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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

        Το παρόν λεξικό παρουσιάζει την ιδιοτυπία ότι απευθύνεται σε μαθητές Γυ-
μνασίου και ότι περιορίζεται υποχρεωτικά σε τριακόσιες περίπου σελίδες. Συνε-
πώς, οι ακόλουθες παράμετροι έπρεπε να αντιμετωπιστούν: 
     1) Το περιεχόμενο του γλωσσικού υλικού. Ήταν από την αρχή σαφές ότι η  
προσπάθεια έπρεπε να βασιστεί στο εγκυρότερο λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, το 
λεξικό των Henry Liddell, Robert Scott και Henry Jones (= LSJ, αρ. 1 στη βιβλιο-
γραφία) και στο αναθεωρημένο συμπλήρωμά του, που δημοσιεύτηκε το 1996. Ω-
στόσο, χρειαζόταν να γίνει δραστική περικοπή και στο μέγεθος του λημματολογί-
ου και στον αριθμό των σημασιών του κάθε λήμματος. Αποφασίστηκε λοιπόν να 
χρησιμοποιηθούν τα εξής δύο κριτήρια για τη συγκρότηση του λημματολογίου: (α) 
Να ενταχθούν στο λεξικό οι λέξεις εκείνες που απαντούν με κάποια σχετική συ-
χνότητα στα πεζά κείμενα του 5ου και 4ου αι. π.Χ. της αττικής διαλέκτου και από 
τις σημασίες της κάθε λέξης να καταχωριστούν μόνον εκείνες που είναι κοινότερες 
στην εν λόγω γραμματεία. Η δυσκολία στην υλοποίηση της απόφασης αυτής έγκει-
ται κυρίως στο ότι δεν υπάρχει καμία στατιστική του λεξιλογίου της κλασικής ατ-
τικής πεζογραφίας που να δείχνει το συχνότερο λεξιλόγιό της, πράγμα που θα α-
ποτελούσε έναν ασφαλή οδηγό για την κατάρτιση του βασικού λημματολογίου 
του λεξικού μας, κατά το πρότυπο λ.χ. της σύνταξης των εγχειριδίων που προορί-
ζονται για τη διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών. Έτσι είναι αναπόφευκτο να 
έχει παρεισφρήσει ένα στοιχείο υποκειμενικότητας στον τομέα αυτόν. Ποιητικές 
πάντως λέξεις δεν περιλαμβάνονται σχεδόν ποτέ στο λεξικό, εκτός και αν πρόκει-
ται για ποιητικές λέξεις που διαφωτίζουν την ετυμολογία των αντίστοιχων λέξεων 
του πεζού λόγου [λ.χ. ἀοιδή > ᾠδή], και για το λόγο αυτόν εμφανίζονται, εάν συ-
ντρέχει ο ειδικός αυτός λόγος, μόνον στο ετυμολογικό μέρος ορισμένων λημμάτων. 
(β) Να μην περιληφθούν λέξεις της αρχαίας ελληνικής που είτε επιβιώνουν με φυ-
σική γλωσσική εξέλιξη είτε επανήλθαν με λόγια επέμβαση στη νέα ελληνική και εί-
ναι απόλυτα κατανοητές σήμερα (λ.χ. ἄγαμος, ἀγκάλη, θρηνέω, ἱκέτης κτλ.). 
     2) Η ελκυστικότητα προς το μαθητή. Οι χρηστικές πληροφορίες εισάγονται με 
χρώματα ή ειδικά σύμβολα, με τα οποία εύκολα εξοικειώνεται ο μαθητής και βρί-
σκει γρήγορα και άμεσα τη σημασιολογική, ετυμολογική ή άλλη πληροφορία που 
αναζητεί.  
 
         Το παρόν λεξικό συντάχθηκε με βάση τις παρακάτω προγραμματικές αρχές: 
     Α. Λημματικοί τύποι και υπολημματικοί τύποι 
      Ως «λημματικοί τύποι» ή απλά «λήμματα» χαρακτηρίζονται οι «βασικές μονά-
δες του λημματολογίου» ή απλά «λέξεις», οι οποίες βρίσκονται στην αρχή κάθε 
«λεξικογραφικού άρθρου» και είναι τυπωμένες με κόκκινα έντονα στοιχεία, ώστε 
ο εντοπισμός τους από το χρήστη του λεξικού να γίνεται εύκολα και γρήγορα. Στις 
βασικές αυτές μονάδες, όπως είναι φυσικό, έχουν περιληφθεί λέξεις που ανήκουν 
σε όλα τα μέρη του λόγου (ουσιαστικά, ρήματα, αντωνυμίες, προθέσεις κτλ.). Για 
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καθεμιά από αυτές έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένες συμβάσεις λημματογράφησης, 
οι οποίες είναι οι εξής:  
(α) Για τα ουσιαστικά: Ο κανονικός τύπος του λήμματος είναι η ονομαστική ενι-
κού, η οποία είναι τυπωμένη με κόκκινα έντονα στοιχεία [ἀγορά, -ᾶς, ἡ]. Για όσες 
περιπτώσεις το ουσιαστικό απαντά σε δύο μορφές, δίνεται και δεύτερος λημματι-
κός τύπος, πάλι με έντονα κόκκινα στοιχεία, ο οποίος χωρίζεται από τον πρώτο με 
το σύμβολο & (με μαύρα στοιχεία). Ακολουθεί η κατάληξη της γενικής και το άρ-
θρο του ουσιαστικού.  
(β) Για τα επίθετα, τις αντωνυμίες, τις μετοχές: Ο κανονικός τύπος του λήμματος 
είναι η ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους. Κατόπιν, έπειτα από κόμμα, κα-
ταγράφονται οι αντίστοιχες καταλήξεις του θηλυκού και του ουδέτερου γένους [ἀ-
γαθός, -ή, -ὸν ή βαρύς, -εῖα, -ύ]. Εάν στην κατηγορία των δικατάληκτων τριγενών 
επιθέτων της γ΄ κλίσης υπάρχει μετακίνηση του τόνου στο ουδέτερο γένος, τότε 
καταγράφεται για λόγους ευκρίνειας η κατάληξη του αρσενικού/θηλυκού και η ο-
νομαστική του ουδετέρου [ἀνάντης, -ης, ἄναντες]. 
(γ) Για τα ρήματα: Ο κανονικός τύπος του λήμματος είναι το α΄ ενικό πρόσωπο 
του ενεστώτα της οριστικής [ἄγω], εκτός από τις περιπτώσεις των ρημάτων που α-
παντούν μόνο στο γ΄ πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα [δεῖ]. Σε περίπτωση πολυ-
τυπίας ισχύει ό,τι και για τα ονοματικά στοιχεία του λημματολογίου, δηλαδή κα-
ταγράφονται όλοι οι τύποι [ἀπόλλυμι & ἀπολλύω].  
(δ) Για τα άκλιτα μέρη του λόγου (προθέσεις, συνδέσμους, επιρρήματα, επιφω-
νήματα): Σε περίπτωση πολυτυπίας καταχωρίζονται όλοι οι τύποι [ἄχρι & ἄχρις].   
     Οι υπολημματικοί τύποι απαρτίζονται από λέξεις που υπάγονται στο βασικό 
λήμμα, γιατί έχουν άμεση μορφολογική και σημασιολογική σχέση με αυτό. Οι υπο-
λημματικοί τύποι, για τους οποίους παρέχεται ξεχωριστή ερμηνεία (κάποτε και με 
παραδείγματα ή παραθέματα), μπορούν να ανήκουν σε όλα τα μέρη του λόγου, 
συνήθως όμως είναι ρηματικοί τύποι της μέσης ή της παθητικής φωνής [βλ. λήμμα 
ἐπιτίθημι, σημ. 4], απρόσωπα ρήματα ή μετοχές [βλ. λήμμα εἰκός, σημ. 1], καθώς 
και τύποι επιρρημάτων [βλ. λήμμα εὐπετής, σημ. 2]. Οι υπολημματικοί τύποι είναι 
τυπωμένοι με κανονικά μαύρα στοιχεία και δε συγχέονται με τους βασικούς λημ-
ματικούς τύπους (που είναι τυπωμένοι σε έντονο κόκκινο χρώμα), στους οποίους 
και υπάγονται. 
 
     Β. ∆ιάρθρωση του λεξικογραφικού άρθρου 
     Μετά το λημματικό τύπο ή το βασικό λήμμα παρατίθενται: 
(α) Απαραίτητα η γραμματική κατηγορία του λημματικού τύπου (π.χ. ρήμα, ουσι-
αστικό κτλ.) με κεφαλαία στοιχεία μικρότερου μεγέθους σε χρώμα μπλε. 
(β) Ενδεχομένως σύντομα σχόλια για τις γραμματικές ιδιότητες του βασικού λήμ-
ματος (για ουσιαστικά λ.χ. «μεταπλαστό», για ρήματα «αποθετικό, μεταβατικό 
κτλ.»). Όλες αυτές οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας, που προσφέρουν ευρύτε-
ρη ενημέρωση στο χρήστη του λεξικού, καταγράφονται σε ξεχωριστή σειρά, κάτω 
από το λημματικό τύπο και πριν από τη σημασιολογική επεξεργασία του λήμμα-
τος, με μικρότερα στοιχεία.  
(γ) Πίνακες για ορισμένα λήμματα, που έχουν αρχικούς χρόνους ρημάτων, παρα-
θετικά επιθέτων και κλίση ανώμαλων ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυμιών, 
που διευκολύνουν το μαθητή να έχει καλύτερη εποπτεία του προσφερόμενου 
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γλωσσικού υλικού. Στην περίπτωση ενός πίνακα ρήματος όπου εμφανίζονται ορι-
σμένοι μόνον χρόνοι της ενεργητικής ή μεσοπαθητικής φωνής, το εξαγόμενο συμπέ-
ρασμα είναι ότι οι μη αναφερόμενοι χρόνοι του ρήματος δεν είναι εύχρηστοι ή ότι 
σπάνια χρησιμοποιούνται. Για τους αρχικούς χρόνους ορισμένων σύνθετων ρημά-
των ο χρήστης παραπέμπεται στους αρχικούς χρόνους του απλού ρήματος για λό-
γους οικονομίας χώρου, παρά το γεγονός ότι το σύνθετο ρήμα δεν εμφανίζεται α-
ναγκαστικά σε όλους τους χρόνους του απλού ρήματος. Το γεγονός αυτό δεν το α-
γνοεί ασφαλώς ούτε το LSJ, που δεν καταχωρίζει τους χρόνους πολλών σύνθετων 
ρημάτων με σχολαστική ακρίβεια, όπως κάνει για τα απλά, παρά μόνον ορισμένων 
πολύ εύχρηστων. Τη μορφολογική και φωνολογική εικόνα της σύνθεσης [λ.χ. συλ-
λέγω, συν-έλεγον] στις περιπτώσεις αυτές τη συμπληρώνει ο καθηγητής. 
(δ) Η σημασία του λήμματος, που είναι τυπωμένη με καφέ κανονικά στοιχεία [ἄ-
βαξ, -ακος, ὁ πλάκα, σανίδα]. Εάν το λήμμα έχει περισσότερες από μία σημασίες, 
τότε γίνεται κατάταξη των σημασιών. Οι κύριες σημασίες σημειώνονται με έντονα 
τυπωμένους αραβικούς αριθμούς σε μπλε χρώμα [1., 2., 3. …], ενώ οι ιδιαίτερες ση-
μασιολογικές αποχρώσεις δηλώνονται με ελληνικά πεζά στοιχεία, έντονα τυπωμέ-
να, σε μπλε χρώμα επίσης [α., β., γ. …]. Σε περιπτώσεις παγιωμένων συνδυασμών 
λέξεων (ή φρασεολογισμών), ιδιωτισμών ή παροιμιών, που συνοδεύονται από ερμη-
νευτικές πληροφορίες, χρησιμοποιείται μπλε βούλα [•], λ.χ. στο λ. Ἀβδηρίτης, -ου, ὁ: 
• ως Ἀβδηρίτας οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν παροιμιωδώς τους ηλιθίους. Η ίδια βούλα χρησιμο-
ποιείται για να εισαγάγει μια εξειδικευμένη σημασία του βασικού λήμματος ή του 
υπολήμματος. 
 (ε) Το παράδειγμα χρήσης, που παρατίθεται αμέσως μετά τις σημασιολογικές πλη-
ροφορίες, από τις οποίες χωρίζεται με διπλή τελεία. Τα παραδείγματα, που προέρ-
χονται στην πλειονότητά τους από αττικά πεζά κείμενα, αλλά ορισμένα έχουν α-
πλοποιηθεί για να είναι ευκολότερα κατανοητά από το μαθητικό κοινό, είναι τυ-
πωμένα με πλάγια στοιχεία. Ακολουθούνται από το σύμβολο ίσον [=] και από τη 
μετάφρασή τους στην κοινή νεοελληνική [δόκησις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώμη, ε-
ντύπωση: ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας μόλις βεβαιοῦται = η εντύπωση ότι ο ομιλητής 
λέει την αλήθεια με δυσκολία εμπεδώνεται].  
(στ) Η οικογένεια λέξεων, που εισάγεται με το ειδικό σύμβολο  σε  μπλε χρώμα 
και αφορά τη συμμετοχή του λημματικού τύπου σε παράγωγες και σύνθετες λεξι-
κές μονάδες, που σημειώνονται ως παράγ(ωγα) και σύνθ(ετα) σε έντονο πράσινο 
χρώμα.  
(ζ)  Τα συνώνυμα και αντώνυμα, που εισάγονται με τα σύμβολα =  και ≠ αντίστοι-
χα σε έντονο μπλε χρώμα.  
(η) Οι  αντίστοιχοι τύποι της κοινής νεοελληνικής, όπου επισημαίνεται η μορφο-
λογική και σημασιολογική εξέλιξη της ίδιας λέξης στη ΝΕ. Η εισαγωγή στην κατη-
γορία αυτή γίνεται με την ένδειξη ΝΕ σε έντονο μπλε χρώμα. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι δεν προσδιορίζονται όλες οι σημασίες που έχει η λέξη στη ΝΕ, αλλά επιλέγο-
νται μόνον εκείνες που συμπίπτουν με τις αρχαιοελληνικές σημασίες της λέξης που 
παρατίθενται. Επίσης, όταν σημειώνεται ότι η λέξη στη ΝΕ χρησιμοποιείται με άλ-
λες σημασίες, δε σημαίνει ότι αυτές οι άλλες σημασίες κατ’ ανάγκην δεν ανάγονται 
στην αρχαία εποχή, αλλά ότι πάντως δεν ανήκουν στις αρχαιοελληνικές σημασίες 
που επιλέχθηκαν να παρατεθούν. 
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(θ)  Η ετυμολογία μέσα σε όρθιες αγκύλες [ ] με κανονικά μαύρα στοιχεία. Για λό-
γους οικονομίας η ετυμολογία δίνεται με κάθε δυνατή συντομία και δεν είναι πά-
ντοτε εύκολο να γίνει κατανοητή από το μαθητή, γιατί προϋποθέτει τη γνώση 
στοιχειωδών κανόνων της αρχαίας ελληνικής ιστορικής γραμματικής, που δυστυ-
χώς δε διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση. Συνεπώς, η ετυμολογία απευθύνεται πε-
ρισσότερο στον καθηγητή, που μπορεί να τη διδάξει στο μαθητή ιδίως αν συμβου-
λευτεί ορισμένα βασικά βοηθήματα που περιλαμβάνει η βιβλιογραφία. Συχνά γίνε-
ται αναφορά σε συγγενικούς και παράλληλους τύπους των άλλων ινδοευρωπαϊ-
κών γλωσσών, για να κατανοήσει ο μαθητής ότι η ελληνική είναι μέλος της μεγά-
λης αυτής οικογένειας γλωσσών που καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει 
ως τις Ινδίες. Βασικό στοιχείο της ετυμολογικής ανάλυσης είναι αν η ετυμολογού-
μενη λέξη είναι παράγωγη ή σύνθετη. Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες σημειώνονται με 
έντονο πράσινο χρώμα [λιθ. = λιθουανικός], όπως και οι ενδείξεις για την αβέβαιη 
ή άγνωστη ετυμολογία [αβέβ. ετυμ. = αβέβαιας ετυμολογίας ή άγν. ετυμ. = άγνω-
στης ετυμολογίας]. Γλωσσικοί τύποι που σημειώνονται με αστερίσκο [*βαλανο- < 
*gwol-eno] δε μαρτυρούνται στις αντίστοιχες γλώσσες. 
 
     Ελπίζουμε ότι το λεξικό αυτό, που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στη χώρα 
μας για τη σύνταξη λεξικού της αρχαίας ελληνικής για σχολική χρήση, θα αποτελέ-
σει την αφορμή για τη σύνταξη και άλλων ανάλογων λεξικών στο μέλλον, που θα 
στηρίζονται στις παρατηρήσεις και την παιδαγωγική εμπειρία των συναδέλφων 
που διδάσκουν στη Μέση Εκπαίδευση, ώστε να φτάσουμε κάποτε σε μορφή λεξι-
κών των κλασικών γλωσσών που θα είναι εύληπτα στο μαθητή και χρήσιμα στον 
εκπαιδευτικό. 
 

                                          Η Συντακτική Ομάδα 

 

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. 

Γεώργιος Ξενής, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου                      

Ασημάκης Φλιάτουρας, δρ Φιλολογίας 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

 

με καφέ χρώμα σημειώνεται η σημασία της λέξης 

σε πλαγιαστά γράμματα γράφεται κυρίως το αρχαίο παράδειγμα ή παράθεμα, 

αλλά δευτερευόντως γράφονται και ορισμένοι υπολημ-

ματικοί τύποι 

= (σε μαύρο χρώμα) εισάγει τη μετάφραση του αρχαίου παραδείγματος ή 

παραθέματος στη νέα ελληνική 

= (σε έντονο μπλε χρώμα) συνώνυμα (αρχαίες λέξεις με παρόμοια σημασία) 

≠ (σε έντονο μπλε χρώμα) αντώνυμα (αρχαίες λέξεις με αντίθετη σημασία) 

«   » μέσα σε εισαγωγικά περικλείεται η σημασία κάποιων 

χρόνων, συνωνύμων και αντωνύμων, νεοελληνικών 

λέξεων και λέξεων στο πλαίσιο συνήθως του ετυμο-

λογικού τμήματος του λήμματος 

 (σε μπλε χρώμα) οικογένεια της λέξης (λέξεις που έχουν την ίδια ρίζα / 

βάση με το λημματικό τύπο, τα παράγωγα και τα 

σύνθετά της) 

ΝΕ (σε έντονο μπλε 

χρώμα) 

λέξεις της νέας ελληνικής που προήλθαν από τις 

αντίστοιχες λέξεις της αρχαίας γλώσσας 

 (σε έντονο μπλε χρώμα) βλέπε 

[    ] μέσα σε αγκύλες περιλαμβάνεται το ετυμολογικό 

τμήμα του λήμματος 

> (στο ετυμ. τμήμα)  εξελίσσεται/εξελίχθηκε σε, π.χ. αἴθ-ω + -ρα > αἴθρα, ἡ 

< (στο ετυμ. τμήμα) προέρχεται/προήλθε από, π.χ. αἴθρα, ἡ < αἴθ-ω + -ρα 

* (στο ετυμ. τμήμα) δε μαρτυρείται ο τύπος, δεν απαντά πουθενά μέσα 

στα κείμενα και είναι εντελώς υποθετικός (π.χ. *ἀγάλ-

jομαι > ἀγάλλομαι, *wek-: ἄκων) 
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                                               ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 

 

αβέβ(αιος) 

αγγλ(ικός) 

αγγλοσαξον(ικός) 

άγν(ωστος) 

ΑΕ = αρχαίος ελληνικός 

αθροιστ(ικός) 

αιγυπτ(ιακός) 

αιολ(ικός) 

αιτ(ιατ)(ική) 

ακκαδ(ικός) 

αλβ(ανικός) 

αμετάβ(ατος) 

αναδιπλ(ασιασμός) 

αναφορ(ικός) 

αντίθ(ετος) 

αντικ(είμενο) 

αντων(υμία) 

αόρ(ιστος) 

απαρέμφ(ατο) 

απλολ(ογία) 

απρόσ(ωπος) 

αργολ(ικός) 

αρκ(αδικός) 

αρμ(ενικός) 

αρνητ(ικός) 

αρσεν(ικός) 

αρχ(αίος) 

ασυναίρ(ετος) 

αττ(ικός) 

βαλτ(ικός) 

βαλτο-σλαβ(ικός) 

βεβαιωτ(ικός) 

βλ(έπε) 

γαλατ(ικός) 

γεν(ική) 

γερμ(ανικός) 

γοτθ(ικός) 

δάν(ειος) 

δεικτ(ικός) 

δηλ(αδή) 

δημοτ(ικός) 

διαλ(εκτικός) 

δοτ(ική) 

δωρ(ικός) 

εβρ(αϊκός) 

εγκλιτ(ικός) 

έκφρ(αση) 

ελλ(ηνικός) 

ενεργ(ητικός) 

ενεστ(ώτας) 

ένθ(ημα) 

εν(ικός) 

ενν(οείται) 

επέκτ(αση) 

επιγρ(αφή) 

επίθ(ημα) 

επίρρ(ημα) 

επιφ(ώνημα) 

ετυμ(ολογία) 

ηχομιμ(ητικός) 

θεσσαλ(ικός) 

θρακ(ικός) 

ιλλυρ(ικός) 

ινδ(ικός) 

ΙΕ = ινδοευρωπαϊκός 

ιρλ(ανδικός) 

ισλ(ανδικός) 

ιταλ(ικός) 

ιων(ικός) 

κ.ά. = και άλλα 

καρ(ικός) 

καυκασ(ιανός) 

κλητ(ική) 

κρητ(ικός) 

κτλ. = και τα λοιπά 

κυπρ(ιακός) 

λατ(ινικός) 

λ(έξη) 

λ(ήμμα) 

λιθ(ουανικός) 

λόγ(ιος) 

λοκρ(ικός) 

λυδ(ικός) 

λ.χ. = λόγου χάριν 

μακεδ(ονικός) 

μέλλ(οντας) 

μεσογ(ειακός) 
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μεταβ(ατικός) 

μεταγεν(έστερος) 

μεταπτ(ωτικός) 

μεταφορ(ικός) 

μικρασ(ιατικός) 

μόρ(ιο) 

μτχ. = μετοχή 

μυκην(αϊκός) 

ΝΕ = νεοελληνικός, ή, -ό 

ομόρρ(ιζος) 

ονομαστ(ική) 

οσετ(ικός) 

ουδ(έτερος) 

ουμβρ(ικός) 

ουσιαστικοπ(οίηση)  

παθ(ητικός) 

παρ(αγωγικός) 

παράγ(ωγος) 

παράγ. λ. = παράγωγη    

  λέξη 

παρακ(είμενος) 

παράλλ(ηλος) 

παρατ(ατικός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

πβ. = παράβαλε 

περιληπτ(ικός) 

περσ(ικός) 

πιθ(ανός) 

πληθ(υντικός) 

ποιητ(ικός) 

προεκτετ(αμένος) 

προελλ(ηνικός) 

πρόθ(εση) 

προθεμ(ατικός) 

προθετ(ικός) 

προστ(ακτική) 

πρόσ(ωπο) 

προσ(ωπ)(ικός) 

πρωσ(ικός) 

π.χ. = παραδείγματος    

    χάριν 

ρ(ήμα) 

ρηματ(ικός) 

ρωσ(ικός) 

σημ(ασία) 

σημιτ(ικός) 

σκυθ(ικός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

σλαβ(ικός) 

σλοβακ(ικός) 

σλοβεν(ικός) 

σουμερ(ικός) 

στερ(ητικός) 

συγγεν(ικός) 

συγκρ(ιτικός) 

συνεσταλμ(ένος) 

συνηρημ(ένος) 

συνθ(ετ)(ικός) 

σύνθ(ετος) 

σύνθ. λ. = σύνθετη 

  λέξη 

συντ(ελεσμένος) 

τοχαρ(ικός) 

υπερθετ(ικός) 

υπερσ(υντέλικος) 

υποκοριστ(ικός) 

φοινικ(ικός) 

φρ(άση) 

φρυγ(ικός) 

χετιτ(ικός) 
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                                  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
 
Αἰσχίνης: Κατὰ Κτησιφῶντος 

     Περὶ τῆς παραπρεσβείας 
     Κατὰ Τιμάρχου 

 
Ἀνδοκίδης: Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου  

Περὶ τῆς πρὸς     
 Λακεδαιμονίους εἰρήνης 
Περὶ τῶν μυστηρίων 

  
Ἀντιφῶν: Περὶ τοῦ Ἡρῴδου φόνου 

Περὶ τοῦ χορευτοῦ 
Τετραλογία Α΄, Β΄, Γ΄  
Φαρμακείας κατὰ τῆς    
μητρυιᾶς 

  
Ἀριστοτέλης: Ἠθικὰ Νικομάχεια 

Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι 
Πολιτικὰ 
Ῥητορικὴ 

 
∆είναρχος: Κατ’ Ἀριστογείτονος 

Κατὰ ∆ημοσθένους 
Κατὰ Φιλοκλέους 

 
∆ημοσθένης: Κατὰ Λεπτίνου 

Κατὰ Μειδίου 
Κατὰ Φιλίππου Α΄ 
Ὀλυνθιακὸς Α΄, Β΄, Γ΄ 
Περὶ Ἁλοννήσου 
Περὶ συμμοριῶν 
Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς 
Λεπτίνην 

Περὶ τῆς 
παραπρεσβείας  

Περὶ τῆς τῶν Ῥοδίων 
ἐλευθερίας 

Περὶ τοῦ στεφάνου 
Πρὸς τὴν ἐπιστολὴν τὴν 
Φιλίππου 

Φιλιππικὸς Α΄, Β΄, Γ΄ 
Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ 

ὀνόματος 
 
Θουκυδίδης: Ἱστορίαι 

Ἰσοκράτης: Ἀρεοπαγιτικὸς 
Ἑλένης ἐγκώμιον 
Εὐαγόρας 
Νικοκλῆς 
Πανηγυρικὸς 
Παναθηναϊκὸς 
Περὶ τῆς ἀντιδόσεως 
Περὶ τῆς εἰρήνης 
Πρὸς Νικοκλέα 
Φίλιππος 

 
Λυκοῦργος: Κατὰ Λεωκράτους 
 
Λυσίας: Κατὰ Ἀγοράτου 

Κατὰ Ἐρατοσθένους 
Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους  
φόνου ἀπολογία 

 
Ξενοφῶν: Ἀπομνημονεύματα  

Ἑλληνικὰ 
Κύρου Ἀνάβασις 
Κύρου παιδεία 
Οἰκονομικὸς 
Συμπόσιον 

 
Πλάτων: Ἀπολογία Σωκράτους 

Γοργίας 
Εὐθύδημος 
Εὐθύφρων 
Ἱππίας μείζων 
Κρατύλος 
Κρίτων 
Λάχης 
Μένων 
Νόμοι 
Πολιτεία 
Πρωταγόρας 
Συμπόσιον 
Φαίδων 
Φαῖδρος 
Χαρμίδης 
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 15

A 
A, α, ἄλφα, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. 

• ως αριθμητικό σύμβολο α´ =1, αλλά ͵α = 
1.000. 

• στη σύνθεση εμφανίζεται ως: 

• ἀ-/ἀν- στερητικό (ΙΕ προέλευσης): εκφρά-
ζει έλλειψη, στέρηση ή απουσία, π.χ. σοφός 
- ἄσοφος (= αυτός που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη σοφίας)· πριν από φωνήεν, το στε-
ρητικό ἀ- εμφανίζεται ως ἀν-, π.χ. ἀνέστιος 
(= αυτός που δεν έχει εστία). 

• ἁ-/ἁμ- αθροιστικό (ΙΕ προέλευσης). Πιο 
ορθά ἁ- (με δασεία), π.χ. ἁπλοῦς, ἁθρόος. 
Συχνά όμως ἀ- (με ψιλή), λόγω ανομοίω-
σης προς δασέα σύμφωνα που ακολου-
θούν, π.χ. ἄλοχος (= σύζυγος). 

• ἀ- προθετικό (ΙΕ προέλευσης): εμφανί-
ζεται στην αρχή της λέξης (όπου σε ομόρ-
ριζους τύπους άλλων ΙΕ γλωσσών μπορεί 
να μην υπάρχει: ἀνήρ - αρχ. ιταλ. ner-, ἀ-
στήρ - λατ. stella). 
[αρχ. φοινικικό alef «βόδι» > ἄλφα· το 
στερητικό ἀ- ή ἀν- προέρχεται από το ΙΕ 
στερητικό μόριο *nο-, πβ. λατ. amicus 
«φίλος» αλλά in-imicus «εχθρός»]. 

ἄβαξ, -ακος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

πλάκα, σανίδα (τη χρησιμοποιούσαν για την κα-
ταμέτρηση των ψήφων): τὰς ψήφους διαριθμῶ 
ἐπὶ τοῦ ἄβακος = καταμετρώ τις ψήφους πά-
νω στην υπολογιστική πλάκα. 

  παράγ. ἀβάκιον.  
ΝΕ άβακας. 
[αβέβ. ετυμ., πιθ. δάν.]. 

Ἀβδηρίτης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

άνδρας κατάγομενος από τα Άβδηρα, που ή-
ταν πόλη της Θράκης.  

• ως Ἀβδηρίτας οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν 
παροιμιωδώς τους ηλίθιους.                                                          

[παράγ. λ. Ἄβδηρα + παρ. επίθ. -ίτης]. 

ἀβέβαιος, -ος, - ον ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀβεβαιότερος 
Υπερθετικός ἀβεβαιότατος 

αναξιόπιστος, ασταθής, άστατος: ἀβέβαιός ἐ-
στιν ὁ πλοῦτος = ο πλούτος είναι αναξιόπι-
στο πράγμα. = ἄπιστος, ἐπισφαλής. ≠ ἀξιόπι-
στος, πιστός.  
ΝΕ αβέβαιος «όχι ασφαλής» (μέλλον αβέβαιο). 
[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + βέβαιος]. 

ἀβέλτερος, -ος, - ον ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀβελτερώτερος 
Υπερθετικός ἀβελτερώτατος 

ηλίθιος: ἀβέλτερος φαίνεται = φαίνεται ηλίθι-
ος. = εὐήθης, ἄνους. ≠ δεινός «έξυπνος». 

  παράγ. ἀβελτερία, -ας, ἡ «ηλιθιότητα». 
[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + βέλτ-ερος (πβ. βελτ-ίων)]. 

ἀβίωτος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

αυτός τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ζήσει, α-
νυπόφορος: ἀβίωτον πεποίηκέν μοι τὸν βίον = 
μου έχει κάνει τη ζωή ανυπόφορη.  ≠ βιωτός.  
ΝΕ αβίωτος.  
[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + βιωτός (< βιόω + παρ. ε-
πίθ. -τός)]. 
ἄβουλος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀβουλότερος 
Υπερθετικός ἀβουλότατος 

απερίσκεπτος: ἀνὴρ ἄβουλος = απερίσκεπτος ά-
ντρας. = ἀπερίσκεπτος. ≠ εὔβουλος, φρόνιμος. 

  παράγ. ἀβουλία, -ας, ἡ «απερισκεψία».  

ΝΕ άβουλος (που του λείπει η θέληση).  
[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + βούλ-ομαι]. 
ἁβρύνω ΡΗΜΑ  
1. κάνω κάποιον λεπτό στους τρόπους ή με-
ταχειρίζομαι κάποιον με λεπτότητα. 

2. μέση φωνή ἁβρύνομαι καυχιέμαι: ἵπποις ἡϐρ-
ύνετο = καυχιόταν για τα άλογά του. = ἀγάλ-
λομαι, μέγα φρονῶ ἐπί τινι. 

 παράγ. ἁβρυντικός, σύνθ. ἐναβρύνομαι. 
[παράγ. λ. ἁβρός + παρ. επίθ. -ύνω]. 

ἀγαθός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀμείνων, ἀρείων / βελτίων 

/ κρείττων / λῴων 
Υπερθετικός ἄριστος / βέλτιστος /  

κράτιστος / λῷστος 
Α. για πρόσωπα  
1. ο υψηλής καταγωγής: δεσπότης ἀγαθὸς καὶ 
ἐξ ἀγαθῶν = άρχοντας υψηλής καταγωγής και 
προερχόμενος από άτομα υψηλής καταγωγής. = 
γενναῖος, εὐγενής. ≠ ἀγεννής, φαῦλος. 

2. μέλος της πολιτικής μερίδας των αριστο-
κρατών (ιδιαίτερα στη φρ. καλοὶ κἀγαθοί).  
βέλτιστος, κράτιστος. 

3. γενναίος (καθώς η ανδρεία αποδιδόταν σε ά-
τομα υψηλής καταγωγής). = ἀνδρεῖος. ≠ δειλός. 
4. ικανός: ἀγαθὸς πύκτης = ικανός πυγμάχος. 
≠ φαῦλος «ανίκανος, κακός». 

5. με ηθική σημ. καλός, ενάρετος: τὸν κακὸν 
ἄνδρα ἀγαθὸν ποιῶ = κάνω τον κακό άν-
θρωπο καλό. 

6. ὦ ᾿γαθὲ καλέ μου φίλε (χρησιμοποιείται ως 
μορφή ήπιας συμϐουλής ή ήπιας επίπληξης): μή-
πω, ὦ ᾿γαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν = ας μην πάμε ακό-
μη προς τα εκεί, καλέ μου φίλε. 

Β. για πράγματα  
1. χρήσιμος: οἶδά τι πυρετοῦ ἀγαθόν = γνωρί-
ζω κάτι χρήσιμο για τον πυρετό. 

2. ηθικά καλός: ἔργα ἀγαθά = καλά έργα. 
= σπουδαῖος «ηθικά καλός». ≠ πονηρός. 
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3. ως ουσιαστικό για πρόσωπα ή πράγματα τὸ ἀ-
γαθὸν καλό πράγμα, ευλογία, ευεργεσία, α-
γαθό: ὦ μέγα ἀγαθὸν σὺ τοῖς φίλοις, Κῦρε = 
εσύ, μεγάλη ευλογία για τους φίλους, Κύρε. 

• ἐπ’ ἀγαθῷ τινος για το καλό κάποιου: ἐπ’ 
ἀγαθῷ τῆς Πελοποννήσου ποιῶ τι = κά-
νω κάτι για το καλό της Πελοποννήσου.  

• στον πληθ. τὰ ἀγαθά αγαθά, τα καλά της 
τύχης, θησαυροί, πλούτη. 

  παράγ. ἀγαθωσύνη, ἀγαθότης, Ἀγάθων, 
σύνθ. ἀγαθοεργός, ἀγαθοποιός.  
ΝΕ αγαθός (με τη σημ. Α5, λ.χ. αγαθή ψυχή). 
[αβέβ. ετυμ.].  

ἀγάλλω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἤγαλλον 
Μέλλ. ἀγαλῶ 
Αόρ. ἤγηλα 
Παθ. ενεστ. ἀγάλλομαι 
Παθ. παρατ. ἠγαλλόμην 

1. εξυμνώ, τιμώ: τοὺς θεοὺς ἀγάλλω = εξυμνώ 
τους θεούς. = τιμάω. 

2. μέση φωνή ἀγάλλομαι χαίρομαι, καυχιέμαι: 
εὐτυχίαις ἠγάλλεσθε = καυχόσασταν για την 
ευτυχισμένη ζωή σας.  = μέγα φρονῶ ἐπί τινι. 

  παράγ. ἄγαλμα, σύνθ. ἐπαγάλλω.  
ΝΕ αγάλλομαι (σε ποιητικό λόγο) «χαίρο-
μαι» (με τη σημ. 2). 
[αβέβ. ετυμ., *ἀγάλ-jομαι, πβ. ἄγαλ-μα]. 

ἄγαμαι ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἠγάμην 
Μέλλ.  ἀγάσομαι & με μέση σημ. 

ἀγασθήσομαι 
Αόρ.  ἠγασάμην & με μέση σημ. 

ἠγάσθην 
1. θαυμάζω: ἄγαμαί τινα τῆς ἀνδρείας = θαυ-
μάζω κάποιον για τη γενναιότητά του. = ζη-
λόω. 

2. εκπλήσσομαι: ἠγάσθην αὐτοῦ εἰπόντος 
ταῦτα = έμεινα έκπληκτος που είπε αυτά τα 
πράγματα. = θαυμάζω. 

3. ευχαριστιέμαι: ἄγαμαι τοῖς ἔργοις τινός = 
ευχαριστιέμαι με τα έργα κάποιου. = ἥδομαι, 
χαίρω. 

 παράγ. ἀγαστός, ἄγασμα, σύνθ. ὑπεράγα-
μαι.  
ΝΕ λόγ. επίθετο αγαστός «θαυμαστός». 
[αβέβ. ετυμ., πβ. ἄγαν]. 

ἄγαν ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

πάρα πολύ: ἄγαν κοῦφος = πάρα πολύ ελα-
φρός. ἡ ἄγαν ἐλευθερία = η υπερϐολική ελευ-
θερία. = λίαν, σφόδρα. ≠ ἐλάχιστα, ἥκιστα. 

• έκφραση μηδὲν ἄγαν τίποτε (να μην κά-
νεις) σε υπερβολικό βαθμό (παροιμιώδης 
φράση, την οποία ο Αριστοτέλης αποδίδει 

στο Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο, έναν από 
τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας). 

[αρχικά αιτιατ. ἄγαν του ουσ. *ἄγᾱ = ἄγη, ἡ 
«σεβασμός, θαυμασμός», πβ. δωρεάν]. 

ἀγανακτέω -ῶ ΡΗΜΑ  

1. δυσαρεστούμαι: ἀγανακτεῖ τοῖς σκώμμασι 
= δυσαρεστείται με τα αστεία. = δυσχεραίνω 
ἐπί τινι. ≠ ἥδομαι, ἀγάλλομαι, τέρπομαι, εὐ-
φραίνομαι. 

2. αγανακτώ: ταῦτ’ ἀγανακτοῦσιν, ὅτι ἐγὼ 
τῷ πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι = γι’ αυτόν το 
λόγο αγανακτούν, διότι εγώ ασκώ δίωξη κα-
τά του πατέρα μου για φόνο. = ἄχθομαί τινι. 

 παράγ. ἀγανάκτησις.  
ΝΕ αγανακτώ (σημ. 2). 
[αβέβ. ετυμ., ίσως σύνθ. λ. * ἀγανέκτης «που 
έχει τραβήξει πολλά» (< ἄγαν + ἔχω) > *ἀγα-
νάκτης (αφομοίωση α-έ > α-ά)].  

ἀγαπάω -ῶ ΡΗΜΑ  
1. αγαπώ: οἱ πατέρες τοὺς αὑτῶν παῖδας ἀ-
γαπῶσιν = οι πατέρες αγαπούν τα παιδιά 
τους. = φιλέω «αγαπώ». ≠ μισέω. 

2. είμαι ικανοποιημένος: ἀγαπήσω, εἰ τὸ σῶ-
μα σώσω = θα είμαι ικανοποιημένος, αν σώ-
σω τον εαυτό μου. οὐκ ἀγαπῶ τοῖς ὑπάρχου-
σιν ἀγαθοῖς = δεν είμαι ικανοποιημένος με τα 
πλούτη που έχω. = ἀρκεῖ μοι... 

  παράγ. ἀγαπητός, ἀγαπητικός, ἀγάπησις, 
σύνθ. ὑπεραγαπάω.  

ΝΕ αγαπώ (σημ. 1).  
[αβέβ. ετυμ., εφόσον η συνήθης σύνδεση με το 
ἄγαν δεν ικανοποιεί και δε δικαιολογεί το -π]. 

ἄγγαρος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

Πέρσης έφιππος ταχυδρόμος (που μετέφερε πα-
ραγγέλματα ή μηνύματα του βασιλιά).  

ΝΕ το ομόρριζο η αγγαρεία. 

[δάν. από την αρχ. περσική]. 
ἀγγέλλω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἤγγελλον 
Μέλλ. ἀγγελῶ 
Αόρ.  ἤγγειλα 
Παρακ. ἤγγελκα 
Μέσ. αόρ.  ἠγγειλάμην  
Παθ. μέλλ. ἀγγελθήσομαι  
Παθ. παρακ. ἤγγελμαι 
Παθ. υπερσ. ἠγγέλμην 

αγγέλλω, αναγγέλλω. =  καταγγέλλω «αγγέλ-
λω». 

  παράγ. ἄγγελμα, σύνθ. ἐξαγγέλλω, κα-
ταγγέλλω, προαγγέλλω, ἐπαγγέλλομαί τι.  
ΝΕ αγγέλλω.  
[παράγ. λ. ἄγγελ-ος + παρ. επίθ. -jω (*ἀγγέλ-
jω > ἀγγέλλω)]. 

ἄγγελος, -ου, ὁ, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

αγγελιοφόρος, απεσταλμένος. 
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  παράγ. ἀγγελία, ἀγγελικός, ἀγγέλλω, 
σύνθ. εὐάγγελος, εὐαγγελίζομαι. 

ΝΕ άγγελος (με άλλη σημ., πτερωτό ον κτλ.). 

[αβέβ. ετυμ., πιθανό δάν. από γλώσσα της Α-
νατολής]. 

ἄγε, ἄγετε ΡΗΜΑ 

προστακτικές του ἄγω που χρησιμοποιούνται ως 
επιρρήματα εμπρός!, έλα!: «Ἄγε τοίνυν», ἔφη ὁ 
Κῦρος,  «σκοπῶμεν νῦν τὰ  ἐμοὶ πεπραγμένα 
πάντα» = «εμπρός λοιπόν» είπε ο Κύρος «ας 
εξετάσουμε τώρα όλα τα κατορθώματά μου». 
= φέρε «εμπρός». 

ἀγείρω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἤγειρον 
Μέλλ. ἀγερῶ 
Αόρ. αʹ ἤγειρα 
Μέσ. αόρ. αʹ ἠγειράμην 
Παθ. αόρ. αʹ ἠγέρθην  
Παθ. παρακ. ἀγήγερμαι 

συγκεντρώνω: τὸν στόλον ἀγείρω = συγκε-
ντρώνω το στόλο. =  συνάγω.  ≠ διασκεδάν-
νυμι «διασκορπίζω». 

  παράγ. ἀγορά, σύνθ. συναγείρω, πανήγυ-
ρις. [πιθ. σύνθ. λ. αθρ. ἀ- + *γερ- (πβ. ἄγρα, ἀ-
γρέω) > *ἀγέρ-j-ω > ἀγείρω]. 

ἀγενής, -ής,  -ὲς ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός  ἀγενέστερος 
Υπερθετικός ἀγενέστατος 

1. αγέννητος, αδημιούργητος (δηλ. άναρχος): 
γέγονεν ἢ ἀγενές ἐστιν; = (το σύμπαν) έχει 
δημιουργηθεί ή είναι αδημιούργητο;  

2. άτεκνος. 3. ποταπός, χαμερπής. 
ΝΕ αγενής «που του λείπουν οι καλοί τρό-
ποι».  
[παράγ. λ.  στερ. ἀ- + γέν-ος < γίγνομαι]. 

ἀγεννής, -ής, -ὲς ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀγεννέστερος 
Υπερθετικός ἀγεννέστατος 

1. αυτός που έχει ταπεινή, άσημη καταγωγή: 
οἱ ἀγεννεῖς πλείους τὸν ἀριθμόν εἰσι τῶν 
γενναίων = οι ταπεινής καταγωγής άνθρωποι 
είναι περισσότεροι στον αριθμό από τους υ-
ψηλής καταγωγής. ≠ γενναῖος «ο υψηλής κα-
ταγωγής», ἀγαθός. 

2. για πράγματα άθλιος, αχρείος: βωμολοχεύ-
ματ’ ἀγεννῆ = άθλιες βωμολοχίες.  

  παράγ. ἀγέννεια, ἀγεννησία, ἀγέννητος. 

[σύνθ. λ. στερητ. ἀ- + γέννα, ἡ «ευγενής κα-
ταγωγή», ρ. γεννάω]. 

ἄγημα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

τμήμα στρατεύματος. 

ΝΕ άγημα.  

 [δωρ. ἄγημα = ἥγημα < ἡγέομαι]. 

ἀγήρατος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

αγέραστος: ἡ ταῖς ψυχαῖς ῥώμη τῶν ἀγαθῶν 
ἀνδρῶν ἀγήρατός ἐστι = η ψυχική δύναμη 
των ενάρετων ανδρών είναι αγέραστη.  
ΝΕ αγέραστος.  
[παράγ. λ. στερ. ἀ - + *γηρα-τός  (< γηράσκω 
+ παρ. επίθ. –τος)]. 

ἅγιος, -ία, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός  ἁγιώτερος 
Υπερθετικός ἁγιώτατος 

1. για πράγματα αφιερωμένος στους θεούς, ιε-
ρός, άγιος: ἐν μέσῳ ἱερὸν ἅγιον ἦν = στο μέσο 
υπήρχε άγιο ιερό.  

2. για πρόσωπα άγιος, αγνός: ὑμᾶς πάντες 
πρότερον ἁγίους ἐνόμιζον = προηγουμένως 
όλοι σας θεωρούσαν αγνούς. 

  παράγ. ἁγιότης, ἁγιάζω, ἁγιωσύνη,  σύνθ. 
ἁγιοφόρος, ἁγιογράφος.  
ΝΕ άγιος (και με τις δύο σημ.).  
[*jαγ- (πβ. ἄγ-ος, ἁγ-νός), πβ. αρχ. ινδ. yájati 
«τιμώ με προσευχές ή θυσίες»· η ψιλή στο ἄ-
γος αντί *ἅγος επικράτησε για να μη συμπέ-
σει με τις ιερές λέξεις ἅγιος, ἁγνός]. 

ἀγνοέω -ῶ ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἠγνόουν 
Μέλλ. ἀγνοήσω 
Αόρ. ἠγνόησα 
Παρακ. ἠγνόηκα 
Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

ἀγνοήσομαι 
«θα αγνοηθώ» 

Παθ. μέλλ. ἀγνοηθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἠγνοήθην 
Μέσ. παρακ. ἠγνόημαι 

αγνοώ: ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν = α-
γνοεί τα πάντα και δε γνωρίζει τίποτε. = οὐ 
γιγνώσκω, οὐκ οἶδα. ≠ οἶδα, γιγνώσκω, ἐπί-
σταμαι. 

  παράγ. ἄγνοια.  
ΝΕ αγνοώ. 

[παράγ. λ. στερ. ἀ - + γνο- (*γνω- του γι-γνώ-
σκω) + παρ. επίθ. -έ-ω]. 

ἄγνυμι ΡΗΜΑ  
ρήμα του ποιητικού λόγου. Στον πεζό λόγο χρησι-
μοποιείται το σύνθετο  κατάγνυμι. 
Μέλλ. ἄξω 
Αόρ. ἔαξα 
Παρακ.  
με παθ. σημ. 

ἔαγα  
«έχω θραυσθεί» 

Παθ. αόρ. ἐάγην 
σπάζω, συντρίβω.    
[*Fαγ-, συγγεν. με τοχαρι. wâk- «σκάζω» ]. 
ἀγορά, -ᾶς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. η συνέλευση του λαού ή ο τόπος της συνέ-
λευσης αυτής. 

2. ο τόπος αγοραπωλησιών, αγορά, ή τα ίδια 
τα προϊόντα που πουλιούνται στην αγορά: 
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οὐ δέχομαί τινα ἀγορᾷ οὐδ’ ἄστει = δεν επι-
τρέπω την είσοδο σε κάποιον, ούτε στην αγο-
ρά ούτε στην πόλη. 

3. ως ένδειξη χρόνου ἀγορὰ πλήθουσα  
το χρονικό διάστημα από τις δέκα το πρωί 
έως τις δώδεκα το μεσημέρι, όταν η ἀγορά 
(σημ. 2) ήταν γεμάτη με κόσμο: πρῴ τε γὰρ 
εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ᾔει καὶ 
πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν = και δι-
ότι το πρωί πήγαινε στους χώρους των περι-
πάτων και στα γυμναστήρια και κατά το με-
σημέρι παρουσιαζόταν εκεί. 

• έκφραση ἀγορᾶς διάλυσις το χρονικό διά-
στημα μετά την αποχώρηση του κόσμου 
από την ἀγοράν (σημ. 2), το απόγευμα. 

  παράγ. ἀγοραῖος, ἀγοράζω, σύνθ. ἀγορα-
νόμος, ἀγορανομία.  
ΝΕ αγορά (σημ. 2).  

[*ἀγορ- (< *ἀγερ-, πβ. ἀγείρω «συγκεντρώνω» 
< *ἀγέρ-jω) + παρ. επίθ. -ά. Πβ. αιολ. ἄγυρις 
«συγκέντρωση», απ’ όπου σύνθ. ὁμ-ήγυρις, 
παν-ήγυρις]. 

ἀγοράζω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἠγόραζον 
Μέλλ. ἀγοράσω 
Αόρ. ἠγόρασα 
Παρακ. ἠγόρακα 
Μέσ. αόρ. ἠγορασάμην 
Παθ. αόρ. ἠγοράσθην 
Παθ. παρακ. ἠγόρασμαι 

1. συχνάζω στην ἀγοράν (σημ. 2).  

2. συγκεντρώνομαι στην ἀγοράν (σημ. 2): ἐ-
σελθόντες ἐς τὴν πόλιν ἠγόραζον = αφού ει-
σήλθαν στην πόλη, συγκεντρώθηκαν στην α-
γορά. 

3. αγοράζω: ἐκ τῆς πόλεως ἠγόραζον τὰ ἐπι-
τήδεια = αγόραζαν τις προμήθειες από την 
πόλη. = ὠνέομαι «αγοράζω».  ≠ πωλέω. 

• μέση φωνή ἀγοράζομαι: αγοράζω για τον ε-
αυτό μου: εἶπε τὰ ἐπιτήδεια ἀγοράζεσθαι καὶ 
συσκευάζεσθαι = είπε να αγοράσουν για τον 
εαυτό τους τις προμήθειες και να τις συσκευ-
άσουν.    

  παράγ. ἀγοραστής, ἀγοραστικός, σύνθ. 
ἀγορανόμος, ἀγορανομέω. 
ΝΕ αγοράζω (με τη σημ. 3). 

[παράγ. λ. ἀγορά + παρ. επίθ. -άζω < *-άδjω]. 

ἀγοραῖος, -αῖος, -αῖον ΕΠΙΘΕΤΟ  

1. εκείνος που συχνάζει στην ἀγοράν (σημ. 2): 
ὁ ἀγοραῖος ὄχλος = ο κόσμος που συχνάζει 
στην αγορά.   

• οἱ ἀγοραῖοι οι κοινοί θνητοί, ο όχλος: τὰ 
συμπόσια τῶν ἀγοραίων. 

2. για πράγματα συνηθισμένος, κοινός, χυδαί-
ος: σκώμματα ἀγοραῖα. 

ΝΕ αγοραίος «χυδαίος».  

[παράγ. λ. ἀγορά + παρ. επίθ. -αῖος]. 

ἀγορεύω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἠγόρευον 
Μέλλ. (σύνθ.) -αγορεύσω & -ερῶ 
Αόρ. (σύνθ.) -ηγόρευσα  

& -εῖπον 
Παρακ. (σύνθ.) -είρηκα  
Υπερσ. (σύνθ.) -ειρήκειν 
Μέσ. μέλλ. (σύνθ.) -αγορεύσομαι 
Παθ. μέλλ. (σύνθ.) -ρηθήσομαι 
Παθ. αόρ. (σύνθ.) -ηγορεύθην 

& -ερρήθην 
Παθ. παρακ. (σύνθ.) -είρημαι  
Παθ. υπερσ. (σύνθ.) -ειρήμην 

μιλώ στην ἀγοράν (σημ. 1): τίς ἀγορεύειν βούλε-
ται; = ποιος θέλει να απευθυνθεί στη συνέλευ-
ση; (ερώτηση την οποία υπέϐαλλε ο κήρυκας στα 
μέλη της εκκλησίας του δήμου των Αθηναίων). 
= δημηγορέω, ῥητορεύω. 

  παράγ. ἀγόρευσις, σύνθ. ἀναγορεύω, ἀ-
παγορεύω.  
ΝΕ αγορεύω (κυρίως στη βουλή και το δικαστή-
ριο).  
[παράγ. λ. ἀγορά + παρ. επίθ. -εύω]. 

ἄγρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

κυνήγι, καταδίωξη: ἐς ἄγρας ἔρχομαι = πη-
γαίνω στα κυνήγια. ἄγρα ἀνθρώπων = κατα-
δίωξη ανθρώπων. = κυνηγέσιον, θήρα. 

  παράγ. ἀγραῖος.  
ΝΕ άγρα (λ.χ. άγρα ψήφων). 

[*ἀγ- (ἄγω), πβ. ἀγρέω «συλλαμβάνω»]. 
ἀγρεύω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἤγρευον 
Μέλλ. ἀγρεύσω 
Αόρ. ἤγρευσα 
Παθ. αόρ. ἠγρεύθην 

πιάνω στο κυνήγι ή στο ψάρεμα, αρπάζω: ἀ-
γρεύω τῷ ἀμφιϐλήστρῳ ἰχθῦς = πιάνω ψάρια 
με το δίχτυ. 

[παράγ. λ. ἄγρα + παρ. επίθ. -εύω]. 

ἄγριος, -ία & -ιος, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀγριώτερος 
Υπερθετικός ἀγριώτατος 

1. αυτός που ζει στους αγρούς. ≠ ἥμερος (για 
ζώα). 

2. με ηθική σημ. άγριος, άξεστος. = ἀπαίδευτος. 

  παράγ. ἀγριότης, ἀγριόω, ἀγρίως, ἀγριαί-
νω, σύνθ. ἀγριέλαιος, ἀγριόφωνος.  
ΝΕ άγριος (με όλες τις σημ).  
[*ἀγ- (ἄγω) + παρ. επίθ. -ρ-ιος]. 

ἄγροικος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
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1. αυτός που κατοικεί στους αγρούς, στην πε-
διάδα: ἄγροικα ζῷα = ζώα των αγρών. ≠ ὄ-
ρεια ζῷα = ζώα του βουνού. 

2. ο άνθρωπος της υπαίθρου, ο χωρικός. 

3. ο χωριάτης, ο άξεστος: ἄγροικός ἐστιν = εί-
ναι χωριάτης. ≠ ἀστεῖος «άνθρωπος του άστεως, 
της πόλης». 

  παράγ. ἀγροικίζομαι, ἀγροικία «χωριατο-
σύνη».  
ΝΕ αγροίκος (με μετάθεση του τόνου και  
σημ. 3).  
[σύνθ. λ. ἀγρός + οἰκέω]. 

ἀγρός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. ως επί το πλείστον στον πληθυντικό ἀγροί χω-
ράφια. = κτήματα. 

2. η ύπαιθρος (σε αντιδιαστολή προς τα ἄστυ, 
πόλις, κώμη): κατ’ ἀγροὺς τῆς χώρας γίγνεταί 
τι = συμϐαίνει κάτι στην ύπαιθρο της χώρας. 

  παράγ. ἀγρότης, ἀγροτικός, σύνθ. ἀγρο-
κόμος, ἀγρονόμος.  
ΝΕ αγρός (σημ. 1). 

[*ἀγ- (ἄγω) + παρ. επίθ. -ρός]. 

ἄγχι ΕΠΙΡΡΗΜΑ  
λέξη αυστηρά ποιητική, που όμως απαντά σε σύν-
θετες λέξεις του πεζού λόγου ως πρώτο συνθετικό, 
λ.χ. ἀγχέμαχος «αυτός που μάχεται από κοντά» 
κτλ. 
Συγκριτικός ἆσσον & ἄσσον 
Υπερθετικός ἄγχιστα 

κοντά. = ἐγγύς, πλησίον, πέλας. ≠  μακράν, 
πόρρω.  

  παράγ. ἀγχιστεία, σύνθ. ἀγχέμαχος, ἀγχί-
νους, ἀγχίνοια.  
[*ἀνχ- (ἄγχω),  ἄγχω]. 

ἀγχιστεία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. στενή συγγένεια: ὑπάρχει μοι ἀγχιστεία 
πρός τινα = έχω στενή συγγένεα με κάποιον. 
= συγγένεια. 

2. κληρονομικά δικαιώματα.  

ΝΕ αγχιστεία (με την αντίθετη σημ.: «μη εξ 
αίματος συγγένεια, επιγαμία»).  
[παράγ. λ. ἀγχιστής «στενός συγγενής» + 
παρ. επίθ. -εία]. 

ἄγχω ΡΗΜΑ  
στραγγαλίζω, απαγχονίζω: τὸν Κέρβερον ἄγ-
χω. = πνίγω, ἀπάγχω. 

  παράγ. ἀγχόνη, σύνθ. ἀπάγχω.  

ΝΕ πβ. άγχος, αγχόνη.  
[*ἀνχ- (ἄγχι), πβ. λατ. angō]. 

ἄγω ΡΗΜΑ   
Παρατ. ἦγον 
Μέλλ. ἄξω 
Αόρ. α´ ἦξα 
Αόρ. β´ ἤγαγον 
Παρακ. ἀγήοχα & ἦχα 

Υπερσ. ἀγηόχειν 
Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

ἄξομαι 

Παθ. μέλλ. ἀχθήσομαι 
Μέσ. αόρ. β´  ἠγαγόμην 
Παθ. αόρ. α´  ἤχθην 
Παθ. παρακ. ἦγμαι 

1. οδηγώ, μεταφέρω: ἄγω στρατιάν = οδηγώ 
το στράτευμα. = φέρω. 

2. αμετάβ. προελαύνω, πηγαίνω: θᾶσσον ὁ Νι-
κίας ἦγε = ο Νικίας προήλαυνε γρηγορότερα. 
ἄγωμεν εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις = ας πά-
με στις κοντινές κωμοπόλεις. 

3. διευθύνω: ἄγω τὴν πολιτείαν = διευθύνω 
τα δημόσια πράγματα. = διοικέω, διατίθημι. 

4. ανατρέφω, εκπαιδεύω: οἱ κακῶς ἀχθέντες 
= οι κακώς εκπαιδευμένοι.  

5. γιορτάζω: Ἀπατούρια ἄγουσιν = γιορτά-
ζουν τα Απατούρια.  
6. θεωρώ: τιμιώτερόν τινα ἄγω = θεωρώ κά-
ποιον πιο αξιότιμο.  
7. σε εκφράσεις α. εἰρήνην ἄγω πρός τινα έχω 
ειρηνικές σχέσεις με κάποιον. β. ἡσυχίαν / 
σχολὴν ἄγω ησυχάζω, έχω ελεύθερο χρόνο. 

 παράγ. ἀγωγή, ἀγωγός, ἄγημα, ἀγώγιμος, 
ἀγέλη, ἀκτίς, σύνθ. ἀνάγω, κατάγομαι, πα-
ράγω, ἐξάγω.  

ΝΕ άγω στη λόγ. φρ. άγομαι και φέρομαι 
«κατευθύνομαι από άλλους». 

[*ἀγ-, ομόρρ. με αρχ. ινδ. ájati, λατ. agō]. 

ἀγωγή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. μεταφορά: πρὸς τὰς ἀγωγὰς χρῶμαι ὑπο-
ζυγίοις = για τις μεταφορές χρησιμοποιώ υ-
ποζύγια.  
2. καθοδήγηση: ἡ ἀγωγὴ τοῦ νόμου = η καθο-
δήγηση από το νόμο.  
3. εκπαίδευση, αγωγή: ἐκ νέων ἀγωγῆς ὀρθῆς 
τυγχάνω = λαμβάνω ορθή αγωγή από τη νεα-
νική μου ηλικία. 

  σύνθ. συναγωγή, διαγωγή, καταγωγή, ἀ-
παγωγή.  ΝΕ αγωγή (με σημ. 3).  

[παράγ. λ. *ἀγ-αγ- (πβ. ἤγαγ-ον, ἀγαγ-εῖν < ἄ-
γω), *ἀγ-ωγ- + παρ. επίθ. -ή, για τον αναδι-
πλασιασμό  ἐδωδή]. 

ἀγών, -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

1. συγκέντρωση (κυρίως η συγκέντρωση των Ελ-
λήνων κατά τους πανελλήνιους αγώνες): ποιῶ 
τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα, ἵνα τοὺς Ἕλληνας ἅ-
παντας ξυναγείρω = κάνω τη συγκέντρωση 
στην Ολυμπία, για να μαζέψω όλους τους 
Έλληνες. 

2. διαγωνισμός (για τη λήψη βραβείου στους ἀ-
γῶνας, σημ. 1): ἀγὼν γυμνικός, μουσικός = α-
θλητικός, μουσικός διαγωνισμός. ἀγὼν στε-
φανηφόρος / στεφανίτης = διαγωνισμός στον 
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οποίο το βραβείο ήταν στεφάνι. ἀγῶνα καθί-
στημι = καθιερώνω διαγωνισμό. = ἅμιλλα. 

3. μάχη, αγώνας: ὁ Φίλιππος, πρὸς ὃν ἦν ἡμῖν 
ὁ ἀγών = ο Φίλιππος, εναντίον του οποίου ή-
ταν ο αγώνας μας.  

4. δίκη, δικαστικός αγώνας: εἰς ἀγῶνα καθί-
στημι ἀνθρώπους = οδηγώ ανθρώπους σε δί-
κη.  

5. ψυχική ταλαιπωρία: πολὺν τὸν ἀγῶνα ἔχω 
= έχω μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία. 

  παράγ. ἀγωνία, ἀγωνίζομαι, ἀγωνιστής, 
ἀγώνισμα, σύνθ. ἀγωνοθέτης, ἀγωνοδίκης. 
ΝΕ αγώνας (με τις σημ. 2, 3).  
[παράγ. λ. ἄγω + παρ. επίθ. -ών]. 

ἀγωνία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. διαγωνισμός: δημοτικὴ ἀγωνία = διαγωνι-
σμός του δήμου. = ἀγών. 

2. γυμναστική άσκηση: μουσικὴν καὶ ἀγωνί-
αν παιδεύω τινά = εκπαιδεύω κάποιον στη 
μουσική και στις γυμναστικές ασκήσεις.  

3. αγωνία: ἐν φόβῳ καὶ πολλῇ ἀγωνίᾳ εἰμί = 
βρίσκομαι σε φόβο και μεγάλη αγωνία. 

  παράγ. ἀγωνιάω.  
ΝΕ αγωνία (σημ. 3 ως επακόλουθο του αντα-
γωνισμού στους αθλητικούς αγώνες). 
[παράγ. λ. ἀγών + παρ. επίθ. -ία]. 

ἀγωνιάω -ῶ ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἠγωνίων 
Μέλλ. ἀγωνιάσω 
Αόρ. ἠγωνίασα 
Παρακ. ἠγωνίακα 

1. συναγωνίζομαι: πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιῶσιν 
= συναγωνίζονται μεταξύ τους. = ἀγωνίζομαι, 
ἁμιλλάομαι. 

2. αγωνιώ: ἐδόκει μοι ὁ Πρωταγόρας ἀγωνι-
ᾶν = μου φαινόταν ότι ο Πρωταγόρας αγωνι-
ούσε. = ἀνιῶμαι. ≠ ἡσυχάζω. 

[παράγ. λ. ἀγωνία + παρ. επίθ. -άω]. 

ἀγωνίζομαι ΡΗΜΑ  
Μέλλ.  
με παθ. σημ. με 
τη σημ. 4 

ἀγωνιοῦμαι 
«θα κριθώ»  

Παθ. μέλλ. ἀγωνισθήσομαι 
Αόρ. ἠγωνισάμην 
Παθ. αόρ. ἠγωνίσθην 
Παρακ.  ἠγώνισμαι 

1. διαγωνίζομαι (για τη λήψη βραβείου):  Ὀλυμπία-
σιν ἀγωνίζομαι = διαγωνίζομαι στην Ολυμπί-
α. = ἁμιλλάομαι. 
2. μάχομαι, πολεμώ: περὶ τῶν ἁπάντων ἀγω-
νίζομαι = μάχομαι για τα πάντα. = μάχομαί 
τινι. 

3. ως όρος δικανικός αντιδικώ, εμπλέκομαι σε 
δίκη: πάνυ ἔμπειρος τοῦ ἀγωνίζεσθαι = πολύ 
έμπειρος στο να συμμετέχει σε δίκες.   

4. στην παθ. φωνή ἀγωνίζομαι κρίνομαι.  
  παράγ. ἀγώνισμα, ἀγώνισις, ἀγωνιστής, 

σύνθ. ἀνταγωνίζομαι, συναγωνίζομαι, δια-
γωνίζομαι.  
ΝΕ αγωνίζομαι (με τις σημ. 1, 2).  
[παράγ. λ. ἀγών + παρ. επίθ. -ίζομαι]. 

ἀγώνισμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. κατόθρωμα: Ἄγιδος τὸ ἀγώνισμα τοῦτο ἐ-
γένετο = το κατόρθωμα αυτό υπήρξε του Ά-
γιδος. 

2. εκείνο με το οποίο κάποιος συμμετέχει σε 
διαγωνισμό, δημηγορία: κτῆμα ἐς αἰεὶ μᾶλλον 
ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγ-κει-
ται = (το έργο) έχει συντεθεί πιο πολύ ως πα-
ντοτινό μελέτημα, παρά σαν πρόσκαιρη δη-
μηγορία για να την ακούουν κάποιοι.     
ΝΕ αγώνισμα (είδος αθλήματος).  
[παράγ. λ. *ἀγωνισ- (< ἀγωνίζομαι) + παρ. ε-
πίθ. -μα]. 
ἀδαής, -ής, -ὲς ΕΠΙΘΕΤΟ  

αυτός που δε γνωρίζει: ἀδαὴς γίγνομαί τινος 
= δε γνωρίζω κάτι.  = ἀνεπιστήμων.  
ΝΕ αδαής.  
[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + *δασ- (πβ. δαῆναι < διδά-
σκω, δαή-μων «γνώστης») + παρ. επίθ. -ής]. 

ἀδεής, -ής, -ὲς ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀδεέστερος 
Υπερθετικός ἀδεέστατος 

1. αυτός που δε νιώθει φόϐο, ο άφοβος: θανά-
του ἀδεής = αυτός που δε φοβάται το θάνα-
το. = θαρραλέος. ≠ περιδεὴς «φοβισμένος». 

• ως ουσιαστικό τὸ ἀδεὲς η έλλειψη φόβου, η 
ασφάλεια. 

2. αυτός που δεν προκαλεί φόβο, ο μη φοβε-
ρός: ἀδεές ἐστί τι πρὸς τοὺς ἐχθρούς = κάτι 
δεν προκαλεί φόϐο στους εχθρούς. ≠ δεινός 
«φοβερός».  
3. επίρρημα ἀδεῶς α. χωρίς φόβο ή δισταγμό: 
ἀδεῶς τινα ὠφελοῦμεν = ωφελούμε κάποιον 
χωρίς φόβο. β. χωρίς φόϐο ότι θα μου επιβλη-
θεί ποινή (  ἄδεια σημ. 3): μηνύω τὸ ἀσέϐημα 
ἀδεῶς = καταγγέλλω την ασεϐή πράξη χωρίς 
φόβο ότι θα μου επιϐληθεί ποινή.  

   παράγ. ἄδεια. 

[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + δέ-ος + παρ. επίθ. -ής]. 

ἄδεια, -είας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

1. αφοβία, αίσθημα ασφάλειας: πύλαι διὰ 
τὴν ἄδειαν ἀνεῳγμέναι = πύλες ανοικτές, λό-
γω του αισθήματος ασφάλειας. = ἀφοβία. 
≠ δέος «φόβος», φόβος. 

2. αμνηστία: τοῖς ἄλλοις Μυτιληναίοις ἄδει-
αν ἐδώκατε οἰκεῖν τὴν σφετέραν αὐτῶν = 
στους άλλους Μυτιληναίους παραχωρήσατε 
αμνηστία, με την οποία τους επιτρέπατε να 
κατοικούν στη δική τους πόλη.  
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3. άδεια που ζητούσε ένας πολίτης από το 
δήμο, προκειμένου να υποβάλει πρόταση που 
συγκρουόταν με ισχύοντα νόμο ή για να α-
σκήσει δίωξη εναντίον κάποιου: ἄδειαν αἰ-
τοῦμαι ἐπὶ μηνύσει τινός = ζητώ άδεια να κα-
ταγγείλω κάποιον.  
ΝΕ άδεια (συγκατάθεση σε αίτημα). 
[παράγ. λ. ἀδε-ής + παρ. επίθ. -ια]. 
ἀδέκαστος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

αδωροδόκητος, αμερόληπτος: ἀδέκαστος κρί-
νω τι = κρίνω κάτι αμερόληπτα.  

ΝΕ αδέκαστος.  
[σύνθ. λ. στερητ. ἀ- + *δεκαστὸς «που μπορεί 
να δεκαστεί, να δωροδοκηθεί» < δεκ-άζω (πβ. 
δέχ-ομαι) «προσφέρω δώρο»]. 

ἀδελφιδοῦς, -οῦ ὁ / ἀδελφιδῆ, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ανιψιός, ανιψιά. 

[ασυναίρετο ἀδελφ-ιδέος > συνηρημένο αττ. 
ἀδελφ-ιδοῦς]. 

ἄδηλος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

1. αόρατος. ≠ δῆλος «φανερός». 

2. άγνωστος: ἄδηλος ὁ κτείνας ἐστίν = ο φο-
νιάς είναι άγνωστος.  

• ἄδηλόν ἐστι, εἰ... = είναι αβέβαιο εάν...  

  παράγ. ἀδηλότης, ἀδηλία, ἀδήλως, σύνθ. 
κατάδηλος.  
[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + δῆλος]. 

ᾍδης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. ο Άδης (για τους αρχαίους Έλληνες, ο Άδης ή-
ταν ο θεός των νεκρών. Ήταν παιδί του Κρόνου 
και της Ρέας και αδελφός του ∆ία, του Ποσειδώ-
να, της Ήρας, της ∆ήμητρας και της Εστίας. Όταν 
έγινε η διανομή της εξουσίας του σύμπαντος, ο Ά-
δης έλαϐε τον κάτω κόσμο, ο Ποσειδώνας τη θά-
λασσα και ο ∆ίας πήρε τον έλεγχο του ουρανού 
και της γης).  

• ἐν ᾍδου (ενν. οἴκῳ) μέσα στο σπίτι του 
Άδη. εἰς ᾍδου (ενν. οἶκον) προς το σπίτι 
του Άδη. 

2. τόπος όπου πηγαίνουν οι ψυχές μετά το 
θάνατο του σώματος. 

[αβέβ. ετυμ., ίσως σύνθ. λ. στερ. ἀ- + *F(ε)ιδ- 
(εἶδον) με τη σημ. του τόπου που δεν είναι ο-
ρατός]. 

ἀδιάλλακτος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

ασυμφιλίωτος: τὰ πρὸς ὑμᾶς ἀδιάλλακτα ὑ-
πάρχει = οι σχέσεις μου με εσάς δεν επιδέχο-
νται συμφιλίωση. 

  παράγ. ἀδιαλλάκτως.  

ΝΕ αδιάλλακτος.  
[παράγ. λ. στερ. ἀ- + *διαλλακτός (πβ. διαλ-
λακτής) < διαλλάσσομαι + παρ. επίθ. -τός]. 

ἀδικέω -ῶ ΡΗΜΑ  
Παρατ.  ἠδίκουν 
Μέλλ. ἀδικήσω 

Αόρ. ἠδίκησα 
Παρακ. ἠδίκηκα 
Παθ. ενεστ. ἀδικοῦμαι 
Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

ἀδικήσομαι  
«θα αδικηθώ» 

Παθ. μέλλ. ἀδικηθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἠδικήθην 
Παθ. παρακ. ἠδίκημαι 

1. διαπράττω αδίκημα, παραβιάζω το νόμο: 
Σωκράτης ἀδικεῖ ζητῶν τὰ ἐπουράνια = ο 
Σωκράτης διαπράττει αδίκημα που διερευνά 
τα επουράνια. 

2. έχω άδικο, κάνω λάθος: εἰ μὴ ἀδικῶ γε = 
αν βέβαια δεν έχω άδικο. = ἀπατῶμαι περί τι. 
3. αδικώ κάποιον: ἀδικῶ τοὺς δεσπότας = α-
δικώ τους ηγεμόνες. ἀδικῶ τινά τι = αδικώ 
κάποιον σε κάτι. 

4. βλάπτω: ἀδικῶ γῆν τὴν Πλαταιίδα = βλά-
πτω την πλαταιική γη. = κακῶς ποιῶ τι. ≠ ὠ-
φελέω. 

 παράγ. ἀδίκημα, ἀδικία, σύνθ. ἀνταδικέω.  

ΝΕ αδικώ (με σημ. 3).  
[παράγ. λ. ἄδικος + παρ. επίθ. -έω]. 

ἀδόκητος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

απροσδόκητος: ξυμφορὰ ἀδόκητος = απροσδό-
κητη συμφορά. = ἀπροσδόκητος. ≠ πβ. πρὸς 
προσδοκίαν «σύμφωνα με ό,τι αναμενόταν».  

  παράγ. ἀδοκήτως, σύνθ. ἀπροσδόκητος. 

ΝΕ αδόκητος (στη φρ. κυρίως αδόκητος θά-
νατος).  
[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + δοκέω + παρ. επίθ. -τος]. 

ἀδολέσχης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

φλύαρος: ἀδολέσχης σοφιστής = φλύαρος σο-
φιστής. 

  παράγ. ἀδολεσχία, ἀδολεσχέω «φλυαρώ». 

[αυτός του οποίου ο διαρκής λόγος ενοχλεί, 
σύνθ. λ.  στερητ. ἀ- + *Fαδο- (= ἥδομαι, πβ. 
ἀαδεῖν· ὀχλεῖν) + λέσχη «συζήτηση, λόγος» > 
*ἀαδολέσχης > ἀδολέσχης]. 

ἄδοξος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
που δεν έχει φήμη, άσημος, ασήμαντος. 

  παράγ. ἀδοξέω «δεν έχω καλή φήμη», ἀ-
δοξία «έλλειψη καλής φήμης».  
ΝΕ άδοξος. 
[σύνθ. λ. στερητ. ἀ- + δόξα]. 
ἁδρός, -ά, - ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἁδρότερος 
Υπερθετικός ἁδρότατος 

1. πυκνός, παχύς, αδρός: χιὼν ἁδρά = πυκνό 
χιόνι. = παχύς. ≠ ἰσχνός. 

2. εύσωμος: ἁδροὶ παῖδες = εύσωμα παιδιά. 

  παράγ. ἁδροσύνη, ἁδρόομαι, ἁδρύνω, 
σύνθ. ἁδρομερής.  
ΝΕ αδρός (και με τις δύο σημ.).  
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[παράγ. λ. ἁδ- (ἅδην «άφθονα») + παρ. επίθ.  
-ρός]. 
ἄδυτος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

αυτός στον οποίο δεν επιτρέπεται να μπει 
κανείς. = ἄβατος. ≠ βέβηλος «αυτός στον ο-
ποίο επιτρέπεται η είσοδος, μη ιερός». 

• ως ουσιαστικό τὸ ἄδυτον το εσωτερικό 
τμήμα ενός ιερού, το άδυτο: ἡ Πυθία εἰς 
τὸ ἄδυτον κατῆλθεν. 

ΝΕ το άδυτο (με τις δύο σημ.).  

[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + δύω + παρ. επίθ. -τος]. 

ᾄδω ΡΗΜΑ   
Παρατ. ᾖδον 
Μέλλ. 
με σημ. ενεργ. 

ᾄσομαι 
«θα τραγουδήσω» 

Αόρ. ᾖσα 
Παθ. αόρ. ᾔσθην 
Παθ. παρακ. ᾖσμαι 

τραγουδώ: οἱ τῶν γερόντων ἐν Λακεδαίμονι 
χοροὶ ᾄδουσιν «ἁμὲς ποτ’ ἦμες ἄλκιμοι νεα-
νίαι» = οι χοροί των γερόντων στη Σπάρτη 
τραγουδούν «κάποτε εμείς ήμασταν γενναίοι 
νέοι». 

 παράγ. ᾆσμα, ἀηδών, ᾠδή, ἀοιδὸς «τρα-
γουδιστής».  

[ασυναίρετο ἀείδω > συνηρημένο ᾄδω]. 

ἀεὶ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. πάντοτε: ἀεὶ θεοῖς ἐχθρός ἐστιν = πάντοτε 
είναι μισητός στους θεούς. ≠ οὔποτε «ποτέ δεν»,  
μήποτε «ποτέ να μη». 

• με το άρθρο οἱ ἀεὶ ὄντες οι αθάνατοι (οι 
θεοί).  

• αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι 
ἄλλων πάντοτε να είσαι άριστος και να 
ξεπερνάς τους άλλους (Ομ. Ιλ. Ζ 208). 
Πρόκειται για στίχο που έχει αποκτήσει ευ-
ρεία διάδοση ως ευχή αναγραφόμενη σε βρα-
ϐεία, τιμητικές πλακέτες κτλ.). 

2. ὁ ἀεὶ ο εκάστοτε: οἱ ἀεὶ δικάζοντες = οι ε-
κάστοτε δικαστές. 

  σύνθ. ἀείμνηστος, ἀειθαλής, ἀειφυγία «πα-
ντοτινή εξορία».   

[μαρτυρείται ως αἰFεί, πβ. λατ. aevum, αἰών]. 
ἀείμνηστος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
αυτός που τον θυμούνται για πάντα: ἀείμνη-
στος ἡ ἁμαρτία = το σφάλμα θα το θυμού-
νται για πάντα. ΝΕ αείμνηστος. 
[σύνθ. λ. ἀεί + μνηστός < μιμνήσκομαι]. 
ἀειφυγία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
παντοτινή εξορία: φευγέτω ἀειφυγίαν = ας ε-
ξοριστεί για πάντα.  
[σύνθ. λ. ἀεί + *φυγ- (ἔ-φυγ-ον) + παρ. επίθ.  -ία]. 
ἀέναος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

1. αυτός που πάντοτε κυλά: ποταμὸς ἀέναος 
= ποταμός που πάντοτε κυλά.  

2. αιώνιος, παντοτινός: ἀέναον τὴν τροφὴν 
παρέχω = παρέχω αιώνια τροφή.  

  παράγ. ἀενάως.  
ΝΕ αέναος (με σημ. 2).  
[σύνθ. λ. ἀεί + νάω «ρέω»]. 
ἀζήμιος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

1. αποζημιωμένος: ἀζήμιον παρέχω τινά = α-
ποζημιώνω κάποιον. 

2. ατιμώρητος: ὁ συλλήπτωρ ἀζήμιος ἀπέφυ-
γεν = ο συνεργός ξέφυγε ατιμώρητος. = ἀθῷ-
ος, ἀτιμώρητος. 

3. αυτός που δεν προξενεί ζημιά, ο μη βλαϐε-
ρός: ἀζήμιοι ἀχθηδόνες = ενοχλήσεις που δεν 
προξενούν ζημιά. ≠ βλαβερός.  

 παράγ. ἀζημίως.  

[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + ζημία + παρ. επίθ. -ος]. 
ἀηδών, -όνος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

αηδόνι. 

ΝΕ αηδόνι.  
[*ἀFηδών (πβ. ἀFείδω > ἀείδω «τραγουδώ») 
κατά το χελιδὼν κτλ.]. 

ἀήθεια, -είας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

έλλειψη πείρας, απειρία: ἀήθεια τοῦ κακο-
πραγεῖν = απειρία στις αποτυχίες. = ἀπειρία, 
ἀνεπιστημοσύνη. ≠ ἐμπειρία. 

[παράγ. λ. ἀήθης + παρ. επίθ. -εια]. 

ἀήθης, -ης, ἄηθες ΕΠΙΘΕΤΟ  
Συγκριτικός ἀηθέστερος 
Υπερθετικός  ἀηθέστατος 

1. ασυνήθιστος, παράξενος.  

2. ασυνήθιστος σε κάτι: ἀήθεις τοιαύτης μά-
χης = ασυνήθιστοι σε τέτοια μάχη.  

[σύνθ. λ. στερ. ἀ- + ἦθος + παρ. επίθ. -ης]. 

ἀήρ, ἀέρος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

αέρας. 
  παράγ. ἀέριος, σύνθ. ἀερώδης, ἀεροειδής. 

ΝΕ αέρας.  

[ἀήρ «κρέμασμα ατμοσφαιρικό» < *ἀFήρ- 
(πβ. ἄημι, αὔρα) < ἀFείρω = αττ. αἴρω «υψώ-
νω»]. 

Ἀθῆναι, -ῶν, αἱ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

1. η πόλη της Αθήνας (Ο πληθυντικός αριθμός 
σε ονόματα πόλεων, λ.χ. αἱ Θῆϐαι, αἱ Μυκῆναι 
κτλ., οφείλεται στο γεγονός ότι οι πόλεις αυτές 
προήλθαν από συνένωση πολλών γειτονικών δή-
μων).  

• επιρρήματα α. Ἀθήναζε προς την Αθήνα. 
β. Ἀθήνηθεν από την Αθήνα. γ. Ἀθήνησιν 
στην Αθήνα. 

2. η Αττική (στο σύνολό της).  

 παράγ. Ἀθηναῖος, σύνθ. Παναθήναια. 

ΝΕ Αθήνα (από την έκφραση εἰς πόλιν Ἀθήνας 
(=τὰς Ἀθήνας, αιτ. πληθ.), που εκλήφθηκε ως γεν. 
ενικού, της Αθήνας). 
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