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ψάθα ουσ.: 1. Σ: ψαθί: καρέκλα με ψάθα 2. ΒΟΤ. Σ: 
τύφη

ψαθάς ουσ. λαϊκ.: Σ: ψαθοποιός
ψαθί ουσ.: Σ: ψάθα 1

ψαθοποιός ουσ.: Σ: ψαθάς λαϊκ.

ψαλίδα ουσ.: 1. Σ: κλαδευτήρι 2. Σ: διαφορά 5, από-
σταση 2: ψαλίδα μεταξύ μισθών 3. Σ: σαρανταπο-
δαρούσα, σκολόπενδρα

ψαλιδίζω ρήμ.: 1. Σ: περικόπτω λόγ., μειώνω 1, 
ελαττώνω: Ψαλίδισαν τις επιδοτήσεις. 2. Σ: λο-
γοκρίνω

ψαλίδισμα ουσ.: 1. Σ: περικοπή 1, ελάττωση: ψαλί-
δισμα μισθών 2. Σ: λογοκρισία, ψαλίδι

ψάλλω ρήμ.: 1. Σ: ψέλνω: Ο παπάς ψάλλει το απο-
λυτίκιο. 2. Σ: τραγουδάω 1, λέω τραγούδι: Τα παι-
διά ψάλλουν τα κάλαντα. 3. Σ: υμνώ, υμνολογώ 1: 
Η λαϊκή μούσα ψάλλει τη χαρά της ζωής.

ψαλμός ουσ.: Σ: ψαλμωδία, ύμνος 1, άσμα 2 λόγ. ▪ 
ψαλμοί ΕΚΚΛΗΣ.: Σ: ψαλτήριο

ψαλμωδία ουσ.: Σ: ψαλμός
ψαλμωδός ουσ.: 1. Σ: ψάλτης, ιεροψάλτης 2. Σ: 

υμνωδός
ψαλτήρι ουσ.: 1. ΕΚΚΛΗΣ. Σ: ψαλτήριο, ψαλμοί 2. Σ: 

γκρίνια, μουρμούρα
ψαλτήριο ουσ. ΕΚΚΛΗΣ.: Σ: ψαλτήρι 1, ψαλμοί
ψάλτης ουσ.: Σ: ιεροψάλτης, ψαλμωδός 1

ψάξιμο ουσ.: Σ: έρευνα 1, αναζήτηση 1

ψαραγορά ουσ.: Σ: ιχθυαγορά, ψαράδικα
ψαράδικο ουσ.: 1. Σ: ιχθυοπωλείο 2. Σ: αλιευτικό 

σκάφος ▪ ψαράδικα: Σ: ψαραγορά, ιχθυαγορά
ψαράς ουσ.: 1. Σ: αλιέας λόγ. 2. Σ: ιχθυοπώλης
ψάρεμα ουσ.: 1. Σ: αλιεία λόγ., ψαρική προφ. 2. Σ: βο-

λιδοσκόπηση
ψαρεύω ρήμ.: 1. Σ: αλιεύω 1 λόγ. 2. προφ. Σ: βολιδο-

σκοπώ 1 3. προφ. Σ: βρίσκω 4, πετυχαίνω 2: Πού ψά-
ρεψες αυτή τη σακαράκα;

ψαρής επίθ.: Σ: ψαρός, γκρίζος
ψαρής ουσ.: Σ: γκρίζο άλογο, γρίβας λαϊκ.

ψάρι ουσ.: 1. Σ: ιχθύς λόγ. 2. προφ. Σ: ευκολόπιστος 
3. ειρων. Σ: νεοσύλλεκτος, στραβάδι 2 ειρων., γράσο 
αργκό

ψαριά ουσ.: Σ: αλίευμα λόγ.

ψαρικά ουσ.: 1. Σ: θαλασσινά: Παραγγείλαμε ψα-
ρικά. 2. Σ: σύνεργα ψαρικής

ψαρική ουσ. προφ.: Σ: αλιεία λόγ., ψάρεμα 1

ψαρόβαρκα ουσ.: Σ: ψαροπούλα 1

ψαροκάικο ουσ.: Σ: ψαροπούλα 2

ψαροκόκαλο ουσ.: Σ: αγκάθι 2

ψαρόκολλα ουσ.: Σ: ιχθυόκολλα
ψαρόλαδο ουσ.: Σ: ιχθυέλαιο
ψαρομάλλης ουσ.: Σ: γκριζομάλλης
ψαρόνι ουσ.: Σ: μαυροπούλι
ψαροπούλα ουσ.: 1. Σ: ψαρόβαρκα 2. Σ: ψαροκά-

ικο
ψαροπούλι ουσ.: Σ: αλκυόνα, ψαροφάγος 1

ψαρός επίθ.: Σ: ψαρής, γκρίζος
ψαροφάγος ουσ.: 1. Σ: αλκυόνα, ψαροπούλι 2. Σ: 

ερωδιός
ψαρώνω ρήμ. προφ.: 1. Σ: φοβίζω 2, πτοώ λόγ.: Μην 

προσπαθείς να με ψαρώσεις. 2. Σ: σαστίζω, κο-
μπλάρω προφ., τα χάνω Α: ξεψαρώνω προφ.

ψάχνω ρήμ.: 1. Σ: ερευνώ 1: Η αστυνομία έψαξε την 
περιοχή. 2. Σ: αναζητώ, γυρεύω 1: Τον ψάχνω και 
δεν μπορώ να τον βρω. ▪ ψάχνομαι: Σ: προβλη-
ματίζομαι

ψαχούλεμα ουσ.: 1. Σ: πασπάτεμα προφ., ψηλάφι-
σμα 2 2. Σ: σκάλισμα 2 3. Σ: ψάξιμο

ψαχουλευτά επίρρ.: Σ: ψηλαφιστά
ψαχουλεύω ρήμ.: 1. Σ: ψηλαφίζω 2: Ο γιατρός ψα-

χούλεψε το γόνατο και είδε ότι δεν ήταν σπα-
σμένο. 2. Σ: σκαλίζω 3: Να μην ψαχουλεύεις τα 
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πράγματά μου. 3. Σ: ψάχνω 1, ερευνώ 1: Ψαχού-
λεψε τις τσέπες του και βρήκε το κλειδί.

ψεγάδι ουσ.: Σ: ελάττωμα 2, ατέλεια 1

ψέγω ρήμ. λόγ.: Σ: επικρίνω, κατηγορώ 1, επιτιμώ, 
μέμφομαι λόγ.

ψείρα & ψείρας ουσ. προφ.: Σ: λεπτολόγος, σχολα-
στικός 3

ψειριάζω ρήμ.: Σ: πιάνω ψείρες Α: ξεψειριάζομαι, 
ψειρίζομαι

ψειρίζω ρήμ.: 1. Σ: ξεψειριάζω 2. προφ. Σ: λεπτο-
λογώ, ψιλολογάω, ψιλοκοσκινίζω

ψείρισμα ουσ.: 1. Σ: ξεψείριασμα 2. προφ. Σ: λεπτο-
λόγημα, ψιλοκοσκίνισμα

ψειρού ουσ. λαϊκ.: Σ: φυλακή 1, σωφρονιστικό κατά-
στημα, φρέσκο 2 αργκό, στενή λαϊκ.

ψεκάζω ρήμ.: Σ: ραντίζω 1

ψέκασμα ουσ.: Σ: ράντισμα
ψέκτης ουσ. λόγ.: Σ: επικριτής
ψελλίζω ρήμ.: Σ: τραυλίζω 2: Ψέλλισε μια δικαιολο-

γία και έφυγε.
ψέλλισμα ουσ.: Σ: τραύλισμα
ψέλνω ρήμ.: Σ: ψάλλω 1: Ο τρόπος με τον οποίο 

ψέλνουν οι κοπτορθόδοξοι έχει ρίζες στην αρ-
χαία αιγυπτιακή μουσική. ◈  ΕΚΦ: τα ~, ~ τον 
εξάψαλμο

ψέλνω τον εξάψαλμο έκφ.: Σ: κατσαδιάζω προφ., 
ξεχέζω προφ.

ψέμα ουσ.: 1. Σ: ψευτιά προφ., ψεύδος λόγ. Α: αλή-
θεια 1 2. Σ: μύθευμα, μύθος 2

ψες & εψές επίρρ. λαϊκ.: Σ: χθες
ψευδαίσθηση ουσ.: 1. Σ: παραίσθηση, φρεναπάτη 

λόγ. 2. Σ: αυταπάτη
ψευδάργυρος ουσ.: Σ: τσίγκος προφ.

ψευδής επίθ. λόγ.: Σ: ψεύτικος 1, αναληθής λόγ.: ψευ-
δής είδηση Α: αληθής λόγ., αληθινός 1

ψευδολόγημα & ψευδολογία ουσ.: Σ: ψέμα 1, ψευ-
τιά προφ., ψεύδος λόγ.

ψευδολόγος ουσ.: Σ: ψεύτης
ψεύδομαι & ψευδολογώ ρήμ. λόγ.: Σ: λέω ψέματα
ψεύδος ουσ. λόγ.: Σ: ψέμα 1, ψευτιά προφ., ψευδολο-

γία, ψευδολόγημα Α: αλήθεια 1

ψεύτης ουσ.: Σ: ψευδολόγος
ψευτιά ουσ. προφ.: Σ: ψέμα 1, ψεύδος λόγ., ψευδολο-

γία, ψευδολόγημα Α: αλήθεια 1

ψευτίζω ρήμ.: Σ: σκαρτεύω, χαλάω 8, ευτελίζω 2 λόγ.: 
Οι βιομηχανίες ψευτίζουν τα προϊόντα τους.

ψεύτικος επίθ.: 1. Σ: ψευδής λόγ.: ψεύτικες πλη-
ροφορίες Α: αληθινός 1 2. Σ: πλαστός 1: ψεύτικα 
χαρτονομίσματα Α: αυθεντικός, γνήσιος 2 3. Σ: 
επίπλαστος, προσποιητός: ψεύτικα δάκρυα και 
υποσχέσεις Α: ειλικρινής 3 4. Σ: αγιοβασιλιάτι-
κος 2: ψεύτικη κατασκευή 5. Σ: τεχνητός 2: ψεύ-
τικα λουλούδια Α: φυσικός 2

ψευτοδουλειά ουσ.: Σ: φτηνοδουλειά
ψευτοζώ ρήμ.: Σ: φυτοζωώ
ψευτοπαλικαρισμός ουσ.: Σ: λεονταρισμός
ψευτοπερήφανος επίθ.: Σ: ψωροπερήφανος προφ.

ψήγμα ουσ.: 1. Σ: ρίνισμα: ψήγματα χρυσού 2. Σ: 
ίχνος 3: ψήγματα αλήθειας

ψηλάφηση ουσ. → ψηλάφισμα
ψηλαφίζω & ψηλαφώ ρήμ.: 1. Σ: αγγίζω 1, πασπα-

τεύω 1 προφ.: Οι τυφλοί διαβάζουν ψηλαφίζοντας 
τα ανάγλυφα γράμματα. 2. Σ: ψαχουλεύω 1: Ψηλα-
φίζοντας στα σκοτεινά, βρήκε το διακόπτη.

ψηλάφισμα & ψηλάφηση ουσ.: 1. Σ: πασπάτεμα 
προφ. 2. Σ: ψαχούλεμα 1

ψηλαφιστά επίρρ.: Σ: ψαχουλευτά: Έψαξε ψηλαφι-
στά ν’ ανάψει το φως.

ψηλαφώ ρήμ. → ψηλαφίζω
ψηλέας & ψηλολέλεκας ουσ. προφ.: Σ: τηλεγραφό-

ξυλο 1 προφ., λελέκι 2 προφ.

ψηλομύτης επίθ.: Σ: αλαζόνας, ακατάδεχτος, υπε-
ρόπτης

ψηλός επίθ.: Α: κοντός 2, χαμηλός 1: ψηλά τακούνια 
◈  ΕΚΦ: παίρνω ψηλά τον αμανέ, σηκώνω τα χέ-
ρια ψηλά

ψηλοτάβανος επίθ.: Α: χαμηλοτάβανος
ψηλοτάκουνος επίθ.: Α: χαμηλοτάκουνος
ψήλωμα ουσ.: 1. Σ: ύψωση 1, άρση 1, σήκωμα 1 προφ. 

2. Σ: ύψωμα
ψηλώνω ρήμ.: 1. Σ: υψώνω 2: Πρέπει να ψηλώ-

σουμε το φράγμα. Α: χαμηλώνω 1 2. Σ: ρίχνω μπόι 
προφ.: Ψήλωσες και άλλαξες. Α: κονταίνω 2 προφ. ▪ 
ψηλώνει λογοτ.: Σ: υψώνεται: Ψήλωσε ο ήλιος. Α: 
χαμηλώνει

ψήνω ρήμ.: 1. Σ: μαγειρεύω: Έψησαν μπιφτέκια. 
2. Σ: καίω 3, τσουρουφλίζω 1: Ο ήλιος σε έψηνε. 
3. προφ. Σ: πείθω, καταφέρνω 2: Τον έψησε να της 
πάρει αυτοκίνητο. ▪ ψήνομαι: 1. Σ: ωριμάζω, με-
στώνω 2. Σ: σκληραγωγούμαι ▪ ψήνεται: Σ: με-

ψήνω
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στώνει, ωριμάζει 1 ▪ ψημένος μτχ.: 1. Α: άψητος 1: 
Το φιλέτο δεν ήταν αρκετά ψημένο. 2. Σ: ψητός: 
πατάτες ψημένες στο φούρνο ◈  ΕΚΦ: ~ το ψάρι 
στα χείλη

ψήνω το ψάρι στα χείλη έκφ. προφ.: Σ: παιδεύω 1, 
βασανίζω 2, ταλαιπωρώ

ψήσιμο ουσ.: 1. Σ: μαγείρεμα 2. Σ: ωρίμασμα, μέ-
στωμα, ωρίμανση 3. προφ. Σ: ψηστήρι

ψησταριά ουσ.: 1. Σ: μπάρμπεκιου 2. Σ: ψητοπω-
λείο

ψηστήρι ουσ.: Σ: ψήσιμο 3 προφ.

ψητό ουσ.: 1. Σ: ψημένο κρέας 2. Σ: προκείμενο, 
ψαχνό, ζουμί 3 προφ., ουσία 2: Έλα κατευθείαν στο 
ψητό.

ψητοπωλείο ουσ.: Σ: ψησταριά 2

ψητός επίθ.: Σ: ψημένος 2: ψάρι ψητό στη σχάρα
ψηφάω ρήμ. λαϊκ.: Σ: αναλογίζομαι 1, υπολογίζω 4, 

λογαριάζω 2, λαμβάνω υπόψη λόγ. Α: αψηφάω, 
περιφρονώ 1

ψηφί ουσ. λαϊκ.: 1. Σ: ψηφίο 2, γράμμα 1 2. Σ: ψηφίδα
ψηφίδα ουσ.: Σ: ψηφί 2 λαϊκ.

ψηφιδωτό ουσ.: Σ: μωσαϊκό 1

ψηφιδωτός επίθ.: Σ: μωσαϊκός
ψηφίζω ρήμ.: Σ: υπερψηφίζω, δίνω ψήφο Α: κατα-

ψηφίζω
ψηφίο ουσ.: 1. Σ: αριθμητικό σύμβολο 2. Σ: γράμ-

μα 1, χαρακτήρας
ψήφιση ουσ.: Σ: υπερψήφιση Α: καταψήφιση
ψηφοδέλτιο ουσ.: 1. Σ: ψήφος 1: Καταμετρήθηκαν 

τα ψηφοδέλτια. 2. Σ: συνδυασμός 4: Είναι υποψή-
φιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.

ψηφοδόχος ουσ. λόγ.: Σ: κάλπη
ψήφος ουσ.: 1. Σ: ψηφοδέλτιο 1 2. Σ: δικαίωμα ψή-

φου, εκλέγειν: Δεν έχουν ψήφο οι ανήλικοι. 3. Σ: 
υπερψήφιση, ψήφιση Α: καταψήφιση

ψηφοφόρος ουσ.: Σ: εκλογέας
ψιθυρίζω ρήμ.: 1. Σ: λέω χαμηλόφωνα, μουρμου-

ρίζω 2: Της ψιθύριζε γλυκόλογα. Α: φωνάζω 1 
2. Σ: μιλάω χαμηλόφωνα, κρυφομιλάω: Γιατί 
ψιθυρίζεις; Α: φωνάζω 2, υψώνω τη φωνή μου 1 
▪ ψιθυρίζεται: Σ: φημολογείται, λέγεται, συζη-
τιέται, ακούγεται 1, διαδίδεται 1: Ψιθυριζόταν ότι 
δωροδοκήθηκε.

ψιθύρισμα ουσ.: Σ: ψίθυρος
ψιθυριστός επίθ.: Σ: χαμηλόφωνος Α: φωναχτός

ψίθυρος ουσ.: Σ: ψιθύρισμα
ψιλά ουσ.: Σ: λιανά προφ.

ψιλικατζίδικο ουσ.: Σ: κατάστημα ψιλικών
ψιλοβρέχει ρήμ.: Σ: ψιχαλίζει, ψιλορίχνει
ψιλόβροχο & ψιλοβρόχι ουσ.: Σ: ψιχάλισμα, ψιχά-

λα 2

ψιλοδουλειά ουσ.: 1. Σ: λεπτοδουλειά 2. Σ: μικρο-
δουλειά 1

ψιλοδουλεμένος επίθ.: Σ: λεπτοδουλεμένος
ψιλοκομμένος μτχ.: Σ: λεπτοκομμένος: ψιλοκομ-

μένο κρεμμύδι Α: χοντροκομμένος 1

ψιλοκοσκινίζω ρήμ.: Σ: λεπτολογώ, ψειρίζω 2 προφ., 
ψιλολογάω

ψιλοκοσκίνισμα ουσ.: Σ: λεπτολόγημα, ψείρισμα 2 
προφ.

ψιλολογάω ρήμ.: Σ: λεπτολογώ, ψιλοκοσκινίζω, 
ψειρίζω 2 προφ.

ψιλολόγημα ουσ.: Σ: λεπτολόγημα, ψιλοκοσκίνι-
σμα, ψείρισμα 2 προφ.

ψιλολόγος επίθ.: Σ: λεπτολόγος, σχολαστικός 3

ψιλορίχνει ρήμ.: Σ: ψιχαλίζει, ψιλοβρέχει
ψιλός επίθ.: 1. Σ: λεπτός 1: ψιλές φέτες Α: χοντρός 1 

2. Σ: λεπτόκοκκος: ψιλή άμμος Α: χοντρόκοκκος 
προφ. 3. Σ: αδύναμος 2, υποτονικός 1: ψιλή παιδική 
φωνή ◈  ΕΚΦ: δουλεύω ψιλό γαζί, παίρνω στο 
ψιλό

ψιμύθιο ουσ. λόγ.: Σ: καλλυντικό, φτιασίδι 1 λαϊκ., 
σουλιμάς λαϊκ.

ψιττακίζω ρήμ. λόγ.: Σ: παπαγαλίζω, αποστηθίζω
ψιττακισμός ουσ. λόγ.: Σ: παπαγαλισμός, αποστή-

θιση
ψιττακός ουσ. λόγ.: Σ: παπαγάλος
ψίχα ουσ.: 1. Α: κόρα: η ψίχα του ψωμιού 2. Σ: 

εντεριώνη λόγ., σάρκα 3: ψίχα αμύγδαλου ▪ ψίχες: 
Σ: ψίχουλα 1

ψιχάλα ουσ.: 1. Σ: σταγόνα βροχής 2. Σ: ψιχάλι-
σμα, ψιλόβροχο

ψιχαλίζει ρήμ.: Σ: ψιλοβρέχει, ψιλορίχνει
ψιχάλισμα ουσ.: Σ: ψιλόβροχο, ψιχάλα 2

ψιχίο ουσ. λόγ.: Σ: ψίχουλο ▪ ψιχία: Σ: πενταροδε-
κάρες

ψίχουλο ουσ.: Σ: ψιχίο λόγ. ▪ ψίχουλα: 1. Σ: ψίχες 
2. Σ: πενταροδεκάρες

ψιψίνα ουσ. χαϊδ.: Σ: γάτα, γατί

ψήνω το ψάρι στα χείλη
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ψόγος ουσ. λόγ.: Σ: μομφή λόγ., κατάκριση, επί-
κριση

ψοφάω ρήμ.: 1. Σ: πεθαίνω 4 2. Σ: τρελαίνω 3, τα-
ράζω 3 προφ.: Μας ψόφησε στη φλυαρία. 3. Σ: 
εξαντλούμαι, ξεθεώνομαι προφ.: Ψόφησα στη 
δουλειά. 4. προφ. Σ: τρελαίνομαι 2 προφ.: Ψοφούσε 
για καβγά.

ψοφίμι ουσ. προφ.: Σ: θρασίμι λαϊκ., λέσι 1 λαϊκ.

ψόφιος επίθ. προφ.: 1. Σ: νεκρός 2 2. Σ: πτώμα 2: ψό-
φιος από κούραση

ψοφόκρυο ουσ.: Σ: παγετός, παγωνιά, πάγος 3, ψό-
φος 2 προφ.

ψόφος ουσ.: 1. λαϊκ. Σ: θανατικό 2. προφ. Σ: παγετός, 
ψοφόκρυο, παγωνιά, πάγος 3: Κάνει ψόφο έξω.

ψυλλιάζομαι ρήμ.: Σ: υποψιάζομαι, υποπτεύομαι, 
οσμίζομαι 2 λόγ., μου μπαίνουν ψύλλοι στ’ αυτιά

ψύξη ουσ.: Σ: πάγωμα 1 Α: θέρμανση, απόψυξη
ψυχαγωγία ουσ.: Σ: διασκέδαση, αναψυχή
ψυχαγωγικός επίθ.: Σ: διασκεδαστικός 1

ψυχαγωγώ ρήμ.: Σ: διασκεδάζω 2, τέρπω λόγ.

ψυχανάλυση ουσ.: Σ: ψυχοθεραπεία
ψυχαναλυτής ουσ.: Σ: ψυχοθεραπευτής
ψυχανεμίζομαι ρήμ. λογοτ.: Σ: διαισθάνομαι 1, προ-

αισθάνομαι, μαντεύω 2

ψυχή ουσ.: 1. Σ: πνεύμα 3: η σωτηρία της ψυχής 2. Σ: 
καρδιά 1: Τρέμει η ψυχή μου. 3. Σ: άνθρωπος, ζω-
ή 4: Στο ναυάγιο χάθηκαν διακόσιες ψυχές. 4. Σ: 
αγωνιστικότητα, μαχητικότητα 2, σθένος 1: Οι 
παίκτες έπαιξαν με ψυχή. 5. Σ: εμψυχωτής: Ήταν 
η ψυχή του αγώνα. 6. ΖΩΟΛ. Σ: πεταλούδα, χρυ-
σαλλίδα 2 σπάν. ◈  ΕΚΦ: βγάζω την ~, βγαίνει η ~ 
μου, μαυρίζει η ~ μου, μου βγαίνει η ~, πιάνεται 
η ~ μου

ψυχιατρείο ουσ.: Σ: τρελοκομείο, φρενοκομείο, 
τρελάδικο προφ.

ψυχίατρος ουσ.: Σ: τρελογιατρός προφ.

ψυχικό ουσ. προφ.: Σ: ελεημοσύνη 2

ψυχικός επίθ.: 1. Σ: πνευματικός: ψυχικές λειτουρ-
γίες Α: σωματικός 2. Σ: εσωτερικός 4: ψυχικός 
κόσμος

ψυχογιός ουσ. λαϊκ.: Σ: θετός γιος, παραγιός 2 λαϊκ.

ψυχοθεραπεία ουσ.: Σ: ψυχανάλυση
ψυχοθεραπευτής ουσ.: Σ: ψυχαναλυτής
ψυχοκόρη ουσ. λαϊκ.: Σ: θετή κόρη, παρακόρη 1 λαϊκ.

ψυχομάνα ουσ. λαϊκ.: Σ: θετή μάνα, μητριά

ψυχομαχάω ρήμ. προφ.: Σ: ψυχορραγώ, χαροπαλεύω 
προφ., πνέω τα λοίσθια λόγ.

ψυχομαχητό ουσ. προφ.: Σ: ψυχορράγημα, χαροπά-
λεμα προφ.

ψυχοπάθεια ουσ.: Σ: ψύχωση 1

ψυχοπαθής επίθ.: Σ: φρενοβλαβής: ψυχοπαθής δο-
λοφόνος

ψυχοπαίδι ουσ. λαϊκ.: Σ: θετό παιδί, παραπαίδι 1 λαϊκ.

ψυχοπατέρας ουσ. λαϊκ.: Σ: θετός πατέρας
ψυχοπλάκωμα ουσ.: Σ: κατάθλιψη, μαυρίλα 4

ψυχοπλακώνω ρήμ.: Σ: καταθλίβω, καταστενο-
χωρώ

ψυχοπλακωτικός επίθ.: Σ: καταθλιπτικός
ψυχορράγημα ουσ.: Σ: ψυχομαχητό προφ., χαροπά-

λεμα προφ.

ψυχορραγώ ρήμ.: Σ: ψυχομαχάω προφ., χαροπαλεύω 
προφ., πνέω τα λοίσθια λόγ.

ψύχος ουσ. λόγ.: Σ: κρύο, ψύχρα 1, χειμωνιά Α: ζέ-
στη

ψυχοφθόρος επίθ.: Σ: φθοροποιός 1 Α: ψυχωφελής
ψυχρά επίρρ.: Σ: τυπικά: Μου μίλησε ψυχρά. Α: 

εγκάρδια
ψύχρα ουσ.: 1. Σ: κρύο, ψύχος λόγ., χειμωνιά: Κά-

νει ψύχρα έξω. Α: ζέστη 2. σπάν. Σ: ψυχρότητα 3, 
παγωμάρα

ψυχραιμία ουσ.: Σ: αταραξία, ηρεμία
ψύχραιμος επίθ.: Σ: ατάραχος, ήρεμος 1

ψυχραίνω ρήμ.: Σ: κρυώνω 3, ψύχω 1 λόγ. Α: θερμαί-
νω 1, ζεσταίνω ▪ ψυχραίνει: Σ: κρυώνει 2: Είχε 
αρχίσει να ψυχραίνει ο καιρός. Α: ζεσταίνει

ψυχρόαιμος επίθ. ΖΩΟΛ.: Σ: ποικιλόθερμος Α: θερ-
μόαιμος 2, ομοιόθερμος

ψυχρολουσία ουσ.: Σ: νίλα 2 προφ., κάζο προφ.

ψυχρός επίθ.: 1. Σ: κρύος 1: ψυχρός καιρός Α: θερ-
μός 1, ζεστός 1 2. Σ: απαθής, αναίσθητος 2, ασυγκί-
νητος: ψυχρός εκτελεστής 3. Σ: τυπικός 2: ψυχρή 
ευγένεια Α: εγκάρδιος 1, ζεστός 2 4. Σ: ανοργασμι-
κός

ψυχρότητα ουσ.: 1. Σ: αναισθησία 1, απάθεια 2. Σ: 
τυπικότητα 1 Α: εγκαρδιότητα 3. Σ: παγωμάρα Α: 
θερμότητα 2

ψύχω ρήμ. λόγ.: 1. Σ: ψυχραίνω, κρυώνω 3 Α: θερ-
μαίνω 1, ζεσταίνω 2. Σ: παγώνω 1 Α: αποψύχω λόγ., 
ξεπαγώνω

ψύχω
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ψυχωμένος επίθ.: Σ: γενναιόψυχος, ανδρείος, γεν-
ναίος 1, θαρραλέος Α: λιπόψυχος, δειλός 1

ψύχωση ουσ.: 1. Σ: ψυχοπάθεια, παράνοια, παρα-
φροσύνη 1 2. Σ: λώλα προφ., τρέλα 3, μανία 2, λόξα 2, 
ψώνιο 1 προφ., πάθος, κόλλημα 5 προφ.: Έχει ψύχωση 
με τα γρήγορα αυτοκίνητα.

ψυχωφελής επίθ.: Α: ψυχοφθόρος
ψωλή ουσ. αργκό: Σ: πέος, φαλλός λόγ., πουλί 2 προφ., 

πούτσος αργκό, καυλί 2 αργκό

ψωμάδικο ουσ.: Σ: αρτοποιείο, φούρνος 2, φουρνά-
ρικο προφ.

ψωμάς ουσ. προφ.: Σ: αρτοποιός, φούρναρης προφ.

ψωμί ουσ.: 1. Σ: άρτος λόγ. 2. προφ. Σ: φαΐ 3 προφ., κέρ-
δος 1, όφελος: Έχει ψωμί η επιχείρηση.

ψωμοζήτης ουσ. λαϊκ.: Σ: επαίτης λόγ., ζητιάνος, δια-
κονιάρης λαϊκ., ζήτουλας μειωτ.

ψωμόλυσσα ουσ.: Σ: λόρδα προφ., λίμα 2

ψωμολυσσάω ρήμ. προφ.: Σ: λιμοκτονώ 2

ψωμωμένος επίθ.: 1. Σ: μεστωμένος, ώριμος 1: ψω-
μωμένοι καρποί 2. Σ: γεροδεμένος, εύρωστος: 
ψωμωμένο παλικάρι

ψώνια ουσ.: Σ: αγορές
ψωνίζω ρήμ.: 1. Σ: αγοράζω 1, παίρνω 9: Ψώνισαν 

όλα τα απαραίτητα για το σπίτι. 2. Σ: κάνω ψώ-
νια: Ψωνίζει συνήθως στο κέντρο. ▪ ψωνίζομαι 
αργκό: 1. Σ: εκδίδομαι, εκπορνεύομαι 2. Σ: μεγα-
λοπιάνομαι, καβαλάω το καλάμι προφ. ◈  ΕΚΦ: 
την ~

ψώνιο ουσ. προφ.: 1. Σ: λώλα προφ., τρέλα 3, μανία 2, 
λόξα 2, ψύχωση 2, πάθος, κόλλημα 5 προφ.: Έχει 
ψώνιο με τη ροκ μουσική. 2. Σ: φανταστικός 2 
προφ., καταπληκτικός: Αγόρασα ένα μπουφανάκι 
ψώνιο. 3. Σ: ξιπασμένος προφ.

ψωραλέος επίθ. προφ.: 1. Σ: ψωριάρης 1 προφ. 2. Σ: 
εξαθλιωμένος: ψωραλέος ζητιάνος

ψωριάρης επίθ. προφ.: 1. Σ: ψωραλέος 1 προφ. 2. Σ: 
ψωροπερήφανος προφ.

ψωροκώσταινα ουσ. ειρων.: Σ: ρωμαίικο προφ.

ψωροπερηφάνια ουσ. προφ.: Σ: ξιπασιά προφ., υπε-
ρηφάνεια 2

ψωροπερήφανος επίθ. προφ.: Σ: ξιπασμένος προφ.

ψυχωμένος
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