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∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

À¶∂À£À¡H TOY À¶O∂ƒ°OÀ ª·Ú›· ¡ÈÎËÊÔÚ¿ÎË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜

∂•øºÀ§§O ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÏËÚÔÓfiÌÔ˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜

¶ƒO∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™ 
∂ƒ°∞™π∂™

Στη συγγραφή του πρώτου μέρους (1/3) έλαβε μέρος
ο Παναγιώτης Εμμανουηλίδης, Φιλόλογος.

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: 
«∞Ó·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»

¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™ΔπΔOÀΔO
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. μÏ¿¯Ô˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ 
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂ ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛË˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÀÂ‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. Ã·Ù˙ËÂ˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿ÚÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
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Πρ ό λ ο γ ο ς

Το Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου περιλαμβάνει πε-

ρίπου 15.000 λέξεις του σύγχρονου νεοελληνικού λεξιλογίου και στοχεύει να δώσει στους μαθη-

τές και στις μαθήτριες πληροφορίες για την ορθογραφία και τη σημασία των λέξεων, αλλά και για

τα βασικά γραμματικά τους χαρακτηριστικά. 

Η οργάνωση των λημμάτων στοχεύει στην ανάδειξη της δημιουργικής διάστασης της γλώσσας,

ώστε να γίνουν αντιληπτές οι σχέσεις μεταξύ των λέξεων, δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους μια

μορφή ή μια σημασία προκύπτει από μια άλλη. Για τον λόγο αυτό, οι λέξεις έχουν οργανωθεί σε

οικογένειες, τα «μέλη» των οποίων συνδέονται με σχέσεις παραγωγής. Έτσι, οι λέξεις αρχή, αρ-

χίζω, αρχικός και αρχικά αποτελούν μια οικογένεια. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει το βασικό λήμ-

μα, το οποίο ερμηνεύεται πλήρως. Με βάση αυτό, ερμηνεύονται τα υπόλοιπα «μέλη» της οικογέ-

νειας, τα ενδολήμματα.

Στο κυρίως σώμα του λεξικού, τα λήμματα ταξινομούνται αλφαβητικά σύμφωνα με το βασικό

λήμμα. Ωστόσο, στο πλάι κάθε σελίδας υπάρχει ευρετήριο όπου παρουσιάζονται αλφαβητικά όλες

οι λέξεις (βασικά λήμματα και ενδολήμματα). Το ευρετήριο αυτό περιλαμβάνει και παλαιότερους

τρόπους γραφής, συχνούς αλλά λανθασμένους τύπους (οι οποίοι σημαδεύονται με αστερίσκο *),

καθώς και δύσκολους κλιτικούς τύπους. Με αυτόν τον τρόπο, από το ευρετήριο μπορεί κανείς να

βρει σε ποιο βασικό λήμμα ανήκει ο τύπος που αναζητά. 

Τα Παραρτήματα περιλαμβάνουν πίνακα αριθμητικών, κύρια ονόματα και τοπωνύμια. 

Το λεξικό ακολουθεί την ορθογραφία που προτείνεται από τη Νεοελληνική Γραμματική (ανα-

προσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη) και το Λεξικό

της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη.

Ένα λεξικό από τη φύση του απαιτεί καλά οργανωμένη και συντονισμένη συλλογική δουλειά.

Πέρα από τη συντακτική ομάδα, πολύτιμη βοήθεια στη σύνταξη και διόρθωση του λεξικού προσέ-

φεραν οι συνεργάτες μας Βούλα Γιούλη, Πασχαλία Πατσαλά, Χρύσα Μωυσίδου, Γεωργία Κου-

τσούγερα, Κώστας Νίταρης, Χριστίνα Θεοχαροπούλου και Έφη Λάμπρου. 

Είναι η πρώτη φορά που εισάγεται ερμηνευτικό λεξικό στα σχολεία της χώρας μας. Η λεξικο-

γραφική δουλειά είναι πρόκληση από μόνη της, γίνεται όμως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όταν το

αποτέλεσμά της, δηλαδή το λεξικό, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου. Ο στό-

χος μας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές το δικό τους λεξικό αναφοράς. Ελπίζουμε να έχουμε κά-

νει ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. 

Η συντακτική ομάδα
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Aã-Bã- °ã °YMNA™IOY Eƒª∏¡∂ÀΔ π∫√ §∂• π∫√ Δ∏™ N∂∞™ E§§∏¡ π∫∏™

ΑΘΛ αθλητισμός
ΑΝΑΤ ανατομία
ΑΡΧΙΤ αρχιτεκτονική
ΑΣΤΡΟΛ αστρολογία
ΑΣΤΡΟΝ αστρονομία
ΒΙΟΛ βιολογία
ΓΕΩΓΡ γεωγραφία
ΓΕΩΛ γεωλογία
ΓΕΩΜ γεωμετρία
ΓΛΩΣΣ γλώσσα, γλωσσολογία
ΕΚΚΛ εκκλησία, εκκλησιαστικός
ΖΩΟΛ ζωολογία
ΗΛΕΚΤΡΟΛ ηλεκτρολογία
ΘΡΗΣΚ θρησκεία, θρησκευτικός
ΙΑΤΡ ιατρική
ΙΣΤ ιστορία
ΛΟΓ λογική
ΜΑΘ μαθηματικά
ΜΗΧΑΝ μηχανολογία 
ΜΟΥΣ μουσική
ΜΥΘΟΛ μυθολογία
ΝΟΜ νομική
ΟΙΚΟΝ οικονομία
ΠΛΗΡΟΦ πληροφορική
ΠΟΛ πολιτική
ΣΤΡΑΤ στρατιωτικός
ΤΕΧΝΟΛ τεχνολογία
ΦΙΛΟΛ φιλολογία, φιλολογικός
ΦΙΛΟΣ φιλοσοφία
ΦΥΣ φυσική
ΧΗΜ χημεία
ΨΥΧΟΛ ψυχολογία

[ειρων.] ειρωνικός
[επίσ.] επίσημος
[κακόσ.] κακόσημος, που έχει πάρει αρνητική σημασία
[λαϊκ.] λαϊκός
[λόγ.] λόγιος
[λογοτ.] λογοτεχνικός
[μειωτ.] μειωτικός
[οικ.] οικείος
[παρωχ.] παρωχημένος, παλαιότερος
[προφ.] προφορικός
[υβρ.] υβριστικός
[χαϊδ.] χαϊδευτικός

EΠIΠEΔA YΦOYΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
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Aã-Bã- °ã °YMNA™IOYEƒª∏¡∂ÀΔ π∫√ §∂• π∫√ Δ∏™ N∂∞™ E§§∏¡ π∫∏™

αγγλ. αγγλικός
ΑΕ αρχαιοελληνικός
α' συνθ. πρώτο συνθετικό
αιγυπτ. αιγυπτιακός
αιτ. αιτιατική
άκλ. άκλιτος
αμτβ. αμετάβατος
ανατ. ανατολικός
αναφ. αναφορικός
άνθρ. άνθρωπος
αντικ. αντικείμενο
αντων. αντωνυμία
αόρ. αόριστος
απαρ. απαρέμφατο
απρόσ. απρόσωπο ρήμα
αρνητ. αρνητικός
αρσ. αρσενικός
αρχ. αρχαίος
αφηρ. αφηρημένος
β' συνθ. δεύτερο συνθετικό
βόρ. βόρειος
γαλλ. γαλλικός
γεν. γενική
γενικ. γενικότερα
γερμ. γερμανικός
δεικτ. δεικτικός
δηλ. δηλαδή
διαφ. διαφορετικός 
δοτ. δοτική
δυτ. δυτικός
ειδικ. ειδικότερα
έκφρ. έκφραση
Ελλ. Ελλάδα
ελλ. ελληνικός 
ελνστ. ελληνιστικός
εν. ενικός αριθμός
ενεργ. ενεργητικός
ενστ. ενεστώτας
επέκτ. επέκταση
επίθ. επίθετο
επίρρ. επίρρημα
επιφ. επιφώνημα, επιφωνηματικός
ερωτημ. ερωτηματικός
θ. θέμα
θηλ. θηλυκός
ιδ. ιδίως
ιταλ. ιταλικός
κ.ά. και άλλα
καταχρ. καταχρηστικός
κατηγ. κατηγορούμενο
κλητ. κλητική
κπ κάποιος
κτ κάτι
κτλ. και τα λοιπά
κυρ. κυρίως
κυριολ. κυριολεκτικός
λ. λέξη
λατ. λατινικός
λόγ. λόγιος
μέλλ. μέλλοντας

μόρ. μόριο
μπα. μετοχή παθητικού αορίστου
μπε. μετοχή παθητικού ενεστώτα
μππ. μετοχή παθητικού παρακειμένου
μσν. μεσαιωνικός
μτβ. μεταβατικός
μτγν. μεταγενέστερος
μτφ. μεταφορικός
μτφρδ. μεταφραστικό δάνειο
μτχ. μετοχή
νότ. νότιος
ΝΕ νεοελληνικός, νεοελληνική γλώσσα
ον. ονομαστική 
ορθογρ. ορθογραφία, ορθογραφικός
οριστ. οριστικός
ουδ. ουδέτερος
ουσ. ουσιαστικό
π.χ. παραδείγματος χάριν
παθ. παθητική φωνή (όχι διάθεση!)
παράλ. αντικ. παράλειψη αντικειμένου
πληθ. πληθυντικός αριθμός
πρβ. παράβαλε
πργ. πράγμα
πρκ. παρακείμενος
πρόθ. πρόθεση
πρόσ. πρόσωπο
προστ. προστακτική
προσωπ. προσωπικός 
πρότ. πρόταση
πρτ. παρατατικός
ρ. ρήμα
σημ. σημασία
σημδ. σημασιολογικό δάνειο
σπάν. σπάνιος
στερητ. στερητικό
συγκρ. συγκριτικός βαθμός
σύνδ. σύνδεσμος
συνεκδ. συνεκδοχικά
συνήθ. συνήθως
συχν. συχνά
σχ. σχόλιο
τ. τύπος
τουρκ. τουρκικός
υπερθ. υπερθετικός βαθμός
υπερσ. υπερσυντέλικος
υποκορ. υποκοριστικό
υποτ. υποτακτική
χρον. χρονικός

& συνδέει δύο τύπους
~ στη θέση του νοείται τύπος του λήμματος

στα παραδείγματα
< η λέξη που βρίσκεται στα αριστερά του

προέρχεται από τη λέξη που βρίσκεται
στα δεξιά του

+ ενώνει τα συνθετικά μέρη μιας σύνθετης
λέξης

= συνώνυμο
≠ αντίθετο
�� βλ.

ΛOIΠEΣ ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
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Aã-Bã- °ã °YMNA™IOY Eƒª∏¡∂ÀΔ π∫√ §∂• π∫√ Δ∏™ N∂∞™ E§§∏¡ π∫∏™

άλμα το: ❶ ΑΘΛ εκτίναξη του σώματος προς τα

μπρος ή προς τα πάνω = πήδημα: ~ εις μήκος/εις
ύψος/επί κοντώ. ❷ (μτφ.) ταχύτατη μετάβαση από

ένα στάδιο σε άλλο, απότομη πρόοδος: H τεχνο-
λογία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. αλ-

ματώδης -ης -ες: αυτός που εξελίσσεται με ταχύ-

τατο ρυθμό, απότομα: H υγεία του παρουσίασε ~
βελτίωση. = ραγδαίος.�� σχ. αγενής. αλματωδώς

(επίρρ.): Το διαδίκτυο εξαπλώθηκε ~ σε όλο τον
κόσμο. άλτης ο, άλτρια η: ΑΘΛ αθλητής που αγω-

νίζεται στους διάφορους τύπους αλμάτων. 

αμελώ: (μτβ.) ❶ (+ να) δε δείχνω φροντίδα για την

πραγματοποίηση κπ ενέργειας: Αμέλησα τόσες μέ-
ρες να σου τηλεφωνήσω. ❷ (+ αιτ.) δε φροντίζω να

εκπληρώσω κπ υποχρέωσή μου: ~ τις δουλειές του.

= παραμελώ. αμέλεια η.  αμελής -ής -ές. ��σχ. αγε-

νής. αμελώς (επίρρ.). αμελητέος -α -ο = μηδαμινός.

ανα-2 αν-2 & ανά-2 άν-2: πρόθημα που ❶ δηλώνει

πορεία προς τα επάνω ≠ κατα-: άνοδος, ανάβα-
ση. ❷ δηλώνει επανάληψη ενέργειας: αναβαθμο-
λογώ, αναδιοργανώνω, αναγέννηση. ❸ επιτείνει

τη σημασία του β́  συνθ.: αναταραχή. 

ανατρέπω -ομαι • αόρ. ανέτρεψα & ανάτρεψα, παθ.

αόρ. ανατράπηκα & [επίσ.] ανετράπην: 

αποδέκτης ο: ❶ (μτφ.) πρόσωπο στο οποίο έχει απο-

σταλεί κτ  = παραλήπτης   ≠ αποστολέας: ~ επι-
στολής. ❷ (μτφ.) πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται

κανείς: Πολλοί ήταν οι αποδέκτες του αποτελέ-
σματος της ψηφοφορίας.  �� σχ. αλείφω.

αποτυπώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ σχηματίζω τη μορφή

ενός αντικειμένου σε μια επιφάνεια, πιέζοντάς το

επάνω σ’ αυτή: Πατούσε με δύναμη τα πέλματά
του πάνω στην άμμο, για να αποτυπωθούν τα
ίχνη του. ❷ (μτφ.) εκφράζω κτ ζωηρά και παρα-

στατικά: Στα έργα του ~ το άγχος της εποχής μας.

❸ παθ. (μτφ.) μένω στη μνήμη κάποιου πολύ ζω-

ηρά: Οι εικόνες της καταστροφής αποτυπώθηκαν
στη μνήμη του. = χαράζω. αποτύπωση η.

�
Η αρχική σημασία του ρ. àÔ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ ήταν «απορ-

ρίπτω έπειτα από δοκιμή».

Σύνθετα με ανα-2

προς τα επάνω

αναδύομαι
ανάδυση

επανάληψη ενέργειας

αναδασώνω
αναδάσωση
αναδημιουργώ

επιτατική σημασία

ανακράζω

‚·ÛÈÎfi 
Ï‹ÌÌ·

·Ú›ıÌËÛË
ÛËÌ·ÛÈÒÓ

Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹
ÏËÚÔÊÔÚ›·

·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘

ıÂÌ·ÙÈÎfi Â‰›Ô

ÂÓ‰ÔÏ‹ÌÌ·Ù·

Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ

ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ‹
ÛËÌ·Û›·

ÛÙË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹ 
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ
ÛÙËÓ ·ıËÙÈÎ‹ ÊˆÓ‹

¶ƒ√™√Ã∏: ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙË ‰È¿ıÂÛË!

·ÓÙ›ıÂÙÔ

ÏËÚÔÊÔÚ›· ÎÏ›ÛË˜

Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÌÂ ‰‡Ô Á¤ÓË

Û¯fiÏÈÔ

·ÓÙ›ıÂÙÔ

Â›Â‰Ô ‡ÊÔ˘˜

·Ú·ÔÌ‹ ÛÂ Û¯fiÏÈÔ
¿ÏÏÔ˘ Ï‹ÌÌ·ÙÔ˜

ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜
Û˘Óı¤ÙˆÓ
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A
- αν-1 ανα-1 & ά- άν-1 ανά-1: στερητικό πρό-

θημα που δηλώνει ❶ το αντίθετο από αυτό

που εκφράζει το β΄ συνθ.: άκακος. ❷ την απου-

σία αυτού που εκφράζει το β΄ συνθ.: ανελευ-

θερία. �� κατάλογο σελ. 10.

άβατος -η -ο: αυτός στον οποίο δεν μπορεί κπ

να περάσει ή να περπατήσει: Από αυτό το ση-

μείο το μονοπάτι γίνεται ~ λόγω της πυκνής

βλάστησης. άβατο το: ΕΚΚΛ θεσμός που απα-

γορεύει την είσοδο γυναικών στο Άγιο Όρος.

Από το στερητ. à + βατός < βαίνω «προχωρώ».

αβρός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει ευγενικούς τρόπους

≠ αγενής = λεπτός, ευγενής: Είναι πάντα ~ με

τις γυναίκες. ❷ αυτός που έχει ως γνώρισμα τη

λεπτότητα: ~ χέρι = απαλός ≠ τραχύς, σκληρός.

αβρά (επίρρ.). αβρότητα η = αβροφροσύνη.

άβυσσος η: ❶ έκταση 2.000 έως 6.000 μέτρα κάτω

από την επιφάνεια της θάλασσας. ❷ απότομο

και βαθύ χάσμα του εδάφους: Αντικρίσαμε με

τρόμο μια άβυσσο. = βάραθρο. ❸ (μτφ.) για τε-

λείως διαφορετικές αντιλήψεις: Μας χωρίζει ~.

= χάος. αβυσσαλέος -α -ο. αβυσσαλέα (επίρρ.).

Από το AE επίθ. ô‚˘ÛÛÔ˜ (στερητ. ô + βυσσός, ποιη-

τικός τ. του ουσ. βυθός) «αυτός που δεν έχει βυθό».

αγαθός -ή -ό: ❶ αυτός που τον διακρίνει καλο-

σύνη = άκακος, καλός ≠ κακός, πονηρός, πα-

νούργος. ❷ (κακόσ.) αυτός που τον διακρίνει

αφέλεια: Είναι λίγο ~, πιστεύει ό,τι του πουν.

= αφελής. αγαθά (επίρρ.). αγαθό το: ❶ συνήθ.

πληθ. ό,τι ικανοποιεί γενικά τις ανθρώπινες

ανάγκες: Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει στη

διάθεσή του πολλά ~. ❷ ΦΙΛΟΣ ≠ κακό κάθε

αξία που κατέχει ύψιστη θέση στην ατομική ή

κοινωνική ζωή: Η ελευθερία είναι ένα από τα

μεγαλύτερα ~. αγαθότητα η. αγαθοσύνη η.

αγαλλίαση η: μεγάλη και έντονη χαρά = ευχαρί-

στηση: Όταν την είδε, αισθάνθηκε ~. αγάλλο-

μαι & αγαλλιάζω (αμτβ.): νιώθω αγαλλίαση.

άγαλμα το: ❶ τρισδιάστατο ομοίωμα ολόσωμης

μορφής ανθρώπου ή ζώου: Ο Ερμής του Πρα-

ξιτέλη είναι αξιοθαύμαστο ~. ❷ (μτφ.) ακίνη-

τος και αμίλητος από έκπληξη: Μόλις το άκου-

σα, έμεινα ~. = άναυδος, εμβρόντητος. αγαλ-

μάτινος -η -ο: αυτός που αναφέρεται σε ή

μοιάζει με άγαλμα: ~ ομοίωμα / κορμί. αγαλ-

ματένιος -η -ο: αυτός που μοιάζει με άγαλμα.

αγαλματίδιο το = ειδώλιο.

Από το AE ρ. àÁ¿ÏÏÔÌ·È «είμαι ευχαριστημένος».

αγανακτώ & αγαναχτώ • μππ. αγανακτισμένος &

-χτισμένος: (αμτβ.) θυμώνω πολύ για κτ άδικο,

προσβλητικό ή ανυπόφορο = εκνευρίζομαι, εξορ-

γίζομαι: Αγανάκτησαν όλοι με την αγένειά του.

αγανάκτηση & αγανάχτηση η = θυμός, οργή.

αγάπη η: ❶ συναίσθημα συμπάθειας, φιλίας,

στοργής ή ενδιαφέροντος για κπ ή κτ ≠ μίσος,

έχθρα, αντιπάθεια. ❷ το ερωτικό συναίσθημα =

έρωτας. ❸ έντονο ενδιαφέρον για κπ δραστη-

ριότητα που μας ευχαριστεί: ~ για τη μουσική.

αγαπώ & -άω -ιέμαι: (μτβ. & με παράλ. αντικ.)

αισθάνομαι αγάπη ≠ μισώ: Πιο πολύ αγαπού-

σε το στερνοπαίδι του. Το αγαπημένο μου σπορ

είναι το κολύμπι. αγαπητός -ή -ό: αυτός που

τον αγαπάνε όλοι. αγαπητικός ο, -ιά η: [πα-

ρωχ.] πρόσωπο που έχει ερωτική σχέση με κπ.

αγαπησιάρης -α -ικο: αυτός που είναι τρυφε-

ρός και εκδηλωτικός. αγαπησιάρικα (επίρρ.). 

αγγείο
1

το: στην αρχαιότητα, δοχείο φορητό:

μελανόμορφο/ ερυθρόμορφο ~.

αγγείο
2

το: πολύ λεπτός σωλήνας του σώματος

ανθρώπων και ζώων, που μεταφέρει το αίμα:

αιμοφόρο ~.

αγγελία η: σύντομο δημοσίευμα στον Τύπο που

γνωστοποιεί ένα γεγονός, την προσφορά ή τη

ζήτηση ενός πράγματος ή μιας υπηρεσίας:

Συγχαρητήρια! Διάβασα στις μικρές ~ ότι πα-

ντρεύεσαι. Έβαλα ~ για να πουλήσω το αυ-

τοκίνητό μου. �� σχ. άγγελος.

αγγελιοφόρος & αγγελιαφόρος ο: πρόσωπο που

φέρνει ειδήσεις: Ο ~ παρέδωσε το μήνυμα. =

[επίσ.] άγγελος. �� σχ. άγγελος.

άγγελος ο: ❶ ΘΡΗΣΚ επουράνιο άυλο ον που εκτε-

λεί τη βούληση του Θεού. ❷ (μτφ.) καλός και

πονόψυχος άνθρωπος: Η νοσοκόμα αυτή είναι

ένας ~ - μου συμπαραστάθηκε πολύ. ❸ (μτφ.)

εξαιρετικά όμορφος: Είναι πανέμορφη, ~ σω-

στός! ❹ [επίσ.] πρόσωπο που φέρνει ειδήσεις:

~ καλών ειδήσεων = αγγελιοφόρος. αγγελικός

-ή -ό. αγγελικά (επίρρ.).

Από τη λ. ôÁÁÂÏÔ˜ της ΑΕ (με αρχική σημασία «αυ-

τός που μεταφέρει ειδήσεις») παράγεται η λ. àÁÁ¤Ï-

Ïˆ («φέρνω είδηση»). Από την τελευταία προέκυψε

η ειδικότερη σημασία «αυτός που μεταφέρει και εκτε-

λεί τη θέληση του Θεού», και από αυτήν, η μτφ. ση-

μασία, στην οποία τα χαρακτηριστικά των αγγέλων

(ωραία μορφή, καλοσύνη κτλ.) χρησιμοποιούνται για

χαρακτηρισμό ανθρώπων (�� σημ. 2 και 3 του λήμ-

ματος άγγελος). Στη ΝΕ, με τη σημ. 1 συνδέονται τα

αγγελικός, αγγελικά, αγγελάκι κτλ., ενώ με τη σημ. 4

τα αγγελιοφόρος, αγγελτήριο, αγγελία, άγγελμα κτλ.
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αν- ή άν- 

άγγελος

·-
¿- ➞ ·-

·‚·ı‹˜ ➞ ·-
·‚·ıÒ˜ ➞ ·-

·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ➞ ·-
·‚·Û¿ÓÈÛÙÔ˜ ➞ ·-
·‚·Û›ÏÂ˘ÙÔ˜ ➞ ·-

·‚¿ÛÈÌ· ➞ ·-
·‚¿ÛÈÌÔ˜ ➞ ·-

·‚¿ÛÙ·¯Ù· ➞ ·-
·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˜ ➞ ·-
¿‚·ÙÔ ➞ ¿‚·ÙÔ˜

¿‚·ÙÔ˜
·‚¿ÊÙÈÛÙÔ˜ ➞ ·-

¿‚Á·ÏÙÔ˜ ➞ ·-
*·‚Áfi ➞ ·˘Áfi
·‚¤‚·È· ➞ ·-

·‚¤‚·ÈÔ˜ ➞ ·-
·‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ➞ ·-

·‚›·ÛÙ· ➞ ·-
·‚›·ÛÙÔ˜ ➞ ·-

·‚ÈÙ·Ì›ÓˆÛË ➞ ·-
·‚›ˆÙÔ˜ ➞ ·-
·‚Ï·‚‹˜ ➞ ·-
·‚Ï·‚Ò˜ ➞ ·-

·‚Ô‹ıËÙ· ➞ ·-
·‚Ô‹ıËÙÔ˜ ➞ ·-

¿‚ÔÏ· ➞ ·-
¿‚ÔÏÔ˜ ➞ ·-
¿‚Ô˘Ï· ➞ ·-

·‚Ô˘Ï›· ➞ ·-
¿‚Ô˘ÏÔ˜ ➞ ·-

·‚Ú¿ ➞ ·‚Úfi˜
¿‚Ú·ÛÙÔ˜ ➞ ·-
¿‚ÚÂ¯ÙÔ˜ ➞ ·-

·‚Úfi˜
·‚ÚfiÙËÙ· ➞ ·‚Úfi˜

·‚˘ÛÛ·Ï¤· ➞ ¿‚˘ÛÛÔ˜
·‚˘ÛÛ·Ï¤Ô˜ ➞ ¿‚˘ÛÛÔ˜

¿‚˘ÛÛÔ˜
·Á·ı¿ ➞ ·Á·ıfi˜
·Á·ıfi ➞ ·Á·ıfi˜

·Á·ıÔÔÈfi˜ ➞ -ÔÈÒ
·Á·ıfi˜

·Á·ıÔÛ‡ÓË ➞ ·Á·ıfi˜
·Á·ıfiÙËÙ· ➞ ·Á·ıfi˜

·Á·ıÔÊ¤ÚÓˆ ➞ Û¯. Ê¤ÚÓˆ
·Á·ÏÏÈ¿˙ˆ ➞ ·Á·ÏÏ›·ÛË

·Á·ÏÏ›·ÛË
·Á¿ÏÏÔÌ·È ➞ ·Á·ÏÏ›·ÛË

¿Á·ÏÌ·
·Á·ÏÌ·Ù¤ÓÈÔ˜ ➞ ¿Á·ÏÌ·
·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ ➞ ¿Á·ÏÌ·
·Á·ÏÌ¿ÙÈÓÔ˜ ➞ ¿Á·ÏÌ·

¿Á·ÌÔ˜ ➞ ·-
·Á·Ó¿ÎÙËÛË ➞ ·Á·Ó·ÎÙÒ

·Á·Ó·ÎÙÒ
·Á·Ó¿¯ÙËÛË ➞ ·Á·Ó·ÎÙÒ

·Á·Ó·¯ÙÒ ➞ ·Á·Ó·ÎÙÒ
·Á¿Ë

·Á·ËÛÈ¿ÚË˜ ➞ ·Á¿Ë
·Á·ËÛÈ¿ÚÈÎ· ➞ ·Á¿Ë

·Á·ËÙÈÎÈ¿ ➞ ·Á¿Ë
·Á·ËÙÈÎfi˜ ➞ ·Á¿Ë

·Á·ËÙfi˜ ➞ ·Á¿Ë
·Á·Ò ➞ ·Á¿Ë

·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË˜ ➞ Û¯. Ï¿ıˆ
·ÁÁÂÏ›·

·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜ ➞ ·ÁÁÂÏÈÔÊfi-
ÚÔ˜

·ÁÁÂÏÈÎ¿ ➞ ¿ÁÁÂÏÔ˜
·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ➞ ¿ÁÁÂÏÔ˜

·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜
¿ÁÁÂÏÔ˜
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αβαθής
αβαθώς
αβασάνιστα
αβασάνιστος
αβασίλευτος
αβάσιμα
αβάσιμος
αβάσταχτα
αβάσταχτος
αβάφτιστος
άβγαλτος
αβέβαια
αβέβαιος
αβίαστα
αβίαστος
αβίωτος
αβλαβής
αβλαβώς
αβοήθητα
αβοήθητος
άβολα
άβολος
άβουλα
άβουλος
άβραστος
άβρεχτος
άγαμος
αγέλαστος
αγέννητος
αγέραστος
άγευστος
αγιάτρευτος
αγίνωτος
άγλυκος
αγνώμονας
αγνώριστος
αγράμματος
άγραφος
άγραφτος
αγύμναστος
αδάμαστος
αδέξια
αδέξιος
αδέσμευτος
άδετος
αδημιούργητος
αδημοσίευτος
αδιάβατος
αδιάβλητα
αδιάβλητος
αδιάβροχο
αδιάβροχος
αδιαίρετο
αδιαίρετος
αδιάλειπτος
αδιαλείπτως
αδιάλυτος
αδιαμαρτύρητα
αδιανόητος
αδιάντροπα
αδιάντροπος
αδιάρρηκτα
αδιάρρηκτος
αδιάσειστα
αδιάσειστος
αδιάσπαστος
αδιαφανής
αδιαφανώς
αδιάφθορος

αδιάψευστος
αδικαιολόγητα
αδικαιολόγητος
αδιόρατος
αδίστακτα
αδίστακτος
αδίσταχτα
αδίσταχτος
αδόκιμα
αδόκιμος
άδολα
άδολος
αδόμητος
αδούλωτος
αζήτητος
αζύγιστος
αζύμωτος
αήττητος
άηχος
άθελα
αθέλητος
αθέμιτα
αθέμιτος
άθεος
αθεράπευτος
αθεώρητος
αθόρυβος
άθραυστος
άθρησκος
ακαθάριστος
ακάθαρτος
ακαθόριστος
άκαιρος
άκαμπτα
άκαμπτος
ακανόνιστος
άκαρπος
ακατάβλητα
ακατάβλητος
ακατάδεκτος
ακατάδεχτος
ακατάληπτα
ακατάληπτος
ακαταμάχητος
ακατανίκητος
ακατανόητος
ακατάπαυστος
ακαταπόνητος
ακατοίκητος
ακατονόμαστος
ακατόρθωτος
άκεφος
ακήρυκτος
ακήρυχτος
ακίνδυνος
άκληρος
ακλόνητος
ακοινώνητος
ακούνητος
ακούραστος
άκριτα
άκριτος
άκτιστος
ακυβέρνητος
αλάνθαστα
αλάνθαστος
αλύπητα
άλυτος
αμαθής

άμαχος
άμεμπτα
άμεμπτος
αμετάβλητος
αμετανόητος
αμετάπειστος
αμίλητος
άμοιρος
άμυαλος
αμύητος
ανακόλουθος
ανακριβής
ανάλατος
αναμάρτητος
αναμφίβολος
αναμφισβήτητα
αναμφισβήτητος
αναντικατάστατος
αναντίστοιχος
αναξιόπιστος
αναξιοπρεπής
αναξιοπρεπώς
ανάξιος
αναποφάσιστα
αναποφάσιστος
αναρμόδιος
ανάρμοστος
ανασφαλής
ανεκτίμητος
ανέκφραστος
ανέλπιδος
ανέλπιστος
ανέμελα
ανέμελος
ανέντιμα
ανέντιμος
ανεξάντλητος
ανεξέλεγκτα
ανεξέλεγκτος
ανέξοδος
ανεπαρκής
ανεπαρκώς
ανέπαφος
ανεπίδεκτος
ανεπιθύμητος
ανεπίσημα
ανεπίσημος
ανεπισήμως
ανεπίτρεπτος
ανεπρόκοπος
ανεύθυνος
ανέφελος
ανέφικτα
ανέφικτος
ανήθικα
ανήθικος
ανήκουστος
ανήλικος
ανήμπορος
ανήξερος 
ανίατος
ανίκανος
ανίκητος
άνισα
ανισόρροπος
άνισος
ανίσχυρα
ανίσχυρος
ανόθευτος

ανοργάνωτα
ανοργάνωτος
ανόρεχτα
ανόρεχτος
άνοστος
ανύπαρκτος
ανυπολόγιστος
ανυπόμονα
ανυπόμονος
ανύποπτα
ανύποπτος
ανυπόφορα
ανυπόφορος
ανυποψίαστα
ανυποψίαστος
ανώριμα
ανώριμος
αξέχαστα
αξέχαστος
άοπλος
αόρατος
άοσμος
απάνθρωπος
απαράβατα
απαράβατος
απαραβίαστος
απαράδεκτα
απαράδεκτος
απαράλλακτα
απαράλλακτος
απαρηγόρητα
απαρηγόρητος
απείθαρχα
απείθαρχος
απειθαρχώ
απέραντος
απερίγραπτος
απεριόριστος
απίστευτα
απίστευτος
άπιστος
απλήρωτος
άπληστα
άπληστος
άπλυτος
απολίτιστος
απονήρευτα
απονήρευτος
απρόβλεπτος
απροσδόκητος
απρόσεκτα
απρόσεκτος
απρόσεχτα
απρόσεχτος
άρρυθμα
άρρυθμος
ασαφής
ασαφώς
άσεμνα
άσεμνος
ασήκωτος
ασήμαντος
άσημος
άσκοπα
άσκοπος
ασταθής
ασταθώς
αστήρικτος
αστήριχτος

ασυγκίνητα
ασυγκίνητος
ασυγχώρητα
ασυγχώρητος
ασυμβίβαστα
ασυμβίβαστος
ασύμμετρα
ασύμμετρος
ασύμφωνος
ασυνεπής
ασυνεπώς
άτοκα
άτοκος
άυλος
άυπνος
αφάγωτος
άφθαρτος
αχαλίνωτα
αχαλίνωτος
άχαρα
άχαρος
αχόρταγα
αχόρταγος
άχτιστος
απουσία
αβεβαιότητα
αβιταμίνωση
αβουλία
αγνωμοσύνη
αδιαφάνεια
αζημίωτο
αθεϊσμός
αθεϊστής
ακαθαρσία
ακαμψία
αλάθητο
αμάθεια
αναβροχιά
ανακολουθία
ανακρίβεια
αναντιστοιχία
αναξιοπρέπεια
αναποφασιστικότητα
ανασφάλεια
ανεμελιά
ανεντιμότητα
ανεπάρκεια
ανευθυνότητα
ανικανότητα
ανισότητα
ανοργανωσιά
ανορεξία
ανωριμότητα
απανθρωπιά
απειθαρχία
απεραντοσύνη
απιστία
απληστία
απλυσιά
απροσεξία
αρρυθμία
ασάφεια
ασημαντότητα
αστάθεια
ασυμμετρία
ασυμφωνία
ασυνέπεια
αϋπνία
αφθαρσία

§HMMATA ME A- ™TEPHTIKO
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αγγίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ ακουμπώ κπ ή κτ με το

χέρι: Μην αγγίζετε τα εκθέματα του μουσεί-

ου! ❷ γεύομαι, δοκιμάζω: Μα ούτε που άγγι-

ξες το φαγητό σου! ❸ (μτφ.) συγκινώ: Η μου-

σική του μας άγγιξε όλους. άγγιγμα το.

αγέλη η: ομάδα από μεγάλα ζώα του ίδιου εί-

δους (π.χ. άλογα, λύκοι), που ζουν, μετακι-

νούνται ή βόσκουν ομαδικά: Μια ~ λύκων

επιτέθηκε στα πρόβατα. = κοπάδι.

αγενής -ής -ές: αυτός που δεν έχει καλούς τρό-

πους = άξεστος ≠ ευγενής, ευγενικός: Είναι

τόσο ~, που δε λέει ούτε καλημέρα. αγενώς

(επίρρ.). αγένεια η: έλλειψη καλών τρόπων ≠

ευγένεια.

Η κλίση των επιθ. σε -ής -ής -ές είναι: γεν. -ούς,

πληθ. ον. & αιτ. αρσ. & θηλ. -είς, ουδ. -ή, γεν. -ών.

Τα παραθετικά τους σχηματίζονται σε -έστερος

(συγκρ.) και -έστατος (υπερθ). Ανάλογη είναι και η

κλίση των επιθ. σε -ης -ης -ες.

αγέρωχος -η -ο: ❶ αυτός που τον χαρακτηρίζει

περηφάνια και επιβλητικότητα: ~ ματιά. ❷

(καταχρ.) αυτός που φέρεται υπεροπτικά =

ακατάδεχτος, αλαζονικός: Μας προσπέρασε

με ύφος ~. αγέρωχα (επίρρ.).

αγεφύρωτος -η -ο: αυτός που έχει με κπ άλλο αντί-

θεση τόσο μεγάλη, που είναι αδύνατο να ξεπε-

ραστεί: Τους χωρίζει χάσμα ~ στις απόψεις.

αγιογραφία η: ❶ η τέχνη της απεικόνισης ιερών

προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών: Σπουδά-

ζει ~. ❷ (συνεκδ.) ζωγραφική απεικόνιση με

θρησκευτικό θέμα: Εκκλησία με καταπληκτι-

κές ~. αγιογράφος ο, η. αγιογράφηση η.

άγιος -α & αγία -ο: ❶ ΘΡΗΣΚ (για πρόσ.) αυτός

που έζησε ζωή αφιερωμένη στον Θεό και τι-

μάται από τη χριστιανική εκκλησία, καθώς και

ο ναός που είναι αφιερωμένος σε αυτόν: η

Αγία Ειρήνη. Ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσα-

λονίκης είναι λαμπρός ναός. ❷ ΘΡΗΣΚ αυτός

που σχετίζεται με τον Θεό και τους αγίους ή

τη λατρεία τους: οι Άγιοι Τόποι. ❸ άνθρωπος

που έζησε ή ζει σαν άγιος: Η γιαγιά μου ήταν

άγια γυναίκα. = ευσεβής, ενάρετος. άγια

(επίρρ.): πολύ καλά: ~ έπραξες που τον έδιω-

ξες, έτσι που σου φερόταν! καλά και ~: πολύ

καλά, λαμπρά. αγιάζω -ομαι • αόρ. αγίασα &

[λαϊκ.] άγιασα: ❶ (μτβ.) ευλογώ κτ ραντίζο-

ντάς το με αγιασμένο νερό: Τα Θεοφάνια ο πα-

πάς άγιασε όλα τα σπίτια του χωριού. ο σκο-

πός αγιάζει τα μέσα: αν ο σκοπός είναι υψη-

λός, δικαιολογείται η χρήση ακόμη και ανεπί-

τρεπτων μέσων. ❷ (αμτβ.) γίνομαι άγιος. αγια-

σμός ο: ❶ η ακολουθία με την οποία ο ιερέας

αγιάζει το νερό, με το οποίο θα ραντίσει και

θα ευλογήσει κπ ή κτ, και η αντίστοιχη τελετή:

Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται ~ στα

σχολεία. ❷ το αγιασμένο νερό = αγίασμα: Έχει

~ σε ένα μπουκαλάκι. αγιότητα η. αγιοσύνη η.

αγίασμα το = αγιασμός (σημ. 2).

αγκάθι το: ❶ σκληρή μυτερή προεξοχή φυτού σαν

βελόνα: Τσιμπήθηκα στ’ αγκάθια της ακακίας.

ξυπόλυτος στ’ αγκάθια: για όσους εκτίθενται

σε κίνδυνο χωρίς προφυλάξεις. ❷ λεπτό και

μυτερό κόκαλο ψαριού: Μου στάθηκε ένα ~

στον λαιμό. αγκαθωτός -ή -ό: αυτός που είναι

γεμάτος αγκάθια = ακανθώδης. αγκάθινος &

[επίσ.] ακάνθινος -η -ο: αυτός που είναι φτιαγ-

μένος από αγκάθια: το ~ στεφάνι του Χριστού.

ακανθώδης -ης -ες: ❶ = αγκαθωτός. ❷ (μτφ.)

αυτός που είναι πολύ δύσκολος και απαιτεί ιδι-

αίτερο χειρισμό: ~ ζήτημα. �� σχ. αγενής.

Από το ΑΕ àÎ¿ÓıÈÔÓ.

αγκαλιά η: ❶ χώρος ανάμεσα στον κορμό και

τα λυγισμένα χέρια ενός ανθρώπου = στήθος,

αγκάλη: Έπεσε στην ~ μου. ❷ σφίξιμο ή κλεί-

σιμο στην αγκαλιά κπ: Μας υποδέχτηκε με

αγκαλιές και φιλιά. = αγκάλιασμα, εναγκαλι-

σμός. ❸ ποσότητα ενός πράγματος που χω-

ράει σε μια αγκαλιά: Φέρε μια ~ ξύλα! ❹ (ως

επίρρ.) μαζί με, έχοντας στην αγκαλιά μου:

Κοιμάται ~ με την κούκλα της. = αγκαλιαστά.

αγκαλιάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ βάζω κπ ή κτ στην

αγκαλιά μου: Aγκάλιασε το παιδί. ❷ (μτφ.)

περιβάλλω, τυλίγω: Το αγιόκλημα ~ τον φρά-

χτη. ❸ (μτφ.) περιβάλλω με στοργή: Όλο το

χωριό αγκάλιασε τους πρόσφυγες. αγκάλια-

σμα το. αγκάλη η = αγκαλιά (σημ. 1).

αγκύλη η: κaθένα από τα σύμβολα [ ] που χρη-

σιμοποιούνται σε ζεύγη και δηλώνουν διάφο-

ρες (γλωσσικές, μαθηματικές κτλ.) σχέσεις.

Από το ΑΕ επίθ. àÁÎ‡ÏÔ˜ «γαμψός».

άγκυρα η: εξάρτημα πλοίου ή βάρκας σαν τερά-

στιο αγκίστρι που το ρίχνουν στον βυθό με

αλυσίδα ή χοντρό σχοινί, για να κρατάει το

πλεούμενο στη θέση που είναι αραγμένο. αγκυ-

ροβολώ: (αμτβ.) ρίχνω την άγκυρα στον βυθό =

αράζω. αγκυροβόλημα το & αγκυροβόληση η.
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αγγίζω -ομαι

άγκυρα 

¿ÁÁÈÁÌ· ➞ ·ÁÁ›˙ˆ
·ÁÁ›˙ˆ

·Á¤Ï·ÛÙÔ˜ ➞ ·-
·Á¤ÏË

·Á¤ÓÂÈ· ➞ ·ÁÂÓ‹˜
·ÁÂÓ‹˜

·Á¤ÓÓËÙÔ˜ ➞ ·-
·ÁÂÓÒ˜ ➞ ·ÁÂÓ‹˜

·Á¤Ú·ÛÙÔ˜ ➞ ·-
·Á¤Úˆ¯· ➞ ·Á¤Úˆ¯Ô˜

·Á¤Úˆ¯Ô˜
¿ÁÂ˘ÛÙÔ˜ ➞ ·-

·ÁÂÊ‡ÚˆÙÔ˜
¿ÁÈ· ➞ ¿ÁÈÔ˜

·ÁÈ¿˙ˆ ➞ ¿ÁÈÔ˜
·Á›·ÛÌ· ➞ ¿ÁÈÔ˜

·ÁÈ·ÛÌfi˜ ➞ ¿ÁÈÔ˜
·ÁÈ¿ÙÚÂ˘ÙÔ˜ ➞ ·-

·Á›ÓˆÙÔ˜ ➞ ·-
·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛË ➞ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·

·ÁÈÔÁÚ·Ê›·
·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ➞ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·

¿ÁÈÔ˜
·ÁÈÔÛ‡ÓË ➞ ¿ÁÈÔ˜
·ÁÈfiÙËÙ· ➞ ¿ÁÈÔ˜

·ÁÎ¿ıÈ
·ÁÎ¿ıÈÓÔ˜ ➞ ·ÁÎ¿ıÈ

·ÁÎ·ıˆÙfi˜ ➞ ·ÁÎ¿ıÈ
·ÁÎ¿ÏË ➞ ·ÁÎ·ÏÈ¿

·ÁÎ·ÏÈ¿
·ÁÎ·ÏÈ¿˙ˆ ➞ ·ÁÎ·ÏÈ¿

·ÁÎ¿ÏÈ·ÛÌ· ➞ ·ÁÎ·ÏÈ¿
·ÁÎ‡ÏË
¿ÁÎ˘Ú·

·ÁÎ˘ÚÔ‚fiÏËÌ· ➞ ¿ÁÎ˘Ú·
·ÁÎ˘ÚÔ‚fiÏËÛË ➞ ¿ÁÎ˘Ú·

·ÁÎ˘ÚÔ‚ÔÏÒ ➞ ¿ÁÎ˘Ú·
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αγκώνας ο: ❶ η άρθρωση στο μέσο του μπρά-

τσου του ανθρώπου και (συνεκδ.) η εξωτερι-

κή γωνία που σχηματίζεται στην άρθρωση

αυτή: Έχει τους ~ ακουμπισμένους στο τρα-

πέζι. ❷ (κατ’ επέκτ.) το τμήμα του μανικιού

που σκεπάζει τον αγκώνα: Σακάκι τριμμένο

στους ~. αγκωνιά η: χτύπημα με τον αγκώνα.

αγνός -ή -ό: ❶ αυτός που δεν έχει υστεροβουλία

ή δόλο: Είναι ~ άνθρωπος και δεν πρόκειται να

σε γελάσει. = τίμιος, ειλικρινής. ❷ αυτός που

δεν έχουν αλλοιωθεί οι ιδέες ή ο χαρακτήρας

του: ~ ιδεολόγος = γνήσιος, αληθινός. ❸ (για

προϊόντα) αυτός που δεν έχει νοθευτεί: ~ μέλι

= ανόθευτος. αγνά (επίρρ.). αγνότητα η.

αγνοώ -ούμαι • μππ. αγνοημένος: (μτβ.) ❶ δε

γνωρίζω ≠ γνωρίζω, ξέρω: ~ το περιεχόμενο

της επιστολής. ❷ δε δίνω σημασία: Αγνόησαν

τις προτάσεις μας. = αδιαφορώ. Ύστερα από

τόση δόξα, ζει αγνοημένος σε ένα χωριό. =

περιφρονώ. άγνοια η • γεν. & [λόγ.] αγνοίας:

το να αγνοεί (σημ. 1) κανείς κτ ≠ γνώση: Έχει

πλήρη ~ των γεγονότων. εν αγνοία κάποιου:

χωρίς να το γνωρίζει κπ ≠ εν γνώσει κπ: Μην

ξανανοίξεις το συρτάρι ~ μου! αγνοούμενος

ο, -η η: πρόσωπο του οποίου τα ίχνη έχουν

χαθεί και δεν έχει δώσει ακόμη σημεία ζωής:

Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των

αγνοουμένων από το ναυάγιο.

αγνωμοσύνη η: έλλειψη διάθεσης για αναγνώ-

ριση ή για ανταπόδοση ευεργεσίας = αχαρι-

στία ≠ ευγνωμοσύνη: Η ~ εκείνου που ευερ-

γετήθηκε προκαλεί πικρία στον ευεργέτη.

αγνώμων & [οικ.] -ονας -ων -ον = αχάριστος.

άγνωστος -η -ο: αυτός του οποίου αγνοούμε την

ύπαρξη, τις ιδιότητες ή τα γνωρίσματα ≠ γνω-

στός: Το θύμα ήταν άντρας, αγνώστων λοι-

πών στοιχείων. άγνωστος ο: ❶ πρόσωπο που

συναντάμε πρώτη φορά ή που δε γνωρίζουμε

την ταυτότητά του = ξένος: Μη μιλάς σε

αγνώστους! ❷ ΜΑΘ μέγεθος που εμφανίζεται

σε πρόβλημα και του οποίου ζητείται ο προσ-

διορισμός: Ο ~ χ. άγνωστο το: τόπος τον

οποίο δεν έχουμε επισκεφτεί ή κατάσταση

από την οποία δεν έχουμε εμπειρίες: Πάμε

στο ~ με βάρκα την ελπίδα. Τον φοβίζει το ~.

άγονος -η -ο: ❶ (για τόπο) αυτός που δεν πα-

ράγει γεωργικά προϊόντα = χέρσος ≠ εύφο-

ρος, γόνιμος: ~ χωράφι. ❷ (μτφ.) αυτός που

δε φέρνει αποτέλεσμα: ~ συζήτηση = άκαρ-

πος, ατελέσφορος.

αγορά η: ❶ απόκτηση αγαθών με καταβολή χρη-

μάτων και το ίδιο το αγαθό που αποκτιέται ≠

πώληση: Η ~ πρώτης κατοικίας δε φορολογεί-

ται. Σήμερα έκανα μια καλή ~. ❷ το σύνολο των

αγοραπωλησιών, καθώς και των επαγγελμα-

τιών που σχετίζονται με την αγορά (έμποροι

κτλ.): Μετά τις γιορτές η ~ ήταν πεσμένη. Έχει

την εκτίμηση όλης της ~. ❸ (ειδικ.) τα μαγαζιά:

Πήγα στην ~ για ψώνια. ❹ ΙΣΤ το κέντρο της δη-

μόσιας ζωής στις αρχαίες ελληνικές πόλεις.

αγοράζω -ομαι: (μτβ.) αποκτώ κτ καταβάλλο-

ντας χρήματα ≠ πουλώ  = προμηθεύομαι, ψω-

νίζω, παίρνω: ~ εμπορεύματα / τρόφιμα. αγο-

ραστής ο, -άστρια η ≠ πωλητής. αγοραστικός -ή

-ό. αγοραστικά (επίρρ.). αγοραστικότητα η.

Η λ. αγορά προέρχεται από το ΑΕ ρ. àÁÂ›Úˆ «συγκε-

ντρώνω» και η αρχική σημασία της ήταν «συγκέ-

ντρωση λαού». Συνεκδοχικά απέκτησε και τη σημα-

σία «τόπος της συγκέντρωσης». Αντίστοιχα, η αρχική

σημασία του αγοράζω ήταν «συχνάζω στην αγορά».

αγόρι το: ❶ αρσενικό παιδί: Στην τάξη μας

υπάρχουν λίγα ~. ≠ κορίτσι. Έχει δύο ~. =

γιος ≠ κόρη. ❷ [οικ.] ερωτικός σύντροφος αρ-

σενικού γένους ≠ κορίτσι: Έφυγε με το ~ της.

αγορίστικος -η -ο: αυτός που αναφέρεται ή

ταιριάζει σε αγόρι ≠ κοριτσίστικος: ~ φωνή /

τρόποι. αγορίστικα (επίρρ.): Ντύθηκε ~.

άγουρος -η -ο: ❶ (για καρπούς) αυτός που δεν

έχει ωριμάσει = αγίνωτος ≠ ώριμος, γινωμέ-

νος: ~ μήλο. ❷ (μτφ., για πρόσ.) αυτός που δεν

ωρίμασε ακόμη σωματικά ή πνευματικά =

ανώριμος, άπειρος ≠ ώριμος, μεστός, έμπει-

ρος: ~ παλικαράκι. αγουρίδα η: άγουρος

καρπός. αγουρωπός -ή -ό.

Τόσο η λ. άγουρος όσο και η λ. αγόρι προέρχονται από

την ΑΕ ôˆÚÔ˜ «αυτός που δεν είναι στην ώρα του,

όχι ώριμος».

άγριος -α -ο: ❶ (για ζώα ή φυτά) αυτός που δεν

έχει υποστεί την παρέμβαση του ανθρώπου: ~

άλογο ≠ εξημερωμένος. ~ βλάστηση. ≠ ήμερος

❷ αυτός που προξενεί φόβο ≠ ήμερος: ~ όψη.

❸ (για κατάσταση ή φαινόμενο) αυτός που χα-

ρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση ή σφοδρότη-

τα: ~ ξυλοδαρμός /αέρας. ❹ (για υλικό αντικ.)

αυτός που έχει μικρές ανωμαλίες στην επιφά-

νειά του: ~ επιδερμίδα = τραχύς ≠ λείος, απα-

λός. ❺ (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε πρω-

τόγονο επίπεδο πολιτισμού: οι ~ φυλές της
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αγνός

άγριος

·ÁÎÒÓ·˜
·ÁÎˆÓÈ¿ ➞ ·ÁÎÒÓ·˜

¿ÁÏ˘ÎÔ˜ ➞ ·-
·ÁÓ¿ ➞ ·ÁÓfi˜

¿ÁÓÔÈ· ➞ ·ÁÓÔÒ
·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓË ➞ ·ÁÓÔÒ

·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ➞ ·ÁÓÔÒ
·ÁÓfi˜

·ÁÓfiÙËÙ· ➞ ·ÁÓfi˜
·ÁÓÔÒ

·ÁÓÒÌÔÓ·˜ ➞ ·-
·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ➞ ·-

·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË
·ÁÓÒÌˆÓ ➞ ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË

·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ ➞ ·-
¿ÁÓˆÛÙÔ ➞ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜

¿ÁÓˆÛÙÔ˜
¿ÁÔÓÔ˜
·ÁÔÚ¿

·ÁÔÚ¿˙ˆ ➞ ·ÁÔÚ¿
·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ➞ ·ÁÔÚ¿

·ÁÔÚ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ·ÁÔÚ¿
·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ·ÁÔÚ¿

·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ·ÁÔÚ¿
·ÁÔÚ¿ÛÙÚÈ· ➞ ·ÁÔÚ¿

·ÁfiÚÈ
·ÁÔÚ›ÛÙÈÎ· ➞ ·ÁfiÚÈ

·ÁÔÚ›ÛÙÈÎÔ˜ ➞ ·ÁfiÚÈ
·ÁÔ˘Ú›‰· ➞ ¿ÁÔ˘ÚÔ˜

¿ÁÔ˘ÚÔ˜
·ÁÔ˘Úˆfi˜ ➞ ¿ÁÔ˘ÚÔ˜

·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ➞ ·-
¿ÁÚ·ÊÔ˜ ➞ ·-

¿ÁÚ·ÊÙÔ˜ ➞ ·-
¿ÁÚÈ· ➞ ¿ÁÚÈÔ˜

·ÁÚÈ¿‰· ➞ ¿ÁÚÈÔ˜
·ÁÚ›ÂÌ· ➞ ¿ÁÚÈÔ˜
·ÁÚÈÂ‡ˆ ➞ ¿ÁÚÈÔ˜

¿ÁÚÈÔ˜
·ÁÚÈfiÙËÙ· ➞ ¿ÁÚÈÔ˜

·ÁÚÈˆ¿ ➞ ¿ÁÚÈÔ˜
·ÁÚÈˆfi˜ ➞ ¿ÁÚÈÔ˜

·ÁÚ›ˆ˜ ➞ ¿ÁÚÈÔ˜
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Αφρικής = πρωτόγονος. άγρια (επίρρ.) αγρίως

(επιρρ., μόνο στις σημ. 2 & 3). Τον κοίταξε ~.

Ξυλοκοπήθηκε ~. αγριότητα η: ❶ η ιδιότητα του

άγριου: Κατέστειλαν την εξέγερση με μεγάλη ~.

❷ συνήθ. πληθ. (συνεκδ.) πολύ σκληρή και

απάνθρωπη πράξη = ωμότητα, θηριωδία: Οι

επιδρομείς διέπραξαν αγριότητες. αγριάδα η:

(για άνθρ. ή ζώο) σκληρότητα στο παρουσια-

στικό ή στη συμπεριφορά: Tα λόγια του ήταν

όλο ~. αγριεύω -ομαι: ❶ (μτβ.) κάνω κπ επιθε-

τικό: Την αγρίεψες τη γάτα και γι’ αυτό σε γρα-

τσούνισε. = εξαγριώνω. ❷ (αμτβ.) γίνομαι επι-

θετικός: Το σκυλί ~, μόλις το πειράξει κανείς.

❸ παθ. (αμτβ.) φοβάμαι: Αγριεύτηκα μέσα στο

σκοτάδι. ❹ (αμτβ.) έχω ή παίρνω άγρια όψη:

Αγρίεψες με τη γενειάδα. ❺ (αμτβ., κυρ. για και-

ρικές συνθήκες) γίνομαι χειρότερος = χειροτε-

ρεύω, επιδεινώνομαι: Ο καιρός ~ και το πάει

για καταιγίδα. αγρίεμα το. αγριωπός -ή -ό.

αγριωπά (επίρρ.).

Η ΑΕ λ. ôÁÚÈÔ˜ παράγεται από τη λ. àÁÚfi˜ και εί-

χε τη σημασία «αυτός που ζει στους αγρούς».

αγρός ο: ❶ έκταση γης κατάλληλη για καλλιέρ-

γεια = χωράφι. αγρόν ηγόρασε: για κπ που

αδιαφορεί για κτ σημαντικό. ❷ πληθ. η ύπαι-

θρος, σε αντιδιαστολή προς την πόλη: Την

άνοιξη οι ~ γεμίζουν λουλούδια. αγρότης ο,

-ισσα η: πρόσωπο που ασχολείται επαγγελ-

ματικά με σχετικές με τους αγρούς εργασίες:

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι είναι ~. αγρο-

τικός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει σχέση με τους

αγρότες ή με το επάγγελμά τους: ~ μηχανή-

ματα / προϊόντα / συνεταιρισμός / νομοθεσία.

❷ αυτός που βρίσκεται ή αναφέρεται στους

αγρούς ≠ αστικός: ~ έκταση / πληθυσμός / φυ-

λακές. αγροτικό το: ❶ υποχρεωτική υπηρεσία

νέου γιατρού στην επαρχία: Κάνει το ~ του σε

ένα χωριό της Κοζάνης. ❷ ημιφορτηγό για

αγροτικές εργασίες. αγροτιά η: το σύνολο ή η

κοινωνική τάξη των αγροτών: H ~ παλεύει

για τα δικαιώματά της.

άγρυπνος -η -ο: ❶ (για πρόσ.) αυτός που δεν κοι-

μάται ή δεν κοιμήθηκε τη νύχτα = άυπνος, ξύ-

πνιος, ξάγρυπνος: Έμεινα ~ από την αγωνία.

❷ αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμό-

τητας: διακριτική, αλλά ~ ματιά. άγρυπνα

(επίρρ. στη σημ. 2): Παρακολουθώ ~ την πρό-

οδό σας. αγρυπνώ: (αμτβ.) μένω άγρυπνος:

Αγρυπνήσαμε εξαιτίας του σεισμού. = ξαγρυ-

πνώ ≠ κοιμάμαι. Οι αστυνομικοί αγρυπνού-

σαν για την τήρηση της τάξης. = επαγρυπνώ ≠

εφησυχάζω, αδρανώ. αγρύπνια & αγρυπνία η.

Η ΑΕ λ. ôÁÚ˘ÓÔ˜ (σύνθετη από τα àÁÚfi˜ + ≈ÓÔ˜)

είχε αρχική σημασία «αυτός που κοιμάται στους

αγρούς».

αγχιστεία η: ΝΟΜ συγγένεια που δημιουργείται

με τον γάμο (συγγένεια με τους συγγενείς του

ή της συζύγου), συνήθ. στην έκφρ. συγγένεια

εξ αγχιστείας (σε αντίθεση με τη συγγένεια εξ

αίματος).

άγχος το • γεν εν. άγχους, πληθ. άγχη: έντονη κα-

τάσταση αγωνίας για κτ ή κατάσταση ανασφά-

λειας γενικότερα: Οι νέοι έχουν ~ για την επαγ-

γελματική τους αποκατάσταση. αγχώνω -ομαι:

❶ (μτβ.) προκαλώ άγχος: Μου θυμίζεις κάθε τό-

σο τι πρέπει να κάνω και με ~! ❷ παθ. (αμτβ.)

κυριεύομαι από άγχος = ανησυχώ: Μην αγχώ-

νεσαι, όλα θα πάνε καλά! αγχωτικός -ή -ό &

αγχώδης -ης -ες: αυτός που προκαλεί ή που χα-

ρακτηρίζεται από άγχος: Δεν αντέχω τον ~ τρό-

πο ζωής. �� σχ. αγενής. αγχωτικά (επίρρ.).

Όταν μιλάμε για πρόσωπα, αγχωτικός ή αγχώδης

είναι αυτός που καταλαμβάνεται συχνά από άγχος.

Εκείνος που έχει άγχος μόνο σε κπ δεδομένη στιγ-

μή είναι αγχωμένος: Αύριο δίνει εξετάσεις και εί-

ναι αγχωμένος.

αγωγή η: ❶ σύνολο ενεργειών με σκοπό τη δια-

παιδαγώγηση του ανθρώπου: Η ~ δίνεται στο

παιδί από την οικογένεια. ❷ (συνεκδ.) τρόπος

συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της διαπαιδα-

γώγησης = τρόποι, ανατροφή: Έχει πολύ καλή

~. ❸ ΙΑΤΡ μέθοδος θεραπείας: θεραπευτική ~. ❹

ΝΟΜ προσφυγή σε δικαστήριο για τη διεκδίκη-

ση ή την προστασία δικαιώματος: Έκανε ~ δια-

ζυγίου. πολιτική ~: ΝΟΜ ο συνήγορος εκείνου

που κάνει την αγωγή. �� σχ. διεξάγω.

Από το ΑΕ ρ. ôÁˆ, το οποίο είχε αρχική σημασία

«οδηγώ, μεταφέρω», ενώ σταδιακά απέκτησε τη

σημ. «κατευθύνω» (κυριολ. & μτφ.) και στη συνέ-

χεια αποτέλεσε βασική έννοια της Ηθικής σε συ-

νάρτηση με το ήθος (χαρακτήρας, συμπεριφορά

των ανθρώπων). 

αγωγός ο: ❶ σωλήνας για υγρό ή αέριο: Έσπα-

σε ο ~ του νερού. ❷ ΦΥΣ κάθε υλικό σώμα που

επιτρέπει τη διέλευση ορισμένης ενέργειας

(ηλεκτρικής, θερμικής κτλ.): Το μέταλλο είναι
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αγρός

αγωγός 

·ÁÚfi˜
·ÁÚfiÙË˜ ➞ ·ÁÚfi˜
·ÁÚÔÙÈ¿ ➞ ·ÁÚfi˜

·ÁÚÔÙÈÎfi ➞ ·ÁÚfi˜
·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ➞ ·ÁÚfi˜

·ÁÚfiÙÈÛÛ· ➞ ·ÁÚfi˜
¿ÁÚ˘Ó· ➞ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜

·ÁÚ˘Ó›· ➞ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜
·ÁÚ‡ÓÈ· ➞ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜

¿ÁÚ˘ÓÔ˜
·ÁÚ˘ÓÒ ➞ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜

·Á‡ÌÓ·ÛÙÔ˜ ➞ ·-
·Á¯ÈÛÙÂ›·

¿Á¯Ô˜
·Á¯Ò‰Ë˜ ➞ ¿Á¯Ô˜
·Á¯ÒÓˆ ➞ ¿Á¯Ô˜

·Á¯ˆÙÈÎ¿ ➞ ¿Á¯Ô˜
·Á¯ˆÙÈÎfi˜ ➞ ¿Á¯Ô˜

·ÁˆÁ‹
·ÁÒÁÈÌÔ˜ ➞ ·ÁˆÁfi˜

·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ➞ ·ÁˆÁfi˜
·ÁˆÁfi˜
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καλός ~ της θερμότητας. αγώγιμος -η -ο: ΦΥΣ

αυτός που επιτρέπει τη διέλευση ενέργειας

από μέσα του: ~ σώμα. αγωγιμότητα η: ΦΥΣ

η ιδιότητα των σωμάτων να είναι αγωγοί

(σημ. 2): Ο χαλκός έχει μεγάλη ~.

αγώνας ο: ❶ έντονη προσπάθεια, ατομική ή συλ-

λογική, για την επίτευξη ενός δύσκολου σκο-

πού: Έκανε μεγάλο ~ να περάσει στο πανεπι-

στήμιο. δικαστικός/απελευθερωτικός ~. ❷ ΑΘΛ

α. συναγωνισμός αθλητών με στόχο τη νίκη:

Ήρθε πρώτος σε ~ δρόμου. β. συνάντηση αντί-

παλων ομάδων = παιχνίδι, ματς: Ο ~ έληξε

ισόπαλος. αγωνίζομαι: (αμτβ.) ❶ κάνω αγώνα

(σημ. 1): Αγωνίστηκε, για να σπουδάσει τα παι-

διά του. ❷ συμμετέχω σε αγώνα (σημ. 2): Η

ομάδα ~ εκτός έδρας. αγώνισμα το: άθλημα: Το

~ της σκυταλοδρομίας είναι ομαδικό. αγωνι-

στής ο, αγωνίστρια η. αγωνιστικός -ή -ό. αγω-

νιστικά (επίρρ.). αγωνιστικότητα η.

αγωνία η: ταραχή που οφείλεται στην αναμονή

κπ εξέλιξης ή στην ανησυχία για το μέλλον:

Έχω ~ για τα αποτελέσματα. αγωνιώ • μόνο

ενστ. και πρτ.: έχω αγωνία = ανησυχώ: ~ για

το ενδεχόμενο νέου σεισμού. αγωνιώδης -ης

-ες. �� σχ. αγενής. αγωνιωδώς (επίρρ.).

άδεια η • γεν. & [λόγ.] αδείας: ❶ παραχώρηση

σε κπ του δικαιώματος να πει ή να κάνει κτ

= συγκατάθεση: Ζητώ την ~ να μιλήσω. ❷ (ει-

δικ.) διοικητική πράξη που παρέχει σε κπ το

δικαίωμα για κπ δραστηριότητα, και το σχε-

τικό έγγραφο: πολεοδομική ~. ~ οδήγησης. ❸

το δικαίωμα κπ να απουσιάσει από την ερ-

γασία ή την υπηρεσία του, και το χρονικό

διάστημα της απουσίας: Ο αρμόδιος υπάλ-

ληλος λείπει σε ~.

Η ΑΕ λ. ô‰ÂÈ· που αρχικά σήμαινε «αφοβία» και

στη συνέχεια «ελευθερία και εξασφάλιση δικαιωμά-

των», προέρχεται από το στερητ. à + δέος «φόβος».

άδειος -α -ο: = αδειανός, κενός ≠ γεμάτος, πλή-

ρης ❶ αυτός που δεν έχει περιεχόμενο: ~ συρ-

τάρι. ❷ (για χώρο) αυτός που δεν έχει ανθρώ-

πους ή έχει ελάχιστους: Το λεωφορείο ήταν ~.

❸ (μτφ.) αυτός που δεν έχει βαθύτερο συναι-

σθηματικό ή πνευματικό περιεχόμενο: H ζωή

του κυλάει ~, χωρίς σκοπό. αδειάζω: ❶ (μτβ.)

αφαιρώ από κτ όλο το περιεχόμενο ≠ γεμίζω:

Άδειασε τη βαλίτσα σου! ❷ (αμτβ.) μένω άδει-

ος ≠ γεμίζω: Στη στιγμή τα πιάτα άδειασαν. ❸

(αμτβ., για χώρο) μένω χωρίς ανθρώπους ≠ γε-

μίζω: Τα χωριά αδειάζουν σιγά σιγά. ❹ [λαϊκ.]

(μτφ., μτβ.) αφήνω κπ έκθετο: Ο πρωθυπουρ-

γός άδειασε τον υπουργό ρίχνοντάς του την

ευθύνη. ❺ (μτβ.) [οικ.] έχω χρόνο: Ο διευθυ-

ντής έχει δουλειά και δεν αδειάζει να σε δει. =

ευκαιρώ. αδειανός -ή -ό = άδειος.

αδέκαστος -η -ο: αυτός που δε μεροληπτεί =

ακέραιος, δίκαιος: Οι δικαστές πρέπει να εί-

ναι πάντα αδέκαστοι. αδέκαστα (επίρρ.).

Από το στερητ. à + ‰ÂÎ¿˙ˆ «διαφθείρω» της AE ελλ.

αδελφός & -ρφός ο, αδελφή & -ρφή η, αδέλφι &

-ρφι το: ❶ πρόσωπο που γεννήθηκε από τους

ίδιους γονείς ή μόνο από τον ίδιο πατέρα ή

την ίδια μητέρα. ❷ αρσ. & θηλ. καλόγερος ή

καλόγρια: H ~ Mαρία προσεύχεται. ❸ θηλ.

νοσοκόμα: ~, μου δίνετε το θερμόμετρο;

αδελφικός & -ρφικός -ή -ό: ❶ αυτός που ανα-

φέρεται στα αδέρφια: H ~ αγάπη είναι πολύ

δυνατή. ❷ (μτφ.) για πολύ θερμές ή αγνές

σχέσεις και συναισθήματα: Είναι ~ φίλες. Της

έδωσε ένα ~ φιλί. αδελφικά & -ρφικά

(επίρρ.). αδελφοσύνη & -ρφοσύνη η. αδελ-

φώνω & αδρφώνω: (μτβ.) συμφιλιώνω. αδέρ-

φωμα το. αδελφός -ή -ό: αυτός που έχει κοι-

νή καταγωγή, δεσμούς ή χαρακτηριστικά με

κπ ή κτ άλλο: ~ λαοί / γλώσσες / κόμματα.

αδελφότητα η: σύλλογος με σκοπό τη φιλαν-

θρωπία ή την αλληλοϋποστήριξη.

Η ΑΕ λ. à‰ÂÏÊfi˜ παράγεται από το προσθετικό à

+ δελφύς «μήτρα» και σημαίνει «αυτός που βγήκε

από την ίδια μήτρα».

αδένας ο: ΑΝΑΤ όργανο των ανθρώπων και των

ζώων, που εκκρίνει ουσίες απαραίτητες για

τη λειτουργία του οργανισμού: ενδοκρινείς /

σιελογόνοι / ιδρωτοποιοί αδένες.

αδέξιος -α -ο: ❶ αυτός που δεν μπορεί να κά-

νει κτ σωστά ή επιτυχημένα ≠ επιδέξιος: Εί-

ναι ~ οδηγός. ❷ αυτός που δεν έχει χάρη =

άχαρος, άγαρμπος: ~ χορευτής. αδέξια

(επίρρ.). αδεξιότητα η.

αδέσποτος -η -ο: ❶ (για ζώο) αυτός που δεν έχει

ιδιοκτήτη και περιφέρεται στους δρόμους: ~

σκύλος. ❷ (για σφαίρα, βλήμα) αυτός που δεν

έχει σαφή προέλευση ή στόχο: Σκοτώθηκε

από ~ σφαίρα.

Από το στερητ. à + ‰ÂÛfiÙË˜ «κύριος, ιδιοκτήτης»

της AE ελλ. 
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αγώνας

αδέσποτος 

·ÁÒÓ·˜
·ÁˆÓ›·

·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ➞ ·ÁÒÓ·˜
·ÁÒÓÈÛÌ· ➞ ·ÁÒÓ·˜
·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ➞ ·ÁÒÓ·˜

·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ ➞ ·ÁÒÓ·˜
·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ·ÁÒÓ·˜

·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ·ÁÒÓ·˜
·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ➞ ·ÁÒÓ·˜

·ÁˆÓÈÒ ➞ ·ÁˆÓ›·
·ÁˆÓÈÒ‰Ë˜ ➞ ·ÁˆÓ›·
·ÁˆÓÈˆ‰Ò˜ ➞ ·ÁˆÓ›·

·‰¿Ì·ÛÙÔ˜ ➞ ·-
¿‰ÂÈ·

·‰ÂÈ¿˙ˆ ➞ ¿‰ÂÈÔ˜
·‰ÂÈ·Ófi˜ ➞ ¿‰ÂÈÔ˜

¿‰ÂÈÔ˜
·‰¤Î·ÛÙ· ➞ ·‰¤Î·ÛÙÔ˜

·‰¤Î·ÛÙÔ˜
·‰ÂÏÊ‹ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰¤ÏÊÈ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜

·‰ÂÏÊÈÎ¿ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰ÂÏÊÈÎfi˜ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜

·‰ÂÏÊfi˜
·‰ÂÏÊÔÛ‡ÓË ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰ÂÏÊfiÙËÙ· ➞ ·‰ÂÏÊfi˜

·‰ÂÏÊÒÓˆ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰¤Ó·˜

·‰¤ÍÈ· ➞ ·-
·‰¤ÍÈ· ➞ ·‰¤ÍÈÔ˜

·‰¤ÍÈÔ˜ ➞ ·-
·‰¤ÍÈÔ˜

·‰ÂÍÈfiÙËÙ· ➞ ·‰¤ÍÈÔ˜
·‰ÂÚÊ‹ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰¤ÚÊÈ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜

·‰ÂÚÊÈÎ¿ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰ÂÚÊÈÎfi˜ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜

·‰ÂÚÊfi˜ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰ÂÚÊÔÛ‡ÓË ➞ ·‰ÂÏÊfi˜

·‰¤ÚÊˆÌ· ➞ ·‰ÂÏÊfi˜
·‰ÂÚÊÒÓˆ ➞ ·‰ÂÏÊfi˜

·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ˜ ➞ ·-
·‰¤ÛÔÙÔ˜

¿‰ÂÙÔ˜ ➞ ·-
·‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˜ ➞ ·-

·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙÔ˜ ➞ ·-
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αδιάβαστος -η -ο: ❶ (για μαθητές) αυτός που

δεν είναι προετοιμασμένος για το μάθημα ≠

διαβασμένος: Πήγα στο σχολείο ~. ❷ (μτφ.)

αυτός που δεν έχει επαρκή πληροφόρηση για

κτ: Πιάστηκε ~ σε θέμα της αρμοδιότητάς του.

❸ αυτός που δεν τον έχουν διαβάσει: ~ μέ-

νουν τα βιβλία του. ❹ [λαϊκ.] αυτός που τον

έθαψαν χωρίς να του διαβάσουν τη νεκρώσι-

μη ακολουθία: Πήγε ~!

αδιάθετος -η -ο: ❶ αυτός που είναι ελαφρά άρ-

ρωστος: Ήμουν ~ και δεν ήρθα. ❷ αυτός που

έχει μείνει απούλητος: ~ προϊόν. ❸ αυτός που

δεν έχει χρησιμοποιηθεί: ~ κεφάλαια. αδιαθε-

σία η. αδιαθετώ (αμτβ.): γίνομαι αδιάθετος

(σημ. 1).

αδιάκοπος -η -ο: αυτός που έχει μεγάλη διάρ-

κεια και συνεχίζεται χωρίς διακοπές = συνε-

χής, αδιάλειπτος: Με ~ προσπάθεια ξεπέρα-

σε όλα τα εμπόδια. αδιάκοπα (επίρρ.).

αδιάκριτος -η -ο: αυτός που χαρακτηρίζεται

από έλλειψη λεπτότητας και ενοχλητική πε-

ριέργεια ≠ διακριτικός: Την κοίταζε με τρό-

πο ~. αδιάκριτα (επίρρ.): χωρίς διακριτικό-

τητα ≠ διακριτικά: Μην κοιτάς έτσι ~! αδια-

κρίτως (επίρρ.): χωρίς διάκριση: Σας αφορά

όλους, ~ φύλου. αδιακρισία η.

αδιάλλακτος -η -ο: αυτός που δεν υποχωρεί ≠

διαλλακτικός: Είναι τόσο ~, που κάθε συζήτη-

ση μαζί του καταλήγει σε καβγά. αδιάλλακτα

(επίρρ.). αδιαλλαξία η ≠ διαλλακτικότητα. 

Από το στερητ. à + ‰È·ÏÏ¿ÛÛˆ «συμβιβάζω» της ΑΕ.

αδιαμφισβήτητος -η -ο: αυτός για τον οποίο δεν

τίθεται αμφισβήτηση = αναμφισβήτητος,

αδιαφιλονίκητος ≠ αμφισβητήσιμος: Η εξυ-

πνάδα του είναι ~. αδιαμφισβήτητα (επίρρ.).

αδιαφιλονίκητος -η -ο: αυτός που δεν μπορεί να

αμφισβητηθεί = αναμφισβήτητος, αδιαμφισβή-

τητος: Έφερε ~ στοιχεία για την αθωότητά του.

= αδιάσειστος. αδιαφιλονίκητα (επίρρ.).

αδιάφορος -η -ο: ❶ (για πρόσ.) αυτός που δε δεί-

χνει προσοχή ή φροντίδα για κπ ή κτ: Είναι ~

για όλα. ❷ αυτός που δεν προξενεί το ενδιαφέ-

ρον: Όσα έλεγε μου ήταν ~. αδιάφορα (επίρρ.).

χωρίς ενδιαφέρον: Πέρασε σφυρίζοντας ~.

αδιαφορώ (αμτβ.).�� σχ. αμελώ. αδιαφορία η. 

αδιαχώρητο το: κατάσταση που επικρατεί σε

χώρο με πολύ κόσμο, συνωστισμός: Μαζεύ-

τηκε τόσος κόσμος, που δημιουργήθηκε το ~.

αδιέξοδος -η -ο: αυτός από όπου δεν υπάρχει

διέξοδος: Το σπίτι τους βρίσκεται σε ένα ~

δρομάκι. (& μτφ.): ~ κατάσταση. αδιέξοδο το:

❶ δρόμος χωρίς διέξοδο: Δε βγάζει πουθενά,

είναι ~. ❷ (μτφ.) πολύ δύσκολη κατάσταση,

χωρίς λύση: Βρίσκεται σε οικονομικό ~.

άδικος -η -ο: ❶ αυτός που είναι αντίθετος με το

δίκαιο και τους ηθικούς νόμους ≠ δίκαιος:

Παίρνοντας συνέχεια το μέρος της, γίνεσαι ~

με τους άλλους. ❷ αυτός που δεν έχει αποτέ-

λεσμα = μάταιος, χαμένος: Προσπάθησα να

του αλλάξω γνώμη, αλλά ~ κόπος! �� σχ.

άνομος. άδικα & (σημ. 2) αδίκως (επίρρ.). άδι-

κο το: πράξη αντίθετη προς το δίκαιο από

ηθική άποψη: Το ~ δεν το θέλει κανείς. αδι-

κία η: ❶ άδικη πράξη ή συμπεριφορά που πα-

ραβιάζει κυρίως τους ηθικούς κανόνες περί

δικαίου: Έδωσε τα πάντα στη μεγάλη του κό-

ρη και νιώθει τύψεις για την ~ που έκανε στη

μικρή. ❷ (συνεκδ.) γεγονός αντίθετο με τις

προσδοκίες μας: Αυτό που συνέβη είναι με-

γάλη ~. αδικώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ διαπράττω

αδικία σε βάρος κπ: Ο διαιτητής μας αδίκη-

σε. ❷ αποδίδω σε κπ κακές προθέσεις, ιδιό-

τητες ή ενέργειες που δεν ανταποκρίνονται

στην πραγματικότητα: Mε ~, όταν μου κατα-

λογίζεις αδιαφορία. ❸ κάνω κπ ή κτ να φαί-

νεται κατώτερο από την πραγματικότητα: Το

μυθιστόρημα αδικήθηκε από τη μεταφορά του

στην τηλεόραση. αδίκημα το: ΝΟΜ πράξη που

παραβιάζει το δίκαιο και διώκεται ποινικά:

αστικό / πειθαρχικό / ποινικό ~.

αδιόρθωτος -η -ο: ❶ αυτός του οποίου τα λάθη

δεν έχουν διορθωθεί ≠ διορθωμένος: Τα γρα-

πτά μας είναι ακόμη αδιόρθωτα. ❷ (για

πρόσ.) αυτός που δεν αποβάλλει τα ελαττώ-

ματά του: Είναι ένας ~ ψεύτης. ❸ (για κατα-

στάσεις) αυτός που δεν μπορεί να βελτιωθεί:

Η οικονομία έχει χάλια ~. αδιόρθωτα (επίρρ.):

Είναι ~ ρομαντικός.

άδοξος -η -ο: ❶ αυτός που δεν έχει γνωρίσει φή-

μη = άσημος ≠ ένδοξος, διάσημος: Παρέμεινε

~ μέχρι τον θάνατό του. ❷ (για δυσάρεστα γε-

γονότα) αυτός που δεν άξιζε να τον πάθει κπ:

Ήταν οδηγός ράλι, αλλά τον βρήκε ~ θάνατος

από τροχαίο. άδοξα (επίρρ.).

αδρανής -ής -ές: ❶ αυτός που δεν ενεργεί, ενώ

πρέπει: Αν μείνεις ~, θα χάσεις τη δουλειά! ❷

ΧΗΜ αυτός που δύσκολα συμμετέχει σε χημι-

κές αντιδράσεις: ~ αέριο. �� σχ. αγενής.

αδρανώ: (αμτβ.) μένω αδρανής ≠ δρω, ενεργώ.

αδράνεια η: ❶ η κατάσταση εκείνου που είναι

αδρανής ≠ δράση: Έπεσε σε ~ και δεν ανα-

λαμβάνει καμιά πρωτοβουλία. ❷ ΦΥΣ η ιδιό-
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αδιάβαστος

αδρανής 

·‰È¿‚·ÛÙÔ˜
·‰È¿‚·ÙÔ˜ ➞ ·-
·‰È¿‚ÏËÙ· ➞ ·-

·‰È¿‚ÏËÙÔ˜ ➞ ·-
·‰È¿‚ÚÔ¯Ô ➞ ·-

·‰È·‚ÚÔ¯ÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ
·‰È¿‚ÚÔ¯Ô˜ ➞ ·-

·‰È·ıÂÛ›· ➞ ·‰È¿ıÂÙÔ˜
·‰È¿ıÂÙÔ˜

·‰È·ıÂÙÒ ➞ ·‰È¿ıÂÙÔ˜
·‰È·›ÚÂÙÔ ➞ ·-

·‰È·›ÚÂÙÔ˜ ➞ ·-
·‰È¿ÎÔ· ➞ ·‰È¿ÎÔÔ˜

·‰È¿ÎÔÔ˜
·‰È·ÎÚÈÛ›· ➞ ·‰È¿ÎÚÈÙÔ˜
·‰È¿ÎÚÈÙ· ➞ ·‰È¿ÎÚÈÙÔ˜

·‰È¿ÎÚÈÙÔ˜
·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ➞ ·‰È¿ÎÚÈÙÔ˜

·‰È¿ÏÂÈÙÔ˜ ➞ ·-
·‰È·ÏÂ›Ùˆ˜ ➞ ·-

·‰È¿ÏÏ·ÎÙ· ➞ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˜
·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˜

·‰È·ÏÏ·Í›· ➞ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˜
·‰È¿Ï˘ÙÔ˜ ➞ ·-

·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· ➞ ·-
·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ➞ ·‰È·ÌÊÈ-

Û‚‹ÙËÙÔ˜
·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜

·‰È·ÓfiËÙÔ˜ ➞ ·-
·‰È¿ÓÙÚÔ· ➞ ·-

·‰È¿ÓÙÚÔÔ˜ ➞ ·-
·‰È¿ÚÚËÎÙ· ➞ ·-

·‰È¿ÚÚËÎÙÔ˜ ➞ ·-
·‰È¿ÛÂÈÛÙ· ➞ ·-

·‰È¿ÛÂÈÛÙÔ˜ ➞ ·-
·‰È¿Û·ÛÙÔ˜ ➞ ·-

·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ➞ ·-
·‰È·Ê·Ó‹˜ ➞ ·-
·‰È·Ê·ÓÒ˜ ➞ ·-

·‰È¿ÊıÔÚÔ˜ ➞ ·-
·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙ· ➞ ·‰È·ÊÈ-

ÏÔÓ›ÎËÙÔ˜
·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜

·‰È¿ÊÔÚ· ➞ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜
·‰È·ÊÔÚ›· ➞ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜

·‰È¿ÊÔÚÔ˜
·‰È·ÊÔÚÒ ➞ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜

·‰È·¯ÒÚËÙÔ
·‰È¿„Â˘ÛÙÔ˜ ➞ ·-

·‰È¤ÍÔ‰Ô ➞ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˜
·‰È¤ÍÔ‰Ô˜

¿‰ÈÎ· ➞ ¿‰ÈÎÔ˜
·‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁËÙ· ➞ ·-

·‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁËÙÔ˜ ➞ ·-
·‰›ÎËÌ· ➞ ¿‰ÈÎÔ˜

·‰ÈÎ›· ➞ ¿‰ÈÎÔ˜
¿‰ÈÎÔ ➞ ¿‰ÈÎÔ˜

¿‰ÈÎÔ˜
·‰ÈÎÒ ➞ ¿‰ÈÎÔ˜

·‰›Îˆ˜ ➞ ¿‰ÈÎÔ˜
·‰ÈfiÚ·ÙÔ˜ ➞ ·-

·‰ÈfiÚıˆÙ· ➞ ·‰ÈfiÚıˆÙÔ˜
·‰ÈfiÚıˆÙÔ˜

·‰›ÛÙ·ÎÙ· ➞ ·-
·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ ➞ ·-
·‰›ÛÙ·¯Ù· ➞ ·-

·‰›ÛÙ·¯ÙÔ˜ ➞ ·-
·‰fiÎÈÌ· ➞ ·-

·‰fiÎÈÌÔ˜ ➞ ·-
¿‰ÔÏ· ➞ ·-

¿‰ÔÏÔ˜ ➞ ·-
·‰fiÌËÙÔ˜ ➞ ·-

¿‰ÔÍ· ➞ ¿‰ÔÍÔ˜
¿‰ÔÍÔ˜
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τητα της ύλης που κάνει τα σώματα να μη

μεταβάλλουν την κατάσταση στην οποία

βρίσκονται, παρά μόνο με την επίδραση

εξωτερικής δύναμης: Όταν φρενάρουμε, το

όχημα συνεχίζει για λίγο την πορεία του λό-

γω της ~.

Από το στερητ. à + ‰Ú·Ó‹˜ < δραίνω (ιων. τ. του

δράω -á «ενεργώ, πράττω»).

αδρός -ή & -ά -ό: αυτός που είναι χονδροειδής

στην κατασκευή ή στη διάπλασή του. αδρά

χαρακτηριστικά: έντονα και τραχιά χαρα-

κτηριστικά. αδρή αμοιβή: πλουσιοπάροχη

αμοιβή. σε / με αδρές γραμμές: αναφέροντας

μόνο τα σημαντικά: Μας περιέγραψε την κα-

τάσταση ~. αδρά & -ώς (επίρρ.).

αδυναμία η: ❶ (για πρόσ.) έλλειψη σωματικής

δύναμης, ψυχικού σθένους, πνευματικής ικα-

νότητας ή των μέσων για την αντιμετώπιση

κατάστασης: Αισθάνομαι ~ σε όλο το σώμα

μου. = εξασθένηση. Βρίσκεται σε ~ να πάρει

μια σημαντική απόφαση. ❷ σημείο στο οποίο

υπάρχει ανεπάρκεια = μειονέκτημα: Το σχέ-

διο παρουσιάζει μερικές ~. ❸ ιδιαίτερη προ-

τίμηση σε κπ ή κτ, και το αντικείμενο της προ-

τίμησης: Έχει ~ στην εγγονή του. αδύναμος

-η -ο: ≠ δυνατός ❶ αυτός που χαρακτηρίζε-

ται από αδυναμία: ~ χαρακτήρας / φτερά. ❷

αυτός που δεν έχει ένταση: ~ ήχος.

αδύνατος -η -ο: ❶ αυτός που έχει λεπτό σώμα

= λιγνός, λεπτός, ισχνός ≠ παχύς, παχύσαρ-

κος, χοντρός. ❷ αυτός που δεν μπορεί να

πραγματοποιηθεί ≠ δυνατός: Θα το κάνω -

δεν είναι ~! = ακατόρθωτος. κάνω τα αδύνα-

τα δυνατά: κάνω ό,τι μπορώ. ❸ αυτός που

υστερεί σε κπ τομέα γνώσης ≠ δυνατός: Eίναι

~ στα μαθηματικά. αδυνατίζω: ❶ = λεπταίνω

≠ παχαίνω, χοντραίνω. α. (αμτβ.) γίνομαι πιο

λεπτός: Μου φαίνεται ότι αδυνάτισες. β.

(μτβ.) κάνω κπ να είναι ή να φαίνεται πιο λε-

πτός: Αυτό το φόρεμα σε ~. ❷ (αμτβ.) χάνω

τη δύναμη ή την έντασή μου = εξασθενώ ≠ δυ-

ναμώνω: Αδυνάτισε το φως της λάμπας. αδυ-

νάτισμα το.

αδυνατώ • μόνο στον ενστ. και πρτ.: (μτβ.) δεν

έχω την ικανότητα ή τη δυνατότητα να κάνω

κτ: ~ να σου δανείσω τόσα χρήματα.

άδυτο το: ❶ το τμήμα του ναού στο οποίο επι-

τρέπεται να μπουν μόνο οι ιερείς. ❷ (μτφ.)

σημείο ή χώρος όπου δεν μπορεί να μπει κα-

νείς: στα άδυτα της σκέψης του.

αεικίνητος -η -ο: αυτός που βρίσκεται σε διαρ-

κή κίνηση  ≠ αδρανής: Παρακολουθεί τα πά-

ντα με την ~ ματιά του. αεικίνητο το: υποθε-

τική μηχανή που θα μπορούσε να παράγει

ενέργεια αδιάκοπα και χωρίς δαπάνη.

Από το AE àÂ› «πάντοτε» + κινητός.

αέρας ο • γεν. & [λόγ.] αέρος, πληθ. αέρηδες: ❶

το μείγμα των αερίων που περιβάλλει τη γη

και αποτελεί την ατμόσφαιρα: Ο ~ της πόλης

είναι μολυσμένος. ❷ η κίνηση του ατμοσφαι-

ρικού αέρα με ορισμένη κατεύθυνση = άνε-

μος: Φυσάει δυνατός ~. ❸ (μτφ., για πρόσ.)

άνεση στην εμφάνιση, στη συμπεριφορά κτλ.:

Έζησε στο εξωτερικό και απέκτησε κοσμο-

πολίτικο ~. ❹ (μτφ.) τόλμη, αυτοπεποίθηση:

Μιλάει με τον ~ του ειδικού. παίρνουν τα

μυαλά μου αέρα: ξεπερνώ τα επιτρεπτά όρια:

Είχε μερικές επιτυχίες και πήραν τα μυαλά

του αέρα! αερίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ εκθέτω κτ

στον αέρα: Άπλωσε τα σκεπάσματα για να

αεριστούν. ❷ ανανεώνω τον αέρα κλειστού

χώρου: Αέρισες το δωμάτιο; αερισμός ο. αε-

ράτος -η -ο: αυτός που έχει αέρα στις σημ. 3

και 4. αέρινος -η -ο: αυτός που είναι λεπτός

και ελαφρός σαν τον αέρα. 

αέριος -α -ο: αυτός που αποτελείται από αέρα:

~ μάζα. αέριο το: υλικό σώμα που δεν έχει

ορισμένο σχήμα ή όγκο: φυσικά / χημικά / ευ-

γενή ~. αεριούχος -α -ο. �� σχ. έχω. αεριώ-

δης -ης -ες. �� σχ. αγενής.

αερογέφυρα η: ❶ σύστημα αεροπορικής μετα-

φοράς προσώπων ή φορτίων σε έκτακτες πε-

ριστάσεις: Η ανθρωπιστική βοήθεια μετα-

φέρθηκε με ~ στις σεισμόπληκτες περιοχές. ❷

γέφυρα πάνω από δρόμο, σιδηροδρομική

γραμμή κτλ.: Στον κόμβο της εθνικής οδού

υπάρχουν δύο ~.

αεροδρόμιο το: χώρος για την προσγείωση και

απογείωση αεροπλάνων και τη διακίνηση

επιβατών και εμπορευμάτων = [επίσ.] αερο-

λιμένας: Αυξήθηκαν οι έλεγχοι στο ~. 

αεροδυναμική η: ΦΥΣ κλάδος της φυσικής που

εξετάζει τη ροή του αέρα και των αερίων, κα-

θώς και την κίνηση ενός σώματος μέσα τους:

Η ~ μελετά την κίνηση των αεροπλάνων. αε-

ροδυναμικός -ή -ό. αεροδυναμικά (επίρρ.).

αεροπειρατεία η: βίαιη και παράνομη κατάλη-

ψη αεροπλάνου για την ικανοποίηση αιτήμα-

τος: Η ~ έληξε με τη σύλληψη των αεροπει-

ρατών. αεροπειρατής ο, -ίνα η.

16

A Aã-Bã- °ã °YMNA™IOY Eƒª∏¡∂ÀΔ π∫√ §∂• π∫√ Δ∏™ N∂∞™ E§§∏¡ π∫∏™

αδρός

αεροπειρατεία 

·‰Ô‡ÏˆÙÔ˜ ➞ ·-
·‰Ú¿ ➞ ·‰Úfi˜

·‰Ú¿ÓÂÈ· ➞ ·‰Ú·Ó‹˜
·‰Ú·Ó‹˜

·‰Ú·ÓÒ ➞ ·‰Ú·Ó‹˜
·‰Úfi˜

·‰ÚÒ˜ ➞ ·‰Úfi˜
·‰˘Ó·Ì›·

·‰‡Ó·ÌÔ˜ ➞ ·‰˘Ó·Ì›·
·‰˘Ó·Ù›˙ˆ ➞ ·‰‡Ó·ÙÔ˜

·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ· ➞ ·‰‡Ó·ÙÔ˜
·‰‡Ó·ÙÔ˜
·‰˘Ó·ÙÒ

¿‰˘ÙÔ
·ÂÈÎ›ÓËÙÔ ➞ ·ÂÈÎ›ÓËÙÔ˜

·ÂÈÎ›ÓËÙÔ˜
·¤Ú·˜

·ÂÚ¿ÙÔ˜ ➞ ·¤Ú·˜
¿ÂÚÁÔ˜ ➞ Û¯. ·ÓÂÚÁ›·

·ÂÚ›˙ˆ ➞ ·¤Ú·˜
·¤ÚÈÓÔ˜ ➞ ·¤Ú·˜

·¤ÚÈÔ ➞ ·¤ÚÈÔ˜
·¤ÚÈÔ˜

·ÂÚÈÔ‡¯Ô˜ ➞ ·¤ÚÈÔ˜
·ÂÚÈÛÌfi˜ ➞ ·¤Ú·˜

·ÂÚÈÒ‰Ë˜ ➞ ·¤ÚÈÔ˜
·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·
·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ

·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ➞ ·ÂÚÔ‰˘Ó·-
ÌÈÎ‹

·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹
·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ➞ ·ÂÚÔ‰˘Ó·-

ÌÈÎ‹
·ÂÚÔÂÈÚ·ÙÂ›·

·ÂÚÔÂÈÚ·Ù‹˜ ➞ ·ÂÚÔÂÈÚ·-
ÙÂ›·

·ÂÚÔÂÈÚ·Ù›Ó· ➞ ·ÂÚÔÂÈ-
Ú·ÙÂ›·
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αεροπλάνο το: εναέριο μεταφορικό μέσο: επι-

βατικό / πολεμικό / βομβαρδιστικό ~.

αεροπόρος ο, η & [προφ.] -ίνα η: στρατιώτης ή

αξιωματικός που υπηρετεί στην πολεμική

αεροπορία. αεροπορία η: ❶ το σύνολο των

αεροπλάνων και των σχετικών εγκαταστά-

σεων και υπηρεσιών μιας χώρας: πολεμική /

πολιτική ~. ❷ (ειδικότ.) το αεροπορικό σώ-

μα των ενόπλων δυνάμεων: Υπηρέτησε στην

~. αεροπορικός -ή -ό. αεροπορικώς (επίρρ.).

Τα σύνθετα αεροπορία, οδοιπορία, πεζοπορία, πρω-

τοπορία κτλ. γράφονται με -ι- και όχι με -ει-, γιατί

δε σχηματίζονται από το πορεία ως β́ συνθ., αλλά

παράγονται από τα αεροπόρος, οδοιπόρος κτλ.

αερόσακος ο: άδειο μπαλόνι στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου, το οποίο σε περίπτωση σύ-

γκρουσης ενεργοποιείται και γεμίζει απότο-

μα αέρα για την ασφάλεια των επιβατών.

αερόστατο το: ιπτάμενη συσκευή, η οποία απο-

τελείται από σάκο που γεμίζει με αέριο ελα-

φρότερο από τον αέρα (θερμό αέρα, ήλιο κτλ.)

και ένα καλάθι το οποίο κρέμεται από τον σά-

κο και χρησιμεύει για τη μεταφορά φορτίου:

Το ~ εφευρέθηκε από τους αδελφούς Μον-

γκολφιέρ.

Η λ. είναι μετάφραση του γαλλ. aérostat, που με τη

σειρά του ανάγεται στο ΑΕ à¤Ú·˜ (< à‹Ú) + στατό

(< ¥ÛÙËÌÈ), δηλαδή «αυτός που στέκεται στον αέρα».

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το αερόστατο, αφού αυ-

τό κινείται, δε στέκεται στον αέρα, αλλά είναι η λ.

που τελικά επικράτησε. 

αεροστεγής -ής -ές: αυτός που είναι τελείως

κλεισμένος, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η εί-

σοδος ή η διαφυγή αέρα: ~ δοχείο / συσκευα-

σία. �� σχ. αγενής. αεροστεγώς (επίρρ.).

αεροσυνοδός ο, η: μέλος του πληρώματος αερο-

πλάνου που εξυπηρετεί τους επιβάτες στη

διάρκεια της πτήσης.

αετός & αϊτός ο, αετίνα η: ❶ μεγάλο σαρκοφά-

γο πτηνό, με κυρτό ράμφος, και δυνατά και

γαμψά νύχια. ❷ παιχνίδι, κυρίως από χαρτί

το οποίο προσαρμόζεται σε ελαφρό σκελετό,

που ανυψώνεται και αιωρείται με την κίνηση

του αέρα = χαρταετός. ❸ (μτφ.) άνθρωπος πο-

λύ έξυπνος ή εξαιρετικά κατατοπισμένος σε

κπ τομέα = ξεφτέρι, σαΐνι: Ο νέος υπάλληλος

είναι ~ στα ηλεκτρονικά.

άζωτο το: ΧΗΜ άχρωμο και άοσμο αεριώδες χη-

μικό στοιχείο: Το ~ αποτελεί τα τέσσερα πέμ-

πτα του ατμοσφαιρικού αέρα. αζωτούχος -ος

-ο. �� σχ. έχω.

Το γαλλ. όνομα azote οφείλεται στον Γάλλο χημικό

Lavoisier και σχηματίζεται από το ΑΕ στερητ. à +

ζωτός (< ζωή), επειδή «δεν επιτρέπει την αναπνοή».

αηδία η: ❶ έντονα δυσάρεστο γευστικό αίσθη-

μα, καθώς και το αντικείμενο που προξενεί

το συναίσθημα της αποστροφής: Αυτό το γλυ-

κό μου φέρνει ~. Αυτή η σούπα δεν τρώγεται,

είναι ~! ❷ κτ ανόητο ή αποκρουστικό: Δεν

μπορώ να ακούω αηδίες! Αυτό το καπέλο εί-

ναι σκέτη ~! αηδιάζω • μππ. αηδιασμένος: ❶

(αμτβ.): αισθάνομαι αηδία: ~ από αυτά που

ακούω. ❷ (μτβ.) προκαλώ σε κπ αηδία: Αυτό

το φαγητό με ~. αηδιαστικός -ή -ό & [επίσ.]

αηδής -ής -ές. �� σχ. αγενής. αηδιαστικά &

[επίσ.] αηδώς (επίρρ.).

Από το ΑΕ àË‰‹˜ της (< στερητ. à + w‰Ô˜ «ευχάρι-

στο συναίσθημα, ηδονή»).

αθάνατος -η -ο: ❶ αυτός που δεν υπόκειται στον

θάνατο ≠ θνητός: Προγραμματίζει τη ζωή του

σαν να είναι ~. ❷ (μτφ.) αυτός που δε χάνει

την αξία του, δεν υπόκειται στη φθορά ή δεν

ξεχνιέται ποτέ: ~ ύφασμα: Τα έπη του Ομή-

ρου είναι ~. Aθάνατοι οι: ❶ τα μέλη της Ακα-

δημίας Αθηνών. ❷ τα μέλη της Διεθνούς Ολυ-

μπιακής Επιτροπής. αθανασία η.

αθέατος -η -ο: αυτός που δεν μπορούμε να τον

δούμε: η ~ πλευρά της Σελήνης. Παρακολου-

θούσε τη συζήτηση ~. ≠ εμφανής, φανερός.

Από τον αθέατο διαφορετικός είναι ο αόρατος, δη-

λαδή αυτός που βρίσκεται στο οπτικό μας πεδίο, αλ-

λά δεν μπορούμε να τον δούμε (Καθάρισα τα τζά-

μια τόσο καλά, που έγιναν αόρατα), ενώ αφανής

(για πρόσ.) είναι αυτός που δεν επιδιώκει την προ-

βολή του (αφανής ήρωας) ή αυτός που απλώς δεν

είναι γνωστός στο κοινό (ο άσημος, ο άγνωστος).

αθετώ -ούμαι: (μτβ.) δεν ενεργώ όπως υποσχέθη-

κα = [οικ.] πατώ ≠ τηρώ: Δεν τους εμπιστεύο-

μαι, γιατί ~ τις υποσχέσεις τους. αθέτηση η.

άθικτος -η -ο: = ανέγγιχτος, ανέπαφος ❶ αυτός

που δεν τον έχουν αγγίξει: Κάνει δίαιτα και

άφησε ~ το γλυκό της. ❷ αυτός που δεν του

έχουν προκαλέσει βλάβη: Ευτυχώς, οι ληστές

άφησαν ~ τη βιβλιοθήκη.
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άθικτος 

·ÂÚÔÏ¿ÓÔ
·ÂÚÔÔÚ›· ➞ ·ÂÚÔfiÚÔ˜

·ÂÚÔÔÚÈÎfi˜ ➞ ·ÂÚÔfiÚÔ˜
·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ➞ ·ÂÚÔfiÚÔ˜

·ÂÚÔÔÚ›Ó· ➞ ·ÂÚÔfiÚÔ˜
·ÂÚÔfiÚÔ˜
·ÂÚfiÛ·ÎÔ˜
·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ

·ÂÚÔÛÙÂÁ‹˜
·ÂÚÔÛÙÂÁÒ˜ ➞ ·ÂÚÔÛÙÂÁ‹˜

·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜
·ÂÙ›Ó· ➞ ·ÂÙfi˜

·ÂÙfi˜
·˙ËÌ›ˆÙÔ ➞ ·-
·˙‹ÙËÙÔ˜ ➞ ·-

·˙‡ÁÈÛÙÔ˜ ➞ ·-
·˙‡ÌˆÙÔ˜ ➞ ·-

¿˙ˆÙÔ
·˙ˆÙÔ‡¯Ô˜ ➞ ¿˙ˆÙÔ

·Ë‰‹˜ ➞ ·Ë‰›·
·Ë‰›·

·Ë‰È¿˙ˆ ➞ ·Ë‰›·
·Ë‰È·ÛÙÈÎ¿ ➞ ·Ë‰›·

·Ë‰È·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ·Ë‰›·
·Ë‰Ò˜ ➞ ·Ë‰›·
*·ËÙfi˜ ➞ ·˚Ùfi˜

·‹ÙÙËÙÔ˜ ➞ ·-
¿Ë¯Ô˜ ➞ ·-

·ı·Ó·Û›· ➞ ·ı¿Ó·ÙÔ˜
∞ı¿Ó·ÙÔÈ ➞ ·ı¿Ó·ÙÔ˜

·ı¿Ó·ÙÔ˜
·ı¤·ÙÔ˜

·ıÂ˚ÛÌfi˜ ➞ ·-
·ıÂ˚ÛÙ‹˜ ➞ ·-

¿ıÂÏ· ➞ ·-
·ı¤ÏËÙÔ˜ ➞ ·-
·ı¤ÌÈÙ· ➞ ·-

·ı¤ÌÈÙÔ˜ ➞ ·-
¿ıÂÔ˜ ➞ ·-

·ıÂÚ¿Â˘ÙÔ˜ ➞ ·-
·ı¤ÙËÛË ➞ ·ıÂÙÒ

·ıÂÙÒ
·ıÂÒÚËÙÔ˜ ➞ ·-

¿ıÈÎÙÔ˜
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άθλημα το: δραστηριότητα που γίνεται κυρίως

με σωματικές δυνάμεις και δεξιότητες, με

ορισμένους κανόνες, και έχει ως στόχο την

άσκηση του σώματος, την επίτευξη καλύτε-

ρων επιδόσεων ή την αναψυχή = αγώνισμα,

[οικ.] σπορ: Η σκοποβολή είναι ατομικό ~,

ενώ το μπάσκετ ομαδικό. αθλητής ο, -ήτρια

η: πρόσωπο που ασκείται συστηματικά και

συμμετέχει σε αθλητικούς αγώνες. αθλητι-

σμός ο: ❶ η συστηματική ενασχόληση με

αθλήματα και η επίδοση σ’ αυτά: Δυστυχώς,

τα παιδιά μου δεν ασχολούνται με τον ~. ❷

το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων

και η όλη οργάνωση του συστήματος άθλη-

σης: Τα τελευταία χρόνια ο ~ στη χώρα μας

σημειώνει μεγάλη πρόοδο. αθλούμαι: (μτβ.)

επιδίδομαι στον αθλητισμό ή γενικά γυμνά-

ζομαι: ~ καθημερινά. άθληση η. αθλητικός

-ή -ό. αθλητικά (επίρρ.). αθλητικά τα: αθλη-

τικές ειδήσεις ή αθλητικά ρούχα (κυρ. τα πα-

πούτσια). 

άθλιος -α -ο: ❶ αυτός που βρίσκεται σε κακή

κατάσταση ή έχει κακή ποιότητα: ~ δρόμος /

συνοικία / βιβλίο / γεύμα. ❷ αυτός που χαρα-

κτηρίζεται από κακοήθεια: ~ συμπεριφορά. =

κακοήθης, αχρείος. άθλια & αθλίως (επίρρ.):

Μας συμπεριφέρθηκε ~, μόνο που δε μας

έβρισε! αθλιότητα η.

άθλος ο: σπουδαίο ή δύσκολο κατόρθωμα: οι ~

του Hρακλή.

αθροίζω -ομαι: (μτβ.) προσθέτω αριθμούς και

βρίσκω το αποτέλεσμα που προκύπτει = προ-

σθέτω: Όσες φορές κι αν τα αθροίσω, λάθος

μου βγαίνουν. άθροιση η = πρόσθεση. άθροι-

σμα το: ❶ ΜΑΘ το αποτέλεσμα της πρόσθεσης

= [λαϊκ.] σούμα: Το ~ των αριθμών 7 και 8 εί-

ναι το 15. ❷ μετρήσιμα στοιχεία που αποτε-

λούν μια ολότητα: Ο σκελετός του ανθρώπου

είναι ένα ~ από οστά = σύνολο. αθροιστικός

-ή -ό. αθροιστικά (επίρρ.). 

αθώος -α -ο: ❶ (για πρόσ.) αυτός που κρίθηκε (ή

που υποστηρίζει) ότι δεν έχει κάνει ορισμένο

κακό ≠ ένοχος: Ο κατηγορούμενος κηρύχτηκε

~ από το δικαστήριο. ❷ αυτός από τον οποίο

δεν υπάρχει κίνδυνος να προξενηθεί κακό =

ακίνδυνος: Μας έκανε ένα ~ αστείο. ❸ (για

πρόσ.) αυτός που δεν υποπτεύεται τις κακές

προθέσεις των άλλων = εύπιστος, απονήρευ-

τος, αφελής: Τον βρήκαν ~ και τον πειράζουν.

αθώα (επίρρ.). αθωότητα η ≠ ενοχή. αθωώνω

-ομαι: (μτβ.) απαλλάσσω κπ από ορισμένη κα-

τηγορία σε δικαστήριο ≠ καταδικάζω: O κα-

τηγορούμενος αθωώθηκε. αθώωση η. αθωω-

τικός -ή -ό. αθωωτικά (επίρρ.).

Αιγόκερος & Αιγόκερως ο • γεν. Αιγόκερου &

Αιγόκερω: ❶ ΑΣΤΡΟΝ αστερισμός. ❷ ΑΣΤΡΟΛ

το δέκατο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, κα-

θώς και το πρόσωπο που ανήκει σε αυτό.

αιθέρας ο: ❶ ΧΗΜ α. υγρό με χαρακτηριστική

οσμή, που χρησιμοποιείται κυρίως ως αντι-

σηπτικό ή αναισθητικό. β. πληθ. σειρά από

οργανικές ενώσεις: απλοί/μεικτοί αιθέρες. ❷

συνήθ. πληθ. ο ουρανός: Τα αεροπλάνα διέ-

σχιζαν τους αιθέρες. αιθέριος -α -ο: ❶ αυτός

που αναφέρεται στον αιθέρα (σημ. 1): ~ διά-

λυμα. ~ έλαιο: έλαιο που εξάγεται από αρω-

ματικά φυτά και χρησιμοποείται ως φάρμα-

κο ή αρωματικό. ❷ αυτός που έχει χάρη και

λεπτότητα: ~ κίνηση / ύφασμα. αιθέρια

(επίρρ. στη σημ. 2).

αίθουσα η: μεγάλος κλειστός χώρος για συγκε-

ντρώσεις πολλών ανθρώπων: ~ δεξιώσεων /

συνεδριάσεων / διδασκαλίας.

αίθριος -α -ο: αυτός που δεν έχει σύννεφα = κα-

θαρός, ανέφελος ≠ συννεφιασμένος, νεφελώ-

δης: ~ καιρός. 

αίμα το: ❶ ΒΙΟΛ το κόκκινο ζωτικό υγρό που

κυκλοφορεί στις αρτηρίες και στις φλέβες

των ανθρώπων και των άλλων σπονδυλω-

τών: μετάγγιση αίματος. ❷ κυρ. για συναι-

σθήματα σε διάφορες εκφρ. όπως: πάγωσε το

~ μου & μου κόπηκε το ~: παρέλυσα από τον

φόβο μου. μου ανέβηκε το ~ στο κεφάλι: θύ-

μωσα πολύ. ❸ στενή συγγένεια προσώπων,

κοινότητα καταγωγής ή φυλής: Γιος μου εί-

ναι, είναι ~ μου και τον πονάω! το ~ νερό δε

γίνεται: οι συγγενικοί δεσμοί είναι πολύ δυ-

νατοί. αιμάτινος -η -ο: αυτός που αποτελεί-

ται από αίμα ή έχει το χρώμα του. αιματώδης

-ης -ες: αυτός που έχει πολύ αίμα.�� σχ. αγε-

νής. αιματηρός -ή -ό: ❶ αυτός που περιέχει

αίμα. ❷ αυτός που προκαλεί αίμα: ~ τραύμα

/σύγκρουση. ❸ (μτφ.) αυτός που απαιτεί πο-

λύ μεγάλη προσπάθεια, που είναι πολύ δύ-

σκολος ή έντονος: Έκανε ~ οικονομίες για να

μαζέψει χρήματα για το ταξίδι του. αιματώ-

νω -ομαι: (μτβ.) τροφοδοτώ με αίμα. αιμά-

τωμα το: ΙΑΤΡ συγκέντρωση αίματος κάτω

από το δέρμα.

αιμοβόρος -α -ο & [λαϊκ.] μοβόρος -α -ο: αυτός

που είναι απάνθρωπα σκληρός, του αρέσει η

βία: Πολλοί δικτάτορες ήταν άνθρωποι ~. =

αιμοδιψής, κακούργος. μοβόρικος -η -ο

[λαϊκ.]. μοβόρικα (επίρρ.) [λαϊκ.].
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άθλημα

αιμοβόρος 

¿ıÏËÌ·
¿ıÏËÛË ➞ ¿ıÏËÌ·
·ıÏËÙ‹˜ ➞ ¿ıÏËÌ·

·ıÏËÙÈÎ¿ ➞ ¿ıÏËÌ·
·ıÏËÙÈÎfi˜ ➞ ¿ıÏËÌ·

·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ➞ ¿ıÏËÌ·
·ıÏ‹ÙÚÈ· ➞ ¿ıÏËÌ·

¿ıÏÈ· ➞ ¿ıÏÈÔ˜
¿ıÏÈÔ˜

·ıÏÈfiÙËÙ· ➞ ¿ıÏÈÔ˜
·ıÏ›ˆ˜ ➞ ¿ıÏÈÔ˜

¿ıÏÔ˜
·ıÏÔ‡Ì·È ➞ ¿ıÏËÌ·

·ıfiÚ˘‚Ô˜ ➞ ·-
¿ıÚ·˘ÛÙÔ˜ ➞ ·-
¿ıÚËÛÎÔ˜ ➞ ·-

·ıÚÔ›˙ˆ
¿ıÚÔÈÛË ➞ ·ıÚÔ›˙ˆ

¿ıÚÔÈÛÌ· ➞ ·ıÚÔ›˙ˆ
·ıÚÔÈÛÙÈÎ¿ ➞ ·ıÚÔ›˙ˆ

·ıÚÔÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ·ıÚÔ›˙ˆ
·ıÒ· ➞ ·ıÒÔ˜

·ıÒÔ˜
·ıˆfiÙËÙ· ➞ ·ıÒÔ˜

·ıˆÒÓˆ ➞ ·ıÒÔ˜
·ıÒˆÛË ➞ ·ıÒÔ˜

·ıˆˆÙÈÎ¿ ➞ ·ıÒÔ˜
·ıˆˆÙÈÎfi˜ ➞ ·ıÒÔ˜

·ÈÁfiÎÂÚÔ˜
·ÈÁfiÎÂÚˆ˜ ➞ ·ÈÁfiÎÂÚÔ˜

·Èı¤Ú·˜
·Èı¤ÚÈ· ➞ ·Èı¤Ú·˜

·Èı¤ÚÈÔ˜ ➞ ·Èı¤Ú·˜
·›ıÔ˘Û·
·›ıÚÈÔ˜

·›Ì·
·ÈÌ·ÙËÚfi˜ ➞ ·›Ì·
·ÈÌ¿ÙÈÓÔ˜ ➞ ·›Ì·

·ÈÌ·ÙÒ‰Ë˜ ➞ ·›Ì·
·ÈÌ¿ÙˆÌ· ➞ ·›Ì·

·ÈÌ·ÙÒÓÔÌ·È ➞ ·›Ì·
·ÈÌÔ‚fiÚÔ˜

·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ➞ ·ÈÌÔ‰fiÙË˜
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Η ΑΕ λ. ·îÌÔ‚fiÚÔ˜ σήμαινε αρχικά «αυτός που

τρέφεται με αίμα», και προέρχεται από το ·xÌ· +

βορά «τροφή».

αιμοδότης ο, -ότρια η: πρόσωπο που προσφέρει

ποσότητα από το αίμα του για μετάγγιση σε

άρρωστο: εθελοντής ~. αιμοδοσία η. αιμοδο-

τικός -ή -ό.

αιμορραγία η: ❶ ΙΑΤΡ ροή αίματος έξω από το

σώμα ή στο εσωτερικό του λόγω ρήξης αιμο-

φόρου αγγείου: εσωτερική / εξωτερική / ακα-

τάσχετη ~. ❷ (μτφ.) πολύ μεγάλη απώλεια: Οι

δαπάνες για εξοπλισμούς προξενούν στη χώ-

ρα οικονομική ~. αιμορραγώ: (αμτβ.) έχω αι-

μορραγία. αιμορραγικός -ή -ό.

αίνιγμα το: ❶ σύντομο ερώτημα με ασαφή και

παραπλανητική διατύπωση, που χρησιμοποι-

είται ως παιχνίδι, για την άσκηση της σκέψης:

Του έβαλα ένα ~: «ψηλός ψηλός καλόγερος

και κόκαλα δεν έχει». ❷ (μτφ.) κτ που δεν

μπορούμε να καταλάβουμε ή να ερμηνεύσου-

με εύκολα = μυστήριο, γρίφος: Η στάση του

είναι ένα ~. �� σχ. επαινώ. αινιγματικός -ή

-ό. αινιγματικά (επίρρ.). αινιγματικότητα η.

αιολικός1 -ή -ό: αυτός που έχει σχέση με τους Αιο-

λείς ή με τη χώρα τους: ~ διάλεκτος/ποίηση.

αιολικός2 -ή -ό: αυτός που έχει σχέση με τον

άνεμο ως πηγή ενέργειας: ~ ενέργεια: ενέρ-

γεια που παράγεται από την αξιοποίηση του

ανέμου (στους ανεμόμυλους, στα ιστιοφόρα

κτλ.). ~ διάβρωση: ΓΕΩΛ διάβρωση των πε-

τρωμάτων από τη δράση του ανέμου.

Η λ. ανάγεται στον Αίολο, θεό των ανέμων.

αίρεση η: ❶ ΕΚΚΛ θρησκευτική διδασκαλία ή

δοξασία που παρεκκλίνει από τα καθιερωμέ-

να δόγματα μιας θρησκείας και καταδικάζε-

ται από τους επίσημους φορείς της: Τους

πρώτους χριστιανικούς αιώνες παρουσιά-

στηκαν πολλές ~. ❷ (γενικ.) κάθε θεωρία που

αποκλίνει από τις απόψεις που είναι καθιε-

ρωμένες ως ορθές στη φιλοσοφία, στην επι-

στήμη κτλ.: O τροτσκισμός θεωρήθηκε ~ από

τους ορθόδοξους κομουνιστές. ❸ [επίσ.] επι-

φύλαξη, σε εκφρ. όπως: υπό την ~: με την

προϋπόθεση: Η πρότασή του έγινε δεκτή ~

της εξεύρεσης χρημάτων. υπό ~: σε εκκρεμό-

τητα: Η δήλωση τίθεται ~ μέχρι να οριστικο-

ποιηθεί. αιρετικός -ή -ό. αιρετικά (επίρρ.).

αιρετός -ή -ό: [επίσ.] αυτός που εκλέγεται: ~

άρχοντας.

Η λ. αίρεση προέρχεται από το AE ·îÚÔÜÌ·È «εκλέ-

γω, επιλέγω» και αρχικά σήμαινε «επιλογή», σημ.

που περιορίστηκε στη συνέχεια στη σημ. «επιλογή

διαφορετικού δόγματος» και τελικά «απόκλιση

από τα καθιερωμένα».

αίρω -ομαι • αόρ. ήρα, παθ. αόρ. ήρθην: [επίσ.]

❶ (μτβ.) καταργώ, κάνω κτ να μην ισχύει: Λέ-

γεται ότι θα αρθεί η μονιμότητα των δημο-

σίων υπαλλήλων. ❷ παθ. σηκώνομαι, στην έκ-

φρ. αίρομαι στο ύψος των περιστάσεων:

ανταποκρίνομαι με επιτυχία σε όσα απαιτούν

οι περιστάσεις. άρση η: ❶ ανύψωση, σήκωμα:

~ των χεριών. ~ βαρών: ΑΘΛ αγώνισμα στο

οποίο ο αθλητής σηκώνει βάρη με συγκεκρι-

μένες κινήσεις: παγκόσμιος πρωταθλητής της

~. ❷ κατάργηση: η ~ της μονιμότητας.

Από το AE àÂ›Úˆ «σηκώνω, ανυψώνω». Με προ-

θέσεις σχηματίζει σύνθετα όπως: εξαίρω, καθαίρω,

ανεξάρτητος, συνάρτηση κτλ.

αισθάνομαι: = νιώθω ❶ (μτβ.) αντιλαμβάνομαι

μέσω των αισθήσεων: Αισθάνθηκα κάτι κρύο

στην πλάτη. ~ δίψα. ❷ (μτβ.) έχω κπ συναί-

σθημα: Δεν αισθάνεσαι αγωνία για τα αποτε-

λέσματα; ❸ (μτβ.) έχω την ικανότητα να αντι-

λαμβάνομαι: Η γιαγιά δεν ~ όσα γίνονται γύ-

ρω της. ❹ (μτβ.) έχω την εντύπωση, νομίζω:

~ ότι κάτι μου κρύβεις. ❺ (μτβ.) προαισθάνο-

μαι, διαισθάνομαι: ~ ότι κάτι δυσάρεστο θα

συμβεί. ❻ (αμτβ., + κατηγ.) βρίσκομαι σε ορι-

σμένη σωματική ή ψυχική κατάσταση: ~ καλά

/ περίεργα / χαρούμενος / ξένος.

αίσθημα το: ❶ ΨΥΧ η εντύπωση που δημιουρ-

γείται από ερέθισμα που επιδρά στα αισθητή-

ρια νεύρα: το ~ του ψύχους / του πόνου / της

πείνας. ❷ συναίσθημα: Τον κατευθύνουν τα ~

του. ❸ αντίληψη για κτ ή ευαισθησία σχετικά

με κτ: το ~ της ευθύνης. το κοινό περί δικαί-

ου ~. ❹ το ερωτικό συναίσθημα και (συνεκδ.)

το ταίρι: Παντρεύτηκαν από ~. Συνάντησε

ένα παλιό της ~. αισθηματικός -ή -ό. αισθη-

ματίας ο: άνθρωπος ευαίσθητος, με έντονα

συναισθήματα, τρυφερός ή εκδηλωτικός.

αίσθηση η: ❶ καθεμιά από τις λειτουργίες με τις

οποίες αντιλαμβανόμαστε τα ερεθίσματα: η ~

της γεύσης/όρασης/ακοής/όσφρησης/αφής. χά-

νω τις αισθήσεις μου: λιποθυμώ. έκτη ~: η ικα-

νότητα να προβλέπει κπ διαισθητικά τι πρό-

κειται να συμβεί. ❷ ικανότητα να αντιλαμβά-

νεται κανείς κτ: η ~ του χώρου/του χιούμορ. ❸
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η υποκειμενική εντύπωση που σχηματίζει κα-

νείς για κτ: Το ταξίδι στη στεριά μου δίνει ~

ασφάλειας. ❹ εντυπωσιασμός από κτ απροσ-

δόκητο: Όσα είπε προκάλεσαν μεγάλη ~ στο

ακροατήριο. αισθητήριος -α -ο: αυτός που έχει

σχέση με τις αισθήσεις: ~ νεύρα / όργανα. αι-

σθητήριο το: ❶ καθένα από τα όργανα των αι-

σθήσεων: Τα μάτια είναι το ~ της όρασης. ❷

ικανότητα για προβλέψεις, για καίριες επιλο-

γές  ή για κρίση = αίσθηση, διαίσθηση: Το ~ του

κοινού είναι αλάνθαστο. αισθητός -ή -ό: ❶ αυ-

τός που γίνεται αντιληπτός με τις αισθήσεις: Η

έκρηξη έγινε ~ σε μεγάλη έκταση. = αντιληπτός.

❷ (μτφ.) αυτός που είναι σημαντικός ή έντο-

νος, ώστε να τον καταλαβαίνουμε: ~ βελτίωση

του καιρού. ≠ ανεπαίσθητος. αισθητά (επίρρ.

στη σημ. 2): Η ποιότητά τους είναι ~ κατώτε-

ρη. αισθητικός1 -ή -ό: αυτός που έχει σχέση με

τις αισθήσεις: ~ νεύρο.

αισθητική1 η: ❶ ΦΙΛΟΣ κλάδος της φιλοσοφίας

που ασχολείται με το ωραίο, ιδίως στην καλ-

λιτεχνική δημιουργία. ❷ η ιδιαίτερη φιλοσο-

φική θεωρία κάποιου ή κάποιων για το

ωραίο ή για την τέχνη: η ~ του Πλάτωνα/του

Kαντ. ❸ ο ιδιαίτερος καλλιτεχνικός τρόπος

έκφρασης: η ~ της Αναγέννησης. ❹ το αποτέ-

λεσμα της εφαρμογής των κανόνων της αι-

σθητικής σε ένα αντικείμενο ή σε έναν χώρο:

η ~ των κτιρίων. αισθητικός2 -ή -ό: αυτός που

έχει σχέση με την αισθητική1: ~ αγωγή /αξία /

συγκίνηση. αισθητικά (επίρρ.).

αισθητική2 η: η επιστήμη που ασχολείται με τον

καλλωπισμό του προσώπου ή του σώματος: ιν-

στιτούτο αισθητικής. αισθητικός ο, η: πρόσω-

πο που έχει ειδικευτεί επιστημονικά στην αι-

σθητική περιποίηση του προσώπου και του σώ-

ματος του ανθρώπου: Πήγα στην ~ για καθα-

ρισμό προσώπου. αισθητικός3 -ή -ό: αυτός που

έχει σχέση με την αισθητική2: ~ χειρουργική.

αισιοδοξία η: ❶ η τάση να βλέπει κανείς τον κό-

σμο ή τα γεγονότα από την ευχάριστη πλευρά

τους, καθώς και η πεποίθηση ότι όλα θα έχουν

ευνοϊκή έκβαση ≠ απαισιοδοξία: Του έχουν

έρθει τόσες ατυχίες, και όμως διατηρεί την ~

του. ❷ φιλοσοφική άποψη σύμφωνα με την

οποία ο κόσμος είναι ο καλύτερος δυνατός

και καθετί οδηγεί προς το καλό = οπτιμισμός

≠ πεσιμισμός. αισιόδοξος -η -ο: ❶ (για πρόσ.)

αυτός που χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία ≠

απαισιόδοξος. ❷ αυτός που έχει ή εμπνέει ελ-

πιδοφόρα προοπτική: ~ πρόβλεψη/άποψη. αι-

σιόδοξα (επίρρ.). αισιοδοξώ: ❶ (μτβ.) έχω την

πεποίθηση ότι κτ θα έχει θετική έκβαση = ελ-

πίζω, ευελπιστώ: ~ ότι θα κερδίσει τη δίκη. ❷

(αμτβ.) έχω αισιόδοξη διάθεση: Οι γιατροί ~

για την πορεία του ασθενούς.

αίσιος -α -ο: αυτός που έχει θετική κατάληξη ή

οδηγεί σε θετικό αποτέλεσμα = ευτυχισμένος,

καλός: ~ τέλος. αίσια & αισίως (επίρρ.).

αίσχος το: ❶ ντροπή που οφείλεται σε ανήθικη,

άδικη ή κακή πράξη: Οι οπαδοί διαμαρτύρο-

νταν για το ~ της διαιτησίας. ❷ συνήθ. πληθ.

ανήθικες πράξεις = αισχρότητα, αδιαντρο-

πιά, χυδαιότητα: Μάθαμε για τα αίσχη σου.

❸ (συνεκδ.) κτ πολύ κακό από ηθική ή αι-

σθητική άποψη: Το βιβλίο ήταν ~! ❹ (ως

επιφ.) για δήλωση αποδοκιμασίας: Το κοινό

όρθιο φώναζε «~! ~!».

αισχροκέρδεια η: η επιδίωξη υπερβολικού κέρ-

δους με παράνομα ή ανήθικα μέσα = κερδο-

σκοπία: Με την έλλειψη λαχανικών λόγω του

παγετού παρουσιάστηκαν στην αγορά κρού-

σματα ~. αισχροκερδής -ής -ές. �� σχ. αγενής.

αισχρός -ή -ό: αυτός που προσβάλλει την ηθι-

κή και την αξιοπρέπεια: Ξεστόμιζε ~ βρισιές.

αισχρά (επίρρ.). αισχρότητα η.

αίτηση η: επίσημη γραπτή αναφορά σε υπηρε-

σία, με την οποία ζητείται κτ (ικανοποίηση

νόμιμου δικαιώματος, πιστοποίηση στοιχεί-

ων κτλ.), και (συνεκδ.) το τυποποιημένο έντυ-

πο στο οποίο αυτή διατυπώνεται γραπτά:

Υπέβαλε ~ για έκδοση πιστοποιητικού γέννη-

σης. Πάρτε μια ~ και συμπληρώστε την! αί-

τημα το: κτ που ζητάει κπ με επίσημο τρόπο,

προφορικά ή γραπτά: Ο υπουργός υποσχέθη-

κε ότι θα ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα

των απεργών. = απαίτηση, διεκδίκηση. αιτού-

μαι • μόνο στον ενστ.: [επίσ.] (μτβ.) ζητώ: Αι-

τούμαι αδείας. αιτών ο, αιτούσα η: [επίσ.]

πρόσωπο που ζητά κτ σε επίσημο έγγραφο: Ο

~ υπογράφει στο κάτω μέρος της σελίδας.

αιτία η: ❶ κάθε ενέργεια, γεγονός ή φαινόμενο

από το οποίο απορρέει ένα αποτέλεσμα = αί-

τιο: ~ για την απουσία της ήταν μια αρρώ-

στια. ❷ (καταχρ.) ό,τι προβάλλεται ως αιτία

= αφορμή, πρόφαση: Ψάχνει ~ για καβγά. ❸

η ευθύνη για κτ κακό, καθώς και (συνεκδ.) το

πρόσωπο που έχει την ευθύνη: Μου ρίχνεις

άδικα την ~ για κτ που δεν έχω κάνει. αίτιος

ο: πρόσωπο που έχει προκαλέσει ένα γεγονός

συνήθως δυσάρεστο: ~ του δυστυχήματος

ήταν ο οδηγός του φορτηγού. = υπαίτιος,

υπεύθυνος, ένοχος. αίτιο το = αιτία. αιτιώ-

δης -ης -ες. �� σχ. αγενής.
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