣΥΝ. οστεοθήκη, λειψανοθήκη. 

νεκρόκασα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το φέρετρο. 
νεκροκέρι (το) {νεκροκερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κερί που ανάβει κάποιος για 

νεκρό. 
νεκροκεφαλή (η) [1896] η κεφαλή νεκρού που έχει απογυµνωθεί από τις 

σάρκες της, το κρανίο σκελετού- χρησιµοποιείται ως σύµβολο σε επιγραφές 
(λ.χ. χηµικών προϊόντων, κλειστών ή περιφραγµένων χώρων), 
προειδοποιώντας για την ύπαρξη θανάσιµου κινδύνου και παλαιότ. ως 
σύµβολο των πειρατών (λ.χ. στις σηµαίες τους). 

νεκροκοµιοτής (ο) το πρόσωπο που συνεργάζεται µε γραφείο κηδειών και 
µεταφέρει το φέρετρο µε τον νεκρό ώς τον τάφο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
νεκροκοµίζω < νεκρό- + κοµίζω]. 

νεκροκρέβατο (το) [µεσν.] το φέρετρο (βλ.λ.) ΣΥΝ. νεκροφορείο, νε-κροδόχος. 
νεκρολάτρης (ο) [µτγν.] {νεκρολατρών} αυτός που τιµά µε τρόπο εξαίρετο και 

λατρευτικό τους νεκρούς. — νεκρολατρία (η) [µτγν.]. 
νεκρολίβανο (το) λιβάνι που καίγεται για τον νεκρό. 
νεκρολογία (η) [1856] {νεκρολογιών} 1. ο επικήδειος λόγος που εκφωνείται 

κατά την κηδεία κάποιου και αναφέρεται εγκωµιαστικά στη ζωή, τη δράση 
και στις αρετές του 2. η γραπτή ή έντυπη πραγµατεία που αφιερώνεται στη 
µνήµη νεκρού 3. (γενικότ.) η αναφορά σε νεκρό πρόσωπο: ας αφήσουµε τις ~ 
και ας αναφερθούµε στους ζωντανούς καλλιτέχνες 4. νεκρολογίες (οι) (α) 
ειδική στήλη εφηµερίδας στην οποία ανακοινώνεται µε ειδική καταχώριση 
των συγγενών ο θάνατος προσώπου (β) (σε ετήσιες εκδόσεις, αλµανάκ κ.λπ.) 
τµήµα τής έκδοσης που αναφέρεται στις προσωπικότητες που απεβίωσαν κατά 
τον παρελθόντα χρόνο. 

νεκρολούλουδο (το) το νεκράνθεµο (βλ.λ.). 
νεκροµαντεία (η) [µτγν.] {νεκροµαντειών} η µαντεία κατά την οποία γίνεται 

επίκληση των ψυχών των νεκρών για επικοινωνία µε τους ζωντανούς ΣΥΝ. 
(αρχαιοπρ.) νεκυοµαντεία. — νεκροµαντικός, -ή, -ό. 

νεκροµαντείο (το) [µτγν.] µαντείο στο οποίο πιστευόταν ότι τα πνεύµατα των 
νεκρών επικοινωνούσαν µε τους ζωντανούς. 

νεκροµάντης (ο/η) [µτγν.] (νεκροµάντ-εως | -εις, -εων} πρόσωπο που ασκεί 
νεκροµαντεία. 

νεκρόπολη (η) [µτγν.] {-ης κ. -όλεως | -όλεις, -όλεων} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο τόπος ταφής 
έξω από τις αρχαίες πόλεις, συχνά σύνολο νεκροταφείων στον ίδιο χώρο: ο 
Κεραµεικός ήταν η ~ των Αθηνών. 

νεκροποµπός (ο) [αρχ.] 1. πρόσωπο που συνοδεύει ή µεταφέρει τους νεκρούς 
που πρόκειται να ταφούν (πβ. λ. ψυχοποµπός) 2. (ειδι-κότ.) πρόσωπο που 
ασκεί το επάγγελµα τού εργολάβου κηδειών. 

νεκροπουλι (το) {νεκροπουλ-ιού | -ιών) κάθε γλαυκόµορφο, νυκτόβιο πτηνό, 
όπως το νυχτοπούλι. 

νεκρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1 (α) αυτός που δεν ζει πια, που έχει φύγει από τη ζωή, 
αυτός τού οποίου έχουν παύσει οι βιολογικές λειτουργίες: έπεσε κάτω - από 
τις σφαίρες || δυστυχώς, είναι πια ~ || κλινικά ~ (πρόσωπο που δεν έχει 
πεθάνει, αλλά είναι αδύνατον να κρατηθεί στη ζωή λόγω τού ότι δεν 
λειτουργεί ο εγκέφαλος του και διατηρείται στη ζωή µόνο µε ιατρικά 
µηχανήµατα) ΣΥΝ. πεθαµένος, (αρχαιοπρ.) τεθνεώς, ΕΚΚΛΗΣ. κεκοιµηµένος 
ΑΝΤ. ζωντανός (β) (ειδικότ. για φύλλα δέντρων) αυτός που έχει µαραθεί- ΦΡ. 
(α) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. νεκρή φύση βλ. λ. φύση (β) νεκρή θάλασσα η θάλασσα µέσα 
στην οποία 

δεν ζουν ζωντανοί οργανισµοί: η Μεσόγειος κινδυνεύει να γίνει ~ (επειδή το 
οικοσύστηµα της βρίσκεται σε κίνδυνο) 2. νεκρός (ο), νεκρή (η) ο άνθρωπος 
που έχει χάσει τη ζωή του: δέκα ~ και είκοσι πέντε τραυµατίες σε τροχαία 
δυστυχήµατα είναι ο θλιβερός απολογισµός τού τελευταίου σαββατοκύριακου || η 
σορός τού - θα εκτεθεί από αύριο σε λαϊκό προσκύνηµα || έθαψαν τους ~ τους || 
προσφορές | τιµές | χοές προς τους ~ || άφησαν πολλούς ~ στο πεδίο των µαχών || 
έκλαψαν τους ~ τους- ΦΡ. (α) ΕΚΚΛΗΣ. ανάσταση νεκρών βλ. λ. ανάσταση (β) 
καύση νεκρών η αποτέφρωση των σωµάτων των νεκρών (πρακτική διαφόρων 
λαών, λ.χ. των σύγχρονων Ινδών, που συνδέεται µε τις ταφικές τους συνήθειες 
και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις) (γ) ΝΟΜ. περιύβριση νεκρού η 
αυθαίρετη αφαίρεση νεκρού, µελών του ή τής τέφρας του από εκείνους που 
έχουν δικαίωµα να τα φυλάξουν ή η διενέργεια πράξεων ανάρµοστων προς τον 
νεκρό ή τον τάφο του: συνελήφθη για ~ (δ) σύληση νεκρού η αφαίρεση από 
τον τάφο ή από το πτώµα πολύτιµων αντικειµένων µε σκοπό τον πλουτισµό: 
κάτοικοι των κοντινών χωριών κατηγορήθηκαν για σύληση των νεκρών τού 
αεροπορικού δυστυχήµατος (ε) και νεκρούς ανασταίνει βλ. λ. ανασταίνω (στ) 
ούτε (και) νεκρός για να δοθεί έµφαση στην αρνητική στάση (κάποιου) προς 
(κάποιον/κάτι): ούτε και νεκρή δεν θα τον παντρευόµουν 3. (για µέλος τού 
σώµατος) αυτός που δεν λειτουργεί κανονικά, που χαρακτηρίζεται από 
παράλυση και δεν αντιδρά στα ερεθίσµατα ούτε µπορεί να εκτελέσει εντολές: 
~ άκρα 4. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενεργητικότητας, ζω-
τικότητας κ.λπ.: το πάρτι ήταν απογοητευτικό: ~ παρουσίες· κανένα νεύρο ΣΥΝ. 
άψυχος, άτονος ΑΝΤ. ζωντανός, ενεργητικός, σφριγηλός-ΦΡ. (α) νεκρή 
περίοδος χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν υπάρχει κίνηση, κυρ. 
τουριστική (β) ΣΤΡΑΤ. νεκρή ζώνη περιοχή στην οποία η βολή ή η 
παρατήρηση δεν είναι δυνατή, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση: διαδηλωτές 
µπήκαν στη ~ στην Κύπρο 5. (µτφ.) αυτός που δεν λειτουργεί, που δεν παίρνει 
µπρος: σήκωσα το ακουστικό, αλλά το τηλέφωνο ήταν ~· δεν ακουγόταν τίποτα- 
ΦΡ. νεκρό σηµείο (i) ΟΙΚΟΝ. η κατάσταση κατά την οποία τα έσοδα µιας 
επιχείρησης είναι ίσα µε τα έξοδα της, δεν υπάρχουν δηλ. κέρδη (ii) (σε 
αυτοκίνητο κ. νεκρό, το | νεκρά, η) το σηµείο στο οποίο βρίσκεται ο µοχλός 
ταχυτήτων, ώστε το κιβώτιο ταχυτήτων να µη µεταδίδει την κίνηση στον 
κεντρικό άξονα, κάτι που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διατηρείται ακίνητο 
χωρίς διακοπή τής λειτουργίας τού κινητήρα: βάζω την ταχύτητα στο - 6. (µτφ.) 
αυτός που έχει περιπέσει σε αχρηστία και δεν ισχύει πλέον: ~ νόµος | κανόνας | 
τύπος αγωγής | γλώσσες (αυτές που δεν µιλιούνται πια, που δεν είναι πλέον εν 
χρήσει, λ.χ. η Λατινική)· ΦΡ. νεκρό γράµµα κάτι που µένει µόνο στα χαρτιά και 
δεν εφαρµόζεται στην πράξη, δεν πραγµατοποιείται: οι αποφάσεις τής 
κυβέρνησης έµειναν τελικά ~ · ΦΡ. νεκρός χρόνος (σε ορισµένα αθλήµατα) ο 
χρόνος κατά τη διάρκεια τού οποίου ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και ο 
οποίος υπολογίζεται στη συνολική προβλεπόµενη διάρκεια του: ο παίκτης 
πέτυχε το καλάθι σε ~. — νεκρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νέκ-υς (µε 
επίθηµα -ρός) < I.E. *nek- «θάνατος, νεκρός», πβ. σανσκρ. nâsyati «πεθαίνει», 
λατ. nex (γεν. necis) «βίαιος θάνατος», noceo «βλάπτω» (> in-nocens 
«αβλαβής - αθώος», πβ. γαλλ. innocent) κ.ά. Οµόρρ. πιθ. νέκ-ταρ (βλ.λ.). 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. νεκρή γλώσσα | φύση (< γαλλ. langue 
| saison | nature morte), νε-κρό γράµµα | σηµείο (< γαλλ. lettre morte | point 
mort), νεκρός χρόνος (< γαλλ. temps mort)]. 

νεκρός: συνώνυµα. Ήδη στην Αρχαία Ελληνική «η έλλειψη τής 
ζωής» χαρακτηρίστηκε ως θάνατος και «αυτός που στερείται τής 
ζωής και µεθίσταται στην κατάσταση τού θανάτου» ως νεκρός 
(από τη ρίζα νεκ-, πβ. και αρχ. νέκ-υς «νεκρός»). Στο νεκρός τονί 
ζεται η έννοια τού θανάτου και τής στέρησης τής ζωής· το ίδιο και 
στα συνώνυµα πεθαµένος, αποθανών, θανών. Την αποµάκρυνση 
τής ψυχής από το σώµα και την έλλειψη τού σηµείου τής ζωής, 
τής αναπνοής, δηλώνουν τα συνώνυµα άψυχος και ξέψυχος, κα 
θώς και τα άπνους | άπνοος και ξέπνοος, ενώ το ξερός δηλώνει 
την κατάσταση τού σώµατος (ακαµψία, έλλειψη αντιδράσεων), 
όταν πληγεί από τον θάνατο. Μια σειρά από συνώνυµα δηλώνουν 
τον νεκρό ως ουσιαστικό, δηλ. το νεκρό σώµα. Αυτά είναι το πτώ 
µα (< πίπτω «πέφτω»), το σώµα το νεκρό που δεν σηκώνεται, που 
δεν κινείται, που κείτεται κατά γης. Ό,τι έχει αποµείνει, ό,τι υπο 
λείπεται µετά τον αποχωρισµό τής ψυχής από το σώµα είναι το 
λείψανο (< λείπω). Επειδή δε το σώµα είναι η κατοικία τής ψυχής 
τού ανθρώπου, το σκήνος ή το σκήνωµα όπου σκηνεί (αρχ. ρ. 
σκηνώ = κατοικώ) η ψυχή του, έφθασαν (ήδη στην Αρχαία) να ση 
µαίνουν µεταφορικά και το νεκρό σώµα, τον νεκρό. Συχνά µάλιστα 
οι λ. σκήνωµα και λείψανο χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν 
ευλαβικά το νεκρό σώµα αγίου προσώπου (Σε µια κρύπτη τού Αγί 
ου Όρους βρήκαν µετά από χρόνια το σκήνωµα τού αγίου που µυ- 
ροβολούσε). Το σορός (η), που σήµαινε αρχικά το φέρετρο, το 
οποίο φέρει τον νεκρό, δήλωσε συνεκδοχικά τον νεκρό (Η σορός 
τού πρωθυπουργού µεταφέρθηκε από τη Μητρόπολη στο νεκροτα 
φείο πάνω σε κιλλίβαντα, τον οποίο ακολουθούσαν τιµητικό άγη 
µα και πλήθος επισήµων). Τέλος, η λ. κουφάρι (από το µεσαιωνικό 
κοϋφον ή κούφος «σώµα, θώρακας») χρησιµοποιήθηκε κυρ. για 
πτώµατα ζώων και, συνήθ. επιτιµητικά, για ανθρώπους (Τα κου 
φάρια των υποζυγίων που µετέφεραν τα πυροµαχικά, βρέθηκαν 
µέσα στα χιόνια µήνες αργότερα- τα καηµένα τα ζώα δεν µπόρε 
σαν να αντέξουν την πείνα και το κρύο). → µακαρίτης 

νεκροσέντονο (το) το σεντόνι µε το οποίο τυλίγουν το σώµα τού νεκρού, πριν 
αυτό τοποθετηθεί στο φέρετρο και στη συνέχεια στον τά- 
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φο ΣΥΝ. σάβανο. 
νεκροσέντουκο (το) το φέρετρο, το νεκροκρέβατο. 
νεκροσκοπία (η) [1835] (νεκροσκοπιών) ΙΑΤΡ. η νεκροψία (βλ.λ.). 
νεκροσκόπος (ο/η) [1825] γιατρός ή αρµόδιος υπάλληλος, ο οποίος διενεργεί 

νεκροσκοπία. 
[ΕΤΥΜ < νεκρός + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

νεκροσπερµία (η) {νεκροσπερµιών} η παθολογική κατάσταση τής νέκρωσης 
των σπερµατοζωαρίων µέσα στο σπέρµα, η οποία συντελεί στην ανδρική 
στειρότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. necrospermia]. 

νεκροστασιο (το) [1883] {νεκροστασί-ου | -ων} κλειστός χώρος σε νεκροταφείο, 
όπου τοποθετούν τους νεκρούς πριν από την κηδεία. [ΕΤΥΜ. < νεκρό- + -
στάσιο (βλ.λ.) < αρχ. ί'-στα-µαι]. 

νεκροστολιζω ρ. µετβ. {νεκροστόλισ-α, -µένος) στολίζω το φέρετρο και τον 
νεκρό που βρίσκεται µέσα σε αυτό. — νεκροστόλισµα (το). 

νεκρόσυλος, -η, -ο αυτός που κλέβει αντικείµενα τα οποία ανήκουν στον νεκρό 
(πβ. λ. ιερόσυλος). — νεκροσυλία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νεκροσυλία 
(υποχωρητ.) < νεκρό- + -συλία < συλώ «αρπάζω, λεηλατώ» (βλ.λ.)]. 

νεκροταφείο (το) [1833] 1. (α) ο τόπος στον οποίο ενταφιάζονται νεκροί (συχνά 
δίπλα σε ναό), στον οποίο υπάρχουν τα µνήµατα των νεκρών: το ~ τού χωριού 
|| στρατιωτικό | εβραϊκό | καθολικό ~ || το Α -Αθηνών ΣΥΝ. κοιµητήριο (β) 
νεκροταφείο ελεφάντων ο τόπος στον οποίο κάποιοι υποθέτουν ότι πηγαίνουν 
οι ελέφαντες όταν πρόκειται να πεθάνουν 2. (µτφ.) τόπος στον οποίο επικρατεί 
απόλυτη ησυχία: ~ είναι εδώ µέσα, για ζωντανέψτε λίγο! 3. (µτφ.) ο τόπος στον 
οποίο πετιέται ή συγκεντρώνεται κάθε άχρηστο ή φθαρµένο υλικό: ~ αυτοκι-
νήτων (ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται παλιά, κατεστραµµένα ή 
εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα). 

νεκρότητα (η) → νεκρός 
νεκροτοµείο (το) [1876] 1. ο χώρος στον οποίο εξετάζονται ανατοµικά τα 

πτώµατα των νεκρών, προκειµένου να εξακριβωθούν τα αίτια τού θανάτου 
τους 2. το εργαστήριο στο οποίο εξασκούνται οι φοιτητές τής ιατρικής στη 
νεκροτοµία (βλ.λ.). 

νεκροτοµή (η) [1852] ΙΑΤΡ. ανατοµική εξέταση µε τοµή πτώµατος, η οποία 
γίνεται για την εξακρίβωση των αιτίων τού θανάτου ή για ερευνητικούς 
σκοπούς (λ.χ. κατά τη διδασκαλία και εξάσκηση των φοιτητών τής ιατρικής) 
και η οποία συνίσταται στη διάνοιξη των διαφόρων κοιλοτήτων και οργάνων 
τού σώµατος. Επίσης νεκροτοµία [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nécrotomie. Στις ξέν. γλώσσες 
χρησιµοποιείται ευρέως ο ελληνογενής όρ. autopsy (αγγλ.), autopsie (γαλλ.)]. 

νεκροφάγος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που τρώει πτώµατα: ο γύπας είναι ~ πουλί. 
νεκροφάνεια (η) [1872] {νεκροφανειών} ΙΑΤΡ. η κατάσταση ανθρώπου, η 

οποία χαρακτηρίζεται από προσωρινή παύση ή επιβράδυνση τής λειτουργίας 
τής καρδιάς ή τής αναπνοής του, γενικά των βιολογικών λειτουργιών του, 
ώστε να δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρός. 

νεκροφανής, -ής, -ές [1856] {νεκροφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έπαθε 
νεκροφάνεια, που δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρός. — νε-κροφανώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < νεκρό- + -φανής < φαίνοµαι 
(πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

νεκροφιλία (η) 1. ΨΥΧΟΛ. γενετήσια διαστροφή κατά την οποία κάποιος 
ικανοποιείται σεξουαλικά µε πτώµατα ή µε πρόσωπα που υποδύονται τον 
νεκρό (λ.χ. µπαίνοντας µέσα σε φέρετρο)· (γενικότ.) η ικανοποίηση που αντλεί 
κανείς από οτιδήποτε υποβάλλει την ιδέα τού θανάτου (κεριά, πένθιµα 
σύµβολα, ρούχα κ.λπ.) 2. (µτφ.) η υπερβολική ενασχόληση µε πρόσωπα 
πεθαµένα και µε τις συνθήκες τού θανάτου τους· η εκδήλωση λατρείας προς 
πεθαµένα άτοµα: πολλοί θεωρούν τα µαζικά λαϊκά προσκυνήµατα των 
τελευταίων χρόνων εκδήλωση µιας γενικευµένης ~ τής κοινωνίας. — 
νεκρόφιλος, -η, -ο [1888], νεκροφιλικός, -ή, -ό, νεκροφιλικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nécrophilie]. 

νεκροφιλώ ρ. µετβ. [1858] {νεκροφιλείς... κ. -άς... | νεκροφίλ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος) φιλώ νεκρό' ΦΡ. (λαϊκ.) να µε νεκροφιλήσεις αντί όρκου, 
όταν κάποιος θέλει να δεσµεύσει κάποιον να κάνει κάτι ή όταν θέλει να δώσει 
έµφαση στα λεγόµενα του: ~, αν δεν σου λέω την αλήθεια. — νεκροφίληµα 
(το). 

νεκροφοβία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο φόβος για τους νεκρούς ή η έµµονη ιδέα 
τού θανάτου. — νεκρόφοβος (ο/η), νεκροφοβικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nécrophobie]. 

νεκροφόρα (η) 1. το επίµηκες µαύρο αυτοκίνητο, που είναι ειδικά 
κατασκευασµένο, ώστε στο πίσω µέρος του να τοποθετούνται τα φέρετρα για 
τη µεταφορά των νεκρών στο νεκροταφείο 2. (ειρων.) αυτοκίνητο µακρύ και 
µαύρο, όπως το παραπάνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. νεκροφόρος < νεκρό- + -φόρος < 
φέρω]. 

νεκροφύλακας (ο) [µτγν.] {νεκροφυλάκων) αυτός που εργάζεται ως υπάλληλος 
σε νεκροφυλακείο (βλ.λ.). 

νεκροφυλακείο (το) [1833] χώρος νεκροταφείου ή νοσοκοµείου, όπου 
φυλάσσονται προσωρινά οι νεκροί, µέχρι να ενταφιαστούν. 

νεκροψία (η) [1840] {νεκροψιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση ανθρώπινου πτώµατος 
(χωρίς νεκροτοµή), η οποία διενεργείται στο πλαίσιο ιατροδικαστικής έρευνας 
µε σκοπό τη διαπίστωση τού είδους και των αιτίων τού θανάτου, καθώς 
επίσης και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτός επήλθε ΣΥΝ. νεκροσκοπία· ΦΡ. 
(οικ.-σκωπτ.) η νεκροψία θα δείξει! ως απάντηση σε ερώτηση για το αν 
εξελίχθηκε καλά ή όχι κάτι: -Καλά τα πήγες στον διαγωνισµό; —! ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. νεκροτοµή. [ΕΤΥΜ. < νεκρ(ο)- + -οψία < όψη, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. necro- 

psie]. 

νεκροψία - νεκροτοµή. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική προέλευση (ως 
προς το β' συνθετικό τους) και σηµασία: νεκροψία είναι η µακροσκοπική, η 
εξωτερική πρώτη εξέταση τού πτώµατος από τον ιατροδικαστή, ενώ 
νεκροτοµή είναι η µικροσκοπική ενδελεχής εξέταση τής κατάστασης τού 
πτώµατος µετά από ανατοµική επέµβαση τού ιατροδικαστή και από 
ανάλογες εργαστηριακές αναλύσεις. 

νεκρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νέκρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. ανακόπτω 
τις φυσιολογικές λειτουργίες τής ζωής, προκαλώ τον θάνατο κάποιου ΣΥΝ. 
θανατώνω ANT. ζωντανεύω 2. επιφέρω τοπική αναισθησία: η ένεση νεκρώνει 
όλη την περιοχή γύρω από το χαλασµένο δόντι ΣΥΝ. αναισθητοποιώ 3. (µτφ.) 
προκαλώ σε κάτι αδράνεια ή καταστροφή, παύση τής λειτουργίας του: 
προσπαθούσε να νεκρώσει τα πάθη του, τις σαρκικές του επιθυµίες || ο πόλεµος 
νέκρωσε τις οικονοµικές συναλλαγές ♦ (αµετβ.) 4. παύω να λειτουργώ: µετά το 
ατύχηµα έχει νεκρώσει ο εγκέφαλος του || (µτφ.) νέκρωσε το τηλεφωνικό κέντρο 
5. περιέρχοµαι σε κατάσταση απραξίας και αδράνειας, χαρακτηρίζοµαι από 
έλλειψη δραστηριότητας, κινητικότητας, ζωντάνιας· βρίσκοµαι σε κατάσταση 
στασιµότητας: νέκρωσε η πόλη | το εµπόριο || λόγω τής αυριανής πορείας θα 
νεκρώσει το κέντρο τής Αθήνας || νέκρωσαν οι δουλειές | οι δρόµοι 6. παίρνω 
το ωχρό χρώµα τού νεκρού από φόβο ή έκπληξη: είχε νεκρώσει από τον φόβο 
του. — νέκρωµα (το) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. νεκρώ (-όω) < αρχ. νεκρός (βλ.λ.)]. νέκρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διακοπή των φυσιολογικών λειτουργιών: η ~ τού 
οργανισµού 2. (ειδικότ.) ο θάνατος κυττάρων ιστού ή η µη λειτουργία 
ανατοµικής περιοχής: σηπτική | ινώδης ~· ΦΡ. νέκρωση τού εγκεφάλου η 
διακοπή τής λειτουργίας τού εγκεφάλου 3. (µτφ.) η παύση τής δράσης, η 
διακοπή τής δραστηριότητας: η ~ τής αγοράς | τού εµπορίου || η ~ τής σχολικής 
εκπαίδευσης λόγω απεργιών και καταλήψεων. νεκρώσιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε νεκρό 2. ΕΚΚΛΗΣ. νεκρώσιµη ακολουθία η ιερή 
ακολουθία που αποτελείται από ψαλµούς, ύµνους και τροπάρια και η οποία 
ψάλλεται κατά την κηδεία ενός προσώπου: η ~ θα ψαλεί στον ιερό ναό Αγίας 
Τριάδος Πειραιώς 3. νεκρώσιµο (το) {νεκρωσίµ-ου | -ων} το έντυπο που πλη-
ροφορεί για τον τόπο και τον χρόνο κηδείας ή µνηµόσυνου: τοιχοκολλώ ~ ΣΥΝ. 
κηδειόσηµο. νεκρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί νέκρωση. νέκταρ 
(το) {νέκταρος | χωρ. πληθ.} 1. BOT. Ο γλυκός, άχρωµος σακχαρούχος χυµός, ο 
οποίος εκκρίνεται από ειδικούς αδένες (τα νεκτά-ρια) στα άνθη, στους βλαστούς 
και στα φύλλα φυτών που προσελκύουν έντοµα και αποτελεί την πρώτη ύλη, 
την οποία χρησιµοποιούν οι µέλισσες για να φτειάξουν µέλι 2. (µτφ.) κάθε ποτό 
που χαρακτηρίζεται για τη γλυκύτητα τής γεύσης και τη λεπτότητα τού 
αρώµατος του: ~ το κρασί! 3. µη αλκοολούχο ποτό, που παρασκευάζεται από 
χυµό ή πολτό φρούτων µε προσθήκη νερού και ζάχαρης 4. ΜΥΘΟΛ. το ποτό που 
έπιναν οι θεοί τού Ολύµπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµβροσία. [ΕΤΥΜ. αρχ. (αρχαϊκός 
σχηµατισµός σε -αρ), αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε την ισχυρότερη εκδοχή, η λ. 
ανάγεται σε θ. *nek- (πβ. νεκ-ρός) και β' συνθ. -ταρ, το οποίο απαντά στα 
σανσκρ. tarati «διασχίζω», visva-tùr- «αυτός που θριαµβεύει επί όλων» (πβ. φρ. 
mrtyum âti tr «θριαµβευτής επί τού θανάτου»). Στην περίπτωση αυτή, η λ. 
νέκταρ θα δήλωνε, σε συνδυασµό µε την αµβροσία, τη διατροφή των αθανάτων. 
Απίθανη η ανάλυση νέ-κταρ µε τη σηµ. «όχι νεκρός», από το στερητ. µόριο νε- 
και β' συνθ. -κταρπβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κτέρες νεκροί. Εξίσου 
αµφίβολη παραµένει η σύνδεση µε τοχ. nakte «θεός», η οποία θεωρεί τη λ. 
δάνειο από τη Μικρά Ασία, και αναπόδεικτη η αναγωγή σε σηµιτ. ρίζα µε σηµ. 
«άρωµα»]. Νέκταρ ία (η) γυναικείο όνοµα. 
νεκταρίνι (το) {νεκταριν-ιού | -ιών} ποικιλία ροδάκινου· φρούτο πλούσιο σε 
βιταµίνες Α και C, µε λεία επιφάνεια και σκληρή αρωµατική κόκκινη, λευκή ή 
κίτρινη σάρκα, που τρώγεται συνήθ. νωπό, αλλά και σε κονσέρβες, µαρµελάδες 
και πίτες. — νεκταρί'νιά (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. nectarine < λατ. nectar 
< αρχ. νέκταρ]. νεκτάριο (το) [µτγν.] {νεκταρί-ου | -ων} αδένας τού άνθους, 
από τον οποίο εκκρίνεται το νέκταρ. Νεκτάριος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. νέκταρ]. νεκυοµαντεια (η) (νεκυοµαντειών) 
(σπάν.-λόγ.) η νεκροµαντεία (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < νεκυο- (< αρχ. νέκυς, -υος, βλ. λ. νεκρός) + µαντεία]. 
Ν.Ε.Λ.Ε. (η) Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης. Νεµέα (η) 
κωµόπολη τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Κορινθίας, γνωστή για την 
παραγωγή κρασιού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νέµος «δάσος», που συνδ. µε λατ. nemus «ιερό δάσος», αρχ. 
ιρλ. nemed «ιερός τόπος»]. Νεµέα (τα) [αρχ.] 1. (στην αρχαιότητα) πανελλήνια 
γιορτή αφιερωµένη στη λατρεία τού ∆ία που διεξαγόταν κάθε δύο χρόνια στην 
κοιλάδα τής Νεµέας 2. σύγχρονη γιορτή µε ποικίλες δραστηριότητες στην 
περιοχή τής Νεµέας. Νέµεση (η) 1. ΜΥΘΟΛ. αρχαιότατη θεότητα, που 
προσωποποιούσε, µαζί µε άλλες (λ.χ. τη Θέµιδα, την Ειµαρµένη κ.λπ.), την 
έννοια τής άνωθεν δικαιοσύνης (τιµωρίας) και αποκαθιστούσε την τάξη (τής 
φύσης, τής ανθρώπινης κοινωνίας, τού κόσµου), όταν αυτή διασα-λευόταν, 
τιµωρώντας την υπεροψία και την αλαζονεία των ανθρώ- 



νέµω 1171 νεοϊµπρεσιονισµός 
 

πων (την ύβρι)· σύµβολα της ήταν ο πήχυς και το χαλινάρι 2. (µετω-
νυµ.) η θεία δίκη. Επίσης (λόγ.) Νέµεσις {Νεµέσεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκδίκηση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. νέµεσις < νέµω (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την ετυµολογική 
αρχή της, η λ. θα δήλωνε αρχικώς τη δίκαιη διανοµή, τη µοιρασιά που 
γίνεται βάσει νόµιµης εξουσίας, βαθµηδόν δε µετέπεσε στη σηµ. τής 
ανάληψης δικαστικής δράσεως εκ µέρους τής εξουσίας, ώστε να 
απονεµηθεί δικαιοσύνη. Έτσι, ενώ η λ. αιδώς έχει υποκειµενική σηµ. 
και αναφέρεται στο πρόσωπο που την εκδηλώνει, η λ. νέµεσις έχει 
αντικειµενική αξία και αναφέρεται στον φορέα τής εξουσίας που την 
ασκεί]. νέµω ρ. µετβ. {ένειµα} 1. (αρχαιοπρ.) µοιράζω, διανέµω· 
(µεσοπαθ. νέµοµαι) 2. ΝΟΜ. κατέχω (ένα πράγµα) και απολαµβάνω τα 
ωφελήµατα που µου προσφέρει: ~ αγρόκτηµα | περιουσία ΣΥΝ. 
καρπώνοµαι, εκµεταλλεύοµαι 3. (κακόσ.) εκµεταλλεύοµαι (κάτι) κατά 
τρόπο παράνοµο ή καταχρηστικό για το προσωπικό µου συµφέρον: 
κατήγγειλε όσους χρόνια τώρα νέµονται την εξουσία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *nem- «µοιράζω, διανέµω», πβ. λιθ. nuoma «ενοί-
κιο», γοτθ. niman «παίρνω», arbinumja «κληρονοµώ», γερµ. nehmen 
«παίρνω» κ.ά. Οµόρρ. νόµ-ος, νοµ-ή, νοµ-άς, νοµ-ίζω, νέµε-σις (-η), 
νόµ-ισµα κ.ά.]. νένα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η γυναίκα που θηλάζει, 
διατρέφει και µεγαλώνει παιδί, που δεν είναι δικό της ΣΥΝ. τροφός, 
παραµάννα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. nena, λ. τής παιδικής γλώσσας, πβ. 
ιταλ. menna «µαννούλα» (µε ανοµοίωση)]. νενέ (η) η γιαγιά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. nine (µε προληπτική αφοµοίωση)]. νενοµισµένος, -
η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει καθιερωθεί από τον νόµο ή από το έθιµο, 
που ισχύει σύµφωνα µε το θετό και το εθιµικό ∆ίκαιο: το στρατιωτικό 
απόσπασµα απέδωσε στη σορό τού εκλιπόντος τις - τιµές· (συχνά ως 
ουσ. νενοµισµένα, τα) τα καθιερωµένα ΣΥΝ. καθιερωµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. νοµίζω (πβ. νοµίζεται «είναι καθιε-
ρωµένο ως έθιµο»)]. νέο (το) 1. η είδηση, η καινούργια πληροφορία: 
έχεις κάνα ~ από τον Γιάννη; || θα σου πω ένα ~ που θα σε 
χαροποιήσει 2. νέα (τα) (α) οι ειδήσεις, καινούργια πληροφορίες: έχεις 
~ από τον Γιώργο; || τι ~ µου φέρνεις; || Τα 'µαθές τα ~; Η Μαρία 
παντρεύτηκε || (σκωπτ.) δεν υπάρχουν ~, µόνο παλιά! (β) (ειδικότ.) οι 
ειδήσεις στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό): ανοίγω την τηλεόραση | 
το ραδιόφωνο να δω | ακούσω τα - || ∆ιάβασες εφηµερίδα; Έχουµε 
τίποτα ~; νεο- κ. νεό- κ. (λαϊκ.) νιο- κ. νιό- ά συνθετικό λέξεων που 
αποδίδει στο β' συνθετικό τη σηµασία: 1. τού πρόσφατου, τού 
µεταγενέστερου και τού νέου σε ηλικία: νεό-νυµφος, νιό-παντρος, νεό-
δµητος, νεο-ελ-ληνικός 2. (στην επιστήµη και την τέχνη) τού 
καινούργιου ή τού ανανεωτικού (που αναθεωρεί, βελτιώνει ή 
τροποποιεί κάτι παλαιότερο): νεο-δαρβινισµός, νεο-κλασικισµός, νεο-
θετικισµός. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθ. νέος (βλ.λ.), εµφανίζεται δε και σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους (πβ. γαλλ. neoclassique). o τ. νιο- (π.χ. νιό-παντρος) προέρχεται 
από το νεο- (µε συνίζηση) και είναι µεσν.]. νεοανθρωπισµος (ο) 
ΦΙΛΟΣ, η δηµιουργική επανασύνδεση µε το πνεύµα και τις αξίες τής 
κλασικής αρχαιότητας, που καλλιέργησε το φιλοσοφικό και 
αισθητικό ρεύµα τού ανθρωπισµού (βλ.λ.), κυρ. στους τοµείς τής 
φιλοσοφίας, τής ποίησης και τής αρχιτεκτονικής, και η οποία πήρε τη 
µορφή τής αναβίωσης τού ανθρωπισµού στη Γερµανία περί το 1750. 
— νεοανθρωπιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Neuhumanismus (νόθο συνθ.)]. νεοαποικιοκρατία (η) 1. η πολιτική και 
οικονοµική κυριαρχία που ασκούν ανεπτυγµένα κράτη εις βάρος 
ανεξάρτητων τώρα και αναπτυσσόµενων κρατών τού Τρίτου κόσµου, 
πρώην αποικιών τους, είτε µε τον έλεγχο των κυβερνήσεων τους είτε 
µε την εκµετάλλευση τής οικονοµικής και τεχνολογικής τους 
καθυστέρησης προς όφελός τους 2. η επέκταση τής πολιτικής και τής 
οικονοµικής επιρροής ανεπτυγµένων κρατών σε νέες γεωγραφικές 
περιοχές. Επίσης νεοαποικισµός (ο). — νεοαποικιοκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. néocolonialisme (νόθο συνθ.)]. 
νεοαττικός, -ή, -ό (η) [1885] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αναβίωση 
στοιχείων τού ελληνικού πολιτισµού των κλασικών χρόνων 2. νε-
οαττική τέχνη η τέχνη που αναπτύχθηκε στον ρωµαϊκό κόσµο κατά 
τον Ιο αι. µ.Χ. από καλλιτέχνες Έλληνες που ζούσαν στην Ελλάδα ή 
την Ιταλία, οι οποίοι κατασκεύαζαν αντίγραφα (αγάλµατα, ανάγλυφα) 
γνωστών έργων των κλασικών χρόνων. νεοβιταλισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, 
µεταφυσική θεωρία που αποτελεί εξέλιξη τού βιταλισµού (βλ.λ.), η 
οποία υποστηρίζει ότι η ζωή οφείλεται και ανάγεται σε µία 
κατευθυντήρια αρχή, η οποία αποτελεί ξεχωριστό είδος ενέργειας και 
δεν παράγει έργο, αλλά επιδρά στις ενεργητικές δυνάµεις και 
ιδιαίτερα στις ζωικές. — νεοβιταλιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. néovitalisme (νόθο συνθ.) < neo- (< ελ-λην. νεο-) + vitalisme 
< λατ. vitalis «ζωτικός» < vita «ζωή»]. νεονενης, -ής, -ές [αρχ.] 
{νεογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει πρόσφατα εµφανιστεί ή 
διαµορφωθεί έπειτα από κάποιον άλλο 2. ΓΕΩΛ. νεονενής περίοδος | 
Νεονενές (το) το διάστηµα που καλύπτει τις βαθµίδες τού 
Μειόκαινου - Πλειόκαινου και αποτελεί τη νεότερη περίοδο τού 
Τριτογενούς. νεογέννητος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που γεννήθηκε 
πρόσφατα ΣΥΝ. νεότοκος, αρτιγενής 2. νεογέννητο (το) το βρέφος, το 
νεογνό που µόλις ήλθε στη ζωή. Επίσης νιογέννητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρέφος. νεογιλός, -ή, -ό 1. (για τα δόντια) αυτός που φύεται πρώτος 2. 
νεο-γιλοί οδόντες τα πρώτα προσωρινά δόντια των παιδιών. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- (< νέος) και β' συνθ. πιθ. το αµάρτυρο *γιλ(λ(ός 
«µικρό αγώρι, παιδί» (πβ. µυκ. ki-ra «µικρή κοπέλα»), ίσως < *γιδ-λός, 
που συνδ. µε λιθ. zindù «θηλάζω»]. 

νεογνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το νεογνό 2. ΙΑΤΡ. (α) νε-
ογνική περίοδος το χρονικό διάστηµα που ξεκινά µε τη γέννηση και 
διαρκεί ώς την εικοστή όγδοη µέρα (β) νεογνική θνησιµότητα η θνη-
σιµότητα που παρουσιάζεται κατά τις πρώτες τέσσερεις εβδοµάδες 
τής ζωής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. néo-natal (νόθο συνθ.)]. 

νεογνό (το) το βρέφος ή το ζώο που γεννήθηκε πριν από λίγο- (ειδι-
κότ.) το µωρό ώς ενός µηνός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. [ETYM. Ουδ. τού 
αρχ. νεογνός < νεο- + -γνός < θ. -γν-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. γεν- (πβ. γέν-
ος), η οποία απαντά και στο αρχ. ρ. γί-γν-οµαι]. 

νεογνολογία (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής παιδιατρικής που ασχολείται µε τις 
παθήσεις και γενικότ. µε τα προβλήµατα των νεογνών.  — νεο-
γνολόγος (ο/η), νεογνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. neognology]. 

νεογοτοικός, -ή, -ό [1884] (στην τέχνη) αυτός που έχει ως βάση µε-
σαιωνικά γοτθικά πρότυπα. 

νεογραµµατικός (ο) [1894] καθένας από την οµάδα των Γερµανών 
φιλολόγων και γλωσσολόγων τού τέλους τού 19ου αι. (Κ. Brugmann, 
Β. Delbrück κ.ά.), που υποστήριξαν την καθολική ισχύ των φωνολο-
γικών νόµων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Junggrammatiker]. 

νεοδαρβινισµός (ο) ΒΙΟΛ. το σύνολο των νεότερων εξελικτικών θε-
ωριών και απόψεων (συνθετικής θεωρίας, κοινωνιοβιολογίας) που 
διατηρούν τον πυρήνα τής θεωρίας τού ∆αρβίνου, ιδιαίτερα τον ρόλο 
τής φυσικής επιλογής (βλ.λ.), αλλά τον συµπληρώνουν µε τα δεδοµέ-
να τής γενετικής, τής συµπεριφοράς κ.λπ. — νεοδαρβινιστής (ο), νε-
οδαρβινισπκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. neodarwinism]. 

νεοδηµοκρατης (ο), νεοδηµοκράτισσα (η) {δύσχρ. νεοδηµο-
κρατισσών} οπαδός ή µέλος τής Ν.∆. (βλ.λ., σηµ. 2). — νεοδηµοκρα-
τικός, -ή, -ό. 

νεοδιόριστος, -η, -ο [1897] (για πρόσ.) αυτός που έχει διοριστεί πρό-
σφατα: ~ καθηγητής. 

νεόδµητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χτίστηκε πρόσφατα: ~ πολυκα-
τοικία | αθλητικό στάδιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- + -δµητος < θ. δµα- | δµη- τού ρ. δέµω «χτίζω, οι-
κοδοµώ» (βλ. κ. δόµος)]. 

νεοδύµιο (το) {νεοδυµίου} ΧΗΜ. µέταλλο (σύµβολο Nd) αργυρόλευ-
κου χρώµατος, που αντιδρά µε το νερό και δίνει υδρογόνο, ενώ οξι-
δώνεται µε τον αέρα (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neodymium < neo- (< νέος) + 
(di)dymium (< δίδυµος)]. 

Νεοέλληνας (ο) [1854] {Νεοελλήνων} ο Έλληνας από την εποχή τής 
ιδρύσεως τού νέου ελληνικού κράτους (1832) µέχρι σήµερα· ο όρος 
χρησιµοποιήθηκε συχνά από Έλληνες και ξένους για να αντιδια-
σταλούν οι σύγχρονοι Έλληνες προς τους αρχαίους κυρ. αλλά και 
τους Βυζαντινούς, µε µια τάση για χειραφέτηση από την αρχαιοελ-
ληνική παράδοση και προβολή τής αξίας τού νεότερου ελληνισµού: 
οι συνήθειες | οι παραδόσεις των ~. 

νεοελληνικός, -ή, -ό [1818] αυτός που σχετίζεται µε τους νεότερους 
Έλληνες ή τη νεότερη Ελλάδα: ~ ιστορία | γλώσσα | µουσική | θέατρο 
| κοινωνία | φιλολογία | πολιτισµός | σπουδές | εκδόσεις. — νεοελ-
ληνικά επίρρ. 

νεοελληνιστής (ο) [1887],νεοελληνίστρια (η) {νεοελληνιστριών} ο/η 
φιλόλογος που ειδικεύεται στην επιστηµονική µελέτη τής νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας. 

νεο ελληνιστί επίρρ. [1828] (λόγ.) 1. κατά τρόπο που ταιριάζει στους 
σύγχρονους Έλληνες 2. στη νεοελληνική γλώσσα: του απάντησε ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

νεοεξπρεσιονισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. κίνηµα τής δεκαετίας τού 1980, 
που εµφανίστηκε ως αντίδραση στην αφηρηµένη τέχνη τής προη-
γούµενης δεκαετίας, απεικονίζοντας αναγνωρίσιµα αντικείµενα, 
κυρ. από την αστική ζωή, χωρίς ζωγραφική εξιδανίκευση, αλλά µε 
τρόπο που να εκφράζει την εσωτερική ανησυχία, την ένταση και τη 
σύγχρονη αλλοτρίωση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. neo-
expressionism (νόθο συνθ.)]. 

νεοζηλανδικός, -ή, -ό → Νέα Ζηλανδία 
νεοθετικισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, κατεύθυνση τής θετικιστικά προσανατο-
λισµένης επιστηµονικής θεωρίας, η οποία αναπτύχθηκε µετά τον Α 
Παγκόσµιο Πόλεµο και απορρίπτει τις µεταφυσικές αναζητήσεις, δέ-
χεται ως µόνες έγκυρες µορφές γνώσης τις γνώσεις τής φυσικής και 
θεωρεί έργο τής φιλοσοφίας τη λογική ανάλυση τής γλώσσας- αλλιώς 
λογικός θετικισµός | εµπειρισµός. — νεοθετικιστής (ο), νεοθε-
τικίστρια (η), νεοθετικιστικός, -ή, -ό, νεοθετικιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. néopositivisme (νόθο συνθ.)]. νεοθωµισµός 
(ο) ΘΡΗΣΚ. η εισαγωγή από τον Πάπα στα τέλη τού 19ου αι. τού 
πνεύµατος τού Θωµά τού Ακινάτη στη σύγχρονη προβληµατική. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. néothomisme (νόθο συνθ.)]. 
νεοϊµπρεσιονισµός (ο) ΚΑΛ.ΤΕΧΝ. ρεύµα τής γαλλικής ζωγραφικής 
τού όψιµου 19ου αι., το οποίο ανανέωσε τον εµπρεσιονισµό, αντι-
δρώντας αφενός στον εµπειρικό ρεαλισµό του και εφαρµόζοντας 
αφετέρου τις επιστηµονικές οπτικές αρχές τού φωτός και τού χρώ-
µατος στη δηµιουργία αυστηρά τυποποιηµένων εικαστικών συνθέσε-
ων. — νεοϊµπρεσιονιστής (ο), νεοϊµπρεσιονίστρια (η), νεοϊµπρεσιο-
νιστικός, -ή, -ό, νεοίµπρεσιονιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. néo-impressionisme (νόθο συνθ.). Βλ. κ. 
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ιµπρεσιονισµός]^ 
νεοκαντιανισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική κίνηση που εµφανίστηκε στη 

Γερµανία (περίπου το 1860) και υποστήριξε την επιστροφή στη γνωσιολογική 
θεωρία τού Καντ ως αντίδραση προς τον µετά τον Κα-ντ γερµανικό ιδεαλισµό. 
— νεοκαντιανιστής (ο). [ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. neokantianism (νόθο 
συνθ.)]. 

νεοκαπιταλισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. φάση εξελίξεως τού καπιταλισµού, που άρχισε από 
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και η οποία χαρακτηρίζεται από την άντληση 
κεφαλαίων µέσω τής διασποράς των µετοχών και τής ιδιοκτησίας των 
επιχειρήσεων σε µεγάλο αριθµό µετόχων και ως εκ τούτου τον διαχωρισµό 
τής ιδιοκτησίας από τη διοίκηση των επιχειρήσεων (λαϊκός καπιταλισµός), τη 
διεθνή συγκέντρωση κεφαλαίων και την ανάπτυξη πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, την έµφαση στην τεχνολογία κ.ά. — νεοκαπιταλισπκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. néocapitalisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοκλασικισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η τάση που χαρακτηρίζεται από αναβίωση τού 
κλασικισµού στους τοµείς τής λογοτεχνίας, τής µουσικής, τής τέχνης και τής 
αρχιτεκτονικής και τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο µισό τού 18ου και τις 
αρχές τού 19ου αι. — νεοκλαοικιστής (ο), νεοκλασικίστρια (η), 
νεοκλασικιστικός, -ή, -ό, νεοκλασικι-στικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. néo-classicisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοκλασικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νεοκλασικισµό: ~ 
αρχιτεκτονική | αρχοντικό | άγαλµα | έπιπλα 2. νεοκλασικό (το) οικοδόµηµα 
που είναι χτισµένο σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά πρότυπα τού 
νεοκλασικισµού: περίφηµα είναι τα ~ τής Πλάκας || ένα διατηρητέο ~. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. néo-classique (νόθο συνθ.)]. 

νεόκοπος, -η, -ο 1. (για νόµισµα) αυτός που κόπηκε πρόσφατα 2. (µτφ.) 
πρόσφατος, καινούργιος: ~ οπαδός τού δηµοτικισµού' (για πρόσ.) 3. αυτός που 
είναι νέος και γεµάτος ζωντάνια 4. αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά σε 
έναν τοµέα δραστηριότητας, είναι άπειρος και δεν διακρίνεται για τη 
µετριοφροσύνη του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- + -κόπος < κόπτω]. 

νεόκτιστος, -η, -ο [αρχ.] κ. νεόχτιστος αυτός που έχει κτισθεί πρόσφατα: ~ 
κτήριο | οικοδοµή | τοίχος ΣΥΝ. νεόδµητος. 

νεολαία (η) {νεολαιών} (περιληπτ.) το σύνολο των νέων, οι νέοι: στέκια | 
διασκεδάσεις | λεξιλόγιο τής ~ || πολιτικές ~ (οι πολιτικές παρατάξεις νέων, που 
πρόσκεινται σε συγκεκριµένα κόµµατα ή πολιτικούς σχηµατισµούς) || η ~ 
υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες || 
προσπαθούν να εκφράσουν όλες τις τάσεις που αναπτύσσονται στον χώρο τής ~ 
|| χώρος νεολαίας και άθλησης || το σφρίγος | η δύναµη | η ζωντάνια | η 
αποφασιστικότητα | ο παλµός | η αποπολιτικοποίηση | η αδιαφορία | ο 
καταναλωτισµός τήζ ~ Il rç σπουδάζουσα | η µαθητική ~ || στο µπαρ µαζευόταν 
όλο ~ (πβ. λ. νεολαίος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. περιληπτικό συνθ. (ποιητ. και δωρ. τ.) < νεο- + -λαία < λαός]. 

νεολαιίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη νεολαία, που είναι 
χαρακτηριστικός τής νεολαίας: ~ κίνηµα || ~ αγώνες | αιτήµατα | διεκδικήσεις. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

νεολαίος (ο) 1. πρόσωπο που βρίσκεται σε νεαρή ηλικία 2. (ειδικότ.) πρόσωπο 
που είναι µέλος πολιτικής νεολαίας: η αµφισβήτηση τής ηγεσίας ξεκίνησε από 
τους ~ τού κόµµατος. [ΕΤΥΜ < νεολαία (υποχωρητ.)]. 

νεολαµπής, -ής, -ές [µτγν.] {νεολαµπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για αστέρες) 
καινοφανής (βλ.λ.) ΣΥΝ. νόβα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

νεολατινικός, -ή, -ό [1859] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε έθνος, τού οποίου η 
γλώσσα κατάγεται από τη Λατινική ΣΥΝ. ροµανικός (β) ΓΛΩΣΣ. 
νεολατινικές νλώσσες 0ι νεότερες (ροµανικές) γλώσσες (Γαλλική, Ιταλική, 
Ισπανική, Καταλανική, Πορτογαλική, Προβηγκιανή, Ρουµανική) που 
προήλθαν από την καθοµιλουµένη Λατινική στις διάφορες περιοχές τής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (γ) νεολατινική λογοτεχνία η λογοτεχνία που 
αποτελεί την ύστερη περίοδο τής λογοτεχνικής παραγωγής σε λατινική 
γλώσσα και τοποθετείται χρονολογικά µεταξύ τού 4ου και τού 16ου αι. µ.Χ. 
2. αυτός που σχηµατίστηκε µε βάση τη λατινική γλώσσα (κυρ. για 
επιστηµονικό όρο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. néolatin (νόθο συνθ.)]. 

νεολιθικός, -ή, -ό [1880] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νεολιθική εποχή: ~ 
πολιτισµός | οικισµός | εργαλείο 2. νεολιθική εποχή χρονική περίοδος τής 
πολιτισµικής εξέλιξης τού ανθρώπου (7.000-3.000 περ. π.Χ.), που 
χαρακτηρίζεται από την ανακάλυψη και τη χρησιµοποίηση λίθινων 
εργαλείων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néolithique]. 

νεολονία (η) [1805] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία µε την οποία εισάγεται 
στο λεξιλόγιο µιας γλώσσας µια νέα έννοια είτε µε καινούργια λέξη (από 
σύνθεση, παραγωγή, αυτούσια µεταφορά ξένης λέξεως ή προσαρµογή της στη 
γλώσσα υποδοχής) είτε µε τη χρήση µιας λέξης που έχει ήδη συγκεκριµένο 
περιεχόµενο αλλά αποκτά και νέα σηµασία για να αποδοθεί η νέα έννοια· λ.χ. 
ο σχηµατισµός στις αρχές τής δεκαετίας τού 1990 τού όρου κλωνοποίηση, για 
να αποδοθεί ο αγγλ. cloning ή η χρήση τού όρου υπολογιστής για την αγγλ. λέ-
ξη computer. — νεολονικός, -ή, -ό [1809]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρεπόρτερ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néologie]. 

νεολογισµός (ο) [1782] ΓΛΩΣΣ. νέα λέξη που εισάγεται στο λεξιλόγιο µιας 
γλώσσας µε τη διαδικασία τής νεολογίας (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω, εστία. 

[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néologisme]. νεοµαλθουσιανισµός (ο) 
ΟΙΚΟΝ. θεωρία κατά την οποία η φτώχια και η θνησιµότητα στον Τρίτο Κόσµο 
µπορούν να µειωθούν µε πρό- 

ληψη των γεννήσεων, ώστε να επέλθει ισορροπία µε τους διαθέσιµους 
οικονοµικούς πόρους (πβ. λ. µαλθουσιανισµός). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
neo-malthusianism]. 

νεο µαρξισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό ρεύµα τής κριτικής θεώρησης τού 
µαρξισµού υπό το φως των νέων πολιτικών και επιστηµονικών δεδοµένων 
από τη λεγόµενη Σχολή τής Φραγκφούρτης, που είχε ως στόχο τη 
διαµόρφωση µιας κριτικής υλιστικής θεωρίας, η οποία να συλλαµβάνει και να 
αντιµετωπίζει τις πολλαπλές αντιθέσεις τής σύγχρονης καπιταλιστικής 
πραγµατικότητας. — νεοµαρξιστής (ο), νεοµαρξιστικός, -ή, -ό. 

νεοµάρτυρας (ο/η) [1685] {νεοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. πρόσωπο που υπέστη 
µαρτυρικό θάνατο για την ορθόδοξη χριστιανική του πίστη και την άρνηση 
του να µεταστραφεί στον ισλαµισµό κατά την περίοδο τής Τουρκοκρατίας. 

νεοµπαρόκ (το) {άκλ.} το καλλιτεχνικό ρεύµα τού 20ού αι., που βασίζεται στα 
αισθητικά πρότυπα τού µπαρόκ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. neo-baroque (νόθο 
συνθ.)]. 

νέον (το) [1898] ΧΗΜ. το στοιχείο (σύµβολο Ne) που ανήκει στην τάξη των 
ευγενών αερίων, είναι ελαφρότερο από τον αέρα, απαντά σε πολύ µικρές 
ποσότητες στην ατµόσφαιρα τής Γης, υγροποιείται δύσκολα και 
χρησιµοποιείται σε λαµπτήρες φθορισµού, φωτεινές επιγραφές ή 
εγκαταστάσεις δηµόσιου φωτισµού (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. neon < αρχ. νέον, ουδ. τού επιθ. νέος. Ονοµάστηκε 
έτσι επειδή αµέσως αναγνωρίστηκε ως νέο χηµικό στοιχείο]. 

νεοναζί (ο/η) οπαδός τού νεοναζισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Neonazi (νόθο συνθ.)]. 

νεοναζισµός (ο) το ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό κίνηµα, το οποίο 
εµφανίστηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και επιδιώκει να αναβιώσει τις 
αρχές, τις µεθόδους και τους στόχους τού ναζισµού (βλ.λ.). — νεοναζιστής (ο), 
νεοναζίστρια (η), νεοναζιστικός, -ή, -ό. [ΕΓΥΜι Μεταφορά τού γερµ. 
Neonazismus (νόθο συνθ.)]. 

νεόνυµφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που παντρεύτηκε πρόσφατα ΣΥΝ. 
νιόπαντρος 2. νεόνυµφοι (οι) {νεονύµφ-ων, -ους} το ζευγάρι που παντρεύτηκε 
πρόσφατα. 

νεοορθοδοξία (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των δραστηριοτήτων 
(συζητήσεων, συνεδρίων, εκδόσεων κ.λπ.) σχετικά µε την ιδέα τής 
πνευµατικής ανανέωσης και τής ποιµαντικής αναπροσαρµογής τής 
Ορθοδοξίας σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες και τη σχέση της µε την 
ιδεολογία (διάλογος Ορθοδοξίας - Μαρξισµού)· ο όρος χρησιµοποιείται κυρ. 
από όσους αναφέρονται (συνήθ. κριτικά ή ειρων.) σε αυτές τις 
δραστηριότητες ανήκοντας οι ίδιοι σε άλλους χώρους. — νεοορθόδοξος, -η, -
ο. 

νεοουµανισµός (ο) ο νεοανθρωπισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού νεολατ. neo-humanismus]. 

νεοπαγής, -ής, -ές {νεοπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που κατασκευάστηκε ή 
ιδρύθηκε πρόσφατα: ~ οργάνωση | κόµµα | κτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 
[ΕΓΥΜι µτγν. < νεο- + -παγής < θ. παγ-, πβ. παθ. αόρ. β' ε-πάγ-ην τού ρ. πήγ-
νυ-µι (βλ. λ. πήζω)]. 

νεοπλασία κ. νεοπλαστία (η) [1879] {νεοπλασιών} ΙΑΤΡ. 1. ο σχηµατισµός 
νέου ιστού σε ζωντανό οργανισµό ανεξάρτητα από τη φύση του (καλοήθη ή 
κακοήθη) 2. νεοπλασίες δέρµατος οι κρεατοε-λιές, τα θηλώµατα, οι 
κερατίτιδες κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < νεο- + -πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neoplasie]. 

νεόπλασµα (το) [1876] {νεοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. ο κακοήθης όγκος 
που παράγεται από τους ιστούς τού οργανισµού, των οποίων τα κύτταρα 
πολλαπλασιάζονται ταχύτερα από το φυσιολογικό ΣΥΝ. καρκίνος. — 
νεοπλασµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néoplasme]. 

νεόπλαστος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει πλαστεί προσφάτως, τελευταία: ~ 
λέξεις. [ΕΤΥΜ. < νεοπλασία (υποχωρητ.), κατά το σχήµα πλάσσω - πλαστός]. 

νεοπλατωνικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τον νεοπλα-τωνισµό: ~ 
φιλοσοφία. — νεοπλατωνικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neoplatonic]. 

νεοπλατωνισµός (ο) [1812] ΦΙΛΟΣ, η νεότερη και τροποποιηµένη µορφή τής 
πλατωνικής φιλοσοφίας, που διαµορφώθηκε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αι. 
µ.Χ. µε κυριότερο εκπρόσωπο της τον Πλωτίνο, σύµφωνα µε την οποία ο 
υλικός κόσµος αποτελεί εικόνα τού πνευµατικού, το πνεύµα υπερέχει τής 
ύλης, η ψυχή είναι αθάνατη και σκοπός τού ανθρώπου είναι η ένωση µε το 
ύψιστο «Εν» µέσω τής άσκησης, τής ενάρετης ζωής ή τής µυστικής έκστασης. 
— νεοπλατωνιστής (ο), νεοπλατωνίστρια (η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. neoplatonism]. 

νεοπλουτισµός (ο) [1898] η κατάσταση και η συµπεριφορά τού νεόπλουτου. 
νεόπλουτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που πλούτισε πρόσφατα και επιδεικνύει 

προκλητικά τα πλούτη του, µιµούµενος άκοµψα τη συµπεριφορά των 
πλουσίων κατά τρόπο που µαρτυρεί έλλειψη παιδείας και κοινωνικής 
καλλιέργειας. 

Νεοπτόλεµος (ο) {-ου κ. -έµου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Αχιλλέα και τής κόρης τού 
βασιλιά τής Σκύρου ∆ηιδάµειας- έλαβε µέρος στον Τρωικό Πόλεµο µετά τον 
θάνατο τού πατέρα του και πήρε ως λάφυρο την Ανδροµάχη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «νέος πολεµιστής», < νεο- + πτόλεµος, επικ. τ. τού 
ουσ. πόλεµος (βλ.λ.)]. 

νεόπτωχος, -η, -ο αυτός τού οποίου το εισόδηµα έχει χάσει µεγάλο µέρος τής 
αγοραστικής του δύναµης λόγω των οικονοµικών συνθη- 
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κων και βρίσκεται κάτω από το όριο τής φτώχιας (όπως αυτό καθορίζεται από 
τους αρµόδιους οικονοµικούς οργανισµούς). {ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. neu arm]. 

νεορεαλισµός (ο) 1. πνευµατική κίνηση των αρχών τού 20ού αι., που στράφηκε 
κατά τής ιδεοκρατικής µεταφυσικής, υποστηρίζοντας ότι ο αντικειµενικός 
κόσµος υπάρχει µέσω των αισθήσεων και τού περιβάλλοντος τού ανθρώπου 2. 
(στην Ιταλία) λογοτεχνικό και κινηµατογραφικό κίνηµα, που επεδίωξε να 
παρουσιάσει την πραγµατικότητα τής µεταπολεµικής ζωής (επιλέγοντας, λ.χ. 
στον κινηµατογράφο, φυσικά τοπία, ερασιτέχνες ηθοποιούς για 
αυθεντικότερες ερµηνείες κ.λπ.). — νεορεαλιστής (ο), νεορεαλίστρια (η), 
νεορεαλιστικός, -ή, -ό, νεορεαλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
néo-réalisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοροµαντισµός (ο) το ρεύµα στην τέχνη, που συνιστά επιστροφή στα 
αισθητικά ιδεώδη τού ροµαντισµού (βλ.λ.), στους τοµείς τής ζωγραφικής, τής 
αρχιτεκτονικής, τής λογοτεχνίας, τής µουσικής και τού κινηµατογράφου και 
προβάλλει τα στοιχεία τής φαντασίας και τής νοσταλγίας. — νεοροµαντικός, -
ή, -ό, νεοροµαντικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αγγλ. neoromanticism 
(νόθο συνθ.)]. 

νέος, -α, -ο 1. (για πρόσ.) (α) νεαρός στην ηλικία: ~ κοπέλα | παλλη-κάρι | 
πολιτικός || (µτφ.) ~ στην καρδιά ANT. γέρος· ΦΡ. νέα γενιά το σύνολο των 
νέων µιας κοινωνίας: τα όνειρα | οι αναζητήσεις τής νέας γενιάς || Γραµµατεία 
Νέας Γενιάς (αρµόδια για θέµατα νεολαίας) (β) (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι 
ανώριµος για την ανάληψη έργου, ρόλου κ.λπ.: είναι ακόµη ~ γι' αυτή τη θέση | 
για πατέρας ΑΝΤ. ώριµος, έτοιµος 2. αυτός που αναφέρεται στη σύγχρονη 
εποχή, συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τον αρχαίο και τον µεσαιωνικό: ~ 
Έλληνας | ελληνισµός ΣΥΝ. σύγχρονος- ΦΡ. (α) Νέος Κόσµος το τµήµα τής 
Γης που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια τής Αναγέννησης ή µετά από αυτήν 
κυρ. η Β. και Ν. Αµερική (β) Νέα Ρώµη (λατ. Nova Roma) (ως ονοµασία) η 
Κωνσταντινούπολη, όταν ο Μ. Κωνσταντίνος ως µονο-κράτορας (324-337 
π.Χ.) µετέφερε εκεί την πρωτεύουσα τού Ρωµαϊκού Κράτους από τη Ρώµη 
(έκτοτε «Πρεσβυτέρα ή Παλαιά Ρώµη») (γ) Νέα Ελληνικά (ί) η νεοελληνική 
γλώσσα (ii) το µάθηµα τής νεοελληνικής γραµµατείας και γλώσσας στη 
δευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση 3. (α) αυτός που παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά: ~ κλαδιά | φυντάνια | έθνος | µόδες | µέθοδος ΣΥΝ. πρωτόφαντος· 
ΦΡ. ανοίγω νέους δρόµους προβάλλω, προτείνω καινούργιες κατευθύνσεις, 
πρωτοπορώ, δηµιουργώ µεγάλες προοπτικές σε συγκεκριµένο τοµέα: ~ στην 
επιστήµη | στην τέχνη (β) (ειδικότ.) αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά στο 
κοινό: ~ ηθοποιός | τεχνική | προσπάθεια- ΦΡ. (α) κάνω µια νέα αρχή ανοίγω 
καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή µου, επιχειρώ δηµιουργική τοµή: µετά την 
αποτοξίνωση όλοι οι χρήστες θέλουν να κάνουν µια νέα αρχή (β) εκ νέου για 
δεύτερη ή πολλοστή φορά: θα υποβληθεί ~ σε χειρουργική επέµβαση 4. αυτός 
που δεν µοιάζει µε τίποτε προηγούµενο: πρόκειται για κάτι εντελώς ~ στην 
πολιτική µας ζωή ΣΥΝ. καινοφανής, πρωτότυπος ΑΝΤ. συνηθισµένος, 
τετριµµένος 5. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από ανανεωτικό, 
πρωτοπόρο πνεύµα: ~ ιδέες | σχέδια- ΦΡ. νέο αίµα βλ. λ. αίµα (β) νέο κύµα (i) 
κινηµατογραφικό, µουσικό και γενικότ. καλλιτεχνικό ρεύµα τής δεκαετίας τού 
1960 (ii) (ειδικότ.) ρεύµα τής ελληνικής µουσικής κατά τη δεκαετία κυρ. τού 
1960, που χαρακτηρίζεται από στιχουργική ποιότητα, ροµαντικό και λυρικό 
µουσικό ύφος και επιχείρησε να συνδυάσει το έντεχνο και το λαϊκό στοιχείο 
(πβ. κ. λ. νουβέλ βαγκ) (γ) Νέα Κριτική σχολή τής θεωρίας τής κριτικής µετά 
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, η οποία υποστήριξε την εγγενή αξία τού έργου 
τέχνης και τάχθηκε κατά τής ερµηνείας του µε ιστορικά ή βιογραφικά κριτήρια 
και στοιχεία 6. αυτός που παρουσιάζεται σε καινούργια (βελτιωµένη, 
ανανεωµένη) µορφή: ~ έκδοση | µοντέλο 7. (για κτήρια) αυτός που 
κατασκευάστηκε πρόσφατα: ~ νοσοκοµείο | εκκλησία 8. αυτός που αντικαθιστά 
κάτι παλιό: αυτά είναι τα ~ µου έπιπλα || το ~ µου ποδήλατο- ΦΡ. νέο 
ηµερολόγιο το γρηγοριανό ηµερολόγιο (βλ. λ. γρηγοριανός) 9. (για πρόσ.) 
αυτός που αναλαµβάνει θέση, αξίωµα ύστερα από κάποιον άλλον: ~ πρόεδρος | 
διευθυντής | δάσκαλος 10. (ειδικότ. για οδηγό) αυτός που έχει σχετικώς 
πρόσφατα αποκτήσει την άδεια οδήγησης (σύµβολο «Ν» στο πίσω τζάµι τού 
αυτοκινήτου) 11. (για πράγµατα που πρωτοεµφανίζονται ως συνέχεια άλλων 
οµοίων): κυκλοφόρησε το ~ του βιβλίο || ο ~ του δίσκος 12. (για πρόσ.) αυτός 
που έχει ισοδύναµη αξία µε άλλον προγενέστερο, ιδ. φηµισµένο, τού οποίου 
κατά κάποιον τρόπο αποτελεί τον συνεχιστή: ένας -Αϊνστάιν || ένας ~ Μότσαρτ 
γεννήθηκε ΣΥΝ. δεύτερος 13. (α) αυτός που ζει για πρώτη φορά ή για µικρό 
χρονικό διάστηµα σε έναν τόπο: είµαι ~ εδω και δεν ξέρω καλά τα κατατόπια 
(β) αυτός που εργάζεται για πρώτη φορά ή για µικρό χρονικό διάστηµα 
(κάπου): ~ στη δουλειά | στο γραφείο | στην επιχείρηση 14. νέος (ο), νέα (η) (α) 
ο νεαρός: οι ανησυχίες | τα όνειρα | οι διέξοδοι | τα στέκια | οι διασκεδάσεις των 
~ || τα εφόδια που παρέχει στους ~ το σχολείο || τα ήθη των ~ || η ζωή των νέων 
στις πόλεις | τα χωριά || οι παλαιότεροι κρίνουν αυστηρά τους ~ || οργάνωση | 
οµάδα νέων ΑΝΤ. γέρος (β) ΣΤΡΑΤ. (αργκό) ο στρατιώτης που έχει λίγους µήνες 
στον στρατό: ο λοχίας έχει τρελάνει τους - στις αγγαρείες || ο παλιός είναι 
αλλιώς κι ο ~ είν' ωραίος (σχόλιο µεταξύ στρατιωτών)· επίσης ως προσφώνηση 
από παλαιότερο στρατιώτη προς νεότερο: ~! Όταν σου µιλάω, θα κάθεσαι 
προσοχή! ΣΥΝ. ψάρι, γράσο, στραβάδι 15. νέο (το) βλ.λ. · ΦΡ. εκ νέου ξανά, 
πάλι: η ~ εξέταση τού ασθενούς || η ~ πρόσληψη του στην εταιρεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
καινός. 
[ΕΤΎΜ; αρχ. < *νέΡος (πβ. µυκ. ne-wo) < I.E. *new- «νέος, καινούργιος», 
πβ. σανσκρ. navah, λατ. novus (> γαλλ. nouveau, ισπ. nuevo), ιρλ. nuae, ουαλ. 
newydd, γερµ. neu, αγγλ. new κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως ά συνθ., 
πβ. νεο-γιλός, νεο-γνός, νεο-λαία κ.ά. Ορισµένοι όροι και 

φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εκ νέου (< γαλλ. de nouveau), κάνω µια νέα 
αρχή (< αγγλ. make a new begining), νέο κύµα (< αγγλ. new wave | γαλλ. 
nouvelle vague), Νέα Κριτική (< αγγλ. New Criticism) κ.ά.]. 

νεοσσευω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.) (αρχαιοπρ.-σπάν.) παράγω 
νεοσσούς ύστερα από επώαση ΣΥΝ. κλωσσώ. 

νεοσσός (ο) 1. το νεογέννητο πτηνό ΣΥΝ. κλωσσόπουλο, κλωσσο-πούλι 2. (κατ' 
επέκτ.) το νεογέννητο βρέφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. παράγ. τού επιθ. νέος, κατ' αναλογίαν προς το περισσός (βλ.λ.)]. 

νεοσύλλεκτος (ο) [µτγν.] {νεοσυλλέκτ-ου | -ων, -ους}, νεοσύλλεκτη (η) ΣΤΡΑΤ. 
1. πρόσωπο που µόλις κατετάγη στις Ένοπλες ∆υνάµεις και διανύει το στάδιο 
τής βασικής εκπαίδευσης 2. Κέντρο Νεοσύλλεκτων (συντοµ. ΚΕ.Ν.) η 
στρατιωτική µονάδα στην οποία πρωτοπαρουσιάζονται και εκπαιδεύονται οι 
νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, σµη-νίτες ή ναύτες. 

νεοσύστατος, -η, -ο αυτός που συστάθηκε, ιδρύθηκε ή συγκροτήθηκε 
πρόσφατα: ~ κράτος | οργάνωση | αθλητικός όµιλος | σωµατείο ΣΥΝ. 
νεότευκτος, αρτισύστατος ΑΝΤ. παλαιός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < νεο- + -σύστατος < 
συνίσταµαι]. 

νεοταξικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Νέα Τάξη: «τα θύµατα τής ~ 
φτώχιας» (εφηµ.). 

νεοτενία (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. η δυνατότητα που έχουν ορισµένα αµφίβια και 
έντοµα να αναπαράγονται πριν ακόµη µεταµορφωθούν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γερµ. Neotenie < Neo- (< νέος) + -tenie (< τείνω)]. 

νεότερος, -η (λόγ. -έρα), -ο 1. αυτός που είναι πιο νέος στην ηλικία από κάποιον 
άλλον: είναι κατά δέκα χρόνια νεότερη από τον άντρα της 2. αυτός που είναι 
πιο πρόσφατος σε σχέση µε κάποιον άλλον: ~ ιστορία | οικοδοµή 3. (ως 
προσαγόρευση, τίτλος) διάδοχος βασιλικών δυναστειών ή φηµισµένων 
οικογενειών: Γεώργιος Παπανδρέου ο ~ 4. νεότερα (τα) {νεοτέρων} τα 
τελευταία, τα πιο πρόσφατα νέα τής επικαιρότητας (πολιτικής, κοινωνικής, 
οικονοµικής κ.λπ.): έχουµε ~; ΦΡ. ουδέν νεότερον δεν υπάρχει καµιά πιο 
πρόσφατη είδηση: ~· η κατάσταση παραµένει όπως πριν. [ΕΤΥΜ; < αρΖ· 
νεώτερος, συγκρ. βαθµ. τού επιθ. νέος]. 

νεότευκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κατασκευάστηκε πρόσφατα: ~ οικοδοµή | 
σκάφος ΣΥΝ. νεόδµητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- + -τευκτος < τεύχω 
«κατασκευάζω» (βλ. λ. τεύ- 
χος)1 

νεότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού νέου, η νεαρή ηλικία ΣΥΝ. 
νιάτα ΑΝΤ. γήρας, γηρατειά 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) το σύνολο των νεαρών 
ατόµων: συχνάζει στο Κέντρο Νεότητας τού δήµου || ο Ξενώνας Νεότητας 
φιλοξενεί νέους απ' όλη την Ελλάδα ΣΥΝ. νεολαία. 

νεότοκος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γεννήθηκε πρόσφατα ΣΥΝ. νεογέννητος. 
νεοτουρκικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε τους Νεότουρκους. 
νεοτουρκισµός (ο) [1896] {χωρ. πληθ.} η µεταρρυθµιστική κίνηση που 

εκδηλώθηκε στην Τουρκία τον 19ο αι., αρχικά µε πνευµατικό και στη 
συνέχεια µε πολιτικό χαρακτήρα (αίτηµα για Σύνταγµα, εκσυγχρονισµό), η 
οποία κορυφώθηκε µε την επανάσταση κατά τού αυταρχικού καθεστώτος τού 
Οθωµανού σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ το 1908 και την εγκαθίδρυση 
συνταγµατικής νεοτουρκικής κυβέρνησης, λαµβάνοντας έντονα εθνικιστικό 
χαρακτήρα και στρεφόµενη κατά των φιλελεύθερων τάσεων και των 
µειονοτήτων (Ελλήνων, Αρµενίων κ.λπ.). 

Νεότουρκος (ο) [1895] (Νεοτούρκ-ου | -ων, -ους} Τούρκος µεταρρυθµιστής, ο 
οποίος υποστήριζε ή µετείχε στην κίνηση τού νεοτουρκι-σµού (βλ.λ.). 

νεοφανής, -ής, -ές {νεοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά ΣΥΝ. πρωτοφανής, καινοφανής 2. (συνεκδ.) 
αυτός που παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε όσα ισχύουν ώς 
τώρα: ~ φιλοσοφία | θεωρία | πρακτική ΣΥΝ. πρωτάκουστος. — νεοφανώς 
επίρρ. [µτγν.] ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < νεο- + -φανής < ρ. 
φαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

νεοφασισµός (ο) η πολιτική και ιδεολογική κίνηση που εµφανίστηκε µετά τη 
λήξη τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου, επιδιώκοντας την αναβίωση των ιδεών και 
των µεθόδων των φασιστικών και εθνικοσοσια-λιστικών κινηµάτων τής 
προπολεµικής περιόδου. — νεοφασίστας (ο), νεοφασίστρια (η), 
νεοφασιστικός, -ή, -ό. νεοφασιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
neofascism (νόθο συνθ.)]. 

νεόφερτος, -η, -ο [1782] κ. (λαϊκ.) νιόφερτος αυτός που έφτασε πρόσφατα 
κάπου. Επίσης νεοφερµένος. 

νεοφιλελευθερισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. σύγχρονο οικονοµικό και θεωρητικό ρεύµα, το 
οποίο επανεξετάζει τις θεωρητικές αρχές τού οικονοµικού φιλελευθερισµού 
και αποδέχεται την παρεµβατική λειτουργία τού κράτους όχι στον οικονοµικό 
ανταγωνισµό, αλλά στη διαµόρφωση τού νοµικού πλαισίου εντός τού οποίου 
αυτός θα κινείται και στον περιορισµό των µονοπωλιακών καταστάσεων. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. néo-libéralisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοφιλελεύθερος, -η, -ο [1893] αυτός που σχετίζεται µε τον νεοφι-
λελευθερισµό: ~ πολιτική | ιδέες | στρατηγική | πρόγραµµα. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. néo-libéral (νόθο συνθ.)]. 

νεοφοβία (η) [1890] (νεοφοβιών} ο παθολογικός και έντονος φόβος για καθετί 
το καινούργιο. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neophobia]. 

νεοφροϊδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον νεοφροϊδισµό. [ΕΤΎΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. neofreudian (νόθο συνθ.)]. 
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νεοφροϊδισµός (ο) η σύγχρονη ψυχαναλυτική θεωρία που επιδιώκει να 
αναθεωρήσει και να βελτιώσει τη φροϊδική θεωρία, τονίζοντας 
ιδιαίτερα τον ρόλο των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων στη 
διαµόρφωση και την ανάπτυξη τής προσωπικότητας τού ατόµου. — 
νεοφροϊδιστής (ο), νεοφροϊδίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
neo-freudianism (νόθο συνθ.)]. 

νεοφυής, -ής, -ές {νεοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φύτρωσε και 
βλάστησε πρόσφατα: ~ άνθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΧΜ 
µτγν. < νεο- + -φυής < φύω | -οµαι]. 

νεοφυτικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στη νεότερη περίοδο τής 
προϊστορίας τής Γης, κατά την οποία πρωτοεµφανίστηκαν τα νέα φυ-
τά (αγγειόσπερµα, βρυόφυτα): ~ αιώνας | περίοδος ΣΥΝ. καινοζωικός. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neophytic]. 

Νεόφυτος (ο) {-ου κ. -ύτου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. νεόφυτος < νεο- + -φυτος < φύω | -οµαι 
(βλ. λ. φυτό)]. 

νεόφυτος, -η, -ο [αρχ.] κ. νεοφύτευτος [1761] 1. (για φυτά) αυτός που 
βλάστησε πρόσφατα 2. ΕΚΚΛΗΣ. (για πρόσωπα) αυτός που πρόσφατα 
βαπτίσθηκε χριστιανός 3. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στην ακµή του. 

νεοφώτιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που πρόσφατα δέχθηκε 
τη θεία φώτιση µέσω τού µυστηρίου τού βαπτίσµατος 2. (µτφ.) αυτός 
που πρόσφατα προσχώρησε σε µια ιδεολογία: ~ σοσιαλιστής | δη-
µοκράτης. 

νεόχτιστος, -η, -ο → νεόκτιστος 
Ν.Ε.Π. (το) Νοµισµατικό Εξισωτικό Ποσό. 
Νεπάλ (το) {άκλ.} (νεπάλι Nepal Adhiräjya = Βασίλειο τού Νεπάλ) 
κράτος τής Κ. Ασίας στα Ιµαλάια µε πρωτεύουσα το Κατµαντού, επί-
σηµη γλώσσα τη Νεπάλι και νόµισµα τη νεπαλική ρουπία. — Νεπα-
λέζος (ο), Νεπαλέζα (η), νεπαλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < νεπάλι Nepal < σανσκρ. nepäla, από συµφυρµό των λ. nipat 
«πετάω προς τα κάτω» και älaya «διαµένω - σπίτι», που αναφέρεται 
στις κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται στους πρόποδες των Ιµαλαΐων]. 

νεποτισµός (ο) η οικογενειοκρατία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. népotisme < ιταλ. nepotismo < nepote «ανεψιός» (< λατ. 
nepos). o όρος νεποτισµός χρησιµοποιήθηκε κυρ. για να δηλώσει τη 
συνήθεια των Παπών τής Αναγέννησης να προωθούν σε καίριες 
εκκλησιαστικές θέσεις συγγενικά τους πρόσωπα]. 

νερανκούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. καλλωπιστικό φυτό µε πολύ-
χρωµα άνθη ή αυτοφυές (το οποίο συχνά είναι δηλητηριώδες). 2. το 
άνθος τού παραπάνω φυτού. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. ranuncolo (µε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ. νερό) < λατ. 
ranunculus, υποκ. τού rana «βάτραχος»]. 

νεράιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. προϊόν τής λαϊκής φαντασίας µε µορ-
φή γυναίκας εξαιρετικού κάλλους, που περιπλανάται στη φύση κο-
ντά σε πηγές, ποτάµια ή δάση, χορεύοντας και τραγουδώντας εξαί-
σια (όπως και οι αρχαίες νηρηίδες και νύµφες)· σε αυτές αποδίδο-
νταν παλαιότερα ασθένειες ή παθήµατα ανθρώπων, οι οποίοι τους 
άφηναν προσφορές, για να κερδίσουν την εύνοια τους 2. (µτφ.) γυ-
ναίκα πολύ όµορφη και αέρινη, που γοητεύει και πλανεύει τους 
άντρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. — νεραϊδένιος, -ια, -ιο κ. νεραϊδή-
σιος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νηρηΐς, -ΐδος (βλ.λ.), µε την παρετυµολ. επίδρ. τής 
λ. νερό]. 

νεράιδο γεννηµένος, -η, -ο αυτός που γεννήθηκε από νεράιδα. 
νεραϊδογέννητος, -η, -ο [1896] νεραϊδογεννηµένος. 
νεραϊδόπαιδο (το) 1. το παιδί νεράιδας 2. (συνεκδ.-εκφραστ.) το πο-

λύ όµορφο παιδί. 
νεραϊδόπαρµα (το) {νεραϊδοπάρµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η τρέλα 

που οφείλεται σε δαιµονική επίδραση νεράιδας. 
νεραϊδοπαρµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τρελάθηκε από τη δαι-

µονική επίδραση νεράιδας περιφερόµενος στα δάση και σε έρηµους 
τόπους, αυτός που του πήραν οι νεράιδες τη µιλιά του. 

νεραϊδόπουλο (το) (λαϊκ.) το παιδί νεράιδας ΣΥΝ. νεραϊδόπαιδο. 
[ΕΤΥΜ: < νεράιδα + -πουλο (βλ.λ.)]. νεραϊδόχορτο (το) (λαϊκ.) 
λειχήνα που αναπτύσσεται στους κορµούς δέντρων. νεράκι (το) 
[µεσν.] {χωρ. γεν.} το λιγοστό νερό: δώσε µου λίγο ~· δίψασα- ΦΡ. 
(α) Λέω ro νερό νεράκι διψώ πολύ (λόγω λειψυδρίας) (β) ξέρω | λέω 
το µάθηµα νεράκι έχω διαβάσει πολύ καλά το µάθηµα και µπορώ να 
το λέω απέξω, χωρίς να κοµπιάζω. νεραντζάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το 
µικρό νεράντζι 2. ο µικρός πράσινος καρπός τής νεραντζιάς ή κοµµάτι 
φλούδας τού ώριµου καρπού, που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
γλυκού τού κουταλιού- συνεκδ. το γλυκό αυτό: τους κέρασε ~. 
νεραντζάνθ! (το) {χωρ. γεν.} το άνθος τής νεραντζιάς. νεράντζι (το) 
{νεραντζ-ιού | -ιών) ο καρπός τής νεραντζιάς· µοιάζει µε πορτοκάλι, 
έχει πικρότατο φλοιό και η σάρκα του ξινόπικρη γεύση- δεν τρώγεται 
νωπό, αλλά χρησιµοποιείται πολύ στη ζαχαροπλαστική και την 
ποτοποιία. — (υποκ.) νερατζάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
νεράντζιον< παλαιότ. ιταλ. narancio < ισπ. naranjo «είδος πικρού 
πορτοκαλιού» < αραβ. naranj < περσ. näräng, πιθ. < σανσκρ. 
nagaranija, φρούτο ιδιαίτερα αρεστό στους ελέφαντες, το οποίο 
έφεραν από την Ανατολή οι Αραβες]. νεραντζιά (η) [µεσν.] 
εσπεριδοειδές δένδρο µετρίου ύψους, πολύ ανθεκτικό στο ψύχος και 
στην ξηρασία, που θυµίζει πορτοκαλιά' από τα ευωδιαστά άνθη του 
παράγονται αιθέρια έλαια, που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία' 
καλλιεργείται και ως καλλωπιστικό. — (υποκ.) νερατζούλα (η) (βλ.λ.) 

νεραντζούλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µικρή νεραντζιά: 
«~ µου κοντή, - φουντωτή» (δηµοτ. τραγ.). 

νεριτική ζώνη (η) κ. νηριτική ζώνη ΓΕΩΛ. παράκτια υποθαλάσσια 
περιοχή βάθους µέχρι και διακοσίων µέτρων µε ιζηµατογενή 
στρώµατα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. neritique < λατ. nerita < αρχ. νηρίτης «είδος 
θαλασσίων σαλιγκαριών», αβεβ. ετύµου. Οι αρχαίοι συνέδεαν παρε-
τυµολογικά τη λ. µε το όνοµα Νηρεύς (βλ. κ. Νηρηίδα), ενώ η συσχέ-
τιση µε το ουσ. νηρόν «νερό» πρέπει να αποκλειστεί, αφού το εν λό-
γω ουσ. είναι πολύ µεταγενέστερο. Τέλος, µόνο συµπτωµατική πρέπει 
να θεωρηθεί η φωνητική οµοιότητα µε το αρχ. επίθ. νήριτος «ανα-
ρίθµητος». Η φρ. νεριτική ζώνη αποτελεί απόδοση τού αγγλ. neritic 
zone]. 

νερό (το) 1. η άχρωµη και συνήθ. άοσµη και άγευστη, υγρή υπό κα-
νονικές συνθήκες πιέσεως και θερµοκρασίας χηµική ένωση δύο ατό-
µων υδρογόνου και ενός ατόµου οξυγόνου (χηµικός τ. Η,Ο), που απο-
τελεί το κύριο συστατικό των λιµνών, ποταµών και θαλασσών, το 
70% τού ανθρώπινου οργανισµού και απαραίτητο στοιχείο για τη 
ζωή και την ανάπτυξη όλων των φυτικών και ζωικών οργανισµών σε 
στερεή κατάσταση έχει τη µορφή πάγου και σε αέρια τη µορφή υδρα-
τµών: κρύο | ζεστό | χλιαρό | καθαρό | βρόµικο | πόσιµο | τής βρύσης | 
επιτραπέζιο (αυτό που διατίθεται εµφιαλωµένο και συνήθ. αντλείται 
από συγκεκριµένες και ελεγχόµενες πηγές) | ποτιστικό | γλυφό | 
βρόχινο | γάργαρο | χλωριωµένο | θαυµατουργό ~ || (λογοτ.) εµείς οι 
άνθρωποι είµαστε χώµα και νερό || µια πηγή αναβλύζει ~ || στέρνα | 
πηγάδι µε ~ || πίνω ~ || πλένω | καθαρίζω µε ~ || αντλώ | αγοράζω ~ || η 
ταµπλέτα διαλύεται σε ~ || ραντίζω µε ~ || αφαλατωµένο | υφάλµυρο | 
ανθρακούχο (µε το αέριο τής πηγής) | φυσικό | πόσιµο (διαυγές, άοσµο, 
χωρίς τοξικές ή παθογόνους ουσίες) ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ύδωρ· ΦΡ. (α) ιαµατικό 
νερό νερό, συνήθ. θερµό, µε θεραπευτικές ιδιότητες (ιδ. για 
πάσχοντες από αρθριτικά, νεφροπαθείς κ.λπ.) (β) µεταλλικό νερό το 
νερό που περιέχει αξιόλογη ποσότητα από άλατα µε θεραπευτικές 
ιδιότητες (γ) απεσταγµένο νερό (συνηθέστ. ύδωρ) βλ. λ. αποστάζω 
(δ) µαλακό | σκληρό νερό νερό που περιέχει λιγότερα | περισσότερα 
από 0,6 γραµµάρια διαλυµένα άλατα ανά λίτρο, αντίστοιχα (ε) αγια-
σµένο νερό νερό που το έχει αγιάσει κληρικός, ο αγιασµός (βλ.λ.) 
(στ) σαν τα κρύα (τα) νερά για άτοµα νέα, όµορφα και ζωηρά, όλο 
σφρίγος και ζωντάνια: κορίτσι | παλληκάρι ~ ΣΥΝ. στο άνθος τής ηλι-
κίας (ζ) (για έγκυο) σπάνε τα νερά (µου) (εννοώντας το αµνιακό 
υγρό) έφθασε η στιγµή τού τοκετού (η) ΛΑΟΓΡ. νερό τής λησµονιάς | 
τής αρνησιάς το νερό που, κατά τη λαϊκή παράδοση, πίνουν οι πεθα-
µένοι στον Κάτω Κόσµο και έτσι ξεχνούν όσα συµβαίνουν στη ζωή: 
«το νερό τής αρνησιάς, φτωχό κοµµένο δυόσµο» (Κ. Παλαµάς) (θ) 
ΛΑΟΓΡ. αθάνατο νερό το νερό που, κατά τη λαϊκή αντίληψη, κάνει 
κάποιον αθάνατο ή επαναφέρει νεκρό στη ζωή: «πήγα γι'~, γι'αθά-
νατο βοτάνι, να δώσω στην αγάπη µου, ποτέ να µην πεθάνει» (δηµοτ. 
τραγ.) (ι) πίνω νερό στο όνοµα (κάποιου) (µτφ.) εκτιµώ, υπολογίζω, 
δείχνω σεβασµό και απεριόριστη εµπιστοσύνη προς το πρόσωπο (κά-
ποιου) (ια) σηκώνει νερό για κάτι διφορούµενο, ασαφές, που επιδέ-
χεται πολλές ερµηνείες: αυτή η άποψη ~ (ιβ) βάζω νερό στο κρασί 
µου βλ. λ. κρασί (ιγ) βάζω | µπήκε το νερό στ' αυλάκι βλ. λ. αυλάκι 
(ιδ) χάνω τα νερά µου | είµαι έξω απ' τα νερά µου αισθάνοµαι αµη-
χανία λόγω αλλαγής περιβάλλοντος ή µεταβολής των συνθηκών στις 
οποίες έχω συνηθίσει να ζω και να κινούµαι, είµαι έξω από το στοι-
χείο µου: σ' αυτή την πόλη δεν έχω συνηθίσει να ζω' έχω χάσει τε-
λείως τα νερά µου ΑΝΤ. συνηθίζω, προσαρµόζοµαι (ιε) φέρνω στα 
νερά µου (κάποιον) κάνω (κάποιον) να συµφωνήσει µαζί µου, να 
ταυτιστεί µε τις απόψεις µου ή να προσεγγίσει τις επιδιώξεις, τις 
διαθέσεις µου κ.λπ.: στην αρχή είχα προβλήµατα µαζί της- έπειτα 
όµως την έφερα στα νερά µου (ιστ) πάω µε τα νερά (κάποιου) συµ-
µορφώνοµαι µε τις απόψεις (κάποιου), ενεργώ σύµφωνα µε τις επι-
θυµίες του, συνήθ. για να πετύχω κάτι: καλό είναι να πας µε τα νερά 
του, για να σε συµπαθήσει (ιζ) (εκφραστ.) κάνω µια τρύπα στο νερό 
δεν καταφέρνω τίποτε, µαταιοπονώ: Τόσα χρόνια σπουδάζαµε και στο 
τέλος τι πετύχαµε; Κάναµε µια τρύπα στο νερό! (ιη) πνίγοµαι σε µια 
κουταλιά νερό βλ. λ. κουταλιά (ιθ) ΛΑΟΓΡ. αµίλητο νερό βλ. λ. αµίλητος 
(κ) (µτφ.) ήπια το αµίλητο νερό βλ. λ. αµίλητος (κα) δεν δίνει τού 
αγγέλου του νερό για πρόσωπα φιλάργυρα και ηθικώς ανάλγητα (κβ) 
(µες) στο νερό σίγουρα, τουλάχιστον: αυτό το σπίτι πουλιέται είκοσι 
εκατοµµύρια - (κγ) κουβαλάω νερό στον µύλο (κάποιου) συµβάλλω 
(συνήθ. χωρίς πρόθεση) στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων 
(κάποιου) (πβ. κ. λ. νεροκουβαλητής) (κδ) σαν (το) νερό πολύ 
γρήγορα: η ζωή κυλάει | φεύγει - (κε) το αίµα νερό δεν γίνεται βλ. λ. 
αίµα (κστ) (µοιάζουν) σαν δυο σταγόνες νερό βλ. λ. σταγόνα (κζ) 
θολώνω τα νερά προκαλώ σκόπιµη ασάφεια σχετικά µε κάτι, για να 
παραπλανήσω, να αποπροσανατολίσω κ.λπ.: αυτά τα λέει για να 
θολώσει τα νερά- µη δίνεις σηµασία ΣΥΝ. ρίχνω µελάνι (κη) λέω το 
νερό νεράκι βλ. λ. νεράκι (κθ) όσα είπαµε, νερό κι αλάτι βλ. λ. αλάτι 
(λ) νερό τής φωτιάς το ουίσκι (λα) (ευφηµ.) πάω προς νερού µου 
πάω να ουρήσω 2. (συνεκδ.) ποσότητα νερού: έβαλα - στη στέρνα | 
στο ψυγείο || έπεσε µέσα στα ~ τού δρόµου || φέρε µου ~ να πιω 3. 
(ειδικότ.) το νερό θάλασσας, λίµνης ή ποταµού: η βάρκα µπάζει νερά 
|| ένα καραβάκι έπλεε στο ~ || τα ~ τού Νείλου | τής Βαϊκάλης | τής 
Μεσογείου || την ηµέρα των Θεοφανίων βουτάω στο ~ να πιάσω τον 
σταυρό- ΦΡ. (α) τού γλυκού νερού βλ. λ. γλυκός (β) κάνω νερά (i) 
(για σκάφος) εισρέουν νερά στο εσωτερικό τού σκάφους από άνοιγµα: 
άνοιξε µια ρωγµή στη βάρκα και κάνει νερά (ii) (για τηλεόραση) δεν 
δείχνω καλά, κάνω παράσιτα και γραµµές ΣΥΝ. κάνω χιόνια (iii) (σε 
κάποιον) δείχνω απέναντι σε κάποιον ασταθή συµπεριφορά, δεν 
ανταποκρίνοµαι πλήρως στις υποδείξεις ή τις επιθυµίες 
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του: τελευταία µού κάνει νερά' πότε δεν της αρέσει το ένα, πότε το 
άλλο (iv) δεν δείχνω αξιοπιστία κ.λπ.: αν συνεχίσει να µου κάνει νερά, 
θα τον απολύσω 4. (ειδικότ.) νερά (τα) ΝΑΥΤ. η ίσαλος γραµµή τού 
πλοίου (βλ. λ. ίσαλος) 5. (ειδικότ.) ποτήρι ή µπουκάλι µε νερό: πιάσε | 
φέρε ένα ~ || ένα ~ µονάχα θέλω, αν έχετε την καλοσύνη || αγόρασα 
ένα ~ από το περίπτερο- ΦΡ. (µτφ.) ένα ποτήρι νερό η στοιχειώδης πε-
ριποίηση ή φροντίδα: δεν µου έχει προσφέρει ούτε ~ 6. (συχνά κ. στον 
πληθ.) η βροχή, η βροχόπτωση: έκανε πολλά ~ φέτος || έφερε πολύ ~ 
απόψε (έβρεξε πολύ) || (παροιµ.) « αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι ο 
Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ' εκείνον τον ζευγά που 'χει πολλά σπαρµένα» 
|| φάγαµε πολύ ~ (βραχήκαµε) 7. (συχνά κ. στον πληθ.) αποθέµατα 
νερού, υδάτινες πηγές, γεωτρήσεις κ.λπ.: σαυτό τον τόπο υπάρχουν 
άφθονα ~ || πόλεµος για το - || βρίσκω - (µε γεώτρηση) || χτυπάω 
φλέβα νερού || έλλειψη νερού (λειψυδρία, βλ.λ.) 8. η παροχή ύδρευ-
σης: µας έκοψαν το ~ || έσπασαν οι σωλήνες τού ~· ΦΡ. (α) το νερό 
τρέχει είναι σε συνεχή ροή (για ανοιχτή βρύση): κλείσε τη βρύση, 
γιατί ~ και θα πληµυρίσουµε- (επίσης για διαρροή); ~· πρέπει να φω-
νάξουµε υδραυλικό (β) ανοίγω | κλείνω το νερό ανοίγω | κλείνω τη 
βρύση ή τον διακόπτη παροχής νερού 9. η κατανάλωση νερού: οικο-
νοµία στο -10. (συνεκδ.) ο λογαριασµός για την ύδρευση: µας ήρθε | 
πλήρωσα το ~ 11. φάση πλυσίµατος ρούχων: του έκανα ένα ~, αλλά 
δεν καθάρισε 12. νερά (τα) αποχρώσεις σε ξύλα, µάρµαρα κ.λπ., που 
µοιάζουν µε κυµατοειδείς γραµµές: µάρµαρο µαύρο µε άσπρα ~ 13. 
(ως επίρρ.) πολύ καλά, απέξω και ανακατωτά: ξέρω | λέω το µάθηµα 
~ (πβ. νεράκι). — (υποκ.) νεράκι (το) [µεσν.] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
νερό(ν) < νηρόν, ουδ. τού µτγν. επιθ. νηρός «πρόσφατος, φρέσκος» (κυρ. 
για ψάρια), συνηρηµένος τ. τού αρχ. νεαρός. Η λ. απέκτησε τη 
σηµερινή της σηµ. από τη συνεκφορά νεαρον | νηρόν ϋδωρ, στην 
οποία το επίθ. υπερίσχυσε τού ουσ. και το αντικατέστησε στην 
καθηµερινή οµιλία. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. κάνω 
µια τρύπα στο νερό (< γαλλ. donner un coup d'épée dans l'eau(, τού 
γλυκού νερού (< γαλλ. d'eau douce), µεταλλικό | µαλακό | σκληρό νερό 
(< γαλλ. l'eau minérale | douce | dure) κ.ά.]. νερό- κ. νερό κ. νερ- ά 
συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. ότι 
κάποιος/κάτι σχετίζεται µε το νερό: νερο-κουβαλη-τής, νερο-πότηρο, 
νερο-σωλήνας 2. ότι κάτι παρασκευάζεται µε νερό ή αποτελείται από 
(πολύ) νερό: νερό-βραστος, νερο-ζούµι 3. ότι κάτι ζει ή ευδοκιµεί 
κοντά σε νερό: νερο-κάλαµο, νερο-πούλι. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. νερο-κουβαλη-τής, νερο-χύτης), που 
προέρχεται από το µεσν. νερό(ν) (βλ.λ.)]. νεροβαρελο (το) το βαρέλι 
που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ή 
την εναποθήκευση νερού. νεροβράζω ρ. µετβ. {νερόβρασ-α, -µένος} 
βράζω (κάτι) µε νερό, χωρίς να προσθέσω λάδι ή λιπαρή ουσία. 
νερόβρασµα (το) {νεροβράσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. αυτό που έβρασε 
µόνο µε νερό, χωρίς λάδι ή άλλη λιπαρή ουσία 2. (µτφ.) νεροβρά-
σµατα (τα) η ανοησία, η σαχλαµάρα: βαρεθήκαµε να τον ακούµε να 
λέει νεροβράσµατα. νερόβραστος, -η, -ο 1. αυτός που έβρασε µόνο µε 
νερό: ~ σούπα | µανέστρα | µακαρόνια 2. (συνεκδ.) αυτός που είναι 
νηστήσιµος ΣΥΝ. σαρακοστιανός 3. (συνεκδ.) αυτός που είναι 
ανούσιος, σαχλός: ~ αστεία 4. (µτφ. για ανθρώπους) αυτός που δεν 
χαρακτηρίζεται από ζωτικότητα και ενεργητικότητα: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. 
απαθής, άχαρος, ψυχρός. — νερόβραστα επίρρ. νερογυρισιά (η) 
(λαϊκ.) η επικίνδυνη συστροφή των νερών θάλασσας ή ποταµού ΣΥΝ. 
ρούφουλας, δίνη. νεροδεσιά (η) (λαϊκ.) το φράγµα που είτε 
παρεµποδίζει τη ροή τού 
νερού είτε το εκτρέπει προς άλλη κατεύθυνση ΣΥΝ. υδροφράκτης. 
νεροζουµι (το) {χωρ. γεν.} φαγητό ή ρόφηµα βρασµένο µε υπερβολική 
ποσότητα νερού, ώστε να είναι πολύ αραιό και άνοστο ΣΥΝ. νερο-
µπούλι, νερόπλυµα. νεροζύγι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η υδροστάθµη 
(βλ.λ.). νεροκάλαµο (το) [µεσν.] καλαµιά που φυτρώνει σε όχθες 
ποταµών, λιµνών και γενικά σε υγρά εδάφη και χρησιµοποιείται στην 
καλαθο-πλεκτική, την κατασκευή καλαµωτών, σε φράχτες κ.α. 
νεροκαννάτα (η) {σπάν. νεροκαννατών} 1. επιτραπέζιο δοχείο νερού 
2. (µτφ.) πρόσωπο που πίνει πολύ νερό. Επίσης νεροκάννατο (το) 
(σηµ. Π. νεροκάρδαµο (το) [µεσν.] το φυτό κάρδαµο, που 
αναπτύσσεται κοντά σε νερό, συνήθ. σε ρυάκια, και χρησιµοποιείται 
στις σαλάτες· αλλιώς ένυδρο κάρδαµο. νεροκολοκυθα (η) {δύσχρ. 
νεροκολοκυθών} κολοκύθι µε σφαιρική βάση, η οποία καταλήγει σε 
µακρόστενο λαιµό και, όταν αποξηρανθεί, γίνεται ξυλώδες και 
κατάλληλο για τη φύλαξη ή µεταφορά νερού ή κρασιού: διακοσµητική 
| βαµµένη - || το σπίτι είχε διακοσµηθεί κακόγουστα µε νεροκολοκύθες 
παραδοσιακού -υποτίθεται!- τύπου ΣΥΝ. φλασκί. Επίσης 
νεροκολόκυθο κ. νεροκολοκύθι (το). νεροκολοκυθιά (η) αναρριχητικό 
φυτό τού οποίου καρποί είναι οι 
νεροκολοκύθες ΣΥΝ. φλασκιά. νερόκοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
υδρόβιο πτηνό που µοιάζει µε το περιστέρι στο µέγεθος και στο 
σχήµα τού κεφαλιού, µε µακρύτερα, όµως, πόδια και σταχτοπράσινο 
χρώµα· ζει σε βάλτους και καλαµιώ-νες ποταµών τής Ευρώπης, τής ∆. 
Ασίας και τής Β. Αφρικής, κολυµπά και βυθίζεται µε άνεση στο νερό 
και πετά κυρ. κατά την αποδηµία του. νεροκουβαλητής (ο) [µεσν.], 
νεροκουβαλήτρια (η) {νεροκου-βαλητριών} 1. πρόσωπο που 
µεταφέρει ή/και εµπορεύεται πόσιµο νερό: βαρυφορτωµένος | επιδέξιος 
- ΣΥΝ. νερουλάς 2. (µτφ.) πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες σε 
άλλους, που εξυπηρετεί ξένα συµφέροντα («που ρίχνει | κουβαλάει 
νερό στον µύλο άλλου»): µε τη στάση 

του έχει µεταβληθεί σε ~ τής πολιτικής των ξένων στα Βαλκάνια. 
νεροκούνουπο (το) κουνούπι που συναντάται ή κατοικεί κοντά σε 

στάσιµα και ακάθαρτα ύδατα. 
νερόκρασο (το) {χωρ. πληθ.} κρασί αναµεµειγµένο µε νερό: έβαλε 
µια κούπα ~ και σιγόπινε όλο το βράδι ΣΥΝ. κρασόνερο. 

νεροκράτης (ο) {νεροκρατών} 1. αυτός που είναι υπεύθυνος για τη 
διανοµή και τη ροή των αρδευτικών υδάτων ΣΥΝ. υδρονόµος, υδρονο-
µέας · 2. κατασκευή από πέτρα, µέσα στην οποία συγκρατείται νερό 
για οικιακή χρήση ή για πότισµα των ζώων ΣΥΝ. σκάφη, ποτίστρα. 
[ΕΤΥΜ. < νερό + -κράτης < κρατώ]. 

νερόκρινο (το) 1. ποώδες φυτό που ευδοκιµεί κοντά σε νερά, έχει 
λεπτά και µυτερά φύλλα, κίτρινα άνθη µε φαρδιά πέταλα, που πέ-
φτουν προς τα κάτω γύρω από έναν ύπερο, ο οποίος προστατεύεται 
από εσωτερικό κύκλο πετάλων 2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω 
φυτού. 

νερολαδιά (η) ο νερολεκές. 
νερόλακκος (ο) λάκκος γεµάτος νερό. 
νερολάπαθο (το) χόρτο τού οποίου τα φύλλα φύονται απευθείας από 

το έδαφος κοντά σε γλυκά νερά· αλλιώς (επίσ.) λάπαθον το υδροχαρές. 
νερολεκές (ο) {νερολεκέδες} κηλίδα από νερό ΣΥΝ. νερολαδιά. 
νεροµάζωµα (το) {νεροµαζώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συγκέντρωση 

νερών τής βροχής σε δεξαµενή µε τη βοήθεια απλού αποχετευτικού 
συστήµατος (από τις στέγες των σπιτιών ή άλλες τέτοιες επιφάνειες 
µέσω αγωγών) 2. (κυρ. στον πληθ.) η προσωρινή και τυχαία συγκέ-
ντρωση νερού λόγω βροχής, πληµύρας ή πτώσεως χωµάτων. 

νεροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πηγή από όπου αναβλύζει άφθονο 
νερό: φέρνω κρύο νερό από τη ~ ΣΥΝ. κεφαλάρι, κεφαλόβρυσο. 

νεροµολόχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µολόχα (βλ.λ.) που αναπτύσσεται 
κοντά σε νερό. 

νεροµπογιά (η) 1. χρωστική ουσία που χρησιµοποιείται στη ζωγρα-
φική, αφού διαλυθεί µε νερό: τα παιδιά µπορούν εύκολα να ζωγρα-
φίζουν µε νεροµπογιές ΣΥΝ. υδρόχρωµα 2. (συνεκδ.) το ζωγραφικό έρ-
γο το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί µε την παραπάνω χρωστική ουσία: 
κρέµασαν τις - στον τοίχο ΣΥΝ. ακουαρέλα. 

νεροµπούλι (το) {χωρ. γεν.} µαγειρικό παρασκεύασµα ή ρόφηµα, στο 
οποίο υπάρχει περισσότερη ποσότητα νερού από όσο θα έπρεπε, µε 
αποτέλεσµα να είναι άνοστο, άγευστο: µου 'φτειαξε έναν καφέ ~, δεν 
πινόταν ΣΥΝ. νερόπλυµα, νεροζουµι. 
[ΕΤΥΜ. < νερό + -µπούλι, αβεβ. ετύµου, πιθ. < παλ. ιταλ. bulla «βρα-
σµός»]. 

νερόµυλος (ο) 1. η µηχανή που αλέθει τα σιτηρά και κινείται µε τη 
δύναµη τής πτώσης ή τής ροής των υδάτων (πβ. ανεµόµυλος) 2. (συ-
νεκδ.) το κτίσµα στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω µηχανή: ένας 
εγκαταλελειµµένος - βρισκόταν στο τέλος τής κοιλάδας ΣΥΝ. υδρό-
µυλος. 

νερόπιασµα (το) {νεροπιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) ασθένεια 
κατά την οποία συγκεντρώνεται υγρό σε κοιλότητες τού σώµατος ή 
στη σύνδεση των ιστών η υδρωπικία. [ΕΤΥΜ. < νερό + -πιασµα < 
πιάνω]. 

νεροπίστολο (το) παιδικό πιστόλι που εκτοξεύει νερό. 
νερόπλυµα (το) {νεροπλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το νερό που προέρ-

χεται από το πλύσιµο των σκευών µαγειρικής ή των πιάτων: βρόµικο 
| ανακατεµένο ~ ΣΥΝ. απόπλυµα · 2. µαγειρικό παρασκεύασµα ή ρό-
φηµα, που περιέχει παραπάνω νερό από όσο πρέπει, πράγµα που το 
καθιστά άνοστο: πώς αντέχεις να τρως αυτό το ~; ΣΥΝ. νεροµπούλι 3. 
(µτφ.-αργκό) ο άνθρωπος που δεν έχει χάρη ή στερείται έντονων χα-
ρακτηριστικών, φυσιογνωµικών ή προσωπικότητας: κανείς από την 
παρέα δεν καταλαβαίνει τι βρήκε σ' αυτό το ~ και το ερωτεύτηκε 
ΣΥΝ. (µτφ.) άνοστος, κρυόµπλαστος, (αργκό) ξενέρωτος ANT. θερµός, 
ζωντανός. 

νεροποντή (η) 1. δυνατή βροχή: η ~ µάς πέτυχε στον δρόµο και γίναµε 
µούσκεµα ΣΥΝ. καταιγίδα, µπόρα ΑΝΤ. ψιχάλα, ψιλόβροχο 2. 
(συνεκδ.) νερά που κυλούν ορµητικά µετά από δυνατή βροχή: από τη 
~ παρασύρθηκαν µερικά χαµόσπιτα ΣΥΝ. χείµαρρος ANT. ρυάκι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ. < νερό- + -ποντή < ποντίζω (υποχωρητ.)]. νεροπότηρο (το) 

το ποτήρι µε το οποίο πίνουµε νερό: γυάλινο Ι 
σπασµένο ~. νεροπούλι (το) {νεροπουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κάθε είδος 

πουλιού που 
ζει κοντά σε λίµνες, ποταµούς ή θάλασσες· υδρόβιο πτηνό. 

νεροπρίονο (το) ειδικό µηχανικό εργαλείο (κορδέλα) για την κοπή 
δέντρων και ξύλων, το οποίο κινείται µε τη δύναµη τού νερού. 
νεροσυρµή (η) [µεσν.] φυσικό αυλάκι που σχηµατίζεται από τα νερά 
τής βροχής, καθώς αυτά κυλούν στην πλαγιά βουνού ή λόφου: βαθιά | 
απότοµη ~. νεροσωλήνας (ο) µακρύς σωλήνας από διάφορα υλικά, ο 
οποίος χρησιµοποιείται για τη µεταφορά νερού σε συστήµατα 
άρδευσης ή ύδρευσης: µεταλλικός | πλαστικός | λεπτός | αρδευτικός | 
βαρύς -ΣΥΝ. (λόγ.) υδροσωλήνας. νεροτριβή (η) 1. η κατεργασία 
χοντρών µάλλινων υφασµάτων, χαλιών ή ρούχων µε τη βοήθεια τού 
νερού που πέφτει πάνω τους µε δύναµη και µε σκοπό να πυκνωθεί η 
ύφανση τους και να γίνει απαλότερη η υφή τους: υφαντά νεροτριβής || 
εργαστήριο νεροτριβής στον ποταµό Λούρο ΣΥΝ. υδροτριβή 2. η 
λεκάνη, οι εγκαταστάσεις και κατ' επέκτ. ο τόπος όπου συντελείται η 
παραπάνω κατεργασία: οι κοπέλες µαζεύτηκαν στη ~. νερουλάς (ο) 
{νερουλάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που µεταφέρει ή/και εµπορεύεται 
πόσιµο νερό ΣΥΝ. νεροκουβαλητής. [ΕΤΥΜ. < νερό + παραγ. επίθηµα 
-ουλάς ορισµένων επαγγελµατικών 
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ουσ., πβ. αβγ-ουλάς]. 
νερουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νερούλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προσθέτω ή 

αραιώνω (κάτι) µε περισσότερο νερό από όσο πρέπει: είπαµε να βάλεις νερό 
στο φαΐ- όχι να το νερουλιάσεις! ΣΥΝ. χυλώνω ΑΝΤ. πήζω ♦ (αµετβ.) 2. 
αποκτώ περισσότερη ποσότητα νερού από το κανονικό: πέρασε ο καιρός τους 
και τα σταφύλια νερούλιασαν 3. (µτφ.) χάνω την ευρωστία, το σφρίγος µου: 
νερούλιασε από την απραξία ΣΥΝ. χαλαρώνω, πλαδαρεύω ΑΝΤ. σφίγγω 4. 
(µτφ.) χάνω τη δυνατότητα να σκέφτοµαι µε λογική, µε ειρµό, συνήθ. εξαιτίας 
γηρατειών: το µυαλό του νερούλιασε µε τα χρόνια ΣΥΝ. ξεκουτιαίνω, χαζεύω, 
µω-ραίνοµαι, (οικ.) τα χάνω, ξεµωραίνοµαι ΑΝΤ. (οικ.) τα έχω τετρακόσια. — 
νεροίιλιασµα (το). [ETYM. < νερουλός + παραγ. επίθηµα -ιάζω]. 

νερουλός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει περισσότερη ποσότητα νερού από όση 
πρέπει: ~ σούπα | φαγητό | λάσπη ΣΥΝ. (λόγ.) νερωµένος, υδαρής ΑΝΤ. 
πηχτός. 

νεροφάγωµα (το) {νεροφαγώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) κοίλωµα ή 
βαθούλωµα στην επιφάνεια τής γης ή πέτρας, που έχει σχηµατιστεί από 
εποχική ροή νερού. 

νεροφίδα (η) [µεσν.] 1. φίδι που ζει µέσα στο νερό· αλλιώς ύδρος (ο) 2. (ως 
χαρακτηρισµός) αυτός που πίνει πολύ νερό. Επίσης νερόφιδο (το) (σηµ. 1). 

νερόχαρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ευδοκιµεί κοντά σε νερό: ~ δένδρο | φυτό 
ΣΥΝ. (λόγ.) υδροχαρής. 

νεροχελίδονο (το) χελιδόνι που ζει κοντά σε νερά. 
νεροχελώνα (η) {νεροχελωνών} χελώνα που ζει στο νερό. 
νερόχιονο (το) το χιονόνερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
νεροχύτης (ο) {νεροχυτών} έπιπλο κουζίνας σε σχήµα λεκάνης, το οποίο 

συνδέεται τόσο µε το σύστηµα ύδρευσης όσο και µε την αποχέτευση και όπου 
πλένει κανείς τα σκεύη τής κουζίνας και κάνει όλη την προετοιµασία τού 
µαγειρέµατος που σχετίζεται µε το νερό: πορσελάνινος | µαρµάρινος | 
ανοξίδωτος | βουλλωµένος | βρόµικος | αστραφτερός | χτιστός | πέτρινος | 
πρακτικός | εντοιχιζόµενος ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < νερό + χύτης < χύνω]. 

νέρωµα (το) → νερώνω 
Νέρων (ο) {Νέρων-ος, -α} 1. Ρωµαίος αυτοκράτορας (37-68 µ.Χ.), γνωστός για 

την πυρπόλυση τής Ρώµης και τους διωγµούς των χριστιανών 2. (µετωνυµ.) 
για εµπρηστή κατοικηµένων περιοχών, για πυρο-µανή ή για πρόσωπο µε βίαιο 
και παράλογο χαρακτήρα. [ETYM. µτγν. < λατ. Nero, αγν. ετύµου, 
προσωνύµιο (cognomen) ρωµαϊκής πάτριας, το οποίο έλαβε στα 13 του 
χρόνια ο Lucius Domitius Ahenobarbus (ο µετέπειτα αυτοκράτορας Νέρων), 
όταν υιοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο και αναγνωρίστηκε ως 
διάδοχος του]. 

νερώνειος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ρωµαίο αυτοκράτορα 
Νέρωνα: - έργο 2. (µτφ.) αυτός που έχει εγκληµατικό, βίαιο και παράλογο 
χαρακτήρα ή τάση για εµπρησµό: ~ έγκληµα ΣΥΝ. άγριος, σκαιός, φρικτός. 

νερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νέρω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προσθέτω νερό σε 
άλλο υγρό (συνήθ. αλκοολούχο ποτό), για να το κάνω λιγότερο δυνατό ή για 
να το νοθεύσω: ~ το κρασί | το γάλα- ΦΡ. νερώνω το κρασί µου γίνοµαι πιο 
διαλλακτικός ΣΥΝ. βάζω νερό στο κρασί µου ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι νερουλός: 
το γιαούρτι νέρωσε. — νέρωµα (το). 

νεσεσέρ (το) {άκλ.} τσαντάκι για τη µεταφορά προσωπικών αντικειµένων 
(καλλυντικών, κοσµηµάτων, ειδών καλλωπισµού κ.λπ.). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. 
nécessaire «αναγκαίος, απαραίτητος»]. 

νες καφέ (το/ο) {άκλ.} στιγµιαίος καφές, που πίνεται παγωµένος ή ζεστός, και 
που έχει τη µορφή κόκκων ή σκόνης: ~ φραπέ | κουτί || φακελάκι ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Nescafe (εµπορική επωνυµία) < Nes(tlé), όνοµα εταιρείας, + 
«καφές»]. 

Νέστορας (ο) 1. οµηρικός ήρωας, βασιλιάς τής Πύλου, σύµβολο τής ώριµης 
σκέψης, τής σύνεσης και τής σοφίας 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Νέστωρ {Νέστορος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Νέστωρ, -ορός, αρχική σηµ. «αυτός που επιστρέφει -αυτός που φέρνει πίσω 
τον στρατό του (διασώζοντας τον)» < νέοµαι «επιστρέφω, γυρίζω» (βλ. λ. 
νόστος)]. 

νεστοριανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. χριστιανική αίρεση τού 5ου αι., οι 
οπαδοί τής οποίας δεν δέχονταν την πραγµατική ενότητα τής ανθρώπινης και 
θεϊκής φύσης τού Χριστού' η αίρεση αυτή καταδικάστηκε από την Γ 
Οικουµενική Σύνοδο (431) και οι οπαδοί της διώχθηκαν από το Βυζάντιο, αλλά 
υπάρχουν ακόµη πολλές κοινότητες στο Ιράκ, στο Ιράν, στο Πακιστάν και στην 
Ινδία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nestorianisme, από το όνοµα τού 
πατριάρχη Νεστορίου]. νεστοριανός (ο), νεστοριανή (η) ο/η οπαδός τής 
αίρεσης τού νε- 
στοριανισµού. Νέστος (ο) ποταµός τής ∆. Θράκης, στα όρια µε την Α. 
Μακεδονία, που έχει τις πηγές του στη Βουλγαρία και εκβάλλει στο Θρακικό 
Πέλαγος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Νέστος | Νέσσος < *Νέδ-τος < I.E. *ned- «ηχώ, φωνασκώ, 
θορυβώ», που συνδ. µε το σανσκρ. nadi- «ποταµός» και µε τα ον. των ποταµών 
Νέδα (Αρκαδία) και Νέδων (Μεσσηνία)]. Ν.Ε.Τ. (η) Νέα Ελληνική Τηλεόραση 
(πρώην ΕΤ2). νέτα επίρρ. (λαϊκ.) καθαρά· κυρ. στη ΦΡ. νέτα-σκέτα χωρίς 
υπεκφυγές και υπαινιγµούς: του τα 'πα -■ µαζί του δεν πάω πουθενά! ΣΥΝ. κα-
θαρά και ξάστερα, στα ίσα, ευθέως, απερίφραστα ΑΝΤ. πλαγίως, εµµέσως. 
νετάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νετ-άρισα κ. -αρα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. ολοκληρώνω, 
φέρω εις πέρας: ~ µια δουλειά || ~ τα δίχτυα (καθαρίζω και ξεµπλέκω τα δίχτυα 
τού ψαρέµατος) ΣΥΝ. τελειώνω ΑΝΤ. αρχίζω, ξε- 

κινώ · 2. εξαντλώ και το τελευταίο απόθεµα: - το λάδι | τις προµήθειες ΣΥΝ. 
σώνω, τελειώνω · 3. διευθετώ τους λογαριασµούς µου (µε 
κάποιον): µε τα λεφτά που του έδωσα, νετάραµε µια για πάντα ΣΥΝ. εξοφλώ, 
ξεκαθαρίζω ΑΝΤ. χρωστώ · 4. ΚΙΝΗΜ.-ΦΩΤΟΓΡ. ρυθµίζω µε τέ- 
τοιον τρόπο τον φακό τής µηχανής, ώστε η εικόνα να είναι καθαρή, 
ευκρινής: είναι δύσκολο να νετάρει ο κινηµατογραφιστής µε την κάµερα στο 
χέρι ΣΥΝ. εστιάζω ΑΝΤ. φλουτάρω, θολώνω · 5. τακτοποιώ στο πανέρι την 
µάννα και τα αγκίστρια τού παραγαδιού µετά την ανέλκυση του, αφού 
προηγουµένως τα καθαρίσω από τα υπόλοιπα των δολωµάτων ♦ (αµετβ.) 6. 
νιώθω υπερβολική κούραση, δεν αντέχω άλλο: Νέταρα! ∆εν πάει άλλο σήµερα! 
ΣΥΝ. (οικ.) ψοφάω, είµαι πτώµα, πεθαίνω ΑΝΤ. είµαι ξεκούραστος 7. (σε 
χαρτοπαίγνιο) µένω χωρίς λεφτά: νετάρισα- δεν θα ποντάρω άλλο. — 
νετάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. nettare «καθαρίζω, πλένω» < netto 
«καθαρός, διαυγής». Βλ. κ. νέτος]. 

νέτος, -η/-α, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που δεν έχει ανακατευτεί ή αναµιχθεί µε άλλον: 
~ βάρος (χωρίς απόβαρο) | κέρδος ΣΥΝ. καθαρός, σκέτος ΑΝΤ. µικτός, 
αναµεµιγµένος· ΦΡ. (α) νέτη τιµή | τιµή νέτο η τιµή ενός προϊόντος, όπως 
καθορίζεται, όταν δεν έχει απόβαρο, είναι καθαρό (β) (αργκό) µένω νέτος (i) 
µου τελειώνουν τα λεφτά: είχα τέτοια γκί-νια στα χαρτιά, που σε µία ώρα 
έµεινα νέτος ΣΥΝ. µένω αδέκαρος | άφραγκος | στον άσο | ρέστος (ii) αποµένω 
µόνος: είχαν όλοι κανονίσει κάτι για το Σαββατόβραδο κι έτσι έµεινα νέτος να 
βλέπω τηλεόραση ΣΥΝ. µένω µπουκάλα · 2. νέτα (τα) ΚΙΝΗΜ. η ρύθµιση τής 
καθαρότητας τού περιγράµµατος κατά την κινηµατογράφηση προσώπου ή 
αντικειµένου: πρόσεξε τα ~ σου, καθώς αλλάζεις πλάνο από τους ηθοποιούς τού 
βάθους στους µπροστινούς · 3. αυτός που έχει τελειώσει τις δουλειές του: είµαι 
~ γι' απόψε- δεν δουλεύω άλλο || η δουλειά θα 'ναι ~ σ'ένα εξάµηνο || ΝΑΥΤ, 
νέτα η πλώρη (τελείωσε κάθε εργασία στην πλώρη) ΣΥΝ. τελειωµένος ΑΝΤ. 
ανολοκλήρωτος. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. netto «καθαρός, διαυγής» < λατ. nitidus 
«στιλπνός, λαµπρός» (< niteo «στίλβω, λάµπω»)]. 

νετρέτο (το) ΦΥΣ. αφόρτιστο σωµατίδιο τής ύλης, βαρύτερο από το φωτόνιο 
(βλ.λ.) και ελαφρύτερο από το νετρίνο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. neutretto, 
υποκ. τού neutron (βλ. κ. νετρόνιο)]. 

νετρίνο (το) ΦΥΣ. αφόρτιστο στοιχειώδες σωµατίδιο τής ύλης, µε, θεωρητικά, 
µηδενική µάζα. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. neutrino, υποκ. τού neutron (βλ. κ. νετρόνιο)]^ 

νετρόνιο (το) {νετρονί-ου | -ων) ΦΥΣ. υποατοµικό σωµατίδιο, το οποίο 
βρίσκεται στον πυρήνα τού ατόµου, έχει µάζα περίπου ίδια µε αυτήν τού 
πρωτονίου και ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο: ανακάλυψη | εκποµπή | ενέργεια | 
βόµβα νετρονίου ΣΥΝ. ουδετερόνιο. — νετρονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. neutron < neutral «ουδέτερος» (πβ. κ. ου-
δετερόνιο) < λατ. neutralis (< επιθ. neuter)]. 

νεύµα (το) {νεύµ-ατος | -ατα, -άτων} κίνηση τού κεφαλιού, των µατιών ή των 
χεριών, µε την οποία εκφράζεται ή δίνεται έµφαση σε µια ιδέα, ένα 
συναίσθηµα ή συµπεριφορά: του έκανε ~ να πλησιάσει || φιλικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. νεύµα < νεύω (βλ.λ.)]. 

νευρά (η) (λόγ.) η χορδή από νεύρο ή έντερο ζώου ανάµεσα στα άκρα τόξου ή 
εγχόρδου οργάνου ΣΥΝ. χορδή, κόρδα, τέλι, νεύρο. [ΕΤΥΜ. αρλ·> παράλλ. τ. 
τού ουσ. νεϋρον (βλ.λ.)]. 

νεύρα (τα) → νεύρο 
νευραλγία (η) {νευραλγιών} ΙΑΤΡ. Ο συνήθ. οξύς πόνος µε σύντοµη ή µεγάλη 

διάρκεια: ~ τριδύµου || έντονη | χρονία | οξεία | ηπατική | καρδιακή | κοιλιακή | 
τροµερή | ανυπόφορη ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < νευρ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

νευραλγικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που αναφέρεται στη νευραλγία (βλ.λ.) 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία και παρουσιάζει ευπάθεια: η 
στρατηγική τους σκόπευε στην προστασία των ~ θέσεων τής πόλης || ~ τοµέας | 
χώρος | σηµείο ΣΥΝ. ευαίσθητος, ευπαθής ΑΝΤ. σκληρός, ανθεκτικός. 

νευράξονας (ο) {νευραξόνων} ΒΙΟΛ. µοναδική, συνήθ. µακριά απο-φυάδα τού 
κυτταρικού σώµατος τού νευρώνα, που µεταφέρει κεντρόφυγους παλµούς 
ΣΥΝ. νευρίτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névraxe]. 

νευρασθένεια (η) [1893] {νευρασθενειών} ΙΑΤΡ. η σωµατική και ψυχική 
αδυναµία που εκδηλώνεται µε πολλά συµπτώµατα σε όλο το σώµα και 
συνδέεται µε κατάσταση χρόνιας κόπωσης, λειτουργικές διαταραχές, θλίψη 
και πλήξη: ξαφνική | κληρονοµική | ανεξήγητη | βαριά | χρόνια | επικίνδυνη | 
ελαφρά ~ ΣΥΝ. νευροπάθεια, φρενοπάθεια, ψυχασθένεια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurasthénie]. 

νευρασθενής (ο/η) [1894] {νευρασθεν-ούς | -είς} πρόσωπο που πάσχει από 
νευρασθένεια. 

νευρασθενικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νευρασθένεια 2. 
νευρασθενικός (ο), νευρασθενική (λαϊκ. -ιό) (η) πρόσωπο νευρικό και µε 
συναισθηµατικές µεταπτώσεις (από χαρά σε λύπη, από φιλικότητα σε 
επιθετικότητα κ.ά.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurasthénique]. 

νευρείληµα (το) [1836] {νευρειλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. συνδετικός ιστός 
ο οποίος περιβάλλει τις νευρικές ίνες και φροντίζει για τη θρέψη τους. — 
νευρειληµατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < νευρ(ο)- + αρχ. εϊληµα «περιτύλιγµα, κάλυµµα» < είλώ «τυλίγω, 
περιστρέφω» (βλ. κ. ειλεός), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névrilème]. 

νευρεκτοµή (η) η χειρουργική αφαίρεση νεύρου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nevrectomie]. 
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νευριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νευρίασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ 
τον εκνευρισµό ή τον θυµό (κάποιου): η κόρη του αντιδρά σε ό,τι της 
λέει και τον νευριάζει! ΣΥΝ. εκνευρίζω, εξοργίζω, ερεθίζω ANT. ηρεµώ, 
ησυχάζω, καλµάρω ♦ 2. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε κατάσταση εκνευρι-
σµού ή θυµού: ~ όταν βλέπω αυτή τη συµπεριφορά ΣΥΝ. εκνευρίζοµαι, 
εξοργίζοµαι, ερεθίζοµαι, είµαι εκτός εαυτού, γίνοµαι έξω φρενών ΑΝΤ. 
ηρεµώ, ησυχάζω. Επίσης (λαϊκότ.) νευρώνω — νευρίασµα (το), νευ-
ριασπκός, -ή, -ό. νευριασµένος, -η, -ο γεµάτος νεύρα, εκνευρισµένος ή 
θυµωµένος: µπήκε στο γραφείο ~ || µετά τη συνάντηση µε τον διευθυντή 
ήταν πολύ ~ ANT. ήρεµος, νηφάλιος. νευρικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό [µτγν.] 
1. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τα νεύρα: ~ απόληξη | ίνα | 
κοιλότητα | δίκτυο | κύτταρο (ο νευρώνας, βλ.λ.) | ιστός | τόξο | νόσος | 
κρίση ΣΥΝ. νευρώδης, νεύρινος (β) νευρικό σύστηµα δίκτυο νευρώνων 
(βλ.λ.) που διατρέχουν όλο το σώµα, λαµβάνουν εξωτερικά ερεθίσµατα 
και εντολές και µεταβιβάζουν τις διεγέρσεις (ώσεις) στους µυς ή τους 
αδένες µε τους οποίους συνδέονται, ώστε να υπάρξει αντίδραση στο 
ερέθισµα, επιτυγχάνοντας έτσι τον έλεγχο και τον συντονισµό των 
ζωτικών λειτουργιών τού οργανισµού και τη λήψη των µηνυµάτων που 
στέλνουν τα αισθητήρια όργανα (λ.χ. η εντολή να κινηθούν τα 
δάκτυλα τού χεριού ή το κλείσιµο των µατιών στο δυνατό φως ή η 
σύσπαση µυός σε ένα τσίµπηµα γίνονται χάρη στο νευρικό σύστηµα): 
κεντρικό ~ (ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος µυελός, όπου φθάνουν και 
αναλύονται οι πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα) || αυτόνοµο ~ 
(που ελέγχει τις ακούσιες λειτουργίες οργάνων) || περιφερικό ~ (τα 
νεύρα που συνδέουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο µυελό µε το 
υπόλοιπο σώµα) || συµπαθητικό ~ (γ) νευρικός κλονισµός η διατάραξη 
τής ψυχικής ισορροπίας (πβ. λ. κλονισµός) (δ) νευρική ανορεξία βλ. λ. 
ανορεξία · 2. αυτός που συντελείται χωρίς τη θέληση µας, µη 
ελεγχόµενος, µε µόνη την αντίδραση τού παρασυµπαθητικού 
συστήµατος: το συνεχές ανοιγοκλεί-σιµο των µατιών οφείλεται σε - τικ 
|| ~ κίνηση ΣΥΝ. ασυναίσθητος ΑΝΤ. συνειδητός, ελεγχόµενος 3. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από διαρκή υπερένταση, κατάσταση 
εκνευρισµού ή σπασµωδικές αντιδράσεις: η ένταση στη δουλειά τον 
έχει καταντήσει νευρικό || ~ άτοµο | κινήσεις | αντιδράσεις | οδήγηση || ~ 
αγώνας ΣΥΝ, ευέξαπτος, ευερέθιστος ΑΝΤ. ήρεµος, ψύχραιµος, 
χαλαρός 4. (ειδικότ.) ασταθής, µε µεταπτώσεις: η αγορά παρουσιάζεται 
~ 5. (λαϊκ.-για αυτοκίνητα, µοτο-συκλέτες) αυτός που έχει µηχανή 
µεγάλου κυβισµού και απότοµη επιτάχυνση. — νευρικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. νευρικότητα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση κατά την 
οποία είναι κανείς νευρικός, κάνει συνεχώς απότοµες κινήσεις, δεν 
έχει ηρεµία, παίζει τα δάχτυλα του κ.λπ. και είναι ευέξαπτος 2. 
(ειδικότ.) η αστάθεια, απουσία ηρεµίας: στο χρηµατιστήριο επικράτησε 
χθες ~. νεύρινος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τα νεύρα τού σώµατος 
ΣΥΝ. νευρικός. νευρίνωµα (το) {νευρινώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. 
καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται από νευρικά κύτταρα και ίνες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neuroinoma]. νευρινωµάτωση 
(η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση, 
συχνά κληρονοµική, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
πολλαπλών νευρινωµάτων σε διάφορα µέρη τού σώµατος. [ETYM 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neuroinomatosis]. νευρίτης (ο) {νευριτών} 
ο νευράξονας (βλ.λ.). 
νευρίτιδα (η) [1878] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αλλοίωση τής υφής των νεύ-
ρων µε τη µορφή φλεγµονής ή εκφύλισης µεµονωµένων νεύρων (µο-
νονευρίτιδα) ή πολλών νεύρων (πολυνευρίτιδα), που εκδηλώνεται µε 
µυϊκή εξασθένηση, κινητικές διαταραχές, παραισθήσεις, πόνους κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névrite]. νεύρο (το) 1. ΑΝΑΤ.-
ΒΙΟΛ. καθεµία από τις κυλινδρικές χορδές που αποτελούνται από 
δέσµη ινών (νευρικές ίνες), καλύπτονται από συνδετικό ιστό 
(επινεύριο) και σχηµατίζουν δίκτυο µεταφέροντας αισθητικές και 
κινητικές διεγέρσεις από τον εγκέφαλο (εγκεφαλικά νεύρα) και τον 
νωτιαίο µυελό (νωτιαία νεύρα) προς τα διάφορα όργανα και 
αντιστρόφως: αγγειοκινητικό | αισθητήριο | ακουστικό | γευστικό | 
γλωσσικό | δερµατικό | ινιακό | κινητικό | κνηµιαίο | κρανιακό | οδοντικό 
| οπτικό | συµπαθητικό ~ 2. (συνεκδ.) η χορδή τόξου ή εγχόρδου 
οργάνου, η οποία παλαιότερα κατασκευαζόταν από νευρική ίνα ή 
έντερο ζώου ΣΥΝ. νευρά, κόρδα, τέλι 3. (µτφ.) οτιδήποτε δίνει την 
εντύπωση τής νευρικής ίνας: τα ~ τών φύλλων | από τα φασολάκια | τού 
µαρµάρου (τα «νερά» τού µαρµάρου) ΣΥΝ. ίνα, κλωστή 4. (µτφ.) η 
ένταση, η ενεργητικότητα και η ζωντάνια, ο δυναµισµός: είναι 
άνθρωπος όλο νεύρο: δεν κάθεται ούτε λεπτό άπραγος || ξανάγραψε το 
άρθρο σου µε περισσότερο ~! ΣΥΝ. δραστηριότητα, ζωτικότητα, 
δύναµη, ρώµη ANT. υποτονικότητα, ατονία 5. νεύρα (τα) µεταβολές 
τής ψυχολογικής κατάστασης τού ανθρώπου που κυµαίνονται από την 
ατονία ή την ηρεµία ώς τον θυµό ή την παράνοια: υποφέρω από τα ~ 
µου || καλµάρω | καταπραΰνω | εξάπτω τα ~ κάποιου || πειραγµένα | 
τεντωµένα (σε υπερένταση) | χαλαρωµένα ~ ΣΥΝ. νευρικό σύστηµα· ΦΡ. 
(α) ατσάλινα | γερά νεύρα η απόλυτη ψυχραιµία, ακόµα και στις πιο 
κρίσιµες καταστάσεις: χάρη στα ~ του κατόρθωσε να αντέξει όλες τις 
προκλήσεις και να µην παρασυρθεί σε βίαιες αντιδράσεις (β) πόλεµος 
νεύρων η προσπάθεια να καµφθεί το ηθικό κάποιου µε τη χρήση 
ψυχολογικών µεθόδων (διάδοση ανυπόστατων ή κακόβουλων φηµών, 
κακεντρεχή σχόλια, αρνητική αντιµετώπιση κ.λπ.(: παραιτήθηκε 
εξαιτίας τού πολέµου νεύρων που του έκαναν στο γραφείο ΣΥΝ. 
ψυχολογικός πόλεµος, (οικ.) σπάσιµο (γ) είµαι όλο νεύρα | έχω τα 
νεύρα µου βρίσκοµαι σε κατάσταση εκνευρισµού ή θυµού: Μην του 
µιλάς τώρα! Είναι όλο νεύρα και θα τσακωθείτε! ΣΥΝ. εκνευρίζοµαι, 
εξάπτοµαι, θυµώνω, αναστατώνοµαι, εξοργίζοµαι 

ΑΝΤ. ηρεµώ, καλµάρω (δ) (κάτι | κάποιος) µου δίνει | χτυπάει στα 
νεύρα µου προκαλεί υπερένταση, εκνευρισµό ή θυµό: µου δίνει στα 
νεύρα η δυνατή µουσική ΣΥΝ. (οικ.) µου τη δίνει, (αργκό) µου τη σπάει, 
εκνευρίζοµαι ΑΝΤ. ηρεµώ, καλµάρω (ε) κάνω τα νεύρα (κάποιου) 
κουρέλια | σµπαράλια | ρετάλια | τσατάλια | κρόσσια τον οδηγώ σε 
ψυχολογική κατάρρευση: οι συνεχείς αποτυχίες τού έκαναν τα νεύρα 
κουρέλια ΣΥΝ. εκνευρίζω, σπάω το ηθικό ANT. ηρεµώ, καταπραΰνω, 
καλµάρω (στ) σπάω τα νεύρα (κάποιου) ταράζω, κλονίζω την 
ψυχική ισορροπία, εκνευρίζω και αποσυντονίζω (κάποιον): δεν 
µπορώ να συνεννοηθώ µ'αυτό τον άνθρωπο, µου σπάει τα νεύρα || τα 
αλλοπρόσαλλα σφυρίγµατα τού διαιτητή έσπασαν τα νεύρα των παι-
κτών ΣΥΝ. (αργκό) τη δίνω (σε κάποιον) (ζ) τα νεύρα µου! ως έκφρα-
ση αγανάκτησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. νεύρον< *(s)nê-wer/n- < I.E. *snê- «γνέθω νήµατα», πβ. 
σανσκρ. snâvan- «τένοντας», αρµ. neard, λατ. nervus «νεύρο» (> γαλλ. 
nerf, ισπ. nervìo), αρχ. γερµ. snuor «κορδόνι», γερµ. Sehne «τένοντας», 
αγγλ. sinew κ.ά. Οµόρρ. νη-µα (βλ.λ.), γνέ-θω (βλ.λ.)]. νευροανατοµία 
(η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανατοµία των νεύρων και ο κλάδος που 
ασχολείται µε αυτήν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neuroanatomy]. νευροβιολογια (η) ο κλάδος που µελετά τη λειτουργία 
των νευρικών κυττάρων και ιστών. — νευροβιολόγος (ο/η), 
νευροβιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neurobiology]. νευροβλάστη (η) 
{νευροβλαστών} ΒΙΟΛ. εµβρυϊκό νευρικό κύτταρο, το οποίο τελικά 
εξελίσσεται σε νευρώνα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neuroblast]. νευρογλοία (η) [1879] {νευρογλοιών} ΙΑΤΡ. συστατικό 
τού νευρικού ιστού που αποτελείται από κύτταρα, τα οποία 
παρεµβάλλονται σε άλλα κύτταρα µε σκοπό τη θρέψη τους, τη 
στήριξη τους και την αποµόνωση τής διέγερσης που µεταβιβάζουν οι 
νευρώνες (τα νευρικά κύτταρα). — νευρογλοιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < νεύρο- + µτγν. γλοία | γλία «κόλλα» (βλ. κ. γλοιός), ελληνο-
γενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuroglie]. νεύρο γλωσσολογία (η) {χωρ. 
πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της τη µελέτη τού τρόπου 
µε τον οποίο ελέγχει ο εγκέφαλος την παραγωγή λόγου και τη 
γλωσσική αντίληψη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neuro-
linguistics (νόθο συνθ.)]. νευροδερµατίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 
έκζεµα µε τη µορφή λει-χήνα, το οποίο οφείλεται σε πάθηση τού 
κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neurodermatitis]. 
νευροδιαβιβαστής (ο) ΒΙΟΛ. κάθε ουσία που βρίσκεται στα σηµεία 
επαφής των νευρικών κυττάρων µεταξύ των ιστών ή σε άλλους ιστούς 
και µεταβιβάζει νευρικά σήµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. neurotransmetteur (νόθο συνθ.)]. 
νευροεκφυλιστικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον εκφυ-
λισµό των νεύρων: ~ ασθένεια (π.χ. η νόσος τού Πάρκινσον ή τού 
Αλτσχάιµερ). — νευροεκφυλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neuro-degenerative (νόθο συνθ.)]. 
νευροκαβαλίκεµα (το) {νευροκαβαλικέµ-ατος | -ατα, -άτων} (κα-
θηµ.) η µετατόπιση ή/και αναδίπλωση µυός ή τένοντα και το διά-
στρεµµα το οποίο αυτή συνεπάγεται: έπαθα ~ και δεν µπορώ να στρί-
ψω το κεφάλι µου. Νευροκοπι (το) {Νευροκοπίου} κωµόπολη τής ΒΑ. 
Μακεδονίας στον 
νοµό ∆ράµας κοντά στα σύνορα µε τη Βουλγαρία. νευροληπτιΚΟς, -
ή, -ό ΦΑΡΜ. 1. αυτός που σχετίζεται µε χηµική ουσία που λαµβάνεται 
για τον κατευνασµό τού νευρικού συστήµατος 2. νευροληπτικά (τα) οι 
χηµικές ουσίες τής κατηγορίας των ψυχοτρόπων, οι οποίες 
χορηγούνται στους ασθενείς µε στόχο τη θεραπεία των ψυχώσεων ή 
τον κατευνασµό τού νευρικού συστήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. neuroleptic]. νευρολογία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο 
κλάδος που έχει ως αντικείµενο του τη φυσιολογία και την ανατοµία 
τού νευρικού συστήµατος, καθώς και τη διάγνωση, τη θεραπεία, την 
πρόληψη και την αποκατάσταση των διαταραχών και των παθήσεων 
τού νευρικού συστήµατος.  — νευρολόγος (ο/η) [1891], 
νευρολογικός, -ή, -ό [1852], νευρολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurologie]. νευροµυϊκός, -ή, -
ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τα νεύρα και τους µυς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neuromyic]. νευροπάθεια (η) 
[1844] {νευροπαθειών} 1. ΙΑΤΡ. καθεµιά από τις παθήσεις τού 
νευρικού συστήµατος και κυρ. η διαταραχή ή η εξασθένηση του που 
επηρεάζει και τις διάφορες ψυχολογικές λειτουργίες, ιδ. στην παιδική 
ηλικία· εκδηλώνεται µε ταχυπαλµίες, πονοκεφάλους, διάρροια ή 
δυσκοιλιότητα, ιλίγγους κ.ά. 2. (συνεκδ.-καθηµ.) οποιαδήποτε 
νευροψυχική διαταραχή ΣΥΝ. ψυχασθένεια, λόξα, φρενοπάθεια. — 
νευροπαθής, -ής, ες [1870], νευροπαθητικός, -ή, -ό [1892]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuropathie]. νευροπαθολογία 
(η) [1888] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ Ο κλάδος που ασχολείται µε την 
παθολογοανατοµική µελέτη των ασθενειών τού νευρικού 
συστήµατος. — νευροπαθολογικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuropathologie]. νευροπληξία (η) 
[1864] {νευροπληξιών} ΙΑΤΡ. νευρική εξάντληση, η οποία πλήττει 
τον πάσχοντα απότοµα ως συνέπεια έντονης συγκίνησης ή κάκωσης 
τού νευρικού συστήµατος και εκδηλώνεται µε απώλεια τού φυσικού 
χρώµατος, παράλυση τού µυϊκού συστήµατος και διανοητική 
αστάθεια ΣΥΝ. νευρικός κλονισµός, σοκ, καταπληξία. Επί- 
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σης νευροπληγία [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuroplegic]. 

νευρόπτερο (το) [1842] {νευροπτέρ-ου | -ων} έντοµο µε φτερά από µεµβράνη, 
πάνω στα οποία διακρίνονται φλέβες που σχηµατίζουν µεταξύ τους πλέγµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Neuroptera]. 

νευρορραφή (η) ΙΑΤΡ. η συνένωση µε ραφή των δύο τµηµάτων ενός νεύρου, το 
οποίο έχει διαρραγεί, συνήθ. από τραυµατισµό. Επίσης νευρορραφία [µτγν.]. 

νευρόσπαστο (το) [αρχ.] 1.ανθρώπινο οµοίωµα µικρότερου µεγέθους από το 
φυσικό, το οποίο κινείται µε νήµατα από τον καλλιτέχνη και χρησιµοποιείται 
στις παραστάσεις κουκλοθέατρου: σπασµένο | ξύλινο | βαρύ ~ ΣΥΝ. 
µαριονέτα 2. (µτφ.) ο άνθρωπος που ενεργεί χωρίς δική του βούληση, αλλά µε 
την υπόδειξη ή την πίεση τρίτων: η κυβέρνηση ήταν απλό ~ στα χέρια τού 
δικτάτορα ΣΥΝ. ανδρείκελο, µαριονέτα, άθυρµα 3. (µτφ.) πρόσωπο που 
βρίσκεται σε µόνιµη κατάσταση εκνευρισµού και τού οποίου οι κινήσεις είναι 
νευρικές και σπασµωδικές ΣΥΝ. (οικ.) σπαστικό. Επίσης νευρόσπασµα (σηµ. 
3). 

νευροτοµή (η) ΙΑΤΡ. η τοµή που διενεργείται σε ένα νεύρο για θεραπευτικό 
σκοπό. Επίσης νευροτοµία [1879]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neurotomy]. 

νευροτοξίνη (η) {νευροτοξινών} τοξίνη που προσβάλλει το νευρικό σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurotoxine]. 

νευροτροπισµός (ο) ΙΑΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο ορισµένες χηµικές ουσίες 
ή ιοί και µικρόβια προσβάλλουν επιλεκτικά το νευρικό σύστηµα 
(χαρακτηριστικός είναι ο νευροτροπισµός τού ιού τού έρπητα [έρπης 
ζωστήρας]). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurotropisme]. 

νευροτρόπος, -ος, -ο (για χηµική ουσία, ιό, µικρόβιο κ.λπ.) αυτός που έχει την 
τάση να προσβάλλει επιλεκτικά το νευρικό σύστηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. neurotrope]. 

νευροϋπόφυση (η) ΑΝΑΤ.-ΒΙΟΛ. Ο πίσω λοβός τού ενδοκρινούς αδένα υπόφυση 
(βλ.λ.), ο οποίος έχει εγκεφαλική προέλευση και διοχετεύει τα νευροπεπτίδια 
τού υποθαλάµου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neurohypophysis]. 

νευροφυσιθλογία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής φυσιολογίας που µελετά τις 
λειτουργίες τού νευρικού συστήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neurophysiology]. 

νευροφυτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που αναφέρεται στο συµπαθητικό και το 
παρασυµπαθητικό σύστηµα, τα οποία αποτελούν από κοινού το φυτικό ή 
αυτόνοµο νευρικό σύστηµα: ~ διαταραχές | αντιδράσεις. 

νευροχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. κλάδος τής χειρουργικής που έχει ως αντικείµενο 
του τις χειρουργικές επεµβάσεις στο νευρικό σύστηµα, συνήθ. σε περιπτώσεις 
κακώσεων ή όγκων στον εγκέφαλο, τον νωτιαίο µυελό και στα περιφερειακά 
νεύρα. — νευροχειρουργός (ο/η), νευροχειρουργικός, -ή, -ό, 
νευροχειρουργικ-ά /-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
neurochirurgie]. 

νευροψυχιατρικη (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά τις ψυχιατρικές και 
νευρολογικές παθήσεις. — νευροψυχίατρος (ο/η), νευροψυχια-τρικός, -ή, -ό, 
νευροψυχιατρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neuropsychiatry]. 

νευροψυχικός, -ή, -ό [1894] αυτός που αναφέρεται στην αλληλεπίδραση νεύρων 
και ψυχισµού: ~ διαταραχή | τόνος (ο προσωπικός τρόπος αντίδρασης απέναντι 
στα εξωτερικά ερεθίσµατα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
neuropsychique]. 

νευροψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ψυχολογίας που µελετά τη σχέση 
των ψυχικών λειτουργιών µε τα συστήµατα τού εγκεφάλου. — 
νευροψυχολόγος (ο/η), νευροψυχολογικός, -ή, -ό, νευρο-ψυχολογικ-ά | -ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuropsychologie]. 

νευρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {νευρώδ-ους | νευρώδ-εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
είναι γεµάτος νεύρα: ~ ιστός | κρέας 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει λεπτή και 
µυώδη σωµατική κατασκευή: ένας µικρόσωµος ~ αθλητής ANT. πλαδαρός 3. 
(µτφ.) αυτός που έχει ένταση και δυναµισµό: ~ ύφος | γράψιµο | σκηνοθεσία || 
~ αστυνοµική περιπέτεια ΣΥΝ. ρωµαλέος, δυνατός ΑΝΤ. χαλαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

νεύρωµα (το) [1891] {νευρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. ο καλοήθης όγκος που 
αποτελείται από νευρικά κύτταρα και ίνες, αναπτύσσεται στο περιφερειακό 
νευρικό σύστηµα και εµφανίζεται σπάνια. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. névrome]. 

νευρώνας (ο) ΑΝΑΤ.-ΒΙΟΛ. 1. τύπος διαφοροποιηµένου κυττάρου, που αποτελεί 
τη λειτουργική µονάδα τού νευρικού συστήµατος ΣΥΝ. νευρικό κύτταρο 2. 
αδρενεργικοί νευρώνες τα νευρικά κύτταρα που απελευθερώνουν ως 
νευροδιαβιβαστή την αδρεναλίνη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
neurone]. 

νεύρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. διαταραχή τής ψυχικής 
κατάστασης, ελαφρότερη από την ψύχωση, τής οποίας κύριο χαρακτηριστικό 
είναι ότι δεν οφείλεται σε αλλοιώσεις τού νευρικού συστήµατος ή παθήσεις 
των οργάνων, αλλά -σύµφωνα µε τη θεωρία τής ψυχανάλυσης- σε 
ασυνείδητες συγκρούσεις στην παιδική ηλικία· εκδηλώνεται µε πλήθος 
σωµατικών ή/και ψυχικών συµπτωµάτων (ταχυπαλµίες, εφίδρωση, αυξηµένη 
πίεση, αϋπνία, αµφιβολίες, αναποφασιστικότητα κ.ά.): µορφές νευρώσεων 
είναι οι φοβίες, η υποχονδρία, οι υστερίες κ.ά. || απλή | στοµαχική | επιληπτική | 
υστερική | αγχώδης | καταθλιπτική | θεραπεύσιµη ~ · 2. BOT. Ο τρόπος µε τον 
οποίο διατάσσονται οι ίνες στα φύλλα των φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός, -
ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névrose]. 

νευ ρωσικός, -ή, -ό νευρωτικός (βλ.λ., σηµ. 2): οι ~ άνθρωποι µπο- 

ρούν να βοηθηθούν από την ψυχανάλυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. νευρωτικός, -
ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε νεύρωση: ~ ερεθίσµατα | εµπειρία 2. πρόσωπο 
που υποφέρει ή χαρακτηρίζεται από νεύρωση: ~ συµπεριφορά | χαρακτήρας | 
αντίδραση ΣΥΝ. νευρωσικός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neurotic]. 

νευρωτικός - νευρωσικός. Από ρήµατα σε -ώνω (αρχ. -ω, -οϊς, -οι...) 
παράγονται ουσ. σε -ωση (αρχ. -ωσις) και επίθ. σε -ωτικός (αρχικά µέσω 
ρηµατικών επιθέτων σε -ωτός: δηλώ - δηλωτός - δη-λωτικός. οργανώνω - 
οργάνωση - οργανωτικός, βελτιώνω - βελτίωση - βελτιωτικός, µισθώνω - 
µίσθωση - µισθωτικός κ.τ.ό. Η παραγωγή αυτή έχει δώσει στην Ελληνική 
πλήθος επιθέτων σε -ωτικός. Με το ίδιο παραγωγικό πρότυπο 
σχηµατίστηκαν και τα νεύρωση - νευρωτικός («ο αναφερόµενος σε 
νευρώσεις» - «ο πάσχων από νεύρωση»), ξεκινώντας από τους αγγλ. όρους 
neurosis (πλάστηκε µεταξύ 1770-1780' από αυτόν πλάστηκε το 1785 το 
γαλλ. névrose) και neurotic (1870-75), οι οποίοι πλάστηκαν προφανώς από 
τα Ελληνικά. Ας σηµειωθεί ότι στην Αρχ. Ελληνική χρησιµοποιήθηκε ρ. 
νευρώ (από το νεϋρον) µε τη σηµ. «εκτείνω τα νεύρα», από όπου το µεσν. 
νεύρωσις µε τη σηµ. «ενίσχυση, ενδυνάµωση» (το νεοελλ. νευρώνω 
σηµαίνει «νευριάζω»). Το ξένο neurosis ακολούθησε τα πολλά ουσιαστικά 
τής Ελληνικής (και από αυτήν και των ξένων γλωσσών) σε -ωσις που 
δηλώνουν ασθένειες (πβ. κίρρωση, τύφλωση, φυµατίωση, σκολίωση, 
στένωση, αδένωση κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια πλάστηκε στην Ελληνική ο 
νεολογισµός νευ-ρωσικός. για να δηλώσω «τον πάσχοντα από νεύρωση» 
αντί τού νευρωτικός, o όρος αυτός είτε ανάγεται σε παλαιότερη ξένη ια-
τρική βιβλιογραφία και µάλιστα γαλλική (στη Γαλλική πλάστηκε ο όρος 
névrosique το 1842, ο οποίος αντικαταστάθηκε από το 1892 µε τον 
ορθότερο όρο névrotique) είτε σχηµατίστηκε απευθείας από το νεύρωση 
κατά το σχήµα υπόταση - υποτασικός, υπέρταση -υπερτασικός, φθίση - 
φθισικός, φάση - µονό | τρι | δι | πολυ-φασι-κός, που δηµιουργήθηκε µε 
βάση τα παλαιότερα φΰση - φυσικός, βάση - βασικός. Ωστόσο, η ύπαρξη τού 
όρου νευρωτικός, που αποτελεί την κύρια µορφή τέτοιων παραγώγων (τα 
οποία άµεσα ή έµµεσα ανάγονται σε ρ. σε -ώνω), καθώς και το γεγονός ότι 
ο γενικότερος όρος στη διεθνή επιστήµη είναι ελλην. νευρωτικός, αγγλ. 
neurotic, γαλλ. névrotique, γερµ. neurotisch | neurotiker (δεν αναφέρονται 
όροι «neurosic» κ.τ.ό.), πείθουν ότι είναι προτιµότερος ο παραδοσιακός 
όρος νευρωτικός αντί τού νεολογισµού νευρωσικός. 

νεύσις (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) το νεύµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. νεϋσις < αρχ. νεύω (βλ.λ.)]. 

νευστόν (το) {νεστού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (περιληπτ.) το σύνολο των 
οργανισµών (µικρού ή µεσαίου µεγέθους), που προσκολλώνται στην 
επιφανειακή στοιβάδα των ήρεµων νερών και κινούνται πάνω ή κάτω από 
αυτή. 
ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. neuston < µτγν. νευστόν, ουδ. τού επιθ. νευ-στός < 
αρχ. νέω «κολυµπώ» (αόρ. ε-νευσ-α). Βλ. λ. νηκτικός]. 

νευτώνεΐΌς, -α, -ο [1766] αυτός που αναφέρεται στον Αγγλο φυσικό, 
µαθηµατικό και αστρονόµο Ισαάκ Νεύτωνα (Sir Isaac Newton): ~ θεωρία | 
ανακάλυψη | απόδειξη | µηχανική. 

νεύω ρ. µετβ. {ένευσα} κινώ το κεφάλι, τα µάτια, τα χείλη ή τα χέρια 
εκφράζοντας τα συναισθήµατα ή την άποψη µου (συναίνεση, αποδοκιµασία 
κ.λπ.) ή προτρέποντας κάποιον να ενεργήσει όπως θέλω εγώ: στην πρόταση 
µου ένευσε αρνητικά || ένευσε στο γκαρσόνι να πλησιάσει || - επιδοκιµαστικά | 
συναινετικά ΣΥΝ. κάνω νόηµα, γνέφω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *neu(s)- «νεύω, 
γνέφω», πβ. λατ. annuo «καταφάσκω διά νεύµατος» (< *ad-new-ö), nümen 
«νεύµα - θεϊκή βούληση» κ.ά. ∆εν ευσταθούν οι συνδέσεις µε σανσκρ. navate 
«κινούµαι» και µε ρωσ. nurita «κατεβάζω το κεφάλι»]. 

νεφανάλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΜΕΤΕΩΡ. η µελέτη των 
νεφών, κυρ. ως προς την ποσότητα και συχνότητα ορισµένων τύπων νεφών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephanalysis]. 

νεφάριος, -ος, -ον ΝΟΜ. αυτός που είναι αθέµιτος, παράνοµος, ιδ. για γάµους. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. nefarius < nefas «ανόσιο, αθέµιτο»]. 

Νεφέλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η µητέρα τού Φρίξου και τής Έλλης, σύζυγος τού 
Αθάµαντα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < νεφέλη (βλ.λ.)]. 

νεφέλη (η) {νεφελών} (λογοτ.) το σύννεφο ΣΥΝ. νέφος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*nebh-elä «νεφέλη», πβ. λατ. nebula, αρχ. σκανδ. njöl «σκότος», αρχ. γερµ. 
nebul «οµίχλη», γερµ. Nebel κ.ά. Οµόρρ. νέφ-ος (βλ.λ.)]. 

νεφεληγερέτης (ο) {νεφεληγερετών} (αρχαιοπρ.) αυτός που συγκεντρώνει τα 
σύννεφα (επίθετο τού ∆ία): ~ Ζευς. [ΕΤΥΜ < αρχ. νεφεληγερέτα (οµηρ. τ.) < 
νεφέλη + άγείρω «συγκεντρώνω» (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει), o επικός τ. νεφεληγερέτα είναι προφανώς κλητική που 
χρησιµοποιήθηκε αντί τής κανονικής ονοµαστικής σε -τάς | -της]. 

νεφέλιο (το) [αρχ.] {νεφελί-ου | -ων} 1. (λόγ.-σπάν.) µικρό σύννεφο ΣΥΝ. 
συννεφάκι · 2. ΙΑΤΡ. ελαφρά θαµπάδα που εντοπίζεται στον κερατοειδή χιτώνα 
τού µατιού και οφείλεται σε λεπτή ουλή · 3. ΙΑΤΡ. αιωρούµενο ίζηµα. 

νεφελοβάµων, -ων, -ον [1886] {νεφελοβάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων} (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που περπατεί στα σύννεφα ΣΥΝ. αιθεροβάµων 2. 
(µτφ.) αυτός που βρίσκεται εκτός πραγµατικότητος, που δεν έχει επαφή µε 
όσα συµβαίνουν γύρω του: νεφελοβάµονες πο- 
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λιτικοί δεν µπορούν να επιβιώσουν στην πολιτική αρένα ΣΥΝ. αιθε-ροβάµων, 
ιδεαλιστής ΑΝΤ. προσγειωµένος, ρεαλιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

[ΕΤΥΜ < νεφέλη + -βάµων < βαίνω, κατά το αιθεροβάµων (βλ.λ.)]. νεφελοβατώ 
ρ. αµετβ. {νεφελοβατείς... | νεφελοβάτησα} (λόγ.) περπατώ στα σύννεφα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. νεφελοβατώ < νεφέλη + συνδ. φωνήεν -ο- + -βατώ (-έω) < 
βαίνω, πβ. κ. αερο-βατώ]. νεφελοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {νεφελοειδ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε σύννεφο: - σύσταση ΣΥΝ. νεφελώδης ΑΝΤ. 
συµπαγής 2. αυτός που είναι γεµάτος σύννεφα: ~ ατµόσφαιρα ΣΥΝ. νεφελώδης, 
συννεφιασµένος, νεφώδης ΑΝΤ. διαυγής, καθαρός, ξάστερος, ανέφε-λος, 
αίθριος · 3. ΙΑΤΡ. αυτός που παρουσιάζει νεφέλιο (βλ.λ., σηµ. 3): - ούρα ΣΥΝ. 
θολός ΑΝΤ. διαυγής, καθαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νεφελοκοκκυγια (η) 
{νεφελοκοκκυγιών} (αρχαιοπρ.) 1. η φανταστική πόλη στην οποία 
κατοικούσαν οι όρνιθες τής οµώνυµης κωµωδίας τού Αριστοφάνη και η οποία 
αποτελούσε κωµική αποµίµηση τής αρχαίας Αθήνας 2. (συνεκδ.) καθετί 
φανταστικό και απραγµατοποίητο ΣΥΝ. φαντασιοπληξία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νεφέλη + -κοκκυγία < κόκκυξ «κούκκος» (βλ.λ.)]. νεφελοµαντεία 
(η) {νεφελοµαντειών} πρόβλεψη µελλοντικών γεγονότων, που στηρίζεται στην 
παρατήρηση των νεφών και των σχηµάτων τους. νεφελοσκεπής, -ής, -ές 
{νεφελοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που καλύπτεται από σύννεφα: ~ ουρανός 
| τοπίο ΣΥΝ. συννεφιασµένος, νεφελώδης, νεφοσκεπής ΑΝΤ. ξάστερος, 
καθαρός, ανέφελος, αίθριος. Επίσης νεφελοσκέπαστος, -η, -ο. νεφελώδης, -ης, -
ες [αρχ.] {νεφελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών νεφε-λωδέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που καλύπτεται από σύννεφα: ~ καιρός | ουρανός ΣΥΝ. συννεφιασµένος, 
νεφελοσκεπής ΑΝΤ καθαρός, ανέφελος, αίθριος 2. αυτός που µοιάζει µε 
σύννεφο: ~ κονιορτός ΣΥΝ. νεφελοειδής ANT. συµπαγής 3. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σύγχυση, ασάφεια: ~ προοπτικές | υποσχέσεις | επιχειρήµατα 
| ερµηνεία ΣΥΝ. ασαφής, ακαθόριστος, σκοτεινός, συγκεχυµένος ANT. σαφής, 
ξεκάθαρος, συγκεκριµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νεφέλωµα (το) [1882] 
{νεφελώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΣΤΡΟΝ. νέφος αερίων και µικρών στερεών 
σωµατιδίων µέσα στα όρια ενός γαλαξία: το ~ τού Ωρίωνα || το ~ τής ∆αντέλας, 
στον αστερισµό τού Κύκνου 2. (µτφ.) οτιδήποτε είναι ασαφές, µε ακαθόριστο 
περιεχόµενο: οι µεταµοντέρνοι διανοούµενοι κατηγορούνται ότι συνθέτουν 
διανοητικά ~, που συσκοτίζουν παρά διασαφούν τα πράγµατα (πβ. λ. οµίχλη). 
[ΕΤΥΜ: Απόδ. τού γαλλ. nébuleuse]. νεφογόνος, -ος, -ο αυτός που προκαλεί ή 
ευνοεί τον σχηµατισµό νέφους σε αστική περιοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γενής. 
[ΕΤΥΜ < νέφος + -γόνος (βλ.λ.)]. νεφόκαµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} η 
κουφόβραση. νεφολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. Ο κλάδος τής µετεωρολογίας 
που ασχολείται µε τη µελέτη των νεφών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nephology]. νεφοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. η µέτρηση για τον 
προσδιορισµό των νεφώσεων στην ατµόσφαιρα. — νεφοµετρικός, -ή, -ό. νέφος 
(το) {νέφ-ους | -η, -ών} 1. ΜΕΤΕΩΡ. (α) σµήνος από υδροσταγο-νίδια ή από 
παγοκρυστάλλους τα οποία εµφανίζονται στην ατµόσφαιρα µε διάφορες µορφές, 
µεγέθη και χρώµατα- ορισµένοι τύποι νεφών δίνουν υπό κατάλληλες συνθήκες 
βροχή ή και χιόνι: βροχοφό-ρο | καταιγιδοφόρο | απειλητικό | σκοτεινό | 
ηλεκτροφορτισµένο ~ || συγκέντρωση | συσσώρευση νεφών ΣΥΝ. σύννεφο, νεφέλη 
(β) ανώτερα νέφη κατηγορία νεφών που αποτελούνται από λεπτούς παγοκρυ-
στάλλους και όταν εµφανίζονται προαναγγέλλουν αλλαγή τού καιρού- 
σχηµατίζονται σε ύψος από 6.000-12.000µ. (γ) µέσα νέφη κατηγορία νεφών που 
σχηµατίζονται σε ύψος από 2.500-6.000µ. (δ) κατώτερα νέφη κατηγορία νεφών 
που σχηµατίζονται πολύ κοντά στο έδαφος και φτάνουν σε ύψος µέχρι τα 
2.500µ. (ε) νέφη ανοδικών ρευµάτων κατηγορία πυκνών και ογκωδών νεφών 
που σχηµατίζονται σε ύψος από 500 έως 3.000µ. 2. (συνεκδ.) (α) οποιαδήποτε 
συγκέντρωση σωµατιδίων, σωµάτων, πτηνών κ.ά., τα οποία δίνουν την 
εντύπωση σύννεφου: ~ σκόνης | ακριδών | από πουλιά ΣΥΝ. σύννεφο (β) ΓΕΩΛ. 
διάπυρο νέφος η πυρακτωµένη µάζα που σχηµατίζεται από σωµατίδια και αέρια 
κατά την ηφαιστειακή έκρηξη και κινείται µε πολύ µεγάλη ταχύτητα στις 
πλαγιές των ηφαιστείων (γ) ΗΛΕΚΤΡ. ηλεκτρονικό νέφος τα ηλεκτρόνια που 
µπορεί να υπάρχουν γύρω από τον πυκνό, θετικά φορτισµένο πυρήνα των 
ατόµων (δ) ραδιενεργό νέφος η συγκέντρωση σκόνης και ραδιενεργών 
σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα ύστερα από πυρηνική έκρηξη (ε) ΑΣΤΡΟΝ. νέφη 
τού Μαγγελάνου δύο µικροί γαλαξίες, συνοδοί τού δικού µας, που είναι ορατοί 
µε γυµνό οφθαλµό µόνο από το Ν. Ηµισφαίριο 3. ΟΙΚΟΛ. το φαινόµενο κατά το 
οποίο παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση ρύπων (καπνός, διοξίδιο τού θείου, 
διοξίδιο τού αζώτου, µονοξίδιο τού άνθρακα κ.λπ.) εγκλωβισµένων στα χαµηλά 
στρώµατα τής ατµόσφαιρας, ιδ. σε βιοµηχανικά ανεπτυγµένες περιοχές και 
µεγάλα αστικά κέντρα, εξαιτίας συγκεκριµένων µετεωρολογικών συνθηκών: 
φωτοχηµικό | επιβλαβές | επικίνδυνο | αυξηµένο | ενοχλητικό - || εξαιτίας τού 
νέφους απαγορεύθηκε η κίνηση όλων των οχηµάτων στον µικρό δακτύλιο || το ~ 
µάς πνίγει 4. (µτφ.) σύνολο δεδοµένων που προµηνύουν κάτι: απειλητικά ~ στον 
ορίζοντα τής πολιτικής ζωής- ΦΡ. (µτφ.) (εν) µέσω νεφών (ίέν) µέσω νεφών) 
µέσα σε σύγχυση, σε θολή, αδιαφανή ή περίπλοκη κατάσταση. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *nebh-os, πβ. σανσκρ. nâbhas-, αρχ. σλαβ. nebo, χεττ. 
nepis «ουρανός», λατ. nimbus «νέφος, οµίχλη, βροχή», nübes «σύννεφο» (> 
γαλλ. nuage, ισπ. nube), γερµ. Nebel «οµίχλη» κ.ά. Οµόρρ. νεφ- 

έλη (βλ.λ.), πιθ. κ. δµβ-ρος (βλ.λ.)]. νεφοσκεπής, -ής, -ές [1891] {νεφοσκεπ-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που καλύπτεται από νέφη: ουρανός ~ ΣΥΝ. 
νεφελοσκεπής, νεφελώδης, νεφελοειδής ΑΝΤ. αίθριος, ξάστερος, ανέφελος, 
καθαρός. νεφοσκόπιο (το) [1896] {νεφοσκοπί-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. η συσκευή µε 
την οποία µετρούν τη διεύθυνση και την ταχύτητα των νεφών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephoscope]. νε<ρραλγία (η) [1843] 
{νεφραλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που προέρχεται από τα νεφρά και την περιοχή 
γύρω από αυτά, οφείλεται δε σε πάθηση των οργάνων αυτών. — νεφραλγικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεφρ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. νεφραµιά (η) (λαϊκ.) 1. το 
µέρος τού σώµατος των ανθρώπων ή των ζώων που βρίσκεται κοντά στα νεφρά: 
έχω έναν πόνο στη ~ 2. (συνεκδ.) το κοµµάτι τού σφαγµένου ζώου (αρνιού ή 
κατσικιού) που περιλαµβάνει τα νεφρά του: σου 'χω φυλάξει µια ~ σκέτο 
λουκούµι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *νεφραριά < νεφρό + παραγ. επίθηµα -
αριά (πβ. συκωταριά), ίσως κατ' επίδραση τής λ. αίµα]. νεφρεκτοµή (η) 
{νεφρεκτοµιών} ΙΑΤΡ. η αφαίρεση νεφρού µε χειρουργική επέµβαση. Επίσης 
νεφρεκτοµία [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephrectomy]. ν εφ pi (το) 
→ νεφρό νεφριαίος, -α, -ο [αρχ.] (επίσ.) αυτός που σχετίζεται µε τα νεφρά 
ΣΥΝ. νεφρικός. νεφρίδιο (το) {νεφριδί-ου | -ων) ΑΝΑΤ.-ΒΙΟΛ. το όργανο µε το 
οποίο οι ασπόνδυλοι οργανισµοί αποβάλλουν τις άχρηστες για αυτούς ουσίες 
στον εξωτερικό κόσµο, η ανατοµική και λειτουργική µονάδα τού απεκκριτικού 
τους συστήµατος. — νεφριδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nephridium]. νεφρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα νεφρά: ~ ανε-
πάρκεια. νεφρίτης (ο) [1869] {νεφριτών} ηµιπολύτιµος λίθος πρασινωπού χρώ-
µατος και πυριτικής συστάσεως, ο οποίος χρησιµοποιείται στην κα-τασκευή 
κοσµηµάτων και αγαλµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphrite]. 
νεφρίτιδα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ή χρονία πάθηση των νεφρών µε 
ποικίλη αιτιολογία, που µπορεί να απολήξει σε νεφρική ανεπάρκεια. νεφριτικός, 
-ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε πάθηση των νεφρών: ~ φάρµακο. νεφρό 
(το) 1. το καθένα από τα διπλά όργανα, τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά 
από τη σπονδυλική στήλη, πίσω και πάνω από την κοιλιακή χώρα, έχουν 
αδενώδη σύσταση και ελέγχουν την ισορροπία τού νερού και των αλάτων στον 
οργανισµό, απεκκρίνοντας ό,τι άχρηστο δηµιουργείται κατά τον µεταβολισµό: 
αριστερό | δεξιό | άρρωστο | υγιές | δυνατό | µεταµοσχευµένο | πεσµένο ~· ΦΡ. µου 
κόπηκαν | έπεσαν τα νεφρά κουράστηκα υπερβολικά, ιδ. σωµατικώς: ~ µε τη 
µετακόµιση των επίπλων 2. ΙΑΤΡ. τεχνητό νεφρό η συσκευή που αντικαθιστά τα 
φυσικά νεφρά στη διαδικασία τής αιµοκάθαρσης (βλ.λ.). Επίσης (επίσ.) νεφρός 
(ο) [αρχ.] κ. (λαϊκ.) νεφρί (το). [ΕΤΥΜ- < µεσν. νεφρόν < αρχ. νεφρός, µε 
αλλαγή γένους κατά το ουσ. πλευρόν, (κυρ. πληθ. νεφροί) < I.E. *negwh-ro-s, πβ. 
αρχ. γερµ. nioro (> γερµ. Niere), αγγλ. kidney (< µέσ. αγγλ. kid(e(-nêve, το α' 
συνθ. kid(e(- είναι αγν. ετύµου) κ.ά.]. νεφροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {νεφροειδ-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το χαρακτηριστικό σχήµα τού νεφρού (σαν την 
ηµισέληνο): ~ όργανο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νεφροκήλη (η) [1861] 
{νεφροκηλών} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση των ιστών που συγκρατούν τα νεφρά και η 
προς τα κάτω και εµπρός µετατόπιση τους. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nephrocele]. νεφρολιθίαση (η) {-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση αλάτων, σε µορφή λίθων, στα 
νεφρά και στις ουροδόχους οδούς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephrolithiasis]. νεφρόλιθος (ο) 
{νεφρολίθ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. Ο λίθος που σχηµατίζεται από άλατα στα νεφρά 
ή στις ουροδόχους οδούς ΣΥΝ. πέτρα. — νεφρολιθικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphrolithe]. νεφρολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη τής φυσιολογίας και τής 
παθολογίας των νεφρών, τις µεταµοσχεύσεις των οργάνων αυτών, καθώς και µε 
την εξωνεφρική αιµοκάθαρση. — νεφρολόγος (ο/η), νεφρολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphrologie]. νεφροπάθεια (η) 
{νεφροπαθειών} ΙΑΤΡ καθεµιά από τις παθήσεις των νεφρών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphropathie]. νεφροπαθής, -ής, -ές 
{νεφροπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από νεφροπάθεια: 
(συνήθ. ως ουσ.) µέριµνα τού Υπουργείου Υγείας για τα προβλήµατα των 
νεφροπαθών.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < νεφροπάθεια (υποχωρητ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
néphropathie]. νεφροπτωσία (η) {νεφροπτωσιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
µετατόπιση των νεφρών προς τα κάτω σε συνδυασµό µε µη κανονική κινητικό-
τητα των οργάνων. Επίσης νεφρόπτωση [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nephroptosis]. νεφρός (ο) → νεφρό 
νεφροτοµή (η) [1890] {νεφροτοµιών} ΙΑΤΡ η χειρουργική επέµβαση στο νεφρό, 

συνήθ. για την αφαίρεση πέτρας. Επίσης νεφροτοµία [1853]. 
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[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nephrotomies 
νεφρώνας (ο) ΒΙΟΛ. η ανατοµική και λειτουργική µονάδα τού νεφρού των 

ανώτερων σπονδυλωτών και τού ανθρώπου· κάθε νεφρός περιέχει 
εκατοµµύρια νεφρώνων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephron]. 

νέφτί (το) {νεφτ-ιού | χωρ. γεν. πληθ.} ΧΗΜ. (καθηµ.) άχρωµο πτητικό υγρό 
οργανικής συστάσεως µε χαρακτηριστική έντονη µυρωδιά, που προκύπτει από 
την κλασµατική απόσταξη τής τερεβινθίνης και χρησιµοποιείται ως διαλυτικό 
ή καθαριστικό· το τερεβινθέλαιο: καθάρισε τα πινέλα µε ~· ΦΡ. βάζω νέφτι (σε 
κάποιον) κάνω (κάποιον) να τρέξει και (µτφ.) να δραστηριοποιηθεί έντονα 
(από τη συνήθεια να ρίχνουν νέφτι στις ουρές των σκυλιών και των 
γαϊδουριών, κάνοντας τα ζώα να τρέχουν από τον πόνο και το τσούξιµο): 
νέφτι του βάλανε και τρέχει έτσι; [ΕΤΥΜ.< τουρκ. neft < περσ. naft]. 

νεφώδης, -ης, -ες [αρχ.] {νεφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
γεµάτος σύννεφα: ~ ουρανός | καιρός | µέρα ΣΥΝ. νεφελώδης, νεφοσκεπής, 
νεφελοσκεπής, συννεφιασµένος ΑΝΤ. αίθριος, ξάστερος, καθαρός 2. αυτός 
που µοιάζει µε σύννεφο: - ουσία | σώµα ΣΥΝ. νε-φελοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

νέφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ωσεων} 1. η κάλυψη τού ουρανού 
από σύννεφα ΣΥΝ. συννεφιά 2. (ειδικότ.) ΜΕΤΕΩΡ. το ποσοστό τής έκτασης 
τού ουρανού που καλύπτεται από σύννεφα: ~ 50% ΑΝΤ. ηλιοφάνεια. 

νεωδόχος (η) [1858] (λόγ.) το ειδικά διαµορφωµένο τµήµα λιµανιού, το οποίο 
έχει εγκαταστάσεις και προβλήτες, για να διευκολύνει τη φόρτωση και 
εκφόρτωση των πλοίων: σκοτεινή | οργανωµένη | βρόµικη | εξοπλισµένη ~ 
ΣΥΝ. ντοκ. [ΕΤΥΜ; < νεω- (< αρχ. ναϋς «πλοίο», γεν. νεώς) + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

νεωκόρος (ο/η), νεωκορισσα (η) {νεωκορισσών) πρόσωπο που έχει την ευθύνη 
για την καθαριότητα και την τακτοποίηση τού ναού: προσεκτικός/ τακτικός 
~ΣΥΝ. (καθηµ.) καντηλανάφτης. —νε-ωκορία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νηο-κόρος (µε αντιµεταχώρηση) < νηο- | ναο- (< ναός) + -
κόρος < κορώ (-έω) «καθαρίζω, σκουπίζω» αγν. ετύµου]. 

νεωλκείο (το) (επίσ.) το επικλινές µέρος λιµανιού, στο οποίο ανελκύουν τα 
πλοία για καθαρισµό, βαφή ή επισκευή. Επίσης νεώλκιο [µτγν.].# 

νεωλκώ ρ. µετβ. {νεωλκείς... | νεώλκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -µένος} (λόγ.) 
ανελκύω πλοίο στην ξηρά (λ.χ. για επισκευή) ΑΝΤ. καθελκώ. — νεώλκηση 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νεωλκώ (-έω) < αρχ. νεωλκός (µε σίγηση τού -Ε- και 
αντιµεταχώρηση) < *νηΡ-ολκόςΙ *νάΡ-ολκός< ναϋς «πλοίο» + -ολκός < 
έλκω]. 

νεώριο (το) {νεωρί-ου | -ων} 1. το τµήµα πολεµικού λιµανιού, το οποίο 
προορίζεται για την κατασκευή ή την επισκευή πολεµικών πλοίων: καινούργιο 
| υπερσύγχρονο | ετοιµοπόλεµο | οργανωµένο ~ ΣΥΝ. ναύσταθµος, ναυπηγείο, 
ταρσανάς 2. (κατ' επέκτ.) κάθε οργανωµένος χώρος σε λιµάνι, στο οποίο 
επισκευάζονται ή κατασκευάζονται πλοία, µεγάλου συνήθ. µεγέθους: το - τής 
Σύρου ΣΥΝ. ναύσταθµος, ναυπηγείο, ταρσανάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. νεώριον, υποκ. τού νεωρός (που όµως µαρτυρείται ως µτγν.) < 
*νηΕ-ωρός < *vâF-opoç (µε σίγηση τού -Ε- και αντιµεταχώρηση) < ναϋς 
«πλοίο» + -ορός < ορώ «βλέπω» (µε την εξειδικευµένη σηµ. «φρουρώ»), πβ. 
κ. θυρ-ωρός, πυλ-ωρός]. 

νεώσοικος (ο) {νεωσοίκ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το τµήµα τού λιµανιού που 
καλύπτεται µε στέγαστρο και προορίζεται για τη φύλαξη πλοίων, τα οποία 
έχουν ανελκυστεί από τη θάλασσα: ετοιµόρροπος | εξοπλισµένος ~ ΣΥΝ. 
ναυπηγείο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεωσ- (< ναϋς «πλοίο», γεν. νεώς) + οίκος]. 

νεωστί επίρρ. (λόγ.) πριν από λίγο, µόλις: η οικία, ~ αποπερατωθείσα, δεν 
δηλώθηκε στην εφορία ΣΥΝ. πρόσφατα, (αρχαιοπρ.) άρτι ΑΝΤ. παλαιότερα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *νέως (αµάρτυρος τ. τού επιθ. νέος) + επιρρ. επίθηµα -τί]. # 

νεωτέρας (λόγ.) θηλ. επίθ. τού νεώτερος στη ΦΡ. µέχρι νεωτέρας µέχρι να 
υπάρξει κάτι νεότερο, κάποια καινούργια εξέλιξη: οι εξελίξεις τρέχουν και θα 
είµαστε εδώ ~ για να σας ενηµερώσουµε για οτιδήποτε νεότερο || η απαγόρευση 
τής κυκλοφορίας θα συνεχίσει να ισχύει ~ || συνεχίστε τις έρευνες ~ (ενν. 
διαταγής). [ΕΤΥΜ Η φρ. µέχρι νεωτέρας (διαταγής) αποδίδει τη γαλλ. jusqu'à 
nouvel ordre]. 

νεωτερίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {νεωτέρισα} υιοθετώ καινούργιες ιδέες ή ακολουθώ 
νέο τρόπο συµπεριφοράς σε διάφορους τοµείς δραστηριότητας: ~ στον τρόπο 
ντυσίµατος µου | στις πολιτικές µου απόψεις | στη διδασκαλία µου ΣΥΝ. 
µοντερνίζω, καινοτοµώ, πρωτοτυπώ ΑΝΤ είµαι συντηρητικός. — 
νεωτεριστής (ο) [µτγν.], νεωτερίστρια (η), νεωτεριστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

νεωτερίζω ή νεοτερίζω; Τα παραθετικά των επιθέτων σε -ώτερος 
(σοφώτερος) και -ώτατος (σοφώτατος) µετά την απλοποίηση που 
καθιερώθηκε στην ορθογραφία τα τελευταία χρόνια, γράφονται µε -ο-: 
σοφότερος - σοφότατος. Ωστόσο, λέξεις που σχηµατίστηκαν παλιά από 
παραθετικά σε -ώτερος, είναι προτιµότερο να κρατήσουν την καθιερωµένη 
ορθογραφία τους, αφού δεν αποτελούν πια παραθετικά επιθέτων, αλλά 
αυτοτελείς λέξεις. Έτσι, είναι προτιµότερο να γράφουµε νεωτερίζω, 
νεωτερισµός, νεωτεριστής (αντί των νεοτερίζω, νεοτερισµός, νεοτεριστής). 

νεωτερικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ανοίγει νέους δρόµους, που εί- 

ναι πιο προοδευτικός, ριζοσπαστικός, προχωρηµένος. 

νεωτερικός - νεωτεριστικός - νεότερος - µοντέρνος - σύγχρο 
νος. Για να δηλωθεί ό,τι αντιτίθεται στο παλιό, στο παρελθοντικό 
και συχνά (µε µεταφορική έννοια) στο ξεπερασµένο, χρησιµοποι 
ήθηκαν το ξενικό µοντέρνος και τα ελλην. νεότερος και σύγχρο 
νος: µοντέρνα λογοτεχνία | τέχνη | σκέψη | ζωή κ.λπ. - νεότερη λο 
γοτεχνία | τέχνη | σκέψη | ζωή κ.ά. - σύγχρονη λογοτεχνία | τέχνη 
Ι σκέψη | ζωή κ.ά. Το νεότερος µάλιστα (νεότερη ιστορία) είναι 
«λιγότερο νέα» σε σχέση µε το σύγχρονος (σύγχρονη ιστορία) που 
παραπέµπει (βλ. ΣΧΟΛΙΟ στο λ. σύγχρονος) στον χρόνο τού οµιλητή 
και είναι, κατά κανόνα, η χρονική περίοδος στην οποία ζουν οι 
οµιλητές. Για να τονιστεί περισσότερο η µεταφορική σηµασία τού 
νεότερος, η σηµ. «αυτός που ανοίγει νέους δρόµους, που είναι πιο 
προοδευτικός, ριζοσπαστικός, προχωρηµένος», πλάστηκε τελευ 
ταία το νεωτερικός (νεωτερική λογοτεχνία | τέχνη) που είναι πιο 
κοντά στο νεωτερίζουσα και νεωτεριστική παρά στο απλώς χρο 
νικά νέο. → σύγχρονος 

νεωτερίκότητα (η) [1896] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση που επέφερε ο 
Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός στον χώρο τής επιστήµης, τής φιλοσοφίας, τής 
αισθητικής θεωρίας κ.λπ. και που χαρακτηρίζεται από την κριτική λειτουργία 
τού ορθού λόγου σε όλα τα επίπεδα, προσδιορίζοντας έτσι τη φυσιογνωµία 
των βιοµηχανικών και µεταβιοµηχανικών κοινωνιών ΣΥΝ. µοντερνισµός. 

νεωτερισµός (ο) [αρχ.] 1. η υιοθέτηση νέων ιδεών ή τρόπων συµπεριφοράς: οι 
~ τού νέου διευθυντή αντιµετωπίστηκαν µε επιφύλαξη || ανατρεπτικός | 
επαναστατικός | τολµηρός | επικίνδυνος | ανανεωτικός ~ ΣΥΝ. καινοτοµία, 
µοντερνισµός ANT. συντηρητικότητα, αναχρονισµός 2. (ειδικότ.) οι νέες 
τάσεις που εµφανίζονται κάθε φορά, κυρ. στον χώρο τής ένδυσης: 
παριζιάνικος | περίεργος | εντυπωσιακός -ΣΥΝ. µόδα, συρµός 3. (συνεκδ.) 
νεωτερισµοί (οι) το κατάστηµα που πωλεί ρούχα τής νέας µόδας: 
«Νεωτερισµοί» Αφοί Παπαδόπουλοι || κατάστηµα νεωτερισµών 4. ΟΙΚΟΝ. η 
αποδοχή νέων τεχνικών, νέων µορφών ή νέων τύπων προϊόντων µε σκοπό την 
αύξηση τής κίνησης των εµπορευµάτων και τη µεγιστοποίηση τού κέρδους. 

νη (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο 
ντο τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 

νήδυµος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που δεν ταράζεται από τίποτα: ~ ύπνος 
ΣΥΝ. ήρεµος, αδιατάρακτος ANT. ταραγµένος, διακοπτόµενος 2. νήδυµος (ο) 
{νηδύµου | χωρ. πληθ.} ο ύπνος: κοιµάται τον ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. οµηρικό επίθ., 
που προέρχεται από τη φρ. έχεν ήδυµος ύπνος «(τον) κατέλαβε γλυκός ύπνος», 
µε εσφαλµ. µορφολογικό χωρισµό, όπου το τελικό -ν τής προηγούµενης λ. 
θεωρήθηκε ως αρχικό τού επιθ. ήδυµος. Το αρχ. ήδυµος «γλυκός» προέρχεται 
από το επίθ. ηδύς (βλ.λ.)]. 

νήθω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) µετατρέπω τις ίνες τού 
βαµβακιού ή το ζωικό µαλλί σε νήµα µε κινήσεις τού χεριού ή µε τη βοήθεια 
µηχανής ΣΥΝ. γνέθω, κλώθω. [ΕΤΥΜ; αρχ. < νέω «κλώθω, γνέθω» (πβ. αόρ. 
νή-σαι). Βλ. λ. νήµα]. 

νηκτικός, -ή, -ό 1. (για πτηνά) αυτό που έχει την ικανότητα να επιπλέει, να 
κολυµπά ή να βυθίζεται στο νερό: οι πάπιες ανήκουν στην κατηγορία των - 2. 
αυτός που διευκολύνει στο κολύµπι: ~ κύστη | υµένας | κώδωνας | σύνδεσµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < νήκτης «κολυµβητής» < αρχ. νήχω «κολυµπώ» < νέω 
«κολυµπώ» (άσχετο προς το ρ. νέω «γνέθω, κλώθω», βλ. λ. νήµα) + εµφατ. 
επίθηµα -χω. Το αρχ. νέω «κολυµπώ» αποτελεί την ασθενή βαθµ. τού I.E. 
*snä- «πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. snäti «πλένοµαι», λατ. nare | natare 
«κολυµπώ» (> γαλλ. natation «κολύµβηση», ισπ. natación) κ.ά.]. 

νηκτόν (το) {νηκτού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (περιληπτ.) το σύνολο των υδρόβιων 
ζώων που έχουν την ικανότητα να κολυµπούν µε τη δική τους δύναµη 
ανεξάρτητα από τις υδάτινες µάζες που τα περιβάλλουν (βλ. κ. λ. πλαγκτόν, 
βένθος). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. necton < αρχ. νηκτόν, ουδ. τού επιθ. νηκτός < Ρ- 
νήχω «κολυµπώ» (βλ. λ. νηκτικός)]. 

νήµα (το) (νήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) επίµηκες υλικό µε πολύ µικρή 
διάµετρο, το οποίο εµφανίζει γενικά ευκαµψία και µικρότερη ή µεγαλύτερη 
αντοχή ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του και το οποίο αποτελείται είτε 
από φυσικές ίνες επεξεργασµένες και πλεγµένες µαζί είτε από τεχνητό υλικό: 
µεταξωτό | βαµβακερό | νάιλον | ασηµένιο | δίκλωνο | µάλλινο | πολύκλωνο | 
χρωµατιστό ~|| ~ πλεξίµατος ΣΥΝ. κλωστή, κλώσµα (β) ΑΘΛ. νήµα 
τερµατισµού η κλωστή ή η ταινία που τοποθετείται παράλληλα προς το 
έδαφος, σε ύψος ενάµισι µέτρου και κάθετα προς τους διαδρόµους τρεξίµατος 
και την οποία σπάει (κόβει) ο δροµέας που τερµατίζει πρώτος: µέχρι στιγµής 
στη σταδιοδροµία του έχει κόψει πρώτος το ~ τρεις φορές σε µεγάλους αγώνες 
(έχει κερδίσει || (µτφ.) κέρδισε τη µάχη πάνω στο ~ (ξεπέρασε τους ανταγωνι-
στές του την τελευταία στιγµή) (γ) νήµα (τής) στάθµης η κλωστή στην άκρη 
τής οποίας είναι δεµένο µικρό µεταλλικό βάρος (βαρίδι, ζύγι) και 
χρησιµοποιείται στον έλεγχο τής καθετότητας των επιφανειών, ιδ. σε κτίσµατα 
ΣΥΝ. (καθηµ.) αλφαδιά 2. ΗΛΕΚΤΡ. (α) η καθεµιά από τις λεπτότατες γραµµές, 
οι οποίες εµφανίζονται κάθετα και οριζόντια στο κέντρο τής διόπτρας 
οργάνων υψηλής ακριβείας και χρησιµεύουν στον αυτόµατο προσδιορισµό 
τών αποστάσεων στην αστρονοµία, την τοπογραφία κ.λπ. ΣΥΝ. σταυρόνηµα, 
νηµατόσταυρος (β) το λεπτότατο σύρµα το οποίο έχει κατασκευαστεί από 
δύστηκτο κράµα µετάλλων, ώστε να είναι θετικός αγωγός, και 
χρησιµοποιείται στους ηλεκτρικούς λαµπτήρες πυρακτώσεως 3. BOT. το µέρος 
τού στήµονα, 
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πάνω στο οποίο βρίσκεται ο ανθήρας 4. (µτφ.) η συνέχεια, η σύνδεση που 
παρουσιάζουν γεγονότα ή ιδέες: το ~ των σκέψεων | των ιδεών | τού λόγου | τής 
επιχειρηµατολογίας | τού συλλογισµού || «οι απάνθρωπες συνθήκες τής δουλειάς 
έκοψαν πρόωρα το ~ τής ζωής τού συντρόφου της» (εφηµ.) ΣΥΝ. συνοχή, 
αλληλουχία ΑΝΤ. αποσπάσµατα· ΦΡ. (α) κρατώ τα νήµατα στα χέρια µου έχω 
γνώση ή έλεγχο τής κατάστασης: η αστυνοµία κρατούσε στα χέρια της τα νήµατα 
τής υπόθεσης ΣΥΝ. γνωρίζω, κατέχω, ελέγχω ΑΝΤ. αγνοώ (β) κινώ τα νήµατα 
έχω υπό τον έλεγχο µου την κατάσταση, κατευθύνω τη δράση: αυτός που 
κινούσε παρασκηνιακά τα νήµατα ήταν ο ιδιαίτερος γραµµατέας του ΣΥΝ. 
ελέγχω, κατευθύνω, κοντρολάρω ΑΝΤ. υπακούω, ακολουθώ (γ) ξετυλίγω το 
νήµα (µιας υπόθεσης) παρουσιάζω τις διάφορες πτυχές µιας υπόθεσης, την 
εξέλιξη µιας ιστορίας κ.λπ.: µπροστά στους έκπληκτους ακροατές άρχισε να 
ξετυλίγει το νήµα των περιπετειών του 5. οδοντιατρικό νήµα κηρωµένη ή µη 
κλωστή για τον καθαρισµό τής περιοχής ανάµεσα στα δόντια. — (υποκ.) 
νηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. νήµα < νέω «γνέθω, κλώθω» < I.E. *snê- «γνέθω 
νήµατα», πβ. σανσκρ. snäyati «περιτυλίγω», λατ. nére «γνώθω, κλώθω», nervus 
«νεύρο», µέσ. ιρλ. sniid «κλώθω», ουαλ. nyddn. Οµόρρ. νή-θω, νεϋ-ρο(ν) 
(βλ.λ.). Ορισµένες µτφ. φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. το νήµα των σκέψεων (< 
αγγλ. the thread of thoughts), κρατώ τα νήµατα στα χέρια µου (< αγγλ. have all 
the strings in my hands), κινώ τα νήµατα (< αγγλ. pull the strings)]. νηµάτινος, -
η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από νήµατα: ~ καλώδιο | πλέγµα ΣΥΝ. νηµατώδης 
2. αυτός που µοιάζει µε νήµα: ο ~ ιστός τής αράχνης ΣΥΝ. νηµατοειδής. 
νηµατιο (το) [1877] {νηµατί-ου | -ων} 1. πολύ µικρό νήµα ΣΥΝ. κλω-στίτσα 2. 
ΑΝΑΤ. κάθε είδους απόληξη οργάνου ή κυτταρωδών στοιχείων, που µοιάζει µε 
νήµα: οσφρητικό | σπερµατικό | τελικό (η απόληξη τού νωτιαίου µυελού) ~. 
νηµατοειδής, -ής, -ές [1856] {νηµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
µε νήµα: ~ σχέδιο | ύφανση | βλαστός ΣΥΝ. νηµάτινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. νηµατόζωο (το) {νηµατοζώ-ου | -ων} (παλαιότ.) παρασιτικό, νηµατοειδές 
σκουλήκι. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nematozoa (πληθ.)]. νηµατοποίηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µετατροπή φυσικής ύλης ή άλλου υλικού σε 
νήµα ΣΥΝ. κλώση. Επίσης νηµατοποι-ία [1870]. — νηµατοποιός (ο) [1886], 
νηµατοποιητικός, -ή, -ό. νηµατόσταυρος (ο) ΗΛΕΚΤΡ. το πλέγµα που 
σχηµατίζεται στη διόπτρα οργάνων υψηλής ακριβείας και αποτελείται από 
κάθετες και οριζόντιες νηµατοειδείς γραµµές, που βοηθούν στον αυτόµατο 
προσδιορισµό των αποστάσεων στην αστρονοµία, την τοπογραφία κ.λπ. ΣΥΝ. 
νήµα, σταυρόνηµα. νηµατουργείο (το) [1871] το εργοστάσιο κατασκευής και 
επεξεργασίας νηµάτων ΣΥΝ. κλωστήριο. νηµατουργία (η) {νηµατουργιών} 1. 
το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τη µετατροπή των πρώτων 
υλών σε νήµατα, ιδιαίτ. για χρήση στην κλωστοϋφαντουργία: περίπλοκη | 
εξειδικευµένη | ταχεία ~ ΣΥΝ. νηµατοποίηση 2. (συνεκδ.) ο τοµέας τής 
κλωστοϋφαντουργίας που ασχολείται µε τις παραπάνω διαδικασίες: η ~ δεν έχει 
αναπτυχθεί και γίνεται εκτεταµένη εισαγωγή νηµάτων.   — νηµα-τουργικός, -ή, -
ό [1897]. νηµατουργός (ο) [1859] 1. ο τεχνίτης που έχει ειδικευθεί στη µετα-
τροπή πρώτων υλών σε νήµα και στην περαιτέρω επεξεργασία τους: 
εξειδικευµένος | έµπειρος ~ · 2. ο ιδιοκτήτης εγκαταστάσεων, στις οποίες γίνεται 
η µετατροπή των πρώτων υλών σε νήµα: πλούσιος | επιτυχηµένος ~. 
[ΕΤΥΜ. < νήµα + -ουργός < έργο]. νηµατώδης, -ης, -ες [µτγν.] {νηµατώδ-ους | 
-εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που αποτελείται από νήµατα: ~ σύρµα | κατασκευή | 
κρόσσια ΣΥΝ. νηµάτινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νηµάτωµα (το) {νηµατώµ-
ατος | -ατα, -άτων} ΛΑΟΓΡ. η τοποθέτηση νήµατος ή σχοινιού γύρω από 
εκκλησία ή άλλο κτήριο µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε πιθανού κακού ή 
δαιµονικής επίδρασης και την προστασία των κατοίκων τής περιοχής. νηνεµία 
(η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απόλυτη ηρεµία τού καιρού, που οφείλεται στο ότι δεν 
φυσά καθόλου άνεµος: η ~ καθήλωσε τα ιστιοφόρα στο λιµάνι ΣΥΝ. άπνοια, 
µπουνάτσα, γαλήνη ΑΝΤ. θύελλα, αέρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπνοια. νήνεµος, -ος, -
ο(ν) (λόγ.) αυτός τον οποίο δεν έχει διαταράξει από την ηρεµία του ο άνεµος: ~ 
θάλασσα ΣΥΝ. ήρεµος, γαλήνιος ΑΝΤ. ταραγµένος. — νηνεµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < *νε-άνεµος (µε συναίρεση) < νε- στερητ. + άνεµος. Το στερητ. 
µόριο νε-, που απαντά στην Ελλην. µόνο εν συνθέσει, αντιπροσωπεύει την 
απαθή βαθµ. τού I.E. στερητ. *ne- (πβ. σανσκρ. na, λατ. ne, γοτθ. ni), ενώ η 
συνεσταλµ. βαθµ. *η- µαρτυρείται στο στερητ. ά-Ι_ αν- (βλ.λ.)]. νηνί (το) 
(συνήθης ορθ. νινί) {χωρ. γεν.} 1. χαϊδευτική προσφώνηση µικρού παιδιού, 
µωρού: νάνι νάνι το ~ µου ΣΥΝ. µωρό, βρέφος 2. χαϊδευτική ονοµασία 
κούκλας. — (υποκ.) νηνάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. νήνιον «κούκλα», υποκ. τού 
αρχ. νήνις, ιων. τ. τού νεάνις. Λιγότερο πιθ. η αναγωγή στο αρχ. Γνις «γυιος, 
κόρη» (< *έν-γν-ις, πβ. αρχ. ιρλ. ingen) µε ανάπτυξη ν- προθεµ.]. νηογνώµονας 
(ο) [1870] {νηογνωµόνων} (επίσ.) ΝΑΥΤ. Ο διεθνής ιδιωτικός οργανισµός, που 
είναι υπεύθυνος για τα εµπορικά πλοία εκατό κόρων και άνω- καθορίζει τις 
προδιαγραφές ναυπηγήσεως και ασφαλείας τους, ελέγχει την τήρηση τους, 
εκδίδει κανονισµό για την κατάταξη των πλοίων σε κατηγορίες, παρακολουθεί 
τα πλοία µε έκτακτους και τακτικούς ελέγχους και µπορεί να πιστοποιήσει την 

ασφάλεια ενός πλοίου σε όποιον το ζητήσει. Επίσης (λόγ.) νηογνώ- 
µων {νηογνώµονος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ; < νηο- (< αρχ. ναύς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + γνώµονας]. 

νηοδόχη κ. νηοδοκη (η) ΝΑΥΤ. µικρό τεχνητό λιµάνι στην είσοδο τού κυρίως 
λιµανιού όπου γίνονται φορτοεκφορτώσεις, ανεφοδιασµός και όπου είναι 
δυνατόν να τοποθετηθεί το πλοίο πάνω σε ειδική επιφάνεια, για να γίνουν 
εργασίες στο τµήµα του που βρίσκεται κάτω από το νερό. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. 
νεωδόχος]. 

νηολόγηση (η) → νηολογώ 
νηολόγια (η) η υπηρεσία των λιµεναρχείων που ασχολείται µε τις νηολογήσεις. 
νηολόγιο (το) {νηολογί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το επίσηµο βιβλίο που αποτελεί 

δηµόσιο έγγραφο και υπάρχει σε κάθε λιµάνι και στο οποίο καταγράφονται 
όλα τα πλοία που φέρουν ή επιθυµούν να φέρουν τη σηµαία τού κράτους στο 
λιµάνι τού οποίου γίνεται η καταχώριση τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού αγγλ. ship registry]. 

νηολόγος (ο) ο υπάλληλος τού λιµεναρχείου που ασχολείται µε τις νηολογήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < νηο- (< αρχ. ναΰς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + -λόγος (βλ.λ.)]. 

νηολογώ ρ. µετβ. {νηολογείς... | νηολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καταχωρίζω πλοίο στο νηολόγιο: το πλοίο νηολογήθηκε πέρυσι στη Λιβερία. — 
νηολόγηση (η) [1896]. 
[ΕΤΥΜ. < νηο- (< αρχ. ναΰς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + -λόγω < λόγος]. 

νηοποµπή (η) ΝΑΥΤ. 1. ο σχηµατισµός εµπορικών πλοίων σε καιρό πολέµου, 
τα οποία ταξιδεύουν µε κοινό προορισµό, συνοδευόµενα από πολεµικά σκάφη 
για την προστασία τους: η ~ χτυπήθηκε κοντά στο Γιβραλτάρ ΣΥΝ. κονβόι 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε είδους σχηµατισµός πλοίων που ακολουθεί την ίδια πορεία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. < νηο- (< αρχ. ναύς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + 
ποµπή, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. ship convoy]. 

νηοψία (η) [1867] {νηοψιών} 1. η έρευνα που διενεργείται σε εµπορικά πλοία 
από πολεµικά πλοία χώρας σε εµπόλεµη κατάσταση ή από δυνάµεις τού 
Ο.Η.Ε. σε περίπτωση αποκλεισµού, ώστε να εξακριβωθεί σε ποια χώρα 
ανήκει το υπό έλεγχο πλοίο, ποιο είναι το φορτίο του και -κυρίως- αν στοχεύει 
στη διευκόλυνση τού αντιπάλου ή στην παραβίαση τού αποκλεισµού 
αντιστοίχως: εντατικές | καθηµερινές | αποτελεσµατικές ~ 2. (κατ' επέκτ.) ο 
έλεγχος που διενεργείται σε εµπορικό πλοίο σε περίοδο ειρήνης και 
αποσκοπεί στην εξακρίβωση τελωνειακών ή υγειονοµικών παραβάσεων ή 
παραλείψεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ; < νη)ο)- (< αρχ. ναύς «πλοίο», γεν. 
νεώς | νηός) + -οψία < όψη]. 

νηπενθής, -ής, -ές {νηπενθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που δεν 
νιώθει πια λύπη, δεν έχει πια πένθος: «Τα νηπενθή» (ποιητική συλλογή τού Κ. 
Καρυωτάκη) ΑΝΤ. θλιµµένος, πενθών 2. αυτός που δεν προκαλεί θλίψη · 3. 
BOT. νηπενθές (το) αναρριχώµενο, εντοµο-φάγο, καλλωπιστικό φυτό των 
τροπικών περιοχών τής Ασίας µε περίεργα πλατιά φύλλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νη- στερητ. (βλ. λ. νήνεµος) + -πενθής < πένθος]. 

νηπιαγωγείο (το) [1865] δηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα, στο οποίο 
πηγαίνουν παιδιά προσχολικής ηλικίας (µεταξύ 4-5 ετών) και 
προετοιµάζονται για την ένταξη τους στις τάξεις τού δηµοτικού σχολείου µε 
έµφαση κυρ. στη δραστηριοποίηση των διανοητικών τους λειτουργιών και την 
ανάπτυξη τής συναισθηµατικότητας, τής κινητικότητας και τής κοινωνικής 
συµπεριφοράς τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σχολείο. 

νηπιαγωγός (ο/η) [1880] ο παιδαγωγός που έχει ειδικευθεί στην εκπαίδευση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. [ΕΤΥΜ. < νήπιο + αγωγός < άγω]. νηπιάζω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] {νηπίασα} φέροµαι µε ανόητο τρόπο, σαν νήπιο: νηπιάζει 
ανεπίτρεπτα για άτοµο τής ηλικίας του ΣΥΝ. ανοη-ταίνω, µωραίνοµαι, 
παιδιαρίζω. νηπιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το νήπιο: ~ σταθµός | 
ηλικία ΣΥΝ. νηπιώδης 2. (µτφ.) αυτός που είναι αφελής, χαµηλού επιπέδου ή 
στα πρώτα στάδια τής ανάπτυξης του: η βιοµηχανία στη χώρα αυτή βρίσκεται σε 
~ επίπεδο. νήπιο (το) {νηπί-ου | -ων} 1. το παιδί από 1 έτους µέχρι 6 ετών: 
έξυπνο | χαριτωµένο | αγαπητό | ήσυχο | υπερκινητικό ~ ΣΥΝ. µωρό · 2. (συ-νήθ. 
στον πληθ.) το νηπιαγωγείο: το παιδί τους πήγε φέτος στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σχολείο, βρέφος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νήπιον, ουδ. τού επιθ. νήπιος, αβεβ. ετύµου. Η εκδοχή νήπιος < 
*νε-έπιος (µε συναίρεση) < νε- στερητ. + έπος «λόγος, οµιλία» θα προϋπέθετε 
αρχική σηµ. «αυτός που δεν µπορεί (ακόµα) να µιλήσει», αλλά αυτή η σηµ. 
επιµαρτυρείται µόνο από τον Ησύχιο (πβ. νηπυτιον νήπιον, άφωνον). Για τον 
ίδιο λόγο δεν είναι πειστική η σύνδεση µε το ρ. ήπύω «καλώ, φωνάζω», ενώ 
χωρίς ισχυρά επιχειρήµατα έχουν προταθεί ετυµολογίες από το επίθ. ήπιος ή 
από το αµάρτυρο *άπιος (πβ. λατ. apiscor «κατέχω, κρατώ»)]. νηπιοβαπτισµός 
(ο) [1869] ΕΚΚΛΗΣ. το βάπτισµα κατά τη βρεφική 
ηλικία. νηπιόθεν επίρρ. [µεσν.] (αρχαιοπρ.) από τη νηπιακή ηλικία: συνήθεια 
που αποκτήθηκε ~ ΣΥΝ. παιδιόθεν, εξ απαλών ονύχων. νηπιοκοµία (η) {χωρ. 
πληθ.} η φροντίδα και επιµέλεια των νηπίων. — νηπιοκόµος (ο/η), 
νηπιοκοµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νήπιο + -κοµία (βλ.λ.), πβ. κ. βρεφο-κοµία]. 
νηπιοκτόνος (ο/η) (λόγ.) πρόσωπο που φονεύει νήπιο: η ~ πρωταγωνίστρια τής 
νουβέλας τού Παπαδιαµάντη «Φόνισσα» ΣΥΝ. βρεφοκτό-νος. — νηπιοκτονία 
(η) [1840]. 
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[ΕΤΥΜ. µτγν. < νήπιο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 
νηπιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {νηπιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 

που αναφέρεται στα νήπια: ~ στάδιο ανάπτυξης ΣΥΝ. νηπιακός 2. αυ-
τός που χαρακτηρίζεται από ανωριµότητα: τον χαρακτηρίζει ~ συ-
µπεριφορά 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί, προοδεύ-
σει: ~ ανάπτυξη τής βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα ΣΥΝ. εµβρυα-
κός, καθυστερηµένος ΑΝΤ. προχωρηµένος, προοδευµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

νηπτικός, -ή, -ό 1. (σπάν.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση νη-
φαλιότητας, που δεν είναι υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ΣΥΝ. νη-
φάλιος, ήρεµος ΑΝΤ. µεθυσµένος 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη 
νήψη (σηµ. 1) (β) ΘΕΟΛ. νηπτική θεολογία µυστική τάση τής ορθόδο-
ξης θεολογίας, σύµφωνα µε την οποία η κοινωνία µε τον Θεό επιτυγ-
χάνεται µε τη διαρκή προσευχή, την πνευµατική εγρήγορση, τη συ-
νεχή άσκηση, την ειλικρινή µετάνοια και τη συνεχή νήψη (βλ.λ.) (γ) 
νηπτικοί πατέρες | θεολόγοι οι µοναχοί και οι θεολόγοι τής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας που ακολούθησαν την παραπάνω τάση. [EJYM µτγν. 
< νήπτης «νηφάλιος» < αρχ. νήφω «είµαι νηφάλιος, εγκρατής - 
απέχω από οινοποσία», βλ. λ. νηφάλιος]. 

Νηρεύς (ο) {Νηρέ-ως, -α} ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα, γυιος τού Πό-
ντου και τής Γαίας, που είχε την ικανότητα να αλλάζει µορφή· σύζυ-
γος τής Ωκεανίδας ∆ωρίδας, πατέρας των Νηρηίδων. Επίσης Νηρέας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. Νηρηίδα]. 

Νηρηίς (η) {Νηρηίδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις πενήντα κόρες 
τού Νηρέα και τής ∆ωρίδος, που ήταν νύµφες, κατοικούσαν στα βά-
θη τής θάλασσας και βοηθούσαν τους ναυτικούς (πβ. λ. Ναϊάς). Επί-
σης Νηρηίδα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Νηρηίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου. Προφανώς η λ. συνδ. µε το 
όνοµα Νηρεύς (που όµως δεν είναι οµηρικό), το οποίο προσδιόριζε θα-
λάσσιο θεό, πατέρα των Νηρηίδων. Είναι πιθ. ότι τα ονόµατα Νηρεύς 
και Νηρηίς συνδ. µε λιθ. nérti «βυθίζω» και nèròvè «θαλάσσια θεό-
τητα»]. 

νήριον (το) {νηρί-ου | -ων} (επίσ.) η πικροδάφνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. νήριον < νηρόν, ουδ. τού επιθ. νηρός «πρόσφατος, φρέσκος» (βλ. κ. 
νερό), επειδή η πικροδάφνη φύεται συνήθ. δίπλα σε τρεχούµενο νεοό 
(ρυάκια, πηγές κ.τ.ό.)]. 

νηριτική ζώνη (η) → νεριτική ζώνη 
νησαίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε νησί ή αποτελεί 

νησί: τα ~ εδάφη τής χώρας µας ΣΥΝ. νησιωτικός ΑΝΤ. χερσαίος. 
νησί (το) {νησ-ιού | -ιών} 1. (γενικά) τµήµα ξηράς που βρέχεται από 

όλες τις πλευρές του από ύδατα: άγονο | άγριο | ακατοίκητο | παρθέ-
νο | πυκνοκατοικηµένο | ακριτικό | αξιοποιηµένο | γραφικό | αιγαιο-
πελαγίτικο | παραδείσιο | τροπικό | εξωτικό | άγνωστο | καταπράσινο | 
ειδυλλιακό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) νήσος 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. φυσικά διαµορ-
φωµένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται 
πάνω από την επιφάνεια των νερών κατά τη µέγιστη πληµυρίδα. — 
(υποκ.) νησάκι κ. (λόγ.) νησίδιο (βλ.λ.) (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
νησίον, υποκ. τού αρχ. νήσος (βλ.λ.)]. 

νησίδα (η) 1. η µικρή σε έκταση προεξοχή από στερεό ή στερεοποιη-
µένο υλικό (όχι αναγκαστικά από έδαφος), που περιβάλλεται από θά-
λασσα ή λίµνη: κοραλλιογενής | ηφαιστειογενής | ακατοίκητη ~ || ~ 
που κατοικείται από πουλιά 2. ΓΕΩΛ. ο µικρός λόφος που αποτελεί τη 
µοναδική προεξοχή σε µια πεδιάδα, προβάλλοντας σαν νησί στη θά-
λασσα: οι ~ οδηγούν συχνά σε σηµαντικές αρχαιολογικές ανακαλύ-
ψεις · 3. η στενή διαχωριστική λωρίδα στη µέση και κατά µήκος των 
µεγάλων λεωφόρων και των εθνικών οδών, που χωρίζει τα δύο ρεύ-
µατα κυκλοφορίας και η οποία άλλοτε περιβάλλεται από κιγκλιδώ-
µατα, ώστε να µην επιτρέπει την κάθετη διάβαση τής οδού σε πεζούς 
και οχήµατα, λειτουργώντας παράλληλα και ως προστατευτικό για 
τις υπερβάσεις, ενώ άλλοτε είναι απλώς υπερυψωµένη και δεντρο-
φυτευµένη, επιτρέποντας στους πεζούς να στέκονται εκεί χωρίς κίν-
δυνο καθώς διασχίζουν την οδό: διαχωριστική | υπερυψωµένη | κα-
τεστραµµένη ~ ΣΥΝ. διαχωριστικό, διάζωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νησίς, -Γδος, υποκ. τού ουσ. νήσος (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. 3 
αποδίδει το γαλλ. îlot]. 

νησίδιο (το) [αρχ.] (νησιδί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το πολύ µικρό σε έκτα-
ση νησί ΣΥΝ. νησάκι 2. ο µεγάλος βράχος που εξέχει πάνω από τη 
θάλασσα: οι κουκκίδες στον χάρτη είναι ~ ΣΥΝ. βραχονησίδα. 

νησιώτης (ο) [αρχ.] {νησιωτών}, νησιώτισσα (η) {νησιωτισσών} 
πρόσωπο που κατάγεται από νησί ή που κατοικεί σε νησί ΣΥΝ. θα-
λασσινός ΑΝΤ. στεριανός, βουνήσιος. — νησιωτόπουλο (το), νησιω-
τοπούλα (η). 

νησιωτικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. νησιώτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε νησί ή µε νησιώτες: ~ κλίµα | κρασί | κουζίνα | τραγούδι | χορός 
ΑΝΤ. στεριανός 2. αυτός που αποτελείται από νησιά: ~ σύµπλεγµα | 
κράτος · 3. νησιώτικα (τα) τα παραδοσιακά τραγούδια των νησιών 
τού Αιγαίου ή όσα σύγχρονα τραγούδια γράφονται σε τέτοιους 
ρυθµούς: τραγούδησαν - και λαϊκά || δίσκος µε ~. 

νήσος (η) (λόγ.) 1. το νησί: τα προϊόντα | το κλίµα | οι κάτοικοι τής ~ 
Κρήτης || Ιόνιοι | Κανάριοι Νήσοι 2. ΑΝΑΤ. νήσος τού Ράιλ τµήµα τού 
φλοιού τού εγκεφάλου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- νήσος, αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι πειστική η ανάλυση *νή-
κιο-ς (> νήσος) και η σύνδεση µε το ρ. νή-χω «κολυµπώ» και µε το 
λατ. συνώνυµο nare. Εξίσου αναπόδεικτη είναι η συσχέτιση µε το 
λατ. näsus «µύτη», η οποία προϋποθέτει πολύπλοκη σηµασιολ. µετα-
βολή (µέσω σηµ. «ακρωτήριο»;). Η χρήση διαφορετικών λ. από τις I.E. 
γλώσσες για τη σηµ. «νήσος» οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η λ. απο-
τελεί µεσογ. δάνειο, όπως και το συναφές λατ. insula «νήσος»]. 

νήσσα (η) {νησσών} (λόγ.) η πάπια (βλ.λ.)· µόνο στη ΦΡ. ποιούµαι την 
νήσσαν προσποιούµαι ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα σε σχέση µε ένα 

θέµα: ποιείται την νήσσαν σε κάθε υπονοούµενο που τον αφορά ΣΥΝ. 
κάνω την πάπια | τον ψόφιο κοριό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νήσσα | νήττα < *νάτ-}α < I.E. *nat- «πάπια, πβ. λιθ. 
ântis, λατ. anas (> γαλλ. cane, canard), αρχ. γερµ. anut, γερµ. Ente κ.ά.]. 

νησσοτροφείο (το) [µτγν.] οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου εκτρέφονται 
πάπιες: φουαγκρά γαλλικού νησσοτροφείου. 

νησσοτροφία (η) {χωρ. πληθ.} η συστηµατική επαγγελµατική ενα-
σχόληση µε την αναπαραγωγή, την εκτροφή και το εµπόριο πάπιας: 
ανεπτυγµένη | οικοτεχνική ~. — νησσοτρόφος (ο) [1894]. 

νηστεία (η) [αρχ.] {νηστειών} 1. εκούσια ή ακούσια αποχή από το 
φαγητό ΣΥΝ. ασιτία 2. (ειδικότ.) η εκούσια αποχή από ορισµένες κα-
τηγορίες τροφών (κρέας ζώων και πτηνών, τα γεννήµατα και τα πα-
ράγωγα τους, δηλαδή αβγά, γάλα, τυρί) µε σκοπό την υπακοή στην 
ασκητική σχέση τού πιστού µε τον κόσµο και τον καθαρµό τού σώ-
µατος και τής ψυχής για θρησκευτικούς λόγους: ενιαυσίες - (τής Μ. 
Τεσσαρακοστής, των Χριστουγέννων, των Αγίων Αποστόλων, τής Κοι-
µήσεως τής Θεοτόκου) || εβδοµαδιαίες - (τής Τετάρτης και τής Πα-
ρασκευής) || προαιρετική ~ (για την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία) 
|| κάνω | αρχίζω | διακόπτω τη - 3. (κατ' επέκτ.) η εκούσια αποχή από 
κάθε είδους σαρκικές και υλικές απολαύσεις µε σκοπό τον καθαρµό 
για θρησκευτικούς λόγους: ~ και προσευχή (βλ. λ. προσευχή) ΣΥΝ. 
αποχή 4. (συνεκδ.) (α) το διάστηµα κατά το οποίο διαρκεί η αποχή 
από ορισµένες κατηγορίες φαγητών για θρησκευτικούς λόγους: η ~ 
τού Πάσχα || σήµερα είναι ~ (β) ΕΚΚΛΗΣ. Κυριακή των Νηστειών κα-
θεµιά από τις Κυριακές τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλ. τις πέντε 
Κυριακές πριν από την Κυριακή των Βαΐων, στις οποίες τελείται η 
Θεία Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου. 

νηστευτής (ο) [µτγν.], νηστεύτρια (η) {νηστευτριών} 1. πρόσωπο που 
συνειδητά απέχει από ορισµένες κατηγορίες τροφών σε περιόδους ή 
ηµέρες καθορισµένες από την Εκκλησία µε σκοπό τον σωµατικό και 
ψυχικό καθαρµό: αυστηρός | συνειδητός ~ 2. προσωνυµία αγίων ή 
οσίων τής Εκκλησίας: Αϊ- Γιάννης ο ~. 

νηστεύω ρ. αµετβ. {νήστ-ευσα κ. (καθηµ.) -εψα} 1. απέχω εκούσια 
από ορισµένες κατηγορίες τροφών σε ηµέρες ή περιόδους καθορι-
σµένες από την Εκκλησία, για να επιτύχω τον καθαρµό τού σώµατος 
και τής ψυχής µου: δεν τρώω κρέας, γιατί ~ ΑΝΤ. αρταίνοµαν ΦΡ. νυ-
στεύααντες και µη νηστεύσαντες (φρ. τού Αγ. Ιωάννου τού Χρυσο-
στόµου, που ακούγεται µετά την Ανάσταση και καλεί όλους να χα-
ρούν µαζί για το Πάσχα) για να δηλωθεί ότι όλοι καλούνται να συµ-
µετάσχουν σε κάτι (καλό) είτε το αξίζουν είτε όχι 2. (κατ' επέκτ.) απέ-
χω από σαρκικές και υλικές απολαύσεις, ζω ενάρετο βίο ΑΝΤ. κολά-
ζοµαι 3. (γενικότ.) δεν σιτίζοµαι κανονικά, απέχω από το φαγητό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νηστις «νηστικός» < *νή-εδ-τις < νη- στερητ. (βλ. κ. νή-
νεµος) + θ. -εδ- τού ρ. έδω «τρώγω» (βλ. κ. έδεσµα), οπότε η λ. θα σή-
µαινε «αυτός που δεν τρώει»]. 

νηστήσιµος, -η, -ο (σχολ. ορθ. νηστίσιµος) (για τροφές) αυτή που 
επιτρέπεται την περίοδο τής νηστείας: ~ γλυκά ΣΥΝ. σαρακοστιανός 
ΑΝΤ. αρτύσιµος. [ΕΤΥΜ. < νηστ(εύω) + παραγ. επίθηµα -ήσιµος]. 

νήστιδα (η) {νήστιδων} ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα τού λεπτού εντέρου. 
[ΕΤΥΜ < a-Pi- νήστις, -ιδος (βλ. λ. νηστεύω), επειδή διαρκώς είναι κε-
νό]. 

νηστικάδα (η) (λαϊκ.) η άσχηµη µυρωδιά τής αναπνοής κάποιου που 
δεν έχει φάει: ενοχλητική ~ ΣΥΝ. κακοσµία. 

νηστικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό αυτός που δεν έχει φάει: τα παιδιά δεν 
πρέπει να φεύγουν νηστικά για το σχολείο || µένω | κοιµάµαι ~ ΑΝΤ. 
φαγωµένος, χορτάτος· ΦΡ. (παροιµ.) νηστικό αρκούδι δεν χορεύει βλ. 
λ. αρκούδι. [ΕΤΥΜ; αρχ. < νήστις, βλ. κ. νηστεύω]. 

νηστίσιµος, -η, -ο → νηστήσιµος 
νηφάλιος, -α, -ο 1. αυτός που διατηρεί την ηρεµία και την αταραξία 

του: αντιµετώπισε ~ τους προπηλακισµούς τού πλήθους ΣΥΝ. ατάρα-
χος, ήρεµος, ψύχραιµος ΑΝΤ. εκτός εαυτού, συγχισµένος, αναστατω-
µένος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από πνευµατική δι-
αύγεια και ευθυκρισία: ~ δάσκαλος | υπολογισµός | εκτιµήσεις ΣΥΝ. 
διαυγής ΑΝΤ. συγχισµένος. — νηφάλια | νηφαλίως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νήφω «είµαι νηφάλιος, εγκρατής - απέχω από οινοπο-
σία», που συνδ. µε αρµ. nawt'i «νηφάλιος» (< *näbh-t-). Παράγ. νήπ-
της, νηπτ-ικός, άνα-νήφω κ.ά.]. 

νηφαλιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ηρεµία, η αταραξία: αντιµε-
τωπίζω το θέµα µε ~. 

νήφω ρ. αµετβ. {ένηψα} (αρχαιοπρ.) 1. είµαι νηφάλιος, δεν είµαι µε-
θυσµένος 2. (µτφ.) (α) έχω πνευµατική διαύγεια (β) είµαι ήρεµος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. νηφάλιος]. 

νήψη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση πνευµατικής εγρή-
γορσης, που σχετίζεται µε τη νηφαλιότητα και τη σωφροσύνη · 2. η 
ανάκτηση των δυνάµεων µετά από ασθένεια ΣΥΝ. ανάρρωση. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. νήψις < αρχ. νήφω, βλ. λ. νηφάλιος]. 

νι (το) → νυ 
νια (η) (λαϊκ.) η νεαρή γυναίκα: βγήκαν οι νιες στη ρούγα ΣΥΝ. κοπέ-

λα, κορίτσι ΑΝΤ. γριά. [ΕΤΥΜ < νέα (µε καταβιβασµό τόνου και 
συνίζηση)]. 

Νιαγάρας (ο) ποταµός τής Β. Αµερικής, που αποτελεί φυσικό όριο 
µεταξύ τού Καναδά και των Η.Π.Α., πηγάζει από τη λίµνη Ίρι, εκβάλ-
λει στη λίµνη Οντάριο και είναι γνωστός για τους περίφηµους κα-
ταρράκτες του (οι καταρράκτες τού Νιαγάρα). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Niagara, πιθ. < ινδιάν. nee-agg-arah «καταιγιστικά νερά» ή από ινδιάν. 
λ. που σηµαίνει «γη χωρισµένη στα δύο»]. 

νιαν ιά (τα) (στη γλώσσα των νηπίων και ευρύτερα-οικ.) η λειωµένη 
τροφή: έκανε το κρέας | το ρύζι | τα µακαρόνια ~. 



νιάνιαρο 1183 νικολαίτισµός 
 

[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 
νιάνιαρο (το) 1. το πολύ µικρό παιδί 2. (µειωτ.) για κάποιον που συ-

µπεριφέρεται σαν µικρό παιδί ή ως προσφώνηση από κάποιον µεγα-
λύτερο σε ηλικία προς κάποιον πολύ νεότερο, για να τονιστεί η δια-
φορά τής ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < νανάρισµα | νανούρισµα µε επίδρ. τού 
νιανιά «λειωµένη τροφή για µωρά» ή < βεν. gnagnara «ελαφρά παι-
δική νόσος» (πβ. ιταλ. gnagnera), εκφραστ. λ.]. 

νιάου (το) {άκλ.} η φωνή τής γάτας ΣΥΝ. νιαούρισµα-  ΦΡ. (τι) κάνει 
νιάου-νιάου στα κεραµίδια; για κάτι ολοφάνερο ή πολύ εύκολο να το 
βρει κανείς. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ.]. 

νιαουρίζω ρ. αµετβ. {νιαούρισα} 1. βγάζω τη χαρακτηριστική φωνή 
τής γάτας: οι γάτες νιαουρίζουν, όταν θέλουν να τις ταΐσουµε 2. (µτφ.) 
(α) βγάζω ψιλή φωνή: νιαουρίζει κάθε φορά που θέλει να ζητήσει κάτι 
από τον άντρα της (β) κλαψουρίζω. — νιαούρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Ονοµατοποιηµένη λ.]. 

νιάσιµο (το) {νιασίµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) η πρώτη καλλιέργεια 
χέρσου χωραφιού. 
[ΕΤΥΜ. < *νεάσιµο < αρχ. νεώ (-άω) «οργώνω, καλλιεργώ» (βλ. λ. νέα-
ση)]. 

νιάτα (τα) 1. η νεαρή ηλικία κάθε ανθρώπου: στα ~ του ήταν λεβε-
ντάνθρωπος || «να 'σαν τα ~ δυο φορές, τα γηρατειά καµία» (δηµοτ. 
τραγ.) || πικρά ! µαύρα | ευτυχισµένα -1| «λειώνουν τα ~ µας στη βιο-
πάλη» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. νεότητα, νιότη ANT. γηρατειά, ωριµότητα- ΦΡ. 
(α) να χαρείς τα νιάτα σου (και την οµορφιά σου) (i) ευχή για κά-
ποιον που κάνει καλή πράξη ή δίνει ελεηµοσύνη ΣΥΝ. να σ' έχει καλά 
ο θεός, την ευχή µου να 'χεις (ii) παρακλητικά σε κάποιον να σταµα-
τήσει κάτι που µας ενοχλεί, µας πιέζει ή για να κάνει κάτι που θέ-
λουµε: ~, δώσε µου ένα ποτήρι νερό, γιατί δεν αισθάνοµαι καλά || ~, 
µη µε πιέζεις να σου απαντήσω· δεν ξέρω περισσότερα (β) κρίµα (σ)τα 
νιάτα (κάποιου) (i) για ανθρώπους που χαραµίζουν τη νεότητα τους 
σε πράξεις επιπόλαιες ή κακές, γι' αυτούς που κάνουν πράγµατα α-
νάρµοστα προς τη νεαρή τους ηλικία: Του έχει πάρει τα µυαλά η εύ-
κολη ζωή. ~ του! ΣΥΝ. αλίµονο του (ii) για ανθρώπους που τους τυ-
χαίνουν συµφορές ή πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία: Να πάει έτσι στα εί-
κοσι του από τροχαίο! ~ του! (γ) να 'χα τα νιάτα σου µακαρισµός για 
τα νεαρά άτοµα, συνήθ. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νέοι στε-
νοχωρούνται χωρίς σοβαρό λόγο: ~ και τίποτε δεν θα µ' ένοιαζε! 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία: ε-
παναστατηµένα | ατίθασα | οργισµένα | αθάνατα | εύθυµα | ευτυχι-
σµένα | ξέγνοιαστα | τρυφερά | ωραία ~ || τα ~ δεν έχουν τίποτε ανά-
γκη! ΣΥΝ. νεολαία ANT. (σκωπτ.) γερουσία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < νεάτα (µε συνίζηση) < νεότα (κατά το γεράµατα) < 
αρχ. νεότης (µε αλλαγή γένους)]. 

νίβω ρ. µετβ. {ένιψα, νίφτηκα} πλένω (το πρόσωπο και τα χέρια) µε 
νερό: ένιψες τα χέρια σου, προτού καθίσεις στο τραπέζι; || νίβεται 
κάθε πρωί ΣΥΝ. καθαρίζω· ΦΡ. (παροιµ.) το' να χέρι νίβει τ' άλλο και 
τα δυο το πρόσωπο στις περιπτώσεις που υπάρχουν αµοιβαία συµ-
φέροντα οι άνθρωποι συνεργάζονται, βοηθούν ο ένας τον άλλον. — 
νίψιµο (το). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. νίπτω (βλ.λ.) από τον αόρ. ένιψα, κατά το σχήµα 
σκάπτω - έσκαψα - σκάβω, θάπτω - έθαψα - θάβω]. Νίγηρας (ο) 
(γαλλ. République du Niger = ∆ηµοκρατία τού Νίγηρα) 1. κράτος τής 
∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Νιάµεϊ, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και 
νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας 2. ποταµός 
τής ∆. Αφρικής που πηγάζει από τα υψίπεδα τής Γουινέας και 
εκβάλλει στον Κόλπο τής Γουινέας. — νιγηρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Niger (από τον οµώνυµο ποταµό), o ποταµός φέρει 
την τοπική ονοµασία egeru n-igereuen «ποταµός των ποταµών» 
(γλώσσα Τουαρέγκ), τής οποίας το δεύτερο τµήµα (η-igereuen) 
αποτέλεσε την αφετηρία τού ονόµατος, πιθ. µε την παρετυ-µολ. επίδρ. 
τού λατ. niger «µαύρος»]. Νιγηρία (η) (αγγλ. Federal Republic of 
Nigeria = Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία τής Νιγηρίας) κράτος τής ∆. 
Αφρικής µε πρωτεύουσα την Αµπούτζα, επίσηµη γλώσσα την 
Αγγλική και νόµισµα το νάιρα. — Νιγηριανός (ο), Νιγηριανή (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Nigeria (οπτικό δάνειο), από τον ποταµό Νίγηρα που 
διασχίζει τη χώρα. Βλ. λ. Νίγηρας]. Νιγρίτα (η) πόλη τής Κ. 
Μακεδονίας στον νοµό Σερρών. [ΕΤΥΜ Ο οικισµός ιδρύθηκε, 
πιθανότατα, τον 16ο αι. και εικάζεται ότι έφερε αρχικώς την 
ονοµασία Νέοι Αγρότες, από όπου προήλθε και η σηµερινή ονοµασία, 
ίσως µε τη µεσολάβηση σλαβ. τύπου]. Ν.Ι.Ε.Ε. (το) Νοσηλευτικό 
Ίδρυµα Εκκλησίας Ελλάδος. Ν.Ι.Ε.Ν. (το) Νοσηλευτικό Ίδρυµα 
Εµπορικού Ναυτικού. Νίκαια (η) 1. πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας, 
πρωτεύουσα τού οµωνύµου βασιλείου που ίδρυσαν οι Βυζαντινοί µετά 
την κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 
(1204-1261)- εκεί πραγµατοποιήθηκαν δύο Οικουµενικές Σύνοδοι τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας (η Α' το 325 και η Ζ' το 787) 2. δήµος τής 
Αττικής 3. πόλη τής ΝΑ. Γαλλίας στην Κυανή Ακτή. 
[ΕΤΥΜ. Η µικρασιατική πόλη φέρει µτγν. τοπωνύµιο οφειλόµενο στον 
Λυσίµαχο (εκ των διαδόχων τού Μ. Αλεξάνδρου), τού οποίου η σύζυ-
γος ονοµαζόταν Νίκαια (< νίκη), o Λυσίµαχος ανοικοδόµησε και µε-
τονόµασε την πόλη µετά τη µάχη τής Ιψού (301 π.Χ.). Η σηµερινή 
τουρκ. ονοµασία Iznik ανάγεται στην Ελληνική (< εις Νίκαιαν). Η 
γαλλ. πόλη Nice ιδρύθηκε τον 3ο αι. π.Χ. από Έλληνες αποίκους, οι 
οποίοι την αφιέρωσαν στη θεά Νίκη]. Νίκανδρος (ο) {-ου κ. -
άνδρου} 1. αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής και γραµµατικός (2ος αι. 
π.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη- 

σίας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < νίκη + άνήρ, ανδρός]. 

Νικαράγουα (η) (ισπ. Republica de Nicaragua = ∆ηµοκρατία τής Νι-
καράγουας) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα τη Μανάγκουα, 
επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα τη χρυσή κόρδοβα. — 
Νικαραγουανός (ο), Νικαραγουανή (η), νικαραγουανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Nicaragua < ινδιάν. Nicarao, όνοµα τοπικού Ινδιάνου φυ-
λάρχου, τον οποίο συνάντησε το 1522 ο Ισπανός εξερευνητής Gil 
Gonzalez]. 

νίκελ (το) → νικέλιο 
νικελίνης (ο) {νικελινών} ΟΡΥΚΤ. αρσενικούχο ορυκτό τού νικελίου-

κόκκινος νικελιοπυρίτης. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Nickelin]. 
νικέλιο (το) [1861] {νικελίου} ΧΗΜ. σκληρό αργυρόλευκο µεταλλικό 

στοιχείο (σύµβολο Ni) χρήσιµο στην επικάλυψη µεταλλικών αντικει-
µένων καθώς οξιδώνεται δύσκολα- χρησιµοποιείται ακόµη σε κράµα-
τα και σε καταλύτες (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). Επίσης νίκελ {άκλ.}. 
— νικέλινος, -η, -ο [1894] κ. νίκελ επίθ. {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < νίκελ < 
γερµ. Nickel, που αποσπάστηκε από το Kupfer-nickel «χαλκός τού 
Νίκελ» (επειδή το µέταλλο έµοιαζε µε χαλκό, αλλά δεν µπορούσε να 
αξιοποιηθεί) < Kupfer «χαλκός» + Nickel, ονοµασία γερµ. 
θεότητας]. 

νικελιοόχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει νικέλιο: ~ µετάλλευµα. 
[ΕΤΥΜ. < νικέλιο -Ι- -ούχος (< έχω), απόδ. τού γαλλ. nickélifère]. 

νικελώνω ρ. µετβ. [1894] {νικέλω-σα, -θηκα, -µένος} επικαλύπτω µε-
ταλλικό σκεύος ή επιφάνεια µε στρώµα νικελίου, για -να προστατευ-
θεί από την οξίδωση ΣΥΝ. επινικελώνω ΑΝΤ. οξιδώνω. — νικέλωση (η) 
κ. νικέλωµα (το) [1898]. 

Νίκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η θεά που προσωποποιούσε την επικράτηση επί 
των αντιπάλων: το άγαλµα τής Απτέρου Νίκης 2. (συνεκδ.) το άγαλµα 
που αναπαριστά την παραπάνω θεά: η ~ τής ∆ήλου | τής Σαµοθράκης 
| τού Παιωνίου 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ουσ. 
νίκη (βλ.λ.)]. 

νίκη (η) {νικών} 1. η επικράτηση σε µάχη ή πολεµική σύγκρουση: τα 
στρατεύµατα µας επέτυχαν περίτρανη ~ εναντίον τού εχθρού || εθνική | 
ένδοξη | ηρωική | ιστορική | λαµπρή | µεγαλειώδης | σαρωτική | σίγουρη 
| ανέλπιστη ~ || κερδίζω | πετυχαίνω | αποβλέπω σε | επιθυµώ | χάνω τη 
- ΣΥΝ. κατίσχυση, υπερίσχυση ΑΝΤ. ήττα 2. (γενικότ.) η επικράτηση 
σε κάθε είδους αγώνα ή αντιπαράθεση: πολύτιµη βαθµολογικά ~ 
πέτυχε ο Απόλλων Πατρών στο πρωτάθληµα µπάσκετ || χάνω µέσα 
από τα χέρια µου σίγουρη ~ || εντυπωσιακή ~ στις εκλογές ΣΥΝ. 
επιτυχία, επιβολή, υπερίσχυση, κατίσχυση ΑΝΤ. ήττα- ΦΡ. (α) ΑΘΛ. 
νίκη στα σηµεία (i) για τις περιπτώσεις πυγµαχικού αγώνα που δεν 
λήγει µε νοκ-άουτ ή µε εγκατάλειψη ενός από τους δύο αντιπάλους, 
αλλά ο νικητής αναδεικνύεται από τους κριτές µε βάση την 
προσπάθεια των πυγµάχων κατά τη διάρκεια τού αγώνα και από 
τους βαθµούς που συγκέντρωσαν: πετυχαίνω - (ii) (µτφ.) για τις πε-
ριπτώσεις αντιπαραθέσεων, στις οποίες η επικράτηση τού ενός κρί-
θηκε στις λεπτοµέρειες (β) πύρρειος νίκη βλ. λ. πύρρειος (γ) καδµεία 
νίκη βλ. λ. καδµείος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε το ουσ. νεϊκος 
«φιλονικία, έριδα», ενώ πολύπλοκη σηµασιολ. εξέλιξη προϋποθέτει ο 
συσχετισµός µε το λετ. nîcam «(πορεία) σύµφωνα µε το ρεύµα». Ήδη 
στον Όµηρο η λ. περιέγραφε κυρ. τον θρίαµβο που κατακτάται στο 
πεδίο τής µάχης ή στον αγωνιστικό χώρο, καλύπτοντας εν µέρει το 
σηµασιολ. πεδίο τής λ. κράτος]. Νικήτας (ο) 1. όνοµα αγίων, 
πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. νίκη (βλ.λ.)]. 
νικητήριος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νίκη: ~ σάλ-
πισµα | γκολ ΣΥΝ. επινίκιος 2. νικητήρια (τα) (νικητήριων) οι ύµνοι 
για τη νίκη ή τον νικητή: «τη υπερµάχω στρατηγώ τα ~» (Ακάθιστος 
Ύµνος) ΣΥΝ. παιάνας. νικητής (ο) [µτγν.], νικήτρια (η) [µτγν.] 
{νικητριών} πρόσωπο που υπερισχύει σε κάθε είδους αναµέτρηση, 
που επιτυγχάνει νίκη: ο ~ τής µάχης | τού πολέµου | των εκλογών | τής 
κούρσας | τής αθλητικής αναµέτρησης || βγήκε ~ στη µάχη του µε τον 
καρκίνο || βγαίνω | αναδεικνύοµαι ~ II οι ηττηµένοι είναι στο έλεος των 
~ ΣΥΝ. κερδισµένος ΑΝΤ. ηττηµένος, χαµένος- ΦΡ. ο µεγάλος νικητής 
αυτός που έχει επιτύχει τη µεγαλύτερη νίκη σε κάτι: «ο ~ των 
αµερικανικών εκλογών ήταν ο νυν πρόεδρος και λιγότερο το κόµµα 
του» (εφηµ.) || ο ~ τού σηµερινού παιχνιδιού. 
Νικηφόρος (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας 2. όνοµα Βυζαντινών αυτοκρατόρων και αξιωµατού-
χων: Νικηφόρος Φωκάς 3. ανδρικό όνοµα. [ETYM^µτγν. κύρ. όν. < 
αρχ. επίθ. νικηφόρος (βλ.λ.)]. νικηφόρος, -ος/-α, -ο αυτός που οδηγεί σε 
νίκη: ~ εκστρατεία | πόλεµος | αποτέλεσµα. — νικηφόρα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νίκη + -φόρος < φέρω]. Νικίας (ο) 1. αρχαίος 
Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός (470-413 π.Χ.), γνωστός από τη 
συνθήκη ειρήνης που συνήψε το 421 π.Χ. µε τη Σπάρτη (νικίειος 
ειρήνη) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν· < νίκη + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. Άρχ-ίας, 
Ίππ-ίας, Καλλ-ίας]. Νικόδηµος (ο) {-ου κ. -ήµου} 1. όνοµα αγίων, 
πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο Αγιορείτης 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «νίκη τού δήµου», 
< νίκη + δήµος. Πβ. κ. Νικόλαος]. νικολαϊτισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. 
χριστιανική αίρεση τού Ιου αι., γνωστή για τα ελευθεριάζοντα ήθη 
των µελών της. — νικολαΐτης (ο). 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. Νικολαΐται, οπαδοί χριστιανικής αίρεσης Γνωστικών, που 
υποστήριζαν ότι έλκουν την προέλευση τους από τον «Νικόλαον προσήλυτον 
Άντιοχέα» (Κ.∆. Πράξ. 6, 5), ο οποίος είχε διοριστεί διάκονος από τους 
Αποστόλους]. 

Νικόλαος (ο) (Νικολάου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος ~ (προστάτης των ναυτικών και τού Πολεµικού 
Ναυτικού) 2. όνοµα ηγεµόνων και πριγκίπων: τσάρος | πρίγκιπας ~3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Νίκος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < νίκη + λαός]. 

Νικολέτα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Nicolette, υποκορ. τού Nicole, 
θηλ. τού Nicola | Nicholas (< µτγν. Νικόλαος)]. 

Νικοµήδεια (η) πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας στην Προποντίδα, µε έντονο 
ελληνικό στοιχείο µέχρι το 1922. 
[ΕΤΥΜ. Η πόλη οφείλει το όνοµα της στον ιδρυτή της Νικοµήδη Α' (< νίκη + -
µήδης < µήδος «σκέψη, σχέδιο αποφάσεως», βλ. κ. Μήδεια), βασιλιά τής 
Βιθυνίας, ο οποίος την οικοδόµησε το 264 π.Χ. στη θέση τής αρχ. 'Ολβίας, 
αποικίας των Μεγαρέων. Η σηµερινή τουρκ. ονοµασία Izmit προέρχεται από 
παραφθορά τής ελλην. εις (Νικο)µήδειαν], 

νικοτίνη (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αλκαλοειδής οργανική ένωση που 
βρίσκεται στα φύλλα τού καπνού, είναι τοξική και επιδρά στο αναπνευστικό 
και κυκλοφορικό σύστηµα, προκαλώντας επίσης ζαλάδα και διαταραχές στην 
όραση και την ακοή, καθώς και µακροπρόθεσµες βλάβες· χρησιµοποιείται 
στην παρασκευή εντοµοκτόνων. — νικοτινικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. nicotine < νεολατ. (nerba) nicotiana, «το φυτό τού 
Nicot», από το όνοµα τού Γάλλου πρέσβεως J. Nicot (1530-1600), για τον 
οποίο λέγεται ότι εισήγαγε τον καπνό στη Γαλλία]. 

νικοτινίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η δηλητηρίαση που 
οφείλεται σε κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας νικοτίνης από τον 
οργανισµό. Επίσης νικοτινισµός (ο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
nicotinisme]. 

νικοτινικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη νικοτίνη. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. nicotinique]. 

νικώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {νικάς... | νίκ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. υπερισχύω 
των αντιπάλων µου στη µάχη, αλλά και σε κάθε είδους αντιπαράθεση: ο 
εχθρός νίκησε τελικά τον στρατό µας || καµιά οµάδα δεν νίκησε: ήρθαν 
ισόπαλες || ο τραυµατίας νίκησε στη µάχη µε τον θάνατο (= επέζησε) ΣΥΝ. 
κερδίζω, επικρατώ, κατισχύω ANT. ητ-τώµαι, χάνω· ΦΡ. νικώ κατά κράτος 
επικρατώ ολοκληρωτικά, σε όλα τα επίπεδα ΑΝΤ. ηττώµαι κατά κράτος 2. 
ξεπερνώ τους άλλους, έχοντας καλύτερη απόδοση (σε κάτι): τον νίκησε στο 
σκάκι | στο τραγούδι | στο τρέξιµο ΑΝΤ. µένω πίσω, χάνω 3. θέτω υπό τον 
έλεγχο µου: µην αφήσεις τους πειρασµούς να σε νικήσουν! || προσπάθησε να 
νικήσεις τον φόβο για τα ύψη || τον νίκησε η αδυναµία του για το ποτό ΣΥΝ. 
καταβάλλω, καταστέλλω, επιβάλλοµαι ΑΝΤ. ηττώµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νικώ (-
άω) < νίκη (βλ.λ.)]. 

Νίκων (ο) {Νίκων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: όσιος ~ ο 
«Μετανοείτε» 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Νίκωνας. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. 
όν. < νίκη]. 

νίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ. κ. συνήθ. µειωτ.) ζηµιά, καταστροφή: η 
οµάδα έπαθε µεγάλη ~, χάνοντας µε µεγάλη διαφορά µέσα στην έδρα της ΣΥΝ. 
πανωλεθρία, συµφορά ΑΝΤ. θρίαµβος, επιτυχία. [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
µεσν. *νίλα < µτγν. λατ. nila, ουδ. πληθ. τού nil | nihil «τίποτε, ουδέν»]. 

Ν.Ι.Μ .Τ.Σ. (το) Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού. 
V!vi (το) → νηνί 
νιόβγαλτος, -η, -ο (εκφραστ.-λογοτ.) πρόσωπο που τώρα ξεκινά, που δεν έχει 

πολλές εµπειρίες: στον έρωτα είναι ~ ΣΥΝ. άπειρος, πρωτόπειρος, αρχάριος 
ΑΝΤ. ξεβγαλµένος, έµπειρος. 

Νιόβη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Φρυγίας Ταντάλου, η οποία, αφού 
γέννησε επτά γυιους και επτά κόρες, ειρωνεύθηκε τη Λητώ, επειδή είχε µόνο 
δύο παιδιά, µε αποτέλεσµα ο Απόλλων και η Αρτεµις να σκοτώσουν τα παιδιά 
της (εκτός από δύο) 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. ετύµου]. 

νιόβιο (το) [1887] {νιοβίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Nb) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. niobium < αρχ. Νιόβη. Ονοµάστηκε έτσι επειδή 
είναι συγγενές (στο περιοδικό σύστηµα) µε το χηµικό στοιχείο ταντάλιο, όπως 
(στη µυθολογία) η Νιόβη ήταν κόρη τού Ταντάλου]. 

νιογάµπρια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το ζευγάρι των νεόνυµφων. 
νιό γα µπρος (ο) (λαϊκ.) ο άντρας που έχει πρόσφατα νυµφευθεί: όσο ήταν ~, η 

πεθερά του τον περιποιόταν ΣΥΝ. νιόπαντρος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. νεόγαµπρος 
(µε συνίζηση) < νεο- + γαµπρός]. 

νιογέννητος, -η, -ο → νεογέννητος 
VIÓK! (το) {άκλ.} ζυµαρικό σε µικρά κοµµάτια, τού οποίου η ζύµη περιέχει 

και πατάτα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gnocco | nocco, αβεβ. ετύµου, ίσως < λατ. *uni-occo, υποκ. τού 
unio «στρογγυλό αντικείµενο (π.χ. µαργαριτάρι)». Κατ' άλ-λους,η λ. είναι 
προρρωµαϊκής αρχής (ίσως λογγοβαρδική)]. 

νιονιό (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) το µυαλό: αν έχεις λίγο ~, θα κάνεις ό,τι σου 
λέω. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < διαλεκτ. ιταλ. gnogno «ανόητος, αδαής» (πβ. ισπ. nono)]. 

νιόνυφη (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η γυναίκα που µόλις έχει παντρευτεί 
ΣΥΝ. νιόπαντρη. [ΕΤΥΜ < µεσν. νεόνυµφη (µε συνίζηση) < νεο- + νύµφη]. 

νιόπαντρος, -η, -ο 1. αυτός που µόλις ή πρόσφατα έχει παντρευτεί: ~ γυναίκα | 
ζευγάρι 2. νιόπαντροι (οι) το ζευγάρι που µόλις έχει πα- 

ντρευτεί ΣΥΝ. νεόνυµφοι. 
[ΕΤΥΜ. < νιο- (< νεο-) + -παντρος < ύπανδρος]. 

Νιος (η) (διαλεκτ.) η Ίος (βλ.λ.). — Νιώτης (ο), Νιώτισσα (η), νιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Από τη µεσν. συνεκφορά την Ίό (µε καταβιβασµό τόνου και 
συνίζηση) < αρχ. 7ος (βλ.λ.)]. 

νιος, -α, -ο (λαϊκ.) νέος (βλ.λ.)· ΦΡ. ήµουνα νιος και γέρασα για να δηλωθεί ότι 
έχει παρέλθει πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα από τότε που εξαγγέλθηκε ή 
άρχισε να ισχύει κάτι: «~ ακούγοντας για την καταπολέµηση τής 
γραφειοκρατίας» (εφηµ). [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νέος (βλ.λ.), µε καταβιβασµό 
τόνου και συνίζηση]. 

νιοστός, -ή, -ό (καθηµ.) πολλοστός- για κάτι που λέγεται, γίνεται πολλές φορές, 
σε ΦΡ. όπως: στο λέω για ~ φορά (όπου δηλώνεται και η ενόχληση τού 
οµιλούντος) || είναι η ~ φορά που το κάνεις. [ΕΤΥΜ. Από τον αριθµό ν στα 
µαθηµατικά, όπου δηλώνει αυτόν που αναφέρεται στη νιοστή τάξη, πβ. γαλλ. 
ennième. Ίσως ανάγεται στο αρχικό γράµµα τού λατ. numerus «αριθµός», 
δηλώνοντας οποιονδήποτε αριθµό]. 

νιΟτη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. η νεότητα (βλ.λ.): πέρασε ξέγνοιαστη - 
|| χιλιόχαρη | βασανισµένη ~ ΣΥΝ. νιάτα ΑΝΤ. ωριµότητα, γηρατειά 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που βρίσκονται στην παραπάνω ηλικία: 
παράτολµη | άδολη | άµυαλη | άστατη ~ ΣΥΝ. νιάτα, νεολαία ΑΝΤ. γερουσία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νιότη)ς) < αρχ. νεότης]. 

νιούτον (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µετρήσεως τής δύναµης (σύµβολο Nt ή Ν). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Newton, από το όνοµα τού διάσηµου Άγγλου µαθηµατικού 
και φυσικού Νεύτωνος (Sir Isaac Newton)]. 

νιούτσικος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται σε νεαρή ηλικία. 
νιόφερτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει φθάσει πρόσφατα κάπου: ~ έθιµο | 

κάτοικος ΣΥΝ. νεοφερµένος ΑΝΤ. παλιός. 
νιπτήρας (ο) 1. σκεύος µε φαρδιά, υπερυψωµένα και ανοιχτά τοιχώµατα, ώστε 

να περικλείει νερό ή εντοιχισµένο έπιπλο µπάνιου µε ανάλογο σχήµα και 
σύνδεση µε τα συστήµατα υδροδότησης και αποχέτευσης, που χρησιµεύει 
στην καθαριότητα των χεριών και τού προσώπου: µαρµαρένιος | φορητός | 
χτιστός | σπασµένος | βρόµικος | αστραφτερός | απολυµασµένος ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
λαβοµάνο 2. ΕΚΚΛΗΣ. Ακολουθία τού Νιπτήρος ακολουθία που τελείται το 
βράδυ τής Μεγάλης Τετάρτης (όρθρος τής Μ. Πέµπτης) σε ανάµνηση τής 
σχετικής πράξης τού Χριστού (που έπλυνε τα πόδια των δώδεκα µαθητών 
του). [ΕΤΥΜ < µτγν. νιπτήρ, -ήρος < αρχ. νίπτω (βλ.λ.)]. 

νίπτω ρ. µετβ. {ένιψα} (λόγ.) νίβω- ΦΡ. (α) νίπτω τας χείρας µου για τους 
ανθρώπους που αποποιούνται κάθε ευθύνη, που προτιµούν να µην αναµιχθούν 
σε υπόθεση, στην οποία θα µπορούσαν να παρέµβουν (από την πράξη τού 
Πόντιου Πιλάτου, Κ.∆. Ματθ. 27, 24) (β) νί-ψον ανοµήµατα µη µόναν όψιν 
(καρκινική επιγραφή) να εξαγνιστείς από τις αµαρτίες σου και όχι µόνο να 
καθαρίσεις το πρόσωπο σου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νίζω (πβ. σκάπτω - σκάβω, 
θάπτω - θάβω) < *nigw-jo, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *neigw- «πλένω», πβ. 
σανσκρ. nénekti «πλένει», αρχ. ιρλ. nigim «πλένοµαι» κ.ά. Οµόρρ. νιπτ-ήρ. Το 
ρ. νίπτω | νίζω αναφερόταν στο πλύσιµο µεµονωµένων µερών τού σώµατος 
(χεριών, ποδιών), ενώ το ρ. λούω δήλωνε το πλύσιµο ολόκληρου τού σώµατος 
και το ρ. πλύνω χρησιµοποιήθηκε κυρ. σχετικά µε το πλύσιµο υφασµάτων και 
ρούχων]. 

νιρβάνα (η) [1867] {χωρ. πληθ.} 1. (στον βουδισµό) η κατάσταση µακα-
ριότητας, στην οποία καταργείται η συναίσθηση τού «εγώ» και το άτοµο 
απαλλάσσεται από κάθε επιθυµία ή πόνο και καταλήγει στην τελειότητα, την 
ένωση µε το θείο 2. (µτφ.) η κατάσταση απάθειας στην οποία βρίσκεται ένα 
άτοµο, όταν δεν τον συγκινεί τίποτε από όσα συµβαίνουν γύρω του: «µετά την 
αγανάκτηση, η ελληνική κοινωνία επανέρχεται στον κανονικό της ρυθµό, στη 
θανατηφόρο ~ της» (εφηµ.) 3. (µτφ.) η κατάσταση στην οποία κάποιος µοιάζει 
να µην έχει επαφή µε το περιβάλλον του, µένει ανέκφραστος και απαθής, 
χωρίς να αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσµατα (συχνά υπό την επίδραση τοξικών 
ουσιών). 
[ΕΤΥΜ. < σανσκρ. nirvana «εξάλειψη, σβήσιµο» < ni(s)- «έξω, εκτός» + vati 
«πνέει»]. 

νισάφι (το) {άκλ.} το έλεος, η ευσπλαχνία· (συνήθ. ως επιφών.) αρκετά: ~ πια! 
Σε βαρέθηκα! ΣΥΝ. αµάν, φθάνει! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. insaf, µε διαχωρισµό τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος]. 

νισεστές (ο) {νισεστέδες} αµυλάλευρο που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και 
την παρασκευή κόλλας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ni§asta < περσ. niSästa «άµυλο»]. 

νισουάζ (η/το) {άκλ.} 1. σάλτσα από ζωµό κρέατος Kat λαχανικών µε πουρέ 
ντοµάτας 2. σαλάτα που περιέχει ξερά φασόλια, πατάτες, ντοµάτα, ελιές και 
φιλέτα αντζούγιας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (salade) niçoise, από την πόλη Nice (Νίκαια) τής Γαλλίας]. 

Νίς)σ)α (η) πόλη τής ΝΑ. Γιουγκοσλαβίας, η αρχαία Ναϊσσός, πατρίδα τού 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. NiS < µτγν. Ναϊσσός, αγν. ετύµου. Ορισµένοι θεωρούν ότι 
και οι δύο ονοµασίες συνδέονται µε τον γειτονικό ποταµό NiSava (< αρχ. 
σλαβ. *niz «κατώτερος, χαµηλός»)]. 

Νίσυρος (η) {Νισύρου} νησί των ∆ωδεκανήσων Ν. τής Κω. [ΕΤΥΜ αρχ. 
τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην., αφού οι πρώτοι κάτοικοι τού νησιού 
ήταν Κάρες]. 

νιτερέσο (το) (λαϊκ.) η οικονοµική ωφέλεια, το συµφέρον: όλο το ~ σου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. interesse (µε διαχωρισµό τού 
συµφωνικού σύµπλεγµα- 
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τος) < ρ. interessare «ενδιαφέρω, αφορώ» < λατ. interesse, απρφ. ενεστ. τού p. 
intersum, τού απρόσωπου interest «διαφέρει, ενδιαφέρει, µέλει»]. 

νίτικο (το) ψάρι που διατηρείται παστό και καπνιστό: νόστιµο | πο-λυκαιρισµένο 
~. 
[ΕΤΥΜ. < *αινίτικο < Αίνος, όνοµα αρχ. πόλης τής Ανατολικής Θράκης]. 

νιτρικός, -ή, -ό [µτγν.] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει τη νιτρική ρίζα (Νθ~): ~ οξύ | 
νάτριο. 

νίτρο (το) ΟΡΥΚΤ. κάθε νιτρικό άλας που υπάρχει στο έδαφος διαφόρων 
χωρών (π.χ. το νιτρικό νάτριο είναι το ~ τής Χιλής και το νιτρικό κάλιο είναι 
το ~ τής Ινδίας). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νίτρον, σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. netér, αραβ. natrun. Οι λ. αυτές 
προέρχονται πιθ. από το αιγυπτ. ntr]. 

νιτρογλυκερίνη (η) [1897] (χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. πάρα πολύ ισχυρή εκρηκτική 
ύλη, που παράγεται από την επίδραση νιτρικού και θειικού οξέος σε 
γλυκερίνη, έχει τη µορφή ελαιώδους υγρού και χρησιµοποιείται τόσο στην 
παρασκευή δυναµίτιδας και άλλων εκρηκτικών όσο και για θεραπευτικούς 
σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nitroglycérine]. 

νιτσεϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Νίτσε ή τη φιλοσοφία του: ~ 
µηδενισµός | κοσµοαντίληψη. 

νιτσεϊσµός (ο) το σύνολο των θεωριών τού Φρειδερίκου Νίτσε (1844-1900), 
που στηρίζονται στη βουλησιαρχία (βλ.λ.) και περιλαµβάνουν την αντίθεση 
προς τις αρχές τού χριστιανισµού, την κριτική τής ηθικολογίας, τη θεώρηση 
τού κόσµου σε σχέση µε την τάση για απόκτηση δύναµης κ.ά. — νιτσεϊστής 
(ο), νιτσεΐστρια (η). [ΕΤΥΜ Από το όνοµα τού Γερµανού φιλοσόφου 
Friedrich Nietsche]. 

νιτσεράδα (η) 1. πανωφόρι κατασκευασµένο από µουσαµά, το οποίο είναι 
αδιάβροχο και συνήθ. το φορούν για προστασία οι ναυτικοί ΣΥΝ. αδιάβροχο 2. 
(γενικότ.) κάθε είδους κάλυµµα κατασκευασµένο από µουσαµά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. incerata (tela) «κηρωµένο ύφασµα» (µε διαχωρισµό 
τού συµφωνικού συµπλέγµατος) < ρ. incerare «κηρώνω, επαλείφω µε κερί» < 
λατ. incero < in- + cera < αρχ. κηρός\. 

νιφάδα (η) 1. καθένας από τους µικρούς κρυστάλλους µε τη µορφή των οποίων 
πέφτει το χιόνι στη γη: άσπρες | απαλές | κρυσταλλικές | ανάλαφρες ~2. (µτφ.) 
οτιδήποτε έχει περίπου κυκλικό σχήµα και µικρό βάρος και θυµίζει νιφάδα 
χιονιού (βλ. σηµ. 1): αφράτες ~ καλαµποκιού για το πρωινό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, < αρχ. νιφάς, -άδος, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. νείφει 
«χιονίζει» < I.E. *sneigwh-, πβ. σανσκρ snihyati «είµαι υγρός», λατ. nix 
«χιόνι» (> γαλλ. neige, ισπ. nieve), γερµ. Schnee «χιόνι», αγγλ. snow κ.ά.]. 

νιφετός (ο) η πτώση πυκνού χιονιού: βαρύς | άγριος ~ ΣΥΝ. χιονοθύελλα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ρ. νείφει «χιονίζει», βλ. κ. νιφάδα]. 

νιχίλισµός (ο) ο µηδενισµός (βλ.λ.). — νιχιλιστής (ο), νιχιλίστρια (η), 
νιχιλιστικός, -ή, -ό, νιχιλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. nihilisme 
(< λατ. nihil «µηδέν»)]. 

νίψιµο (το) → νίβω 
νίψις (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) το πλύσιµο µε νερό (τού προσώπου και 

των χεριών). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. νίπτω (βλ.λ.)]. 
νίψον ρ. → νίπτω 
νιώθω κ. (συνήθ. ορθ. νοιώθω) ρ. µετβ. {ένιωσα} 1. αντιλαµβάνοµαι µέσω των 

αισθήσεων µου· αισθάνοµαι: - έναν τροµερό πόνο στην πλάτη | ότι κάτι 
καίγεται στην κουζίνα | να µε χτυπά κάποιος στον ώµο || - τροµερή κούραση | 
καλά στην υγεία µου | το κρύο | να µε σπρώχνουν 2. δοκιµάζω ένα συναίσθηµα 
ή βρίσκοµαι σε µια ψυχική κατάσταση: ~ προδοµένος από τους φίλους µου | 
την καρδιά µου να χτυπά δυνατά | απογοητευµένος από τη ζωή | ευτυχισµένος | 
να ξανανιώνω | να µε πιάνει πανικός | ότι δεν είµαι ευπρόσδεκτος κάπου | οίκτο 
| τύψεις | τον πόνο τού άλλου ΣΥΝ. αισθάνοµαι, συναισθάνο-µαι 3. (α) (συνήθ. 
µε άρνηση δεν) αντιλαµβάνοµαι (µέσω τής λογικής ή/και των ψυχικών 
δυνάµεων)· έχω επίγνωση: δεν νιώθει τι τον περιµένει, αν αποκαλυφθεί το 
σκάνδαλο | ότι δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα στην αναµέτρηση | τι λέει και τι 
κάνει | τη σοβαρότητα τής πράξης του | το µάταιο τής προσπάθειας του (β) 
συµπονώ, βιώνω τα ίδια συναισθήµατα: δεν µε νιώθεις καθόλου! || σε ~, κι 
εγώ έχω περάσει απ'αυτή την κατάσταση ΣΥΝ. καταλαβαίνω, κατανοώ, γνωρίζω, 
ξέρω (γ) έχω ειδικές γνώσεις σε ορισµένο τοµέα και είµαι σε θέση να εκτι-
µήσω (κάτι): ~ από τέχνη | µουσική | επιχειρήσεις ΣΥΝ. ξέρω, σκα-µπάζω ANT. 
είµαι ανίδεος · 4. έχω την προαίσθηση ότι κάτι θα συµβεί: ~ το τέλος να 
πλησιάζει | µια αόρατη απειλή | κάποιον να µε παρακολουθεί | πως ήταν η 
τελευταία µας συνάντηση ΣΥΝ. προαισθά-νοµαι, διαισθάνοµαι ΦΡ. δεν νιώθω 
πού (µου) πάνε τα τέσσερα βλ. λ. τέσσερεις. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη, η λ. 
προέρχεται από το ρ. γνώθω (ίσως µε ουράνωση τού -ν-) < αρχ. γι-γνώσκω 
(από τον αόρ. έγνωσα, πβ. κλώθω - έκλωσα, πλάθω - έπλασα). Κατ' άλλη 
εκδοχή, η λ. έχει την αφετηρία της στον µεσν. αόρ. ένιωσα < αρχ. ένόησα τού 
ρ. νοώ (δύσκολη φωνητική εξέλιξη). Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι η λ. 
σχηµατίστηκε από ρ. *έννοιώ (αόρ. *έν-νοιωσα) < αρχ. έννοια και, συνεπώς, 
πρέπει να γράφεται µε -οι-(νοιώθω)]. 

νιώσµα (το) {νιώσµ-ατος | -ατα, -άτων} το αίνιγµα. [ΕΤΥΜ. < νιώνω (άλλος τ. 
τού νιώθω), από το θ. τού αόρ. έ-νιωσ-α]. 

νιώτικος, -η, -ο → Νιος 
v.u. συντοµ.· ναυτικό µίλι. 
νόβα (ο) )άκλ.} ο νεολαµπής (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < νεολατ. nova (ενν. stella), θηλ. τού λατ. novus «νέος»]. 
νοβοκαΐνη (η) {νοβοκαϊνών} ουσία που χρησιµοποιείται ως τοπικό 

αναισθητικό. 
[ΕΤΥΜ.  Μεταφορά τού γερµ. Novocain < λατ. nov(us) «νέος»  + (Co)cain(e) 
«κοκαΐνη»]. 

νοβοπάν (το) |άκλ.} πλάκα µε τη µορφή και το χρώµα ξύλου για δευτερεύουσες 
κατασκευές (λ.χ. χωρίσµατα) και η οποία κατασκευάζεται από άχρηστα µέρη 
ξύλου (όχι πριονίδια), καλάµι, αραβόσιτο, άχυρα ρυζιού κ.ά., αφού 
ανακατευτούν µε τεχνητή ρητίνη και πιεστούν ισχυρά µε πρέσες και 
ταυτόχρονη θέρµανση. 
[ΕΤΥΜ. Εµπορική ονοµασία, πιθ. < λατ. novus «νέος» (novo-, πρόθεµ.) + 
γαλλ. pan(neau) «φύλλο πόρτας»]. 

νογάω ρ. µετβ. (λαϊκ.) γνωρίζω, έχω επίγνωση και συναίσθηση: Άσ' τον αυτόν! 
∆εν νογάει τίποτα! ΣΥΝ. καταλαβαίνω, νιώθω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. νογώ (µε 
ευφωνικό -γ-) < αρχ. νοώ]. 

νοδάρος (ο) (παλαιότ.) ο συµβολαιογράφος ΣΥΝ. νοτάριος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
nodaro < λατ. notarius < ρ. noto «σηµειώνω»]. 
Ν.Ο.Ε. 1. (οι) Νοµικές και Οικονοµικές Επιστήµες 2. (ο) Ναυτικός Όµιλος 
Ελλάδος. 

νοεµβριανός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στον µήνα Νοέµβριο 2. 
Νοεµβριανά (τα) τα γεγονότα που αναφέρονται στην απόβαση δυνάµεων τής 
Αντάντ στην Αθήνα στις 17 Νοεµβρίου 1916 και στις επακόλουθες 
συγκρούσεις µε τις δυνάµεις τής κυβέρνησης των Αθηνών, που οδήγησαν 
στην αποποµπή τού βασιλιά Κωνσταντίνου. 

Νοέµβριος (ο) {Νοεµβρίου} ο ενδέκατος µήνας τού έτους, ο τρίτος τού 
φθινοπώρου (µαζί µε τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο), ο οποίος έχει 30 
ηµέρες. Επίσης Νοέµβρης [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας, Οκτώβριος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. November < novem «εννέα», επειδή ο Νοέµβριος ήταν 
ο ένατος µήνας τού ρωµαϊκού ηµερολογίου]. 

νοερός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να γίνει αντιληπτός µε τον νου: ~ 
υπολογισµός ΣΥΝ. νοητός ΑΝΤ. αισθητός 2. αυτός που δηµιουργείται από τον 
νου, τη φαντασία: ~ σύλληψη | ταξίδι στο παρελθόν ΣΥΝ. φανταστικός ΑΝΤ. 
πραγµατικός. — νοερ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

νόηµα (το) [νοήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το ουσιαστικό περιεχόµενο που δίνει 
λογική συνοχή σε λόγο ή πράξη· ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται 
ο λόγος ή στον οποίο στηρίζεται η πράξη: δεν µπορώ να συλλάβω το βαθύτερο 
~ αυτής τής ιστορίας || η στάση που τηρεί στο θέµα δεν έχει ~ || µια χειρονοµία 
µε βαθύ ~ || TO ~ µιας παρατήρησης | ενός επιχειρήµατος || συλλαµβάνω | χάνω 
το ~ ΣΥΝ. σηµασία 2. ΓΛΟΣΣ. η σηµασία µιας ολόκληρης πρότασης και 
γενικότερα ενός µεγαλύτερου συνόλου κατ' αντιδιαστολή προς τη σηµασία 
µιας µεµονωµένης λέξης· το νόηµα µιας πρότασης για να είναι αποδεκτό 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες αληθείας (να έχει λογικό 
περιεχόµενο) (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ, λ. σηµασία): το ~ τής φράσης | τής πρότασης | τής 
παραγράφου | τού κειµένου || ενώ γνωρίζω τη σηµασία κάθε λέξης στην 
πρόταση, δεν καταλαβαίνω το ~ της || αινιγµατικό | αλληγορικό | διδακτικό | 
δυσνόητο | λογικό | µεταφορικό | µυστικό | πραγµατικό | σιβυλλικό | σκοτεινό | 
στρυφνό | συµβατικό | διφορούµενο ~· ΦΡ. βγάζω νόηµα καταλαβαίνω το 
περιεχόµενο των λόγων (κάποιου): βγάζεις νόηµα από αυτά που γράφει; || δεν 
βγάζεις νόηµα από τα λόγια του- µιλάει πολύ µπερδεµένα 3. ο σκοπός, ο λόγος 
ή η πρόθεση, για τα οποία λέγεται ή γίνεται (κάτι): τι ~ έχει αυτό που έκανες; || 
η ζωή µου δεν έχει (έχει χάσει κάθε) ~ || όλα αυτά είναι χωρίς - πια- ΦΡ. (α) 
µπαίνω στο νόηµα βλ. λ. µπαίνω (β) δεν έχει νόηµα να... δεν υπάρχει λόγος 
να (γίνει κάτι), δεν χρειάζεται ή δεν αξίζει: ~ προσπαθείς να του αλλάξεις 
ιδέες- είναι δογµατικός και φανατισµένος || ~ συνεχίσουµε τον αγώνα- έχουµε 
ήδη χάσει (γ) κοιτάζω (κάποιον) µε νόηµα κοιτάζω (κάποιον) µε τρόπο που να 
αφήνει ερωτικό ή άλλο υπονοούµενο ΣΥΝ. κοιτάζω µε σηµασία · 4. η κίνηση 
τού κεφαλιού, των µατιών ή των χεριών, µε την οποία εκφράζεται ή δίνεται 
έµφαση σε ιδέα, συναίσθηµα ή γενικότερη συµπεριφορά ΣΥΝ. νεύµα, γνέψιµο- 
στη ΦΡ. (µεσν.) κάνω νόηµα (σε κάποιον) νεύω: της έκανε νόηµα να µη µιλήσει 
| να προχωρήσει | ότι συµφωνεί. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διανόηµα, σκέψη», 
< νοώ. Η σηµ. «νεύµα» είναι µεσν.]. 

νοηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το νόηµα: η ~ συνοχή τού 
κειµένου || διαπιστώνω ~ κενό σ' αυτό το σηµείο τού διηγήµατος || η ~ συνέχεια 
των στίχων || το ~ φορτίο των λέξεων ΦΡ. νοηµατική γλώσσα η γλώσσα των 
κωφαλάλων, η οποία βασίζεται σε νοήµατα. — νοηµατικά επίρρ. 

νοηµατοδοτώ ρ. µετβ. {νοηµατοδοτείς... | νοηµατοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) αποκτώ νόηµα από κάποιον/κάτι: «η λειτουργία επιµέρους κρατικών 
τοµέων πρέπει να νοηµατοδοτείται από συγκεκριµένο κοινωνικό στόχο» (εφηµ.). 
— νοηµατοδότηση (η). [ΕΤΥΜ. < νόηµα + -δοτώ < δότης]. νοηµοσύνη (η) 
[1856] {χωρ. πληθ.} 1. (α) ο βαθµός (επίπεδο) ανάπτυξης των νοητικών 
λειτουργιών, όπως εκφράζεται από µετρήσεις µε τα λεγόµενα τεστ νοηµοσύνης 
ή τις κλίµακες νοηµοσύνης και µε δεί-κτες νοηµοσύνης (το νοητικό πηλίκο και 
τη νοητική ηλικία)· χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και αποδίδεται σε ορισµένα 
ανώτερα θηλαστικά (π.χ. τα δελφίνια) (β) γλωσσική νοηµοσύνη η ικανότητα 
λογικής επεξεργασίας γλωσσικών ερεθισµάτων (γ) πρακτική νοηµοσύνη η 
ικανότητα λογικής επεξεργασίας οπτικών ερεθισµάτων (δ) συναισθηµατική 
νοηµοσύνη βλ. λ. συναισθηµατικός (ε) τεχνητή νοηµοσύνη κλάδος τής 
πληροφορικής επιστήµης, που στοχεύει στην κατασκευή µηχανών (ροµπότ ή 
υπολογιστών), οι οποίες µπορούν να µιµηθούν τη συµπεριφορά τού ανθρώπου, 
τον τρόπο σκέψης, τη διαδικασία αντίληψης και απόκτησης γνώσης και γενικά 
την ανθρώπινη ευφυΐα (στ) δείκτης νοηµοσύνης βλ. λ. δείκτης 2. (καθηµ.) η 
εξυπνά- 
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δα που διαθέτει κανείς: και στοιχειώδη ~ να διαθέτεις, καταλαβαίνεις 
ότι είναι ανόητο αυτό που λέει ΣΥΝ. µυαλό ΑΝΤ. ανοησία 3. (κα- 
ταχρ.) (για ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά συστήµατα κ.λπ.) η 
δυνατότητα επιλογής λειτουργιών χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. 
[ΕΤΥΜ. < νοήµων (βλ.λ.). o όρος τεχνητή νοηµοσύνη αποδίδει το 
αγγλ. artificial intelligence]. 

νοήµων, -ων, -ον {νοήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός 
που έχει την ικανότητα να σκέφτεται: θεωρούν ότι υπάρχουν νοήµονα 
όντα και σε άλλους πλανήτες! || η προσπάθεια τού ανθρώπου να 
κατασκευάσει νοήµονες µηχανές || υποτιµά το νοήµον κοινό ΑΝΤ. 
ανόητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, έξυπνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νοώ + 
παραγ. επίθηµα -µων, πβ. κ. µνή-µων]. 

νόηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. έννοια ευρύτερη από τη σκέ-
ψη, την αντίληψη και τη νοηµοσύνη, η οποία αναφέρεται σε όλες τις 
λειτουργίες τού νου, στις λεγόµενες γνωστικές ή πνευµατικές λει-
τουργίες, όπως είναι η προσοχή, η αντίληψη (η πρόσληψη και ερµη-
νεία των ερεθισµάτων), η µνήµη, η κρίση, οι συλλογισµοί, η επίλυση 
προβληµάτων κ.τ.ό. (πβ. λ. σκέψη) 2. η ικανότητα να σχηµατίζει, να 
συσχετίζει και να διακρίνει κανείς έννοιες µεταξύ τους µε βάση αρ-
χές ή νόµους τής λογικής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νόησις < νοώ]. 

νοησιαρχια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την οποία 
η νόηση είναι η πρωταρχική αιτία των ψυχικών εκδηλώσεων και η 
βάση για την προσέγγιση τής γνώσης και τής αλήθειας, τής ουσίας 
τής πραγµατικότητας και τής αρετής ΣΥΝ. νοησιοκρατία ΑΝΤ. εµπει-
ρισµός, βουλησιαρχία. — νοησιαρχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
νεολατ. intellectualismus]. 

νοησιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η νοησιαρχια (βλ.λ.). 
νοητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη νόηση: ~ διατα-

ραχές | τεστ | λειτουργίες. — νοητικ-ά | -ώς επίρρ. 
νοητικότητα (η) [1884] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο τρόπος µε τον οποίο εκ-

δηλώνεται η νόηση (βλ.λ.): η ~ στην παιδική | στην εφηβική ηλικία. 
νοητός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που µπορεί να νοηθεί, να γίνει καταλη-

πτός µε τον νου, ο προσιτός στην αντίληψη, τη διάνοια ΣΥΝ. κατα-
νοητός, καταληπτός, αντιληπτός ΑΝΤ. ακατανόητος, ακαταλαβίστικος 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που υπάρχει ή γεννιέται µόνο µέσα στον νου, 
που γίνεται αντιληπτός µόνο µε τη σκέψη και τη διάνοια, όχι µε τις 
αισθήσεις: ο ~ άξονας τής Γης || ~ καµπύλη | σχήµα | γραµµή || «τής 
δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» (θδ. Ελύτης) ΣΥΝ. ιδεατός ΑΝΤ. αισθητός, 
υπαρκτός, πραγµατικός. — νοητ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< νοώ]. 

νοθεία (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η αλλοίωση τής συστάσεως (λ.χ. 
ενός προϊόντος), που επιτυγχάνεται µε την προσθήκη σε αυτό ξένων 
ουσιών ή συστατικών και γίνεται για λόγους κερδοσκοπίας εις βά-
ρος τού καταναλωτή: ~ τροφίµων | ποτών | φαρµάκων || (µτφ.) ~ τής 
γλώσσας || κρούσµα | σκάνδαλο νοθείας ΣΥΝ. νόθευση, αλλοίωση 
ΑΝΤ. γνησιότητα, αγνότητα 2. (κατ' επέκτ.) η παραποίηση τής πραγ-
µατικότητας σε οποιονδήποτε τοµέα, που γίνεται είτε µε αλλοίωση 
των υπαρχόντων στοιχείων είτε µε προσθήκη ψευδών και έχει πάντοτε 
δόλιους και αθέµιτους σκοπούς: η ~ των εκλογικών αποτελεσµάτων || 
εκλογές βίας και νοθείας (ενν. εκλογικής) || το τελικό κείµενο έχει 
υποστεί ~, ώστε να παραπλανά ΣΥΝ. νόθευση. 

νοθεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {νόθευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
αλλοιώνω τη σύσταση (λ.χ. ενός προϊόντος), προσθέτοντας ξένες ου-
σίες µε σκοπό την εξαπάτηση και την κερδοσκοπία: µεγάλες ποσό-
τητες νοθευµένων καλλυντικών κατασχέθηκαν από την αγορανοµία || 
~ τρόφιµα | φάρµακα | λάδι | βενζίνη | έγγραφο 2. (κατ' επέκτ.) αλ-
λοιώνω ή καταστρέφω την ουσία, την πραγµατική φύση (πράγµατος, 
ιδέας, κατάστασης κ.λπ.), προσθέτοντας ξένα ή ακατάλληλα στοι-
χεία: η συνεχής παράθεση αριθµών και στατιστικών νοθεύει την αρ-
χική εντύπωση || ~ την αλήθεια | τη γνησιότητα | το φρόνηµα | τη νίκη 
| τη µορφή | το νόηµα | τα ήθη | τα έθιµα | το αισθητήριο | µια ιδεολογία | 
το πολίτευµα | ένα ιδανικό | έναν θεσµό ΣΥΝ. παραποιώ. — 
νοθευτής)ο) [µτγν.], νόθευση (η) [µτγν.]. 

νοθογενής, -ής, -ές [µεσν.] {νοθογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) 
1. (για πρόσ.) αυτός που γεννήθηκε εκτός γάµου ή από µη νόµιµο γά-
µο: ~ τέκνο ΣΥΝ. νόθος, εξώγαµος ΑΝΤ. γνήσιος, νόµιµος 2. (για ζώα 
και για φυτά) αυτός που προέρχεται από διασταύρωση διαφορετικών 
αλλά συγγενικών ειδών ΣΥΝ. υβριδικός. — νοθονένεια [1863] κ. νο-
θογονία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

νόθος, -ος/-α, -ο 1. αυτός που γεννήθηκε εκτός γάµου, που δεν γεν-
νήθηκε από παντρεµένο ζευγάρι: ~ παιδί | γυιος ΣΥΝ. νοθογενής, εξώ-
γαµος, (υβριστ.) µούλος, µπάσταρδος ΑΝΤ. γνήσιος, νόµιµος 2. (για 
ζώα και φυτά) αυτός που προέρχεται από διασταύρωση διαφορετι-
κών αλλά συγγενικών ειδών ΣΥΝ. νοθογενής, υβριδικός, υβρίδιο 3. 
(µτφ.) αυτός που έχει παραποιηθεί ή αλλοιωθεί ως προς τη φύση και 
την ουσία του, που έχει χάσει τη γνησιότητα του: ~ βάρος | εκλογές 
ΣΥΝ. πλαστός, κίβδηλος, ψεύτικος, κάλπικος, νοθευµένος, αλλοιωµέ-
νος, παραποιηµένος ΑΝΤ. γνήσιος, πραγµατικός, αυθεντικός, ανόθευ-
τος, αγνός 4. (για λογοτεχνικό ή φιλολογικό έργο) αυτό που δεν ανή-
κει στον συγγραφέα, στον οποίο αποδίδεται: ~ λόγος τού ∆ηµοσθένη 
(που αποδίδεται εσφαλµένως στον ∆ηµοσθένη) ΑΝΤ. γνήσιος 5. ΜΑΘ. 
νόθο κλάσµα το κλάσµα τού οποίου ο αριθµητής είναι µεγαλύτερος 
από τον παρονοµαστή ΣΥΝ. καταχρηστικό κλάσµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου]. 

νοιάζει, νοιάζουν ρ. τριτοπρόσ. {ένοιαξε, ένοιαξαν} ενδιαφέρει, 
προκαλεί φροντίδα ή έγνοια, κινεί το ενδιαφέρον: Ας κόψουν τον λαι-
µό τους! Τι µας ~ εµάς; || δεν µε ~ καθόλου τι θα πει ο κόσµος || (εµ-
φατ.) η υπόθεση σου µε ~ και µε κόφτει, αλλά δεν µπορώ να κάνω τί-
ποτα || µε - και µε παρανοιάζει || κάνε εσύ αυτό που θέλεις κι µη σε 

-· ΦΡ. (παροιµ.) από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει | µέλει κι αν καεί; 
µη σε απασχολεί αν καταστραφεί κάτι από το οποίο δεν έχεις προ-
σωπικό όφελος ΣΥΝ. µέλει. νοιάζοµαι κ. (λαϊκ.) γνοιάζοµαι ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. αποθ. {νοιάστηκα} ♦ (µετβ.) 1. έχω έγνοια, εκδηλώνω 
ενδιαφέρον και φροντίδα για (κάποιον/κάτι): µόνο τον εαυτό τους 
νοιάζονται και κανέναν άλλον ΣΥΝ. ενδιαφέροµαι, φροντίζω, µεριµνώ, 
µε νοιάζει, µε µέλει ΑΝΤ αδιαφορώ 2. (ειδικότ.) φροντίζω (κυρ. 
κάποιον που έχει ανάγκη): αν αρρωστήσω, ποιος θα µε νοιαστεί; ♦ 
(αµετβ.) 3. έχω ανησυχίες ή έγνοιες, µε απασχολούν προβλήµατα: µη 
νοιάζεσαι- όλα θα πάνε καλά! ΣΥΝ. ανησυχώ, πονοκεφαλιάζω, 
σκοτίζοµαι 4. (+για) µε απασχολεί, µε ενδιαφέρει (κάτι): νοιάζεται 
µόνο για τα λεφτά του και όχι για τον ίδιο || είναι τύπος µποέµ- ζει 
µόνο για το σήµερα και δεν νοιάζεται καθόλου για το αύριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εννοιάζοµαι < αρχ. έννοια]. νοικάρης 
(ο) {-ηδες κ. (λαϊκ.) -αίοι}, νοικάρισσα (η) {δύσχρ. νοικα-ρισσών} 
(καθηµ.) ο ενοικιαστής (βλ.λ.) ΑΝΤ. σπιτονοικοκύρης, ιδιοκτήτης. 
[ΕΤΥΜ. < νοίκι + παραγ. επίθηµα -άρης]. νοίκι (το) [µεσν.] {νοικιού | 
χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) το ενοίκιο (βλ.λ.): ο σπιτονοικοκύρης τού 
έκανε έξωση, γιατί χρωστούσε πέντε -1| υψηλό | χαµηλό - || πληρώνω | 
εισπράττω το ~ ΣΥΝ. µίσθωµα· ΦΡ. µένω στο νοίκι κατοικώ σε σπίτι 
για το οποίο πληρώνω ενοίκιο στον ιδιοκτήτη του (επειδή δεν έχω 
δικό µου σπίτι). νοικιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {νοίκιασ-α, -τηκα, -µένος} 
ενοικιάζω (βλ.λ.). 
— νοίκιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. νοικοκυρά (η) [µεσν.] 1. η 
κυρία τού σπιτιού και τής οικογένειας: µπορώ να µιλήσω µε τη ~ τού 
σπιτιού; ΣΥΝ. οικοδέσποινα, κυρία, κυρά 2. (κατ' επέκτ.) η γυναίκα 
που κάνει τις δουλειές τού σπιτιού και φροντίζει για τις πρακτικές 
ανάγκες τής οικογένειας (πλύσιµο, µαγείρεµα κ.λπ.): η κουζίνα είναι 
το βασίλειο τής ~ || οι σύγχρονες οικιακές συσκευές ξεκουράζουν τη ~ || 
χρυσοχέρα | προκοµµένη ~ | |« η  καλή ~ είναι δούλα και κυρά» 
(παροιµ.) 3. (ειδικότ.) η νοικοκυρά (σηµ. 2) που δεν έχει άλλη 
εργασιακή απασχόληση εκτός από τα οικιακά: -Τι δουλειά κάνει η 
µητέρα σου; -Είναι ~ 4. (κατ' επέκτ.) γυναίκα εξαιρετικά ικανή στις 
οικιακές εργασίες, που φροντίζει πολύ για την τάξη και την ευπρέπεια 
τού σπιτιού της: είναι ~ µε τα όλα της || θέλει να παντρευτεί µια 
γυναίκα όµορφη, έξυπνη και ~. Επίσης (λόγ.) οικοκυρά [µεσν.]. — 
(υποκ.) νοικοκυρούλα (η). νοικοκυρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {νοικοκύρ-
εψα, -εύτηκα, -εµένος) 1. περιποιούµαι (έναν χώρο), τον καθαρίζω και 
βάζω σε τάξη τα αντικείµενα που υπάρχουν σε αυτόν: - την κουζίνα 
και το γραφείο ΣΥΝ. συγυρίζω, τακτοποιώ, συµµαζεύω 2. (µτφ.) βάζω 
σε τάξη, οργανώνω και διαχειρίζοµαι µε επιµέλεια (υπηρεσία κ.λπ.): 
τεχνοκράτες ανέλαβαν να νοικοκυρέψουν τη δηµόσια διοίκηση ΣΥΝ. 
τακτοποιώ· (το µεσο-παθ. νοικοκυρεύοµαι) 3. γίνοµαι συνετός στη 
διαχείριση των πόρων µου, σταµατώ τις σπατάλες στον οικονοµικό 
τοµέα: τα τελευταία χρόνια νοικοκυρεύτηκε, δεν κάνει περιττά έξοδα 
ΣΥΝ. µαζεύοµαι 4. ανοίγω σπίτι, δηµιουργώ δική µου οικογένεια: 
καιρός είναι να βρεις µια κοπέλα και να νοικοκυρευτείς κι εσύ ΣΥΝ. 
αποκαθίσταµαι 5. (σπάν.) κάνω (κάποιον) νοικοκύρη, του εξασφαλίζω 
οικονοµική άνεση και τακτοποιηµένη ζωή: αν και φτωχή η ίδια, 
κατάφερε να νοικοκυρέψει πολύ καλά τα παιδιά της ΣΥΝ. αποκαθιστώ 
6. (η µτχ. νοικοκυρεµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συγυριστεί, που έχει 
τακτοποιηθεί όπως πρέπει· (γενικότ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
τάξη και φρόνηση: ~ σπίτι | γραφείο || ~ διαχείριση | πρόγραµµα | λόγια 
(φρόνιµα λόγια) ΣΥΝ. συγυρισµένος, τακτοποιηµένος, οργανωµένος, 
συνετός· ΦΡ. νοικοκυρεµένα πράµατα (στο τέλος των λόγων κάποιου) 
για να δηλωθεί η ικανοποίηση ή η απαίτηση (κάποιου) για 
τακτοποίηση και συστηµατικότητα: τώρα που µπήκαν όλα στη θέση 
τους, οµόρφυνε ο χώρος- ~! || δεν µου αρέσει η αταξία- θέλω σωστή 
οργάνωση και προγραµµατισµό- ~! — νοικοκύρεµα (το). νοικοκύρης 
(ο) {-ηδες κ. (λαϊκ.) -αίοι} 1. ο κύριος τού σπιτιού, ο αρχηγός τής 
οικογένειας: «κι ο ~ τού σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει» (κάλαντα) 
ΣΥΝ. οικοδεσπότης, κύριος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) όσα ξέρει ο νοικοκύρης, 
δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος ο άµεσα ενδιαφερόµενος γνωρίζει πάντοτε 
περισσότερα, εποµένως µπορεί να σκεφτεί και να κρίνει για τις 
υποθέσεις του καλύτερα απ' όλους τους άλλους (β) (παροιµ.) φωνάζει 
ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης βλ. λ. κλέφτης (γ) (παροιµ.) ο 
Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη κάποια µέρα, 
έστω και αργά, ο τίµιος και σωστός άνθρωπος ανταµείβεται (δ) (ειρων.) 
κάνω (κάποιον) νοικοκύρη κατακλέβω (κάποιον): µπήκαν κλέφτες στο 
σπίτι και µας έκαναν νοικοκυραίους 2. (ειδικότ.) ο σύζυγος τής 
νοικοκυράς τού σπιτιού, ο πατέρας τής οικογένειας: κάθε ~ οφείλει να 
καλύπτει τις ανάγκες τής οικογένειας του || καλός | φιλόξενος | συνετός ~ 
ΣΥΝ. οικογενειάρχης, σύζυγος, πάτερ φαµίλιας 3. ο ιδιοκτήτης ακινήτου 
που εκµισθώνεται (κατ' αντιδιαστολή προς τον ενοικιαστή): ο ~ µου 
ζήτησε πάλι αύξηση στο νοίκι ΣΥΝ. σπιτονοικοκύρης, ιδιοκτήτης ΑΝΤ. 
ενοικιαστής, νοικάρης 4. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που δεν εξαρτάται από 
κανέναν στη ζωή του, που έχει ανεξαρτησία, κύρος και ιδιοκτησία: 
καθένας στο σπίτι του είναι ~ || ~ είµαι στις δουλειές µου και τις 
κανονίζω όπως θέλω εγώ ΣΥΝ. αυτεξούσιος, κύριος, αφέντης 5. (ως 
χαρακτηρισµός) (α) πρόσωπο που διαχειρίζεται µε σύνεση και τάξη 
τις υποθέσεις τού σπιτιού του: ήταν τόσο ~, ώστε σε λίγα χρόνια 
κατόρθωσε από το τίποτα να φτειάξει περιουσία ΑΝΤ. ανοικοκύρευτος, 
άσωτος (β) πρόσωπο που τακτοποιεί τα πράγµατα του, φροντίζει το 
σπίτι κ.λπ. · 6. αστός ή αγρότης που διαθέτει οικονοµική άνεση, που 
κατέχει κινητή και ακίνητη περιουσία: ήταν ο πρώτος ~ τού χωριού 
µας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < οικοκύρης (µε συνεκφορά τού τελικού -ν τής αιτ. 
ενι- 
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κού από το προτασσόµενο άρθρο: τόν οικοκύρη > νοικοκύρη· νοικοκύρης < 
οίκοκύριος < οίκο- + κύριος)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Μερικές λέξεις τής Ελληνικής έχουν µεταξύ τους ένα κοινό 
στοιχείο: ο αρχικός φθόγγος τής λέξης έχει αποσπασθεί (ν-οι-κοκύρης, ν-
ώµος) ή έχει µεταβληθεί (κ-ρηµνός > νκ-ρεµός, π-ιστι-κός > µπ-ιστικός, τ-
οµάτα > ντ-οµάτα) από την επίδραση τού -ν τής αιτ. ενικού των αρσ. | θηλ. 
άρθρων (τον | την) ή, ενίοτε, από τις αντίστοιχες αντωνυµίες (τον - την). 
Συγκεκριµένα, οι λέξεις αυτές έχουν προέλθει ως εξής: οικοκύρι)ο)ς > 
οικοκύρης > τον οικοκύρη 
> ο νοικοκύρης- ώµος > τον ώµο > ο νώµος- καµήλα > την καµήλα 
> η γκαµήλα πιστικός > τον πισπκό> ο µπιστικός-παλάσκα > την παλάσκα 
> η µπαλάσκα τελάλης > τον τελάλη > ο ντελάλης- το-µάτα> την τοµάτα > η 
ντοµάτα- τορβάς > τον τορβά > ο ντορβάς-τουφεκίζω > τον τουφεκίζω > 
ντουφεκίζω > ντουφέκι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως είναι 
φανερό, το ληκτικό -ντου άρθρου ηχηροποιεί το άηχο κλειστό σύµφωνο µε 
το οποίο αρχίζει η λέξη: -ν + π-> µπ-, -ν + κ-> γκ·, -ν + τ-> ντ-. 
Ας σηµειωθεί ότι σπανιότερα συµβαίνει και το αντίθετο: σίγηση τού ν- 
µιας λέξης από παρασύνδεσή του µε το -ν τού άρθρου (το φαινόµενο 
αποκαλείται «κακός χωρισµός», δηλ. σύγχυση των πραγµατικών ορίων 
µιας λέξης): τονΝαξιώτη> τον Αξιώτη> Αξιώ-της «Ναξιώτης, Νάξιος, 
κάτοικος τής Νάξου». 

νοικοκυριό (το) (καθηµ.) 1. το σύνολο των σκευών, των επίπλων και γενικά των 
πραγµάτων που είναι απαραίτητα σε κάθε σπίτι· ο οικιακός εξοπλισµός τής 
οικογένειας: πρέπει να δουλέψουµε ένα-δύο χρόνια ακόµα, για να φτειάξουµε 
το ~ µας || µε τις πληµύρες χάσαµε ολόκληρο το ~ µας || είδη νοικοκυριού ΣΥΝ. 
οικοσκευή 2. (συνεκδ.) το σπίτι ως έδρα τής οικογένειας, αλλά και ως 
οικονοµική µονάδα: µόνο µετά έναν χρόνο κατάφεραν να εγκατασταθούν στο 
καινούργιο ~ τους || ονειρευόταν την ηµέρα που θα έφτειαχνε και αυτή το ~ της 
|| ανοίγω ~ (βλ. λ. ανοίγω) || πλούσιο | φτωχό | αγροτικό | αστικό ~ ΣΥΝ. 
σπιτικό 3. (µτφ.) η φροντίδα για την τάξη και την ευπρέπεια τού σπιτιού, η 
διαχείριση όλων των υποθέσεων τού οίκου: η αδελφή του του κρατούσε το - || 
αυτό το κορίτσι δεν κάνει για ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
νοικοκυρεύω]. 

νοικοκυρίστικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νοικοκύρη ή τη 
νοικοκυρά και το νοικοκυριό 2. (µτφ.) αυτός που λέγεται ή γίνεται µε τρόπο 
που ταιριάζει σε νοικοκύρη, δηλ. µε τάξη, σοβαρότητα και επιµέλεια: ~ 
κουβέντες | δουλειές ΣΥΝ. νοικοκυρεµένος, φρόνιµος, συνετός, σοβαρός ANT. 
ανοικοκύρευτος. 

νοικοκυροκόριτσο (το) 1. κορίτσι που του αρέσουν οι δουλειές και η 
καθαριότητα τού σπιτιού, που ασχολείται µε το νοικοκυριό 2. από καλό σπίτι, 
από εύπορη και σωστή οικογένεια. 

νοικοκυρόπαιδο (το) 1. παιδί που προέρχεται από ευκατάστατο και 
νοικοκυρεµένο σπίτι: ήταν ντυµένο όπως ταιριάζει σε - τής επαρχίας ΣΥΝ. 
πλουσιόπαιδο 2. (κατ' επέκτ.) παιδί τακτικό και φρόνιµο, που συµπεριφέρεται 
µε σύνεση και σωφροσύνη. Επίσης νοικοκυρό-πουλο (το), νοικοκυροπούλα 
(η). 

νοικοκυρόσπιτο (το) 1. σπίτι νοικοκυραίων, ευκατάστατο και νοικοκυρεµένο 
σπιτικό: στην είσοδο τού χωριού ήταν χτισµένο ένα µεγάλο ~ ΣΥΝ. 
πλουσιόσπιτο 2. (συνεκδ.) οικονοµικώς εύρωστη οικογένεια: προέρχεται από - 
ΣΥΝ. πλουσιόσπιτο. 

νοικοκυροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το σύνολο των αρετών που 
χαρακτηρίζουν τη νοικοκυρά ή τον νοικοκύρη, δηλ. η τάξη και η επιµέλεια 
κατά την εκτέλεση των οικιακών εργασιών, η σύνεση και η σοβαρότητα στη 
διαχείριση όλων των υποθέσεων τής οικογένειας: οι γείτονες είχαν να λένε για 
την εργατικότητα και τη - της || τα κεντήµατα πάνω στα έπιπλα δίνουν µια 
ξεχωριστή νότα γούστου και νοικοκυροσύνης || διαχειριζόταν τα οικονοµικά τού 
σπιτιού µε πνεύµα σύνεσης και νοικοκυροσύνης ΣΥΝ. νοικοκυριό, ευταξία, 
ευπρέπεια, χρηστή διοίκηση ΑΝΤ. αταξία, ακαταστασία, ανακάτωµα. 

νοιώθω ρ. -+ νιώθω 
νοκ-άουτ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 1. (στην πυγµαχία) η πτώση πυγµάχου στο έδαφος 

(καναβάτσο) µετά από χτύπηµα τού αντιπάλου του και η παραµονή του εκεί 
και µετά το µέτρηµα τού κανονισµένου χρόνου, οπότε και κρίνεται ηττηµένος: 
τον έβγαλε ~ µ'ένα δεξί ντιρέκτ 2. (µτφ.) για κάποιον που είναι εξαντληµένος, 
αυτός που δεν µπορεί να συνεχίσει: µετά την περιοδεία στην επαρχία είχε βγει - 
3. (ως επίθ.) για αγώνα που δεν έχει επανάληψη, που από το αποτέλεσµα του 
θα κριθεί η πρόκριση: αγώνας →■ όποιος χάσει αποκλείεται από τη συνέχεια 
τής διοργάνωσης. [ΕΤΥΜ < αγγλ. knock-out]. 

νοκ-ντάουν (το) {άκλ.} (στην πυγµαχία) το χτύπηµα µε το οποίο ρίχνει ο 
πυγµάχος τον αντίπαλο του κάτω (πβ. λ. νοκ-άουτ). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. knock-
down]. 

νοµάδας (ο) -> νοµάς 
νοµαδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ο τρόπος ζωής λαών ή φυλών, που µετακινούνται 

από τόπο σε τόπο προς αναζήτηση των απαραιτήτων για τη ζωή (τροφής, 
νερού κ.λπ.), και συνήθ. για να βρουν βοσκή για τα κοπάδια τους. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nomadisme], νοµαρχείο (το) [1833] το 
κτήριο στο οποίο έχει την έδρα του ο νοµάρχης (βλ.λ.) και οι υπηρεσίες που 
αυτός διοικεί ΣΥΝ. νοµαρχία. 
νοµάρχης (ο/η) {(θηλ. νοµάρχου), κλητ. νοµάρχα | νοµαρχών} ο προϊστάµενος 

νοµού (βλ.λ.), ανώτατο περιφερειακό στέλεχος που εκλέγεται από τον λαό και 
έχει γενικές, διοικητικές και άλλες αρµοδιότητες εντός των ορίων τού νοµού. 
— νοµαρχικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 

[ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «κυβερνήτης επαρχίας, νοµού», < νοµ(ο)-(< νοµός) + 
-άρχης < άρχω]. νοµαρχία (η) [µτγν.] {νοµαρχιών} 1. η διοικητική περιφέρεια, 
την οποία διοικεί ο νοµάρχης: ~ Ανατολικής Αττικής | Αθηνών | Πειραιώς | 
∆ωδεκανήσου· (συνεκδ.) 2. το αξίωµα τού νοµάρχη και όλα τα καθήκοντα που 
αυτό συνεπάγεται: ο υποψήφιος τού κόµµατος µας πήρε για δεύτερη φορά τη - 
Κυκλάδων 3. ο νοµάρχης ή οι υπηρεσίες τής νοµαρχίας ως φορείς εξουσίας: το 
θέµα διευθετήθηκε µετά από παρέµβαση τής - 4. το κτήριο στο οποίο έχει την 
έδρα του ο νοµάρχης ΣΥΝ. νοµαρχείο. νοµαρχιακός, -ή, -ό [1806] αυτός που 
σχετίζεται µε τη νοµαρχία ή και τον νοµάρχη: ~ εκλογές | σύµβουλος | επιτροπές 
|| ~ αυτοδιοίκηση. νοµαρχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {νοµαρχείς...} (λόγ.) είµαι 
νοµάρχης (βλ.λ.) ή αναπληρώνω τον νοµάρχη, ασκώ τα καθήκοντα του σε 
περίπτωση πουαυτός απουσιάζει ή κωλύεται. νοµάς (ο/η) {νοµάδ-α, (θηλ. 
νοµάδος), -α | -ες} 1. αυτός που δεν έχει µόνιµη κατοικία, αλλά µετακινείται 
από τόπο σε τόπο, χωρίς να εγκαθίσταται πουθενά µόνιµα: πέρασε όλη τη ζωή 
του σαν ~, πηγαίνοντας από 'δω κι από 'κεί 2. νοµάδες (οι) λαός που δεν είναι 
εγκατεστηµένος κάπου µόνιµα, αλλά περιπλανάται από τόπο σε τόπο, κυρ. για 
να βρει βοσκή για τα κοπάδια: πολλοί τσιγγάνοι είναι ~ || οι Τουαρέγκ είναι ~ τής 
ερήµου. Επίσης (καθηµ.) νοµάδας. — νοµαδικός, -ή, -ό [αρχ.], νοµαδικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυγάς. [ΕΤΥΜ < αρχ. νοµάς, -άδος < νοµός | νοµή 
(πβ. µόνος - µονάς, -άδος)]. νοµάτισµα (το) {νοµατίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(λαϊκ.) 1. η αναφορά (κάποιου) µε το όνοµα του ΣΥΝ. κατονοµασία, αναφορά 2. 
ΛΑΟΓΡ. εξορκισµός κατά τον οποίο αναφέρεται το όνοµα τού αρρώστου µαζί 
µε το όνοµα τού Χριστού, τής Παναγίας και αγίων. — νοµατίζω ρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νοµατίζω < µτγν. ονοµατίζω (βλ.λ.)]. νοµάτοί κ. νοµαταίοι 
(οι) {µόνο στον πληθ.} (λαϊκ.) άτοµα, πρόσωπα (χωρίς να καθορίζονται ή να 
προσδιορίζεται η ταυτότητα τους): τους καθισµένους τους λογάριαζε ίσαµε 
δέκα-δώδεκα νοµαταίους || το δωµάτιο είναι µικρό- πού θα τους βολέψω είκοσι 
νοµάτους; ΣΥΝ. άνθρωποι, ψυχές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όνοµάτοι, από τη γεν. πληθ. ονοµάτων τού αρχ. όνοµα (πβ. κ. 
ανθρώπων - άνθρωποι, δασκάλων - δάσκαλοι), κατά το σχήµα νοικοκύρης - 
νοικοκυραίοι, κατεργάρης - κατεργαραίοί]. νοµέας (ο) {νοµ-είς, -έων} 1. ΝΟΜ. 
το πρόσωπο το οποίο ασκεί φυσική εξουσία πάνω σε πράγµα «διάνοια κυρίου», 
µε τη θέληση δηλαδή να εξουσιάζει το πράγµα ως κύριος 2. (γενικότ.) αυτός 
που διαθέτει και εκµεταλλεύεται (κάτι): οι ~ τής εξουσίας 3. ο ποιµένας 4. 
ΝΑΥΤ. καθένα από τα σιδερένια δοκάρια που συνδέονται συµµετρικά µε την 
καρίνα και σχηµατίζουν τον σκελετό τού σκάφους. Επίσης (λόγ.) νοµεύς [αρχ.] 
{νοµέως}. [ΕΤΥΜ < αρχ. νοµεύς < νοµή]. νοµενκλατούρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1.(παλαιότ.) ο κατάλογος των ηγετικών θέσεων στα όργανα τού 
(κοµουνιστικού) κόµµατος και τού κράτους, στις οικονοµικές µονάδες και τις 
κοινωνικές οργανώσεις, καθώς επίσης και των προσώπων που είναι κατάλληλα 
να καταλάβουν τις θέσεις αυτές, όπως καθορίστηκε από το Σοβιετικό Κοµουνι-
στικό Κόµµα, αλλά και τα όµοια κόµµατα των άλλων λεγοµένων σο-
σιαλιστικών χωρών 2. (κακόσ.) η προνοµιούχος κοινωνική τάξη των κρατικών 
και οικονοµικών αξιωµατούχων στο πλαίσιο ολοκληρωτικού καθεστώτος, κυρ. 
κοµουνιστικού, αλλά και σε δηµοκρατικά καθεστώτα: η ~ τού κόµµατος (τα 
πρόσωπα που κατέχουν τις σηµαντικότερες θέσεις στον κοµµατικό µηχανισµό). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. nomenclatura «κατάλογος ονοµάτων» < nomen-clator < nomen 
«όνοµα» + -clator < calo «καλώ, ονοµάζω», o nomenclator στην αρχαία Ρώµη 
ήταν ένας δούλος επιφορτισµένος µε την ευθύνη να συνοδεύει τον κύριο του 
κατά τη διάρκεια τής προεκλογικής του εκστρατείας, προκειµένου να του 
κατονοµάζει τα σπουδαία πρόσωπα που συναντούσε και να τηρεί ονοµαστικό 
αρχείο αυτών των προσώπων]. νοµεύς (ο) → νοµέας 
νοµευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νοµέα (τον ποιµένα)· 
ποιµενικός: ~ είδη 2. αυτός που είναι κατάλληλος για βοσκή: ~ φυτά. νοµή (η) 
(λόγ.) 1. ο τόπος όπου υπάρχει τροφή (για τα ζώα): ορεινές | πεδινές ~ ΣΥΝ. 
βοσκή, βοσκότοπος, βοσκοτόπι · 2. (α) το να νέµεται κανείς κάτι: η ~ τής 
εξουσίας (β) ΝΟΜ. η φυσική εξουσίαση την οποία ένα πρόσωπο ασκεί πάνω σε 
συγκεκριµένο πράγµα «διάνοια κυρίου», µε τη θέληση δηλαδή να εξουσιάζει το 
πράγµα ως κύριος (βλ. κ. λ. κατοχή). 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < νέµω (βλ.λ.)]. -νοµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν: 1. επιστήµη: δικο-νοµία, αστρο-νοµία, οικο-νοµία 2. 
υπηρεσία αρµόδια για κάτι: αστυ-νοµία, αγρο-νοµία 3. σχέση µε τους νόµους: 
ισο-νο-µία, ευ-νοµία, α-νοµία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. νόµος και έχει τη σηµ. «διευθέτηση, ρύθµιση» (λ.χ. αρχ. άγορα-νοµία, 
µτγν. γαστρονοµία), απαντά δε και σε ελληνογενείς ξέν._ όρους, λ.χ. γαλλ. agro-
nomie]. νοµίατρος (ο/η) {νοµιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός που εποπτεύει ως 
δηµόσιος υπάλληλος την υγιεινή και την κατάσταση τής υγείας των κατοίκων 
νοµού. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. médecin de département]. νοµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{νόµισ-α, -τηκα} ♦ (µετβ.) 1. έχω τη γνώµη ή την άποψη, χωρίς να είµαι και 
σίγουρος: ~ ότι κλείδωσα, θέλω όµως 
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να βεβαιωθώ || ~ ότι µε κοροϊδεύουν || τι νοµίζεις πως µε θέλει; || -Γον είδες να 
φεύγει; -Έτσι ~ || Απλώς νοµίζεις; Εγώ όµως θέλω σίγουρη απάντηση || (αρνητ. 
+να) δεν - να χρειάζεται τίποτε άλλο ΣΥΝ. µου φαίνεται, φαντάζοµαι, είµαι τής 
γνώµης, έχω την εντύπωση | την ιδέα' ΦΡ. δεν (το) νοµίζω δεν έχω τέτοια 
εντύπωση, δεν το θεωρώ πιθανό ή ορθό· ως αρνητική απάντηση σε ερώτηση 
για το αν κάτι είναι πιθανό ή ισχύει: -Λες να είναι άρρωστος; -~· αν ήταν 
άρρωστος, θα το είχα µάθει ΣΥΝ. δεν (το) πιστεύω 2. (γενικότ.) έχω την 
πεποίθηση, πιστεύω: πάντως εγώ ~ ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα || αν νοµίζετε 
κάτι τέτοιο, δεν µπορώ να κάνω τίποτε για να σας µεταπείσω || (µε αγανάκτηση 
σε κάποιον που φέρεται προκλητικά) ποιος νοµίζεις ότι είσαι; 3. υποθέτω: 
νόµιζα ότι θα είχε συναισθανθεί το σφάλµα του 4. (σε ευγενική διατύπωση, για 
να µετριαστεί το νόηµα ή το ύφος τής πρότασης): ~ ότι είναι ώρα να 
καθίσουµε στο τραπέζι (για να µετριαστεί το επιτακτικό ύφος) || δεν ~ ότι έχετε 
δίκιο (ηπιότερο τού «δεν έχετε δίκιο») 5. (συχνά +για) θεωρώ: τον νόµιζα για 
φίλο, αλλά είχα άδικο || κάνει εκείνο που νοµίζει σωστό || είναι πολύ πιο προσι-
τός απ' όσο νοµίζουν ♦ 6. (αµετβ.) (αργκό) νοµίζω; σωστά δεν µιλάω; καλά 
δεν τα λέω; (λέγεται συµπερασµατικά, αφού εκφράσει κάποιος µιαν άποψη): 
Αφού δεν γούσταρες την παρέα µας, ας µην ερχόσουν µαζί µας! ~; ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «έχω τη συνήθεια, δέχοµαι ως νόµιµο», < νόµος]. 

νοµίζω: συνώνυµα. Το νοµίζω χρησιµοποιείται από τον οµιλητή, για να 
δηλώσει τη γνώµη του επί ορισµένου θέµατος, γνώµη που προέρχεται από 
προσωπική, υποκειµενική εκτίµηση των δεδοµένων, χωρίς να διεκδικεί 
βεβαιότητα ή αντικειµενικότητα (Νοµίζω ότι έχουν άδικο - Όλοι νοµίζουν 
πως ακολουθεί εσφαλµένη τακτική). Η περίφραση έχω τη γνώµη και η, 
λιγότερο εύχρηστη, περίφραση είµαι τής γνώµης, µε έµφαση στη λ. γνώµη 
και οι δύο, δηλώνουν ό,τι το νοµίζω. Η προσωπική θέση τού οµιλούντος, η 
προσωπική άποψη για ένα θέµα δηλώνεται περισσότερο µε το πιστεύω 
(∆εν πιστεύω πως µπορεί να πετύχει ένα τέτοιο σύστηµα). Η χρήση τού 
κρίνω από τον οµιλητή δείχνει ότι η γνώµη που διατυπώνει είναι 
αποτέλεσµα λογικής επεξεργασίας και αποτελεί εκτίµηση που βρίσκεται 
πιο κοντά στη βεβαιότητα· το ίδιο και το εκτιµώ (Κρίνουµε ότι η κυβέρνηση 
διαπράττει ολέθριο σφάλµα µε τη στάση που τηρεί στο µεγάλο αυτό θέµα - Η 
αντιπολίτευση εκτιµά ότι τα νέα µέτρα για την οικονοµία θα προκαλέσουν 
πρωτοφανή κοινωνική αναταραχή). Τα φρονώ και πρεσβεύω δηλώνουν ότι 
ο οµιλητής έχει σχηµατίσει σταθερή άποψη για ένα θέµα και ότι τα 
λεγόµενα του αποτελούν θέση και όχι προσωρινή εκτίµηση (Φρονεί ότι η 
οικονοµική εξαθλίωση αυτής τής χώρας δεν είναι αναστρέψιµη στο εγγύς 
µέλλον - Οι Γάλλοι διανοούµενοι πρεσβεύουν ότι η φιλοσοφία στη Γαλλία 
µπορεί να αναταράξει τα λιµνάζοντα ύδατα τής πνευµατικής ραστώνης που 
επικρατεί τα τελευταία χρόνια). Πιο ασθενή προσωπική άποψη, µε 
περισσότερα στοιχεία αµφιβολίας, εκφράζει η χρήση των ρηµάτων βρίσκω, 
θαρρώ και µου φαίνεται (Βρίσκω πως είναι υπερβολική η αντίδραση τής 
αντιπολίτευσης σε αυτό το θέµα - Θαρρώ πως έχει δίκιο ότι µπορεί και να 
πετύχει το πείραµα - Μου φαίνεται ότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήµατα). Τε-
λευταία, χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο µια µετριαστική έκφραση 
γνώµης, η περίφραση έχω την εντύπωση. Η χρήση της υποδηλώνει ότι ο 
οµιλητής δεν διεκδικεί ότι η γνώµη του είναι η σωστή, αλλά αντιθέτως ότι 
εκφέρει την προσωπική του αντίληψη για ένα θέµα (Εχω την εντύπωση π-
ως θέλουν να κλείσουν το θέµα µε το µικρότερο δυνατό κόστος). Σε µια τάση 
που παρατηρείται τελευταία για όλο και µεγαλύτερη χρήση ενός 
«µετριαστικού (µετριοπαθούς) λόγου» στην επικοινωνία, ίσως και από 
κάποια επίδραση τής Αγγλικής (guess, imagine), τα ρήµατα υποθέτω και 
φαντάζοµαι χρησιµοποιούνται συχνά στη θέση τού νοµίζω (Υποθέτω πως 
δεν θα θελήσει να εκτεθεί µιλώντας δηµόσια - ∆εν φαντάζοµαι να 
υποστηρίξει τέτοιες ακραίες απόψεις στη Γενική Συνέλευση). 

νοµική (η) [µτγν.] 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης το ∆ίκαιο και 
τους νόµους ΣΥΝ. νοµικά (τα) 2. Νοµική (η) η Νοµική Σχολή: η κατάληψη τής 
Νοµικής από τους φοιτητές. 

νοµικισµός (ο) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η ερµηνεία των νόµων και τού ∆ικαίου 
µε τρόπο που να προσαρµόζεται κάθε φορά στις επιδιώξεις µας ΣΥΝ. 
δικολαβισµός. — νοµικίστικος, -η, -ο, νοµικίστικα επίρρ. 

νοµικός (ο/η) [µτγν.] 1. επιστήµονας που ασχολείται µε το ∆ίκαιο και τους 
νόµους: έγκριτος ~ 2. δικηγόρος ή δικαστικός. 

νοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τους νόµους: ~ 
µελέτες | έρευνες | σπουδές | καθεστώς | υπόσταση | επιπλοκή | κώλυµα | 
υποχρέωση | προστασία | βάση | ισχύς | ευθύνη | συνέπεια | δέσµευση | έρεισµα 
2. αυτός που σχετίζεται µε τη νοµική επιστήµη ή/και τους νοµικούς: ~ 
λεξιλόγιο | πλαίσιο | διαδικασία | πρακτική | θεωρία | επιχειρηµατολογία | όρος 
| σφάλµα | κόσµος | επιτροπή | κύκλοι | κλάδος || από ~ απόψεως είναι σωστό 
3. (α) νοµικός σύµβουλος δικηγόρος που παρέχει νοµικές συµβουλές και γενι-
κότ. αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών µε τους νόµους τού 
κράτους υποθέσεων εταιρείας, επιχείρησης, οργανισµού κ.λπ. (β) νοµικό 
πρόσωπο ίδρυµα ή οργανισµός, στον οποίο αναγνωρίζονται από τον νόµο 
δικαιώµατα ή υποχρεώσεις ανάλογες µε αυτές που έχουν φυσικά πρόσωπα (γ) 
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (συντοµ. Ν.Π.∆.∆.) το νοµικό πρόσωπο 
που αποσκοπεί στην εκπλήρωση σκοπών κρατικής αρµοδιότητας και τού 
οποίου τη σύσταση προβλέπει και ρυθµίζει ειδικός νόµος (δ) Νοµικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ι- 

καίου (συντοµ. Ν.Π.Ι∆.) το νοµικό πρόσωπο που συστήνεται από καθαρά 
ιδιωτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο τής ελευθερίας τού συνε-ταιρίζεσθαι (λ.χ. 
σύλλογος, σωµατείο, ίδρυµα, εταιρεία, συνεταιρισµός κλπ.) (ε) Νοµικό 
Συµβούλιο τού Κράτους ένα από τα ανώτατα συλλογικά όργανα τής 
κεντρικής διοίκησης, που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονοµικών και 
λειτουργεί ως δικηγόρος, νοµικός παραστάτης και σύµβουλος τού κράτους 4. 
νοµικός (ο/η) βλ.λ. 5. νοµική (η) βλ.λ. 6. νοµικά (τα) (α) η νοµική επιστήµη 
(βλ. λ. νοµική) (β) (γενικότ.) όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τους νόµους 
και την ερµηνεία τους: ασχολούµαι µε τα ~. — νοµικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

νοµιµοποίηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδικασία και η 
πράξη µε την οποία κάτι γίνεται νόµιµο: η ~ αυθαίρετου κτίσµατος || η ~ µιας 
σχέσης µε τον γάµο || ~ των αµβλώσεων || ~ τού ψευδοκράτους. 

νοµιµοποιητικός, -ή, -ό αυτός µε τον οποίο γίνεται κάτι νόµιµο: ~ απόφαση. 
νοµιµοποίητος, -η, -ο [1840] (για εξώγαµο τέκνο) αυτός που νοµιµοποιήθηκε, 

που αναγνωρίστηκε δηλ. από τους γονείς του (και ιδ. από τον πατέρα) εκ των 
υστέρων. 

νοµιµοποιώ ρ. µετβ. [1826] {νοµιµοποιείς... | νοµιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καθιστώ (κάτι) νόµιµο, στηρίζω ή κατοχυρώνω νοµικώς, προσδίδω 
εκ των υστέρων σε (κάτι) νόµιµο ή νοµιµοφανή χαρακτήρα: επιθυµεί να 
νοµιµοποιήσει τη σχέση του µαζί της (να την παντρευτεί) || δεν δικαιούται 
κανένας να δηµιουργεί παράνοµες καταστάσεις και έπειτα να αξιώνει από το 
κράτος να νοµιµοποιεί τις παρανοµίες του || (µτφ.) «είναι απαράδεκτο η 
οµοσπονδία των εκπαιδευτικών να προβάλλει απόψεις, οι οποίες νοµιµοποιούν 
τη λογική τής µικρότερης προσπάθειας» (εφηµ.). 

νόµιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται σύµφωνα µε τον νόµο 
(βλ.λ.) ή/και µε τα ήθη και τα έθιµα, που υπάρχει ή γίνεται σε συµφωνία µε 
τους θεσµούς, αυτός που δεν αντιτίθεται στο θετό και το εθιµικό ∆ίκαιο: ~ 
γάµος | επιδίωξη | απαίτηση | καθεστώς | πράξη | εξουσία | κυβέρνηση | αρχή | 
λειτουργία νυχτερινού κέντρου | πώληση ΣΥΝ. έννοµος, θεµιτός, σύννοµος, 
κανονικός ΑΝΤ. άνοµος, παράνοµος, έκνοµος, αθέµιτος, παράτυπος, 
αντικανονικός 2. (ειδι-κότ.) αυτός που καθορίζεται, που προσδιορίζεται από 
τους νόµους και το ∆ίκαιο: ~ δικαίωµα | διαδικασία | διευθέτηση | κοινοποίηση 
| κέρδος | κανονισµός | δικαιολογητικά | προσόντα | ηλικία (κατά την οποία ο 
νέος πολίτης αποκτά ορισµένα δικαιώµατα σύµφωνα µε τον νόµο) | άδεια | 
αµοιβή || χρησιµοποίησε ~ µέσα || υφίσταται τις ~ συνέπειες! κυρώσεις || έλαβε 
τη ~ αποζηµίωση ΑΝΤ. έκνοµος 3. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που αντλεί τη 
θέση και τα δικαιώµατα (ή και τις υποχρεώσεις του) από τον νόµο ή/και από 
αναγνωρισµένες νοµικώς διαδικασίες στο πλαίσιο δεδοµένης κοινωνίας: ~ 
διάδοχος! κληρονόµος | εκπρόσωπος εταιρείας | αντιπρόσωπος | πληρεξούσιος | 
σύζυγος | τέκνο (αυτό που γεννιέται µετά από έγκυρο γάµο) ΣΥΝ. γνήσιος, 
αναγνωρισµένος ΑΝΤ. παράνοµος, έκνοµος, (για παιδιά) νόθος, εξώγαµος· ΦΡ. 
νόµιµη άµυνα βλ. λ. άµυνα 4. (ειδικότ.) (α) νόµιµα (τα) οι διατάξεις και οι 
διατυπώσεις που περιλαµβάνονται στους νόµους και διαµορφώνουν τους 
κανόνες ζωής και δράσης στο πλαίσιο πολιτισµένης κοινωνίας· ΦΡ. διεθνή 
νόµιµα οι διατάξεις τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου, µε τις οποίες οφείλουν να 
ευθυγραµµίζονται οι σχέσεις µεταξύ των κρατών (β) νόµιµο (το) το σύµφωνο 
µε τον νόµο, η νοµιµότητα: αµφισβητείται το νόµιµο τού διορισµού του 5. ΝΟΜ. 
νόµιµη µοίρα βλ. λ. µοίρα. — νόµιµα | νοµίµως [αρχ.] επίρρ. 

νοµιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η συµφωνία µε τους νόµους, µε τους 
κανόνες και τα θεσπίσµατα τού ∆ικαίου: από πολλές πλευρές αµφισβητείται η 
~ τής κυβέρνησης || οι πράξεις τής πολιτικής ηγεσίας τής γείτονος χώρας 
προσβάλλουν τη διεθνή - || νοµικοί κύκλοι διατυπώνουν αντιρρήσεις ως προς τη 
~ τής όλης διαδικασίας ΑΝΤ. ανοµία, παρανοµία 2. (ειδικότ.) η τήρηση των 
νόµων και των κανόνων τού ∆ικαίου: οι εκπρόσωποι των συνδικάτων θα 
διεκδικήσουν την εκπλήρωση των αιτηµάτων τους µέσα στο πλαίσιο τής ~ || 
τέτοιες πράξεις καταλύουν κάθε έννοια νοµιµότητας και αποτελούν πα-
ραδείγµατα προς αποφυγήν ΑΝΤ. ανοµία 3. το νόµιµο καθεστώς, οµαλή 
λειτουργία των θεσµών σύµφωνα µε τους δηµοκρατικούς κανόνες: µε την 
πτώση τής δικτατορίας αποκαταστάθηκε η ~ στη χώρα || παραβίαση τής ~. 

νοµψοτόκως επίρρ.· µε νόµιµο τόκο: «η εταιρεία θα καταβάλει, ~, δέκα εκατ. 
δολάρια» (εφηµ.). 

νοµιµοφανής, -ής, -ές [1892] {νοµιµοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· νοµιµο-
φανέστερος, -ατός} (λόγ.) αυτός που φαίνεται νόµιµος, αλλά δεν είναι, που 
συµφωνεί µε το γράµµα ή µε τον τύπο τού νόµου, αλλά παραβιάζει την ουσία 
του: ~ ενέργεια | ανάληψη υπηρεσίας | ανάθεση εκτελέσεως δηµόσιου έργου. — 
νοµιµοφανώς επίρρ. [1890], νοµιµοφάνεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < νόµιµος + -φανής < ρ. φαίνοµαι (παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

νοµψοφροσύνη (η) [1887] [χωρ. πληθ.} η συµµόρφωση προς τους νόµους και 
τις επιταγές τού ∆ικαίου· η τήρηση τής νοµιµότητας. 

νοµιµόφρων, -ων, -ον [1856] (νοµιµόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) (για ανθρώπους και ό,τι σχετίζεται µε αυτούς) αυτός που αγαπά τη 
νοµιµότητα (βλ.λ.), που σκέπτεται, πράττει και ενεργεί σύµφωνα µε τους 
νόµους, που συµµορφώνεται µε τις επιταγές τού ∆ικαίου: σε όλη του τη ζωή 
υπήρξε φιλήσυχος και ~ πολίτης || στην περίπτωση αυτή σκοπεύω να τηρήσω 
άκρως νοµιµόφρονα στάση || υπήρξε πάντα ~ στοιχείο ΣΥΝ. νοµοταγής, 
φιλόνοµος ΑΝΤ. παράνοµος. Επίσης (καθηµ.) νοµιµόφρονας (ο/η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < νόµιµος + -φρων < φρήν, -ενός (βλ.λ.), 
απόδ. τού γαλλ. légitimiste]. 

νοµιναλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική αντίληψη που 
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αναπτύχθηκε κυρ. κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, σύµφωνα µε την οποία οι 
καθολικές έννοιες (δηλ. οι λέξεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
χαρακτηρίσουν ένα σύνολο οντοτήτων | πραγµάτων κ.λπ. ή κάτι γενικό) δεν 
έχουν πραγµατική ύπαρξη, αλλά είναι µόνο ονόµατα, δηλ. απλώς λεκτικά 
σύµβολα -και µάλιστα µεµονωµένων πραγµάτων-χωρίς υπόσταση ΣΥΝ. 
ονοµατοκρατία ΑΝΤ. ρεαλισµός, πραγµατισµός, πραγµατοκρατία · 2. ΟΙΚΟΝ. 
θεωρία κατά την οποία το χρήµα δεν πρέπει να έχει πραγµατική, εσωτερική 
αξία, αλλά µόνο την αντίστοιχη ονοµαστική, που δίδεται συµβατικά σε αυτό. — 
νοµιναλιστής (ο), νο-µιναλίστρια (η), νοµιναλιστικός, -ή, -ό, νοµιναλιστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. nominalisme < nominal < µεσν. λατ. 
nominalis «ονοµαστικός» < λατ. nomen «όνοµα»]. νόµισµα (το) (νοµίσµ-ατος | 
-ατα, -άτων} 1. η βασική χρηµατική µονάδα κράτους, αυτή που χρησιµεύει για 
τον καθορισµό των αξιών το χρήµα που κυκλοφορεί και ισχύει σε 
συγκεκριµένη επικράτεια: το ~ της Ελλάδας είναι η δραχµή || το εθνικό ~ || ξένο | 
σταθερό | σκληρό | διολισθαίνον ~ || υποτίµηση | υπερτίµηση νοµίσµατος || το 
ενιαίο ευρωπαϊκό ~· ΦΡ. τρέχον νόµισµα ο οικείος, αυτός µε τού οποίου τη χρή-
ση είναι κανείς εξοικειωµέ\Ός: τέτοιοι γραµµατικοί όροι αποτελούν ~ για τους 
φιλολόγους 2. κοµµάτι από µέταλλο, συνήθ. στρογγυλό µε δύο επίπεδες πλευρές 
που φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις, το οποίο κυκλοφορείται επισήµως από το 
κράτος, κυρ. ως χρηµατική µονάδα µικρής ανταλλακτικής αξίας: το τάλιρο, το 
δεκάρικο, το εικοσάρικο, το πενηντάρικο είναι ορισµένα ελληνικά ~ || το κράτος 
έκοψε καινούργιο ~ (το έθεσε σε κυκλοφορία) || θα κυκλοφορηθεί αναµνηστική 
σειρά αργυρών νοµισµάτων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, που θα διατεθεί στους 
συλλέκτες (δεν θα χρησιµοποιηθεί ως χρηµατική µονάδα) || ρίχνω το ~ κορώνα-
γράµµατα (στρίβω το ~) || χρυσό | αρχαίο | κίβδηλο | κάλπικο ~ || συλλογή 
νοµισµάτων ΣΥΝ. (για χρήµατα) κέρµα (πβ. λ. χαρτονόµισµα)· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
πληρώνω (κάποιον) µε το ίδιο νόµισµα ανταποδίδω (σε κάποιον) τα ίσα, κάνω 
σε (κάποιον) ό,τι µου έκανε (β) η άλλη όψη τού νοµίσµατος βλ. λ. άλλος. — 
(υποκ.) νοµι-σµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθιερωµένος θεσµός, συµφωνηθείσα ρύθµιση» 
και ειδικότ. «η χρηµατική µονάδα τής οποίας η αξία αναγνωρίζεται κοινώς ως 
µέσον συναλλαγής», < νοµίζω (βλ.λ.). Η φρ. πληρώνω µε το ίδιο νόµισµα 
αποδίδει το γαλλ. rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Οµοίως και η φρ. 
τρέχον νόµισµα (< γαλλ. monnaie courante)]. 

δεν δίνω δυάρα | δραχµή | φράγκο | δεκάρα - δεν αξίζει µια πεντάρα | 
δραχµή | φράγκο | δίφραγκο. Συχνή είναι η χρήση φράσεων µε αναφορά σε 
ευτελούς αξίας νοµίσµατα (δίλεπτο = δυάρα, δεκάλεπτο = δεκάρα, µία 
δραχµή = δραχµή ή φράγκο, δύο δραχµές = δίφραγκο κ.τ.ό.(, για να 
δειχθεί η παντελής αδιαφορία τού οµιλούντος προς κάτι ή η 
ευτελέστατη/µηδαµινή αξία τού αναφεροµένου (αντικειµένου, ανθρώπου 
κ.λπ.) στην εκτίµηση τού οµιλούντος. 

νοµισµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το νόµισµα: ~ κυκλοφορία | 
σταθερότητα | συλλογή | µουσείο | επιτροπή (που µελετά ό,τι σχετίζεται µε το 
εθνικό νόµισµα) | καθεστώς (αυτό που ισχύει για το νόµισµα) | νόµος | ισοτιµία 
| αστάθεια | κρίση | επίπτωση (λ.χ. στην ισοτιµία) | ισορροπία | µεταρρύθµιση | 
µονάδα (δηλ. το επίσηµο νόµισµα χώρας) | ε'νωση κρατών | πολιτική ΣΥΝ. 
χρηµατικός, συναλλαγµατικός 2. ΟΙΚΟΝ. (α) νοµισµατικά αποθέµατα η 
ποσότητα τού χρυσού (σε ράβδους, νοµίσµατα κ.λπ.) και τού συναλλάγµατος 
που κατέχει η κεντρική τράπεζα κάθε χώρας, µε βάση τα οποία ρυθµίζεται η 
αξία των νοµισµάτων που κυκλοφορούν (β) νοµισµατικό σύστηµα το σύνολο 
των κανόνων που αναφέρονται στον καθορισµό τής αξίας τού βασικού 
νοµίσµατος χώρας, στο σύστηµα εκδόσεως και κυκλοφορίας του, καθώς 
επίσης και στη µετατρεψιµότητα του (γ) νοµισµατική πολιτική τα µέτρα που 
λαµβάνει η κυβέρνηση, για να επηρεάσει την οικονοµική δραστηριότητα 
µέσω τού χειρισµού τής προσφοράς τού χρήµατος, τής πίστεως (βλ.λ.), των 
επιτοκίων κ.λπ., µε στόχο να επιτύχει συγκεκριµένους οικονοµικούς σκοπούς 
(λ.χ. τη σταθεροποίηση των τιµών, την οικονοµική ανάπτυξη κ.λπ.) (δ) νοµι-
σµατική ανάλυση η συστηµατική στατιστική παρακολούθηση των 
προβληµάτων που εµφανίζει η κυκλοφορία τού νοµίσµατος µιας χώρας και η 
αναζήτηση των αιτίων της, µε σκοπό την έγκαιρη αποτροπή πληθωριστικών 
πιέσεων στην οικονοµία (ε) νοµισµατική κρίση η διαταραχή τής ισορροπίας 
ανάµεσα στις ανάγκες σε νόµισµα µιας χώρας και στις δυνατότητες της για 
έκδοση του, πράγµα που συνεπάγεται διαταραχή τής εξωτερικής ισοτιµίας τού 
νοµίσµατος (στ) νοµισµατική ζώνη βλ. λ. ζώνη 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. (ειδικότ.) 
νοµισµατική (η) η νοµισµατολογία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; Πολλοί οικονοµικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. νοµισµατικό 
σύστηµα | µονάδα | κρίση | ζώνη | ανάλυση (< γαλλ. système | monnaie | crise | 
zone | analyse monétaire)]. 

νοµισµατοδέκτης (ο) {νοµισµατοδεκτών} ο κερµατοδέκτης (βλ.λ.). 
νοµισµατοθήκη (η) [1812] {νοµισµατοθηκών} ειδική θήκη όπου φυλάσσονται 

ή/και εκτίθενται νοµίσµατα και µετάλλια παλαιότερων εποχών µε 
αρχαιολογική και συλλεκτική αξία. 

νοµισµατοκοπείο (το) [1824] κρατικό εργοστάσιο, στο οποίο κόβονται τα 
µεταλλικά και εκτυπώνονται τα χάρτινα νοµίσµατα τής βασικής νοµισµατικής 
µονάδας τού κράτους. 

νοµισµατοκοπία (η) [1822] (χωρ. πληθ.} η τεχνική και η διαδικασία τής κοπής 
ή εκτύπωσης νοµισµάτων.    — νοµισµατοκόπος (ο/η) [1845], 
νοµισµατοκοπώ ρ. [1886]{-είς...}. [ΕΤΥΜ. < νοµισµατοκόπος < νόµισµα + -
κόπος < κόπτω]. 

νοµισµατολογία (η) [1856] (χωρ. πληθ.) κλάδος τής αρχαιολογίας που 
ασχολείται µε τη µελέτη νοµισµάτων και µεταλλίων προγενέστερων εποχών 
από άποψη ιστορική, γλωσσική, καλλιτεχνική, γεωγραφική κ.λπ., 
συµβάλλοντας σηµαντικά στην κατανόηση τής δοµής και τής λειτουργίας των 
αρχαίων κοινωνιών ΣΥΝ. νοµισµατική. — νοµισµατολόνος (ο/η) [1830], 
νοµισµατολογικός, -ή, -ό [1839], νοµι-σµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

νοµισµατοπώλης (ο) [µτγν.] (νοµισµατοπωλών), νοµισµατοπώ-λισσα (η) 
(δύσχρ. νοµισµατοπωλισσών} 1. πρόσωπο που πωλεί παλαιά (και ιδ. αρχαία) 
νοµίσµατα µε αρχαιολογική ή/και συλλεκτική αξία 2. (παλαιότ.-σπανιότ.) 
πρόσωπο που ανταλλάσσει νοµίσµατα ΣΥΝ. αργυραµοιβός. Επίσης (λόγ.) 
νοµισµατοπώλις (η) (νοµισµατο-πώλ-ιδος | -ίδων}. 

νοµισµατοσυλλέκτης (ο) (νοµισµατοσυλλεκτών), νοµισµατο-συλλέκτρια (η) 
{νοµισµατοσυλλεκτριών} συλλέκτης νοµισµάτων (συνήθ. παλαιών). 

νοµό'- κ. νοµό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε νόµο ή 
γίνεται σύµφωνα µε νόµο: νοµο-διδάσκαλος, νοµο-θε-σία, νοµο-σχέδιο, νοµό-
τυπος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. νόµος 
(πβ. αρχ. νοµο-θεσία)]. 

νοµό2- κ. νοµ- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε 
νοµό: νοµο-µηχανικός, νοµο-κτηνίατρος, νοµ-άρχης. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. νοµός (πβ. νοµ-άρχης)]. 

νοµογράφηµα (το) {νοµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΑΘ. ειδικός 
υπολογιστικός χάρτης µε κλίµακες που περιέχουν τιµές τριών ή περισσοτέρων 
µεταβλητών, ο οποίος χρησιµοποιείται στη µηχανική, τη βιοµηχανία και στις 
φυσικές επιστήµες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nomograph]. 

νοµογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΑΘ. ειδική µέθοδος για την επίλυση 
(µαθηµατικών) προβληµάτων ή την παρουσίαση (µαθηµατικών) νόµων, που 
συνίσταται στην αντικατάσταση των αριθµητικών υπολογισµών από πίνακες 
ή γραφικές παραστάσεις, οι οποίες διαθέτουν γραµµές κατάλληλα 
σχεδιασµένες, ώστε τα σηµεία στα οποία τέµνονται µεταξύ τους να 
καθορίζουν τις λύσεις. 
[EJTYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nomographic άσχετο προς το αρχ. 
νοµογραφία «θέσπιση νόµων»]. 

νοµοδιδάσκαλος (ο) [µτγν.] (νοµοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. πρόσωπο 
που ασχολείται µε τη διδασκαλία των νόµων, ο καθηγητής τής νοµικής 2. 
(γενικότ.) ο βαθύς γνώστης των νόµων και τού ∆ικαίου, τού οποίου η γνώµη 
έχει µεγάλο κύρος: διάσηµος | φηµισµένος | εξαίρετος ~ ΣΥΝ. νοµοµαθής. 

νοµοθεσία (η) [αρχ.] (νοµοθεσιών} 1. η σύνταξη νόµων και η επιβολή τους από 
τις αρµόδιες αρχές ΣΥΝ. νοµοθέτηση, θεσµοθεσία, θεσµοθέτηση 2. (συνεκδ.) 
το σύνολο των νόµων που έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν σε δεδοµένη 
πολιτεία: η αµοιβή των υπερωριών καθορίζεται µε βάση την ισχύουσα ~ || 
κωδικοποίηση | εφαρµογή | ψήφιση | τροποποίηση νοµοθεσίας || δηµοκρατική | 
δρακόντειος | υφιστάµενη | κείµενη | παλαιά ~ || ελληνική | αγγλική | γαλλική | 
κοινοτική ~3. (ειδικότ.) το σύνολο των νόµων που ρυθµίζουν τις σχέσεις σε 
ορισµένο τοµέα τού ∆ικαίου: εκπαιδευτική | εργατική | στρατιωτική | 
τελωνειακή | φαρµακευτική | ποινική | φορολογική | κοινωνική ~ 4. (παλαιότ.) 
το σύνολο των νόµων που συνέταξε και επέβαλε ένας νοµοθέτης: η ~ τού 
∆ράκοντα | τού Λυκούργου | τού Σόλωνα. 

νοµοθέτηµα (το) [αρχ.] (νοµοθετήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο κανόνας ∆ικαίου, 
κάθε κείµενο που έχει τον χαρακτήρα και την ισχύ νόµου: η Βουλή ψήφισε 
τρία ~, που θεωρούνται πολύ σηµαντικά για την οικονοµική πολιτική τής 
κυβέρνησης || ανελεύθερο | αντεργατικό ~ || κατάρτιση | θέσπιση | ψήφιση | 
καταψήφιση νοµοθετήµατος ΣΥΝ. νόµος· 

νοµοθέτης (ο) (νοµοθετών), νοµοθετις (η) [µτγν.] (νοµοθέτιδ-ος,-α | -ίδων} 1. 
πρόσωπο που νοµοθετεί, που θεσπίζει και επιβάλλει νόµους: ο Σόλων 
θεωρείται µέγας ~ και πολιτικός || ο αληθινός ~ πρέπει να βλέπει πάντοτε προς 
το µέλλον ΣΥΝ. θεσµοθέτης, θεσµοδότης 2. (συνεκδ.) το µέλος τού επίσηµου 
σώµατος ή το ίδιο το σώµα στο σύνολο του (Βουλή, Γερουσία κ.λπ.) που 
νοµοθετεί: στην περίπτωση αυτή ο ~ είναι σαφής και ορίζει την επιβολή 
κυρώσεων 3. πρόσωπο που θέτει τα θεµέλια, που επινοεί και επιβάλλει τους 
θεµελιώδεις νόµους και κανόνες επιστήµης, τέχνης κ.λπ.: ~ τής ποίησης | τής 
µπαλλά-ντας. [ΕΤΥΜ αρχ· < νοµό- + -θέτης < ρ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω)]. 

νοµοθέτηση (η) → νοµοθετώ 
νοµοθετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νοµοθεσία ή/και τον 

νοµοθέτη: ~ έργο | ρύθµιση | µέτρο | διάταξη | εργασίες | πρόταση | λειτουργία | 
κατοχύρωση | καθεστώς | παρέµβαση | επιτροπή | δραστηριότητα | κείµενο | 
εµπόδιο | ρόλος | πλαίσιο | αρµοδιότητες | µεταρρύθµιση | ευεργέτηµα 2. (α) 
νοµοθετική εξουσία η πρώτη και βασική µορφή εξουσίας στο πλαίσιο τής 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένης τριµερούς διάκρισης των εξουσιών (οι άλλες 
δύο είναι η εκτελεστική και η δικαστική), που συνίσταται στη θέσπιση κα-
νόνων ∆ικαίου, αποτελώντας έτσι τη σηµαντικότερη εκδήλωση τής 
πολιτειακής βούλησης, και ασκείται στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα από το 
Κοινοβούλιο (β) νοµοθετικό σώµα σύνολο εκλεγµένων ή διορισµένων 
προσώπων, που έχουν την εξουσία και το καθήκον να θεσπίζουν και να 
τροποποιούν νόµους (γ) νοµοθετικό διάταγµα έγγραφη πράξη τού αρχηγού 
τού κράτους, που συνήθ. προσυπογράφεται από τον αρµόδιο υπουργό, το 
υπουργικό συµβούλιο ή/και τον πρωθυπουργό και έχει ισχύ τυπικού νόµου. — 
νοµοθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΝΑ∆Α 

Αγία Λουκία δολάριο Α. Καραϊβικής ECS 
Άγιος Βικέντιος και δολάριο 

Γρεναδίνες Α. Καραϊβικής EC$ 
Αγιος Θωµάς ντόµπρα Db 

και Πρίγκιπας 
Άγιος Μαρίνος λιρέτα Αγίου Μαρίνου Lit 
Άγιος Χριστόφορος δολάριο EC$ 

και Νέβις Α. Καραϊβικής 
Αζερµπαϊτζάν µανάτ 
Αίγυπτος αιγυπτιακή λίρα LE 
Αιθιοπία αιθιοπικό µπιρ Br 
Αϊτή γκουρντ G 
Ακτή Ελεφαντοστού φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Αλβανία λεκ L 
Αλγερία δηνάριο Αλγερίας DA 
Ανγκόλα κουάνζα ΝΚz 
Ανδόρρα γαλλ. φράγκο-ισπ. πεσέτα F - Pta 
Αντίγκουα και δολάριο EC$ 

Μπαρµπούντα Α. Καραϊβικής 
Αργεντινή πέσο 
Αρµενία ντραµ 
Αυστραλία δολάριο Αυστραλίας $Α 
Αυστρία αυστριακό σελίνι (2002: ευρώ)  S 
Αφγανιστάν αφγάνι AF 
Βανουάτου βατού VT 
Βατικανό λιρέτα Βατικανού VLit 
Βέλγιο βελγικό φράγκο (2002: ευρώ) BF 
Βενεζουέλα µπολιβάρ Bs 
Βιετνάµ νέο ντονγκ D 
Βολιβία µπολιβιάνο $Β 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη δηνάριο Din 
Βουλγαρία λεβ Lv 
Βραζιλία ριάλ R$ 
Γαλλία γαλλικό φράγκο (2002: ευρώ) F 
Γερµανία γερµανικό µάρκο (2002: ευρώ)        DM 
Γεωργία λάρι GEL 
Γιουγκοσλαβία δηνάριο Din 
Γκάµπια νταλάσι D 
Γκαµπόν φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Γκάνα νέο σέντι C 
Γουατεµάλα κετζάλ Q 
Γουιάνα δολάριο Γουιάνας G$ 
Γουινέα φράγκο Γουινέας FG 
Γουινέα-Μπισάου φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Γρενάδα δολάριο Α. Καραϊβικής EC$ 
∆ανία κορώνα ∆ανίας Dkr 
∆οµινικανή ∆ήµο- πέσο ∆οµινικανής ∆ηµοκρατίας      RD$ 

κρατία 
∆υτική Σαµόα τάλα WS$ 
Εκουαδόρ/Ισηµερινός σουκρ S/ 
Ελβετία ελβετικό φράγκο SFR 
Ελλάδα δραχµή (2002: ευρώ) Dr 
Ελ Σαλβαδόρ κολόν Σαλβαδόρ C 
Ερυθραία νάφκα NFE 
Εσθονία κορώνα Εσθονίας ΕΕΚ 
Ζαΐρ (Λαϊκή ∆ήµο- φράγκο Κονγκό CF 

κρατία τού Κονγκό) 
Ζάµπια κουάτσα Ζάµπιας ΖΚ 
Ζιµπάµπουε δολάριο Ζιµπάµπουε Ζ$ 
Ηνωµένα Αραβικά ντιράµ Εµιράτων Dh 

Εµιράτα  
 Ηνωµένες Πολιτείες 
τής Αµερικής δολάριο Η.Π.Α. US$ 
Ηνωµένο Βασίλειο λίρα Αγγλίας (στερλίνα) £ 
Ιαπωνία γεν ¥ 
Ινδία ρουπία Ινδίας Re 
Ινδονησία ρουπία Ινδονησίας Rp 
Ιορδανία δηνάριο Ιορδανίας JD 
Ιράκ δηνάριο Ιράκ ID 
Ιράν ριάλ IR 
Ιρλανδία λίρα Ιρλανδίας (2002: ευρώ) £Ir 
Ισηµερινή Γουινέα φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Ισλανδία κορώνα Ισλανδίας IKr 
Ισπανία πεσέτα (2002: ευρώ) Pta 
Ισραήλ νέο σεκέλΙσραήλ NIS 
Ιταλία ιταλική λιρέτα (2002: ευρώ) Lit 
Καζαχστάν τέγκε Καζαχσταν 
Καµερούν φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Καµπότζη νέο ριέλ CR 
Καναδάς δολάριο Καναδά Can$ 
Κατάρ ριάλ Κατάρ QR 
Κεντροαφρικανική φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 

∆ηµοκρατία 
Κένυα σελίνι Κένυας KSh 
Κίνα γιουάν Υ 

Κιργιζία σοµ Κιργιζίας KGS 
Κνριµπάτι δολάριο Αυστραλίας $Α 
Κολοµβία πέσο Κολοµβίας Col$ 
Κοµόρες φράγκο Κοµορών CF 
Κονγκό φράγκο Γαλλ. Αφρνκαν. Κοινότ.     CFAF 
Κορέα (1) Βόρεια γουόν Β. Κορέας Wn 

(2) Νότια γουόν Ν. Κορέας W 
Κόστα Ρίκα κολόν Κόστα Ρίκα C 
Κούβα πέσο Κούβας Cu$ 
Κουβέιτ δηνάριο Κουβέιτ KD 
Κροατία κούνα Κροατίας HRK 
Κύπρος κυπριακή λίρα CYP 
Λάος νέο κιπ ΝΚ 
Λεσόθο λότι L 
Λεττονία λατ Λεττονίας LVL 
Λευκορωσία λευκορωσικό ρούβλι BR 
Λίβανος λίρα Λιβάνου LL 
Λιβερία δολάριο Λιβερίας L$ 
Λιβύη δηνάριο Λιβύης LD 
Λιθουανία λίτας Λιθουανίας 
Λιχτενστάιν ελβετικό φράγκο SFR 
Λουξεµβούργο φράγκο Λουξεµβούργου 

(2002: ευρώ) LuxF 
Μαδαγασκάρη φράγκο Μαδαγασκάρης FMG 
Μαλαισία ρινγκίτ Μ$ 
Μαλάουι κουάτσα Μαλάουι ΜΚ 
Μαλδίβες ρουπία Rf 
Μαλί φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Μάλτα λίρα Μάλτας LM 
Μαρόκο ντιρχάµ DH 
Μάρσαλ Νησιά δολάριο Η.Π.Α. US$ 
Μαυρίκιος ρουπία Μαυρικίου MauR 
Μαυριτανία ουγκίγια UM 
Μεξικό νέο πέσο Μεξικού Mex$ 
Μογγολία τουγκρίκ Tug 
Μοζαµβίκη µετικάλ Mt 
Μολδαβία µολδαβικό λέι MLD 
Μονακό γαλλικό φράγκο F 
Μπανγκλαντές τάκα Τκ 
Μπαρµπάντος δολάριο Μπαρµπάντος BDs$ 
Μπαχάµες δολάριο Μπαχαµών BS 
Μπαχρέιν δηνάριο Μπαχρέιν BD 
Μπελίσε δολάριο Μπελίσε Βζ$ 
Μπενίν φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Μποτσουάνα πούλα Ρ 
Μπουρκίνα Φάσο φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Μπουρούντι φράγκο Μπουρούντι FBu 
Μπουτάν νγκουλτρούµ Nu 
Μπρουνέι δολάριο Μπρουνέι Β$ 
Μυανµάρ κιάτ Κ 
Ναµίµπια δολάριο Ναµίµπιας Ν$ 
Ναουρού δολάριο Αυστραλίας $Α 
Νέα Ζηλανδία δολάριο Νέας Ζηλανδίας ΝΖ$ 
Νεπάλ νεπαλική ρουπία NR 
Νήσοι Σολοµώντα           δολάριο Νήσων Σολοµώντα            SI$ 
Νίγηρας φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFA 
Νιγηρία νάιρα Ν 
Νικαράγουα χρυσή κόρδοβα C$ 
Νορβηγία νορβηγική κορώνα Nkr 
Νότια Αφρική ραντ R 
Ντοµίνικα δολάριο Α. Καραϊβικής EC$ 
Ολλανδία φιορίνι (2002: ευρώ) f 
Ολλανδικές Αντίλλες      φιορίνι NAf. 
Οµάν ριάλ τού Οµάν RO 
Ονδούρα λεµπίρα L 
Ουγγαρία φορίντ Ft 
Ουγκάντα σελίνι USh 
Ουζµπεκιστάν σοµ Ουζµπεκιστάν UKS 
Ουκρανία χρίβνα 
Ουρουγουάη πέσο Ουρουγουάης $Ur 
Πακιστάν ρουπία Πακιστάν PRe 
Παναµάς µπαλµπόα Β 
Παπούα-Νέα Γουινέα     κίνα Κ 
Παραγουάη γκουαρανί G 
Περού νέο σολ S/ 
Πολωνία ζλότι Zi 
Πορτογαλία εσκούδο Πορτογαλίας 

(2002: ευρώ) Esc 
Πράσινο Ακρωτήριο      εσκούδο Πράσ. Ακρωτηρίου            CVEsc 
Ρουάντα φράγκο Ρουάντας RF 
Ρουµανία λέι L 
Ρωσία ρούβλι R 
Σαουδική Αραβία ριάλ Σαουδικής Αραβίας SR 
Σενεγάλη φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Σεϋχέλλες ρουπία Σεϋχέλλων SRe 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΝΑ∆Α 

Σιέρρα Λεόνε λεόνε Le 
Σινγκαπούρη δολάριο Σινγκαπούρης S$ 
Σκόπια [πρ. Γιουγκο-    δηνάριο D 
σλαβική ∆ηµοκρατία 

τής Μακεδονίας 
(FYROM)] 
Σλοβακία κορώνα Sk 
Σλοβενία τόλαρ SIT 
Σοµαλία σελίνι Σοµαλίας So.Sh 
Σουαζιλάνδη λιλανγκένι Ε 
Σουδάν δηνάριο Σουδάν ISD 
Σουηδία σουηδική κορώνα SKr 
Σουρινάµ φλορίνι Σουρινάµ SF 
Σρι Λάνκα ρουπία Σρι Λάνκα SLRe 
Συρία συριακή λίρα LS 
Ταϊβάν νέο δολάριο Ταϊβάν ΝΤ$ 
Ταϊλάνδη µπατ Β 
Τανζανία σελίνι Τανζανίας TSh 
Τατζικιστάν ρούβλι Τατζικιστάν TzR 

Τζαµάικα δολάριο Τζαµάικας J$ 
Τζιµπουτί φράγκο Τζιµπουτί DF 
Τόγκο φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ. CFAF 
Τόνγκα παάνγκα Τ$ 
Τουβαλοΰ δολάριο Αυστραλίας $Α 

ή Τουβαλού $Τ 
Τουρκία τουρκική λίρα TL 
Τουρκµενιστάν µανάτ Τουρκµενιστάν ΤΜΜ 
Τρινιντάντ κ. Τοµπάγκο δολάριο Τρινιντάντ ΤΤ$ 

κ.Τοµπάγκο 
Τσαντ φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ. CFAF 
Τσεχία κορώνα Kc 
Τυνησία δηνάριο Τυνησίας TD 
Υεµένη ριάλ Υεµένης YER 

YDin 
Φιλιππίνες πέσο Φιλιππίνων Ρ 
Φινλανδία φινλανδικό µάρκο (2002: ευρώ) FMK 
Φίτζι δολάριο Φίτζι F$ 
Χιλή πέσο Χιλής Ch$ 

 

νοµοθετώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {νοµοθετείς... | νοµοθέτ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος) ♦ 1. (µετβ.) θεσπίζω κανόνες ∆ικαίου, συντάσσω 
και επιβάλλω νόµους: η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη και η 
πολιτεία θα αναγκαστεί να νοµοθετήσει σειρά κατασταλτικών µέτρων ♦ 
2. (αµετβ.) ασκώ νοµοθετική εξουσία: η πολιτεία πάντοτε διατηρεί για 
τον εαυτό της το κυριαρχικό δικαίωµα να νοµοθετεί ΣΥΝ. θεσµοθετώ, 
θεσµοδοτώ. — νοµοθέτηση (η) [αρχ.]. νοµοκάνονας (ο) [µεσν.] (χωρ. 
πληθ.) ΕΚΚΛΗΣ. κώδικας νόµων που αφορούν στην Εκκλησία· η 
συλλογή όλων των νόµων και των κανόνων τής εκκλησιαστικής 
νοµοθεσίας, των πρακτικών των Ιερών Συνόδων, αλλά και των 
πολιτικών νόµων που αναφέρονται σε εκκλησιαστικά θέµατα. — 
νοµοκανονικός, -ή, -ό. νοµοκτηνίατρος (ο/η) (νοµοκτηνιάτρ-ου | -
ων] ο κτηνίατρος που ανήκει στην κτηνιατρική υπηρεσία ενός νοµού. 
— νοµοκτηνιατρι-κός, -ή, -ό. νοµολογία (η) [1847] (νοµολογιών] 
ΝΟΜ. 1. το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα 
δικαστήρια 2. (ειδικότ.) το σύνολο των αποφάσεων και των 
αντιλογιών τους, που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια σχετικά µε 
ορισµένο νοµικό ζήτηµα. — νοµολόγος (ο/η) [1841], νοµολογικός, -ή, 
-ό [1863], νοµολογικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. nomologie]. νοµοµαθής, -ής, -ές (νοµοµαθ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)· νοµοµαθέστ-ερος, -ατός) (λόγ.) βαθύς γνώστης των νόµων 
και τού ∆ικαίου, αυτός που µελετά και ερµηνεύει τους νόµους και που 
η γνώµη του σχετικά µε νοµικά ζητήµατα διαθέτει µεγάλο κύρος: 
άρθρο διαπρεπούς νοµοµαθούς ΣΥΝ. νοµοδιδάσκαλος, νοµικός. — 
νοµοµάθεια (η) [µτγν.]. *~ ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ, µτγν. < νοµό- + -µαθής < µανθάνω (πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον)]. 
νοµοµηχανικός (ο/η) [1836] µηχανικός που επιβλέπει τα δηµόσια 
έργα σε νοµό. νοµοπαρασκευαστικός, -ή, -ό [1887] ΝΟΜ. αυτός που 
σχετίζεται µε την επεξεργασία νοµοθετηµάτων: ~ επιτροπή (επιτροπή 
από νοµικούς, που ασχολείται µε την επεξεργασία και τη διαµόρφωση 
των νοµοσχεδίων, προτού αυτά κατατεθούν στη Βουλή). νοµός (ο) 
διοικητικό και γεωγραφικό διαµέρισµα κράτους, στο οποίο 
προΐσταται αιρετός άρχοντας, ο νοµάρχης (βλ.λ.): ο ~ Ηµαθίας κηρύ-
χθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σφοδρής κακοκαιρίας || οι 
δήµαρχοι και οι κοινοτάρχες ενός ~ ΣΥΝ. νοµαρχιακή περιφέρεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τονισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νέµω (βλ.λ.). Το ζεύγος των τονικών παρωνύµων νόµος - 
νοµός διαφοροποιήθηκε σηµασιολογικώς, αφού ο µεν νόµος έλαβε τη 
σηµ. τής κανονιστικής αρχής, η οποία ορίζεται ως κανόνας για τους 
υπηκόους µιας εξουσίας, ο δε νοµός δήλωσε τη διοικητική διαίρεση, 
εντός τής οποίας ασκείται και έχει ισχύ η εν λόγω εξουσία]. νόµος (ο) 
1. γραπτός κανόνας ∆ικαίου, που αποτελεί ρητή και κατηγορηµατική 
έκφραση τής βούλησης των νοµοθετικών οργάνων τού κράτους και 
που ρυθµίζει τις σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους και µε την πολιτεία: 
στον τοµέα αυτόν η κυβέρνηση θα εφαρµόσει αυστηρά τους ισχύοντες 
~|| ο ~ αυτός έχει καταργηθεί εδώ και µία δεκαετία || το Σύνταγµα είναι 
ο υπέρτατος ~ τού κράτους || τηρώ | εφαρµόζω | παραβαίνω | 
καταπατώ | σέβοµαι | υπακούω | περιφρονώ | αψηφώ | προσβάλλω τους 
- || τήρηση | παράβαση | το κύρος τού νόµου || αυστηρός | δρακόντειος 
(πολύ σκληρός, άτεγκτος) | ήπιος | δίκαιος | άδικος ~ || ~ περί Τύπου | 
ασέµνων | ευθύνης υπουργών || σύµφωνα µε τον ~ || ψήφιση | 
αναθεώρηση νόµου ΣΥΝ. νοµοθέτηµα, θέ-σπισµα ΑΝΤ. άγραφο ∆ίκαιο, 
έθος, έθιµο- ΦΡ. (α) θείος νόµος οι θεϊκές εντολές, ό,τι επιβάλλει η 
θρησκεία κατ' αντιδιαστολή προς τους νόµους τής πολιτείας ή τής 
κοινωνίας (β) Μωσαϊκός Νόµος οι δέκα εντολές που δόθηκαν στον 
Μωυσή από τον Θεό στο όρος Σινά (γ) άγραφος νόµος κανόνας που 
ισχύει µεταξύ των µελών µιας συντροφιάς, µιας οµάδας, µιας 
κοινωνίας σχετικά µε ορισµένη δραστηριότητα, χωρίς να έχει 
καταγραφεί τυπικά, και αντλεί το κύρος του από συµφωνία ή από το 
έθιµο, την παράδοση ή τη συνεχή χρήση: ήταν ~ 

τού µαγαζιού ο πελάτης που µεθάει να µη γίνεται δεκτός ξανά || η βε-
ντέτα είναι ~ στα ορεινά χωριά µας (δ) εκλογικός νόµος το σύνολο 
των νοµικών διατάξεων που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο διε-
ξάγονται οι εκλογές και αναδεικνύεται η νέα κυβέρνηση (ε) οι νόµοι 
και οι προφήτες οι νοµικές διατάξεις που καθορίζουν (κάτι) ή τα 
πρόσωπα που θεωρούνται αυθεντία σε (κάτι): εδώ µέσα ο διευθυντής 
και οι εντολές του είναι οι ~! (στ) ερµηνεία τού νόµου ο τρόπος µε 
τον οποίο ο νόµος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση (ζ) νόµω (νόµω) 
όπως καθορίζεται από το γραπτό ∆ίκαιο, τις ισχύουσες νοµικές δια-
τάξεις (και όχι σύµφωνα µε τη φύση ή το εθιµικό ∆ίκαιο): ο γάµος 
αυτός είναι νόµω άκυρος ΑΝΤ. φύσει (η) εκτός νόµου (ως χαρακτη-
ρισµός) παράνοµος, αυτός που διώκεται από τον νόµο και τους εκ-
προσώπους του: η δικτατορική κυβέρνηση κήρυξε ~ τα εργατικά συν-
δικάτα (θ) παρά τον νόµο αντίθετα µε ό,τι υπαγορεύει ο νόµος: ενήρ-
γησε ~ και γι'αυτό διώκεται (ι) διά νόµου µε ειδικό νόµο, νοµική διά-
ταξη: το ζήτηµα θα ρυθµιστεί ~ (ια) άγνοια νόµου το επιχείρηµα ότι η 
τέλεση συγκεκριµένου αδικήµατος οφείλεται σε άγνοια τού σχετικού 
νόµου, το οποίο δεν γίνεται δεκτό από το δικαστήριο: η ~ δεν 
συγχωρείται! (ιβ) (για νοµοσχέδιο) γίνεται νόµος τού κράτους δηµο-
σιεύεται στην εφηµερίδα τής κυβερνήσεως και αποκτά ισχύ νόµου: 
το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο θα γίνει σύντοµα νόµος τού κράτους 
(ιγ) σχέδιο νόµου το νοµοσχέδιο (βλ.λ.) (ιδ) πρόταση νόµου το νοµο-
σχέδιο (βλ.λ.) που κατατίθεται στη Βουλή από τον αρµόδιο υπουργό 
ή από οµάδα βουλευτών για υπερψήφιση ή τροποποίηση (ιε) το 
γράµµα τού νόµου βλ. λ. γράµµα (ιστ) το πνεύµα τού νόµου ό,τι ου-
σιαστικά υπαγορεύει ο νόµος, η φιλοσοφία και η παιδαγωγική ή σω-
φρονιστική διάσταση των νοµικών διατάξεων: οι δικαστικές αποφά-
σεις που υπαγορεύονται µόνο από το γράµµα και όχι από το ~, είναι 
ουσιαστικά άδικες (ιζ) (µτφ.) το χέρι τού νόµου η ισχύς τού νόµου, η 
δυνατότητα που έχει να τιµωρεί τον παραβάτη: το ~ είναι µακρύ και 
θα σε πιάσει, όσο κι αν προσπαθείς να ξεφύγεις (ιη) ο νόµος είναι 
νόµος ο νόµος ισχύει ανεξάρτητα από προσωπικές προτιµήσεις, 
συµφέροντα κ.λπ. (ιθ) σκληρός ο νόµος, αλλά νόµος (λατ. dura lex 
sed lex) ρωµαϊκό απόφθεγµα που δηλώνει την ανάγκη υποταγής στον 
νόµο (και πιστής εφαρµογής του), έστω και αν αυτός είναι πολύ αυ-
στηρός (κ) στρατιωτικός νόµος βλ. λ. στρατιωτικός (κα) αναγκαστι-
κός νόµος βλ. λ. αναγκαστικός (κβ) νόµος-πλαίσιο νόµος τού οποίου 
οι γενικές διατάξεις χρησιµοποιούνται ως πλαίσιο για επιµέρους 
εφαρµογές (που εξειδικεύονται συνήθ. µε προεδρικά διατάγµατα) 2. 
το σύνολο των κανόνων ∆ικαίου που ισχύουν σε µια χώρα ή/και ρυθ-
µίζουν τις σχέσεις σε έναν συγκεκριµένο χώρο κοινωνικής δραστη-
ριότητας: ο γαλλικός ~ τιµωρεί πολύ αυστηρά το παράπτωµα αυτό || η 
κλοπή απαγορεύεται από τον ποινικό ~ || εµπορικός | φορολογικός ~ 
ΣΥΝ. νοµοθεσία, ∆ίκαιο- ΦΡ. εν ονόµατι τού νόµου (εν ονόµατι τού 
νόµου) στο όνοµα τού νόµου, προκειµένου να εφαρµοστεί το ∆ίκαιο 
(ή µε πρόφαση την εφαρµογή του): ~ προβαίνει σε πράξεις βίας 3. το 
σύστηµα που ερµηνεύει και απονέµει το ∆ίκαιο: υπάρχει ~ τελικά σ' 
αυτή τη χώρα; || αυτή η πράξη είναι εντός | εκτός των πλαισίων τού ~ 
|| προσφεύγω | καταφεύγω στον - (στη δικαιοσύνη) || επικαλούµαι τον 
— || ο — προστατεύει τους ισχυρούς ΣΥΝ. ∆ίκαιο, δικαιοσύνη, νο-
µοθεσία 4. (µτφ.) η αστυνοµία και οι δικαστικοί, ως εκφραστές των 
κανόνων ∆ικαίου: οι άνθρωποι τού ~ || ο - παραµονεύει παντού || έχει 
δοσοληψίες µε τον ~|| ο κακοποιός έπεσε στην παγίδα τού ~ || οι αθω-
ώσεις εµπόρων ναρκωτικών έχουν κλονίσει την εµπιστοσύνη τού κό-
σµου στον ~· ΦΡ. (α) πάω µε τον νόµο φροντίζω να µην κάνω κάτι πα-
ράνοµο, αλλά και να γίνοµαι αρεστός στις αστυνοµικές ή δικαστικές 
αρχές: κάνει πως πάει µε τον νόµο, για να καλύπτει καλύτερα τις κο-
µπίνες του (β) έχω τον νόµο µε το µέρος µου έχω την υποστήριξη 
των αρχών (κυρ. αστυνοµικών ή δικαστικών): δεν µπορείς να τον πει-
ράξεις αυτόν, έχει τον νόµο µε το µέρος του! (γ) παίρνω τον νόµο στα 
χέρια µου αποκαθιστώ µια αδικία που νοµίζω ότι µου έγινε και την 
οποία ο νόµος δεν τιµώρησε, τιµωρώ κάποιον µε τον δικό µου τρόπο 
(λ.χ. µε φόνο), ενεργώντας όπως νοµίζω ότι θα έπρεπε να ενεργήσει η 



νόµος 1192 Νορβηγία 
 

δικαιοσύνη: µετά την απελευθέρωση τού δολοφόνου, οι γονείς φώναζαν ότι θα 
πάρουν τον νόµο στα χέρια τους ΣΥΝ. αυτοδικώ 5. κανόνας που ρυθµίζει την 
ανθρώπινη συµπεριφορά ή τις ανθρώπινες δραστηριότητες: είχε κάνει ~ της 
ζωής του την αγάπη προς τον πλησίον || ο επιχειρηµατίας οφείλει να κινείται 
όπως επιβάλλουν οι ~ της αγοράς || αυτός δεν έχει ούτε πίστη ούτε - (δεν έχει 
ηθικές αναστολές) || δεν γνωρίζω ~ (είµαι αδίστακτος) ΣΥΝ. αρχή, γνώµονας, 
κανόνας· ΦΡ. (α) νόµος τού νικητή το δίκαιο τού ισχυρότερου, ο νικητής 
τελικά επιβάλλει ως νόµο τη δική του θέληση (β) νόµος τού Λυντς η θανάτω-
ση ή κακοποίηση από το πλήθος προσώπου που κατηγορείται για εγκληµατική 
πράξη, χωρίς να προηγηθεί δίκη (βλ. λ. λιντσάρω) (γ) νόµος τής ζούγκλας βλ. 
λ. ζούγκλα (δ) νόµος τής νύχτας οι συνήθειες, οι πράξεις και η συµπεριφορά 
των ανθρώπων που σχετίζονται µε τα κυκλώµατα των κέντρων διασκεδάσεως, 
των χαρτοπαικτικών λεσχών κ.λπ., στο µέτρο που αυτές κρίνονται ποινικά 
κολάσιµες: δολοφόνησαν τον ιδιοκτήτη τού µπαρ, γιατί δεν υπάκουσε στον - και 
δεν δέχτηκε να πληρώνει για «προστασία» (ε) νόµος τής σιωπής (i) κώδικας 
µεταξύ των µελών κυρ. εγκληµατικών οργανώσεων, που περιλαµβάνει την 
υποχρέωση να µην απευθυνθεί ποτέ ένα µέλος τους για βοήθεια ή δικαιοσύνη 
στις νόµιµες αρχές, καθώς και την άρνηση του να δώσει πληροφορίες σε 
όσους δεν ανήκουν στην οργάνωση (κυρ. στην αστυνοµία) για τη διαλεύκανση 
των διαπραχθέντων εγκληµάτων η µη τήρηση τού παραπάνω κώδικα επιφέρει 
αντίποινα από την πλευρά των εγκληµατιών (ii) η κατάσταση κατά την οποία 
δεν αποκαλύπτονται παρανοµίες ή ανήθικες πράξεις από αυτούς που τις 
γνωρίζουν είτε από φόβο για τις συνεπείς που µπορεί να υποστούν είτε για 
λόγους συγκάλυψης: στο χωριό όλοι γνώριζαν τις δραστηριότητες του, αλλά 
κανείς δεν µιλούσε- επικρατούσε ο ~ 6. (µτφ.) καθετί που έχει απόλυτη ισχύ, 
που δεν µπορεί κανείς να το αµφισβητήσει: ο λόγος του είναι ~ 7. (στην 
επιστήµη) (α) βασικός κανόνας, σταθερό αξίωµα, µόνιµη και αµετάβλητη 
σχέση µεταξύ φαινοµένων (στοιχείων τής πραγµατικότητας) σε οποιονδήποτε 
τοµέα τού επιστητού: ~ τής φυσικής | τής χηµείας || επιστηµονικός | ψυχολο-
γικός | κοινωνικός ~||~ τής βαρύτητας | τής παγκόσµιας έλξης | τού Λαπλάς || 
νόµοι τής γλώσσας || φωνητικός | φωνολογικός ~ (β) φυσικός νόµος νόµος τής 
φύσης, σταθερή σχέση αιτίας - φαινοµένου: το ότι ένας ζωντανός οργανισµός 
πεθαίνει αν σταµατήσει να αναπνέει, είναι ~ (γ) ΟΙΚΟΝ. νόµος τής προσφοράς 
και τής ζήτησης βλ. λ. ζήτηση (δ) νόµος των πιθανοτήτων βλ. λ. πιθανότητα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τονισµός, νοµοσχέδιο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νέµω (βλ.λ.). Βλ. κ. νοµός. Αρκετοί όροι και φρ. είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. το πνεύµα | γράµµα τού νόµου (< γαλλ. l'esprit | la lettre de la loi), 
σχέδιο νόµου (< γαλλ. projet de loi), νόµος-πλαίσιο (< γαλλ. loi-cadre), εν 
ονόµατι τού νόµου (< γαλλ. au nom de la loi), θέτω εκτός νόµου (< γαλλ. 
mettre hors la loi), παίρνω τον νόµο στα χέρια µου (< αγγλ. take the law into 
my hands)]. 

-νόµος β' συνθετικό που δηλώνει: 1. τον ειδικό ορισµένου επιστηµονικού 
κλάδου: αστρο-νόµος, βιβλιοθηκο-νόµος 2. τον υπάλληλο υπηρεσίας: αγρο-
νόµος, παιδο-νόµος 3. µηχάνηµα διανοµής: ήλεκτρο-νόµος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
νόµος (< νέµω), πβ. άγορα-νόµος, άστυ-νόµος]. 

νοµοσχέδιο (το) [1857] {νοµοσχεδί-ου | -ων} σχέδιο νόµου, το οποίο 
υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα µέλη τής κυβέρνησης στο νοµοθετικό 
σώµα προς ψήφιση: το φορολογικό ~ θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. projet de loi]. 

νοµοσχέδιο - νόµος. Συχνά οι δύο λέξεις συγχέονται στην αντίληψη των 
οµιλητών µε αποτέλεσµα η λ. νοµοσχέδιο να χρησιµοποιείται µε τη 
σηµασία τού νόµος. Οι λέξεις όµως διαφέρουν κατά πολύ: νοµοσχέδιο, 
όπως το λέει και η λέξη, είναι σχέδιο νόµου το οποίο κατατίθεται στη 
Βουλή προς ψήφιση, είναι δηλ. στην ουσία πρόταση νόµου που συζητείται 
στη Βουλή, είναι όµως πιθανόν να µην εγκριθεί και να µη γίνει ποτέ νόµος· 
αντίθετα νόµος είναι ο γραπτός κανόνας ∆ικαίου που έχει εγκριθεί από τα 
νοµοθετικά όργανα τού κράτους και εφαρµόζεται ήδη. Εποµένως, σε 
προτάσεις όπως «Το νοµοσχέδιο που ισχύει εδώ και τρία χρόνια προ-
βλέπει...» ή «o υπουργός επικαλέστηκε νοµοσχέδιο που έχει ρυθµίσει τα 
θέµατα των συντάξεων» η λ. νοµοσχέδιο χρησιµοποιείται εσφαλµένως αντί 
τής λ. νόµος. 

νοµοταγής, -ής, -ές [1889] {νοµοταγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν 
παραβαίνει τον νόµο, που συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις επιταγές 
τού ∆ικαίου: οι ~ πολίτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τους 
φορολογικούς ελέγχους ΣΥΝ. νοµιµόφρων 2. (κακόσ.) αυτός που 
συµµορφώνεται µε ορισµένους κανόνες και αρχές από φόβο ή/και 
συντηρητισµό ΣΥΝ. φιλήσυχος, δειλός, συντηρητικός ΑΝΤ. θαρραλέος, 
προοδευτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < νοµό- + -ταγής < τάσσω 
(πβ. παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην)]. 

νοµοτέλεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΦΙΛΟΣ, η απαρέγκλιτη υπαγωγή 
οποιουδήποτε στοιχείου τής πραγµατικότητας σε συγκεκριµένους, 
απαράβατους κανόνες: η φύση µέσα στην ~ της αφήνει χώρο και για την 
ελεύθερη κίνηση και δράση || τα δυσάρεστα γεγονότα που σηµειώνονται στην 
περιοχή µας, φέρουν τη σφραγίδα τής ιστορικής ~. — νοµοτελειακός, -ή, -ό, 
νοµοτελειακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ < νοµό- + -τέλεια < -τελής < τέλος]. 

νοµοτελεστικός, -ή, -ό [1822] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκτέλεση, την 
εφαρµογή τού νόµου: ~ διάταγµα (µε το οποίο συγκεκριµένος νόµος τίθεται 
σε εφαρµογή, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι λε- 

πτοµέρειες του) 2. ΙΣΤ. Νοµοτελεστικό(ν) (το) η εκτελεστική εξουσία κατά τη 
διάρκεια τής Επανάστασης τού 1821, η οποία συγκροτήθηκε µε απόφαση τής 
Εθνοσυνέλευσης τής Επιδαύρου (1822) και είχε ως έργο την εκτέλεση των 
βουλευµάτων που ψήφιζε το Βουλευτικό. 

νοµοτεχνικός, -ή, -ό ΝΟΜ. αυτός που αναφέρεται στην τεχνική διατύπωση 
νόµου ή διάταξης, που πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή: οι ~ αδυναµίες 
ενός νόµου || η ~ αποσαφήνιση τής διάταξης. — νοµοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. 

νοµότυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που συµφωνεί τυπικά (και συνήθ. όχι 
ουσιαστικά) µε τους νόµους, που υπάρχει ή γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία: οι διευθύνοντες βρήκαν ~ τρόπο να καταµερίσουν τις ευθύνες τής 
καταστροφής µεταξύ θυτών και θυµάτων || (ως ουσ.) στην επερώτηση του 
εξέφρασε αµφιβολίες για το νοµότυπο των νέων φορολογικών τεκµηρίων. — 
νοµότυπα | νοµοτύπως [1892] επίρρ. 

νοµοφύλακας (ο) [αρχ.] {νοµοφυλάκων} αυτός που επιβλέπει την τήρηση των 
νόµων ΣΥΝ. θεσµοφύλακας. 

νόµπελ κ. (ορθότ.) νοµπέλ (το) {άκλ.} 1. ετήσιο διεθνές βραβείο µε πολύ 
υψηλό κύρος, που απονέµεται από τρεις σουηδικούς φορείς και έναν 
νορβηγικό µε επί κεφαλής τη Σουηδική Βασιλική Ακαδηµία Επιστηµών σε 
επιστήµονες από όλο τον κόσµο, οι οποίοι κατά το προηγούµενο έτος 
διέπρεψαν στους τοµείς τής φυσικής, τής χηµείας, τής φυσιολογίας και 
ιατρικής και των οικονοµικών επιστηµών, καθώς επίσης και σε λογοτέχνες για 
το έργο τους και σε πολιτικούς ή/και κοινωνικούς παράγοντες για την 
προσφορά τους στην προάσπιση τής παγκόσµιας ειρήνης: παίρνω το ~ || η 
απονοµή των βραβείων ~ || ο Γ. Σεφέρης και ο Ο. Ελύτης έχουν πάρει ~ 
λογοτεχνίας 2. (συνεκδ.) ο νοµπελίστας: η Ελλάδα έχει δύο ~ 3. (ειρων.-µειωτ.) 
για άτοµο κάθε άλλο παρά ικανό και αξιόλογο: εσΰ θα πάρεις το ~ βλακείας. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. nobel, από το όνοµα τού Σουηδού επιστήµονα και βιο-
µηχάνου Alfred Β. Nobel (1833-1896), ο οποίος θέσπισε το φερώνυµο 
βραβείο (πρώτη απονοµή το 1901, σύµφωνα µε όρο τής διαθήκης του)]. 

νοµπέλιο (το) {νοµπελίου} ΧΗΜ. τεχνητό ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο No) 
που παρασκευάζεται από βοµβαρδισµό ισοτόπου τού κιου-ρίου (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < nobelium, από το όνοµα τού Σουηδού επιστήµονα Α. Nobel, βλ. κ. 
λ. νόµπελ]. 

νοµπελίστας  (ο)  {νοµπελιστών}, νοµπελίστρια   (η)  {νοµπελι-στριών} ο 
κάτοχος βραβείου νοµπέλ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. 
nobelist < nobel]. 

νόνα (η) (διαλεκτ.) η γιαγιά ΣΥΝ. µάµµη, βάβω, νενέ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. 
nonna < µτγν. λατ. nonna «τροφός - µοναχή», λ. τής παιδικής γλώσσας], 

νοννός κ. (λαϊκ.) νουννός (ο) (σηµ. 1), νοννά κ. (λαϊκ.) νουννά (η) (σηµ. 1) 
(σχολ. ορθ. νονός, νονά) (καθηµ.) 1. αυτός που βαπτίζει άνθρωπο σύµφωνα µε 
τους τύπους τής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του δίδει το όνοµα· ο ανάδοχος · 
2. άνθρωπος τού υποκόσµου, στον χώρο τού οργανωµένου εγκλήµατος, που 
επιβάλλει, µε την απειλή βιαιοπραγίας ή δολοφονίας και έναντι αµοιβής, την 
«προστασία» του σε επιχειρηµατίες ή κακοποιούς κάθε είδους, υπόπτους, 
παρανόµους κ.λπ.: ~ τής νύχτας | τής Μαφίας ΣΥΝ. προστάτης, γκάνγκστερ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νοννός < µτγν. νόννος < λατ. nonnus «τροφός - πατέρας», 
που συνδ. µε µτγν. νέννος «αδελφός τής µητέρας, θείος» (αργότερα και 
«αδελφός τού πατέρα»), λ. τής παιδικής γλώσσας, πβ. κ. σανσκρ. nana 
«µητέρα», περσ. nana, σερβοκρ. nana, ρωσ. njânja «τροφός» κ.ά.]. 

νον πέιπερ (το) {άκλ.} (στη διπλωµατική γλώσσα) κάθε ανεπίσηµο κείµενο 
(δήλωση ή έγγραφο που δεν έχει επίσηµη ισχύ) και δεν είναι ανακοινώσιµο 
(δεν κοινοποιείται σε τρίτους). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. non-paper]. 

νοολογία (η) [1848] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.-σπάν.) η συστηµατική µελέτη τής 
ανθρώπινης νόησης και των οργάνων που χρησιµοποιούνται κατά τη νοητική 
διαδικασία, η φιλοσοφία τού νου.  — νοολογικός, -ή,-ό [1861]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. noologie]. 

νοοτροπία (η) {νοοτροπιών} ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης ατόµου ή οµάδας, τα 
χαρακτηριστικά τής νόησης και τής αντίληψης (κάποιου): αστική | 
δονκιχωτική | ξεπερασµένη | δουλική | µοντέρνα | αυταρχική | κοσµοπολίτικη | 
απαράδεκτη | φασιστική ~. [ΕΤΥΜ. < νοο- (< νους) + -τροπία < τρόπος, απόδ. 
τού γαλλ. mentalité]. 

νοούµενο (το) {νοουµέν-ου | -ων} 1. ΦΙΛΟΣ, (α) αυτό που συλλαµβάνεται, που 
γίνεται αντιληπτό µόνο µε τον νου, το προσιτό µόνο µέσω τής νοητικής 
ικανότητας, χωρίς την παρεµβολή των αισθήσεων η καθαρή ουσία χωρίς 
πρόσµειξη στοιχείων τής εµπειρίας (β) (στον Καντ) νοούµενα (τα) τα 
πράγµατα καθ' εαυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα φαινόµενα ΣΥΝ. νοητό, 
υπεραισθητό, ιδέα ANT. αισθητό 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα κατά το νοούµενο 
γραµµατικό σχήµα, κατά το οποίο οι όροι τής πρότασης συµφωνούν µεταξύ 
τους όχι κατά τον γραµµατικό τους τύπο, αλλά σύµφωνα µε το νόηµα τής 
πρότασης: ο κόσµος χτίζουν εκκλησιές. [ΕΤΥΜ Ουδ. τής µτχ. νοούµενος, µέσ. 
ενεστ. τού αρχ. ρ. νοώ], 

Νορβηγία (η) (νορβ. Kongeriket Norge = Βασίλειο τής Νορβηγίας) κράτος τής 
Β. Ευρώπης στη Σκανδιναβική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Όσλο, επίσηµη 
γλώσσα τη Νορβηγική και νόµισµα την νορβηγική κορώνα. — Νορβηγός (ο). 
Νορβηγή κ. Νορβηγίδα (η), νορβηγικός, -ή, -ό, Νορβηγικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Norvège < νορβ. Norge < αρχ. νορβ. Norrevegr 
«βόρεια οδός», όπως ονοµάστηκε από τους Βίκινγκς η περιοχή τής 
Σκανδιναβίας που βρεχόταν από τη Βόρειο θάλασσα]. 
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νόρµα (η) {σπάν. νορµών} (καθηµ.) 1. οτιδήποτε λειτουργεί ή χρησιµεύει ως 
µέτρο, κανόνας ή πρότυπο 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το κοινώς αποδεκτό πλαίσιο 
συµπεριφοράς που επιβάλλει µια κοινωνία στα µέλη της, το οποίο συνδέεται 
άµεσα µε τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης τού ατόµου 3. ΟΙΚΟΝ. το 
καθορισµένο ελάχιστο όριο απόδοσης των εργαζοµένων στην παραγωγική 
διαδικασία και ιδ. στον τοµέα τής βιοµηχανίας 4. ΓΛΩΣΣ. η επίσηµη µορφή 
συγκεκριµένης γλώσσας, αυτή που διδάσκεται στο σχολείο και 
χρησιµοποιείται από τους κρατικούς φορείς: η ποίηση συχνά παραβιάζει τη 
γλωσσική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. norma < λατ. norma «γνώµων, στάθµη», από την 
αιτ. ενικού γνώµονα (τού αρχ. γνωµών) µε ετρουσκική επίδραση], 

νορµάλ επίθ. (άκλ.) 1. κανονικός, οµαλός: σε ~ συνθήκες αυτό δεν θα συνέβαινε 
ποτέ || (κ. µτφ. για πρόσ.) αυτός ο άνθρωπος δεν µου φαίνεται ~, δεν πρέπει να 
είναι στα καλά του ΣΥΝ. οµαλός, φυσιολογικός, κανονικός ΑΝΤ. ανώµαλος, 
αφύσικος · 2. (ως επίρρ.) οµαλά, φυσιολογικά: -Πώς τα πάς; -~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. normal < λατ. normalis «κανονικός» < norma. Βλ. κ. 
νόρµα]. 

Νορµανδία (η) ιστορική περιοχή τής Β∆. Γαλλίας στις ακτές τής Μάγχης, όπου 
πραγµατοποιήθηκε απόβαση των Συµµάχων κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 
— Νορµανδός (ο), Νορµανδή (η), νορµανδικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Normandie, που έλαβε την ονοµασία αυτή τον 
10ο αι. από τους Νορµανδούς (Normans), οι οποίοι ήταν απόγονοι των 
Βίκινγκς. Το όνοµα Norman είναι γερµ. προελ. και σηµαίνει «άνθρωπος τού 
Βορρά»]. 

νοσηλεία (η) [αρχ.] {νοσηλειών} 1.η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ασθενούς 
στο σπίτι ή (συνηθέστ.) σε νοσοκοµείο 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο παρέχεται η παραπάνω περίθαλψη σε ασθενή: µετά τη ~ του στην 
κλινική φαινόταν άλλος άνθρωπος. 

νοσηλευτήριο (το) [1868] {νοσηλευτηρί-ου | -ων} δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα 
ειδικά εξοπλισµένο και επανδρωµένο, ώστε να παρέχει ιατρική και 
νοσοκοµειακή περίθαλψη σε ασθενείς ΣΥΝ. νοσοκοµείο, θεραπευτήριο, 
αναρρωτήριο, νοσηλευτικό ίδρυµα. [ΕΤΥΜ < νοσηλεύω + παραγ. επίθηµα -
τήριο, πβ. κ. εκπαιδευ-τήριο]. 

νοσηλευτής (ο) [1893], νοσηλεύτρια (η) [1894] {νοσηλευτριών} το πρόσωπο 
που προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και γενικά την κατάλληλη 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε ασθενή σύµφωνα µε τις οδηγίες τού 
γιατρού ΣΥΝ. νοσοκόµος | νοσοκόµα. 

νοσηλευτικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε την περίθαλψη και τη 
θεραπεία των ασθενών, που είναι ικανός ή κατάλληλος γι' αυτήν. ~ ίδρυµα | 
προσωπικό | µονάδα | υλικό ΣΥΝ. θεραπευτικός 2. (ειδικότ.) νοσηλευτική (η) 
(α) το επάγγελµα τού νοσηλευτή (βλ.λ.), η τέχνη και η επιστήµη τής 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και περιποίησης ασθενών, ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες και γενικά αναξιοπαθούντων, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
ειδικών ιατρών (β) (µε κεφ.) η ανώτερη και η ανώτατη σχολή, στην οποία 
διδάσκεται η τέχνη και η επιστήµη αυτή: πέρασα στη ~. 

νοσηλεύω ρ. µετβ. {νοσήλευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. παρέχω σε 
ασθενή την κατάλληλη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις ενδεδειγµένες 
περιποιήσεις για την ανάρρωση του ΣΥΝ. περιθάλπω 2. (συχνότ. στο 
µεσοπαθ. νοσηλεύοµαι) δέχοµαι ιατρική περίθαλψη και φροντίδα κατ' οίκον ή 
συχνότ. σε ειδικό θεραπευτικό ίδρυµα: οι τραυµατίες διακοµίστηκαν και 
νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας || στο παρελθόν νοσηλεύθηκε δύο φορές 
σε ψυχιατρική κλινική ΣΥΝ. περιθάλποµαι. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < νοσηλός «άρρωστος, ασθενής» < νόσος + παραγ. επίθηµα -
ηλός, πβ. κ. χαµ-ηλός]. 

νοσήλια (τα) {νοσηλίων} τα έξοδα τής θεραπείας, η χρηµατική δαπάνη που 
απαιτείται για τη χορήγηση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και την 
περιποίηση ασθενούς σε νοσηλευτικό κατάστηµα. [ΕΤΥΜ Ουδ. πληθ. τού µτγν. 
επιθ. νοσήλιος (< αρχ. νοσηλός). Βλ. κ. νοσηλεύω]. 

νόσηµα (το) [αρχ.] {νοσήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) ΙΑΤΡ. πάθηση οργανική ή 
ψυχική, απώλεια τής υγείας τού οργανισµού: δερµατικό | καρδιαγγειακό | 
αλλεργικό | αφροδίσιο | ψυχικό | στοµαχικό | νεφρικό | ηπατικό | εντερικό ~ || 
ανίατο | σοβαρό | βαρύ | ελαφρό | µεταδοτικό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) νόσος, ασθένεια, 
(καθηµ.) αρρώστια. 

νοσηρός, -ή (λόγ. -ά), -ό (λόγ.) 1. (κυριολ.) αυτός που προκαλεί ασθένεια, που 
θεωρείται επιβλαβής ή καταστρεπτικός για την υγεία και την ισορροπία 
οργανισµού: ~ κλίµα | αναθυµιάσεις | διαταραχή ΣΥΝ. νοσώδης, νοσογόνος, 
παθογόνος, ανθυγιεινός ΑΝΤ. υγιεινός 2. (κατ' επέκτ.-σπάν.) επιρρεπής στην 
ασθένεια, αυτός που έχει την τάση να αρρωσταίνει: ~ οργανισµός | 
προδιάθεση ΣΥΝ. ασθενικός, φιλάσθενος ΑΝΤ. υγιής, ρωµαλέος, δυνατός 3. 
(µτφ.) αυτός που δεν είναι υγιής ή φυσιολογικός, που αποκλίνει από την 
οµαλότητα ή από ό,τι θεωρείται ηθικώς και κοινωνικώς παραδεκτό: ~ 
φαντασία | ιδέα | κατάσταση | ατµόσφαιρα | φιλοδοξία | εκδήλωση | νοοτροπία | 
µανία | έξη | περιέργεια || η ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να απαλλαγεί από 
ορισµένα ~ φαινόµενα || στην πολιτική ζωή τής χώρας επικρατεί ένα ~ κλίµα 
ΣΥΝ. αρρωστηµένος, ανώµαλος ΑΝΤ. (µτφ.) υγιής, φυσιολογικός. — νοσηρ-
ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νόσος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. οδυν-ηρός, πον-
ηρός]. 

νοσηρότητα (η) [1833] {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση ελλείψεως υγείας, ευεξίας 
και δύναµης στον οργανισµό ΑΝΤ. υγεία, ανοσία 2. (κατ' ε-πέκτ.) η ροπή προς 
την ασθένεια και την αδυναµία, η φιλάσθενη κράση: τα αίτια τής - τού παιδιού 
θα πρέπει να αναζητηθούν σε κληρονοµικούς παράγοντες ΑΝΤ. ευρωστία, 
ευεξία, ισχυρή κράση 3. (ειδι- 

κότ.) ΙΑΤΡ. η συχνότητα προσβολής πληθυσµιακής οµάδας από ασθένειες ή 
από συγκεκριµένο νόσηµα σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα: η ~ στην Ελλάδα 
διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα 4. το σύνολο των αιτιών που δηµιουργούν ή 
προδιαθέτουν για την εµφάνιση µιας ασθένειας: η ~ στην περιοχή οφείλεται 
στην ύπαρξη εκτεταµένων ελών 5. (µτφ.) µη φυσιολογική κατάσταση, που 
αποκλίνει από την οµαλότητα και το ηθικώς και κοινωνικώς παραδεκτό: 
πολιτική | κοινωνική | ηθική ~ || το άρθρο τού έγκριτου δηµοσιογράφου 
αποκαλύπτει τη ~ τής πολιτικής µας ζωής. 

νοσογόνος, -ος, -ο [1833] (λόγ.) αυτός που προκαλεί ασθένεια, που είναι ή 
θεωρείται επιβλαβής για τη σωµατική ή ψυχική υγεία: ~ µικρόβιο | ιός | εστία 
ΣΥΝ. νοσηρός, παθογόνος ΑΝΤ. υγιεινός, εξυγιαντικός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. morbifique]. 

νοσογραφία (η) [1811] {χωρ. πληθ.) 1.η επιστηµονική περιγραφή και 
ταξινόµηση των νόσων 2. (συνεκδ.) σύγγραµµα που περιλαµβάνει την 
περιγραφή µιας ή περισσότερων νόσων.   — νοσογραφικός, -ή, -ό [1857]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνοχενής ξέν. όρ., < γαλλ. nosographie]. 

νοσοκοµειακός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε το νοσοκοµείο: ~ 
περίθαλψη | ίδρυµα | νοσηλεία | αεροπλάνο | ελικόπτερο | αυτοκίνητο | κρεβάτι 
| υλικό | προσωπικό | γιατρός (που απασχολείται αποκλειστικώς σε 
νοσοκοµείο) | ιατρική (που ασκείται στα νοσοκοµεία) | πλοίο (που έχει 
µετατραπεί σε νοσοκοµείο) 2. νοσοκοµειακό (το) ειδικά διαµορφωµένο 
αυτοκίνητο για την επείγουσα µεταφορά ασθενών σε νοσοκοµείο και την 
παροχή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς ΣΥΝ. ασθενοφόρο. — 
νοσοκοµειακ-ά | -ώς επίρρ. 

νοσοκοµείο (το) [µτγν.] δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα κοινωνικο-επι-στηµονικού 
χαρακτήρα, που παρέχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και στοχεύει στην 
όσο το δυνατόν πληρέστερη θεραπεία και αποκατάσταση τής υγείας ασθενών 
και αναξιοπαθούντων και στη χορήγηση τής ενδεδειγµένης περιποίησης στις 
περιπτώσεις τοκετών και χρόνιων ή ανίατων ασθενειών: διανυκτερεύον | 
εφηµερεύον | κρατικό | δηµοτικό | λαϊκό | γενικό (που δέχεται όλα τα 
περιστατικά, παθολογικά και χειρουργικά, ειδικευόµενο κυρ. σε παθήσεις που 
απαιτούν βραχυχρόνια περίθαλψη) | ειδικό (που παρέχει νοσηλεία σε ασθενείς 
οι οποίοι πάσχουν από ορισµένες ασθένειες, κυρ. από λοιµώδεις, ογκολογικές, 
ψυχικές κ.λπ., νόσους ή νοσήµατα τού θώρακα) | στρατιωτικό (στο οποίο 
νοσηλεύονται κυρ. στρατευµένοι ή στρατιωτικοί και τα µέλη των οικογενειών 
τους) | πλωτό ~ || µεταφέροµαι | διακοµίζοµαι | νοσηλεύοµαι | παραµένω στο -1| 
εξέρχοµαι | βγαίνω | παίρνω εξιτήριο από το ~ ΣΥΝ. νοσηλευτήριο, 
θεραπευτήριο, αναρρωτήριο, νοσηλευτικό ίδρυµα, θεραπευτικό ίδρυµα (πβ. λ. 
κλινική κ. Κέντρο Υγείας, λ. κέντρο). 

νοσοκόµος (ο), νοσοκόµα (η) πρόσωπο που περιθάλπει και περιποιείται 
ασθενείς, που έχει ως επάγγελµα να νοσηλεύει αρρώστους ή αναξιοπαθούντες 
σε ειδικό ίδρυµα (νοσοκοµείο), σε ιατρεία ή και στο σπίτι ΣΥΝ. νοσηλευτής | 
νοσηλεύτρια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. [ΕΤΥΜ. µτγν. < νόσο- (< νόσος) + -κόµος < 
κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι». Βλ. κ. -κοµίά]. 

νοσολογία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τη συστηµατική περιγραφή και ταξινόµηση των νόσων µε βάση 
ορισµένα κριτήρια.   — νοσολόγος (ο/η) [1871], νοσολογικός, -ή, -ό [1832], 
νοσολογικ-ά | -ώς [1847] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
nosologie]. 

νοσοµανία (η) [χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική κατάσταση που εντάσσεται στην 
υποχονδρία (βλ.λ.), κατά την οποία το πρόσωπο καταλαµβάνεται από νοσηρό 
φόβο ότι πάσχει από όλες τις σοβαρές ασθένειες και γι' αυτό ασχολείται 
συνεχώς µε την υγεία του. — νοσοµα-νής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. nosomania]. 

νόσος (η) (λόγ.) 1. κάθε διαταραχή, βλάβη και γενικά µη φυσιολογική 
κατάσταση που παρουσιάζεται στο σώµα οργανισµού ή και στον ψυχισµό 
ανθρώπου λόγω εξωτερικών ή εσωτερικών αιτίων και προσβάλλει ή 
αλλοιώνει τις λειτουργίες του: οξεία | χρονία | ανίατη | µολυσµατική | επώδυνη 
| βαριά | µυστηριώδης | µεταδοτική | θανατηφόρος | νευρική | ψυχική | εντερική 
~ || προσβάλλοµαι | θεραπεύοµαι από τη ~ || καταπολεµώ τη - || υποκύπτω στη 
~ ΣΥΝ. αρρώστια, ασθένεια, νόσηµα, πάθηση ΑΝΤ. υγεία, ευεξία, ευρωστία 
2. (α) επαγγελµατική νόσος χαρακτηρισµός ασθένειας που προσβάλλει όσους 
εργάζονται σε επαγγέλµατα µε επικίνδυνες ή µολυσµατικές συνθήκες 
εργασίας (β) ενδηµική νόσος κάθε ασθένεια που εµφανίζεται τακτικά ή 
περιοδικά σε έναν τόπο (γ) επιδηµική νόσος κάθε ασθένεια µε µεγάλη 
µεταδοτικότητα, δηλ. που προσβάλλει σηµαντικό τµήµα τού πληθυσµού σε 
µικρό χρονικό διάστηµα (δ) ιερά νόσος (µτγν. φρ.) η επιληψία (βλ.λ.) (ε) 
επάρατη νόσος ο καρκίνος (βλ.λ.) (στ) στερητική νόσος βλ. λ. στερητικός (ζ) 
στεφανιαία νόσος βλ. λ. στεφανιαίος (η) συστηµατική νόσος βλ. λ. 
συστηµατικός (θ) νόσος των δυτών κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι 
δύτες, όταν αναδυθούν απότοµα από βάθος µεγαλύτερο των τριάντα µέτρων, 
η οποία οφείλεται στη διαφορά βαροµετρικής πιέσεως και την επίδραση τού 
αζώτου στον οργανισµό και εκδηλώνεται µε ζάλη ή δυσφορία (ι) νόσος των 
τρελών αγελάδων η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (βλ. λ. σπογγώδης). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. [ΕΤΥΜ < αρχ. νόσος | νοϋσος < *vóoFoc, αγν. ετύµου]. 

νοσοφοβία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) είδος υποχονδρίας (βλ.λ.), ιδεολη-πτική 
κατάσταση φοβίας για τις νόσους, που εκδηλώνεται µε τη λήψη εκ µέρους τού 
ατόµου πολλαπλών προφυλάξεων για την αποφυγή ενδεχόµενων µολύνσεων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nosophobia]. 



νοσταλγία 1194 νοτιάς 
 

νοσταλγία (η) {χωρ. πληθ.} 1. συναίσθηµα έντονου πόθου και λα-
χτάρας για επιστροφή στην πατρική γη, που συνοδεύεται συνήθ. από 
θλίψη και µελαγχολία, εφόσον η επιστροφή αυτή κρίνεται δύσκολη ή 
αδύνατη: η ~ τού ξενιτεµένου αποτελεί βασικό θέµα τής δηµοτικής 
ποίησης || όταν ζούσα στο εξωτερικό, ένιωθα έντονη - για την Ελλάδα 
ΣΥΝ. πεθυµιά, λαχτάρα 2. (κατ' επέκτ.) ψυχική κατάσταση που συ-
νοδεύει ενίοτε την αναπόληση τού παρελθόντος και χαρακτηρίζεται 
από συναισθήµατα θλίψης και µελαγχολίας κατά την ανάµνηση 
αγαπηµένων προσώπων, ευχάριστων γεγονότων, καταστάσεων κ.λπ., 
ενώ συνδυάζεται και µε επιθυµία για επάνοδο ή επιστροφή τους: µε ~ 
θυµούµαι την εποχή εκείνη τής χαράς και τής ξεγνοιασιάς || αγιά-τρευτη 
| δυνατή | ξαφνική | ακατανίκητη | απέραντη | τυραννική | γλυκιά ~ || 
κατέχοµαι | βασανίζοµαι από - || µε κυριεύει η ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. nostalgie < αρχ. νόστος + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 
νοσταλγικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε τη νοσταλγία 
(βλ.λ.) ή αυτός που προκαλεί νοσταλγία: ~ τραγούδι | αναδροµή | πε-
ριγραφή | αναπόληση | διάθεση | περίπατος.  — νοσταλγικ-ά | -ως 
[1896] επίρρ. νοσταλγός (ο/η) [1894] πρόσωπο που αισθάνεται 
νοσταλγία, που αναπολεί µε ευχαρίστηση κάτι που ανήκει στο 
παρελθόν: ~ τής χαµένης νιότης· ΦΡ. νοσταλγοί τού παρελθόντος οι 
οπαδοί τής δικτατορίας. νοσταλγώ ρ. µετβ. {νοσταλγείς... | 
νοστάλγησα} αισθάνοµαι νοσταλγία (βλ.λ.) (για πρόσωπο, τόπο, 
εποχή, κατάσταση κ.λπ.): ~ τα φοιτητικά µου χρόνια || µετά από πολλά 
χρόνια στο εξωτερικό ο Νάσος νοστάλγησε την Ελλάδα. [ΕΤΥΜ, < 
νοσταλγία (υποχωρητ.), βλ.λ.]. νοστιµάδα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. (κυριολ.) η νοστιµιά (βλ.λ.) ANT. ανοστιά 2. (µτφ.) 
θελκτικότητα και χάρη: το είπες µε πολλή ~ || (παροιµ.) «ανάρια-ανάρια 
το φιλί, για να 'χει ~» || (παροιµ.) «έρωτας δίχως πείσµατα δεν έχει ~» 
ΣΥΝ. γοητεία, χάρη, γλύκα. νοστιµεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{νοστίµ-εψα, -εύτηκα, -ευµένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (έδεσµα) νόστιµο 
(βλ.λ.), συνήθ. προσθέτοντας το κατάλληλο συστατικό: το 
αλατοπίπερο νοστιµεύει το φαγητό || βάζω µπαχαρικά, για να νοστιµέψω 
το φαγητό ΣΥΝ. αρτύνω, καρυκεύω ΑΝΤ. ανοσταίνω 2. (µτφ.) καθιστώ 
πρόσωπο ή πράγµα κοµψό και χαριτωµένο, το κάνω θελκτικό και 
γοητευτικό: στη θέση σου θα έβαζα και κόκκινη κλωστή, για να 
νοστιµέψω το σχέδιο τού κεντήµατος || πολύ τη νοστιµεύει το καινούργιο 
της φόρεµα ΣΥΝ. οµορφαίνω, κοµ-ψεύω, εξωραΐζω ΑΝΤ. ασχηµίζω ♦ 
(αµετβ.) 3. (για φαγώσιµο) αποκτώ ευχάριστη γεύση, γίνοµαι νόστιµος 
(βλ.λ.): το ρύζι θα νοστιµέψει, αν προσθέσεις λίγο κάρι ΑΝΤ. ανοσταίνω 
4. (µτφ.) γίνοµαι όµορφος, κοµψός και χαριτωµένος, αποκτώ γοητεία: 
τα κορίτσια νοστιµεύουν πολύ, όταν περάσουν την πρώτη εφηβική 
ηλικία ΣΥΝ. οµορφαίνω, εξωραΐζοµαι ΑΝΤ. ασχηµίζω, γίνοµαι άχαρος 
5. (µεσοπαθ. νοατιµεύοµαι) έχω έντονη επιθυµία, λαχτάρα ή πόθο για 
(κάτι/κάποιον), επιθυµώ να γευθώ (κάτι): µη νοστιµεύεσαι τα γλυκά- 
είπες ότι άρχισες δίαιτα! || νοστιµεύεται τη γειτονοπούλα εδώ και καιρό 
ΣΥΝ. λαχταρώ, ποθώ, ορέγοµαι, (λαϊκ.) λιµπίζοµαι, τραβά η ψυχή 
µου. Επίσης νοστιµίζω [µεσν.] (σηµ. 1-3). νοστιµιά (η) 1. η ευχάριστη 
γεύση τής τροφής, η ιδιότητα τού εύγευ-στου εδέσµατος: η ~ τού 
φαγητού εξαρτάται από την τέχνη τής µαγείρισσας ΣΥΝ. νοστιµάδα, 
γευστικότητα ΑΝΤ. ανοστιά 2. (µτφ.) κοµψότητα και χάρη, η ιδιότητα 
προσώπου/πράγµατος που ασκεί έντονη έλξη: τα αστεία και τα 
πειράγµατα του έχουν - ΣΥΝ. γούστο, γοητεία, χάρη, θελκτικότητα, 
γλύκα ΑΝΤ. ανοστιά 3. νοστιµιές (οι) εύγευστα εδέσµατα: στο τραπέζι 
παρουσίασε ένα σωρό ~. νοστιµίζω ρ. → νοστιµεύω νόστιµον ηµαρ 
→ήµαρ 
νόστιµος, -η, -ο 1. αυτός που διαθέτει ευχάριστη γεύση, που προκαλεί 
γευστική απόλαυση: ετοίµασα κάτι ~ || ~ κρέας | ψάρι | φαγητό ΣΥΝ. 
εύγευστος, γευστικός, απολαυστικός, (λόγ.) τερψιλαρύγγιος ΑΝΤ. 
άγευστος, άνοστος 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί καλή διάθεση και ευ-
χαρίστηση, που λέγεται ή γίνεται µε χάρη και κοµψότητα: συνήθως 
στις συντροφιές λέει ~ ανέκδοτα || - υπόθεση | ιστορία | επεισόδιο | 
περιστατικό | παράδειγµα | αστείο ΣΥΝ. όµορφος, χαριτωµένος, ευχά-
ριστος, κοµψός, γουστόζικος ΑΝΤ. άνοστος, άχαρος, κρύος, αναλατος 
3. (µτφ.) ευχάριστος στην όψη, αυτός που προκαλεί ευχάριστες εντυ-
πώσεις: ~ κοπέλα | κορίτσι | γυναίκα | άνδρας | νεαρός || - στόλισµα | 
ντύσιµο ΣΥΝ. χαριτωµένος ΑΝΤ. άχαρος. — νόστιµα επίρρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ο αναφερόµενος στην επιστροφή στην πα-
τρίδα» και, κατ' επέκταση, «ο ευχάριστος, αυτός που προκαλεί ωραί-
ες αναµνήσεις (όπως ένα εύγευστο φαγητό)», < νόστος (βλ.λ.)]. 
νοστιµούλης, -α, -ικο {νοστιµούληδες} (υποκ.) 1. αυτός που είναι 
αρκετά νόστιµος: - φαγητό 2. (µτφ.) αρκετά όµορφος, αρκετά χαρι-
τωµένος: ~ κοπελιά ΣΥΝ. οµορφούλης, οµορφούλικος, οµορφούτσικος 
ΑΝΤ. ασχηµούλης, ασχηµούτσικος. Επίσης νοστιµούλικος, -η, -ο κ. νο-
στιµούτσικος. νόστος (ο) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η επιστροφή 
ξενιτεµένου στην πατρίδα: κάθε µετανάστης ζει µε τον πόθο τού - 
ΣΥΝ. επάνοδος, παλιννόστηση, επαναπατρισµός ΑΝΤ. εκπατρισµός, 
αποδηµία, ξενιτεµός, (λαϊκ.) µισεµός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νέοµαι «επιστρέφω, γυρίζω» (µε ετεροίωση) < *νε'σ-
οµαι, που συνδ. µε σανσκρ. nasate «πλησιάζω, ενώνοµαι», γοτθ. nasjan 
«σώζω», αρχ. γερµ. nerian «διασώζω, τρέφω» (> γερµ. nähren) κ.ά. 
Οµόρρ. ä-νοστος, νόστ-ιµος, Νέστ-ωρ (βλ.λ.) κ.ά.]. νοσφίζοµαι ρ. 
µετβ. αποθ. {νοσφίσθηκα} (λόγ.-σπάν.) γίνοµαι παράνοµα κάτοχος 
ξένου πράγµατος ή αντικειµένου, το κατακτώ και το κρατώ µε δόλιο 
τρόπο: ~ έδαφος | περιουσία ΣΥΝ. ιδιοποιούµαι, σφε- 

τερίζοµαι, οικειοποιούµαι. — νόσφιση (η) [1895], νοσφισµός (ο) 
[µτγν.], νοσφιστής (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. νοσφίζω, αρχική σηµ. «αποµακρύνω - αποστερώ», < επίρρ. νόσφι 
«µακριά από, παράµερα, κρυφά», αβεβ. ετύµου. Το επίθηµα -φι ίσως 
είναι υπόλειµµα οργανικής πτώσεως, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί 
σαφώς το θέµα τής λ. Κατά µίαν άποψη, ίσως νόσφι < *νότ-σ-φι, που 
συνδ. µε λιθ. nuò «µακριά από», λετ. ηύο «από, εκ» και µε το αρχ. 
νώτον]. 

νοσώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {νοσείς... | νόσησα} (λόγ.) 1. προσβάλλοµαι ή 
έχω προσβληθεί από ασθένεια, υποφέρω από κάτι, είµαι άρρωστος 
σωµατικά ή ψυχικά: ο ασθενής νοσεί βαριά ΣΥΝ. ασθενώ, πάσχω ΑΝΤ. 
υγιαίνω 2. (µτφ.-συχνότ.) βρίσκοµαι σε πολύ κακή κατάσταση: η 
ανώτατη παιδεία µας νοσεί βαρύτατα και πρέπει να στρατευθούµε 
όλοι για τη θεραπεία της ΣΥΝ. πάσχω, υποφέρω, (οικ.) είµαι σε κακό 
χάλι ΑΝΤ. είµαι καλά, βρίσκοµαι σε άριστη κατάσταση. 

νοσώδης, -ης, -ες [αρχ.] {νοσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
προξενεί ασθένεια, που είναι ή θεωρείται επιβλαβής για την υγεία 
και την ισορροπία τού οργανισµού: ~ κλίµα ΣΥΝ. νοσηρός, νοσογό-
νος, ανθυγιεινός ΑΝΤ. υγιεινός 2. ο επιρρεπής στις ασθένειες, αυτός 
που προσβάλλεται εύκολα και συχνά από αρρώστιες: ~ οργανισµός 
ΣΥΝ. ασθενικός, φιλάσθενος ΑΝΤ. υγιής, δυνατός, εύρωστος 3. (µτφ.-
σπάν.) αυτός που προκαλεί συµφορές και καταστροφές ΣΥΝ. ολέ-
θριος, καταστρεπτικός ΑΝΤ. ευνοϊκός 4. (ειδικότ.) νοσώδες (το) οµοι-
οπαθητικό φάρµακο που αποτελείται από παθολογικά προϊόντα τού 
οργανισµού σε µεγάλη αραίωση και χρησιµοποιείται για τη θερα-
πεία των αντίστοιχων νόσων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

νότα1 (η) {δύσχρ. νοτών} 1. ΜΟΥΣ. το σηµείο µε το οποίο παριστάνεται 
γραφικώς ο µουσικός φθόγγος· καθένα από τα επτά σηµεία/σύµβολα 
τής µουσικής κλίµακας: παίζει κιθάρα πρακτικά, χωρίς να ξέρει νότες 
ΣΥΝ. σηµείο, φθογγόσηµο 2. (κατ' επέκτ.) ο ήχος που ακούγεται και 
ειδικότ. η ιδιαίτερη χροιά του: υψηλή | χαµηλή | παράφωνη ~ ΣΥΝ. 
τόνος, απόχρωση 3. (µτφ.) η χροιά ή η απόχρωση οποιουδήποτε 
πράγµατος και γενικά οτιδήποτε επηρεάζει τη διάθεση και µετα-
βάλλει τη συναισθηµατική ισορροπία: το γέλιο των παιδιών έδωσε 
χαρούµενη ~ στη σκυθρωπή ατµόσφαιρα || η χθεσινή κακοκαιρία 
έδωσε µια χειµωνιάτικη - στην καρδιά τής άνοιξης || ευχάριστη | δυ-
σάρεστη | εύθυµη | γιορτινή | πένθιµη | τραγική | δραµατική | τρυφερή 
| ζωηρή | λαϊκή ~ || ~ ευθυµίας | χαράς | µελαγχολίας | αισιοδοξίας | 
δροσιάς | φρεσκάδας ΣΥΝ. τόνος. 
[ΕΤΥΜ < λατ. nota «σηµείο, σήµα» (< nosco «γνωρίζω, εξετάζω»). Τα 
ονόµατα των φθογγοσήµων προέρχονται ακροφωνικώς από συλλαβές 
µεσν. λατ. ύµνου προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή (βλ. τα πλάγια στοι-
χεία παρακάτω): Ut queant Iaxis resonare fibris. Mira gestorum famuli 
tuorum. Solve polluti labii reactum, Sancte lohannes («Για να µπορέ-
σουν οι υπηρέτες σου να τιµήσουν µε δυνατές φωνές τις θαυµαστές 
σου πράξεις, εξάλειψε την αµαρτία από τα ακάθαρτα χείλη τους, 
Αγιε Ιωάννη»). Αργότερα η πρώτη νότα «ut» µετονοµάστηκε σε «do»]. 

νότα2 (η) {δύσχρ. νοτών} ΝΟΜ. επίσηµο διπλωµατικό έγγραφο που 
ανταλλάσσεται µεταξύ τού Υπουργείου Εξωτερικών µιας χώρας και 
των διαφόρων διπλωµατικών αντιπροσωπιών που βρίσκονται στη χώ-
ρα αυτή ΣΥΝ. διακοίνωση, (λατ.) µεµοράντουµ. [ΕΤΥΜ < γαλλ. note 
(diplomatique) < λατ. nota «σηµείο, σήµα» (< ρ. nosco «γνωρίζω, 
εξετάζω»)]. 

νοτάριος (ο) {νοταρί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. 1. (κατά τη Φραγκοκρατία 
και την Τουρκοκρατία και αργότερα στα Επτάνησα) ο συµβολαιο-
γράφος (βλ.λ.) 2. πολιτικό και εκκλησιαστικό αξίωµα στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, που αντιστοιχούσε κατά καιρούς στον σηµειογράφο, 
τον στενογράφο, τον γραµµατέα ή τον συµβολαιογράφο. — νοταρια-
νός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. notarius < nota «σηµείο, σήµα» < ρ. nosco «γνωρί-
ζω, εξετάζω»]. νοτερός, -ή, -ό γεµάτος υγρασία και βροχή: ~ κλίµα | 
πρωινό | βράδυ ΣΥΝ. υγρός, βροχερός ΑΝΤ. ξερός, ξηρός, στεγνός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νότος]. 
νοτιά (η) {χωρ. πληθ.) 1. ο νότος: βγήκε από το κάστρο και τράβηξε 

κατά τη ~ || το σπίτι βλέπει κατά τη ~ ΣΥΝ. νοτιάς, µεσηµβρία ΑΝΤ. 
βορράς 2. (συνεκδ.) ο άνεµος που πνέει από τον νότο και, καθώς περ-
νά από τη θάλασσα, φέρνει υγρασία: σήµερα φυσάει δυνατή ~ (βλ κ. 
λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. νοτιάς, όστρια ΑΝΤ. βοριάς, πουνέντες 3. (µτφ.) 
καιρός υγρός και βροχερός που προκαλείται από νότιο άνεµο: η -µού 
τρυπούσε τα κόκκαλα ΣΥΝ. υγρασία ΑΝΤ. ξηρασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. νοτία (ενν. αύρα, πνοή), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. νό-
τιος]. Νότια Αφρική ή ∆ηµοκρατία τής Νότιας Αφρικής (η) (αφρι-
κάανς Republiek van Suid Afrika, αγγλ. Republic of South Africa = ∆η-
µοκρατία τής Νότιας Αφρικής) κράτος στο νοτιότερο άκρο τής Αφρι-
κής µε πρωτεύουσες την Πρετόρια (για την εκτελεστική εξουσία) και 
το Κέιπ Τάουν (για τη νοµοθετική εξουσία), επίσηµες γλώσσες τα 
Αφρικάανς και την Αγγλική και νόµισµα το ραντ. Επίσης ΝότιΌς 
Αφρική — Νοτιοαφρικανός κ. (προφορ.) Νοτιοαφρικάνος (ο), Νο-
τιοαφρικανή κ. (προφορ.) Νοτιοαφρικάνα (η), νοτιοαφρικανικός, -ή, -
ό [1890] κ. νοτιοαφρικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ Η χώρα έλαβε την ονοµασία της το 1910 µε την ένωση των 
προτεκτοράτων και αποικιών τής Αγγλίας στην περιοχή]. νοτιάς (ο) 
{νοτιάδες} 1. ο θερµός και υγρός άνεµος που πνέει από νότια 
διεύθυνση και φθάνει κάποτε σε πολύ µεγάλη ένταση (ώς εννέα 
µποφόρ στα ελληνικά πελάγη): σήµερα φυσάει ~ (βλ. κ. λ. άνεµος, 
ΠΓΝ.) ΣΥΝ. νοτιά, όστρια ANT. βοριάς 2. (κατ' επέκτ.) ο σχετικά θερµός 
και υγρός καιρός που επικρατεί όταν πνέει νότιος άνεµος: σήµερα 
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δεν κάνει κρύο, είναι - ΣΥΝ. νοτιά 3. (συνεκδ.) ο νότος: τράβηξε κατά τον ~ ΣΥΝ. 
µεσηµβρία, νοτιά ΑΝΤ. βορράς. — (υποκ.) νοτιαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < νοτιά, κατά 
το βοριάς]. Νότια Σινική Θάλασσα (η) τµήµα τής Σινικής Θάλασσας µεταξύ των 
Φιλιππίνων, τής νήσου Βόρνεο, τής Μαλαισίας, τού Βιετνάµ και των Ν. ακτών 
τής Κίνας· αλλιώς Θάλασσα (τής) Νότιας Κίνας. νοτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νότισ-
α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) υγρό και µαλακό, το ποτίζω 
ελαφρώς µε νερό ή άλλο υγρό: µην απλώσεις ε'ξω τα ρούχα, γιατί η υγρασία θα 
τα νοτίσει || το µωρό νότισε το στρώµα || νοτισµένο χώµα | έδαφος | ατµόσφαιρα 
ΣΥΝ. υγραίνω, βρέχω, διαβρέχω, µουσκεύω ΑΝΤ. ξηραίνω, στεγνώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι υγρός και µαλακός από απορρόφηση νερού ή άλλου υγρού: τα 
ρούχα νότισαν από την υγρασία || ο τοίχος νότισε ΣΥΝ. υγραίνοµαι, βρέχοµαι, 
διαβρέχοµαι ΑΝΤ. ξηραίνοµαι, στεγνώνω. — νότΊσµα (το) κ. νοτισµός (ο) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νότος}. Νοτιοαµερικανός κ. (προφορ.) 
Νοτιοαµερικάνος (ο), Νοτιοα-µερικανη κ. (προφορ.) Νοτιοαµερικάνα (η) 
πρόσωπο που κατάγεται από τη Ν. Αµερική ΣΥΝ. Λατινοαµερικάνος. — 
νοτιοαµερικανι-κός, -ή, -ό [1889] κ. (προφορ.) νοτιοαµερικάνικος, -η, -ο. 
νοτιοανατολικός, -ή, -ό [1812] (συντοµ. ΝΑ.) 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον νότο και στην ανατολή: 
~ δωµάτιο | παράθυρο ΣΥΝ. ανατολικοµεσηµβρινός ΑΝΤ. βορειοδυτικός 2. 
(ειδικότ. για άνεµο) αυτός που έχει διεύθυνση ανάµεσα στον νότο και στην 
ανατολή, που πνέει από το ανάλογο σηµείο τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) εύρος, (λαϊκ.) σιρόκος. — νοτιοανατολικ-ά | -ώς [1807] επίρρ. 
νοτιοαφρικανικός, -ή, -ό → Νότια Αφρική 
νοτιθδυτικός, -ή, -ό [1812] (συντοµ. Ν∆.) 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον νότο και στη δύση: ~ 
δωµάτιο | παράθυρο ΣΥΝ. δυτικοµεσηµβρινός ΑΝΤ. βορειοανατολικός 2. 
(ειδικότ. για άνεµο) αυτός που έχει διεύθυνση ανάµεσα στον νότο και στη 
δύση, που πνέει από το ανάλογο σηµείο τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) λίβας, (λαϊκ.) γαρµπής. — νοτιοδυτικ-ά | -ώς [1807] επίρρ. 
νοτιοελλαδικός, -ή, -ό κ. νοτιοελλαδίτικος, -η, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τη Ν. Ελλάδα. νοτιοευρωπαϊκός, -ή, -ό [1831] αυτός που 
σχετίζεται µε τη Ν. Ευρώπη. νότιος, -α, -ο [αρχ.] (συντοµ. Ν.) 1. αυτός που 
βρίσκεται ή είναι στραµµένος προς τον νότο (βλ.λ.): ~ πολιτεία | τοµέας | 
µέτωπο | δωµάτιο | παράθυρο | ηµισφαίριο ΣΥΝ. µεσηµβρινός ΑΝΤ. βόρειος 2. 
(ειδικότ. για στοιχεία τής φύσης) αυτός που προέρχεται από τον νότο ή 
κατευθύνεται προς αυτόν: ~ άνεµος | ρεύµα ΣΥΝ. µεσηµβρινός, (γεω-γρ.) 
ανταρκτικός ΑΝΤ. βόρειος, (γεωγρ.) αρκτικός 3. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που 
κατοικεί στα µέρη τής Γης, των ηπείρων, µιας χώρας κ.λπ. που βρίσκονται στον 
νότο: ~ λαοί || λόγω τής γεωγραφικής µας θέσεως είµαστε οι ~ τής Ευρώπης || 
στην Ιταλία υπάρχει έκδηλη αντιπαλότητα µεταξύ βορείων και νοτίων ΑΝΤ. 
βόρειος 4. (α) ΓΕΩΓΡ. ειδικός προσδιορισµός ή συµπλήρωµα τής ονοµασίας 
γεωγραφικής περιοχής, οικισµού κ.λπ., που δείχνει ότι η εν λόγω τοποθεσία 
βρίσκεται στον νότο και αντιδιαστέλλεται προς άλλη, οµώνυµη, η οποία 
βρίσκεται στον βορρά: ~ Αµερική | Βιετνάµ | Κορέα (β) (ειδικότ.) Νότιος (ο) ο 
στρατιώτης ή ο κάτοικος των νότιων πολιτειών των Η.Π.Α., κυρ. κατά τη 
διάρκεια τού εµφυλίου πολέµου τον 19ο αι.: στον πόλεµο νίκησαν οι Βόρειοι 
τους Νοτίους 5. ΑΣΤΡΟΝ. Νότιος σταυρός | σταυρός τού Νότου αστερισµός που 
γίνεται ορατός µόνο στο Ν. Ηµισφαίριο τής Γης· περιλαµβάνει πολύ λαµπρούς 
αστέρες και παλαιότ. χρησίµευε στον προσανατολισµό των ναυτικών. — νότια | 
νοτίως επίρρ. Νοτιοσλαυΐα (η) (παλαιότ. ορθ.) η Γκουγκοσλαβία (βλ.λ.). Νότιος 
Παγωµένος Ωκεανός (ο) ο ωκεανός που περιβάλλει την 
Ανταρκτική. Νότιος Πόλος (ο) το νοτιότερο σηµείο τής Γης, το προς Ν. σηµείο 
στο οποίο καταλήγει ο νοητός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η Γη 
ΑΝΤ. Βόρειος Πόλος. νότισµα (το) → νοτίζω νοτισµός (ο) → νοτίζω 
νότος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (κ. µε κεφ., συντοµ. Ν.) ένα από τα τέσσερα κύρια 

σηµεία τού ορίζοντα, το διαµετρικώς αντίθετο τού βορρά, προς τη διεύθυνση 
τού Νοτίου Πόλου: κατευθύνθηκαν προς νότο(ν) || στον | από τον ~ ΣΥΝ. 
µεσηµβρία, νοτιά ΑΝΤ. βορράς 2. το νότιο τµήµα νοµού, επαρχίας, χώρας, 
ηπείρου: κατοικεί στον ~ 3. (κατ' επέκτ.) Νότος (ο) το σύνολο των λιγότερο 
ανεπτυγµένων ή αναπτυσσόµενων οικονοµικά χωρών, που βρίσκονται στο Ν. 
τµήµα τής Ευρώπης και γενι-κότ. τού κόσµου, κατ' αντιδιαστολή προς τον 
πλούσιο και εξελιγµένο Βορρά 4. (επίσ.) η όστρια (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε λατ. nato «κολυµπώ», αρµ. nay 
«υγρός», που θα οδηγούσε σε I.E. *sna-t- «υγρός» (πβ. κ. νέω «κολυµπώ»), δεν 
ικανοποιεί µορφολογικώς και σηµασιολογικώς. Η υπόθεση ότι νότος < *sno-
to- δεν τεκµηριώνεται επιστηµονικώς. Παράγ. νοτ-ερός, νοτ-ίζω, νότ-ιος κ.ά.]. 
νοτουρνο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. µουσική σύνθεση για κρουστά ή έγχορδα ή πιάνο, 
που έχει συνήθ. αργό τέµπο και µελωδία γλυκιά και µελαγχολική ΣΥΝ. 
νυκτωδία. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. notturno «νυχτερινός» (πβ. γαλλ. nocturne) < λατ. nocturnus < 
nox, noctis «νύχτα»]. voua (το) {άκλ.} στρογγυλό κοµµάτι εκλεκτού άπαχου 
µοσχαρήσιου κρέατος από το µπούτι. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. noix < λατ. mix, nucis 
«καρύδι»]. 

νουάρ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει µαύρο ή πολύ σκούρο χρώµα 2. ως 
χαρακτηρισµός κινηµατογραφικών έργων (φιλµ νουάρ), κυρ. αµερικανικών τής 
δεκαετίας τού '40, µε κύρια χαρακτηριστικά την ασπρόµαυρη φωτογραφία, τον 
χαµηλό φωτισµό, την αστυνοµική πλοκή, την παρουσία σκληρών χαρακτήρων, 
τη διαφθορά, τα αστικά τοπία, τον κυνισµό και την απαισιοδοξία 3. (γενικότ.) 
ως χαρακτηρισµός οποιουδήποτε έργου µε αστυνοµικό θέµα, αστικό 
περιβάλλον και απαισιόδοξη οπτική: ~ αφήγηµα | ιστορία | χαρακτήρας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. noir «µαύρος, σκοτεινός» < λατ. niger (πβ. κ. νέγρος). Τον 
γαλλ. όρο film noir (américain) πρωτοχρησιµοποίησαν Γάλλοι κριτικοί, για να 
προσδιορίσουν τις κινηµατογραφικές ταινίες τής σηµ. 2]. νουβέλα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. λογοτεχνικό είδος, αφήγηση σε πεζό λόγο µε έκταση και πλοκή 
µεγαλύτερη και πιο σύνθετη από αυτήν τού διηγήµατος αλλά µικρότερη και 
απλούστερη από την αντίστοιχη τού µυθιστορήµατος: αισθηµατική | αστυνοµική 
~ 2. ΛΟΓΟΤ. (παλαιότ.) σύντοµη αφήγηση µε σφιχτοδεµένη πλοκή και 
ρεαλιστικό ή σατιρικό χαρακτήρα· γεννήθηκε τον Μεσαίωνα στην Ιταλία και 
εξαπλώθηκε τους επόµενους αιώνες σε ολόκληρη τη ∆. Ευρώπη (πβ. λ. 
µυθιστόρηµα, διήγηµα, αφήγηµα). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. nouvelle < λατ. novellus, υποκ. τού επιθ. novus 
«νέος»]. νουβέλ βα.γκ (η/το) {άκλ.} ανανεωτική τάση στον χώρο τού γαλλικού 
κινηµατογράφου, γνωστή ως «κινηµατογράφος τού δηµιουργού» (γαλλ. cinéma 
d'auteur) και στην οποία ανήκουν σκηνοθέτες, όπως ο Γκοντάρ, ο Τρυφώ, ο 
Σαµπρόλ κ.ά. (βλ. κ. νέο κύµα, λ. νέος). [ΕΤΥΜ < γαλλ. nouvelle vague «νέο 
κύµα»]. νουγκατινα (η) πάστα µε πλούσια κρέµα, παντεσπάνι και κοµµάτια 
αµυγδάλου. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. nougatine < nougat < δηµώδ. λατ. nuca < λατ. nux, nucis 
«καρύδι»]. νουθεσία (η) [αρχ.] {νουθεσιών} η διατύπωση πρότασης µε 
συµβουλευτικό χαρακτήρα, κάθε παραίνεση (που συχνά εµπεριέχει και τόνο 
κριτικής) ΣΥΝ. νουθέτηση, νουθέτηµα, συµβουλή, δασκάλεµα. νουθετώ ρ. 
µετβ. {νουθετείς... | νουθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} δίνω συµβουλές, 
κάνω παραινέσεις σε πρόσωπο για βελτίωση συµπεριφοράς, διόρθωση 
σφάλµατος κ.λπ. ΣΥΝ. συµβουλεύω, ορµηνεύω, δασκαλεύω, κατηχώ. — 
νουθέτηση (η) [αρχ.] κ. νουθέτηµα (το) [αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νουθετώ (-έω) < νου- (< νους) + -θετώ < τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 
νουκλεϊ(νι)κό οξύ (το) (νουκλεϊ(νι)κού οξέος} ΒΙΟΛ. µεγαλοµοριακή (βλ.λ.) 
οργανική ένωση που αποτελείται από µικρά µόρια (µονοµερή), τα νουκλεοτίδια 
(βλ.λ.) και υπάρχει σε δύο τύπους, το δεσοξυριβο-ζονουκλεϊκό οξύ (D.N.A.) 
(βλ.λ.) και το ριβοζονουκλεϊκό οξύ (R.N.A.) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nucleic (acid) < λατ. nucleus «πυρήνας» (< 
nux, nucis «καρύδι, κέλυφος»)]. νουκλεϊ(νι)κός αριθµός (ο) ΦΥΣ. Ο συνολικός 
αριθµός των νου-κλεονίων (νετρονίων και πρωτονίων) τού ατοµικού πυρήνα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nucléon number]. νουκλεόνιο (το) 
{νουκλεονί-ου | -ων} ΦΥΣ. το πρωτόνιο ή το νετρόνιο ως στοιχεία τού πυρήνα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. nucléon < λατ. nucleus «πυρήνας»]. 
νουκλεοπρωτεΐνη (η) {νουκλεοπρωτεϊνών} καθεµία από τις σπουδαιότατες 
ετεροπρωτεΐνες (ένωση από πρωτεΐνη µε µη πρωτεϊνική ένωση) που 
προέρχονται από τη σύνδεση βασικής πρωτεΐνης και νου-κλεϊ(νι)κού οξέος (τού 
D.N.A. ή τού R.N.A.), βρίσκονται στον πυρήνα των κυττάρων των ζωντανών 
οργανισµών και συµµετέχουν στις θεµελιώδεις βιολογικές και γενετικές 
διεργασίες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. nucleoprotein (νόθο συνθ.)]. 
νουκλεοτίδιο (το) {νουκλεοτιδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. καθένα από τα µόρια που 
συνδυάζονται, για να σχηµατίσουν ένα νουκλεϊ(νι)-κό οξύ (βλ.λ.) και που 
αποτελούνται από ένα σάκχαρο, µία οργανική βάση και φωσφορικό οξύ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. nucleotide < θ. nude- < λατ. nucleus «πυρήνας» 
(< nux, nucis «καρύδι, κέλυφος»)]. νούλα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.-οικ.) 1. ο 
αριθµός που δηλώνει το κενό, το µηδέν ΣΥΝ. µηδενικό, (καθηµ.) ζερό, τζίφος 
2. (µτφ.) κόπος που πήγε χαµένος, προσπάθεια που απέτυχε: πάλι δεν έγινε 
τίποτε, ~ ξανά! 3. (µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο ή πράγµα που δεν αξίζει τίποτα: ως 
επιστήµονας είναι σκέτη-ΣΥΝ. µηδενικό, τιποτένιος, ανάξιος, τενεκές, κάλπικος 
παράς ΑΝΤ. σπουδαίος, σηµαντικός · 4. (στο σκάκι) λήξη τού παιχνιδιού χωρίς 
να αναδειχθεί νικητής ΣΥΝ. ισοπαλία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. nulla < λατ. nulla, 
από το επίθ. nullus «ουδείς, κανείς» (< né ullus)]. nulla dies Sine linea λατ. 
(προφέρεται νούλα ντίες σίνε λίνεα) ελ-λην. καµία ηµέρα χωρίς γραµµή (από φρ. 
τού Πλίνιου προς τον διάσηµο ζωγράφο Απελλή, ο οποίος δεν περνούσε ούτε 
µέρα χωρίς να σχεδιάσει έστω µία γραµµή· σήµερα λέγεται κυρ. ως προτροπή 
σε συγγραφείς) να µην περνά ούτε µία ηµέρα, χωρίς να έχεις γράψει έστω και 
µία γραµµή. 

nullus crimen, nulla pœna sine lege λατ. (προφέρεται νούλους 
κρίµεν, νούλα πένα σίνε λέγκε) ελλην. κανένα έγκληµα, καµία ποινή χωρίς νόµο· 
δεν µπορεί να υπάρξει έγκληµα και να επιβληθεί ποινή αν δεν προβλέπονται 
από νόµο. νούµερο (το) 1. ο αριθµός (βλ.λ.): το ~ εκατό || τυχερό | γρουσούζικο 
~ || το ~ τού τηλεφώνου της 2. (για ενδύµατα και υποδήµατα) το µέγεθος: τι - 
παπούτσια φοράς; || φοράµε το ίδιο ~ παντελόνι · 3. καθεµία από τις αυτοτελείς 
σκηνές σε επιθεώρηση, θέατρο ποικιλιών, 
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βαριετέ κ.λπ. ή από τα αυτοτελή θεάµατα σε νυκτερινό κέντρο δια-
σκεδάσεως: χορευτικό | τραγουδιστικό | επικίνδυνο | σατιρικό | κύριο 
~ || το ~ σηµείωσε επιτυχία | αποτυχία || η ηθοποιός διέκοψε το ~ της 
και κατευθύνθηκε προς τα καµαρίνια ΣΥΝ. πράξη, σκηνή, ατραξιόν, 
µέρος, ρόλος· ΦΡ. (µτφ.) κάνω | αρχίζω (τα) νούµερα κάνω καπρίτσια, 
δηµιουργώ προβλήµατα: µου κάνει συνέχεια νούµερα και δεν µπο-
ρούµε να συνεννοηθούµε 4. (περιληπτ.) οι ηθοποιοί, οι χορευτές, οι 
διασκεδαστές κ.λπ. που εκτελούν αυτοτελή σκηνή σε θέατρο ή κέ-
ντρο διασκεδάσεως 5. (µειωτ.-για πρόσ.) άτοµο φαιδρό, άνθρωπος γε-
λοίος, που προκαλεί κοροϊδευτικά σχόλια εις βάρος του: αυτός δεν 
είναι σοβαρό πρόσωπο, είναι ~! || έγινε ~ στο µαγαζί µε τα καµώµατα 
του! ΣΥΝ. γελοίο υποκείµενο, καραγκιόζης, ψώνιο, ούφο ANT. σο-
βαρός, αξιοσέβαστος. — (υποκ.) νουµεράκι (το) (σηµ. 1-3) (πβ. κ. λ. 
αριθµός). [ETYM. < µεσν. νούµερον < ιταλ. numero < λατ. numerus 
«αριθµός»]. 

numerus clausus λατ. (προφέρεται νούµερους κλάουζους) ελλην. 
κλειστός, περιορισµένος αριθµός· συνήθ. για θέσεις που πρόκειται να 
καλυφθούν (σε σεµινάριο, µάθηµα, εισαγωγή φοιτητών σε πανεπι-
στήµιο κ.λπ.). 

νουµηνία (η) {νουµηνιών} 1. ΑΣΤΡΟΝ. η χρονική στιγµή, κατά την 
οποία η Σελήνη βρίσκεται σε σύνοδο, δηλ. ανάµεσα στη Γη και στον 
Ήλιο, και εισέρχεται σε νέα φάση τής περιφοράς της γύρω από τη 
Γη, µε αποτέλεσµα να είναι για τον λόγο αυτόν αόρατη 2. κάθε νέα 
αρχή των φάσεων τής Σελήνης και εποµένως τού σεληνιακού µήνα 
ΣΥΝ. νέα Σελήνη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεοµηνία (µε συναίρεση) < νεο- + -
µηνία < µήν]. 

Νουµιδία (η) αρχαίο βασίλειο στη Β∆. Αφρική. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Numidia < αρχ. Νοµαδία {< νοµάς, -άδος), εξαιτίας τού νοµαδικού 
χαρακτήρα των κατοίκων]. 

νουνεχής, -ής, -ές {νουνεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· νουνεχέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ. για πρόσ.) αυτός που διαθέτει νου και φρόνηση, που χρησιµο-
ποιεί σωστά τις διανοητικές και πνευµατικές του ικανότητες: ~ άν-
θρωπος | υπάλληλος ΣΥΝ. εχέφρων, συνετός, µυαλωµένος, σώφρων, 
φρόνιµος, γνωστικός ΑΝΤ. άφρων, άµυαλος, ασύνετος, απερίσκεπτος. 
— νουνεχώς επίρρ. [αρχ.], νουνέχεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες, έχω. [ΕΤΥΜ αρχ. συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. νουν έχει ή 
νουν έχων]. 

νουννός (ο) → νοννός 
νούντθ!θς (ο) ΕΚΚΛΗΣ. αξιωµατούχος τού κράτους τού Βατικανού, 

διαπιστευµένος ως διπλωµατικός αντιπρόσωπος τού Πάπα σε κυβέρ-
νηση κράτους, το οποίο διατηρεί επίσηµες διπλωµατικές σχέσεις µε 
την Αγία Έδρα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. nuncio < λατ. nuntius 
«απεσταλµένος»]. 

νους (ο) {νου κ. νοός | λόγ. πληθ. νόες} 1. το σύνολο των πνευµατικών 
δυνάµεων τού ανθρώπου, που του επιτρέπουν να συλλαµβάνει την 
πραγµατικότητα και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα της 2. (ειδικότ.) η 
ικανότητα να σκέφτεται κανείς, να παράγει λογικές σκέψεις, να δη-
µιουργεί πνευµατικά· η διάνοια: δηµιουργικός | επινοητικός | εφευρε-
τικός | δαιµόνιος | µεγαλοφυής | γόνιµος ~ || (µτφ.) ακονίζω | οξύνω τον 
~ ΦΡ. (α) κοινός νους βλ. λ. κοινός (β) νους υγιής εν σώµατι υγιεί 
(νους υγιής εν σώµατι ύγιεϊ) η πνευµατική κατάσταση τού ανθρώπου 
δεν είναι άσχετη από τη σωµατική του κατάσταση, η σωµατική και η 
πνευµατική υγεία είναι αλληλένδετες (γ) έχω στον νου | κατά νουν 
(κάτι) {έχει κατά νουν, Σοφοκλ. Οίδ. επί Κολ. 1768) σκέπτοµαι να, 
έχω σκοπό να κάνω (κάτι): ~ να σας επισκεφθώ σύντοµα || θα σας 
εξηγήσω πώς θα δράσουµε- κάτι ~ (δ) βάζω στον νου (κάτι) (µεσν. φρ.) 
σκέφτοµαι (κάτι) (συνήθ. µε ανησυχία), υποθέτω: άργησαν και ~ µου 
πολλά (ε) το βάζει ο νους (κάποιου) βλ. λ. βάζω (στ) βάζω (κάτι) µε 
τον νου µου (µεσν. φρ.) κάνω σκέψεις, σχέδια, υπολογισµούς, υποθέ-
σεις σχετικά µε ένα θέµα: δεν µου έδωσε ξεκάθαρη απάντηση και άρ-
χισα να ~ διάφορα || βάλε µε τον νου σου ότι θα έρθουν εκατό άν-
θρωποι και θα καταλάβεις τι φασαρία θα γίνει (ζ) βγόλ' το απ' τον 
νου σου (µεσν. φρ.) σταµάτα να το σκέφτεσαι και να το συζητάς, δεν 
γίνεται: ~! ∆εν πρόκειται να γίνει ποτέ! ΣΥΝ. ξέχνα το!, ούτε να το σκέ-
φτεσαι! (η) φέρνω στον νου µου (κάποιον | κάτι) (µεσν. φρ.) ανακαλώ 
στη µνήµη µου, έρχεται (κάτι) στο µυαλό µου: ~ τις ωραίες στιγµές 
που περάσαµε ΣΥΝ. θυµούµαι, αναλογίζοµαι (θ) παίρνω τον νου 
(κάποιου) (µεσν. φρ.) τον κάνω να χάσει τα λογικά του, τον επηρεάζω 
στον τρόπο που σκέφτεται ή τον γοητεύω: µια οµορφούλα τού πήρε 
τον νου (ι) ψηλώνει ο νους µου (µεσν. φρ.) έχω µεγάλες φιλοδοξίες, 
στοχεύω πολύ ψηλά (ια) (παροιµ.) κοντά στον νου κι η γνώση για 
πράγµατα ευνόητα (ιβ) (κάτι) περνάει απ' τον νου | το µυαλό (κάποιου) 
(i) για ξαφνική, σύντοµη σκέψη, ιδέα: κάτι µού πέρασε απ'τον νου (ii) 
(γενικότ.) σκέφτοµαι ή φαντάζοµαι (κάτι): δεν µου πέρασε καν απ' τον 
νου ότι θα ερχόσουν τόσο νωρίς (ιγ) πού γυρίζει ο νους σου; τι 
σκέφτεσαι, τι σε απασχολεί; (ιδ) µου έρχεται στον νου (κάτι) {επί 
νοϋνέλθεϊν τινι, ∆ιονυσ. Αλικαρν. 3,15) (i) σκέφτοµαι (κάτι) ξαφνικά: 
µου ήρθε στον νου µια ιδέα! (ii) θυµούµαι ξαφνικά (γεγονός, περι-
στατικό κ.λπ.) (ιε) δεν το χωράει ο νους µου δεν µπορώ να το πιστέ-
ψω, µου είναι αδύνατον να δεχθώ ότι συµβαίνει ή συνέβη κάτι: ~ ότι 
µου φέρθηκε τόσο αχάριστα || ~ ότι έκανε τέτοιο έγκληµα- αυτός ήταν 
το καλύτερο παιδί (ιστ) ο νους µου τρέχει (σε κάτι) σκέφτοµαι ή θυ-
µούµαι (κάτι) µε νοσταλγία: τρέχει ο νους µου στα περασµένα || πού 
τρέχει ο νους σου; (ιζ) ο νους µου κατεβάζει σκέφτοµαι δηµιουργικά, 
παράγω ιδέες, βρίσκω λύσεις και απαντήσεις· συχνά ειρων. ή χαριτο-
λογώντας: ας µας πουν οι υπουργοί, που ο νους τους κατεβάζει, πώς 
µπορεί να ζήσει κανείς µε τόσο χαµηλή σύνταξη; || (σε λογοπαίγνιο, 
για τον έλεγχο τής εξυπνάδας κάποιου) «εσύ που ξέρεις τα πολλά κι ο 
νους σου κατεβάζει, ένα καντάρι σίδερο πόσες βελόνες βγάζει;» (ιη) 
νους ορά και νους ακούει {νους αρά και νους ακούει, Επίχαρµος, α- 

πόσπ. 12) ο νους βλέπει και ο νους ακούει- για να τονιστεί ο κεντρι-
κός ρόλος που παίζει ο νους στην αντίληψη και κατανόηση των πραγ-
µάτων 3. η ικανότητα να σκέφτεται και να κρίνει κανείς ανάλογα µε 
την περίσταση: χρειάζεται ~ και κρίση, για να επιτύχεις στη ζωή ΣΥΝ. 
εξυπνάδα, ευφυΐα, οξυδέρκεια, σωφροσύνη ΑΝΤ. ανοησία, βλακεία· 
ΦΡ. (κάποιος) έχει τετράγωνο νου κάποιος σκέπτεται µε απολύτως 
λογικό τρόπο, εξετάζει συστηµατικά και µε ακρίβεια όλα τα δεδοµένα 
4. (συνεκδ.) πρόσωπο µε ανεπτυγµένες διανοητικές ικανότητες, µε 
δύναµη και βάθος σκέψεως: ο Αριστοτέλης υπήρξε µέγας ~ ΣΥΝ. µυα-
λό, µεγαλοφυία, ιδιοφυΐα 5. το πρόσωπο που συλλαµβάνει, σχεδιάζει 
και κατευθύνει µια διαδικασία· ΦΡ. ιθύνων νους βλ. λ. ιθύνω 6. σε ΦΡ. 
που δηλώνουν προσοχή, επικέντρωση τής προσοχής σε κάτι, λ.χ. (α) έ-
χω τον νου µου (σε κάποιον | κάτι) (αρχ. φρ., λ.χ. πού τον νουν έχεις; 
Αριστοφ. Εκκλ^σ. 156), προσέχω, έχω στραµµένη την προσοχή µου (σε 
κάποιον/κάτι), µε απασχολεί µια υπόθεση: έχε τον νου σου στο µωρό 
όσο θα λείπω || τον νου του τον έχει πάντα στη δουλειά || Πού έχεις 
τον νου σου σήµερα; Όλο λάθη κάνεις! (β) (έχε) rov νου σου πρόσε-
χε, να είσαι σε ετοιµότητα, σε εγρήγορση: έχε ~ µήπως µε ζητήσει κα-
νείς || να έχετε τον νου σας, όταν οδηγείτε! || ~! Εδώ και ώρα κάποιος 
µας παρακολουθεί! 7. η φαντασία: αυτό που λες είναι γέννηµα τού -
σου, δεν συνέβη ποτέ || προϊόν | πλάσµα | κατασκεύασµα | δηµιούρ-
γηµα τού - 8. ΦΙΛΟΣ, η νόηση, η διάνοια 9. (σπάν. για κείµενα) το νόηµα, 
το περιεχόµενο: ποιος είναι ο ~ τού αποσπάσµατος; ΣΥΝ. σηµασία (πβ. 
λ. µυαλό). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. νους < νόος, αβεβ. ετύµου. Έχει υποτεθεί ότι η λ. ανά-
γεται σε θ. *voF- και, ως εκ τούτου, συνδ. µε γοτθ. snurts «έξυπνος, 
σώφρων», αλλά η απουσία τού δίγαµµα από µυκ. τ. (π.χ. wi-pi-no-o) 
καθιστά δυσχερή τη συσχέτιση. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, το αρχικό 
θ. είναι *noy- και οδηγεί σε σύνδεση µε σανσκρ. nâyati «οδηγώ», εκ-
δοχή εξίσου αβέβαιη. Κατ' άλλους, η λ. συνδ. µε γοτθ. nasjan «σώζω», 
αν θεωρηθεί έγκυρη η σηµασιολ. µεταβολή «διασώζω» → «παρατη-
ρώ». ∆εν είναι πειστικές οι συνδέσεις µε τα ρ. νευω «κουνώ (το κε-
φάλι)» και νέοµαι «επιστρέφω, γυρίζω»]. 

νούφαρο (το) BOT. φυτό ποώδες, πολυετές και υδροχαρές, που ζει 
κυρ. σε στάσιµα νερά, έχει µεγάλα, δερµατώδη φύλλα και όµορφα 
άνθη σε χρώµα λευκό ή κίτρινο, γι' αυτό και καλλιεργείται συχνά σε 
τεχνητές λίµνες ως καλλωπιστικό. [ΕΤΥΜ < µτγν. νοϋφαρ < αραβ. 
nufar]. 

Ν.Ο.Χ. (ο) Ναυτικός Όµιλος Χίου. 
νοώ ρ. µετβ. (νοείς..., λόγ. µτχ. αρσ. νοών | νό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 

(λόγ.) 1. συλλαµβάνω µε τον νου, αντιλαµβάνοµαι µε το µυαλό: δεν ~ 
το περιεχόµενο των λόγων του || (συχνότ. στο µεσοπαθ. τριτοπρόσ.) 
δεν νοείται πολιτισµένη κοινωνία χωρίς οργανωµένη παιδεία και πα-
ροχή ιατρικής περίθαλψης ΣΥΝ. καταλαβαίνω, κατανοώ· ΦΡ. ο νοών 
νοε'ιτω (ο νοών νοείτω) όποιος έχει µυαλό, ας καταλάβει: δεν χρειά-
ζεται να δώσω άλλες διευκρινίσεις- ~! 2. (ειδικότ.) χρησιµοποιώ τον 
νου για να κάνω λογικούς συλλογισµούς µε βάση τα εκάστοτε δεδο-
µένα ΣΥΝ. σκέπτοµαι, στοχάζοµαι, συλλογίζοµαι, διαλογίζοµαι 3. (ει-
δικότ.) νοούµενο (το) βλ.λ. Επίσης (λαϊκ.) νογάω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. νοώ (-έω) < νους (βλ.λ.). Η φρ. ό νοών νοείτω αποτελεί 
παραλλαγή τής ρήσης τού Χριστού ο άναγινώσκων νοείτω (Κ.∆. 
Ματθ. 24, 15)]. 

Ν.Π.∆.∆. (το) Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (βλ. λ. νοµικός). 
Ν.Π.Ι.∆. (το) Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (βλ. λ. νοµικός). 
Ν.Σ.Κ. (το) Νοµικό Συµβούλιο τού Κράτους (βλ. λ. νοµικός). 
ντα (το) → νταντά2 
νταβάνι (το) → ταβάνι 
νταβανόπροκα (η) —> ταβανόπροκα 
ντάβανος (ο) → τάβανος 
νταβανοσανίδα (η) -> ταβανοσανίδα 
νταβανόσκουπα (η) → ταβανόσκουπα 
νταβαντούρι (το) {νταβαντουρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.-οικ.) 1. µεγάλη φα-

σαρία και αταξία που προκαλείται από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι 
θορυβούν: στο δωµάτιο των παιδιών γίνεται µεγάλο ~ ΣΥΝ. θόρυβος, 
βοή, σαµατάς, ντόρος ΑΝΤ. ησυχία, γαλήνη, σιωπή 2. (κατ' επέκτ.) 
συµπλοκή οµάδων ανθρώπων: όταν συναντήθηκαν οι οπαδοί των 
αντίπαλων οµάδων άρχισε το ~ ΣΥΝ. καβγάς, επεισόδιο. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tevatür «πλήθος µαρτύρων (στο δικαστήριο)» (µε αφοµοίωση)]. 

νταβανώνω ρ. -> ταβανώνω 
νταβάς1 κ. ταβάς (ο) {νταβάδες} (λαϊκ.) µαγειρικό σκεύος από µέ-

ταλλο ή πηλό, που έχει σχήµα στρογγυλό και πλατύ και είναι ελάχι-
στα βαθύ: «κάνω γιούργια (έφοδο) στον - µε τα κουλλούρια» ΣΥΝ. 
ταψί, σινί. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tava «τηγάνι» < περσ. täbä | täwa]. 

νταβάς2 (ο) {νταβάδες} ο νταβατζής (βλ.λ.). 
νταβατζιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. οι ασχολίες τού νταβατζή 
(βλ.λ.), η προστασία και η εκµετάλλευση πορνών 2. (κατ' επέκτ.) το 
θράσος, οι παλληκαρισµοί και γενικά ό,τι συνθέτει τη συµπεριφορά 
τού νταβατζή (βλ.λ.) ΣΥΝ. νταϊλίκι. 

νταβατζής (ο) {νταβατζήδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που παίρνει µέρος 
των χρηµάτων που κερδίζει µια πόρνη µε αντάλλαγµα την προστα-
σία που της παρέχει ΣΥΝ. προαγωγός, προστάτης, αγαπητικός 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που εµφανίζεται ως προστάτης ενός χώρου, συστήµατος, 
επαγγελµατικής οµάδας κ.ά. αποκτώντας προσωπικά οφέλη από αυ-
τά: ορισµένα στελέχη χαρακτήρισαν τα µέλη τής ηγεσίας τους «ντα-
βατζήδες τού συνδικαλιστικού κινήµατος». Επίσης νταβάς. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < τουρκ. davaci «συνήγορος» < dava «δίκη»]. 

νταβούλι (το) → νταούλι 
νταβραντίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {νταβράντισ-α, -µένος) (λαϊκ.) ♦ 
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(αµετβ.) 1. είµαι γεµάτος ζωτικότητα και σφρίγος ΣΥΝ. σφύζω 2. (κατ' επέκτ.) 
βρίσκοµαι σε κατάσταση οργασµού 3. (συνήθ. η µτχ. νταβρα-ντισµένος, -η, -
ο) (α) αυτός που είναι γεµάτος υγεία, δύναµη και ζωτικότητα ΣΥΝ. υγιής, 
γερός, σφριγηλός, δυνατός ΑΝΤ. αδύναµος, καχεκτικός (β) (ειδικότ. για το 
πέος) που βρίσκεται σε στύση ♦ 4. (µετβ.) (για άµαξα ή υποζύγιο) τινάζω ή 
κουνώ δυνατά και µε έντονο ρυθµό ΣΥΝ. τραντάζω, εκτινάσσω, απωθώ. 
Επίσης νταβραντώ {-είς...}. — νταβράντισµα (το). 
[ΕΧΥΜ. < τουρκ. davrandim, αόρ. τού p. davranmak «κινούµαι, προσπαθώ»]. 

νταγιαντίζω ρ. µετβ. {νταγιάντ-ισα} (λαϊκ.-σπάν.) δέχοµαι αναγκαστικά 
δυσάρεστη κατάσταση, µαθαίνω να επιβιώνω µαζί της: «δεν νταγιαντούσαµε 
άλλο τη φτώχια!» (∆. Σωτηρίου) ΣΥΝ. υποµένω, ανέχοµαι, αντέχω, βαστώ, 
υποφέρω. Επίσης νταγιαντώ {-είς...}. — ντα-γιάντισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. dayandim, αόρ. τού p. dayanmak «στηρίζοµαι, υποµένω»]. 

νταγλαράς (ο) {νταγλαράδες} (λαϊκ.) ο ψηλός, ογκώδης (και συχνά άγριος) 
άνδρας ΣΥΝ. µαντράχαλος, µαγκλάρας. [ETYM. Μεγεθ. τού τουρκ. dagli 
«ορεσίβιος» (< dag «βουνό») ή απευθείας από τ. daglar, πληθ. τού dag]. 

νταής (ο) {νταήδες} (λαϊκ.-οικ.) 1. (αρχικά-σπάν.) ο γενναίος άνθρωπος, αυτός 
που κάνει θαρραλέες πράξεις ΣΥΝ. παλληκάρι 2. (ειρων.-µειωτ.) αυτός που 
υποκρίνεται τον γενναίο, που παριστάνει τον θαρραλέο και τον παλληκαρά, 
ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι: ήταν ο τύπος τού µάγκα και τού ~ ΣΥΝ. 
ψευτοπαλληκαράς, κουτσαβάκης, παλληκάρι τής φακής· ΦΡ. κάποιος κάνει 
τον νταή κάποιος συµπεριφέρεται µε επιθετικό και θρασύ τρόπο: Σ'αυτόν τον 
ανθρωπάκο βρήκε να κάνει τον νταή; Ας έρθει σ' εµένα και θα δει τι θα πάθει! 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. dayi «θείος (από τη µητέρα), προστάτης»]. 

νταϊλίκι (το) {χωρ. γεν.} η συµπεριφορά τού νταή· παλληκαρισµός ΣΥΝ. 
ζοριλίκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dayilik < dayi]. 

νταϊφάς (ο) -> ταϊφάς 
ντα κάπο (το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. όρος που δηλώνει ότι η εκτέλεση τµήµατος ή τού 

συνόλου µουσικής σύνθεσης πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή 2. (ως 
επίρρ.) εκ νέου, από την αρχή ΣΥΝ. πάλι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. da capo «από την 
αρχή» (< capo «κεφάλι» < λατ. caput)]. 

ντακότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. παλιό δικινητήριο µεταγωγικό αεροπλάνο 2. 
(στην αργκό των στρατιωτών) ο στρατιώτης που έχει κριθεί βοηθητικός, ο µη 
µάχιµος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Dakota, τύπος αµερικανικού δικινητήριου αεροπλάνου, που 
οφείλει την ονοµασία του στις δύο οµώνυµες πολιτείες των Η.Π.Α.]. 

ντάλα επίρρ. (εκφραστ.) ακριβώς· µόνο στη ΦΡ. ντάλα µεσηµέρι την ώρα τής 
ηµέρας που ο ήλιος καίει δυνατότερα, το καταµεσήµερο: ξεκίνησα ~ να πάω 
στην παραλία κι έπαθα ηλίαση ΣΥΝ. µεσηµεριάτικα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dal 
«ακριβώς»]. 

νταλαβέρι (το) → νταραβέρι 
νταλ(γ)καδιάζω ρ. αµετβ. (νταλ(γ)κάδιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) αισθάνοµαι 

νταλ(γ)κά, σφοδρό πάθος ή επιθυµία. 
νταλ(γ)καδιάρικος, -η/-ια, -ο αυτός που περιέχει νταλ(γ)κά (βλ.λ.): ~ τραγούδι | 

αµανές. 
νταλ(γ)κάς (ο) (νταλ(γ)κάδες} (λαϊκ.) σφοδρή επιθυµία, έντονος πόθος: «έχω 

σεβντά, έχω ~, έχω για σένα πόνο» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. πόθος, µεράκι, καηµός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. dalga «κύµα»]. 

ντάλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ποώδες, πολυετές φυτό, µε σύνθετα φύλλα και 
µεγάλα, εντυπωσιακά άνθη σε διάφορους χρωµατισµούς, που καλλιεργείται 
σε πάµπολλες ποικιλίες ως καλλωπιστικό 2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω 
φυτού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. dahlia, από το 
όνοµα τού Σουηδού βοτανολόγου Anders Dahl]. 

νταλιάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. εµπροσθογεµές τουφέκι παλαιού τύπου, µε 
κοντή κάννη, που χρησιµοποιήθηκε τη χρονική περίοδο πριν και κατά την 
Επανάσταση τού 1821 · 2. κλειστός και ειδικά διαµορφωµένος 
παραθαλάσσιος χώρος για την εκτροφή και την αλιεία ιχθύων ΣΥΝ. 
ιχθυοτροφείο. 
[ΕΤΥΜ. Στη σηµ. 1 η λ. προέρχεται από το τουρκ. dalyan < talyan < italyan 
«ιταλικό», επειδή το συγκεκριµένο τουφέκι ήταν ιταλικής κατασκευής. Στη 
σηµ. 2 η λ. ανάγεται στο οµώνυµο τουρκ. dalyan, αβεβ. ετύµου, ίσως < talyan 
< *τ' άλιάνειον (όπου το άρθρο θεωρήθηκε µέρος τής λέξεως) < άλιάνειον 
«αλιευτικός τόπος» < µτγν. άλιανή (< αρχ. αλιεύω), οπότε πρόκειται για 
αντιδάν. (άποψη Η. & R. Kahane)]. 

νταλίκα (η) {δύσχρ. νταλικών} (λαϊκ.) 1. φορτηγό αυτοκίνητο πολύ µεγάλων 
διαστάσεων, που χρησιµοποιείται κυρ. για διεθνείς µεταφορές 2. κοινή 
ονοµασία µεγάλου, αρθρωτού λεωφορείου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. talika «σκεπαστό 
όχηµα, κάρο»]. 

νταλικέρης (ο) {νταλικέρηδες}, νταλικέρισσα (η) {δύσχρ. νταλι-κερισσών} 
(λαϊκ.) επαγγελµατίας οδηγός νταλίκας: βρίζει σαν ~ (δηλ. πολύ άσχηµα). 

ντάµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (για πρόσ.) γυναίκα που συνοδεύεται από άνδρα 
σε χορό, έξοδο, περίπατο κλπ.: µου δίνεις τη ~ σου να χορέψουµε; || πείραξαν 
τη ~ τής συντροφιάς ΣΥΝ. παρτενέρ 2. γυναικεία φιγούρα σε χαρτί τής 
τράπουλας: έχω µόνο ρηγάδες και ντάµες 3. επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζεται 
από δύο πρόσωπα πάνω σε τετράγωνο πίνακα, ο οποίος έχει διαιρεθεί σε 
εξήντα τέσσερα µικρά τετραγωνάκια (σκακιέρα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. dama (πβ. κ. γαλλ. dame) < λατ. domina «κυρία, 
δέσποινα». Η σηµ. τού παιχνιδιού ντάµα ανάγεται στη γαλλ. φρ. jeu de dames 
«παιχνίδι για κυρίες»]. 

νταµάρι (το) {νταµαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) τόπος όπου εξορύσσονται πέτρες, 
µάρµαρα και συναφή υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρ. στις οικοδοµές 
ΣΥΝ. λατοµείο, (λαϊκότ.) λατόµι, πετροκοπιό. — ντα-µαρήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. damar «φλέβα - ορυκτό πετρέλαιο ή µέταλλο»]. 

νταµαρτζής (ο) {νταµαρτζήδες} (λαϊκ.) ο εργάτης λατοµείου ΣΥΝ. (λόγ.) 
λατόµος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. damarci]. 

νταµιτζάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ογκώδες γυάλινο δοχείο για υγρά, κυρ. 
για λάδι ή κρασί, που έχει µεγάλη χωρητικότητα και προστατεύεται 
εξωτερικά µε ψάθινο ή πλαστικό πλέγµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. damigiana, αβεβ. 
ετύµου, ίσως < προβηγκ. demeg «µισός» (< *dimedius < λατ. dimidius 
«µισός, µικτός» < dis «δια» + médius «µέσος») ή, κατ' άλλη εκδοχή, < αραβ. 
damagän < περσ. Damagän, περιοχή τής Περσίας]. 

ντάµπα-ντούµπα (το/τα) {άκλ.} (εκφραστ.) για να δηλωθεί ο εκκωφαντικός και 
ενοχλητικός ήχος, συνήθ. µουσικής: όλη νύχτα δεν σταµάτησαν τα ~ από τα 
κλαµπ τής παραλίας. 

ντάµπιγκ1 (το) {άκλ.} 1. ΟΙΚΟΝ. (στο διεθνές εµπόριο) η εξαγωγή και πώληση 
εµπορευµάτων σε τιµές χαµηλότερες από αυτές τής εγχώριας αγοράς ή από τις 
διεθνείς τιµές ή και κάτω τού κόστους, µε σκοπό την εξουδετέρωση των 
ανταγωνιστών · 2. ΙΑΤΡ. σύνδροµο ντάµπινγκ σύνολο συµπτωµάτων, µε 
κυριότερα τη ναυτία, το αίσθηµα αδυναµίας και τη διάρροια, που 
εµφανίζονται λίγο µετά το φαγητό σε άτοµα τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
γαστρεκτοµή, οφείλεται δε στην απότοµη κένωση τού στοµάχου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dumping < p. dump «ρίχνω, πετώ (ξαφνικά)», πιθ. < ολλ. 
dompen «βυθίζω, κλονίζοµαι, γκρεµίζω | -οµαι»]. 

ντάµπιγκ2 (το) {άκλ.} η αντιγραφή κασέτας (ήχου/εικόνας) ή δίσκου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dubbing < p. dub, συντοµευµένος τ. τού double «διπλα-
σιάζω»]. 

νταµπλ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ κ.α.) η κατάκτηση τού 
τίτλου τού πρωταθλήµατος και τού κυπέλλου την ίδια αγωνιστική περίοδο από 
την ίδια οµάδα: παίρνω το ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. double «διπλός» < λατ. duplus 
(< duo «δύο»)]. 

νταµπλάς (ο) → ταµπλάς 
νταµπλουχος (ο/η) οµάδα η οποία έχει κατακτήσει το νταµπλ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 

νταµπλ + -ούχος < έχω]. 
νταµωτός, -ή, -ό (κυρ. για ύφασµα) τού οποίου η επιφάνεια είναι διαιρεµένη σε 

µικρά, συνεχόµενα τετραγωνάκια, όπως αυτά που έχει ο πίνακας για το 
παιχνίδι τής ντάµας ΣΥΝ. καρό. 

ντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. στοίβα από όµοια πράγµατα: έκανε τα τούβλα 
ντάνες 2. ΝΑΥΤ. παράταξη πλοίων, τα οποία έχουν ελλιµενιστεί κατά σειρά και 
µε τρόπο, ώστε το πλευρό τού ενός να βρίσκεται δίπλα στο πλευρό τού 
εποµένου. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. andana (µε αποβολή τού άτονου αρκτικού φωνήεντος) < 
δηµώδ. λατ. *andägo < λατ. indago, -inis «στοιχισµός, στοίβαγµα»]. 

ντανιάζω ρ. µετβ. {ντάνιασ-α, -τηκα, -µένος} σχηµατίζω ντάνα (βλ.λ., σηµ. 1): 
~ τούβλα | κουτιά || «βγάζω όλα τα βιβλία που έχω φέρει µαζί µου, τα ~ 
µπροστά µου και τα περιεργάζοµαι ένα-ένα» (εφηµ.). 

νταντά1 (η) {νταντάδες} (λαϊκ.) η γυναίκα που έχει αναλάβει τη φροντίδα και 
την περιποίηση βρέφους ή µικρού παιδιού έναντι µισθού: στα νιάτα της ήταν η 
~ όλων των παιδιών τής οικογένειας ΣΥΝ. τροφός, παραµάννα, γκουβερνάντα, 
νένα. 
[ΕΧΥΜ < τουρκ. dadi (µε προσαρµογή κατά τα θηλ.) < περσ. dädü «ηλι-
κιωµένος υπηρέτης, οικέτης από τη νηπιακή του ηλικία»]. 

νταντά2 κ. ντα (το) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) το ξύλο, η χει-ροδικία· 
κυρ. στη ΦΡ. θα σε κάνω ντα | νταντά θα σε δείρω. [ΕΧΥΜ; Ηχοµιµητική λ.]. 

ντανταϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κίνηµα, 
προωθηµένη έκφραση τού υπερρεαλισµού, που εµφανίστηκε στη ∆. Ευρώπη 
και στις Ηνωµένες Πολιτείες τής Αµερικής κατά τις πρώτες δεκαετίες τού 
20ού αι. και είχε ως βασικές αρχές την απόρριψη των καθιερωµένων 
αισθητικών προτύπων και κάθε είδους καλλιτεχνικής συµβατικότητας, την 
καθιέρωση τού τυχαίου ως αξιώµατος και βασικής προϋπόθεσης τής 
δηµιουργίας, την ελεύθερη έκφραση τού ασυνειδήτου, την άρνηση 
οποιασδήποτε σχέσης ανάµεσα στο λογικό και την καλλιτεχνική έκφραση και 
το αποκλειστικό ενδιαφέρον για το παράδοξο, το παράλογο και το 
φανταστικό. — ντανταϊστής (ο), ντανταίστρια (η), ντανταίστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. dadaïsme < dada «αλογάκι», λ. τής παιδικής 
γλώσσας, που χρησιµοποιήθηκε ως σύµβολο τής άρνησης των παραδοσιακών 
αξιών τής τέχνης και τής προσκόλλησης στην απόλυτη εκφραστική 
ελευθερία]. 

νταντεύω ρ. µετβ. (ντάντ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (καθηµ.) 1. προσφέρω τις 
απαραίτητες περιποιήσεις και φροντίδες σε βρέφος ή µικρό παιδί, συχνά 
έναντι µισθού' είµαι η νταντά (βλ.λ.) παιδιού ή εκτελώ χρέη νταντάς: στα 
νιάτα της ντάντεψε όλα τα παιδιά τής οικογένειας ΣΥΝ. φροντίζω, περιποιούµαι 
2. (κατ' επέκτ.) περιποιούµαι κάποιον υπερβολικά, φροντίζω για την 
ικανοποίηση και των πιο ασήµαντων αναγκών του, σαν να ήταν µικρό παιδί: 
φτάνει, δεν είµαι πια παιδί και δεν ανέχοµαι άλλο να µε νταντεύεις! — 
ντάντεµα (το). 

νταούλι κ. (σπάν.) νταβούλι (το) {νταουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΜΟΥΣ. 
παραδοσιακό, κρουστό µουσικό όργανο µε χαρακτηριστικό βροντερό ήχο, το 
οποίο µοιάζει µε τύµπανο και αποτελείται από έναν ξύλινο 
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κύλινδρο, στα πλάγια τού οποίου είναι τεντωµένες δύο δερµάτινες 
επιφάνειες, τις οποίες κρούει ο οργανοπαίκτης µε δύο διαφορετικού 
πάχους βέργες (νταουλόβεργες ή νταουλόξυλα): στην πλατεία τού 
χωριού παίζουν βιολιά και ~· ΦΡ. γίνοµαι νταούλι πρήζοµαι, αποκτώ 
οίδηµα ή διογκώνοµαι (βλ. λ. νταουλιάζω). — (υποκ.) νταουλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < υ,εσν. νταούλι | ταβρύλι < τουρκ. davul]. νταουλιάζω κ. 
νταβουλιάζω ρ. αµετβ. {νταούλιασα} (λαϊκ.) πρήζοµαι: ΤΟ πόδι µου 
νταούλιασε. νταουλιέρης (ο) {νταουλιέρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
παίζει νταούλι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < νταούλι + παραγ. επίθηµα -ιέρης (βλ.λ.)]. νταουλόξυλο (το) 
(λαϊκ.) καθένα από τα δύο ραβδιά µε τα οποία 
κρούει ο οργανοπαίκτης τις δερµάτινες επιφάνειες τού νταουλιού. 
νταραβέρι κ. νταλαβέρι (το) {νταραβερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.-οικ.) 1. 
(κυριολ.) οποιαδήποτε εµπορική σχέση και συναλλαγή: στα σύνορα τα 
παράνοµα ~ δίνουν και παίρνουν ΣΥΝ. δοσοληψία, αγοραπωλησία, 
αλισβερίσι, πάρε-δώσε, (λόγ.) δούναι και λαβείν 2. (κατ' επέκτ.) οποι-
αδήποτε κοινωνική σχέση, σχέση οικειότητας ή και διαφοράς µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων: εδώ και καιρό δεν έχω κανένα ~ µαζί 
της || (συχνότ. στον πληθ.) δεν θέλω να έχω νταραβέρια µε δαύτους || 
είναι ο µόνος πολιτικός που δεν έχει πολλά ~ µε τους δηµοσιογράφους 
ΣΥΝ. συναναστροφή, (µτφ.) πάρε-δώσε, (µτφ.) δοσοληψίες 3. (µτφ.) ο 
διαπληκτισµός ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους και ο 
θόρυβος ή η αναστάτωση που προκαλείται σε τέτοια περίπτωση: δεν 
πληρώνει το νοίκι και θα έχουµε νταραβέρια || εγώ ανακίνησα το θέµα, 
για να προκαλέσω - γύρω από το όνοµα µου ΣΥΝ. κίνηση, φασαρία, 
καβγάς, τσακωµός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. dare-avere «δούναι-λαβείν»]. 
νταραβερίζοµαι κ. νταλαβεριζοµαι ρ. αµετβ. {νταραβερίστηκα} 
(λαϊκ.-οικ.) 1. έχω εµπορικές δοσοληψίες µε κάποιον, προβαίνω σε οι-
κονοµικές συναλλαγές µαζί του: νταραβερίζεται µε όλο τον γνωστό 
επιχειρηµατικό κόσµο ΣΥΝ. συναλλάσσοµαι, έχω πάρε-δώσε | δούναι 
και λαβείν 2. (κατ' επέκτ.) διατηρώ συναισθηµατικές επαφές και κυρ. 
ερωτικές σχέσεις µε κάποιον: χρόνια νταραβερίζεται µαζί της, αλλά δεν 
λέει να την παντρευτεί ΣΥΝ. τα έχω, τα έχω φτιάξει. νταρί (το) {νταρ-
ιού | -ιών} (λαϊκ.) BOT. κοινή ονοµασία τού φυτού σόργο (βλ.λ.) και 
ιδ. τού καρπού του, ο οποίος χρησιµοποιείται ως τροφή οικιακών, 
ωδικών ή άλλων πτηνών: «µέσα στα χρυσά ~ κοιµούνται 
αγωροκόριτσα» (θ. Ελύτης). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dan < παλ. τουρκ. tang 
«σπορά»]. νταρντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ. ως 
χαρακτηρισµός) ψηλή, εύσωµη και ωραία γυναίκα ΣΥΝ. λεβέντισσα, 
γυναικάρα. [ETYM. < ιταλ. tartana «µεγάλο πλοίο» < προβηγκ. tartana 
«γεράκι»]. νταρντανογυναίκα (η) {δύσχρ. νταρντανογυναικών} 
(καθηµ. ως 

χαρακτηρισµός) ψηλή και εύσωµη γυναίκα. ντάτσα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} ρωσική εξοχική κατοικία ή έπαυλη. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. dacha «κλήρος γης»]. νταχτιρντί (το) {άκλ.} στην 
αρχή τραγουδιστών φράσεων που λέει κάποιος σε µωρό ή µικρό 
παιδί, ενώ το κρατάει αγκαλιά και το κάνει να χορεύει: «~ τού λέγανε 
και µου το παντρεύανε». [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dahtin]. ντε µόριο (λαϊκ.-
οικ.) (µε προτρεπτική σηµ., και αρκετές συναισθηµατικές 
αποχρώσεις, συνάπτεται µετά από λέξη, συνήθ. προστ. ρήµατος, και 
επιτείνει τη σηµασία της): κάτσε ~, δεν τελείωσα ακόµα το συγύρισµα 
|| σιγά ~, µε το µαλακό! || Αµ πες το ~! Γεια στο στόµα σου! || -Ήθελα 
να 'ξέρα πού τα βρήκε τόσα λεφτά! -Έλα ~! ΦΡ. ντε και καλά | ντε και 
σώνει µε το ζόρι, οπωσδήποτε: ήθελε ~ να περάσει το δικό του! 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. de «επίσης - ούτε»]. de jure λατ. (προφέρεται ντε 
γιούρέ) ελλην. διά νόµου 1. πολιτικός και διπλωµατικός όρος που 
δηλώνει ότι πράξη, ενέργεια, κατάσταση, απαίτηση κ.λπ. είναι 
νόµιµη, συµφωνεί µε τις απαιτήσεις τής νοµιµότητας ΣΥΝ. δικαίω 
(δικαίω) ANT. ντε φάκτο 2. (ειδικότ.) όρος τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου που 
αναγνωρίζει δεδοµένη πολιτική εξουσία ως τη µόνη νόµιµη εξουσία 
κράτους: το 1991 η Ελλάδα προχώρησε σε ~ αναγνώριση τού κράτους 
τού Ισραήλ ANT. ντε φάκτο. [ΕΤΥΜ. < λατ. de jure «διά νόµου, 
νοµίµως» (< jus, juris «νόµος»)]. de gustibus et coloribus non 
disputandum λατ. (προφέρεται ντε γκούστιµπους ετ κολόριµπους 
νον ντισπουτάντουµ) ελλην. περί γεύσεων και χρωµάτων δεν πρέπει να 
γίνεται συζήτηση· δεν πρέπει να συζητούνται οι ιδιαίτερες προτιµήσεις 
τού καθενός- ο καθένας µπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. ντεγκραντε 
επίθ. {άκλ.} 1. (για κόψιµο µαλλιών) αυτός που κόβεται κλιµακωτά 
(σε σκάλες), µε διαβαθµίσεις τού ύψους 2. η σταδιακή µείωση τής 
πυκνότητας | φωτεινότητας τού χρώµατος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. dégradé < 
dégrader «υποβαθµίζω, υποβιβάζω»]. ντεζαµπιγέ {άκλ.} 1. (ως ουσ. ή 
ως επίθ.) για είδος γυναικείας ρόµπας, ελαφριάς και καλής ποιότητας, 
που φοριέται µέσα στο σπίτι 2. (ως επίρρ.) για ελαφρύ και άνετο, 
αλλά κοµψό ντύσιµο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. déshabillé < dés- (< λατ. dis-) + 
habillé (βλ. λ. αµπιγέ)}. desideratum κ. (πληθ.) desiderata λατ. 
(προφέρεται ντεζιντερά-τουµ) ελλην. το ποθούµενο, το επιθυµητό' αυτό 
που επιζητεί ή επιθυµεί κάποιος: τα ~ τής επιστήµης (τα ζητούµενα). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. desideratum | -a, ουδ. τού desideratus, µτχ. τού ρ. desidero 
«επιθυµώ»]. ντεϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό-
θρησκευτικό ρεύµα που αναπτύχθηκε στην Αγγλία και τη Γερµανία τον 
17ο και τον 18ο αι. και πρέσβευε ότι η πίστη στην ύπαρξη τού Θεού 
και ο σεβασµός στη θρησκεία είναι έµφυτα στον άνθρωπο ή µπορούν 
να αποκτηθούν µε χρήση τής λογικής και µε παρατήρηση τής φύσης, 
χωρίς οποιαδήπο- 

τε µεταφυσική αποκάλυψη ή εκκλησιαστική διδασκαλία· περαιτέρω 
θεώρησε ότι ο Θεός, αφού δηµιούργησε το σύµπαν και τον άνθρωπο, 
δεν επενέβη ξανά στις διαδικασίες τής φύσης ούτε στο ανθρώπινο 
γίγνεσθαι- ο ντεϊσµός, γενικά, θεωρήθηκε συγκεκαλυµµένη αθεΐα. — 
ντεϊστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. deism < γαλλ. déisme < λατ. 
deus «θεός»]. 

ντεκαπάζ (το) {άκλ.} 1. αποχρωµατισµός συνήθ. βαµµένων µαλλιών, 
για να ξαναβαφούν µε άλλο χρώµα · 2. ειδική αντιοξιδωτική κοτερ-
γασία µετάλλων · 3. ειδική διαδικασία για τον χρωµατισµό επίπλων 
ώστε να δίνουν την εντύπωση τής παλαιότητας. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
décapage < p. décaper «απογυµνώνω (µια επιφάνεια), αποχρωµατίζω» 
< dé- στερητ. (< λατ. dis-) + cape «κάπα» (βλ. λ. κάπα)]. 

ντεκλαρέ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) 1. αυτός που είναι ξεκάθαρος, ευθύς, 
ντόµπρος: είναι τύπος ~ 2. (ως επίρρ.) απερίφραστα, ξεκάθαρα, σα-
φώς, ευθέως: πες τα ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. declare, µτχ. τού p. declarer 
«δηλώνω, διακηρύσσω»]. 

ντεκοβίλ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. µικρός σιδηροδροµικός συρµός που κι-
νείται σε γραµµή στενότερη από την κανονική· χρησιµοποιείται για 
τη µεταφορά φορτίων σε µικρές σχετικά αποστάσεις, λ.χ. στο εσωτε-
ρικό εργοταξίου δηµοσίων έργων, σε ανθρακωρυχείο, µεταλλείο κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. decauville, από το όνοµα τού Γάλλου βιοµηχάνου Paul 
Decauville (1846-1922), που κατασκεύαζε σιδηροδροµικές άµαξες]. 

ντεκολτέ επίθ. {άκλ.} 1. (για ενδύµατα) αυτός που αποκαλύπτει, που 
αφήνει να φαίνεται ο λαιµός, µέρος τού στήθους ή/και οι ώµοι: ~ φό-
ρεµα 2. (ειδικότ.) ντεκολτέ (το) το άνοιγµα γυναικείου ρούχου στο 
κάτω µέρος τού λαιµού και στην αρχή τού στήθους ή/και στους 
ώµους: φέτος είναι στη µόδα το τριγωνικό ~ || το αποκαλυπτικό ~ τού 
φορέµατος καλύπτεται µε τούλι και είναι γαρνιρισµένο µε χάντρες 
ΣΥΝ. άνοιγµα, καρέ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. décolleté «έξωµος» < p. décolleter «αποκαλύπτω τους 
ώµους» < de + collet «επωµίδα, γιακάς», υποκ. τού col (< λατ. collum 
«τράχηλος, λαιµός»)]. 

ντεκόρ (το) {άκλ.} ελλην. διάκοσµος 1. το σύνολο των διακοσµητι-
κών στοιχείων σε εσωτερικό χώρο: βγάλε από εκεί αυτή την καρέκλα, 
γιατί µου χαλάει το ~ ΣΥΝ. διακόσµηση 2. (ειδικότ. στο θέατρο) το 
σύνολο των στοιχείων που αποτελούν τον διάκοσµο τής θεατρικής 
σκηνής και διαµορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον, για να εκτυλι-
χθεί η υπόθεση τού έργου ΣΥΝ. σκηνικός διάκοσµος, σκηνικά 3. 
ΚΙΝΗΜ. (α) καθετί που χρησιµεύει ως φόντο ή πλαίσιο µέσα στο 
οποίο κινούνται οι ηθοποιοί µιας ταινίας: φυσικό | τεχνητό || το ~ 
απέδιδε λεπτοµέρειες εποχής ΣΥΝ. σκηνικό (β) (ειδικότ.) κάθε κατα-
σκευή που χρησιµοποιείται ως µέρος τού σκηνικού ταινίας: η πόρτα 
τού ~ ξεκόλλησε κι έµεινε στο χέρι τής ηθοποιού. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
décor < p. décorer «διακοσµώ» < λατ. decoro < λατ. decus, -oris 
«κόσµηµα, στολίδι» (< απρόσ. p. decet «κοσµεί, αρµόζει»)]. 

ντεκορατέρ (ο) {άκλ.}, ντεκορατρίς (η) {άκλ.} ο διακοσµητής | η 
διακοσµήτρια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. décorateur < décorer 
«διακοσµώ». Βλ. κ. ντεκόρ]. 

ντεκουπάρισµα (το) {ντεκουπαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΩΤΟΓΡ-
ΤΎΠΟΓΡ. η διαδικασία µε την οποία τµήµα ή και ολόκληρη η εικόνα 
αποχωρίζεται µε γραφικά µέσα από τον περίγυρο της, το φόντο της 
ΣΥΝ. ξεγύρισµα 2. ΚΙΝΗΜ. ο σχεδιασµός τής ταινίας, η διευθέτηση 
των σκηνών µε ορισµένη σειρά. Επίσης ντεκουπάζ {άκλ.}. — ντε-
κουπάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. découpage «τεµαχισµός» < p. découper «τεµαχίζω, 
αποκόπτω» < de + couper «κόβω»]. 

ντεκουπαριστός, -ή, -ό ΤΥΠΟΓΡ.-ΦΩΤΟΓΡ (για εικόνα ή τµήµα της) που 
έχει αποχωριστεί µε γραφικά µέσα από το φόντο: ~ φωτογραφία ΣΥΝ. 
ξεγυριστός. 

ντεκουπαρω ρ. → ντεκουπάρισµα 
ντελάλης κ. τελάλης (ο) {ντελάληδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) αυτός που 
είχε ως επάγγελµα να διαλαλεί, να κηρύσσει δηµοσίως πράγµατα που 
αφορούσαν σε όλο τον λαό: ο ~ βγήκε πριν από τον ήλιο, για να 
διαλαλήσει τα µαντάτα ΣΥΝ. κήρυκας, διαλαλητής, κράχτης· ΦΡ. 
βγάζω ντελάλη φωνάζω δυνατά ένα µυστικό ή το εµπιστεύοµαι εκεί 
όπου δεν πρέπει 2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) άνθρωπος που δεν κρατά µυστι-
κά, που διαλαλεί ό,τι του εµπιστεύονται ΣΥΝ. ακριτόµυθος, µαρτυ-
ριάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. tellâl]. 
ντελαλίζω ρ. µετβ. {ντελάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) 
διακηρύσσω δηµοσίως, φωνάζω µε όλες µου τις δυνάµεις κάτι που 
αφορά στο κοινωνικό σύνολο: ο απεσταλµένος τού σουλτάνου ντε-
λάλισε το µαντάτο || θεώρησε χρέος του να βγει και να ντελαλίσει την 
καταστροφή ΣΥΝ. διαλαλώ 2. (µτφ.) διαδίδω µυστικό που µου 
εµπιστεύτηκαν: του είπα να το κρατήσει µεταξύ µας κι αυτός το ντε-
λάλισε ΣΥΝ. διαλαλώ ANT. κρατώ, τηρώ. Επίσης ντελαλώ {-άς...}. 
ντελαπάρω ρ. → ντεραπάρω 

ντελβές (ο) {ντελβέδες} (λαϊκ.) το κατακάθι τού καφέ, αυτό που απο-
µένει στο φλιτζάνι, αφού πιει κανείς τον καφέ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
telve]. ντελικανής (ο) {ντελικανήδες} νέος παράτολµος, παλληκαράς. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. delikani], ντελικάτος, -η, -ο 1. ο λεπτός και 
ευαίσθητος ως προς την κατασκευή, αυτός που διαθέτει λεπτότητα, 
κοµψότητα ή/και ευπάθεια: ~ χέρι | αντικείµενο | κοµψοτέχνηµα | 
λουλούδι ΣΥΝ. λεπτοκαµωµένος, λεπτοφυής, κοµψός, ευαίσθητος, 
εύθραυστος, ευπαθής ANT. χοντρός, χοντροκοµµένος, 
χοντροκαµωµένος, γερός 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) ο λεπτός στο σώµα, 
αλλά και στους τρόπους, στη συµπεριφορά: η οι- 
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κοδέσποινα έδειχνε τόσο αέρινη και τόσο ~ || µεγαλώνοντας έγινε ένας 
υπερβολικά κοµψός και - έφηβος ΣΥΝ. λεπτοκαµωµένος, κοµψός, 
λεπτεπίλεπτος, ευγενικός, ραφινάτος, καλλιεργηµένος, πολιτισµένος ANT. 
χοντροµπαλάς, χοντράνθρωπος, άξεστος 3. (µτφ. για έµψυχα) αυτός που έχει 
ευαίσθητη υγεία, ο επιρρεπής στις ασθένειες: είσαι πολύ ~ και δεν αντέχεις στο 
κρύο και στις βαριές δουλειές ΣΥΝ. φιλάσθενος, ασθενικός, ευπαθής, 
ευπρόσβλητος ANT. γερός, εύρωστος. — ντελικάτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. delicato < λατ. delicatus «κοµψός, χαριτωµένος»]. 

ντελίριο (το) {χωρ. πληθ.} ψυχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
έξαρση, πάθος και παράφορα: ~ ενθουσιασµού κατέλαβε τα πλήθη, µόλις 
εµφανίστηκε η σταρ ΣΥΝ. παραλήρηµα, µανία, φρενίτιδα ΑΝΤ. νηφαλιότητα. — 
(σπάν.) ντελιριακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. delirio < µτγν. λατ. delirium < 
λατ. delirus «παρά-φρων»]. 

ντελµπεντέρης (ο) -+ ντερµπεντέρης 
ντεµακιγιάζ (το) {άκλ.} η αφαίρεση τού µακιγιάζ (βλ.λ.) από το πρόσωπο και 

τον λαιµό µε τη χρησιµοποίηση ειδικών καλλυντικών προϊόντων. Επίσης 
ντεµακιγιάρισµα. — ντεµακιγιάρω ρ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. démaquillage. Βλ. κ. 
µακιγιάζ]. 

ντεµαραζ (το) {άκλ.} 1. το να τίθεται µηχάνηµα σε λειτουργία· (ειδι-κότ.) το 
ξεκίνηµα αυτοκινήτου: το µοντέλο αυτό έχει αργό ~ · 2. η αλλαγή τού ρυθµού, 
η επιτάχυνση αθλητή που τρέχει σε αγώνα δρόµου, συνήθ. καθώς πλησιάζει 
στο τέλος τής διαδροµής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. démarrage < p. démarrer «κινώ, 
αρχίζω» < de- + amarrer «προσδένω» (< ολλ. maren «προσκολλώ»)]. 

ντεµί- ελλην. ηµι-' ά συνθετικό που σηµαίνει ότι κάτι είναι ανολοκλήρωτο, 
ηµιτελές ή δεν έχει πλήρως µια ιδιότητα: ρούχα ντεµί-σεζόν (βλ.λ.) || κρασί 
ντεµί-σεκ (ηµίξηρο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. demi «µισός» < λατ. dimidius «µισός, µέσος» < dis «διά» + 
médius «µέσος»]. 

ντεµί-σεζόν (η) {άκλ.} 1. η εποχή τού έτους ανάµεσα στο καλοκαίρι και στον 
χειµώνα ή ανάµεσα στον χειµώνα και στο καλοκαίρι, δηλ. το φθινόπωρο και η 
άνοιξη αντιστοίχως, όσον αφορά στο ντύσιµο: τώρα έχουµε ~ και δεν ξέρεις τι 
να φορέσεις 2. (ως επίθ. για ενδύµατα) ο κατάλληλος να φορεθεί την άνοιξη 
και το φθινόπωρο, δηλ. αυτός που δεν είναι ούτε πολύ ζεστός ούτε πολύ 
δροσερός: αγόρασα ένα σακάκι κι ένα παντελόνι ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. demi-saison < demi «µισός» + saison «εποχή». Βλ. κ. 
σεζόν]. 

ντεµισέκ κ. ντεµί-σεκ επίθ. {άκλ.} ελλην. ηµίξηρος- (για οίνο) αυτός που 
βρίσκεται ανάµεσα στο ξηρό και το γλυκό, που ανήκει στον αντίστοιχο ειδικό 
τύπο: σαµπάνια ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. demi-sec < demi «µισός» -(- sec «ξηρός» 
(< λατ. siccus)]. 

demo (το/η) (προφέρεται ντέµό) {άκλ.} 1. η δηµόσια παρουσίαση στο κοινό 
δείγµατος καινούργιων προϊόντων ΣΥΝ. επίδειξη 2. δείγµα προϊόντος, που 
αποστέλλεται (κάπου) προς αξιολόγηση: έστειλε στη ~ δισκογραφική εταιρεία 
ένα - µε τα τελευταία τραγούδια του και περιµένει απάντηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επίδειξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. demo, συγκεκοµµ. τ. τού demonstration 
«επίδειξη»]. 

ντεµοντε επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που δεν είναι πια τής µόδας: ντύσιµο | φόρεµα | 
εµφάνιση ~ ΣΥΝ. παλιοµοδίτικος ΑΝΤ µοντέρνος, τής µόδας 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που είναι ή θεωρείται περασµένης εποχής, που έχει ξεπεραστεί από τα 
πράγµατα: ιδέες | αντιλήψεις | συµπεριφορά ~ ΣΥΝ. απαρχαιωµένος, 
ξεπερασµένος, πεπαλαιωµένος ANT. σύγχρονος, µοντέρνος 3. (ειδικότ. ως 
επίρρ.) κατά τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε τη µόδα: ντύνεται ~ ΑΝΤ. 
µοντέρνα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. démodé < p. démoder < de- + mode «µόδα, 
τρόπος»]. 

ντεµπιτάντ (η) {άκλ.} 1. (στο θέατρο ή στον κινηµατογράφο, κυρ. πα-λαιότ.) η 
πρωτοεµφανιζόµενη ηθοποιός 2. (γενικότ.) νεαρή κοπέλα που βγαίνει για 
πρώτη φορά στην υψηλή κοινωνία, που κάνει την πρώτη κοινωνική της 
εµφάνιση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. débutante. Βλ. κ. ντεµπούτο]. 

ντεµπούτο (το) {χωρ. πληθ.} 1. η πρώτη εµφάνιση καλλιτέχνη (στο θέατρο, 
στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση, σε κέντρο διασκεδάσεως κ.λπ.): έκανε 
το ~ της και στο θέατρο στα δεκαοχτώ της χρόνια || µε την ταινία αυτή επιχειρεί 
το ~ του στη σκηνοθεσία ΣΥΝ. ξεκίνηµα, έναρξη 2. (γενικότ.) η αρχή τής 
σταδιοδροµίας κάποιου σε τοµέα δραστηριότητας: µόλις πέρυσι έκανε το ~ του 
ως δικηγόρος ΣΥΝ. ξεκίνηµα. Επίσης ντεµπουτάρισµσ — ντεµπουτάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. debutto < γαλλ. début < p. débuter «ξεκινώ, πρωτοεµφανίζοµαι» 
< µέσ. γαλλ. desbuter < de(s)- + -buter < but «σκοπός»]. ντεµπραγιαζ (το) 
{άκλ.} (στα αυτοκίνητα) 1. η αποσύµπλεξη (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ο συµπλέκτης 
(βλ.λ.), όταν µε αυτόν γίνεται η αποσύµπλεξη (πβ. λ. αµπραγιάζ, σύµπλεξη). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. débrayage < p. débrayer «αποσυνδέω» < de(s)- + embrayer 
«συνδέω». Βλ. κ. αµπραγιάζ]. ντενεκές (ο) → τενεκές ντεντεκτιβ (ο/η) → 
ντετέκτιβ 
ντεπιές (το) {άκλ.} ένδυµα, γυναικείο σύνολο που αποτελείται από δύο 
κοµµάτια (φούστα-σακάκι ή παντελόνι-σακάκι), τα οποία είναι ραµµένα από το 
ίδιο ύφασµα και φοριούνται πάντα µαζί, σαν ένα. [ΕΤΎΜ; < γαλλ. deux-pièces 
«δύο κοµµάτια»]. ντεπό (το) {άκλ.} (λαϊκ.) 1. ποσότητα προϊόντος, 
εµπορεύµατος κ.λπ. που δεν διοχετεύεται στην αγορά, αλλά αποθηκεύεται ως 
πλεόνασµα ΣΥΝ. απόθεµα, στοκ 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο 
αποθηκεύονται προϊόντα, εµπορεύµατα κ.λπ. ΣΥΝ. αποθήκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
dépôt < λατ. depositum. Βλ. κ. ντεπόζιτο]. ντεπόζιτο (το) δοχείο ή χώρος για 
εναποθήκευση νερού ή άλλου υγρού: η υδροφόρα θα µου γεµίσει το ~ || δεν 
µπορείτε να ταξιδέψετε 

µε τόση λίγη βενζίνη στο ~! ΣΥΝ. δεξαµενή, (για βενζίνη) ρεζερβουάρ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. deposito < λατ. depositum < p. depono «αποθηκεύω, 
καταθέτω»]. 

de profundis λατ. (προφέρεται ντε προφούντις) ελλην. εκ βαθέων από τα βάθη 
τής ψυχής: εξοµολόγηση ~. 

ντεραπάρω κ. ντελαπάρω ρ. αµετβ. {ντεραπάρισ-α, -µένος} (κα-θηµ.-συνήθ. 
για αυτοκίνητα) χάνω την ισορροπία µου και γυρίζω ανάποδα: δύο αυτοκίνητα 
ντεραπάρισαν στον γλιστερό δρόµο, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν θύµατα ΣΥΝ. 
αναποδογυρίζω. — ντεραπάρι-σµα κ. ντελαπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. déraper «γλιστρώ» < de- + -râper < προβηγκ. rapar «αρπάζω, 
αποκτώ»]. 

ντερβεναγος (ο) → δερβέναγας 
ντερβένι (το) → δερβένι 
ντερβίσης (ο) → δερβίσης 
ντερβισοπαιδο (το) → δερβισόπαιδο 
ντερέκι (το {ντερεκ-ιού | -ιών) πολύ ψηλός και συνηθ. λεπτός άνθρωπος: µικρό 

παιδί ακόµα και έχει γίνει - ΣΥΝ. ψηλέας, κατέβα να φάµε, τηλεγραφόξυλο. 
[ΕΤΎΜ < τουρκ. direk «στύλος, δοκός - κατάρτι»]. 

ντερλικωνω ρ. αµετβ. {ντερλίκωσα} (λαϊκ.) τρώω λαίµαργα µεγάλη ποσότητα 
φαγητού. [ÈTYM. < τουρκ. dirlik «καλή και άνετη ζωή»]. 

ντερµπεντερης κ. ντελµπεντέρης (ο) {ντερµπεντέρηδες}, ντερµπεντέρισσα κ. 
ντελµπεντέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που συµπεριφέρεται 
λεβέντικα, ανοιχτόκαρδα. — ντερ-µπεντέρικος, -η, -ο κ. ντελµπεντέρικος, 
ντερµπεντέρικα κ. ντελµπε-ντέρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. derbeder «αλήτης 
- τυχοδιώκτης»]. 

ντέρµπι (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 1. (σε οµαδικά αθλήµατα, λ.χ. ποδόσφαιρο, 
καλαθοσφαίριση κ.λπ.) αθλητικός αγώνας µεγάλης σηµασίας, που διεξάγεται 
ανάµεσα σε οµάδες τής ίδιας περίπου δυναµικότητας και το αποτέλεσµα τού 
οποίου παίζει σηµαντικό ρόλο στην πορεία των οµάδων αυτών σε µια 
διοργάνωση 2. (γενικότ.) κάθε αγώνας µεταξύ οµάδων που διεκδικούν τίτλο ή 
µεταξύ οµάδων µε παραδοσιακή αντιπαλότητα, οι οποίες συνήθ. έχουν την 
έδρα τους στην ίδια πόλη: ο Άρης και ο Π.Α.Ο.Κ. συγκρούονται στο 
παραδοσιακό - τής Θεσσαλονίκης 3. (µτφ.) κάθε έντονη σύγκρουση αντίπαλων 
πλευρών µε αµφίρροπο αποτέλεσµα: «αν οι δύο πλευρές εµφανιστούν στο 
αυριανό συµβούλιο µε αυτές τις προθέσεις, θα έχουµε ~» (εφηµ.) · 4. µεγάλη, 
διεθνούς κύρους αγωνιστική ιπποδροµία που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη 
Τετάρτη τού Ιουνίου στο Έπσοµ τής Αγγλίας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. derby, από την 
οµώνυµη περιοχή τής Αγγλίας, όπου ο κόµης Edward Stanley καθιέρωσε 
αγώνες ιπποδροµίας]. 

ντέρτι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) αυτό από το οποίο υποφέρει ψυχικά κανείς, ο 
πόνος, η στενοχώρια: τον έφαγε το ~ και ο καηµός || «µεγάλο µεράκι έχω, είπε, 
κρυφό ~ µού δαγκάνει το συκώτι» (Σ. Μυριβήλης) || η ξενιτειά έχει ~ || 
µαζευόµαστε και λέµε τα ~ µας µε κανένα τραγούδι ΣΥΝ. βάσανο, καηµός, 
λύπη, θλίψη, µεράκι, µαράζι, σαράκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dert]. 

ντερτιλής (ο) {ντερτιλήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει ντέρτια, που βασανίζεται 
από καηµό, στενοχώρια ΣΥΝ. (λόγ.) λυπηµένος, περίλυπος, βαρύθυµος ANT. 
εύθυµος, χαρούµενος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. dertli < dert]. 

ντεσέν (το) {άκλ.} (στην ενδυµατολογία) το σχέδιο υφάσµατος. [ΕΤΎΜ < γαλλ. 
dessin «σχέδιο» < dessiner «σχεδιάζω» < λατ. designare «σηµειώνω, χαράζω» 
(< de- + signum «σηµείο»)]. 

ντεσιµπέλ (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µετρήσεως τής έντασης τού ήχου (σύµβολο 
dB). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. décibel (νόθο συνθ.) < dèci- (< λατ. decimus «δέκατος» < 
decern «δέκα») + -bel, από το επώνυµο τού Αµερικανού εφευρέτη Alexander 
G. Bell]. 

ντεσού (το) {άκλ.} 1. (στην ενδυµατολογία) γυναικείο εσώρουχο 2. (µτφ.) τα 
απόρρητα, τα µυστικά µιας υπόθεσης που δεν κοινολογούνται: τα ~ τής 
βαλκανικής κρίσης. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. dessous < de «από» + sous «κάτω»]. ντε-τέ 
[άκλ.} 1. ΜΑθ.-ΦΥΣ. ο µικρότερος χρόνος που είναι δυνατόν να υπάρξει, χωρίς 
να είναι µηδενικός 2. (κατ' επέκτ.) πολύ γρήγορα, ταχύτατα, σε κλάσµα 
δευτερολέπτου: τα τελειώνει όλα σε χρόνο ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. dt, από τα αρχικά 
τού όρου differential (of) time «διαφορικός χρόνος»]. ντετέκτιβ κ. (λαϊκ.) 
ντεντέκτιβ (ο/η) {άκλ.} ο ιδιωτικός αστυνοµικός, το πρόσωπο που 
προσλαµβάνεται από ιδιώτη για να ερευνήσει υπόθεση του έναντι αµοιβής: 
έβαλε ~ να παρακολουθεί τη γυναίκα του. — ντετεκτιβικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. detective < detect «εντοπίζω, ανακαλύπτω» < λατ. detectus, 
µτχ. τ. τού p. detego «αποκαλύπτω, απογυµνώνω»]. ντετερµινισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} ελλην. αιτιοκρατία ΦΙΑΟΣ. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία τα ίδια αίτια 
οδηγούν στα ίδια αποτελέσµατα και, αντιστρόφως, τα ίδια αποτελέσµατα 
προέρχονται από τα ίδια αίτια. — ντετερµινιοτής (ο), ντετερµινίστρια (η), 
ντετερµινιστικός, -ή, -ό, ντετερµινιστικά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γερµ. Determinismus < γαλλ. déterminer «προσ-
διορίζω, καθορίζω» < λατ. determino < de- + terminus «όρος, όριο»]. de facto 
λατ. (προφέρεται ντε φάκτο) ελλην. στην πράξη, εν τοις πράγ-µασι 1. πολιτικός 
και διπλωµατικός όρος που δηλώνει ότι πράξη, ενέργεια, κατάσταση κ.λπ. που 
προέκυψε από την εξέλιξη των γεγονότων, αναγνωρίζεται µε «υλικές πράξεις», 
δηλ. µε εµπορικές, οικονοµικές, πολιτιστικές κ.λπ. συµφωνίες, ανταλλαγές κ.ά. 
ως πραγµατική, παρόλο που η νοµιµότητα της αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµη 



ντεφετισµός 1200 ντιν-νταν 
 

οριστικοποιηθεί: η ~ αναγνώριση τον ψευδοκράτους µετά από τριάντα χρόνια 
συνεχούς κατοχής τής περιοχής στην οποία βρίσκεται ΣΥΝ. εκ των πραγµάτων 
ΑΝΤ. ντε γιούρε 2. (γενικότ.) χαρακτηρισµός για οτιδήποτε γίνεται στην πράξη 
ή υφίσταται στην πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από το αν είναι νόµιµο ή έχει 
αναγνωριστεί επίσηµα: ~ αρχηγός ΣΥΝ. εκ των πραγµάτων (πβ. λ. ντε γιούρε). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. de facto «εκ των πραγµάτων» (< factum «γεγονός, πράξη» < 
p. facio «πράττω»)]. 

ντεφετισµός (ο) η ηττοπάθεια (βλ.λ.). — ντεφετιστής (ο). [ΕΤΥΜ- Μεταφορά 
τού γαλλ. défaitisme < défaite «ήττα» < défaire «διαλύω, σκορπίζω» (de- + 
faire)]. 

ντέφι (το) {ντεφ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. µικρό κρουστό µουσικό όργανο, που 
αποτελείται από στενό ξύλινο στρογγυλό πλαίσιο, το οποίο φέρει εξωτερικά 
στην περιφέρεια του µικρά κύµβαλα και στη µία του πλευρά έχει στερεωµένη 
δερµάτινη ή πλαστική µεµβράνη η οποία κρούεται µε την παλάµη ή τα 
δάκτυλα· ΦΡ. γίνοµαι ντέφι χάνω τον έλεγχο µου, συνήθ. λόγω µέθης. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tef]. 

ντεφιλέ (το) [άκλ.} επίδειξη µόδας, παρουσίαση προϊόντων τής υψηλής 
ραπτικής, που γίνεται µε επισηµότητα και λαµβάνει συχνά τον χαρακτήρα 
θεάµατος: το ~ τού οίκου Ντιόρ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. défilé «παρέλαση» < défiler «παρελαύνω» < de- + file 
«παράταξη» (< λατ. filum «νήµα, µίτος»)]. 

ντεφορµέ επίθ. {άκλ.} ΑΘΛ. αυτός που είναι εκτός φόρµας, που δεν έχει καλή 
απόδοση: ο παίκτης | ο άλτης | η οµάδα είναι ~.  — ντε-φορµάρω p., 
ντεφορµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. déformé, µτχ. τού p. déformer < dé- + 
forme]. 

ντίβα (η) Ιχωρ. γεν. πληθ.} 1. (ως χαρακτηρισµός) διάσηµη καλλιτέχνιδα, ιδ. 
τραγουδίστρια: µια µεγάλη ~ τής όπερας ΣΥΝ. σταρ 2. (κατ' επέκτ.) όµορφη 
και εντυπωσιακή γυναίκα, που έχει τον αέρα µιας σταρ και φέρεται ανάλογα: 
είναι η ~ τής παρέας. [ΕΤΥΜ· < ιταλ. diva «θεά» < λατ. diva]. 

ντιβάνι (το) {ντιβαν-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) χαµηλό και στενό κρεβάτι που µοιάζει 
µε καναπέ, δεν έχει όµως στήριγµα για την πλάτη ΣΥΝ. σοφάς 2. ΙΣΤ. το 
διβάνι (βλ.λ.). — (υποκ.) ντιβανάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. divan < 
περσ. diwân «βιβλίο λογαριασµών»]. 

ντιβανοκασελα (η) {δύσχρ. ντιβανοκασελών} ντιβάνι τού οποίου το κάτω 
µέρος είναι κασέλα που προορίζεται για τη φύλαξη ρούχων, σκεπασµάτων 
κ.λπ. 

ντίβερτιµεντο (το) ΜΟΥΣ. µουσική φόρµα, συνηθισµένη ιδίως κατά τον 18ο αι.· 
αποτελεί διαδοχή κοµµατιών (σουίτα), µε ανάλαφρο και διασκεδαστικό 
χαρακτήρα, για µικρό αριθµό οργάνων. [ΕΤΥΜ < ιταλ. divertimento (επειδή 
πρόκειται για ελαφρά, εύθυµη µουσική σύνθεση) < divertire «ψυχαγωγώ, 
διασκεδάζω» < λατ. divertere (ρ. diverso) «διασκεδάζω», αρχική σηµ. 
«διασκορπίζω»]. 

ντιβίζι επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη τής παρτιτούρας, κατά την οποία µια οµάδα 
εγχόρδων τής ορχήστρας, λ.χ. τα βιολιά, διαιρούνται σε υποοµάδες 
προκειµένου να παίξουν ένα πολυφωνικό µέρος που τους έχει ανατεθεί. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. divisi, πληθ. τού diviso «διηρηµένος, χωριστός» < λατ. 
divisus, µτχ. τού dividere «χωρίζω, διαιρώ»] 

ντιβιζιονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τεχνοτροπία των εµπρε-σιονιστών 
ζωγράφων (βλ. λ. εµπρεσιονισµός), που επιδιώκει τη δηµιουργία των 
διαφόρων χρωµατικών τόνων και τής ανάλογης οπτικής εντύπωσης όχι µε 
ανάµειξη των χρωµάτων πάνω στην παλέτα (παραδοσιακή µέθοδος), αλλά µε 
την παράθεση µικρών κουκκίδων καθαρού χρώµατος ή µε την τοποθέτηση 
τού ενός χρώµατος στο άλλο πάνω στην επιφάνεια τού πίνακα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. divisionisme < division «διαίρεση» < λατ. 
divisio (< ρ. divido «διαιρώ, µερίζω»)]. 

divide et impera | divide ut règnes λατ. (προφέρεται ντίβιντε ετ ίµπερα | 
ντίβιντε ουτ ρέγκνες) ελλην. διαίρει και βασίλευε (πολιτικό αξίωµα τού 
Μακιαβέλλι)· βλ. λ. διαιρώ. 

ντι-βι-ντί (το) (γράφεται DVD) {άκλ.} ελλην. ψηφιακός βιντεοδίσκος 1. η 
εξέλιξη τού σιντί1 ψηφιακός δίσκος µε πολύ µεγάλη χωρητικότητα 2. η 
συσκευή που αναπαράγει τους παραπάνω δίσκους. [ΕΤΥΜ; Ακρωνύµιο τού 
αγγλ. Digital Video Disk «ψηφιακός βιντεοδί-σκος»]. 

ντιγκιντάγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό-µειωτ.) ο θηλυπρεπής άνδρας. 
[ΕΤΥΜ < ντιγκ-νταγκ, από το κούνηµα τής καµπάνας]. 

Ντι-Εν-Έι (το) (D.N.A.) ΒΙΟΛ. το δεσοξυριβοζονουκλεϊ(νι)κό οξύ· απαντά στα 
χρωµοσώµατα και είναι σύνθετη χηµική ένωση αποτελούµενη από δύο 
επιµήκη τµήµατα, τα οποία διατηρούνται το ένα δίπλα στο άλλο λόγω 
ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται µεταξύ διαφόρων 
τµηµάτων τους, των νουκλεοβάσεων, και τυλίγονται σε ελικοειδή µορφή 
(διπλή έλικα)· η αλληλουχία των νουκλεοβάσεων αντιπροσωπεύει τη γενετική 
πληροφορία, καθώς καθορίζει τα κληρονοµικά χαρακτηριστικά των ζωντανών 
οργανισµών. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Deoxyribonucleic) A(cid)]. 

dies irae λατ. (προφέρεται ντίες ίρε) ελλην. ηµέρα οργής (ενν. τού Θεού) 1. η 
ηµέρα τής κρίσεως, η ∆ευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση και, συνεκδ., µια 
µεγάλη καταστροφή, θεοµηνία, νοούµενη κατά το πνεύµα τής Αποκάλυψης 
τού Ιωάννη 2. ΜΟΥΣ. µέρος τής λατινικής νεκρώσιµης λειτουργίας (ρέκβιεµ, 
βλ. λ.), που ξεκινά µε τις λέξεις dies irae dies ilia: «ηµέρα οργής, η ηµέρα 
εκείνη». 

ντίζα (η) {ντιζών} ΤΕΧΝΟΛ. καλώδιο που συνδέει εξαρτήµατα µηχανών: η ~ 
τού συµπλέκτη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Düse < τσεχ. duSe «το εσωτερικό σωλήνα»]. 

ντί'ζάΐ'ν (το) (άκλ.) ΤΕΧΝΟΛ.-ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. ο επιστηµονικός και καλλι-
τεχνικός κλάδος που αποβλέπει στην αρµονική, όσο και ορθολογιστική 
διαµόρφωση τού ανθρώπινου περιβάλλοντος (χώρου κατοικίας, εργασίας, 
γραφείου, τµήµατος πόλεως ή ολόκληρης πόλεως κ.λπ.), σύµφωνα µε τον 
οποίο τα αντικείµενα και οι συνθέσεις έχουν χρηστικό, λειτουργικό, αλλά και 
αισθητικά µοντέρνο χαρακτήρα: βιοµηχανικό | γραφικό | αρχιτεκτονικό ~ 2. το 
σχέδιο κατασκευής ενός χρηστικού αντικειµένου: µοντέρνο | παραδοσιακό ~ 
3. (ως επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί µε βάση τις παραπάνω αρχές: 
έπιπλο | καρέκλα | γραφείο | φωτιστικό ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. design «σχεδιάζω» < λατ. designare < de- + signâre < signum 
«σηµείο»]. 

ντίζελ (η/το) {άκλ.} "Ι.ΤΕΧΝΟΛ. µηχανή εσωτερικής καύσεως που λειτουργεί µε 
πετρέλαιο, η οποία επιτρέπει την αυτανάφλεξη τού καυσίµου µείγµατος· είναι 
ως κατασκευή ανθεκτικότερη και βαρύτερη από τον βενζινοκινητήρα και 
παράγει πάντα κάποια ποσότητα καπνού λόγω ατελούς καύσεως ΣΥΝ. 
πετρελαιοκινητήρας, ντιζελοκινη-τήρας 2. (συνεκδ. στο ουδ.) το βαρύ 
πετρέλαιο που χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη στους κινητήρες εσωτερικής 
καύσεως. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. diesel, από το όνοµα τού Γερµανού µηχανικού 
Rudolph Diesel (1858-1913), ο οποίος εφεύρε την πετρελαιοµηχανή]. 

ντιζελάδικο (το) (λαϊκ.) καράβι που µεταφέρει ντίζελ (βλ.λ.) ΣΥΝ. γκαζάδικο. 
[ΕΤΥΜ; < ντίζελ + παραγ. επίθηµα -άδικο (βλ.λ.)]. 

ντιζελάµαξα (η) {ντιζελαµαξών} η µηχανή σιδηροδρόµου (ελκυστή-ρας) που 
λειτουργεί µε κινητήρα ντίζελ. 

ντίζελονεννήτρια (η) {ντιζελογεννητριών} ΤΕΧΝΟΛ. γεννήτρια ηλεκτρικής 
ενέργειας στην οποία ένας ντιζελοκινητήρας περιστρέφει µια 
ηλεκτρογεννήτρια. 

ντιζελοκινητήρας (ο) ο κινητήρας ντίζελ (βλ.λ., σηµ. 1). 
ντιζελοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε µηχανή ντίζελ (βλ.λ.): ~ 

αµαξοστοιχία. 
ντιζέρ (ο) {άκλ.}, ντιζέζ (η) {άκλ.} (παλαιότ.) 1. τραγουδιστής | τραγουδίστρια 

νυκτερινού κέντρου διασκεδάσεως · 2. πρόσωπο που λέει συχνά αστεία ή 
ευφυολογήµατα ΣΥΝ. ευφυολόγος. [ΕΤΥΜ· < γαλλ. diseur | diseuse < dire 
«λέγω» (< λατ. dicere)]. 

ντίλερ (ο/η) {άκλ.} ελλην. µεταπωλητής 1. ο πωλητής (πλασιέ) που προωθεί 
προϊόντα εταιρείας στην αγορά 2. (ειδικότ.) (α) διαπραγµατευτής 
συναλλάγµατος και οµολόγων: «κάποιοι ~ από το Λονδίνο διέ-σπειραν στην 
ελληνική τραπεζική και χρηµατιστηριακή αγορά τη φήµη ότι η δραχµή είναι 
ευάλωτη» (εφηµ.) (β) έµπορος ναρκωτικών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. dealer < deal]. 

ντιλεταντισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ελλην. ερασιτεχνισµός-r\ αφοσίωση και η 
επίδοση σε δραστηριότητα µόνο για προσωπική ευχαρίστηση και όχι για 
βιοποριστικούς λόγους ΑΝΤ. επαγγελµατισµός. — ντιλε-τάντης (ο), 
νπλεταντικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. dilettantismo < dilettante «ερασιτέχνης» < ρ. dilettare 
«τέρπω, ευχαριστώ» < λατ. delecto, ίδια σηµ. (< delicia «τέρψη, ηδονή»)]. 

ντψινουέντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. η βαθµιαία ελάττωση τής έντασης τού 
µουσικού ήχου 2. το σύµβολο τής µουσικής γραφής που δηλώνει βαθµιαία 
ελάττωση τής έντασης τού µουσικού ήχου 3. (συνεκδ.) το τµήµα ενός 
µουσικού έργου το οποίο χαρακτηρίζεται από βαθµιαία ελάττωση τής έντασης 
τής µουσικής: το κορύφωµα των χάλκινων ακολουθείται από ένα µακρύ ~ τής 
ορχήστρας. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. diminuendo < λατ. deminuendum, γερούνδιο τού 
ρ. deminuo «ελαττώνω, εξασθενίζω»]. 

ντιµπέιτ (το) {άκλ.} διαλογική αντιπαράθεση µεταξύ πολιτικών στα 
ραδιοτηλεοπτικά µέσα, συνήθ. κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. debate < µέσ. γαλλ. debatre «µάχοµαι» (σύγχρ. débattre) < 
de- + batre < λατ. battuere «χτυπώ»]. 

ντιµπέιτ - δηµόσιος διάλογος - τηλεµαχία. Η λ. ντιµπέιιτ αποτελεί για τα 
Ελληνικά νεολογισµό τής δεκαετίας τού '90. Προέρχεται από το αγγλ. 
debate, δηλώνοντας τον δηµόσιο διάλογο, την τελική πολιτική αναµέτρηση 
των υποψηφίων Αµερικανών προέδρων στην τηλεόραση. Στην 
πραγµατικότητα, σηµαίνει «αντιπαράθεση επιχειρηµάτων», έχοντας ως 
αρχική τη σηµασία «ανταλλαγή χτυπηµάτων» (!), αφού ανάγεται στο λατ. 
battuo «χτυπώ, καταφέρω χτυπήµατα» (από αυτό το γαλλ. débattre τού 
15ου αι., από όπου το αγγλ. debate· πβ. για τη σηµασία και το ρήµα 
διαπληκτίζοµαι). Για τη λ. ντιµπέιτ θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε 
στα Ελληνικά τη λ. διάλογος, για την ακρίβεια δηµόσιος διάλογος, 
αξιοποιώντας έτσι µία από τις πιο βαρύνουσες λέξεις τού πολιτικού και 
φιλοσοφικού µας λόγου, τη λέξη που σφράγισε τους «πλατωνικούς διά-
λογους» και την πολιτική ρητορική. Η λ. διάλογος προέρχεται από το 
διαλέγοµαι, που σηµαίνει «συζητώ µε επιχειρήµατα και αντε-πιχειρήµατα» 
(και όχι µε «χτυπήµατα», και µάλιστα χτυπήµατα «κάτω από τη ζωνη») και 
συνδέεται µε την άλλη µεγάλη «φιλοσοφική και πολιτική λέξη», τη 
διαλεκτική, «τη δυναµική αλληλεπίδραση θέσεων και αντιθέσεων µε σκοπό 
τη σύνθεση, την ανεύρεση τής αλήθειας». Λόγος και αντίλογος, επιχείρηµα 
και αντεπιχεί-ρηµα συνιστούν τον πολιτικό δηµόσιο διάλογο, που είναι στα 
Ελληνικά το debate. Αν δεν µας πολυσυγκινεί η διαχρονική βαρύτητα τής 
λ. διάλογος και θέλουµε να µείνουµε στην τηλεοπτική αντιπαράθεση, θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον νεολογισµό τηλεµαχία 

ντιν-νταν (το) {άκλ.} ο ήχος τής καµπάνας. Επίσης ντιγκ-νταγκ. 



ντιπ 1201 ντόµινο 
 

[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 
ντιπ επίρρ. (λαϊκ.) 1. σε απόλυτο βαθµό, ολότελα: αυτός είναι - φτωχός ΣΥΝ. 

εντελώς, παντελώς, ολωσδιόλου, ολότελα, τελείως, (λαϊκ.) µπιτ- ΦΡ. (εµφατ.) 
ντιπ καταντίπ | ντιπ για ντιπ: αυτός, παιδάκι µου, είναι τρελός ντιπ κατά ντιπ 
2. (ειδικότ. σε αποφατική πρόταση) ούτε κατ' ελάχιστο, ούτε µια σταλιά: ~ 
φιλότιµο δεν έχει επάνω του || δεν σκαµπάζεις ~ από µουσική ΣΥΝ. καθόλου. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. dip]. 

ντιρεκτίβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. κατευθυντήρια οδηγία-οτιδήποτε 
εκδίδεται από πολιτική συνήθ. αρχή και έχει τον χαρακτήρα οδηγίας ή 
εντολής: οι ~ τής Ε.Ε. για τα αγροτικά προϊόντα. ΣΥΝ. (µτφ.) γραµµή. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. directive < λατ. directus «ευθύς», µτχ. τ. τού ρ. 
dirigo «διευθύνω» (< di(s)- «διά» + rego «κυβερνώ, διοικώ»)]. 

ντίσκο (η) {άκλ.} (καθηµ.) 1. ΜΟΥΣ. (α) ελαφρά χορευτική αγγλο-αµε-
ρικανική µουσική που γνώρισε τεράστια επιτυχία και παγκόσµια εξάπλωση 
από τα τέλη τής δεκαετίας τού '70 ώς τα µέσα τής δεκαετίας τού '80 (β) ο 
χορός που χορεύεται µε την παραπάνω µουσική 2. (συνεκδ.) νυκτερινό κέντρο 
ψυχαγωγίας, στο οποίο ακούει κανείς όλα τα είδη τής σύγχρονης αγγλο-
αµερικανικής χορευτικής µουσικής από δίσκους και παράλληλα χορεύει. 
Επίσης ντισκοτέκ (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. disco, συντετµηµένος τ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. discothèque (< δίσκος + θήκη)]. 

VTIOK τζόκεϊ (ο/η) {άκλ.} (καθηµ.) το πρόσωπο που επιλέγει τους δίσκους σε 
χορευτικό κέντρο ή σε ιδιωτική χοροεσπερίδα, σε µουσική ραδιοφωνική 
εκποµπή κ.λπ. και µερικές φορές διασκεδάζει και το κοινό, µιλώντας ή 
λέγοντας αστεία ανάµεσα στα τραγούδια- αλλιώς ντι-τζέι. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. 
disc jockey]. 

ντιστενγκέ επίθ. {άκλ.} 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει κοµψή ή χαριτωµένη 
εµφάνιση και ευγενικούς και πολιτισµένους τρόπους ΣΥΝ. κοµψός, 
χαριτωµένος, πολιτισµένος, καλλιεργηµένος ΑΝΤ. άκοµψος, άχαρος, άξεστος 
2. (ειρων.) ο επιτηδευµένος στην εµφάνιση και στους τρόπους, ο υπερβολικά 
κοµψός και µε επιδεικτικό τρόπο ευγενής ΣΥΝ. κοµψευόµενος. Επίσης 
(λαϊκότ.) νπστενΥκές (ντιστενγκέδες). — νπ-οτενγκέ επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. distingué «ξεχωριστός, διακεκριµένος» < p. distinguer < λατ. 
distinguo «διακρίνω, ξεχωρίζω»]. 

ντιστριµπιτέρ (το) {άκλ.} όργανο που διακόπτει ή επιτρέπει στην κατάλληλη 
χρονική στιγµή τη ροή συνεχούς ρεύµατος στο µπουζί τού κινητήρα- ο 
διανοµέας. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. distributeur < distribuer «διανέµω» < λατ. 
distribuere]. 

ντι-τζέι (ο) {άκλ.} (συντοµ DJ) ο ντισκ τζόκεϊ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. Disc Jockey]. 

ντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η πρώτη από τις επτά βασικές νότες τής ευρωπαϊκής 
µουσικής κλίµακας (ντο, ρε, µι, φα, σολ, λα, σι). [ΕΤΥΜ- < διεθν. do, που 
αντικατέστησε την παλαιότερη ονοµασία ut (βλ. λ. νότα). Η προέλευση της 
είναι αβέβαιη, αν και από ορισµένους πιστεύεται ότι πρόκειται για την πρώτη 
συλλαβή τής φρ. Dominus Deus «Κύριος ο Θεός». Σύµφωνα µε άλλη άποψη, 
πρόκειται για την πρώτη συλλαβή τού ονόµατος τού Ιταλού µουσικού G. Β. 
Doni (1594-1647)]. 

ντοβλέτι κ. δοβλέτι (το) {ντοβλετ-ιού | -ιών) (λαϊκ. στην Τουρκοκρατία) ο 
κρατικός και κυβερνητικός µηχανισµός, το ∆ηµόσιο: «ας είν' καλά ο Οδυσσεύς 
κι ο καπετάν-Νικήτας | αυτοί θα κάψουν την Τουρκιά κι όλο σας το ~» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. κράτος, κυβέρνηση, ∆ηµόσιο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. devlet]. 

ντογρου κ. ντουγρου επίρρ. (λαϊκ.) 1. (µε τοπική ή τροπική σηµ.) κατευθείαν, 
χωρίς λοξοδροµήσεις: προχώρα ~ και θα βρεις το µαγαζί ΣΥΝ. ίσια, ευθεία 2. 
(µε τροπ. σηµ.) κατευθείαν, χωρίς περιστροφές: µπήκε - στο θέµα ΣΥΝ. 
απερίφραστα, άµεσα ΑΝΤ. έµµεσα, υπαινικτικά- ΦΡ. στα ντογρου στην τύχη, 
χωρίς σχεδιασµό ή προγραµµατισµό ΣΥΝ. στα τυφλά, στα κουτουρού 3. (κατ' 
επέκτ., µε χρον. σηµ.) αµέσως, χωρίς καµία καθυστέρηση: µετά τη δουλειά, 
τράβηξε ~ για το καφενείο ΣΥΝ. γρήγορα, ευθύς, αµέσως. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
dogru]. 

ντοκ (το) (άκλ.} ελλην. νεωδόχος· το τµήµα εµπορικού λιµανιού που βρίσκεται 
ανάµεσα στο κεντρικό κρηπίδωµα και στις προβλήτες των πλοίων και 
χρησιµοποιείται για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των προϊόντων. Επίσης 
ντόκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dock < µέσ. ολλ. docke, πιθ. < λατ. *ductio- < p. ducto «άγω, 
οδηγώ» (πβ. ductor «αγωγός»)]. 

ντοκιµαντέρ (το) {άκλ.} ταινία µικρού ή µεσαίου µήκους, που βασίζεται σε 
στοιχεία τής πραγµατικότητας, τα οποία παρουσιάζει ή/και ερµηνεύει, και έχει 
ως κύριο στόχο να ενηµερώσει, να ψυχαγωγήσει και να διδάξει τον θεατή ή να 
φέρει για πρώτη φορά στο φως ιστορικά, πολιτικά κ.λπ. ντοκουµέντα: ένα 
σπάνιο ~ για τον ελληνικό εµφύλιο µε αρχειακό υλικό από τις µυστικές 
υπηρεσίες των ξένων δυνάµεων || οικολογικό ~. — ντοκιµαντερίστας (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθογραφία (ξένων λέξεων). [ΕΤΥΜ < γαλλ. documentaire < 
document, βλ. κ. ντοκουµέντο]. 

ντοκουµεντάρω ρ. µετβ. {ντοκουµεντάρισ-α, -τηκα, -µένος} βασίζω τη γνώµη, 
την άποψη µου κ.λπ. σε τεκµήρια, τη στηρίζω µε αποδεικτικά στοιχεία, δεν 
ντοκουµεντάρισε σωστά τα επιχειρήµατα του ΣΥΝ. αποδεικνύω, τεκµηριώνω. 
— ντοκουµεντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. documentare < documento, βλ. κ. 
ντοκουµε'ντο]. 

ντοκουµέντο (το) οτιδήποτε (ιδ. έγγραφο) το οποίο χρησιµεύει ως ιστορική 
πηγή, ως αποδεικτικό στοιχείο και γενικά για να δώσει έγκυρες και 
αναµφισβήτητες πληροφορίες σχετικά µε γεγονός ή 

ισχυρισµό κ.λπ.: οι τρεις ταινίες τής σειράς δεν αποτελούν µυθοπλασία, αλλά 
βασίζονται σε ιστορικά ~ || κοινωνικ:ό | φωτογραφικό | σπάνιο | αδιάσειστο | 
αποκαλυπτικό | επίσηµο | αυθεντικό ~ ΣΥΝ. τεκµήριο, απόδειξη, πειστήριο. 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. documento < λατ. documentum «δείγµα, υπόδειγµα» (µτγν. σηµ. 
«επίσηµο έγγραφο») < doceo «διδάσκω, εκπαιδεύω»]. ντοκτορά (το) {άκλ.} η 
διδακτορική διατριβή και ο τίτλος τού διδάκτορα: κάνω το ~ µου στη Γαλλία || 
πήρε ~ στη γλωσσολογία ΣΥΝ. διδακτορικό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. doctorat < µεσν. λατ. doctoratus < λατ. doctor «δάσκαλος»]. 
ντοκυµανταίρ (το) → ντοκιµαντέρ 
ντολέντο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη που δηλώνει την εκτέλεση «µε 

πόνο», πονεµένα. 
[ΕΤΥΜ. <ιταλ. dolente «πονεµένος, λυπηµένος» < ρ. dolere «πονώ»]. ντολµάς 
(ο) {ντολµάδες} (καθηµ.) φαγητό που αποτελείται από µείγµα ρυζιού ή/και κιµά 
και διαφόρων καρυκευµάτων, το οποίο πλάθεται σε µικρές µπάλες και τυλίγεται 
µέσα σε κληµατόφυλλα ή λαχα-νόφυλλα. — (υποκ.) ντολµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. dolma «γεµιστός»]. 
ντολµέν (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. µεγαλιθικό µνηµείο που αποτελείται από 

γιγαντιαίες ακατέργαστες λίθινες πλάκες τοποθετηµένες σε σχήµα Π οι οποίες 
σχηµατίζουν τους τείχους ενός ταφικού θαλάµου- συναντώνται στη Β. 
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. [ΕΤΥΜ < γαλλ. dolmen < κελτ. taol | toi 
«τραπέζι» (< λατ. tabula) + men | maen «πέτρα, λίθος»]. 

ντόλτσε βίτα (η) {άκλ.} ελλην. γλυκιά ζωή- η ανέµελη και µε καταχρήσεις ζωή 
τής εύπορης αστικής τάξης- (κατ' επέκτ.) ζωή ευχάριστη, ανέµελη, πολυτελής, 
γεµάτη διασκεδάσεις: το 'ρίξε στη ~ και δεν µπόρεσε να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. dolce vita, o όρος γενικεύθηκε µετά την προβολή τής 
οµώνυµης ταινίας τού F. Fellini (1959)]. 

ντόλτσο (το) (λαϊκ.) συνήθ. στον πληθ. ντόλτσα (τα) ποικιλία πορτοκαλιών που 
διακρίνονται για την πολύ γλυκιά γεύση τους. [ΕΤΥΜ: < ιταλ. dolce «γλυκός» 
< λατ. dulcis]. 

ντοµάτα κ. τοµάτα (η) {δύσχρ. ντοµατών} ο εδώδιµος καρπός τής ντοµατιάς 
που είναι σαρκώδης και µαλακός, έχει σχήµα σφαιρικό ή ωοειδές, 
χαρακτηριστικό κόκκινο χρώµα και τρώγεται ωµός σε σαλάτες ή 
µαγειρεµένος, ενώ χρησιµοποιείται ακόµη και στην κονσερβοποιία, συχνά σε 
µορφή πολτού (τοµατοπελτές), ως βασικό συστατικό σε ποικίλες σάλτσες ή 
πίνεται ως απεριτίφ σε µορφή χυµού (το-µατοχυµός | ντοµατόζουµο) κ.λπ.· 
ΦΡ. (µτφ.) παίρνω µε τις ντοµάτες (κάποιον) αποδοκιµάζω έντονα, 
ντροπιάζω (κάποιον). — (υποκ.) ντο-µατούλα κ. ντοµατίτσα (η) κ. ντοµατάκι 
(το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. tornata < tornati, γλώσσα Ναχουάτλ (των Αζτέκων). Στην 
Ελλάδα η ντοµάτα είναι γνωστή από το 1818]. 

ντοµατάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή ντοµάτα 2. ο καρπός µικρού 
µεγέθους ειδικής ποικιλίας ντοµατιάς 3. γλυκό τού κουταλιού που 
παρασκευάζεται από τους καρπούς τής παραπάνω ποικιλίας. 

ντοµατιά κ. τοµατιά (η) φυτό ποώδες και υψηλό (φθάνει σε ύψος περίπου δύο 
µέτρων) µε ρίζα πασσαλώδη, βλαστό κυλινδρικό, πράσινο και πολύκλαδο, 
φύλλα σύνθετα και µεγάλα, άνθη κίτρινα και κρεµαστά, τα οποία 
αυτογονιµοποιούνται, και εδώδιµους καρπούς, για τους οποίους και 
καλλιεργείται. 

ντοµατόζουµο κ. τοµατόζουµο (το) το ζουµί, ο χυµός τής ντοµάτας (βλ.λ.), που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική ή πίνεται ως απεριτίφ ΣΥΝ. ντοµατοχυµός. 

ντοµατοπελτές κ. τοµατοπελτές (ο) (ντοµατοπελτέδες} (καθηµ.) 
συµπυκνωµένος πολτός από λειωµένες ντοµάτες (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται 
στη µαγειρική. Επίσης ντοµατοπολτός κ. τοµατοπολτός. 

ντοµατοσαλάτα κ. τοµατοσαλάτα (η) (δύσχρ. ντοµατοσαλατών} σαλάτα 
εποχής µε βασικό συστατικό τη ντοµάτα. 

ντοµατόσουπα κ. τοµατόσουπα (η) (δύσχρ. ντοµατοσουπών) σούπα µε κύριο 
συστατικό τη ντοµάτα (βλ.λ.). 

ντοµατοχυµός κ. τοµατοχυµός (ο) το ντοµατόζουµο (βλ.λ.). 
Ντοµίνικα (η) (άκλ.) (αγγλ. Commonwealth of Dominica = Κοινοπολιτεία τής 

Ντοµίνικα) νησιωτικό κράτος των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική 
Θάλασσα µε πρωτεύουσα τη Ροσώ, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Dominica, που 
ανακαλύφθηκε από τον Χριστόφορο Κολόµβο στις 3 Νοεµβρίου 1493 και 
ονοµάστηκε αρχικώς Domingo (ισπ.) < λατ. dominica dies «Κυριακή, ηµέρα 
τού Κυρίου»]. 

ντόµινο (το) 1. µακρύ, ενιαίο ένδυµα µε κουκούλα, σε χρώµα συνήθ. µαύρο, 
που φοριέται τις Αποκριές ως µεταµφίεση: οι γυναίκες χόρευαν τολµηρά, 
προστατευµένες από την ανωνυµία τού - και τής προσωπίδας 2. (συνεκδ. για 
πρόσ.) ο µεταµφιεσµένος µε το παραπάνω ένδυµα: στην πίστα λικνίζονταν 
αργά ένας πιερότος µε ένα ~ 3. (αρχικά-σπάν.) χειµερινό ωµοφόριο που 
φορούσαν παλαιότ. οι ρωµαιοκαθολικοί κληρικοί · 4. επιτραπέζιο παιχνίδι που 
παίζεται από δύο ή τέσσερεις παίκτες µε είκοσι οκτώ µικρά, ορθογώνια 
πλακίδια 5. (α) θεωρία τού ντόµινο (domino theory) (i) θεωρία τής 
εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, σύµφωνα 
µε την οποία η πτώση µιας µη κοµουνιστικής κυβέρνησης στον κοµουνιστικό 
έλεγχο συντελεί στην πτώση των µη κοµουνιστικών κυβερνήσεων στις 
γειτονικές χώρες- η θεωρία αυτή χρησιµοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η 
ανάµειξη των Η.Π.Α. στη ΝΑ. Ασία (ii) όρος που χρησιµοποιείται από 
ορισµένους σεισµολόγους για να δηλωθεί η επίδραση που µπορεί να ασκήσει 
ένας σεισµός στην εκδήλωση άλλων σεισµών σε διάφορα σηµεία τού πλανήτη 
(β) φαινόµενο (τού) ντόµινο για την 



ντόµπερµαν 1202 ντουµάνι 
 

περίπτωση στην οποία η µεταβολή σε έναν παράγοντα ενός συνόλου οµοειδών 
στοιχείων συµπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα: στην πρόσφατη διεθνή 
χρηµατιστηριακή κρίση παρατηρήθηκε το ~: την αρχή έκανε η Wall Street και 
ακολούθησαν οι άλλες αγορές. [ΕΤΥΜ. < νταλ. domino (< λατ. dominus 
«κύριος»)]. 

ντόµπερµαν κ. (προφορ.) ντόπερµαν (το) {άκλ.} ΖΩΟΛ. σκύλος που 
χρησιµοποιείται ως φύλακας χώρων, σε αστυνοµικές επιχείρησες κ.λπ., µε 
κύρια χαρακτηριστικά το δυνατό και µυώδες σώµα, που ξεπερνά σε ύψος το 
ένα µέτρο, το κοντό σκούρο τρίχωµα, το λεπτό πρόσωπο, τα µικρά ορθωµένα 
αφτιά και ακόµη την εξυπνάδα, την υπακοή και την ταχύτητα ανταπόκρισης 
στις εντολές. [ΕΤΥΜ. < διεθν. dobermann < γερµ. φρ. Dobermann-pinscher < 
Dobermann (από το όνοµα τού Γερµανού κυνοτρόφου Ludwig Dobermann, 
19ος αι.) + pinscher, ράτσα κυνηγετικού σκύλου]. 

ντόµπρος, -α, -ο 1. αυτός που συµπεριφέρεται µε ευθύτητα και ει-λικρίνεια, που 
δεν µεταχειρίζεται δόλο ή υποκρισία: είναι ~ χαρακτήρας, µπορείς να τον 
εµπιστευθείς ΣΥΝ. ειλικρινής, απροσποίητος, ανυπόκριτος, ίσιος, ευθύς ANT. 
ανειλικρινής, ψεύτικος, προσποιητός, υποκριτής, δόλιος, διπρόσωπος, 
κρυψίνους, υστερόβουλος 2. (γενι-κότ.) λόγος, συµπεριφορά κ.λπ. που 
χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και κατηγορηµατικότητα, που δεν 
εµπεριέχουν διφορούµενα, παγίδες ή υπαινιγµούς: ~ λόγια | λογαριασµοί ΣΥΝ. 
σαφής, καθαρός, κατηγορηµατικός, ρητός, ευθύς ANT. ασαφής, σκοτεινός, 
έµµεσος, διφορούµενος. — ντόµπρα επίρρ., ντοµπροσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < 
σλαβ. dobro «καλός»]. 

ντόνατ (το) {άκλ.} 1. γλυκό µε σχήµα συνήθ. στρογγυλό ή δακτυλίου από 
ψηµένη ζύµη 2. µαλακή ζύµη σε σχήµα τετράγωνο που χρησιµοποιείται για 
τοστ. 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. donut < αγγλ. doughnut < dough «ζύµη» + nut «καρύδι»]. 

VTOVép (το) {άκλ.} 1. γύρος από κρέας αρνήσιο ή χοιρινό, που προσφέρεται 
συνήθ. µε πίτα και άλλα υλικά 2. (συνεκδ.) το σουβλάκι που περιέχει τέτοιο 
κρέας. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. doner «περιστροφή» < ρ. dönmek «περιστρέφω, γυρίζω»]. 

ντόπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκώ) 1. διεγερτική ουσία, αναβολικό για 
αθλητή 2. (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί διέγερση ή τυφλή αφοσίωση: για 
πολλούς νεαρούς το ποδόσφαιρο είναι ~. 

ντοπαρισµένος, -η, -ο 1. (για αθλητές) αυτός που χρησιµοποίησε διεγερτικές ή 
εργογόνες ουσίες ή απαγορευµένες µεθόδους πριν από τη συµµετοχή του σε 
αγώνα, για να αυξήσει την επίδοση του σε αυτόν: πολλοί δροµείς βρέθηκαν ~ 
ΣΥΝ. ντοπέ 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει εξαφθεί από κάτι, που αισθάνεται 
έξαρση και ενθουσιασµό: το κοινό ήταν ~ από τα τελευταία εµπρηστικά 
δηµοσιεύµατα τού Τύπου ΣΥΝ. ενθουσιασµέ\Ός ANT. χαλαρός, ήρεµος 3. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση παραφοράς και φανατισµού: 
~ πλήθος ΣΥΝ. φανατισµένος, αφιονισµένος, έξαλλος ANT. νηφάλιος. 

ντοπάρω ρ. µετβ. {ντοπάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΑΘΛ. χορηγώ εργογόνες ουσίες 
σε αθλητή, πριν από τη συµµετοχή του σε αγώνα, προκειµένου να επιτύχει 
καλύτερη επίδοση: ο προπονητής κατηγορήθηκε ότι ντοπάριζε συστηµατικά 
τους παίκτες, θέτοντας ακόµη και την υγεία τους σε κίνδυνο· (καθηµ.) 2. (κατ' 
επέκτ.) προκαλώ διέγερση, εξάπτω τα συναισθήµατα, τη φαντασία, τον 
ενθουσιασµό ΣΥΝ. διεγείρω, εξάπτω 3. (µτφ.) εµπνέω απόλυτη αφοσίωση σε 
κάτι ή προσανατολίζω πρόσωπο σε στάση και συµπεριφορά εχθρική προς 
τους αντιφρονούντες: οι λόγοι των δηµαγωγών είχαν ντοπάρει το πλήθος, που 
ήταν έτοιµο να επιτεθεί στους πολιτικούς αντιπάλους ΣΥΝ. φανατίζω. — 
ντοπάρισµα (το) (βλ. λ. ντόπινγκ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. dope «δίνω ναρκωτικά, παρέχω διεγερτικές 
ουσίες» < ολλ. doop «χυµός, σάλτσα» < ρ. dopen «βυθίζω, βουτώ»]. 

ντοπέ επίθ. {άκλ.} (αργκό) ντοπαρισµένος: τον βρήκαν ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. dopé, 
µτχ. τού p. doper < αγγλ. dope, βλ. κ. ντοπάρω}. 

ντόπινγκ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 1. η χορήγηση σε αθλητή εργογόνων ουσιών, πριν 
από τη συµµετοχή του σε αγώνα, ώστε να επιτύχει καλύτερη επίδοση 2. (α) 
ντόπινγκ κοντρόλ ο ιατρικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί αν 
αθλητής ή ζώο (λ.χ. άλογο σε ιππόδροµο) που συµµετέχει σε αγώνες έχει 
πάρει απαγορευµένες ουσίες (β) ντόπινγκ αίµατος βλ. λ. αίµα. Επίσης 
ντοπάρισµα 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dopping, τού p. dope «δίνω ναρκωτικά, παρέχω διεγερτικές 
ουσίες». Βλ. κ. ντοπάρω]. 

ντοπιολαλιά (η) το γλωσσικό ιδίωµα ενός τόπου, η τοπική διάλεκτος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 

ντόπιος, -ια, -ιο 1. (για πρόσ.) αυτός που κατοικεί στον τόπο όπου γεννήθηκε 
ΣΥΝ. αυτόχθων, γηγενής, ιθαγενής ANT. ξένος, ξενόφερτος 2. (για πράγµ.) 
αυτός που καταναλώνεται στον τόπο όπου παράγεται ή παρασκευάζεται: ~ 
προϊόντα ΣΥΝ. εγχώριος. Επίσης (λόγ.) εντόπιος, -α, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ιθαγενής. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εντόπιος < εν- + -τόπιος < τόπος]. 

ντόπιος - επιτόπιος - τοπικός. Το µτγν. εντόπιος (< εν τόπω + κατάλ. -ιος) 
σώθηκε µέχρι σήµερα µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-(πβ. έντροπή > 
ντροπή, ενωρίς > νωρίς, ενδυ(ν)ω > ντύνω κ.τ.ό.). Ντόπιος σηµαίνει «ο 
εξαρχής κάτοικος µιας περιοχής, αυτός που κατάγεται και ζει στην ίδια 
περιοχή» (πβ. και το νεότ. εντοπιότη-τα), καθώς και ό,τι προέρχεται και 
παράγεται (προϊόντα, είδη κ.λπ.) σε µια περιοχή, χωρίς να εισάγεται από 
αλλού (µε την ίδια σηµασία και το εγχώριος, π.χ. εγχώρια παραγωγή, 
εγχώρια προϊόντα κ.ά.). Μιλώντας για κατοίκους και, γενικά, για 
προέλευση, συνώνυµα τού ντόπιος είναι τα γηγενής και ιθαγενής. Το 
επιτόπιος 

(< επί τόπου + κατάλ. -ιος) σηµαίνει, ως εκ τής προελεύσεως του, «τον 
διενεργούµενο σε συγκεκριµένο τόπο» (επιτόπια έρευνα, πβ. αγγλ. field 
work). Συνώνυµο τού επιτόπιος είναι το επίθ. επιχώριος Τοπικός είναι «ο 
τού τόπου, ο αναφερόµενος σε ορισµένο τόπο» (τοπική διάλεκτος, τοπικά 
έθιµα, τοπική φορεσιά). 

ντορβάς κ. τορβάς (ο) {ντορβάδες} 1. µικρός σάκος που κρεµιέται στον ώµο 
ΣΥΝ. ταγάρι 2. σακίδιο που κρεµιέται από τον λαιµό τού ζώου (συνήθ. 
υποζυγίου) και µέσα στο οποίο τοποθετείται η ζωοτροφή ΣΥΝ. τάγιστρο· ΦΡ. 
(λαϊκ.) (α) τον έβαλα στον ντορβά τον εξαπάτησα (β) βάζω το κεφάλι µου 
στον ντορβά θέτω τη ζωή µου σε κίνδυνο, παίζω τη ζωή µου κορώνα-
γράµµατα, διακινδυνεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. torba < 
περσ. tôbra (σηµ. 2) < χίντι tôbra «σάκκος»]. 

ντορής (ο) {ντορήδες} (λαϊκ.) ονοµασία για κοκκινότριχο άλογο. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. doru «κοκκινότριχο (άλογο)»]. 

ντορός κ. τορός (ο) 1. τα ίχνη τού θηράµατος κατά το κυνήγι- ΦΡ. βλέπει τον 
λύκο και ψάχνει τον ντορό για κάποιον που δεν θέλει να δει κατάµατα την 
πραγµατικότητα 2. (κατ' επέκτ.) ίχνη από πατηµασιές ανθρώπου ΦΡ. µπαίνω 
στον ντορό | πάω µε τον ντορό (ί) ακολουθώ την πεπατηµένη, ζω 
συνηθισµένα, τυποποιηµένα (ii) (γενικότ.) ακολουθώ µια ζωή σύµφωνη µε τα 
καθιερωµένα, τα ήθη, τα έθιµα και τις συνήθειες. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < αλβ. torua | -oi «ίχνος», µε ηχηροποίηση τού 
αρχικού συµφώνου]. 

ντόρος (ο) (οικ.) ο πολύς θόρυβος: γιατί όλος αυτός ο ~; ΣΥΝ. φασαρία, βοή, 
νταβαντούρι ANT. ησυχία, γαλήνη· ΦΡ. κάνω ντόρο κάνω εντύπωση, προκαλώ 
συζητήσεις: µια υπόθεση/ ένα κινηµατογραφικό έργο που προκάλεσε µεγάλο ~. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, έχει ωστόσο διατυπωθεί η άποψη ότι συνδ. µε το αρχ. 
επίθ. τορός «διαπεραστικός (ήχος)» (< τείρω «διαπερνώ, τρυπώ»)]. 

ντόρτια (τα) {χωρ. γεν.} (στο τάβλι) το να δείξουν και τα δύο ζάρια τον αριθµό 
τέσσερα: έριξε τα ζάρια κι έφερε ~ ΣΥΝ. τεσσάρες. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dort 
«τέσσερα»]. 

ντοσιέ (το) {άκλ.} φάκελος στον οποίο συγκεντρώνονται, ταξινοµούνται ή 
φυλάσσονται έγγραφα- συνήθ. µε σκληρό εξώφυλλο, ετικέτα στη ράχη και 
µηχανισµό µεταλλικό στο εσωτερικό, για να περνιούνται τα φύλλα, αφού 
τρυπηθούν κατάλληλα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. dossier «σύνολο εγγράφων µε ετικέτα στο πίσω µέρος» < 
dos «πλάτη, ράχη» (< λατ. dorsum | dorsus, ίδια σηµ.)]. 

ντου (το) {άκλ.} (αργκό) η ορµητική επίθεση, η έφοδος: µερικοί οπαδοί έκαναν 
~, παραβίασαν την κλειστή θύρα και µπήκαν στο γήπεδο. [ΕΤΥΜ. Αγν. 
ετύµου]. 

ντουβάρι (το) {ντουβαρ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) ο τοίχος: άδειασε το σπίτι και 
µείνανε µόνο τα ~ 2. (µτφ.) ο βλάκας, κυρ. αυτός που είναι ανεπίδεκτος 
µαθήσεως ΣΥΝ. στουρνάρι, τούβλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
duvar < περσ. dlvär «τοίχος»]. 

ντουνρού επίρρ. → ντογρού 
ντουέτο (το) {άκλ.} 1. σύνολο δύο µουσικών εκτελεστών, τραγουδιστών ή 

εκτελεστών µουσικών οργάνων 2. (α) η µουσική σύνθεση για δύο όργανα ή 
δύο φωνές: το ~ από τον Τριστάνο είναι το µακρύτερο ερωτικό ~ στη φιλολογία 
τής όπερας (β) η αποµόνωση δύο φωνητικών γραµµών στη διάρκεια µιας 
σύνθεσης και ο µεταξύ τους συνδυασµός: το φλάουτο κάνει ~ µε την σοπράνο 
3. (µτφ.) η συνδυασµένη εµφάνιση ή η ενέργεια κατόπιν συνεννοήσεως δύο 
καλλιτεχνών ή δύο προσώπων γενικότερα: το κωµικό - τού Χονδρού και τού 
Λιγνού || το ~ των δύο πολιτικών σχολιαστών ΣΥΝ. δίδυµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. duetto, υποκ. τού duo «δύο» (< λατ. duo)]. 

ντουζ (το) → ντους 
ντουζένι (το) (λαϊκ.) 1. ο τρόπος κουρδίσµατος έγχορδου µουσικού οργάνου 2. 

το κέφι, η έξαρση στη ΦΡ. είµαι στα ντουζένια µου είµαι στα κέφια µου ή σε 
έξαρση. [ΕΤΥΜ < τουρκ. duzen «αρµονία, τάξη»]. 

ντουζιέρα (η) → ντουσιέρα 
ντουζίνα (η) (καθηµ.) το σύνολο από δώδεκα όµοια αντικείµενα: µια ~ αβγά 

ΣΥΝ. δωδεκάδα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. ή διαλεκτ. ιταλ. dozzina < λατ. duodecimus «δωδέ-
κατος» (< duodecim «δώδεκα» < duo «δύο» + decern «δέκα»)]. 

ντουί (το) {άκλ.} η υποδοχή στην οποία βιδώνονται ή προσαρµόζονται οι 
ηλεκτρικοί λαµπτήρες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. douille < φρανκον. *dulja]. 

ντούκου επίρρ.· επιπόλαια, επιδερµικά· στις ΦΡ. (α) περνώ (κάτι) στο ντούκου 
δεν δίνω σηµασία σε κάτι, το αντιµετωπίζω αδιάφορα ή χωρίς τη δέουσα 
προσοχή (β) πάω ντούκου (σε χαρτοπαίγνιο) παραχωρώ τη σειρά µου στον 
επόµενο παίκτη (γ) πληρώνω ντούκου πληρώνω τοις µετρητοίς ΣΥΝ. τα σκάω. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ντουλάπα (η) {δύσχρ. ντουλαπών} 1. το ψηλό έπιπλο, το οποίο κλείνει µε 
πόρτα ή πορτόφυλλα και χρησιµοποιείται κυρ. για τη φύλαξη ρούχων: 
δίφυλλη | εντοιχισµένη ~ ΣΥΝ. ιµατιοθήκη 2. (µτφ.) η χοντρή και άχαρη 
γυναίκα. — (υποκ.) ντουλαπίτσα (η) (σηµ. 1). 

ντουλάπι (το) {ντουλαπ-ιού | -ιών} το ξύλινο ή µεταλλικό έπιπλο, το οποίο 
κλείνει µε πορτάκι και στο οποίο τοποθετούνται τρόφιµα, σκεύη κ.ά.: αφού 
σκουπίσει τα πιάτα, τα βάζει στο ~ || το βαµβάκι είναι στο ~ τού µπάνιου ΣΥΝ. 
ερµάριο. — (υποκ.) ντουλαπάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dolap < περσ. dôlâb 
«τροχός - αποθήκη»]. 

Ντούµα (η) → ∆ούµα 
ντουµάνι (το) {ντουµαν-ιού | -ιών} ο πυκνός καπνός που οφείλεται σε πυρκαγιά 

ή το πυκνό σύννεφο από τον καπνό των τσιγάρων (σε 
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κλειστό χώρο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. duman]. 

ντουµανιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ντουµάνιασ-α, -µένος} (για εσωτε-
ρικούς χώρους) γεµίζω µε καπνούς: έχει ντουµανιάσει εδώ µέσα! || 
(συνεκδ.) µας ντουµάνιασε µε τα τσιγάρα του ΣΥΝ. φλοµώνω. — 
ντουµάνιασµα (το). 

ντουµπλάρω ρ. µετβ. {ντουµπλάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καλύπτω το 
εσωτερικό (ρούχου) µε ύφασµα ΣΥΝ. φοδράρω · 2. (α) αντικαθιστώ 
(ηθοποιό) σε επικίνδυνη ή ερωτική σκηνή ταινίας, εµφανίζοµαι ως 
αντικαταστάτης του (χωρίς όµως να γίνεται αντιληπτό αυτό στον θε-
ατή): στην πτώση του στο κενό τον ντουµπλάρισε ένας κασκαντέρ || 
τη διάσηµη ηθοποιό ντουµπλάρισε στις τολµηρές σκηνές τού έργου 
µια νεαρή στάρλετ (β) µεταγλωττίζω: ένα συνεργείο που ντουµπλάρει 
τους ηθοποιούς σε µια ξένη ταινία || η φωνή που ακούγεται στα τρα-
γούδια δεν είναι η δική του· τον ντουµπλάρισε γνωστός τραγουδιστής. 
— ντουµπλάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. doubler «διπλασιάζω» < double «διπλός» < λατ. duplus 
«διπλός, διπλάσιος» (< duo «δύο»)]. 

ντούµπλεξ κ. ντούπλεξ (το) {άκλ.} 1. κάθε διπλό σύστηµα: τηλέφωνο 
~ (το σύστηµα τηλεφωνικής εγκατάστασης µε διακόπτη, το οποίο 
εξυπηρετεί δύο συνδροµητές) 2. ρούχο (παλτό, µπουφάν, πουκάµισο 
κ.λπ.) που µπορεί να φορεθεί και από τις δύο πλευρές, τού οποίου η 
εσωτερική πλευρά µπορεί να φορεθεί και ως εξωτερική ΣΥΝ. 
ντουµπλφάς. 
[ΕΤΥΜ < λατ. duplex «διπλός» < duo «δύο» + -plex < plico «πλέκω, δι-
πλώνω»]. 

ντουµπλφάς κ. ντουµπλ-φας επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει σχέδιο και 
από τις δύο όψεις ή µπορεί να φορεθεί και από τις δύο όψεις του: 
ύφασµα | µπουφάν ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. double-face «διπλή όψη»]. 

dum spiro spero λατ. (προφέρεται ντουµ σπίρο σπέρο) ελλην. όσο ζω 
(κατά λέξη: όσο αναπνέω), ελπίζω. 

ντουνιάς (ο) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. ο κόσµος, η ανθρωπότητα: «ψεύ-
τικος είναι ο ~ και ψεύτικη η ζωή µας» (λαϊκ. τραγ.) || «τρία καλά 'ναι 
στον ~ και στον απάνω κόσµο» (δηµοτ. τραγ.) 2. (συνεκδ.) πλήθος αν-
θρώπων: είχε µαζευτεί κόσµος και ~ και χάζευε το θέαµα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. dünya «κόσµος»]. 

ντουντούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο τηλεβόας ΣΥΝ. χωνί. 
[ΕΤΥΜ. τουρκ. düdük «φλογέρα»]. 

ντούπλεξ (το) → ντούµπλεξ 
dura lex sed lex λατ. (προφέρεται ντούρα λεξ σεντ λεξ) ελλην. σκλη-

ρός ο νόµος αλλά νόµος· πρέπει να υπακούει κανείς στους νόµους 
όσο σκληροί κι αν είναι. 

ντουραλουµινιο (το) {ντουραλουµινίου} κράµα κυρ. αλουµινίου και 
χαλκού, καθώς και µαγνησίου και µαγγανίου σε πολύ µικρό πο-
σοστό, που έχει τη σκληρότητα τού χάλυβα και την ελαφρότητα τού 
αλουµινίου, µε ευρεία χρήση στη µεταλλουργία, στην κατασκευή αε-
ροπλάνων, εµβόλων µηχανών κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Duralumin < λατ. durus «σκληρός» + 
aluminum «αλουµίνιο» ή, κατ' άλλη άποψη, από το όνοµα τής πόλης 
Düren τής Γερµανίας, όπου αρχικώς κατασκευζόταν]. 

ντούρος, -α, -ο (λαϊκ.) 1. (για υλικά, µέταλλα κ.λπ.) αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από σκληρότητα, από µεγάλη αντοχή ΣΥΝ. σκληρός ΑΝΤ. 
µαλακός 2. αυτός που δεν λυγίζει εύκολα ΣΥΝ. άκαµπτος, αλύγιστος 
ΑΝΤ. εύκαµπτος, ευλύγιστος 3. (µτφ.) αυτός που παραµένει ανυποχώ-
ρητος στις αρχές, στις απόψεις ή τις αποφάσεις του, που δεν κά-
µπτεται εύκολα ΣΥΝ. αταλάντευτος · 4. (για πρόσ.) αυτός που είναι 
όρθιος, στητός: περπατούσε ~ || ~ κορµοστασιά || ~ και κοτσονάτος. 
[ΕΤΥΜ < νταλ. duro < λατ. durus «σκληρός»]. 

ντους κ. ντουζ (το) {άκλ.} 1. µακρόστενος σωλήνας νερού που είναι 
τοποθετηµένος κατακόρυφα στο µπάνιο και εκτοξεύει το νερό µε πίε-
ση, κάτω από τον οποίο στέκεται κανείς για να πλυθεί: τοποθετώ το 
~ || επιδιορθώνω το ~ ΣΥΝ. ντουσιέρα 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο 
είναι τοποθετηµένος ο παραπάνω σωλήνας: πάω στο ~ 3. (συνεκδ.) ο 
καθαρισµός τού σώµατος µε καταιονισµό νερού: κάνω ~ || πηγαίνω 
για ~. — (υποκ.) ντουσάκι κ. ντουζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. douche < ιταλ. doccia «σωλήνας, υδρορροή», που απο-
σπάστηκε ως β' συνθ. από το δηµώδ. λατ. *aqui-ducium < µτγν. λατ. 
aquiductio «υδραγωγείο» < λατ. aquae-ductus «υδραγωγός» (< aqua 
«νερό»^ + -ductus < duco «άγω, οδηγώ»)]. 

ντουσές (το) {άκλ.} είδος συνθετικού υφάσµατος που είναι γυαλι-
στερό από τη µία του πλευρά και µοιάζει µε το σατέν. ντουσιέρα κ. 
ντουζιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος υγιεινής µε µορφή αβαθούς 
λεκάνης (απλής ή περιφραγµένης), στην οποία κάνουµε ντους (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ντους + παραγ. επίθηµα -ιερά]. ντούτσε (ο) {άκλ.} 
(προσωνύµιο τού Μπενίτο Μουσολίνι [1883-1945], αρχηγού τού 
φασιστικού ιταλικού κόµµατος) αρχηγός, οδηγός, ηγέτης: «βάζει ο- 
τη στολή του» (σατιρικό τραγ.) || ήταν υπαρχηγός τού 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. duce (πβ. κ. δούκας) < λατ. dux, ducis «ηγεµόνας, αρχη-
γός» ("^duco «άγω, οδηγώ»)]. 

ντουφέκι (το) → τουφέκι 
ντουφέκια (η) -· τουφεκιά 
ντουφεκίδι (το) → τουφεκίδι 
ντουφεκίζω ρ. → τουφεκίζω 
ντουφεξής (ο) →τουφεξής 
ντράβαλα κ. τράβαλα (τα) (λαϊκ.) φασαρίες· κυρ. στη ΦΡ. έχω ντράβαλα 

έχω µπλεξίµατα, αντιµετωπίζω σοβαρά προβλήµατα (µε κάποιον): έχει 
~ µε την αστυνοµία. 

}ΕΤΥΜ. < ιταλ. travaglio «µόχθος, πόνος» < ρ. travagliare (πβ. γαλλ. 
travailler) < δηµώδ. λατ. *tripäliäre < µτγν. λατ. tripälium «όργανο βα-
σανισµού» < λατ. trabalis (< trabs, -bis «δοκός, δοκάρι»)]. 

ντράγκα-ντρούγκα (το) {άκλ.} ο ήχος που παράγεται από θορυβώδες, 
βαρύ ή οξύ αντικείµενο κατά την κίνηση του: ~, ~ µας ζάλισες όλη 
µέρα µε τον µπαγλαµά σου || οι ρόδες τού κάρρου έκαναν ~ στο 
πλακόστρωτο. Επίσης ντράγκα-ντρουγκ κ. ντρίγκι-ντράγκα. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

ντραϊβίν κ. ντράιβ-ιν (το) {άκλ.} κινηµατογράφος όπου οι θεατές 
παρακολουθούν την προβολή µέσα από τα αυτοκίνητα τους. 
[ΕΤΎΜ.< αγγλ. drive-in]. 

ντραλόν (το) {άκλ.} συνθετικό υλικό που χρησιµοποιείται στην υφα-
ντουργία. [ΕΤΥΜ < γερµ. Dralon]. 

ντράµερ (ο) {άκλ.} ο µουσικός που παίζει ντραµς (βλ.λ.). Επίσης 
ντραµίστας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. drummer < drums, βλ. κ. ντραµς]. 

ντραµς (τα) {άκλ.} σύγχρονο σύνθετο µουσικό όργανο, που αποτε-
λείται από διαφορετικού µεγέθους τύµπανα και πιατίνια (βλ.λ.), τα 
οποία χτυπάει µε µπαγκέτες ο ντράµερ κρατώντας τον ρυθµό σε µου-
σικά κοµµάτια. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. drums (πληθ.) < ολλ. trom, που αποσπάστηκε από παλ. 
κάτω γερµ. trommelslag «τυµπανοκρουσία» < trommel «τύµπανο» + 
slag «χτύπηµα»]. 

ντραπαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ύφασµα πιο βαρύ και διαφορετικού 
χρώµατος από τις κουρτίνες, που τοποθετείται εξωτερικά στο επάνω 
µέρος τους. [ΕΤΥΜ < γαλλ. draperie < drap «ύφασµα», βλ. λ. 
ντραπάρω]. 

ντραπάρω ρ. µετβ. {ντραπάρ-ισα, -ίστηκα, -ισµένος} ράβω και στε-
ρεώνω ένα ύφασµα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να σχηµατίζει πλούσιες 
και καµπυλωτές πτυχές. — ντραπάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού γαλλ. draper < drap «ύφασµα» < µτγν. λατ. draçpus, κελτ. 
αρχής]. 

ντρέποµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {ντράπηκα} ♦ 1. (αµετβ.) αισθά-
νοµαι ντροπή (βλ.λ.): ~ για σένα | για λογαριασµό σου | για το φέρ-
σιµο σου || θα έπρεπε να ντρέπεσαι! ΦΡ. (α) δεν ντρέπεσαι να... για 
περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δείξουµε σε κάποιον ότι θα 
έπρεπε να αισθάνεται ντροπή όταν κάνει κάτι άσχηµο ή όταν θέ-
λουµε να τον επιπλήξουµε για την έλλειψη ντροπής ή το θράσος του: 
~ µιλάς έτσι σε γέρον άνθρωπο; || ~ να κοιµάσαι την ώρα τού µαθή-
µατος; (β) σα(ν) δεν ντρέπεσαι! έκφραση αποδοκιµασίας, αυστηρής 
επίπληξης σε κάποιον, ο οποίος συµπεριφέρθηκε µε θράσος, αναίδεια, 
προσβλητικό τρόπο: ~, παλιόπαιδο! Τι σου φταίει η γριούλα και τη 
βρίζεις; ♦ (µετβ.) 2. διστάζω να πράξω κάτι λόγω σεµνότητας, συστο-
λής: ~ να της µιλήσω για τα αισθήµατα µου 3. (ειδικότ.) νιώθω σε-
βασµό για κάποιον που είτε είναι µεγαλύτερος σε ηλικία είτε κατέχει 
ανώτερο αξίωµα: ντρεπόταν τον πατέρα του | τον καθηγητή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. έντρέπω | -οµαι (< εν- + τρέπω). Το µέσο έντρέ-
ποµαι είχε εξαρχής τη σηµ. «στρέφοµαι προς τα πίσω, διστάζω (από 
ενοχή ή συστολή)»]. 

ντρεσάρω ρ. µετβ. {ντρεσάρισ-α, -τηκα, -µένος} εξασκώ µε επιµονή, 
συστηµατικά και µε αυστηρότητα ζώο ή άνθρωπο για να εκτελούν 
ορισµένες εντολές ή να αποκτήσουν ορισµένη συµπεριφορά: είχε 
ντρεσάρει τον σκύλο του να επιτίθεται σε όποιον πήγαινε να µπει στο 
σπίτι. — ντρεσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. dresser «στήνω, σηκώνω, σχεδιάζω» < δη-
µώδ. λατ. *directiare < λατ. directus «ευθύς, όρθιος»]. 

ντρέτος, -α, -ο κ. ντρίτος 1. ίσιος, ευθύς 2. (µτφ.) ειλικρινής. 
[ΕΤΥΜ < βεν. dreto (µεσν. επίρρ. ντρέτα), < λατ. directus «ευθύς»]. 
ντρίλι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) βαµβακερό ύφασµα ευτελούς 
αξίας. — ντρίλινος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. drill, συντετµ. τ. τού drilling < γερµ. Drillich < µέσ. 
γερµ. drilich «βαµβακερό ύφασµα µε τριπλή ύφανση» < λατ. trilix 
«τρίµιτος» < tri- «τρία» + -lix < licium «µίτος, νήµα»]. ντρίµπλα κ. 
ντρίπλα κ. τρίπλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (στο ποδόσφαιρο) η κίνηση 
παίκτη µε την οποία αποφεύγει αντίπαλο µε ελιγµό κρατώντας τη 
µπάλα στα πόδια του: πέρασε δύο αµυντικούς µε ντρί-µπλες και 
σούταρε για γκολ || έξυπνη | κοφτή ~. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
dribble]. ντριµπλαδόρος κ. ντριπλαδόρος κ. τριπλαδόρος (ο) ποδο-
σφαιριστής που κάνει συχνά ντρίµπλες. [ΕΤΥΜ. < ντρίµπλα + παραγ. 
επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. ντριµπλάρω κ. ντριπλάρω κ. τριπλάρω ρ. 
µετβ. {ντρίµπλαρα} (για ποδοσφαιριστή) κάνω ντρίµπλα: ντρίπλαρε 
όποιον βρήκε µπροστά του και πέτυχε γκολ. ντριν (το) {άκλ.} ο ήχος 
τού κουδουνιού, τού τηλεφώνου κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. ντρόγκα (η) {χωρ. πληθ.} (αργκό) η 
ναρκωτική ουσία, το ναρκωτικό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. droga < γαλλ. drogue, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < ολλ. droog «ξηρός» (< παλ. κάτω γερµ. drooge, 
πβ. αγγλ. dry «στεγνός») ή, κατ' άλλη άποψη, < αραβ. dürawä 
«υπόλειµµα σιτηρών»]. ντροπαλός, -ή, -ό 1. αυτός που νιώθει εύκολα 
ντροπή, που τη συµπεριφορά του χαρακτηρίζει η συστολή ΣΥΝ. 
συνεσταλµένος ΑΝΤ. ξεδιάντροπος, αναιδής 2. αυτός που δεν είναι 
εκδηλωτικός και άνετος στις κοινωνικές συναναστροφές: ήταν πολύ -
■ δυσκολευόταν να της εξοµολογηθεί τον έρωτα του γι' αυτήν. Επίσης 
ντροπιάρης, -α, -ικο [µεσν.]. — ντροπαλά επίρρ., ντροπαλότητα κ. 
ντροπαλοσύνη (η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. [ΕΤΥΜ µεσν. < έντροπαλός 
< αρχ. εντροπή (βλ. κ. ντροπή) + παραγ. 
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επίθηµα -αλός (πβ. ροδ-αλός, σιγ-αλός)]. ντροπή κ. (λόγ.) εντροπή (η) 1. το 
αίσθηµα τής ηθικής συστολής, η εκδήλωση υπερβολικής συγκράτησης ή 
έλλειψης θάρρους απέναντι σε πρόσωπα ή καταστάσεις λόγω ενοχής, ηθικών, 
θρησκευτικών ή άλλων αναστολών ή απουσίας εξοικειώσεως µε κάποιον ή κάτι: 
νιώθει ~ όταν βρίσκεται µπροστά στους µεγάλους || όταν την έπιασαν να κλέβει, 
δεν µπορούσε να κρύψει τη ~ της || κοκκίνισε το πρόσωπο του | χαµήλωσε το 
βλέµµα του από ~ ΣΥΝ. (λόγ.) αιδώς, όνειδος 2. (συνεκδ.) αυτό για το οποίο 
αισθάνεται ή θα έπρεπε να αισθάνεται κάποιος, ηθική συστολή, πράξη ηθικά 
και κοινωνικά απαράδεκτη: είναι ~ να µην τιµάς τον άνθρωπο που σε ευεργέτησε 
|| είναι µεγάλη - η υποχώρηση στα εθνικά θέµατα || οι συµφωνίες | τα κείµενα | οι 
δηλώσεις | η στάση της αποτελούν ~ (απαράδεκτα, επονείδιστα πράγµατα) || η 
δουλειά δεν έχει ~ (δεν έχει σηµασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να εργάζεσαι) 
ΣΥΝ. (λόγ.) όνειδος, αίσχος· ΦΡ. (α) (εκφραστ.) ντροπή σου | σας! λέγεται στην 
αρχή ή στο τέλος τού λόγου για πράξη που πρέπει να προκαλεί ηθική συστολή: 
ξεπουληθήκατε στους ξένους· ~! ΑΝΤ. τιµή σας! (β) ντροπή! αποτρεπτική 
έκφραση συνήθ. γονέων προς παιδιά, η οποία αποσκοπεί στην επαναφορά στην 
ηθική τάξη: ~! Μη µιλάς έτσι! || µην καπνίζεις µπροστά στον θείο σου- ~! (γ) 
(λαϊκ.) ντροπής πράγµατα! για πράξεις, ενέργειες κ.λπ. που δεν δι-
καιολογούνται ηθικά και κοινωνικά, είναι ανεπίτρεπτες, απορριπτέες και 
αξιοκατάκριτες 3. το αίσθηµα τής προσβολής ή τής ταπείνωσης κάποιου, όταν 
πράττει κάτι άτοπο, ως αποτέλεσµα τής ηθικοπνευµα-τικής του καλλιέργειας: 
δεν έχει ίχνος ντροπής πάνω του ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσίπα 4. η ταπείνωση, ο 
εξευτελισµός: όλοι οι Έλληνες τότε ένιωσαν ~ για τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. εντροπή < εντρέπω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

ντροπή: συνώνυµα. Η λ. ντροπή και τα συνώνυµα της κατανέµονται 
σηµασιολογικά σε δύο πόλους. ∆ηλώνουν: (α) Το δυσάρεστο συναίσθηµα 
(ενοχής, τύψεων, εξευτελισµού) για κάτι κακό που διέπραξε κανείς σε 
ηθικό ή κοινωνικό επίπεδο (β) Το συναίσθηµα φόβου και δειλίας από 
υπερβολική ταπεινοφροσύνη και ευγένεια ή και από υπερεκτίµηση των 
άλλων σε διάφορες µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς. Στην πρώτη 
κατηγορία υπάγονται οι λ. ντρο-πή, αιδώς, όνειδος, αισχύνη, αίσχος, 
καταισχύνη (κακόσηµες λέξεις). Όλες χρησιµοποιούνται για πράξεις και 
µορφές συµπεριφοράς που ο οµιλητής θεωρεί, βάσει των παραδεδεγµένων 
κανόνων και αξιών, ως αρνητικές, ως πράξεις για τις οποίες πρέπει κανείς 
να αισθάνεται ενοχή: Είναι ντροπή να πεθαίνουν παιδιά από πείνα σε χώρες 
τού σύγχρονου κόσµου - Με τις πράξεις του κατάντησε το όνειδος τού 
χωριού, το οποίο κι αυτό διασύρθηκε πανελληνίως - Όταν δεν υπάρχει αιδώς 
για τέτοια κοινωνικά εγκλήµατα, όλα µπορούν να συµβούν - ∆ιαπράχθηκαν 
αίσχη στην Κατοχή, για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπεται η Γερµανία ακόµη 
και σήµερα - Η αισχύνη για τις πράξεις προδοσίας τους συνόδευε σε όλη τους 
τη ζωή - ∆εν αποτελεί απλώς ντροπή αλλά αιώνια καταισχύνη για την πόλη 
µας, να απεµπολήσει την ιστορική της ονοµασία. Στη δεύτερη κατηγορία 
ανήκουν οι λέξεις ντροπαλότητα, συστολή, ντροπή και αιδηµοσύνη 
(εύσηµες λέξεις): ∆εν χρειάζεται και τόση ντροπαλότητα, να κοκκινίζει όταν 
µιλάει σε κορίτσια! -Εκτιµούµε ιδιαίτερα τη συστολή και τη διακριτικότητα 
που έχει στη συµπεριφορά της προς όλους - Η αιδηµοσύνη, η διακριτική και 
λεπτή συµπεριφορά χαρακτήριζε τις Αρσακειάδες - Από ντροπή δεν ήθελε να 
χορέψει στο πάρτι. 
Όπως είναι φανερό, η λ. ντροπή χρησιµοποιείται και µε κακή σηµασία 
(πρώτη κατηγορία) και -λιγότερο συχνά- µε καλή (δεύτερη κατηγορία). 
Οι λέξεις ντροπή, αίσχος και αιδώς χρησιµοποιούνται πολύ συχνά σε 
ελλειπτικές φράσεις: Ντροπή σας! Αίσχος! Αιδώς (Αργείοι)! Η λ. τσίπα 
χρησιµοποιείται κυρίως σε φράσεις µε το ρ. έχω: ∆εν έχεις τσίπα επάνω σου; 
Πώς µιλάς έτσι σε γέρο άνθρωπο; 

ντροπιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ντρόπιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να 
αισθανθεί ντροπή, να αισθανθεί ένοχος ή ταπεινωµένος: τον ντρόπιασε 
µπροστά σε άλλους ΣΥΝ. εκθέτω, εξευτελίζω · 2. κάνω (κάποιον) να νιώσει 
ντροπή εξαιτίας των πράξεων µου: µε τα φερσίµατα σου ντρόπιασες το σόι 
µας! · 3. (µεσοπαθ. ντροπιάζοµαι) νιώθω ντροπή, αισθάνοµαι τόσο άσχηµα, 
που νοµίζω ότι κανείς δεν µε εκτιµά πλέον: ντροπιαστήκαµε στη γειτονιά και 
δεν είχαµε µούτρα να αντικρίσουµε τον κόσµο! — ντρόπιασµα (το), 
ντροπιασπκός, -ή, -ό. 

ντροπιάρης, -α, -ικο → ντροπαλός 
NTSC (το) (προφέρεται Εν-Γι-Ες-Σί) σύστηµα µεταδόσεως έγχρωµου 

τηλεοπτικού σήµατος, που χρησιµοποιείται κυρ. στις Η.Π.Α. (πβ. ΠΑΛ | PAL, 
ΣΕΚΑΜ | SECAM). 
[ΕΤΥΜ. Από τα αρχικά τού αγγλ. National Television System Committee 
«Εθνική Επιτροπή Τηλεοπτικού Συστήµατος»]. 

ντάµα (το) {ντύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κάλυµµα τού σώµατος ΣΥΝ. ρούχο, 
φόρεµα, ένδυµα 2. η επένδυση βιβλίου ή τετραδίου ΣΥΝ. εξώφυλλο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ντύνω (βλ.λ.)]. 

ντύνω ρ. µετβ. {έντυσα, ντύ-θηκα, -µένος} 1. φορώ σε (κάποιον) ρούχα: η 
µητέρα έντυσε τα παιδιά, για να πάνε στο σχολείο || τον έντυσαν φαντάρο | 
ναύτη ΑΝΤ. γδύνω 2. περιβάλλω (κάτι) µε προστατευτικό κάλυµµα, επενδύω: 
έντυσε την πολυθρόνα µε βελούδο | το βιβλίο µε µπλε αυτοκόλλητο || (µτφ.) ~ 
στίχους µε µουσική || φρόντισε να ντύσει τις απόψεις του µε ωραία λόγια 3. 
αγοράζω και εξασφαλίζω τα απαραίτητα ρούχα για (κάποιον): τόσα χρόνια σε 
~, σε ταΐζω και συ δεν αναγνωρίζεις τίποτα! ΦΡ. καλύτερα να τον ντύνεις παρά 

να τον ταΐζεις (σκωπτ.) για κάποιον που τρώει πάρα πολύ 4. κατασκευάζω και 
σχεδιάζω ρούχα (ορισµένου είδους και στυλ) για (κάποιον), επιµελούµαι την 
ένδυση (κάποιου): τη ντύνει ένας διάσηµος οίκος µόδας | ένας µετρ τής µόδας || 
τους τηλεπαρουσιαστές ντύνουν τα καταστήµατα µόδας... ■ (µεσοπαθ. 
ντύνοµαι) 5. φορώ, βάζω τα ρούχα µου: ντύθηκε τα καλά του (ενν. ρούχα) || ~ 
ωραία | µε γούστο (προσέχω την εµφάνιση µου) | προκλητικά || δεν είχε ντυθεί 
ακόµη για τον γάµο | για τη δεξίωση (δεν είχε ακόµη φορέσει τα ρούχα για...)· 
ΦΡ. (α) ντύνοµαι στα (+χρώµα) φοράω ρούχα στα οποία κυριαρχεί ένα χρώµα: 
ήρθε ντυµένη στα κόκκινα || - στα µαύρα (µτφ. πενθώ) || (µτφ.) χιόνισε κι η 
φύση ντύθηκε στα λευκά (β) ντύνοµαι στην τρίχα | στην πένα | στο καντίνι 
ντύνοµαι µε καλά ή επίσηµα ρούχα, προσέχοντας την εµφάνιση µου µέχρι την 
τελευταία λεπτοµέρεια: «ντύθηκες, κυρά µου, στην πένα, στο καντίνι» (λαϊκ. 
τραγ.) (γ) ντύνοµαι γαµπρός | νύφη παντρεύοµαι 6. αγοράζω ή παραγγέλλω 
τα ρούχα µου (από κάπου | σε κάποιον): - στη Σανέλ | στα ακριβότερα 
καταστήµατα 7. µεταµφιέζοµαι στις Αποκριές, φοράω αποκριάτικη στολή: τι 
θα ντυθείς φέτος; || πέρσι ντύθηκα Ινδιάνος ΣΥΝ. µασκαρεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία, ντόπιος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ενδύω (µε αποβολή τού άτονου αρχικού ε- και διατήρηση 
τής αρχ. προφοράς [nd] | [d] στο σύµπλεγµα -ντ-). Βλ. κ. ένδυση]. ντύσιµο (το) 
{ντυσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κάλυψη τού σώµατος µε ρούχα ΣΥΝ. ένδυση 
ΑΝΤ. γδύσιµο 2. η επένδυση πράγµατος: ~ βιβλίου µε πλαστικό 3. ο τρόπος µε 
τον οποίο ντύνεται κανείς, το σύνολο των ρούχων που φοράει: απλό | απέριττο | 
καθηµερινό | συνηθισµένο | κοµψό | µοντέρνο | εξεζητηµένο ~ ΣΥΝ. περιβολή, 
αµφίεση. Ντύσσελντορφ (το) πόλη τής Γερµανίας. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Düsseldorf «χωριό τού (ποταµού) Dussel»]. vu κ. ν! (το) Ν, ν 
{άκλ.} το δέκατο τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου- ΦΡ. µε το vu και µε 
το σίγµα µε κάθε λεπτοµέρεια, διεξοδικά, χωρίς να παραλείψω τίποτε: πήγε και 
του είπε όλα όσα συζήτησαν ~ (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. νυ < εβρ. nun 
«ζάρι»]. Νυασαλάνδη (η) (παλαιότ.) το Μαλάουι (βλ.λ.). νύγµα (το) (νύγµ-ατος 
| -ατα, -άτων} 1. το κέντηµα ή το τσίµπηµα: ~ βελόνας | εντόµου ΣΥΝ. 
αγκυλωµατιά, σουβλιά 2. η µικρή πληγή που προκαλείται από κέντηµα ή 
τσίµπηµα. [ΕΤΥΜ, µτγν. < αρχ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ», βλ. λ. νύξη]. νυγµός 
(ο) (λόγ.-λογοτ.) 1. κέντηµα ΣΥΝ. νύγµα 2. (µτφ.) ο υπαινιγµός ΣΥΝ. νύξη. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ», βλ. λ. νύξη]. 
νύκτα (η) → νύχτα 
νυκταλωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µείωση τής οπτικής ικανότητας στο φως 

τής µέρας ΑΝΤ. ηµεραλωπία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυκτάλωψ, -ωπος. Η λ. παρουσιάζει δύο αντιφατικές -εξίσου 
αρχαίες- σηµασίες: (α) «αυτός που βλέπει κατά τη διάρκεια τής νύχτας» (β) 
«αυτός που δεν βλέπει κατά τη διάρκεια τής νύχτας» (και οι δύο σηµ. 
µαρτυρούνται στον Ιπποκράτη). Αν θεωρήσουµε αρχική την πρώτη σηµ., τότε η 
λ. αποτελεί συνθ. < νύξ «νύχτα» + ώψ, ώπός «όψη, βλέµµα» µε πρόσφυµα -αλ- 
(πβ. θυµ-άλ-ωψ, αίµ-άλ-ωψ). Αν, απεναντίας, αρχική θεωρηθεί η δεύτερη σηµ., 
τότε νυκτάλωψ < *νυκτ-άν-ωψ(µε ανοµοίωση), όπου το πρόσφυµα -αν- 
αποτελεί συνε-σταλµ. βαθµ. (*-η) του αρνητικού µορίου *ne-]. νυκτεγερσία (ή) 
[µτγν.] (λόγ.) 1. νυκτερινή έγερση 2. ΣΤΡΑΤ. νυκτερινός συναγερµός. 
νυκτερινός, -ή, -ό → νυχτερινός νυκτί → νυξ 
νυκτο- | νυχτο- κ. νυκτό- | νυχτό- κ. νυκτ- | νυχθ- α' συνθετικό για τον 

σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε τη νύχτα: νυχτοφύλακας, νυκτό-βιος, 
νυκτ-ωδία, νυχθ-ηµερόν. 

[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (ο τ. νυχτο- είναι µεσν.), που 
προέρχεται από το ουσ. νύξ, νυκτός (πβ. νυκτο-πορώ]. νιικτοβάτης (ο/η) [1863] 
{νυκτοβατών} ο υπνοβάτης. —νυκτοβασία (η), νυκτοβατώ ρ. [1894] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < νυκτο- + -βάτης < βαίνω (πβ. µτγν. νυκτι-βάτης), µετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Nachtwandler]. νυκτόβιος, -α, -ο κ. νυχτόβιος 1. ΖΩΟΛ. (για πτηνό ή ζώο) 
αυτός που αναζητεί την τροφή του τη νύχτα (όπως π.χ. η κουκουβάγια) 2. (κυρ. 
στον τ. νυχτόβιος) αυτός που γυρίζει αργά τη νύχτα και διασκεδάζει. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νυκτόβιος | νυκτίβιος < νυκτο- + βίος]. νυκτοπορω ρ. αµετβ. 
{νυκτοπορείς...} (λόγ.-κυρ. για µετακινήσεις στρατευµάτων) οδοιπορώ, 
ταξιδεύω κατά τις ώρες τής νύχτας. — νυ-κτοπορία (η) [µτγν.], νυκτοπόρος (ο) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυκτοπορω (-έω) < νυκτο- (< νύξ, νυκτός) + -πορώ < πόρος 
«πέρασµα»]. νυκτός, -ή, -ό ΜΟΥΣ. (για έγχορδα µουσικά όργανα) αυτός που 
παίζεται µε τα δάχτυλα ή µε πένα (κιθάρα, µπουζούκι, κανονάκι, άρπα κ.λπ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. νΰσσω «κεντώ, τρυπώ», βλ. λ. νύξη]. 
νυκτωδία (η) → νυχτωδία 
νύκτωρ επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατά τη νύκτα: κατέφθασε ~. [ΕΤΥΜ αρχ. επίρρ. < 
νυξ, νυκτός + παραγ. επίθηµα -ωρ-, πβ. κ. λατ. noctur-nus «νυχτερινός»]. 
νυµφαία (η) [µτγν.] το νούφαρο (βλ.λ.). 
νυµφαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στις Νύµφες 2. νυµφαίο (το) το 
ιερό, ο τόπος όπου λατρεύονταν οι Νύµφες. νυµφεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] 
{νυµφεύ-θηκα, -µένος} (για άνδρα) παίρνω νύφη, σύζυγο. — νύµφευση (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος, 
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αποθετικός. νύµφη (η) (νυµφών) 1. η νύφη (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) νύµφη ανύµφευτε 
βλ. λ. ανύµφευτος (β) νύµφη τού Θερµαϊκού (µτφ.) η Θεσσαλονίκη 2. ΖΩΟΛ. 
νεαρό έντοµο, το οποίο εξελίσσεται παρουσιάζοντας σταδιακές αλλαγές στο 
σχήµα τού σώµατος του, δεν έχει φτερά και δεν µπορεί να αναπαραχθεί ΣΥΝ. 
χρυσαλλίδα 3. Νύµφες (οι) κατώτερες θεότητες τής φύσης που σύχναζαν -
σύµφωνα µε τη µυθολογία και τη λαϊκή παράδοση- σε πηγές, δάση, δέντρα και 
σπηλιές. — νυµφικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σηµ. «νεόνυµφη γυναίκα» έχει οδηγήσει στην 
άποψη ότι η λ. συνδ. µε λατ. nubo «παντρεύοµαι» (για γυναίκες) και αρχ. σλαβ. 
snubiti «ζητώ σε γάµο», που θα προϋπέθετε I.E. *sneubh-. Ωστόσο, η εκδοχή 
αυτή προσκρούει στο γεγονός ότι το λατ. nubo είχε αρχικώς τη σηµ. «καλύπτω, 
σκεπάζω», αν και έχει υποτεθεί ότι η συνήθεια τής νύφης να καλύπτει το 
πρόσωπο της µε πέπλο θα µπορούσε να εξοµαλύνει τη σηµασιολογική διαφορά 
(αλλά τα γαµήλια έθιµα τέτοιων εποχών δεν είναι γνωστά). Το έρρινο ένθηµα -
µ-(νύ-µ-φη) παραµένει δυσερµήνευτο· ίσως είναι εκφραστικό]. νυµφίδιο (το) 
{νυµφιδί-ου | -ων) (µειωτ.) χαρακτηρισµός κοριτσιού που προκαλεί ερωτικά 
τους άνδρες ή έχει ελεύθερη σεξουαλική ζωή ΣΥΝ. λολίτα, πορνίδιο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. νυµφίδιον, υποκ. τού αρχ. νύµφη, άσχετο προς το αρχ. επίθ. 
νυµφίδιος «σχετικός µε τη νύµφη». Η σηµερινή»σηµ. έχει δεχθεί την επίδραση 
τού γαλλ. nymphette). νυµφίος (ο) [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που λαµβάνει νύµφη 
ΣΥΝ. γαµπρός ANT. άγαµος 2. ΕΚΚΛΗΣ. (µτφ.) ο Χριστός ως ο «νυµφίος» τής 
πνευµατικής «νύµφης», τής Εκκλησίας: «Ίδοϋ ό - έρχεται, εν τφ µέσω της 
νυκτός...». νυµφόληπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που την ψυχή του έχουν κυρι-
εύσει οι νύµφες, ο νεραϊδοπαρµένος 2. (µτφ.) αυτός που έχει καταληφθεί από 
ιερό ζήλο, µανία για τις τέχνες και τα γράµµατα. [ΕΤΥΜ αρχ. < νύµφη + -
ληπτος < λαµβάνω]. νυµφοµανής (η) {νυµφοµανούς) γυναίκα που πάσχει από 
νυµφο-µανία (βλ.λ.) ΣΥΝ. (αργκό) µητροµάννα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. nymphomane). νυµφοµανία (η) [1871] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία µια γυναίκα δεν ικανοποιείται σεξουαλικά, γι' αυτό 
και επιθυµεί να κάνει συνεχώς έρωτα ΣΥΝ. µητροµανία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. nymphomanie. Στην υιοθέτηση τού όρου από ξέν. γλώσσες 
συνέβαλε το λατ. nympha «ερωµένη» (< ap3Ç. νύµφη)]. νυµφωνας (ο) (λόγ.) η 
κρεβατοκάµαρα των νεόνυµφων ΦΡ. (λόγ.) µένω εκτός νυµφώνος (έξω µενειν 
τού νυµφώνος, Ιωάνν. Χρυσόστ. Όµιλίαι 23, 3) µένω έξω από σηµαντική 
κατάσταση (λόγω ολιγωρίας ή αποκλεισµού µου). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. νυµφών, -ώνος < αρχ. νύµφη]. νυν επίρρ. (αρχαιοπρ.) τώρα, 
αυτή τη στιγµή: ο ~ υπουργός || ~ στέλεχος τού κόµµατος ΦΡ. (α) νυν υπέρ 
πάντων ο άγων (νυν υπέρ πάντων ό άγων, Αισχύλ. Πέρσαι 405) σε περιπτώσεις 
που πρέπει να επιστρατευθούν οι δυνάµεις όλων για την προάσπιση ανώτερου 
ιδανικού (β) στο νυν και αεί βλ. λ. αεί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυν< I.E. *nû- «τώρα» (πιθ. µηδενισµ. βαθµ. τού *new-«νέος», 
βλ. κ. νέος), πβ. σανσκρ. nü, nun-am, χεττ. nu (αθροιστ.), αρχ. σλαβ. nyné, λατ. 
nun-c, αρχ. γερµ. nu, γερµ. nun, αγγλ. now κ.ά.]. νυξ (η) {νυκτ-ός, -α | -ών) 
(αρχαιοπρ.) η νύχτα· ΦΡ. εν µια (και µόνη) νυκτί (έν µια [και µόνη] νυκτί) µέσα 
σε µια µόνο νύχτα, στο χρονικό διάστηµα που διαρκεί µια νύχτα (συνήθ. για 
ταχύτατες και συνοπτικές διαδικασίες): «όταν λείψει η έντονη ή οργανωτική 
προσωπικότητα, ιστορία ετών µπορεί να καταρρεύσει εν µια και µόνη νυκτί» 
(εφηµ.) || τα πάντα έγιναν ~|| ο νόµος ψηφίστηκε εν µια νυκτί. ✈  ΣΧΟΑΙΟ λ. -ι. 
[ρίΧΜ αρχ., βλ. λ. νύχτα]. νύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) [αρχ.] 1. η 
περιορισµένη αναφορά σε κάτι, που δεν προχωρεί σε λεπτοµέρειες, εις βάθος: 
µου έκανε κάποιες ~ µόνο, χωρίς να µου αναλύσει το όλο θέµα 2. η έµµεση 
αναφορά σε κάτι, ο υπαινιγµός, το υπονοούµενο: έκανε νύξεις για ατασθαλίες 
στην επιχείρηση ΣΥΝ. µπηχτή, καρφί 3. (κυριολ.) η ελαφρά αµυχή τού δέρµατος 
από αιχµηρό όργανο ή αντικείµενο ΣΥΝ. τσίµπηµα, κέντηµα, αγκύλωµα 4. η 
επιφανειακή λύση τής συνέχειας τού δέρµατος, τέτοια λ.χ. που προκύπτει µετά 
τον δαµαλισµό 5. (στην οπλοµαχία) το χτύπηµα που δίνεται µε την αιχµή ξίφους 
ή σπαθιού, κατ' αντιδιαστολή προς την καταφορά, που δίνεται µε την κόψη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νύξις < αρχ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ», αβεβ. ετύµου, καθώς δεν 
έχει βρεθεί επαρκής απόδειξη για συσχετισµούς µε άλλες I.E. γλώσσες. Οι 
προταθείσες συνδέσεις µε µέσ. κάτω γερµ. nucken «κουνώ το κεφάλι», αρχ. 
σλαβ. nukati «ενθαρρύνω, διεγείρω», που θα καθιστούσαν εύλογη την αναγωγή 
στο ρ. νευω (βλ.λ.), προκαλούν σηµασιολ. δυσκολίες]. 

νύξη: συνώνυµα. Το νύξη δηλώνει πολύ σύντοµη αναφορά σε ένα θέµα, η 
οποία γίνεται σκόπιµα ή επ' ευκαιρία: Του έκανες καµιά νύξη για το θέµα 
που µας απασχολεί; - Αν το φέρει η κουβέντα, κάν' του µια νύξη για το 
πρόβληµα τού σχολείου. Ως συνώνυµο τού νύξη χρησιµοποιείται το µνεία, 
συνήθως προσδιοριζόµενο από ανάλογο επίθετο (σύντοµη µνεία, απλή 
µνεία, σαφής µνεία κ.ά.). Εφόσον η νύξη έχει αρνητική χροιά, συνήθως 
χρησιµοποιείται το υπαινιγµός: Μου έκανε έναν υπαινιγµό για την απρεπή 
συµπεριφορά τού υπαλλήλου τής εταιρείας µας. Όµοια χρησιµοποιείται και η 
λ. υπονοούµενο (ή σε πληθ. υπονοούµενα): Άφησε ορισµένα υπονοούµενα 
για τον άκοµψο τρόπο, µε τον οποίο αντιµετωπίστηκε ένα τόσο λεπτό θέµα - 
Το υπονοούµενο του για την κα- 

τάσταση στην εταιρεία δεν µου άρεσε καθόλου. Τόσο η λ. υπαινιγµός όσο 
και η λ. υπονοούµενο και επίσης το µνεία συνδέονται µε το νύξη, 
δηλώνοντας από κοινού τη σύντοµη ή φευγαλέα αναφορά σε ένα θέµα µε 
ανάλογη χροιά. 

Νυρεµβέργη (η) µεγάλη πόλη τής Ν∆. Γερµανίας, όπου έγινε (1945-1946) η 
περίφηµη «∆ίκη τής Νυρεµβέργης» µε κατηγορουµένους για εγκλήµατα 
πολέµου και κατά τής ανθρωπότητας αξιωµατικούς των Ναζί. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Nuremberg < γερµ. Nürnberg (µεσν. λατ. 
Norimberga). Το β' συνθ. -berg προέρχεται από τη γερµ. λ. Berg «βουνό», 
αλλά είναι αβέβαιη η ταυτότητα και η σηµ. τού ά συνθ. Nürn-. Ίσως συνδ. µε 
το σκανδ. Norn, ονοµασία αρχ. νορβ. θεότητας τού πεπρωµένου]. 

Ν.Υ.Σ.∆.Ε. (το) Νοµαρχιακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. 
Ν.Υ.Σ.Μ.Ε. (το) Νοµαρχιακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης. 
Νύσσα (η) {-ας κ. -ης) αρχαία πόλη τής ΝΑ. Μικράς Ασίας, όπου διετέλεσε 

επίσκοπος και κήρυξε ένας από τους Πατέρες τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο 
Γρηγόριος Νύσσης. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Νύσα, από το όν. τής συζύγου τού Αντιόχου Α', ο οποίος 
ίδρυσε την πόλη κατά το πρώτο ήµισυ τού 3ου αι. π.Χ. Το όν. είναι αγν. 
ετύµου]. 

νύστα (η) η τάση για ύπνο, η κατάσταση υπνηλίας: έχω µεγάλη ~ || κλείνουν τα 
µάτια µου από τη ~ || σκουντουφλάω | κουτουλάω | δεν βλέπω την τύφλα µου 
από τη ~ || αυτή η ταινία ήταν τόσο ανιαρή, που µου προκάλεσε ~ || δεν µπορώ 
να σταθώ όρθιος από τη ~· συνεχώς χασµουριέµαι. 

νυσταγµό (το) [µτγν.] το να νυστάζει κανείς, η νύστα. 
νυσταγµός (ο) [αρχ.] 1. η νύστα 2. ΙΑΤΡ. οι ακούσιες κινήσεις των οφθαλµικών 

βολβών σε οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση ή κατά περιστροφική έννοια, 
µε ρυθµικό ή απότοµο τρόπο που αποτελούν σύµπτωµα βλάβης στα µάτια ή το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

νυστάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {νύστα-ξα, -γµένος} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι 
νύστα, νιώθω την ανάγκη να κοιµηθώ: µόλις πάει δέκα η ώρα, ~! ΣΥΝ. 
γλαρώνω, κλείνουν τα µάτια µου ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ νύστα σε (κάποιον), 
τον κουράζω, τον αποκοιµίζω: αυτή η µουσική µε νύσταξε! || ήταν τόσο βαρετό 
το έργο, που µε νύσταξε. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η αναγωγή 
στο ρ. νεύω µέσω τ. *νευ-(ς)τάζω, αλλά η µορφολ. εξέλιξη θεωρείται 
εξαιρετικά δυσχερής. Προτιµότερη η άποψη που οδηγεί σε I.E. *sneud(h)- | 
*snud(h)-και συνδ. µε λιθ. snûsti «κοιµούµαι ελαφρά», snuda «κοιµισµένος», 
snaudâlius «νυσταλέος» µε εκφραστ. επίθηµα -τάζω (πβ. βαστάζω)]. 

νυσταλέος, -α, -ο 1. αυτός που νυστάζει πολύ ΣΥΝ. υπναλέος 2. (µτφ.) αυτός 
που δεν κινείται δραστήρια ΣΥΝ. νωθρός, οκνός, νωχελικός ANT. 
ενεργητικός, ζωηρός, δραστήριος. 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού συνωνύµου νύσταλος < θ. νυστ- (< αρχ. νυστάζω, 
βλ.λ.) + επίθηµα -αλός (πβ. σιγ-αλός)]. 

νυστέρι (το) {νυστερ-ιού | -ιών} το χειρουργικό εργαλείο, µε το οποίο γίνονται 
τοµές στα σπλάχνα όσων υποβάλλονται σε εγχείρηση: κάνω τοµή µε ~ || 
απολυµαίνω το -· ΦΡ. (µτφ.) βάζω νυστέρι (σε κάτι) εξετάζω, διερευνώ σε 
βάθος µια υπόθεση, προκειµένου να εξαλείψω αρνητικά φαινόµενα ή 
αξιόποινες πράξεις: κανείς δεν τολµούσε να βάλει νυστέρι στα οικονοµικά τής 
εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ < *νυσ-τήριον < θ. *νυσ- τού αρχ. ρ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ» (βλ. λ. 
νύξη) + παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

νυστεριά (η) η τοµή που γίνεται µε νυστέρι. 
νύφη (η) {νύφες κ. (λαϊκ.) νυφάδες, νυφών) 1. η γυναίκα που παντρεύεται, κυρ. 

κατά την ηµέρα τού γάµου της (στην εκκλησία ή στο δηµαρχείο): έφτασε η ~ 
µε αρκετή καθυστέρηση || ο γαµπρός περίµενε τη ~ στα σκαλιά τής εκκλησίας 
||η~ ήταν ντυµένη µε ένα κλασικό νυφικό || ντυµένη σαν ~ (στα λευκά) || πότε 
θα σε δούµε ~; (πότε θα παντρευτείς)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) σαν Θέλει η νύφη κι ο 
γαµπρός τύφλα να 'χει ο πεθερός αρκεί να θέλουν κάτι οι άµεσα ενδιαφερό-
µενοι και αυτό θα γίνει, όσες αντιρρήσεις και αν υπάρχουν από τρίτους (β) 
πληρώνω τη νύφη βλ. λ. πληρώνω 2. η γυναίκα που πρόκειται σε 
καθορισµένο χρόνο να παντρευτεί: πήγε στο σπίτι τής ~ δυο µέρες πριν από τον 
γάµο || η ~ προβάρει το νυφικό αρκετό καιρό πριν από τον γάµο 3. (α) κάθε 
γυναίκα την οποία προξενεύουν (σε κάποιον): του 'φεραν προξενιά από πολλές 
~ (β) κάθε γυναίκα σε ηλικία γάµου, την οποία µπορεί να παντρευτεί κανείς: 
αυτό το χωριό έχει πολλές ~ || σου έχω µια ~ ό,τι πρέπει για σένα (κατάλληλη 
να την παντρευτείς, που σου ταιριάζει) 4. η έγγαµη γυναίκα ως προς τον πεθε-
ρό ή την πεθερά της: η πεθερά ήταν ενθουσιασµένη µε τη ~ της || ο πεθερός 
συζητούσε µε τη ~ του- ΦΡ. τα λέω στην πεθερά για να τ' ακούσει η νύφη για 
παράπονο ή υπόδειξη που δεν λέγεται απευθείας στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, αλλά σε τρίτο πρόσωπο που έχει σχέσεις µαζί του και είναι 
βέβαιο ότι θα του τα µεταφέρει. — (υποκ.) νυφούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νύµφη (βλ.λ.)]. 

νυφιάτικος, -η, -ο 1. ο νυφικός 2. νυφιάτικα (τα) (α) τα ρούχα που φοράει η νύφη 
κατά την τελετή τού γάµου (β) τα τραγούδια που λέγονται προς τιµήν των 
νεόνυµφων κατά την ηµέρα τού γάµου. νυφικός, -ή, -ό 1.αυτός που σχετίζεται 
µε τη νύφη: ~ ανθοδέσµη/ φόρεµα 2. νυφικό (το) το λευκό και µακρύ συνήθ. 
φόρεµα που φοράει η νύφη κατά την τελετή τού γάµου: ωραίο | νοικιασµένο - 
3. αυτός που αναφέρεται στο ζευγάρι που παντρεύεται: ~ στέφανα | κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νυµφικός < νύµφη (βλ.λ.)]. νυφίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 
ΖΩΟΛ. µικρόσωµο θηλαστικό, συνήθ. 
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χρώµατος καστανού ή ερυθροκάστανου, που τρέφεται µε λαγούς, ποντίκια, 
ψάρια και βατράχια. [ΕΤΥΜ. < µεσν. νυ)µ(φίτσα, υποκ. τού αρχ. νύµφη (κατ' 
ευφηµισµόν)]. 

νυφοπάζαρο (το) (στην επαρχία) χώρος περιπάτου όπου συναντώνται οι νέοι 
µεταξύ τους και προσεγγίζουν το πρόσωπο µε το οποίο θα ήθελαν να 
συνάψουν σχέση. 

νυφοστολιζω ρ. µετβ. [µτγν.] {νυφοστόλισα} ντύνω και στολίζω τη νύφη πριν 
τελεστεί ο γάµος. 

νυφούλα (η) → νύφη 
νυχάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. το µικρό και λεπτό νύχι 2. είδος ζυµαρικού ή 

ρυζιού (πολύ λεπτό). 
νυχάτος, -η, -ο 1. (κυρ. για πτηνά) αυτός που έχει µακριά και γαµψά νύχια: 

πετεινός ~ ΣΥΝ. γαµψώνυχος 2. νυχάτο (το) είδος σταφυλιού. 
νυχθ- → νυκτο- 
νυχθηµερόν επίρρ. [1889] (αρχαιοπρ.) µέρα και νύχτα, ασταµάτητα: εργάζεται 

~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νυχθήµερος < θ. νυκτ- (< αρχ. νύξ, νυκτός, µε δάσυνση τού 
συµπλέγµατος) + -ήµερος < ηµέρα, µε επιρρ. επίθηµα -όν]. 

νύχι (το) {νυχ-ιού | -ιών} 1. η κεράτινη πλάκα ωοειδούς σχήµατος, που 
καλύπτει το άκρο των δακτύλων των χεριών και των ποδιών: βάφει | 
περιποιείται τα ~ της || τρώει τα ~ του από αµηχανία || κόβει τα ~ του µε 
ψαλιδάκι | µε νυχοκόπτη || άφησε τα - της να µακρύνουν | να µεγαλώσουν || ~ 
σαν τής γάτας (κοφτερό και µυτερό) || «Τετάρτη και Παρασκευή τα νύχια σου 
µην κόψεις και Κυριακή να µην λουστείς αν θέλεις να προκόψεις» (παροιµ.)· 
ΦΡ. (α) στα νύχια (των ποδιών) µε τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών, 
αθόρυβα: περπατούσε ~ των ποδιών, µην τυχόν και τον ακούσει κανείς ΣΥΝ. 
ακροπατώ (β) απ' την κορ(υ)φή ως τα νύχια βλ. λ. κορυφή (γ) στα νύχια 
(κάποιου) για τις παγίδες που χρησιµοποιεί κάποιος, τα µέσα για να 
εκµεταλλεύεται τους άλλους: έπεσε ~ κακοποιών/ εµπόρων ναρκωτικών || 
ξέφυγε απ' τα νύχια τους (δ) ξύνω τα νύχια µου για καβγά βλ. λ. ξύνω (ε) µε 
νύχια και µε δόντια βλ. λ. δόντι (στ) δεν τον φτάνει ούτε στο µικρό του το 
νυχάκι είναι πολύ κατώτερος του (ζ) µυρίζω τα νύχια µου προαι-σθάνοµαι τι 
πρόκειται να γίνει: ∆εν µπορούσα να φανταστώ ότι θα έφθαναν σε τέτοιο 
σηµείο θράσους! Τι έπρεπε να κάνω, να µυρίσω τα νύχια µου; (η) νύχι-κρέας 
για τον πολύ στενό δεσµό δύο ανθρώπων: «ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής 
ορχήστρας πρέπει να είναι δεµένοι πάρα πολύ, όπως λένε ~» (εφηµ.) 2. η 
σκληρή κεράτινη πλάκα, γαµψή και κοφτερή στην προεξοχή της, που 
καλύπτει την άκρη των ποδιών ζώων και πουλιών: η γάτα δείχνει τα ~ της || 
άρπαξε µε τα ~ της το θήραµα της 3. (ειδικά) η οπλή των αλόγων. — (υποκ.) 
νυχάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) νυχάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. όνύχιον, υποκ. τού αρχ. δνυξ, όνυχος < ό- προθεµ. + -
νυχ- < θ. *nugh- (πιθ. µε ανοµοίωση προς το προηγούµενο -ο-, πβ. κ. δνυµα - 
όνοµα) < I.E. *ongh- | *ηο£ΐι-«νύχι», πβ. σανσκρ. nakhâ-, λατ. u-ng-uis, γαλλ. 
ongle, ισπ. una, γερµ. Nagel, αγγλ. nail κ.ά.]. 

νυχιά (η) 1. αµυχή που προκαλείται από νύχι ΣΥΝ. γρατζουνιά, γρατζούνισµα 
2. (συνεκδ.) πολύ µικρή ποσότητα. 

νυχιάζω ρ. µετβ. 1. προκαλώ αµυχή µε το νύχι ΣΥΝ. γρατζουνίζω 2. χαράζω 
επιφάνεια µε το νύχι. 

νυχοκόπτης (ο) {νυχοκοπτών} µικρό εργαλείο από µέταλλο για το κόψιµο των 
νυχιών. [ΕΤΥΜ. < νύχι + κόπτης (< κόπτω), πβ. καφεκόπτης, χαρτοκόπτης]. 

νυχοπατώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {νυχοπατ-είς κ. -άς... | νυχοπάτησα} προχωρώ 
πατώντας στις άκρες των δακτύλων για να µην κάνω θόρυβο: έφυγα 
νυχοπατώντας για να µην τον ξυπνήσω ΣΥΝ. ακροπατώ. — νυ-χοπάτηµα (το). 

νυχοποδαρα (τα) (λαϊκ.) οι άκρες των ποδιών και τα νύχια. νύχτα κ. (λόγ.) 
νύκτα (η) {νυκτών} 1. το χρονικό διάστηµα που µεσολαβή ανάµεσα στη δύση 
και την ανατολή τού ηλίου, κατά το οποίο δεν φωτίζεται τίποτε από το φως τού 
ήλιου και συνήθ. καλύπτονται όλα από σκοτάδι: ταξίδι µέσα στη ~ || κατά τη 
διάρκεια τής ~ || πέφτει η ~ || ~ αξηµέρωτη ANT. (η)µέρα- ΦΡ. (α) η µέρα µε τη 
νύχτα βλ. λ. ηµέρα (β) κάνω τη νύχτα µέρα (i) δουλεύω νυχθηµερόν (ii) 
διασκεδάζω τη νύχτα και κοιµάµαι τη µέρα (γ) άγια νύχτα βλ. λ. άγιος (δ) 
(παροιµ.) τής νύχτας τα καµώµατα τα βλέπει η µέρα και γελά οι εργασίες που 
γίνονται τη νύχτα, δεν γίνονται σωστά, έχουν πολλά λάθη, τα οποία γίνονται 
αντιληπτά το πρωί (ε) η νύχτα τού Αγίου Βαρθολοµαίου βλ. λ. Βαρθολοµαίος 
(στ) έφυγε νύχτα (σαν κλέφτης) για κάποιον που εγκατέλειψε ξαφνικά και 
χωρίς εξηγήσεις έναν χώρο ή που απολύθηκε ή διώχτηκε από τη δουλειά του 
εντελώς ξαφνικά και µε άκοµψο τρόπο (ζ) (παροιµ.) όποιος νύχτα περπατεί 
λάσπες και σκατά πατεί όποιος κάνει δουλειές ακατάλληλες ώρες, κάνει λάθη 
2. (συνεκδ.) καθετί που κάνει κανείς κατά το διάστηµα αυτό (η διασκέδαση, οι 
απολαύσεις κ.λπ.) κατά τη διάρκεια τής νύχτας: «νύχτεςµαγικές, ονειρεµένες» 
(λαϊκ. τραγ.) || η πρώτη ~ τού γάµου 3. το διάστηµα στο οποίο συνήθ. κοιµούνται 
οι άνθρωποι: µείναµε άγρυπνοι χθες τη ~ || περάσαµε άσχηµη ~ χθες 4. οι 
εργασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια τού χρονικού αυτού διαστήµατος και 
(συνεκδ.) το σύνολο τού επαγγελµατικού κόσµου και των κέντρων 
διασκεδάσεως που εργάζονται ή λειτουργούν αυτές τις ώρες: ο κόσµος τής ~ || 
έφαγε τα χρόνια του στη ~ || η ~ έχει κούραση, έχει όµως και τα ωραία της || 
δουλεύω δέκα χρόνια στη ~|| ο νόµος τής ~ (βλ. λ. νόµος) 5. (µτφ.) ιστορική 
περίοδος χωρίς άνθηση πολιτισµού, επο-χή πνευµατικού σκότους: η µακρά ~ τού 
Μεσαίωνα 6. (ως επίρρ.) (α) λίγο πριν ξηµερώσει, όσο υπάρχει ακόµη σκοτάδι, 
χαράµατα: όταν ξύπνησε, ήταν ~ ακόµη || ξεκινούσαν - για τη φάµπρικα (β) κατά 
τις νυχτερινές ώρες: ταξιδεύω | περπατώ | δουλεύω ~· ΦΡ. µέρα-νύχτα 
νυχθηµερόν, ασταµάτητα: εργάζεται | διαβάζει ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. νύξ, νυκτ-
ός < θ. νυκτ- < *nkw-t (µε αντιπροσώ- 

πευση σε -υ- αντί -ο-, ίσως υπό επίδραση λαρυγγικού φθόγγου), συ-νεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *nekw-t «νύχτα», πβ. σανσκρ. nâk, αρχ. σλαβ. noSti, λατ. nox, 
noctis (> γαλλ. nuit, ισπ. noche), γερµ. Nacht, αγγλ. night κ.ά.]. 

νυχτερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {νυχτέρεψα} περνώ άγρυπνος τη νύχτα 
(ασχολούµενος µε κάτι). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυκτερευω < νύκτερος «νυχτερινός» < νύξ, νυκτός + παραγ. 
επίθηµα -ερος]. 

νυχτέρι (το) {νυχτερ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) η εργασία ή η δραστηριότητα που 
γίνεται κατά τη διάρκεια τής νύχτας 2. (συνεκδ.) η αγρυπνία κατά τη νύχτα 
ΣΥΝ. ξενύχτι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νυκτέριον, ουδ. τού επιθ. νυκτέριος < αρχ. νύκτερος 
«νυκτερινός» < νύξ, νυκτός]. 

νυχτερίδα (η) 1. νυκτόβιο, ιπτάµενο θηλαστικό µε λεπτή, δερµάτινη µεµβράνη 
σε κάθε πλευρά τού σώµατος του, ευαίσθητο στην ακοή και την αφή, που 
τρέφεται µε έντοµα, γύρη, καρπούς, νέκταρ- ΦΡ. έχω το κοκκαλάκι τής 
νυχτερίδας βλ. λ. κοκκαλάκι 2. το πτηνό µιας κατηγορίας νυκτόβιων πτηνών, 
των βαµπίρων, που τρέφονται µε αίµα άλλων θηλαστικών και πτηνών. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νυκτερίς, -ίδος < νύκτερος «νυχτερινός» < νύξ, νυκτός]. 

νυχτερινός, -ή, -ό κ. (λόγ.) νυκτερινός [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
νύχτα: ~ ώρες | ουρανός || το ~ τιµολόγιο τής ∆.E.H. | τού Ο.Τ.Ε. 2. αυτός που 
γίνεται κατά τη διάρκεια τής νύχτας: - µπάνιο | διασκέδαση | επίσκεψη | 
βάρδια || η ~ ζωή τής Αθήνας ANT. πρωινός 3. αυτός που λειτουργεί κατά τη 
διάρκεια τής νύχτας: ~ κέντρα διασκεδάσεως | σχολή | λύκειο 4. αυτός που 
εργάζεται τη νύχτα: ~ θυρωρός | νοσοκόµα 5. ΜΟΥΣ. νυκτερινό (το) η 
νυχτωδία (βλ.λ.). 

νυχτιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) η διάρκεια µιας νύχτας. 
νυχτιάτικα επίρρ.· µέσα στη νύχτα: ήρθε και µας ξύπνησε ~, να πάµε στο 

νοσοκοµείο || µας χτύπησε την πόρτα ~ και µας ανησύχησε. 
νυχτικιά (η) λεπτό γυναικείο ένδυµα, που φοριέται κατά τη νύχτα. Επίσης 

νυχτικό (το). 
νυχτο- → νυκτο- 
νυχτόβιος, -α, -ο κ. (λόγ.) νυκτόβιος 1. (για πρόσ.) αυτός που ξενυχτά, συνήθ. 

διασκεδάζοντας 2. (για ζώα) αυτός που αναζητεί και βρίσκει την τροφή του 
κατά τη διάρκεια τής νύχτας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. νυκτόβιος < νυκτό- (< νύξ, 
νυκτός) + βίος]. 

νυχτοήµερα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.-λογότ.) νύχτα-µέρα, νυχθηµερόν. 
νυχτοκάµατο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.) η αµοιβή για νυχτερινή εργασία. 

[ΕΤΥΜ < νυχτο- + κάµατος, κατά το (η)µερο-κάµατό]. 
νυχτολούλουδο (το) BOT. καλλωπιστικό φυτό µε ποικιλόχρωµα άνθη, που 

αναδίδουν έντονο άρωµα και τα οποία ανοίγουν τη νύχτα και κλείνουν την 
ηµέρα. 

νυχτοπερπάτηµα (το) {νυχτοπερπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο νυχτερινός 
περίπατος, κυρ. τις µεταµεσονύκτιες ώρες· (στον πληθ. κακόσ.) νυχτερινές 
διασκεδάσεις και ερωτοδουλειές: τα ~ δεν θα σου βγουν σε καλό || όλο 
νυχτοπερπατήµατα και τσιληµπουρδίσµατα είναι τώρα τελευταία! — 
νυχτοπερπατώ ρ. [µεσν.] {-άς κ. -είς...}. 

νυχτοπούλι (το) 1. ΖΩΟΛ. κάθε νυκτόβιο πτηνό 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 
ξενυχτά. 

νυχτοφύλακας (ο) {νυχτοφυλάκων} 1. πρόσωπο που φυλάει έναν χώρο κατά τη 
διάρκεια τής νύχτας 2. ΣΤΡΑΤ. ο νοσοκόµος που φροντίζει τους ασθενείς 
στρατιώτες τη νύχτα. [ΕΤΥΜ < αρχ. νυκτοφύλαξ, -ακος < νυκτο- (< νΰξ, 
νυκτός) + φύλαξ]. 

νυχτοφυλακή (η) [µτγν.] 1. η νυχτερινή φρουρά 2. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των 
στρατιωτών που είναι νυχτερινοί σκοποί. 

νυχτωδία κ. (λόγ.) νυκτωδία (η) [1888] (νυχτωδιών) ΜΟΥΣ. κοµµάτι φωνητικής 
ή ενόργανης µουσικής, µε ελεύθερη µορφή, βραδύ, γλυκό και µελαγχολικό 
σκοπό, προορισµένο να εκτελείται τη νύχτα ή να αναφέρεται σε αυτή: «ποια ~ 
τον νου σου έχει πάρει» (Α. Αλκαίος) ΣΥΝ. νυκτερινό, νοτούρνο. [ΕΤΥΜ. < 
νύχτα + -ωδία < ωδή]. 

νυχτώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {νύχτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µε βρίσκει η νύχτα: 
µέχρι να βρούµε ταξί, νυχτώσαµε 2. (απρόσ. νυχτώνει) έρχεται, πέφτει η 
νύχτα: ~ νωρίς τον χειµώνα 3. (µεσοπαθ. νυχτώνοµαι) µε βρίσκει η νύχτα (να 
κάνω κάτι που έχω αρχίσει από νωρίς): άρχισε νωρίς το πρωί το διάβασµα, για 
να µη νυχτωθείς || νυχτωθήκαµε κι ακόµη να τελειώσουµε τη δουλειά 4. (η µτχ. 
νυχτωµένος, -η, -ο) για πρόσωπα που δεν σχετίζονται µε την πραγµατικότητα, 
που αγνοούν τελείως πώς έχουν τα πράγµατα: αν νοµίζεις ότι χωρίς προσπά-
θεια θα επιτύχεις, είσαι ~ || είναι βαθιά | µακριά ~, τίποτα δεν καταλαβαίνει απ' 
όσα γίνονται γύρω του. — νύχτωµα (το). 

νωδός, -ή, -όν (λόγ.) αυτός που δεν έχει δόντια ΣΥΝ. φαφούτης, ξεδο-ντιάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νε- | νη- στερητ. (βλ. λ. νήνεµος) + -ωδός < οδών, οδόντος (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)]. Νώε (ο) {άκλ.} Π.∆. κεντρικό 
πρόσωπο στην αφήγηση τού κατακλυσµού, από τον οποίο σώθηκε µε θεία 
υπόδειξη αυτός και η οικογένεια του µέσα σε µια κιβωτό· ΦΡ. (α) κατακλυσµός 
τού Νώε βλ. λ. κατακλυσµός (β) απ' τον καιρό τού Νώε από πάρα πολύ παλιά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Νώε < εβρ. Nôâh, πιθ. «ανάπαυση, παρηγοριά»· πβ. Π.∆. 
Γένεσις 5, 29: και έπωνόµασεν το όνοµα αυτού Νώε λέγων, ούτος διαναπαύσει 
ηµάς από των έργων ηµών και από των λυπών τών χειρών ηµών...]. νωθρός, -ή, 
-ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από βραδύτητα στις κινήσεις του και οκνηρία 
ΣΥΝ. οκνός, ακαµάτης, χαλαρός ANT. εργατικός, φιλόπονος, προκοµµένος 2. 
(για τον τρόπο σκέψης) αργός ή χωρίς να παράγει σκέψη, που αποφεύγει τους 
δύσκολους συλλογι- 
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σµούς. — νωθρά επίρρ., νωθρότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ· < νωθής 
«οκνηρός, βραδυκίνητος». Πρόκειται για λ. τής οποίας το α' συνθ. είναι 
το στερητ. µόριο νε- | νη- (βλ. κ. νήνεµος). Ως προς το β' συνθ. έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι προέρχεται από το ρ. ωθώ (µε τη σηµ. 
«αυτός που δεν µετακινείται από τη θέση του») ή, κατ' άλλη εκδοχή, 
από το αρχ. δθοµαι «νοιάζοµαι, ανησυχώ» (µε τη σηµ. «αυτός που 
αδιαφορεί, που δεν νοιάζεται για τίποτε»)]. 

νωµατάρχης (ο) → ενωµοτάρχης 
νωµίτης (ο) → ωµίτης 
νώµος (ο) → ώµος 
νωπογραφία (η) [1896] {νωπογραφιών} 1.η τεχνική τής τοιχογρα-

φίας, που χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση χρωµάτων διαλυµέ-
νων σε νερό πάνω σε νωπό ασβεστοκονίαµα· αλλιώς φρέσκο (το) 2. 
(συνεκδ.) το έργο ζωγραφικής που έγινε µε αυτή την τεχνική. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. fresco (βλ. κ. 
φρέσκος)]. 

νωπός, -ή, -ό 1. φρέσκος: ~ κρέας | ψάρια | φρούτα ΑΝΤ. κατεψυγµέ-
νος 2. αυτός που είναι πρόσφατος: ~ ειδήσεις | αναµνήσεις | ψυχικά 
τραύµατα ΑΝΤ. παρωχηµένος 3. (για λουλούδια και καρπούς) αυτός 
που κόπηκε µόλις πρόσφατα ΣΥΝ. φρεσκοκοµµένος ANT. ξερός, µαρα-
µένος 4. (για χώµα) αυτός που έχει πριν από λίγο σκαφτεί: το ~ χώµα 
ΣΥΝ. φρεσκοσκαµµένο χώµα 5. (συνεκδ.) αυτός που δεν έχει ακόµη 
στεγνώσει: ~ ρούχα ΣΥΝ. αστέγνωτος, υγρός ΑΝΤ. στεγνός. — νωπό-
τητα (η) [1889]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *νεωπός (µε συγκοπή) < νεο- + -ωπός < ώψ, ώπός 
«όψη, βλέµµα»]. 

νωρίς κ. ενωρίς επίρρ. {νωρίτερα} 1. κοντά στην αρχή χρονικού δια-
στήµατος: ~ το πρωί | το απόγευµα | το βράδυ | το µεσηµέρι ΑΝΤ. αργά 
2. σε χρονικό διάστηµα πριν από τον καθορισµένο, συνηθισµένο ή 
αναµενόµενο χρόνο: ξυπνάει ~ || πάει στη δουλειά του ~|| ο αγώνας 
τελείωσε ~ || έφτασα πιο ~ από σένα· ΦΡ. (α) από νωρίς πριν από τον 
κανονικό, τον συνηθισµένο ή τον αναµενόµενο χρόνο: πιάνω δουλειά 
~ || έµαθα ξένες γλώσσες ~, όταν ήµουν στο δηµοτικό (β) το νωρίτε- 

ρο | το πιο νωρίς το πιο κοντινό µελλοντικό χρονικό σηµείο: το νω-
ρίτερο που µπορείς να παραλάβεις το σακάκι είναι την επόµενη Τρίτη 
ΑΝΤ. το αργότερο (γ) (εµφατ.) νωρίς-νωρίς αρκετά πριν από καθο-
ρισµένο χρονικό σηµείο: ήρθες ~ σήµερα 3. στην αρχή κατάστασης, 
διαδικασίας, αφήγησης, έργου κ.λπ.: ο συγγραφέας µάς προϊδεάζει ~ 
για όσα θα ακολουθήσουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ενωρίς < µτγν. ενωρος «έγκαιρος», συνθ. εκ συναρπα-γής από τη φρ. 
εν épq (κατά τα επιρρ. µέχρις, άχρις)]. 

νώτα (τα) 1. η ραχιαία επιφάνεια τού σώµατος τού ανθρώπου και των 
σπονδυλωτών ζώων ΣΥΝ. πλάτη· ΦΡ. στρέφω τα νώτα (σε κάποιον) 
(τά νώτα εντρέψαι, Ηροδ. 7, 211) (i) δείχνω αποστροφή ή περιφρόνη-
ση για (κάποιον) (ii) εγκαταλείπω τη µάχη, τρέποµαι σε φυγή 2. ΣΤΡΑΤ. 
τα στρατιωτικά τµήµατα που βρίσκονται πίσω από την πρώτη γραµ-
µή τού µετώπου: δέχοµαι επίθεση από τα - ΣΥΝ. µετόπισθεν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < apX· νώτα (σπάν. εν. νώτον), αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε 
λατ. natis, nates (πληθ.) «γλουτός, -οί», αν και ικανοποιεί σηµασιολο-
γικώς, προϋποθέτει δυσερµήνευτη θεµατική εναλλαγή *na-ti | nö-to]. 

νωτιαίος, -α, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη σπονδυλική στήλη 
ανθρώπων ή ζώων: ~ γάγγλια | νεύρα- ΦΡ. νωτιαίος µυελός βλ. λ. µυε-
λός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νωτιαίος < νώτον, βλ. κ. νώτα]. 

νωχέλεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η βραδύτητα, η οκνηρία στο 
σώµα και στον νου ΣΥΝ. νωθρότητα, βραδυκινησία, χαύνωση ΑΝΤ. 
ενεργητικότητα, ζωτικότητα. 

νωχελικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε νωχέλεια: αργές, ~ κινήσεις || ~ 
περίπατος. Επίσης (λόγ.) νωχελής, -ής, -ές [αρχ.]. — νωχελικά 
επίρρ., νωχελικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. νωχελής, αγν. ετύµου. Φαίνεται ότι η λ. νω^ελής έχει 
παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό προς το επίθ. νωθής (βλ. λ. νωθρός), 
καθώς και ότι το ά συνθ. είναι το νε- | νη- στερητ. (βλ. λ. νήνεµος). 
Περαιτέρω, όµως, ανάλυση είναι αβέβαιη, καθώς η σύνδεση µε το θ. 
τού ρ. κέλλω «ελαύνω» δεν τεκµηριώνεται επιστηµονικώς]. 



Ξ 

Ξ, ξ: ξει ή ξι, το δέκατο τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Το γράµµα Ξ είναι µια καινοτοµία τού ελληνικού αλφαβήτου, όπου 
χρησιµοποιήθηκε ιδιαίτερο γράµµα (µονόγραµµα), για να δηλώσει δύο σύµφωνα ή, µάλλον, ένα συµφωνικό σύµπλεγµα, το [ks]. Το ίδιο έγινε 
στην Αρχαία και προκειµένου περί τού ψει (=ps) και τού ζήτα (=zd), καθώς και περί των δασέων συµφώνων (Θ=Λ, φ=ρη, χ=κ1ι). Η 
συχνότητα τής εµφάνισης των συµπλεγµάτων [ks] και [ps] στους χρόνους των ουρανικόληκτων και χειλικόληκτων ρηµάτων και πολλών 
ονοµατικών παραγώγων (διώκ-ω: διώξ-ω, έδίωξ-α - δίωξις - κήρυξ, καλύπ-τω: καλύψω, έκάλυψα - κάλυψις -λαΐλαψ) οδήγησε πιθανότατα στη 
δήλωση τους µε ιδιαίτερο γράµµα (µονόγραµµα), αφού προηγουµένως πέρασαν από διγράµµατες δηλώσεις ([ks] = ΚΣ ή ΧΣ, [ps] = ΠΣ ή 
ΦΣ). Σε αντίθεση µε τα λεγόµενα ανατολικά αλφάβητα (ή «κυανά» στον χάρτη των αλφαβήτων τής Ελληνικής τού Γερµανού Α. Kirchhoff: 
Studien zur Geschichte des Griechischen Alphabets, 1887), όπου το γράµµα Ξ δήλωσε το [ks] (ΞΑΝΘΟΣ) και το γράµµα Χ το δασύ [kh] 
(ΧΑΙΡΕΤΕ), στα δυτικά (ή «κόκκινα») αλφάβητα (Ευβοίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Λοκρίδας, Θεσσαλίας, ΝΑ. Πελοποννήσου, Κεφαλληνίας, 
Ιθάκης, Κ. Ιταλίας κ.ά.) το [ks] δηλώθηκε από το γράµµα Χ (πβ. τα λατ. Xenocrates, Xenophanes, Xenophon κ.λπ. και τα νεότ. αγγλ. 
xenophobia, xerography, xeropthalmia, xerophyte κ.λπ.). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν την προέλευση τού ξει στο 
βορειοσηµιτικό γράµµα samekh, µε το οποίο συµπίπτουν µορφικά. Είτε ακροφωνικά (s[ame]kh > s-kh > kh-s > ks) είτε µε συµφυρµό των 
αρκτικών γραµµάτων των βορειοσηµιτικών συριστικών γραµµάτων samekh και sin: [säme]kh s[in] > khs > ks προήλθε το ξει τής Ελληνικής 
(το -ει κατά τα πει, φει, χει και ψει), το οποίο µε τον ιωτακισµό πήρε τη µορφή τού ξι όµοια µε τα πι, φι, χι και ψι, που όλα γράφτηκαν 
φωνητικά (µε -ι-). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ξ, ξ ξει κ. ξι- το δέκατο τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ξει, αριθµός). 

ξαγι (το) {ξαγ-ιού | -ιών} 1. το κόσκινο ή άλλο δοχείο όµοιας χωρητι-
κότητας, µε το οποίο µετριέται το ποσοστό αλέσµατος που κατακρα-
τεί ο µυλωνάς 2. (συνεκδ.) το ποσοστό αλέσµατος που κατακρατεί ο 
µυλωνάς 3. το ποσό µε το οποίο αµείβεται ο µυλωνάς ΣΥΝ. αλεστικά 
4. µονάδα χωρητικότητας των δηµητριακών 5. µέτρο πυρίτιδας και 
σφαιριδίων για τα κυνηγετικά όπλα 6. το µέτρο που χρησιµοποιείται 
για το ζύγισµα τού µεταξόσπορου και άλλων πολύτιµων αντικειµέ-
νων ισοδυναµεί προς το ένα έκτο τής ουγγιάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
έξάγιονκ λατ. exagium «ζυγός, στάθµιση»]. 

ξαγκιστρώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξαγκίστρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. αποσπώ (κάτι) από το αγκίστρι: ~ ψάρι ΣΥΝ. απαγκιστρώ-
νω ANT. αγκιστρώνω 2. ΝΑΥΤ. ξεγαντζώνω, σηκώνω την άγκυρα ♦ 3. 
(µετβ.) (µτφ.) αποδεσµεύω από δύσκολη κατάσταση. — ξανκίστρωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αγκιστρώνω]. 

ξάγναντα επίρρ. (λαϊκ.) απέναντι, αντίκρυ. 
ξαγνάντεµα (το) {ξαγναντέµ-ατος | -ατα, -άτων} η παρατήρηση ενός 

τόπου από ψηλά. 
ξαγναντεόω ρ. µετβ. {ξαγνάντεψα} παρατηρώ κάτι από ψηλά και σε 

µακρινή απόσταση: απ' το µπαλκόνι τού σπιτιού µου ~ τη θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αγναντεύω]. 

ξάγναντο (το) το σηµείο από το οποίο µπορεί να έχει κανείς πανο-
ραµική θέα ενός τοπίου. 

ξαγρύπνηµα (το) → ξαγρυπνώ 
ξαγρύπνια (η) η αγρύπνια (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
ξάγρυπνος, -η, -ο αυτός που ξαγρυπνά: έµεινε ~ όλη τη νύχτα από το 

άγχος του. 
ξαγρυπνώ ρ. αµετβ. {ξαγρυπνάς... | ξαγρύπν-ησα, -ηµένος κ. -ισµέ-

νος} µένω άγρυπνος, δεν κοιµάµαι τη νύχτα ΣΥΝ. ξενυχτώ.   — ξα-
γρύπνηµα κ. ξαγρύπνισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αγρυπνώ]. 

ξαδέλφη κ. ξαδέρφη (η) η εξαδέλφη (βλ. λ. εξάδελφος). — (υποκ.) 
ξαδελφούλα κ. ξαδερφούλα (η). 

ξαδέλφι κ. ξαδέρφι (το) {ξαδελφ-ιού | -ιών} ο εξάδελφος. — (υποκ.) 
ξαδελφάκι κ. ξαδερφάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος. 

ξάδελφος [µεσν.] κ. ξάδερφος (ο) ο εξάδελφος. — (υποκ.) ξαδελ-
φούλης κ. ξαδερφούλης (ο). 

ξαίνω ρ. µετβ. {έξανα, ξάσ-τηκα, -µέ\Ός} 1. καθαρίζω µαλλί ή λινάρι, 
ώστε να είναι κατάλληλο για κλώσιµο ΣΥΝ. λαναρίζω 2. χτενίζω τα 
µαλλιά έτσι, ώστε να έχουν µεγαλύτερο όγκο, να φουντώνουν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που εµφανίζει το θ. ξ- (< *qs-) των ρ. ξέω και ξύνω 
(βλ.λ.) και σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το ρ. υφαίνω]. 

ξακουσµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι γνωστός σε πολύ κόσµο: 
~ επιστήµονας ΣΥΝ. ονοµαστός, περίφηµος, ξακουστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. 

ξακουστός, -ή, -ό [µεσν.] ο ξακουσµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
ξακρίδι (το) {ξακριδ-ιού | -ιών} 1. το πρώτο και το τελευταίο σανίδι 

κορµού δέντρου, ο οποίος πριονίστηκε κατά µήκος 2. το κοµµάτι που 
αφαιρείται από τα άκρα µεγάλου τεµαχίου (φύλλου χαρτιού, υφά-
σµατος, δέρµατος κ.λπ.) 3. (µτφ.) το άχρηστο υπόλειµµα ΣΥΝ. απόρ-
ριµµα. [ΕΤΥΜ. < ξακρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

ξακρίζω ρ. µετβ. {ξάκρισ-α, -µένος} 1. κόβω τις περιττές άκρες ενός 
αντικειµένου: ~ βιβλίο | ύφασµα ΣΥΝ. (λόγ.) ακροτοµώ· (σπάν.) 2. 
παίρνω (κάποιον) παράµερα, για να του µιλήσω ΣΥΝ. ξεµοναχιάζω 3. 

παραµερίζω (κάτι) ως περιττό. — ξάκρισµα (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + ακρίζω < άκρο]. 

ξαλαφρώνω κ. ξελαφρωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξαλάφρω-σα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. απαλλάσσω (κάποιον) από ένα βάρος, κάνω ελα-
φρύτερο το φορτίο του: δώσε µου τη µία τσάντα, να σε ξαλαφρώσω 
2. (µτφ.-λαϊκ.) αφαιρώ από κάποιον κάτι πολύτιµο που έχει επάνω 
του (πορτοφόλι, χρήµατα, κόσµηµα κ.ά.): ένας πορτοφολάς που ξαλά-
φρωνε τις τσέπες των επιβατών τού λεωφορείου || διάφοροι επιτήδειοι 
προσπαθούν να σας ξαλαφρώσουν το πορτοφόλι ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι 
ελαφρύτερος: έχασα µερικά κιλά και ξαλάφρωσα 4. απαλλάσσοµαι 
από ψυχικό βάρος: ξαλάφρωσε η ψυχή | ο νους απ' τις σκοτούρες | τα 
βάσανα || τα είπα και ξαλάφρωσα 5. ανακουφίζοµαι από σωµατικό 
πόνο: έκανα την ένεση και ξαλάφρωσα 6. (ειδικότ.) ανακουφίζοµαι 
κάνοντας τη σωµατική µου ανάγκη: πήγε στην τουαλέτα και 
ξαλάφρωσε. — ξαλάφρωµα κ. ξελάφρωµα (το), ξαλάφρωση (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + άλαφρώνω < έλαφρώνω]. 

ξαλµυρίζω ρ. -> ξαρµυρίζω 
ξαµολώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ξαµολάς... | ξαµόλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-

νος} (λαϊκ.) 1. αφήνω (κάποιον/κάτι) ελεύθερο να ορµήσει εναντίον 
άλλου: ξαµόλησε τα σκυλιά να τους κατασπαράξουν ANT. συγκρατώ, 
συµµαζεύω 2. (ειδικότ.) στέλνω (κάποιον) επειγόντως να κάνει (κάτι): 
ξαµόλησε τους εισπράκτορες να µαζέψουν όλες τις οφειλές 3. (µεσο-
παθ. ξαµολιέµαι) (α) ορµώ ακάθεκτος: ξαµολήθηκαν να βρουν τον κα-
ταζητούµενο || ξαµολήθηκαν τα λαγωνικά τής εφορίας στην αγορά (β) 
ξεκινώ βιαστικά. [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αµολώ]. 

ξαµώνω ρ. {ξάµωσα} (λαϊκ.) 1. (α) πλησιάζω κάποιον (συνήθ. απειλη-
τικά) (β) απειλώ κάποιον µε σηκωµένο το χέρι, ετοιµάζοµαι να χει-
ροδικήσω 2. ορµώ, επιτίθεµαι 3. σηµαδεύω 4. βάζω σκοπό, προσπαθώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εξαµονΙ άξαµον (< λατ. examen «εξέταση, στάθµιση») 
+ παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

ξανά επίρρ.· πάλι, άλλη µια φορά, εκ νέου: να µην πας ~ σε αυτό το 
κατάστηµα || ρωτώ | µιλώ | τρώω - || (ως εντολή ή παράκληση για 
επανάληψη): ο γυµναστής τους είπε, αφού έκαναν την άσκηση: ~ ! || 
το κοινό φωνάζοντας απαιτούσε: ~! ΦΡ. (α) (εµφατ.) ξανά και ξανά ε-
πανειληµµένα, συνέχεια: δεν µπορώ να ακούω ~ τις ίδιες υποσχέσεις 
από τους πολιτικούς· βαρέθηκα πια! (β) ξανά-µανά για κάτι που επα-
ναλαµβάνεται συχνά και ενοχλητικά: «συνεντεύξεις στις εφηµερίδες 
και τα περιοδικά, ρεπορτάζ και δηλώσεις στην τηλεόραση και ~ συ-
νεντεύξεις, ρεπορτάζ και δηλώσεις...» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < προθ. εξ + άνά, κατ' απόσπαση από συνθ. λ. (µε σίγη-
ση τού αρχικού άτονου ε-), πβ. έξ-ανα-στρέφω - ξανα-στρέφω, όπου 
το ξανά- θεωρήθηκε αυτοτελές µόρφηµα]. 

ξανά- κ. ξανά- κ. ξαν- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. επανά-
ληψη: ξανα-γράφω, ξανα-κτυπώ, ξανα-βάφω, ξανα-σµίξιµο 2. επι-
στροφή σε προηγούµενη θέση, κατάσταση, χρονικό σηµείο κ.λπ.: ξα-
να-γυρνώ, ξαν-αρχίζω || γιατί ξανάρθες; [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. 
και Ν. Ελληνικής, για το οποίο βλ. λ. ξανά]. 

ξαναβγόζω ρ. µετβ. {ξανάβγαλα} 1. βγάζω και πάλι · 2. εκδίδω εκ 
νέου: ~ βιβλίο | περιοδικό ΣΥΝ. επανεκδίδω. 

ξαναβλέπω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξαναείδα κ. ξανάδα) 1. συναντώ (κά-
ποιον) πάλι: θα σε ξαναδώ µετά, γι' αυτό δεν σε χαιρετώ || αν µε ξα-
ναδεί, να µου γράψει! || φύγε και να µη σε ξαναδώ µπροστά µου! · 2. 
ξαναβρίσκω την όραση µου · 3. (µτφ.) σκέφτοµαι, εξετάζω ή µελετώ 
(κάτι) για δεύτερη φορά: ήθελε να ξαναδεί τα χειρόγραφα του, πριν 
τα δώσει στο τυπογραφείο. 


