
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το… Λεξικό της Πανδημίας  

Άνοιξη 2020 

   Τα λήμματα του «λεξικού» αποτελούν λέξεις και φράσεις (ελληνικές ή και ξένες) σχετικές με τον 
κορωνοϊό και την κατάσταση που βιώσαμε (και βιώνουμε), πολλές από τις οποίες μάθαμε πρόσφατα 
όπως και άλλες που απέκτησαν νέο νόημα ή χροιά!...  

    Τις ακούσαμε πολύ, τις χρησιμοποιήσαμε  πολύ, ας μάθουμε την ετυμολογία τους και την ακριβή τους 
σημασία! 

    Για την καταγραφή / αναζήτηση ερμηνείας –μετάφρασης –ετυμολογίας: το τμήμα Γ1 του 3ου Γυμνασίου Σύρου  
και η υπεύθυνη εκπ/κός Βασιλεία Κοντέλλη, φιλόλογος. 
Η εργασία πραγματοποιήθηκε ομαδικά, με τη χρήση των συνεργατικών εγγράφων της google. 



 Ερμηνεία - Ορισμός ή /και μετάφραση Ετυμολογία Συνώνυμα / Αντώνυμα 
 

coronavirus Κορωνοϊός (με ω σύμφωνα με το υπουργείο υγείας), 
είδος ιών της υποοικογένειας Coronavirinae, 
της οικογένειας Coronaviridae. Η ονομασία αυτή δόθηκε 
εξαιτίας της διάταξης κάποιων πρωτεϊνών αυτού του τύπου ιών 
που θυμίζει κορόνα. 

κορώνα+ιός 

(corona+virus) 

 

covid ασθένεια του κορωνοϊού (ομάδα ιών) coronavirus disease  

Lockdown μετάφραση: 1.απαγόρευση εισόδου και εξόδου (ως μέτρο 
ασφαλείας) 
2. απαγόρευση κυκλοφορίας (ως εγκλεισμός στο σπίτι) 
ερμηνεία: 1. τα αυστηρά μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό να 
ανασταλεί η λειτουργία σχολείων,υπηρεσιών, επιχειρήσεων, 
στοχεύοντας στην εξάλειψη διασποράς ενός ιού  
 

  

Monitoring παρακολούθηση 
 

derivative 

(παράγωγο) of 

monitor 

observation 

 

Αναπαραγωγικός 
ρυθμός 

 ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας που μετατρέπει ένα αρχικό 
μέγεθος του πληθυσμού σε ένα νέο μέγεθος του πληθυσμού, 
μία γενιά μετά 

 R0 

Ανάρρωση 1. η διαδικασία ανάκτησης της υγείας ύστερα από κάποια 
αρρώστια 

2. επανάκτηση οικονομικής ευημερίας (μεταφορικά) 
 

 ανά+ρώννυμι(=δυ- 
ναμώνω, ενισχύω) 
 

Ίαση, θεραπεία, αποθεραπεία / 

αθεραπεία (σπάνια χρήση) 
νόσηση, ξανακύλισμα 

 

Ανοσία η ικανότητα ενός οργανισμού να μην προσβάλλεται 
 από ορισμένες ασθένειες 
 

α(στερητικό)+ 

νόσος(=αρρώστια) 

-/ευπάθεια,  
ευαισθησία 

Αντισηπτικό Χημική ένωση που εφαρμόζεται σε ζωντανούς ιστούς για την 
καταστροφή ή αναστολή της ανάπτυξης παθογόνων 
μικροοργανισμών, μικροβίων 

Ελληνογενής  ξενικός 

όρος 

<αντί+σηπτικός<σήπω

=σαπίζω,< γαλλ. 

antiseptique 

 

Απεγκλωβισμός 1. απομάκρυνση από τον χώρο στον οποίο έχει 
αποκλειστεί κάποιος ή κάτι 

Από+εν+κλωβός (κλωβός) 
<απεγκλωβίζω 

Απελευθέρωση, Αποδέσμευση, Απεξάρτηση, 
Απαγκίστρωση, Διέξοδος 



2. απαλλαγή από εξάρτηση, ανεπιθύμητη σχέση ή 
επιρροή 

/ Εγκλωβισμός, Παγίδευση, Εμμονή, 
Υποταγή 

Αποκλιμάκωση σταδιακή μείωση της έντασης ή της ευρύτητας μιας 
συγκεκριμένης ενέργειας ή δραστηριότητας 
 

από+κλιμάκωση 

(<κλιμακώνω) 

αποθέρμανση/ 

κλιμάκωση, χειροτέρευση 

Άρση Κατάργηση <αίρω Αναστολή / επιβολή 

Ασυμπτωματικός Που δεν εμφανίζει συμπτώματα Α+σύμπτωμα  

Ατομική ευθύνη Υπεύθυνη ατομική συμπεριφορά, προσωπικό χρέος 
 

  

Διάμεση ηλικία Η μέση τιμή των ηλικιών ταξινομημένων κατά μέγεθος. Η 
ηλικία που βρίσκεται ακριβώς στη μέση ώστε το 50% να είναι 
μεγαλύτερο και το υπόλοιπο 50% μικρότερο 

Από τον ξενικό όρο  

median age 

 

Διασπορά μετάδοση ιών (αλλά και: ειδήσεων, φημών, πληροφοριών 
κυρίως ανακριβών) 

 (δια +  σπείρω = 
ρίχνω,σκορπώ) 

Εξάπλωση, διάδοση, μετάδοση 

/αναχαίτιση, περιορισμός, εξάλειψη 

 

Διασωλήνωση εισαγωγή ειδικού σωλήνα μέσα στο λάρυγγα για τη 
διευκόλυνση της αναπνοής 

δια- σωλήν(ας) –ωση 

<Διασωληνώνω 

 

Έκθεση η επίδραση φυσικού,   χημικού παράγοντα σε κάποιον ή  κάτι εκ+ τίθημι<θέτω=βάζω, 
τοποθετώ 

διακινδύνευση / προστασία, προφύλαξη 

 

Ενδελεχής έλεγχος Εξέταση / παρακολούθηση που συντελείται ή διεξάγεται με 
επιμέλεια 

  

Έξαρση Η αύξηση της έντασης ή της συχνότητας ενός φαινομένου  
 

Εκ (εξ)+άρση  

Από το ρήμα εξαίρω 

 

Επαναλοίμωξη επαναλαμβανόμενη νοσηρή κατάσταση που οφείλεται στην 
εισβολή και στον πολλαπλασιασμό μικροβίων στον οργανισμό 
/ επανεμφάνιση συμπτωμάτων με καλλιέργεια άλλου 
μικροοργανισμού ή και του ίδιου, μετά τη μεσολάβηση 
αρνητικής εξέτασης 

επί+ ανά+ 
λοίμωξη(<λοιμός= 

αρρώστια) 

Υποτροπή, ξανακύλισμα 

/ ίαση, θεραπεία 

 

Επαφή η θέση δύο σωμάτων που ακουμπούν το ένα το άλλο / 
επικοινωνία 

<ἑπαφάω = αγγίζω 

ελαφρά, επιφανειακά 

Άγγιγμα / απομόνωση 

Επιδημία εμφάνιση και ευρεία διάδοση μολυσματικής ασθένειας σε 
συγκεκριμένο χώρο και  χρόνο που πλήττει μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού 

(επί+ δήμος(λαός)< 

δαίομαι= 

μοιράζομαι) 
 

- /  ανοσία 

Επιδημιολογική 
μελέτη 

Μελέτη της κατανομής και της εξέλιξης διαφόρων νοσημάτων 
στον ανθρώπινο πληθυσμό και των παραγόντων που τις 

  



διαμορφώνουν ή μπορούν να τις επηρεάσουν 

Επιδημιολόγος ο ειδικός της υγείας ο οποίος αναλύοντας  στατιστικά 
δεδομένα μελετά την πορεία και εξέλιξη όλων των νόσων και 
όχι αποκλειστικά των λοιμωδών, καθώς και την πορεία 
θεραπειών και άλλων ζωτικών στοιχείων 

επιδημία + λόγος  

Επιπλοκές Πρόσθετες  παθολογικές καταστάσεις ή δυσλειτουργίες που 
εμφανίζονται κατά την εξέλιξη της ασθένειας ενός ασθενή και 
την επιδεινώνουν 

επι+ πλέκω  

Επιστροφή επαναφορά σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, συνήθεια ,ήθη, 
έθιμα, ρυθμό κανονικής ζωής 

(επί + στροφή) 
<επιστρέφω 

Επάνοδος, ανάνηψη 

 

Επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων 

ομάδα προσώπων με ειδική γνώση και πείρα που μπορεί και 
καλείται να εκφέρει γνώμη πάνω σε ένα πρακτικό ζήτημα ή 
πρόβλημα 

  

Επώαση Το χρονικό διάστημα από την είσοδο κάποιου παθογόνου 
οργανισμού μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων 
(Μεταφορικά από “το χρονικό διάστημα της φυσικής εξέλιξης 
του αβγού από την ωοτοκία μέχρι την εκκόλαψη”) 

Αρχαία Ελληνική: 

ἐπῴασις ( ἐπῳάζω< 

ᾠόν = αυγό) 

Αγγλικά και Γαλλικά: Incubation 

Ευπαθείς 
(ευάλωτες) ομάδες 

ένα σύνολο ατόμων που διαθέτουν μειωμένες αντιστάσεις 
σε  ασθένειες, ιούς με αποτέλεσμα να διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους σε περίπτωση που 
προσβληθούν 

  

Ιικό φορτίο η συγκέντρωση ενός ιού στο αίμα ενός οργανισμού   

Ιός μορφή ακυτταρικής  ζωής·  ζωντανός  παθογόνος 
μικροοργανισμός, μικρότερος και από τα βακτήρια, και ορατός 
μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με χαρακτηριστικά την απλή 
βιοχημική του σύσταση και την ανάγκη του να αναπτύσσεται 
μέσα σε ζωντανό κύτταρο και να προκαλεί λοιμώδη νοσήματα.  

Αρχαία  

ἰός < ινδοευρωπαϊκή 

(ρίζα) *wiHsos 

Αρχική σημασία:   

«δηλητήριο» 

 

Ιχνηλάτηση 1. έρευνα βάσει ενδείξεων  
2. προσπάθεια εντοπισμού μέσω της επισήμανσης και 

παρακολούθησης ιχνών, σημαδιών  

ίχνος+ ελαύνω(=οδηγώ, 
κινώ, τρέχω) 

Ιχνηλασία, ανίχνευση 

 

Κανονικότητα  το να συμβαίνουν τα γεγονότα όπως συνήθως ή όπως έχει 
οριστεί 

Κανονικός + -ότητα φυσιολογικότητα/ ομαλότητα 

Καραντίνα Προληπτική απομόνωση ανθρώπων, ζώων,  πλοίων ή 
ολόκληρων περιοχών όταν υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις ότι 
είναι φορείς ασθενειών / υγειονομική κάθαρση 

Παραλλαγή της ιταλικής 

φράσης “quaranta 

giorni”  (Σαράντα 

Ημέρες) 

ιατρική απομόνωση, περιορισμός,  
επιτήρηση 

Κλινικό δείγμα λήψη μικρής ποσότητας  βιολογικού υλικού  προκειμένου να   



εξεταστεί εργαστηριακά 

Κοινωνική 
αλληλεγγύη 

 η αλληλοβοήθεια και το αίσθημα ενότητας μεταξύ ανθρώπων 
με κοινά συμφέροντα και στόχους 

  

Κοινωνική 
αποστασιοποίηση 

Σκόπιμη αύξηση του φυσικού χώρου ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερα άτομα ( αποτελεσματικός τρόπος για να 
αποφύγουμε την εξάπλωση μολύνσεων και ασθενειών) 

 Απομάκρυνση 

Κορωνοϊός Οι κορονοϊοί ή κοροναϊοί (εναλλακτική 
ορθογραφία: κορωνοϊοί ή κορωναϊοί) είναι οικογένεια ιών. 
Έχουν πάρει το όνομά τους από τη χαρακτηριστική εμφάνισή 
τους στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όπου διακρίνονται 
εξογκώματα περιμετρικά των υλικών σωματιδίων σαν στέμμα, 
το οποίο στα λατινικά λέγεται «κορόνα» (λατινικά: corona). 

  

Κρούσμα 1. για κάθε εκδήλωση επιδημικής ασθένειας 
2. περίπτωση, γεγονός, συμβάν το οποίο έχει τη μορφή 

παράβασης ενός ηθικού ή ποινικού κώδικα, που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν αρχίσει να εξαπλώνεται 

(<κρούση<κρούω= 

χτυπώ, ηχώ) 
 

Περίπτωση, χτύπημα 

 

Λοίμωξη νοσηρή κατάσταση του οργανισμού, που οφείλεται στην 
προσβολή του από παθογόνα μικρόβια 

<αρχ.  Λοιμώσσω 

<λοιμός 

 

Λοιμωξιολόγος Παθολόγος με ειδίκευση στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων   

ΜΕΘ (Μονάδα 
Εντατικής 
Θεραπείας) 

Διεθνώς: Intensive Care Unit (ICU): ονομάζεται εκείνο το ειδικό 
τμήμα του νοσοκομείου όπου προσφέρονται υπηρεσίες 
επείγουσας εντατικής ιατρικής και οδηγούνται άτομα που 
βρίσκονται σε κώμα, έχουν υποστεί κάποιο σοκ, λοίμωξη, 
εγκεφαλική ανεπάρκεια ή κάκωση, δηλητηριάσεις, 
εμφράγματα και οποιοδήποτε άλλο νόσημα απειλεί θανάσιμα 
τη ζωή τους.  

  

Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) 

κάθε εξοπλισµός τον οποίο το άτομο πρέπει να φορά ή να 
φέρει (κυρίως στην εργασία), για να προστατεύεται από έναν η 
περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, 
καθώς και κάθε συµπλήρωµα ή εξάρτηµα του εξοπλισµού που 
εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. 

  

Μετάδοση Η ενέργεια που συντελεί ώστε κάτι να εξαπλωθεί σε ένα 
ευρύτερο σύνολο, να επεκταθεί σε μεγάλο αριθμό προσώπων 

Από το ρήμα μεταδίδω  

Μέτρα ατομικής 
προστασίας 

Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το άτομο προκειμένου να 
προφυλαχθεί από κινδύνους για την υγεία του (πλύσιμο 
χεριών, απολύμανση κ.λπ.) 

  

Μοριακό τεστ έλεγχος του κλινικού δείγματος με απώτερο σκοπό την   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1


εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης 

Νοσηλεία ιατρική περίθαλψη που παρέχεται κυρίως σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα σε άτομα τα οποία χρειάζονται βοήθεια ή η χρονική 
περίοδος που αυτή διαρκεί 
 

(<νόσος=αρρώστια) Θεραπεία, αποθεραπεία, περίθαλψη, κουράρισμα 

/ εξυγίανση 

 

Νόσος διαταραχή της ομαλής λειτουργίας ενός οργάνου ή 
συστήματος του οργανισμού 

  

Ξενιστής ζωικός οργανισμός στον οποίο ζει ένα παράσιτο Από το ρήμα ξενίζω 

(=φιλοξενώ) 

 

Πανδημία επιδημία που εξαπλώνεται σε όλη την έκταση μιας χώρας ή 
περιοχής, που προσβάλλει το σύνολο του πληθυσμού της. 

< νλατ. pandemia < 

pan- = παν- + -demia 

κατά το epidemia < 

αρχ. ἐπιδημία 

 

Περιοριστικά μέτρα  κρατικές αποφάσεις κατόπιν ιατρικών υποδείξεων με σκοπό 
τον περιορισμό και την εξάλειψη μίας μεταδοτικής  ασθένειας 

  

Πρόληψη ενέργειες, δραστηριότητες, μέτρα που στοχεύουν στο να 
αποτρέψουν, να εμποδίσουν την εμφάνιση διάφορων 
αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων ή καταστάσεων 

Από το ρήμα 

προλαμβάνω 

 

Προσυμπτωματικός Που δεν έχει ακόμη εμφανίσει τα συμπτώματα μιας νόσου  Ασυμπτωματικός 

Προφυλάξεις πρόνοια για αποφυγή κακού ή έγκαιρη μέριμνα για κάτι που 
πρόκειται να συμβεί 

 (προ+ φυλάττω= 
προστατεύω) 

Προστασία, μέριμνα (πρόωρη) 
/ έκθεση 

 

Σταδιακή άρση Κατάργηση / ακύρωση που συμβαίνει όχι απότομα αλλά με μια 
εξελικτική πορεία αργή και σταθερή 

  

Συγχρωτισμός  στενή επαφή προσώπων στον ίδιο χώρο και γενικότερα, 
επικοινωνία, συναναστροφή 

<συγχρωτίζομαι 

<συν+χρώς =δέρμα, 

σάρκα 

 

Σύμπτωμα Παθολογικό φαινόμενο που αποτελεί χαρακτηριστικό μιας 
συγκεκριμένης νόσου ή γενικότερα μιας ανωμαλίας του 
οργανισμού 

<συμπίπτω  

Τοπική έξαρση ξαφνική και μαζική εμφάνιση κρουσμάτων σε μία περιοχή   

Τροπισμός Προσανατολισμός των οργανισμών ως αντίδραση σε εξωτερικό 
(φυσικό ή χημικό) ερέθισμα 
Θετικός τροπισμός: ανάπτυξη προς το ερέθισμα 
Αρνητικός τροπισμός: ανάπτυξη μακριά από το ερέθισμα 

 τακτισμός 

Υγιεινή το σύνολο των κανόνων και των μέσων που σκοπό έχουν τη < αρχ. ὑγιεινή, ὑγιεινός  
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διατήρηση ή τη βελτίωση της υγείας 

Υποκείμενο νόσημα Όχι το κύριο αλλά το χρόνιο νόσημα,  που ταλανίζει τον ασθενή 
προκαλώντας μόνιμες δυσλειτουργίες του οργανισμού και 
μπορεί να οδηγήσει έναν βαρέως πάσχοντα στο θάνατο 

  

Ύποπτο περιστατικό μη επιβεβαιωμένο κρούσμα ασθένειας   

Υποτροπή Η επανεμφάνιση των συμπτωμάτων μιας αρρώστιας, 
παροξυσμός της αρρώστιας μετά τη φαινομενική της  ίαση 

<ὑπότροπος, 

ὑποτρέπομαι 

Ξανακύλισμα / ίαση 

Ύφεση υποχώρηση της έντασης με συνέπεια τη βελτίωση μιας 
οξυμμένης ή δυσάρεστης κατάστασης 

<ὑφίημι Μετριασμός, υποχώρηση / έξαρση, ένταση 

http://www.greek-language.gr/
https://el.wiktionary.org/
https://el.wikipedia.org/
http://www.tovima.gr/
https://www.euroclinic.gr/
https://www.scientology.gr/
http://www.linguee.com/
https://eguides.osha.europa.eu/
http://www.wordreference.com/
https://translate.google.gr/
https://ec.europa.eu/
http://www.elinyae.gr/
https://eody.gov.gr/

