
.

Από τη συγγραφή ενός εκθεσιακού δοκιμίου μέχρι τη σύνταξη ενός δημο-
σιογραφικού άρθρου, η ποικιλία και η ακρίβεια της γλωσσικής έκφρασης
παραμένει κρίσιμο και συναρπαστικό προαπαιτούμενο. Με αυτή την πεποί-
θηση, το Λεξικό Συνωνύμων – Αντωνύμων της Νέας Ελληνικής επιχειρεί να
ανταποκριθεί αξιόπιστα:
✓ στις πρακτικές ανάγκες του μαθητή
✓ στην ενίσχυση της φιλολογικής εκπαιδευτικής πράξης
✓ στον εμπλουτισμό της παραγωγής δημόσιου λόγου
✓ στην αναβάθμιση της καθημερινής προφορικής επικοινωνίας.

Οι κύριες προσφορές του παρόντος βιβλίου στην κατεύθυνση αυτή
είναι οι εξής:
ñ λειτουργικός πλούτος λημμάτων
ñ διαφωτιστικός ετυμολογικός προσδιορισμός
ñ ταξινόμηση κατά σημασιολογικές οικογένειες
ñ αναλυτική καταγραφή όλων των χρήσεων κάθε έννοιας
ñ μεγάλος αριθμός συνωνύμων και αντωνύμων
ñ συνώνυμα από την καθημερινή και τη λόγια γλώσσα
ñ ευρεία χρήση διαφωτιστικών παραδειγμάτων
ñ χρηστικές περιφραστικές αποδόσεις σημασιών
ñ εντοπισμένες χρήσεις κατά γνωστικούς και πολιτιστικούς τομείς.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

¶ÚfiÏÔÁÔ˜





Α

αβέβ. → αβέβαιος

αγγλ. → αγγλικός

Αθλ. → Αθλητισμός

αθροιστ. → αθροιστικό

αιολ. → αιολικός

αιτ. → αιτιατική

άκλ. → άκλιτος

αλβαν. → αλβανικός

αμτβ. → αμετάβατο

Ανατ. → Ανατομία

Ανθρωπολ. → Ανθρωπολογία

αντ. → αντώνυμο

αντδ. → αντιδάνειο

Αόρ. → Αόριστος

Αορ. → Αορίστου

απόδ. – απόδοση

αποθ. → αποθετικός

απρόσ. → απρόσωπο

απρφ. → απαρέμφατο

αραβ. → αραβικός

αρμ. → αρμενικός

αρνητ. → αρνητικός

αρσ. → αρσενικό

αρχ. → αρχαίος

Αρχαιολ. → Αρχαιολογία

αρχαιοπρ. → αρχαιοπρεπής

Αρχιτ. → Αρχιτεκτονική

Αστρολ. → Αστρολογία

Αστρον. → Αστρονομία

αττ. → αττικός

αφηρημ. → αφηρημένο

Β

βαθμ. → βαθμίδα

βεν. → βενετικός

Βιολ. → Βιολογία

Βιοχημ. → Βιοχημεία

βλ. → βλέπε

Βοταν. → Βοτανική

βουλγ. → βουλγαρικός

Γ

γαλλ. → γαλλικός

γεν. → γενική

γενικότ. → γενικότερα

γερμ. → γερμανικός

Γεωγρ. → Γεωγραφία

Γεωλ. → Γεωλογία

Γεωμ. → Γεωμετρία

Γεωπ. → Γεωπονία

Γλυπτ. → Γλυπτική

Γλωσσ. → Γλωσσολογία

Γραμματ. → Γραμματική

Δ

δηλ. → δηλαδή

διαλεκτ. → διαλεκτικός

δοτ. → δοτική

δωρ. → δωρικός

Ε

εβρ. → εβραϊκός

Εθνολ. → Εθνολογία

ειδικότ. → ειδικότερα

ειρων. → ειρωνικός/ειρωνικά

™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜



Εκκλησ. → Εκκλησία

εκτετ. → εκτεταμένος

ελνστ. → ελληνιστικός

ενεργητ. → ενεργητικός

Ενεστ. → Ενεστώτας

ενν. → εννοείται 

επέκτ. → επέκταση

επίθ. → επίθετο

επίθημ. → επίθημα

επίρρ. → επίρρημα

επιφών. → επιφώνημα

ετυμ. → ετυμολογία

ευφημ. → ευφημιστικά

Ζ

Ζωγραφ. → Ζωγραφική

Ζωολ. → Ζωολογία

Η

Ηλεκτρολ. → Ηλεκτρολογία

Ηλεκτρον. → Ηλεκτρονική

Η/Υ → Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Θ

Θεολ. → Θεολογία

θηλ. → θηλυκό

Θρησκ. → Θρησκεία

Ι

Ιατρ. → Ιατρική

Ι.Ε. → Ινδοευρωπαϊκός

ιραν. → ιρανικός

ισπαν. → ισπανικός

Ιστ. → Ιστορία

ιταλ. → ιταλικός

ιων. → ιωνικός

Κ

κ. → και

κ.ά. → και άλλα

κακόσ. → κακόσημο

κατ’ επέκτ. → κατ’ επέκταση

καταχρ. → καταχρηστικά

κατηγορημ. → κατηγορηματικός

Κ.Δ. → Καινή Διαθήκη

κ.εξ. → και εξής

Κινημ. → Κινηματογράφος

κλητ. → κλητική

κ.λπ. → και λοιπά

Κοινωνιολ. → Κοινωνιολογία

κπ. → κάποιο(ν)

κτ. → κάτι

κυρ. → κυρίως

κυριολ. → κυριολεκτικός

Λ

λ. → λέξη, λήμμα

λαϊκ. → λαϊκός

Λαογρ. → Λαογραφία

λατ. → λατινικός

λιθ. → λιθουανικός

λόγ. → λόγιος

Λογιστ. → Λογιστική

Λογοτ. → Λογοτεχνία

Μ

Μαθημ. → Μαθηματικά

μειωτ. → μειωτικά

Μέλλ. → Μέλλοντας

μεσοπαθ. → μεσοπαθητικός

Μετεωρ. → Μετεωρολογία

Μετρ. → Μετρική

μετωνυμ. → μετωνυμία

μηδενισμ. → μηδενισμένος

Μηχ. → Μηχανική

Μηχανολ. → Μηχανολογία

Μουσ. → Μουσική

μσν. → μεσαιωνικός

μτβ. → μεταβατικός

μτφ. → μεταφορικά



μτφρδ. → μεταφραστικό δάνειο

μτχ. → μετοχή

Μυθολ. → Μυθολογία

μ.Χ. → μετά Χριστόν

Ν

Ναυτ. → Ναυτικός (όρος)

ν.ε. → νέα ελληνικά

νεότ. → νεότερος

νλατ. → νεολατινικός

Νομ. → Νομικός (όρος)

Ο

οικ. → οικείος

Οικολ. → Οικολογία

Οικον. → Οικονομία

ομηρ. → ομηρικός

ομόρρ. → ομόρριζος

Ορυκτ. → Ορυκτολογία

ουδ. → ουδέτερο

ουσ. → ουσιαστικό

ουσιαστικοπ. → ουσιαστικοποιημένος

Π

Παθ. → Παθητικός

παλαιότ. → παλαιότερος

παραγωγ. → παραγωγικός

Παρακ. → Παρακείμενος

παράλλ. → παράλληλος

Παρατ. → Παρατατικός

παρωχ. → παρωχημένος

πβ. → παράβαλε

Π.Δ. → Παλαιά Διαθήκη

περ. → περίπου

περιληπτ. → περιληπτικός

περσ. → περσικός

πιθ. → πιθανός

πληθ. → πληθυντικός

Πληροφ. → Πληροφορική

ποιητ. → ποιητικός

Πολιτ. → Πολιτική

πορτ. → πορτογαλικός

προέλ. → προέλευση

προελλην. → προελληνικός

πρόθημ. → πρόθημα

πρόσ. → πρόσωπο

προστ. → προστακτική

προφ. → προφορικός

π.χ. → παραδείγματος χάριν

π.Χ. → προ Χριστού

Ρ

ρ. → ρήμα

ρηματ. → ρηματικός

Ρητορ. → Ρητορική

Σ

σανσκρ. → σανσκριτικός

σερβ. → σερβικός

σημ. → σημασία

σημδ. → σημασιολογικό δάνειο

σημιτ. → σημιτικός

σκωπτ. → σκωπτικά

σλαβ. → σλαβικός

σουμερ. → σουμεριακός

σπάν. → σπάνιος/σπάνια

Στατιστ. → Στατιστική

στερητ. → στερητικό

Στρατ. → Στρατιωτικός (όρος)

συγκρ. → συγκριτικός

συν. → συνώνυμο

σύνδ. → σύνδεση

συνεκδ. → συνεκδοχικά

συνήθ. → συνήθως

σύνθ. → σύνθετος

συνθ. → συνθετικό

συσχ. → συσχέτιση

σχημ. → σχηματισμός

Τ

τ. → τύπος



Τεχν. → Τεχνική

Τεχνολ. → Τεχνολογία

Τοπογρ. → Τοπογραφία

τουρκ. → τουρκικός

Τραπεζ. → Τράπεζα/Τραπεζικός

Τυπογρ. → Τυπογραφία

Υ

υβριστ. → υβριστικός

υπερθ. → υπερθετικός

Υπερσ. → Υπερσυντέλικος

υποκορ. → υποκοριστικό

υποτ. → υποτακτική

υστλατ. → υστερολατινικός

Φ

Φαρμακ. → Φαρμακευτική

Φιλολ. → Φιλολογία

Φιλοσ. → Φιλοσοφία

φρ. → φράση

Φυσ. → Φυσική

Φωτογρ. → Φωτογραφία

Χ

Χημ. → Χημεία

Ψ

Ψυχολ. → Ψυχολογία

< Δηλώνει ότι η λέξη που βρίσκεται αριστερά προέρχεται από τη λέξη που είναι δεξιά της αγκύλης.
> Δηλώνει ότι η λέξη που βρίσκεται δεξιά προέρχεται από τη λέξη που είναι αριστερά της αγκύλης.
* (αστερίσκος) Δηλώνει ότι ο τύπος που ακολουθεί είναι υποθετικός, αμάρτυρος.

™‡Ì‚ÔÏ·



καθυστερώ

ετυμ.: < (αρχ.) καθυστερ
ω -� < καθ- (< κατα-) (πρό-

θημ. επιτατικό) + στερ� (: φθάνω με καθυστέρηση,

υπολείπομαι, στερούμαι, δεν αρκώ).

ΣΥΝ.: (μτβ.) 1. σταματώ, εμποδίζω, ανακόπτω, φρενά-

ρω, προκαλώ αργοπορία· π.χ. Μη με καθυστερείς! 2. αρ-

γώ (να κάνω κάτι)· π.χ. Καθυστέρησα να πληρώσω τη

δόση./Καθυστέρησε να δηλώσει συμμετοχή στον διαγω-

νισμό. • (αμτβ.) 3. αργώ, βραδύνω, τρενάρω, αργοπορώ·

π.χ. H έγκριση καθυστερεί. 4. υπολείπομαι, υστερώ, μει-

ονεκτώ, δεν συμβαδίζω· π.χ. H βιοτεχνία καθυστερεί

στην ανανέωση του εξοπλισμού της.

ΑΝΤ.: 1. ωθώ 2. προλαβαίνω, κάνω κτ. έγκαιρα, προ-

φταίνω, προτρέχω, κάνω κτ. νωρίτερα/πρόωρα 3. φθά-

νω/έρχομαι έγκαιρα, προηγούμαι, προπορεύομαι 4.

προοδεύω, πλεονεκτώ, υπερτερώ, ξεπερνώ, συμβαδίζω.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) καθυστέρηση, η

ΣΥΝ.: 1. αργοπορία, (λαϊκ.) άργητα, αργοπόρηση,

(χρονική) υστέρηση, αναβολή, μετάθεση, μη έγκαι-

ρη άφιξη 2. υπανάπτυξη, οπισθοδρόμηση, (πολιτι-

σμική) υστέρηση, στασιμότητα, καθήλωση, αναχρο-

νισμός, αναχρονιστικότητα, συντηρητισμός, αντι-

δραστικότητα· π.χ. Η περιοχή παρουσιάζει σοβαρή

οικονομική καθυστέρηση. 3. διανοητική βραδύτητα,

ανεπάρκεια, υπολειτουργία, νοητικά προβλήματα 4.

(Aθλ.) παράταση, μετάθεση λήξης.

∏ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÏËÌÌ¿ÙˆÓ

∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË.

¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜
¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜
Ï. Î·ı˘ÛÙÂÚÒ
ÌÂ ‚¿ÛË ÙË 
Û‡ÓÙ·Í‹ ÙË˜.

Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È 
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ 

ÌÂ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ
/ (Î¿ıÂÙÔ˜).

ªÂ Ì·‡ÚË ‚Ô‡Ï· 
¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·ÎÚÈÙ¿ 
Ì¤ÚË ÔÈ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜

Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙË ̄ Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ̂ ˜

ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ (ÌÙ‚.),
·ÌÂÙ¿‚·ÙÔ˘ (·ÌÙ‚.) Î·È

ÌÂÛÔ·ıËÙÈÎÔ‡ (ÌÂÛÔ·ı.).

ªÂ ¤ÓÙÔÓ·
ÛÙÔÈ¯Â›· ‰›ÓÂÙ·È
ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ï‹ÌÌ·.

∞Ó¿Ù˘ÍË 
·Ú¿ÁˆÁË˜ – ÔÌfiÚÚÈ˙Ë˜

Ï¤ÍË˜ ÙÔ˘ Î‡ÚÈÔ˘
Ï‹ÌÌ·ÙÔ˜.

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ï¤ÍË˜ 
(Û˘ÓˆÓ‡ÌÔ˘) ÌÂ ‚¿ÛË 

ÙÔ ‡ÊÔ˜ (.¯. Ï·˚Îfi, ÏfiÁÈÔ,
·Ú¯·ÈÔÚÂ¤˜) ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È, Î·ıÒ˜ Î·È

ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙË˜.

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË 
Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ-·ÓÙˆÓ‡ÌˆÓ 

ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ú›ıÌËÛË. 
(∂Ó‰¤¯ÂÙ·È ÛÂ Ì›· Î·ÙËÁÔÚ›· 
Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ Ó· ÌËÓ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó

·ÓÙÒÓ˘Ì·.)

Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
‰›ÓÔÓÙ·È ÌÂ Ï¿ÁÈ·

ÛÙÔÈ¯Â›·.

∫·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË (1.,2.,3.,4.)
Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· 

Ï‹ÌÌ·Ù· ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ 
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÛËÌ·Û›Â˜ Î·È 
¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Ï. Î·ı˘ÛÙÂÚÒ.

∂ÚÌËÓÂ›·
Ï¤ÍÂˆÓ

√È Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi 
‹ ¿ÏÏÔ ÎÏ¿‰Ô (.¯. Ù¤¯ÓË,
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î.Ï.) ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È 
Ë Ï¤ÍË ÙÔ˘ Ï‹ÌÌ·ÙÔ˜.





∞·
αβάντα, η
ετυμ.: < (παλαιότ. ιταλ. τ.) avanta-re (: καυχιέμαι).
ΣΥΝ.: 1. διευκόλυνση, βοήθεια· π.χ. Τα δανεικά που
βρήκα ήταν μεγάλη αβάντα για μένα. 2. εύνοια, συν-
δρομή, υποστήριξη, μέσο, (λαϊκ.) αβάντζα· π.χ. Το πέ-
τυχα με την αβάντα της τύχης./Πρέπει να είχε μεγάλη
αβάντα για να πάρει τέτοια προαγωγή! 3. χάρη, εξυπη-
ρέτηση· π.χ. Τον συμπαθεί ιδιαίτερα και του κάνει με-
γάλες αβάντες. 4. πλεονέκτημα, καλό, ευκολία, προνό-
μιο· π.χ. Αυτή η δουλειά έχει πολλές αβάντες. 5. μίζα,
παράνομη (αντ)αμοιβή, προμήθεια, κέρδος, όφελος·
π.χ. Θα σε βοηθήσει, αλλά θέλει και την αβάντα του! 6.
(στο Θέατρο) κατάλληλη προσαρμογή, ελκυστικό
γνώρισμα, ευνοϊκό χαρακτηριστικό· π.χ. Είναι ένας
ρόλος γεμάτος αβάντες γι’αυτόν!
ΑΝΤ.: 1. συμφορά, καταδίκη, καταστροφή 2. δυσμέ-
νεια, εγκατάλειψη, αδιαφορία, εναντίωση, εχθρότητα
3. τιμωρία, δίωξη, διωγμός, κατατρεγμός, (μτφ.) κυ-
νήγι, καψόνι, (μτφ.) γυμνάσιο 4. δυσμενής συνθήκη,
μειονέκτημα, πρόβλημα, κακό 6. δυσκολία, απαίτηση.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αβαντάρω
ΣYN.: βοηθώ, ευνοώ, υποστηρίζω.
ΑΝΤ.: εναντιώνομαι, εγκαταλείπω, αδιαφορώ, δυ-
σκολεύω.
• (επίθ.) αβανταδόρικος,-η,-ο
ΣYN.: ευνοϊκός, εύκολος, πρόσφορος· π.χ. αβαντα-
δόρικος ρόλος.
ΑΝΤ.: δυσμενής, δύσκολος, (μτφ.) εχθρικός, απαι-
τητικός.

αβαντάζ, το (άκλ.)
Bλ. λ. πλεονέκτημα.

αβαρία, η
ετυμ.: < (ιταλ.) avaria (: ζημιά καραβιού).
ΣΥΝ.: 1. βλάβη, ζημιά, (λαϊκ.) στραπάτσο, απώλεια·

π.χ. Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι με πολλές αβαρίες, που
απαιτούσαν άμεση επιδιόρθωση./Η οικονομική κρίση
προκαλεί σοβαρές αβαρίες στις επιχειρήσεις. 2. ανα-
γκαστική εκφόρτωση/απόρριψη φορτίου 3. υποχώρη-
ση, μετριασμός αξιώσεων, μείωση αιτημάτων· π.χ. Για
να επιτευχθεί η συμφωνία, πρέπει να κάνει κι αυτός κά-
ποια ουσιαστική αβαρία. 4. παρέκκλιση, έκπτωση,
αναθεώρηση· π.χ. Δεν είναι αξιόπιστος άνθρωπος· συ-
νεχώς κάνει αβαρίες στις αρχές και τις πεποιθήσεις του!
ΑΝΤ.: 1. κέρδος, ωφέλεια, πρόσθετο αγαθό 3. αύξηση
απαιτήσεων, αδιαλλαξία, ανυποχώρητη στάση 4. στα-
θερότητα, συνέπεια, αφοσίωση, εμμονή.

αβασάνιστος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) αβασάνιστος,-ος,-ον (: ο μη βασανι-
σθείς, ο μη δοκιμασμένος, αυτός που δεν έχει ελεγ-
χθεί) < α- (στερητ.) + βάσανος (: έλεγχος, δοκιμασία).
ΣΥΝ.: 1. αταλαιπώρητος, απαίδευτος (< αρχ. παιδεύω
[: μορφώνω, διαπαιδαγωγώ, σωφρονίζω διά της τιμω-
ρίας]), (κατ’ επέκτ.) εύκολος, ανέμελος, άνετος· π.χ.
Έζησε αβασάνιστο βίο. 2. ατυράννιστος, ακακοποίη-
τος, άθικτος, σώος, ακέραιος· π.χ. Κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας του 1967, κανείς δεν βγήκε αβασάνι-
στος απ’το κολαστήριο του ΕΑΤ-ΕΣΑ. 3. (α) αδιασταύ-
ρωτος, ανεπιβεβαίωτος, ανεξακρίβωτος, ανεξέταστος,
άψαχτος· π.χ. αβασάνιστη πληροφορία (β) επιπόλαιος,
πρόχειρος· π.χ. αβασάνιστη κριτική.
ΑΝΤ.: 1. ταλαιπωρημένος, τυραννισμένος, παιδεμέ-
νος, κακοπαθημένος, δυστυχισμένος, σκληρός, δύσκο-
λος 2. τυραννισμένος, βασανισμένος, κακοποιημένος,
σακατεμένος, στραπατσαρισμένος 3. (α) διασταυρω-
μένος, επιβεβαιωμένος, εξακριβωμένος (β) υπεύθυνος,
συγκροτημένος, τεκμηριωμένος, εμπεριστατωμένος,
λεπτομερής, ενδελεχής, συστηματικός, προσεκτικός.

αβάσιμος,-η,-ο
ετυμ.: (λόγ.) < α- (στερητ.) + βάσιμος (: δικαιολογη-
μένος).



ΣΥΝ.: αστήρικτος, αβάσιστος, αθεμελίωτος, αδικαιο-
λόγητος, αναπόδεικτος, ατεκμηρίωτος, ανυπόστατος,
ασύστατος, ανεδαφικός, παράλογος, ανερμάτιστος,
(λόγ.) αίολος (< αρχ. α��λ�ς [: ευμετάβολος, άστα-
τος]), ευμετάβλητος, αβέβαιος, ασταθής, φανταστικός,
ψεύτικος, υποθετικός, πλαστός, κάλπικος, ασθενής,
διάτρητος, ευπρόσβλητος· π.χ. Οι πληροφορίες που δη-
μοσιεύτηκαν ήταν αβάσιμες και συκοφαντικές./αβάσιμα
επιχειρήματα/αβάσιμος ισχυρισμός/αβάσιμη κατηγο-
ρία/αβάσιμη προσδοκία.
ΑΝΤ.: βάσιμος (βλ. λ.), στέρεος, συγκροτημένος, θε-
μελιωμένος, δικαιολογημένος, αποδεδειγμένος, τεκ-
μηριωμένος, στοιχειοθετημένος, λογικός, πραγματι-
κός, αληθινός, υπαρκτός, θετικός (π.χ. Έχω θετικές
πληροφορίες.), ασφαλής, βέβαιος, έγκυρος, ισχυρός.

άβατος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �	ατ�ς,-�ς,-�ν < α- (στερητ.) + 	α�νω

(: πηγαίνω προχωρώ).
ΣΥΝ.: αδιάβατος, απέραστος, δύσβατος, απρόσιτος,
δυσπρόσιτος, απροσπέλαστος, απάτητος, απερπάτη-
τος· π.χ. άβατο μονοπάτι/άβατη βουνοκορφή.
ΑΝΤ.: βατός (βλ. λ.), διαβατός, προσιτός, προσπελά-
σιμος, ευκολοπέραστος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) άβατο, το
ΣYN.: 1. ιερός χώρος, χώρος-ταμπού, απαγορευμέ-
νος/αποκλεισμένος τόπος, απαραβίαστο μέρος·
π.χ. Το ιερό στις εκκλησίες αποτελεί άβατο. 2. απα-
γόρευση εισόδου, ιερός αποκλεισμός· π.χ. Μερικές
γυναίκες παραβίασαν το άβατο του Αγίου Όρους.
ΑΝΤ.: 1. δημόσιος χώρος, ελεύθερη περιοχή 2. δι-
καίωμα εισόδου, προνόμιο πρόσβασης.

αβδηριτισμός, ο
Bλ. λ. ματαιοδοξία.

αβέβαιος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �	�	αι�ς,-�ς,-�ν (: ασταθής, ταλα-
ντευόμενος) < �- (στερητ.) + βέβαιος.
ΣΥΝ.: 1. αμφίβολος, αμφίρροπος, ασαφής, σκοτεινός,
άδηλος, ακαθόριστος, αόριστος, απροσδιόριστος, αστάθ-
μητος· π.χ. αβέβαιη έκβαση/αβέβαιο μέλλον/αβέβαιος
πόλεμος/αβέβαιες προθέσεις 2. ταλαντευόμενος, τρεμά-
μενος, διστακτικός, επιφυλακτικός, ανασφαλής· π.χ.

αβέβαιη φωνή/αβέβαιο βήμα 3. ευμετάβλητος, ρευστός,
άστατος, ασταθής, απρόβλεπτος, επισφαλής, ανη-
συχητικός· π.χ. Η πολιτική κατάσταση είναι αβέβαιη. 4.
επισφαλής, παρακινδυνευμένος, αβεβαίωτος.
ΑΝΤ.: 1. βέβαιος (βλ. λ.), σαφής, ξεκαθαρισμένος, ορα-
τός, καθορισμένος, συγκεκριμένος, δεδομένος, προφα-
νής 2. σταθερός, σίγουρος, βέβαιος, αποφασιστικός 3.
σταθερός, ασφαλής 4. βέβαιος, ασφαλής, θετικός, σί-
γουρος, εγγυημένος, εξασφαλισμένος, σταθερός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αβεβαιότητα, η
ΣYN.: έλλειψη βεβαιότητας, αμφιβολία, αμφιταλά-
ντευση, ερωτηματικά, ανασφάλεια, έλλειψη σιγου-
ριάς, ανησυχία, αγωνία, άγχος, αστάθεια, ρευστό-
τητα, μεταβλητότητα, έλλειψη σταθερών (σταθε-
ρά: σταθερό σημείο αναφοράς, απαραβίαστη αρχή,
ακλόνητος κανόνας, σταθερή πεποίθηση, βεβαιό-
τητα), αοριστία, ασάφεια, απροσδιοριστία.
ΑΝΤ.: βεβαιότητα (βλ. λ. βέβαιος), κατηγορηματι-
κότητα, ασφάλεια, σιγουριά, σταθερότητα, σαφή-
νεια, θετικότητα, καθορισμός.
• (επίθ.) αβεβαίωτος,-η,-ο
ΣYN.: 1. ανεπιβεβαίωτος, ανεξακρίβωτος, αναπό-
δεικτος· π.χ. αβεβαίωτη πληροφορία 2. ανέλεγκτος,
απιστοποίητος, ανεπικύρωτος· π.χ. αβεβαίωτοι φό-
ροι.
ANT.: 1. επιβεβαιωμένος, εξακριβωμένος, διακρι-
βωμένος, αποδεδειγμένος 2. βεβαιωμένος, πιστο-
ποιημένος, επικυρωμένος.

αβελτηρία, η
Bλ. μωρία στο λ. μωρός.

αβίαστος,-η,-ο
Bλ. φυσικός στο λ. φύση κ. λ. αυθόρμητος.

αβίωτος,-η,-ο
Bλ. λ. ανυπόφορος.

αβλαβής,-ής,-ές
ετυμ.: < (αρχ.) �	λα	�ς,-�ς,-�ς (: αυτός που δεν έχει
βλάβη) < �- (στερητ.) + βλάβη.
ΣΥΝ.: 1. άβλαφτος, ακέραιος, άθικτος,  ανέπαφος,
ατραυμάτιστος, αλώβητος· π.χ. Βγήκε απ’ το τρακαρι-
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σμένο αυτοκίνητο σώος και αβλαβής! 2. άβλαβος,
ακίνδυνος, άκακος, αθώος, άδολος· π.χ. αβλαβές χημι-
κό παρασκεύασμα/αβλαβή ζώα του δάσους.
ΑΝΤ.: 1. χτυπημένος, τραυματισμένος, σακατεμένος,
στραπατσαρισμένος 2. βλαβερός, βλαπτικός, επιβλα-
βής, επιζήμιος, ολέθριος, επικίνδυνος, άγριος, κακός.

αβλεψία, η
Bλ. αμέλεια στο λ. αμελώ.

αβοήθητος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �	��θητ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) +
	�ηθ�ω -�.
ΣΥΝ.: ανυπεράσπιστος, ανυποστήρικτος, (μτφ.) ακά-
λυπτος, εκτεθειμένος (π.χ. Όταν εντάθηκαν οι επιθέ-
σεις των αντιπάλων, αυτός σώπασε και με άφησε αβοή-
θητο.), απροστάτευτος (π.χ. Έφυγε και άφησε αβοήθη-
τα τα παιδιά του.), εγκαταλελειμμένος, παρατημένος,
αγνοημένος, έρημος, μονάχος (π.χ. Έζησε αβοήθητος
στα γεράματα.).
ΑΝΤ.: βοηθημένος, βοηθούμενος, υποστηριζόμενος,
(μτφ.) καλυμμένος, προστατευμένος, ευνοημένος,
φροντιζόμενος.

άβολος,-η,-ο
Bλ. βολικός, αντ. στο λ. βολεύω.

άβουλος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �	�υλ�ς,-�ς,-�ν (: ασυλλόγιστος) < �-

(στερητ.) + 	��λ-�μαι (: επιθυμώ, αποφασίζω).
ΣΥΝ.: 1. παθητικός, νωθρός, ετεροκίνητος, ετερόφωτος,
ετερόβουλος, κατευθυνόμενος, καθοδηγούμενος, χειρα-
γωγημένος· π.χ. Τον έχει κάνει άβουλο όργανό της./άβου-
λος όχλος 2. διστακτικός, αναποφάσιστος, αναβλητικός,
μεταθετικός, ευθυνόφοβος, δειλός, αμφίγνωμος, δίγνω-
μος, δίβουλος, αμφιταλαντευόμενος, μετέωρος, αξεκα-
θάριστος 3. (σπάν.) (< α- [στερητ.] + βουλή [: ώριμη
σκέψη, τελεσίδικη κρίση]) άκριτος, άσκεφτος, επιπό-
λαιος· π.χ. Η άβουλη ενέργεια συχνά έχει σοβαρό κόστος.
ΑΝΤ.: 1. ενεργητικός, έξυπνος, εύστροφος, διορατικός,
ξύπνιος, αυτόβουλος, αυτόφωτος, αυτεξούσιος, αυτε-
νεργός, αχειραγώγητος, αυτοκαθοριζόμενος, σκεπτό-
μενος, προβληματισμένος, ερευνητικός, κριτικός 2.
αποφασιστικός, τολμηρός, υπεύθυνος, αδίστακτος 3.
μελετημένος.

αβρός,-ή,-ό
ετυμ.: < (αρχ.) �	ρ�ς,-�,-�ν ([ως προσδιορισμός για
το σώμα νεαρών κοριτσιών]: καλλίγραμμος, λεπτός,
όμορφος), αβέβ. ετύμου.
ΣΥΝ.: 1. ευγενικός, πολιτισμένος, εκλεπτυσμένος, ρα-
φιναρισμένος, ιπποτικός, διακριτικός· π.χ. αβροί τρό-
ποι/αβρή συμπεριφορά 2. κομψός, χαριτωμένος, φινε-
τσάτος, ντελικάτος, λεπτός, λεπτοκαμωμένος, λεπτεπί-
λεπτος, αβροδίαιτος, μη μου άπτου, εύθραυστος· π.χ.
αβρό παρουσιαστικό/αβρή κυρία 3. τρυφερός, ανάλα-
φρος, απάλαφρος, απαλός, βελούδινος· π.χ. αβρό χάδι.
ΑΝΤ.: 1. αγενής, απολίτιστος, αγροίκος, χωριάτικος,
χοντροκομμένος, χονδροειδής, άξεστος, ακαλλιέργη-
τος, χυδαίος, σκαιός, απότομος, (μτφ.) ωμός, βάναυ-
σος 2. άχαρος, άγαρμπος, τραχύς 3. σκληρός, βίαιος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αβρότητα, η
ΣYN.: 1. ευγένεια, διακριτικότητα, (άκλ.) τακτ, αβρο-
φροσύνη, γαλαντομία 2. τρυφερότητα, απαλότητα,
χάρη, φινέτσα, κομψότητα, γλυκύτητα.
ΑΝΤ.: 1. αγένεια, αδιακρισία, σκαιότητα, (λαϊκ.)
χωριατιά, βλαχιά, (μειωτ.) γυφτιά, γαϊδουριά, βα-
ναυσότητα, βαρβαρότητα, χοντροκοπιά 2. τραχύτη-
τα, σκληρότητα, αγαρμποσύνη.

αβυσσαλέος,-α,-ο
ετυμ.: < άβυσσος (βλ. ετυμ. λ. άβυσσος), απόδ. του ελ-
ληνογενούς γαλλ. abyssal.
ΣΥΝ.: 1. βαθύς, απύθμενος, χαώδης· π.χ. αβυσσαλέο ντε-
κολτέ 2. βαθύς, αγεφύρωτος, ασυμφιλίωτος, μεγάλος, τε-
ράστιος, κολοσσιαίος, χαώδης, έντονος, σφοδρός· π.χ.
Τους χωρίζει αβυσσαλέο μίσος./αβυσσαλέες διαφορές 3.
σκοτεινός, ζοφερός, ύπουλος, σατανικός, δαιμονικός,
καταχθόνιος, ραδιούργος· π.χ. Να φυλάγεσαι, γιατί είναι
άνθρωπος αβυσσαλέος. 4. ανεξερεύνητος, ανεξιχνία-
στος, αβυθομέτρητος· π.χ. αβυσσαλέα σκέψη.
ΑΝΤ.: 1. μικρός, αβαθής, περιορισμένος 2. επιφανεια-
κός, ασήμαντος, επουσιώδης, μικρός, ήπιος 3. τίμιος,
ευθύς, διαυγής, αγγελικός, αγαθός 4. (μτφ.) ρηχός/επί-
πεδος/επιφανειακός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) άβυσσος, η
ετυμ.: < (αρχ.) �	υσσ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) +
βυσσός (: ο θαλάσσιος βυθός).
ΣYN.: 1. (α) αμέτρητο βάθος, αθέατος βυθός (β)
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βάραθρο, σκοτεινό χάσμα (γ) το χάος, το άπειρο, το
σκοτεινό κενό 2. (α) ανεξερεύνητη περιοχή, χάος,
σκοτεινό αίνιγμα· π.χ. άβυσσος η ψυχή του ανθρώ-
που (β) αγεφύρωτη απόσταση, χαώδης διαφορά, εκ
διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις· π.χ. Δεν μπορούν
να συνεννοηθούν, γιατί τους χωρίζει άβυσσος.
ΑΝΤ.: 1. (α) επιφάνεια, αφρός, τα ρηχά (β) επίπεδη
έκταση, πεδιάδα, κορυφή, υψίπεδο (γ) ο κόσμος, η
κοσμική τάξη, η Δημιουργία 2. (α) προσιτός τόπος,
ανοιχτό βιβλίο (β) ταύτιση, συναντίληψη, κοινότη-
τα απόψεων, ομοιογένεια.

αγαθός,-ή,-ό
ετυμ.: < (αρχ.) �γαθ�ς,-�,-�ν (: ευγενής, ανδρείος,
καλός), αβέβ. ετύμου.
ΣΥΝ.: 1. καλός, καλοκάγαθος, χρηστός, ενάρετος,
πράος, άδολος, άκακος, (μτφ.) αρνί 2. εύπιστος, μω-
ρόπιστος, καλόπιστος, αφελής, απονήρευτος, αθώος,
(λόγ.) ευήθης.
ΑΝΤ.: 1. κακός, κακόψυχος, ύπουλος, δόλιος, πονη-
ρός, φαύλος, αχρείος, διεφθαρμένος, κακότροπος, κα-
κοήθης 2. πονηρός, δύσπιστος, καχύποπτος, πονηρε-
μένος, έξυπνος, τετραπέρατος, παμπόνηρος, οξυδερ-
κής, (μτφ.) αϊτός, καπάτσος, πανούργος, κατεργάρης,
απατεώνας, (μτφ.) μούτρο.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγαθότητα, η
ΣYN.: 1. αγαθοσύνη, χρηστότητα, ακεραιότητα,
εντιμότητα, χρηστοήθεια (< χρηστός [: καλός, ηθι-
κός] + ήθος [: το ποιόν, ο χαρακτήρας]), ηθικότητα,
αρετή, καλότητα, πραότητα 2. ευπιστία, μωροπιστία,
αγαθοπιστία, ακρισία, αφέλεια, αθωότητα, ευήθεια.
ΑΝΤ.: 1. ανεντιμότητα, φαυλότητα, διαφθορά, ανη-
θικότητα, κακότητα, κακοήθεια, ασυνειδησία, πα-
λιανθρωπιά 2. πονηριά, δολιότητα, υστεροβουλία,
κακοπιστία, καχυποψία, σκεπτικισμός, κριτική.
• (ουσ.) αγαθό, το
ΣYN.: 1. το καλό, η αρετή, η ηθική πράξη· π.χ. Πο-
ρεύτηκε πάντα στον δρόμο του αγαθού. 2. αξία, ιδεώ-
δες, ηθικό πρότυπο· π.χ. το αγαθό της ανδρείας 3.
προϊόν, εμπόρευμα, υπηρεσία· π.χ. καταναλωτικά
αγαθά 4. χρήσιμο επίτευγμα, μέσο ευημερίας/ευζω-
ίας· π.χ. τα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού 5. (στον
πληθ.) (α) τα ελέη, ο πλούτος, η περιουσία, τα πλού-
τη, τα υπάρχοντα· π.χ. Διαμοίρασε τα αγαθά του στους

φτωχούς. (β) τα ευεργετικά αποτελέσματα, οι ωφέλι-
μες συνέπειες, τα καλά· π.χ. τα αγαθά της Δημοκρα-
τίας.
ΑΝΤ.: 1. το κακό, η αμαρτία, το πονηρό 4. επικίν-
δυνο δημιούργημα, ολέθρια επινόηση, κακό 5. (β)
τα δεινά, τα προβλήματα, τα κακά, τα καταστροφι-
κά αποτελέσματα, οι κίνδυνοι.
• (ουσ. σύνθ.) αγαθοεργία, η (< αγαθός + έργο)
ΣYN.: αγαθοποιία, (λόγ.) ευποιία, φιλανθρωπία,
ελεημοσύνη, κοινωφελές έργο, ευεργεσία, ανιδιο-
τελής βοήθεια/προσφορά, ανυστερόβουλη πράξη·
π.χ. Διέθεσε όλη την περιουσία του σε αγαθοεργίες.
ΑΝΤ.: κακό, βλάβη, ζημιά, έγκλημα, ατιμία, υστε-
ρόβουλη πράξη, κερδοσκοπική ενέργεια, ωφελιμι-
στική συμπεριφορά, αρπακτικότητα, κερδοσκοπι-
κή μανία, πλεονεξία, αρπαγή, λωποδυσία, λεηλα-
σία, ληστεία, ληστρική δραστηριότητα.

αγαλλίαση, η
ετυμ.: < (ελνστ.) �γαλλ�ασις < (αρχ.) �γ�λλ�μαι (:
αισθάνομαι απερίγραπτη χαρά)· �γ�λλω (: δοξάζω,
τιμώ με λαμπρότητα), πιθ. < �γλα�ς (βλ. λ.).
ΣΥΝ.: 1. χαρά, τέρψη, ευφροσύνη, ψυχική γαλήνη,
βαθιά χαρά, ευφορία, ψυχική ευεξία, αγαλλίασμα,
αγάλλιασμα, αγαλλιασμός 2. ικανοποίηση, ανακούφι-
ση, ξαλάφρωμα, ευχαρίστηση· π.χ. Αισθάνθηκε αγαλ-
λίαση όταν βεβαιώθηκε για το αίσιο αποτέλεσμα!
ΑΝΤ.: 1. λύπη, στενοχώρια, θλίψη, καημός, πένθος,
οδύνη, πόνος, άλγος, (αρχαιοπρ.) αλγηδόνα 2. πίκρα,
(μτφ.) φαρμάκι, απογοήτευση, συντριβή, κατάρρευση.

αγανακτώ
ετυμ.: < (αρχ.) �γανακτ�ω -� (: οργίζομαι, εκδηλώνω
με ένταση τη λύπη μου) < �γαν (: σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό, υπερβολικά) + �νεγκε�ν (< *�νεκ-) (απρφ. Αόρ. β′
του φ�ρω [: υπομένω, υποφέρω, αντέχω]).
ΣΥΝ.: (αμτβ.) 1. δυσαρεστούμαι έντονα, δυσφορώ,
δυσανασχετώ, με πνίγει το δίκιο· π.χ. Αγανακτείς με
την προκλητική ραθυμία των υπαλλήλων. 2. εξεγείρο-
μαι, εξανίσταμαι, βγαίνω απ’ τα ρούχα μου· π.χ. Αγα-
νάκτησε με τη βίαιη συμπεριφορά κατά του μικρού παι-
διού! 3. (κυρ. στον Αόρ.) δεινοπαθώ, δυσκολεύομαι,
φτύνω αίμα, (μτφ.) βλαστημώ· π.χ. Αγανάκτησα μέχρι
να βρω το σπίτι του! 4. (μτβ.) θυμώνω, οργίζω, εξα-
γριώνω, εκνευρίζω, σπάω τα νεύρα, (λαϊκ.) φουρκίζω·
π.χ. Με αγανακτεί η ανευθυνότητά σου!

·Á·ıfi˜ [18]



ΑΝΤ.: 1.-2. υπομένω, (μτφ.) καταπίνω, ικανοποιούμαι,
τη βρίσκω, δέχομαι, χαροποιούμαι, ευχαριστιέμαι, απο-
λαμβάνω, επιδοκιμάζω, επικροτώ, συναινώ, αδιαφορώ,
παραβλέπω, υποβαθμίζω, σωπαίνω 3. δεν έχω/δεν αντι-
μετωπίζω πρόβλημα, καλοπερνώ, διασκεδάζω, είμαι
άνετος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγανάκτηση, η
ΣYN.: οργή, μήνις, έκρηξη οργής, φρένιασμα, δυ-
σανασχέτηση, κατακραυγή, ψυχικός αναβρασμός.
ΑΝΤ.: γαλήνη, ηρεμία, ικανοποίηση, ευφορία, επι-
δοκιμασία.

αγαπώ
ετυμ.: < (αρχ.) �γαπ�ω -� (: αισθάνομαι στοργή, συ-
μπαθώ), αβέβ. ετύμου.
ΣΥΝ.: (μτβ.) 1. αισθάνομαι τρυφερότητα/στοργή, ενδια-
φέρομαι, νοιάζομαι, (μτφ.) πονάω, θέλω το καλό, συ-
μπαθώ, τρέφω φιλικά αισθήματα, έλκομαι/ελκύομαι/
θέλγομαι από κπ./κτ. 2. αισθάνομαι έρωτα, ερωτεύομαι,
είμαι ερωτευμένος 3. μου αρέσει, έχω ζωηρό ενδιαφέ-
ρον για κτ., έχω κλίση σε κτ., έχω όρεξη για κτ.· π.χ.
Αγαπώ τη μουσική/τον αθλητισμό κ.λπ. 4. (α) ικανοποι-
ούμαι να…, το απολαμβάνω να…, τρελαίνομαι να…,
τη βρίσκω να…· π.χ. Αγαπά να με πειράζει! (β) συνηθί-
ζω να…, προτιμώ να…, έχω την τάση να…· π.χ. Αγαπά
να διανθίζει τις αναλύσεις του με αναφορές καθημερινών
καταστάσεων. 5. επιθυμώ, θέλω, ποθώ, προτιμώ, γου-
στάρω· π.χ. Πράξε όπως αγαπάς! • (αμτβ.) 6. αισθάνο-
μαι αγάπη, βιώνω την αγάπη· π.χ. «Αυτοί που ξέρουν ν’
αγαπούν» (τίτλος ελληνικού φιλμ) • (μεσοπαθ.) 7. εμπνέω
αγάπη, γίνομαι αποδεκτός, συμπαθιέμαι, γεννώ αισθή-
ματα τρυφερότητας· π.χ. Είναι γλυκός άνθρωπος και
αγαπιέται αμέσως! 8. (Λογοτ.) κάνω έρωτα, (αρχαιοπρ.)
συνευρίσκομαι, συνουσιάζομαι 9. συμφιλιώνομαι, μο-
νοιάζω· π.χ. Ξαναγαπήθηκαν ύστερα από πολλά χρόνια!
10. αρέσω, εκτιμώμαι, (μτφ.) αγκαλιάζομαι· π.χ. Είναι
ένα έργο που αγαπήθηκε πολύ στην εποχή του.
ΑΝΤ.: μισώ, εχθρεύομαι, αντιπαθώ, απεχθάνομαι, απο-
στρέφομαι, σιχαίνομαι, δυσανασχετώ, ενοχλούμαι,
αδιαφορώ, αποφεύγω, βλάπτω.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγάπη, η
ΣYN.: 1. συμπάθεια, λατρεία, φιλικό πνεύμα, φιλία,
ενδιαφέρον, φροντίδα, στοργή 2. το ερωτικό συναί-
σθημα, ο έρωτας, (άκλ.) αμόρε (άλλες σημ.: ο ερωτι-

κός δεσμός, η σχέση, ο εραστής, η ερωμένη), πόθος,
(λαϊκ.) σεβντάς, (μτφ.) καψούρα 3. φιλανθρωπία, συ-
μπόνια, αλληλεγγύη, αλτρουισμός· π.χ. η αγάπη προς
τον πλησίον 4. εκτίμηση, πίστη, αφοσίωση· π.χ. η
αγάπη για την ελευθερία 5. πάθος, ζωηρό ενδιαφέρον,
προτίμηση, έφεση, (μτφ.) τρέλα/έρωτας· π.χ. Έχει
αγάπη για το θέατρο. 6. αγαπημένος (βλ. λ. αγαπητός)
7. (στον πληθ.) εκδηλώσεις αγάπης, τρυφερότητες,
κολακείες, (λαϊκ.) γαλιφιές/μαλαγανιές· π.χ. Κάτι θέ-
λει να μου ζητήσει και είναι όλο αγάπες! 8. (στον Xρι-
στιανισμό) (α) Aγάπη: ο πασχαλινός εσπερινός, η
δεύτερη Ανάσταση (β) Aγάπες: τα πρωτοχριστιανικά
κοινά δείπνα, οι πρωτοχριστιανικές συμβιωτικές/κοι-
νοτικές δομές.
ΑΝΤ.: μίσος, έχθρα, εχθρότητα, εχθροπάθεια, αντι-
πάθεια, απέχθεια, αποστροφή, αηδία, αδιαφορία,
σκληρότητα, εγκατάλειψη, μισανθρωπία, αναλγη-
σία, απονιά, παχυδερμισμός, ιδιοτέλεια, φιλοτομα-
ρισμός, απαξίωση, άρνηση, περιφρόνηση.
• (επίθ.) αγαπητός,-ή,-ό
ΣYN.: αγαπημένος (άλλες σημ.: (α) αγαπώμενος·
π.χ. αγαπημένη μου πατρίδα (β) μονοιασμένος,
[μτφ.] δεμένος· π.χ. Είναι αγαπημένο αντρόγυνο. (γ)
[ως ουσ.] το αγαπημένο πρόσωπο, εραστής/ερωμέ-
νη, [αργκό] γκόμενος/-α, το αίσθημα, το αμόρε, αγα-
πητικός/-ιά, λεγάμενος/-η, φίλος/φιλενάδα), αξια-
γάπητος, αξιολάτρευτος, συμπαθής, αρεστός, προ-
σφιλής, πολυαγαπημένος, προτιμητέος, εκλεκτός,
δημοφιλής, λατρευτός, φίλτατος, αξιέραστος, (λόγ.)
εράσμιος, επιθυμητός, ποθητός.
ΑΝΤ.: μισητός, αξιομίσητος, αντιπαθής, αντιπαθη-
τικός, απεχθής, αποκρουστικός.

άγαρμπος,-η,-ο
ετυμ.: < α- (στερητ.) + γάρμπος < (ιταλ.) garbo (: χά-
ρη, κομψότητα).
ΣΥΝ.: 1. ασουλούπωτος, (λαϊκ.) μπατάλικος, ασύμμε-
τρος (π.χ. άγαρμπο σώμα/παπούτσι/κτίριο κ.λπ.), άχα-
ρος, άκομψος, ακαλαίσθητος, κακοφτιαγμένος, άτσα-
λος (άλλες σημ.: ακατάστατος, τσαπατσούλικος, πρό-
χειρος, βιαστικός, βεβιασμένος, ανοργάνωτος, απρό-
σεκτος, [λαϊκ.] παρασάνταλος, ατάσθαλος) 2. αδέ-
ξιος, ατσούμπαλος, απρόσεχτος· π.χ. άγαρμπη κίνηση
3. (μτφ.) χοντρός, χοντροκομμένος, ανάρμοστος, άξε-
στος, πρωτόγονος, χωριάτικος, βλάχικος, αγροίκος·
π.χ. άγαρμποι τρόποι.
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ΑΝΤ.: 1. κομψός, συμμετρικός, καλοφτιαγμένος, φι-
νετσάτος, καλαίσθητος 2. επιδέξιος, αριστοτεχνικός,
προσεκτικός 3. διακριτικός, (μτφ.) λεπτός, ευγενικός,
πολιτισμένος.

αγγαρεία, η
ετυμ.: (ελνστ.) < �γγαρε�ω < �γγαρ�ς (λέξη ανατο-
λικής προέλευσης) (: ο έφιππος ταχυδρόμος που εκτε-
λεί διατεταγμένη υπηρεσία).
ΣΥΝ.: 1. καταναγκαστική εργασία, υποχρεωτική υπη-
ρεσία 2. επιβεβλημένη δυσάρεστη δραστηριότητα,
επαχθές καθήκον, καταναγκασμός, κοπιαστική υπο-
χρέωση 3. (Iστ.) πρόσθετη εργασία δουλοπάροικου 4.
(Στρατ.) έκτακτη βαριά εργασία.
ΑΝΤ.: εθελοντική εργασία, ευχάριστη ασχολία, δημι-
ουργία, απόλαυση.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αγγαρεύω
ΣYN.: υποχρεώνω, επιβάλλω, επιφορτίζω, φορτώ-
νω, (μτφ.) ζεύω.
ΑΝΤ.: ζητώ, παρακαλώ, εκλιπαρώ.

αγγελία, η
Bλ. Παράγωγα – Oμόρριζα στο λ. άγγελος.

αγγέλλω
Bλ. Παράγωγα – Oμόρριζα στο λ. άγγελος.

άγγελος, ο
ετυμ.: < (αρχ.) �γγελ�ς (: αγγελιοφόρος), αβέβ. ετύμου.
ΣΥΝ.: 1. (α) άυλο πνευματικό ον, ασώματη οντότητα,
επουράνιο πνεύμα (β) θεϊκός αγγελιοφόρος (γ) ο χά-
ρος, ο θάνατος 2. προστάτης, φύλακας 3. φορέας, κή-
ρυκας, σύμβολο 4. το αγαθό, το καλό, η ευλογία 5. κα-
λός, αθώος, αγνός, ελεήμων, φιλάνθρωπος, ευγενικός,
καλοσυνάτος 6. πανέμορφος, ονειρικός, τέλειος, εξω-
πραγματικά ωραίος.
ΑΝΤ.: 1. πονηρό πνεύμα, δαίμονας, διάβολος, σατα-
νάς 2. εχθρός, κακός δαίμονας 3. αρνητής, υπονομευ-
τής 4. το κακό, η κατάρα 5. κακός, πονηρός, δόλιος,
μοχθηρός, κακόψυχος, φθονερός, 6. τέρας, αποκρου-
στικός, τρομακτικός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (επίθ.) αγγελικός,-ή,-ό
ΣYN.: 1. θεόσταλτος, ουράνιος, παραδείσιος, χε-

ρουβικός (< Χερουβίμ/-είμ: τα τάγματα των Αγγέ-
λων) 2. θεϊκός, αγγελοπρόσωπος, αγγελόμορφος,
τέλειος, πανέμορφος, αιθέριος· π.χ. αγγελικό πρό-
σωπο 3. αγαθός, καλός, πάναγνος, άδολος· π.χ. αγ-
γελική ψυχή.
ΑΝΤ.: 1. σατανικός, δαιμονικός, διαβολικός 2. άσχη-
μος, τερατώδης, αποκρουστικός 3. κακός, μοχθηρός,
αμαρτωλός, βρόμικος, διεφθαρμένος, ύπουλος.
• (ρ.) αγγέλλω
ΣYN.: αναγγέλλω, εξαγγέλλω, ανακοινώνω, γνω-
στοποιώ, προμηνύω, φέρνω το μήνυμα.
ΑΝΤ.: κρύβω, αποσιωπώ, αποκρύπτω.
• (ουσ.) αγγελία, η
ΣYN.: 1. γνωστοποίηση, ανακοίνωση, είδηση, νέο,
πληροφορία, μαντάτο, (λαϊκ.) χαμπέρι 2. καταχώρι-
ση, δημοσίευση 3. διαφήμιση, ρεκλάμα, διαφημιστι-
κό μήνυμα.
• (ουσ.) άγγελμα, το
Bλ. λ. μήνυμα.

αγγίζω
ετυμ.: (μσν.) < (ελνστ.) �γγ�#ω < (επίρρ.) �γγ�ς (: κο-
ντά).
ΣΥΝ.: 1. ακουμπώ, (λόγ.) ψαύω, πιάνω, ψηλαφώ, ψα-
χουλεύω 2. παίρνω, ιδιοποιούμαι, οικειοποιούμαι,
(μτφ.) απλώνω, απλώνω χέρι· π.χ. Είναι ξένα πράγματα
και δεν τ’αγγίζω. 3. φτάνω, πλησιάζω, προσεγγίζω, τεί-
νω/κοντεύω να γίνω· π.χ. Η επιμονή σου αγγίζει τα όρια
της ενόχλησης. 4. πειράζω, ενοχλώ, βλάπτω· π.χ. Αν τον
αγγίξεις, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. 5. συγκινώ, διεγεί-
ρω συναισθηματικά, δονώ ευαίσθητες χορδές, ευαι-
σθητοποιώ· π.χ. Το έργο με άγγιξε βαθιά. 6. δοκιμάζω,
γεύομαι· π.χ. Ούτε που άγγιξε το φαγητό της. 7. επηρεά-
ζω, έχω αντίκτυπο, (μτφ.) πιάνω, προσβάλλω, θίγω 8.
επιδρώ, επενεργώ, μεταβάλλω, αλλάζω, αλλοιώνω· π.χ.
Λες και δεν τον άγγιξε ο χρόνος! 9. φτάνω, προσεγγίζω,
πατάω· π.χ. Ο ταλαιπωρημένος ναυτικός όταν άγγιξε
στεριά αισθάνθηκε ανακούφιση. 10. αφορώ, (μτφ.) κα-
λύπτω· π.χ. Η νομοθετική ρύθμιση αγγίζει και την περί-
πτωσή σου. 11. χαϊδεύω, κάνω ερωτική χειρονομία (βά-
ζω χέρι), πασπατεύω 12. επηρεάζομαι, επικοινωνώ,
σχετίζομαι· π.χ. Πέρασε και δεν άγγιξε.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) άγγιγμα, το
ΣYN.: 1. επαφή, πιάσιμο, ακούμπισμα, (λόγ.) ψαύση
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2. ελαφριά σωματική επαφή, χάδι, θωπεία 3. (μτφ.)
πλησίασμα, προσέγγιση, στενή επαφή, (μτφ.) συνά-
ντηση· π.χ. Κάθε άγγιγμα με τη δική της αίσθηση του
προκαλούσε αναστάτωση!
• (επίθ.) άγγιχτος,-η,-ο
ΣYN.: 1. άθικτος, ανέγγιχτος, ανέπαφος, απείρα-
χτος· π.χ. Το φαγητό έμεινε άγγιχτο. 2. αφόρετος,
αχρησιμοποίητος· π.χ. Επέστρεψε το ρούχο άγγιχτο.
3. ακέραιος, σταθερός, πλήρης· π.χ. Άφησα το από-
θεμα άγγιχτο.

αγέλη, η
ετυμ.: < (αρχ.) �γ�λη < �γω (: οδηγώ, κατευθύνω).
ΣΥΝ.: 1. κοπάδι, ποίμνιο 2. απρόσωπο πλήθος, μπου-
λούκι, μάζα, (μτφ.) κοπάδι, συρφετός, στίφος.
ΑΝΤ.: 1. το μεμονωμένο ζώο 2. ένας, άτομο, υποκεί-
μενο, πρόσωπο, προσωπικότητα.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (επίθ.) αγελαίος,-α,-ο
ΣYN.: 1. κοπαδιαστός, ομαδικός 2. ισοπεδωμένος,
ομοιόμορφος, μαζοποιημένος, (μτφ.) πολτοποιη-
μένος· π.χ. αγελαίο πλήθος 3. (μτφ.) μαζικός, ευτε-
λής, ασήμαντος, αγοραίος, του σωρού (του κιλού)·
π.χ. αγελαίες κρίσεις.
ΑΝΤ.: 1. ατομικός, μεμονωμένος, προσωπικός 2.-
3. πρωτότυπος, αξιόλογος, ευφάνταστος, μοναδι-
κός, ξεχωριστός.

αγενής,-ής,-ές
ετυμ.: < (αρχ.) �γεν�ς,-�ς,-�ς < �- (στερητ.) + γ�ν�ς

(: καταγωγή, γενιά, [μτφ.] τζάκι). Aρχική σημ. της λ.
αγενής: ταπεινός, παρακατιανός, άσημος.
ΣYN.: ανάγωγος, αναιδής, απρεπής, αδιάκριτος, χυδαί-
ος, ανάρμοστος, αγροίκος, άξεστος, πρόστυχος, (μτφ.)
βλάχος/χωριάτης, απολίτιστος, προσβλητικός, (μτφ.)
γάιδαρος, αμόρφωτος, απαίδευτος, χοντράνθρωπος.
ΑΝΤ.: ιπποτικός, ιππότης, (άκλ.) τζέντλεμαν, ευγενής,
ευγενικός, διακριτικός, πολιτισμένος, καλλιεργημέ-
νος, μορφωμένος, πεπαιδευμένος, σεμνός, ευπρεπής,
καθωσπρέπει, λεπτός, κύριος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγένεια, η
ΣYN.: έλλειψη καλών τρόπων, αδιακρισία, χωριατιά,
(μειωτ.) βλαχιά, χοντροκοπιά, γαϊδουριά, απρέπεια,
αναίδεια, χυδαιότητα, προστυχιά.

ΑΝΤ.: καλοί τρόποι, ευγένεια, (άκλ.) τακτ, διακριτι-
κότητα, λεπτότητα, αβρότητα, αβροφροσύνη, ιππο-
τισμός.

αγέραστος,-η,-ο
ετυμ.: < α- (στερητ.) + (μσν.) γερ�#ω (: γερνάω).
ΣΥΝ.: 1. ακμαίος (βλ. λ. ακμή), αειθαλής, θαλερός 2.
αθάνατος, άφθαρτος, αιώνιος, αμάραντος· π.χ. αγέρα-
στη δόξα 3. ο πάντα νέος/φρέσκος/δροσερός· π.χ. οι
αγέραστες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογρά-
φου.
ΑΝΤ.: 1. γερασμένος, καταβεβλημένος, μαραμένος 2.
εφήμερος, φθαρτός, περαστικός 3. παλιωμένος, (μτφ.)
αραχνιασμένος, ξεπερασμένος, (μτφ.) μπαγιάτικος.

αγέρωχος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �γ�ρω$�ς,-�ς,-�ν < �- (επιτατικό) + γέ-
ρας (: βραβείο, τιμή, προνόμιο) + %$ω. Aρχική σημ.
της λ. αγέρωχος: δοξασμένος.
ΣΥΝ.: 1. επιβλητικός, μεγαλοπρεπής, αρχοντικός, υπε-
ρήφανος, καμαρωτός, στητός, κορδωμένος, κορδω-
τός· π.χ. αγέρωχο περπάτημα 2. υπεροπτικός, αλαζονι-
κός, αφ’ υψηλού, περιφρονητικός, απαξιωτικός· π.χ.
αγέρωχο ύφος 3. ακατάδεκτος, αυστηρός, επηρμένος,
αλαζόνας, φαντασμένος.
ΑΝΤ.: 1. σκυφτός, (μτφ.) μαζεμένος, καμπουριαστός,
κακομοίρικος, ανασφαλής 2. σεμνός, ταπεινός, μετριο-
παθής, μίζερος, κακομοίρικος, μισοκακόμοιρος 3. κα-
ταδεκτικός, φιλικός, προσηνής, οικείος, ταπεινόφρων,
δουλοπρεπής, δουλόφρων, γλοιώδης.

αγιάτρευτος,-η,-ο
ετυμ.: (μσν.) < �- (στερητ.) + γιατρε�ω (: θεραπεύω).
ΣΥΝ.: 1. αθεράπευτος, ανίατος (βλ. λ.) 2. ανίκητος,
αξεπέραστος, ακατάβλητος· π.χ. αγιάτρευτος καημός
3. αδιόρθωτος, μη αποκαταστάσιμος, οριστικός, τελε-
σίδικος, μοιραίος· π.χ. αγιάτρευτη απώλεια/αγιάτρευτο
ελάττωμα.
ΑΝΤ.: 1. θεραπεύσιμος 2. εφήμερος, επιφανειακός 3.
επιδιορθώσιμος, αποκαταστάσιμος, διαχειρίσιμος, ανα-
στρέψιμος, βελτιώσιμος.

άγιος,-ία,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) &γι�ς,-�α,-ι�ν (: ιερός) < I.E. *yag- (: τι-
μώ, φέρομαι/αντιμετωπίζω ευλαβικά)· πβ. ομόρρ. αγνός,
άγος.
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ΣΥΝ.: 1. θείος, τέλειος, πάναγνος, απόλυτα καθαρός,
αναμάρτητος· π.χ. «Άγιος ο Θεός…» 2. θεϊκός, ιερός,
σεπτός, σεβαστός· π.χ. το Άγιο Φως/Ο σκοπός αυτού
του αγώνα είναι άγιος. 3. αθλητής της πίστης, πρότυπο
ευλάβειας/ενάρετου βίου, πρωτοπόρος της θέωσης, τι-
μώμενο πρόσωπο· π.χ. οι άγιοι της Εκκλησίας μας 4.
πολιούχος, τοπικός άγιος, ιερός προστάτης· π.χ. Ο
άγιος Σπυρίδων είναι ο πολιούχος της Κέρκυρας. 5.
ενάρετος, ευσεβής, ηθικός, υπόδειγμα ηθικής, ηθικά
τέλειος, χρηστός, έντιμος, θεοφιλής· π.χ. άγιος άνθρω-
πος/άγιες πράξεις 6. αγαθός, καλοκάγαθος, ανεξίκα-
κος, αμνησίκακος, συγχωρητικός· π.χ. Είναι άγια γυ-
ναίκα· ποτέ της δεν έβλαψε ούτε μυρμήγκι! 7. ουράνιος
προστάτης, θεϊκή βοήθεια· π.χ. Είχε άγιο και γλίτωσε!
ΑΝΤ.: αμαρτωλός, μιαρός, ανόσιος, (μτφ.) βρόμικος,
ταπεινός, άθλιος, βλάσφημος, θεομάχος, άθεος, ασεβής,
ανευλαβής, ανήθικος, διεφθαρμένος, φαύλος, κολασμέ-
νος, σατανικός, μοχθηρός, κακός, εκδικητικός, ύπουλος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγιότητα, η
ΣYN.: αγιοσύνη, ιερότητα, καλοσύνη, αγαθότητα.
ΑΝΤ.: διαβολικότητα, αμαρτωλότητα, μοχθηρία,
κακότητα.
• (ρ. σύνθ.) αγιοποιώ
ΣYN.: 1. ανακηρύσσω κπ. άγιο 2. εξιδανικεύω, θε-
οποιώ· π.χ. Οι εντεταλμένοι βιογράφοι του τον αγιο-
ποίησαν, κι ας ήταν ένας τιποτένιος!
ΑΝΤ.: 1. αφορίζω, αναθεματίζω 2. δαιμονοποιώ.
• (ουσ. σύνθ.) αγιογδύτης, ο
ΣYN.: 1. ιερόσυλος, άρπαγας, λωποδύτης, κλέφτης
2. αισχροκερδής, εκμεταλλευτής, (μτφ.) ληστής/αι-
ματορουφήχτρας, αδίστακτος, κερδοσκόπος, τοκο-
γλύφος.
ΑΝΤ.: ανιδιοτελής, ελεήμων, (μτφ.) Σαμαρείτης, τί-
μιος.

αγκαλιάζω
ετυμ.: < (μσν.) �γκαλι� < (αρχ.) �γκ�λη < I.E. *ank- (:
κάμπτω, λυγίζω )· πβ. ομόρρ. αγκ-ών, αγκ-ύλη, άγκ-υρα.
Aρχική σημ. της λ. αγκάλη: ο λυγισμένος βραχίονας.
ΣΥΝ.: 1. εναγκαλίζομαι, σφίγγω στο στήθος μου, κλείνω
στον κόρφο μου 2. καλοδέχομαι, περιβάλλω με στοργή,
προστατεύω· π.χ. Οι συμμαθητές της την αγκάλιασαν από
την πρώτη στιγμή. 3. καλύπτω, σκεπάζω, περικλείω, πε-
ριβάλλω, πιάνω, τυλίγω· π.χ. Η νύχτα αγκάλιασε την πό-
λη. 4. αποδέχομαι, υποστηρίζω, συμπαραστέκομαι, εν-

στερνίζομαι, εγκολπώνομαι, υιοθετώ, συμμερίζομαι·
π.χ. Η κοινωνία αγκάλιασε τις γνήσιες απελευθερωτικές
ιδέες. 5. αναφέρομαι, εκτείνομαι, περιλαμβάνω, ενσω-
ματώνω, (μτφ.) πιάνω· π.χ. Η εργασία του αγκαλιάζει ευ-
ρύ φάσμα θεμάτων. 6. βοηθώ, φροντίζω, προστατεύω,
στηρίζω· π.χ. Η πολιτεία αγκάλιασε τους πολύτεκνους. 7.
κυκλώνω, ζώνω, βάζω σε κλοιό· π.χ. Η φωτιά αγκάλιασε
τον απομονωμένο οικισμό. 8. βλέπω στο σύνολό του,
κλείνω στο βλέμμα μου· π.χ. Αγκάλιασε όλη την πεδιάδα
με το βλέμμα του.
ΑΝΤ.: 1. απωθώ, απομακρύνω 2. αποδιώχνω, αποξε-
νώνω, περιθωριοποιώ, (μτφ.) κυνηγάω 4. απορρίπτω,
αποδοκιμάζω, διώκω, καταπολεμώ, αποστρέφομαι,
σιχαίνομαι 5. αγνοώ, παρακάμπτω, αποσιωπώ, αδια-
φορώ 6. εγκαταλείπω, παραμελώ, εχθρεύομαι, πολε-
μώ, διώκω, πλήττω, βλάπτω 7. προσπερνώ, αφήνω
κτ./κπ. άθικτο, μένω μακριά.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγκαλιά, η
ΣYN.: 1. κόρφος, στήθος, κόλπος, αγκάλη 2. ποσό-
τητα, σωρός, δεμάτι· π.χ. Κουβαλούσε μια αγκαλιά
χόρτα. 3. στοργή, προστασία, ασφάλεια, αγάπη· π.χ.
η αγκαλιά της μητέρας 4. (στον πληθ.) (α) ερωτικές
σχέσεις, ερωτικές περιπτύξεις, χάδια, τρυφερότητες·
π.χ. Μετά τον χωρισμό τους αναζήτησε τη λησμονιά
σε άλλες αγκαλιές! (β) αγκαλιάσματα, εναγκαλισμοί·
π.χ. Οι θεατρινίστικες αγκαλιές τους δεν μπορούν να
διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από την πρόσφατη κό-
ντρα τους! 5. κολπίσκος, ορμίσκος, απάνεμο σημείο.

αγκομαχώ
ετυμ.: < (μσν.) �γκ�μα$� < �γκ�- (< ελνστ. 'γκ� [:
τεντώνω, φουσκώνω]) + -μα$� (επίθημ. που δηλώνει
αγωνία, δυσφορία).
ΣΥΝ.: 1. βαριανασαίνω, κοντανασαίνω, (λόγ.) πνευ-
στιώ, λαχανιάζω, ασθμαίνω, (μτφ.) φουσκώνω, μου
πιάνεται/μου κόβεται η ανάσα, με πιάνει δύσπνοια,
ασφυκτιώ, σκάω 2. ψυχομαχώ, ψυχορραγώ, πνέω τα
λοίσθια, βγαίνει η ψυχή μου, χαροπαλεύω, πεθαίνω 3.
γογγύζω, στενάζω, υποφέρω, τυραννιέμαι, ζορίζομαι·
π.χ. Αγκομαχάει να τα φέρει βόλτα με τόσες υποχρεώ-
σεις./Ο λαός μας αγκομαχούσε υπό τον γερμανικό ζυγό.
4. κάνω θόρυβο, (μτφ.) μουγκρίζω· π.χ. Το αυτοκίνητο
αγκομαχούσε στην ανηφόρα! 5. βογκάω, αναστενάζω,
ξεφυσάω· π.χ. Τι σου συμβαίνει και αγκομαχάς;
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� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγκομαχητό, το
ΣYN.: λαχάνιασμα, βαριανάσασμα, αγκομάχημα,
(ανα)στεναγμός, βογκητό, γογγυσμός, ψυχορράγη-
μα, ο ρόγχος του θανάτου, χαροπάλεμα, (μτφ.)
μουγκρητό/μούγκρισμα, έντονος ήχος/θόρυβος.
• (ουσ.) αγκούσα, η
ετυμ.: πιθ. < μτχ. 'γκ�(σα του ελνστ. ρ. 'γκ� (βλ.
ετυμ. λ. αγκομαχώ).
ΣYN.: 1. αίσθημα πνιγμού, δύσπνοια, ασφυξία· π.χ.
Ένιωθε να τον πνίγει η ξαφνική αγκούσα! 2. αγωνία,
άγχος, ψυχική πίεση, (μτφ.) πλάκωμα, βραχνάς· π.χ.
Τον έκανε μελαγχολικό κάποια βαριά αγκούσα στην
ψυχή. 3. στενοχώρια, θλίψη, καημός, έγνοια· π.χ.
Της έκοβαν τη χαρά τόσες αγκούσες στη ζωή της! 4.
(ανα)στεναγμός, βογκητό, βόγκος· π.χ. Έφταναν
από μακριά θρήνοι κι αγκούσες! 5. αποπνικτική ζέ-
στη, πνιγηρή ατμόσφαιρα· π.χ. Πώς να δουλέψεις
μέσα σ’ αυτή την αγκούσα; 6. παφλασμός, κοχλα-
σμός, δυνατός φλοίσβος.

αγκυλώνω
ετυμ.: < (αρχ.) �γκυλ�ω -� < �γκ�λ�ς,-η,-�ν (: κυρτός,
αγκιστροειδής) < I.E. *ank- (βλ. ετυμ. λ. αγκαλιάζω).
ΣΥΝ.: (αμτβ.) 1. τσιμπώ, τρυπώ· π.χ. Tο αγκάθι αγκυ-
λώνει. 2. πληγώνω, (μτφ.) σφάζω, κεντρίζω, ενοχλώ,
θίγω· π.χ. Τα λόγια του αγκυλώνουν. 3. (μτβ.) κυρτώνω,
λυγίζω, κάμπτω.
ΑΝΤ.: 1. χαϊδεύω, θωπεύω 2. ευχαριστώ, κολακεύω,
ανακουφίζω, παρηγορώ 3. ισιώνω.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγκύλωση, η
ΣYN.: 1. κάμψη, κύρτωση, καμπύλωση 2. (Iατρ.)
ακαμψία, ακινησία, πιάσιμο 3. στατικότητα, απου-
σία δράσης.
ΑΝΤ.: 1. ίσιωμα, ίσασμα 2. κίνηση, ευχέρεια κίνη-
σης, ευκαμψία, ευλυγισία 3. δράση, ροή, εξέλιξη.
• (επίθ.) αγκυλωτός,-ή,-ό
ΣYN.: 1. κυρτός, γαμψός, καμπύλος, αγκιστρωτός
2. αγκαθωτός (πβ. αγκυλωτός σταυρός: η σβάστικα,
το ναζιστικό έμβλημα).
• (μτχ.) αγκυλωμένος,-η,-ο
ΣYN.: 1. προσηλωμένος, αμετακίνητος, (μτφ.) καρ-
φωμένος/κολλημένος· π.χ. Μένει αγκυλωμένος στα
ίδια σχήματα σκέψης. 2. (μτφ.) άκαμπτος/δυσκίνη-

τος, δογματικός, κλισαρισμένος, στερεότυπος· π.χ.
αγκυλωμένη σκέψη.
ΑΝΤ.: ελεύθερος, απελευθερωμένος, απαλλαγμέ-
νος, ευέλικτος, κριτικός, ερευνητικός, αδογμάτι-
στος, δημιουργικός.

αγκυροβόλιο, το
ετυμ.: (λόγ.) < (ελνστ.) �γκυρ�	�λι�ν < �γκυρα + -	�-
λι�ν < 	�λλω (: βάζω, ρίχνω).
ΣΥΝ.: 1. όρμος ελλιμενισμού, λιμάνι (λιμανάκι), σκά-
λα, αραξοβόλι, καραβοστάσι 2. καταφύγιο, άσυλο.

αγλαός,-ή,-ό
ετυμ.: < (αρχ.) �γλα�ς,-�,-�ν, αβέβ. ετύμου, πιθ. συγ-
γένεια με λ. γελ�.
ΣΥΝ.: 1. φωτεινός, ακτινοβόλος, αστραφτερός, εκτυ-
φλωτικός, λαμπρός 2. φημισμένος, διάσημος, περίλα-
μπρος, περίφημος, μεγαλειώδης, φαεινός· π.χ. Ο Μ.
Βασίλειος υπήρξε αγλαός διδάσκαλος της χριστιανικής
αλήθειας.
ΑΝΤ.: 1. σκοτεινός, θαμπός, μουντός 2. ασήμαντος,
κοινός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγλάισμα, το
ΣYN.: στολίδι, κόσμημα (πετράδι), καύχημα, κα-
μάρι· π.χ. Ο Παρθενώνας είναι το αγλάισμα της
κλασικής τέχνης και αισθητικής.
ΑΝΤ.: ντροπή, όνειδος, καταισχύνη, αίσχος, μελα-
νή κηλίδα.
• (ρ.) αγλαΐζω
ΣYN.: 1. λαμπρύνω, κοσμώ, στολίζω, ομορφαίνω
2. τιμώ, δοξάζω, υπερυψώνω.
ΑΝΤ.: 1. ασχημαίνω, θολώνω, σκοτεινιάζω 2. αμαυ-
ρώνω, υποβιβάζω, απαξιώνω, ευτελίζω.

αγναντεύω
Bλ. λ. βλέπω.

άγνοια, η
Bλ. Παράγωγα – Oμόρριζα στο λ. αγνοώ.

αγνός,-ή,-ό
ετυμ.: < (αρχ.) �γν�ς,-�,-�ν < I.E. *yag- (: έχω μεγά-
λη ευλάβεια), (βλ. κ. ετυμ. λ. �γ-ι�ς).
ΣΥΝ.: 1. (μτφ.) καθαρός, (λαϊκ.) πούρος, γνήσιος, ει-
λικρινής, τίμιος, ανιδιοτελής, ανυστερόβουλος· π.χ.
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αγνός ιδεολόγος/αγνές προθέσεις 2. άδολος, ανυπόκρι-
τος, αθώος, απονήρευτος, ηθικός, αδιάφθορος, ακέ-
ραιος, αμόλυντος, άσπιλος, άχραντος· π.χ. η αγνή παι-
δική ψυχή 3. αυθόρμητος, ανεπιτήδευτος, απροσποίη-
τος· π.χ. αγνός ενθουσιασμός/αγνή συγκίνηση 4. ανό-
θευτος, ανέρωτος, φυσικός, (αρχαιοπρ.) άκρατος,
απρόσμεικτος· π.χ. αγνό ελαιόλαδο 5. παρθένος 6.
ενάρετος, εγκρατής, ηθικός 7. ιερός, σεπτός, άγιος.
ΑΝΤ.: 1. (μτφ.) βρόμικος, κίβδηλος, νόθος, υστερόβου-
λος, ιδιοτελής 2. δόλιος, άτιμος, υποκριτικός, πονηρός,
ανήθικος, σκάρτος, διεφθαρμένος, μιαρός, μολυσμέ-
νος, ακάθαρτος, μαγαρισμένος 3. υποκριτικός, επιτη-
δευμένος, ψεύτικος, προσποιητός, φτιαχτός, σκηνοθε-
τημένος 4. νοθευμένος, ανακατεμένος, νερωμένος, χη-
μικός 5. έκφυλος, άσωτος, σεξομανής 6. ανήθικος,
αμαρτωλός, αχαλίνωτος, ακόλαστος 7. ανίερος, ανό-
σιος, ακάθαρτος, (λαϊκ.) μολεμένος, μαγαρισμένος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγνότητα, η
ΣYN.: 1. αθωότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, ανυστε-
ροβουλία, ανιδιοτέλεια, καθαρότητα· π.χ. η αγνό-
τητα των προθέσεων/της ψυχής/του βλέμματος κ.λπ.
2. παρθενία, αγνεία, εγκράτεια, αποχή, πίστη (εν-
δογαμική προσήλωση, μονογαμική αφοσίωση) 3.
καλή ποιότητα, φυσική σύσταση, το ανόθευτο.
ΑΝΤ.: 1. πονηριά, ατιμία, ανεντιμότητα, δολιότητα,
υποκρισία, επιτήδευση, υστεροβουλία, ιδιοτέλεια
2. ερωτομανία, υπερσεξουαλισμός, απιστία, ακολα-
σία, διαστροφή, ασωτία 3. νοθεία, νόθευση, αλλοί-
ωση, πρόσμειξη.

αγνοώ
ετυμ.: < (αρχ.) �γν��ω -� < ρίζα *γνω- (γνο-) του ρ.
γι-γν)-σκω.
ΣΥΝ.: 1. έχω άγνοια, δεν έχω γνώση, δεν είμαι ενήμε-
ρος, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, μου διαφεύγει 2. αδιαφο-
ρώ, παραβλέπω, παρακάμπτω, αντιπαρέρχομαι, περι-
φρονώ, υποβαθμίζω, δεν δίνω σημασία, αφήνω, ξεχνώ,
(μτφ.) γράφω, αποσιωπώ, (μτφ.) θάβω, περιθωριοποιώ,
παραγκωνίζω· π.χ. Αγνόησαν τις εντολές μου./Αγνόησέ
τον!/Η κυβέρνηση αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια./Ήταν
σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά αγνοήθηκε στην εποχή
του. 3. (μεσοπαθ.) έχω εξαφανιστεί, δεν εμφανίζομαι,
δεν δίνω σημεία ζωής, (κατ’ επέκτ.) αναζητούμαι· π.χ.
Ο εικονιζόμενος αγνοείται από το 2003./Παραμένει

ανοιχτό το θέμα των αγνοουμένων της κυπριακής τρα-
γωδίας.
ΑΝΤ.: 1. γνωρίζω, ξέρω, είμαι ενήμερος, έχω γνώση, έχω
υπόψη 2. σέβομαι, τηρώ, προσέχω, νοιάζομαι, υπολογί-
ζω, δίνω σημασία, δείχνω ενδιαφέρον, (μτφ.) στέκομαι,
αντιμετωπίζω, ακούω, αφουγκράζομαι, αναδεικνύω,
αναγνωρίζω, προβάλλω 3. εντοπίζομαι, εμφανίζομαι.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) άγνοια, η
ΣYN.: 1. έλλειψη γνώσης/ενημέρωσης, αμάθεια,
αγνωσία, (μτφ.) σκοτάδι 2. (Στρατ.) κατάσταση
αδικαιολόγητης απουσίας/αυθαίρετης υπέρβασης
αδείας· π.χ. Ο στρατιώτης κηρύχθηκε σε άγνοια.
ΑΝΤ.: 1. γνώση, πολυγνωσία, πολυμάθεια, ευρυ-
μάθεια, ενημέρωση, πληροφόρηση.
• (ουσ.) αγνόηση, η
ΣYN.: υποτίμηση, υποβάθμιση, αποσιώπηση, πα-
ράκαμψη, αδιαφορία· π.χ. Η αγνόηση του υποκειμε-
νικού παράγοντα οδηγεί σε εσφαλμένες ιστορικές
κρίσεις.
ΑΝΤ.: υπερτίμηση, μεγιστοποίηση, απολυτοποίη-
ση, έμφαση, ανάδειξη, επισήμανση, επικέντρωση.
• (μτχ.) αγνοημένος,-η,-ο
ΣYN.: παραγνωρισμένος, υποτιμημένος, περιφρο-
νημένος, παραγκωνισμένος, περιθωριοποιημένος,
άσημος· π.χ. Είχε εξαιρετικό ταλέντο, αλλά έζησε
φτωχός και αγνοημένος.
ΑΝΤ.: αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, διάσημος,
φημισμένος, υπερτιμημένος.

αγνώριστος,-η,-ο
ετυμ.: < (ελνστ.) �γν)ριστ�ς,-�ς,-�ν < (αρχ.) γνωρ�-
#ω.
ΣΥΝ.: 1. μη αναγνωρίσιμος, αταύτιστος, αταυτοποίη-
τος, άλλος, αλλαγμένος, μεταμορφωμένος, παραμορ-
φωμένος· π.χ. Η παλιά μου γειτονιά έγινε αγνώρι-
στη./Με τη νέα του εμφάνιση είναι αγνώριστος!/Τον
έκαναν αγνώριστο απ’ το ξύλο. 2. άγνωστος, (Λογοτ.)
άγνωρος, πρωτόγνωρος, πρωτοφανέρωτος, καινού-
ριος· π.χ. αγνώριστοι τόποι/αγνώριστες συγκινήσεις.
ΑΝΤ.: 1. αναγνωρίσιμος, ίδιος, απαράλλαχτος, αναλ-
λοίωτος 2. γνώριμος, γνωστός, συνηθισμένος, οικεί-
ος, παλιός.

άγνωστος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �γνωστ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) +
γνωστ�ς < γν�σις.
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ΣΥΝ.: 1. άγνωρος (βλ. λ. αγνώριστος, συν. 2.), άδηλος,
ασαφής, (μτφ.) σκοτεινός (π.χ. άγνωστες προθέσεις),
ανεξερεύνητος, αδήλωτος, αγνωστοποίητος (π.χ. Με-
τοίκησε σε άγνωστη διεύθυνση.), απρόβλεπτος (π.χ. Το
μέλλον είναι άγνωστο.), αδίδακτος (π.χ. Εξεταστήκαμε
και σε άγνωστο κείμενο.), άσημος (π.χ. άγνωστος ηθο-
ποιός), ανώνυμος (π.χ. Οι δράστες είναι άγνωστοι.),
κρυμμένος, αθέατος, αφανέρωτος (π.χ. Μας αποκάλυψε
άγνωστες πτυχές του ταλέντου του.), ασυνήθιστος, ακα-
τανόητος, ακατάληπτος, γριφώδης (π.χ. Μιλούσε μια
άγνωστη γλώσσα.), κρυφός, ακοινοποίητος, ακαταχώ-
ριστος, αδημοσίευτος, ανέκδοτος (π.χ. άγνωστα περι-
στατικά/άγνωστα έργα γνωστών ποιητών), αφανής (π.χ.
οι άγνωστοι ήρωες), πρωτοφανέρωτος, πρωτοσυναντώ-
μενος, καινούριος, ανερμήνευτος, δυσερμήνευτος (π.χ.
αρχαία επιγραφή με ορισμένες άγνωστες λέξεις)· (φρ.)
άγνωστος εν μέσω/μεταξύ αγνώστων: (α) αφανής, απα-
ρατήρητος, μη αναγνωριζόμενος (β) μόνος, έρημος,
αποξενωμένος 2. ανεξακρίβωτος, ανεξιχνίαστος, αδιε-
ρεύνητος, αδιευκρίνιστος, άδηλος, επτασφράγιστο μυ-
στικό· π.χ. Οι λόγοι που τον ώθησαν στο έγκλημα παρα-
μένουν άγνωστοι. 3. μη γνώριμος, ξένος, αγνώστου
ταυτότητας· π.χ. Μην ανοίγεις σε αγνώστους. 4. (φρ.) ο
άγνωστος Χ: (α) (Mαθημ.) απροσδιόριστο μέγεθος (β)
(γενικά) αστάθμητος παράγοντας, κρίσιμο ζητούμενο,
ερωτηματικό· π.χ. Ο άγνωστος Χ σ’αυτή την υπόθεση
είναι οι απώτερες βλέψεις αυτού του ανθρώπου. 5. (ως
ουσ.) το άγνωστο: (α) ασαφής κατάσταση, αβέβαιη
προοπτική· π.χ. Ήταν ονειροπόλος και ρομαντικός·
εγκατέλειψε κάθε σιγουριά και ταξίδεψε προς το άγνω-
στο! (β) το ανεξερεύνητο, το ανερεύνητο, το αγνώρι-
στο, το μυστήριο, το πέραν της γνώσεως, το απροσπέ-
λαστο· π.χ. Ο άνθρωπος έλκεται από το άγνωστο!
ΑΝΤ.: 1. γνωστός, πασίγνωστος, γνώριμος, σαφής, ξε-
κάθαρος, πρόδηλος, φανερός, δηλωμένος, γνωστοποι-
ημένος, προβλέψιμος, διδαγμένος, διάσημος, κατα-
ξιωμένος, αναγνωρισμένος, φημισμένος, επώνυμος,
αναγνωρίσιμος, ορατός, δεδομένος, συγκεκριμένος,
αναμφίβολος, συνηθισμένος, κατανοητός, δημοσιευ-
μένος, κοινοποιημένος, αποκαλυμμένος 2. εξακριβω-
μένος, εξιχνιασμένος, προφανής 3. γνώριμος, γνω-
στός, οικείος 4. δεδομένο(ς) 5. (α) ασφάλεια, βεβαιό-
τητα, σιγουριά, οικείος προορισμός (β) το επιστητό.

άγονος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �γ�ν�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) + γ�ν�ς
(: απόγονος, τέκνο, καρπός).

ΣΥΝ.: 1. άκαρπος, άφορος, χέρσος, (λαϊκ.) φτενός·
π.χ. άγονη γη 2. στείρος, στέρφος, άσπορος, άτεκνος,
άκληρος 3. αναποτελεσματικός, ατελέσφορος, αποτυ-
χημένος, μη αποδοτικός, άκαρπος, μάταιος, άσκοπος,
ανώφελος, αντιπαραγωγικός, μη παραγωγικός· π.χ.
άγονη προσπάθεια/άγονες συζητήσεις/Ο διαγωνισμός
κηρύχθηκε άγονος. 4. (φρ.) άγονη γραμμή: (α) ζημιο-
γόνα/προβληματική ακτοπλοϊκή γραμμή (β) οι απρό-
σιτες περιοχές· π.χ. τα νησάκια της άγονης γραμμής.
ΑΝΤ.: 1. γόνιμος, καρπερός, εύφορος, πλούσιος, κέ-
ρας της Αμαλθείας 2. καρπερός, πολύσπορος, πολύτε-
κνος 3. καρποφόρος, αποδοτικός, αποτελεσματικός,
τελεσφόρος, δραστικός, δημιουργικός, ουσιαστικός,
ωφέλιμος, παραγωγικός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγονία, η
ΣYN.: 1. στειρότητα 2. ακαρπία.
ΑΝΤ.: 1. γονιμότητα, ευγονία 2. καρποφορία.

αγορά, η
ετυμ.: < (αρχ.) �γ�ρ� (: λαϊκή συνάθροιση, χώρος
λαϊκής συγκέντρωσης, πανηγύρι) < �γε�ρω (: συγκε-
ντρώνω, συνάζω, συναθροίζω).
ΣΥΝ.: 1. απόκτηση (με καταβολή αντιτίμου), εξασφά-
λιση κυριότητας (με χρηματικό αντάλλαγμα), προμή-
θεια, αγόρασμα· π.χ. αγορά οικιακού εξοπλισμού 2. η
οικονομία του ελεύθερου ανταγωνισμού, η ιδιωτικο-
οικονομική εμπορική οργάνωση, η αγοραπωλησία,
προσφορά και ζήτηση· π.χ. οι νόμοι της αγοράς/η οι-
κονομία της αγοράς 3. οι αγοραπωλησίες, οι οικονομι-
κές συναλλαγές, η εμπορική κίνηση, οι πωλήσεις, ο
τζίρος· π.χ. Η αγορά είναι σε ύφεση. 4. το εμπορικό κέ-
ντρο, τα εμπορικά, τα μαγαζιά, παζάρι, πιάτσα· π.χ.
Θα πάω στην αγορά για ψώνια. 5. οι έμποροι, οι κατα-
στηματάρχες, οι συναλλασσόμενοι, ο εμπορικός κό-
σμος· π.χ. Η αγορά δυσφορεί για τις νέες φορολογικές
ρυθμίσεις. 6. τα διαθέσιμα εμπορεύματα· π.χ. Η αγορά
αυτής της πόλης είναι μικρή και ακριβή. 7. το αγοραζό-
μενο προϊόν, η αγοραστική επιλογή· π.χ. Κάνω λίγες
και ποιοτικές αγορές. 8. αγοραστική αξία, τιμή· π.χ.
Αυτή η συσκευή έχει 100 € αγορά. 9. τόπος διάθεσης·
π.χ. Η Κίνα αποτελεί μια τεράστια αγορά για τα δυτικά
προϊόντα. 10. κέντρο εμπορίας· π.χ. Το Μιλάνο είναι
μια φημισμένη αγορά ειδών ένδυσης. 11. το κέντρο,
χώρος συνάθροισης, πλατεία, η φόρα/τα φόρα (< λατ.
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forum [: αγορά])· π.χ. Λέω να κατέβω στην αγορά να
περάσει η ώρα μου!
ΑΝΤ.: πώληση, παραγωγή, διάθεση.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αγοράζω
ΣYN.: 1. (με την καταβολή χρημάτων) προμηθεύο-
μαι, αποκτώ, παίρνω, ψωνίζω 2. εξαγοράζω, δωρο-
δοκώ· π.χ. Για να κερδίσουν τον αγώνα, αγόρασαν
τον διαιτητή! 3. εξασφαλίζω με χρήμα, πληρώνω· π.χ.
Η αγάπη δεν αγοράζεται! 4. (μτφ.) ψαρεύω, εκμαι-
εύω μυστικά, παίρνω λόγια, (μτφ.) τσιμπάω, αποσπώ
πληροφορίες· π.χ. Προσπάθησε να με αγοράσει, αλλά
δεν το πέτυχε· δεν του είπα τίποτα ουσιαστικό.
ΑΝΤ.: 1. πουλάω, εμπορεύομαι, διαθέτω, διακινώ,
εκποιώ.
• (επίθ.) αγοραίος,-α,-ο
ΣYN.: 1. σχετικός/συναρτημένος με την αγορά·
π.χ. η αγοραία αξία του εμπορεύματος 2. χυδαίος,
πρόστυχος, ευτελής, φτηνός, ταπεινός, χαμηλού
επιπέδου, (μτφ.) καφενειακός, ασήμαντος, απλοϊ-
κός· π.χ. αγοραία ήθη/αγοραία λόγια/αγοραία ανά-
λυση 3. δημόσιος, κοινός, πληρωμένος, αγοραζό-
μενος, (μτφ.) εμπορικός· π.χ. αγοραίος έρωτας (: η
πορνεία)/αγοραίες γυναίκες (: οι πόρνες).

αγορεύω
ετυμ.: < (αρχ.) �γ�ρε�ω (: μιλώ σε συνέλευση, εκθέ-
τω τις απόψεις μου) < �γ�ρ� (βλ. ετυμ. λ.).
ΣΥΝ.: 1. βγάζω λόγο, εκφωνώ ομιλία, μιλάω σε δημόσια
συγκέντρωση, δημηγορώ, τοποθετούμαι· π.χ. Αγορεύει ο
υπουργός Παιδείας από το βήμα της Βουλής. 2. φλυαρώ,
ρητορεύω, αραδιάζω μεγαλοστομίες, κηρύττω.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγόρευση, η
ΣYN.: εκφώνηση λόγου, δημόσια ομιλία, δημηγο-
ρία, δημόσια έκθεση απόψεων, προφορική ανά-
πτυξη ιδεών.
• (ουσ.) αγορητής, ο / αγορήτρια, η
ΣYN.: ομιλητής, ρήτορας.

άγος, το
ετυμ.: < (αρχ.) &γ�ς (: ιερό σημείο αναφοράς, κατά-
ρα) < Ι.E. *yag- (βλ. ετυμ. λ. άγιος κ. λ. αγνός).
ΣΥΝ.: βέβηλη πράξη, ανίερο έργο, ανοσιούργημα,
μίασμα, επαίσχυντη συμπεριφορά, όνειδος, ντροπή,

αμαρτία, κηλίδα· π.χ. Θα τον βαραίνει για πάντα το
άγος της προδοσίας του./Με τίποτα δεν καθαρίζεται το
άγος των ναζιστικών εγκλημάτων.
ΑΝΤ.: θεάρεστη πράξη, ένδοξο έργο.

άγουρος,-η,-ο
ετυμ.: < (μσν.) �γ�υρ�ς < (ελνστ.) �γωρ�ς (> �γ)ρι

> αγόρι) < (αρχ.) �ωρ�ς < �- (στερητ.) + *ρα (: ο κα-
τάλληλος καιρός, εποχή ανθοφορίας, ακμή).
ΣΥΝ.: 1. (για καρπούς) άωρος, αγίνωτος, αμέστωτος,
αγούρμαστος, αγουρωπός, (μτφ.) πράσινος 2. (για
πρόσ.) (α) ανώριμος, άπειρος, μικρός· π.χ. άγουρος
άντρας (β) (ως ουσ.) έφηβος, νεανίας, πιτσιρικάς 3.
ατελής, ανολοκλήρωτος, ασχημάτιστος, ασυγκρότη-
τος, πρώιμος, (λόγ.) πάρωρος· π.χ. άγουρο σώμα/άγου-
ρες ιδέες/άγουρα συναισθήματα.
ΑΝΤ.: 1. ώριμος, γινωμένος, μεστωμένος, γουρμασμέ-
νος, (μτφ.) ζουμερός 2. ώριμος, έμπειρος, (μτφ.) ψη-
μένος 3. μεστός, μεστωμένος, ολοκληρωμένος, δια-
μορφωμένος, ανεπτυγμένος, καλοσχηματισμένος, συ-
γκροτημένος.

αγρεύω
ετυμ.: < (αρχ.) �γρε�ω < �γρα (: το συλλαμβανόμενο
θήραμα) < ρίζα *αγ- του �γω (: διώκω, κυνηγώ)· πβ.
ομόρρ. αγ-ρός.
ΣΥΝ.: 1. κυνηγώ, θηρεύω 2. επιδιώκω να βρω, επιζη-
τώ επίμονα, μαζεύω, περισυλλέγω, τρέχω για…· π.χ.
Τα κόμματα αγρεύουν ψήφους. 3. προσελκύω, (μτφ.)
ψαρεύω, παγιδεύω· π.χ. Οι επιτήδειοι αγρεύουν τα θύ-
ματά τους μεταξύ των αφελών.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) άγρα, η
ΣYN.: κυνήγι, επίμονη αναζήτηση, μάζεμα, ανεύ-
ρεση, εντοπισμός· π.χ. Οι υποψήφιοι βουλευτές
δραστηριοποιούνται προς άγραν ψήφων.

άγριος,-α,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �γρι�ς,-�α,-�ν (: αυτός που ζει στους
αγρούς) < �γρ�ς < ρίζα *αγ- του �γω (βλ. ετυμ. λ.
αγρεύω).
ΣΥΝ.: 1. (α) (για ζώα) μη εξημερωμένος, ανήμερος,
αδέσποτος· π.χ. άγρια άλογα (β) (για φυτά) αυτοφυής,
(αρχαιοπρ.) αγροδίαιτος (< αγρός + δίαιτα [: ζωή, διαμο-
νή])· π.χ. άγρια χόρτα 2. (α) πρωτόγονος, απολίτιστος,
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προπολιτισμικός, πριμιτιβιστικός· π.χ. οι άγριες φυλές
τού Αμαζονίου (β) (μειωτ.) ιθαγενής· π.χ. Οι απολογητές
της αποικιοκρατίας ισχυρίζονταν ότι εκπολιτίζουν τους
αγρίους των κατακτημένων περιοχών! 3. πυκνός, αδια-
πέραστος, οργιώδης, αφρόντιστος· π.χ. άγρια βλάστηση
4. χέρσος, άγονος, ακαλλιέργητος, πετρώδης, σκληρός,
δύσβατος, κακοτράχαλος, αφιλόξενος· π.χ. άγριος τόπος
5. (μτφ.) ωμός, σκαιός, σκληρός, άκαρδος, άπονος, βάρ-
βαρος, (μτφ.) κανίβαλος, απολίτιστος, αγροίκος, άξε-
στος, βάναυσος, τραχύς, (μτφ.) χωριάτης/χωριάτικος,
αγενής, απαίδευτος, ακαλλιέργητος, χοντράνθρωπος,
ανάγωγος, αμόρφωτος· π.χ. Ήταν άνθρωπος απωθητι-
κός με άγριους τρόπους. 6. σφοδρός, μανιασμένος, βίαι-
ος, λυσσαλέος· π.χ. άγριος ξυλοδαρμός/άγριες μάχες 7.
δριμύς, οξύς· π.χ. Του ασκήθηκε άγρια κριτική. 8. έντο-
νος, δυνατός· π.χ. άγριος καβγάς/άγριο μεθύσι 9. ανελέ-
ητος, απάνθρωπος, ασύδοτος· π.χ. άγρια εκμετάλλευση
10. ειδεχθής, κτηνώδης, αποτρόπαιος· π.χ. άγριο έγκλη-
μα 11. επιθετικός· π.χ. άγριες διαθέσεις/Το σπίτι το φύλα-
γε ένας άγριος σκύλος. 12. δυσμενής, δύσκολος, αντίξο-
ος, ζόρικος, επικίνδυνος, κακός, βαρύς, ανυπόφορος·
π.χ. άγριος καιρός/άγριος χειμώνας 13. σκληρός, επι-
σφαλής, χαλεπός, απάνθρωπος, επικίνδυνος· άγρια επο-
χή 14. φουρτουνιασμένος, τρικυμιώδης, μανιασμένος,
ορμητικός· π.χ. άγρια θάλασσα 15. έξαλλος, παράφορος,
παθιασμένος, ασυγκράτητος, αχαλίνωτος, (μτφ.) εκρη-
κτικός/πρωτόγονος· π.χ. άγριος ενθουσιασμός 16. τρα-
χύς, απότομος, ανώμαλος· π.χ. άγρια επιφάνεια 17. προ-
χωρημένος, (μτφ.) βαθύς· π.χ. Μου τηλεφώνησε μέσα στ’
άγρια μεσάνυχτα. 18. τρομακτικός, φοβιστικός, απειλη-
τικός, πολεμοχαρής, αιμοδιψής, σκληρός, σκληροτρά-
χηλος, φοβερός, τρομερός, αγριωπός, βλοσυρός, αυστη-
ρός· π.χ. άγριο βλέμμα/άγριος πολεμιστής 19. ατίθασος,
ανήμερος, ανυπότακτος, απείθαρχος, ανεξέλεγκτος· π.χ.
άγριο άλογο/άγριο παιδί 20. αλγεινός (βλ. λ. άλγος), δυ-
σάρεστος, τραυματικός, σκληρός· π.χ. άγρια εμπειρία.
ΑΝΤ.: 1. (α) εξημερωμένος, ήμερος, οικόσιτος, κατοικί-
διος (β) εξευγενισμένος 2. πολιτισμένος, εκσυγχρονι-
σμένος, προηγμένος, εξελιγμένος, ανεπτυγμένος 3.
αραιός, χαμηλός, περιποιημένος 4. γόνιμος, εύφορος,
(μτφ.) πράσινος, μαλακός, φιλόξενος 5. ευγενικός, μα-
λακός, ήπιος, πονόψυχος, καλλιεργημένος, φινετσάτος,
καλαίσθητος 6. ήπιος, (μτφ.) χλιαρός, χαλαρός, υποτο-
νικός 7. ήπιος, μαλακός, επιεικής, ευνοϊκός 8. άτονος,
(μτφ.) ψόφιος, ήρεμος 9. ανθρώπινος, λογικός, συγκρα-
τημένος 10. συνηθισμένος, κανονικός, αρεστός, αποδε-

κτός, ελκυστικός, υπέροχος 11. ειρηνικός, φιλικός, ευ-
μενής 12. καλός, αίσιος, ευνοϊκός, βολικός, ελαφρύς,
υποφερτός 13. ανέμελος, άνετος, ασφαλής, ευχάριστος,
ανθρώπινος 14. ήρεμος, γαλήνιος, ακύμαντος 15. υπο-
τονικός, συγκρατημένος, ελεγχόμενος, μετρημένος,
ήπιος, διακριτικός, τυπικός, συμβατικός 16. λείος, ομα-
λός, στρωτός, απαλός, βελούδινος 18. γλυκός, καθησυ-
χαστικός, καλοσυνάτος 19. ήμερος, ήρεμος, πειθαρχη-
μένος, χαλιναγωγημένος, τιθασευμένος, καλότροπος
20. ευχάριστος, απολαυστικός, δημιουργικός, ηδονικός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αγριότητα, η
ΣYN.: 1. βιαιότητα, βαναυσότητα, βαρβαρότητα,
σκληρότητα, επιθετικότητα, αναλγησία· π.χ. ένας
πολεμικός ηγέτης φημισμένος για την αγριότητά του
2. (συνήθ. στον πληθ.) ωμότητα, κτηνωδία, θηριω-
δία, έγκλημα, απάνθρωπη πράξη· π.χ. Δεν πρέπει
να λησμονηθούν ποτέ οι αγριότητες του ναζισμού.
ΑΝΤ.: 1. ημερότητα, ηπιότητα, μαλθακότητα, ευαι-
σθησία, καλοσύνη, ευγένεια 2. θεάρεστη πράξη,
ευεργεσία, ανθρωπιστική ενέργεια.
• (ρ.) αγριεύω
ΣYN.: (αμτβ.) 1. εξαγριώνομαι, θυμώνω, γίνομαι
απειλητικός, (μτφ.) τσιτώνω/βγάζω νύχια· π.χ. Αγρι-
εύει με το παραμικρό! 2. δυσκολεύω, ζορίζω, επιδει-
νώνομαι, χειροτερεύω, εκτραχύνομαι, χαλάω· π.χ.
Αγρίεψε ο καιρός./Αγρίεψαν τα πράγματα. 3. εντείνο-
μαι, οξύνομαι, φουντώνω· π.χ. Αγρίεψε η μάχη. 4.
(μτφ.) χοντραίνω, κλιμακώνομαι, μεγαλώνω, απαιτώ
μεγάλο ρίσκο· π.χ. Αγρίεψε το παιχνίδι· ποντάρουν
όλο και μεγαλύτερα ποσά! 5. σκληραίνω, εκβαρβαρί-
ζομαι, γίνομαι επιθετικός, χάνω τις ευαισθησίες μου·
π.χ. Στις μέρες μας, οι άνθρωποι έχουν αγριέψει. •
(μτβ.) 6. τρομάζω κπ., τρομοκρατώ, πανικοβάλλω,
φοβερίζω, απειλώ· π.χ. Μην το αγριεύεις το παιδί·
εξήγησέ του και θα καταλάβει. 7. εξαγριώνω, ερεθί-
ζω, εκνευρίζω, δαιμονίζω· π.χ. Μην το αγριεύεις το
σκυλί, γιατί θα σου ορμήσει! 8. (μεσοπαθ.) φοβάμαι,
(λαϊκ.) σκιάζομαι, τρομάζω, αναστατώνομαι· π.χ.
Όταν μένει μόνη της στο σπίτι το βράδυ αγριεύεται.
ΑΝΤ.: 1. ηρεμώ, ησυχάζω, καλμάρω 2. γαληνεύω,
βελτιώνομαι, καλυτερεύω, μαλακώνω, εξομαλύνο-
μαι, φτιάχνω, στρώνω 3. αποκλιμακώνομαι, χαλα-
ρώνω, εξασθενώ, πέφτω, κοπάζω, σβήνω 4. περιο-
ρίζομαι, χαμηλώνω 5. μαλακώνω, ημερεύω, καλο-
συνεύω, εξανθρωπίζομαι, εκπολιτίζομαι, γίνομαι
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ευαίσθητος 6. καθησυχάζω, ηρεμώ, καλοπιάνω 7.
καλμάρω, χαϊδεύω.
• (ουσ.) αγριάδα, η
ΣYN.: 1. αγριότητα, αγριωπότητα, τραχύτητα, απει-
λητικότητα· π.χ. η αγριάδα του βλέμματος 2. σκλη-
ράδα, φοβέρα, (αργκό) τσαμπουκάς, νταηλίκι· π.χ.
Εμένα μη μου πουλάς αγριάδα, δεν σε φοβάμαι! 3.
σκληρότητα, αυστηρότητα· π.χ. η αγριάδα του τοπί-
ου 4. δριμύτητα· π.χ. η αγριάδα του χειμώνα.
ΑΝΤ.: 1. γλυκύτητα, καλοσύνη, ημερότητα, μαλα-
κότητα 2. πραότητα, ηπιότητα, αγάπη 3. ημερότη-
τα, απαλότητα 4. ηπιότητα, γλύκα.

αγροίκος, ο
Bλ. λ. άγριος, συν. 5.

άγρυπνος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �γρυπν�ς,-�ς,-�ν (: αυτός που κοιμάται
στους αγρούς, που ελαφροκοιμάται) < �γρ�ς + +πν�ς.
ΣΥΝ.: 1. άυπνος, άνυπνος, ξάγρυπνος, ξύπνιος, ξυ-
πνητός 2. (μτφ.) ακοίμητος, ετοιμοπόλεμος, ακούρα-
στος· π.χ. οι άγρυπνοι φρουροί των συνόρων 3. συνε-
χής, αδιάκοπος, έντονος, εντατικός, προσεκτικός, τε-
ταμένος, αμείωτος· π.χ. άγρυπνοι έλεγχοι της αστυνο-
μίας/άγρυπνο ενδιαφέρον.
ΑΝΤ.: 1. αποκοιμισμένος 2. νωθρός, κοιμήσης, αδιά-
φορος, ανεπαρκής, (λόγ.) ψοφοδεής, λιπόψυχος 3. πε-
ριστασιακός, υποτονικός, (μτφ.) χλιαρός, περιορισμέ-
νος, επιπόλαιος, επιφανειακός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αγρυπνώ
ΣYN.: 1. ξαγρυπνώ, μένω άυπνος, ξενυχτώ, κάνω
νυχτέρι, δεν κλείνω μάτι (όλη τη νύχτα), βγάζω τη
νύχτα 2. επαγρυπνώ, είμαι σε ετοιμότητα, βρίσκο-
μαι σε επιφυλακή, τελώ εν εγρηγόρσει, επιτηρώ·
π.χ. Οι συνειδητοί πολίτες αγρυπνούν για την προ-
στασία των δημοκρατικών θεσμών.
ΑΝΤ.: 1. κοιμάμαι, αποκοιμιέμαι, με παίρνει ο ύπνος
2. (αρχαιοπρ.) υπνώττω, αδρανώ, αδιαφορώ, αμελώ,
ολιγωρώ.

αγύρτης, ο / αγύρτισσα, η
ετυμ.: < (αρχ.) �γ�ρτης (: οργανωτής αγερμών, μά-
γος, πλανόδιος θεραπευτής) < �γερμ�ς (: έρανος, συ-
γκέντρωση αγαθών εν ονόματι κάποιου θεού) < �γε�-

ρω (: συγκεντρώνω, ξεσηκώνω, μαζεύω).

ΣΥΝ.: 1. ψευτογιατρός, κομπογιαννίτης, ψευτοεπιστή-
μονας, τσαρλατάνος· π.χ. Πέρασε ένας αγύρτης που
εμπορευόταν βότανα για κάθε πάθηση! 2. απατεώνας,
ψευδολόγος, λαοπλάνος, τσαρλατάνος, κάλπης, θεο-
μπαίχτης, ταρτούφος, κατεργάρης· π.χ. Έχουμε γεμίσει
αγύρτες που ευαγγελίζονται την κοινωνική ευημερία!
ΑΝΤ.: 1. επιστήμονας, γιατρός 2. έντιμος, ειλικρινής,
αγνός, ιδεολόγος.

άγχος, το
ετυμ.: < (αρχ.) �γ$ω (: πιέζω με πολλή δύναμη, σφίγ-
γω μέχρι πνιγμού) < I.E. *angh- (: στραγγαλίζω).
ΣΥΝ.: αγωνία (άλλες σημ.: αδημονία, συγκίνηση ανα-
μονής, [άκλ.] τρακ, απόγνωση, πανικός), ψυχική δυ-
σφορία, συναισθηματική συμπίεση, φόβος, δέος, τρό-
μος, ανασφάλεια, αβεβαιότητα, ανησυχία, υπερένταση,
(άκλ.) στρες, ένταση, πίεση, φόρτιση, αγκούσα (βλ. λ.
συν. 2.-3. στο λ. αγκομαχώ), μόρα (< σλαβ. mora [: θα-
νατικό]), εφιάλτης, βραχνάς, τρόμος θανάτου.
ΑΝΤ.: ηρεμία, γαλήνη, ισορροπία, χαλάρωση, ανεμε-
λιά, αμεριμνησία, ξε(γ)νοιασιά, ευφορία.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αγχώνω
ΣYN.: προκαλώ άγχος, δημιουργώ ανασφάλεια,
εμβάλλω ανησυχία, ταράζω, φοβίζω, στρεσάρω,
φορτίζω συγκινησιακά· π.χ. Περιγράφει τις εξετά-
σεις ως δοκιμασία που θα κρίνει τελεσίδικα τη ζωή
μου, κι αυτό με αγχώνει.
ΑΝΤ.: καθησυχάζω, ηρεμώ, γαληνεύω, χαλαρώνω,
αποφορτίζω.
• (επίθ.) αγχώδης,-ης,-ες
ΣYN.: αγχωτικός, αγχογόνος· π.χ. αγχώδης νεύρω-
ση/αγχώδης άνθρωπος/αγχώδης καθημερινότητα.

αγωγή, η
ετυμ.: (αρχ.) < �γω (: οδηγώ, διευθύνω, κατευθύνω).
Aρχική σημ. της λ. αγωγή: (α) μεταφορά (β) μορφωτι-
κή κατεύθυνση, παιδευτική διεύθυνση.
ΣΥΝ.: 1. διαπλαστικές ενέργειες, μορφωτικές πρακτι-
κές, διαπαιδαγώγηση, διάπλαση, παιδεία, εκπαίδευ-
ση, καθοδήγηση· π.χ. σχολική/οικογενειακή/καλλιτε-
χνική/φυσική/ηθική κ.λπ. αγωγή 2. καλοί τρόποι, καλή
ανατροφή, ήθος, κοινωνική μόρφωση· π.χ. Αυτό το
παιδί δεν έχει αγωγή. 3. (Iατρ.) σύστημα, μέθοδος, τε-
χνική· π.χ. Η πάθηση θα αντιμετωπιστεί δραστικά με
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την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. 4. (Νομ.) διεκδί-
κηση δικαιώματος· π.χ. αγωγή εξώσεως.

αγώνας, ο
ετυμ.: < (αρχ.) �γ)ν < �γω (: οδηγώ, συγκεντρώνω).
Aρχική σημ. της λ. αγώνας: συγκέντρωση, χώρος συ-
νάθροισης, στάδιο, άμιλλα, αθλητικός συναγωνισμός.
ΣΥΝ.: 1. επίπονη προσπάθεια, μόχθος· π.χ. Έκανε μεγά-
λο αγώνα για να πετύχει τους στόχους του. 2. πάλη, δρά-
ση, κινητοποίηση, συστηματικές ενέργειες· π.χ. συνδι-
καλιστικός αγώνας/πολιτικός αγώνας 3. εκστρατεία,
έντονη δραστηριότητα· π.χ. προεκλογικός αγώνας/δι-
καστικός αγώνας 4. σύγκρουση, σύρραξη, μάχη, ανα-
μέτρηση· π.χ. άνισος αγώνας 5. πόλεμος, ένοπλη δρά-
ση· π.χ. εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 6. (άκλ.) ματς,
παιχνίδι, συνάντηση· π.χ. ποδοσφαιρικός αγώνας 7.
άμιλλα, συναγωνισμός, διελκυστίνδα, ανταγωνισμός,
κόντρα, (λόγ.) διαγκωνισμός, διαγωνισμός· π.χ. αγώνες
τραγουδιού/αγώνας για την επικράτηση 8. αγώνισμα.
ΑΝΤ.: αδράνεια, απραξία, παθητικότητα, υποταγή,
αδιαφορία, ραθυμία, φυγή, παραίτηση, λιποταξία, φυ-
γομαχία, προδοσία.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αγωνίζομαι
ΣYN.: 1. προσπαθώ, μοχθώ, παλεύω, δίνω μάχη,
παιδεύομαι, πασχίζω, πολεμώ, μάχομαι, αντιστέ-
κομαι 2. διαγωνίζομαι, αναμετριέμαι, παραβγαίνω,
αντιβγαίνω, ανταγωνίζομαι, κοντράρω, συναγωνί-
ζομαι, αμιλλώμαι.
ΑΝΤ.: 1. αδρανώ, απρακτώ, σταυρώνω τα χέρια,
αδιαφορώ 2. απέχω, παραιτούμαι, εγκαταλείπω, τα
παρατώ, λιποτακτώ, φεύγω (τρέπομαι σε φυγή, το
βάζω στα πόδια, φυγομαχώ).
• (ουσ.) αγωνιστής, ο / αγωνίστρια, η
ΣYN.: 1. μαχητής, πολεμιστής, στρατιώτης, παλικά-
ρι, (μτφ.) λιοντάρι· π.χ. Δεν το ’βαλε κάτω ποτέ στη
ζωή του· ήταν πραγματικός αγωνιστής. 2. υπέρμα-
χος, υπερασπιστής, πρόμαχος· π.χ. Ο Γ. Λαμπράκης
ήταν ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής της ειρήνης και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. 3. ήρωας· π.χ. Oι αγω-
νιστές του 1821 πέρασαν στη σφαίρα της αιωνιότη-
τας. 4. (μτφ.) αθλητής· π.χ. Οι άγιοι ήταν οι υποδειγ-
ματικοί αγωνιστές της πίστης.
ΑΝΤ.: δειλός, λιποτάκτης, φυγόμαχος, (αρχαιοπρ.)

ρίψασπις, ραγιάς, δούλος, δουλοπρεπής, ανθρωπά-
κι, λιπόψυχος, (μτφ.) κότα.
• (ουσ.) αγωνιστικότητα, η
ΣYN.: αγωνιστική διάθεση, μαχητικό φρόνημα, μα-
χητικότητα, ενεργητικότητα, πάθος, ενθουσιασμός.
ΑΝΤ.: ηττοπάθεια, παθητικότητα, δειλία, ατολμία,
ενδοτικότητα.

αγωνία, η
ετυμ.: < (αρχ.) �γων�α.
Bλ. λ. άγχος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αγωνιώ
ΣYN.: 1. (δια)κατέχομαι από αγωνία, έχω αγωνία,
φοβάμαι, (μτφ.) τρέμω, ανησυχώ, καρδιοχτυπώ,
άγχομαι, στενοχωριέμαι· π.χ. Αγωνιώ για την τύχη
του. 2. ανυπομονώ, αδημονώ· π.χ. Αγωνιώ για την
ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
ΑΝΤ.: μένω απαθής, αδιαφορώ.

αδαής,-ής,-ές
ετυμ.: < (αρχ.) �δα�ς < �- (στερητ.) + *δ�ω (: γνωρί-
ζω, μαθαίνω, έχω γνώση).
ΣΥΝ.: ανίδεος, άσχετος, άπειρος, απληροφόρητος,
ακατατόπιστος, ακατάρτιστος, αμόρφωτος, αστοιχεί-
ωτος, (μτφ.) αναλφάβητος, απαίδευτος, κουμπούρας,
(λαϊκ.) σκράπας, (μτφ.) τούβλο· π.χ. Είναι αδαής σε
θέματα πληροφορικής.
ΑΝΤ.: ειδήμων, (λόγ.) δαήμων, ειδικός, γνώστης, αυ-
θεντία, αρμόδιος, κατάλληλος, σχετικός, έμπειρος, πο-
λύπειρος, καταρτισμένος, συγκροτημένος, καλλιεργη-
μένος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αδαημοσύνη, η
ΣYN.: ασχετοσύνη, ανικανότητα, ανεπάρκεια, ά-
γνοια, απειρία, (μτφ.) στραβωμάρα.
ΑΝΤ.: γνώση, κατάρτιση, πείρα, παιδεία, ικανότη-
τα, επιδεξιότητα, επάρκεια.

αδάμαστος,-η,-ο
Bλ. λ. ανυπότακτος.

άδεια, η
ετυμ.: < (αρχ.) �δεια < �δε�ς,-�ς,-�ς < �- (στερητ.) +
δ��ς (: φόβος). Aρχική σημ. της λ. άδεια: έλλειψη φό-
βου, ασφάλεια.

¿‰ÂÈ·[29]



ΣΥΝ.: παραχώρηση δικαιώματος, δικαίωμα, έγκριση,
συγκατάθεση, συγκατάνευση.
ΑΝΤ.: στέρηση δικαιώματος, απαγόρευση, άρνηση,
αποκλεισμός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ρ.) αδειάζω
ΣYN.: (μτβ.) 1. αφαιρώ το περιεχόμενο, εκκενώνω,
ξεγεμίζω, ξεφουσκώνω 2. μετακενώνω, μεταφέρω,
μεταγγίζω· π.χ. Αδειάζω το φαγητό από την κατσαρό-
λα στα πιάτα. 3. κατακλέβω, λεηλατώ, (μτφ.) σηκώ-
νω/γδύνω· π.χ. Το καλοκαίρι οι διαρρήκτες αδειά-
ζουν πολλά σπίτια. 4. εγκαταλείπω, φεύγω, αφήνω,
ξενοικιάζω· π.χ. Ο ιδιοκτήτης απαίτησε να αδειά-
σουν σύντομα το μαγαζί! 5. καταναλώνω (τρώω, πί-
νω, παίρνω, αγοράζω [ενν. όλο το περιεχόμενο])·
π.χ. Άδειασε ένα μπουκάλι κονιάκ!/Άδειασαν τα ρά-
φια με τις κονσέρβες! 6. εκθέτω, αφήνω κπ. ακάλυ-
πτο, διαψεύδω· π.χ. Ο πρωθυπουργός άδειασε τον
υπουργό για το θέμα των παράνομων προσλήψεων.
7. ρίχνω, πετάω, ξεφορτώνω· π.χ. Άδειασαν τον ξυ-
λοκοπημένο άνδρα σ’ένα σκοτεινό δρομάκι! • (αμτβ.)
8. (α) ελευθερώνομαι, μένω κενός· π.χ. Άδειασαν
δύο τραπέζια στην ταβέρνα. (β) (μτφ.) χηρεύω· π.χ.
Άδειασε μία θέση προϊσταμένου στην εταιρεία. 9. ευ-
καιρώ, έχω χρόνο· π.χ. Έχω πολλή δουλειά· δεν αδει-
άζω ούτε για μια καλημέρα! 10. ερημώνομαι, εγκα-
ταλείπομαι, μένω έρημος· π.χ. Τους χειμερινούς μή-
νες τα τουριστικά νησιά αδειάζουν! 11. (μτφ.) στε-
γνώνω, φτωχαίνω, ξεμένω· π.χ. Έχει αδειάσει από
ανθρωπιστικά αισθήματα!
ΑΝΤ.: 1.-2. γεμίζω, βάζω, προσθέτω, φισκάρω, τι-
γκάρω, ξεχειλίζω 4. νοικιάζω, (μτφ.) πιάνω, κουβα-
λώ, εγκαθίσταμαι, μπαίνω, έρχομαι 6. καλύπτω, δι-
καιολογώ, (υπο)στηρίζω, προστατεύω, προφυλάσσω
7. σηκώνω, μαζεύω, περισυλλέγω, φορτώνω 8. είμαι
κατειλημμένος/πιασμένος 9. έχω πολλή δουλειά, εί-
μαι απασχολημένος, (μτφ.) πνίγομαι, δεν έχω χρόνο
10. (μτφ.) πλημμυρίζω/βουλιάζω, κατακλύζομαι 11.
ξεχειλίζω, αφθονεί/-ούν μέσα μου, είμαι πλούσιος
σε…, κυριαρχούμαι, κυριεύομαι, διακατέχομαι.
• (επίθ.) άδειος,-α,-ο (< αδειάζω, με υποχωρητικό
σχηματισμό) 
ΣYN.:1. κενός, αδειανός, αγέμιστος 2. (φρ.) (α) άδειο
κεφάλι: άμυαλο, άσοφο, κουτό (β) άδειο βλέμμα:
απλανές (γ) άδειο στομάχι: νηστικό, πεινασμένο (δ)
άδεια καρδιά: στεγνή, στερημένη, στραγγισμένη 3.

έρημος, ακατοίκητος, εγκαταλελειμμένος· π.χ. άδειοι
δρόμοι/άδεια πόλη 4. ξενοίκιαστος· π.χ. Το διαμέρι-
σμα το έχω ακόμα άδειο. 5. γυμνός, ανεπίπλωτος· π.χ.
άδειο δωμάτιο 6. εύκαιρος, ελεύθερος, αναπασχόλη-
τος, χαλαρός· π.χ. Πότε να τον επισκεφθώ; Ποτέ δεν
είναι άδειος! 7. διαθέσιμος, ελεύθερος· π.χ. Δεν υπάρ-
χουν άδεια καθίσματα στην αίθουσα. 8. κενός, κού-
φιος, ανούσιος, αδιάφορος· π.χ. άδεια ζωή.
ΑΝΤ.: 1. γεμάτος, πλήρης, (άκλ.-λαϊκ.) φίσκα/τί-
γκα, ξέχειλος 3. πολυσύχναστος, πολυάνθρωπος 4.
νοικιασμένος 5. επιπλωμένος, (άκλ.) φουλ 6. απα-
σχολημένος, (μτφ.) πνιγμένος/φορτωμένος/κλει-
σμένος 7. κατειλημμένος, πιασμένος, (λαϊκ.) αγκα-
ζαρισμένος, καπαρωμένος 8. πλήρης, ουσιαστικός,
ενδιαφέρων, συναρπαστικός.

αδέκαστος,-η,-ο
Bλ. λ. αδιάφθορος.

αδελφός, ο / αδελφή, η
ετυμ.: < (αρχ.) �δελφ�ς < �- (αθροιστ.) + δελφ�ς, / (:
μήτρα).
ΣΥΝ.: 1. ομομήτριος/ομογάστριος/ομογάλακτος/ομο-
πάτριος/ομοαίματος/όμαιμος συγγενής, αδερφός, αδέρ-
φι 2. ομόφυλος, ομόγονος· π.χ. Oι Έλληνες και οι Κύ-
πριοι είναι αδελφοί. 3. σύντροφος, εταίρος, συμπολεμι-
στής, συμπατριώτης 4. (αργκό – ως προσφώνηση) φίλε,
(μτφ.) κολλητέ/δικέ μου 5. μοναχός 6. μέλος (θρησκευ-
τικής ένωσης) 7. (στο θηλ.) μοναχή, νοσοκόμα, ο ομο-
φυλόφιλος 8. (ως επίθ.) αδελφός,-ή,-ό: (α) κοινής κατα-
γωγής, ομοειδής· π.χ. αδελφές γλώσσες (β) ιδεολογικά
συγγενής, ομόδοξος· π.χ. αδελφά κόμματα (γ) αδελφο-
ποιημένος· π.χ. αδελφές πόλεις.
ΑΝΤ.: ξένος, ετερόφυλος, αλλόφυλος, εχθρός, άσχε-
τος, ετεροειδής, διαφορετικός, ετερόδοξος, αντίθετος,
ανταγωνιστικός.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (επίθ.) αδελφικός,-ή,-ό
ΣYN.: αιματοσυγγενικός, οικογενειακός, συντροφι-
κός, στοργικός, τρυφερός, προστατευτικός, φιλικός,
εγκάρδιος, θερμός, αγνός, άδολος, καλόκαρδος, αθώ-
ος, (κατ’ επέκτ.) ειλικρινής, στενός, (λαϊκ.) γκαρδια-
κός, αγαπημένος, (μτφ.) κολλητός, πιστός, αφοσιω-
μένος.
ΑΝΤ.: κοινωνικός, τυπικός, εχθρικός, ψυχρός, δό-
λιος, πονηρός, κακόβουλος, εμπαθής, υποκριτικός.
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• (ουσ.) αδελφοσύνη, η
ΣYN.: συναδέλφωση, αδελφότητα (άλλες σημ.:
ένωση προσώπων, σύλλογος, σωματείο, οργάνω-
ση, συντεχνία, κοινότητα), αλληλεγγύη, συμφιλίω-
ση, ενότητα.
ΑΝΤ.: μίσος, διάσταση, (δια)χωρισμός, διαίρεση,
εχθρότητα, σύγκρουση, ανταγωνισμός.

αδέξιος,-α,-ο
ετυμ.: < (ελνστ.) �δ�0ι�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) + δε-

0ι�ς (: αίσιος, ικανός).
ΣΥΝ.: 1. ανίκανος, άχρηστος, ανεπιτήδειος, ατζαμής,
απρόσεκτος, (λαϊκ.) αλμπάνης/σκιτζής· π.χ. αδέξιος
οδηγός/διαπραγματευτής/τεχνίτης κ.λπ. 2. άγαρμπος
(βλ. λ.) 3. ερασιτεχνικός, άτεχνος, κακότεχνος, σπα-
σμωδικός, άστοχος, ανεπιτυχής, αφελής, παιδαριώ-
δης· π.χ. αδέξιοι χειρισμοί 4. αμήχανος, δειλός, συνε-
σταλμένος· π.χ. Είναι πάντα αδέξιος με τις γυναίκες!
ΑΝΤ.: 1. επιδέξιος, ικανός, άξιος, δημιουργικός, καπά-
τσος, οξυδερκής, επιτήδειος, αριστοτεχνικός, δεινός,
επαγγελματίας 2. (βλ. λ. άγαρμπος, αντ.) 3. επαγγελμα-
τικός, επιδέξιος, ευφυής, έντεχνος, εύστοχος, δραστι-
κός, καίριος, ουσιαστικός 4. ενεργητικός, πρωτοβουλια-
κός, τολμηρός, αποφασιστικός, θρασύς, αναιδής.

αδέσμευτος,-η,-ο
Bλ. λ. ελεύθερος, συν. 1., 7.

αδέσποτος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �δ�σπ�τ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) + δε-

σπ�της (: κύριος, αφέντης).
ΣΥΝ.: 1. λυτός, αμολυτός, ελεύθερος, χωρίς ιδιοκτήτη,
ανάφεντος, περιφερόμενος, του δρόμου· π.χ. αδέσποτα
ζώα 2. άγνωστης πηγής, άδηλης προέλευσης, ύποπτος,
αδιασταύρωτος, ανεπιβεβαίωτος, αναξιόπιστος· π.χ.
αδέσποτη πληροφορία 3. άγνωστης κυριότητας, πεταμέ-
νος, αζήτητος, αφύλαχτος, (ιδιοκτησιακά) ακατοχύρω-
τος/αδιεκδίκητος· π.χ. αδέσποτη περιουσία/αδέσποτο
αντικείμενο 4. τυχαίος, (μτφ.) τυφλός, ανεξέλεγκτος·
π.χ. αδέσποτες σφαίρες 5. ανεξάρτητος, απομονωμένος,
ξεκάρφωτος, ανένταχτος, ασυνδύαστος· π.χ. αδέσποτοι
στίχοι 6. ανώνυμος, αταύτιστος, άδηλης πατρότητας·
π.χ. αδέσποτο κείμενο.
ΑΝΤ.: 1. δεμένος, ιδιόκτητος, οικόσιτος, κατοικίδιος,
ήμερος 2. έγκυρος, διασταυρωμένος, θετικός, υπεύθυ-

νος 3. κατοχυρωμένος, φυλασσόμενος 4. σκόπιμος 5.
οργανικός, μέρος/τμήμα/στοιχείο δομής 6. επώνυμος.

άδηλος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �δηλ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) + δ1λ�ς

(: ορατός, φανερός).
ΣΥΝ.: 1. ασαφής, ακαθόριστος, απροσδιόριστος, αδιευ-
κρίνιστος, μυστήριος, (μτφ.) σκοτεινός· π.χ. άδηλες προ-
θέσεις 2. άγνωστος, αμφίβολος, (μτφ.) σκοτεινός, αβέ-
βαιος, απρόβλεπτος· π.χ. Tο αποτέλεσμα/το μέλλον είναι
άδηλο. 3. αδήλωτος, ατέκμαρτος, ύποπτος· π.χ. άδηλοι
οικονομικοί πόροι 4. αφανής, αόρατος· π.χ. άδηλη ανα-
πνοή 5. κρυφός, μυστικός, (μτφ.) υπόγειος· π.χ. άδηλες
ενέργειες.
ΑΝΤ.: 1. σαφής, προφανής, πρόδηλος, εμφανής, συ-
γκεκριμένος, δεδομένος, ξεκαθαρισμένος 2. γνωστός,
βέβαιος (σίγουρος, ασφαλής), προβλέψιμος, αναμενό-
μενος, ορατός, αναμφίβολος 3. δηλωμένος, καθαρός
5. φανερός, διαφανής, δημόσιος, γνωστοποιημένος,
γνωστός, ανοιχτός.

αδημονώ
Bλ. λ. ανυπομονώ.

αδήριτος,-η,-ο
Bλ. λ. αναπόφευκτος.

αδηφάγος,-α,-ο
Bλ. λ. πλεονέκτης.

αδιάβλητος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �δι�	λητ�ς,-�ς,-�ν < �- ( στερητ.) +
δια	�λλω (: συκοφαντώ).
ΣΥΝ.: τίμιος, ανεπίληπτος, άψογος, καθαρός, άμε-
μπτος, αδέκαστος, αντικειμενικός, αμερόληπτος, δίκαι-
ος, αξιοκρατικός· π.χ. αδιάβλητος δικαστής/αδιάβλητες
εξετάσεις.
ΑΝΤ.: διαβλητός, επιλήψιμος, αξιοκατάκριτος, ύπο-
πτος (αδιαφανής), διάτρητος, μεροληπτικός, διεφθαρ-
μένος, άδικος, αναξιοκρατικός.

αδιάθετος,-η,-ο
ετυμ.: < (ελνστ.) �δι�θετ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) +
διατ�θημι (: ρυθμίζω, κανονίζω). Aρχική σημ. της λ.
αδιάθετος: αυτός που δεν έχει διατεθεί βάσει διαθήκης.
ΣΥΝ.: 1. ελαφρά άρρωστος, εξαντλημένος, (μτφ.)
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κομμένος, (για γυναίκα) εμμηνορροούσα 2. κακοδιά-
θετος, άθυμος, δύσθυμος, άκεφος, κακόκεφος, (μτφ.)
συννεφιασμένος, στενοχωρημένος, μελαγχολικός 3.
απούλητος, αζήτητος, ακατανάλωτος, ανεκποίητος,
(μτφ.) λιμνασμένος/στάσιμος· π.χ. αδιάθετα προϊόντα
4. αχρησιμοποίητος, αναξιοποίητος, άθικτος, (μτφ.)
νεκρός· π.χ. αδιάθετα κεφάλαια 5. ακληροδότητος, νο-
μικά αδιευθέτητος· π.χ. αδιάθετη κληρονομιά.
ΑΝΤ.: 1. υγιής, γερός, ακμαίος 2. ευδιάθετος, κεφάτος,
χαρούμενος, αισιόδοξος 3. εκποιημένος, αγορασμένος,
καταναλωμένος, περιζήτητος, ανάρπαστος 4. χρησιμο-
ποιημένος, ξοδεμένος, αξιοποιημένος, επεν(δε)δυμέ-
νος 5. κληροδοτημένος.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αδιαθεσία, η
ΣYN.: 1. ελαφριά διαταραχή (της υγείας), αδυναμία,
ανημπόρια, (μτφ.) κομμάρα 2. δυσθυμία, κακοδιαθε-
σία, κακοκεφιά, ανορεξία, ακεφιά 3. εμμηνόρροια,
έμμηνη ρύση, περίοδος (έμμηνα, [μτφ.] ρούχα).
ΑΝΤ.: 1. καλή υγεία, σφρίγος, ζωντάνια, ενεργητικό-
τητα, ευρωστία 2. ευθυμία, κέφι, χαρά, αισιοδοξία.

αδιαίρετος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �δια�ρετ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) + δι-

αιρ�ω -�.
ΣΥΝ.: 1. ατεμάχιστος, άκοπος, άτμητος, αδιαχώριστος,
αχώριστος, αδιανέμητος, αδιαμέλιστος, ακέραιος, ολό-
κληρος· π.χ. αδιαίρετο οικόπεδο/αδιαίρετη περιουσία 2.
αδιάσπαστος, ενιαίος· π.χ. αδιαίρετη ενότητα 3. ομοιογε-
νής, ατόφιος, συμπαγής· π.χ. αδιαίρετο στράτευμα 4.
ενωμένος, ομόψυχος, μονοιασμένος, αδελφωμένος, συ-
σπειρωμένος· π.χ. Παρά τις διχαστικές μεθοδεύσεις ο λα-
ός έμεινε αδιαίρετος.
ΑΝΤ.: 1. διαιρεμένος, τεμαχισμένος, κομμένος, λει-
ψός, ατελής, κομματιασμένος, (δια)χωρισμένος, επι-
μερισμένος, καταμερισμένος, διανεμημένος, κατανε-
μημένος, πολυμερισμένος 2. ασυνεχής, διασπασμέ-
νος, ασύνδετος 3. ανομοιογενής, ετερόκλητος, χαλα-
ρός 4. διαιρεμένος, διχασμένος.

αδιάκοπος,-η,-ο
Bλ. λ. συνεχής.

αδιακρισία, η
ετυμ.: < (ελνστ.) �διακρισ�α < �- (στερητ.) + (αρχ.)

δι�κρισις (: ξεχώρισμα, διαχωρισμός) < (αρχ.) δια-

κρ�νω (: βλέπω, ξεχωρίζω).
ΣΥΝ.: 1. έλλειψη διακριτικότητας, ενοχλητικό ενδια-
φέρον, ανάρμοστη παρεμβατικότητα, ανάγωγη πε-
ριέργεια· π.χ. Η αδιακρισία είναι βασικό χαρακτηριστι-
κό τής αγενούς συμπεριφοράς. 2. αγένεια, αναίδεια,
(λαϊκ.) χοντράδα/χωριατιά, γαϊδουριά· π.χ. Ήταν αδια-
κρισία να θίξεις ενώπιόν της ένα τόσο λεπτό θέμα!
ΑΝΤ.: διακριτικότητα, (άκλ.) τακτ, ευγένεια, σεβα-
σμός, ευπρέπεια, κοσμιότητα.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (επίθ.) αδιάκριτος,-η,-ο (< αρχ. �δι�κριτ�ς [: ο
μη διακρινόμενος]).
ΣΥΝ.: 1. αγενής, ενοχλητικός, αναιδής, ανάγωγος,
νοσηρά φιλοπερίεργος, κουτσομπόλης, προσβλη-
τικός, παρεμβατικός 2. δυσδιάκριτος, αξεχώρι-
στος, αδιόρατος, αχνός, απαρατήρητος, ανεπαί-
σθητος, αφανής, αόρατος· π.χ. αδιάκριτη διαφορά.
ΑΝΤ.: 1. διακριτικός, ευγενής, ευπρεπής, κόσμιος,
μετρημένος, προσεκτικός 2. διακριτός, ευδιάκριτος,
ορατός, έντονος, εμφανής, διαχωρισμένος (αναγνω-
ρίσιμος).

αδιάλειπτος,-η,-ο
Bλ. λ. συνεχής.

αδιάλλακτος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �δι�λλακτ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) +
διαλλ�σσω (: συμφιλιώνω).
ΣΥΝ.: 1. άκαμπτος, αλύγιστος, σκληρός, ασυμβίβα-
στος, ασυζήτητος, ανυποχώρητος, αμετακίνητος· π.χ.
αδιάλλακτος διαπραγματευτής/Είναι αδιάλλακτος σε
θέματα αρχών. 2. απόλυτος, δογματικός, σκληρός,
ανελαστικός, (μτφ.) κάθετος, κατηγορηματικός, ανέν-
δοτος, αδιαπραγμάτευτος, (κατ’ επέκτ.) πολωτικός/συ-
γκρουσιακός· π.χ. αδιάλλακτη στάση 3. φανατικός (ζη-
λωτής, ζηλωτικός), σκληροπυρηνικός, ακραίος (εξτρε-
μιστής, εξτρεμιστικός)· π.χ. οι αδιάλλακτοι του κόμμα-
τος/η αδιάλλακτη τάση της παράταξης.
ΑΝΤ.: 1. διαλλακτικός (βλ. λ.), συνεργάσιμος, ευέλι-
κτος, συμβιβαστικός, συζητήσιμος, υποχωρητικός, εύ-
καμπτος, ενδοτικός 2. ευέλικτος, ελαστικός, διαπραγ-
ματεύσιμος, ενωτικός, συμφιλιωτικός, ενδοτικός, μειο-
δοτικός 3. μετριοπαθής.

� ¶·Ú¿ÁˆÁ· _ OÌfiÚÚÈ˙·

• (ουσ.) αδιαλλαξία, η
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ΣYN.: έλλειψη διαλλακτικότητας/μετριοπάθειας,
απροθυμία συμβιβασμού, άρνηση συνδιαλλαγής,
ανυποχώρητη στάση, δογματική εμμονή, ισχυρο-
γνωμοσύνη, (μτφ.) καθετότητα, κατηγορηματικότη-
τα· π.χ. Η αδιαλλαξία των Τούρκων στρατοκρατών
ευθύνεται για τη χρόνια ένταση στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις.
ΑΝΤ.: διαλλακτικότητα, μετριοπάθεια, συμβιβαστι-
κότητα, διάθεση συνεννόησης, δημοκρατική νοο-
τροπία.

αδιαμόρφωτος,-η,-ο
ετυμ.: < (ελνστ.) �διαμ�ρφωτ�ς,-�ς,-�ν < (αρχ.) δια-
μ�ρφ�ω -� (: μορφοποιώ, τελειοποιώ).
ΣΥΝ.: 1. αμορφοποίητος, ανολοκλήρωτος, ατελείω-
τος, μισοτελειωμένος· π.χ. Ο χώρος είναι ακόμα αδια-
μόρφωτος. 2. ασχημάτιστος, αδιάπλαστος, ασυγκρό-
τητος, ατελής, ανώριμος, ατελειοποίητος· π.χ. αδια-
μόρφωτο σώμα/αδιαμόρφωτος χαρακτήρας/αδιαμόρ-
φωτη σκέψη.
ΑΝΤ.: 1. διαμορφωμένος, φτιαγμένος, τελειωμένος, ολο-
κληρωμένος, μορφοποιημένος 2. σχηματισμένος, ανε-
πτυγμένος, συγκροτημένος, τελειοποιημένος, ώριμος.

αδιανόητος,-η,-ο
ετυμ.: < (αρχ.) �διαν�ητ�ς,-�ς,-�ν < �- (στερητ.) +
διαν���μαι -�(μαι (: σκέπτομαι, συλλαμβάνω/έχω στο
μυαλό μου).
ΣΥΝ.: ανήκουστος, πρωτάκουστος, εξωφρενικός, πα-
ράλογος, ασύλληπτος, πέραν της κοινής λογικής, δεν
το χωράει ο νους, απίστευτος, απίθανος, παράδοξος,
πρωτοφανής, ακατανόητος, ανεξήγητος, εξαιρετικά
αφύσικος, τερατώδης, τρομερός, απαράδεκτος, εξορ-
γιστικός, αχαρακτήριστος, αδικαιολόγητος, ασυγχώ-
ρητος· π.χ. Είναι αδιανόητο στην εποχή μας να πεθαί-
νουν άνθρωποι απ’ την έλλειψη πόσιμου νερού./αδια-
νόητο έγκλημα/αδιανόητη σκέψη.
ΑΝΤ.: γνωστός, συνηθισμένος, κοινότοπος, φυσικός,
λογικός, εύλογος, θεμιτός, αυτονόητος, πιθανός, δυ-
νατός, κατανοητός (ευεξήγητος), δικαιολογημένος,
σωστός, αποδεκτός.

αδιάντροπος,-η,-ο
Bλ. λ. αναίσχυντος.

αδιάπτωτος,-η,-ο
Bλ. λ. συνεχής.

αδιασάφητος,-η,-ο
Bλ. λ. αδιευκρίνιστος.

αδιάσειστος,-η,-ο
Bλ. λ. σταθερός, συν. 1. κ. λ. αναμφισβήτητος.

αδιάσπαστος,-η,-ο
Bλ. λ. αρραγής.

αδιασταύρωτος,-η,-ο
ετυμ.: (νεότ. λόγ. όρος) < �- (στερητ.) + διασταυρ)νω

(: τοποθετώ σταυρωτά/χιαστί, κάνω επιμειξία, επιβε-
βαιώνω, ελέγχω, εξακριβώνω την εγκυρότητα, [μεσο-
παθ.] διασχίζω εγκάρσια/διαγώνια, τέμνω, συναντιέ-
μαι, συνεμφανίζομαι).
ΣΥΝ.: 1. μη τεμνόμενος, ασυνάντητος, αποκλίνων, πα-
ράλληλος· π.χ. αδιασταύρωτος δρόμος 2. ανεπιβεβαίω-
τος, ανεξέταστος, ανέλεγκτος, ανεξακρίβωτης γνησιό-
τητας, αμφίβολης εγκυρότητας· π.χ. αδιασταύρωτη πλη-
ροφορία 3. αμιγής, γνήσιος, (μτφ.) καθαρός, καθαρόαι-
μος, ανεπίμεικτος, άμεικτος· π.χ. αδιασταύρωτη ράτσα.
ΑΝΤ.: 1. διασταυρωμένος (διασταυρούμενος), τεμνό-
μενος, συγκλίνων, συναντώμενος 2. διασταυρωμένος,
επιβεβαιωμένος, επαληθευμένος, ελεγμένος, έγκυρος,
αξιόπιστος, σίγουρος, θετικός, ασφαλής 3. επίμεικτος,
διασταυρωμένος, (λαϊκ.) μπασταρδεμένος.

αδιατάρακτος,-η,-ο
ετυμ.: (νεότ. λόγ. όρος) < �- (στερητ.) + διαταρρ�σω.
ΣΥΝ.: 1. σταθερός, ακλόνητος, αδιασάλευτος· π.χ. αδια-
τάρακτος δεσμός/αδιατάρακτη ειρήνη 2. ήσυχος, ήρεμος,
ατάραχτος, γαλήνιος· π.χ. αδιατάρακτη ζωή/αδιατάρα-
κτος ύπνος 3. ακλυδώνιστος, ακύμαντος· π.χ. αδιατάρα-
κτη θάλασσα 4. ανέμελος, αμέριμνος, ανέφελος, ασκία-
στος, άνετος, ευχάριστος· π.χ. αδιατάρακτα παιδικά χρό-
νια.
ΑΝΤ.: 1. διαταραγμένος, ασταθής, κλυδωνιζόμενος,
διασαλευμένος, κλονισμένος, (κατ’ επέκτ.) εύθραυ-
στος (ευάλωτος, επισφαλής) 2. ανήσυχος, ανάστατος,
αναστατωμένος, ταραγμένος, πολυτάραχος, ταραχώ-
δης, θυελλώδης, επεισοδιακός, περιπετειώδης 3. κλυ-
δωνισμένος, πολυκύμαντος, τρικυμιώδης, φουρτου-
νιασμένος, ανεμόδαρτος 4. (αρχαιοπρ.) περίφροντις,
σκοτουριασμένος, δύσκολος, χαλεπός, δυσάρεστος,
νεφελώδης.
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