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Εἰσαγωγή κη′

κάποιο πνευματικό ἴδρυμα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ υἱοθέτηση τῶν δανεισμῶν ὀφείλεται μόνο χά-
ρη στόν πλοῦτο καί τήν πλαστικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Καί διερωτᾶται κανείς σέ τί 
ποσοστά θά ἔφταναν οἱ δανεισμοί ἄν ὑπῆρχε κάποια στοιχειώδης, ἔστω, βοήθεια ἀπό τήν 
πλευρά τῆς Ἑλλάδος. Ἄν, δηλαδή, ἕνα ἑλληνικό ἵδρυμα ἀνελάμβανε νά βοηθᾶ τούς ἐπιστή-
μονες ὅλου τοῦ κόσμου στήν ἐξεύρεση τῶν κατάλληλων ἑλληνικῶν λέξεων γιά τήν ὀνομα-
σία τῶν ἀνακαλύψεών τους. Αὐτό θά ἦταν μία τεράστια προσφορά τῆς Ἑλλάδος στόν χῶ-
ρο τῆς ἐπιστήμης. Μέ τόν τρόπο αὐτόν θά ἀποφεύγονταν καί οἱ στρεβλώσεις, οἱ βαρβαρι-
σμοί καί τά λάθη πού γίνονται ἐξαιτίας τῆς ἐλλιποῦς γνώσης τῶν κανόνων τῆς ἑλληνικῆς 
γραμματικῆς. 
  
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

1. Ἡ γλῶσσα ὁποιουδήποτε λαοῦ ἤ φυλῆς καλύπτει τίς ἀνάγκες του καί εἶναι ἀπολύ-
τως σεβαστή, ὅσο πρωτόγονη, ἁπλή ἤ δύσκολη καί ἄν εἶναι. 

Στήν ἐξέλιξή του, ὁ ἄνθρωπος πέρασε ἀπό τίς ἄναρθρες κραυγές στόν ἔναρθρο λόγο 
καί στήν συνέχεια ἀπό τό περιορισμένο λεξιλόγιο τῶν εἰδῶν τῆς καθημερινῆς χρήσης, στόν 
χῶρο τοῦ πνεύματος καί τῆς ἐπιστήμης.  

Οἱ σκέψεις καί οἱ λέξεις εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες καί ὑπάρχει μία ἀλληλεξάρτηση με-
ταξύ τους. Σκέψη πού δέν ἐκφράζεται εἶναι σάν νά μήν ὑπάρχει. Ἡ ὕπαρξή της μπορεῖ νά  
ἀποδειχθεῖ καί νά γίνει ἀντιληπτή μόνο ὅταν αὐτή ἐκφρασθεῖ. Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἐκφράζε-
ται, κατά κύριο λόγο, μέ τίς λέξεις, αὐτές διαδραματίζουν τόν σημαντικότερο ρόλο σέ ὅ,τι 
μαθαίνει, γνωρίζει καί σκέπτεται. Ἡ ὕπαρξη τοῦ κατάλληλου λεξιλογίου διευκολύνει τήν 
προαγωγή τῆς σκέψης, ἐνῶ ἡ ἀπουσία του τήν παρεμποδίζει. Ὅπως ἕνα πουλί χωρίς φτερά 
δέν μπορεῖ νά πετάξει καί παραμένει καθηλωμένο στόν περιορισμένο χῶρο πού βρίσκεται, 
ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, χωρίς τίς λέξεις, ἀδυνατεῖ νά ἀναπτύξει καί νά ἐκφράσει τίς ἰδέες καί 
τίς σκέψεις του, ὅσο ἐκπληκτικές καί ἄν εἶναι. Ἀλλά καί ἀντίστροφα: ὁ περιορισμός τοῦ λε-
ξιλογίου τοῦ ἀτόμου, μέ βεβαιότητα τό ὁδηγεῖ σέ ὀπισθοδρόμηση καί πρωτογονισμό. Ἐ-
γκληματολογικές μελέτες πού ἔχουν γίνει τά τελευταῖα χρόνια στίς ΗΠΑ ἀποδεικνύουν ὅτι 
ἡ ἐγκληματικότητα αὐξάνεται μέ τήν ἀγραμματοσύνη. Πολλοί ἐγκληματίες ὁμολογοῦν ὅτι ἡ 
ἀδυναμία τους νά ἐκφρασθοῦν γιά νά διεκδικήσουν τό δίκιο τους, ἦταν τό κυρίαρχο στοι-
χεῖο πού τούς ὁδήγησε στήν βία καί στό ἔγκλημα, πού ἀποτελοῦσε τήν μοναδική διέξοδο 
καί ἔκφρασή τους.   

Ἡ ἐπινόηση τῶν λέξεων προκλήθηκε ἀπό τήν ἐσωτερική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά ἐ-
ξωτερικεύσει αὐτό πού αἰσθανόταν, αὐτό πού σκεπτόταν, αὐτό πού ἤθελε. Ἡ ἔκφραση τόν 
βοήθησε νά ἀνέβει ἕνα σκαλοπάτι παραπάνω στήν σκάλα τοῦ πνεύματος. Μέ τίς λέξεις κα-
τάφερε νά βάλει τόν κόσμο καί τίς ἰδέες του σέ τάξη μέ κάποια κριτήρια, νά ἐκφράσει τά 
συναισθήματά του πρός τά ἀγαπημένα του πρόσωπα, νά γράψει ποιήματα καί 
μυθιστορήματα, νά ὀνομάσει τά ὄργανα τοῦ σώματος, τίς ἀσθένειες καί τίς θεραπεῖες, νά 
διατυπώσει μία σειρά λογικῶν σκέψεων καί προβληματισμῶν καί νά θεσπίσει θεωρίες, ἀξι-
ώματα καί κανόνες. Οἱ λέξεις ἀποτέλεσαν τίς βάσεις καί τά ἐρείσματα γιά νά ὠθήσει παρα-
πέρα τήν σκέψη του, νά καταγράψει τά εὑρήματα, τά ἐπιτεύγματα καί τήν πρόοδό του, νά 
ἐμπλουτίσει τίς γνώσεις του καί νά μεταβιβάσει ὅλα αὐτά στίς ἑπόμενες γενιές. Κάθε λέξη 
εἶναι ἕνα κεράκι πού ἀνάβει καί φωτίζει τό σκοτάδι τῆς ἀνθρώπινης ἄγνοιας.   

Ὅταν οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης εἰσῆλθαν στόν χῶρο τοῦ πνεύματος, τῆς τέχνης καί τῆς ἐπι-
στήμης, μέ καθυστέρηση πολλῶν αἰώνων ἔναντι τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ρωμαίων, τό λεξιλό-
γιό τους κάλυπτε τίς καθημερινές τους ἀνάγκες ἀλλά δέν διέθεταν τίς κατάλληλες λέξεις 
γιά τήν ἔκφραση ἀφηρημένων ἐννοιῶν. Ἦταν, λοιπόν, πολύ φυσικό τίς λέξεις πού δέν διέ-
θεταν νά τίς υἱοθετήσουν ἀπό τίς γλῶσσες τῶν φιλοσοφικῶν, θρησκευτικῶν καί ἐπιστημο-



tachytrophism  talipes 1244
+ -τομία 

tachytrophism ταχυμεταβολισμός, ταχύς μεταβολι-
σμός (Φυσιολ.) <ταχύς + τροφή + -ισμός 

tachytropism ταχυτροπισμός 2. ταχυμεταβολισμός 
<ταχύς + τροπή στροφή + -ισμός 

tachyzoite 1973 ταχυζωίτης, ὁ ὠοειδής καί γρήγορα 
πολλαπλασιαζόμενος τροφοζωίτης τοῦ Τoxoplasma 
gondii, πού βρίσκεται σέ ὅλους τούς ἱστούς κατά τήν 
φάση τῆς τοξοπλάσμωσης, endozoite <ταχύς + ζῶον +  
-ίτης 

tacosis → takosis 
tactic 1570 τακτική, μέθοδος, σύστημα τακτικῆς 2. βλ. 

taxis 3. αὐτός πού ἐμφανίζει τακτικότητα (Χημ.) <τα-
κτικός ● tacticity 1959 τακτικότητα, ἡ στερεοχημική 
διάταξη σέ κύρια ἅλυσο πολυμεροῦς (Χημ.) 

tactile ἁπτικός, ὁ ἀναφερόμενος στήν ἁφή   
-t. elevations toruli tactiles 

tactilogical ἁπτικός, ψηλαφητός, ὁ ἀναφερόμενος ἤ ὁ 
πραγματοποιούμενος μέ τήν ἁφή  

taction ἁφή, ψαύση, ἄγγιγμα, κν. touch 2. ἡ αἴσθηση ἤ 
ἡ ἀντίληψη τῆς ἁφῆς 

tactism 1902 τακτισμός, ἡ εὐκίνητη ἀντίδραση ζωντα-
νοῦ ὀργανισμοῦ σέ ἐξωτερικό ἐρεθισμό (Βιολ.) <Λ ρ. 
tact- <tango ἀγγίζω (Ὀξφ.) ἤ <∆ΕΛ <τακτός διεταγμέ-
νος (W) 

tactoagnosia ἁπτική ἀ., ἡ ἀδυναμία ἀναγνώρισης 
γνωστῶν ἀντικειμένων διά τῆς ἁφῆς, tactile agnosia 

tactometer αἰσθησιόμετρο, esthesiometer  
tactor ἁπτικό τελικό ὄργανο (end-organ)  
tactual → tactilogical 
tactus ἁφή, ἄγγιγμα, κν. touch   
-t. eruditus, t. expertus λεπτότητα, εὐαισθησία στήν ἁ-
φή ἀποκτώμενη μέ τήν πεῖρα 

taen-, taeni-, taenio- ταιν-, ταινι-, ταινιο- <Λ <ταινία 
κορδέλλα β. ταινία τοῦ ἐντέρου 

taenia 1850 (πληθ. taeniae) 1882, χειρουργ. ἐπίδεσμος 2. 
ταινία, ταινιοειδής δομή· ὅρος γιά διάφορα μέρη τοῦ 
σώματος, ἰδιαίτ. τοῦ ἐγκεφάλου <Λ <ταινία   

-taeniae acusticae ἀκουστικές ἤ μυέλινες χορδές  
-t. choroidea ἡ χοριοειδής τ.  
-t. cinerea φαιά τ. στό ἔδαφος τῆς τετάρτης κοιλίας ἔξω 
ἀπό τίς ἀκουστικές χορδές 

-t. coli κολική τ. 
-t. fimbriae παρυφαία τ. τοῦ ἱπποκάμπου 
-t. fornicis, t. of fornix τ. τῆς ψαλίδας 
-t. of fourth ventricle τ. τῆς τετάρτης κοιλίας  
-t. hippocampi παρυφή τοῦ ἱπποκάμπου ἤ ἱπποκάμπει-
ος μοῖρα τῶν ὀπίσθιων σκελῶν τῆς ψαλίδας 

-t. libera τ. τοῦ ἐγκάρσιου κόλου 
-t. medullaris thalami optici, medullary t. of thalamus 
μυέλινη τ. τοῦ ὀπτικοῦ θαλάμου  

-t. mesocolica μεσοκολική τ.  
-t. omentalis ἐπιπλοϊκή τ. τοῦ παχέος ἐντέρου 
-t. pontis γεφυρική τ. 
-taeniae pylori οἱ ταινίες τοῦ πυλωροῦ 
-t. semicircularis corporis striati ἡμικυκλική ἤ θαλαμι-
κή τ. 

-t. tectae ἡ ἔξω ἐπιμήκης χορδή τοῦ μεσολοβίου τοῦ ἐ-
γκεφάλου 

-t. telae t. choroidea 
-t. terminalis t. fimbriae  
-t. thalami, t. of thalamus ἡ θαλαμική τ. 
-t. of third ventricle τ. τῆς τρίτης κοιλίας 
-t. tubae πάχυνση τοῦ περιτοναίου στό ἄνω ὅριο τοῦ 
ὠαγωγοῦ 

Τaenia 1706 ταινία, γ. κεστ. σκουληκιῶν <ταινία ● tae-
nian, -ial ταινιακός, ὁ ἀναφερόμενος ἤ χαρακτηριστι-
κός τῶν ταινιοσκουληκιῶν - taeniasis ταινίαση, λοί-
μωξη ἀπό ταινία - taeniidae - taenioid  

taeniacide ταινιοκτόνος, καταστρεπτικός τῶν ταινιῶν 
2. τέτοιος παράγοντας 

taeniafuge ταινιοαπωθητικός, ἀπωθητικός παράγο-
ντας τῶν ταινιοσκουληκιῶν ● taeniafugal ταινιοαπω-
θητικός 

Τaeniarynchus 1858 ταινιόρυγχος, γ. κεστ. σκουληκι-
ῶν <ταινία + ρύγχος 

taeniasis → Τaenia 
taeniate ταινιοειδής, ὅμοιος μέ ταινία, ὅπως ἕνας μῦς 

<ταινία 
taeniform ταινιοειδής, ὅμοιος μέ ταινιοσκώληκα 
taeniiphobia 1897, taeni-, taenia- → taeniophobia 
taeniola λεπτή ταινιοειδής δομή <Λ ὑποκ. τῆς taenia 

<ταινία   
-t. cinerea taenia cinerea 

taeniophobia ταινιοφοβία, νοσηρός φόβος ἔναντι τῶν 
ταινιοσκουληκιῶν <ταινία + -φοβία 

taeniotoxin, tenio- ταινιοτοξίνη, ἡ τοξίνη τῶν ταινιο-
σκουληκιῶν <ταινία + τοξικόν + -ίνη 

tag μικρό προσάρτημα, κρημνός, πτερύγιο, ἔκφυμα ἤ 
πολύποδας 2. πινακίδα   

-cutaneous t. ἀκροχορδών, acrochordon 
-radioactive t. ραδιοϊσότοπο πού ἔχει ἐνσωματωθεῖ σέ 
βιοχημική διεργασία μεταβολισμοῦ ἤ ἄλλη  

-skin t. ἀκροχορδών, acrochordon 
tail οὐρά, κέρκος, βλ. cauda   
-t. of epididymis ἡ οὐρά τῆς ἐπιδιδυμίδας 
-occult t. ὑπεράριθμα τμήματα τοῦ κόκκυγα στούς 
γλουτούς 

-t. of pancreas οὐρά τοῦ παγκρέατος 
-t. of spleen τό ἐμπρόσθιο ἄκρο τοῦ σπλήνα 
-t. of spermatozoon οὐρά τοῦ σπερματοζωαρίου 

tailgut τό ὀπισθοπρωκτικό τμῆμα τοῦ ἐμβρυϊκοῦ πε-
πτικοῦ σωλήνα, postanal gut  

takosis, tacosis λοιμώδης, συνήθως θανατηφόρος, νό-
σος τῶν κατσικιῶν προκαλούμενη ἀπό τό Μicro-
coccus caprinus καί χαρακτηριζόμενη ἀπό ἀναιμία <Λ 
<τήκω λειώνω + -ωσις 

talalgia πτερναλγία, ἀστραγαλαλγία, πόνος στήν 
πτέρνα ἤ στόν ἀστράγαλο 

talantropia νυσταγμός, nystagmus <τάλαντον ζυγαριά 
+ τρόπος 

talar ἀστραγαλικός, ὁ ἀναφερόμενος στόν ἀστράγαλο 
talc τάλκης, ἔνυδρο πυριτικό μαγνήσιο 
talcosis τάλκωση, νοσηρή κατάσταση προκαλούμενη 
ἀπό τήν εἰσπνοή ἤ τήν ἐφαρμογή τάλκη στό σῶμα   

-pulmonary t. πνευμονική τ., μορφή πνευμονοκονίωσης 
ἀπό τήν εἰσπνοή σκόνης τάλκη 

talcum → talc 
taliped στρεβλόποδας 2. στρεβλόποδο ἄτομο ● tali-

pedic 
talipes στρεβλοποδία, συγγενής διαμαρτία τοῦ ἄκρου 
τοῦ ποδιοῦ, μέ συστροφή τῆς θέσης ἤ τοῦ σχήματός 
του   

-t. calcaneovalgus πτερνοβλαισοποδία, πτερνοποδία μέ 
βλαισοποδία 

-t. calcaneovarus πτερνοραιβοποδία 
-t. calcaneus πτερνοποδία, πτερνοβάμων,  
-t. cavovalgus κοιλοβλαισοποδία  
-t. cavus κοιλοποδία 
-t. equinovalgus ἱπποβλαισοποδία, equinovalgus 



zoobiotism  zoophobia 1356
+ βίος + -λογία 

zoobiotism ἡ γνώση τῶν ζωικῶν λειτουργιῶν καί ἐκ-
δηλώσεων κάθε ὀργανισμοῦ <ζῶον + βιωτός βιώσιμος 
+ -ισμός ● zoobiotic 

zooblast ζωικό κύτταρο <ζῶον + βλάστη βλαστός 
zoochemistry 1865, -chemy ζωοχημεία, ἡ μελέτη τῶν 
χημικῶν ἀντιδράσεων πού συμβαίνουν στούς ἱστούς 
τῶν ζώων <ζῶον + χημεία ● zoochemical 

zoocyst κύστη πρωτοζώων ἤ πρωτόφυτου <ζῶον + κύ-
στις ● zoocystic 

zoodermic ζωοδερμικός, σχετικός μέ τό λαμβανόμενο 
δέρμα ἀπό ζῶο καί χρησιμοποιούμενο σάν μόσχευμα 
<ζῶον + δέρμα 

zoodynamics 1888 ζωοδυναμική, ἡ φυσιολογία καί οἱ 
ζωτικές δυνάμεις τῶν ζώων <ζῶον + δυναμικός ● zoo-
dynamic ζωοδυναμικός 

zooerastia ζωοεραστία, κτηνοβασία, bestiality <ζῶον + 
ἐραστής ἀγαπητικός 

zooerythrin 1882, zoon- ζωοερυθρίνη (Βιοχ.) <ζῶον + 
ἐρυθρός + -ίνη 

zoofulvin κίτρινη χρωστική ἀπό τά πτερά ὁρισμένων 
πουλιῶν 

zoogenesis ζωογένεση, ζωογονία, ἡ γένεση καί ἡ ἐξέλι-
ξη τῶν ζώων <ζῶον + γένεσις 

zoogeny 1848 ζωογονία, ζωοτοκία, ἡ γένεση καί ἡ ἀνά-
πτυξη τῶν ζώων <ζωογενής ● zoogenic 

zoogeography 1868 ζωογεωγραφία, ἡ μελέτη ἤ ἡ περι-
γραφή τῆς ἐξάπλωσης τῶν ζώων στίς διάφορες χῶρες 
2. ἡ γεωγραφική κατανομή τῶν ζώων πάνω στήν γῆ 
<∆ΕΛ <ζῶον + γεωγραφία ● zoogeographer -zoogeo-
graphic, -al - zoogeographically 

zooglea, -gloea 1877 ζωόγλοια, ἡ συνένωση μικροβια-
κῶν ἀποικιῶν (Βιοχ.) <ζῶον + γλοία κόλλα ● zoogleic, 
-gleal ζωογλοιακός - zoogleoid 

Ζoogloea ζωόγλοια, γ. ἀερόβιων βακτηριδίων <ζῶον + 
γλοία 

zoogonous ζωογόνος <ζωογόνος παραγωγικός, γόνιμος 
zoogony 1675 ζωογονία, ζωοτοκία, ἡ γένεση ζώων ἐ-
ντός τοῦ σώματος <ζωογονία ἡ παραγωγή ζώων ● 
zoogonic ζωογόνος 

zoografting ἡ μεταμόσχευση ζωικοῦ ἱστοῦ 
zoohormone ζωική ὁρμόνη, ὁρμόνη ζώου <ζῶον + ὁρ-
μῶν <ὁρμῶ 

zooid 1851 ζωοειδές, μέλος ἀποικίας μετάζωων 2. αὐτός 
πού ἔχει ὀργανική ζωή καί κίνηση 3. ζωοειδές, ὅμοιος 
μέ ζῶο <ζωοειδής ὅμοιος μέ ζῶο ἤ <ζῶον + εἶδος (Ὀξ-
φ.) ● zooidal 

zookinase ζωοκινάση, ἔνζυμο (Βιοχ.) <ζῶον + κινῶ + 
διάστασις 

zoolagnia ζωολαγνεία, σεξουαλική ἕλξη πρός τά ζῶα 
<ζῶον + λαγνεία συνουσία β. ἀκολασία 

zoolite 182, -lith ζωόλιθος, ἀπολιθωμένο ζῶο ἤ ὑπό-
λειμμά του <Γαλλ. <ζῶον + λίθος ● zoolithic, -litic 

zoology 1669 ζωολογία, ὁ κλάδος πού μελετᾶ τά ζῶα 2. 
τό βασίλειο τῶν ζώων 3. τό σύνολο τῶν γνώσεων πού 
ἀφοροῦν τά ζῶα <Λ <ζῶον + -λογία   

-experimental z. πειραματική ζ., ἡ μελέτη τῶν ζώων μέ 
πειράματα πού πραγματοποιοῦνται σ' αὐτά ●  

zoologer, -logist 1663 ζωολόγος - zoological  
zoomagnetism 1834 ζωομαγνητισμός, ὁ μαγνητισμός 
τῶν ζώων <ζῶον + Μαγνῆτις (λίθος) μαγνήτης + -ι-
σμός ● zoomagnetic 

zoomania 1841 παθολογική ἀγάπη γιά τά ζῶα <ζῶον 
+ μανία 

Ζoomastigophora ζωομαστιγοφόρα, τάξη πού περι-

λαμβάνει ὅλα τά ζωοειδῆ πρωτόζωα <ζῶον + μάστιξ, -
ιγος μαστίγιο + -φόρος ● zoomastigophorea -zoomasti-
gophorean 

zoomylus δερματοειδής κύστη <ζῶον + μύλος 
zoon 1864 ὀργανισμός πού ἐπιστημονικῶς θεωρεῖται 
ὡς πλῆρες ζῶον, τό συνολικό προϊόν γονιμοποιημέ-
νου ὠαρίου, εἴτε αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν ὀργανι-
σμό, π.χ. σκυλί, εἴτε ἀπό ἀποικία, π.χ. ὑδρόζωα (Βι-
ολ.) <Λ <ζῶον 

zoonerythrin → zooerythrin 
zoonite 1860 ἐγκεφαλονωτιαῖο μεταμερίδιο (Ἐμβρυ-
ολ.) 2. ἄρθρο ζώου 3. zooid <Γαλλ. <ζῶον + -ίτης ● 
zoonitic 

zoonomy 1815, -mia ζωονομία, ἡ ἐπιστήμη τῶν νόμων 
τῆς ζωῆς τῶν ζώων 2. ἡ βιολογία τῶν ζώων <ζῶον +  
-νομία <νόμος ● zoonomic, -al - zoonomist 

zoonosis 1894 ζωονοσία, νόσος τῶν ζώων πού μπορεῖ 
νά μεταβιβασθεῖ στόν ἄνθρωπο κάτω ἀπό φυσιολογι-
κές συνθῆκες <Λ <ζῶον + νόσος ● zoonotic ζωονοση-
ματικός, ὁ ἀναφερόμενος σέ ζωονοσία· ὁ μεταβιβάσι-
μος ἀπό ζῶο σέ ἄνθρωπο 

zoonosology 1860 ζωονοσολογία, ἡ ταξινόμηση καί ἡ 
μελέτη τῶν νόσων τῶν ζώων <ζῶον + νόσος + -λογία 
● zoonosologist ζωονοσολόγος 

zooparasite ζωοπαράσιτο, παρασιτ. ζωικός ὀργανι-
σμός <ζῶον + παράσιτος ● zooparasitic 

zoopathology 1879 ζωοπαθολογία, ἡ ἐπιστήμη ἤ ἡ με-
λέτη τῶν νόσων τῶν ζώων <ζῶον + παθολογία ● zoo-
pathological - zoopathologist 

zoopathy → zoopathology 
zoopery πειραματισμός σέ ζῶα <ζῶον + πειράω δοκι-
μάζω, ἐπιχειρῶ ● zooperal - zooperist 

zoophagous 1835 ζωοφάγος, ὁ τρεφόμενος μέ ζῶα, 
σαρκοφάγος <∆ΕΛ <ζωοφάγος 

zoopharmacology κτηνιατρική φαρμακολογία, ζωο-
φαρμακολογία <ζῶον + φάρμακον + -λογία ● zoo-
pharmacological 

zoopharmacy ζωοφαρμακευτική, κτηνοφαρμακευτική 
<ζῶον + φαρμακεία ἡ χρήση φαρμάκων 

zoophile 1895 ζωόφιλος, φίλος τῶν ζώων 2. ζωόφιλο, 
φυτό μέ εἰδικά ἄγκιστρα στά σπέρματά του γιά τήν 
διασπορά του ἀπό τά ζῶα 3. ἄτομο πού ἀντιτίθεται 
στήν ζωοτομία καί στήν χρησιμοποίηση τῶν ζώων γιά 
πειραματικούς σκοπούς <Γαλλ <ζῶον + φίλος ● 
zoophileae ζωόφιλα, φυτά πού γονιμοποιοῦνται μέσω 
ἐντόμων (ἐντομόφιλα), μέσω πτηνῶν (ὀρνιθόφιλα), μέ-
σω γήινων μαλάκιων (μαλακιόφιλα) - zoophilic 1947 
ζωόφιλος, ὁ χαρακτηριζόμενος ἀπό ἀγάπη γιά τά ζῶα 
2. 1951, ὁ χαρακτηριζόμενος ἀπό κτηνοβασία, κτηνο-
βατικός 3. αὐτός πού προτιμᾶ τά ζῶα ἀπό τόν ἄνθρω-
πο - λέγεται γιά ὁρισμένα κουνούπια - zoophilism, -
phily 1882 ζωοφιλία, ἡ ἀγάπη γιά τά ζῶα 2. ἡ προτί-
μηση τῶν ζώων ἀπό τόν ἄνθρωπο - λέγεται γιά κου-
νούπια   

-erotic z. ἐρωτικός ζ., ἡ ἄντληση σεξουαλικῆς ἱκανοποί-
ησης ἀπό τήν θωπεία ἤ τό χτύπημα τῶν ζώων●  
zoophilist 1829, -philite ζωόφιλος, ἄτομο πού ἀγαπᾶ τά 
ζῶα, ἐνδιαφέρεται γιά τά δικαιώματα καί τήν προστα-
σία τους ἀπό κακομεταχείρηση - zoophilitic - zoo-
philous 1886 ζωόφιλος 2. ὁ ἀναφερόμενος σέ ζωόφιλο 
φυτό 

zoophilia 1906 κτηνοβασία, ἡ σεξουαλική ἕλξη πρός 
τά ζῶα (Ψυχολ.) 2. ἡ παθολογική ἀγάπη γιά τά ζῶα 
<Λ <ζῶον + φιλία ● zoophilic 

zoophobia 1901 ζωοφοβία, νοσηρός φόβος ἤ προκατά-
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