Λεξικό Γεωργίου Β. Κάτου

κόντρα

σσ

ας

κόντρα, η, ουσ. [από το επίρρ. κόντρα]. 1. έντονη αντιπαράθεση, το μάλωμα, ο καβγάς: «χτες βράδυ έγινε
μεγάλη κόντρα στο μαγαζί του τάδε και δεν έμεινε τίποτα όρθιο». 2. το ξύρισμα με αντίθετη φορά: «έριξε την
κόντρα του, παρφουμαρίστηκε και βγήκε τσάρκα». 3. ανάποδο πάτημα του πεντάλ του ποδηλάτου για να
φρενάρει: «την τελευταία στιγμή πάτησα την κόντρα κι έτσι δεν έπεσα πάνω του». 4. (για τυχερά παιχνίδια) το
τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, που όποιος το κερδίσει, είναι ο νικητής: «όση ώρα έπαιζαν την κόντρα στο τάβλι,
όλοι από γύρω παρακολουθούσαν μ’ ενδιαφέρον». 5. (στη γλώσσα του ποδοσφαίρου) η τοποθέτηση του ποδιού
μπροστά στην μπάλα τη στιγμή που ο αντίπαλος παίχτης επιχειρεί σουτ: «φοβάται τις κόντρες, γιατί παλιότερα
είχε σπάσει το πόδι του». 6. (στη γλώσσα των μηχανόβιων) συνήθως στον πλ. οι κόντρες, αυτοσχέδιος
νυχτερινός αγώνας ταχύτητας με μοτοσικλέτες υπό μορφή χρηματικού στοιχήματος: «κονομάει ένα σωρό λεφτά
απ’ τις κόντρες». Ισχύει και για αυτοκίνητα. Συνών. κολλητήρια. Στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν καθορισμένοι
χώροι όπου γίνονται αυτοί οι αγώνες και παρόλο το κυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυνομία, οι
ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν απτόητοι·

Γλ
ώ

- μ’ έχει στην κόντρα, μου συμπεριφέρεται επίτηδες με άσχημο τρόπο για να εκνευριστώ και να τσακωθούμε, μου
μπαίνει άγρια, με κοντράρει: «πώς να συνεργαστώ μαζί του, αφού, απ’ την μέρα που πάτησε το πόδι του, μ’ έχει
διαρκώς στην κόντρα!»·
- παίρνω την κόντρα μου ή παίρνω τις κόντρες μου, βλ. φρ. ρίχνω την κόντρα μου·

ής

- πας μια κόντρα; ή είσαι για μια κόντρα; (στη γλώσσα των μηχανόβιων) συμφωνείς να συναγωνιστούμε σε έναν
αγώνα ταχύτητας(;)·

ην

ικ

- πήρα μια κόντρα, (στη γλώσσα των μηχανόβιων) κέρδισα έναν αγώνα ταχύτητας: «κερνώ εγώ τα ποτά, γιατί
πήρα μια κόντρα»·

Ελ
λ

- ρίχνω την κόντρα μου ή ρίχνω τις κόντρες μου, ξυρίζομαι με μεγάλη επιμέλεια: «κάθε φορά που είναι να βγω
ραντεβού με καινούρια γκόμενα, ρίχνω τις κόντρες μου για να δείχνω πιο ωραίος»·
- τα παίρνει σε κόντρες, (στη γλώσσα των μηχανόβιων) κερδίζει χρήματα σε αγώνες ταχύτητας: «τα βολεύει μια
χαρά στη ζωή του, γιατί τα παίρνει σε κόντρες»·

Κ
έν

τρ

ο

- την κόντρα ή το πάτσι ή το κόντρα ή το πάτσι (ενν. παιχνίδι), πρόταση από το χαμένο παίχτη στον κερδισμένο
για επανάληψη του παιχνιδιού, ιδίως στο τάβλι, με την ελπίδα να ισοφαρίσει: «θα παίξουμε την κόντρα ή το
πάτσι, κι αν με ξανακερδίσεις, θα σταματήσουμε».
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