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Όινη ρξεηαδφκαζηε νξηζκνχο:


Γηα λα γλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα γεγνλφηα
θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο.



Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα γεγνλφηα θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο πξαγκαηηθφηεηα.



Γηα λα νξγαλψζνπκε ηε ζθέςε καο θαη λα δηαηππψζνπκε ηηο θξίζεηο καο
ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα.



Γηα λα δηακνξθψλνπκε ηελ πξνζσπηθή καο γλψκε.

Οι οριςμοί ςτην Έκφραςη-Έκθεςη
Οη νξηζκνί είλαη απαξαίηεηνη θαη ζηελ Έθθξαζε-Έθζεζε. Οη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο πεξηιακβάλνληαη ζην Βαζηθφ Λεμηιφγην ηνπ Πξψηνπ θαη ηνπ Γεχηεξνπ
ηφκνπ ησλ βηβιίσλ Ιδέεο θαη Επηρεηξήκαηα γηα ηελ Έθθξαζε-Έθζεζε ησλ
εθδφζεσλ ΚΔΓΡΟ.
Οη 500 Οξηζκνί θαιχπηνπλ ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ φισλ ησλ ζεκαηηθψλ
θχθισλ ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ!
Γη’ απηφ ην ιφγν, απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν:


Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, θαη



Γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ.

Η προοπτική
Οη 500 Οξηζκνί απνηεινχλ ειάρηζην ηκήκα ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ην
νπνίν βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο.
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Αβάζηκνο (ινγηθή: γηα ζπκπεξάζκαηα, απόςεηο): Ζ γλψκε ή ην
ζπκπέξαζκα πνπ δελ βαζίδεηαη, ζε εμαθξηβσκέλα ηεθκήξηα ή ζε αιεζείο
πξνθείκελεο. Άξεο Γηαβξήο 2009
Αγνξά (νηθνλνκία): Σν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο πσιεηέο θαη ηνπο
αγνξαζηέο λα ζπλαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα αληαιιάζζνληαο θάζε είδνπο
αγαζά, ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο.
Αγύξηεο (ν): Απηφο πνπ εμαπαηά ηνπο αλζξψπνπο κε επίδεημε γλψζεσλ
θαη ηθαλνηήησλ ηηο νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη (= ηζαξιαηάλνο,
απαηεψλαο).
Αγρέκαρν όπιν: Όπιν κε ην νπνίν κάρεηαη θαλείο απφ θνληά (μίθνο,
κάραηξα ή θνπίο). Άξεο Γηαβξήο 2009
Άγρνο: Σα ςπρνινγηθά (κειαγρνιία, θαηάζιηςε, θαθή δηάζεζε θ. ά.) θαη
ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (πνλνθέθαινη, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, αλνξεμία,
θφπσζε θ. ά.) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε δηαηαξαρή
ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξψπνπ.
Αδηαθνξία (γηα ηε δεκόζηα δσή): Ζ άξλεζε ελφο αλζξψπνπ ή κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο ηνπ.
Αζεηώ: Καηαπαηψ, παξαβαίλσ αξρέο ή κηα ζπκθσλία.
Άζιεκα: Σν αγψληζκα πνπ απαηηεί ηελ θαηαβνιή ζσκαηηθψλ θπξίσο
δπλάκεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ζπλαγσληζκνχ, γηα ηελ επίηεπμε
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξσλ επηδφζεσλ ή απιψο γηα αλαςπρή.
Αζιεηηθό ηδεώδεο (αζιεηηθό πλεύκα): Σν λα αγσλίδεηαη θαλείο γηα ηε
λίθε δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπκκεηνρή, ζηνλ επγελή ζπλαγσληζκφ
θαη ζηε ζπλνιηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηνλ αζιεηηζκφ.
Αζιεηηζκόο: Ζ ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε αζιεηηθά αγσλίζκαηα.
Άζιηεο ζπλζήθεο δσήο: Οη ζπλζήθεο δσήο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο,
πνιηηηθέο, πλεπκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) πνπ δελ επηηξέπνπλ ζε έλαλ
άλζξσπν ή ζε κηα θνηλσληθή νκάδα λα δήζεη κηα αμηνπξεπή δσή. ’ απηέο
ηηο ζπλζήθεο πεξηιακβάλνληαη: ε θηψρεηα, ε αλεξγία, ν αλαιθαβεηηζκφο, ε
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ειιηπήο πεξίζαιςε θ. ά. (≠
αμηνπξεπήο δσή).
Άζινο: Ηδηαίηεξα επίπνλν (ζσκαηηθφ, ςπρηθφ ή πλεπκαηηθφ) θαη ζπνπδαίν
θαηφξζσκα.
Άζπξκα (ην): Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο γηα άλζξσπν κεησκέλσλ
πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αληηζηάζεσλ, πνπ νη άιινη ηνλ κεηαρεηξίδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
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14. Αηζεξνβάκσλ (ν, ε): Ο άλζξσπνο πνπ αγλνεί ή αξλείηαη λα γλσξίζεη ηηο
ζπλζήθεο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πλεπκαηηθέο) ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζ’ απηέο κε ηε ζθέςε ή κε
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
15. Αηζζεηηθή (γνύζην): Σν ζχλνιν ησλ αηζζεηηθψλ αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ
ηνπ αλζξψπνπ ζρεηηθά κε ην σξαίν, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν
δσήο ηνπ θαη αληαλαθιψληαη ζηηο πξνζσπηθέο επηινγέο θαη ηελ
θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ηνπ.
16. Αθηηβηζκόο (ν): Μνξθή ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία ζεσξεί ηε
δξάζε (action) ησλ πνιηηψλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αιιαγή ζηελ
θνηλσληθή ή ηελ πνιηηηθή δσή.
17. Αιαδνλεία (ε): Ζ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ
αλψηεξν απφ ηνπο άιινπο θαηαθεχγνληαο ζε ςεχδε ή ζε απαηειέο
πξάμεηο.
18. Αιάζεην (ην): Δηξσληθφο ραξαθηεξηζκφο γηα ηε δνγκαηηθή πεπνίζεζε
ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο φηη δελ θάλεη πνηέ ιάζνο ζηηο
εθηηκήζεηο, ζηηο εξκελείεο ή ζηηο απφςεηο ηεο.
19. Άιγνο (ην): Ο πφλνο, θπξίσο ν ςπρηθφο.
20. Αιιειεγγύε (ε): Ζ έκπξαθηε θαη αληδηνηειήο ζπκπαξάζηαζε ζηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο φηαλ βξίζθνληαη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο.
21. Αιινηξίσζε (ε) (1): Ζ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα ηδηαίηεξα
πλεπκαηηθά, εζηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά γλσξίζκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ
ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Αιινηξίσζε (2): Ζ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε
απψιεηα ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (ηξφπνπ
ζθέςεο, αμηψλ, δεκηνπξγηθφηεηαο) πνπ ζα έπξεπε λα ηνλ δηαθνξνπνηνχλ
απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ.
22. Αιθαβεηηζκόο: Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηαβάδεη θξηηηθά, λα
επηθνηλσλεί κε ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ινγηθν-καζεκαηηθέο
κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, λα ιάβεη απνθάζεηο, λα
εθθξάζεη απφςεηο θαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο σο κέινπο κηαο νηθνγέλεηαο, σο
εξγαδφκελνπ θαη σο πνιίηε.
23. Άκεζε θνξνιόγεζε (άκεζνη θόξνη): Σα έζνδα ηνπ θξάηνπο ιακβάλνληαη
βάζεη θιίκαθαο εηζνδήκαηνο, θνξνινγψληαο πην επηζεηηθά φζνπο
ιακβάλνπλ κεγάια εηζνδήκαηα θαη πην ζπληεξεηηθά φζνπο ιακβάλνπλ
κηθξά.
Ζ άκεζε θνξνιφγεζε είλαη ν πην θαζηεξσκέλνο θαη αμηνθξαηηθφο ηξφπνο
θνξνιφγεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Όζν πην
πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο εζφδσλ απφ απηφ ηνλ ηξφπν
θνξνιφγεζεο, έλαληη ηεο έκκεζεο, ηφζν πην πγηέο θαη αμηνθξαηηθφ είλαη ην
θνξνινγηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε άκεζε
θνξνιφγεζε αζθείηαη κε βάζε θάπνηεο θιίκαθεο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε
ρξφλν απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θάζε ρψξαο θαη αλάινγα κε ηηο
θιίκαθεο απηέο νθείιεη λα θνξνινγεί πην ήπηα ηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο
ηάμεηο θαη πην επηζεηηθά ηηο αλψηεξεο.
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24. Άκηιια (ε): Ζ πξνζπάζεηα γηα ππεξνρή αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα
πξφζσπα, πνπ επηδηψθνπλ ην ίδην απνηέιεζκα (ή δηεθδηθνχλ ηελ πξψηε
ζέζε) κε θίλεηξα θπξίσο εζηθά. Άξεο Γηαβξήο 2009
25. Ακνξαιηζηήο (ν): Ο άλζξσπνο πνπ αξλείηαη λα ξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ κε βάζε ηνπο εζηθνχο θαλφλεο.
26. Ακθηβνιία (ε): Ζ πλεπκαηηθή ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα
ειέγρεη θξηηηθά κηα άπνςε ή κηα ηδέα, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ
νξζφηεηά ηεο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
27. Ακθηζβήηεζε (ε): Ζ ηεθκεξησκέλε αληίξξεζε πνπ πξνβάιινπκε ζρεηηθά
κε ηελ αιήζεηα ή ηελ νξζφηεηα κηαο ηδέαο, κηαο ζεσξίαο, ελφο θνηλσληθνχ
ζπζηήκαηνο ή ελφο ηξφπνπ δσήο.
28. Αλάγλσζε (1): Ζ πνιπδηάζηαηε γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ
απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ζθνπφ ηελ
θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο.
Αλάγλσζε (2): Ζ δεμηφηεηα πνπ απαηηεί ζπγθέληξσζε, ελεξγνπνίεζε ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αλζξψπνπ, πξνθεηκέλνπ απηφο
λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο πνιπδηάζηαηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ
πξνζθέξεη ην γξαπηφ θείκελν.
29. Αλαιθαβεηηζκόο (ιεηηνπξγηθόο) (1): Ζ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα
αμηνπνηήζεη (κε ηελ νκηιία, ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε) ηε κεηξηθή ηνπ
γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο ησλ (πλεπκαηηθψλ,
πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή
ηνπ δσή.
Αλαιθαβεηηζκόο (ιεηηνπξγηθόο) (2): Ζ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα
θαηαλνήζεη κηα απιή (πξνθνξηθή, γξαπηή, ειεθηξνληθή, ή ςεθηαθή)
παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δεκφζηα θαη ηελ
ηδησηηθή ηνπ δσή.
30. Αλαιθαβεηηζκόο (νξγαληθόο): Ζ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα αμηνπνηεί
ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηελ αλάγλσζε σο κέζα επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
31. Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Οη κνξθέο ελέξγεηαο πνπ αληινχληαη απφ
ηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ηεο θχζεο –απφ ηνλ ήιην, ηνλ άλεκν, ηα θχκαηα
θηι. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη: Ο πδξνειεθηξηζκφο, ε ειηαθή
ελέξγεηα, ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε βηνκάδα, ε
θπκαηηθή ελέξγεηα (απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ
παιίξξνηα).
32. Αλαξρηζκόο: Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ε νπνία ζεσξεί ην θξάηνο πεγή
εμαλαγθαζκνχ, θαη θαηά ζπλέπεηα κε αλαγθαίν. Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηε
ιέμε αξρή (= εμνπζία) θαη ην ζηεξεηηθφ α. Κπξηνιεθηηθά, αλαξρία
ζεκαίλεη «ρσξίο εμνπζία». Οη ηδέεο ηνπ αλαξρηζκνχ έρνπλ θαηά θαηξνχο
παξεμεγεζεί θαη δηαζηξεβισζεί, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ζπλψλπκνο
ηνπ ράνπο, ηεο αηαμίαο θαη ηεο βίαο. Ζ ιέμε παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε
θνξά έξγν Επηά επί Θήβαηο ηνπ Αηζρχινπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
33. Αλαρσξεηηζκόο: Ζ απνκάθξπλζε απφ ηελ θνηλσληθή δσή θαη δξάζε.
34. Αλαςπρή (ε): Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αλαδσνγφλεζε ηνπ αλζξψπνπ, πνπ
επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.
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Αλδξάπνδν (ην): Κπξηνιεθηηθά: Ο άλζξσπνο πνπ αηρκαισηίζηεθε ζε
πφιεκν θαη πνπιήζεθε σο δνχινο. Μεηαθνξηθά: Ο ππνηαγκέλνο θαη
εμαζιησκέλνο άλζξσπνο.
Δμαλδξαπνδίδσ: Κπξηνιεθηηθά: Πνπιψ έλαλ άλζξσπν σο δνχιν.
Μεηαθνξηθά: Αιινηψλσ ηηο εζηθέο αμίεο ελφο αλζξψπνπ θαη ηνλ κεηαηξέπσ
ζε άβνπιν φξγαλφ κνπ.
Αλδξείθειν (ην): Κπξηνιεθηηθά: νκνίσκα αλζξψπνπ· καξηνλέηα.
Μεηαθνξηθά, ε ιέμε ζπληζηά απαμησηηθφ ραξαθηεξηζκφ άβνπινπ
αλζξψπνπ πνπ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο άιισλ.
Αλεδαθηθόο: Υαξαθηεξηζκφο απφςεσλ ή ηδεψλ πνπ δε ζηεξίδνληαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Αλεθηηθόηεηα (ε): Σν λα δερφκαζηε ηνπο άιινπο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο
ηνπο.
Αλεξγία (ε): Ζ αθνχζηα απνρή απφ ηελ εξγαζία ιφγσ έιιεηςεο ζέζεσλ
εξγαζίαο.
Αλέθηθηνο: Απηφο πνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί· απηφο πνπ είλαη
αθαηφξζσηνο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Αλέρεηα (ε): Ζ έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα λα κπνξεί έλαο
άλζξσπνο ή κηα θνηλσληθή νκάδα λα δήζεη αμηνπξεπψο.
Αλζξσπηά (αλζξσπηζκόο): Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη
ζηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ θαη ε έκπξαθηε θαη πνηθηιφηξνπε
ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζ’ απηνχο.
Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα: Σα δηθαηψκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζηε θχζε καο
θαη ρσξίο ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε σο αλζξψπηλα φληα. Σα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κάο επηηξέπνπλ λα αλαπηχμνπκε πιήξσο θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αλζξψπηλεο αξεηέο καο, ηε λνεκνζχλε καο, ηα
ηαιέληα καο θαη ηε ζπλείδεζή καο θαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο πλεπκαηηθέο
θαη βηνηηθέο αλάγθεο καο. Άξεο Γηαβξήο 2009
Αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα: H απφδνζε ζηνλ άλζξσπν ηεο αμίαο πνπ ηνπ
πξέπεη, σο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο θαη σο
ππνθεηκέλνπ ηεο Ηζηνξίαο.
Αλζξώπηλν (πλεπκαηηθό) θεθάιαην: Δίλαη ν δεκηνπξγηθφο ζπλδπαζκφο
ησλ πξνζφλησλ, ηεο γλψζεο, ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο ηνπ
ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο εηαηξείαο ή ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο, πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ πινχηνπ.
Αλία (ε): Σν αίζζεκα ηεο δπζθνξίαο θαη παξαίηεζεο πνπ καο πξνθαιεί ε
κνλφηνλε επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ (ξνπηίλα) θαη παξαζηάζεσλ
(εληππψζεσλ, απφςεσλ, εκπεηξηψλ).
Αληδηνηέιεηα (ε): Αξεηή ηνπ αλζξψπνπ, νη πξάμεηο ηνπ νπνίνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εηιηθξηλή πξνζθνξά ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ
θαη δελ απνβιέπνπλ ζηελ πζηεξφβνπιε εμππεξέηεζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ
ζπκθέξνληνο.
Αλνηθηίξκσλ (ν, ε): Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε άλζξσπν ν νπνίνο
δελ αηζζάλεηαη νίθην γηα ηα πάζε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ.
Αλνκία (ε): Παξάλνκε θαη αλήζηθε πξάμε.
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50. Αληαγσληζκόο: Ζ επηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ (ζε αηνκηθφ ή ζε ζπιινγηθφ
επίπεδν) λα επηθξαηήζεη εξρφκελνο ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπ.
51. Αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζε: Ζ πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη ηηο
εηδήζεηο γηα ηα γεγνλφηα ακεξφιεπηα, ψζηε λα επηηξέπεη ζην θνηλφ λα
ζρεκαηίζεη ηε δηθή ηνπ γλψκε γη’ απηά.
Αληηιήςεηο (ζηνλ πιεζπληηθό): Σν ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ, εζηθψλ θαη
θηινζνθηθψλ ηδεψλ θαη αξρψλ πνπ δηαπλένπλ έλαλ άλζξσπν θαη
ραξαθηεξίδνπλ ηφζν ηνλ ηξφπν ζθέςεο φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
52. Αληίιεςε (ε) (ςπρνινγία): Ζ πνιχπινθε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν
άλζξσπνο επεμεξγάδεηαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ
απφ ην πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαλνήζεη. Ζ αληίιεςε δελ
απνηειεί παζεηηθή θαηαγξαθή εξεζηζκάησλ, φπσο ππνζηήξηδε ν
Καξηέζηνο (René Descartes). Αληίζεηα, έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, θαζψο
νη αηζζήζεηο δελ θαηαγξάθνπλ απιψο ηα εξεζίζκαηα (νπηηθά, αθνπζηηθά,
απηηθά, γεπζηηθά, νζθξεηηθά), αιιά πξνβάιινπλ ζ’ απηά ηηο ηδέεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνυπάξρνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν απφ
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη αδχλαην λα
θαηαλνήζνπκε κηα πιεξνθνξία αλ δελ έρνπκε πξνεγνχκελε γλψζε γη’
απηήλ. Έηζη, κε ηε γλψζε ηνπ, θάζε άλζξσπνο δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ
πξαγκαηηθφηεηα θαη νηθνδνκεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα
εμνηθεησζεί κε εξεζίζκαηα (γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο), ηα νπνία δελ
ζρεηίδνληαη κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ.
53. Αληίζηαζε (ηνπ αλζξώπνπ): Ζ ελαληίσζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ηδέεο,
ηξφπνπο δσήο, αληηιήςεηο ή εμνπζίεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ ππνηαγή ή ηελ
αιινηξίσζή ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
54. Αλππόιεπηνο: Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ γηα ηνλ νπνίν δελ
ηξέθνπκε θακηά εθηίκεζε, εμαηηίαο ηεο εζηθήο ηνπ εμαρξείσζεο.
Αλππνιεςία (ε): Ζ έιιεηςε εθηίκεζεο γηα ην ήζνο, γηα ηελ εληηκφηεηα ή
γηα ηε ζπλέπεηα ελφο αλζξψπνπ.
55. Αμηνθξαηία (ε): Ζ επηινγή, πξνψζεζε ή επηθξάηεζε –ζε θαίξηεο ζέζεηο
ηεο δεκφζηαο δσήο– αλζξψπσλ πνπ αληηθεηκεληθά είλαη νη πην άμηνη θαη
ηθαλνί. Άξεο Γηαβξήο 2009
56. Αμηνιόγεζε (ε): Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο, ηεο ζεκαζίαο ή ηεο
πνηφηεηαο ελφο πξάγκαηνο κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα.
57. Αμηνπξεπήο δσή: Οη αλέζεηο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο,
πλεπκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) πνπ επηηξέπνπλ ζε έλαλ άλζξσπν λα
ραίξεηαη ηε δσή. (≠ άζιηεο ζπλζήθεο δσήο).
58. Άνπζβηηο (ην): Σν κεγαιχηεξν ζηξαηφπεδν εμφλησζεο ηεο λαδηζηηθήο
Γεξκαλίαο. Σν Άνπζβηηο έγηλε ζχκβνιν ηεο καδηθήο δνινθνλίαο πεξίπνπ 6
εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ.
59. Απαξηράηλη (apartheid) (ην): Σν ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ιεπθψλ θαη
καχξσλ πνπ επηθξάηεζε ζηε Νφηηα Αθξηθή ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 19481991. Με κηα ζεηξά λφκσλ, ν καχξνο πιεζπζκφο δελ επηηξεπφηαλ λα
θηλείηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ ιεπθψλ (πφιεηο, παξαιίεο θηι) νχηε λα
ρξεζηκνπνηεί κέζα κεηαθνξάο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ιεπθνχο. Οη
ζπλζήθεο δσήο ηεο καχξεο πιεηνςεθίαο ήηαλ άζιηεο.
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60. Απαπδεκέλνο: Ο άλζξσπνο πνπ έρεη θνπξαζηεί ςπρηθά.
61. Απέιαζε (ε): Ζ απνκάθξπλζε ελφο αιινδαπνχ απφ κηα ρψξα, επεηδή
ζεσξείηαη επηθίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηά ηεο.
62. Απεκπνιώ: Παξαρσξψ ηα δηθαηψκαηά κνπ ή πξνδίδσ ηδέεο, αξρέο, αμίεο
γηα ηδηνηειείο ζθνπνχο.
63. Απεξγία (ε): Ζ ζθφπηκε αλαζηνιή ηεο εξγαζίαο απφ νξγαλσκέλν ζχλνιν
εξγαδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ
αηηεκάησλ.
64. Απεξίζθεπηνο: Υαξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ ν νπνίνο, πξηλ πξνβεί ζε κηα
ελέξγεηα, αξλείηαη ή αδπλαηεί λα εμεηάζεη ζε βάζνο ηηο ζπλζήθεο θαη λα
πξνβιέςεη ηηο πηζαλέο ηεο ζπλέπεηεο.
65. Απιεζηία (ε): Ζ αθφξεζηε (άζβεζηε, έληνλε) επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα
απνθηά πιηθά αγαζά.
66. Απνηειεζκαηηθόηεηα (ε): Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πεηπραίλεη,
ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα.
67. Άπνςε (ε): Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη, θξίλεη θαη
αληηκεησπίδεη έλαο άλζξσπνο έλα γεγνλφο, κηα θαηάζηαζε, έλα θαηλφκελν.
68. Αξγθό (argot) (ε): Ζ ζπλζεκαηηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ
κηθξέο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ
θαζηεξσκέλε γιψζζα σο πξνο ηε ζχληαμε θαη ηε ζεκαζία ησλ
εθθξαζηηθψλ ηεο κέζσλ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
69. Αξθηηθόιεμν (ην): είλαη ζπληνκνγξαθία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα αξρηθά
γξάκκαηα πιήξσλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην αξθηηθφιεμν OTE ζεκαίλεη
Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο.
70. Άξλεζε (ηνπ αλζξώπνπ): Ζ δπλακηθή απφξξηςε κηαο ηδέαο, κηαο ζεσξίαο
ή ελφο θαηεζηεκέλνπ ηξφπνπ δσήο θαη θαη’ επέθηαζε ε αλππαθνή ζ’
απηήλ.
71. Αξλεζηκάζεηα (ε): Ζ άξλεζε ηνπ αλζξψπνπ λα έξζεη ζε επαθή κε λέεο
πεγέο γλψζεο θαη λα δηεπξχλεη ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο.
72. Αξρή ηεο Απξνζδηνξηζηίαο: Ο θπζηθφο Βέξλεξ Υάηδελκπεξγθ (Werner
Heisenberg, 1901-1976) ζε ειηθία 26 εηψλ απέδεημε φηη είλαη αδχλαην λα
κεηξήζνπκε ηαπηφρξνλα κε απεξηφξηζηε αθξίβεηα ηε ζέζε θαη ηελ νξκή
ελφο ζσκαηηδίνπ. Ο Υάηδελκπεξγθ εμήγεζε φηη απηή ε ειάρηζηε
αβεβαηφηεηα ζηε κέηξεζε δελ είλαη πεηξακαηηθφ ζθάικα, δελ νθείιεηαη
δειαδή ζηηο αηέιεηεο ησλ πεηξακαηηθψλ ζπζθεπψλ, αιιά πξνθχπηεη απφ
ηελ δνκή ηεο χιεο απηήο θαζ’ εαπηήλ.
73. Αηάθα (ε): Άκεζε απάληεζε ε νπνία δηαηππψλεηαη κε ζθνπφ λα
εληππσζηάζεη ηνπο αθξναηέο θαη λα κείλεη ζηε κλήκε ηνπ θνηλνχ.
74. Αηνκηθά δηθαηώκαηα: Σα δηθαηψκαηα πνπ δίλνπλ ζηνλ πνιίηε ηε
δπλαηφηεηα λα «ακχλεηαη» απέλαληη ζε ελδερφκελε απζαηξεζία ησλ
νξγάλσλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Άξεο Γηαβξήο 2009
75. Αηνκηθηζκόο: Ζ ζηάζε δσήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο ελεξγεί
κε γλψκνλα ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηδηψμεηο,
αδηαθνξψληαο γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηνπο άιινπο.
76. Απζνξκεηηζκόο: Ζ πεγαία έθθξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζθέςεσλ θαη
πξνζέζεψλ καο.
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77. Απηαξέζθεηα (ε): Ζ ηάζε ελφο αλζξψπνπ λα ζαπκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ.
78. Απηελέξγεηα (ε): Ζ δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ζθέθηεηαη, λα
απνθαζίδεη θαη λα πξάηηεη ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε άιισλ αλζξψπσλ.
79. Απηνγλσζία: Ζ δηαξθήο πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα γλσξίζεη θαη λα
βειηηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο εηιηθξηλνχο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνηεξεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ.
80. Απηνθξηηηθή (ε): Ζ θξηηηθή πνπ αζθνχκε ζηηο πξάμεηο καο, ηδίσο ηηο
παξαιείςεηο ή ηα ζθάικαηά καο. Ζ απηνθξηηηθή πξνυπνζέηεη εηιηθξίλεηα
απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο.
81. Απηνπεπνίζεζε (ε): Ζ πίζηε ηνπ αλζξψπνπ ζηηο πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο ή
ζσκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Ζ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ.
82. Απηνπξαγκάησζε (ε): Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ, ςπρηθψλ θαη
ζσκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ε αίζζεζε ηεο
πιεξφηεηαο (εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο) πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.
83. Αθνζησκέλε αλάγλσζε: Ζ επηθέληξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ
καο δπλάκεσλ ζηελ δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην γξαπηφ θείκελν.
84. Αρξείνο: Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ, ηνπ νπνίνπ ε
ζπκπεξηθνξά είλαη αλήζηθε. ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, αρξείνο
ζεκαίλεη άρξεζηνο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009

Β

85. Βαξβαξόηεηα (ε): Κάζε κνξθή βάλαπζεο θαη απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξάο
πνπ πεξηθξνλεί ηηο πλεπκαηηθέο, εζηθέο ή αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ.
86. Βαπθαιίδνκαη: Δμαπαηψ ηνλ εαπηφ κνπ ηξέθνληαο απαηειέο πξνζδνθίεο.
87. Βαπθαιίδσ: Καζεζπράδσ θάπνηνλ κε απαηειέο ππνζρέζεηο θαη ειπίδεο, νη
νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
88. Βηνεζηθή (ε): Κιάδνο ηεο εζηθήο πνπ κειεηά ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επηηεπγκάησλ ησλ βηνινγηθψλ
επηζηεκψλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ.
89. Βηνκεραλία ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ: Σν ζχλνιν ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη
αθξηβνπιεξσκέλσλ (κεξηθέο θνξέο) δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη
γηα αλαςπρή ζε εηδηθνχο ρψξνπο (παηδφηνπνπο, θέληξα δηαζθέδαζεο,
πνιπρψξνπο θ. ά.), εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο έιιεηςεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ
θαη ηεο αδπλακίαο λα ηνλ αμηνπνηήζνπκε κφλνη καο δεκηνπξγηθά.
90. Βηνπάιε (ε): Ο αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ
απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπ.
91. Βηνπνξηζκόο: Ζ εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ κέζσλ επηβίσζεο, ηδηαίηεξα κε
ηελ πξνζσπηθή εξγαζία.
92. Βηόζθαηξα (ε): Σν ηκήκα ηνπ πιαλήηε καο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε γε, ηνλ
αέξα θαη ηνλ λεξφ, ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ε δσή.
93. Βηνηηθό επίπεδν: Σν πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ νη πνιίηεο κηαο ρψξαο
(εηεζίσο ή ην κήλα) γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
94. Βηώζηκε ή Αεηθόξνο αλάπηπμε: Ζ αλάπηπμε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο
ηνπ παξφληνο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ
λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο. Άξεο Γηαβξήο 2009
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95. Blog (ζχληκεζε ηνπ φξνπ weblog): Δίλαη είδνο δηθηπαθήο ζειίδαο ζηελ
νπνία κπνξεί θαλείο λα δεκνζηεχεη ζρφιηα, γεγνλφηα ή νπηηθναθνπζηηθφ
πιηθφ. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ειιεληθφο φξνο είλαη ηζηνιφγην.

Γ

96. Γεληά ηεο ακθηζβήηεζεο: Οη λένη νη νπνίνη ζηε δεθαεηία 1960-1970
αληηπαξαηέζεθαλ δπλακηθά ζηνλ πνιηηηθφ ζπληεξεηηζκφ, ζηηο θνηλσληθέο
ζπκβάζεηο, ζηνλ ξαηζηζκφ θαη ζηνλ πφιεκν, επηδηψθνληαο ηελ αιιαγή ησλ
πνιηηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
97. Γεληά ησλ 700 επξώ: Ζ ζησπειή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ λέσλ (25-35
εηψλ), ε νπνία, εμαηηίαο ηεο αλαγθαζηηθήο ππεξεξγαζίαο, ηεο ρακειήο
ακνηβήο θαη ηνπ αβέβαηνπ επαγγεικαηηθνχ κέιινληνο, ράλεη ηε
δπλαηφηεηα γηα απηνπξαγκάησζε θαη ηηο επθαηξίεο γηα κηα αμηνπξεπή δσή.
98. Γελνθηνλία (ε): Δίλαη πξνκειεηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εμφλησζε –ελ’
φισ ή ελ κέξεη– κηαο εζληθήο, θπιεηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο νκάδαο.
99. Γιώζζα (ε): Σν ζχζηεκα ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο
ζρέζεσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη «απνηππσκέλν» ζην κπαιφ ησλ νκηιεηψλ
κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο θαη κε βάζε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ (F. de
Saussure).
100. Γισζζηθόο ηκπεξηαιηζκόο: Ζ πνιηηηθή κηαο ρψξαο πνπ απνζθνπεί ζηελ
επηβνιή ηεο δηθήο ηεο γιψζζαο θαη ζηελ εμαθάληζε ησλ εζληθψλ γισζζψλ
θαη ηνπ πνιηηηζκνχ άιισλ ιαψλ.
101. Γισζζνκάζεηα (ε): Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζην λα γίλνπκε πην
αλνηρηνί ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηε λννηξνπία άιισλ αλζξψπσλ, ζηε
βειηίσζε ησλ γλψζεψλ καο, ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο κεηξηθήο καο
γιψζζαο θαη ζηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχκε απφ ηελ ειεπζεξία λα
εξγαζηνχκε ή λα ζπνπδάζνπκε ζε άιιε ρψξα.
102. Γλώκε (ε): Δίλαη ε έθθξαζε κηαο θξίζεο, κηαο αμηνιφγεζεο, κηαο
επηζπκίαο, ή ελφο ζπλαηζζήκαηνο, ζρεηηθά κε έλα ζέκα.
103. Γλσζηαθή λεπξνεπηζηήκε: Δίλαη επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη
κε ηε κειέηε ηνπ βηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ηεο γλψζεο, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηηο
εθδειψζεηο ηνπο.
104. Γνπαληάλακν: Σν 2002, νη ΖΠΑ κεηέθεξαλ ηνπο πξψηνπο θξαηνχκελνπο
ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» –κε θνπθνχιεο ζην θεθάιη θαη
αιπζνδεκέλνπο– ζην θέληξν θξάηεζεο ζηε Ναπηηθή Βάζε ηνπ Κφιπνπ ηνπ
Γνπαληάλακν, ζηελ Κνχβα. Πνιινί απ’ απηνχο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε
δηθαζηήξην, δηθεγφξν, νχηε ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο επηζθεθζεί ε
νηθνγέλεηά ηνπο. Αξθεηνί θξαηνχκελνη έρνπλ απνπεηξαζεί λα
απηνθηνλήζνπλ. Άιινη θξαηνχκελνη, ζηελ απφγλσζή ηνπο, μεθίλεζαλ
απεξγίεο πείλαο θαη θξαηήζεθαλ ζηε δσή, κεξηθέο θνξέο παξά ηε ζέιεζή
ηνπο, κε επψδπλεο δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο ζίηηζεο.
(www.amnesty.org.gr).
105. Γξαθεηνθξαηία (ε): Σν άθακπην ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ (ή θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
βξαδχηεηα, ηππνιαηξία, πνιππινθφηεηα θαη έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, κε
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απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε επίιπζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο
πνιίηεο θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Γάιιν θνηλσληνιφγν
Michel Crozier (Σν Γξαθεηνθξαηηθφ Φαηλφκελν, 1964), ν γξαθεηνθξαηηθόο
νξγαληζκόο είλαη έλαο νξγαληζκόο πνπ δελ κπνξεί λα δηνξζώζεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ καζαίλνληαο από ηα ιάζε ηνπ. Γηα ηνλ Woodrow Wilson,
(1856-1924), 28ν πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε γξαθεηνθξαηία
κπνξεί λα ππάξμεη κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ην ζύλνιν ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ
θξάηνπο απνκαθξύλεηαη από ηελ θνηλή πνιηηηθή δωή ηνπ ιανύ.
106. Γξαθή (ε): Ζ ηέρλε ηεο νξγάλσζεο γξαπηψλ θεηκέλσλ, πνπ απνβιέπεη
ζηελ άξηηα δηαηχπσζε ησλ ηδεψλ καο θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο
άιινπο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009

Γ

107. Γακαζθελό ζπαζί: Μαδί κε ην θαηάλα ησλ ζακνπξάη, απνηέιεζαλ ηα πην
θεκηζκέλα είδε ζπαζηψλ ηεο ηζηνξίαο. Οη ηζηνξηνγξάθνη ησλ
ηαπξνθνξηψλ βεβαηψλνπλ φηη ηα δακαζθελά ζπαζηά ησλ αξαθελψλ
κπνξνχζαλ λα θφςνπλ ηε ζηδεξέληα παλνπιία ησλ ηππνηψλ κε έλα
ρηχπεκα!
108. Γεηζηδαηκνλία (πξόιεςε) (ε): Ζ πίζηε πνπ κε αλνξζνινγηθφ ηξφπν
απνδίδεη ζε ηπραία γεγνλφηα ή ζε αληηθείκελα ππεξθπζηθέο ηδηφηεηεο νη
νπνίεο κπνξνχλ δήζελ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ. Άξεο Γηαβξήο 2009
109. Γεμηόηεηεο (νη): Οη αμηνινγήζηκεο ηθαλφηεηεο (γλψζεηο, ηξφπνο ζθέςεο,
ηερληθέο θιπ), ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ βειηηψλεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ή ζηελ εξγαζία ηνπ.
110. Γεπηεξεύνπζεο (πνιηηηζκηθέο) αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ πνιηηηζκφ (πγεία, κφξθσζε, ειεχζεξνο ρξφλνο, ςπραγσγία, παηρλίδη,
θαιιηηερληθή έθθξαζε θηι).
111. Γεκαγσγόο: Ο πνιηηηθφο πνπ κε αζέκηηα κέζα (θνιαθείεο θαη ππνζρέζεηο)
επηδηψθεη λα παξαπιαλήζεη ην ιαφ θαη λα απνζπάζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη πνιηηηθά νθέιε.
112. Γεκεγέξηεο (ν): Ο άλζξσπνο πνπ εμεγείξεη, πνπ μεζεθψλεη ηα πιήζε.
113. Γεκηνπξγηθή αλάγλσζε: Ζ αθνζησκέλε αλάγλσζε πνπ κεηαηξέπεη ην
γξαπηφ θείκελν ζε πεδίν εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ θαη απνηειεί αθεηεξία γηα
πεξαηηέξσ αλαδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ.
114. Γεκνθξαηία (ε): Σν πνιίηεπκα πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ ειεπζεξία ησλ
πνιηηψλ, πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά, θαη θαηνρπξψλεηαη κε
ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
115. Γεκνθξαηηθό έιιεηκκα: Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη φηη ηα
ζεζκηθά φξγαλα κηαο θνηλσλίαο ή ελφο δηαθξαηηθνχ νξγαληζκνχ
ζηεξνχληαη δεκνθξαηηθφηεηαο θαη φηη θαίλνληαη απξφζηηα ζηνλ πνιίηε,
εμαηηίαο ηεο πεξίπινθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
116. Γεκόζην Γίθαην: Δίλαη ν θιάδνο ηνπ δηθαίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο
ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ, σο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ην θξάηνο.
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117. Γεκνηηθόηεηα (ε): Ο βαζκφο απνδνρήο ελφο πξνζψπνπ απφ έλα ζχλνιν
αλζξψπσλ (απφ ην θνηλφ). Αλαθεξφκαζηε ζε αχμεζε ή κείσζε ηεο
δεκνηηθφηεηαο ελφο πξνζψπνπ.
118. Γεκνςήθηζκα (ην): Ζ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, ζηελ νπνία ην εθινγηθφ
ζψκα ςεθίδεη θαη απνθαίλεηαη κε έλα «λαη» ή κε έλα «φρη» ζρεηηθά κε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αθνξά ηε δεκφζηα δσή κηαο ρψξαο.
119. Γηα βίνπ κάζεζε (δηα βίνπ εθπαίδεπζε): Πεξηιακβάλεη ηηο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ
νξίδνληα, ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ
ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο ηνπ.
120. Γηαδίθηπν (ίληεξλεη) (ην): Σν παγθφζκην δίθηπν ησλ εθαηνκκπξίσλ
ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ, πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε
ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ. Σν δηαδίθηπν άξρηζε κε 4 ππνινγηζηέο ην
1969 θαη νλνκαδφηαλ ARPAnet. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
121. Γηάινγνο πνιηηηζκώλ: Σν ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ πξνζέγγηζε θαη αιιεινθαηαλφεζε εζλψλ κε δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο θαη ζξεζθείεο, ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ
θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε ιανχ.
122. Γηάινγνο: Ζ εηιηθξηλήο αληαιιαγή απφςεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε
κηαο ιχζεο απνδεθηήο απφ φινπο ηνπο κεηέρνληεο.
123. Γηαπαηδαγώγεζε (ε): Σν ζχλνιν ησλ αξρψλ-αμηψλ θαη ησλ κεζφδσλ κε
ηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ε πλεπκαηηθή ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο
αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο.
124. Γηαπινθή (ε): Σν πιέγκα ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ,
λφκηκσλ ή άλνκσλ, αλάκεζα ζε ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο, ε νπνία
νδεγεί άθεπθηα ζηε δηαθζνξά ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ.
125. Γηαζεκόηεηα (celebrity) (ε): Έλα επξέσο αλαγλσξηδφκελν πξφζσπν ζην
νπνίν ζηξέθνληαη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, θαζψο εμάπηεη ηελ
πεξηέξγεηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπ θνηλνχ.
126. Γηαζθέδαζε (ε): Ζ απαιιαγή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηηο έγλνηεο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο θαη ε εχζπκε δηάζεζε πνπ ηε ζπλνδεχεη.
127. Γηαθήκηζε (εκπνξηθή) (1): Ζ πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο
θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, κε ηελ πξνβνιή πεηζηηθψλ
κελπκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.
128. Γηαθήκηζε (εκπνξηθή) (2): Ζ ηέρλε λα ζεκαδεχεηο ην θεθάιη θαη λα
πεηπραίλεηο ην πνξηνθφιη (Βαλο Πάθαξλη).
129. Γηαθεκηζηηθέο ηερληθέο: Οη ηδηαίηεξεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο ν
δηαθεκηζηήο επηρεηξεί λα θαηαζηήζεη ην κήλπκα απνηειεζκαηηθφηεξν. Οη
κέζνδνη απηέο απνβιέπνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ,
ζηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο (ηε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ηνπ
κελχκαηνο, ηα ινγνπαίγληα θιπ.)
130. Γηαθσηηζκόο: Γηαθσηηζκφο είλαη ε έμνδνο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ
αλσξηκφηεηα γηα ηελ νπνία ππεχζπλνο είλαη κφλνλ ν ίδηνο. (Δκκάλνπει
Καλη, 1724-1804).
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131. Γηδαθηηθή (ε): Κιάδνο ηεο Παηδαγσγηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο.
132. Γίθαην (γξαπηνί λόκνη) (1): Σν ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο
ζρέζεηο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο, νξίδνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο
θαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε παξάβαζή ηνπο.
Γίθαην (ζεηό δίθαην) (2): Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη
εμαλαγθαζηηθψλ θαλφλσλ (λφκσλ) νη νπνίνη θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ
πξνζψπσλ πνπ δηαβηνχλ ζε κηα θνηλσλία. Σν δίθαην δελ πξνέξρεηαη απφ
ηελ αηνκηθή ζέιεζε ησλ αηφκσλ αιιά επηβάιιεηαη εμσηεξηθά (εηεξφλνκνο
ξχζκηζε), επηηάζζνληαο θαη θαζνξίδνληαο ηη κπνξεί θαη ηη πξέπεη ή ηη δελ
κπνξεί θαη ηη δελ πξέπεη λα πξάηηνπλ ρσξίο λα δεηεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο
(επηηαθηηθή ξχζκηζε), επηβάιινληαο φκσο ζηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο
θπξψζεηο (εμαλαγθαζκφο). Οη θαλφλεο Ζζηθήο –ζε αληίζεζε κε εθείλεο ηνπ
Γηθαίνπ– απεπζχλνληαη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ εζσηεξηθή ηνπ
δηάζεζε, πξνεξρφκελνη απφ ηε ζπλείδεζή ηνπ· αιιά ε ζπκκφξθσζε κε
απηνχο γίλεηαη νηθεηνζειψο, ρσξίο εμαλαγθαζκφ.
133. Γηθαίσκα: Κάζε εζηθά ηεθκεξησκέλε απαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ λα
ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
134. Γηθαζηηθή πιάλε: Ζ θαηαδίθε θαη ηηκσξία ελφο αλζξψπνπ απφ έλα
(πνηληθφ) δηθαζηήξην γηα έγθιεκα πνπ δελ έρεη δηαπξάμεη.
135. Γηθηαηνξία (ε): Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο κηαο ρψξαο, θαηά ην νπνίν
έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ ζπγθεληξψλεη ζηα ρέξηα ηεο ηε λνκνζεηηθή
θαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ηελ νπνία αζθεί αλεμέιεγθηα.
136. Γηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ (ησλ εξγαηώλ): Όξνο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Μαξμηζηέο γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε κεηαβαηηθή
πνιηηεηαθή θαηάζηαζε αλάκεζα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θαη ηελ αηαμηθή
θνκκνπληζηηθή θνηλσλία. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, ε εμνπζία δελ
ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα ελφο δηθηάηνξα, αιιά ζηνπο πξνιεηάξηνπο
(εξγάηεο). Άξεο Γηαβξήο 2009
137. Γνγκαηηζκόο: Σξφπνο ζθέςεο βαζηζκέλνο ζηε βεβαηφηεηα γηα ηελ
απφιπηε αιήζεηα κηαο ηδέαο, ε νπνία δελ επηδέρεηαη θξηηηθήο ή
ακθηζβήηεζεο.
138. Γπλάζηεο (πνιηηηθή δσή): Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε απφιπην
άξρνληα πνπ αζθεί κε ηπξαλληθφ ηξφπν ηελ εμνπζία. ηα απφιπην θπξίσο
άξρνληα πνπ είλαη θαηαπηεζηηθφο θαη ηπξαλληθφο.
Γπλάζηεο (ζπλζήθεο, ζεζκνί, λννηξνπίεο): Οη ζπλζήθεο (θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) πνπ αζθνχλ έληνλα αξλεηηθή
επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο δηακνξθψλνληαο αλάινγα ηνλ ηξφπν ζθέςεο
θαη ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν.
Γπλάζηεο (θνηλσληθή δσή): Υαξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ πνπ επηβάιιεη κε
ηπξαλληθφ ηξφπν ηε ζέιεζή ηνπ ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ.
139. Γπηηθνπνίεζε (ε): Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θνηλσλίεο κε
κεγάιε ηζηνξία θαη παλάξραηα έζηκα πθίζηαληαη ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε
ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο
(ηερλνινγία, λνκνζεζία, νηθνλνκία, δίθαην, ηξφπνο δσήο, δηαηξνθή,
γιψζζα, ζξεζθεία θαη αμίεο).
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140. Δγθιήκαηα θαηά ηεο Αλζξσπόηεηαο: Πξάμεηο ηφζν ζνβαξέο θαη ζε ηφζν
επξεία θιίκαθα, ψζηε ε δηάπξαμή ηνπο λα κεηψλεη ηελ αλζξψπηλε θπιή
ζην ζχλνιφ ηεο.
141. Δζεινληηζκόο: Ζ αληδηνηειήο εξγαζία ελφο αλζξψπνπ ζηελ ππεξεζία θάπνηνπ
θνηλσθεινχο ζθνπνχ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
142. Δζηκηθό δίθαην (άγξαθνη λόκνη): Σν ζχλνιν ησλ θαλφλσλ θαη ησλ
εζίκσλ, κε βάζε ηα νπνία νξγαλψλεηαη ε θνηλσληθή δσή κηα ο νκάδαο
αλζξψπσλ ή ελφο ιανχ.
143. Δζληθή (πνιηηηζκηθή) θιεξνλνκηά: Σν ζχλνιν ησλ κλεκείσλ, ησλ
παξαδφζεσλ θαη ησλ αμηψλ ελφο έζλνπο πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφ ηηο
πξνεγνχκελεο γεληέο θαη δηαηεξνχληαη ζην παξφλ, γηα λα θιεξνδνηεζνχλ
ζηηο επφκελεο (γεληέο).
144. Δζληθή απηνγλσζία: Ζ δηαξθήο πξνζπάζεηα ελφο ιανχ λα γλσξίζεη ην
ηζηνξηθφ ηνπ παξειζφλ, ηηο παξαδφζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
εζληθή ηνπ θπζηνγλσκία.
145. Δζληθή ζπλείδεζε: Ζ επίγλσζε ησλ θνηλψλ ηζηνξηθψλ, εζηθψλ θαη
πνιηηηθψλ αμηψλ θαζψο θαη ησλ ζπιινγηθψλ βησκάησλ πνπ έρνπλ
δηακνξθψζεη ηε θπζηνγλσκία ελφο ιανχ.
146. Δζληθηζκόο: Ζ ηπθιή πξνζήισζε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ζηα εζληθά
ηδεψδε θαη ε ηαπηφρξνλε ππνηίκεζε άιισλ εζλψλ, κε ζθνπφ ηελ επηβνιή
ζ’ απηά.
147. Δζλνθάζαξζε (ε): Σν ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ
απνβιέπνπλ ζην εθηνπηζκφ κηαο εζληθήο νκάδαο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή γηα ηελ εμαζθάιηζε εζληθήο νκνηνγέλεηαο.
148. Δζλνθεληξηζκόο: Ζ ηάζε κηαο εζληθήο νκάδαο λα ζεσξεί ηα εζληθά ηεο
γλσξίζκαηα (αμίεο, παξαδφζεηο θηι) ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά θαη λα
κεηαηξέπεηαη ζε κέηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππφινηπσλ εζλψλ.
149. Έζλνο: Μηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ επίγλσζε ηεο θνηλήο ηνπο
ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ παξαδφζεσλ πνπ ηνπο
ελψλνπλ, θαη κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο γηα ην κέιινλ ηνπο.
150. Δζλόηεηα (εζληθή κεηνλόηεηα): Μηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ έρεη
πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα (γιψζζα, ζξεζθεία, παξαδφζεηο) δηαθνξεηηθά
απφ απηά ηνπ ηφπνπ ή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηακέλεη.
151. Δηδίθεπζε: Ζ απφθηεζε γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη δεμηνηήησλ ζε
ζπγθεθξηκέλν –άξα θαη πεξηνξηζκέλν– ηνκέα κηαο επηζηήκεο, κηαο ηέρλεο
ή ελφο επαγγέικαηνο.
152. Δίδσιν (Ίλδαικα): Σν πξφζσπν πξνο ην νπνίν εθδειψλεη έλαο άλζξσπνο
ή κία θνηλσληθή νκάδα ππέξκεηξν ζαπκαζκφ, πίζηε ή ιαηξεία.
153. Δηθαζία (ε): Γλψκε (ζπκπέξαζκα), ζηελ νπνία θαηαιήγνπκε
ζηεξηδφκελνη ζε νξηζκέλα δεδνκέλα, πνπ δελ εγγπψληαη ηελ αιήζεηα ηεο.
154. Δηιηθξίλεηα (ε): Ζ έθθξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζθέςεσλ θαη πξνζέζεψλ
καο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο.
155. Δηξήλε (ε): Έλαο ηξφπνο δσήο πνπ ζεκειηψλεηαη ζην ζεβαζκφ ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην θφβν θαη θάζε κνξθή απεηιήο.
156. Δθεβόιν όπιν: Σν φπιν πνπ βάιιεη καθξηά (ηφμν, αθφληην).
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157. Δθκαγείν (ην): Σν αξλεηηθφ απνηχπσκα ηεο κνξθήο ζηεξενχ ζψκαηνο
επάλσ ζε εηδηθφ εχπιαζην πιηθφ, ην νπνίν παξάγεηαη θπξίσο γηα ηελ
θαηαζθεπή πηζηψλ νκνησκάησλ ηεο.
158. Δθκαπιίδσ: Χζψ έλαλ άλζξσπν –κε ηε ζπκπεξηθνξά ή ηα πξφηππα πνπ
ηνπ πξνβάιισ– ζε εζηθή δηαθζνξά.
159. Δθκαπιηζκόο: Ζ εμψζεζε ζε εζηθή δηαθζνξά.
Δθκαπιηζηήο: Απηφο πνπ αιινηψλεη ηηο εζηθέο αμίεο ελφο αλζξψπνπ
εμσζψληαο ηνλ ζηελ εζηθή δηαθζνξά.
160. Δθπαίδεπζε (ε): Ο ζεζκφο πνπ κε ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία απνζθνπεί
ζηελ πλεπκαηηθή, ζσκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ.
161. Έιεγρνο ηνπ λνπ: Σν ζχλνιν ησλ κεζφδσλ πνπ επηδηψθνπλ λα
ππνλνκεχζνπλ ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη λα ζέζνπλ ππφ
ηνλ έιεγρφ ηνπο ηε ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο απνθάζεηο θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
162. Διεύζεξε αγνξά (νηθνλνκία): Ζ αληίιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θηιειεπζεξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αγνξά πξέπεη λα ιεηηνπξγεί
ρσξίο ηνλ έιεγρν, ηελ νηθνλνκηθή παξέκβαζε ή ηηο ξπζκίζεηο ησλ
θπβεξλήζεσλ.
163. Διεπζεξία (ε): Σν δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα εθθξάδεη αλεκπφδηζηα ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ζεβφκελνο ηελ ίδηα δπλαηφηεηα θαη ζηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ.
164. Διεπζεξία ηνπ Σύπνπ: Σν δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα εθθξάδνπλ ηε
γλψκε ηνπο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο δεκφζηα, ρσξίο θακηά
εμσηεξηθή παξέκβαζε, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ, λα δέρνληαη
θαη λα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο.
165. Διεύζεξνο ρξόλνο: Ο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπκε ζε δεκηνπξγηθέο θαη κε
ρξεζηκνζεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε ηε ζσκαηηθή,
ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή καο αλαδσνγφλεζε.
166. Διπίδα (ε): Ζ ςπρηθή δχλακε πνπ σζεί ηνλ άλζξσπν λα αγσληζηεί γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ή εληζρχεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα
επλντθέο εμειίμεηο.
167. Έκκεζε θνξνιόγεζε (έκκεζνη θόξνη): Σα έζνδα ιακβάλνληαη απφ φιεο
ηηο θνηλσληθέο νκάδεο αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο εθφζνλ δελ είλαη εχθνιε
ε δηάθξηζε ζην εηζφδεκα ή γηα πνηθίινπο άιινπο ιφγνπο. Ζ έκκεζε
θνξνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ άληιεζεο εζφδσλ ζε πεξηπηψζεηο
πνπ δελ είλαη απηφ εθηθηφ ή εχθνιν κέζσ ησλ θιηκάθσλ ηεο άκεζεο.
Παξαδείγκαηα έκκεζεο θνξνιφγεζεο απνηεινχλ ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο (ΦΠΑ), ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (πιελ ΦΠΑ), ν θφξνο
ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ, ηέιε ραξηνζήκνπ, θφξνο κεηαβίβαζεο
αθηλήησλ θαη θφξνο κεγάιεο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο(ΦΜΑΠ). Όζν
κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηεο έκκεζεο θνξνιφγεζεο έλαληη ηεο άκεζεο
ζην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ηφζν πην αδχλακν είλαη ην θνξνινγηθφ
ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
168. Δκπάζεηα (ε): Ζ αληηπάζεηα, ν θζφλνο ή ην κίζνο πνπ ηξέθεη έλαο
άλζξσπνο γηα έλαλ άιιν άλζξσπν ή κηα ηδέα, ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ
εκπνδίδνπλ λα ηελ αμηνινγήζεη κε λεθαιηφηεηα θαη επζπθξηζία.
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169. Δλδεήο (ν), ε ελδεήο, ην ελδεέο: Ο άλζξσπνο πνπ ζηεξείηαη ηνπο
αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ψζηε λα εμαζθαιίζεη κηα αμηνπξεπή
δσή. Άξεο Γηαβξήο 2009
170. Έλδεηα (ε): Ζ απνπζία, ε παληειήο έιιεηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ
είλαη αλαγθαίνη γηα κηα αμηνπξεπή δσή. Μεηαθνξηθά, κπνξνχκε λα
κηιήζνπκε γηα έλδεηα ηδεψλ, γλψζεσλ, επηρεηξεκάησλ· γηα πλεπκαηηθή
έλδεηα, θηι. πξαγκάησλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα έλαλ άλζξσπν.
171. Δλεξγεηηθή (δεκηνπξγηθή) ςπραγσγία: Ζ ςπραγσγία πνπ βαζίδεηαη ζηε
δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ή ζηελ επηλφεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή καο θαιιηέξγεηα.
172. Δλεξγόο πνιίηεο: Ο πνιίηεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηθή ζπλείδεζε.
173. Δλεκέξσζε (ε): Ζ αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε θαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε
ησλ εμειίμεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο,
νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο.
174. Δμαρξείσζε (γηα αλζξώπνπο): Καζηζηψ έλαλ άλζξσπν –κε ηε
δηαπαηδαγψγεζε ή ηε ζπκπεξηθνξά κνπ ή ηα πξφηππα πνπ ηνπ πξνβάιισ–
αρξείν, ηνπ αθαηξψ θάζε ζηνηρείν εζηθφηεηαο αιινηψλνληαο ηηο εζηθέο ηνπ
αμίεο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
175. Δμέγεξζε (ε): Ζ άξλεζε ππνηαγήο ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο
νκάδαο ζηελ πθηζηάκελε (θξαηηθή ζπλήζσο) εμνπζία, ε νπνία ζπλήζσο
εθδειψλεηαη κε βίαην ηξφπν.
176. Δμνβειίδσ: Παχσ λα ρξεζηκνπνηψ θάηη. Μεηαθνξηθά, απνκαθξχλσ θάηη.
177. Δμνπζία (ε) (1): Ζ δχλακε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ λα ξπζκίδνπλ κε ηηο
απνθάζεηο ηνπο ηε δσή αλζξψπσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Δμνπζία (2): Σν δηθαίσκα ή ε δχλακε πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο ή κηα
θνηλσληθή νκάδα λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ (ηεο), δηακνξθψλνληαο ηνλ
ηξφπν δσήο ή ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ.
178. Δμσζώ: Χζψ έλα αληηθείκελν πξνο ηα έμσ, ζπλήζσο βίαηα. Μεηαθνξηθά,
παξαθηλψ έληνλα ή πηεζηηθά έλαλ άλζξσπν λα πξάμεη θάηη πνπ δελ ζέιεη.
179. Δπάγγεικα (ην): Ζ εξγαζία ελφο αλζξψπνπ, ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα
πξνέξρεηαη απφ ηε βαζηά γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε δηαξθή επηκφξθσζή
ηνπ.
180. Δπαγγεικαηηθή ζπλείδεζε: Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εζηθψλ δεζκεχζεσλ
(ππνρξεψζεσλ) πνπ ζπλεπάγεηαη ε άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο θαη ε
επίγλσζε ηνπ αλζξψπνπ φηη κε απηφ ζπκβάιιεη, εθηφο απφ ηελ αηνκηθή,
ζηελ θνηλσληθή πξφνδν.
181. Δπαΐσλ (ν): Ο εηδηθφο, ν εμεηδηθεπκέλνο γλψζηεο ελφο αληηθεηκέλνπ.
182. Δπέλδπζε (ε) (νηθνλνκία): Ζ παξαγσγή αγαζψλ ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ αγαζψλ.
183. Δπηδεηθηηθή θαηαλάισζε: Ζ θαηαλάισζε αθξηβψλ πιηθψλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα πξνβάιεη ην άηνκν ηελ πςειή θνηλσληθή ζέζε
(status) θαη ηνλ πινχην ηνπ. Ζ επηδεηθηηθή θαηαλάισζε ππαγνξεχεηαη απφ
θνηλσληθνχο παξάγνληεο (ηε καηαηνδνμία ηνπ αλζξψπνπ) θαη φρη απφ ηελ
αλάγθε γηα θάιπςε ησλ πξσηεπνπζψλ αλαγθψλ.
184. Δπίπιαζηνο (γηα αλζξώπηλε εθδήισζε ή ζπκπεξηθνξά): Πξνζπνηεηφο,
φρη αιεζηλφο.
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185. Δπηπόιαηνο (γηα αλζξώπνπο): Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε
άλζξσπν ηνπ νπνίνπ ε ζθέςε θαη ε ζπκπεξηθνξά δηαθξίλνληαη απφ
πξνρεηξφηεηα, έιιεηςε πξνζνρήο, ζνβαξφηεηαο ή απφ βηαζχλε.
186. Δπηξξνή (1): Ζ δχλακε πνπ αζθείηαη ζε έλαλ άλζξσπν ή κηα θνηλσληθή
νκάδα θαη παξάγεη απνηέιεζκα ρσξίο ηελ άζθεζε άκεζεο βίαο ή
πξνζηαγήο.
Δπηξξνή (2): Ζ δχλακε ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο λα
επεξεάδεη, λα ειέγρεη ή λα θαηεπζχλεη ηηο ηδέεο, ηηο επηινγέο θαη ηηο
απνθάζεηο ελφο αλζξψπνπ ή ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
187. Δπηζηήκε (ε): Σν ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ
πξνθχςεη απφ ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη κειέηε ησλ θπζηθψλ θαη
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα δηαηππσζνχλ νη λφκνη ή νη
αξρέο πνπ ηα δηέπνπλ
188. Δπηζηεκνινγία ή ζεσξία ηεο γλώζεο: Δίλαη ν θάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ
πξαγκαηεχεηαη ηε θχζε θαη ηα φξηα ηεο γλψζεο. Μεξηθά απφ ηα
εξσηήκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ είλαη: Ση είλαη γλψζε; Πψο απνθηάηαη ε
γλψζε; Πνηα είλαη ε πεγή ηεο γλψζεο; Πνηα είλαη ε δνκή θαη ηα φξηα ηεο
γλψζεο; Πψο γλσξίδνπκε φηη γλσξίδνπκε;
189. Δπηζηεκνληθόο αλαιθαβεηηζκόο: Ζ άγλνηα παιαηφηεξσλ ή ζχγρξνλσλ
ζεκειηαθψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη επνκέλσο ε αδπλακία ηνπ
αλζξψπνπ λα ηηο αμηνπνηήζεη γηα ηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηεο
εζσηεξηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
190. Δπηρείξεκα (ην): Δίλαη κηα ζεηξά αιιειέλδεησλ πξνηάζεσλ
(πξνθείκελεο), πνπ ζρεκαηίδεηαη γηα λα θαηαζηήζεη θαλεξή ηελ αιήζεηα
κηαο γλψκεο (ζπκπέξαζκα).
191. Δξγαζία (ε): Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία θνηλσληθά ρξήζηκνπ απνηειέζκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε δηαβίσζε.
192. Δπγνληθή (ε): Κιάδνο ηεο επηζηήκεο πνπ βαζίδεηαη ζην γελεηηθφ έιεγρν
ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο, ψζηε λα βειηηψζεη ηα βηνινγηθά
γλσξίζκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ή λα αληηκεησπίζεη φζα ζεσξνχληαη
αλεπηζχκεηα. ηε ρηηιεξηθή Γεξκαλία, ε επγνληθή πήξε ηε κνξθή
γελνθηνλίαο, θαζψο νη λαδί εθηέιεζαλ ή ρξεζηκνπνίεζαλ σο πεηξακαηφδσα
θαηαδίθνπο, αληηθξνλνχληεο, αλζξψπνπο κε κεησκέλεο λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο, νκνθπιφθηινπο, άλεξγνπο θαη ςπραζζελείο, κε ζθνπφ λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα «θαζαξή» γεξκαληθή θπιή.
193. Δπεκεξία (ε): Ζ επάξθεηα ησλ πιηθψλ κέζσλ ηεο δσήο, πνπ επηηξέπεη ηηο
απαξαίηεηεο γηα έλαλ πνιηηηζκέλν άλζξσπν αλέζεηο. (Δ. Π. Παπαλνχηζνο).
194. Δπκάξεηα (ε): Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ κηα δσή πινχζηα,
πνιπηειή, κε πνιιέο αλέζεηο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
195. Δπλνηνθξαηία: Ζ πξνψζεζε θαη ε επηθξάηεζε αηφκσλ ζε θαίξηεο ζέζεηο
ηεο δεκφζηαο δσήο, φρη ράξε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο αιιά ράξε ζηελ εχλνηα
ησλ εθάζηνηε ηζρπξψλ.
196. Δπξπκάζεηα (ε): Ο πινχηνο ησλ πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ε
επξχηεηα ησλ γλψζεσλ ελφο αλζξψπνπ.
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197. Δπξσπατθέο αμίεο: Οη αμίεο πνπ δηακφξθσζαλ ηε θπζηνγλσκία ηεο
ζχγρξνλεο Δπξψπεο θαη απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οη αμίεο απηέο είλαη: ν αλζξσπηζκφο, ε εηξήλε, ε δεκνθξαηία, ε ηζφηεηα, ε
αλεθηηθφηεηα. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
198. Δπξσπατθή Έλσζε: Μηα νηθνγέλεηα επξσπατθψλ δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ,
νη νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ
επεκεξία. Ζ ΔΔ είλαη φλησο κνλαδηθή. Σα θξάηε κέιε ηεο έρνπλ ζεζπίζεη
θνηλά ζεζκηθά φξγαλα ζηα νπνία εθρσξνχλ νξηζκέλεο εμνπζίεο ηνπο, ψζηε
λα ιακβάλνληαη δεκνθξαηηθέο απνθάζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα
ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
199. Δπξώπε ησλ πνιηηώλ: Σν φξακα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα πξναζπίζεη
ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο θαη λα ζεκειηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ην κέιινλ ηνπο.
200. Δπππόιεπηνο: Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδνπκε ζε άλζξσπν ηνλ νπνίν
φινη εθηηκνχλ γηα ην ήζνο ηνπ.

Ε

201. Εεισηήο (ν): Ο έλζεξκνο θαη αθνζησκέλνο ππνζηεξηθηήο κηαο ηδέαο.

Ζ

202. Ζγεκνληθόο (ν): Απηφο πνπ αλήθεη, αλαθέξεηαη, ηαηξηάδεη ή ζα ηαίξηαδε ζε
εγεκφλα. Μεηαθνξηθά, απηφο έρεη έλα ραξαθηήξα κεγαιφπξεπν,
επηβιεηηθφ, πινπζηνπάξνρν ή γελλαηφδσξν.
203. Ζγεκνληζκόο (ν): Ζ επηδίσμε ελφο θξάηνπο, ελφο αηφκνπ ή κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο λα αζθήζεη πνιηηηθή εγεκνλία (λα θεδεκνλεχζεη) ζε
άιια θξάηε, αλζξψπνπο ή θνηλσληθέο νκάδεο.
204. Ζδνληζκόο (ν): Κάζε θηινζνθηθή ζεσξία πνπ δέρεηαη σο κνλαδηθή αξρή
ηεο εζηθήο, σο χςηζην ζθνπφ θαη ππέξηαην αγαζφ, ηελ αλαδήηεζε ηεο
εδνλήο θαη ηελ απνθπγή ηνπ πφλνπ. (Ζ ζεσξία ηεο Kπξελατθήο ρνιήο).
205. Ζδππάζεηα (ε): Ζ έληνλε ξνπή ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηηο εδνλέο, ε νπνία
εθδειψλεηαη θπξίσο κε αηζζεζηαθή θαη ξάζπκε ζπκπεξηθνξά.
206. Ζδύο: Απηφο πνπ έρεη επράξηζηε γεχζε.
207. Ζζηθέο αμίεο: Οη εζηθέο πξνηεξαηφηεηεο, κε βάζε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη
νξγαλψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκβίσζε.
208. Ζζηθή (ε): Σν ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη
ξπζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
209. Ζζηθή αλαιγεζία: Ζ αδηαθνξία (ε απάζεηα) γηα ηα δεηλά ησλ
ζπλαλζξψπσλ καο.
210. Ζζηθνιόγνο (ν): Ο άλζξσπνο πνπ θξίλεη ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ
δηαθαηερφκελνο απφ ζπληεξεηηθέο πεξί εζηθήο απφςεηο.
Ζζηθνινγώ: Κξίλσ κε δνγκαηηθφ ηξφπν ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ.
211. Ήζνο (εζηθό θξόλεκα): Ζ αλψηαηε έθθξαζε ηεο εζηθήο σξηκφηεηαο ηνπ
αλζξψπνπ ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κε επίγλσζε
ηνπ ρξένπο, ζπλαίζζεζε επζχλεο θαη ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα αμηψλ. (Δ.
Π. Παπαλνχηζνο).
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212. Ζκηκάζεηα (ε): Ζ ςεπδαίζζεζε πεξί θαηνρήο ζπνπδαίσλ γλψζεσλ, ελψ
απηέο είλαη αλεπαξθείο ή ζπγθερπκέλεο.
213. Ζκηκαζήο (-ήο, -έο): Ο άλζξσπνο πνπ βαπθαιίδεηαη κε ηελ ηδέα φηη
θαηέρεη ζπνπδαίεο γλψζεηο, ελψ απηέο είλαη αλεπαξθείο ή ζπγθερπκέλεο.

Θ

Η

214. Θάξξνο (ην): Ζ ςπρηθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ σζεί λα
ππεξληθήζεη ην θφβν θαη –παξά ηελ επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ– λα αγσληζηεί
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
215. Θενπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο: Ζ κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε ππέξηαηε αμία
ηεο δσήο θαη ε ηαπηφρξνλε ππνβάζκηζε ησλ εζηθψλ αμηψλ (ηεο
ειεπζεξίαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θηι).
216. Θεξκόο Πόιεκνο: Ζ έλνπιε ζχγθξνπζε κεηαμχ ρσξψλ ή κεγάισλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ.
217. Θεώξεκα ηεο Με-πλέπεηαο: Σν ζεψξεκα ηνπ καζεκαηηθνχ Κνπξη
Γθέληει (Kurt Gödel, 1906-1978), ν νπνίνο ζε ειηθία 25 εηψλ απέδεημε
φηη θάζε ζχζηεκα αμησκάησλ έρεη ελδνγελείο πεξηνξηζκνχο, θαζψο
ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία πξφηαζε ε αιήζεηα ηεο νπνίαο είλαη αδχλαην λα
απνδεηρηεί. Απηφ ην κειαγρνιηθφ θαη πξνθιεηηθφ γηα ζπκπέξαζκα θιφληζε
ηελ απφιπηε βεβαηφηεηα ηεο καζεκαηηθήο αιήζεηαο θαη έζεζε ζε λέεο
βάζεηο ηα ζεκέιηα ηεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο θαη ηε γλψζεο.
218. Θηαζώηεο (ν): Ο άλζξσπνο πνπ δέρεηαη θαη ππνζηεξίδεη ζεξκά κηα ηδέα,
κηα ζεσξία θηι. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
219. Ηδαληθά (ηα): Οη ζηφρνη ηνπ αλζξψπνπ πνπ εκπλένληαη απφ πλεπκαηηθέο
θαη εζηθέο αμίεο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ αγψλα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.
220. Ηδενιεςία (ε): Ζ παζνινγηθή εκκνλή αλζξψπσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε
κηα ηδέα ή ζε έλα δφγκα. Άξεο Γηαβξήο 2009
221. Ηδηόιεθην (ην): Ζ ηδηαίηεξε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεξηνξηζκέλν
ζχλνιν αηφκσλ, π.ρ. ε παξέα ησλ θίισλ.
222. Ηδηνηειήο (άλζξσπνο): Ο άλζξσπνο πνπ απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
αηνκηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ
πξάμεψλ ηνπ ζηνπο άιινπο.
223. Ηδηνηειήο (ζηόρνο): Ο ζηφρνο πνπ απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αδηαθνξία ηνπ αλζξψπνπ
γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ επηινγψλ ηνπ ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ.
Ηδησηηθό Γίθαην: Δίλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ηδησηψλ, δειαδή κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ δελ αζθνχλ θξαηηθή
εμνπζία.
224. Ηκπεξηαιηζκόο: Ζ πνιηηηθή ηεο επέθηαζεο ηνπ ειέγρνπ ή ηεο θπξηαξρίαο
κηαο ρψξαο ζε άιιεο.
225. Ηζεγνξία (ε): Σν δηθαίσκα φισλ ησλ πνιηηψλ λα δηαηππψλνπλ ειεχζεξα
θαη δεκφζηα ηηο απφςεηο ηνπο.
226. Ηζνλνκία (ε): Ζ ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ έλαληη ηνπ λφκνπ αλεμάξηεηα
απφ νηθνλνκηθή επηθάλεηα, θαηαγσγή, θχιν, θπιή θηι.
227. Ηζόηεηα (ε): Σν δηθαίσκα ηεο ίζεο (ρσξίο δηαθξίζεηο) αληηκεηψπηζεο ησλ
αλζξψπσλ-πνιηηψλ απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα κηαο πνιηηείαο.
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228. Ηζηνξηθόο αλαιθαβεηηζκόο: Ζ έιιεηςε ζηνηρεησδψλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ,
ε νπνία θαζηζηά ηνλ άλζξσπν αλίθαλν λα εξκελεχζεη ηα πνιχπινθα
γεγνλφηα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο.

Κ

229. Καζήθνληα (ππνρξεώζεηο): Οη εζηθέο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο.
230. Καηξνζθνπηζκόο (ν): Ζ επηδίσμε ελφο πνιηηηθνχ λα εμαζθαιίζεη πνιηηηθά
νθέιε εθκεηαιιεπφκελνο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο, ψζηε λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηνπ ζην ιαφ ή αθφκε θαη λα
αλαξξηρεζεί ζηελ εμνπζία.
231. Καλίβαινο (ν): Μέινο πξσηφγνλεο θπιήο πνπ ηξψεη αλζξψπηλν θξέαο·
αλζξσπνθάγνο. Μεηαθνξηθά, ραξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ πνπ, γηα λα
επηθξαηήζεη ζηελ θνηλσλία, δελ δηζηάδεη λα εμνληψζεη ή λα εθκεδελίζεη
ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ.
232. Καπηηαιηζκόο (θεθαιαηνθξαηία): Σν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο,
δηαλνκήο θαη αληαιιαγήο πξντφλησλ, ζην νπνίν ν ζπζζσξεπκέλνο πινχηνο
(ην θεθάιαην) επελδχεηαη απφ ηνπο ηδηψηεο θαηφρνπο ηνπ (θαπηηαιηζηέοθεθαιαηνχρνπο) κε ζθνπφ ην θέξδνο. Σα ζεκειηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θαπηηαιηζκνχ είλαη: Ζ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ν αληαγσληζκφο γηα
ηελ θαηάθηεζε αγνξψλ, ε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε.
233. Καηαγγειία (ε): Ζ δεκφζηα δηακαξηπξία ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηεο
δεκφζηαο δσήο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
234. Καηαδπλάζηεπζε: Ζ άζθεζε ηπξαλληθήο εμνπζίαο.
Καηαδπλαζηεύσ (γηα ζπλζήθεο, ζεζκνύο, λννηξνπίεο): Οη ζπλζήθεο
(θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) πνπ αζθνχλ έληνλα
αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο δηακνξθψλνληαο αλάινγα ηνλ ηξφπν
ζθέςεο θαη ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν.
Καηαδπλαζηεύσ (ζηελ πνιηηηθή δσή): Αζθψ ηπξαλληθή εμνπζία.
Καηαδπλαζηεύσ (γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο): Δπηβάιισ ηε ζέιεζή κνπ ππφ
ηελ απεηιή θφβνπ ή ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο.
235. Καηαλαισηηζκόο: Ο ηξφπνο δσήο πνπ ηαπηίδεη ηελ επηπρία κε ηελ
θαηαλάισζε θαη ηελ θαηνρή πιηθψλ αγαζψλ.
236. Καηαζηξαηήγεζε (ε): Ζ παξαβίαζε λφκσλ ή ζεζκνζεηεκέλσλ
δηθαησκάησλ κε ηε ρξήζε λνκηθψλ ηερλαζκάησλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη
δχζθνινο ν εληνπηζκφο ή ε ηηκσξία ηεο.
237. Καηάθσξνο: Υαξαθηεξηζκφο αμηφπνηλεο ή εζηθά απαξάδεθηεο ελέξγεηαο
γηα ηε δηάπξαμε ηεο νπνίαο δελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία.
238. Καηεπζπλόκελε πιεξνθόξεζε (παξαπιεξνθόξεζε): Ζ πιεξνθφξεζε
πνπ δηαζηξεβιψλεη ηηο εηδήζεηο γηα ηα γεγνλφηα, κε ζθνπφ λα ζέζεη ππφ
ηνλ έιεγρφ ηεο ηελ θνηλή γλψκε.
239. Κεδεκνλεύσ: Αζθψ εμνπζία θαη έιεγρν επάλσ ζε έλαλ άλζξσπν ή κηα
θνηλσληθή νκάδα, θαζνδεγψληαο θαη επηβάιινληαο ηηο δηθέο κνπ απφςεηο.
Κεδεκνλία (ε) (1): Άζθεζε εμνπζίαο θαη ειέγρνπ επάλσ ζε έλαλ άλζξσπν
ή κηα θνηλσληθή νκάδα.
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Κεδεκνλία (2): Ννκηθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηκέιεηα αλειίθνπ
πνπ δελ έρεη γνλείο ή ηνπ νπνίνπ νη γνλείο ηνπ αδπλαηνχλ λα εθηειέζνπλ
ηα γνληθά ηνπο θαζήθνληα.
Κεδεκνλία (3): Όξνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζην
επίζεκν θαζεζηψο ηεο δηαθπβέξλεζεο πξψελ απνηθηψλ απφ ηηο
κεηξνπφιεηο, ην νπνίν απνζθνπνχζε ζηε ζηαδηαθή απαγθίζηξσζε ησλ
επξσπατθψλ θξαηψλ απφ ηα απνηθηαθά ηνπο εδάθε.
Κίηξηλνο ηύπνο: Ζ δεκνζηνγξαθία πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζθαλδαινζεξία,
ηνλ αηζζεζηαζκφ θαη ηνλ ζνβηληζκφ ή ρξεζηκνπνηεί αλήζηθεο πξαθηηθέο, κε
ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη εληππψζεηο θαη λα πξνζειθχζεη αλαγλψζηεο θαη
ηειεζεαηέο.
Κίηο (ην): Ζ θαθφγνπζηε κίκεζε ησλ πςειψλ αμηψλ ηεο ηέρλεο κε ζθνπφ
ηελ παξαγσγή εχπεπησλ έξγσλ, πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ηηο αηζζεηηθέο αμίεο
ηνπ αλζξψπνπ, θνιαθεχνπλ ηε καηαηνδνμία ηνπ θαη δελ απαηηνχλ θακηά
αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα. Ζ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο δελ είλαη ζαθήο. Ζ ιέμε
kitsch πξσηνεκθαλίζηεθε ζην Μφλαρν ην 1860, γηα λα πεξηγξάςεη ηα
θζελά, θαη κάιινλ θαθφγνπζηα, έξγα ηέρλεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ιατθή
θαηαλάισζε.
Κιηζέ (ην): ηεξεφηππεο θξάζεηο θαη ηδέεο πνπ έρνπλ ράζεη ηελ
πξσηνηππία ηνπο εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο. Ζ ιέμε είλαη γαιιηθή:
cliché.
Κνηλά (ηα): Οη ππνζέζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζχλνιν
ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Κνηλή γλώκε: Σν ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ απφςεσλ ή πεπνηζήζεσλ ηνπ
ελήιηθνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, ζρεηηθά κε έλα ζέκα ηεο δεκφζηαο δσήο
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Κνηλόηεηα (ε): Μία (κηθξή ή κεγάιε) νκάδα αλζξψπσλ, νη νπνίνη έρνπλ
επίγλσζε ησλ πλεπκαηηθψλ, εζηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ πνπ
ηνπο ελψλνπλ.
Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο: Ζ θνηλσλία ζηελ νπνία ε δεκηνπξγία,
δηαλνκή, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί ζεκαληηθή
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη απνθαζηζηηθφ
παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία γλψζεο.
Κνηλσλία ηνπ ζεάκαηνο: Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηε ζχγρξνλε
θαηαλαισηηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία νη πξαγκαηηθέο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο
θαη ζρέζεηο ππνθαζίζηαληαη απφ ηε θαληαζκαγνξηθή ςεπδαίζζεζε ηεο
εηθφλαο θαη ηνπ θαίλεζζαη.
Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ (1): Σν ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ ελεξγψλ
πνιηηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ εζεινληηθή ζπιινγηθή δξάζε κε ζθνπφ λα
εμππεξεηήζνπλ ην γεληθφ ζπκθέξνλ.
Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ (2): Σν ζηξψκα ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ πνπ απνηεινχλ αληηζηήξηγκα ζην θξάηνο. Δίλαη έλαο ελδηάκεζνο
ρψξνο αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνλ πνιίηε θαη ζπγρξφλσο ζθαίξα
εθνχζηαο ζπκκεηνρήο ηνπ ζ’ έλα πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζχλνιν.
(Γεκήηξεο Γεκεηξάθνο). Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
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249. Κνηλσληθά δηθαηώκαηα: Οη εγγπήζεηο πνπ παξέρεη ε πνιηηεία, ζε κηα
δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ πνιηηψλ θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ.
250. Κνηλσληθή δηαθήκηζε: Ζ δηαθήκηζε πνπ έρεη ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζεη
ην θνηλφ αλαθνξηθά κε έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ δήηεκα. Υξεζηκνπνηεί
ίδηεο κεζφδνπο κε ηελ εκπνξηθή δηαθήκηζε, αιιά ρσξίο θεξδνζθνπηθή
επηδίσμε.
251. Κνηλσληθή ζπλείδεζε (θνηλσληθή επζύλε): Ζ επίγλσζε ησλ εζηθψλ
δεζκεχζεσλ (ππνρξεψζεσλ) απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο.
252. Κνηλσληθό θξάηνο: Σν θξάηνο πνπ θαηνρπξψλεη ηα θνηλσληθά
δηθαηψκαηα, κε ζθνπφ λα ακβιχλεη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
αληζφηεηεο, δηαζθαιίδνληαο «απνδεθηφ» βηνηηθφ επίπεδν γηα ηνπο πνιίηεο
ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
253. Κνηλσληθνπνίεζε (ε): Ζ δηαδηθαζία έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ
αλζξψπνπ ζ’ έλα θνηλσληθφ ζχλνιν, κε ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ
αμηψλ πνπ ην δηέπνπλ.
254. Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο: Κάζε πξνζπάζεηα παξεκπφδηζεο αηφκσλ ή
θνηλσληθψλ νκάδσλ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα απνιαχζνπλ
ηα δεκφζηα αγαζά (ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, εθπαίδεπζε, πεξίζαιςε θηι).
255. Κνηλσληόιεθηνο (ε): Ζ γισζζηθή πνηθηιία πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο, π.ρ. ε γιψζζα ησλ λέσλ, ησλ
δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θιπ.
256. Κνιαθεία (ε): Ο ππεξβνιηθφο έπαηλνο γηα έλαλ άλζξσπν απφ
πζηεξνβνπιία.
257. Κνκκαηάξρεο: Δίλαη θνκκαηηθφο παξάγνληαο κε επηξξνή ζε ηνπηθφ
θπξίσο επίπεδν, ε νπνία πεγάδεη απφ πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηδίσο απφ
εθδνπιεχζεηο πξνο ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ.
258. Κνκκνπληζκόο: Δίλαη έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ηδεψλ θαη
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ εγθαζίδξπζε κηαο αηαμηθήο
θνηλσλίαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηε θνηλή ηδηνθηεζία ησλ παξαγφκελσλ
αγαζψλ θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο.
259. Κνκθνξκηζκόο: Ζ λννηξνπία ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο πξνζαξκφδεη ηε
ζηάζε ηνπ ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, πνπ ζπκβηβάδεηαη θαη ζπκκνξθψλεηαη
κε ηηο θπξηαξρνχζεο απφςεηο, αθφκα θαη φηαλ απηέο έξρνληαη ζε
ζχγθξνπζε κε ηηο επηηαγέο ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. απφ ηελ αγγιηθή ιέμε
conformism (con-form).
260. Κνπιηνύξα (ε) (1): Ζ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ·
ε παηδεία.
Κνπιηνύξα (2): Σν ζχλνιν γλψζεσλ, ηερληθψλ εμειίμεσλ, παξαδφζεσλ,
εζίκσλ, κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο θηι. πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θνηλσληθφ
ζχλνιν· ν πνιηηηζκφο.
261. Κξάηνο (ην): Ζ ζεζκνπνηεκέλε θαη λνκηθά δεζκεπηηθή εμνπζία ε νπνία
έρεη ηε δχλακε ηεο επηβνιήο.
262. Κξάηνο δηθαίνπ: Σν θξάηνο πνπ ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ,
εγγπάηαη ηελ πξνάζπηζή ηνπο θαη αζθεί ηελ εμνπζία κε δεκνθξαηηθά
ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο.
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263. Κξηηήξην (θξηηήξηα): Σν ζεκείν κε βάζε ην νπνίν πξνβαίλνπκε ζε θάζε
κνξθήο αμηνιφγεζε.
264. Κξηηηθή (1): Ζ ηεθκεξησκέλε θξίζε (άπνςε, γλψκε) πνπ δηαηππψλεηαη
ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο έξγσλ πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο.
Κξηηηθή (2): Ζ έθθξαζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά
γλσξίζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αλζξψπνπ ή ησλ ηδεψλ ηνπ.
265. Κξηηηθή αλάγλσζε: Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αλαγλσξίδεη ζ’ έλα
θείκελν ηελ πξφζεζε ηνπ ζπληάθηε, ην χθνο θαη ηα κέζα πεηζνχο πνπ
ρξεζηκνπνηεί, θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα ηνλ νδεγήζεη ν ζπληάθηεο ζε
πξνθαζνξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα.
266. Κπβεξλνρώξνο (Cyberspace): Μεηαθνξηθφο φξνο (επηλνήζεθε απφ ηνλ
Οπίιηακ Γθίκπζνλ ην 1984) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην
λνεηφ ρψξν πνπ δεκηνπξγεί ε δηαθίλεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηψλ
(θεηκέλσλ, εηθφλσλ, ήρσλ θηι.) κέζσ δηαζπλδεδεκέλσλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ.
267. Κπληθόο: Ο άλζξσπνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ παληειή έιιεηςε
ζπλαηζζεκαηηθήο ή εζηθήο επαηζζεζίαο, ν νπνίνο εθδειψλεη ηηο ζθέςεηο,
ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο πξνζέζεηο ηνπ ρσξίο θακία πξνζπάζεηα κεηξηαζκνχ
ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη, κε πιήξε πεξηθξφλεζε θαη
αδηαθνξία πξνο ηνπο θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο εππξέπεηαο ή εζηθήο.
Κπληζκόο (1): Με ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδνπκε θάζε κνξθή
ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πεξηθξφλεζε πξνο ηηο ππάξρνπζεο
ή παξαδεθηέο αμίεο.
Κπληζκόο (2): Ζ λννηξνπία ηνπ αλζξψπνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
παληειή έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο ή εζηθήο επαηζζεζίαο, πνπ εθδειψλεη
ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο πξνζέζεηο ηνπ πεξηθξνλψληαο ηνχο
θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο εππξέπεηαο ή εζηθήο.
268. Κπξίαξρε γιώζζα: Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο εζληθέο
νκάδεο ή ιανί πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, θπξίαξρε γιψζζα ζηελ επνρή καο είλαη ε αγγιηθή.
269. Κσθεύσ: Αδηαθνξψ, δε δίλσ ζεκαζία ζε ζπκβνπιέο, παξαθιήζεηο ή
εθθιήζεηο.

Λ

270. Λατθηζκόο: Ζ ζπζηεκαηηθή θνιαθεία ησλ ειαηησκάησλ ηνπ ιανχ, θαζψο
θαη ε πηνζέηεζε επηρεηξεκάησλ ή ζέζεσλ πνπ ηνλ επραξηζηνχλ, ρσξίο
φκσο λα ηνλ σθεινχλ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχλνηάο ηνπ.
271. Λεηηνύξγεκα: Υαξαθηεξηζκφο επαγγέικαηνο πνπ δηαδξακαηίδεη επξχ θαη
ζνβαξφ θνηλσληθφ ξφιν.
272. Λέκθνο (ε): Κνιιψδεο, ιεπηφξξεπζην θαη δηαθαλέο πγξφ πνπ θπθινθνξεί
ζην ζψκα κέζσ αγγείσλ θαη ζπληειεί ζε ζξεπηηθέο θαη απεθθξηηηθέο
ιεηηνπξγίεο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
273. Lifestyle (ην): Ζ άθξηηε πηνζέηεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ αηζζεηηθψλ
αμηψλ, ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλεζεηψλ θαη πξνηχπσλ πνπ επηβάιιεη ε κφδα.
274. Λνύκπελ (Lumpen): Σν ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θάησ απφ άζιηεο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
275. Λπζηηειήο (-ήο, ήο, -έο): (ιχζε + ηέινο = ζθνπφο): απνηειεζκαηηθφο.
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276. Μαγεία ηνπ ζεάκαηνο: Ζ δχλακε ηεο ηειενπηηθήο, θπξίσο, εηθφλαο λα
αηρκαισηίδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή, λα επηβάιιεη εληππψζεηο θαη λα
αδξαλνπνηεί ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε.
277. Μαδηθή θνπιηνύξα: Σν ζχλνιν ησλ ηππνπνηεκέλσλ πνιηηηζηηθψλ
πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο ςπραγσγίαο γηα
θαηαλάισζε, πξνθεηκέλνπ ην θνηλφ λα γεκίζεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ.
278. Μαδηθό γνύζην: Σν ζχλνιν ησλ αηζζεηηθψλ αμηψλ πνπ επηβάιιεη ζην
θνηλφ ε καδηθή θνπιηνχξα.
279. Μάεο ηνπ 1968: Ζ εμέγεξζε θαη νη αγψλεο ησλ λέσλ –ζηε Γαιιία, ζηε
Γεξκαλία, ζηηο ΖΠΑ θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο– γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ
πνιηηηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπληεξεηηζκνχ θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
Μεξηθνί θηιφζνθνη θαη ηζηνξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε εμέγεξζε ηνπ Μάε
ηνπ ’68 ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν επαλαζηαηηθφ γεγνλφο ηνπ 20νχ αηψλα.
280. Μάζεζε (ε): Ζ δηαδηθαζία θαηάθηεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αμηψλ
κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε, ηελ εκπεηξία ή ηε δηδαζθαιία, ε νπνία
πξνθαιεί κφληκεο κεηαβνιέο ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή ζπγθξφηεζε ηνπ
αλζξψπνπ.
281. Μαληρατζκόο: Σξφπνο ζθέςεο πνπ αληηκεησπίδεη αλζξψπνπο θαη ηδέεο κε
θξηηήξην ηε δηακάρε «θαιψλ θαη θαθψλ» ή ηε ινγηθή ηνπ «άζπξνπ θαη ηνπ
καχξνπ». Άξεο Γηαβξήο 2009
282. Μαζηξνπόο (ν): Ο άλζξσπνο πνπ σζεί γπλαίθεο ζηελ πνξλεία θαη ηηο
εθκεηαιιεχεηαη. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
283. Μαηαηνδνμία (ε): Ζ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα ππεξεθαλεχεηαη γηα
αζήκαληεο πξάμεηο ή απνθηήκαηα.
284. Μαύξε (θαηαλαγθαζηηθή) εξγαζία: Κάζε κνξθή εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη
ππφ ην θξάηνο απεηιψλ ή θπξψζεσλ. Ζ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζπληζηά
παξαβίαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ.
285. Μεηνλόηεηα (ε): Μηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ δηαθέξεη πνιηηηθά ή θπιεηηθά
απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξνο.
286. Μειέηε (ε): Ζ αθνζησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε ελφο γξαπηνχ
θεηκέλνπ, πνπ απνβιέπεη ζηελ θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο θαη ζηελ
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπ.
287. Μέλησξ (κέληνξαο) (ν): Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε ζπλεηφ
ζχκβνπιν θαη θίιν. Ο Μέλησξ ήηαλ ζχκβνπινο ηνπ Σειέκαρνπ ζηελ
Οδχζζεηα.
288. Μεζζηαληζκόο (Πξνζσπνιαηξία): Ζ ηπθιή πίζηε κηαο θνηλσληθήο
νκάδαο ζ’ έλαλ εγέηε, κε ηελ θξνχδα ειπίδα λα ηε ιπηξψζεη απφ
ζπζζσξεπκέλα νηθνλνκηθά ή πνιηηηθά πξνβιήκαηα.
289. Μεηαλάζηεο: Ο άλζξσπνο πνπ εγθαηαιείπεη νηθεηνζειψο ηελ παηξίδα ηνπ
(γηα νηθνλνκηθνχο ή πνιηηηθνχο ιφγνπο), γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε κηα άιιε
ρψξα.
290. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (Μ.Κ.Ο.): Ννκηθά πξφζσπα κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζεινληηθή βάζε κε
ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ηελ αθχπληζή ηεο θαη ηε
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δεκηνπξγία επξχηεξσλ θηλεκάησλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, ηελ θαηάξγεζε δηαθξίζεσλ, ηελ πξνζηαζία κεηνλνηήησλ,
κεηαλαζηψλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηεο γπλαίθαο, ην πεξηβάιινλ,
ηνλ αθνπιηζκφ, ηελ εηξήλε, ηελ πγεία θηι.
Μεηξηθή γιώζζα: Ζ πξψηε γιψζζα πνπ καζαίλεη έλαο άλζξσπνο, ζηελ
νπνία κπνξεί λα εθθξάζεη κε πιεξφηεηα ηνλ πλεπκαηηθφ θαη
ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν ηνπ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
Μηζξηδαηηζκόο (ν): Ζ ζηαδηαθή εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπνπ κε λνζεξέο
πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα ηηο ζεσξεί
θπζηνινγηθέο ή αλαπφηξεπηεο.
Μηθξνςπρία (ε): Ζ ηδηφηεηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθά (θαη εζηθά) αλψξηκνπ
αλζξψπνπ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κλεζηθαθία θαη αγλσκνζχλε.
Μηζαιινδνμία (ε): Σν κίζνο ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο
γηα ηδέεο θαη ηξφπνπο δσήο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο δηθέο ηεο. Ζ
κηζαιινδνμία ηζνδπλακεί κε έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο.
Μηζζσηή ζθιαβηά: Ζ ειάρηζηα ακεηβφκελε εξγαζία ηελ νπνία
ππνρξεψλεηαη λα επηιέμεη έλαο άλζξσπνο ππφ ην θξάηνο ηεο πείλαο, ηεο
θηψρεηαο, ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηεο εμαζιίσζεο. Σα παηδηά-εξγάηεο, ζε
πνιιέο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, ζεσξνχληαη κηζζσηνί ζθιάβνη.
Μλεκείσζε (ε): Ζ θαηαγξαθή ζε έληππν, εηθαζηηθφ ή άιινπ είδνπο κέζν
ελφο αληηθεηκέλνπ ή κηαο ηδέαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ζην ρξφλν θαη
ηε κλήκε ησλ αλζξψπσλ.
Μλεζηθαθία (ε): Γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ μερλά ηε βιάβε πνπ
ηνπ πξνθάιεζαλ θαζψο ηξέθεηαη απφ ην κίζνο ηνπ γηα ην δξάζηε θαη ηελ
επηδίσμε λα ηνλ εθδηθεζεί.
Μνλαξρία (ε): Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζην νπνίν ε αλψηαηε εμνπζία
είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε έλα πξφζσπν, ην νπνίν απνηειεί ηελ
θεθαιή ηνπ θξάηνπο –ζπρλά εθ’ φξνπ δσήο– θαη είλαη εληειψο
απνκνλσκέλν απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο πνιηηείαο. Ζ κνλαξρία απνηέιεζε
κνξθή δηαθπβέξλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ
Μεζαίσλα. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Μόξθσζε (ε): Ζ πνιχπιεπξε (πλεπκαηηθή, εζηθή, αηζζεηηθή) θαιιηέξγεηα
ηνπ αλζξψπνπ. Άξεο Γηαβξήο 2009
MP3: Αιγφξηζκνο ζπκπίεζεο αθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο αμηνπνηεί
ηνπο αληηιεπηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηελ αλζξψπηλεο αθνήο.

301. Ναξθηζζηζκόο: Ο ππεξβνιηθφο ζαπκαζκφο γηα ηνλ εαπηφ καο (=
απηνζαπκαζκφο).
302. Νεπξώλεο ή λεπξηθά θύηηαξα: Σα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ.
303. Νεσηεξηζκόο: Ζ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ αληηιήςεσλ θαη κεζφδσλ
ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
304. Ννκηκνθαλήο (ν, ε): Υαξαθηεξηζκφο πξάμεσλ πνπ θαίλνληαη λφκηκεο
ρσξίο νπζηαζηηθά λα είλαη.
305. Νηόπηλγθ (doping): Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ θαη
νπζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ.

29

Επιζηροθή
ζηην αρτή

Επιζηροθή
ζηην αρτή

ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ

500 ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

306. Νύρηα ησλ Κξπζηάιισλ (Kristallnacht-Κξηζηάιλαρη): Σε λχρηα ηεο
9εο πξνο 10ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1938, ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία, κέιε
ηνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο εμαπνιχνπλ καδηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ
Δβξαίσλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαζηξαθνχλ
1500 ζπλαγσγέο, λα ιεειαηεζνχλ 7000 θαηαζηήκαηα, λα ζπιιεθζνχλ
30.000 άξξελεο Δβξαίνη θαη λα νδεγεζνχλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο
ηνπ Νηαράνπ θαη ηνπ Μπνχρελβαιλη. Ζ λχρηα απηή έρεη κείλεη ζηελ
Ηζηνξία γηα ηελ αγξηφηεηά ηεο, αιιά θαη ζαλ ζηίγκα ηεο εγθιεκαηηθήο βίαο
ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ηνπ νινθιεξσηηζκνχ.
307. Νσζξόηεηα (ε): Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο δηαθξίλεηαη απφ
έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο θαη αληηδξά κε βξαδχηεηα ζηα δηάθνξα
εξεζίζκαηα.

Ξ

308. Ξελειαζία (ε): Ζ απέιαζε ησλ μέλσλ απφ κηα ρψξα ή ε απαγφξεπζε
εηζφδνπ ηνπο ζ’ απηή.
309. Ξελνκαλία (ε): Ζ ηάζε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ή ελφο ιανχ γηα άθξηηε
πηνζέηεζε αμηψλ θαη ηξφπσλ δσήο άιισλ ιαψλ ηνπο νπνίνπο ζεσξεί
πνιηηηζκηθά αλψηεξνπο.
310. Ξελνθνβία (ε): Ο αλαηηηνιφγεηνο θφβνο αλζξψπσλ θαη θνηλσληθψλ
νκάδσλ γηα εζληθέο κεηνλφηεηεο κε δηαθνξεηηθή ζξεζθεία, παξάδνζε θαη
ηξφπν δσήο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
311. Ξύιηλε γιώζζα: Οη ζηεξεφηππεο θαη ζηνκθψδεηο ιέμεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ
πνιηηηθνχ θπξίσο ιφγνπ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ανξηζηία θαη έιιεηςε
νπνηαζδήπνηε λέαο πιεξνθνξίαο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009

Ο

312. Ο πίζνο ησλ Γαλαΐδσλ: Γαλαΐδεο, θφξεο ηνπ Γαλανχ, θαηαδηθάζηεθαλ
κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο λα κεηαθέξνπλ θαη λα ξίρλνπλ αηψληα λεξφ ζε έλα
πηζάξη κε ηξχπεο (πνπ δελ γέκηδε πνηέ), ψζηε λα ηηκσξεζνχλ γηα ηε
δνινθνλία ησλ ζπδχγσλ ηνπο ηελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ.
313. Οηθνινγηθή ζπλείδεζε: Ο ηξφπνο ζθέςεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε
κέξηκλα γηα ηε θχζε.
314. Οηθνινγηθόο αλαιθαβεηηζκόο: Ζ άξλεζε ή αδπλακία κηαο θνηλσληθήο
νκάδαο ή κηαο θνηλσλίαο λα θαηαλνήζεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο, ψζηε λα πηνζεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ην πξφηππν ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
315. Οηθνλνκία ηεο αγνξάο: Ζ νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη νη
ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα
ειεχζεξν ζχζηεκα ηηκψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε
δήηεζε. Θεσξεηηθνί ζεκειησηέο απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη ν Milton
Friedman (1912-2006) θαη Friedrich Hayek (1899-1992), νη νπνίνη
ππνζηήξημαλ φηη ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε
ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο. Πίζηεπαλ κάιηζηα φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε
νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηφζν απμάλεηαη ε πνιηηηθή ειεπζεξία. Ζ θξηηηθή πνπ
αζθήζεθε ζ’ απηή ηελ αληίιεςε ππνζηεξίδεη φηη ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο
βαζαίλεη ην ράζκα κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ απμάλνληαο ηηο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο.
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316. Οηθνλνκία ηεο γλώζεο (θνηλσλία ηεο γλώζεο): Ζ νηθνλνκία πνπ ζεσξεί
ηε γλψζε βαζηθή πεγή πινχηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο θαζψο
θαη ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη
αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο.
317. Οηθνλνκηθόο θηιειεπζεξηζκόο: Οηθνλνκηθή ζεσξία, ε νπνία ππνζηεξίδεη
φηη ε αγνξά θαη νη δπλάκεηο ηεο πξέπεη λα αθήλνληαη λα ιεηηνπξγνχλ
ειεχζεξεο (ή αθφκε θαη αλεμέιεγθηεο), ελψ ν ξφινο ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ δηεμαγσγήο ηνπ νηθνλνκηθνχ
αληαγσληζκνχ θαη ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.
318. Οηθνπκεληθό ρσξηό: Μεηαθνξηθφο φξνο γηα ηνλ πιαλήηε καο κε ηνλ νπνίν
πεξηγξάθνπκε ηε δπλαηφηεηα αλζξψπσλ θαη ιαψλ λα επηθνηλσλνχλ ζε
παγθφζκηα θιίκαθα, ππεξβαίλνληαο ηνπο γεσγξαθηθνχο θαη ρξνληθνχο
πεξηνξηζκνχο, κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο
(ηειεφξαζε θαη δηαδίθηπν). Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
319. Οηθνπκεληθόο πνιηηηζκόο: Ο θνηλφο ηξφπν δσήο πνπ ζηαδηαθά
εγθαζηδξχεηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ παγθφζκηνπ
πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξψκα, ηε θπιή, ηε γιψζζα θαη ην
ζξήζθεπκα. Ο ζχγρξνλνο νηθνπκεληθφο πνιηηηζκφο ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη
«Γπηηθφο», επεηδή επίθεληξφ ηνπ είλαη ε δπηηθή Δπξψπε θαη ε Βφξεηα
Ακεξηθή. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
320. Οηκώδσ: ζξελψ, νδχξνκαη, θιαίσ κε ζπαξαθηηθέο θξαπγέο.
321. Οιηγαξρία (ε): Σν πνιίηεπκα, ζην νπνίν ε πνιηηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ηα νπνία απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα
πξνλφκηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ πνιηηψλ ιφγσ ηεο θαηαγσγήο, ηεο
νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ή ηεο πνιηηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο.
322. Οινθιεξσηηζκόο: χζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ επηδηψθεη λα ειέγμεη φιεο
ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο ησλ πνιηηψλ, λα ηνπο
ρεηξαγσγήζεη κε ηελ πξνπαγάλδα, κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηηο ειεπζεξίεο
ηνπο θαη λα ηνπο ππνηάμεη ζηε ζέιεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.
323. Οιπκπηαθή Παηδεία: Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηε
δηακφξθσζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο λένπο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαρξνληθέο αμίεο ηνπ Οιπκπηζκνχ.
324. Οιπκπηζκόο (Οιπκπηαθό ηδεώδεο): Οη αξρέο πνπ ζπλζέηνπλ ην
νιπκπηαθφ πλεχκα, κε θπξηφηεξεο ην ηδεψδεο ηεο έληηκεο πξνζπάζεηαο (επ
αγσλίδεζζαη) θαη ηεο επγελνχο άκηιιαο.
325. Ομπδέξθεηα (ε): Ζ δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ζθέςεο, πνπ επηηξέπεη ζηνλ
άλζξσπν λα εληνπίδεη ηελ νπζία ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα ζπζρεηίδεη
ηαρχηαηα ηδέεο θαη γεγνλφηα κε ηε βνήζεηα ηεο θξίζεο ηνπ.
326. Οπαδόο: Ο άλζξσπνο πνπ ππνζηεξίδεη κε θαλαηηζκφ κηα αζιεηηθή νκάδα,
ρσξίο λα δηζηάδεη λα θαηαθχγεη (κεξηθέο θνξέο) αθφκε θαη ζηε βία γηα ηελ
«ππεξάζπηζή» ηεο.
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327. Παγθνζκηνπνίεζε (ε): Ζ απμαλφκελε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη
πνιηηηζηηθή αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ θαη ιαψλ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ
ππέξβαζε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηε δηαθίλεζε ηδεψλ, αγαζψλ,
θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηψλ ζε πιαλεηηθφ επίπεδν.
328. Παζεηηθή ςπραγσγία: Ζ ςπραγσγία πνπ εμνπδεηεξψλεη ηε δεκηνπξγηθή
δηάζεζε γηα πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα.
329. Παηδεία (ελόο αλζξώπνπ): Οη πλεπκαηηθέο, εζηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο
πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα
(ηελ ηαπηφηεηα) ελφο αλζξψπνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
330. Παηδεία (ελόο ιανύ): Σν ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ,
πλεπκαηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ, ζπλεζεηψλ θαη αμηψλ πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο ιανχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο
ηνπ εμέιημεο.
331. Παηδεία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ: Σν ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε ησλ ηδεψλ καο ζε γξαπηφ θείκελν θαη ηε
δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θεηκέλσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ δηεπξχλεη ηνλ
νξίδνληα ηεο ζθέςεο, βαζαίλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη πινπηίδεη ηελ
επαηζζεζία καο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
332. Παιηλσδία (ε): Ζ αλαίξεζε πξνεγνχκελσλ ηζρπξηζκψλ.
333. Παξάδνζε (ε): Ζ δηαδηθαζία κεηάδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ελφο πνιηηηζκνχ
(ηδεψλ, αμηψλ θαη βησκάησλ) απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε.
334. Παξάλνκε δηαθίλεζε παηδηώλ (child trafficking): Δίλαη ε επηζηξάηεπζε
ή ε κεηαθνξά παηδηψλ κε ηελ απεηιή θφβνπ, άζθεζεο βίαο, παξαπιάλεζεο
ή κε ηελ παξνρή ακνηβήο ζην πξφζσπν πνπ ηα ειέγρεη, κε ζθνπφ ηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπο. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ πεξηιακβάλεη ηελ
εμψζεζε ζηελ πνξλεία, ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ηελ αλαγθαζηηθή
εξγαζία, ηελ ππνρξεσηηθή πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ αθαίξεζε
νξγάλσλ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
335. Παξανηθνλνκία (ε): Σν ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ ηα νπνία δελ
εληάζζνληαη ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, δειαδή δελ ππφθεηληαη ζε έιεγρν,
θνξνινγία, θξαηήζεηο θηι. Άξεο Γηαβξήο 2009
336. Παξάπιεπξεο απώιεηεο: Καη’ επθεκηζκφλ φξνο κε ηνλ νπνίν
ραξαθηεξίδνληαη νη άκαρνη πνπ ζθνηψλνληαη ή ηξαπκαηίδνληαη απφ
ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
337. Παξαπιεξνθόξεζε (ε): Καηεπζπλφκελε πιεξνθφξεζε.
338. Παξξεζία (ε): Σν ζάξξνο ηνπ αλζξψπνπ λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ
έρνληαο επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ε
δεκνζηνπνίεζή ηνπο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
339. Παηεξλαιηζκόο: Ζ πνιηηηθή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν πνιηηηθφο
εγέηεο πξέπεη λα παίξλεη απνθάζεηο «γηα ην θαιφ» ησλ πνιηηψλ, αθφκε θη
αλ απηνί δηαθσλνχλ. Ο παηεξλαιηζκφο (απφ ηε ιέμε pater = παηήξ)
βαζίδεηαη. ζην πξφηππν ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο, φπνπ ν παηέξαο
ζεσξεί ηα παηδηά αλψξηκα λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη φρη.
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340. Παηξηδνθαπειία (ε): Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ παηξησηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπ ιανχ απφ έλαλ πνιηηηθφ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα πεηχρεη ηνπο ηδηνηειείο
ζθνπνχο ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 2009
341. Παηξησηηζκόο: Ζ άδνιε αγάπε γηα ηελ παηξίδα.
342. Πεηζαλαγθαζκόο (ν): Ζ άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο, κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ελφο
αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο.
343. Πεηζώ (ε): Σν ζχλνιν ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα
επεξεάζνπκε ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αλζξψπνπ ή κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο ζρεηηθά κε έλα δήηεκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά.
Πεπνίζεζε (ε): Ζ ζηαζεξή γλψκε ελφο αλζξψπνπ φζνλ αθνξά ηελ
νξζφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπ.
Πεπνηζήζεηο (ζηνλ πιεζπληηθό): Οη ηδέεο ή νη αξρέο (πνιηηηθέο,
ζξεζθεπηηθέο, θνηλσληθέο) ζηηο νπνίεο πηζηεχεη έλαο άλζξσπνο.
344. Πεξηβαιινληηθή εζηθή: Σν ζχλνιν ησλ αμηψλ πνπ πξέπεη λα δηαπλένπλ
ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
345. Πεξηεγεηήο: Ο άλζξσπνο πνπ ηαμηδεχεη ζε άιινπο ηφπνπο, γηα λα
γλσξίζεη θαη λα ζαπκάζεη φζα ελδηαθέξνληα έρνπλ.
346. Πεξηπέηεηα (ε): Σα απξφνπηα ζπκβάληα, νη εθπιήμεηο, ηα πινχζηα
βηψκαηα θαη νη πνιχηηκεο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη έλαο ηαμηδηψηεο
(ηαμηδεπηήο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζ’ έλαλ ηφπν.
347. Πεξηζπιινγή (ε): Ζ ζπγθέληξσζε, ε επίκνλε αθνζίσζε ηεο ζθέςεο, κε
ζθνπφ ηελ εκβάζπλζε θαη ηελ ελδειερή κειέηε ελφο πξνβιήκαηνο.
348. Πίζηε (1): Ζ ςπρηθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ
πξνζήισζή ηνπ ζ’ έλα ζηφρν ή ζε κηα ηδέα, ηνλ σζεί θαη ηνλ εκπλέεη λα
αγσληζηεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπ ή γηα ηελ πξνάζπηζή ηεο. Ζ πίζηε απηή
εληζρχεη ηελ αγσληζηηθή δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ.
Πίζηε (2): Ζ αθιφλεηε βεβαηφηεηα ελφο αλζξψπνπ ζρεηηθά κε ηελ
νξζφηεηα κηαο άπνςεο ή ελφο δφγκαηνο.
349. Πιενλεμία (ε): Ζ καληψδεο επηδίσμε ελφο αλζξψπνπ λα απνθηά
πεξηζζφηεξα (πιηθά αγαζά ή ρξήκαηα) απφ φζα έρεη ή δηθαηνχηαη.
350. Πιήμε (ε): Ζ δπζάξεζηε θαη πξνζσξηλή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε,
θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο αηζζάλεηαη ηε δηαβξσηηθή απνπζία
νπνηνπδήπνηε ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ηε δπζθνιία λα επηθεληξσζεί ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
351. Πιεξνθόξεζε (ε): Ζ δηαδηθαζία κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ απφ
ηα ΜΜΔ, ζρεηηθά κε γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο,
πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο.
352. Πιεζκνλή (ε): Ζ κεγάιε πνζφηεηα, ην πιήζνο, ε αθζνλία.
Πιεζκνλή: (κεηαθνξηθά): Ο θνξεζκφο, ν ρνξηαζκφο.
353. Πλεπκαηηθό ήζνο: Σν ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ πνπ
επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα αλαδεηεί ηελ αιήζεηα ρσξίο ζθνπηκφηεηεο
θαη λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ κε παξξεζία.
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354. Πλεπκαηηθόο άλζξσπνο: Ο άλζξσπνο πνπ κε ην πλεπκαηηθφ ηνπ έξγν θαη
ηελ επίγλσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ απνζηνιήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
δηακνξθψζεη ηε ζπλείδεζε ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ.
355. Πλεπκαηηθόηεηα (ε): Σν ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ αξεηψλ πνπ
ζπγθξνηνχλ ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ελφο αλζξψπνπ.
356. Πνγθξόκ (ην): Οη βηαηνπξαγίεο, νη δησγκνί θαηά εζληθψλ, θπιεηηθψλ ή
ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. Ζ ιέμε είλαη ξσζηθή: погром.
357. Πνδεγέηεζε (ε): Ζ άζθεζε έληνλεο επηξξνήο ζε αλζξψπνπο, κε ζθνπφ λα
πεξηνξηζηνχλ έληερλα νη επηινγέο ηνπο θαη λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξηθνξέο
πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ αζθνχλ.
Πνδεγεηώ = θαζνδεγψ. Υεηξαγώγεζε = θαζνδήγεζε
358. Πνιίηεο ηνπ θόζκνπ: Ο φξνο ραξαθηεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ
λα ππεξβνχλ ηηο γεσπνιηηηθέο δηαηξέζεηο πνπ επηβάιιεη ε εζληθή θπξηαξρία
θάζε θξάηνπο θαη ν εζληθηζκφο. Οη πξψηνη πνπ απην-ραξαθηεξίζηεθαλ
«πνιίηεο ηνπ θφζκνπ» ήηαλ νη ζησηθνί θηιφζνθνη Εήλσλ (33-264 π. Υ.)
θαη Γηνγέλεο (412;-323 π.Υ.). Απηνί κάιηζηα δηαηχπσζαλ γηα πξψηε θνξά
θαη ηνλ φξν «θνζκφπνιηο». Άξεο Γηαβξήο 2009
359. Πνηληθόο ζσθξνληζκόο: Ζ ηηκσξία θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
πνιηηεία, κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε φζσλ θαηαδηθάζηεθαλ γηα
εγθιεκαηηθέο πξάμεηο.
360. Πνιηηηθά δηθαηώκαηα: Σα δηθαηψκαηα πνπ εγγπψληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
361. Πνιηηηθάληεο: Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο πνιηηηθνχ πξνζψπνπ πνπ
εμππεξεηεί κηθξνζπκθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο πξνζσπηθνχο
ηνπ ζηφρνπο. (= κηθξνπνιηηηθφο).
362. Πνιηηηθή (ε) (1): Ζ ηέρλε ηνπ λα κεηέρεη έλαο άλζξσπνο απνηειεζκαηηθά
ζηνλ δεκφζην βίν (ζηα θνηλά) ηεο ρψξαο ηνπ, είηε σο άξρσλ είηε σο
αξρφκελνο. (Δ. Π. Παπαλνχηζνο).
Πνιηηηθή (2): Ζ ηέρλε θαη ε πξαθηηθή ηεο δηαθπβέξλεζεο, δειαδή ηεο
νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ.
363. Πνιηηηθή απάζεηα: Ζ άξλεζε ή ε αδπλακία ησλ πνιηηψλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο ηνπο.
364. Πνιηηηθή δηαθήκηζε: Ζ δηαθήκηζε πνπ απνβιέπεη ζηελ πξνβνιή ελφο
πνιηηηθνχ πξνζψπνπ ή κηαο πνιηηηθήο παξάηαμεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε
ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπο. Υξεζηκνπνηεί ίδηεο κεζφδνπο κε ηελ εκπνξηθή
δηαθήκηζε. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
365. Πνιηηηθή δηαθζνξά: Ζ θαη’ επαλάιεςε παξαβίαζε φισλ ησλ εζηθψλ
θαη λνκηθψλ θαλφλσλ απφ πξφζσπν πνπ θαηέρεη δεκφζην αμίσκα, θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
366. Πνιηηηθή επηθνηλσλία: Σν ζχλνιν ησλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιηηηθά πξφζσπα (ή θφκκαηα), πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθψζνπλ κε σθέιηκν γη’ απηά ηξφπν ηε ζηάζε θαη ηηο αληηδξάζεηο
ηεο θνηλήο γλψκεο. Δλψ ε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα έρεη
πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα, πνιχ ζπρλά εθηξέπεηαη ζε πνιηηηθή
ρεηξαγψγεζε.
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367. Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε: Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο
ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, εληάζζεηαη ζ’ απηήλ θαη
ζηαδηαθά δηακνξθψλεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη αμίεο.
368. Πνιηηηθή ζπλείδεζε: Ζ επίγλσζε ηνπ πνιίηε φηη ν ίδηνο είλαη ππεχζπλνο –
κε ηηο επηινγέο, ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ– γηα ηε δηακφξθσζε ηεο
δεκφζηαο δσήο ζηε ρψξα ηνπ.
369. Πνιηηηθό θόκκα: Ο πνιηηηθφο νξγαληζκφο πνπ εθθξάδεη, πξναζπίδεη θαη
πξνσζεί ηηο ηδέεο θαη ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο
έρνληαο σο ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο ή ηε δπλακηθή παξέκβαζε
ζηε δεκφζηα δσή κηαο ρψξαο.
370. Πνιηηηθόο αλαιθαβεηηζκόο: Ζ άξλεζε ή ε αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ εθνδίσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο ηνπ. Σα εθφδηα απηά
πεξηιακβάλνπλ ηε γλψζε ησλ αξρψλ νξγάλσζεο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ε ρψξα ηνπ, θαζψο θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζή ηνπ.
371. Πνιηηηζκηθή γελνθηνλία: Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή ηεο πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ή ελφο έζλνπο γηα πνιηηηθνχο,
ζηξαηησηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, ηδενινγηθνχο ή εζληθνχο ιφγνπο.
372. Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία: Ζ αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ
ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πνιηηηζκηθή θπζηνγλσκία
ελφο έζλνπο ή κηαο εζλφηεηαο (γιψζζα, ελδπκαζία, ηξφπνο δσήο,
παξαδφζεηο, ζξεζθεία θηι). Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
373. Πνιηηηζκηθόο αλαιθαβεηηζκόο: Ζ άξλεζε ελφο αλζξψπνπ ή κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο λα γλσξίζεη θαη λα ζεβαζηεί ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία
(γιψζζα, αμίεο, παξαδφζεηο, ηζηνξία, ζξεζθεία) πνπ ζπληζηνχλ ηελ
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα άιισλ ιαψλ. Ο πνιηηηζκηθφο αλαιθαβεηηζκφο
νδεγεί ζπλήζσο ζηελ έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο θαη ελδερνκέλσο ζηνλ
ξαηζηζκφ.
374. Πνιηηηζκόο εηξήλεο: Σν ζχζηεκα ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ
ζεκειηψλνληαη ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζηελ
θαηαλφεζε, ζηελ αλεθηηθφηεηα θαη ζηε θηιία κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ.
375. Πνιηηηζκόο ηνπ πνιέκνπ (θνπιηνύξα ηνπ πνιέκνπ): Σν ζχζηεκα ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ δέρνληαη ηε βία θαη ηνλ πφιεκν σο
κνλαδηθά κέζα γηα ηελ επηβνιή ηεο θπξηαξρίαο πάλσ ζε ιανχο θαη
αλζξψπνπο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
376. Πνιηηηζκόο: Σν ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ θαηαθηήζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ
επηηεπγκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ εμέιημεο.
377. Πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία: Ζ αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ
ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία
ελφο ιανχ ή κηαο νκάδαο αλζξψπσλ (γιψζζα, ελδπκαζία, ηξφπνο δσήο,
παξαδφζεηο, ζξεζθεία θηι). Άξεο Γηαβξήο 2009
378. Πνιηηηζηηθόο ηκπεξηαιηζκόο: Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κηαο
νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη ηερλνινγηθά ηζρπξήο ρψξαο λα πξνβάιεη θαη λα
επηβάιεη ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ζε άιιεο ρψξεο.
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379. Πνιπγισζζία (Γισζζηθή πνιπκνξθία) (1): H ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ
λα επηθνηλσλεί θαη λα ρεηξίδεηαη πνιιέο γιψζζεο.
Πνιπγισζζία (Γισζζηθή πνιπκνξθία) (2): H ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ
γισζζηθψλ θνηλνηήησλ ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή.
380. Πνιππνιηηηζκηθόηεηα (ε): Ο ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο
ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ πνπ δηαβηνχλ ζε κηα ρψξα, κε ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηζνξξνπεκέλσλ
ζρέζεσλ κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο εζληθέο παξαδφζεηο.
381. Πνιπθσλία (ε): Ζ δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ θαη λα εθθξάδνληαη πνιιέο
θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ελδηαθέξεη κηα
θνηλσλία.
382. Πνπξηηαληζκόο: Ζ θνηλσληθή αληίιεςε (ζπρλά ππνθξηηηθή), πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ππέξκεηξε απζηεξφηεηα θαη απφ ζπληεξεηηζκφ φζνλ
αθνξά ηα ήζε θαη ηελ εζηθή.
383. Πξαγκαηηθέο αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο αλζξψπνπο νη
εθάζηνηε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ξνιφη
ρεηξφο ζηελ αξραία Διιάδα δελ είλαη αλαγθαίν. ήκεξα φκσο είλαη.
384. Πξαγκαηηθό εηζόδεκα: Σν εηζφδεκα πνπ πξαγκαηηθά απφθηεζε ν
θνξνινγνχκελνο, θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή
δήισζεο, θαη πξνζδηνξίδεηαη βάζεη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νη
βεβαηψζεηο απνδνρψλ, ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηεο
επηρείξεζεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη, νη ηφθνη θαηαζέζεσλ, ε πξφζνδνο απφ
ελνίθηα αθηλήησλ, θαη θάζε άιιν εηζφδεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ
πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
385. Πξαμηθόπεκα (ην): Ζ αηθληδηαζηηθή θαη κεζνδηθά πξνεηνηκαζκέλε
ελέξγεηα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ή ζηξαηησηηθψλ, πνπ αλαηξέπεη βίαηα ηελ
ππάξρνπζα (λφκηκε) πνιηηηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο, παξαβηάδεη ην
χληαγκα, πεξηνξίδεη ηηο ιατθέο ειεπζεξίεο θαη ζθεηεξίδεηαη ηελ εμνπζία.
386. Πξάζηλε θαηαλάισζε: Οη ππεχζπλεο θαηαλαισηηθέο επηινγέο ησλ
πνιηηψλ, πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.
387. Πξνγνλνιαηξία (ε): Ζ ηπθιή (παζνινγηθή) πξνζθφιιεζε κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο ζηα θαηνξζψκαηα, ηηο ηδέεο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο αμίεο
ησλ πξνγφλσλ.
388. Πξνιεπηηθόο πόιεκνο: Ο πφιεκνο πνπ δηεμάγεη κηα ρψξα ελαληίνλ κηαο
άιιεο, κε ηε δηθαηνινγία ηεο απηνάκπλαο, ρσξίο λα έρεη δερηεί θακηά
επηζεηηθή ελέξγεηα. Ο πξνιεπηηθφο πφιεκνο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ
δηεζλνχο δηθαίνπ.
389. Πξνπαγάλδα (ε): Ζ ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο
ησλ αληηιήςεσλ θαη θαζνδήγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο θνηλσληθήο
νκάδαο, κε ζθνπφ απηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο επηδηψμεηο ηνπ
πξνπαγαλδηζηή.
390. Πξόζθπγαο: Ο άλζξσπνο πνπ εγθαηαιείπεη αλαγθαζηηθά ηελ παηξίδα ηνπ
(ζπλήζσο θάησ απφ ηελ πίεζε πνιηηηθψλ δηψμεσλ ή πνιέκνπ) θαη δεηά
άζπιν ζε άιιε ρψξα.
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391. Πξνζσπηθόο ιόγνο: Ο ηδηαίηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζε άλζξσπνο
ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα γηα λα εθθξάζεη πξνθνξηθά ή γξαπηά ηηο
εκπεηξίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ.
392. Πξόηππα (ηα): Πξφζσπα ή ηδέεο πνπ ζπκππθλψλνπλ αμίεο θαη απνηεινχλ
παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε.
393. Πξσηαζιεηηζκόο: Ζ επαγγεικαηηθή αθνζίσζε ελφο αζιεηή ή κηαο
νκάδαο ζε κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ λα επηηπγράλεη ηηο
πςειφηεξεο δπλαηέο επηδφζεηο.
394. Πξσηέαο: Θαιάζζηνο δαίκνλαο ζηελ ειιεληθή κπζνινγία, πξνηθηζκέλνο
κε καληηθέο ηθαλφηεηεο θαη κε ηε δπλαηφηεηα λα κεηακνξθψλεηαη ζε φ, ηη
ήζειε: ζε δψν, ζε θπηφ, ζε πνπιί, αθφκε θαη ζε θσηηά ή ζε λεξφ.
395. Πξσηεύνπζεο (βηνινγηθέο) αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επηβίσζή καο (ηξνθή, λεξφ, ζηέγε, αλαπαξαγσγή).
396. Πξσηνβνπιία (ε): Κάζε πξάμε ή έξγν πνπ απνηειεί πξντφλ ηεο ειεχζεξεο
βνχιεζεο θαη αλεπεξέαζηεο θξίζεο ηνπ αλζξψπνπ.

Ρ
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397. Ραηζηζκόο: Κάζε δηάθξηζε, απνθιεηζκφο ή πεξηνξηζκφο πνπ βαζίδεηαη ζηε
θπιή, ην ρξψκα, ηελ θαηαγσγή, ή ηελ εζληθή πξνέιεπζε κε ζηφρν ή
ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή ή
νπνηαδήπνηε άιιε πηπρή ηεο δεκφζηαο δσήο.
398. Ρεκβαζκόο: Ζ επράξηζηε θαη άζθνπε πεξηπιάλεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο
ζθέςεο, ε νλεηξνπφιεζε. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
399. Ρεηνξηθή (ε): Ζ ηέρλε ηεο πεηζνχο.
400. Ρεηνξηθή εξώηεζε: Ζ εξψηεζε ζηελ νπνία ν εξσηψλ δελ πεξηκέλεη
απάληεζε, θαζψο απηή δηαηππψλεηαη έκκεζα κε ηελ ίδηα ηελ εξψηεζε.
401. Ρίδεο ηνπ Δπξσπατθνύ Πνιηηηζκνύ: Οη ηζηνξηθέο αθεηεξίεο πνπ
δηακφξθσζαλ ηελ πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηεο Δπξψπεο: Ο αξραίνο
ειιεληθόο θαη ξωκαϊθόο πνιηηηζκόο, ε Αλαγέλλεζε θαη ν επξωπαϊθόο
Δηαθωηηζκόο.
402. Ρνπζθέηη (ην): Υαξηζηηθή παξνρή ή εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξεη
πνιηηηθφο ζε πνιίηεο, κε αληάιιαγκα ηελ πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή
ππνζηήξημή ηνπο. Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνπξθηθή θαη αξαβηθή ιέμε
rüşvet. Άξεο Γηαβξήο 2009
403. Ρύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο: Ζ δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη ζηελ
νηθνινγηθή ηζνξξνπία απφ ηε ζπζζψξεπζε παξαγψγσλ ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο κε ξπζκφ κεγαιχηεξν απ’ απηφλ πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ε Φχζε. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
404. αξδαλάπαινο (Ashurbanipal): Ο ηειεπηαίνο κεγάινο βαζηιηάο ησλ
Αζζπξίσλ (668-627 π. Υ.), θεκηζκέλνο γηα ηα έθιπηα ήζε ηνπ. Ο
ραξαθηεξηζκφο απνδίδεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ
έθθπιε θαη άζσηε δσή ηνπο.
405. Savoir-vivre (ην): Ζ ηθαλφηεηα λα δεη θαλείο ηε δσή αληιψληαο απφ απηήλ
επγεληθέο απνιαχζεηο, λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο ηεο κε
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απηνθπξηαξρία θαη λα επηιέγεη ηελ θαιαηζζεζία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ
ζπκπεξηθνξά.
εβαζκόο ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο: εβαζκφο ηεο κνλαδηθόηεηαο
ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Κάζε άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθφο θαη ε
δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ απηή είλαη άμηα ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο.
εβαζκόο: Ζ έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ελφο πξνζψπνπ, κηαο ηδέαο
ή ελφο αληηθεηκέλνπ.
θνηαδηζκόο: Σν ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ ή ησλ κεζφδσλ νη νπνίεο
ελαληηψλνληαη ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο, ζηελ επηθξάηεζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ
θαη ηειηθά ζηελ πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ.
ιόγθαλ (ην): Μηα ζχληνκε θαη εληππσζηαθή θξάζε (ζχλζεκα) πνπ
εθθξάδεη ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ελφο πξντφληνο ή ην κήλπκα πνπ
ν δηαθεκηζηήο επηδηψθεη λα κεηαθέξεη ζην θνηλφ. Σν επηηπρεκέλν ζιφγθαλ
έρεη ηεξάζηηα πεηζηηθή ηζρχ, θαη γη’ απηφ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ θαη νη
πνιηηηθνί. Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε slogan, ε νπνία
πξνέξρεηαη απφ ηε θσηηθή-Ηξιαλδηθή θξάζε sluagh-ghairm, πνπ ζεκαίλεη
πνιεκηθή θξαπγή. Άξεο Γηαβξήο 2009
λνκπηζκόο: Ζ λννηξνπία ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο, εμαηηίαο ηεο
καηαηνδνμίαο ηνπ, πεξηθξνλεί φζνπο έρνπλ –πξαγκαηηθά ή ππνζεηηθά–
θαηψηεξε εθπαίδεπζε, κφξθσζε, νηθνλνκηθή επηθάλεηα ή θαηαγσγή. Ζ
ιέμε snob πξνέξρεηαη (πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ πξνζθηιή εηπκνινγία) απφ
ηε ζχληκεζε ησλ ιαηηληθψλ ιέμεσλ sine nobilitate, ε νπνία παξνπζηάζηεθε
γηα πξψηε θνξά ζε εκπνξηθφ πεξηνδηθφ ην 1878.
νβηληζκόο: Ζ θαλαηηθή πξνζήισζε ζηελ ηδέα ηεο παηξίδαο, πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ κίζνο θαη πεξηθξφλεζε γηα ηνπο άιινπο ιανχο θαη πνπ
ζπρλά εθδειψλεηαη κε επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ηνπο. Ζ ιέμε είλαη γαιιηθή:
chauvinisme. Ζ γαιιηθή ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα ηνπ Nicolas
Chauvin ν νπνίνο δελ είλαη ππαξθηφ πξφζσπν, αιιά ραξαθηήξαο πνπ
εκθαλίζηεθε ζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Augustin Eugène Scribe (1791-1861)
Ο απινϊθόο ζηξαηηώηεο (1821), θαζψο θαη ζε ζεαηξηθφ έξγν ησλ αδειθψλ
Cogniard (Κνληάξλη), ην 1831. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
ηαξ ζύζηεκ (star system) (ην): Σν ζχζηεκα επηινγήο, αλάδεημεο θαη
πξνβνιήο πξνζψπσλ –ηνπ θαιιηηερληθνχ θπξίσο ρψξνπ– κε ζθνπφ λα
ζπληεξνχληαη ζηε δεκνζηφηεηα, εμάπηνληαο ζπλερψο ην ελδηαθέξνλ ησλ
κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ θνηλνχ. Σν ζχζηεκα απηφ ζπγθξνηείηαη απφ
δηζθνγξαθηθέο θαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη κέζα ελεκέξσζεο.
ηεξεόηππα (ηα): Οη παγησκέλεο, βνιηθέο θαη ππεξαπινπζηεπκέλεο
πεπνηζήζεηο αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα
γλσξίζκαηα άιισλ αηφκσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ.
ηειίηεπζε (ε): Ζ νμεία δεκφζηα θαηαγγειία ή ε έληνλε απνδνθηκαζία
πξάμεσλ (πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα αμηψκαηα), νη νπνίεο
αληηβαίλνπλ ζην θνηλφ θαιφ.
πγθαιπκκέλε ή γθξίδα δηαθήκηζε: Ζ πξνβνιή ελφο πξντφληνο φρη ζηνλ
πξνβιεπφκελν δηαθεκηζηηθφ ρψξν θαη ρξφλν, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαλνληθήο ξνήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ηειενπηηθψλ ζεηξψλ,
κνπζηθψλ εθπνκπψλ ή ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ σο «ηπραίν» ζηνηρείν ηνπ
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ζθεληθνχ ή ηνπ ζελαξίνπ. ηα έληππα κέζα ελεκέξσζεο, εκθαλίδεηαη
ζπλήζσο κε ηε κνξθή είδεζεο θαη νλνκάδεηαη advertorial = advertisement
+ editorial).
ύγθξνπζε πνιηηηζκώλ: Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην
1996 απφ ηνλ πνιηηηθφ επηζηήκνλα άκνπει Υάληηλγθηνλ (Samuel Phillips
Huntington) ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ. Ο Υάληηλγθηνλ ππνζηεξίδεη φηη,
κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη βαζηθέο αηηίεο ησλ πνιέκσλ δελ ζα
είλαη ηδενινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο, αιιά πνιηηηζηηθέο.
πκβηβαζκόο: Ζ παξαίηεζε ελφο αλζξψπνπ απφ ζεκηηέο δηεθδηθήζεηο ή ε
ππνρψξεζε απφ ηηο εζηθέο ηνπ αξρέο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ην
πξνζσπηθφ φθεινο.
πκκεηνρή ζηα θνηλά: Ζ έκπξαθηε –άκεζε ή έκκεζε– παξέκβαζε ησλ
πνιηηψλ ζηε δεκφζηα δσή, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ
ηνπο αθνξνχλ.
πκκόξθσζε (ε): Ζ πξνζαξκνγή ελφο αηφκνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο
ζε επηβεβιεκέλνπο θαλνληζκνχο, ε νπνία αίξεη θάζε δηάζεζε γηα
απηελέξγεηα.
πλαγσληζκόο: Ζ επγελήο πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη έλαο άλζξσπνο
(ζε αηνκηθφ ή ζε ζπιινγηθφ επίπεδν) γηα λα δηαθξηζεί (λα ππεξηεξήζεη)
κεηαμχ άιισλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα.
πλδηθαιηζκόο: Σν θίλεκα πνπ απνβιέπεη ζηε ζπλέλσζε εξγαδνκέλσλ
πνπ αζθνχλ ην ίδην επάγγεικα, πξνθεηκέλνπ λα πξναζπίζνπλ ηα θνηλά
εξγαζηαθά ηνπο ζπκθέξνληα.
πλέπεηα (ε): Ζ ζπκθσλία ησλ απφςεσλ θαη ησλ ηδεψλ ελφο αλζξψπνπ κε
ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ.
ύληαγκα (ην) (πνιηηηθή δσή): Ο ζεκειηψδεο λφκνο ζηνλ νπνίν
πεξηέρνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθξφηεζε θαη
ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο,
δηαζθαιίδνληαο ηελ πνιηηηθή ελφηεηα κηαο θνηλσλίαο.
πληεξεηηζκόο: Ζ ζηάζε δσήο πνπ ηάζζεηαη ππέξ ηεο δηαθχιαμεο ηεο
παξάδνζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη αληηκεησπίδεη κε επηθχιαμε
θάζε λεσηεξηζκφ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
θαγή ηεο λύρηαο ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ: Σηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο
ηεο 24εο Απγνχζηνπ ηνπ 1572, ζην Παξίζη, ν θησρφο φρινο ησλ
Καζνιηθψλ μεζεθψλεηαη ελαληίνλ ησλ επθαηάζηαησλ Οπγελφησλ (ησλ
Πξνηεζηαληψλ) θαη αξρίδεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζθαγή, πνπ δηήξθεζε
κέρξη ηηο 17 επηεκβξίνπ! 70.000 Οπγελφηνη ζθαγηάδνληαη θαη νη
πεξηνπζίεο ηνπο ιεειαηνχληαη. Αλ θαη ε ζθαγή παξνπζηάζηεθε σο
«απζφξκεηε» καδηθή εμέγεξζε, νπζηαζηηθά ήηαλ κηα κεζνδηθά
πξνεηνηκαζκέλε θαλαηηθή αληίδξαζε απφ ηελ βαζηιηθή νηθνγέλεηα, ε
νπνία θηλδχλεπε λα ράζεη ηελ εμνπζία ηεο.
ρνιείν (ην): Ο ζεζκηθά νξηνζεηεκέλνο ρψξνο, ζηνλ νπνίν κηα θνηλφηεηα
αλζξψπσλ (θαζεγεηέο θαη καζεηέο) κνηξάδεηαη ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο,
κε ζθνπφ νη καζεηέο λα δηεπξχλνπλ ηε γλψζε ηνπο, λα δηακνξθψζνπλ
ζηαζεξέο εζηθέο αξρέο, λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, λα ζπλεξγάδνληαη
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δεκηνπξγηθά, λα αλαπηχμνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη λα κάζνπλ πψο λα
καζαίλνπλ.
427. ρόιε (ε): Ο κε εξγάζηκνο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπκε γηα αλάπαπζε θαη
ραιάξσζε. Άξεο Γηαβξήο 2009
428. σκαηηθή ηηκσξία παηδηώλ (1): Δίλαη ε πξάμε ηηκσξίαο πνπ πξνθαιεί
πφλν ή ζσκαηηθή δπζθνξία ζε αλήιηθν, κε ζθνπφ ηνλ ζσθξνληζκφ ή ηνλ
έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
σκαηηθή ηηκσξία παηδηώλ (2): Δίλαη νπνηαδήπνηε πξάμε ηηκσξίαο ελφο
παηδηνχ, ε νπνία αλ απεπζπλφηαλ ζε ελήιηθα ζα ζπληζηνχζε παξάλνκε
επίζεζε. Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία είλαη πάληνηε ηαπεηλσηηθή. Δπηπιένλ,
ππάξρνπλ άιιεο κε ζσκαηηθέο κνξθέο ηηκσξίαο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη
απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθέο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα,
ηηκσξίεο πνπ κεηψλνπλ, ηαπεηλψλνπλ, ππνηηκνχλ, θαζηζηνχλ εμηιαζηήξην
ζχκα, απεηινχλ, θνβίδνπλ ή γεινηνπνηνχλ ην παηδί.
429. ώθξσλ (ν, ε): Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε άλζξσπν ηνπ νπνίνπ νη
ζθέςεηο θαη νη πξάμεηο βαζίδνληαη ζηε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ
επζπθξηζία θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ.

Σ

430. Σαγόο (ν): Αλψηαηνο πνιηηηθφο θαη ζηξαηησηηθφο αξρεγφο ησλ αξραίσλ
Θεζζαιψλ. Πλεπκαηηθφο αξρεγφο, θαζνδεγεηήο.
431. Σαπηόηεηα ελόο ιανύ: Σν ζχλνιν ησλ εζληθψλ αμηψλ θαη ησλ
παξαδφζεσλ ελφο ιανχ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη ηνλ
δηαθνξνπνηνχλ απφ φινπο ηνπο άιινπο.
432. Σαπηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ: Σν ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ πλεπκαηηθψλ,
εζηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ελφο αλζξψπνπ, πνπ ηνλ
δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαζηζηψληαο ηνλ κνλαδηθή
πξνζσπηθφηεηα. Άξεο Γηαβξήο 2009
433. Σεθκαξηό Δηζόδεκα: Σν εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ππνινγηζκνχο νη
νπνίνη γίλνληαη βάζεη δεδνκέλσλ, φπσο είλαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο
δαπάλεο, ε απφθηεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αθφκα θαη ε θαηνρή
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ο φξνο αληηδηαζηέιιεηαη κε ην πξαγκαηηθό
εηζόδεκα. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Σεθκήξηα (ινγηθή): Σα πξαγκαηηθά ζηνηρεία (παξαδείγκαηα, ηζηνξηθά
γεγνλφηα, πεξηζηαηηθά απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, απνηειέζκαηα
πεηξακάησλ, κεηξήζεσλ ή εξεπλψλ, γεληθά απνδεθηέο δηαπηζηψζεηο) πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ππνζηεξίμνπκε ή λα εληζρχζνπκε κηα γλψκε
(ζπκπέξαζκα).
434. Σεθκήξηα (νηθνλνκία): Σα πξαγκαηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ην
θξάηνο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ηνπ πνιίηε.
Σα ηεθκήξηα δηαθξίλνληαη ζε:
Σα ηεθκήξηα δηαβίσζεο: Αθνξνχλ θαηνρή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαη
εθαξκφδνληαη φζν δηαξθεί ε θαηνρή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σέηνηνπ
είδνπο ηεθκήξην είλαη ε θαηνρή ΔΗΥ ή κηθηήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ,
κνηνζηθιέηαο, ζθάθνπο αλαςπρήο, ειηθνπηέξνπ, αεξνζθάθνπο, δεμακελήο
θνιχκβεζεο (πηζίλαο), ή ρξήζε δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο θαη ε δηαηήξεζε
νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιεξψκαηνο ζθαθψλ αλαςπρήο.
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Σεθκήξηα πνπ γελληνύληαη από πεξηζηαζηαθά γεγνλόηα: Σα ππφινηπα
ηεθκήξηα ζπλίζηαληαη. ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πεξηζηαζηαθήο πξάμεο,
θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ππάξρεη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο,
φπσο είλαη ην πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ, ελφο
αθηλήηνπ, κηαο επηρείξεζεο θηι.
Σέρλε (ε): Ζ ειεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε, πνπ κε ηα έξγα ηεο
πξνθαιεί αηζζεηηθή ζπγθίλεζε θαη απειεπζεξψλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα
δεζκά ησλ θαζεκεξηλψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο κεηξηφηεηαο.
Σερλεηέο (πιαζκαηηθέο) αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ έληερλα ππνβάιιεη ε
δηαθήκηζε, ψζηε λα θαίλνληαη ζαλ πξαγκαηηθέο καο επηζπκίεο.
Σερλεηή (ηππηθή) γιώζζα: Ζ γιψζζα πνπ δηαθξίλεηαη απφ αθξηβείο
καζεκαηηθνχο ηχπνπο ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο
ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
Σερλνθξάηεο: Ο επηζηήκνλαο ή ν πνιηηηθφο πνπ πξνηείλεη ιχζεηο ή
ιακβάλεη απνθάζεηο γηα πνηθίια θνηλσληθά πξνβιήκαηα, κε γλψκνλα ηα
αξηζκεηηθά (πνζνηηθά) ηνπο δεδνκέλα θαη φρη ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζή
ηνπο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Σερλνθξαηηθό πλεύκα: Ζ αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη απνθάζεηο
ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ κηαο θνηλσλίαο
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη ηερλνθξάηεο.
Σερλνινγία (ε): Σν ζχλνιν ησλ κεζφδσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ πιηθψλ θαη
ησλ δεμηνηήησλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα παξάγνπκε
πξντφληα, λα ιχλνπκε πξνβιήκαηα, λα θαιχπηνπκε αλάγθεο θαη λα
ηθαλνπνηνχκε επηζπκίεο.
Σειενπηηθόο αλαιθαβεηηζκόο: Ζ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα αλαιχζεη
ηα κελχκαηα ησλ ηειενπηηθψλ εηθφλσλ θαη λα αληρλεχζεη ζ’ απηά ηελ
πξνπαγάλδα, ηε ινγνθξηζία θαη ηε κεξνιεςία ζηελ παξνπζίαζε ησλ
εηδήζεσλ θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο δεκφζηαο δσήο.
Σηελαλκέλ (天安门广场): ’ απηή ηελ πιαηεία κε ηελ ηφζν πνηεηηθή
νλνκαζία (Πχιε ηεο νπξάληαο γαιήλεο) ηεο πφιεο Μπετηζίλγθ,
δηαπξάρζεθε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζχγρξνλα εγθιήκαηα. ηηο 3 Ηνπλίνπ
ηνπ 1989, ζηξαηηψηεο θαη ηαλθο ηεο 27εο θαη 28εο ζηξαηηάο άξρηζαλ λα
ππξνβνινχλ αδηαθξίησο θαηά ησλ ζπγθεληξσκέλσλ θνηηεηψλ θαη
δηαλννπκέλσλ πνπ δηαδήισλαλ ελαληίνλ ηνπ απηαξρηθνχ θηλεδηθνχ
θαζεζηψηνο, ζθνηψλνληαο 3.000 πεξίπνπ αλζξψπνπο. Σν καθειεηφ απηφ
(νη αλεπίζεκεο καξηπξίεο θάλνπλ ιφγν γηα 5.000-6.000 λεθξνχο) ε
θηλεδηθή θπβέξλεζε ην ραξαθηήξηζε «πεξηζηαηηθφ».
Σόικε (ε): Ζ ςπρηθή δχλακε πνπ σζεί ηνλ άλζξσπν λα έξζεη αληηκέησπνο
κε ηηο δπζθνιίεο ή ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά θαηά ηελ πξνζπάζεηα λα
επηηχρεη έλα ζηφρν. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Σνπξηζκόο: Ζ πξνγξακκαηηζκέλε θαη πξνζσξηλή καδηθή κεηαθίλεζε
αλζξψπσλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο
ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή.
Σνπξηζηηθή βηνκεραλία: Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (δηακνλή, εζηίαζε, δηαζθέδαζε θηι) πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ.
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446. Σξαγέιαθνο (ν): Φαληαζηηθφ δψν, ζπλδπαζκφο ηξάγνπ θαη ειαθηνχ.
Μεηαθνξηθά, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιέμε γηα λα ραξαθηεξίζνπκε κηα
παξάινγε θαηάζηαζε, φπνπ αιιεινζπγθξνπφκελα ζηνηρεία δεκηνπξγνχλ
ζχγρπζε.

Τ

Φ

447. Τπαθνή (ε): Ζ ζπκκφξθσζε ελφο αηφκνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πξνο
ηηο ππνδείμεηο, ηηο επηζπκίεο ή ηηο πξνζηαγέο κηαο ηππηθήο ή άηππεο
εμνπζίαο.
448. Τπεξθείκελν (hypertext): Ο κε γξακκηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη
νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ) ζε κηα ηζηνζειίδα,
κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ (hyperlinks).
449. Τπεξνςία (ε): Ζ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
επηδεηθλχεη πεξηθξφλεζε θαη ππνηίκεζε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ.
450. Τπεξπιεξνθόξεζε (ε): Ζ κεηάδνζε ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ απφ
ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (έληππα, ειεθηξνληθά, ςεθηαθά), ζε ηέηνην
βαζκφ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δχζθνιε γηα ηνλ άλζξσπν ή αθφκε θαη
αδχλαηε ε επεμεξγαζία, ε αθνκνίσζε θαη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο.
Ο φξνο εηζήρζε απφ ηνλ Ακεξηθαλφ ζπγγξαθέα θαη κειινληνιφγν Άιβηλ
Σφθιεξ (Alvin Toffler), νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ζηελ επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο –θαη κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ
(Internet)– απμάλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ε πνζφηεηα ησλ
κεηαδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Απηή ε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπο
θαη ε ακθίβνιεο αμίαο, ζπρλά, πνηφηεηά ηνπο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο
παξαπιεξνθφξεζεο.
451. Τπεπζπλόηεηα (ε): Ζ επίγλσζε ησλ νξίσλ ηεο ειεπζεξίαο καο.
452. Τπνθξηζία (1): Ζ απφθξπςε ησλ πξαγκαηηθψλ ζθέςεσλ θαη πξνζέζεσλ
ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο πξνζπνηείηαη αλχπαξθηα ζπλαηζζήκαηα ή
δηαθεξχηηεη αμίεο ζηηο νπνίεο δελ πηζηεχεη.
Τπνθξηζία (2): Ζ εθδήισζε αλχπαξθησλ ζπλαηζζεκάησλ ή
ζπκπεξηθνξψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζέζεηο ηνπ
αλζξψπνπ.
Τπνθξηηήο: Ο άλζξσπνο πνπ πξνζπνηείηαη αλχπαξθηα ζπλαηζζήκαηα ή
ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ
δηαζέζεηο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
453. Τπόιεςε (ε): Ζ βαζχηαηε εθηίκεζε θαη ν ζεβαζκφο πνπ έρνπκε γηα έλαλ
άλζξσπν ή κηα ηδέα.
454. Τπνζθειίδσ: Πξνζπαζψ κε αζέκηηα κέζα λα θαηαιάβσ έλα αμίσκα ην
νπνίν θαλνληθά αλήθεη ή πξέπεη λα απνδνζεί ζε θάπνηνλ άιιν.
455. Τπνηειήο (ε): Υψξα ή πεξηνρή πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ
θάπνηα άιιε.
456. Τζηεξνβνπιία: Ζ ζπγθάιπςε ησλ ηδηνηειψλ ζηφρσλ κε ηελ πξνβνιή κηαο
έληνλα θηιηθήο δηάζεζεο πξνο ηνπο άιινπο.
457. Φαιθίδεπζε (ε): Ζ κεζνδηθή ππνλφκεπζε (απνδπλάκσζε, πεξηνξηζκφο)
θαηαθηεκέλσλ θαη λφκηκσλ δηθαησκάησλ.
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Φαιθηδεύσ: Τπνλνκεχσ, απνδπλακψλσ, αιινηψλσ έληερλα ηελ νπζία
αξρψλ ή ζεζκψλ, πεξηνξίδσ λφκηκα δηθαηψκαηα.
Φαλαηηζκόο: Ζ ηπθιή πίζηε ζε κηα ηδέα πνπ νδεγεί ζην κίζνο γηα θάζε
δηαθνξεηηθή άπνςε.
Φαξηζατζκόο: Ζ ζηάζε δσήο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
πξνζπνηεηφ θαη πζηεξφβνπιν ζεβαζκφ ησλ εζηθψλ αμηψλ.
Φαζηζκόο: Σν πνιηηηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο άθξαο δεμηάο, κε έληνλα
απηαξρηθφ θαη εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα, πνπ θαηαξγεί ηνλ
θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε δεκνθξαηία θαη βαζίδεηαη ζην κνλνθνκκαηηζκφ
θαη ζηνλ νινθιεξσηηζκφ.
Φαθιαηάο: Ο άλζξσπνο πνπ είλαη θιχαξνο θαη κηιάεη απεξίζθεπηα θαη
αλφεηα. Άξεο Γηαβξήο 2009
Φεξέθσλν (ην): Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ (θνηλσληθήο
νκάδαο ή εληχπνπ) πνπ δελ έρεη ή δελ πξνβάιιεη δηθή ηνπ γλψκε, αιιά
πξνβάιιεη άθξηηα ηηο απφςεηο εθείλσλ πνπ ηνλ θαζνδεγνχλ.
Φήκεο (πιεζπληηθόο): Οη αλεπηβεβαίσηεο αθεγήζεηο ή εξκελείεο
γεγνλφησλ πνπ δηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Φεκνινγία (ε): Ζ ζθφπηκε (θαη ζπζηεκαηηθή) δηάδνζε θεκψλ ζρεηηθά κε
δεηήκαηα επξχηεξνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο (πνιηηηθά, θνηλσληθά,
νηθνλνκηθά), κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε
ηεο θνηλήο γλψκεο. Ζ θεκνινγία πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κέζσλ
ελεκέξσζεο θαη απνηειεί ηζρπξφ φπιν ηφζν ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο
φζν θαη ηεο πξνπαγάλδαο.
Φίιαζινο: Ο άλζξσπνο πνπ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθψο αζιεηηθά
γεγνλφηα θαη αγσλίζκαηα.
Φηιαιιειία (αιηξνπηζκόο): Ζ αγάπε γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη αληδηνηειήο
θξνληίδα γη’ απηνχο.
Φηιαλαγλώζηεο: Ο άλζξσπνο πνπ ζεσξεί ηε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε
γξαπηψλ θεηκέλσλ βαζηθή πεγή γλψζεο θαη αθεηεξία γηα ηελ πλεπκαηηθή
ηνπ θαιιηέξγεηα.
Φηιαξέζθεηα (ε): Ζ επηζπκία θαη ε πξνζπάζεηα ελφο αλζξψπνπ λα αξέζεη
ζηνπο άιινπο, λα θαίλεηαη σξαίνο.
Φηινδνμία (αξξσζηεκέλε, αραιίλσηε, άκεηξε, άθξαηε): Ζ παζηαζκέλε
θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν επηδίσμε ελφο αλζξψπνπ λα απνθηήζεη θήκε (λα
αλαδεηρζεί). Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
Φηινδνμία (ε): Ζ επηδίσμε ηεο δφμαο, ηεο θήκεο, ηεο αλάδεημεο.
Φηινδνμία (κε αξλεηηθή ζεκαζία): Ζ ππέξκεηξε επηζπκία θαη
πξνζπάζεηα γηα πξνζσπηθή αλάδεημε θαη θνηλσληθή πξνβνιή.
Φηινδνμία (κε ζεηηθή ζεκαζία): Ζ ζέιεζε θαη ε πξνζπάζεηα γηα
επηηέιεζε ζεκαληηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ.
Φηινκάζεηα (ε): Ζ αγάπε ηνπ αλζξψπνπ γηα κάζεζε, φρη κε ηε κνξθή ηεο
άγνλεο ζπζζψξεπζεο εηεξφθιεησλ πιεξνθνξηψλ αιιά σο αλάγθε λα
δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληα ηεο γλψζεο θαη ηεο ζθέςεο ηνπ.
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471. Φηινμελία (ε): Ζ πξφζπκε ππνδνρή θαη ε αληδηνηειήο παξνρή ζηέγεο,
ηξνθήο θαη πεξηπνίεζεο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαηά ηελ
πξνζσξηλή ηνπο παξακνλή ζε μέλν ρψξν.
472. Φνιθιόξ (ην): Ζ παξαπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ιατθψλ ζηνηρείσλ ηεο
ηέρλεο ελφο έζλνπο (κνπζηθή, ρνξφο, ελδπκαζίεο θηι) κε απνθιεηζηηθφ
ζθνπφ ηελ εκπνξηθή-ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο.
473. Φνληακεληαιηζκόο: Αληίιεςε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επηζηξνθή ζηηο
ζεκειηαθέο αξρέο κηαο ηδενινγίαο ή κηαο ζξεζθείαο ή ελφο ηξφπνπ δσήο. Ζ
αληίιεςε απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ αθξαία ζπληεξεηηθέο θαη δνγκαηηθέο
ζέζεηο. (Πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε fundamentalism).
474. Φνξναπνθπγή: Δίλαη ε εθαξκνγή θαιά ζρεδηαζκέλσλ ινγηζηηθψλ
πξαθηηθψλ πνπ απνηεινχλ απφξξνηα πξνζεθηηθήο κειέηεο ηεο εκπνξηθήο
λνκνζεζίαο, ηεο θνξνινγηθήο πξαθηηθήο, ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, δηθαζηηθψλ θαη ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ, κε κνλαδηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ελφο
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ζ θνξναπνθπγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
πιαίζηα ελφο θαιά κειεηεκέλνπ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαηά ηνλ νπνίν
δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα ζελάξηα θαη ελαιιαθηηθέο, κέρξη λα
πξνζδηνξηζηεί ν ειάρηζηνο δπλαηφο θφξνο, ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπ
λφκνπ. Γηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηζνξξνπεί αλάκεζα
ζηα πιαίζηα εζηθνχ θαη λνκίκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε κε θαηαβνιή θφξνπ
ιφγσ θελψλ ζηε λνκνζεζία.
475. Φνξνδηαθπγή (ε): Ζ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξάλνκε απφθξπςε
θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Θεσξείηαη
παξάλνκε θαη έληνλα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπληζηά ην αδίθεκα
ηήο κε θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ κε ηελ παξαβίαζε ή
θαηαζηξαηήγεζε ηνπ λφκνπ. Μπνξεί λα εκθαληζηεί κε δχν ηξφπνπο:
Απνθξύπηνληαο εηζνδήκαηα απφ δηάθνξεο πεγέο κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή
ρακειφηεξνπ θφξνπ.
Δκθαλίδνληαο ππεξβνιηθέο ή πιαζηέο δαπάλεο ψζηε λα επσθειεζεί απφ
εθπηψζεηο θφξνπ.
Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη εχθνια ζε εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ
κηζζσηέο ππεξεζίεο ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ιφγσ ηεο επθνιίαο
δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ (δειαδή ζχγθξηζε εζφδνπ απφ ηνλ έλα
ζπκβαιιφκελν θαη δαπάλεο απφ ην άιιν), ελψ είλαη δχζθνιν λα
εληνπηζζνχλ ζε πεγέο φπσο απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα. ηηο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ε θνξνδηαθπγή αληηκεησπίδεηαη κε επηηφπνπ
ειέγρνπο, αιιά θαη δηαζηαπξψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δχζθνιε ε
δηαζηαχξσζε, ππνινγίδεηαη έλα ηεθκαξηφ εηζφδεκα, ελψ θαηά θαηξνχο
αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο.
476. Φνξνινγία ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ: Δίλαη ην «εξγαιείν»
πνπ δηαζέηεη ε Κπβέξλεζε ελφο Κξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη
έζνδα θαη λα κπνξέζεη λα αζθήζεη ην θπβεξλεηηθφ ηεο έξγν. Απφ ηελ άιιε
φςε ηνπ λνκίζκαηνο βξίζθνληαη νη δαπάλεο (ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ) πνπ ζηεξίδνληαη ζηνπο πφξνπο πνπ απνθνκίδεη ην
θξάηνο κε ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ απνθαζίδεη λα εθαξκφζεη.
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477. Φνξνινγηθή ζπλείδεζε: Ζ επίγλσζε ηνπ πνιίηε φηη ε εηιηθξηλήο
θνξνινγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζπκβάιιεη ζηελ επηηέιεζε ρξήζηκνπ
θνηλσληθνχ έξγνπ απ’ αγαζψ φισλ ησλ πνιηηψλ.
478. Φνξνινγηθόο παξάδεηζνο (θνξνινγηθό θαηαθύγην): Με ηνλ φξν απηφ,
ραξαθηεξίδνληαη γεληθά ρψξεο-θξάηε πνπ έρνπλ ζεζπίζεη πνιχ κηθξέο
θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο –εηδηθά γηα μέλνπο επελδπηέο.
Οξηζκέλα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ μέλνπο επελδπηέο,
ζέζπηζαλ εηδηθνχο θνξνινγηθνχο λφκνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο φπνηνο
μέλνο επελδπηήο δεκηνπξγήζεη κηα εηαηξία κε έδξα ην έδαθφο ηνπο, ζα
θαηαβάιεη πνιχ κεησκέλε θνξνινγία έλαληη ηεο πξνβιεπφκελεο εθείλεο
ζηε ρψξα ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπ.
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, δηάθνξα άηνκα, θπζηθά ή αθφκε θαη λνκηθά
πξφζσπα, ή θαη δηεζλείο εηαηξίεο λα θαηαθεχγνπλ ζ’ απηά ηα θξάηε θαη λα
δεκηνπξγνχλ εηαηξίεο ηηο ιεγφκελεο «Οθ-ζνξ» εθ ηνπ αγγιηθνχ φξνπ
Offshore (= ππεξάθηηεο εηαηξίεο ή ππεξπφληηεο εηαηξίεο) κε έδξα απηνχο
ηνπο «παξαδείζνπο» κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κηθξφηεξε δπλαηή θνξνινγηθή
ηνπο επηβάξπλζε, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απαιιαγή θνξνινγίαο ηνπο απφ
ηε ρψξα ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο.
Ο φξνο offshore ζεκαίλεη καθξάλ ησλ αθηψλ, επεηδή φκσο δεκηνπξγήζεθε
ζηελ Αγγιία πνπ είλαη κηα κεγάιε λήζνο ν φξνο απηφο θαη’ επέθηαζε
ζεκαίλεη «εθηφο επηθξάηεηαο», θαη κε απηή ηελ έλλνηα θαηέιεμε δηεζλήο
φξνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εμσηεξηθνχ, θαη εηδηθφηεξα γη’ απηή πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε «θνξνινγηθφ παξάδεηζν».
479. Φόξνο εηζνδήκαηνο: Δίλαη ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζην εηήζην ζχλνιν
ησλ απνδνρψλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νη νπνίεο
πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, εξγαζία, εηαηξεία, αθίλεηα, κεηνρέο,
ηφθνπο θηι. Άξεο Γηαβξήο 2009
480. Φξίηησ: αηζζάλνκαη έθπιεμε θαη ζπγρξφλσο απνηξνπηαζκφ, αεδία,
θξίθε. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
481. Φξόλεκα (ην) (1): Σν ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ
πεπνηζήζεσλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη έλαο άλζξσπνο, νη νπνίεο
πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
Φξόλεκα (2): Ζ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ελφο αλζξψπνπ ή κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο αγσληζηηθήο
δηάζεζεο.
482. Φξνλώ: Έρσ ηε γλψκε, ηελ πεπνίζεζε· λνκίδσ, πηζηεχσ.
483. Φπζηθή γιώζζα: Κάζε γιψζζα πνπ κηιηέηαη ή γξάθεηαη απφ αλζξψπνπο,
κε ζθνπφ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο εθθξάδνληαο ηνλ πλεπκαηηθφ
θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν.

Υ

484. Υάζκα γελεώλ: Οη αγεθχξσηεο δηαθνξέο πνπ ρσξίδνπλ δχν γεληέο, κε
απνηέιεζκα λα εκπνδίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή ηνπο επηθνηλσλία.
485. Υνύιηγθαλ (hooligans) (νη): Νεαξά άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζσξηαθέο
νκάδεο θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ νξγαλσκέλε βία θαη ηελ πξνθιεηηθφηεηα,
ζπλήζσο ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο.
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486. Φεθηαθή αληζόηεηα: Ζ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αληζφηεηα
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία αλζξψπσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ λα
απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζε
πξνζσπηθφ θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν ηα νθέιε ηεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο.
487. Φεθηαθή επαλάζηαζε: Ζ ηαρχηαηε εμέιημε θαη δηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ
ζπζθεπψλ –θπξίσο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ– ε νπνία άιιαμε
ξηδηθά ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ, ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο
θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δσήο καο.
488. Φεθηαθό βηβιίν (E-book): Ζ ςεθηαθή έθδνζε ελφο ηππσκέλνπ βηβιίνπ,
ην νπνίν κπνξεί λα δηαβαζηεί ζηελ νζφλε ελφο ζηαζεξνχ ή θνξεηνχ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή λα απνηειέζεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ
ηνλ αλαγλψζηε. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
489. Φεθηαθό ράζκα: Ζ άβπζζνο πνπ ρσξίδεη ηηο ρψξεο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ
ςεθηαθή ηερλνινγία, θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ πιεξνθνξηαθφ πινχην ηνπ
δηαδηθηχνπ, απφ απηνχο πνπ εθείλεο πνπ ηελ αγλννχλ.
490. Φεθηαθόο αλαιθαβεηηζκόο: Ζ αδπλακία ή ε άξλεζε ελφο αλζξψπνπ ή
κηαο θνηλσληθήο νκάδαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή,
λα επηθνηλσλήζεη κέζσ δηαδηθηχνπ αιιά θαη λα αμηνπνηήζεη ηνλ ηεξάζηην
φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία.
491. Φεθηαθόο απνθιεηζκόο: Κάζε πξνζπάζεηα άκεζεο ή έκκεζεο
παξεκπφδηζεο αλζξψπσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν θαζψο θαη ζηνλ πινχην ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αμηνπνίεζή ηνπο.
492. Φπραγσγία (ε): Ζ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή αλάηαζε ηνπ αλζξψπνπ, ε
νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζε δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (δηάβαζκα, αζιεηηζκφο, παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ
παξαζηάζεσλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη άιισλ).
493. Φπρνηξόπνο (νπζία): Υαξαθηεξίδεηαη κηα θαξκαθεπηηθή νπζία πνπ δξα
ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αλζξψπνπ δηεγεξηηθά ή θαηαζηαιηηθά, ή πνπ πξνθαιεί
ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
494. Φπρνθζόξνο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ή ε θαηάζηαζε πνπ δηαθζείξεη ηηο εζηθέο
θαη αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη θαηαβάιιεη ηελ αγσληζηηθή ηνπ
δηάζεζε. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
495. Φπρξόο Πόιεκνο: Ο παξαηεηακέλνο γεσπνιηηηθφο, ζηξαηησηηθφο θαη
νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ΖΠΑ θαη νβηεηηθήο Έλσζεο, κεηά ην
Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν (1947-1991).
496. Χκόο (γηα άλζξσπν ή ζπκπεξηθνξά): Μεηαθνξηθά: Ο άλζξσπνο ή ε
ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ παληειή έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο
ή εζηθήο θαιιηέξγεηαο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
497. Χξαηνινγία (ε): Δηξσληθφο ραξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδνπκε ζε ιφγνπο
πνπ σξαηνπνηνχλ (εμσξαΐδνπλ) κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε.
498. Χξαηνπάζεηα (ε): Ζ ηάζε λα ζαπκάδεη θαη λα επηδεηθλχεη θαλείο ηελ
νκνξθηά ηνπ· ε ππεξβνιηθή απηαξέζθεηα. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009
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499. Χξύνκαη: Βγάδσ δπλαηέο θαη άγξηεο ή γνεξέο θξαπγέο εθθξάδνληαο
έληνλα ζπλαηζζήκαηα αγαλάθηεζεο, νξγήο, πφλνπ θηι.
500. Χθειηκηζκόο: Ζ ζηάζε δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ επηδηψθεη απνθιεηζηηθά
ην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο αδηαθνξψληαο γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ.

47

Επιζηροθή
ζηην αρτή

ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ

500 ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

48

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γεκήηξεο Γεκεηξάθνο, Μέγα Λεμηθό ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο, εθδφζεηο
Πηξφγα, Αζήλα, 2008
2. Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο [Ίδξπκα Μαλφιε
Σξηαληαθπιιίδε], Θεζζαινλίθε, 1998-2001
3. Γ. Μπακπηληψηεο, Λεμηθό ηεο Νέαο Ειιεληθήο Γιώζζαο, Κέληξν
Λεμηθνινγίαο, Αζήλα, 1998
4. Γ. Εεπγψιεο, Πξωΐαο Λεμηθόλ ηεο Ειιεληθήο Γιώζζεο, 1933
5. Δκκαλνπήι Κξηαξάο, Νέν Ειιεληθό Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Δεκνηηθήο
Γιώζζαο, εθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1995
6. Πάππξνο–Λαξνχο–Μπξηηάληθα, Εξκελεπηηθό θαη εηπκνινγηθό ιεμηθό ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο, Αζήλα, 1981-1994
7. Πύιε γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα, http://ins.web.auth.gr/EISAGOGI.htm
8. Σεγφπνπινπ-Φπηξάθε, Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, Αζήλα, 1988
9. Catholic Encyclopedia, www.newadvent.org Encyclopaedia Britannica,
www.britannica.com.
10. Λεμηθό Merriam-Webster, www.merriam-webster.com
11. Oxford English Dictionary, Oxford University Press. 2004
12. www.wikipedia.com (2007-2009)

Επιζηροθή
ζηην αρτή
ή
ζηα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

