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Ειςαγωγό
Μπικε ο Δεκζμβρθσ και ζπεται και θ παγωνιά. Θ ρίηεσ τθσ λεξθσ είναι πλατειζσ και
ενδιαφζρουςεσ.

Ουςιαςτικϊ
ο πἀγοσ
Πάγοσ είναι δθλαδι θ ςτερεά κατάςταςθ ςτθν οποία μετατρζπεται το νερό όταν βρεκεί ςε
κερμοκραςία 0 °C (273,15 °K ι 32 °F). τθν αρχαία Ελλάδα "πάγοσ" ονομαηόταν και κάκε
μεγάλων διαςτάςεων γυμνόσ βράχοσ π.χ. Άρειοσ Πάγοσ ο επ' αριςτερά τθσ ειςόδου τθσ
Ακρόπολθσ των Ακθνϊν, βράχοσ.

παγωνιϊ:
το δρυμφ ψφχοσ (αςχετο με το παγϊνι) πχ.
Κάνει κρφο, παγωνιά
κζλω τηάκι και γωνιά.

Επύθετα
ο παγύοσ, η παγύα
Πθγμζνοσ, ο ςτερεοσ , ο παγιωμζνοσ, ο κατεςτθμζνοσ . Μεταφορικϊσ αυτοσ που ιςχφει
πάντοτε. Πχ. «Σζτοιεσ υποκζςεισ αντιμετωπίηονται κατά πάγιον τρόπον» ι «Κατά παγίαν
τθσ τακτικι θ Κυβζρνθςθ δεν ςχολιάηει τισ αποφάςεισ των Δικαςτθρίων».

το πϊγιον
Εννοείται το ςτακερό ποςό που καταβάλλεται ςε κάποιον ωσ το μθ αναλογικὀ μζροσ μιασ
αμοιβισ. Δθλ. ποςόν που πρεπει να καταβλθκεί αναξάρτθτα απο τθν ποςότθτα των
αγοραηομζνων αγακϊν θ υπθρεςιϊν. Πχ. «Αυτο το προγραμμα κινθτισ τθλεφωνίασ ἐχει
χαμθλὀ πάγιο».

τα πϊγια
Λογιςτικόσ όροσ. Εννοφνται πάγια
[πράγματα ι αγακά] . Σο επίκετο
ζχει
ουςιαςτικοποιθκεί και ςθμαίνει τθν περιουςία ενόσ οργανιςμοφ τθν αποτελουμζνθ από
ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα κλπ που προορίηονται για διαρκι χριςθ. Σα πάγια
καταχωρίηονται και παρακολουκοφνται ςε βιβλίο ι Μθτρϊο Παγίων. Αγγλικα Fixed Assets.

παγωμϋνοσ
Πἀρα πολφ κρφοσ, Κατεψυγμζνοσ, κοκκαλιαςμζνοσ απο το κρφο.
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Comment [ΑΣ1]: Ο Άρειοσ Πάγοσ είναι
το ανϊτατο ακυρωτικό δικαςτιριο τθσ
πολιτικισ και ποινικισ δικαιοςφνθσ τθσ
Ελλάδοσ.
Ο Άρειοσ Πάγοσ πιρε το όνομά του από το
πρϊτο δικαςτιριο "ανδροφονιϊν"
(εγκλθμάτων φόνου) που ιδρφκθκε μεταξφ
1500 και 1300 π.Χ., κατά τουσ χρόνουσ τθσ
βαςιλείασ του Κζκροπα και του Κθςζα, με
ζδρα τον βραχϊδθ λόφο του Κεοφ Άρεωσ
που βρίςκεται βορειοδυτικά τθσ
Ακροπόλεωσ των Ακθνϊν.
Ο Αρειοσ πάγοσ δίκαηε: δίκεσ φόνου ,
τραφματοσ εκ προνοίασ , πυρκαϊάσ ,
φαρμάκων .Θ Ποινι για τον εκ προκζςεωσ
φόνο : κάνατοσ , διμευςθ περιουςίασ
δράςτθ ενϊ ανάλογεσ είναι οι ποινζσ για
τισ άλλεσ πράξεισ . 9284.7
Πάνω ςτo λόφο αυτό, κατά τθν παράδοςθ,
ζγινε θ πρϊτθ "φονικι δίκθ", κατά τθν
οποία οι δϊδεκα Κεοί του Ολφμπου
δίκαςαν τον Άρθ.
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Μεταφορικά: τακεροποιθμζνοσ αμετάβλθτοσ, Παγωμζνεσ πιςτϊςεισ.

Ρόματα
παγώνω
Σο παγϊνω ςθμαίνει κακιςτϊ κάτι πολφ κρφο ςυνικωσ για λόγουσ ςυντιρθςθσ.
Πρβλ. το ςχολικό ποιιμα του Γεωργίου Ηαλοκϊςτα (1805-1858) «Ο βοριάσ που τϋ αρνάκια
παγϊνει»
Ιτον νφχτα, εισ τθν ςτζγθ εβογκοφςε
ο βοριάσ και ψιλό ζπεφτε χιόνι.
Σι μεγάλο κακό να εμθνοφςε
ο βοριάσ που τϋ αρνάκια παγϊνει;

υνϊνυμο:ψφχω, ι καταψφχω . Σο παγϊνω ωσ μεταβατικό ριμα ςθμαίνει μεταφορικά
παφω κάτι προςωρινά:
πχ. Οι εμπλεκόμενοι πάγωςαν τισ ςυηθτιςεισ για το Κυπριακό.1

παγιώνω
Παγιϊνω κακιςτϊ κάτι πάγιο, δθλ μόνιμο. Πχ. Παγιϊκθκε θ καταβολι των υπερωριϊν ωσ
μόνιμθ αποδοχι.
Παράγωγα ριματα: ξεπαγϊνω2 και ξεπαγιάηω 3 πακτόω –ω,

πόγνυμι
Πιγνυμι (αρχ. Ρθμ): Μπιγω, καρφϊνω, ςτερεϊνω, ςτακεροποιϊ αλλά και
ςτακεροποιοφμαι.

πόζω
Απο το πιγνυμι=πιηω (από υγρό γἰνεται ςτερεό) .
ιμερα χρθςιμοποιείται ο αόριςτοσ του πιγνυμι: ζπθξα. Με πλαςτό τον ενεςτϊτα πιηω.
Μεταφορικά ςθμαίνει περιζρχομαι ςε ζνταςθ, ςτρεςάρομαι. Πχ. «Σρείσ ϊρεσ μάκθμα χωρίσ
διάλειμα! Ζπθξα πια!». Αλλαϋκαι ςυνωςτίηωμαι: πχ. «Πιξαμε ςτϋαυτοκίνθτα πιά».
Πχ. ζπθηε μὀνοσ του το γιαοφρτι του.
Πρβλ.

1

Πάγωςαν: ταμάτθςαν προςωρινά με πράκεςθ να ςυνεχιςκοφν. υναφείσ εκφράςεισ:
Μαπαιϊκθκαν:δεν κα γίνουν ποτζ, αναβλικθκαν:ςταμάτθςαν προςωρινά και κα ξαναρχίςουν ςε
οριςμζνθ θμερομθνία.
2
Αποψφχω: αφινω ζνα κατεψυγμζνο προιόν εκτοσ κατάψυξθσ με πρόκεςθ να το καταςτιςω ςαν
νωπό. Εδϊ το προκεμα ξε- εχει ακυρωτικό χαρακτιρα:ακυρωςθ τθσ ψφξθσ. (πρβλ. ξεκουράςτθκα –
ακυρωςθ τθσ κοπωςθσ)
3
Κρυϊνω παρά πολυ. Εδϊ το προκεμα ξε- εχει επιτατικό χαρακτιρα. (πρβλ. ξεπατωκθκα).
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Πιραν τθν καλδάρα μου
πουϋ πθηα το γάλα μου
Δθμοτικό - Βγικαν κλζφτεσ ςτα βουνά

πηκτόσ
Το Πθκτόσ είναι επίκετο που προζρχεται από το ρ. πιγνυμι

πηκτό
Θ πθκτι είναι ουςιαςτικοποιθμζνο ρθματικό επίκετο κυλ. Σου πθκτόσ. Εννοείται πθκτι
*ςοφπα+.
Ζδεςμα απο χοιρινι κεφαλι και ποδαράκια, με πολλά αρωματικά που αφινουμε να πιξει
και που παίρνει τθν μορφι ηελζ. Θ αρχαία πθκτι (ουςιαςτικο) ςιμαινε τθν παγίδα.

ψυγεύο Πϊγου
Ξφλινο καταςκεφαςμα με μορφι ντουλαπιοφ, μζςα είχε επενδυςθ από
λευκοςίδθρα φφλλα και μόνωςθ απο τριμματα φελοφ. Σο πάνω μζροσ είχε
μια πόρτα που δεν φαίνεται ςτθν φωτογραφια, ςαν ςεντουκι. Εκεί υπθρχε
ενασ χϊροσ για τον πάγο και ζνα μεταλικό δοχειο που βάηαμε πόςιμο
νερό.
Σο νερό ζτρεχε από βρυςάκι χωρισ να χρειάηεται να ανοίξουμε το ψυγείο.
Πολυτζλεια που ςιμερα βρίςκει κανείσ ςτα μεγάλα και ακριβά θλεκτρικά ψυγεία. Θ
μπροςτινι πορτα άνοιγε το χϊρο των τροφίμων. Σο κάτω μεροσ είχε ενα βρυςάκι απ’ οπου
ζβγαινε το νερό του λυωμζνου πάγου.

πόγμα
Σο ενςωματωμζνο μζςα ςε κάτι || μεταφορικά το ςυμφωνθμζνο

πόξισ
Θ ικανότθτα υγροφ να πιηει. Πχ. «οι μικροςκοπικζσ εξετάςεισ δείξανε καλι πιξθ και ροι
αίματοσ» . Αλλιϊσ πιξθμο.

πϊκτον
Μεςαιωνικι λζξθ. Σθν χρθςιμοποιοφςαν ςτο Βυηάντιο για να δθλϊςουν τιν γραπτι
ςυμφωνία4. Από το λατινικὀ pactum ςφμβαςθ, ςυμφωνία. Pactum est duorum consensus
atque convention; pollicitatio vero offerendis solius promissum.
Αντιδάνειο απο το ελλθνικὀ πθκτόν: τερεόν και μεταφορικϊσ: ιςχφον, δθλ. θ ιςχφουςα, θ
κακοριςμζνθ ςυμφωνία ζυκφωλία κε θάποηολ, ευθαηρία, ζύκβαζε, δηαζήθε, ορίδω,

ζυλαιιαγή.
4

Θ νομοκεςια επζτρεπε όμωσ και προφορικζσ ςυμφωνίεσ (Βλ. 9282.346 Κεφ. ΛΑ §ςτ. ) :Καν αγράφωσ
γίνεται πάκτον , *ει+ δφναται *απο+δειχκῆναι τοῦτο , ζρρωται.
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Πρβλ. ιςτάμενον ι ςτάμενο: το ιςχφον νόμιςμα5.
Παροιμία : PACTA SUNT SERVANDA. Λατινικι που ςθμαίνει : Σα ςυμφωνθκζντα είναι
τθρθτζα, πρζπει να τθροφνται. ιμερα λζμε «μιλθμζνα –τιμθμζνα» δθλαδι: *Σα+ μιλθμζνα6
*πρζπει να είναι και + τιμθμζνα7.

πόχτρα
Επίκετο ι και επίρρθμα από το πιηω. Μαηεφτθκε πιχτρα κόςμοσ

Σο πόξημο των ϊλλων
Πάκτον θταν ςυνθκωσ και θ ςυνκικθ ειρινθσ. Απο τθ ρίηα του pactum δθμιουργικθκαν
τα : pax (Λατ), paix (Γαλ) , paz (Λςπ), pace(Λταλ) , peace (Αγγλ)
Σο πάγωμα ςτα γαλλικά λζγεται geler (προφζρεται ηελζ) Σα γλυκά απο παγωμζνουσ χυμοφσ
και εμφάνιςθ τςοφχτρασ (τρεμουλιαςτά) λζγονται ηελζ.
Ο πάγοσ και το παγωτό ςτά γαλλικά λζγεται glace από αυτό βγικε και το γλάςο ι γκλάςο
που είναι ζνα λειωμζνο μείγμα του μπαίνει πάνω από τα γλυκά. Δεν είναι κρφο αλλά δίνει
τθν εμφάνιςθ παγωμζνου ςτο γλυκό. Πρβλ. μαρόν γκλάςε (κάςτανα) ι φρουϊ γκλαςζ
(φροφτα). Ζνα φαρμακευτικό ςκεφαςμα που ζχει τθ μορφι ηελζ λζγεται γζλθ
(εξευγενιςμζνο και πλζον επιςτθμονικοφανζσ ηελζ).

υνώνυμα
υνϊνυμα ριματα: Κρυϊνω =αιςκάνομαι κρφο.
Κρυολόγθμα:
Αδιακεςία ι αςκζνεια κακϊσ αποδιδόμενθ ςτο κρφο. Σο κοινό κρυολογθμα οφείλεται ςε
μικρόβια. Αν το κρφο δθμιουργοφςε το κρυολόγθμα οι Λάπωνεσ και οι Εςκιμϊοι κα θταν
ςυνεχϊσ κρεβατωμζνοι. Φαίνεται όμωσ ότι το κρφο ευνοεί τθν ανάπτυξθ των μικροβίων
αυτισ τθσ λοίμωξθσ. Ριμα κρυολογϊ. Επι το επιςτθμονικότερον «ζπακα μια ψφξθ».

5

Σο ριμα ίςτθμι (ςτζκομαι) ζχει επίςθσ ςθμαςία «ςθκϊνω» κάτι ανάλογο με το πάκτον. Κάτι που
ίςταται όρκιο ξεκινάει. Σο ςτιςιμο είναι θ ζναρξθ οπωσ και θ πάκτωςθ το «κλεἰςιμο» τθσ
ςυμφωνίασ είναι το ςθμείο ζναρξθσ τθσ. Πρβλ. και το αρχαίο «Γραφι ἐπὶ Χαιρϊνδου ἄρχοντοσ,
ἐλαφθβολιῶνοσ ἕκτῃ ἱςταμζνου, Αἰςχίνθσ Ἀτρομιτου Κοκωκίδθσ ἀπινεγκε πρὸσ τὸν ἄρχοντα
παρανόμων κατὰ Κτθςιφῶντοσ τοῦ Λεωςκζνουσ Ἀναφλυςτίου ...»: «ενϊ ακόμθ αρχιηε (ίςτατο,
ίςχυε) ο μθνασ ελαφθβολιϊν» -Δθμοςκζνθσ – «Περι του τεφάνου».
6
Οςα ςυφωνικθκαν προφορικά
7
Σιμθμζνα : τθρθτζα πρβλ. Σίμθςε το λόγο του : τιρθςε αυτά που υποςχζκθκε.
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ύνθετα
παγοπώλησ
Ο πωλθτισ πάγου. Βλ. Εικόνα 1. Επάγγελμα που
ζχει εκλείψει μαηφ με τά ψυγεἰα πάγου. Ο
παγοπϊλθσ πουλοφςε τον πάγο ςτισ νοικοκυρζσ
που τον ζβαηαν ςε ζνα ψυγείο πάγου. Σθν
επόμενθ μζρα όμωσ o πάγοσ ζλιωνε και ζτςι
αναγκάηονταν να παίρνουν άλλο. Ζτςι ο
παγοπϊλθσ περνοφςε κάκε μζρα.
Εικόνα 1

Ο παγοπϊλθσ είχε πάντα μαηί του γάντια για να
παίρνει τον πάγο, γάντηο και κόφτθ για να κόβει τουσ πάγουσ και τουσ μετζφερε με ζνα
τρίκυκλο.
Παγοκολώνα

Ο πάγοσ είχε μορφι κολϊνασ: λεγονταν και παγοκολϊνα8. Οι ιδιϊτεσ
καταναλωτζσ ζπαιρναν μιςι παγοκολϊνα ι τζταρτο. Καλοί πελάτεσ του
παγωπϊλθ ιταν τα ψαράδικα. Ο πάγοσ κρυματίηονταν με ειδικι μθχανι
ςαν τθν καφεκοπτικι ςτθν Εικόνα 2, επιδαπζδια με πολφ μεγαλφτερο κάδο.
Με τα τρίμματα γεμιηαν τισ ψαροκαςζλεσ9.
Εικόνα 2

παγοποιεύο
Ο πάγοσ ιταν βιομθχανικό προιόν που
καταςκεφαηε το παγοποιείο. τθν Ακινα υπιρχε
το παγοποιείο του Κλωναρίδθ βλ. Εικόνα 3, ςτα
Πατιςια, που μετά περιιλκε ςτον Φιξ και μετά
ςτο κράτοσ. Θ τφχθ του παγοποιοιείου
προκάλεςε διενζξεισ των κατοίκων με το κράτοσ.

Εικόνα 3 -Ερείπεια του Εργοςταςίου

8

Θ λζξθ παγοκολϊνα χρθςιμοποιείται για παρομοίωςθ τθσ ςεξουαλικά ψυχρισ γυναίκασ.
Και θ ψαροκαςζλα χαρακτθρίηει τθν γυναίκα τθσ υψίςτθσ ψυχρότθτασ, και τθσ ανυπόφορθσ
βρωμιάσ και δυςωδίασ.
9
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Παγόβουνο
Βουνό των πόλων από παγωμζνο νερό. Σο 80% του παγόβουνου
είναι κάτω από τθν κάλαςςα.

Γιϋαυτο όταν κζλουμε να ποφμε για κάτι που υποκρφπτει πολφ
περιςςότερα πράγματα λζμε «αυτό είναι μόνον θ κορυφι του
παγόβουνου»

Εικόνα 4

Παγωτό.
Επίκετο που ςθμαίνει «αυτό που ζχει μορφι πάγου» (πρβλ. γυναικωτόσ, ςταυρωτόσ).
Ζγινε ουςιαςτικό και ςθμαίνει ζδεςμα από παγωμζνο γάλα ι χυμό φροφτων. Ο πωλθτισ
πατωτοφ λζγεται παγωτατηισ (διάφοροσ του παγωπϊλθ). Ενα είδοσ ανατολίτικου παγωτοφ
λζγεται ντοντουρμά που κα πει παγωμζνο ι παγωτό ςτα τοφρκικα. Αρα θ μετάφραςθ του
«παγωτό ντοντουρμά» καταλιγει ςε παλλιλογία: Παγωτό τφπου παγωτό!
Σα παγωτά με χυμοφσ φροφτων γινοται γρανίτεσ. Ο γρανίτθσ είναι και ζνα είδοσ μαρμάρου
που δεν ζχει άμεςθ ετυμολογικι ςχζςθ με τιν γρανίτα. Με τθν αρχαιά ζννοια του όρου
όμωσ ό γρανίτθσ είναι πάγοσ ( βράχοσ).

Επύθετα
υνώνυμα
Μπούζι
Πάγοσ, μποφηιαςα παγωςα, κρυωςα και κρυολογθςα. Απο το τουρκικο buz (πάγοσ)
Απαντάται ςε μικραςιατικα και Κωνςτατινουπολίτικα ιδιϊματα (πχ. «λζγω τθν καιςιζρα
ἐνα μπιλιζτο να με δἰνεισ αμά μϋζβαλε κοντά ςτιν πόρτα είχε αγιάηι και μποφηιαςα10» ι
άλλο «είναι κρφο μποφηι και ςαν το γλυκό καρποφηι» διαλάλθμα για κρυο ςερμπζτι. (πρβλ.
Κρφο-κρφο με το χιονι που ο που το πιεί παγϊνει).

Σοπωνύμια
Πακτωλόσ ποταμὀσ τθσ Λυδίασ , παραπόταμοσ του Ἑρμου 14.246

10

Λζω ςτθν Σαμια ‘δϊςε μου ενα ειςθτθριο’ αλλἀ με ζβαλε κοντά ςτιν πόρτα και είχε ρεφμα και
κρυολόγθςα.
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Φρϊςεισ
Πάγωςα!
Από τον φόβο, τθν ζκπλθξθ, τθν ντοπι ζμεινα άφωνοσ και ακίνθτοσ ςαν να είχα παγϊςει.
Πθξαμε!
Πιχτρα κοςμοσ
Παγερό ι παγωμζνο χαμογελο.
Επίπλαςτα ευγενικό, ψυχρό
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