Λεξικό Γεωργίου Β. Κάτου

ποτέ
ποτέ κ. ποτές, επίρρ. [<αρχ. ποτέ], σε καμιά περίπτωση, ουδέποτε: «δε θα σε ξεχάσω ποτέ». (Τραγούδι:
θωρακισμένη Μερσεντές δεν ονειρεύτηκα ποτές, μην κάνεις όνειρα τρελά, μαζί μου θα ’χεις λίγα και καλά).
(Ακολουθούν 19 φρ.)·
- άλογο που δεν εκαβαλίκεψες ποτέ μην το κατηγορήσεις, βλ. λ. άλογο·
- αν ποτέ(ς) αν κάποτε, αν σε κάποια στιγμή, αν σε κάποια περίπτωση: «αν ποτέ ξανασυναντηθούμε, θα
καθαρίσουμε σαν άντρες»·

ας

- από ποτέ, βλ. φρ. παρά ποτέ·

σσ

- αχόρταγο κι αχάριστο ποτέ σου μη βοηθάς, βλ. λ. βοηθώ·
- δε λέει ποτέ ναι, βλ. λ. ναι·

Γλ
ώ

- δε λέει ποτέ όχι, βλ. λ. όχι·
- ή τώρα ή ποτέ, βλ. λ. τώρα·

ής

- Θεέ μου, Θεέ μου, που δε σ’ είδα ποτέ μου, βλ. λ. Θεός·

ικ

- κάλλιο αργά παρά ποτέ, βλ. λ. κάλλιο·

ην

- μην κρέμεσαι ποτέ από μια μοναχά ελπίδα, βλ. λ. ελπίδα·

- παρά ποτέ, βλ. λ. παρά·

Ελ
λ

- όπου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, βλ. λ. μέλλει·

- ποτέ σου μην ξυπνάς λιοντάρι που κοιμάται, βλ. λ. λιοντάρι·

τρ

ο

- ποτέ το λάθος δεν είναι τζάμπα, βλ. λ. λάθος·

Κ
έν

- ποτέ των ποτών, σε καμιά περίπτωση, σίγουρα ποτέ: «η γνώμη μου είναι να τον συγχωρέσεις. -Ποτέ των
ποτών». Πολλές φορές, θέλοντας να προσδώσει στην κατηγορηματική άρνηση και κάποια δόση ειρωνείας,
λέγεται ποτέ των ποτών, της ποτάσας·
- στο γιατρό σου και στο δικηγόρο σου να μη λες ποτέ σου ψέματα, βλ. λ. ψέμα·
- τη γυναίκα, πριν παντρευτείς, ποτέ σου μην την κρίνεις, βλ. λ. γυναίκα·
- της κουφής το παιδί ποτέ δεν κλαίει, βλ. λ. κουφός·
- του αγίου Ποτέ, σίγουρα ποτέ: «τα λεφτά που του δάνεισες θα στα επιστρέψει του αγίου Ποτέ».
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