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Α
αβακαλάος Σπάνιο είδος ψαριού το οποίο κατά μήκος κάθε πλευ-

ράς του διαθέτει από ένα εξωτερικό οστό, όπου βρίσκονται πε-
ρασμένα κινητά σφαιρίδια που χρησιμοποιούνται για την τέλεση 
υποθαλάσσιων αριθμητικών πράξεων.

αβατόμουρο Γλυκός άγριος καρπός ο οποίος βρίσκεται στο απρο-
σπέλαστο κέντρο ενός τεράστιου λαβύρινθου από βατσινιές και 
αγκάθια.

αβολοκλήρωση Η προσθήκη ενός επιπλέον παράγοντα ή συμβά-
ντος που επιφέρει τη δημιουργία μιας πλήρως άβολης κατά-
στασης για έναν ή περισσότερους ανθρώπους, όπως, για παρά-
δειγμα, όταν ένας νεαρός άντρας είναι καλεσμένος στο σπίτι 
της κοπέλας με την οποία έχει δεσμό προκειμένου να γνωρίσει 
τους γονείς της, και του ζητούν να βγάλει τα παπούτσια του, 
ενώ εκείνος γνωρίζει ότι φοράει τρύπιες κάλτσες, οπότε αποφα-
σίζει να βγάλει και τις κάλτσες για να μην εκτεθεί, με αποτέ-
λεσμα να δουν όλοι ότι έχει έξι δάκτυλα σε κάθε πόδι και στο 
μεγάλο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού έχει ξεχάσει να κόψει 
το νύχι, το οποίο έχει αρχίσει να ξεκολλά και δείχνει αηδια-
στικό, γεγονός ωστόσο που δεν εμποδίζει το σκυλί της οικο-
γένειας να ορμήσει πάνω στο συγκεκριμένο νύχι και, αφού το 
δαγκώσει, να το αποσπάσει από τη θέση του, και, τινάζοντας 
το κεφάλι του αριστερά δεξιά με μανία, να το εκσφενδονίσει 
στην άλλη άκρη του δωματίου και να το ρίξει μέσα στην κού-
πα με το τσάι του σχεδόν αιωνόβιου, κουφού προπάππου της 
φίλης του, ο οποίος, έχοντας μικρή επαφή με το περιβάλλον 
θα συνεχίσει την κίνηση που είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν, 
θα φέρει την κούπα στα χείλη του και απερίσπαστος από τις 
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φωνές των συγγενών του θα πιει μια γουλιά, θα καταπιεί το 
νύχι του νεαρού και θα πνιγεί με αυτό, ενώ, μόλις οι συγγενείς 
αρχίσουν να θρηνούν τον χαμό του, θα χτυπήσει το κουδούνι 
και ο ζαχαροπλάστης θα παραδώσει την ειδικής παραγγελίας 
τούρτα με τα 100 κεριά, πάνω στην οποία έχει γραφτεί με σο-
κολάτα «Χρόνια πολλά, παππού», αφού την επόμενη ημέρα θα 
συμπλήρωνε έναν αιώνα ζωής.

αγαθαθαθαεργία Φιλανθρωπική πράξη την οποία ανακοινώνει 
κανείς δημόσια ότι θα κάνει, χωρίς να προσδιορίζει χρονικά 
το πότε.

αγαπαιτητικός Αυτός που στο όνομα του έρωτα απαιτεί πράξεις 
ή υλικά ανταλλάγματα (π.χ. πρόβατα, αν πρόκειται για τον 
αγαπαιτητικό μιας βοσκοπούλας).

αγαπομόνωση Κατάσταση στην οποία ορισμένες φορές περιέρχο-
νται τα μέλη ενός –νεοσύστατου συνήθως– ερωτευμένου ζεύγους. 
Μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται μια όχι και τόσο καλή ιδέα.

άγαρμπος (άγαρ-boss) Άχαρος στην κίνηση εργοδότης.

Αγέλληνας Ιθαγενής ο οποίος παρουσιάζει όλα τα χαρακτηρι-
στικά των ζώων που ζουν σε αγέλη, εκτός από το να λειτουρ-
γεί ως μέλος μιας ομάδας που αγωνίζεται για την επίτευξη 
ενός κοινού σκοπού. Ο Αγέλληνας κρύβεται πίσω από τους 
άλλους και πίσω από το δάκτυλό του, αρνείται να καταβά-
λει προσωπική προσπάθεια ή να σκεφτεί, πείθεται με μεγά-
λη ευκολία από όσους απευθύνονται στα κατώτερα ένστικτά 
του και, χάρη στο δικαίωμα της ψήφου σε κάθε είδος εκλο-
γών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του 
αποτελέσματός τους.
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αγιασμόκιν Επίσημο ανδρικό ένδυμα που φοριέται από διευθυ-
ντές σχολείων κατά την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους, όταν 
πραγματοποιείται ο αγιασμός των μαθητών και των αιθουσών 
διδασκαλίας για τον εξορκισμό των κακών πνευμάτων και των 
πνευμάτων αντιλογίας, πριν τα τελευταία προλάβουν να εισέλ-
θουν στους μαθητές και να τους παρασύρουν στον κακό δρόμο 
της αμφισβήτησης της διδασκόμενης «αλήθειας».

αγιαστουρακοτάγκος Μεγαλόσωμος νεαρός –ή όχι και τόσο νεα-
ρός πια– ο οποίος την παραμονή των Θεοφανίων ακολουθεί 
κατά πόδας τον ιερέα και μεταφέρει για αυτόν από σπίτι σε 
σπίτι το ιερό πλαστικό μπολ με το νερό και την αγιαστούρα.

αγιόκλυσμα Ειδική συσκευή που γεμίζεται με αγιασμό και χρησι-
μοποιείται για την απομάκρυνση των δαιμόνων, στους οποίους 
αναφέρεται και η φράση «Πίσω μου σ’ έχω Σατανά».

αγκαθιμερινότητα Σειρά από επαναλαμβανόμενες ενοχλητικές 
δραστηριότητες και καταστάσεις οι οποίες σχηματίζουν ένα άυλο 
στεφάνι που –σε ανύποπτο χρόνο– τοποθετείται στο κεφάλι ενός 
ανθρώπου, ο οποίος μεγαλώνει κουβαλώντας έναν σταυρό από 
υποχρεώσεις μέχρι να καταρρεύσει υπό το βάρος του.

αγκομαχητευόμενος Μαθητής που διδάσκεται ασθμαίνοντας και 
βαρυγκομώντας καθώς προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις απαι-
τήσεις των γονέων και του εκπαιδευτή του.

αγκυλωτοφάγος Άτομο που χτυπάει στο σώμα του τατουάζ με 
σβάστικες και άλλα συναφή σύμβολα «ξεχνώντας» ότι ήταν το 
κύριο έμβλημα των ναζί.

αγοραιοπαθής Αυτός που λατρεύει τον εαυτό του όταν του επι-
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τρέπει να πραγματοποιεί οποιουδήποτε είδους αγορές. Μπορεί 
να θαυμάζει για ώρες την αντανάκλασή του σε κάθε καθρέφτη 
και σε κάθε τζαμαρία καθώς βγαίνει από τα μαγαζιά κουβα-
λώντας σακούλες με ψώνια.

αγοραφοβίγκαν (αγοραφο-vegan) Άνθρωπος που αναπτύσσει 
έντονα αισθήματα φόβου όταν βρίσκεται μεταξύ πολλών ατό-
μων τα οποία δεν τρέφονται με κρέας και ζωικά παράγωγα.

αγραμματόσημο Μικρό κομμάτι χαρτί το οποίο σε παλαιότερες 
εποχές επικολλόταν πάνω σε φάκελο αλληλογραφίας που απο-
στελλόταν κενός, επειδή ο αποστολέας αλλά και ο αποδέκτης 
ήταν αναλφάβητοι. Η εν λόγω ανταλλαγή φακέλων αποτε-
λούσε μια ευγενική κίνηση, με την οποία ο ένας αναλφάβητος 
μπορούσε να δείξει στον άλλον ότι τον σκέφτεται, σε μια εποχή 
που οι τηλεπικοινωνίες δεν είχαν ακόμη εξελιχθεί.

αγριάντας Ολόσωμο άγαλμα «εθνικού ευεργέτη», «μεγάλου πο-
λιτικού ανδρός» ή «σωτήρα» του οποίου η θέα –παρά τα σε-
βάσμια χαρακτηριστικά και τη σοβαρή έκφραση που του έχουν 
αποδοθεί από τον γλύπτη– προκαλεί οργή σε όσους γνωρίζουν 
ότι το άτομο που παριστά δεν υπήρξε στην πραγματικότητα τί-
ποτα άλλο παρά ένα πουλημένο τομάρι, που φρόντιζε αδίστα-
κτα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φίλων του και κυρίως 
του εαυτού του.

αγροτεμαχητής Αυτός που αγωνίζεται για την απόκτηση ή την 
υπεράσπιση συγκεκριμένου καλλιεργήσιμου οικοπέδου και 
στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε το συνδιεκδικεί, ανεξαρτή-
τως αν πρόκειται για φίλο, πατέρα ή αδελφό. Όσο στενότερη 
η σχέση μεταξύ των αγροτεμαχητών –ακόμα και οικογενεια-
κή–, τόσο περισσότερο μίσος αναπτύσσεται μεταξύ τους, απο-
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δεικνύοντας ότι το αίμα ίσως να μη γίνεται νερό, αλλά μπορεί 
εύκολα να χρησιμοποιηθεί για να ποτίσει ό,τι χειρότερο κρύβει 
μέσα του ένας άνθρωπος.

αγρυπνοβάτης Εργαζόμενος σε νυχτερινή βάρδια ο οποίος κάθε 
τόσο σηκώνεται από τη θέση του και βαδίζει πέρα δώθε για 
να ξενυστάξει.

Αγωγόνα Μυθικό πλάσμα, μισή γυναίκα και μισή υπάλληλος 
εταιρείας, που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τη συ-
ντήρηση υποθαλάσσιων αγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

αδερφύλακας Άνδρας που προστατεύει με νύχια και με δόντια 
την τιμή της αδερφής του, παρά τις προσπάθειες που καταβάλ-
λει εκείνη για να χάσει το συντομότερο δυνατό «ό,τι πολυτι-
μότερο έχει».

αδερφωστήρας Ο παντογνώστης μεγάλος αδερφός ενός νεότε-
ρου αδερφού.

αδιάβροχοχοχο Το αδιαπέραστο από το νερό της βροχής πα-
νωφόρι του χοντρού αγίου που μία φορά τον χρόνο προσφέρει 
δώρα σε εκείνα τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν αρκετά 
χρήματα για να συντηρούν τον μύθο της ύπαρξής του. Τα υπό-
λοιπα παιδιά μαθαίνουν την αλήθεια αρκετά νωρίς.

Αδιακρητικοπούλα Κουτσομπόλα νεαρή δεσποινίς με καταγωγή 
από το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος.

αδιαλλαξινίλα Δυσάρεστη αίσθηση που απομένει σε άνθρωπο 
που πεισματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα αρνούνταν 
να συμβιβαστεί με ένα ζήτημα. Ξεκινά να γίνεται αντιληπτή 
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από τη στιγμή που το άτομο συνειδητοποιεί ότι αφενός έκα-
νε λάθος που επέμενε και αφετέρου επέμενε με τέτοιον τρόπο 
που, αν τελικά στη συνέχεια άλλαζε τη θέση του, η μεταστρο-
φή του θα χτυπούσε πολύ άσχημα στα μάτια των άλλων ή θα 
θεωρούνταν συντριβή.

αδιαφόρεμα Γυναικείο ένδυμα που δεν προκαλεί απολύτως κανέ-
να ενδιαφέρον σε όσους το αντικρίζουν, προς απογοήτευση της 
γυναίκας που το φορά. Δε χρειάζεται να επισημανθεί ότι το ίδιο 
φόρεμα, κατά πάσα πιθανότητα, θα συγκέντρωνε πολύ περισσό-
τερη προσοχή αν το φορούσε κάποιος άνδρας, ιδιαίτερα αν ο τε-
λευταίος παρουσίαζε έντονη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στα υπό-
λοιπα μέρη του σώματός του που δεν καλύπτονται από ύφασμα.

αδυναμναμία Ψυχική κατάπτωση που οφείλεται στην αποτυχία 
να πείσεις ένα εγκλωβισμένο πτηνό να num num κατά τη διάρ -
κεια ενός πάρτι.

αειπαρθενορραφή Μικροχειρουργική επέμβαση με την οποία 
διορ θωνόταν στο παρελθόν η απώλεια του «πολυτιμότερου» 
που είχε μια κοπέλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αιώνια 
αγνότητά της και να μείνει ικανοποιημένος ο αγοραστής-σύζυ-
γος (ο οποίος δε σκόπευε να έχει καμία ερωτική επαφή με το 
νέο του απόκτημα). Ως πρακτική παρουσιάζει κοινά χαρακτη-
ριστικά με τη συνήθεια των πάσης φύσεως συλλεκτών, οι οποίοι  
αγοράζουν κάτι σπάνιο και ξεχωριστό και το τοποθετούν σε 
ένα ράφι χωρίς να ανοίξουν ποτέ τη ζελατίνα του, ώστε να μη 
χάσει την αξία του.

αεισιχτιρηνιστής Καλόβολος άνθρωπος ο οποίος, αν και διακατέ-
χεται από ισχυρά και ειλικρινώς φιλειρηνικά αισθήματα, όταν 
η υπομονή του εξαντληθεί, πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακά  
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βίαιο ξέσπασμα διεκδικώντας τα δικαιώματά του – προς έκ-
πληξη αυτών που είχαν συνηθίσει να τον εκμεταλλεύονται.

αεραστής Φανταστικός ερωτικός παρτενέρ, το όνομα του οποίου 
επικαλείται μια γυναίκα όταν προσπαθεί να αποφύγει κάποιον 
άνδρα που την πολιορκεί ή όταν επιδιώκει να κάνει κάποια 
από τις φίλες της να ζηλέψει. Ένας αεραστής εξαφανίζεται και 
επιστρέφει στην ανυπαρξία, όπου ανήκει, μόλις φανεί στον ορί-
ζοντα κάποιος αρκετά ενδιαφέρων –υπαρκτός– άνδρας ή μέχρι 
κάποια από τις «κολλητές» της γυναίκας που τον επινόησε να 
ανακαλύψει την απάτη.

αεριζοσπάστης Εφημερίδα η οποία, παρά το γεγονός ότι πωλεί-
ται νόμιμα στα περίπτερα εδώ και μερικές δεκαετίες, μοιράζε-
ται σε νεαρές και νεαρούς που τη βγάζουν βόλτα σε πλατείες 
και σταθμούς τρένων, προσπαθώντας να αυξήσουν τις πωλήσεις 
της. Συνήθως το μόνο που πετυχαίνουν είναι το να αφήσουν τον 
αέρα να δροσίσει τα φύλλα της.

αερικονομολόγος Οικονομολόγος-φάντασμα ο οποίος περιφέρεται 
σε τηλεοπτικά στούντιο και πραγματοποιεί κατά παραγγελία 
προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας ενός τόπου. Η αξιο-
πιστία του στη συνείδηση του κοινού καθιερώνεται σταδιακά, με 
καθημερινές εμφανίσεις στα δελτία ειδήσεων και με παλιομο-
δίτικα αλλά πάντα αποτελεσματικά τεχνάσματα: σοβαροφανές 
και δυσκοίλιο ύφος με μονίμως σφιγμένο το κάτω χείλος, συντη-
ρητικού χρώματος σακάκι και γραβάτα, γυαλιά μυωπίας λογι-
στή κ.λπ. Γίνεται καπνός και αντικαθίσταται από άλλον αερικο-
νομολόγο όταν όλες οι προβλέψεις του αποδειχθούν εσφαλμένες. 

αερόμπιμπικ Σπυράκι που εμφανίζεται σε άτομα που συστηματι-
κά κάνουν αεροβική γυμναστική, λόγω της συνεχούς τριβής του 
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δέρματός τους με το συνθετικό, ελαστικό ύφασμα από το οποίο 
είναι φτιαγμένο το εφαρμοστό, πολύχρωμο ρούχο που φορούν.

αεροσυνοδοστρωτήρας Χειμαρρώδης και εύσωμη γυναίκα που 
εργάζεται ως βοηθητικό προσωπικό αεροσκάφους που πραγμα-
τοποιεί επιβατικές πτήσεις.

αζιμούυυυυυθιο Η μετρημένη σε μοίρες απόσταση μιας πεινασμέ-
νης αγελάδας από ένα καταπράσινο λιβάδι.

αηδιάλυση Η αποσύνθεση που επέρχεται ως αποτέλεσμα απέχθειας  
η οποία σταλάζει, συσσωρεύεται και λειτουργώντας ως οξύ 
ανοίγει μικρές –αδιόρατες συνήθως– τρύπες σε θετικά αισθή-
ματα, σε προσωπικές και ερωτικές ή επαγγελματικές σχέσεις, 
διαβρώνοντάς τες μέχρι να προκαλέσει την ολοκληρωτική κα-
τάρρευση και την αποσύνθεσή τους.

Αηδίας Ο άγνωστος δίδυμος αδελφός του πατέρα και ηγέτη των 
Ολύμπιων Θεών, ο οποίος απομακρύνθηκε νωρίς από τους υπο-
λοίπους της δυναστείας. Ο Αηδίας αψηφούσε μονίμως τους στοι-
χειώδεις κανόνες υγιεινής και καλής συμπεριφοράς και δεν ήταν 
ποτέ καλεσμένος στα οικογενειακά τραπεζώματα στον Όλυμπο, 
καθώς η παρουσία και οι οσμές του προκαλούσαν αναστάτωση 
στα θεϊκά στομάχια. Όταν ήταν οργισμένος, αντί για κεραυ-
νούς πετούσε ασκούς με οργανικά σκουπίδια και μπαλίτσες που 
σχημάτιζε με υλικό που έβγαζε από τη μύτη και τα αυτιά του.

αθεϊσμόδιστρος Σχεδιαστής ρούχων ο οποίος αρνείται πεισματι-
κά την ύπαρξη κάθε ανώτερης οντότητας και διακοσμεί ιδεο-
ληπτικά τις δημιουργίες του με σχέδια που σατιρίζουν τις θρη-
σκείες με τους περισσότερους οπαδούς ή στρέφονται εναντίον 
τους, προκαλώντας την οργή των πιστών.
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αθεογονία Η ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου που ση-
ματοδοτεί την άνθιση εντός του της ιδέας ότι δεν υπάρχει Θεός. 
Μετά την αθεογονία –η οποία, όπως κάθε γέννα, μπορεί να 
είναι επώδυνη– καταλήγει κανείς σε διάφορους προορισμούς, 
από την προσωπική απελευθέρωση και ανάσταση μέχρι τον 
εθισμό στο αλκοόλ.

Αθήνγγανος Άνθρωπος ο οποίος –ανεξαρτήτως της καταγωγής 
του– δραστηριοποιείται ή κατοικεί στην πρωτεύουσα της Ελ-
λάδος. Εκεί, περιπλανώμενος στην τεράστια σκηνή της, προ-
σπαθεί να βρει πρώτα τον ρόλο του και μετά τον εαυτό του.

αιγοπροβατήρας Ελαστική βάση σε πισίνα πολυτελούς στάνης, 
η οποία χρησιμοποιείται για να εξασκούνται στις βουτιές τα 
χαϊδεμένα γίδια και πρόβατα βοσκού που κέρδισε τον πρώτο 
λαχνό στο λαχείο.

αιμοβορολόι Συσκευή για τη μέτρηση των λίτρων αίματος που 
χύνονται ανά λεπτό σε ένα πεδίο μάχης.

αιμορροϊδοβαμμένο Επίθετο που αναφέρεται σε απόχρωση κόκ-
κινου μήλου. Ακούγεται σε δημοτικό τραγούδι γάμου, στην πε-
ρίπτωση που είτε η νύφη, ο γαμπρός ή αμφότεροι εργάζονται 
ως χειρουργοί με ειδικότητα στις αιμορροΐδες είτε γνωρίστη-
καν χάρη στη συγκεκριμένη πάθηση, όπως στο εξής παράδειγ-
μα: Κάποια στιγμή δύο άγνωστοι μεταξύ τους αιμορροϊδοπα-
θείς, ένας άνδρας και μια γυναίκα, επιβιβάστηκαν ταυτόχρονα 
σε ένα λεωφορείο στο οποίο όλα τα καθίσματα ήταν γεμάτα 
εκτός από ένα. Και οι δυο τους επέμειναν να καθίσει ο άλλος 
στην κενή θέση, χωρίς κανείς τους να γνωρίζει ότι εκείνος (ο 
άλλος δηλαδή) δε θα μπορούσε –και να το ήθελε– να καθίσει 
λόγω του προαναφερθέντος προβλήματος. Τελικά, καθώς κα-
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νένας δεν υποχωρούσε, κατέληξαν να κάθονται όρθιοι ο ένας 
δίπλα στον άλλον και μετά από λίγο να ξεκινούν μια συζήτη-
ση που έγινε φλερτ, που εξελίχθηκε σε γνωριμία, που οδήγησε 
σε έναν μακρύ περίπατο χωρίς στάση ή κάθισμα σε παγκάκια, 
που συνεχίστηκε με φαγητό στα όρθια, μετά με ποτό σε ορθά-
δικο κ.λπ., με αποτέλεσμα κάποιο καιρό μετά να αποφασίσουν 
να παντρευτούν.

αισχορωδία Φωνητικό σύνολο που προσκαλείται να εμφανιστεί 
και γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό μόνο σε εκδηλώσεις συλλό-
γων κωφών.

αιχμηρόζ Ο μυτερόζ.

αιωνοβιοπαλαιστής Υπερήλικας ο οποίος εξακολουθεί να εργά-
ζεται για την επιβίωσή του. Με τα λιγοστά χρήματα που λαμ-
βάνει ως μισθό εξασφαλίζει ίσα ίσα τις μικρές ποσότητες τρο-
φής που του είναι απολύτως απαραίτητες και τα φάρμακα που 
χρειάζεται, ώστε να μπορεί να στέκεται όρθιος και να συνεχίζει 
να εργάζεται μέχρι να πεθάνει.

ακακοκαρδίζω Στεναχωρώ κάποιον ο οποίος δε θα έβλαπτε 
ποτέ κανέναν.

ακακοπαντρεύω Οργανώνω τον γάμο συγγενικού μου προσώπου 
με άτομο το οποίο φαίνεται αβλαβές, πιστεύοντας βαθύτατα ότι 
τα φαινόμενα δεν απατούν ούτε μεταβάλλονται.

ακαΜΑΤατζής Εργαζόμενος στις Μονάδες Αποκατάστασης της 
Τάξης ο οποίος, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των συναδέλ-
φων του –που με αυτοθυσία φρουρούν κομματικά γραφεία στο 
κέντρο της Αθήνας οπλισμένοι σαν αστακοί–, περνάει την ώρα 
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του ξύνοντας με το ένα χέρι διάφορα μέρη του σώματός του, 
ενώ στο άλλο χέρι κρατάει σφιχτά ένα ποτήρι καφέ.

ακαρδερίνα Εξαιρετικά καλλίφωνη γυναίκα η οποία είναι ανίκα-
νη να νιώσει αγάπη ή συμπόνια και περιορίζεται σε βάναυσες 
πράξεις και σκληρούς λόγους.

ακορντόνειδος Απελπιστικά τετριμμένη ακολουθία συγχορδιών 
(ακόρντων) την οποία κάποιος έχει το θράσος να εμφανίζει ως 
νέα μουσική σύνθεση. Η φρυδάνωση (βλ. λ.) και η αίσθηση αη-
δίας που προκαλούνται στους μουσικόφιλους από την ακρόαση 
ενός ακορντόνειδους δεν αποκλείουν την εμπορική του επιτυ-
χία. Η παραγωγή παρόμοιων προϊόντων οφείλεται στο γεγο-
νός ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών δε διακατέχονται από 
την ανάγκη να επεκτείνουν τους στενότερους από καλαμάκι του 
φραπέ μουσικούς τους ορίζοντες, ενώ ταυτόχρονα αισθάνονται 
καλύτερα όταν αυτό που ακούν τους φαίνεται τόσο οικείο που 
δε χρειάζεται να καταναλώσουν ενέργεια για να σκεφτούν αν 
τους αρέσει ή όχι.

ακριδάκρυ Αλμυρή σταγόνα που γλιστράει από το μάτι ακρίδας 
η οποία θλιμμένη παρατηρεί την καταστροφή που προκάλεσε η 
ίδια και το κοπάδι της στις ανθρώπινες καλλιέργειες, μόνο και 
μόνο για να επαληθευθεί μια προφητεία.

ακτιβιστής (ΑκTVστής) Ευαισθητοποιημένος επί κοινωνικών και 
οικολογικών προβλημάτων πολίτης του οποίου η δράση περιο-
ρίζεται στο ζάπινγκ μεταξύ σχετικών εκπομπών.

αλανιαρός Πραγματικά βαρετός τύπος ανθρώπου της πιάτσας, 
η συναναστροφή με τον οποίο μπορεί να αποτελέσει δραστικό 
φάρμακο κατά της αϋπνίας. Προσπαθεί να εντυπωσιάσει με 
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ιστορίες του πεζοδρομίου, χρησιμοποιώντας εκφράσεις της αρ-
γκό, αλλά με τόσο νερόβραστο τρόπο, που δεν πείθει ούτε από-
φοιτο παρθεναγωγείου.

αλεπουδετερότητα Η τήρηση ουδέτερης στάσης που αποσκοπεί 
στην αποκόμιση προσωπικού οφέλους, το οποίο αποκρύπτεται 
με πονηριά μέχρι την τελευταία στιγμή.

αληταμπλόιντ Μικρή σε σχήμα εφημερίδα της οποίας οι συνεργά-
τες παραβιάζουν κάθε κανόνα επαγγελματικής δεοντολογίας  
και ηθικής προκειμένου να πουλήσουν περισσότερα φύλλα, 
απευθυνόμενοι σε ό,τι χειρότερο κρύβει μέσα του ένα μέρος του 
αναγνωστικού κοινού.

αλητοφανής Άτομο το οποίο διαθέτει κρυστάλλινη ηθική παρά το 
γεγονός ότι η εξωτερική του εμφάνιση δίνει την εντύπωση ότι 
δεν είναι άξιο εμπιστοσύνης.

αλλαζοαίματος Ευκατάστατο άτομο που –μετά από πολυετείς 
καταχρήσεις διάφορων ουσιών που προκαλούν εθισμό και προ-
βλήματα υγείας– καταφεύγει σε ειδική κλινική στην Ελβετία 
όπου υποβάλλεται σε αλλαγή αίματος, αποφεύγοντας να τα 
βάψει μαύρα (Paint it black).

αλλαλητήριο Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά την οποία οι συμ-
μετέχοντες, έχοντας συνειδητοποιήσει την απουσία νοήματος 
στη συνθηματολογία και στην οχλαγωγία, παρατάσσονται απέ-
ναντι από ένα σύμβολο του καθεστώτος ή της δύναμης ενάντια 
στην οποία εκφράζουν την αντίδρασή τους και μένουν εκεί σιω-
πηλοί διατηρώντας την αξιοπρέπειά τους, αντί να υιοθετούν 
γηπεδική συμπεριφορά και να εκτονώνουν την οργή τους φω-
νασκώντας. Αποτελεί μορφή διαμαρτυρίας που σπάνια εφαρ-
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μόζεται, παρά το γεγονός ότι κατά κανόνα η βουβή οργή προ-
καλεί μεγαλύτερο φόβο.

αλλανταλλαντικό Παρασκεύασμα που περιέχει μπαχαρικά και 
κρέας το οποίο προέρχεται από άλλου είδους ζώα σε σχέση με 
αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα του – μερικές φορές προς 
δυσάρεση έκπληξη των καταναλωτών που αγαπούν τις ιππο-
δρομίες.

αλλεργάτης Αυτός που, όποτε πρέπει να εργαστεί, εμφανίζει πα-
ράξενα αλλεργικά συμπτώματα (έντονο κνησμό, πλήρη απώ-
λεια ακοής, ζαλάδες κ.λπ.), από τα οποία απαλλάσσεται μόνο 
αφού πρώτα καθίσει αναπαυτικά σε μια καρέκλα, πιει –με αργό  
ρυθμό– έναν καφέ και καπνίσει τουλάχιστον επτά τσιγάρα.

αλληλογραφιόνι Ναρκωτική ουσία που αποστέλλεται κρυφά μέσω 
αλληλογραφίας με τον παρακάτω τρόπο: ο φάκελος και το 
γράμμα ποτίζονται με αλληλογραφιόνι σε υγρή μορφή και στη 
συνέχεια ταχυδρομούνται. Ο αποδέκτης, για να τριπάρει, βρά-
ζει τον φάκελο και το περιεχόμενό του σε λίγο νερό και το πίνει 
ως αφέψημα, προσθέτοντας προαιρετικά τρεις σταγόνες λεμόνι 
ή μισή κουταλιά μέλι.

αλλοδαπίτης «Πολιτικοποιημένος» «φοιτητής», εγγεγραμμένος 
στη Δ.Α.Π. ο οποίος, αντί να ασχολείται με τις σπουδές του, 
ασχολείται με την ψυχαγωγία και την ευχαρίστηση άλλων «δα-
πιτών», διοργανώνοντας πάρτι, εκδρομές και άλλες δραστηριό-
τητες, που έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν στη συνείδηση των 
μελών της οργάνωσης την ιδέα ότι η ζωή είναι ωραία και άνετη.

αλλοκοτόπουλο Πτηνό με παράξενα χαρακτηριστικά και απρό-
βλεπτη συμπεριφορά. Γεννάει σοκολατένια αυγά που κρύβουν 


