Λεξικό Γεωργίου Β. Κάτου

συμφωνώ
συμφωνώ, ρ. [<αρχ. συμφωνῶ], συμφωνώ· κάνω συμφωνία με κάποιον για να μου προσφέρει τις υπηρεσίες του:
«συμφώνησα με τον ηλεκτρολόγο να ’ρθει αύριο να τραβήξει μια γραμμή απ’ το σαλόνι στο μπαλκόνι»·
- δε συμφωνούν κοιλιά με άντερα, βλ. λ. άντερο·
- συμφωνώ και επαυξάνω, δέχομαι και μάλιστα περισσότερο από αυτό που προτείνει κάποιος: «είπαμε να του
δώσουμε εκατό χιλιάδες ευρώ για βοήθεια. -Συμφωνώ και επαυξάνω στις διακόσιες χιλιάδες»·

ας

- συμφωνώ στα λόγια (με κάποιον), βλ. λ. λόγος·
- συμφωνώ στις λέξεις (με κάποιον), βλ. λ. λέξη·

Γλ
ώ

σσ

- τα συμφωνήσαμε, καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία ύστερα από συζήτηση, συνεννοηθήκαμε: «υπήρχαν πολλά
εμπόδια, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να υπογράψουμε τα συμβόλαια, αλλά με μια καλοπροαίρετη συζήτηση
που κάναμε, τα συμφωνήσαμε». (Λαϊκό τραγούδι: άντε, γιάλα-γιάλα, μες στη σάλα τα μιλήσαμε, άντε να με
πάρεις, να σε πάρω τα συμφωνήσαμε).

ής

συν, πρόθ. [<αρχ. σύν], (στη λόγια γλώσσα συντάσσεται με δοτική, ενώ στη δημοτική με ονομαστική ή
αιτιατική)· ως ουσ. στον πλ. τα συν, όλα όσα οδηγούν σε θετική απόφαση ή κρίση σχετικά με κάτι, τα θετικά
στοιχεία, τα πλεονεκτήματα: «αυτό που λες είναι απ’ τα συν της δουλειάς || απ’ τα συν του διαμερίσματος είναι
ότι έχει μεγάλα μπαλκόνια». Συνών. τα υπέρ. Αντίθ. τα κατά / τα μείον / τα πλην·

ην

ικ

- είναι στα συν σου, είναι υπέρ σου, είναι στα πλεονεκτήματά σου: «το να λες πάντα την αλήθεια είναι στα συν
σου»·

Ελ
λ

- συν Αθηνά και χείρα κίνει, δεν πρέπει να περιμένεις τα πάντα από το Θεό, αλλά πρέπει κι εσύ να
δραστηριοποιηθείς: «μην περιμένεις με τα κεριά που ανάβεις στην εκκλησία να γλιτώσεις τη χρεοκοπία, γιατί
συν Αθηνά και χείρα κίνει»·
- συν γυναιξί και τέκνοις, με όλη την οικογένεια: «ήρθε να μας επισκεφθεί συν γυναιξί και τέκνοις»·

τρ

ο

- συν Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού: «συν Θεώ όλα θα πάνε καλά»·

Κ
έν

- συν πλην, κατά προσέγγιση, πέντε πάνω πέντε κάτω: «ο λογαριασμός συν πλην θα πρέπει να φτάνει τα χίλια
ευρώ»·
- συν τοις άλλοις, εκτός από τα άλλα, επίσης, επιπλέον: «δεν είναι μόνο που φώναζε, συν τοις άλλοις έβριζε κι
από πάνω»·
- συν τω χρόνω, με το πέρασμα του καιρού, με τον καιρό: «είναι πολύ στενοχωρημένος που χώρισε με τη γυναίκα
του, αλλά συν τω χρόνω θα ξεχάσει»·
- τα συν και τα κατά, βλ. συνηθέστ. τα συν και τα πλην·
- τα συν και τα πλην, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα υπέρ και τα κατά: «έλα τώρα να
κουβεντιάσουμε τα συν και τα πλην αυτής της δουλειάς».
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