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από ένα μέσο σε άλλο με διαφορετική πυκνό-

τητα. διαθλαστικός -ή -ό.

διαιρώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ χωρίζω σε μέρη ή ομά-

δες: Το βιβλίο διαιρείται σε δύο μέρη. ❷ ΜΑΘ

υπολογίζω πόσες φορές χωράει ένας αριθμός

σε έναν άλλο: Το 9 διαιρείται ακριβώς διά του

3. ❸ (μτφ.) κάνω κάποιους να διαφωνήσουν

έντονα μεταξύ τους = διχάζω: Είχαν τέτοια

ομοψυχία, που δεν μπόρεσε να τους διαιρέσει

τίποτα. διαίρεση η. διαιρετικός -ή -ό: αυτός

που διαιρεί (κυρ. στη σημ. 3). διαιρετικά

(επίρρ.). διαιρετός -ή -ό. διαιρετέος ο: ΜΑΘ

αριθμός που διαιρείται. διαιρέτης ο: ΜΑΘ

αριθμός με τον οποίο διαιρούμε έναν άλλο.

διαισθάνομαι: (μτβ.) αντιλαμβάνομαι κτ χωρίς

να μπορώ να το στηρίξω λογικά ή να το απο-

δείξω: ~ ότι θα γίνει κτ κακό. διαίσθηση η. δι-

αισθητικός -ή -ό. διαισθητικά (επίρρ.).

δίαιτα η • γεν. & [λόγ.] διαίτης: τρόπος διατρο-

φής (κυρίως για λόγους θεραπείας, αδυνατί-

σματος, υγιεινής ζωής κτλ.): Κάνει ~ για να

αδυνατίσει. διαιτητικός1 -ή -ό. διαιτητικά

(επίρρ.). �� σχ. διαιτητής.

διαιτητής ο: ❶ ΑΘΛ πρόσωπο που επιβλέπει την

ορθή τήρηση των κανόνων στη διάρκεια αγώ-

να. ❷ πρόσωπο που έχει ως καθήκον να λύσει

τις διαφορές δύο πλευρών = μεσολαβητής. δι-

αιτησία η: ❶ ΑΘΛ ο τρόπος εκτέλεσης των κα-

θηκόντων του διαιτητή και το ίδιο το πρόσω-

πο που διαιτητεύει: Οι παίκτες τα έβαλαν με

τη ~. ❷ επίλυση διαφορών δύο πλευρών (κυ-

ρίως επίσημων αρχών) από κπ τρίτο: Τα κρά-

τη προσέφυγαν σε διεθνή ~. διαιτητικός2 -ή -ό.

Τα δίαιτα και διαιτητής (και τα παράγωγά τους)

προέρχονται από το AE ρ. ‰È·ÈÙáÌ·È που σήμαινε

«διατρέφομαι με συγκεκριμένο τρόπο» και «κρίνω

ως μεσολαβητής».

διακινδυνεύω -ομαι: ❶ (μτβ.) εκθέτω κτ σε κίν-

δυνο = διακυβεύω, ριψοκινδυνεύω, ρισκάρω:

~ πολλά χρήματα. ❷ (μτβ.) τολμώ να κάνω

(πρόβλεψη, σχόλιο κτλ.) = αποτολμώ: Θα

διακινδυνέψω μια πρόβλεψη, κι ας μην είμαι

σίγουρη. ❸ (αμτβ.) εκτίθεμαι σε κίνδυνο: Του

αρέσει η δράση, τολμά να διακινδυνεύει.

διακινώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ μεταφέρω αγαθά ή αν-

θρώπους: Τα τρένα διακινούν χιλιάδες επι-

βάτες. ❷ θέτω κτ σε κυκλοφορία: Διακινούσε

παράνομα φάρμακα από το εξωτερικό. ❸ κά-

νω κτ (ιδέες κτλ.) να γίνει ευρέως γνωστό =

διαδίδω. διακίνηση η.

διακόπτω -ομαι • μππ. διακεκομμένος: (μτβ.) ❶

σταματώ (συνήθως προσωρινά) κτ που γίνεται:

Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα. Διέκοψε τις

σπουδές του για να εργαστεί. ❷ (& με παράλ.

αντικ.) κάνω κπ που μιλάει να σταματήσει: Διέ-

κοπτε συνέχεια τον μάρτυρα. Μη διακόπτεις!

�� σχ. αναβάλλω. διακοπή η: ❶ το να διακό-

πτει κανείς κπ ή κτ: ~ ρεύματος/ του φαρμάκου.

❷ πληθ. περίοδος που δε λειτουργούν σχολεία,

υπηρεσίες κτλ.: καλοκαιρινές διακοπές. διακό-

πτης ο: εξάρτημα συσκευής ή μηχανής για την

έναρξη και λήξη της λειτουργίας της.

διακοσμώ -ούμαι: (μτβ.) κάνω έναν χώρο ή ένα

αντικείμενο πιο όμορφο, το στολίζω. διακό-

σμηση η: διαμόρφωση χώρου ή αντικειμένου

με σκοπό την αισθητική απόλαυση: ~ εσωτερι-

κών/ εξωτερικών χώρων. διακοσμητής ο, -ήτρια

η: πρόσωπο που ασχολείται επαγγελματικά με

τη διακόσμηση. διακοσμητικός -ή -ό. διακο-

σμητικά (επίρρ.). διακοσμητικό το: αντικείμε-

νο που χρησιμοποιείται για διακόσμηση.

διακρίνω -ομαι • αόρ. διέκρινα, παθ. αόρ. δια-

κρίθηκα (μτβ.) ❶ α. αναγνωρίζω κτ ως δια-

φορετικό σε σχέση με κτ άλλο = ξεχωρίζω: ~

τη διαφορά μεταξύ καλού και κακού. β. χωρί-

ζω σε ομάδες ή είδη: Τα σώματα διακρίνονται

σε στερεά, υγρά και αέρια. ❷ αντιλαμβάνομαι,

αναγνωρίζω κτ που δε γίνεται εύκολα αντιλη-

πτό: Με δυσκολία ~ τη μορφή της στο σκοτά-

δι. ~ μια ειρωνεία στο ύφος σας; ❸ (για ιδιό-

τητες) αποτελώ χαρακτηριστικό κπ: Τον δια-

κρίνει η ευγένεια. ❹ παθ. α. είμαι πολύ καλός

σε κτ = διαπρέπω, ξεχωρίζω: Διακρίνεται στα

μαθηματικά. β. ξεχωρίζω για κτ: Διακρίνεται

για το ήθος της. διακεκριμένος -η -ο (μππ. ως

επίθ.): αυτός που διακρίνεται σε κτ (σημ. 4α):

~ επιστήμονας. διάκριση η: ❶ το να διακρίνει

κανείς κτ (σημ. 1). ❷ πληθ. το να διακρίνει κα-

νείς κπ άλλο από ένα σύνολο: φυλετικές / κοι-

νωνικές / ταξικές διακρίσεις. ❸ βραβείο, τίτ-

λος, τιμές κτλ. που δίνονται ως αναγνώριση

της αξίας κπ: Έχει πάρει διακρίσεις σε διε-

θνείς διοργανώσεις. διακριτικός -ή -ό: ❶ α.

αυτός που προσπαθεί να μην ενοχλεί, καθώς

και η αντίστοιχη συμπεριφορά ≠ αδιάκριτος:

Είναι ~, πάντοτε έρχεται ώρες που ξέρει ότι

δε θα ενοχλήσει. β. αυτός που δεν τραβάει άμε-

σα την προσοχή κπ, δεν προκαλεί εντύπωση:

Κάνε μου ένα ~ νεύμα όταν θέλεις να φύγου-

με. ❷ αυτός που χαρακτηρίζει κπ ή κτ, επι-

τρέποντας τη διάκρισή του = χαρακτηριστι-

κός: ~ σημάδι / γνώρισμα. διακριτικά (επίρρ.
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διαιρώ

διακρίνω 

‰È·›ÚÂÛË ➞ ‰È·ÈÚÒ
‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ➞ ‰È·ÈÚÒ
‰È·ÈÚ¤ÙË˜ ➞ ‰È·ÈÚÒ

‰È·ÈÚÂÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÈÚÒ
‰È·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÈÚÒ

‰È·ÈÚÂÙfi˜ ➞ ‰È·ÈÚÒ
‰È·ÈÚÒ

‰È·ÈÛı¿ÓÔÌ·È
‰È·›ÛıËÛË ➞ ‰È·ÈÛı¿ÓÔÌ·È
‰È·ÈÛıËÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÈÛı¿ÓÔ-

Ì·È
‰È·ÈÛıËÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÈÛı¿ÓÔ-

Ì·È
‰›·ÈÙ·

‰È·ÈÙËÛ›· ➞ ‰È·ÈÙËÙ‹˜
‰È·ÈÙËÙ‹˜

‰È·ÈÙËÙÈÎ¿ ➞ ‰›·ÈÙ·
‰È·ÈÙËÙÈÎfi˜1 ➞ ‰›·ÈÙ·

‰È·ÈÙËÙÈÎfi˜2 ➞ ‰È·ÈÙËÙ‹˜
‰È·ÎÂÎÔÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰È·ÎfiÙˆ
‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰È·ÎÚ›Óˆ
*‰È·ÎÂÎÚÈÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰È·ÎÂ-

ÎÚÈÌ¤ÓÔ˜
‰È·ÎÂÎÚÈÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰È·ÎÚ›Óˆ

‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ˆ
‰È·Î›ÓËÛË ➞ ‰È·ÎÈÓÒ

‰È·ÎÈÓÒ
‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·-
‰È·ÎÔ‹ ➞ ‰È·ÎfiÙˆ

‰È·ÎfiÙË˜ ➞ ‰È·ÎfiÙˆ
‰È·ÎfiÙˆ

‰È·ÎfiÛÌËÛË ➞ ‰È·ÎÔÛÌÒ
‰È·ÎÔÛÌËÙ‹˜ ➞ ‰È·ÎÔÛÌÒ

‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÎÔÛÌÒ
‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ➞ ‰È·ÎÔÛÌÒ

‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÎÔÛÌÒ
‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· ➞ ‰È·ÎÔÛÌÒ

‰È·ÎÔÛÌÒ
‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·-

‰È·ÎÚ›Óˆ
‰È¿ÎÚÈÛË ➞ ‰È·ÎÚ›Óˆ

‰È·ÎÚÈÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÎÚ›Óˆ
‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÎÚ›Óˆ

‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰È·ÎÚ›Óˆ
‰È·ÎÚÈÙfi˜ ➞ ‰È·ÎÚ›Óˆ

‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·-
‰È·Ï·ÏÒ ➞ ‰È·-
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στη σημ. 1). διακριτικότητα η: η ιδιότητα του

διακριτικού (σημ. 1). διακριτός -ή -ό: αυτός

που μπορεί να διακριθεί (σημ. 1). 

διαλέγω -ομαι • προφέρεται δια-λέγω, αόρ. διά-

λεξα, μππ. διαλεγμένος: (μτβ.) αποφασίζω

ποιο(ν) προτιμώ από σύνολο προσώπων,

πραγμάτων, ενεργειών κτλ. με βάση ορισμέ-

να κριτήρια = επιλέγω. διάλεγμα το = επιλο-

γή. διαλεχτός -ή -ό: αυτός που ξεχωρίζει λό-

γω της καλής ποιότητας ή αξίας του = ξεχω-

ριστός, εκλεκτός. διαλογή η: επιλογή, ξεδιά-

λεγμα με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστι-

κά: προϊόντα άλφα / βήτα διαλογής.

διάλειμμα το: παύση συνήθως από εργασία για

μικρό χρονικό διάστημα.

Από το AE ρ. διαλείπω (< διά + λείπω).

διάλεκτος η: ΓΛΩΣΣ τοπική γλωσσική παραλλαγή

μιας γλώσσας, με μικρές αποκλίσεις από την

κοινή γλώσσα, ιδίωμα με ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά: ποντιακή/ κρητική ~. διαλεκτικός -ή -ό.

διάλεξη η: ομιλία μπροστά σε κοινό, με θέμα

από τον χώρο της επιστήμης ή της τέχνης.

διαλλακτικός -ή -ό: αυτός που είναι πρόθυμος

να κάνει συμβιβασμό, καθώς και η σχετική

συμπεριφορά = συμβιβαστικός, συμφιλιωτι-

κός, μετριοπαθής ≠ αδιάλλακτος: Κατέληξαν

σε συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ήταν

διαλλακτικές. διαλλακτικά (επίρρ.). διαλλα-

κτικότητα η ≠ αδιαλλαξία.

διάλογος ο: συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότε-

ρων προσώπων = συζήτηση ≠ μονόλογος:

Κρυφάκουσε τον μεταξύ τους ~. Θα γίνει δη-

μόσιος ~ για την Παιδεία. διαλέγομαι • προ-

φέρεται δι-α-λέγομαι, αόρ. διαλέχθηκα: [επίσ.]

(αμτβ.) κάνω διάλογο = συνομιλώ, συζητώ,

συνδιαλέγομαι: Η ταινία του διαλέγεται με

προηγούμενες πάνω στο ίδιο θέμα. διαλογικός

-ή -ό: αυτός που έχει μορφή διαλόγου.

διαλύω -ομαι: (μτβ.) ❶ χωρίζω κτ στα μέρη από

τα οποία αποτελείται ≠ συναρμολογώ: Διέ-

λυσε τον μηχανισμό για να δει πώς λειτουρ-

γεί. ❷ κάνω ένα ενιαίο σύνολο να χωριστεί ή

να διασπαστεί: Η αστυνομία διέλυσε το πλή-

θος. Ο θάνατος του πατέρα διέλυσε την οι-

κογένεια. ❸ κάνω να μην υπάρχει πια κτ =

απομακρύνω, εξαφανίζω: Ο αέρας διέλυσε

τα σύννεφα. Διέλυσε τις υποψίες μου. ❹ ανα-

μειγνύω κπ ουσία με υγρό, ώστε να γίνουν

ένα ενιαίο σύνολο: Διέλυσε το συμπυκνωμέ-

νο γάλα σε νερό. ❺ θέτω τέλος (σε δεσμό,

ένωση κτλ.): Διαλύσανε τον αρραβώνα / την

επιχείρηση. διάλυση η. διάλυμα το: ΧΗΜ

ομοιογενές υγρό που σχηματίζεται από την

ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών. δια-

λυτικός -ή -ό. διαλυτικά (επίρρ.). διαλυτικό

το: υγρό που χρησιμοποιείται για τη διάλυση

ή αραίωση χρωμάτων ή διαλυμάτων.

διαμαρτύρομαι • αόρ. διαμαρτυρήθηκα: (μτβ.

& αμτβ.) εκφράζω με έντονο τρόπο την αντί-

θεσή μου σε κτ: Διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε

πει ψέματα. Διαμαρτύρονται για τη διαιτη-

σία του αγώνα. διαμαρτυρία η. διαμαρτυρό-

μενος -η -ο: αυτός που διαμαρτύρεται για κτ. 

διαμαρτυρόμενος ο, -η η: ΘΡΗΣΚ χριστιανός που

ανήκει στην προτεσταντική εκκλησία, η

οποία προήλθε από απόσχιση από την καθο-

λική εκκλησία τον 16ο αιώνα = προτεστάντης.

διαμένω • πρτ. διέμενα, αόρ. διέμεινα: [επίσ.]

(αμτβ.) κατοικώ κάπου: Διαμένουν στο εξω-

τερικό. διαμονή η.

διαμέρισμα το: ❶ σύνολο δωματίων που απο-

τελεί ενιαίο χώρο κατοικίας σε μία πολυκα-

τοικία: Μένουμε σε ~ τεσσάρων δωματίων

στον τρίτο όροφο. ❷ αυτόνομο τμήμα χώρας

ή πόλης: Η Ελλάδα χωρίζεται σε εφτά γεω-

γραφικά διαμερίσματα. δημοτικό ~.

διάμετρος η: ΓΕΩΜ ευθύγραμμο τμήμα που περ-

νά από το κέντρο κύκλου ή σφαίρας, ενώνο-

ντας δύο σημεία της περιφέρειάς τους. εκ

διαμέτρου αντίθετος: εντελώς αντίθετος.

διαμετρικός -ή -ό. διαμετρικά (επίρρ.).

διαμορφώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ δίνω μορφή, σχή-

μα σε κτ: Διαμόρφωσαν έναν χώρο για να

παίζουν τα παιδιά. ❷ επιδρώ στην ανάπτυ-

ξη, εξέλιξη κπ: Το σχολείο ~ χαρακτήρες. δια-

μόρφωση η.

διανέμω -ομαι • αόρ. διένειμα, μππ. διανεμη-

μένος: (μτβ.) δίνω κτ σε πολλούς = μοιράζω:

Οι προσκλήσεις διανέμονται δωρεάν. διανο-

μή η. διανομέας ο.

διανοούμαι: ❶ (μτβ.) έχω στο μυαλό ως σκέψη:

Ούτε να το διανοηθείς κάτι τέτοιο! ❷ (αμτβ.)

συλλογίζομαι σε βάθος. διανοούμενος ο, -η η:

πρόσωπο ιδιαιτέρως μορφωμένο και καλ-

λιεργημένο, με πνευματική ενασχόληση. δια-

νόηση η: ❶ ανώτερη πνευματική λειτουργία

που οδηγεί στη γνώση και την κριτική σκέψη.

❷ το σύνολο των διανοουμένων: ο κόσμος της

~. διάνοια η: ❶ πνεύμα, νους. ❷ ιδιαίτερα ευ-

φυής άνθρωπος. = μεγαλοφυΐα. διανοητικός

-ή -ό: αυτός που γίνεται ή έχει σχέση με τη σκέ-

ψη. διανοητικά & [επίσ.] -ώς (επίρρ.).
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διαλέγω

διανοούμαι 

‰È¿ÏÂÁÌ· ➞ ‰È·Ï¤Áˆ
‰È·Ï¤ÁÔÌ·È ➞ ‰È¿ÏÔÁÔ˜

‰È·Ï¤Áˆ
‰È¿ÏÂÈÌÌ·

‰È·ÏÂÎÙÈÎfi˜ ➞ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜
‰È¿ÏÂÎÙÔ˜

‰È¿ÏÂÍË
‰È·ÏÂ¯Ùfi˜ ➞ ‰È·Ï¤Áˆ

‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ-
Îfi˜

‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜
‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰È·ÏÏ·-

ÎÙÈÎfi˜
‰È·ÏÔÁ‹ ➞ ‰È·Ï¤Áˆ

‰È·ÏÔÁÈÎfi˜ ➞ ‰È¿ÏÔÁÔ˜
‰È¿ÏÔÁÔ˜

‰È¿Ï˘Ì· ➞ ‰È·Ï‡ˆ
‰È¿Ï˘ÛË ➞ ‰È·Ï‡ˆ

‰È·Ï˘ÙÈÎ¿ ➞ ‰È·Ï‡ˆ
‰È·Ï˘ÙÈÎfi ➞ ‰È·Ï‡ˆ

‰È·Ï˘ÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·Ï‡ˆ
‰È·Ï‡ˆ

‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ➞ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔ-
Ì·È

‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È
‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓË ➞ ‰È·Ì·Ú-

Ù˘ÚfiÌÂÓÔ˜
‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ➞ ‰È·Ì·Ú-

Ù‡ÚÔÌ·È
‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜

‰È·Ì¤Óˆ
‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·

‰È·Ì¤ÛÔ˘ ➞ ÚfiıÂÛË - 
§¤ÍÂÈ˜ ÌÂ ÚÔıÂÙÈÎ‹ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›·
‰È·ÌÂÙÚÈÎ¿ ➞ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

‰È·ÌÂÙÚÈÎfi˜ ➞ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

‰È·ÌÔÈÚ¿˙ˆ ➞ ‰È·-
‰È·ÌÔÓ‹ ➞ ‰È·Ì¤Óˆ

‰È·ÌÔÚÊÒÓˆ
‰È·ÌfiÚÊˆÛË ➞ ‰È·ÌÔÚÊÒÓˆ

‰È·Ó¤Ìˆ
‰È·ÓfiËÛË ➞ ‰È·ÓÔÔ‡Ì·È

‰È·ÓÔËÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÓÔÔ‡Ì·È
‰È·ÓÔËÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÓÔÔ‡Ì·È

‰È¿ÓÔÈ· ➞ ‰È·ÓÔÔ‡Ì·È
‰È·ÓÔÌ¤·˜ ➞ ‰È·Ó¤Ìˆ

‰È·ÓÔÌ‹ ➞ ‰È·Ó¤Ìˆ
‰È·ÓÔÔ‡Ì·È

‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ➞ ‰È·ÓÔÔ‡Ì·È
‰È·ÓÔ‡ÌÂÓË ➞ ‰È·ÓÔÔ‡Ì·È

‰È·Ó˘ÎÙ¤ÚÂ˘ÛË ➞ ‰È·-
‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡ˆ ➞ ‰È·-

‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡ˆÓ ➞ ‰È·-

TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt  05-11-07  11:08  ™ÂÏ›‰·102



�

�

�

�

�

Από το AE ρ. ‰È·ÓÔÔÜÌ·È «έχω στο μυαλό μου» (<

διά + ÓÔÜ˜) .

διάνυσμα το: ΜΑΘ ευθύγραμμο τμήμα που χα-

ρακτηρίζεται από τη διεύθυνση, τη φορά και

το μήκος του. διανυσματικός -ή -ό.

διανύω -ομαι: (μτβ.) ❶ καλύπτω απόσταση:

Μπορεί να διανύσει πολλά χιλιόμετρα. ❷

[επίσ.] (για χρόνο) βρίσκομαι: Διανύει το

τριακοστό έτος της ηλικίας του. διάνυση η.

διαπασών η • άκλ.: ❶ ΜΟΥΣ το διάστημα μίας

κλίμακας = οκτάβα. ❷ πολύ υψηλή ένταση

ήχου: Βάζαμε τη μουσική στη διαπασών.

διαπερνώ & -άω -ιέμαι: (μτβ.) ❶ περνάω μέσα

από κτ άλλο: Το φως του ήλιου ~ την κουρ-

τίνα. ❷ (μτφ.) επιδρώ σε κπ ή κτ: Τον διαπέ-

ρασε ένα ρίγος. διαπεραστικός -ή -ό. διαπε-

ραστικά (επίρρ.).

διαπιστώνω -ομαι: (μτβ.) ανακαλύπτω ή συμπε-

ραίνω κτ μετά από έλεγχο: Διαπιστώσαμε αμέ-

σως την απουσία του φύλακα. διαπίστωση η.

διαπολιτισμικός -ή -ό: αυτός που χαρακτηρίζει ή

αναφέρεται σε δύο ή περισσότερους πολιτι-

σμούς: ~ εκπαίδευση. διαπολιτισμικά (επίρρ.).

διαπραγματεύομαι: (μτβ.) συνεννοούμαι για

την επίτευξη συμφωνίας: ~ την αγορά μιας

εταιρείας. διαπραγμάτευση η: ❶ το να δια-

πραγματεύεται κπ κτ. ❷ συνήθ. πληθ. σύνολο

συζητήσεων για ένα θέμα: Έληξαν οι δια-

πραγματεύσεις. διαπραγματευτικός -ή -ό.

διαπραγματευτικά (επίρρ.). διαπραγματευ-

τής ο, -εύτρια η.

Προσοχή στη διάκριση μεταξύ των ρ. διαπραγμα-

τεύομαι και πραγματεύομαι «εξετάζω λεπτομερώς».

διάρκεια η • γεν. & [λόγ.] διαρκείας: ❶ χρονικό

διάστημα κατά το οποίο συμβαίνει κτ. ❷ αν-

θεκτικότητα, αντοχή στον χρόνο: Η σχέση αυ-

τή δεν είχε ~. στιλό / εισιτήριο / απεργία διαρ-

κείας: που έχουν μεγάλη διάρκεια. διαρκώ:

(αμτβ.) ❶ έχω ορισμένη διάρκεια: Το έργο ~ 2

ώρες. ❷ συνεχίζω χρονικά: Η ειρήνη δεν διήρ-

κεσε πολύ. διαρκής -ής -ές = συνεχής. �� σχ.

αγενής. διαρκώς (επίρρ.).

διαρρέω • αόρ. διέρρευσα: ❶ (αμτβ., για υγρά ή

αέρια) ξεφεύγω. ❷ (μτφ., αμτβ.) κυκλοφορώ

ως φήμη: Από το υπουργείο διέρρευσε η πλη-

ροφορία. ❸ (μτβ.) ρέω, κυλώ μέσα από κπ χώ-

ρο: Ο ποταμός διαρρέει μία καταπράσινη

κοιλάδα. διαρροή η: ~ στο σύστημα αποχέ-

τευσης / ~ ρεύματος.

Η μτβ. χρήση του διαρρέω με τη σημ. 2 (Ο Γιάννης

διέρρευσε την πληροφορία), παρατηρείται όλο και

πιο συχνά, δεν έχει όμως ακόμη καθιερωθεί.

διάρρηξη η: ❶ παράνομη είσοδος σε χώρο ή

όχημα (συνήθως με σκοπό την κλοπή): Κατη-

γορείται για ~ αυτοκινήτου. ❷ [επίσ.] (μτφ.)

απότομη διακοπή: Η έντονη διαφωνία προ-

κάλεσε την οριστική ~ των σχέσεων. διαρρή-

κτης ο: σεσημασμένος ~.

Από το AE ρ. διαρρήγνυμι ( < διά + ®‹ÁÓ˘ÌÈ «σκίζω»).

διάσειση η: ΙΑΤΡ λειτουργική διαταραχή των

νευρικών κέντρων του εγκεφάλου μετά από

χτύπημα: Μετά το πέσιμο, έπαθε ~.

διασκεδάζω -ομαι: ❶ ενεργ. α. (αμτβ.) περνάω

καλά, ευχαριστιέμαι = ψυχαγωγούμαι: Δια-

σκεδάσαμε πολύ στο πάρτι. β. (μτβ.) κάνω κπ

να περνάει καλά: Τα απλά παιχνίδια ~ τα μι-

κρά παιδιά. ❷ (μτβ.) διώχνω κτ (συνήθως δυ-

σάρεστο) μακριά = διασκορπίζω: Με τις δη-

λώσεις του διασκεδάστηκαν οι ανησυχίες

μας. �� σχ. ψυχαγωγία. διασκέδαση η. δια-

σκεδαστικός -ή -ό. διασκεδαστικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. διασκεδάννυμι «διασκορπίζω».

διασκευή η: η τροποποίηση σε βασικά σημεία

ενός καλλιτεχνικού έργου: Η ταινία είναι ~

του ομώνυμου θεατρικού έργου. διασκευάζω

-ομαι (μτβ.).

διάσκεψη η: συνάντηση, συνεδρίαση επισήμων

ή πολιτικών προσώπων για τη λήψη αποφά-

σεων: ~ για την προστασία του περιβάλλο-

ντος. ~ κορυφής: διάσκεψη αρχηγών κρατών.

διασκέπτομαι (αμτβ.).

διασπορά η: ❶ σκόρπισμα σε διαφορετικά ση-

μεία: βόμβες διασποράς. ❷ διάδοση: ~ ψευ-

δών ειδήσεων. ❸ (μτφ.) το να ζει κάποια

εθνότητα σε ξένο μέρος και (συνεκδ.) ο πλη-

θυσμός αυτός: ο Ελληνισμός της διασποράς.

διασπείρω -ομαι: (μτβ.) διαδίδω (φήμες, ει-

δήσεις κτλ.).

διασπώ -ώμαι: (μτβ.) ❶ χωρίζω ένα σύνολο σε

κομμάτια = κατακερματίζω: Το κόμμα δια-

σπάστηκε. ❷ διακόπτω: Η προσοχή των μα-

θητών διασπάται κάθε φορά που ακούγεται

θόρυβος. διάσπαση η. διασπαστικός -ή -ό.

διασπαστικά (επίρρ.).

διάσταση η: ❶ μέγεθος που δηλώνει ύψος, πλά-

τος, μήκος: οι διαστάσεις του τραπεζιού. ❷
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διάνυσμα

διάσταση 

‰È¿Ó˘ÛË ➞ ‰È·Ó‡ˆ
‰È¿Ó˘ÛÌ·

‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ‰È¿Ó˘ÛÌ·
‰È·Ó‡ˆ

‰È··ÛÒÓ
‰È·ÂÚ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÂÚÓÒ

‰È·ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÂÚÓÒ
‰È·ÂÚÓÒ

‰È·ÈÛÙÒÓˆ
‰È·›ÛÙˆÛË ➞ ‰È·ÈÛÙÒÓˆ

‰È·Ï¤ˆ ➞ ‰È·-
‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ➞ ‰È·ÔÏÈ-

ÙÈÛÌÈÎfi˜
‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜

‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÌ·È
‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ➞ ‰È·-

Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÌ·È
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ ➞ ‰È·-

Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÌ·È
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÈÎ¿ ➞ ‰È·-

Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÌ·È
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·-

Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÌ·È
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÙÚÈ· ➞ ‰È·-

Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÌ·È
‰È¿ÚÎÂÈ·

‰È·ÚÎ‹˜ ➞ ‰È¿ÚÎÂÈ·
‰È·ÚÎÒ ➞ ‰È¿ÚÎÂÈ·

‰È·ÚÎÒ˜ ➞ ‰È¿ÚÎÂÈ·
‰È·ÚÚ¤ˆ

‰È·ÚÚ‹ÎÙË˜ ➞ ‰È¿ÚÚËÍË
‰È¿ÚÚËÍË

‰È·ÚÚÔ‹ ➞ ‰È·ÚÚ¤ˆ
‰È¿ÛÂÈÛË

‰È·ÛÎÂ‰¿˙ˆ
‰È·ÛÎ¤‰·ÛË ➞ ‰È·ÛÎÂ‰¿˙ˆ

‰È·ÛÎÂ‰·ÛÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÛÎÂ‰¿-
˙ˆ

‰È·ÛÎÂ‰·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÛÎÂ-
‰¿˙ˆ

‰È·ÛÎ¤ÙÔÌ·È ➞ ‰È¿ÛÎÂ„Ë
‰È·ÛÎÂ˘¿˙ˆ ➞ ‰È·ÛÎÂ˘‹

‰È·ÛÎÂ˘‹
‰È¿ÛÎÂ„Ë

‰È¿Û·ÛË ➞ ‰È·ÛÒ
‰È·Û·ÛÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÛÒ

‰È·Û·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÛÒ
‰È·ÛÂ›Úˆ ➞ ‰È·ÛÔÚ¿

‰È·ÛÔÚ¿
‰È·ÛÒ

‰È¿ÛÙ·ÛË
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πληθ. έκταση ή σοβαρότητα ενός θέματος: Η

υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις. ❸ (μτφ.)

πλευρά ενός θέματος: Ανέδειξε μία νέα ~ του

θέματος. ❹ διαφορά, απόκλιση: ~ απόψεων.

❺ το να ζει χωριστά ένα παντρεμένο ζευγά-

ρι: Βρίσκονται σε ~.

Από το AE ρ. διίσταμαι (�� λ.).

διασταυρώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ ελέγχω την ορθό-

τητα πληροφορίας ή είδησης: Οι πληροφο-

ρίες που μας έδινε ήταν διασταυρωμένες. ❷

βάζω δύο πράγματα σταυρωτά. ❸ δημιουργώ

νέα ποικιλία ζώου ή φυτού συνδυάζοντας

διαφορετικά είδη. ❹ παθ. συναντιέμαι: Στο

σημείο αυτό διασταυρώνονται δύο κεντρικοί

δρόμοι. Διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας

αρκετές φορές. διασταύρωση η.

διαστέλλω -ομαι • αόρ. διέστειλα, παθ. αόρ. δια-

στάλθηκα & [επίσ.] διεστάλην, μππ. διεσταλμέ-

νος: (μτβ.) ❶ ΦΥΣ προκαλώ αύξηση του όγκου

ενός σώματος ≠ συστέλλω: Η θερμότητα κάνει

τα σώματα να διαστέλλονται. ❷ μεγαλώνω τις

διαστάσεις κπ πράγματος: Με κοίταζε με διε-

σταλμένα μάτια. διαστολή η: ΦΥΣ αύξηση των

διαστάσεων ενός σώματος ≠ συστολή: Η ζημιά

οφείλεται στην απότομη ~ των καλωδίων.

διάστημα το: ❶ απόσταση στον χώρο: Μην

αφήνεις μεγάλο ~ ανάμεσα στις δύο γραμμές!

❷ χρονική περίοδος, απόσταση: ~ δύο ημε-

ρών. ❸ ΑΣΤΡΟΝ τα ουράνια σώματα και ό,τι

υπάρχει έξω από την ατμόσφαιρα της γης: η

εξερεύνηση του διαστήματος. διαστημικός -ή

-ό (στη σημ. 3).

διασύνδεση η: ❶ σύνδεση, συσχέτιση γεγονό-

των ή καταστάσεων. ❷ συνήθ. πληθ. γνωρι-

μία με ανθρώπους που κατέχουν δύναμη ή

εξουσία: Η επιτυχία του οφείλεται στις δια-

συνδέσεις του. διασυνδέω -ομαι (μτβ.).

διασύρω -ομαι: (μτβ.) διαδίδω αρνητικά πράγ-

ματα για κπ = δυσφημώ: Το όνομά του δια-

σύρθηκε. διασυρμός ο.

διασχίζω -ομαι: (μτβ.) περνώ από τη μία άκρη

μιας έκτασης ως την άλλη: Το ποτάμι διέσχι-

ζε την πεδιάδα. Διέσχισε τον δρόμο περνώ-

ντας μέσα από αυτοκίνητα.

διασώζω -ομαι: (μτβ.) ❶ σώζω: Οι εγκλωβι-

σμένοι διασώθηκαν από την Πυροσβεστική.

❷ (μτβ.) γλιτώνω από τη φθορά του χρόνου:

Μεγάλο μέρος των παπύρων διασώθηκε

από τους μοναχούς. διάσωση η. διασώστης

ο, -ώστρια η.

διατάζω -ομαι: (μτβ. & με παράλ. αντικ.) δίνω

σε κπ εντολή = προστάζω: Ο στρατηγός διέ-

ταξε τους στρατιώτες του να επιτεθούν. Πάψε

να διατάζεις και κάνε κι εσύ καμιά δουλειά!

διαταγή η = προσταγή. διάταγμα το: γραπτή

διατύπωση απόφασης από ανώτερη αρχή.

διάταξη η: ❶ ο τρόπος που κτ είναι τοποθετη-

μένο: Η ~ των επίπλων είναι καλή. ❷ ό,τι ορί-

ζεται από ένα νομοθετικό κείμενο: διατάξεις

του ποινικού κώδικα. ημερήσια ~: κατάλο-

γος θεμάτων για συζήτηση σε συνέλευση, συ-

νεδρίαση: Εγκρίνεται η ~ και αρχίζει η συνε-

δρίαση. στην ημερήσια ~: πολύ συχνά: Τα

σκάνδαλα είναι πια ~. διατάσσω -ομαι (μτβ.). 

διαταράσσω -ομαι: (μτβ.) προκαλώ αναταρα-

χή: Με τις αντιπαραθέσεις διαταράσσεται το

ήρεμο κλίμα της τάξης. διατάραξη η: ~ κοι-

νής ησυχίας. διαταραχή η: ΙΑΤΡ ΨΥΧΟΛ οργα-

νική ή ψυχική ανωμαλία: στομαχική ~.

διατελώ: [επίσ.] (αμτβ.) κατέχω αξίωμα: Διετέ-

λεσε υπουργός.

Από το AE ρ. ‰È·ÙÂÏá «περνώ τη ζωή μου».

διατηρώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ φροντίζω να υπάρχει

κτ χωρίς αλλαγές, αναλλοίωτο: Διατηρούσε

τη φόρμα της με δίαιτα. Το κρέας διατηρεί-

ται στην κατάψυξη. ❷ εξακολουθώ να έχω: ~

κάποιες επιφυλάξεις. διατήρηση η. διατηρη-

τέος -α -ο: αυτός που έχει αποφασιστεί ότι

πρέπει να διατηρηθεί.

διατροφή η: ❶ τρόπος να τρέφεται κπ: Παρα-

τηρείται στροφή στην υγιεινή ~. ❷ ΝΟΜ ποσό

που καταβάλλεται από τον έναν από τους

πρώην συζύγους στον άλλο μετά το διαζύγιο.

διατρέφω -ομαι (μτβ., σημ. 1). διατροφικός

-ή -ό (σημ. 1). �� σχ. αλείφω.

διατυπώνω -ομαι: (μτβ.) εκφράζω σκέψη, άπο-

ψη, κρίση ή ερώτηση σε γραπτό ή προφορικό

λόγο: Διατύπωσε την ερώτησή της με σαφή-

νεια. διατύπωση η.

διαυγής -ής -ές: ❶ αυτός μέσα από τον οποίο

μπορεί κπ να δει = διαφανής: Ήταν ένα ~,

υποκίτρινο υγρό. ❷ (μτφ.) αυτός που είναι

σαφής, ακριβής: ~ και ξεκάθαρη σκέψη. ��

σχ. αγενής. διαύγεια η. διαυγώς (επίρρ.).

διαφανής -ής -ές & διάφανος -η -ο: ≠ αδιαφα-

νής ❶ αυτός που επιτρέπει να διακρίνεται

ό,τι υπάρχει πίσω του: ~ υγρό / ύφασμα / χαρ-

τί. ❷ (μτφ.) αυτός που επιτρέπει να φανεί η

αλήθεια: διαφανείς διαδικασίες. �� σχ. αγε-

νής. διαφανώς (επίρρ.). διαφάνεια η: ≠ αδια-
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διασταυρώνω

διαφανής 

‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓˆ
‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ➞ ‰È·ÛÙ·˘-

ÚÒÓˆ
‰È·ÛÙ¤ÏÏˆ
‰È¿ÛÙËÌ·

‰È·ÛÙËÌÈÎfi˜ ➞ ‰È¿ÛÙËÌ·
‰È·ÛÙÔÏ‹ ➞ ‰È·ÛÙ¤ÏÏˆ

‰È·Û‡Ó‰ÂÛË
‰È·Û˘Ó‰¤ˆ ➞ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË

‰È·Û˘ÚÌfi˜ ➞ ‰È·Û‡Úˆ
‰È·Û‡Úˆ
‰È·Û¯›˙ˆ
‰È·ÛÒ˙ˆ

‰È¿ÛˆÛË ➞ ‰È·ÛÒ˙ˆ
‰È·ÛÒÛÙË˜ ➞ ‰È·ÛÒ˙ˆ

‰È·ÛÒÛÙÚÈ· ➞ ‰È·ÛÒ˙ˆ
‰È·Ù·Á‹ ➞ ‰È·Ù¿˙ˆ

‰È¿Ù·ÁÌ· ➞ ‰È·Ù¿˙ˆ
‰È·Ù¿˙ˆ
‰È¿Ù·ÍË

‰È·Ù¿Ú·ÍË ➞ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛˆ
‰È·Ù·Ú¿ÛÛˆ

‰È·Ù·Ú·¯‹ ➞ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛˆ
‰È·Ù¿ÛÛˆ ➞ ‰È¿Ù·ÍË

‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰È·ı¤Ùˆ
‰È·ÙÂÏÒ

‰È·Ù‹ÚËÛË ➞ ‰È·ÙËÚÒ
‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜ ➞ ‰È·ÙËÚÒ

‰È·ÙËÚÒ
‰È·Ù›ıÂÌ·È ➞ ‰È·ı¤Ùˆ
‰È·ÙÚ¤Êˆ ➞ ‰È·ÙÚÔÊ‹

‰È·ÙÚÔÊ‹
‰È·ÙÚÔÊÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÙÚÔÊ‹

‰È·Ù˘ÒÓˆ
‰È·Ù‡ˆÛË ➞ ‰È·Ù˘ÒÓˆ

‰È·‡ÁÂÈ· ➞ ‰È·˘Á‹˜
‰È·˘Á‹˜

‰È·˘ÁÒ˜ ➞ ‰È·˘Á‹˜
‰È·Ê¿ÓÂÈ· ➞ ‰È·Ê·Ó‹˜

‰È·Ê·Ó‹˜
‰È¿Ê·ÓÔ˜ ➞ ‰È·Ê·Ó‹˜
‰È·Ê·ÓÒ˜ ➞ ‰È·Ê·Ó‹˜
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φάνεια: Ζητούσαν ~ στη διαχείριση των οι-

κονομικών του Δήμου.

Από το AE ρ. διαφαίνω -ομαι.

διαφέρω (αμτβ.) δε μοιάζω με κπ ή κτ: Διαφέ-

ρουν στην εμφάνιση. διαφορά η: ❶ το να δια-

φέρει κπ ή κτ από κπ άλλο: Το ζευγάρι έχει

μεγάλη ~ ηλικίας. ❷ ΜΑΘ το αποτέλεσμα της

αφαίρεσης δύο αριθμών. ❸ διαφωνία για κτ:

οικονομικές διαφορές. διάφορος -η -ο: ❶

[επίσ.] αυτός που δεν είναι ίδιος ή ίσος με κπ

ή κτ άλλο ≠ ίδιος, ίσος: ~ του μηδενός. ❷

πληθ. α. αυτοί που είναι διαφορετικού εί-

δους: Το έκανε για πολλούς και διάφορους

λόγους. β. για αόριστη αναφορά σε κτ: Μας

είπε ~ πράγματα. διαφορετικός -ή -ό = αλ-

λιώτικος ≠ όμοιος, ίδιος. διαφορετικά

(επίρρ.) = αλλιώς. διαφορετικότητα η. �� σχ.

αλείφω.

διαφεύγω: [επίσ.] ❶ (αμτβ.) απομακρύνομαι

κρυφά = ξεφεύγω: Ο δράστης διέφυγε στο

εξωτερικό. ❷ (μτβ.) αποφεύγω, γλιτώνω από

κτ δυσάρεστο: Ο ασθενής έχει διαφύγει τον

κίνδυνο. ❸ (αμτβ.) διαρρέω: Διέφυγε ποσότη-

τα τοξικών αερίων. ❹ (μτβ.) δεν έχω κτ στη

μνήμη μου: Το όνομά της μου ~. διαφυγή η.

διαφημίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω γνωστό στο ευ-

ρύ κοινό προϊόν ή υπηρεσία: Η εταιρεία ~ ένα

νέο αυτοκίνητο. ❷ προβάλλω κτ: ~ τα προ-

σόντα της. διαφήμιση η. διαφημιστής ο,

-ίστρια η. διαφημιστικός -ή -ό. διαφημιστικά

(επίρρ.).

Η αρχική σημασία είναι «διαδίδω, διακηρύττω». Η

λ. διαφήμιση αποτελεί απόδοση του γαλλ. réclame.

διαφθείρω -ομαι: (μτβ.) επιδρώ αρνητικά, κάνω

τον χαρακτήρα κπ να αλλάξει προς το χειρό-

τερο: Κατηγορούσαν τον Σωκράτη ότι ~ τους

νέους. διαφθορά η: ❶ ξεπεσμός των ηθών. ❷

κατάσταση ή συμπεριφορά κατά την οποία κπ

ενεργεί παράνομα για το κέρδος: Υπήρχαν

πολλές καταγγελίες για ~ στον δημόσιο το-

μέα. διαφθορέας ο. �� σχ. αλείφω.

διαφωνώ: (αμτβ.) έχω διαφορετική άποψη από

κπ: Διαφωνήσαμε μεταξύ μας. διαφωνία η:

διαφορά γνωμών = ασυμφωνία ≠ συμφωνία,

ομοφωνία.

διαφωτίζω -ομαι: (μτβ.) παρέχω ενημέρωση σε

κπ, επεξηγώ κτ: Δε μας διαφώτισε καθόλου η

ομιλία του για το τι πρόκειται να γίνει. δια-

φωτιστικός -ή -ό: αυτός που διαφωτίζει: ~ συ-

ζήτηση. διαφωτιστικά (επίρρ.). Διαφωτισμός

ο: πνευματικό κίνημα στην Ευρώπη τον 18ο

αιώνα, σύμφωνα με το οποίο η χρήση του ορ-

θού λόγου και η γνώση μπορούν να οδηγή-

σουν τον άνθρωπο στην αποδέσμευση από

προλήψεις και αυθεντίες. διαφωτιστής ο: εκ-

πρόσωπος του Διαφωτισμού.

διαχειρίζομαι: (μτβ.) ❶ ρυθμίζω κπ υπόθεση:

Διαχειρίστηκε με εξαιρετική ικανότητα την

κρίση. ❷ διευθύνω, διοικώ κτ: Διαχειρίστη-

καν για μεγάλο διάστημα την περιουσία. δια-

χείριση η. διαχειριστής ο, -ίστρια η. διαχει-

ριστικός -ή -ό. διαχειριστικά (επίρρ.).

Το ρ. διαχειρίζομαι είναι αποθετικό (μόνο ενεργ.

διάθεση σε -ομαι). Επομένως, σχηματίζει την παθ.

φωνή περιφραστικά (Η διαχείριση γίνεται από κπ).

διαχέω -ομαι • αόρ. διέχυσα: σκορπίζω, μετα-

δίδω κτ προς όλες τις κατευθύνσεις: Με τον

ψεκασμό το φάρμακο διαχέεται στην ατμό-

σφαιρα. Το περιοδικό μας διαχέει τα αποτε-

λέσματα των ερευνών του Ινστιτούτου. διά-

χυση η: ❶ το να διαχέει κπ κτ: Από την έκρη-

ξη προκλήθηκε ~ αερίων. = έκλυση. Απαιτεί-

ται ~ των αποτελεσμάτων της έρευνας. ❷

πληθ. θερμές εκδηλώσεις συναισθημάτων συ-

μπάθειας. διάχυτος -η -ο: αυτός που διαχέε-

ται, είναι σκορπισμένος παντού. διαχυτικός

-ή -ό: αυτός που έχει σχέση με τις διαχύσεις

= εκδηλωτικός. διαχυτικά (επίρρ.). διαχυτι-

κότητα η.

διαχωρίζω -ομαι: (μτβ.) κάνω κτ να διαφέρει ή

να ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια: Διαχωρί-

σαμε τη θέση μας από τους άλλους. διαχω-

ρισμός ο. διαχωριστικός -ή -ό. διαχωριστι-

κό το.

διαψεύδω -ομαι: (μτβ.) ❶ ισχυρίζομαι ή απο-

δεικνύω ότι κτ είναι ψέμα ≠ επιβεβαιώνω:

Διέψευσε τα λεγόμενα του μάρτυρα. ❷ απο-

δεικνύω ότι κτ είναι αβάσιμο ≠ επαληθεύω,

επιβεβαιώνω: Οι ελπίδες μας / Τα προγνωστι-

κά διαψεύσθηκαν. διάψευση η.

διδάκτορας ο, η: τίτλος που απονέμεται σε κπ

που έχει ολοκληρώσει ανώτατες μεταπτυχια-

κές σπουδές κάνοντας πρωτότυπη ερευνητι-

κή εργασία (διατριβή): ~ μηχανικός / φιλοσο-

φίας / του Πανεπιστημίου Αθηνών. διδακτο-

ρικός -ή -ό. διδακτορικό το: διδακτορικό δί-

πλωμα. 
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διαφέρω

διδάκτορας 

‰È·Ê¤Úˆ
‰È·ÊÂ‡Áˆ

*‰È·Ê‹ÌËÛË ➞ ‰È·Ê‹ÌÈÛË
‰È·ÊËÌ›˙ˆ

‰È·Ê‹ÌÈÛË ➞ ‰È·ÊËÌ›˙ˆ
‰È·ÊËÌÈÛÙ‹˜ ➞ ‰È·ÊËÌ›˙ˆ

‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÊËÌ›˙ˆ
‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÊËÌ›˙ˆ
‰È·ÊËÌ›ÛÙÚÈ· ➞ ‰È·ÊËÌ›˙ˆ

‰È·ÊıÂ›Úˆ
‰È·ÊıÔÚ¿ ➞ ‰È·ÊıÂ›Úˆ

‰È·ÊıÔÚ¤·˜ ➞ ‰È·ÊıÂ›Úˆ
‰È·ÊÔÚ¿ ➞ ‰È·Ê¤Úˆ

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ➞ ‰È·Ê¤Úˆ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·Ê¤Úˆ

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰È·Ê¤Úˆ
‰È·ÊÔÚÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ

‰È¿ÊÔÚÔ˜ ➞ ‰È·Ê¤Úˆ
‰È·Ê˘Á‹ ➞ ‰È·ÊÂ‡Áˆ
‰È·ÊˆÓ›· ➞ ‰È·ÊˆÓÒ

‰È·ÊˆÓÒ
‰È·ÊˆÙ›˙ˆ

¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ ➞ ‰È·ÊˆÙ›˙ˆ
‰È·ÊˆÙÈÛÙ‹˜ ➞ ‰È·ÊˆÙ›˙ˆ

‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎ¿ ➞ ‰È·ÊˆÙ›˙ˆ
‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·ÊˆÙ›˙ˆ

‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È
‰È·¯Â›ÚÈÛË ➞ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È

‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ➞ ‰È·¯ÂÈ-
Ú›˙ÔÌ·È

‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ¿ ➞ ‰È·¯ÂÈ-
Ú›˙ÔÌ·È

‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·¯ÂÈ-
Ú›˙ÔÌ·È

‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ➞ ‰È·¯ÂÈ-
Ú›˙ÔÌ·È
‰È·¯¤ˆ

‰È¿¯˘ÛË ➞ ‰È·¯¤ˆ
‰È·¯˘ÙÈÎ¿ ➞ ‰È·¯¤ˆ

‰È·¯˘ÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·¯¤ˆ
‰È·¯˘ÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰È·¯¤ˆ

‰È¿¯˘ÙÔ˜ ➞ ‰È·¯¤ˆ
‰È·¯ˆÚ›˙ˆ

‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ➞ ‰È·¯ˆÚ›˙ˆ
‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ➞ ‰È·¯ˆÚ›˙ˆ

‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰È·¯ˆÚ›˙ˆ
‰È·„Â‡‰ˆ

‰È¿„Â˘ÛË ➞ ‰È·„Â‡‰ˆ
‰È‰·ÎÙ¤Ô˜ ➞ ‰È‰¿ÛÎˆ
‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ➞ ‰È‰¿ÛÎˆ

‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ➞ ‰È‰¿ÛÎˆ
‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜

‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ➞ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜
‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi˜ ➞ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜

‰È‰·ÛÎ·Ï›· ➞ ‰È‰¿ÛÎˆ
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Προσοχή: δεν πρέπει να μπερδεύουμε τον δικτά-

τορα με τον διδάκτορα!

διδάσκω -ομαι: ❶ α. (μτβ.) μεταφέρω γνώσεις σε

κπ, συνήθως μέσα σε σχολείο: Μας δίδασκε

Μαθηματικά. β. (αμτβ.) ασκώ το επάγγελμα

του εκπαιδευτικού: Έχω πολλούς φοιτητές

στη Σχολή όπου ~. ❷ (μτβ.) κάνω κπ να μάθει,

συνετίζω: Ίσως τώρα έχει πράγματι διδαχθεί

από τα σφάλματά της. διδασκαλία η. διδακτι-

κός -ή -ό. διδακτικά (επίρρ.). διδακτέος -α -ο.

δίδυμος -η -ο: ❶ αυτός που έχει γεννηθεί μαζί

με άλλον από την ίδια μήτρα και στον ίδιο

τοκετό: Είναι δίδυμα αδέρφια - είδες πώς

μοιάζουν; ❷ (μτφ.) αυτός που συνδυάζεται ή

έχει ταίρι κπ άλλο ίδιο, ο διπλός: οι δίδυμοι

πύργοι του Μανχάταν. Δίδυμοι οι: ❶ ΑΣΤΡΟΝ

αστερισμός του βορείου ημισφαιρίου. ❷

ΑΣΤΡΟΛ το τρίτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου,

καθώς και το πρόσωπο που ανήκει σε αυτό.

διεγείρω -ομαι: (μτβ.) προκαλώ έξαψη, ερεθί-

ζω: Με τις ζωντανές περιγραφές του διεγεί-

ρει τη φαντασία μας. = εξάπτω ≠ κατευνάζω,

ηρεμώ. διέγερση η. διεγερτικός -ή -ό. διεγερ-

τικό το. διεγερτικά (επίρρ.).

Από τα δι(ά) + âÁÂ›Úˆ «σηκώνω, ανυψώνω».

διεθνής -ής -ές: ❶ αυτός που αναφέρεται σε ή

προέρχεται από πολλές χώρες: Με το θέμα

ασχολήθηκε τόσο ο ελληνικός όσο και ο ~ τύ-

πος. ❷ αυτός στον οποίο συμμετέχουν εκ-

πρόσωποι από πολλές χώρες: Συμμετέχει στη

~ Διάσκεψη για το περιβάλλον. �� σχ. αγε-

νής. διεθνώς (επίρρ.).

διεισδύω: (αμτβ.) ❶ περνώ μέσα σε σώμα, αντι-

κείμενο κτλ., εισχωρώ σ’ αυτό: Τα υπολείμ-

ματα του ουρανίου διεισδύουν στην τροφική

αλυσίδα. ❷ (μτφ.) περνώ μέσα χωρίς να γίνω

αντιληπτός: Κατάφερε να διεισδύσει σε κυ-

κλώματα υψηλά. ❸ (μτφ.) μπαίνω στην ου-

σία, εμβαθύνω: Το κείμενό του ~ στο βάθος

της σκέψης του Αριστοτέλη. διείσδυση η: η ~

ξένων όρων στη γλώσσα μας. διεισδυτικός -ή

-ό (κυρ. στη σημ. 3). διεισδυτικά (επίρρ.).

διεκδικώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ απαιτώ και προσπα-

θώ να πετύχω, να διατηρήσω ή να αποκτήσω

κτ: Αγωνίζομαι, ~ μια θέση στον ήλιο. ❷ προ-

σπαθώ να πετύχω κτ στα πλαίσια ανταγωνι-

σμού: Τρεις είναι οι ταινίες που ~ το βραβείο.

διεκδίκηση η. διεκδικητής ο, -ήτρια η. διεκ-

δικητικός -ή -ό. διεκδικητικά (επίρρ.).

διένεξη η: έντονη διαφωνία, αντιπαράθεση ατό-

μων, ομάδων ή κρατών = σύγκρουση: Η με-

ταξύ τους ~ οδήγησε στην οριστική ρήξη των

σχέσεων.

Από το απαρ. αορ. β΄ ‰ÈÂÓÂÁÎÂÖÓ του AE ρ. δια-

φέρω.

διενεργώ -ούμαι: (μτβ.) οργανώνω και εκτελώ

ένα έργο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου

= κάνω, διεξάγω, πραγματοποιώ: H αστυνο-

μία διενεργεί έρευνα για την ανακάλυψη των

δραστών. διενέργεια η.

διεξάγω -ομαι • πρτ. διεξήγα, αόρ. διεξήγαγα,

παθ. αόρ. (σπάν.) διεξάχθηκα & [επίσ.] διε-

ξήχθην: (μτβ.) ❶ [επίσ.] ολοκληρώνω, πραγ-

ματοποιώ έργο = διενεργώ, επιτελώ: Διεξά-

γονται έρευνες για την ανακάλυψη των δρα-

στών. ❷ παθ. λαμβάνω χώρα, συμβαίνω ή

πραγματοποιούμαι: Ο αγώνας θα διεξαχθεί

την Κυριακή. διεξαγωγή η: πραγματοποίηση

έργου ή διαδικασίας: Ορίστηκε η ημερομηνία

διεξαγωγής των εξετάσεων.

Από τα ΑΕ δι(ά) + âÍ + ôÁˆ «οδηγώ». Από την ίδια

ρίζα παράγονται επίσης τα ρ. εισάγω, κατάγομαι,

και τα ουσ. λοχαγός, στρατηγός, ξεναγός, χορηγός,

αρχηγός, αγωγή.

διέξοδος η: ❶ πέρασμα ή σημείο από το οποίο κπ

μπορεί να βγει = δίοδος ≠ αδιέξοδο. ❷ (μτφ.)

μέσο ή τρόπος με τον οποίο μπορεί κπ να ξε-

περάσει μια δύσκολη κατάσταση ή ένα πρό-

βλημα = λύση, διαφυγή: Αναζητήθηκε ~ στην

οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα.

διερευνώ -ώμαι: (μτβ.) εξετάζω, μελετώ κτ σε

βάθος = ερευνώ: Οι αρμόδιοι θα διερευνή-

σουν τα αίτια του προβλήματος. διερεύνηση

η. διερευνητικός -ή -ό. διερευνητικά (επίρρ.).

διερμηνέας ο, η: πρόσωπο που μεταφράζει προ-

φορικές (συν)ομιλίες ανθρώπων που δε μι-

λούν την ίδια γλώσσα. διερμηνεία η. διερμη-

νεύω -ομαι (μτβ.).

διέρχομαι • αόρ. διήλθα: [επίσ.] (μτβ.) ❶ περνώ

μέσα από κάπου = διασχίζω, διαβαίνω: Η

εθνική οδός διέρχεται από τη βόρεια πλευρά

της πόλης. ❷ (μτφ.) περνώ, υφίσταμαι: H εκ-

παίδευση διέρχεται περίοδο κρίσης. �� σχ.

έρχομαι. διερχόμενος -η -ο: αυτός που διέρ-

χεται έναν χώρο: Μοιράζουν ενημερωτικά

φυλλάδια στα διερχόμενα αυτοκίνητα. κέ-

ντρο διερχομένων: χώρος στον οποίο πηγαι-
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διδάσκω

διέρχομαι 

‰È‰¿ÛÎˆ
¢›‰˘ÌÔÈ ➞ ‰›‰˘ÌÔ˜

‰›‰˘ÌÔ˜
‰›‰ˆ ➞ Û¯. ‰›Óˆ

‰ÈÂÁÂ›Úˆ
‰È¤ÁÂÚÛË ➞ ‰ÈÂÁÂ›Úˆ

‰ÈÂÁÂÚÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÂÁÂ›Úˆ
‰ÈÂÁÂÚÙÈÎfi ➞ ‰ÈÂÁÂ›Úˆ

‰ÈÂÁÂÚÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÂÁÂ›Úˆ
‰È¤ÁÓˆÛ· ➞ ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎˆ

‰È¤ÁÓˆÛ· ➞ ‰È¿ÁÓˆÛË
‰ÈÂıÓ‹˜

‰ÈÂıÓÒ˜ ➞ ‰ÈÂıÓ‹˜
‰ÈÂ›Û‰˘ÛË ➞ ‰ÈÂÈÛ‰‡ˆ

‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÂÈÛ‰‡ˆ
‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÂÈÛ‰‡ˆ

‰ÈÂÈÛ‰‡ˆ
‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË ➞ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÒ
‰ÈÂÎ‰ÈÎËÙ‹˜ ➞ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÒ

‰ÈÂÎ‰ÈÎËÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÒ
‰ÈÂÎ‰ÈÎËÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÒ
‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÙÚÈ· ➞ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÒ

‰ÈÂÎ‰ÈÎÒ
‰È¤ÏÂ˘ÛË ➞ ‰È¤Ú¯ÔÌ·È

‰È¤ÓÂÍË
‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ➞ ‰ÈÂÓÂÚÁÒ

‰ÈÂÓÂÚÁÒ
‰ÈÂÍ¿Áˆ

‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ➞ ‰ÈÂÍ¿Áˆ
‰ÈÂÍ‹Á· ➞ ‰ÈÂÍ¿Áˆ

‰ÈÂÍ‹Á·Á· ➞ ‰ÈÂÍ¿Áˆ
‰ÈÂÍ‹¯ıËÓ ➞ ‰ÈÂÍ¿Áˆ

‰È¤ÍÔ‰Ô˜
‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ➞ ‰ÈÂÚÂ˘ÓÒ

‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÂÚÂ˘ÓÒ
‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÂÚÂ˘ÓÒ

‰ÈÂÚÂ˘ÓÒ
‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜

‰ÈÂÚÌËÓÂ›· ➞ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜
‰ÈÂÚÌËÓÂ‡ˆ ➞ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜

‰È¤ÚÚÂ˘Û· ➞ ‰È·ÚÚ¤ˆ
‰È¤Ú¯ÔÌ·È

‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ➞ ‰È¤Ú¯ÔÌ·È
‰ÈÂÛÙ¿ÏËÓ ➞ ‰È·ÛÙ¤ÏÏˆ

‰ÈÂÛÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰È·ÛÙ¤ÏÏˆ
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νοέρχεται ασυνήθιστα πολύς κόσμος. διέλευ-

ση η: [επίσ.] πέρασμα, μετάβαση από ένα ση-

μείο σε άλλο: Απαγορεύεται η ~ τροχοφόρων

από τον πεζόδρομο.

διευθετώ -ούμαι: (μτβ.) ρυθμίζω, βάζω σε τάξη

= κανονίζω, επιλύω, τακτοποιώ: Αφού δόθη-

καν οι απαραίτητες εξηγήσεις, διευθετήθηκε

το θέμα. διευθέτηση η.

διευθύνω -ομαι • πρτ. & αόρ. διηύθυνα &

(σπάν.) διεύθυνα: (μτβ.) ❶ είμαι υπεύθυνος

για τη λειτουργία, δίνω τις κατευθύνσεις, ορ-

γανώνω έργο ή υπηρεσία = διοικώ, κυβερνώ:

Διευθύνει την εταιρεία εδώ και δέκα χρόνια

με μεγάλη επιτυχία. ❷ ενεργώ ως συντονιστής

= συντονίζω: Ποιος θα διευθύνει τη συζήτη-

ση. διεύθυνση η: ❶ οργάνωση και καθοδήγη-

ση έργου, επιχείρησης ή υπηρεσίας: Από τότε

που ανέλαβε τη ~ της επιχείρησης, οι πωλή-

σεις αυξήθηκαν. H ορχήστρα έπαιξε υπό τη ~

του Μίκη Θεοδωράκη. ❷ ο διευθυντής, επικε-

φαλής ή υπεύθυνος υπηρεσίας: Θα διαμαρτυ-

ρηθώ στη ~. ❸ τόπος διαμονής κπ: Σε ποια ~

να στείλω την επιστολή; διευθυντής ο,

-ύντρια η: πρόσωπο που διευθύνει υπηρεσία,

έργο κτλ. διευθυντικός -ή -ό. 

Από το ελνστ. ρ. διευθύνω «κάνω ίσιο, κυβερνώ».

διευκολύνω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω μια διαδικα-

σία πιο εύκολη = βοηθώ ≠ δυσχεραίνω: Τα φα-

νάρια ~ την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. ❷

προσφέρω οικονομική βοήθεια ή ενίσχυση:

Θα με διευκόλυνες, αν μου δάνειζες αυτό το

ποσό. διευκολύνει: απρόσ. (μτβ.) είναι βολι-

κό, με εξυπηρετεί: Με ~ να συναντηθούμε

έξω. διευκόλυνση η. διευκολυντικός -ή -ό.

διευκρινίζω -ομαι: (μτβ.) δίνω εξηγήσεις κάνο-

ντας κτ σαφές και κατανοητό: Μπορείτε να

μου διευκρινίσετε τι εννοείτε; = εξηγώ, απο-

σαφηνίζω. διευκρίνιση η. διευκρινιστικός -ή

-ό. διευκρινιστικά (επίρρ.).

διευρύνω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω κτ να αποκτήσει

πλάτος και εύρος ≠ στενεύω, περιορίζω: Προ-

τείνει να διευρυνθούν τα όρια του Δήμου μας.

❷ (μτφ.) επεκτείνω, μεγαλώνω κτ, έτσι ώστε

να περιλάβει περισσότερα πρόσωπα ή πράγ-

ματα: Τα ταξίδια διευρύνουν τους ορίζοντες.

= πλαταίνω. διεύρυνση η: Πραγματοποιήθη-

κε η ~ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έντα-

ξη νέων κρατών-μελών.

διηγούμαι: (μτβ.) περιγράφω κτ σε προφορικό

ή γραπτό λόγο = αφηγούμαι, εξιστορώ: Μας

διηγήθηκε μια περιπέτεια. διήγηση η: το να

διηγείται κανείς κτ και αυτό που κπ διηγεί-

ται: Η ~ της ιστορίας μάς συγκίνησε. διήγη-

μα το.

διίσταμαι • κυρ. στο γ΄ πρόσ. ενστ. και πρτ.:

[επίσ.] (αμτβ.) διαφέρω, αποκλίνω: Oι γνώ-

μες των ειδικών διίστανται. �� σχ. ενίστα-

μαι.

δικάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ α. εφαρμόζω τον νόμο

ως δικαστής: Υποστηρίζει ότι δεν τον δίκα-

σαν δίκαια. β. επιβάλλω ποινή = καταδικάζω:

Δικάστηκε σε ισόβια. ❷ κρίνω σαν να είμαι

δικαστής. δικαστήριο το: ❶ φορέας της δικα-

στικής εξουσίας: το Διεθνές ~ της Χάγης. ❷

οι άνθρωποι που ασκούν τη δικαστική εξου-

σία ή οι δικαστές, ένορκοι κτλ. που συμμετέ-

χουν σε μια δίκη: Το ~ αποφάσισε την αθώω-

σή του. ❸ δικαστική υπόθεση = δίκη: Έχω ~

αύριο. ❹ το κτίριο όπου γίνονται δίκες. δίκη

η: διαδικασία που γίνεται σε δικαστήριο, με

σκοπό την απονομή δικαιοσύνης. δικαστής ο,

η & [λαϊκ.] δικαστίνα η: δημόσιος λειτουργός

υπεύθυνος για την απονομή δικαιοσύνης. δι-

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

δικαστή, τη δίκη ή το δικαστήριο. δικαστικός

ο, η: δικαστής ή εισαγγελέας. δικαστικά & -ώς

(επίρρ.).

Η λ. δίκη προέρχεται από θ. του AE ρ. δείκνυμι

«δείχνω» και αρχικά σήμαινε «κανόνας, συνήθεια».

Από τη λ. δίκη προέρχονται οι λ. δικάζω, δίκαιος

κτλ., καθώς και τα δικά τους παράγωγα (δικαστή-

ριο, δικαστικός, δικαίωμα κτλ.) και σύνθετα (δι-

καιολογώ, δικηγόρος, δικογραφία).

δικαιολογώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ θεωρώ κτ σωστό:

~ τη στάση της. ❷ επικαλούμαι στοιχεία για

να αποδείξω την αλήθεια: Οι απουσίες δικαι-

ολογούνται με ιατρική βεβαίωση. ❸ παθ. προ-

βάλλω προφάσεις: Όταν αργεί, δικαιολογεί-

ται λέγοντας ότι βρήκε κίνηση. ❹ θεωρώ λο-

γική τη στάση ή την ενέργεια κπ: Τη ~ που

ήταν εχθρική. ❺ αποτελώ την αιτία: Η αδια-

φορία τους ~ την αποτυχία τους. �� σχ. αι-

τιολογώ & δικάζω. δικαιολογία η. δικαιολό-

γηση η. δικαιολογητικός -ή -ό: αυτός που

χρησιμεύει για να δικαιολογήσει ή να απο-

δείξει κτ. δικαιολογητικά (επίρρ.). δικαιολο-

γητικό το: αποδεικτικό έγγραφο. δικαιολογη-

μένα (επίρρ.).

δίκαιος -η & -α -ο: ≠ άδικος ❶ (για πρόσ. ή ενέρ-

γειες) αυτός που είναι σύμφωνος με τους νό-
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διευθετώ

δίκαιος 

‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË ➞ ‰ÈÂ˘ıÂÙÒ
‰ÈÂ˘ıÂÙÒ

‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ➞ ‰ÈÂ˘ı‡Óˆ
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ➞ ‰ÈÂ˘ı‡Óˆ

‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÂ˘ı‡Óˆ
‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ➞ ‰ÈÂ˘ı‡Óˆ

‰ÈÂ˘ı‡Óˆ
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ➞ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡Óˆ

‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ➞ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡Óˆ
‰ÈÂ˘ÎÔÏ˘ÓÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÂ˘-

ÎÔÏ‡Óˆ
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡Óˆ
‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ˆ

‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛË ➞ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ˆ
‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÈÎ¿ ➞ 

‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ˆ
‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÈÎfi˜ ➞ 

‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ˆ
‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ➞ ‰ÈÂ˘Ú‡Óˆ

‰ÈÂ˘Ú‡Óˆ
‰È¤¯˘Û· ➞ ‰È·¯¤ˆ

‰È‹ÁËÌ· ➞ ‰ÈËÁÔ‡Ì·È
‰È‹ÁËÛË ➞ ‰ÈËÁÔ‡Ì·È

‰ÈËÁÔ‡Ì·È
‰È‹Ïı· ➞ ‰È¤Ú¯ÔÌ·È

‰ÈËÌÂÚÂ‡ˆ ➞ ‰È·-
‰ÈËÌÂÚÂ‡ˆÓ ➞ ‰È·-

‰ÈË‡ı˘Ó· ➞ ‰ÈÂ˘ı‡Óˆ
‰È›ÛÙ·Ì·È

‰ÈÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ➞ ‰È›ÛÙ·Ì·È
‰ÈÎ¿˙ˆ

‰›Î·È· ➞ ‰›Î·ÈÔ˜
‰›Î·ÈÔ ➞ ‰›Î·ÈÔ˜

‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤Ó· ➞ 
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÒ

‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁËÛË ➞ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÒ
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ ➞ 

‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÒ
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ➞ 

‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÒ
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎfi˜ ➞ 

‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÒ
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· ➞ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÒ

‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÒ
‰›Î·ÈÔ˜

‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË ➞ ‰›Î·ÈÔ˜
‰ÈÎ·ÈÔ‡Ì·È ➞ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ ➞ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
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μους ή τους κανόνες: ~ απόφαση/δικαστής =

αδέκαστος. ❷ αυτός που είναι αντικειμενι-

κός: ~ διαγωνισμός. ❸ αυτός που έχει λόγους

να συμβεί = δικαιολογημένος: ~ παράπονο.

�� σχ. δικαστής. δίκαια & [επίσ.] δικαίως

(επίρρ.): ≠ άδικα ❶ με δίκαιο τρόπο. ❷ δι-

καιωματικά ή δικαιολογημένα. δίκαιο το: ❶

α. η ηθική αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης

των μελών μιας κοινωνίας ≠ άδικο. β. το σύ-

νολο των σχετικών κανόνων: γραπτό / άγρα-

φο ~ ❷ πληθ. δικαιώματα που πηγάζουν από

το δίκαιο: Υπερασπίζεται τα δίκαιά του. δι-

καιώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ απαλλάσσω κπ από

κατηγορία. ❷ αποδεικνύω κτ ως σωστό ή δί-

καιο: Oι αγώνες τους θα δικαιωθούν. δικαί-

ωση η: αναγνώριση του δίκιου ή της αξίας

κπ. δικαιοσύνη η: ❶ τήρηση των νόμων. ❷ θε-

σμός της πολιτείας για την επιβολή των νό-

μων. ❸ το σύνολο των δικαστικών αρχών.

δικαίωμα το: ❶ ελευθερία που αναγνωρίζεται

από τους νόμους: ανθρώπινα δικαιώματα. ❷

άδεια που δίνεται σε κπ να πράξει κάτι: Δεν

έχετε το ~ να… �� σχ. δικαστής. δικαιούμαι

• πρτ. δικαιούμουν: (μτβ.) έχω το δικαίωμα.

δικαιωματικός -ή -ό. δικαιωματικά (επίρρ.).

δικαιούχος -ος -ο: αυτός που δικαιούται κτ.

�� σχ. έχω.

δικηγόρος ο, η & [λαϊκ.] δικηγορίνα η: νομικός

που παρέχει νομική υποστήριξη ή υπηρεσίες

σε πρόσωπα ή οργανισμούς. �� σχ. δικα-

στής. δικηγορικός -ή -ό.

δίκιο το: ό,τι θεωρείται σωστό ή δίκαιο ≠ άδι-

κο: Δεν έχεις ~ να λες ότι φταίω εγώ! Ψάχνει

να βρει το ~ του στα δικαστήρια.

δικός -ή & -ιά -ό: (+ αδύν. τ. γεν. της προσωπ.

αντων., ως κτητ. αντων.) δηλώνει αυτόν στον

οποίο ανήκει κτ ή με τον οποίο σχετίζεται κπ:

τα ~ μου (τα) βιβλία. Δεν έχει ~ του σπίτι. οι

~ μας συμμαθητές. και στα δικά σου / σας: ευ-

χή για γάμο, που δίνεται σε άγαμους. �� σχ.

αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών. δι-

κός ο, -ή & -ιά η: συνήθ. πληθ. (+ αδύν. τ. γεν.

της προσωπ. αντων.) μέλος ενός οικείου συ-

νόλου, κυρίως στενός συγγενής, φίλος ή

οπαδός: Είναι δεμένη με τους ~ της - η οικο-

γένειά της πάνω απ’ όλους!

Συνηθέστεροι ως κτητ. αντων. είναι οι αδύνατοι τ.

της γεν. της προσωπ. αντων., ενώ το δικός μου χρη-

σιμοποιείται για έμφαση, αντιδιαστολή ή αποφυγή

επανάληψης: Το δικό μου σπίτι είναι το καλύτερο!

Το βιβλίο μου είναι αυτό ή το δικό σου;

δικτάτορας ο: ❶ ηγέτης που κατέλαβε την εξου-

σία με βία και κυβερνά αυταρχικά. ❷ (μτφ.)

πρόσωπο που φέρεται αυταρχικά. �� σχ. δι-

δάκτορας. δικτατορία η: ❶ το καθεστώς μιας

χώρας την οποία κυβερνά δικτάτορας, καθώς

και το χρονικό διάστημα που κυβερνά. ❷

(μτφ.) αυταρχική συμπεριφορά. δικτατορι-

κός -ή -ό. δικτατορικά (επίρρ.). 

δίκτυο το: ❶ κύκλωμα σαν δίχτυ: οδικό ~. ~

υπολογιστών. ❷ σύνολο παράνομων ατό-

μων: ~ λαθρεμπόρων. δικτυώνω -ομαι (μτβ.).

δικτύωση η. δικτυακός -ή -ό.�� σχ. δίχτυ.

δίλημμα το: δυσκολία επιλογής ανάμεσα σε δύο

λύσεις.

δίνη η: ❶ γρήγορη περιστροφική κίνηση νερού

ή ανέμου: Η ~ ρούφηξε τη βάρκα. ❷ (μτφ.) κα-

τάσταση που μεταβάλλεται ραγδαία: Η ~ των

εξελίξεων δε μου επέτρεψε να δω καθαρά τι

έπρεπε να κάνω.

δίνω -ομαι • αόρ. έδωσα, παθ. αόρ. δόθηκα, μππ.

δοσμένος: (μτβ.) ❶ μεταφέρω κτ με το χέρι μου

σε κπ άλλο: Μου δίνεις την μπάλα; ❷ παρα-

χωρώ κτ δικό μου σε άλλον: Tους έδωσα την

κάμερα για αύριο. ❸ προσφέρω χωρίς αντάλ-

λαγμα: Δίνω και τη ζωή μου για την πατρίδα

μου. ❹ παρέχω: Η μόρφωση ~ πολλές δυνα-

τότητες. ❺ διαθέτω ποσό για κτ: Είναι ακρι-

βό, δε ~ τόσα λεφτά. ❻ πουλώ κτ: Πόσο το δί-

νεις; ❼ παθ. (μτφ.) αφιερώνομαι ολοκληρωτι-

κά: Δόθηκε ολόψυχα στην οικογένειά του. =

αφοσιώνομαι. δόσιμο το. δότης ο, δότρια η.

Από το AE ρ. δίδωμι. Χρησιμοποιούμε σπανιότε-

ρα και τον λόγ. τ. δίδω, κυρ. σε στερεότυπες εκφρ.

και στα σύνθετα (αναδίδω, μεταδίδω, παραδίδω

κτλ.). Το ρ. δίδωμι είχε δύο θέματα, το δω-, από το

οποίο προέρχονται οι λ. δώρο, δωρεά, δωρίζω

κτλ., και το θέμα δο-, από το οποίο προέρχονται οι

λ. δότης, δόση κτλ.

διοίκηση η: διεύθυνση ενός οργανισμού, καθώς

και τα πρόσωπα που την ασκούν και ο χώρος

όπου στεγάζονται. διοικώ -ούμαι: (μτβ.)

ασκώ διοίκηση. διοικητής ο. διοικητικός -ή

-ό. διοικητικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. ‰ÈÔÈÎá (<διά + ÔåÎ¤ˆ -á) «φροντίζω

το σπίτι μου».

διοξείδιο το: ΧΗΜ ένωση στοιχείου με δύο άτο-

μα οξυγόνου: ~ του άνθρακα.

διοργανώνω -ομαι: (μτβ.) φροντίζω για την ορ-
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δικαίωμα

διοργανώνω 

‰ÈÎ·›ˆÌ·
‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÎ·›ˆÌ·

‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
‰ÈÎ·ÈÒÓˆ ➞ ‰›Î·ÈÔ˜

‰ÈÎ·›ˆ˜ ➞ ‰›Î·ÈÔ˜
‰ÈÎ·›ˆÛË ➞ ‰›Î·ÈÔ˜

‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ
‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ

‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ
‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi˜1 ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ
‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi˜2 ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ
‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒ˜ ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ

‰ÈÎ·ÛÙ›Ó· ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ
‰ÈÎ‹ ➞ ‰ÈÎfi˜

‰›ÎË ➞ ‰ÈÎ¿˙ˆ
‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜
‰ÈÎËÁÔÚ›Ó· ➞ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜

‰ÈÎËÁfiÚÔ˜
*‰›ÎËÔ ➞ ‰›ÎÈÔ

‰›ÎÈÔ
‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ➞ Û¯. ‰ÈÎ¿˙ˆ

‰ÈÎfi˜
‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜

‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ➞ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜
‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎ¿ ➞ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜

‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜
‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ➞ ‰›ÎÙ˘Ô

‰›ÎÙ˘Ô
‰ÈÎÙ˘ÒÓˆ ➞ ‰›ÎÙ˘Ô
‰ÈÎÙ‡ˆÛË ➞ ‰›ÎÙ˘Ô
‰ÈÎÙ˘ˆÙfi˜ ➞ ‰›¯Ù˘

‰›ÏËÌÌ·
‰›ÓË
‰›Óˆ

‰ÈÔ›ÎËÛË
‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ➞ ‰ÈÔ›ÎËÛË

‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÔ›ÎËÛË
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÔ›ÎËÛË

‰ÈÔÈÎÒ ➞ ‰ÈÔ›ÎËÛË
‰ÈÔÍÂ›‰ÈÔ

*‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ➞ ‰ÈÔÍÂ›‰ÈÔ
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓˆ

‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ➞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓˆ
‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ➞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓˆ

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ➞ 
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓˆ
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γάνωση εκδήλωσης. διοργάνωση η. διοργα-

νωτής ο, -ώτρια η.

διορθώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ αντικαθιστώ λάθος με

το σωστό: Διόρθωσε  το κείμενο και στείλε το.

❷ βελτιώνω: Να διορθώσεις τη συμπεριφορά

σου. διόρθωση η. διόρθωμα το. διορθωτής ο,

-ώτρια η. διορθωτικός -ή -ό. διορθωτικά (επίρρ.).

διότι (σύνδ.): [επίσ.] εισάγει πρόταση που δη-

λώνει την αιτία για κτ = επειδή, γιατί: Η συ-

νάντηση ανεβλήθη, ~ απουσίαζε ο κύριος ομι-

λητής. 

διοχετεύω -ομαι: (μτβ.) ❶ μεταφέρω μέσω αγω-

γού. ❷ διακινώ προϊόν: Διοχετεύθηκαν στην

αγορά σάπια τρόφιμα. ❸ (μτφ.) διαδίδω με

έμμεσο τρόπο: Διοχετεύουν φήμες στον τύπο.

διοχέτευση η.

Από τα ΑΕ δι(ά) + ç¯ÂÙÂ‡ˆ «εκτρέπω μέσα από

αγωγό ή σωλήνα». Από την ίδια ρίζα παράγεται και

η λ. οχετός.

δίπλα (επίρρ.): ❶ πολύ κοντά σε κπ ή κτ, στο

πλάι = πλάι: Μένουν ~ ~. Κάθισε ~ μου/ στον

οδηγό. (& ως άκλ. επίθ.) το ~ θρανίο = δι-

πλανός. ❷ συγκριτικά με κπ ή κτ άλλο: Φαί-

νεται πολύ κακός ~ του. δίπλα1 ο: συνήθ.

πληθ. πρόσωπο που μένει ή βρίσκεται δίπλα:

Πήρα καφέ από τους ~. διπλανός -ή -ό = πλαϊ-

νός. διπλανός ο, -ή η: ❶ πρόσωπο που μένει

ή βρίσκεται δίπλα. ❷ ο συνάνθρωπος: Πρέπει

να βοηθάμε τον ~ μας.

δίπλωμα1 το: επίσημο έγγραφο με το οποίο βε-

βαιώνεται από επίσημη αρχή η ολοκλήρωση

σπουδών, μία ορισμένη ικανότητα κτλ: ~ οδή-

γησης / αγγλικών / πιάνου.

διπλωμάτης ο, η & -τισσα η: ❶ επίσημος αντι-

πρόσωπος μιας χώρας σε μία άλλη. ❷ (μτφ.)

πρόσωπο ικανό να χειρίζεται δύσκολες κα-

ταστάσεις: Θα καταφέρει να τη μεταπείσει,

γιατί είναι μεγάλος ~. ❸ [μειωτ.] διπρόσωπο

άτομο. διπλωματία η: ❶ το έργο του διπλω-

μάτη, καθώς και το σύνολο των διπλωματών:

Η ελληνική ~ αναχώρησε για να συμμετάσχει

στη διάσκεψη. ❷ (μτφ.) επιδεξιότητα σε δια-

πραγματεύσεις. διπλωματικός -ή -ό: αυτός

που έχει σχέση με τη διπλωματία: ~ σώμα/ συ-

μπεριφορά. διπλωματικά (επίρρ.).

διπλώνω -ομαι: ❶ (μτβ.) τσακίζω κτ σε δύο ή πε-

ρισσότερα μέρη. ❷ παθ. (αμτβ.) μαζεύω το

σώμα μου προς τα εμπρός: Διπλώθηκε στα

δύο από τον πόνο. δίπλα2 η: ❶ [οικ.] πτυχή

υφάσματος. ❷ είδος γλυκού με μέλι και κα-

ρύδια. δίπλωμα2 το: το να διπλώνει κανείς κτ

και το σημείο όπου διπλώνεται.

δίσεκτος & [λαϊκ.] δίσεχτος -η -ο: ❶ χρόνος

που έχει 366 αντί 365 μέρες. ❷ (μτφ.) εποχή

με δυσκολίες και συμφορές: Τα ~ χρόνια της

κατοχής.

δισκοβολία η: ΑΘΛ άθλημα ρίψης δίσκου. δισκο-

βόλος ο, η: ΑΘΛ αθλητής που αγωνίζεται στο

άθλημα της δισκοβολίας.

δίσκος ο: ❶ κυκλικό επίπεδο αντικείμενο με μι-

κρό πάχος και βάθος: ασημένιος ~ σερβιρί-

σματος. ιπτάμενος ~: αντικείμενο που πιστεύ-

εται ότι προέρχεται από το διάστημα. ❷ ΑΘΛ

δίσκος που χρησιμοποιείται στη δισκοβολία

και (συνεκδ.) το αντίστοιχο άθλημα. ❸ στρογ-

γυλή πλάκα στην οποία έχει εγγραφεί ηχητικό

υλικό: ~ 45 στροφών / ψηφιακός ~. ❹ ΠΛΗΡΟΦ

σκληρός ~: υλικό μέσο για την αποθήκευση

πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή, μόνιμα προ-

σαρμοσμένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

διστάζω: (μτβ.) από αβεβαιότητα ή φόβο καθυ-

στερώ να ενεργήσω ή να πάρω μία απόφαση:

Δίστασα να μιλήσω, γιατί δεν τον ήξερα κα-

λά. δισταγμός ο. διστακτικός & -χτικός -ή -ό.

διστακτικά & -χτικά (επίρρ.).

διχάζω -ομαι: (μτφ., μτβ.) χωρίζω ένα σύνολο

σε δύο μέρη = διαιρώ ≠ ενώνω: H απόφασή

του δίχασε την παρέα. διχασμός ο.

διχόνοια η: εχθρότητα μεταξύ ατόμων ή ομάδων

≠ ομόνοια.

διχοτόμος η: ΓΕΩΜ η ημιευθεία που χωρίζει μία

γωνία σε δύο ίσα μέρη. διχοτομώ -ούμαι:

(μτβ.) ❶ ΓΕΩΜ χωρίζω σε δύο ίσα μέρη. ❷

(μτφ.) χωρίζω κτ σε δύο μέρη: O κυπριακός

λαός δε δέχτηκε να διχοτομηθεί το νησί. δι-

χοτόμηση η.

Από τα δίχο + τόμος < τέμνω «κόβω». Από την ίδια

ρίζα προέρχονται και τα τομή, τμήση, ανατομία.

δίχτυ το: ❶ πλέγμα από σχοινιά ή σύρματα κυ-

ρίως για ψάρεμα. ❷ (μτφ.) συνήθ. πληθ. παγί-

δα: Οι έμποροι ναρκωτικών έχουν απλώσει τα

δίχτυα τους παντού. ❸ ΑΘΛ πλέγμα που χωρί-

ζει στα δύο τον αγωνιστικό χώρο (τένις, βόλεϊ

κτλ.) ή που συγκρατεί την μπάλα (ποδόσφαι-

ρο κτλ.). διχτυωτός & δικτυωτός -ή -ό.

Η λ. δίχτυ προέρχεται από το ΑΕ δίκτυον, όπως

και η λ. δίκτυο. Ορισμένες παράγωγες λέξεις εμ-

φανίζονται και με τα δύο συμφωνικά συμπλέγμα-

τα (δικτυωτός & διχτυωτός).
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διορθώνω

δίχτυ 

‰ÈfiÚıˆÌ· ➞ ‰ÈÔÚıÒÓˆ
‰ÈÔÚıÒÓˆ

‰ÈfiÚıˆÛË ➞ ‰ÈÔÚıÒÓˆ
‰ÈÔÚıˆÙ‹˜ ➞ ‰ÈÔÚıÒÓˆ

‰ÈÔÚıˆÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÔÚıÒÓˆ
‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÔÚıÒÓˆ
‰ÈÔÚıÒÙÚÈ· ➞ ‰ÈÔÚıÒÓˆ

‰ÈfiÙÈ
‰ÈÔ¯¤ÙÂ˘ÛË ➞ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡ˆ

‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡ˆ
‰›Ï·

‰›Ï·1 ➞ ‰›Ï·
‰›Ï·2 ➞ ‰ÈÏÒÓˆ

‰ÈÏ·Ó‹ ➞ ‰›Ï·
‰ÈÏ·Ófi˜ ➞ ‰›Ï·

‰›ÏˆÌ·1

‰›ÏˆÌ·2 ➞ ‰ÈÏÒÓˆ
‰ÈÏˆÌ¿ÙË˜

‰ÈÏˆÌ·Ù›· ➞ ‰ÈÏˆÌ¿ÙË˜
‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÏˆÌ¿ÙË˜

‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÏˆÌ¿ÙË˜
‰ÈÏˆÌ¿ÙÈÛÛ· ➞ 

‰ÈÏˆÌ¿ÙË˜
‰ÈÏÒÓˆ
‰›ÛÂÎÙÔ˜

‰›ÛÂ¯ÙÔ˜ ➞ ‰›ÛÂÎÙÔ˜
‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›·

‰ÈÛÎÔ‚fiÏÔ˜ ➞ ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›·
‰›ÛÎÔ˜

‰ÈÛÙ·ÁÌfi˜ ➞ ‰ÈÛÙ¿˙ˆ
‰ÈÛÙ¿˙ˆ

‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÛÙ¿˙ˆ
‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÛÙ¿˙ˆ
‰ÈÛÙ·¯ÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÛÙ¿˙ˆ

‰ÈÛÙ·¯ÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÛÙ¿˙ˆ
‰È¯¿˙ˆ

‰È¯·ÛÌfi˜ ➞ ‰È¯¿˙ˆ
‰È¯fiÓÔÈ·

‰È¯ÔÙfiÌËÛË ➞ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜
‰È¯ÔÙfiÌÔ˜

‰È¯ÔÙÔÌÒ ➞ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜
‰›¯Ù˘

‰È¯Ù˘ˆÙfi˜ ➞ ‰›¯Ù˘
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δίχως (πρόθ.): (+ αιτ. / να) δηλώνει έλλειψη,

απουσία προσώπου, πράγματος ή παράλειψη

ενέργειας, κατάστασης κτλ. = χωρίς ≠ με:

Έφυγε ~ να κοιτάξει πίσω του. ~ ζάχαρη δε

φτιάχνεται το γλυκό.

δίψα η: ❶ η επιθυμία ανθρώπου ή ζώου να πι-

ει (κυρίως) νερό. ❷ (μτφ.) μεγάλη επιθυμία

για κτ: ~ για περιπέτειες. διψώ & -άω • μππ.

διψασμένος: (αμτβ.) ❶ νιώθω το αίσθημα της

δίψας ≠ ξεδιψώ. ❷ (μτφ.) έχω έντονη επιθυ-

μία για κάτι: Διψά για δόξα και τιμές.

διώκω -ομαι • αόρ. δίωξα: [επίσ.] (μτβ.) ❶ ΝΟΜ

οδηγώ σε δίκη: Η κλοπή διώκεται ποινικά. ❷

ενεργώ εναντίον κπ με διαφορετικές απόψεις:

Οι δικτατορίες πάντοτε διώκουν τους δημο-

κράτες πολίτες. δίωξη η: ❶ ενέργεια για τη

σύλληψη ατόμου που έχει διαπράξει αδίκημα,

καθώς και η σχετική υπηρεσία: ~ εγκλήματος.

❷ συνήθ. πληθ. εξόντωση = διωγμός: Πολλοί

άνθρωποι υφίστανται διώξεις λόγω των πο-

λιτικών τους πεποιθήσεων. διώκτης ο, διώ-

κτρια η. διωκτικός -ή -ό. διωκτικά (επίρρ.).

διώχνω -ομαι • αόρ. έδιωξα, μππ. διωγμένος:

(μτβ.) ❶ απομακρύνω κπ με τη βία. ❷ απομα-

κρύνω κπ από τη θέση του = απολύω: Τον

έδιωξαν από τη δουλειά του. ❸ απομακρύνω

κτ από τη σκέψη ή την ψυχή μου: Διώξε τη λύ-

πη. διωγμός ο: συνήθ. πληθ. ❶ εξόντωση ατό-

μων με διαφορετικές αντιλήψεις: Οι διωγμοί

των πρώτων χριστιανών από τους Ρωμαίους.

❷ βίαιη απομάκρυνση κπ από έναν τόπο.

Τα δύο ρήματα και τα παράγωγά τους παρουσιά-

ζουν διαφορές τόσο στη σημ. όσο και στο επίπεδο

λόγου (το διώκω χρησιμοποιείται κυρίως σε επί-

σημο λόγο). Σε κάποια παράγωγα (π.χ. διωγμός -

δίωξη) ορισμένες σημασίες συμπίπτουν, όχι όμως

και το επίπεδο λόγου. Σημειώνεται ότι προφέρο-

νται και διαφορετικά: το διώ-χνω ως δισύλλαβο,

με συνίζηση, ενώ το δι-ώ-κω (και τα σύνθετά του,

π.χ. επιδιώκω) χωρίς συνίζηση.

διώρυγα η: τεχνητή κατασκευή, βαθύ άνοιγμα

που συνδέει δύο θάλασσες ή λίμνες: η διώρυ-

γα της Κορίνθου.

Από το AE ρ. διορύσσω «ανοίγω τρύπα στο έδαφος».

δόγμα το: ❶ ΘΕΟΛ ΦΙΛΟΣ αρχή που γίνεται απο-

δεκτή χωρίς έλεγχο ή κριτική. ❷ άποψη χωρίς

επαρκή απόδειξη. δογματικός -ή -ό. δογματι-

κά (επίρρ.). δογματικότητα η. δογματισμός ο.

Η λ. δόγμα με αρχική σημασία «γνώμη, πεποίθηση,

κρίση», προέρχεται από το AE ρ. δοκέω -á «έχω

την άποψη».

δοκιμάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ ελέγχω την ποιότητα

ή τις ιδιότητες ενός πράγματος. ❷ προσπα-

θώ να πετύχω κτ = επιχειρώ. ❸ παθ. (μτφ.)

ταλαιπωρούμαι. δοκιμή η: ❶ το να δοκιμάζει

κπ κτ, με τις σημ. 1 & 2. ❷ ΜΑΘ επαλήθευση

πράξης: η ~ της διαίρεσης. ❸ συνήθ. πληθ.

προετοιμασία παράστασης = πρόβα. δοκιμα-

σία η. δοκιμαστής ο. δοκιμαστικός -ή -ό. δο-

κιμαστικά (επίρρ.). δοκιμαστήριο το.

δοκίμιο το: ΦΙΛΟΛ κείμενο με περιορισμένη

έκταση, που πραγματεύεται συγκεκριμένο θέ-

μα από την επιστήμη, την τέχνη, την κοινω-

νία κτλ. και παρουσιάζει με σαφήνεια τις

απόψεις του συντάκτη του: Δημοσιεύτηκαν

τα ~ στοχασμού του μεγάλου Έλληνα συνθέ-

τη. δοκιμιακός -ή -ό. δοκιμιογράφος ο, η:

πρόσωπο που γράφει δοκίμια.

δόλιος1 -α -ο: (συνήθ. σε επιφ. προτάσεις) αυ-

τός που είναι κακομοίρης, ταλαίπωρος: Τι

έπαθα, ο ~! �� σχ. δόλος.

δόλος ο: πρόθεση εξαπάτησης ή παραπλάνησης,

κακόβουλη και προμελετημένη διάθεση ενα-

ντίον κπ. δόλιος2 -α -ο: αυτός που έχει ή γί-

νεται με δόλο = δολερός ≠ άδολος. δόλια

(επίρρ.). δολερός -ή -ό. δολερά (επίρρ.).

Η λ. δόλιος1 προφέρεται με συνίζηση (δό-λιος),

ενώ το δόλιος2 χωρίς συνίζηση (δό-λι-ος).

δολοφονώ -ούμαι: (μτβ.) στερώ τη ζωή από κπ

με προσχεδιασμένο τρόπο = σκοτώνω, φο-

νεύω: Κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον άν-

δρα της. δολοφονία η. δολοφόνος ο, η. δολο-

φονικός -ή -ό. δολοφονικά (επίρρ.).

δόλωμα το: ❶ κομμάτι τροφής για την προσέλ-

κυση και παγίδευση ζώων ή ψαριών. ❷ (μτφ.)

πρόσωπο, μέσο ή τρόπος που χρησιμοποιεί-

ται για την προσέλκυση και παγίδευση κπ:

Του έριξαν για ~ μια ωραία γυναίκα και του

έφαγαν όλη την περιουσία. = [επίσ.] δέλεαρ.

δολώνω -ομαι (μτβ.).

δομώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ [επίσ.] χτίζω: Tο νέο

αθλητικό κέντρο έχει δομηθεί με βάση σύγ-

χρονες προδιαγραφές. ❷ (μτφ.) οργανώνω,

διαρθρώνω διάφορα στοιχεία, ώστε να απο-

τελέσουν ένα ενιαίο σύνολο: Το κείμενο δο-

μείται σε τρεις άξονες. δομή η: ο τρόπος ορ-

γάνωσης ενός συνόλου στοιχείων ή ο τρόπος
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δίχως

δομώ 

‰›¯ˆ˜
‰›„·

‰È„Ò ➞ ‰›„·
‰ÈˆÁÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰ÈÒ¯Óˆ

‰ÈˆÁÌfi˜ ➞ ‰ÈÒÎˆ
‰ÈÒÎÙË˜ ➞ ‰ÈÒÎˆ

‰ÈˆÎÙÈÎ¿ ➞ ‰ÈÒÎˆ
‰ÈˆÎÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÈÒÎˆ
‰ÈÒÎÙÚÈ· ➞ ‰ÈÒÎˆ

‰ÈÒÎˆ
‰›ˆÍ· ➞ ‰ÈÒÎˆ
‰›ˆÍË ➞ ‰ÈÒÎˆ

‰ÈÒÚ˘Á·
‰ÈÒ¯Óˆ ➞ ‰ÈÒÎˆ

‰fiÁÌ·
‰ÔÁÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ‰fiÁÌ·

‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ‰fiÁÌ·
‰ÔÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰fiÁÌ·

‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ➞ ‰fiÁÌ·
‰fiıËÎ· ➞ ‰›Óˆ

‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ
‰ÔÎÈÌ·Û›· ➞ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ

‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈÔ ➞ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ
‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹˜ ➞ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ

‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ
‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ

‰ÔÎÈÌ‹ ➞ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ
‰ÔÎÈÌÈ·Îfi˜ ➞ ‰ÔÎ›ÌÈÔ

‰ÔÎ›ÌÈÔ
‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ➞ ‰ÔÎ›ÌÈÔ

‰ÔÏÂÚ¿ ➞ ‰fiÏÔ˜
‰ÔÏÂÚfi˜ ➞ ‰fiÏÔ˜

‰fiÏÈ· ➞ ‰fiÏÔ˜
‰fiÏÈÔ˜1

‰fiÏÈÔ˜2 ➞ ‰fiÏÔ˜
‰fiÏÔ˜

‰ÔÏÔÊÔÓ›· ➞ ‰ÔÏÔÊÔÓÒ
‰ÔÏÔÊÔÓÈÎ¿ ➞ ‰ÔÏÔÊÔÓÒ

‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi˜ ➞ ‰ÔÏÔÊÔÓÒ
‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ➞ ‰ÔÏÔÊÔÓÒ

‰ÔÏÔÊÔÓÒ
‰fiÏˆÌ·

‰ÔÏÒÓˆ ➞ ‰fiÏˆÌ·
‰ÔÌ‹ ➞ ‰ÔÌÒ

‰fiÌËÛË ➞ ‰ÔÌÒ
‰ÔÌÈÎ¿ ➞ ‰ÔÌÒ

‰ÔÌÈÎfi˜ ➞ ‰ÔÌÒ
‰ÔÌÒ

‰fiÓËÛË ➞ ‰ÔÓÒ
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που έχει φτιαχτεί ή κατασκευαστεί κτ: η ~ του

κυττάρου / της γλώσσας / ενός κειμένου. δόμη-

ση η: ❶ χτίσιμο, οικοδόμηση: Η περιοχή έχει

πυκνή ~. ❷ (μτφ.) ο τρόπος με τον οποίο ορ-

γανώνεται κτ: Η ~ του κειμένου είναι προ-

βληματική. δομικός -ή -ό. δομικά (επίρρ.).

δονώ -ούμαι (μτβ.): ❶ προκαλώ έντονες κινή-

σεις σε κτ = πάλλω: Η περιοχή δονήθηκε από

μια μεγάλη έκρηξη. ❷ (μτφ.) προκαλώ πολύ

έντονη συγκίνηση: Οι ψυχές τους δονούνται

από τη συγκίνηση. δόνηση η.

δόξα η: ❶ καλή φήμη: Απέκτησε ~ και πλούτη.

❷ πρόσωπο που έχει αποκτήσει φήμη: Η Μερ-

κούρη ήταν μια μεγάλη ~ του ελληνικού κι-

νηματογράφου. δοξάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ τιμώ

ή ευχαριστώ κπ (κυρίως τον Θεό): ~ τον Θεό

που σας βρήκα! ❷ κάνω κπ ή κτ να αποκτή-

σει δόξα: Δόξασε τη χώρα με τις επιτυχίες

του. δοξαστικός -ή -ό. δοξαστικά (επίρρ.).

δοξασία η: πίστη, άποψη που έχει κπ χωρίς να

στηρίζεται σε αποδείξεις: λαϊκές δοξασίες.

Από το AE ρ. δοκέω -á «έχω την άποψη».

δορυφόρος ο: ❶ ΑΣΤΡΟΝ ουράνιο σώμα που κι-

νείται γύρω από έναν πλανήτη. ❷ ΤΕΧΝΟΛ τε-

χνητό σώμα που στέλνεται στο διάστημα με

στόχο τη συλλογή πληροφοριών ή την εξυπη-

ρέτηση των τηλεπικοινωνιών. ❸ (μτφ.) κρά-

τος ή περιοχή που ελέγχεται από άλλο: οι ~

των μεγάλων δυνάμεων. δορυφορικός -ή -ό:

αυτός που έχει σχέση με τους δορυφόρους,

κυρ. στη σημ. 2: ~ τηλεόραση / κεραία. δορυ-

φορικά (επίρρ.).

δόση η: ❶ ορισμένη μετρήσιμη ποσότητα από κτ:

Πέθανε από υπερβολική ~ ναρκωτικών. ❷ συ-

νήθ. πληθ. τμήμα χρηματικού ποσού που δι-

αιρέθηκε σε ίσα μέρη, καθένα από τα οποία

πληρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα:

Πλήρωσε το αυτοκίνητο με δόσεις. ≠ τοις με-

τρητοίς. ❸ (μτφ.) ποσότητα ή τμήμα από κτ:

Μου μίλησε με μια ~ ειρωνείας. �� σχ. δίνω.

δουλεύω -ομαι: ❶ (αμτβ.) ασκώ σωματική ή

πνευματική δραστηριότητα, με οικονομικό

αντίτιμο, για να ζήσω = εργάζομαι. ❷ (αμτβ.)

βρίσκομαι σε λειτουργία = λειτουργώ: Δε ~ το

ρολόι. ❸ (μτβ.) επεξεργάζομαι ή κατεργάζο-

μαι υλικό: ~ τον πηλό. ❹ [προφ.] (μτβ.) κο-

ροϊδεύω, προσπαθώ να πείσω κπ για κτ που

δεν είναι αλήθεια = κοροϊδεύω, εξαπατώ:

Τους δούλευε ότι δήθεν θα τους βοηθήσει.

δουλειά η: ❶ δραστηριότητα που κάνει κπ για

να εξοικονομήσει χρήματα = εργασία, επάγ-

γελμα. ❷ χώρος εργασίας: Πάει στη ~ του. ❸

υπόθεση που απασχολεί κπ: Έχει βγει εκτός

γραφείου για δουλειές. ❹ το αποτέλεσμα ή το

έργο που παράγει κπ όταν δουλεύει: Είναι

εξαιρετικής ποιότητας ~. δούλεμα το: ❶ συ-

στηματική ή εξαντλητική επεξεργασία: Το

κείμενο θέλει αρκετό ~ ακόμα για να βελτιω-

θεί. ❷ κοροϊδία, απάτη: Τους έριξε ένα ~!

δούλεψη η: στην έκφρ. στη ~ κπ: στην υπηρε-

σία κπ: Είναι πολλά χρόνια στη ~ μας. δου-

λευταράς ο, -ού η: πρόσωπο πολύ εργατικό.

δούλος ο, δούλα & [επίσ., μόνο στη σημ. 3] δού-

λη η: ❶ α. πρόσωπο που έχει στερηθεί την

προσωπική του ελευθερία και βρίσκεται υπό

την εξουσία άλλου = σκλάβος ≠ ελεύθερος. β.

συνήθ. αρσ. (μτφ.) πρόσωπο που βρίσκεται

υπό τον έλεγχο αρνητικής επιρροής, σε ση-

μείο που δεν μπορεί να ενεργήσει μόνος του:

~ του ποτού. ❷ [παρωχ., μειωτ.] υπηρέτης. ❸

πιστός χριστιανός: ~ του θεού. δουλεία η: η

κατάσταση του δούλου με τη σημ. 1 = σκλα-

βιά ≠ ελευθερία: Η ~ έχει καταργηθεί. δουλι-

κός -ή -ό: αυτός που είναι σχετικός με τον

δούλο ή τη δουλεία, καθώς και αυτός που συ-

μπεριφέρεται σαν δούλος. δουλικά (επίρρ.).

δουλικότητα η: η συμπεριφορά αυτού που φέ-

ρεται σαν δούλος.

δράμα το: ❶ ΦΙΛΟΛ α. ένα από τα τρία είδη της

αρχαίας ελληνικής ποίησης, το οποίο εξελί-

χθηκε σε θεατρικό είδος, καθώς και κάθε έρ-

γο που ανήκει στο συγκεκριμένο είδος: Τα

τρία είδη της αρχαίας ελληνικής ποίησης ήταν

το έπος, η λυρική ποίηση και το ~. β. θεατρι-

κό είδος στο οποίο κυριαρχούν οι έντονες και

δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς και κάθε έρ-

γο που ανήκει σε αυτό: Φέτος το Εθνικό ανέ-

βασε ένα ~ και δύο κωμωδίες. ❷ (μτφ.) πολύ

δυσάρεστη κατάσταση ή γεγονός = τραγωδία:

Ζει ένα ~ μακριά από τους δικούς του. δρα-

ματικός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι σχετικός με

το δράμα στη σημ. 1: ~ ποίηση/ έργο. ❷ αυτός

που έχει σχέση με το θέατρο: ~ τέχνη / σχολή.

❸ (μτφ.) αυτός που είναι πολύ δυσάρεστος ή

σχετικός με δυσάρεστη κατάσταση ή γεγονός:

~ ώρες περνά η χώρα μετά τον σεισμό. δρα-

ματικά (επίρρ.). δραματικότητα η.

Από το AE ρ. δράω -á. Από την ίδια ρίζα και τα

δράση, απόδραση, αντίδραση κτλ.

δραπετεύω: (αμτβ.) ❶ φεύγω κρυφά από χώρο
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δονώ

δραπετεύω 

‰ÔÓÒ
‰fiÍ·

‰ÔÍ¿˙ˆ ➞ ‰fiÍ·
‰ÔÍ·Û›·

‰ÔÍ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ‰fiÍ·
‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰fiÍ·

‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎ¿ ➞ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜
‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi˜ ➞ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜

‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜
‰fiÛË

‰fiÛÈÌÔ ➞ ‰›Óˆ
‰ÔÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰›Óˆ

‰fiÙË˜ ➞ ‰›Óˆ
‰fiÙÚÈ· ➞ ‰›Óˆ

‰Ô‡Ï· ➞ ‰Ô‡ÏÔ˜
‰Ô˘ÏÂÈ¿ ➞ ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ

‰Ô˘ÏÂ›· ➞ ‰Ô‡ÏÔ˜
‰Ô‡ÏÂÌ· ➞ ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ

‰Ô˘ÏÂ˘Ù·Ú¿˜ ➞ ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ
‰Ô˘ÏÂ˘Ù·ÚÔ‡ ➞ ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ

‰Ô˘ÏÂ‡ˆ
‰Ô‡ÏÂ„Ë ➞ ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ

‰Ô‡ÏË ➞ ‰Ô‡ÏÔ˜
‰Ô˘ÏÈÎ¿ ➞ ‰Ô‡ÏÔ˜

‰Ô˘ÏÈÎfi˜ ➞ ‰Ô‡ÏÔ˜
‰Ô˘ÏÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰Ô‡ÏÔ˜

‰Ô‡ÏÔ˜
‰Ú¿Ì·

‰Ú·Ì·ÙÈÎ¿ ➞ ‰Ú¿Ì·
‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ ➞ ‰Ú¿Ì·

‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰Ú¿Ì·
‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ

‰Ú·ÂÙÂ‡ˆ
‰Ú·¤ÙË˜ ➞ ‰Ú·ÂÙÂ‡ˆ
‰Ú·¤ÙÈ˜ ➞ ‰Ú·ÂÙÂ‡ˆ

‰Ú·¤ÙÈÛÛ· ➞ ‰Ú·ÂÙÂ‡ˆ
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όπου ήμουν κλεισμένος ή περιορισμένος:

Δραπέτευσε από τη φυλακή. ❷ (μτφ.) ξεφεύ-

γω από κατάσταση στην οποία αισθάνομαι

περιορισμένος: Όποτε μπορώ, ~ στην εξοχή,

μακριά από το άγχος της καθημερινότητας.

δραπέτης ο, [επίσ.] δραπέτις η.

δράση η: ❶ το σύνολο των πράξεων που κάνει

κπ για να πετύχει κτ: Ανέλαβε ο ίδιος ~, ώστε

να σώσει την επιχείρησή του. ❷ επίδραση: η ~

του φαρμάκου. ❸ α. η σειρά των γεγονότων

σε λογοτεχνικό, θεατρικό ή κινηματογραφικό

έργο: Η ~ του έργου εξελίσσεται στο Βυζά-

ντιο. β. επικίνδυνα και εντυπωσιακά γεγονό-

τα που συμβαίνουν στη διάρκεια κινηματο-

γραφικού κυρίως έργου: ταινία δράσης. ��

σχ. δράμα. δρω • αόρ. έδρασα: (αμτβ.) ❶ ανα-

πτύσσω δράση ή δραστηριότητα: Επαναστά-

τες έδρασαν ενάντια στο καθεστώς. ❷ έχω

επίδραση πάνω σε κτ = επενεργώ: Το υπνωτι-

κό έδρασε αμέσως. δράστης ο, [επίσ.] δράστις

& (σπάν.) δράστρια η: πρόσωπο που έκανε

αξιόποινη ή γενικότερα αθέμιτη πράξη: ο ~

του φόνου/ της ληστείας/ της φάρσας. δραστι-

κός -ή -ό: αυτός που δρα πολύ αποτελεσματι-

κά: ~ φάρμακο. δραστικά (επίρρ.). 

δραστήριος -α -ο: αυτός που αναπτύσσει έντο-

νη δράση, συνήθως σε πολλούς και διαφορε-

τικούς τομείς: Πρόκειται για ένα ~ άτομο με

πολλά ενδιαφέροντα. δραστήρια (επίρρ.).

δραστηριότητα η: ❶ σύνολο ενεργειών, πρά-

ξεων ή γεγονότων, συχνά με περιοδικότητα ή

συστηματικότητα: έντονη διπλωματική / σει-

σμική ~. ❷ συνήθ. πληθ. ό,τι κάνει κπ για να

περάσει την ώρα του: Έχει πολλές εξωσχο-

λικές δραστηριότητες. = ασχολία. ❸ η ιδιό-

τητα του δραστήριου.

δραχμή η: ❶ η νομισματική μονάδα και το αντί-

στοιχο νόμισμα της νεότερης Ελλάδας πριν

από το ευρώ. ❷ ΙΣΤ νόμισμα σε διάφορες πό-

λεις της ΑΕ Ελλάδας. ❸ μικρό ή ευτελές χρη-

ματικό ποσό: Δε δίνω ~. δραχμικός -ή -ό.

δριμύς -εία -ύ • γεν. δριμέος & δριμύ, πληθ. δρι-

μείς, δριμέα, γεν. δριμέων, συγκρ. δριμύτε-

ρος, υπερθ. δριμύτατος: [επίσ.] έντονος: ~

ψύχος. ~ κριτική. = οξύς. δριμύτητα η.

δρομολόγιο το: ❶ η πορεία που ακολουθείται

για να φτάσει κπ στον προορισμό του: Το λε-

ωφορείο κάνει το ~ Αθήνα-Πάτρα. ❷ η πο-

ρεία που εκτελεί συγκοινωνιακό μέσο σε συ-

γκεκριμένο χρόνο: Έβαλαν έκτακτα ~ για να

εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση. δρομο-

λογώ -ούμαι (μτβ.) ❶ θέτω σε κυκλοφορία συ-

γκοινωνιακό μέσο: Τον επόμενο μήνα θα

δρομολογηθούν δέκα νέα λεωφορεία. ❷

(μτφ.) κάνω μια διαδικασία, εξέλιξη να ξεκι-

νήσει: Η συζήτηση για το ασφαλιστικό δρο-

μολογήθηκε. δρομολόγηση η.

δρόμος ο: ❶ φυσική ή διαμορφωμένη επιφάνεια

γης για τη μετακίνηση ανθρώπων και οχημά-

των: στενός / επαρχιακός / ασφαλτοστρωμένος

~. ❷ α. η απόσταση μεταξύ δύο σημείων: Τρεις

ώρες ~ είναι μέχρι το επόμενο χωριό. β. η δια-

δρομή: Σε όλο τον ~ γελούσαν. ❸ ΑΘΛ αγώνι-

σμα τρεξίματος, ταχύτητας ή αντοχής.

δροσερός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι λίγο και ευ-

χάριστα κρύος. ❷ (μτφ.) αυτός που έχει ζω-

ντάνια, φρεσκάδα: ~ λουλούδι / πρόσωπο.

δροσερά (επίρρ.). δροσιά η: ❶ η ιδιότητα του

δροσερού. ❷ η πρωινή υγρασία πάνω σε φύλ-

λα κτλ. δροσίζω -ομαι: ❶ α. (αμτβ.) γίνομαι

δροσερός: Ο καιρός δρόσισε. β. (μτβ.) κάνω

κτ δροσερό: Δρόσισα το χώμα με το λάστιχο.

❷ (μτβ.) προκαλώ σε κπ το αίσθημα της δρο-

σιάς: Το κρύο νερό μάς δρόσισε. δροσάτος 

-η -ο: [λογοτ.] δροσερός. δροσιστικός -ή -ό:

αυτός που δροσίζει. δροσιστικά (επίρρ.).

δρυμός ο: [επίσ.] πυκνό δάσος με μεγάλα δέ-

ντρα. εθνικός ~: δασώδης περιοχή για την

προστασία της οποίας ισχύει ειδικό νομικό

καθεστώς.

δρυς η • δρυός, δρυ, δρύες, δρυών, δρυς: η βε-

λανιδιά και κυρίως το ξύλο της. δρύινος -η

-ο: ~ πάτωμα.

δύναμη η: ❶ η ικανότητα να ενεργεί κπ ή κτ ≠

αδυναμία: σωματική/ πνευματική/ ψυχική ~. ❷

α. η δυνατότητα επιρροής, ελέγχου και το

πρόσωπο που την ασκεί = ισχύς, κύρος: η ~

της εξουσίας. σκοτεινές δυνάμεις. ❸ αιτία

που προκαλεί κίνηση, μεταβολή κτλ.: φυγόκε-

ντρος ~. ❹ μεγάλο και ισχυρό κράτος. ❺

πληθ. στρατιωτικά μέσα ή μέσα καταστολής:

ένοπλες δυνάμεις / δυνάμεις κατοχής. ❻ ΜΑΘ

αριθμός της μορφής αβ, όπου ο α πολλαπλα-

σιάζεται με τον εαυτό του όσες φορές ορίζει

ο β. δυνατός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει μεγάλη

σωματική δύναμη ή πνευματικές ικανότητες ≠

αδύναμος. ❷ αυτός που ασκεί μεγάλη επιρ-

ροή. ❸ αυτός που χαρακτηρίζεται από μεγά-

λη ένταση ή δύναμη = έντονος: ~ συναίσθημα/

χαστούκι. ❹ (για ποτά) αυτός που περιέχει

μεγάλη ποσότητα από το κύριο συστατικό

του: Του αρέσει ο ~ καφές. ❺ αυτός που μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί = εφικτός, πραγμα-

τοποιήσιμος ≠ αδύνατος: Η εξεύρεση πόρων
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δράση

δύναμη 

‰Ú¿ÛË
‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ➞ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ

‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ➞ 

‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜
‰Ú¿ÛÙË˜ ➞ ‰Ú¿ÛË

‰Ú·ÛÙÈÎ¿ ➞ ‰Ú¿ÛË
‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰Ú¿ÛË

‰Ú¿ÛÙÈ˜ ➞ ‰Ú¿ÛË
‰Ú¿ÛÙÚÈ· ➞ ‰Ú¿ÛË

‰Ú·¯Ì‹
‰Ú·¯ÌÈÎfi˜ ➞ ‰Ú·¯Ì‹

‰ÚÈÌ¤Ô˜ ➞ ‰ÚÈÌ‡˜
‰ÚÈÌ‡˜

‰ÚÈÌ‡ÙËÙ· ➞ ‰ÚÈÌ‡˜
‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ➞ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ

‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ
‰ÚÔÌÔÏÔÁÒ ➞ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ

‰ÚfiÌÔ˜
‰ÚÔÛ¿ÙÔ˜ ➞ ‰ÚÔÛÂÚfi˜
‰ÚÔÛÂÚ¿ ➞ ‰ÚÔÛÂÚfi˜

‰ÚÔÛÂÚfi˜
‰ÚÔÛÈ¿ ➞ ‰ÚÔÛÂÚfi˜

‰ÚÔÛ›˙ˆ ➞ ‰ÚÔÛÂÚfi˜
‰ÚÔÛÈÛÙÈÎ¿ ➞ ‰ÚÔÛÂÚfi˜

‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰ÚÔÛÂÚfi˜
‰Ú‡ÈÓÔ˜ ➞ ‰Ú˘˜

‰Ú˘Ìfi˜
‰Ú˘˜

‰Úˆ ➞ ‰Ú¿ÛË
‰‡Ó·ÌË

‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ➞ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜
‰˘Ó·ÌÈÎfi˜

‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ➞ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜
‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ ➞ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜
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δεν ήταν ~ υπό αυτές τις συνθήκες. δυνατά

(επίρρ. στη σημ. 3). δυνατότητα η: ❶ η ιδιότη-

τα του δυνατού (σημ. 5). ❷ ένας από τους τρό-

πους που μπορεί να γίνει κάτι: Έλεγξαν όλες

τις ~ επίλυσης του προβλήματος. ❸ μέσα που

μπορεί να χρησιμοποιήσει κπ για να κάνει κτ:

Δεν είχε την οικονομική ~ να σπουδάσει. ❹ η

ικανότητα να κάνει κπ κτ: μαθητής μέτριων

δυνατοτήτων. δυνητικός -ή -ό: αυτός που μπο-

ρεί να γίνει. δυνητικά & [επίσ.] -ώς (επίρρ.).

δυναμικός -ή -ό: ❶ αυτός που χαρακτηρίζεται

από μεγάλη ζωτικότητα ή αποφασιστικότητα:

Είναι πολύ ~, παίρνει γρήγορα αποφάσεις

και τις πραγματοποιεί. Μόνο με ~ ενέργειες

θα πετύχουμε. ❷ αυτός που αναφέρεται στην

εξέλιξη ≠ στατικός: Η οικονομία στηρίζεται

σε χώρες με ~ αγορά. δυναμικά (επίρρ.). δυ-

ναμικότητα η: ❶ η ιδιότητα του δυναμικού

(σημ. 1). ❷ ικανότητα παραγωγής έργου: μι-

κρή εταιρεία, αλλά με μεγάλη ~. δυναμισμός

ο: δυναμικότητα (σημ. 1).

δυσ- & δύσ-: πρόθημα που δηλώνει ❶ δυσκολία:

δύσβατος. ❷ αρνητική ιδιότητα: δύστυχος,

δυσάρεστος.

δυσανασχετώ: (αμτβ.) νιώθω πολύ δυσάρεστα,

έντονη ενόχληση για κτ: Δυσανασχέτησε για

την πολύωρη αναμονή. δυσανασχέτηση η.

δυσάρεστος -η -ο: αυτός που προκαλεί λύπη,

ενόχληση ή απώθηση ≠ ευχάριστος. δυσάρε-

στα (επίρρ.) ≠ ευχάριστα. δυσαρεστώ -ούμαι:

(μτβ.) προκαλώ δυσαρέσκεια ≠ ευχαριστώ:

Τον δυσαρέστησε η αποτυχία του σχεδίου

του. δυσαρέσκεια η: δυσάρεστο συναίσθημα,

ενόχληση ≠ ευαρέσκεια, ευχαρίστηση.

δύσβατος -η -ο: (για τόπο) αυτός που δύσκολα

μπορεί κπ να τον διαβεί: ~ βουνό / μονοπάτι.

δύσκολος -η -ο: ≠ εύκολος ❶ αυτός που απαιτεί

πολύ κόπο ή ιδιαίτερες ικανότητες: Η κατα-

σκευή της γέφυρας ήταν ~. Πήρε μια ~ από-

φαση. ❷ (για πρόσ.) α. αυτός που δεν μπορεί

κανείς να τον χειριστεί εύκολα: Είναι ~ παι-

δί, μόνο ο πατέρας του τον καταφέρνει. β. αυ-

τός που δεν ικανοποιείται με τίποτα: Είναι ~

στο φαγητό της. δύσκολα (επίρρ. στη σημ. 1)

≠ εύκολα. δυσκολία η: ❶ η ιδιότητα του δύ-

σκολου ≠ ευκολία. ❷ εμπόδιο, πρόβλημα:

Έχει οικονομικές δυσκολίες. ❸ μειωμένη ικα-

νότητα για κτ = δυσχέρεια ≠ ευκολία, ευχέ-

ρεια: Έχει ~ στην ομιλία. δυσκολεύω -ομαι:

❶ α. (μτβ.) κάνω κτ (πιο) δύσκολο ή δημι-

ουργώ δυσκολίες σε κπ ≠ διευκολύνω, ευκο-

λύνω: Οι νέοι κανόνες δυσκόλεψαν το παι-

χνίδι / τους παίκτες. β. (αμτβ.) γίνομαι (πιο)

δύσκολος: Δυσκόλεψαν τα πράγματα από τό-

τε που ήρθε νέος διευθυντής. ❷ παθ. κάνω κτ

με δυσκολία ή δεν μπορώ να το κάνω: Δυ-

σκολεύομαι να σας απαντήσω τώρα.

δυσμενής -ής -ές: αυτός που χαρακτηρίζεται

από αρνητική διάθεση απέναντι σε κπ ή κτ ≠

ευμενής, ευνοϊκός: Οι δυσμενείς καιρικές

συνθήκες προξένησαν ζημιές. �� σχ. αγενής.

δυσμενώς (επίρρ.). δυσμένεια η.

δύσπεπτος -η -ο: ❶ αυτός που δύσκολα χωνεύε-

ται ≠ εύπεπτος: Ο μουσακάς είναι ~ φαγητό. ❷

(μτφ.) αυτός που δύσκολα γίνεται κατανοητός

= δυσνόητος: Η γραφή του είναι ~. δυσπεψία

η: διαταραχή του πεπτικού συστήματος.

δυστυχία η: ❶ κατάσταση βαθιάς λύπης και πό-

νου ≠ ευτυχία. ❷ δυσάρεστο, οδυνηρό γεγονός

= συμφορά: Τον βρήκαν πολλές ~. δυστυχι-

σμένος -η -ο: ≠ ευτυχισμένος, ευτυχής ❶ (για

πρόσ.) αυτός που αισθάνεται δυστυχία. ❷ αυ-

τός που εκφράζει ή χαρακτηρίζεται από δυ-

στυχία: ~ βλέμμα/ ζωή. ❸ (για πρόσ.) αυτός που

δείχνει δυστυχισμένος (σημ. 1), προκαλώντας

τον οίκτο: ~ ύπαρξη, ζει μέσα στην κακομοι-

ριά. δυστυχισμένα (επίρρ.). δύστυχος -η -ο:

(κυρ. σε επιφ. προτάσεις, & ως ουσ.) δυστυχι-

σμένος με τις σημ. 1 ή 3: Τι του έτυχε, του δύ-

στυχου! δυστυχής -ής -ές: δυστυχισμένος (σημ.

1). �� σχ. αγενής. δυστυχώς (επίρρ.): έκφραση

λύπης για κτ δυσάρεστο που έγινε ή κτ καλό

που δεν έγινε ≠ ευτυχώς: ~, δεν πέρασε στο πα-

νεπιστήμιο. δυστυχώ (αμτβ.). δυστύχημα το: ❶

ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ❷

δυσάρεστο και συνήθως ξαφνικό γεγονός ≠ ευ-

τύχημα: Το ~ είναι ότι έμεινε μόνος του.

δυσφημώ -ούμαι & δυσφημίζω -ομαι: (μτβ.) λέω

ή κάνω κτ, κυρίως δημόσια, που βλάπτει τη

φήμη προσώπου ή πράγματος. δυσφήμηση &

δυσφήμιση η. δυσφημιστικός -ή -ό. δυσφημι-

στικά (επίρρ.).
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δυναμικός

δυσφημώ 

‰˘Ó·Ù¿ ➞ ‰‡Ó·ÌË
‰˘Ó·Ùfi˜ ➞ ‰‡Ó·ÌË

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ➞ ‰‡Ó·ÌË
‰˘ÓËÙÈÎ¿ ➞ ‰‡Ó·ÌË

‰˘ÓËÙÈÎfi˜ ➞ ‰‡Ó·ÌË
‰˘ÓËÙÈÎÒ˜ ➞ ‰‡Ó·ÌË

‰˘Û-
‰‡Û- ➞ ‰˘Û-

‰˘Û·Ó·Û¯¤ÙËÛË ➞ ‰˘Û·Ó·-
Û¯ÂÙÒ

‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÒ
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ➞ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˜

‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ➞ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˜
‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˜

‰˘Û·ÚÂÛÙÒ ➞ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˜
‰˘Û·ÚÌÔÓ›· ➞ ‰˘Û-

‰‡Û‚·ÙÔ˜
‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙÔ˜ ➞ ‰˘Û-

‰˘ÛÂ‡ÚÂÙÔ˜ ➞ ‰˘Û-
‰‡ÛË ➞ ‰‡ˆ

‰‡ÛÎÔÏ· ➞ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜
‰˘ÛÎÔÏÂ‡ˆ ➞ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜

‰˘ÛÎÔÏ›· ➞ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜
‰‡ÛÎÔÏÔ˜

‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ➞ ‰˘Û-
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ➞ ‰˘Û-

‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ ➞ ‰˘Û-
‰˘ÛÌ¤ÓÂÈ· ➞ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜

‰˘ÛÌÂÓ‹˜
‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ➞ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜

‰˘ÛÓfiËÙÔ˜ ➞ ‰˘Û-
‰‡ÛÂÙÔ˜

‰˘ÛÂ„›· ➞ ‰‡ÛÂÙÔ˜
‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ➞ ‰˘Û-
‰˘ÛÈÛÙÒ ➞ ‰˘Û-

‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ➞ ‰˘ÛÙ˘¯›·
‰˘ÛÙ˘¯‹˜ ➞ ‰˘ÛÙ˘¯›·

‰˘ÛÙ˘¯›·
‰˘ÛÙ˘¯ÈÛÌ¤Ó· ➞ ‰˘ÛÙ˘¯›·

‰˘ÛÙ˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ ‰˘ÛÙ˘¯›·
‰‡ÛÙ˘¯Ô˜ ➞ ‰˘ÛÙ˘¯›·
‰˘ÛÙ˘¯Ò ➞ ‰˘ÛÙ˘¯›·

‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ➞ ‰˘ÛÙ˘¯›·
‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ➞ ‰˘ÛÊËÌÒ
‰˘ÛÊËÌ›˙ˆ ➞ ‰˘ÛÊËÌÒ
‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË ➞ ‰˘ÛÊËÌÒ

‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎ¿ ➞ ‰˘ÛÊËÌÒ
‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ‰˘ÛÊËÌÒ

‰˘ÛÊËÌÒ

Σύνθετα με δυσ-

δυσκολία

δυσαρμονία

δυσδιάκριτος 

δυσεύρετος

δυσνόητος

δύσπιστος

δυσπιστώ

αρνητική ιδιότητα

δυσλειτουργία

δυσλειτουργικός -ή -ό

δυσλειτουργώ
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Ο τ. δυσφημώ προέρχεται από το ελνστ. ρ. ‰˘-

ÛÊËÌá, ενώ ο τ. δυσφημίζω παράγεται με μετα-

πλασμό. Η γραφή του παράγωγου ουσ. (δυσφήμη-

ση και -ιση) οφείλεται αντίστοιχα στους δύο αυ-

τούς τύπους.

δυσφορία η: ❶ δυσάρεστο συναίσθημα όταν δεν

μπορούμε να υποφέρουμε κτ: Εξέφρασε ~ για

τη στάση τους. ❷ ΙΑΤΡ αδιαθεσία του οργανι-

σμού με συμπτώματα δύσπνοιας και ταρα-

χής. δυσφορώ (αμτβ.).

δύω: (αμτβ.) ❶ (για ουράνια σώματα, κυρ. τον

ήλιο) κατεβαίνω προς τον ορίζοντα και

παύω να είμαι ορατός = βασιλεύω ≠ ανατέλ-

λω. ❷ (μτφ.) παρακμάζω και χάνομαι: Έδυ-

σε το άστρο του από το μουσικό στερέωμα.

δύση η: ≠ ανατολή ❶ η πορεία ενός ουράνι-

ου σώματος όταν δύει, καθώς και η στιγμή

αυτή = βασίλεμα: Η ~ του ήλιου διαρκεί λί-

γα λεπτά. ❷ το σημείο του ορίζοντα όπου δύ-

ει ο ήλιος. ❸ (μτφ.) το τελευταίο στάδιο

ύπαρξης προσώπου, πολιτισμού, διαδικα-

σίας κτλ.: Βρίσκεται στη ~ της καριέρας του.

❹ Δύση η: α. τα κράτη της Δυτ. Ευρώπης και

της Βόρ. Αμερικής, οι λαοί και ο πολιτισμός

τους, σε αντιδιαστολή προς τα πρώην σο-

σιαλιστικά κράτη της Ανατ. Ευρώπης. β. η

Ευρώπη σε αντιδιαστολή προς την Ασία, κα-

θώς και ο αντίστοιχος πολιτισμός. ❺ το δυ-

τικό τμήμα ενός τόπου. δυτικός -ή -ό: ❶ αυ-

τός που βρίσκεται ή είναι προσανατολισμέ-

νος προς τη δύση ή προέρχεται από τη δύση:

~ Ελλάδα/ άνεμος. ❷ αυτός που έχει σχέση με

τη Δύση ~ πολιτισμός. δυτικά & [επίσ.] -ώς

(επίρρ.): Βρίσκεται ~ του χωριού. δυτικά τα:

το δυτικό μέρος.

δωμάτιο το: ❶ καθένας από τους κύριους χώ-

ρους στους οποίους χωρίζεται με τοίχους ένα

οίκημα: διαμέρισμα τριών δωματίων. ❷ (ει-

δικ.) χώρος σε ξενοδοχείο, νοσοκομείο κτλ.,

όπου μπορεί να κοιμηθεί κπ: δίκλινο ~.

δωρεά η: ❶ α. προσφορά χρημάτων ή περιου-

σιακών στοιχείων σε πρόσωπο, ίδρυμα κτλ.

χωρίς αξίωση ανταπόδοσης: Έκαναν ~ σε

ένα ίδρυμα. β. ΝΟΜ παροχή σε κπ, με συμβό-

λαιο, περιουσιακού στοιχείου χωρίς οικονο-

μικό αντάλλαγμα. ❷ ΙΑΤΡ προσφορά σώμα-

τος, οργάνων κτλ. δωρητής ο, -ήτρια η. δω-

ρίζω1 -ομαι: (μτβ.) κάνω δωρεά. �� σχ. δίνω.

δωρεάν (επίρρ.): = τζάμπα ❶ χωρίς αντάλλαγ-

μα: Μοίραζαν ~ το περιοδικό για διαφημι-

στικούς σκοπούς. ❷ (& ως επίθ.) Βρήκα δυο

~ εισιτήρια.�� σχ. δώρο.

δωρικός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι σχετικός με

τους Δωριείς: ~ φύλα / ιδίωμα. ~ ρυθμός: αρ-

χιτεκτονικός ρυθμός της ΑΕ Ελλάδας που

χαρακτηρίζεται από λιτές και αυστηρές

γραμμές. ❷ (μτφ.) αυτός που τον χαρακτηρί-

ζει λιτότητα: ~ μορφή / λόγος.

δώρο το: ❶ α. ό,τι δίνεται χωρίς αντάλλαγμα,

συνήθως σε γιορτές ή ως βραβείο σε παιχνί-

δια, κληρώσεις κτλ.: Της έκανε ~ ένα βραχιό-

λι. β. ~ Χριστουγέννων/ Πάσχα/ καλοκαιριού:

χρηματικό ποσό που δίνεται στους μισθω-

τούς επιπλέον του μισθού τους. ❷ (μτφ.) αγα-

θό, δεξιότητα κτλ. που παρουσιάζεται ως κτ

που δόθηκε από τον Θεό ή τη φύση χωρίς

αντάλλαγμα = χάρισμα: Το ταλέντο του είναι

θείο ~. δωρίζω2 -ομαι: (μτβ.) δίνω κτ ως δώ-

ρο = χαρίζω. �� σχ. δίνω.

δωροδοκώ -ούμαι: (μτβ.) προσφέρω σε κπ χρή-

ματα ή κτ πολύτιμο, για να τον πείσω να μου

κάνει κτ (συνήθως παράνομο) = [οικ.] λαδώ-

νω: Δωροδόκησε τον υπάλληλο, για να βγά-

λει την άδεια οικοδομής. δωροδοκία η.

Από το AE ρ. ‰ˆÚÔ‰ÔÎá < ‰áÚÔÓ + δέχομαι / δέ-

κομαι με αρχική σημασία «δέχομαι δώρο».

δυσφορία

δωροδοκώ 

‰˘ÛÊÔÚ›·
‰˘ÛÊÔÚÒ ➞ ‰˘ÛÊÔÚ›·

‰˘ÙÈÎ¿ ➞ ‰‡ˆ
‰˘ÙÈÎfi˜ ➞ ‰‡ˆ
‰˘ÙÈÎÒ˜ ➞ ‰‡ˆ

‰‡ˆ
‰ˆ ➞ Â‰Ò
‰ˆÌ¿ÙÈÔ

‰ˆÚÂ¿
‰ˆÚÂ¿Ó

‰ˆÚËÙ‹˜ ➞ ‰ˆÚÂ¿
‰ˆÚ‹ÙÚÈ· ➞ ‰ˆÚÂ¿

‰ˆÚ›˙ˆ1 ➞ ‰ˆÚÂ¿
‰ˆÚ›˙ˆ2 ➞ ‰ÒÚÔ

‰ˆÚÈÎfi˜
‰ÒÚÔ

‰ˆÚÔ‰ÔÎ›· ➞ ‰ˆÚÔ‰ÔÎÒ
‰ˆÚÔ‰ÔÎÒ
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αυτός ο: ❶ (με άρθρο και τους αδύν. τ. της

γεν. της προσωπ. αντων.) α. (ως αυτοπαθής

αντων.) δηλώνει κπ που ο ίδιος ενεργεί και πα-

θαίνει: Τον ~ του βλάπτει με τις πράξεις του.

Μόνο ο ~ του τον νοιάζει! Μην κρίνεις τους

άλλους από τον ~ σου. β. η προσωπικότητα κά-

θε ανθρώπου: Βρήκε τον παλιό καλό του ~. ❷

αφ’ εαυτού μου: με δική μου πρωτοβουλία,

χωρίς να μεσολαβήσουν άλλοι. εκτός εαυτού:

έξω φρενών: Ήταν ~, φώναζε και έβριζε. ��

αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

(ε)βδομάδα η: ❶ χρονική περίοδος επτά ημερών.

❷ περίοδος επτά διαδοχικών ημερών, από Δευ-

τέρα έως και Κυριακή. εβδομαδιαίος -α -ο: ❶

αυτός που γίνεται μία φορά την εβδομάδα ή κά-

θε εβδομάδα: Οι ~ εφημερίδες βγαίνουν συνή-

θως την Κυριακή. ❷ αυτός που διαρκεί ή υπο-

λογίζεται με βάση μία εβδομάδα: ~ πρόγραμμα

μαθημάτων. εβδομαδιαία & -ως (επίρρ.).

έγγαμος -η -ο: [επίσ.] ❶ αυτός που έχει παντρευ-

τεί = παντρεμένος ≠ άγαμος, ανύπαντρος: Οι ~

υπάλληλοι δικαιούνται επίδομα γάμου. ❷ αυ-

τός που αναφέρεται στους παντρεμένους: Δε

συνήθισε ακόμα στον ~ βίο. έγγαμος ο, η.

έγγειος -α & -ος -ο: αυτός που αναφέρεται ή που

σχετίζεται με τη γη: έγγειες βελτιώσεις.

Προσοχή στη διαφορετική γραφή και σημ. των λ.

έγγειος (από τα âÓ + Á·Ö· «γη») και έγκυος (από τα

âÓ + Î˘á «κυοφορώ»).

εγγενής -ής -ές: αυτός που υπάρχει μέσα σε κτ

από την εμφάνισή του ≠ επίκτητος: Υπάρχουν

εγγενή προβλήματα στη λειτουργία των νέων

κρατών. �� σχ. αγενής. εγγενώς (επίρρ.).

έγγραφος -η -ο: αυτός που είναι σε γραπτή μορφή

= γραπτός ≠ προφορικός, άγραφος: ~ συμφω-

νία. εγγράφως (επίρρ.). έγγραφο το: επίσημο

γραπτό κείμενο. εγγράφω -ομαι • αόρ. [επίσ.]

ενέγραψα, παθ. αόρ. εγγράφηκα & [επίσ.] ενε-

γράφην, μππ. εγγεγραμμένος στις σημ. 1 και 2:

(μτβ.) ❶ γράφω σε κατάλογο, βιβλίο κτλ.: Φέτος

στο σχολείο εγγράφονται τα παιδιά του 2000.

❷ ΓΕΩΜ (για επίπεδο ή στερεό σχήμα) περικλείω

επίπεδο ή στερεό σχήμα σε άλλο, έτσι ώστε να

έχουν κοινά σημεία. ❸ γράφω ήχο ή εικόνα σε

αποθηκευτικό μέσο. εγγραφή η.

εγγύηση η: ❶ διαβεβαίωση για την τήρηση υπό-

σχεσης, δέσμευσης κτλ.: προϊόν με πενταετή

~. ❷ (μτφ.) οτιδήποτε εξασφαλίζει την πραγ-

ματοποίηση κπ πράγματος. εγγυώμαι: (μτβ.)

❶ παρέχω εγγυήσεις για κτ. ❷ διαβεβαιώνω

ότι κτ θα γίνει: Σας ~ σίγουρη επιτυχία. εγ-

γυητής ο, -ήτρια η. εγγυητικός -ή -ό. εγγυη-

τικά (επίρρ.). εγγυημένος -η -ο (μππ. ως

επίθ.): αυτός που είναι επιβεβαιωμένα καλής

ποιότητας. εγγυημένα (επίρρ.).

εγγύς1 (επίθ.) • άκλ.: αυτός που είναι σε μικρή

απόσταση τοπικά ή χρονικά = κοντινός: Δεν

προβλέπονται αλλαγές στο ~ μέλλον. ~ Ανα-

τολή: η Μικρά Ασία και τα Νότ. Βαλκάνια ≠

Άπω Ανατολή. εγγύς2 (επίρρ.): [επίσ.] σε μι-

κρή απόσταση = κοντά, πλησίον: Βρίσκεται

εγγύτερα στην αλήθεια. εγγύτητα η. �� άνω.

εγείρω -ομαι • πρτ. & αόρ. ήγειρα, παθ. αόρ. εγέρ-

θηκα: (μτβ.) ❶ ΣΤΡΑΤ προστ. εγέρθητι/ εγέρθητε:

ως παράγγελμα (σήκω/ σηκωθείτε). ❷ [επίσ.] ~

αξιώσεις: διεκδικώ. ~ απαιτήσεις: απαιτώ. ~

αγωγή: κάνω αγωγή. έγερση η: ❶ ξύπνημα. ❷

η ενέργεια του εγείρω. εγερτήριος -α -ο. εγερ-

τήριο το: ❶ πρωινό σάλπισμα για το ξύπνημα

στον στρατό. ❷ αναγκαστικό πρωινό ξύπνημα.

Το AE ρ. âÁÂ›Úˆ σήμαινε «ξυπνώ κπ». Από αυτό

παράγονται επίσης οι λ. εγρήγορση, γρήγορος και

τα παράγωγά τους.

εγκαθιστώ -ίσταμαι • αόρ. εγκατέστησα &

[σπάν.] -άστησα, παθ. αόρ. εγκαταστάθηκα,

μππ. εγκατεστημένος & -αστημένος: (μτβ.) ❶

α. παθ. πηγαίνω κάπου για διαμονή: Εγκατα-

στάθηκε μόνιμα στο Παρίσι. β. τοποθετώ κτ ή

κπ κάπου για μακρύ χρονικό διάστημα ή μό-

νιμα: Ο δήμος εγκατέστησε σταθμό αιολικής

ενέργειας. ❷ θέτω σε ισχύ καθεστώς ή πολί-

τευμα = εγκαθιδρύω: Στη χώρα έχει εγκατα-

σταθεί αριστερή κυβέρνηση. εγκατάσταση η.

εγκαίνια τα: επίσημη τελετή που γίνεται πριν

αρχίσει να λειτουργεί κπ κατάστημα, ίδρυμα,

έκθεση κτλ. ή μόλις τελειώνει κπ τεχνικό έρ-

γο: Τα ~ της εταιρείας έγιναν με λαμπρότητα.

εγκαινιάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω εγκαίνια. ❷

(μτφ.) χρησιμοποιώ ή βάζω σε εφαρμογή κτ

για πρώτη φορά: Εγκαινίασε τον νέο του υπο-

λογιστή. εγκαινίαση η. �� σχ. καινός.

Από τα âÓ + καινός «καινούριος».

εγκαταλείπω -ομαι • αόρ. εγκατέλειψα, παθ.

αόρ. εγκαταλείφθηκα • μππ. εγκαταλελειμμέ-

νος & (σπάν.) εγκαταλειμμένος: (μτβ.) ❶ α.

αφήνω κπ ή κτ κάπου, αδιαφορώντας για την

τύχη του = παρατώ: Εγκατέλειψε την τραυ-

ματισμένη κοπέλα αβοήθητη κι έφυγε. β. φεύ-
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Eαυτός

εγκαταλείπω 

Â¿Ó ➞ ·Ó
Â·˘Ùfi˜

¤‚·Ï· ➞ ‚¿˙ˆ
¤‚·Ï· ➞ ‚¿ÏÏˆ

Â‚‰ÔÌ¿‰·
Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ➞ Â‚‰ÔÌ¿‰·

Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˜ ➞ Â‚‰ÔÌ¿‰·
Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ ➞ Â‚‰ÔÌ¿‰·

ÂÁ- ➞ ÂÓ-
¤Á- ➞ ÂÓ-
¤ÁÁ·ÌÔ˜
¤ÁÁÂÈÔ˜
ÂÁÁÂÓ‹˜

ÂÁÁÂÓÒ˜ ➞ ÂÁÁÂÓ‹˜
ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ➞ ÂÓ-

ÂÁÁÚ·Ê‹ ➞ ¤ÁÁÚ·ÊÔ˜
¤ÁÁÚ·ÊÔ ➞ ¤ÁÁÚ·ÊÔ˜

¤ÁÁÚ·ÊÔ˜
ÂÁÁÚ¿Êˆ ➞ ¤ÁÁÚ·ÊÔ˜

ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ ➞ ¤ÁÁÚ·ÊÔ˜
ÂÁÁ˘ËÌ¤Ó· ➞ ÂÁÁ‡ËÛË

ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÁÁ‡ËÛË
ÂÁÁ‡ËÛË

ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ ➞ ÂÁÁ‡ËÛË
ÂÁÁ˘ËÙÈÎ¿ ➞ ÂÁÁ‡ËÛË

ÂÁÁ˘ËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÁÁ‡ËÛË
ÂÁÁ˘‹ÙÚÈ· ➞ ÂÁÁ‡ËÛË

ÂÁÁ‡˜1

ÂÁÁ‡˜2 ➞ ÂÁÁ‡˜1

ÂÁÁ‡ÙËÙ· ➞ ÂÁÁ‡˜1

ÂÁÁ˘ÒÌ·È ➞ ÂÁÁ‡ËÛË
ÂÁÂ›Úˆ

ÂÁ¤ÚıËÙÂ ➞ ÂÁÂ›Úˆ
ÂÁ¤ÚıËÙÈ ➞ ÂÁÂ›Úˆ

¤ÁÂÚÛË ➞ ÂÁÂ›Úˆ
ÂÁÂÚÙ‹ÚÈÔ ➞ ÂÁÂ›Úˆ

ÂÁÂÚÙ‹ÚÈÔ˜ ➞ ÂÁÂ›Úˆ
¤ÁÈÓ· ➞ Á›ÓÔÌ·È

ÂÁÎ·ıÈÛÙÒ
ÂÁÎ·›ÓÈ·

ÂÁÎ·ÈÓÈ¿˙ˆ ➞ ÂÁÎ·›ÓÈ·
ÂÁÎ·ÈÓ›·ÛË ➞ ÂÁÎ·›ÓÈ·

¤ÁÎ·ÈÚ· ➞ ÂÓ-
¤ÁÎ·ÈÚÔ˜ ➞ ÂÓ-
ÂÁÎ·›Úˆ˜ ➞ ÂÓ-
ÂÁÎ¿Ú‰È· ➞ ÂÓ-

ÂÁÎ¿Ú‰ÈÔ˜ ➞ ÂÓ-
ÂÁÎ·Ú‰ÈfiÙËÙ· ➞ ÂÓ-

ÂÁÎ·Ú‰ÈÒÓˆ ➞ ÂÓ-
ÂÁÎ·Ú‰›ˆÛË ➞ ÂÓ-

ÂÁÎ·Ú‰ÈˆÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓ-
ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ˆ

ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ➞ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ˆ
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ➞ ÂÁÎ·ıÈÛÙÒ
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γω από κάπου οριστικά: Οι ένοικοι εγκατέ-

λειψαν τη φλεγόμενη πολυκατοικία. ❷ πα-

ραιτούμαι από σκέψη ή ενέργεια: Εγκατέλει-

ψε την προσπάθεια. εγκατάλειψη η.

έγκαυμα το: ΙΑΤΡ βλάβη των ιστών και του δέρ-

ματος που προκαλείται από την επίδραση υψη-

λής θερμοκρασίας (από φωτιά, χημικές ουσίες

κτλ.): Είχε εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

έγκειται • πρτ. έγκειτο: [επίσ.] τριτοπρ. (για κα-

ταστάσεις ή ιδιότητες) βρίσκεται, υπάρχει:

Πού ~ η διαφορά των δύο κειμένων;

Τόσο το έγκειται όσο και το συνίσταται συντάσ-

σονται με σε + αιτ.: Η διαφορά έγκειται / συνίστα-

ται σε… Προσοχή, όμως, στον σχηματισμό ερώτη-

σης: Πού έγκειται / Σε τι συνίσταται;

εγκέφαλος ο: ❶ ΑΝΑΤ το ανώτερο τμήμα του

νευρικού συστήματος που βρίσκεται στο

κρανίο των σπονδυλωτών ζώων και του αν-

θρώπου και ελέγχει τις ζωτικές τους λει-

τουργίες = μυαλό. ❷ ο νους, το κέντρο σκέ-

ψης του ανθρώπου. ❸ (μτφ.) πρόσωπο που

οργανώνει και κατευθύνει μια ενέργεια: Εί-

ναι ο ~ της ληστείας. εγκεφαλικός -ή -ό: ❶

αυτός πού αναφέρεται στον εγκέφαλο. ❷ αυ-

τός που κατευθύνεται ή χαρακτηρίζεται από

τη σκέψη και τη λογική, και όχι από τα συ-

ναισθήματα: ~ παίκτης. εγκεφαλικά (επίρρ.

με τη σημ. 2). εγκεφαλικό το: ΙΑΤΡ διακοπή

της ροής του αίματος στον εγκέφαλο.

έγκλημα το: ❶ σοβαρή παράνομη πράξη ή δρά-

ση: Η ληστεία και ο φόνος είναι εγκλήματα.

οργανωμένο ~: η παράνομη δράση των αν-

θρώπων του υπόκοσμου. ❷ (μτφ.) πράξη που

θεωρείται πολύ άδικη ή επιζήμια: Η αδιαφορία

για την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι

~. εγκληματώ (αμτβ.). εγκληματίας ο, η. εγκλη-

ματικός -ή -ό. εγκληματικά (επίρρ.). εγκλημα-

τικότητα η. �� σχ. εγκλιματίζω & καλώ.

εγκλιματίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω έναν ζωντανό

οργανισμό να συνηθίσει σε ξένο περιβάλλον: Οι

επιστήμονες προσπαθούν να εγκλιματίσουν

τροπικά φυτά στο μεσογειακό κλίμα. ❷ παθ.

(για πρόσ.) συνηθίζω σε ένα νέο περιβάλλον, νέ-

ες συνθήκες ζωής: Μετά την καλοκαιρινή άδεια,

δύσκολα εγκλιματίστηκα στην εργασία μου.

Η λ. εγκλιματίζω είναι σύνθετη από τα âÓ + κλίμα,

γι’ αυτό και η ορθή γραφή με -ι-. Αντίθετα, η λ.

έγκλημα παράγεται από το AE ρ. âÁÎ·Ïá και αρ-

χικά σήμαινε «κατηγορία».

έγκλιση η: ❶ ΓΛΩΣΣ μορφολογική κατηγορία του

ρήματος, η οποία εκφράζει τη διάθεση του

ομιλητή απέναντι σε αυτό που δηλώνει το ρή-

μα: οριστική/υποτακτική/προστακτική ~. ❷

έγκλιση τόνου: ΓΛΩΣΣ φαινόμενο κατά το

οποίο δύο λέξεις προφέρονται τόσο στενά

μαζί, ώστε ο τόνος της δεύτερης ή χάνεται

εντελώς (π.χ. ζωή μου) ή μετακινείται στη λή-

γουσα της πρώτης (π.χ. τριαντάφυλλό της).

εγκλιτικός -ή -ό. εγκλιτικό το.

εγκλωβίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κλείνω κπ σε πολύ

μικρό χώρο, από τον οποίο δεν μπορεί να

φύγει: Εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και τυ-

λίχτηκε στις φλόγες. ❷ (μτφ.) φέρνω κπ σε

κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να ξε-

φύγει: Είναι εγκλωβισμένος στις απαιτήσεις

της δουλειάς και δε χαίρεται τη ζωή. εγκλω-

βισμός ο.

εγκρίνω -ομαι • πρτ. & αόρ. ενέκρινα, παθ. αόρ.

εγκρίθηκα, μππ. εγκεκριμένος: (μτβ.) ❶ θεω-

ρώ κτ σωστό, συμφωνώ = επιδοκιμάζω, επι-

κροτώ ≠ αποδοκιμάζω, κατακρίνω: Δεν ~ τη

συμπεριφορά του. ❷ επιτρέπω κτ, δίνω την

άδεια να γίνει ≠ ακυρώνω, απορρίπτω: Ο δι-

ευθυντής ενέκρινε την άδεια. έγκριση η.

εγκυκλοπαίδεια η: ❶ έργο που παρουσιάζει συ-

στηματικά, συνοπτικά και με αλφαβητική σει-

ρά το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης ή τις

γνώσεις ορισμένης επιστήμης: γενική/ ιατρική

~. ❷ Εγκυκλοπαίδεια η: ΙΣΤ γαλλικό εγκυκλο-

παιδικό έργο του 18ου αι. Εγκυκλοπαιδιστής

ο: ΙΣΤ συντάκτης της Εγκυκλοπαίδειας. εγκυ-

κλοπαιδικός -ή -ό: ❶ αυτός που αναφέρεται

στις γενικές γνώσεις: παιχνίδι ~ γνώσεων. ❷

αυτός που αναφέρεται στην εγκυκλοπαίδεια:

~ λεξικό. εγκυκλοπαιδικά (επίρρ. στη σημ. 1).

Η λ. εγκυκλοπαίδεια προέρχεται από τη γαλλ.

encyclopédie και αυτή με τη σειρά της από τη φρά-

ση εγκύκλιος παιδεία.

έγκυος η: γυναίκα ή θηλυκό ζώο που έχει έμ-

βρυο στην κοιλιά: Eίναι πέντε μηνών ~. (&

ως επίθ.) η ~ γυναίκα. εγκυμοσύνη η. εγκυ-

μονώ: (αμτβ.) είμαι έγκυος. ~ κινδύνους: κρύ-

βω κτ δυσάρεστο ή επικίνδυνο που πρόκειται

να εκδηλωθεί. �� σχ. έγγειος.

εγκώμιο το: ιδιαιτέρως επαινετικός λόγος για

πρόσωπο ή πράξη: Μόνο εγκώμια είχε ο κα-

θηγητής για τον γιο μου. ψάλλω / πλέκω το ~

κπ: εγκωμιάζω κπ. εγκωμιάζω -ομαι (μτβ.).

εγκωμιαστικός -ή -ό. εγκωμιαστικά (επίρρ.).
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έγκαυμα

εγκώμιο 

¤ÁÎ·˘Ì·
¤ÁÎÂÈÙ·È

ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ¿ ➞ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ˜
ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ➞ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ˜

ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ➞ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ˜
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ˜

¤ÁÎÏËÌ·
ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜ ➞ ¤ÁÎÏËÌ·
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ¤ÁÎÏËÌ·

ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÁÎÏËÌ·
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ¤ÁÎÏË-

Ì·
ÂÁÎÏËÌ·ÙÒ ➞ ¤ÁÎÏËÌ·

ÂÁÎÏÈÌ·Ù›˙ˆ
¤ÁÎÏÈÛË

ÂÁÎÏÈÙÈÎfi ➞ ¤ÁÎÏÈÛË
ÂÁÎÏÈÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÁÎÏÈÛË

ÂÁÎÏˆ‚›˙ˆ
ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÌfi˜ ➞ ÂÁÎÏˆ‚›˙ˆ

ÂÁÎfiÛÌÈ· ➞ ÂÓ-
ÂÁÎfiÛÌÈÔ˜ ➞ ÂÓ-

ÂÁÎÚ›Óˆ
¤ÁÎÚÈÛË ➞ ÂÁÎÚ›Óˆ

ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ·
ÂÁÎ˘ÎÏÔ·È‰ÈÎ¿ ➞ ÂÁÎ˘ÎÏÔ-

·›‰ÂÈ·
ÂÁÎ˘ÎÏÔ·È‰ÈÎfi˜ ➞ ÂÁÎ˘-

ÎÏÔ·›‰ÂÈ·
∂ÁÎ˘ÎÏÔ·È‰ÈÛÙ‹˜ ➞ ÂÁÎ˘-

ÎÏÔ·›‰ÂÈ·
ÂÁÎ˘ÌÔÓÒ ➞ ¤ÁÎ˘Ô˜

ÂÁÎ˘ÌÔÛ‡ÓË ➞ ¤ÁÎ˘Ô˜
¤ÁÎ˘Ô˜

¤ÁÎ˘ÚÔ˜ ➞ ÂÓ-
ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ➞ ÂÓ-

ÂÁÎˆÌÈ¿˙ˆ ➞ ÂÁÎÒÌÈÔ
ÂÁÎˆÌÈ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÁÎÒÌÈÔ

ÂÁÎˆÌÈ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÁÎÒÌÈÔ
ÂÁÎÒÌÈÔ
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Από τα âÓ + ÎáÌÔ˜ «είδος τιμητικής γιορτής».

εγχείρημα το: ενέργεια που απαιτεί τόλμη =

τόλμημα: Η ανάβαση στα Ιμαλάια είναι δύ-

σκολο ~.

εγχειρίδιο το: ❶ βιβλίο με τις βασικές γνώσεις

μιας επιστήμης: ~ μαθηματικών. ❷ μαχαίρι σε

μικρό μέγεθος, που χρησιμοποιείται ως όπλο

= στιλέτο.

εγχειρίζω1 -ομαι: (μτβ.) κάνω τομή σε ασθενή και

αφαιρώ ή θεραπεύω όργανο που δε λειτουργεί

καλά = χειρουργώ: Ο ασθενής εγχειρίστηκε το

πρωί. εγχείρηση & εγχείριση1 η: ΙΑΤΡ χει-

ρουργική επέμβαση. εγχειρητικός -ή -ό.

Προσοχή: η λ. εγχείρηση παράγεται από το AE ρ.

âÁ¯ÂÈÚá, γι’ αυτό και η γραφή με -η-. Στη ΝΕ, ωστό-

σο, το ρ. έχει πάρει τη μορφή εγχειρίζω, και γι’ αυ-

τό εμφανίζεται και γραφή του ουσ. με -ι-.

εγχειρίζω2 -ομαι • αόρ. ενεχείρισα: [επίσ.]

(μτβ.) δίνω κτ σε κπ = επιδίδω: Του ~ την επι-

στολή. εγχείριση2 η.

εγώ (αντων.) • εν. γεν. (ε)μένα & μου, αιτ. (ε)μέ-

να & με, πληθ. ον. εμείς, γεν. & αιτ. εμάς &

μας: χρησιμοποιείται από τον ομιλητή για να

αναφερθεί ❶ (προσωπ., ά  προσ.) στον εαυτό

του: Έφυγα κι ~ μαζί με τους άλλους. Εμένα

φώναξες; Δείξε μου το βιβλίο! �� αυτός. ❷

(οι αδύν. τύποι της γεν. ως κτητ. αντων.) στον

εαυτό του ως ιδιοκτήτη πράγματος, ή πρό-

σωπο που σχετίζεται με κπ: το βιβλίο μου. οι

γονείς μου.�� δικός & αντωνυμία - Πίνακα

χρήσης αντωνυμιών. εγώ το • άκλ.: ❶ ΨΥΧΟΛ

η συνείδηση κπ για τον εαυτό του: Το ~ του

καλλιτέχνη καθρεφτίζεται στο δημιούργημά

του. ❷ αίσθημα υπερβολικής αυτοεκτίμησης

κπ = εγωισμός: Είναι τόσο μεγάλο το ~ του,

που αδιαφορεί για τους άλλους.

έδαφος το: ❶ η επιφάνεια της γης: Το ~ εδώ εί-

ναι ανώμαλο. ❷ γεωγραφική έκταση μιας πε-

ριοχής: Οι στρατιώτες υπερασπίστηκαν τα

εδάφη μας. ❸ (μτφ.) συνθήκες για την ανάπτυ-

ξη δράσης: Το ~ ήταν ευνοϊκό για ανταλλαγή

απόψεων. εδαφικός -ή -ό. εδαφικά (επίρρ.).

έδρα η: ❶ υπερυψωμένο βάθρο με γραφείο και

κάθισμα: Ο δάσκαλος ανέβηκε στην ~. ❷ τό-

πος κύριας εγκατάστασης και λειτουργίας

επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων κτλ.: εται-

ρεία με ~ στην Αθήνα. ❸ α. ανώτερη θέση,

αξίωμα: Έχει την ~ της φιλολογίας στο πα-

νεπιστήμιο. β. θέση βουλευτή που κερδίζει ένα

κόμμα σε μια εκλογική περιφέρεια. ❹ κέντρο

λειτουργίας ή δράσης: Ο εγκέφαλος είναι η ~

των διανοητικών λειτουργιών. ❺ ΓΕΩΜ καθε-

μιά από τις επιφάνειες στερεού σώματος. ❻

ΑΘΛ γήπεδο ομάδας: Παίζουμε στην ~ μας.

εδρεύω: (αμτβ.) έχω κάπου την έδρα μου με

τις σημ. 2 και 4: Η εταιρεία ~ στην Αθήνα.

εδώ & [προφ.] δω (επίρρ.): ≠ εκεί ❶ στον τόπο

όπου βρίσκομαι ή δείχνω: Kάθισε ~ και περί-

μενέ μας. ~ κι εκεί: σκόρπια. ~ και τώρα: αμέ-

σως. ❷ σε αυτό το σημείο: ~ τελειώνει η εκ-

πομπή μας. ~ που τα λέμε: παρενθετική έκφρ.

με την οποία ο ομιλητής λέει την αλήθεια για

κτ. ❸ το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκομαι

ή αναφέρομαι = τώρα: Μέχρις ~ ήσουν πολύ

καλή. από ~ και μπρος / πέρα: από τώρα και

στο εξής. ~ και: για κτ που άρχισε στο πα-

ρελθόν και διαρκεί έως τώρα. ❹ το ανώτερο

όριο, συνήθ. σε εκφρ.: είμαι ως / μέχρι ~: δεν

ανέχομαι τίποτε παραπάνω. φέρνω κπ ως/ μέ-

χρι ~: νευριάζω κπ πολύ. ❺ (επίθ.) αυτός που

ισχύει σε έναν χώρο, περιβάλλον κτλ.: Oι ~

συνθήκες είναι ευνοϊκές.

εδώλιο το: κάθισμα, συνήθως σε δημόσιο χώρο:

τα εδώλια των υπουργών = έδρανο, έδρα. ��

σχ. ίζημα. 

εθελοντής ο, εθελόντρια η: πρόσωπο που προ-

σφέρει έργο με τη θέλησή του, χωρίς υλική

αμοιβή: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες βοήθη-

σαν πολλοί ~. Παρουσιάστηκε στο στρατό ως

~. εθελοντικός -ή -ό. εθελοντικά (επίρρ.). εθε-

λοντισμός ο.

εθίζω -ομαι: (μτβ.) συνηθίζω κπ σε κτ: Έχει εθι-

στεί στα ναρκωτικά / στο κάπνισμα. εθισμός ο.

εθιστικός -ή -ό. εθιστικά (επίρρ.). ��σχ. έθιμο.

έθιμο το: συνήθεια κοινωνικής ομάδας, που δια-

μορφώθηκε και παγιώθηκε από μακρά παρά-

δοση: Το βάψιμο των κόκκινων αυγών είναι

πασχαλινό ~. εθιμικός -ή -ό. εθιμικά (επίρρ.).

Από το ΑΕ öıÔ˜. Από την ίδια ρίζα προέρχονται

και τα εθίζω, έθνος, ήθος, ηθικό κτλ.

εθνικισμός ο: [κακόσ.] η υπερβολική προσήλω-

ση στην ιδέα του έθνους, που φτάνει ως την

αντίληψη ότι τα άλλα έθνη είναι κατώτερα.

εθνικιστής ο, -ίστρια η. εθνικιστικός -ή -ό.

εθνικιστικά (επίρρ.).

έθνος το: σύνολο ανθρώπων με κοινή καταγω-

γή, ιστορικό παρελθόν και πολιτιστικά στοι-

χεία. εθνότητα η: σύνολο ανθρώπων με χα-

ρακτηριστικά έθνους, που δεν αναγνωρίζεται

117

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

έθνος 

¤ÁÓÔÈ· ➞ ¤ÓÓÔÈ·2

ÂÁ¯Â›ÚËÌ·
ÂÁ¯Â›ÚËÛË ➞ ÂÁ¯ÂÈÚ›˙ˆ1

ÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÁ¯ÂÈÚ›˙ˆ1

ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›˙ˆ1

ÂÁ¯ÂÈÚ›˙ˆ2

ÂÁ¯Â›ÚÈÛË1 ➞ ÂÁ¯ÂÈÚ›˙ˆ1

ÂÁ¯Â›ÚÈÛË2 ➞ ÂÁ¯ÂÈÚ›˙ˆ2

¤Á¯ÔÚ‰Ô ➞ ÂÓ-
¤Á¯ÔÚ‰Ô˜ ➞ ÂÓ-
¤Á¯ÚˆÌ· ➞ ÂÓ-

¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ➞ ÂÓ-
ÂÁ¯ÒÚÈÔ˜ ➞ ÂÓ-

ÂÁÒ
Â‰·ÊÈÎ¿ ➞ ¤‰·ÊÔ˜

Â‰·ÊÈÎfi˜ ➞ ¤‰·ÊÔ˜
¤‰·ÊÔ˜

¤‰ÈˆÍ· ➞ ‰ÈÒ¯Óˆ
¤‰Ú·

¤‰Ú·Û· ➞ ‰Úˆ
Â‰ÚÂ‡ˆ ➞ ¤‰Ú·

Â‰Ò
Â‰ÒÏÈÔ

¤‰ˆÛ· ➞ ‰›Óˆ
ÂıÂÏÔÓÙ‹˜

ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¿ ➞ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜
ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ➞ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜

ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ➞ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜
ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· ➞ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜

Âı›ÁËÓ ➞ ı›Áˆ
Âı›˙ˆ

ÂıÈÌÈÎ¿ ➞ ¤ıÈÌÔ
ÂıÈÌÈÎfi˜ ➞ ¤ıÈÌÔ
ÂıÈÌÈÎÒ˜ ➞ ¤ıÈÌÔ

¤ıÈÌÔ
¤ıÈÍ· ➞ ı›Áˆ

ÂıÈÛÌfi˜ ➞ Âı›˙ˆ
ÂıÈÛÙÈÎ¿ ➞ Âı›˙ˆ

ÂıÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Âı›˙ˆ
ÂıÓÈÎ¿ ➞ ¤ıÓÔ˜

ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜
ÂıÓÈÎÈÛÙ‹˜ ➞ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜

ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎ¿ ➞ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜
ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜
ÂıÓÈÎ›ÛÙÚÈ· ➞ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜

ÂıÓÈÎfi˜ ➞ ¤ıÓÔ˜
ÂıÓÈÎfiÙËÙ· ➞ ¤ıÓÔ˜

ÂıÓÈÎÒ˜ ➞ ¤ıÓÔ˜
¤ıÓÔ˜

ÂıÓfiÙËÙ· ➞ ¤ıÓÔ˜
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πάντα ως ανεξάρτητο κράτος. εθνικός -ή -ό.

εθνικά & -ώς (επίρρ.) εθνικότητα η: η κατα-

γωγή κπ από ένα έθνος. �� σχ. έθιμο.

ειδάλλως & [προφ.] ειδαλλιώς (επίρρ.): στην

αντίθετη περίπτωση = αλλιώς, διαφορετικά:

Κάτσε φρόνιμα, ~ θα σε τιμωρήσω!

Το ειδάλλως είναι σύνθετο από τα ΑΕ Âå δέ («αλ-

λιώς») και πλεοναστική προσθήκη του ôÏÏˆ˜.

είδηση η: ❶ καθετί που πληροφορείται κπ = νέο:

Μας ανήγγειλε την ευχάριστη ~ του γάμου

του. παίρνω ~: αντιλαμβάνομαι κπ ή κτ. ❷ α.

πληθ. παρουσίαση από τα ραδιοτηλεοπτικά

μέσα των γεγονότων της ημέρας: Βλέπω ειδή-

σεις. β. πληροφορία που κρίνεται σημαντική ή

πρωτότυπη και παρουσιάζεται στα Μέσα Μα-

ζικής Ενημέρωσης: Η απόλυσή του έγινε ~.

Από το θ. του απαρ. Âå‰¤Ó·È του AE ρ. Ôr‰· «γνω-

ρίζω καλά».

ειδοποιώ -ούμαι: (μτβ.) πληροφορώ κπ για κτ,

συνήθως για να ενεργήσει ανάλογα = ενημε-

ρώνω: Μόλις είδε τη φωτιά, ειδοποίησε την

Πυροσβεστική. ειδοποίηση η.

είδος το: ❶ μέρος ενός συνόλου ατόμων ή πραγ-

μάτων με κοινά γνωρίσματα, με βάση τα

οποία κατατάσσεται σε επιμέρους κατηγορία:

Ακούει διάφορα είδη μουσικής. ❷ συνήθ.

πληθ. σύνολο πραγμάτων με κοινά χαρακτη-

ριστικά, ίδια χρήση, προορισμό, προέλευση

κτλ.: είδη οικιακής χρήσης. ❸ α. μορφή: Κά-

θε είδους βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. β. η ποι-

ότητα που έχει κπ ή κτ: Tι είδους συμπεριφο-

ρά είναι αυτή; ❹ ΒΙΟΛ η κατώτερη μονάδα τα-

ξινόμησης οργανισμών με τα ίδια χαρακτηρι-

στικά γνωρίσματα: σπάνιο ~ ζώου. ειδικός -ή

-ό: ❶ αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε ορι-

σμένο είδος, περίπτωση ή σκοπό ≠ γενικός:

Απαιτούνται ~ γνώσεις για τη λύση του προ-

βλήματος. Ο μαθητής αυτός χρειάζεται ~ με-

ταχείριση. ❷ αυτός που έχει γνώσεις και

εμπειρία σε έναν τομέα = εξειδικευμένος ≠

ανειδίκευτος: Είναι τεχνίτης ~ στα δίκτυα. ει-

δικά & -ώς (επίρρ.). ειδικός ο, η. ειδικότητα

η. ειδικεύω -ομαι (μτβ.). ειδίκευση η.

ειδώλιο το: ΙΣΤ μικρό ομοίωμα ανθρώπου, ζώ-

ου, φυτού ή αντικειμένου = αγαλματίδιο: μι-

νωικό πήλινο ~ γυναικείας μορφής.

είδωλο το: ❶ λατρευτικό ομοίωμα ή απεικόνι-

ση θεότητας. ❷ (μτφ.) πρόσωπο που αποτελεί

αντικείμενο υπερβολικής λατρείας = ίνδαλ-

μα. ❸ ΦΥΣ εικόνα αντικειμένου, η οποία σχη-

ματίζεται από ανάκλαση, διάθλαση κτλ.: Πα-

ρατηρούσα το ~ μου στην απέναντι τζαμαρία.

ειδωλολατρία η: η λατρεία ειδώλων με τη σημ. 1.

ειδωλολάτρης ο, -ισσα η. ειδωλολατρικός -ή

-ό. ειδωλολατρικά (επίρρ.).

Παρότι η λ. λατρεία γράφεται με -ει-, επειδή παράγε-

ται από το ρ. λατρεύω, τα σύνθετα σε -λατρία γράφο-

νται με -ι-, γιατί παράγονται από τα ουσ. σε -λάτρης.

εικάζω -εται • μόνο ενστ., παθ. μόνο στο γ΄

πρόσ.: (μτβ.) ❶ καταλήγω σε συμπέρασμα: Απ’

όσα ακούω, ~ ότι το δίκιο είναι με το μέρος

σου. ❷ διατυπώνω υπόθεση για κτ: ~ ότι η απο-

τυχία του οφείλεται στην έλλειψη προετοιμα-

σίας. εικάζεται: απρόσ. υπάρχει η υπόθεση για

κτ: ~ ότι θα γίνουν διώξεις. εικασία η.

εικαστικός -ή -ό: αυτός που έχει την ικανότητα

να δίνει μορφή, να απεικονίζει την ύλη. ει-

καστικές τέχνες: οι καλές τέχνες που απει-

κονίζουν όντα και απευθύνονται στην όραση

(γλυπτική, διακοσμητική, ζωγραφική κτλ.).

εικόνα η: ❶ απεικόνιση μορφής με ζωγραφική,

φωτογραφία κτλ.: Του αρέσουν τα βιβλία με

~. ❷ ΕΚΚΛ ζωγραφική αναπαράσταση αγίων

και ιερών προσώπων ή σκηνών της χριστιανι-

κής παράδοσης = εικόνισμα, αγιογραφία. ❸ α.

αναπαράσταση προσώπου, πράγματος ή γε-

γονότος στον νου: Στο μυαλό της ήρθαν ~ από

το παρελθόν. β. ζωηρή περιγραφή προσώπου,

πράγματος ή γεγονότος με λόγια: Μας έδωσε

μια ζοφερή ~ της καταστροφής. ❹ σχηματι-

σμός ειδώλου: Είδα την ~ της στον καθρέφτη.

❺ άποψη που σχηματίζει κπ για κτ: Δεν έχω

την πλήρη ~ της κατάστασης. εικονικός -ή -ό:

❶ ψεύτικος, πλασματικός: Έκαναν ~ γάμο για

να πάρουν την περιουσία. ❷ αυτός που ανα-

φέρεται στην εικόνα. εικονικά (επίρρ.).

ειλικρινής -ής -ές: αυτός που εκφράζει πραγ-

ματικές σκέψεις και συναισθήματα: Ήταν ~

μαζί μου, παρόλο που με πλήγωσε η άρνησή

του. Δείχνει ~ ενδιαφέρον. �� αγενής. ειλι-

κρινά & -ώς (επίρρ.). ειλικρίνεια η.

είμαι • είσαι, είναι, είμαστε, είστε & είσαστε, εί-

ναι • πρτ. & αόρ. ήμουν, ήσουν, ήταν, ήμαστε,

ήσαστε, ήταν: ❶ έχω κπ ιδιότητα, μόνιμη ή

προσωρινή: ~ δάσκαλος / μελαχρινός / άρρω-

στος. ❷ βρίσκομαι σε κπ θέση, κατάσταση

κτλ.: ~ στο γραφείο/ ευτυχισμένος. ❸ υπάρχω:

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς.

118

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

ειδάλλως

είμαι 

¤ıÚÂ„· ➞ ıÚ¤Êˆ
¤ıÚÂ„· ➞ ÙÚ¤Êˆ

Â›‰· ➞ ‚Ï¤ˆ
ÂÈ‰·ÏÏÈÒ˜ ➞ ÂÈ‰¿ÏÏˆ˜

ÂÈ‰¿ÏÏˆ˜
Â›‰ËÛË

ÂÈ‰ÈÎ¿ ➞ Â›‰Ô˜
ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ➞ Â›‰Ô˜
ÂÈ‰ÈÎÂ‡ˆ ➞ Â›‰Ô˜

ÂÈ‰ÈÎfi˜ ➞ Â›‰Ô˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ➞ Â›‰Ô˜

ÂÈ‰ÈÎÒ˜ ➞ Â›‰Ô˜
ÂÈ‰ÔÔ›ËÛË ➞ ÂÈ‰ÔÔÈÒ

ÂÈ‰ÔÔÈfi˜ ➞ -ÔÈÒ
ÂÈ‰ÔÔÈÒ

Â›‰Ô˜
ÂÈ‰ÒıËÎ· ➞ ‚Ï¤ˆ

ÂÈ‰ÒÏÈÔ
Â›‰ˆÏÔ

*ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÂ›· ➞ ÂÈ‰ˆ-
ÏÔÏ·ÙÚ›·

ÂÈ‰ˆÏÔÏ¿ÙÚË˜ ➞ ÂÈ‰ˆÏÔ-
Ï·ÙÚ›·

ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚ›·
ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎ¿ ➞ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·-

ÙÚ›·
ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ➞ ÂÈ‰ˆÏÔ-

Ï·ÙÚ›·
ÂÈ‰ˆÏÔÏ¿ÙÚÈÛÛ· ➞ ÂÈ‰ˆÏÔ-

Ï·ÙÚ›·
ÂÈÎ¿˙ÂÙ·È ➞ ÂÈÎ¿˙ˆ

ÂÈÎ¿˙ˆ
ÂÈÎ·Û›· ➞ ÂÈÎ¿˙ˆ

ÂÈÎ·ÛÙÈÎfi˜
ÂÈÎfiÓ·

ÂÈÎÔÓÈÎ¿ ➞ ÂÈÎfiÓ·
ÂÈÎÔÓÈÎfi˜ ➞ ÂÈÎfiÓ·

ÂÈÎfiÓÈÛÌ· ➞ ÂÈÎfiÓ·
ÂÈÏËÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Ï·Ì‚¿Óˆ
ÂÈÏËÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Ï·Ì‚¿Óˆ
ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ➞ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜

ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ➞ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜
ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜

ÂÈÏÈÎÚÈÓÒ˜ ➞ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜
Â›ÏÎ· ➞ ¤ÏÎˆ

Â›ÏÎ˘· ➞ ÂÏÎ‡ˆ
Â›ÏÎ˘Û· ➞ ÂÏÎ‡ˆ

Â›Ì·È
Â›Ó·È ➞ Â›Ì·È
Â›· ➞ Ï¤Áˆ

ÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ ➞ Ï¤Áˆ
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❹ κατάγομαι ή προέρχομαι από κάπου: ~ από

τη Δράμα. ❺ ανήκω σε κπ ή με έχει δημιουρ-

γήσει κπ: Το βιβλίο ~ του Γιάννη. Το ποίημα

~ δικό μου. ❻ προορίζομαι για κάπου, κπ ή

κτ: Το δέμα ~ για Καβάλα. ❼ χρησιμεύω για

κπ σκοπό ή ταιριάζω, αξίζω για κτ: Το μα-

χαίρι ~ για να κόβουμε. ~ για τα σκουπίδια. ➑

σχεδιάζω να κάνω κτ: Ήταν να φύγουμε. ❾ πι-

στεύω ή υποστηρίζω κτ ή κπ: ~ αριστερός/ Χρι-

στιανός/ Παναθηναϊκός. ❿ με μππ. για να σχη-

ματίσουμε τον παρακείμενο και τον υπερσυ-

ντέλικο: ~ βαμμένο. είναι το • άκλ.: ❶ ΦΙΛΟΣ η

ύπαρξη: το ~ και το γίγνεσθαι. ❷ η ψυχή, το

εσωτερικό κπ: Τον αγαπώ με όλο μου το ~. ❸

(μτφ.) ό,τι σημαντικότερο, πολυτιμότερο

έχουμε: Τα παιδιά μου είναι το ~ μου.

ειρήνη η: ❶ κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρ-

χουν συγκρούσεις μεταξύ κρατών, λαών κτλ. ≠

πόλεμος: Αγωνίζεται για την παγκόσμια ~. ❷

ψυχική ηρεμία, απουσία εντάσεων και συγκρού-

σεων: Έζησε τη ζωή του με ~. ειρηνικός -ή -ό.

ειρηνικά (επίρρ.). ειρηνιστής ο, -ίστρια η: πρό-

σωπο που αγωνίζεται για την ειρήνη. ειρηνι-

στικός -ή -ό. ειρηνεύω (μτβ. & αμτβ.). ειρήνευ-

ση η. ειρηνευτικός -ή -ό. ειρηνευτικά (επίρρ.).

ειρμός ο: λογική σειρά νοημάτων: Από την κού-

ραση, τα λόγια του δεν είχαν ~.

ειρωνεία η: ❶ χρήση του λόγου από κπ με τέ-

τοιον τρόπο, ώστε να λέει κτ διαφορετικό ή

αντίθετο από την πραγματικότητα, για να κο-

ροϊδέψει ή να προσβάλλει κπ άλλο: Με φανε-

ρή ~ χαρακτήρισε αριστούργημα τη γεμάτη

λάθη εργασία. ❷ κοροϊδευτική διάθεση: χα-

μόγελο γεμάτο ~. ειρωνικός -ή -ό. ειρωνικά

(επίρρ.) ειρωνεύομαι (μτβ.). είρωνας &

[επίσ.] είρων ο.

εισαγγελέας ο, η: δικαστικός λειτουργός που

εποπτεύει την τήρηση των νόμων και ασκεί ποι-

νική δίωξη για αξιόποινες πράξεις. εισαγγελία

η: το λειτούργημα και η υπηρεσία του εισαγγε-

λέα, καθώς και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται.

εισαγγελικός -ή -ό. εισαγγελικά (επίρρ.).

εισάγω -ομαι • πρτ. εισήγα, αόρ. εισήγαγα, παθ.

αόρ. εισάχθηκα & [επίσ.] εισήχθην, μππ. εισηγ-

μένος: (μτβ.) ❶ (για προϊόντα, εμπορεύματα

κτλ.) φέρνω κτ σε μια χώρα από το εξωτερικό ≠

εξάγω: Συχνά ~ προϊόντα, ενώ τα παράγουμε

και εδώ. ❷ κάνω κπ να γνωρίσει κτ για πρώτη

φορά = μυώ, διδάσκω: Μας εισήγαγε στην ποί-

ηση. ❸ κάνω κτ πρώτος και ενεργώ ώστε να κα-

θιερωθεί: Εισήγαγε την κοντή φούστα στη χώρα

μας. ❹ παθ. γίνομαι δεκτός σε νοσοκομείο, εκ-

παιδευτικό ή άλλο ίδρυμα. εισαγωγή η. εισα-

γωγικός -ή -ό. εισαγωγικά (επίρρ.). εισαγωγικά

τα: ΓΛΩΣΣ το σημείο στίξης « ». εισαγωγέας ο, η.

εισβάλλω • πρτ. εισέβαλλα. αόρ. εισέβαλα: (αμτβ.)

❶ μπαίνω σε ξένο έδαφος ως εχθρός: Εχθρι-

κά στρατεύματα εισέβαλαν από τα βόρεια σύ-

νορα. ❷ μπαίνω βίαια και ορμητικά κάπου:

Η αστυνομία εισέβαλε στο κτίριο για να τους

συλλάβει. εισβολή η. εισβολέας ο.

εισηγούμαι: (μτβ.) παρουσιάζω πρόταση προς

έγκριση στους αρμόδιους = προτείνω: Θα ειση-

γηθώ την απόλυση του υπαίτιου. εισήγηση η. ει-

σηγητής ο, -ήτρια η. εισηγητικός -ή -ό.

εισιτήριο το: ❶ δελτίο που βεβαιώνει την κατα-

βολή του απαιτούμενου ποσού για να επιτρα-

πεί στον κάτοχό του η είσοδος σε συγκοινω-

νιακό μέσο, θέατρο κτλ.: Έβγαλα ~ για τη συ-

ναυλία. ❷ (μτφ.) οτιδήποτε εξασφαλίζει σε κπ

την επιτυχία: Η νίκη αυτή της Εθνικής ήταν

το ~ για την πρόκριση.

εισόδημα το: το σύνολο των εσόδων κάποιου:

Το ~ τους προέρχεται κυρίως από ενοίκια. ει-

σοδηματικός -ή -ό. εισοδηματικά (επίρρ.). ει-

σοδηματίας ο: άτομο που δεν εργάζεται και

ζει από τα εισοδήματά του.

είσοδος η: ≠ έξοδος. ❶ μετακίνηση κπ από έναν

χώρο μέσα σε έναν άλλο, συνήθως κλειστό:

Απαγορεύεται η ~ σε όσους δεν έχουν εργα-

σία. ❷ το μέρος μέσα από το οποίο μπαίνου-

με κάπου: H ~ του σπιτιού ήταν ανοιχτή. ❸

ένταξη σε οργανωμένο σύνολο: η ~ της Τουρ-

κίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

εισπνέω -ομαι: (μτβ.) βάζω αέρα ή άλλα αέρια

στους πνεύμονές μου ≠ εκπνέω: Καθημερινά

~ πολλά καυσαέρια. εισπνοή η.

εισπράττω -ομαι • αόρ. εισέπραξα, παθ. αόρ. ει-

σπράχθηκα: (μτβ.) ❶ παίρνω από κπ οφειλό-

μενο ποσό ≠ πληρώνω, καταβάλλω: Εισέπρα-

ξε την προκαταβολή. ❷ (μτφ.) γίνομαι αποδέ-

κτης: Εισέπραξα τα συγχαρητήρια όλων για

την εργασία μου. είσπραξη η. εισπρακτικός -ή

-ό. εισπρακτικά (επίρρ.). εισπράκτορας ο.

είτε (σύνδ.): (με επανάληψη) συνδέει δύο αντί-

θετες εναλλακτικές εκδοχές, κυρίως όταν θέ-

λουμε να δείξουμε ότι τίποτα δεν επηρεάζει

αυτό που αναφέρουμε = ή: ~ πλούσιος ~ φτω-

χός, εγώ το ίδιο τον αγαπώ! ~ του μίλησες ~

όχι, τελικά αυτός έκανε αυτό που ήθελε.

εκ- εξ- & έκ- έξ-: πρόθημα λόγιας προέλευσης

(από την πρόθ. âÎ) που δηλώνει ❶ απομά-

κρυνση, κίνηση προς τα έξω: εκτοξεύω. ❷ έξω

από τα όρια: εκπρόθεσμος. ❸ μεταβολή:
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εκ- εξ- 

ÂÈÚ‹ÓÂ˘ÛË ➞ ÂÈÚ‹ÓË
ÂÈÚËÓÂ˘ÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÚ‹ÓË

ÂÈÚËÓÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÚ‹ÓË
ÂÈÚËÓÂ‡ˆ ➞ ÂÈÚ‹ÓË

ÂÈÚ‹ÓË
ÂÈÚËÓÈÎ¿ ➞ ÂÈÚ‹ÓË

ÂÈÚËÓÈÎfi˜ ➞ ÂÈÚ‹ÓË
ÂÈÚËÓÈÛÙ‹˜ ➞ ÂÈÚ‹ÓË

ÂÈÚËÓÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÚ‹ÓË
ÂÈÚËÓ›ÛÙÚÈ· ➞ ÂÈÚ‹ÓË
ÂÈÚËÓÔÔÈfi˜ ➞ -ÔÈÒ

ÂÈÚÌfi˜
Â›ÚˆÓ ➞ ÂÈÚˆÓÂ›·

Â›ÚˆÓ·˜ ➞ ÂÈÚˆÓÂ›·
ÂÈÚˆÓÂ›·

ÂÈÚˆÓÂ‡ÔÌ·È ➞ ÂÈÚˆÓÂ›·
ÂÈÚˆÓÈÎ¿ ➞ ÂÈÚˆÓÂ›·

ÂÈÚˆÓÈÎfi˜ ➞ ÂÈÚˆÓÂ›·
ÂÈ˜ ➞ ÚfiıÂÛË - §fiÁÈÂ˜ ÚÔ-

ı¤ÛÂÈ˜
ÂÈÛ·ÁÁÂÏ¤·˜

ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ➞ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ¤·˜
ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎ¿ ➞ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ¤·˜

ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ➞ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ¤·˜
ÂÈÛ¿Áˆ

ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ ➞ ÂÈÛ¿Áˆ
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ➞ ÂÈÛ¿Áˆ

ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿ ➞ ÂÈÛ¿Áˆ
ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi˜ ➞ ÂÈÛ¿Áˆ

ÂÈÛ‚¿ÏÏˆ
ÂÈÛ‚ÔÏ¤·˜ ➞ ÂÈÛ‚¿ÏÏˆ

ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ➞ ÂÈÛ‚¿ÏÏˆ
ÂÈÛ‹ÁËÛË ➞ ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È
ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ➞ ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È

ÂÈÛËÁËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È
ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ➞ ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È

ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ
ÂÈÛfi‰ËÌ·

ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜ ➞ ÂÈÛfi‰ËÌ·
ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÛfi‰ËÌ·

ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÛfi‰ËÌ·
Â›ÛÔ‰Ô˜
ÂÈÛÓ¤ˆ

ÂÈÛÓÔ‹ ➞ ÂÈÛÓ¤ˆ
ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ

ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ
ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ➞ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ

Â›ÛÚ·ÍË ➞ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ
ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ

Â›ÙÂ
Â›¯· ➞ ¤¯ˆ

ÂÎ ➞ ÚfiıÂÛË - §fiÁÈÂ˜ ÚÔ-
ı¤ÛÂÈ˜

ÂÎ-
¤Î- ➞ ÂÎ-

¤Î·ÛÙÔ˜ ➞ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· 
- §fiÁÈÂ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜
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εκλαϊκεύω. ❹ αντίθεση με το β́  συνθ.: έκτα-

κτος. ❺ έμφαση: εξυβρίζω.

εκβάλλω • πρτ. εξέβαλλα, αόρ. εξέβαλα: (αμτβ.,

για ποταμούς κτλ.) χύνω τα νερά μου: Πολ-

λές πηγές εκβάλλουν στη λίμνη. εκβολές οι:

το σημείο όπου εκβάλλουν ποτάμια κτλ.

έκβαση η: κατάληξη μιας διαδικασίας: Η υπό-

θεση είχε αίσια ~.

εκβιάζω -ομαι • αόρ. εκβίασα & εξεβίασα: (μτβ.)

❶ προσπαθώ με απειλές και πιέσεις να υπο-

χρεώσω κπ να κάνει κτ που θέλω: Μας ~ να

μην κάνουμε τίποτα. ❷ προσπαθώ να πετύ-

χω κτ με πιεστικό ή ανάρμοστο τρόπο: Εξε-

βίασε τη σύμφωνη γνώμη μου. εκβιασμός ο.

εκβιαστής ο, -άστρια η. εκβιαστικός -ή -ό.

εκβιαστικά (επίρρ.).

εκδίδω -ομαι • πρτ. εξέδιδα, αόρ. εξέδωσα, παθ.

αόρ. εκδόθηκα: (μτβ.) ❶ ενεργώ ώστε να γί-

νει έντυπο ένα κείμενο και να τεθεί σε κυ-

κλοφορία: Εκδόθηκε το δεύτερο βιβλίο του.

❷ (για δημόσια υπηρεσία) συντάσσω (και πα-

ραδίδω ή γνωστοποιώ) επίσημο έγγραφο: Ο

δήμος ~ τα πιστοποιητικά. ❸ (για χαρτονο-

μίσματα κτλ.) τυπώνω σε πολλά αριθμημένα

αντίτυπα και θέτω σε κυκλοφορία. ❹ ΝΟΜ

παραδίδω καταζητούμενο στις αρχές άλλης

χώρας. έκδοση η. εκδότης ο, -τρια η. εκδοτι-

κός -ή -ό. εκδοτικά (επίρρ.).

εκδικούμαι & [προφ.] -ιέμαι: (μτβ.) ανταποδίδω σε

κπ το κακό που έκανε σε μένα ή σε άλλον. εκδί-

κηση η. εκδικητής ο, εκδικήτρια η. εκδικητικός

-ή -ό. εκδικητικά (επίρρ.). εκδικητικότητα η.

εκδοχή η: διαφορετικός τρόπος παρουσίασης

γεγονότος = άποψη, πλευρά: Στο δικαστήριο

ακούστηκαν οι ~ των δύο αντιδίκων.

εκδρομή η: σύντομη μετακίνηση σε άλλον τόπο

για λόγους αναψυχής. εκδρομικός -ή -ό. εκ-

δρομικά (επίρρ.). εκδρομέας ο.

Η λ. εκδρομή προέρχεται από το θέμα του ουσ.

δρόμος και συνδέεται ετυμολογικά με διάφορα

σύνθετα, όπως διαδρομή, επιδρομή, παραδρομή,

συνδρομή κτλ.

εκεί & [προφ.] κει (επίρρ.): ❶ στον τόπο ή προς

την κατεύθυνση που δείχνω ≠ εδώ: Το γρα-

φείο του είναι ~. Έφυγε από ~.�� εδώ. ❷ στο

χρονικό σημείο που αναφέρω: Κάπου ~ γύ-

ρω στις έξι έφυγε. ~ που: τη στιγμή που: Με

διέκοψες ~ δούλευα. ❸ (ως επίθ.) αυτός που

ισχύει σε έναν άλλο χώρο, περιβάλλον κτλ. ≠

εδώ: οι ~ συνθήκες.

εκείνος -η -ο • εν. γεν. εκείνου -ης -ου & [προφ.]

εκεινού -ής -ού, πληθ. γεν. εκείνων & [προφ.]

εκεινών, αιτ. αρσ. εκείνους & [προφ.] εκει-

νούς & [προφ.] κείνος -η -ο (δεικτ.): ❶ δη-

λώνει κπ ή κτ που είναι μακριά μας, τοπικά

ή χρονικά, ή που έχει ήδη αναφερθεί ≠ αυτός,

τούτος: Αυτό είναι δικό μου κι ~ είναι δικό

σου. ~ εκεί το σπίτι. ❷ χρησιμοποιείται για

να εκφράσουμε έντονο θαυμασμό ή απο-

στροφή κτλ.: ~ ήταν ήρωες! �� αυτός &

αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

εκθέτω εκτίθεμαι & (σπάν.) -ομαι • αόρ. εξέθε-

σα, παθ. αόρ. εκτέθηκα, μππ εκτεθειμένος:

(μτβ.) ❶ παρουσιάζω κτ κάπου για να το δουν

πολλοί: Εκτίθενται έργα του Φασιανού στην

Πινακοθήκη. ❷ παρουσιάζω σε κπ (κατάστα-

ση, ιδέα κτλ.): ~ τα γεγονότα όπως έγιναν. ❸

θέτω κπ ή κτ υπό την επίδραση ενός παράγο-

ντα (συνήθως με αρνητικές συνέπειες): Το

φιλμ χάλασε, γιατί εκτέθηκε στο φως. ❹ γί-

νομαι αιτία να γίνει κπ αντικείμενο επικρίσε-

ων: Η συμπεριφορά του μας ~. �� θέτω. έκ-

θεση η: ❶ δημόσια παρουσίαση έργων, αντι-

κειμένων κτλ. και ο χώρος όπου εκτίθενται.

❷ α. επίσημο έγγραφο όπου παρουσιάζονται

γεγονότα, κατάσταση κτλ. = αναφορά. β. γρα-

πτό κείμενο μαθητή σε ορισμένο θέμα, καθώς

και το σχετικό σχολικό μάθημα. ❸ η πράξη

του εκθέτω με τη σημ. 3. εκθέτης1 ο, -τρια η:

πρόσωπο που συμμετέχει σε έκθεση (σημ. 1):

Στην έκθεση συμμετείχαν πολλοί ~ από τον

χώρο του επίπλου. εκθέτης2 ο: ΜΑΘ σύμβολο

ή αριθμός που σημειώνεται πάνω και δεξιά

από άλλο σύμβολο ή αριθμό και δηλώνει τη

δύναμη στην οποία αυτό(ς) υψώνεται ≠ βάση.

120

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

εκβάλλω

εκθέτω 

ÂÎ‚¿ÏÏˆ
¤Î‚·ÛË

ÂÎ‚È¿˙ˆ
ÂÎ‚È·ÛÌfi˜ ➞ ÂÎ‚È¿˙ˆ
ÂÎ‚È·ÛÙ‹˜ ➞ ÂÎ‚È¿˙ˆ

ÂÎ‚È·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ‚È¿˙ˆ
ÂÎ‚È·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ‚È¿˙ˆ
ÂÎ‚È¿ÛÙÚÈ· ➞ ÂÎ‚È¿˙ˆ

ÂÎ‚ÈÔÌË¯·Ó›˙ˆ ➞ ÂÎ-
ÂÎ‚ÈÔÌË¯¿ÓÈÛË ➞ ÂÎ-

ÂÎ‚ÔÏ¤˜ ➞ ÂÎ‚¿ÏÏˆ
ÂÎ‰›‰ˆ

ÂÎ‰›ÎËÛË ➞ ÂÎ‰ÈÎÔ‡Ì·È
ÂÎ‰ÈÎËÙ‹˜ ➞ ÂÎ‰ÈÎÔ‡Ì·È

ÂÎ‰ÈÎËÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ‰ÈÎÔ‡Ì·È
ÂÎ‰ÈÎËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ‰ÈÎÔ‡Ì·È

ÂÎ‰ÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÎ‰È-
ÎÔ‡Ì·È

ÂÎ‰ÈÎ‹ÙÚÈ· ➞ ÂÎ‰ÈÎÔ‡Ì·È
ÂÎ‰ÈÎÈ¤Ì·È ➞ ÂÎ‰ÈÎÔ‡Ì·È

ÂÎ‰ÈÎÔ‡Ì·È
ÂÎ‰fiıËÎ· ➞ ÂÎ‰›‰ˆ

¤Î‰ÔÛË ➞ ÂÎ‰›‰ˆ
ÂÎ‰fiÙË˜ ➞ ÂÎ‰›‰ˆ

ÂÎ‰ÔÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ‰›‰ˆ
ÂÎ‰ÔÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ‰›‰ˆ
ÂÎ‰fiÙÚÈ· ➞ ÂÎ‰›‰ˆ

ÂÎ‰Ô¯‹
ÂÎ‰ÚÔÌ¤·˜ ➞ ÂÎ‰ÚÔÌ‹

ÂÎ‰ÚÔÌ‹
ÂÎ‰ÚÔÌÈÎ¿ ➞ ÂÎ‰ÚÔÌ‹

ÂÎ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ➞ ÂÎ‰ÚÔÌ‹
ÂÎÂ›

ÂÎÂ›ÓÔ˜
¤ÎıÂÌ· ➞ ÂÎı¤Ùˆ
¤ÎıÂÛË ➞ ÂÎı¤Ùˆ

ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ➞ ÂÎı¤Ùˆ
ÂÎı¤ÙË˜1 ➞ ÂÎı¤Ùˆ
ÂÎı¤ÙË˜2 ➞ ÂÎı¤Ùˆ
¤ÎıÂÙÔ˜ ➞ ÂÎı¤Ùˆ

ÂÎı¤ÙÚÈ· ➞ ÂÎı¤Ùˆ
ÂÎı¤Ùˆ

Σύνθετα με εκ-

έξω από τα όρια

εκπρόθεσμα
μεταβολή

εκβιομηχανίζω
εκβιομηχάνιση
εκκενώνω
εκκένωση
εκσυγχρονίζω
εκσυγχρονισμός

εκσυγχρονιστής
εξειδίκευση
εξειδικεύω
εξημερώνω
εξημέρωση
εξισορρόπηση
εξισορροπητικά
εξισορροπητικός
εξισορροπώ
εξομάλυνση

εξομαλυντικά
εξομαλυντικός
εξομαλύνω
εξοπλίζω
εξοπλισμός
εξοπλιστικός
εξυγιαίνω
εξυγίανση
εξυγιαντικά
εξυγιαντικός

έμφαση

εξαναγκάζω
εξαναγκασμός
εξαναγκαστικά
εξαναγκαστικός
εξοργίζω
εξοργιστικά
εξοργιστικός
εξύβριση
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έκθεμα το: αντικείμενο που παρουσιάζεται

δημόσια σε έκθεση (σημ. 1). εκθετήριο το: χώ-

ρος όπου εκτίθενται προϊόντα κτλ. έκθετος

-η -ο: αυτός που έχει εκτεθεί χωρίς προστασία.

εκκεντρικός -ή -ό: αυτός που συμπεριφέρεται

παράξενα, διαφορετικά από ό,τι συνηθίζεται.

εκκεντρικά (επίρρ.). εκκεντρικότητα η.

εκκίνηση η: έναρξη κίνησης, λειτουργίας κτλ.:

~ των αθλητών/ του υπολογιστή. εκκινώ (μτβ.

& αμτβ.).

έκκληση η: έντονη και επείγουσα παράκληση

προς κπ για κτ: Έκανε ~ για βοήθεια. �� σχ.

εκκλησία.

εκκλησία & [προφ., στη σημ. 1] εκκλησιά η: ❶ κτί-

ριο λατρείας της χριστιανικής θρησκείας. ❷

Εκκλησία η: το σύνολο των πιστών ή των κλη-

ρικών της χριστιανικής θρησκείας ή, ειδικότε-

ρα, ορισμένου χριστιανικού δόγματος, και ο

σχετικός θεσμός: Καθολική/ Ορθόδοξη ~. ~ της

Ελλάδος. εκκλησιαστικός -ή -ό. εκκλησιαστικά

(επίρρ.) εκκλησιάζομαι: (αμτβ.) πηγαίνω στην

εκκλησία για να παρακολουθήσω τη θεία λει-

τουργία. εκκλησιασμός ο. �� σχ. κλήση.

Η λ. εκκλησία (όπως και η λ. έκκληση) προέρχεται

από το AE ρ. âÎÎ·Ïá «καλώ έξω, συγκαλώ» και ανα-

φερόταν αρχικά στην Εκκλησία του Δήμου, δηλ. στη

συνέλευση των πολιτών. Στους χριστιανικούς χρό-

νους η λ. χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τους πι-

στούς που συγκεντρώνονταν σε χώρους λατρείας.

εκκρεμής -ής -ές: αυτός που δεν έχει γίνει ακό-

μη, ενώ έπρεπε: Οι εκκρεμείς υποθέσεις θα

επιλυθούν εντός της εβδομάδας. �� αγενής.

εκκρεμότητα η. εκκρεμές το: ❶ ΦΥΣ σώμα που

κρέμεται από σταθερό σημείο και εκτελεί τα-

λάντωση. ❷ ρολόι τοίχου που λειτουργεί με

ταλάντωση. εκκρεμώ • μόνο ενστ. & πρτ.:

(αμτβ.).

εκκρίνω -ομαι • μόνο στον ενστ. & πρτ.: [επίσ.]

(μτβ.) παράγω ουσία (σε υγρή ή ρευστή μορ-

φή) και τη διοχετεύω προς τα έξω, μέσα σε

κοιλότητα ή στο αίμα: Οι αδένες ~ ιδρώτα. Το

δέντρο ~ ρετσίνι. έκκριση η.

εκλέγω -ομαι • αόρ. εξέλεξα, παθ. αόρ. εκλέ-

χθηκα & -χτηκα & [επίσ.] εξελέγην, μππ.

εκλεγμένος: (μτβ.) αναδεικνύω κπ σε επίσημη

θέση με την ψήφο μου: Τον εξέλεξαν πρόεδρο

της τάξης. εκλογή η: ❶ το να εκλέγει κανείς

κπ. ❷ πληθ. η επίσημη διαδικασία ψηφοφο-

ρίας με σκοπό την εκλογή κπ: βουλευτικές/ δη-

μοτικές / φοιτητικές εκλογές. εκλογικός -ή -ό.

εκλόγιμος -η -ο: αυτός που μπορεί να εκλεγεί.

εκλέξιμος -η -ο: αυτός που έχει δικαίωμα να

εκλεγεί. εκλογέας ο: αυτός που έχει δικαίωμα

να εκλέγει. �� σχ. εκλεκτός.

έκλειψη η: ΑΣΤΡΟΝ φαινόμενο κατά το οποίο ένα

ουράνιο σώμα παύει να είναι ορατό προσω-

ρινά, επειδή κπ άλλο μπαίνει ανάμεσα σε αυ-

τό και αυτόν που το βλέπει ή αυτόν και το σώ-

μα που το φωτίζει: ~ ηλίου / σελήνης.

εκλεκτός -ή -ό: αυτός που ξεχωρίζει από άλλους

του είδους του = διαλεχτός, ξεχωριστός: Σας

παρουσιάζω έναν ~ φίλο και συνεργάτη.

εκλεκτικός -ή -ό: αυτός που ζητά ή επιλέγει

το καλύτερο, ο δύσκολος στις προτιμήσεις

του. εκλεκτικότητα η.

Το ΑΕ ρ. εκλέγω είχε τη σημασία του διαλέγω (από

όπου και οι σημασίες εκλεκτός και εκλεκτικός), αλ-

λά σήμερα χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με τη

διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή κάποιου

σε ορισμένη θέση.

εκμαιεύω -ομαι: (μτβ.) καταφέρνω να πάρω

πληροφορία ή δήλωση με έμμεσο τρόπο: Τους

εκμαίευσε το μυστικό. εκμαίευση η.

Από τα âÎ + μαιεύομαι «ξεγεννώ», με μτφ. κυρίως

σημ. στη σωκρατική διαλεκτική για την εκμαίευση

της αλήθειας. �� μαία.

εκμεταλλεύομαι: (μτβ.) ❶ χρησιμοποιώ κπ ή κτ

προς όφελός μου με τρόπο άδικο για τον άλ-

λο: Kατηγορεί τη διοίκηση ότι  ~ τους φιλά-

θλους. ❷ χρησιμοποιώ κτ (υλικό, κατάσταση

κτλ.) με σκοπό το κέρδος: ~ τουριστικά έναν

χώρο. Δεν ~ σωστά τις ευκαιρίες που μου δί-

νονται. = αξιοποιώ. εκμετάλλευση η. εκμε-

ταλλευτής ο, -εύτρια η: [μειωτ.] πρόσωπο που

εκμεταλλεύεται κπ ή κτ.

εκνευρίζω -ομαι: (μτβ.) κάνω κπ να χάσει προ-

σωρινά την ψυχραιμία ή την ηρεμία του = νευ-

ριάζω, θυμώνω. εκνευρισμός ο. εκνευριστι-

κός -ή -ό. εκνευριστικά (επίρρ.).

εκπαιδεύω -ομαι: (μτβ.) μαθαίνω σε κπ κτ με τρό-

πο συστηματικό: ~ τους υπαλλήλους στα νέα

μηχανήματα. εκπαίδευση η: ❶ θεσμός που στο-

χεύει με συστηματική διδασκαλία σε ειδικά

ιδρύματα (σχολεία κτλ.), στη μόρφωση και

καλλιέργεια κυρίως των νέων και των παι-

διών: δημόσια/ ιδιωτική/ ανώτερη ~. ❷ το να εκ-

παιδεύει κανείς κπ. εκπαιδευτικός -ή -ό. εκ-

παιδευτικά (επίρρ.). εκπαιδευτικός ο, η: πρό-
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εκκεντρικός

εκπαιδεύω 

ÂÎÎÂÓÙÚÈÎ¿ ➞ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜
ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜

ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÎÎÂÓÙÚÈ-
Îfi˜

ÂÎÎÂÓÒÓˆ ➞ ÂÎ-
ÂÎÎ¤ÓˆÛË ➞ ÂÎ-

ÂÎÎ›ÓËÛË
ÂÎÎÈÓÒ ➞ ÂÎÎ›ÓËÛË

¤ÎÎÏËÛË
ÂÎÎÏËÛÈ¿ ➞ ÂÎÎÏËÛ›·

ÂÎÎÏËÛ›·
ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÌ·È ➞ ÂÎÎÏËÛ›·
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi˜ ➞ ÂÎÎÏËÛ›·

ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÎÎÏËÛ›·
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎÎÏËÛ›·

ÂÎÎÚÂÌ¤˜ ➞ ÂÎÎÚÂÌ‹˜
ÂÎÎÚÂÌ‹˜

ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ➞ ÂÎÎÚÂÌ‹˜
ÂÎÎÚÂÌÒ ➞ ÂÎÎÚÂÌ‹˜

ÂÎÎÚ›Óˆ
¤ÎÎÚÈÛË ➞ ÂÎÎÚ›Óˆ

ÂÎÏ·˚ÎÂ‡ˆ ➞ ÂÎ-
¤ÎÏ·„· ➞ ÎÏ·›ˆ

ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÎÏ¤Áˆ
ÂÎÏ¤Áˆ

¤ÎÏÂÈ„Ë
ÂÎÏÂÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎÏÂÎÙfi˜

ÂÎÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÎÏÂÎÙfi˜
ÂÎÏÂÎÙfi˜

ÂÎÏ¤ÍÈÌÔ˜ ➞ ÂÎÏ¤Áˆ
¤ÎÏÈÓ· ➞ ÎÏ›Óˆ1

¤ÎÏÈÓ· ➞ ÎÏ›Óˆ2

ÂÎÏÔÁ¤·˜ ➞ ÂÎÏ¤Áˆ
ÂÎÏÔÁ‹ ➞ ÂÎÏ¤Áˆ

ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ➞ ÂÎÏ¤Áˆ
ÂÎÏfiÁÈÌÔ˜ ➞ ÂÎÏ¤Áˆ

ÂÎÌ·›Â˘ÛË ➞ ÂÎÌ·ÈÂ‡ˆ
ÂÎÌ·ÈÂ‡ˆ

ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÔÌ·È
ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ➞ ÂÎÌÂÙ·Ï-

ÏÂ‡ÔÌ·È
ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜ ➞ ÂÎÌÂÙ·Ï-

ÏÂ‡ÔÌ·È
ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÙÚÈ· ➞ ÂÎÌÂÙ·Ï-

ÏÂ‡ÔÌ·È
ÂÎÓÂ˘Ú›˙ˆ

ÂÎÓÂ˘ÚÈÛÌfi˜ ➞ ÂÎÓÂ˘Ú›˙ˆ
ÂÎÓÂ˘ÚÈÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÎÓÂ˘Ú›˙ˆ

ÂÎÓÂ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎÓÂ˘Ú›˙ˆ
ÂÎ·›‰Â˘ÛË ➞ ÂÎ·È‰Â‡ˆ
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ➞ ÂÎ·È‰Â‡ˆ

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ·È‰Â‡ˆ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ·È‰Â‡ˆ
ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· ➞ ÂÎ·È‰Â‡ˆ

ÂÎ·È‰Â‡ˆ
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σωπο που διδάσκει σε σχολείο. εκπαιδευτής ο,

-εύτρια η: πρόσωπο που εκπαιδεύει κπ κυρίως

σε συγκεκριμένο αντικείμενο ή εκπαιδεύει

ζώα: ~ καταδύσεων. 

εκπέμπω -ομαι • αόρ. εξέπεμψα, παθ. αόρ. εκ-

πέμφθηκα: (μτβ.) ❶ στέλνω κτ από μέσα μου

προς τα έξω: Τα κινητά τηλέφωνα ~ ακτινο-

βολία. (και μτφ.) ~ γοητεία. = ακτινοβολώ. ❷

στέλνω ήχο ή / και εικόνα με ηλεκτρομαγνητι-

κά κύματα: Σε ποια συχνότητα ~ ο σταθμός

αυτός; εκπομπή η: ❶ το να εκπέμπει κπ κτ και

αυτό που εκπέμπεται. ❷ πρόγραμμα που εκ-

πέμπεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση:

ενημερωτική / ραδιοφωνική / τηλεοπτική ~.

εκπίπτω • αόρ. εξέπεσα: (μτβ.) ❶ (για χρημ. πο-

σά) αφαιρούμαι από το τελικό ποσό: Οι δα-

πάνες για ασφάλειες ~ από το φορολογητέο ει-

σόδημα / του φορολογητέου εισοδήματος. ❷

[επίσ.] (+ γεν.) χάνω επίσημη θέση ή αξίωμα: ~

του βουλευτικού αξιώματος / από το … έκ-

πτωση η: ❶ μείωση της τιμής πώλησης προϊό-

ντος ή παροχής υπηρεσίας: Μας έκανε ~ 10%

στα εισιτήρια. ❷ πληθ. περίοδος πώλησης

προϊόντων με χαμηλές τιμές. ❸ [επίσ.] απώ-

λεια επίσημης θέσης ή αξιώματος. εκπτωτικός

-ή -ό: αυτός που είναι σχετικός με την έκπτω-

ση στη σημ. 1. εκπτωτικά (επίρρ.). έκπτωτος -

η -ο: αυτός που έχασε επίσημη θέση ή αξίωμα. 

έκπληξη η: έντονο συναίσθημα που νιώθουμε

όταν γίνεται κτ που δεν το περιμένουμε, και

(συνεκδ.) αυτό που το προκαλεί: Ένιωσα με-

γάλη ~, όταν τον είδα ξαφνικά. Στο πάρτι εί-

χε πολλές εκπλήξεις. εκπλήττω & εκπλήσσω

-ομαι • αόρ. εξέπληξα, παθ. αόρ. [επίσ.] εξε-

πλάγην: (μτβ.) προκαλώ έκπληξη σε κπ: Μας

εξέπληξε ευχάριστα με την επιτυχία του. εκ-

πληκτικός -ή -ό: αυτός που προκαλεί έκπλη-

ξη ή κυρίως θαυμασμό: ~ ηθοποιός. εκπλη-

κτικά (επίρρ.). έκπληκτος -η -ο: αυτός που

νιώθει ή φανερώνει έκπληξη: Κοιτούσαμε το

παράξενο θέμα ~ / με μάτια ~.

εκπληρώνω -ομαι: (μτβ.) πραγματοποιώ κτ ως

το τέλος: ~ υποσχέσεις/ όνειρα. εκπλήρωση η.

εκπνέω • αόρ. εξέπνευσα: (αμτβ.) ❶ βγάζω από

τα πνευμόνια μου τον αέρα που έχω ει-

σπνεύσει ≠ εισπνέω. ❷ (για πρόσ.) πεθαίνω:

Ο ασθενής εξέπνευσε. ❸ (για χρονικό διά-

στημα) τελειώνω, λήγω: Η προθεσμία εξέ-

πνευσε. εκπνοή η.

εκπροσωπώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ κάνω κτ ή βρί-

σκομαι κάπου για λογαριασμό άλλου = αντι-

προσωπεύω: Τους εργαζόμενους εκπροσώ-

πησε ο πρόεδρος του συνδικάτου. ❷ εκφρά-

ζω θεωρία, ιδέα, άποψη κτλ.: Στο συνέδριο

του κόμματος εκπροσωπήθηκαν όλα τα ρεύ-

ματα. εκπροσώπηση η. εκπρόσωπος ο, η.

έκρηξη η: ❶ βίαιο και συνήθως ηχηρό σκάσιμο

(λόγω μεγάλης εσωτερικής πίεσης): ~ ηφαι-

στείου / βόμβας. ❷ απότομη εκδήλωση συναι-

σθήματος ή βίαιης ενέργειας = ξέσπασμα: ~

χαράς / δακρύων / φωτιάς. εκρήγνυμαι • παθ.

αόρ. εξερράγην: (αμτβ.) παθαίνω έκρηξη.

εκρηκτικός -ή -ό: ❶ αυτός που μπορεί να προ-

καλέσει έκρηξη: Πυροδότησαν τον ~ μηχανι-

σμό από μακριά. Η ατμόσφαιρα στο συνέδριο

ήταν ~. ❷ αυτός που έχει ή εκφράζει έντονα

συναισθήματα, έχει συχνές εκρήξεις συναι-

σθημάτων: ~ χαρακτήρας, συνέχεια τσακώνε-

ται με όλους! εκρηκτικά (επίρρ.). εκρηκτικό

το: εκρηκτική ύλη. εκρηκτικότητα η.

έκσταση η: ❶ πνευματική κατάσταση στην

οποία κπ νιώθει ότι είναι έξω από τον εαυτό

του και τον κόσμο των αισθήσεων: Πήρε ναρ-

κωτικά κι έπεσε σε ~. ❷ έντονο συναίσθημα

μεγάλης χαράς: Ένιωσε ~ στη σκέψη ότι θα

έκανε τον γύρο του κόσμου. εκστασιάζομαι:

(αμτβ.) νιώθω έκσταση. εκστατικός -ή -ό: αυ-

τός που νιώθει έκσταση με τη σημ. 2: Έμεινε

~ μπροστά στο θαύμα. εκστατικά (επίρρ.).

Η λ. έκσταση προέρχεται από το AE ρ. âÍ›ÛÙËÌÈ, το

οποίο δήλωνε την κατάσταση στην οποία κπ νομί-

ζει ότι βρίσκεται «εκτός εαυτού», έξω από τον

πραγματικό κόσμο.

εκστρατεία η: ❶ μετακίνηση στρατού εναντίον

εχθρού: οι εκστρατείες των Περσών κατά των

Ελλήνων. ❷ οργανωμένη σειρά ενεργειών,

συνήθως ομαδική, για κπ σκοπό: Κάνουν ~

κατά των ναρκωτικών. εκστρατεύω: (αμτβ.)

κάνω εκστρατεία κυρ. με τη σημ. 1.

έκτακτος -η -ο: ❶ αυτός που δεν είναι σύμφω-

νος με την τάξη, τον κανόνα ή το πρόγραμ-

μα, που αποτελεί, δηλαδή, εξαίρεση: Έβαλαν

~ δρομολόγια λόγω της αυξημένης κίνησης.

Είχαμε ~ έξοδα λόγω του γάμου. ❷ αυτός που

κάνει κτ για ορισμένο χρόνο = προσωρινός ≠

τακτικός, μόνιμος: Προσέλαβαν ~ υπαλλή-

λους για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. ❸ αυ-

τός που είναι πάρα πολύ καλός = εξαιρετι-

κός, εξαίσιος, έξοχος: Ήταν ~ γιορτή, περά-

σαμε καταπληκτικά! έκτακτα (επίρρ. στη

σημ. 3). εκτάκτως (επίρρ. στη σημ. 1).

έκταση η: ❶ α. ο χώρος που καταλαμβάνει κτ: Η
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εκπέμπω

έκταση 

ÂÎ¤Ìˆ
ÂÎ¤ÌÊıËÎ· ➞ ÂÎ¤Ìˆ

ÂÎ›Ùˆ
ÂÎÏËÎÙÈÎ¿ ➞ ¤ÎÏËÍË

ÂÎÏËÎÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÎÏËÍË
¤ÎÏËÎÙÔ˜ ➞ ¤ÎÏËÍË

¤ÎÏËÍË
ÂÎÏËÚÒÓˆ

ÂÎÏ‹ÚˆÛË ➞ ÂÎÏËÚÒÓˆ
ÂÎÏ‹ÛÛˆ ➞ ¤ÎÏËÍË
ÂÎÏ‹ÙÙˆ ➞ ¤ÎÏËÍË

ÂÎÓ¤ˆ
ÂÎÓÔ‹ ➞ ÂÎÓ¤ˆ

ÂÎÔÌ‹ ➞ ÂÎ¤Ìˆ
ÂÎÚfiıÂÛÌ· ➞ ÂÎ-

ÂÎÚfiıÂÛÌÔ˜ ➞ ÂÎ-
ÂÎÚÔÛÒËÛË ➞ ÂÎÚÔÛˆ-

Ò
ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ➞ ÂÎÚÔÛˆÒ

ÂÎÚÔÛˆÒ
¤ÎÙˆÛË ➞ ÂÎ›Ùˆ

ÂÎÙˆÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ›Ùˆ
ÂÎÙˆÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ›Ùˆ

¤ÎÙˆÙÔ˜ ➞ ÂÎ›Ùˆ
ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ì·È ➞ ¤ÎÚËÍË

ÂÎÚËÎÙÈÎ¿ ➞ ¤ÎÚËÍË
ÂÎÚËÎÙÈÎfi ➞ ¤ÎÚËÍË

ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÎÚËÍË
ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ¤ÎÚËÍË

¤ÎÚËÍË
¤ÎÛÙ·ÛË

ÂÎÛÙ·ÛÈ¿˙ÔÌ·È ➞ ¤ÎÛÙ·ÛË
ÂÎÛÙ·ÙÈÎ¿ ➞ ¤ÎÛÙ·ÛË

ÂÎÛÙ·ÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÎÛÙ·ÛË
ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·

ÂÎÛÙÚ·ÙÂ‡ˆ ➞ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ˆ ➞ ÂÎ-

ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ➞ ÂÎ-
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ‹˜ ➞ ÂÎ-

ÂÎÙ¿ıËÎ· ➞ ÂÎÙÂ›Óˆ
¤ÎÙ·ÎÙ· ➞ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜

¤ÎÙ·ÎÙÔ˜
ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ➞ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜

¤ÎÙ·ÛË
ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÎı¤Ùˆ

ÂÎÙ¤ıËÎ· ➞ ÂÎı¤Ùˆ
ÂÎÙÂ›Óˆ ➞ ¤ÎÙ·ÛË
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Ελλάδα έχει ~ 131.940 τετραγωνικά χιλιόμε-

τρα. β. συνήθ. πληθ. ορισμένη επιφάνεια γης:

Μεγάλες εκτάσεις δάσους καταστράφηκαν. ❷

(μτφ.) το μέγεθος μιας κατάστασης: Πήρε με-

γάλη ~ το θέμα, παρόλο που προσπάθησαν να

το κρύψουν. ❸ άπλωμα, τέντωμα: ~ χεριών.

εκτείνω -ομαι • αόρ. εξέτεινα, παθ. αόρ. εκτά-

θηκα: (μτβ.) ❶ παθ. (για κομμάτια γης) έχω

έκταση: Το χωριό ~ ως τους πρόποδες του βου-

νού. ❷ [επίσ.] απλώνω, τεντώνω. εκτεταμένος

-η -ο (μππ. ως επίθ.): αυτός που καταλαμβάνει

ή έχει πάρει μεγάλη έκταση = εκτενής: ~ κατα-

στροφή / έρευνα. εκτεταμένα (επίρρ.). εκτενής

-ής -ές. �� αγενής. εκτενώς (επίρρ.).

εκτελώ -ούμαι • αόρ. εκτέλεσα & εξετέλεσα, παθ.

αόρ. εκτελέστηκα & -θηκα, μππ. εκτελεσμένος:

(μτβ.) ❶ πραγματοποιώ κτ: Εκτέλεσε πιστά το

σχέδιο. ❷ θανατώνω κπ (συνήθως ως ποινή για

έγκλημα): Εκτελέστηκε με απαγχονισμό. ❸

ΜΟΥΣ ερμηνεύω μουσικό κομμάτι: Η ορχήστρα

θα εκτελέσει έργα του Μπετόβεν. εκτελεστικός

-ή -ό: ❶ αυτός που εκτελεί εντολές, αποφάσεις

κτλ. άλλου: Λειτουργεί ως ~ όργανο, ποτέ δεν

παίρνει αποφάσεις ο ίδιος. ❷ αυτός που ανα-

φέρεται στην εκτέλεση με τη σημ. 2: ~ από-

σπασμα. εκτέλεση η. εκτελεστής ο, -έστρια η.

εκτιμώ & -άω -ώμαι: (μτβ.) ❶ έχω καλή γνώμη για

κπ ή κτ: ~ τη φιλία του/ τους δασκάλους μου. ❷

σχηματίζω γνώμη: ~ ότι σύντομα θα έχουμε

εκλογές. = κρίνω. ❸ προσδιορίζω την τιμή,

αξία ενός πράγματος: Εκτίμησε τον πίνακα

στα 3.000 ευρώ. εκτίμηση η. εκτιμητής ο, -

ήτρια η: πρόσ. που εκτιμά κτ, κυρ. με τη σημ.3.

εκτονώνω -ομαι: (μτβ.) κάνω κτ να χάσει την

ένταση ή τη δύναμη που έχει: Προσπάθησε να

εκτονώσει την ατμόσφαιρα μετά τον καβγά.

εκτόνωση η.

εκτοξεύω -ομαι: (μτβ.) ❶ α. στέλνω (πύραυλο κτλ.)

στον αέρα ή στο διάστημα: Ο πύραυλος εκτο-

ξεύθηκε με επιτυχία. β. ρίχνω κτ μακριά και με

δύναμη: Πάνω στον καβγά εκτόξευσε εναντίον

του ένα βάζο. ❷ (μτφ.) εκφράζω εναντίον κπ κτ

με επιθετικότητα: ~ απειλές/ βρισιές. ❸ (μτφ.) αυ-

ξάνω απότομα: Οι τιμές πολλών προϊόντων

εκτοξεύθηκαν στα ύψη με το ευρώ. εκτόξευση η.

εκτός1 (πρόθ.): δηλώνει ❶ (+ γεν.) τον τόπο, μία

κατάσταση κτλ. στην οποία δε βρίσκεται κπ ή

κτ ≠ εντός: ~ γραφείου / της χώρας / κινδύνου.

(& μτφ.) ~ θέματος / τόπου και χρόνου. ~ εαυ-

τού: έξαλλος, πολύ θυμωμένος = έξω φρενών.

❷ (+ από/ γεν.) εξαίρεση προσώπου ή πράγμα-

τος: Όλοι με χαιρέτησαν ~ από εσένα. Έρχε-

ται κάθε μέρα ~ Κυριακής. ❸ (+ από/ γεν./ που):

προσθήκη προσώπου, πράγματος, κατάστα-

σης κτλ.: Εκτός ~ εμάς ήταν άλλοι δύο. ~ που

είναι πολύ μελετηρός, είναι και πολύ έξυπνος.

εκτός2 (επίρρ.): έξω από τον τόπο στον οποίο

βρίσκεται συνήθως κπ ≠ εντός: Είναι ~, έχει

εξωτερικές δουλειές σήμερα.

εκτυπώνω -ομαι: (μτβ.) αναπαράγω σε χαρτί

κείμενο ή εικόνα με τη χρήση ειδικών μηχα-

νών. εκτυπωτής ο: ❶ ΤΕΧΝΟΛ μηχάνημα που

συνδέεται με υπολογιστή και εκτυπώνει. ❷

τεχνίτης ειδικός στην εκτύπωση. εκτύπωση η.

εκτυπωτικός -ή -ό.

Η λ. εκτυπώνω χρησιμοποιείται κυρ. για την περί-

πτωση του υπολογιστή και του εκτυπωτή, ενώ η λ.

τυπώνω προτιμάται για τις κλασικές τυπογραφι-

κές μεθόδους και για φιλμ (τυπώνω βιβλία, εφημε-

ρίδα, φωτογραφίες κτλ.).

εκφράζω -ομαι: (μτβ.) ❶ παρουσιάζω με λόγια, κι-

νήσεις κτλ. αυτό που σκέφτομαι ή νιώθω: ~

ελεύθερα τη γνώμη μου. ❷ παθ. μιλώ, λέω κτ:

Εκφράζεται πολύ καλά και κατανοητά. έκφρα-

ση η: ❶ α. η πράξη και το αποτέλεσμα του εκ-

φράζω. β. ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει κπ κτ.

❷ η εικόνα του προσώπου κπ: Έχει χαρούμενη

~ στο πρόσωπό του. ❸ ΓΛΩΣΣ συγκεκριμένο σύ-

νολο λέξεων με ορισμένη σημασία η οποία δεν

προκύπτει άμεσα από τις σημασίες των λέξων

που το αποτελούν: ιδιωματικές εκφράσεις. εκ-

φραστικός -ή -ό: ❶ αυτός που εκφράζει κτ: Χρη-

σιμοποιεί όλα τα ~ μέσα που έχει, ακόμα και το

σώμα του. ❷ αυτός που μπορεί να εκφράζει κτ

καλά: Έχει πολύ ~ πρόσωπο, αμέσως καταλα-

βαίνεις τι νιώθει. ≠ ανέκφραστος. εκφραστικά

(επίρρ.). εκφραστικότητα η. εκφραστής ο: άτο-

μο που εκφράζει κυρ. ιδέες, θεωρίες κτλ.

εκφωνώ -ούμαι: (μτβ.) διαβάζω κτ μεγαλόφωνα:

Ποιος θα εκφωνήσει τον λόγο; εκφώνηση η.

εκφωνητής ο, -ήτρια η: παρουσιαστής ειδήσε-

ων στα ΜΜΕ.

έλαιο το: [επίσ.] λάδι. 

Η λ. έλαιο, έναντι της λ. λάδι, χρησιμοποιείται κυρ.

στον επιστημονικό λόγο, καθώς και ως ά  συνθ. στα

σύνθετα ελαιόλαδο, ελαιόδεντρο, ελαιοπαραγω-

γός, ελαιοπαραγωγικός, ελαιοτριβείο κτλ. Επίσης,

ως β΄ συνθ. σε σύνθετα ουσ. χαρακτηρίζει: α. διά-

φορα είδη λαδιού τα οποία παράγονται από αυτό

που εκφράζει το α΄ συνθ. (αραβοσιτέλαιο, μου-

ρουνέλαιο, ηλιέλαιο κτλ.) β. ουσίες που αποτελούν

υγρά καύσιμα (πετρέλαιο, ορυκτέλαιο κτλ.).

123

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

έλαιο 

ÂÎÙ¤ÏÂÛË ➞ ÂÎÙÂÏÒ
ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ➞ ÂÎÙÂÏÒ

ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎÙÂÏÒ
ÂÎÙÂÏ¤ÛÙÚÈ· ➞ ÂÎÙÂÏÒ

ÂÎÙÂÏÒ
ÂÎÙÂÓ‹˜ ➞ ¤ÎÙ·ÛË
ÂÎÙÂÓÒ˜ ➞ ¤ÎÙ·ÛË

ÂÎÙÂÙ·Ì¤Ó· ➞ ¤ÎÙ·ÛË
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔ˜ ➞ ¤ÎÙ·ÛË

ÂÎÙ›ıÂÌ·È ➞ ÂÎı¤Ùˆ
ÂÎÙ›ÌËÛË ➞ ÂÎÙÈÌÒ
ÂÎÙÈÌËÙ‹˜ ➞ ÂÎÙÈÌÒ

ÂÎÙÈÌ‹ÙÚÈ· ➞ ÂÎÙÈÌÒ
ÂÎÙÈÌÒ

ÂÎÙÔÓÒÓˆ
ÂÎÙfiÓˆÛË ➞ ÂÎÙÔÓÒÓˆ
ÂÎÙfiÍÂ˘ÛË ➞ ÂÎÙÔÍÂ‡ˆ

ÂÎÙÔÍÂ‡ˆ
ÂÎÙfi˜1

ÂÎÙfi˜2 ➞ ÂÎÙfi˜1

ÂÎÙ˘ÒÓˆ
ÂÎÙ‡ˆÛË ➞ ÂÎÙ˘ÒÓˆ
ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ ➞ ÂÎÙ˘ÒÓˆ

ÂÎÙ˘ˆÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎÙ˘ÒÓˆ
ÂÎÊÚ¿˙ˆ

¤ÎÊÚ·ÛË ➞ ÂÎÊÚ¿˙ˆ
ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ➞ ÂÎÊÚ¿˙ˆ

ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÎÊÚ¿˙ˆ
ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎÊÚ¿˙ˆ

ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÎÊÚ¿˙ˆ
ÂÎÊÒÓËÛË ➞ ÂÎÊˆÓÒ
ÂÎÊˆÓËÙ‹˜ ➞ ÂÎÊˆÓÒ

ÂÎÊˆÓ‹ÙÚÈ· ➞ ÂÎÊˆÓÒ
ÂÎÊˆÓÒ
ÂÏ- ➞ ÂÓ-
¤Ï- ➞ ÂÓ-

¤Ï· ➞ ¤Ú¯ÔÌ·È
¤Ï·‚· ➞ Ï·Ì‚¿Óˆ
¤Ï·ı· ➞ Ï·Óı¿Óˆ

¤Ï·ÈÔ ➞ Ï¿‰È
¤Ï·ÈÔ

ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ ➞ Û¯. ¤Ï·ÈÔ
ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ➞ Û¯. ¤Ï·ÈÔ

ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ➞ Û¯.
¤Ï·ÈÔ

ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ ➞ Û¯.
¤Ï·ÈÔ

ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô ➞ Û¯. ¤Ï·ÈÔ
¤Ï·Ì„· ➞ Ï¿Ìˆ
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ελαστικός -ή -ό: ❶ α. (για στερεά) αυτός που μπο-

ρεί εύκολα να αλλάζει σχήμα και μέγεθος, όταν

τον πιέζουν ή τον τραβούν, και μετά να ξανα-

γυρνά στο αρχικό του, όταν σταματά η πίεση:

~ επίδεσμος/τάπητας. β. αυτός που λυγίζει εύ-

κολα, παίρνει εύκολα διάφορα σχήματα = ευ-

λύγιστος: Χάρη στη γυμναστική που κάνει,

έχει φοβερά ~ σώμα. ❷ (μτφ.) αυτός που προ-

σαρμόζεται ή αλλάζει εύκολα: Έχει ~ ωράριο,

μπορεί να αργήσει κάποιες μέρες να πάει στο

γραφείο. ❸ (μτφ.) αυτός που είναι υποχωρητι-

κός ή ήπιος ≠ αυστηρός: Είναι υπερβολικά ~,

δεν τιμωρεί κανένα παιδί ό,τι κι αν κάνει. ελα-

στικά (επίρρ. στις σημ. 2 & 3). ελαστικό το: ❶

υλικό (φυσικό ή τεχνητό) που χρησιμοποιείται

σε διάφορα πράγματα λόγω της ελαστικότητάς

του = καουτσούκ. ❷ λάστιχο αυτοκινήτου.

ελαστικότητα η.

Η λ. ελαστικός προέρχεται, μέσω της γαλλ.

élastique, από την ΑΕ λ. âÏ·ÛÙfi˜ και αυτή από το

âÏ·‡Óˆ.

ελάττωμα το: ❶ ατέλεια σωματική, ηθική ή

πνευματική: Το πρόσωπό της δεν έχει κανέ-

να ~. Έχει το κακό ~ να λέει ψέματα. = [οικ.]

κουσούρι ≠ προτέρημα. ❷ ατέλεια στην κα-

τασκευή: Δε στρώνει καλά η φούστα, έχει ~.

ελαττωματικός -ή -ό: αυτός που έχει ελάττω-

μα. ελαττωματικά (επίρρ.).

ελαττώνω -ομαι: (μτβ.) κάνω κτ μικρότερο ή λι-

γότερο = μειώνω ≠ αυξάνω: Ελάττωσα τα

γλυκά κι έχασα τρία κιλά. ελάττωση η.

ελαφρύς & ελαφρός -ιά & -ά -ύ & -ό ≠ βαρύς: ❶

αυτός που έχει μικρό βάρος: Εύκολα κουβά-

λησε την ~ τσάντα. ❷ αυτός που έχει μικρή πο-

σότητα, ένταση, δύναμη ή πάχος: ~ χαμόγελο

= απαλός. ~ χειμώνας = ήπιος ≠ δριμύς. ~ άρω-

μα = απαλός. ~ ρούχα = λεπτός ≠ χοντρός. ❸

αυτός που δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και

δεν προκαλεί κούραση ή πόνο: Κάνει μόνο ~

εργασίες, γιατί τον πονά η μέση του. ❹ (για λο-

γοτεχνικά, καλλιτεχνικά κτλ. έργα) αυτός που

έχει ως σκοπό να διασκεδάσει το κοινό στο

οποίο απευθύνεται, χωρίς απαιτήσεις ή προ-

βληματισμούς: Διάβασα κτ ~, για να με πάρει

ο ύπνος. ❺ (για τροφές) αυτός που χωνεύεται

εύκολα: Έφαγα μια ~ σαλάτα χωρίς σάλτσες.

ελαφρά & ελαφριά (επίρρ. με τις σημ. του

επιθ.). ελαφρώς (επίρρ.): λίγο, κάπως: Ήταν ~

ειρωνικός. ελαφραίνω • αόρ. ελάφρυνα: =

ελαφρώνω ≠ βαραίνω α. (αμτβ.) γίνομαι ελα-

φρύτερος. β. (μτβ.) κάνω κτ (συνήθως βάρος,

φορτίο κτλ.) ελαφρύτερο. ελαφρύνω • πρτ. &

αόρ. ελάφρυνα ≠ βαρύνω: α. (μτβ.) κάνω κτ λι-

γότερο βαρύ ή σοβαρό: Θα ελαφρύνει τη θέση

του κατηγορουμένου η μαρτυρία σου. ≠ βαρύ-

νω, επιβαρύνω. β. (αμτβ.) γίνομαι λιγότερο βα-

ρύς ή σοβαρός: Η ατμόσφαιρα ελάφρυνε με το

ανέκδοτο. ελαφρώνω • αόρ. ελάφρωσα: ❶ ≠

βαραίνω α. (μτβ.) κάνω κτ ελαφρύτερο. β. (αμ-

τβ.) γίνομαι ελαφρύτερος. ❷ α. (μτβ.) απαλ-

λάσσω κπ από το βάρος που έχει στην ψυχή:

Ο χρόνος ~ τον πόνο. = ανακουφίζω. β. (αμτβ.)

ανακουφίζομαι. ελαφρότητα η: ανεύθυνη ή

ανέμελη στάση = επιπολαιότητα. ελαφράδα η:

το να είναι κπ ή κτ ελαφρύ(ς). ελάφρυνση η &

ελάφρωμα το: το να ελαφρώνει κπ κτ ή κπ.

ελαφρυντικός -ή -ό: αυτός που ελαφρύνει.

ελαφρυντικά & -ώς (επίρρ.). ελαφρυντικό το:

στοιχείο που ελαφρύνει τη θέση κατηγορου-

μένου.

ελάχιστος -η -ο: πάρα πολύ μικρός ή λίγος: ~

άνθρωποι γνωρίζουν το μυστικό της. ελάχι-

στα (επίρρ.).

Η ΑΕ λ. âÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ήταν υπερθ. του μικρός και του

çÏ›ÁÔ˜ (συγκρ. âÏ¿ÛÛˆÓ).

έλεγχος ο: ❶ εξέταση που γίνεται προκειμένου

να βεβαιωθούμε ότι κτ είναι σωστό, αληθινό,

ικανό κτλ.: Έκανε ~ στη μηχανή, για να δει

αν δουλεύει σωστά. ❷ περιορισμός ενός φαι-

νομένου ή κατάστασης στο επιθυμητό: Η με-

τάδοση της γρίπης τέθηκε υπό ~. ❸ κυριαρ-

χία πάνω σε συναισθήματα, κατάσταση κτλ.:

Δεν έχει ~ του θυμού του. ❹ χειρισμός προ-

σώπου ή πράγματος κατά τρόπο ώστε να κά-

νει αυτό που θέλουμε εμείς: Έχασε τον ~ του

αυτοκινήτου. Δεν έχει ~ στους μαθητές. ❺

επίσημο έγγραφο με την πρόοδο ενός μαθη-

τή: Πήρε τον ~ και είχε 10 σε όλα τα μαθή-

ματα. ελέγχω -ομαι • αόρ. έλεγξα, παθ. αόρ.

ελέγχθηκα, μππ. ελεγμένος: (μτβ.) ❶ κάνω

έλεγχο σε κτ: Ο έφορος έλεγξε τη δήλωση. ❷

έχω κτ υπό έλεγχο: ~ τα συναισθήματά μου /

μια περιοχή. ελεγκτής ο: υπάλληλος που κά-

νει έλεγχο. ελεγκτικός -ή -ό.

ελεεινός -ή -ό: ❶ αυτός που λόγω της κακίας

του προκαλεί περιφρόνηση = άθλιος: Η συ-

μπεριφορά του ήταν ~, ούτε καν μας μίλησε!

❷ αυτός που προκαλεί οίκτο, έλεος = αξιο-

λύπητος: Ζουν κάτω από ~ συνθήκες λόγω

της φτώχειας τους. ελεεινά (επίρρ.).

124

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

ελαστικός

ελεεινός 

ÂÏ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜
ÂÏ·ÛÙÈÎfi ➞ ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜

ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜
ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜

ÂÏ¿ÙÙˆÌ·
ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÏ¿ÙÙˆÌ·

ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÏ¿ÙÙˆÌ·
ÂÏ·ÙÙÒÓˆ

ÂÏ¿ÙÙˆÛË ➞ ÂÏ·ÙÙÒÓˆ
ÂÏ·ÊÚ¿ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ·ÊÚ¿‰· ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ·ÊÚ·›Óˆ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ·ÊÚÈ¿ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ¿ÊÚ˘Ó· ➞ ÂÏ·ÊÚ·›Óˆ
ÂÏ¿ÊÚ˘Ó· ➞ ÂÏ·ÊÚ‡Óˆ
ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎ¿ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi˜ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎÒ˜ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ·ÊÚ‡Óˆ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ·ÊÚfi˜ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ¿ÊÚˆÌ· ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ·ÊÚÒÓˆ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜

ÂÏ·ÊÚÒ˜ ➞ ÂÏ·ÊÚ‡˜
ÂÏ¿ÊÚˆÛ· ➞ ÂÏ·ÊÚÒÓˆ

¤Ï·¯· ➞ Ï·¯·›Óˆ
ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ➞ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜

ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ➞ Ï›ÁÔ˜
ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜

ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ➞ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

ÂÏÂÁÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÏ¤Á¯ˆ
¤ÏÂÁ¯Ô˜

ÂÏ¤Á¯ˆ ➞ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
ÂÏÂÂÈÓ¿ ➞ ÂÏÂÂÈÓfi˜

ÂÏÂÂÈÓfi˜
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Η λ. ελεεινός προέρχεται από το öÏÂÔ˜ και αρχικά

σήμαινε «αυτός που προκαλεί έλεος», αλλά στη συ-

νέχεια χρησιμοποιήθηκε και με τη σημ. «άνθρωπος

χαμηλής ποιότητας και ηθικής».

έλεος το: ❶ η αγάπη κπ προς αυτόν που έχει

ανάγκη και η διάθεσή του να τον βοηθήσει =

οίκτος, λύπη: Δε δείχνει ~ για τους συναν-

θρώπους του. Τον χτυπούσαν χωρίς ~. ελεή-

μονας & [επίσ.] -ων -ων -ον: αυτός που δεί-

χνει έλεος = φιλεύσπλαχνος. ελεημοσύνη η:

υλική βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

ελεύθερος & [προφ.] λεύτερος -η -ο: ❶ αυτός

που μπορεί να ενεργήσει όπως θέλει, χωρίς

να τον καθοδηγεί, ελέγχει, περιορίζει ή υπο-

χρεώνει κπ άλλος ή κτ: Είσαι ~ να φύγεις όπο-

τε θέλεις. ❷ αυτός που γίνεται χωρίς περιο-

ρισμούς, εμπόδια ή πιέσεις: Έχει ~ ωράριο

στη δουλειά του, πάει ό,τι ώρα θέλει. Ο δρό-

μος είναι ~, περάστε! ❸ αυτός που δεν είναι

δεμένος ή περιορισμένος σε κπ χώρο: Το σκυ-

λί το έχουν ~ στον κήπο. Πλήρωσε την εγγύη-

ση και αφέθηκε ~. ≠ φυλακισμένος. ❹ αυτός

που είναι διαθέσιμος, δε χρησιμοποιείται από

άλλον ≠ κατειλημμένος: Η θέση είναι ~; ❺ αυ-

τός που δεν απαγορεύεται: Η στάθμευση εί-

ναι ~ στο σημείο αυτό. ❻ αυτός που γίνεται

χωρίς αντίτιμο = δωρεάν: Η είσοδος στο θέ-

ατρο είναι ~. ❼ αυτός που δεν είναι παντρε-

μένος ή δεσμευμένος: Δεν είναι πια ~, αρρα-

βωνιάστηκε. ελεύθερα (επίρρ. στις σημ. 1, 2 &

5). ελευθερία & [προφ.] λευτεριά η: ❶ η κα-

τάσταση όπου μπορεί κπ να ενεργήσει όπως

θέλει, χωρίς εξαναγκασμούς, πιέσεις κτλ. ≠

ανελευθερία:προσωπική ~. ~ λόγου / γνώμης.

❷ η κατάσταση όπου κπ δεν είναι υπό τον

έλεγχο, την κυριαρχία ή τον περιορισμό κπ

άλλου ≠ σκλαβιά, δουλεία: Ο ιδιοκτήτης του

τού χάρισε την ~ του. ❸ η κατάσταση όπου

ένας λαός είναι ανεξάρτητος, δεν είναι υπό

την κυριαρχία άλλου: Πολλοί υπόδουλοι λα-

οί επαναστατούν για την ~ τους. καλή λευτε-

ριά!: ευχή σε έγκυο να γεννήσει καλά. ελευ-

θερώνω & [λαïκ.] λευτερώνω -ομαι: (μτβ.) ❶

κάνω κπ ελεύθερο = απελευθερώνω. ❷ απαλ-

λάσσω κπ ή κτ από υποχρεώσεις, εμπόδια,

βάρη κτλ.: Ελευθερώστε την είσοδο να περά-

σουμε! ελευθέρωση η. ελευθερωτής ο, -ώτρια η.

ελιγμός ο: ❶ κίνηση που γίνεται προς το πλάι

ενός εμποδίου, για να το παρακάμψουμε: Ο

οδηγός έκανε ελιγμούς, για να μην τρακάρει.

❷ (μτφ.) πλάγιος τρόπος με τον οποίο προ-

σπαθεί κπ να πετύχει ή να αποφύγει κτ: Έκα-

νε ελιγμούς, για να πείσει τους συνομιλητές

του. ελίσσομαι: (αμτβ.) κάνω ελιγμούς.

ελκύω -ομαι • πρτ. είλκυα, αόρ. είλκυσα: (μτβ.)

❶ (για πρόσ. ή χαρακτηριστικά) αρέσω σε κπ

= γοητεύω, έλκω: Αυτός ο άντρας με ~ πολύ.

Το χιούμορ του ~ πολύ κόσμο. ❷ τραβώ (εν-

διαφέρον, προσοχή κπ): Τα ζωντανά χρώμα-

τα του πίνακα ~ το ενδιαφέρον του κοινού.

ελκυστικός -ή -ό: αυτός που ελκύει. ελκυστι-

κά (επίρρ.). ελκυστικότητα η.

έλκω -ομαι • μόνο ενστ. & πρτ. (είλκα): (μτβ.) ❶

[επίσ.] φέρνω κτ προς το μέρος μου (και, εφό-

σον κινούμαι, το κάνω να κινηθεί μαζί μου) =

τραβώ ≠ απωθώ: Ο μαγνήτης ~ μεταλλικά

αντικείμενα. ❷ ελκύω στη σημ. 1: Δε με ~ πια

τίποτα σε αυτόν. έλξη η: ❶ ΦΥΣ η δύναμη που

έλκει κτ προς κτ άλλο. ❷ (μτφ.) η ιδιότητα κπ

να έλκει κπ άλλο στη σημ. 2. ελκτικός -ή -ό:

αυτός που μπορεί να έλκει ≠ ωστικός.

Τα ρ. ελκύω και έλκω συνδέονται ετυμολογικά: το

ρ. ëÏÎ‡ˆ είναι μσν. τύπος του AE ρ. ≤ÏÎˆ, με πολ-

λά παράγωγα (ελκτικός, έλξη, ελκυστικός, ελκυ-

στήρας κτλ.) και σύνθετα (προσελκύω, ανελκυστή-

ρας, ρυμουλκό κτλ.). Το ρ. ελκύω χρησιμοποιείται

κυρ. με τη μτφ. σημ. του τραβάω (γοητεύω), ενώ το

έλκω και με την κυριολεκτική.

έλλειμμα το: ποσό, κυρίως χρηματικό, που λείπει

από αυτό που έπρεπε να υπάρχει ≠ πλεόνασμα:

Φέτος το ~ του κρατικού προϋπολογισμού εί-

ναι μεγάλο. ελλειμματικός -ή -ό: αυτός που πα-

ρουσιάζει έλλειμμα. ελλειμματικότητα η.

έλλειψη η: ❶ α. το να λείπει κτ αναγκαίο ή ση-

μαντικό = απουσία, ανεπάρκεια: Υπάρχει ~

του εμβολίου. β. πληθ. αυτό που δεν υπάρχει,

που λείπει: Το νέο μας σπίτι έχει ακόμα πολ-

λές ελλείψεις. ❷ ΓΕΩΜ καμπύλη γραμμή στην

οποία το άθροισμα των αποστάσεων κάθε ση-

μείου της από δύο σταθερά σημεία (εστίες) εί-

ναι πάντα ίδιο: Η τροχιά της γης γύρω από

τον ήλιο είναι ~. ελλιπής -ής -ές: αυτός που

του λείπει κτ = ατελής, ανεπαρκής ≠ πλήρης:

Η μόρφωσή του είναι ~, δεν έχει πάει ούτε γυ-

μνάσιο. �� σχ. αγενής. ελλιπώς (επίρρ.). ελ-

λειπτικός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει σχήμα έλ-

λειψης στη σημ. 2. ❷ αυτός που παρουσιάζει

ελλείψεις. ~ λόγος: αυτός στον οποίο παρα-

λείπει ο ομιλητής ό,τι θεωρεί περιττό. ελλει-

πτικά (επίρρ. στη σημ. 2). ελλειπτικότητα η:

κυρ. στη σημ. 2.
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έλεος

έλλειψη 

ÂÏÂ‹ÌÔÓ·˜ ➞ ¤ÏÂÔ˜
ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ➞ ¤ÏÂÔ˜

ÂÏÂ‹ÌˆÓ ➞ ¤ÏÂÔ˜
¤ÏÂÔ˜

ÂÏÂ‡ıÂÚ· ➞ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ➞ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜

ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓˆ ➞ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜
ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ➞ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙ‹˜ ➞ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜

ÂÏÂ˘ıÂÚÒÙÚÈ· ➞ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜
ÂÏ¤¯ıËÓ ➞ Ï¤Áˆ

ÂÏ¤ˆ ➞ ÚfiıÂÛË - §¤ÍÂÈ˜ ÌÂ
ÚÔıÂÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

ÂÏ‹ÊıËÓ ➞ Ï·Ì‚¿Óˆ
ÂÏÈÁÌfi˜

ÂÏ›ÛÛÔÌ·È ➞ ÂÏÈÁÌfi˜
ÂÏÎÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÏÎˆ

ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÏÎ‡ˆ
ÂÏÎ˘ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÏÎ‡ˆ

ÂÏÎ˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÏÎ‡ˆ
ÂÏÎ‡ˆ

¤ÏÎˆ
¤ÏÏÂÈÌÌ·

ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÏÏÂÈÌÌ·
ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ¤ÏÏÂÈÌ-

Ì·
*ÂÏÏÂÈ‹˜ ➞ ÂÏÏÈ‹˜

ÂÏÏÂÈÙÈÎ¿ ➞ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÂÏÏÂÈÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÏÏÂÈ„Ë

ÂÏÏÂÈÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÂÏÏÂ›ˆ ➞ Û¯. ¤ÏÏÂÈ„Ë

ÂÏÏÂ›„ÂÈ ➞ ÚfiıÂÛË - §¤-
ÍÂÈ˜ ÌÂ ÚÔıÂÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›·
¤ÏÏÂÈ„Ë

ÂÏÏÈ‹˜ ➞ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÂÏÏÈÒ˜ ➞ ¤ÏÏÂÈ„Ë

¤ÏÍË ➞ ¤ÏÎˆ
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Τα ουσ. έλλειμμα και έλλειψη προέρχονται από το

δύσχρηστο σήμερα ρ. ελλείπω («λείπω από κάπου,

όπου έπρεπε να βρίσκομαι»). Και οι δύο λ. δηλώ-

νουν τη μη ύπαρξη προσώπου ή πράγματος που

έπρεπε να υπάρχει κάπου, αλλά το έλλειμμα χρη-

σιμοποιείται ειδικά στην οικονομία, ενώ η έλλειψη

είναι πιο γενική λέξη. Η συνώνυμή τους λ. απου-

σία χρησιμοποιείται με ουδέτερη σημ. για τη μη

ύπαρξη κπ σε ορισμένον τόπο.

Προσοχή! Το επίθ. ελλιπής γράφεται με -ι-, παρό-

τι συνδέεται ετυμολογικά με το ρ. ελλείπω, γιατί

προέρχεται κατευθείαν από το ΑΕ επίθ. âÏÏÈ‹˜,

το οποίο, με βάση τους κανόνες σχηματισμού των

συνθέτων του λείπω, παράγεται από το αορ. θέμα

öÏÈÔÓ.

ελπίζω • αόρ. έλπισα & ήλπισα: ❶ (μτβ.) πι-

στεύω ότι κτ καλό ή κτ που θέλω πρόκειται

να συμβεί ή είναι αληθινό: ~ ότι / να μου λες

την αλήθεια. ~ να/ ότι θα έχει καλό καιρό αύ-

ριο. ❷ (αμτβ.) πιστεύω ότι κπ ή κτ θα με βοη-

θήσει να κάνω κτ που θέλω: ~ στη βοήθειά

σας. ελπίδα η: το συναίσθημα που έχει κπ

όταν ελπίζει, και (συνεκδ.) αυτός που το προ-

καλεί: Δεν έχω καμιά ~ να περάσω στο πανε-

πιστήμιο. = πιθανότητα. Τελευταία μου ~ για

δάνειο είσαι εσύ. παρ’ ~: αντίθετα από ό,τι

περιμένουμε, από αυτό που είναι πιθανό να

συμβεί: Αν ~ έρθει, θα το γιορτάσουμε!

έμβρυο το: το προϊόν της γονιμοποίησης του

ωαρίου ενός ζωντανού οργανισμού, το οποίο

βρίσκεται στο σώμα της μητέρας του. εμβρυ-

ϊκός & εμβρυακός -ή -ό: ❶ αυτός που ανα-

φέρεται στο έμβρυο. ❷ (μτφ.) αυτός που βρί-

σκεται στην αρχή της ανάπτυξής του: Βρί-

σκεται ακόμα σε ~ στάδιο η ιδέα του, θα αρ-

γήσει να υλοποιηθεί.

εμμένω • αόρ. ενέμεινα: (αμτβ.) μένω σταθερός

σε κτ = επιμένω: ~ σε αυτά που είπα, δεν αλ-

λάζω την κατάθεσή μου. εμμονή η. έμμονος -η

-ο: αυτός που παραμένει, που δεν υποχωρεί

ή δεν αλλάζει: ~ ιδέα.

έμμεσος -η -ο: αυτός που γίνεται μέσω άλλου,

με πλάγιο τρόπο ≠ άμεσος: Έπεισε τη μητέ-

ρα του με ~ τρόπο να του δώσει την άδεια.

έμμεσα & εμμέσως (επίρρ.).

εμπειρία η: κτ που γνωρίζουμε από άμεση, προ-

σωπική επαφή, που το ζήσαμε: Είχε πολλές ~

στη ζωή του. έμπειρος -η -ο: αυτός που έχει

πείρα σε κτ = πεπειραμένος ≠ άπειρος. εμπει-

ρικός -ή -ό: αυτός που βασίζεται στην εμπει-

ρία και όχι στη θεωρητική γνώση ≠ θεωρητι-

κός: Έχει μόνο ~ γνώσεις, δεν έχει σπουδά-

σει. ~ γιατρός. εμπειρικά & -ώς (επίρρ.).

εμπειρισμός ο: ΦΙΛΟΣ θεωρία σύμφωνα με την

οποία βάση της γνώσης είναι μόνο η εμπειρία

μέσω των αισθήσεων.

Η λ. εμπειρία τείνει να χρησιμοποιείται και με τη

σημ. που έχει κανονικά η λ. πείρα, δηλ. της γνώσης

που αποκτάται από το σύνολο των εμπειριών ενός

ανθρώπου: Έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία

(σωστότερο: πείρα).

εμπιστοσύνη η: πίστη στην αξία, στις ικανότη-

τες ή στις ιδιότητες προσώπου ή πράγματος:

Έχω τυφλή ~ στους φίλους μου ότι δε θα με

προδώσουν. έμπιστος -η -ο: αυτός στον οποίο

έχουμε εμπιστοσύνη. εμπιστεύομαι: (μτβ.) ❶

έχω εμπιστοσύνη σε κπ ή κτ. ❷ α. δίνω σε έμπι-

στο πρόσωπο κτ, για να το προσέξει: Του

εμπιστεύτηκα τα βιβλία μου κι αυτός τα έχα-

σε. β. αναθέτω σε κπ εργασία, επειδή έχω εμπι-

στοσύνη στις ικανότητές του: ~ τη φύλαξη των

παιδιών μου μόνο στη μάνα μου. γ. εκμυστη-

ρεύομαι σε κπ κτ, λέω ένα μυστικό σε κπ: Δεν

~ τα μυστικά μου σε κανέναν. εμπιστευτικός

-ή -ό: αυτός που γίνεται με μυστικότητα, που

προϋποθέτει την ύπαρξη εμπιστοσύνης: Η ερ-

γασία αυτή είναι ~, δεν πρέπει να πείτε τίπο-

τα σε κανέναν! εμπιστευτικά & -ώς (επίρρ.).

εμπλέκω -ομαι • αόρ. ενέπλεξα, παθ. αόρ.

[επίσ.] ενεπλάκην: (μτβ.) αναμειγνύω κπ σε

υπόθεση, κατάσταση κτλ. με συνήθως αρνη-

τικές ιδιότητες ή συνέπειες: Τον ενέπλεξαν σε

μια ιστορία με λαθρεμπόριο. εμπλοκή η: ❶ το

να εμπλέκει κανείς κπ σε κτ: Δεν είχε καμία

~ στην υπόθεσή σας. = ανάμειξη, συμμετοχή.

❷ ≠ απεμπλοκή α. βλάβη σε μηχανισμό και η

διακοπή λειτουργίας εξαιτίας της: Το όπλο

έπαθε ~. β. (μτφ.) γεγονός που εμποδίζει τη

συνέχεια μιας διαδικασίας, υπόθεσης κτλ.:

Υπήρξε ~ στις διαπραγματεύσεις για την

απελευθέρωση των ομήρων.

εμπνέω -ομαι • αόρ. ενέπνευσα, παθ. αόρ.

εμπνεύστηκα & -σθηκα, μππ. εμπνευσμένος:

(μτβ.) ❶ δημιουργώ σε κπ συναίσθημα, σκέ-

ψη κτλ.: Η διήγηση μάς ενέπνευσε φόβο. ❷ α.

δίνω την ιδέα για τη δημιουργία καλλιτεχνι-

κού έργου: Το τραγικό γεγονός ενέπνευσε ένα

ποίημα. β. παθ. συλλαμβάνω, με αφορμή κτ,

την ιδέα για τη δημιουργία καλλιτεχνικού έρ-

γου: Εμπνέεται τα έργα του από τη φύση. ❸

δημιουργώ σε κπ έντονα θετικά συναισθήμα-

126

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

ελπίζω

εμπνέω 

ÂÏ›‰· ➞ ÂÏ›˙ˆ
ÂÏ›˙ˆ

ÂÌ- ➞ ÂÓ-
¤Ì- ➞ ÂÓ-

¤Ì·ı· ➞ Ì·ı·›Óˆ
ÂÌ¿˜ ➞ ÂÁÒ

ÂÌ‚Ú˘·Îfi˜ ➞ ¤Ì‚Ú˘Ô
ÂÌ‚Ú˘˚Îfi˜ ➞ ¤Ì‚Ú˘Ô

¤Ì‚Ú˘Ô
¤ÌÂÈÓ· ➞ Ì¤Óˆ

ÂÌÂ›˜ ➞ ÂÁÒ
ÂÌ¤Ó· ➞ ÂÁÒ

ÂÌÌ¤Óˆ
¤ÌÌÂÛ· ➞ ¤ÌÌÂÛÔ˜

¤ÌÌÂÛÔ˜
ÂÌÌ¤Ûˆ˜ ➞ ¤ÌÌÂÛÔ˜

ÂÌÌÔÓ‹ ➞ ÂÌÌ¤Óˆ
¤ÌÌÔÓÔ˜ ➞ ÂÌÌ¤Óˆ

ÂÌÂÈÚ›·
ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ➞ ÂÌÂÈÚ›·

ÂÌÂÈÚÈÎfi˜ ➞ ÂÌÂÈÚ›·
ÂÌÂÈÚÈÎÒ˜ ➞ ÂÌÂÈÚ›·

ÂÌÂÈÚÈÛÌfi˜ ➞ ÂÌÂÈÚ›·
¤ÌÂÈÚÔ˜ ➞ ÂÌÂÈÚ›·

ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÌ·È ➞ ÂÌÈÛÙÔÛ‡-
ÓË

ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎ¿ ➞ ÂÌÈÛÙÔÛ‡-
ÓË

ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÌÈÛÙÔÛ‡-
ÓË

ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎÒ˜ ➞ ÂÌÈÛÙÔ-
Û‡ÓË

¤ÌÈÛÙÔ˜ ➞ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË
ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË

ÂÌÏ¤Îˆ
ÂÌÏÔÎ‹ ➞ ÂÌÏ¤Îˆ
¤ÌÓÂ˘ÛË ➞ ÂÌÓ¤ˆ

ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤Ó· ➞ ÂÌÓ¤ˆ
ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÌÓ¤ˆ
ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÌÓ¤ˆ

ÂÌÓÂ˘ÛÙ‹˜ ➞ ÂÌÓ¤ˆ
ÂÌÓÂ‡ÛÙÚÈ· ➞ ÂÌÓ¤ˆ

ÂÌÓ¤ˆ
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τα: Με ~ αυτή η μουσική. ❹ δίνω σε κπ το κα-

τάλληλο ερέθισμα ώστε να κάνει κτ (που κρί-

νεται θετικά): Τι σας ενέπνευσε να εγκατα-

σταθείτε στην πόλη μας; έμπνευση η: ❶ κατά-

σταση που ωθεί σε καλλιτεχνική δημιουργία:

Μετά από τρία βιβλία, η ~ του στέρεψε πια.

❷ ιδέα, σκέψη που έχει κπ ξαφνικά: Είχα την

~ να πάμε βόλτα. εμπνευσμένος -η -ο (μππ. ως

επίθ.): ❶ (για πρόσ.) αυτός που έχει πολλή

έμπνευση, με τη σημ. 1: ~ καλλιτέχνης. ❷ (για

έργα, ιδέες κτλ.) αυτός που έχει γίνει με

έμπνευση και μπορεί να εμπνεύσει αντίστοι-

χα: Τους εμψύχωσε με έναν ~ λόγο. εμπνευ-

σμένα (επίρρ.). εμπνευστής ο, εμπνεύστρια η.

εμπόδιο το: κτ που δεν επιτρέπει τη συνέχεια κί-

νησης, διαδικασίας, ενέργειας κτλ.: Έβγαλαν

το ~ από τη μέση του δρόμου και συνέχισαν.

Δεν πρόκειται να σταθώ ~ στην επιτυχία του!

μετ’ εμποδίων: με πολλές δυσκολίες. εμποδί-

ζω: (μτβ.) ❶ γίνομαι εμπόδιο σε κτ: Το δέντρο

~ το πέρασμα. ❷ βάζω εμπόδια σε κπ ή κτ:

Ποιος σε ~ να έρθεις;

εμπόριο το: αγορά και πώληση αγαθών με σκο-

πό το κέρδος. έμπορος ο, η: πρόσωπο που

ασχολείται επαγγελματικά με το εμπόριο.

εμπορικός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι σχετικός

με το εμπόριο ή τους εμπόρους. ❷ (για καλ-

λιτεχνικά έργα) αυτός που έχει επιτυχία στο

ευρύ κοινό, αλλά θεωρείται χαμηλής ποιότη-

τας. εμπορικά (επίρρ.). εμπορικό το: εμπορι-

κό κατάστημα ή πλοίο. εμπορεύομαι: (μτβ.,

& με παράλ. αντικ.) κάνω εμπόριο: ~ ρούχα

/ ιδέες. 

εμπρησμός ο: σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιάς: Η

φωτιά στο δάσος οφείλεται σε ~. εμπρηστικός

-ή -ό: ❶ αυτός που μπορεί να προκαλέσει

εμπρησμό. ❷ (μτφ.) αυτός που διεγείρει εκρη-

κτικά συναισθήματα: Οι ~ λόγοι των ομιλη-

τών οδήγησαν σε επεισόδια. εμπρηστικά

(επίρρ.). εμπρηστής ο.

εμπρός & [προφ.] μπρος (επίρρ.): ❶ στην πλευ-

ρά που αντικρίζω, έχω απέναντί μου = μπρο-

στά ≠ πίσω: Προχωράω ~ κι ακολουθήστε με!

Από ~ έχει έναν ωραίο κήπο. ❷ (+ σε) συγκρι-

τικά με = μπροστά: ~ σε αυτά που είδα, τα δι-

κά σου λάθη δεν είναι τίποτα! ❸ για χρόνο

που ξεκινά από κπ σημείο και μετά: Από εδώ

κι ~ θα προσέχω πολύ. ❹ α. (ως επίθ.) αυτός

που βρίσκεται εμπρός = μπροστινός ≠ πίσω,

πισινός. β. εμπρός τα • άκλ.: το μπροστινό μέ-

ρος ≠ πίσω: Προχωράω προς τα ~. ❺ (επιφ.)

απάντηση όταν σηκώνουμε τηλέφωνο που κα-

λεί: ~, δε σας ακούω! ❻ (επιφ.) για να προ-

τρέψουμε έντονα: ~, δούλευε, μη χασομεράς!

μπροστινός -ή -ό. μπροστινός ο, μπροστινή η.

εμφανίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ α. κάνω να φανεί κτ

που δεν ήταν ορατό = παρουσιάζω, φανερώ-

νω ≠ εξαφανίζω: Ο μάγος εμφάνισε τον λα-

γό μέσα από το καπέλο του. ❷ προβάλλω κπ

ή κτ με μια υποτιθέμενη ιδιότητα = παρου-

σιάζω: Οι εφημερίδες τον ~ νικητή. ❸ έχω

ιδιότητα, χαρακτηριστικό κτλ. σε βαθμό που

φαίνεται, που μπορούν να το δουν οι άλλοι

= παρουσιάζω: ~ συμπτώματα γρίπης, με πυ-

ρετό και βήχα. ❹ επεξεργάζομαι φιλμ με τρό-

πο που να φανεί πάνω σε αυτό η αρνητική

εικόνα. ❺ παθ. α. γίνομαι φανερός = φαίνο-

μαι, παρουσιάζομαι ≠ εξαφανίζομαι: Ξαφνι-

κά, εμφανίστηκε μπροστά τους ένα θηρίο. β.

παρουσιάζομαι μπροστά σε άλλους με κπ

χαρακτηριστικό: Ο πρόεδρος εμφανίστηκε

συγκρατημένα αισιόδοξος. γ. κάνω αισθητή

την παρουσία μου κάπου: Εμφανίστηκε νω-

ρίς στα ελληνικά γράμματα. εμφάνιση η: ❶

το να εμφανίζει κπ κτ ή να εμφανίζεται, κα-

θώς και ο τρόπος που γίνεται αυτό: η πρώ-

τη του ~ στην τηλεόραση. Έκανε εντυπωσια-

κή ~ στο πάρτι. ❷ η εξωτερική εικόνα κπ: Η

~ της είναι πολύ προσεγμένη. εμφανισιακός

-ή -ό: αυτός που είναι σχετικός με την εμ-

φάνιση κυρ. στη σημ. 2. εμφανισιακά & -ώς

(επίρρ.). εμφανίσιμος -η -ο: αυτός που έχει

καλή εμφάνιση.

έμφαση η: ❶ ιδιαίτερη σημασία, προσοχή που

δίνεται σε κτ: Έδωσαν ~ στα αποτελέσματα

της έρευνας. ❷ έντονος τρόπος με τον οποίο

τονίζει ο ομιλητής τα λόγια του, για να φανεί

ότι θεωρεί σημαντικό κπ σημείο: Διάβασε με

~ τα συμπεράσματα. εμφατικός -ή -ό. εμφα-

τικά & -ώς (επίρρ.). �� σχ. κατάφαση.

εμφύλιος -α -ο: (για πόλεμο, έντονη σύγκρουση

κτλ.) αυτός που γίνεται μεταξύ ανθρώπων

του ίδιου συνόλου (έθνους, κράτους, οργά-

νωσης κτλ.): ~ πόλεμος. Εμφύλιες διαμάχες

σπαράζουν το κόμμα. εμφύλιος (& Εμφύλιος)

ο: ΙΣΤ η περίοδος του εμφυλίου πολέμου στην

Ελλάδα (1946 - 1949), μετά τον Δεύτερο Πα-

γκόσμιο πόλεμο.

εν- εμ- εγ- ελ- ερ- & έν- έμ- έγ- έλ- έρ-: πρόθη-

μα λόγιας προέλευσης (από την πρόθ. âÓ) που

δηλώνει ❶ μέσα σε (τοπικά ή χρονικά):

εγκλωβίζω, εμπρόθεσμος. ❷ ανάμεσα σε: εμ-

φύλιος. ❸ επάνω σε: ενθρονίζω. ❹ ότι κτ γί-

νεται ή εμφανίζεται με τον τρόπο που εκφρά-
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εν-

ÂÌÔ‰›˙ˆ ➞ ÂÌfi‰ÈÔ
ÂÌfi‰ÈÔ

ÂÌÔÚÂ‡ÔÌ·È ➞ ÂÌfiÚÈÔ
ÂÌÔÚÈÎ¿ ➞ ÂÌfiÚÈÔ
ÂÌÔÚÈÎfi ➞ ÂÌfiÚÈÔ

ÂÌÔÚÈÎfi˜ ➞ ÂÌfiÚÈÔ
ÂÌfiÚÈÔ

¤ÌÔÚÔ˜ ➞ ÂÌfiÚÈÔ
¤ÌÚ·ÎÙ· ➞ ÂÓ-

¤ÌÚ·ÎÙÔ˜ ➞ ÂÓ-
ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ➞ ÂÓ-

ÂÌÚËÛÌfi˜
ÂÌÚËÛÙ‹˜ ➞ ÂÌÚËÛÌfi˜

ÂÌÚËÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÌÚËÛÌfi˜
ÂÌÚËÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÌÚËÛÌfi˜

ÂÌÚfiıÂÛÌ· ➞ ÂÓ-
ÂÌÚfiıÂÛÌÔ˜ ➞ ÂÓ-

ÂÌÚfi˜
ÂÌÊ·Ó‹˜ ➞ ÂÓ-

ÂÌÊ·Ó›˙ˆ
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ➞ ÂÌÊ·Ó›˙ˆ

ÂÌÊ·ÓÈÛÈ·Î¿ ➞ ÂÌÊ·Ó›˙ˆ
ÂÌÊ·ÓÈÛÈ·Îfi˜ ➞ ÂÌÊ·Ó›˙ˆ
ÂÌÊ·ÓÈÛÈ·ÎÒ˜ ➞ ÂÌÊ·Ó›˙ˆ

ÂÌÊ·ÓÙÈÎ¿ ➞ ¤ÌÊ·ÛË
ÂÌÊ·ÓÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÌÊ·ÛË
ÂÌÊ·ÓÙÈÎÒ˜ ➞ ¤ÌÊ·ÛË

ÂÌÊ·ÓÒ˜ ➞ ÂÓ-
¤ÌÊ·ÛË

ÂÌÊ·ÙÈÎ¿ ➞ ¤ÌÊ·ÛË
ÂÌÊ·ÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÌÊ·ÛË
ÂÌÊ·ÙÈÎÒ˜ ➞ ¤ÌÊ·ÛË

ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜
ÂÌ„˘¯ÒÓˆ ➞ ÂÓ-
ÂÌ„‡¯ˆÛË ➞ ÂÓ-

ÂÓ ➞ ÚfiıÂÛË - §fiÁÈÂ˜ ÚÔ-
ı¤ÛÂÈ˜

ÂÓ-
¤Ó- ➞ ÂÓ-

¤Ó· ➞ ¤Ó·˜1
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ζει το β́  συνθ.: έμπρακτος. ❺ ότι κτ έχει αυ-

τό που εκφράζει το β́  συνθ.: ένοπλος.

εναλλάσσω -ομαι: (μτβ.) αντικαθιστώ κπ ή κτ με

άλλο(ν) διαδοχικά: Οι παγετώδεις περίοδοι

εναλλάσσονταν με θερμότερες περιόδους.

εναλλακτικός -ή -ό: ❶ αυτός που μπορεί να

εναλλάσσεται με κπ ή κτ άλλο, ή να το αντι-

καταστήσει: Δεν υπάρχει ~ λύση. ❷ αυτός που

είναι διαφορετικός από τα καθιερωμένα ή τα

συνηθισμένα: Του αρέσει η ~ μουσική. εναλ-

λακτικά & -ώς (επίρρ.): αντί για κτ άλλο, ως

εναλλαγή προς κτ: ~, αν δεν μπορείτε τώρα,

βρισκόμαστε αύριο. εναλλάξ (επίρρ.): διαδο-

χικά, ο ένας μετά τον άλλο, εκ περιτροπής: Οι

δύο υπάλληλοι εργάζονται ~. εναλλαγή η.

έναντι1 (πρόθ.): [επίσ.] (+ γεν.) δηλώνει ❶ τόπο,

σημείο το οποίο βρίσκεται απέναντι από κπ

άλλο = απέναντι, αντίκρυ: Το σπίτι του βρί-

σκεται ~ της τράπεζας. ❷ αξία πράγματος σε

συναλλαγή: Το σπίτι πωλείται ~ 300.000 ευρώ.

❸ σύγκριση προσώπου ή πράγματος με κπ ή κτ

άλλο: Είναι καλύτερος ~ των συμμαθητών του.

έναντι2 (επίρρ.): αντί ή ως μέρος ορισμένου

ποσού: Έδωσα στον μαραγκό 50 ευρώ ~.

ενάντιος -α -ο: ❶ αυτός που αντιτίθεται σε κτ ή

κπ = αντίθετος: Είναι ~ σε κάθε αλλαγή. ❷ αυ-

τός που διαφέρει απόλυτα από κπ ή κτ άλλο,

κυρ. στη φρ. μέχρις αποδείξεως του εναντίου:

μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο: Ο κατηγο-

ρούμενος θεωρείται αθώος ~. ενάντια (επίρρ.):

(+ σε ) αντίθετα προς κπ ή κτ: Ο υπόδουλος λα-

ός ξεσηκώθηκε ~ στους κατακτητές. εναντίον1

(πρόθ.): (+ γεν.) δηλώνει αντίθεση, εναντίωση,

έχθρα απέναντι σε κτ ή κπ = κατά: Είναι μό-

νος του ~ όλων. Παίζει ~ του Ολυμπιακού.

εναντίον2 (επίρρ.): αρνητικά, εχθρικά: Ψήφισε

~. εναντιώνομαι: (αμτβ.) είμαι ενάντιος σε κτ

ή κπ = αντιτίθεμαι. εναντίωση η.

έναρξη η: ❶ αρχή πράξης, γεγονότος, κατάστα-

σης κτλ.: Ήταν εξαιρετική η τελετή ~ των

Ολυμπιακών Αγώνων. ❷ το χρονικό σημείο

κατά το οποίο αρχίζει μια δραστηριότητα,

κατάσταση κτλ. ≠ λήξη: Οι αλλαγές στην εκ-

παίδευση θα εφαρμοστούν με την ~ του νέου

σχολικού έτους.

Από το AE ρ. âÓ¿Ú¯ÔÌ·È (< âÓ + ôÚ¯ÔÌ·È «αρχίζω»).

ένας1 μία & μια ένα (αντων. αόρ.) • θηλ. γεν. &

[λαϊκ.] μιανής: δηλώνει ❶ αόριστα κπ ή κτ που

δεν κατονομάζεται = κάποιος: Πήρε ~ τηλέφω-

νο και σε ζήτησε. Έχω ~ δουλειά να κάνω. ~ κι

~: για να αναφερθούμε σε κπ ή κτ με θαυμασμό,

ειρωνικά, θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τον

τόνο της φωνής μας: ~ ήταν οι καλεσμένοι του,

όλος ο καλός κόσμος! ❷ (με τη λ. άλλος) α. το

πρώτο από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, των

οποίων η ενέργεια έχει αμοιβαία επίδραση:

Αγαπάνε ο ~ τον άλλο. β. το πρώτο από δύο ή

περισσότερα μέρη ενός συνόλου που χαρακτη-

ρίζονται από διαφορετικές ενέργειες, καταστά-

σεις κτλ.: Ο ~ έφυγε γι’ Αμερική κι ο άλλος για

Γερμανία. �� αντωνυμία - Πίνακα χρήσης

αντωνυμιών. ένας2 μία & μια ένα (άρθρο αόρ.)

• θηλ. γεν. & [λαϊκ.] μιανής: ❶ δηλώνει αόριστα

κπ ή κτ: Μιλούσε με ~ γυναίκα. ~ λεπτό, παρα-

καλώ! ❷ (ειδικ.) χρησιμοποιείται α. (σε επιφω-

νημ. προτ.) για να τονίσουμε την αρνητική ση-

μασία της λ. που ακολουθεί: Έκανε ~ ζέστη

απίστευτη! β. για να τονίσουμε την ιδιότητα

του ουσιαστικού που ακολουθεί: Πώς να πα-

ρατήσει ~ μάνα το παιδί της; ~ Θεός το ξέρει!

γ. σε αρνητ. προτ. με έμφαση: ~ τηλέφωνο δεν

πήρες! (κανένα). ~ φορά δεν ήρθε να μας δει!

(ποτέ). ένας3 μία & μια ένα (αριθμ. επίθ.): αυ-

τός που εκφράζει την έννοια της μονάδας και

συμβολίζεται με τον αριθμό 1: Ξέρει να μετρά-

ει από το ~ μέχρι το δέκα. Πήρε ~ κιλό μπανά-

νες και δύο κιλά μήλα. μια και καλή/ μια κι έξω:

με μία μόνο ενέργεια (για να δοθεί τέλος σε κτ):

Προσπάθησε να λύσει την παρεξήγηση ~. δεν

έχω μία: δεν έχω καθόλου χρήματα. ένα και το

αυτό: ακριβώς το ίδιο.
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εναλλάσσω

ένας

ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ➞ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛˆ
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿ ➞ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛˆ

ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛˆ
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒ˜ ➞ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛˆ

ÂÓ·ÏÏ¿Í ➞ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛˆ
ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛˆ

¤Ó·ÓÙÈ1

¤Ó·ÓÙÈ2 ➞ ¤Ó·ÓÙÈ1

ÂÓ¿ÓÙÈ· ➞ ÂÓ¿ÓÙÈÔ˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ1 ➞ ÂÓ¿ÓÙÈÔ˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ2 ➞ ÂÓ¿ÓÙÈÔ˜

ÂÓ¿ÓÙÈÔ˜
ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÌ·È ➞ ÂÓ¿ÓÙÈÔ˜

ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË ➞ ÂÓ¿ÓÙÈÔ˜
¤Ó·ÚÍË

¤Ó·˜1

¤Ó·˜2 ➞ ¤Ó·˜1

¤Ó·˜3 ➞ ¤Ó·˜1

Σύνθετα με εν -

μέσα σε

έγκαιρα
έγκαιρος
εγκαίρως
εγχώριος
εμπρόθεσμα

ανάμεσα σε

ενσωματώνω
ενσωμάτωση

επάνω σε

εγκόσμια
εγκόσμιος

με τον τρόπο

εγκάρδια
εγκάρδιος
εγκαρδιότητα
εγκαρδιώνω
εγκαρδίωση
εγκαρδιωτικός
έγκυρος

εγκυρότητα
έμπρακτα
εμπράκτως
εμφανής
εμφανώς
εμψυχώνω
εμψύχωση
ενθάρρυνση
ενθαρρυντικά
ενθαρρυντικός
ενθαρρύνω

κτ έχει αυτό που εκφρά-

ζει το β΄ συνθετικό

εγγράμματος
έγχορδο
έγχρωμα
έγχρωμος
ένδοξα
ένδοξος
ενδόξως
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Γενικά στα ελληνικά η χρήση του αόρ. άρθρου εί-

ναι πιο περιορισμένη από ό,τι σε άλλες γλώσσες και

γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται η υπερβολική

χρήση του. 

Το αόρ. άρθρο δεν έχει πληθ.: όταν θέλουμε να ανα-

φερθούμε με αοριστία σε πολλά πράγματα, πρό-

σωπα κτλ., χρησιμοποιούμε το ουσ. στον πληθ. χω-

ρίς άρθρο. (Έφεραν φαγητά και ποτά.)

ενδείκνυμαι • μππ. ενδεδειγμένος: (αμτβ.) είμαι

ο καταλληλότερος για κτ ή κπ ≠ αντενδείκνυ-

μαι: Η μόνη θεραπεία που ενδείκνυται είναι

η διακοπή του καπνίσματος.

ένδειξη η: ❶ κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι

κτ είναι πιθανό να έχει ή να μην έχει συμβεί

≠ αντένδειξη: Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για

την ενοχή τους. σε ~ διαμαρτυρίας/ φιλίας/ κα-

λής θελήσεως κτλ.: για να δείξουμε διαμαρ-

τυρία, φιλία κτλ. ❷ το αποτέλεσμα της μέ-

τρησης από ένα όργανο-μετρητή, μια συσκευή

κτλ.: Οι ενδείξεις του μετρητή νερού είναι

λανθασμένες. ενδεικτικός -ή -ό: αυτός που

παρέχει ενδείξεις για κτ: Η στείρα άρνησή του

είναι ~ του δύστροπου χαρακτήρα του. ενδει-

κτικά (επίρρ.). ενδεικτικό το: σχολικό έγγρα-

φο με το οποίο πιστοποιείται ότι ο μαθητής

προάγεται στην επόμενη τάξη.

ενδέχεται • μόνο ενστ.: απρόσ. είναι πιθανό, εί-

ναι δυνατόν, δεν αποκλείεται να συμβεί κτ:

Αν ακυρωθεί η εκδρομή, ~ να αντιδράσουν οι

μαθητές. ενδεχόμενος -η -ο: αυτός που ενδέ-

χεται να συμβεί. ενδεχόμενο το.

ενδιαφέρω -ομαι: (μτβ.) ❶ έχω μεγάλη σημασία

για κπ: Με ~ πολύ η γνώμη σας. ❷ παθ. δεί-

χνω ιδιαίτερη φροντίδα για κπ ή κτ: Ενδια-

φέρονται για την ειρήνη. ενδιαφέρει: απρόσ.

έχει ενδιαφέρον, αξίζει: ~ να καταλάβουμε

πώς έγινε αυτό. ενδιαφέρων -ουσα -ον: κπ ή

κτ που προσελκύει την προσοχή κάποιου:

Στην ομιλία του έθιξε ένα πολύ ~ κοινωνικό

ζήτημα. σε ενδιαφέρουσα: έγκυος. ενδιαφέ-

ρον το: ❶ η με μεγάλη φροντίδα ενασχόληση

με κπ ή κτ: Έδειξε ιδιαίτερο ~ για την υγεία

μου. ❷ αντικείμενο ενασχόλησης: Το ποδό-

σφαιρο δεν περιλαμβάνεται στα ενδιαφέρο-

ντά της. ❸ το να προκαλεί κπ ή κτ την προ-

σοχή: Όσα λες έχουν ~.

ενδοιασμός ο: δισταγμός, επιφυλακτικότητα

για τη λήψη μιας απόφασης: Είχε πολλούς εν-

δοιασμούς για τη συμμετοχή της εταιρείας

στον διαγωνισμό. ενδοιαστικός -ή -ό: ΓΛΩΣΣ

αυτός που εκφράζει ενδοιασμό, φόβο για εν-

δεχόμενο δυσάρεστο γεγονός: ~ σύνδεσμος /

δευτερεύουσα ~ πρόταση.

ενέδρα η: ❶ το να παραμονεύει κανείς να πιά-

σει κπ ή κτ: Η αστυνομία είχε στήσει ~ στους

εμπόρους ναρκωτικών. ❷ ομάδα ανθρώπων

που παραμονεύουν και το σημείο όπου πα-

ραμονεύουν: Έπεσε σε ~ της αστυνομίας. ενε-

δρεύω (αμτβ): στήνω ενέδρα. �� σχ. ίζημα.

ενεργώ: ❶ (αμτβ.) δρω, κάνω προσπάθεια για να

επιτύχω κτ: Ο βουλευτής έχει ενεργήσει για να

ενισχυθεί ο σύλλογος. ❷ (αμτβ., για φάρμακο,

ουσία κτλ.) φέρνω αποτέλεσμα: Το χάπι ~ μετά

από δύο ώρες. ❸ [επίσ.] (μτβ.) κάνω, διεξάγω:

Ο εισαγγελέας ενεργεί έρευνα για τα κυκλώμα-

τα αυτά. = διενεργώ. ενέργεια η: ❶ πράξη, δρά-

ση, προσπάθεια που αποσκοπεί σε ένα αποτέ-

λεσμα: Η παραβίαση του ελληνικού εναέριου

χώρου θεωρήθηκε εχθρική ~. ❷ ΦΥΣ η ιδιότητα

υλικού σώματος να παράγει έργο: αιολική ~. ❸

η δράση μιας ουσίας (π.χ. φαρμάκου). ❹ ζω-

ντάνια, έντονη δραστηριότητα: Είναι άτομο με

φοβερή ~, δεν μπορεί να κάτσει ούτε λεπτό.

ενεργειακός -ή -ό: αυτός που αναφέρεται στις

μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην

παραγωγή: Το φυσικό αέριο μπορεί να γίνει η

κύρια ~ πηγή της χώρας. ενεργειακά (επίρρ.).

ενεργητικός -ή -ό: αυτός που ενεργεί = δραστή-

ριος. ενεργητικά (επίρρ.). ενεργητικότητα η =

ζωντάνια, ενέργεια (σημ. 4). ενεργός -ός &

[προφ.] -ή -ό: αυτός που ενεργεί ≠ ανενεργός,

παθητικός: ~ πολίτης. ~ ηφαίστειο: ΓΕΩΛ αυτό

από το οποίο εκλύονται ατμοί και αέρια, που

μπορεί να εκραγεί. ενεργά & -ώς (επίρρ.).

ενεργούμαι: αδειάζω το έντερό μου από άχρη-

στες στερεές ουσίες κατά τη διαδικασία της

πέψης = [κακόσ.] χέζω, [επίσ.] αφοδεύω: Έχω

τρεις μέρες να ενεργηθώ.

ενήμερος -η -ο: αυτός που είναι καλά πληροφο-

ρημένος ≠ ανενημέρωτος: Να με κρατάς ~ για

ό,τι συμβεί. ενημερότητα η: το να είναι κπ ενή-

μερος. ενημερώνω -ομαι: (μτβ.) καθιστώ κπ ενή-

μερο, παρέχω πληροφόρηση σε κπ: Θα σας ενη-

μερώσω αμέσως για το ατύχημα. ενημέρωση η.

ενημερωτικός -ή -ό. ενημερωτικά (επίρρ.).

ενθουσιασμός ο: το συναίσθημα της ευχαρίστη-

σης, χαράς κτλ. που εκδηλώνεται με τρόπο

έντονο: Δεν έκρυβε τον ~ του για την εκλογή

του. ενθουσιάζω -ομαι: (μτβ.) προκαλώ εν-

θουσιασμό: Η πρόκριση της ομάδας ενθου-

σίασε τους φιλάθλους. ενθουσιώδης -ης -ες:

αυτός που είναι γεμάτος ενθουσιασμό: Το

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκάλεσε εν-
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ενδείκνυμαι

ενθουσιασμός 

ÂÓ‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓÔ˜ ➞ 
ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ì·È
ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ì·È

ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ➞ ¤Ó‰ÂÈÍË
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ➞ ¤Ó‰ÂÈÍË

ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ➞ ¤Ó‰ÂÈÍË
¤Ó‰ÂÈÍË

ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ ➞ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È

ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ➞ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ ➞ ÂÓ‰È·Ê¤Úˆ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ➞ ÂÓ‰È·Ê¤Úˆ

ÂÓ‰È·Ê¤Úˆ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ ➞ ÂÓ‰È·Ê¤Úˆ

ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi˜
ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi˜

¤Ó‰ÔÍ· ➞ ÂÓ-
¤Ó‰ÔÍÔ˜ ➞ ÂÓ-
ÂÓ‰fiÍˆ˜ ➞ ÂÓ-

ÂÓ¤‰Ú·
ÂÓÂ‰ÚÂ‡ˆ ➞ ÂÓ¤‰Ú·

¤ÓÂÎ· ➞ ÚfiıÂÛË - §fiÁÈÂ˜
ÚÔı¤ÛÂÈ˜

¤ÓÂÎÂÓ ➞ ÚfiıÂÛË - §fiÁÈÂ˜
ÚÔı¤ÛÂÈ˜

ÂÓÂÏ¿ÎËÓ ➞ ÂÌÏ¤Îˆ
ÂÓ¤ÏÂÍ· ➞ ÂÌÏ¤Îˆ
ÂÓ¤ÓÂ˘Û· ➞ ÂÌÓ¤ˆ

ÂÓÂÚÁ¿ ➞ ÂÓÂÚÁÒ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ➞ ÂÓÂÚÁÒ

ÂÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ➞ ÂÓÂÚÁÒ
ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ➞ ÂÓÂÚÁÒ
ÂÓÂÚÁËÙÈÎ¿ ➞ ÂÓÂÚÁÒ
ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ➞ ÂÓÂÚÁÒ

ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓÂÚÁÒ
ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÓÂÚÁÒ

ÂÓÂÚÁÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ
ÂÓÂÚÁfi˜ ➞ ÂÓÂÚÁÒ

ÂÓÂÚÁÔ‡Ì·È ➞ ÂÓÂÚÁÒ
ÂÓÂÚÁÒ

ÂÓÂÚÁÒ˜ ➞ ÂÓÂÚÁÒ
ÂÓ¤ÙÂÈÓ· ➞ ÂÓÙÂ›Óˆ

¤ÓÂ˘Û· ➞ ÓÂ‡ˆ
ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜

ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ➞ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜
ÂÓËÌÂÚÒÓˆ ➞ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜
ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ➞ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜

ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ¿ ➞ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜
ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜

ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ➞ ÂÓ-
ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿ ➞ ÂÓ-

ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓ-
ÂÓı·ÚÚ‡Óˆ ➞ ÂÓ-

ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ➞ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜
ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜

ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë˜ ➞ 
ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜

ÂÓıÔ˘ÛÈˆ‰Ò˜ ➞ 
ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜

ÂÓıÚÔÓ›˙ˆ ➞ ÂÓ-
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θουσιώδεις ζητωκραυγές. �� σχ. αγενής. εν-

θουσιωδώς (επίρρ.).

Από το AE ρ. âÓıÔ˘ÛÈ¿˙ˆ «‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË»,

το οποίο προέρχεται από τον συνηρ. τ. öÓıÔ˘˜ του

επιθ. öÓıÂÔ˜, σύνθετο από τα âÓ + θεός. 

ενιαίος -α -ο: αυτός που αποτελεί μια ενότητα,

ένα οργανωμένο σύνολο: Θα τηρήσουν ~

στάση. ενιαία & ενιαίως (επίρρ.).

ενίσταμαι (αμτβ.) • μόνο ενστ.: [επίσ.] προβάλ-

λω αντίρρηση = αντιτίθεμαι, εναντιώνομαι.

ένσταση η: αντίρρηση σε άποψη ή απόφαση:

Θα υποβάλω ~ κατά της απόφασης του Συμ-

βουλίου.

Κλίση ρημάτων σε -ίσταμαι: Ενστ. -ίσταμαι, -ίστα-

σαι, -ίσταται, -ιστάμεθα, -ίστασθε, -ίστανται. Πρτ.

συνήθ. στο γ' πρόσ. -ίστατο, -ίσταντο. 

ενισχύω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω κπ ή κτ πιο δυ-

νατό, πιο μεγάλο = [επίσ.] ενδυναμώνω ≠

εξασθενίζω: Η χώρα μας θα ενισχύσει την

άμυνά της. ❷ δίνω βοήθεια: ~ τον αγώνα της

Unicef. ενίσχυση η: ❶ το να κάνει κανείς κπ

ή κτ πιο δυνατό ή το να γίνεται κπ ή κτ πιο

δυνατό(ς): Είναι απαραίτητη η ~ της προ-

σπάθειάς σας. Αναμένεται ~ των ανέμων. ❷

βοήθεια: Ο Δήμος πρόσφερε οικονομική ~

στον σύλλογο γονέων. ενισχυτής ο: συσκευή

που ενισχύει τάση ηλεκτρικού ρεύματος ή

ηλεκτρομαγνητικό σήμα. ενισχυτικός -ή -ό.

ενισχυτικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. âÓÈÛ¯‡ˆ, σύνθετο από τα âÓ + åÛ¯‡˜

«δύναμη». 

έννοια1 η: ❶ νοητική κατασκευή, ιδέα που σχη-

ματίζεται στον νου για τα ουσιώδη γνωρί-

σματα ενός πραγματικού ή μη αντικειμένου:

η ~ του κόσμου / της αλήθειας. ❷ σημασία,

νόημα: Ποιος έχει καταλάβει την ~ της δια-

πολιτισμικής εκπαίδευσης; εννοώ -ούμαι:

(μτβ.) ❶ έχω στον νου μου κτ: Δεν κατάλαβα

τι εννοείς με τη φράση αυτή. ❷ καταλαβαίνω,

αντιλαμβάνομαι: Δε σας εννόησα, μπορείτε

να το εξηγήσετε; εννοείται: απρόσ. είναι αυ-

τονόητο, προφανές: ~ ότι όσα συζητήσαμε

δεν είναι δημοσιεύσιμα.

Από το AE ρ. âÓÓÔá, σύνθετο από τα âÓ + ÓÔá (από

το ÓÔÜ˜).�� σχ. έννοια2.

έννοια2 & [λαϊκ.] έγνοια η: φροντίδα: Δεν έχει

~ και σκοτούρες. Λείπει σε ταξίδι κι έχω την

~ της. νοιάζομαι & [λαϊκ.] γνοιάζομαι: ❶

(αμτβ.) έχω την έγνοια, ανησυχώ για κπ ή κτ

= ενδιαφέρομαι: Δυστυχώς, δε ~ για τίποτα.

❷ (μτβ.) φροντίζω κπ, κάνω ό,τι χρειάζεται,

για να είναι καλά: Εσύ έχεις τους γονείς σου

που σε ~. νοιάζει • αόρ. ένοιαξε: ❶ τριτοπρ.

(μτβ.) κτ μου προκαλεί ενδιαφέρον ή έγνοια,

ανησυχία = ενδιαφέρει, απασχολεί, μέλει: Δε

με ~ ο μικρός βαθμός που πήρα, αλλά το γε-

γονός ότι κάνω επιπόλαια λάθη. ❷ απρόσ. κτ

μου προκαλεί ενδιαφέρον ή έγνοια: Καθόλου

δε με ~ που έφυγες / αν θα φύγεις!

Οι δύο λ. προφέρονται διαφορετικά: η έννοια1

προφέρεται ως τρισύλλαβο (έν-νοι-α), ενώ η έν-

νοια2 με συνίζηση ως δισύλλαβο (έν-νοια).

ενοικιάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ παραχωρώ σε κπ τη

χρήση ιδιόκτητου χώρου ή πράγματος για

ορισμένο χρόνο έναντι καθορισμένου ποσού,

νοικιάζω: Έχω ενοικιάσει το διαμέρισμα σε

δύο φοιτητές. ❷ χρησιμοποιώ έναν χώρο ή

πράγμα για ορισμένο χρόνο πληρώνοντας

ενοίκιο. ενοικίαση η. ενοικιαστής ο, ενοι-

κιάστρια η: πρόσωπο που νοικιάζει χώρο ή

πράγμα από άλλον = [οικ.] νοικάρης, νοικά-

ρισσα. ενοίκιο το: το ποσό που πληρώνεται

για την ενοικίαση.�� νοίκι.

Από το ΑΕ σύνθετο öÓÔÈÎÔ˜ (< âÓ + ÔrÎÔ˜).

ένορκος ο, η: πολίτης που επιλέγεται με κλήρο

και συμμετέχει, μαζί με τακτικούς δικαστές,

στη σύνθεση ορκωτού δικαστηρίου: Με την

αγόρευσή του προσπάθησε να συγκινήσει

τους ενόρκους. ένορκος -η -ο: αυτός που επι-

κυρώνεται με όρκο: Με κάλεσαν να δώσω ~

κατάθεση για την κλοπή. ενόρκως (επίρρ.).

ενότητα η: ❶ η ιδιότητα μιας ομάδας προσώπων

ή πραγμάτων να παρουσιάζονται ως ενιαίο,

αδιαίρετο σύνολο: Η ~ του λαού είναι απα-

ραίτητη. ❷ αυτοτελές τμήμα βιβλίου ή κειμέ-

νου: Θα εξεταστείτε στην έκτη ~ του βιβλίου.

ενοχλώ -ούμαι: (μτβ. & με παράλ. αντικ.) προ-

καλώ σε κπ δυσφορία, στενοχώρια, ταραχή

κτλ.: Τον ενόχλησε η αυστηρή κριτική τους.

Με ~ η φασαρία της διπλανής τάξης. Όσα υπο-

στηρίζω φαίνεται ότι ενοχλούν. ενόχληση η:

πράξη ή κατάσταση που προκαλεί δυσφορία,

στενοχώρια: Μας συγχωρείτε για την ~! Έφα-
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ενιαίος

ενοχλώ 

ÂÓÈ·›· ➞ ÂÓÈ·›Ô˜
ÂÓÈ·›Ô˜

ÂÓÈ·›ˆ˜ ➞ ÂÓÈ·›Ô˜
ÂÓ›ÛÙ·Ì·È

ÂÓ›Û¯˘ÛË ➞ ÂÓÈÛ¯‡ˆ
ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ➞ ÂÓÈÛ¯‡ˆ

ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎ¿ ➞ ÂÓÈÛ¯‡ˆ
ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓÈÛ¯‡ˆ

ÂÓÈÛ¯‡ˆ
ÂÓÓÔÂ›Ù·È ➞ ¤ÓÓÔÈ·1

¤ÓÓÔÈ·1

¤ÓÓÔÈ·2

ÂÓÓÔÒ ➞ ¤ÓÓÔÈ·1

ÂÓÔÈÎÈ¿˙ˆ
ÂÓÔÈÎ›·ÛË ➞ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ˆ

ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜ ➞ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ˆ
ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÙÚÈ· ➞ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ˆ

ÂÓÔ›ÎÈÔ ➞ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ˆ
¤ÓÔÏÔ˜ ➞ ÂÓ-

ÂÓÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ
¤ÓÔÚÎÔ˜

ÂÓfiÚÎˆ˜ ➞ ¤ÓÔÚÎÔ˜
ÂÓfiÙËÙ·

TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt  05-11-07  11:08  ™ÂÏ›‰·130



�

�

�

γα κάτι σουβλάκια και είχα ενοχλήσεις στο

στομάχι όλο το βράδυ. ενοχλητικός -ή -ό. ενο-

χλητικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. âÓÔ¯Ïá, σύνθετο από τα âÓ + ç¯Ïá

(< ù¯ÏÔ˜).

ένοχος -η -ο: ≠ αθώος ❶ ΝΟΜ αυτός που έχει δια-

πράξει ποινικό αδίκημα: Κρίθηκε ~ για δω-

ροδοκία. ❷ αυτός που έχει διαπράξει ηθικά

κατακριτέα πράξη και (συνεκδ.) αυτός που

φανερώνει ενοχή: Αισθάνεται ~, γιατί δεν τη

στήριξε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε. ~

συνείδηση. ένοχα (επίρρ.). ενοχή η: ❶ η ευθύ-

νη για πράξη που είναι ηθικά κατακριτέα ή τι-

μωρείται από τον νόμο ≠ αθωότητα: Στο δι-

καστήριο παραδέχτηκε την ~ του. ❷ δυσάρε-

στο συναίσθημα που νιώθει όποιος έχει κάνει

κτ κακό = τύψεις: Είχε ενοχές που τον εγκα-

τέλειψε. ενοχοποιώ -ούμαι (μτβ.). ενοχοποίη-

ση η. ενοχοποιητικός -ή -ό.

ένστικτο το: ❶ ΨΥΧ έμφυτη παρόρμηση προς

ορισμένες συμπεριφορές (επιβίωση, διαιώνι-

ση του είδους), η οποία δεν κατευθύνεται από

τη λογική: ~ αυτοσυντήρησης. ❷ (μτφ.) διαί-

σθηση: Το μητρικό ~ την οδήγησε στην εύρε-

ση της αληθινής της κόρης. ενστικτώδης -ης

-ες: αυτός που γίνεται από ένστικτο: ~ αντί-

δραση. �� σχ. αγενής. ενστικτωδώς (επίρρ.).

εντάξει (επίρρ.): ❶ σε καλή ή σωστή κατάσταση

= καλά: Πώς είσαι; Όλα ~; ❷ για να δηλωθεί

αλλαγή θέματος, συμφωνία ή υποχώρηση: ~,

θα πάμε όπου θέλεις. ❸ [προφ.] (ως επίθ.) αυ-

τός που είναι αποδεκτός, σωστός ή καλός: Εί-

ναι πολύ ~ τύπος.

ένταση η: ❶ άυξηση, ενδυνάμωση ή ενίσχυση

μιας ενέργειας: Αποφασίστηκε η ~ των περι-

πολιών στα χερσαία σύνορα των δύο χωρών.

❷ βαθμός της δύναμης ή της ισχύος μιας ενέρ-

γειας: Οι χιονοπτώσεις συνεχίζονται με αμεί-

ωτη ~. ❸ (μτφ.) όξυνση στις σχέσεις: Δημι-

ουργήθηκε ~ στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης

και αντιπολίτευσης. ❹ νευρικότητα, εκνευρι-

σμός: Η ~ και η κούραση φεύγουν μόλις γυ-

ρίζω σπίτι. εντείνω -ομαι • πρτ. & αόρ. ενέ-

τεινα, παθ. αόρ. εντάθηκα: (μτβ.) ❶ δυναμώ-

νω, ενισχύω την ένταση: ~ τις προσπάθειές

μου να κερδίσω στον διαγωνισμό. ❷ παθ.

(μτφ.) γίνομαι πιο οξύς: Εντάθηκαν οι σχέ-

σεις ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες μέρες. έντο-

νος -η -ο: αυτός που έχει ένταση: ~ συναισθή-

ματα/συζήτηση. έντονα & εντόνως (επίρρ.).

εντατικός -ή -ό: αυτός που γίνεται με πολλή

προσπάθεια και ένταση: Χρειάζεται ~ διάβα-

σμα για να περάσεις σ’ αυτή τη σχολή. εντα-

τικά (επίρρ.). εντατική η: Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ειδικό τμήμα νοσοκο-

μείου όπου νοσηλεύονται ασθενείς σε κρίσι-

μη κατάσταση. 

εντάσσω -ομαι: (μτβ.) ❶ τοποθετώ κπ ή κτ μέ-

σα σε ευρύτερο σύνολο = ενσωματώνω: Η

απόφαση αυτή εντάσσεται στα σχέδια της κυ-

βέρνησης για αναβάθμιση της εκπαίδευσης. ❷

παθ. προσχωρώ, οργανώνομαι: Εντάχθηκε

στο κόμμα. ένταξη η.

έντιμος -η -ο: αυτός που χαρακτηρίζεται από

πίστη σε ηθικές αρχές, τιμιότητα, αξιοπρέ-

πεια κτλ.: ~ πολιτικός / στάση / δίκη. έντιμα &

εντίμως (επίρρ.). εντιμότητα η.

Από το ΑΕ öÓÙÈÌÔ˜ «τιμημένος», σύνθετο από τα âÓ

+ -τιμος (< τιμή).

εντολή η: ❶ διαταγή, παραγγελία: Η ~ του Δι-

ευθυντή είναι να μη φύγει κανένας. ❷ ΠΛΗΡΟΦ

οδηγία που δίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογι-

στή, για να εκτελέσει συγκεκριμένη λειτουρ-

γία: H αποθήκευση του κειμένου γίνεται με

μια απλή εντολή.

εντοπίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ βρίσκω τη θέση όπου

βρίσκεται κπ ή κτ: Το σκάφος του Λιμενικού

εντόπισε το πλοίο με τους λαθρομετανάστες.

❷ περιορίζω κτ σε ορισμένο τόπο, επικε-

ντρώνω: Οι έρευνες εντοπίστηκαν στον χώρο

των οργανωμένων οπαδών. εντοπισμός ο.

Από τα ΑΕ âν + τόπος.

εντός1 (πρόθ.): [επίσ.] (+ γεν.) ≠ εκτός: δηλώνει

❶ τόπο, κατάσταση κτλ. μέσα στα όρια της

οποίας βρίσκεται κπ ή κτ: ~ περιοχής / των

ορίων ταχύτητας. ❷ το χρονικό διάστημα μέ-

σα στο οποίο πρόκειται να συμβεί ή να πραγ-

ματοποιηθεί (= ολοκληρωθεί) κτ: Πρέπει να

παραδώσετε την εργασία ~ της εβδομάδας.

εντός2 (επίρρ.): [επίσ.] μέσα στα όρια ενός τό-

που ≠ εκτός: Δεν είναι ~ τώρα, ξανατηλεφω-

νήστε αργότερα!

έντυπος -η -ο: αυτός που είναι τυπωμένος σε

χαρτί: Να συμπληρώσετε αυτή την ~ αίτηση.

έντυπο το: περιοδικό, εφημερίδα, φυλλάδιο

με τυπωμένο κείμενο ή εικόνα: διαφημιστικό

/ ενημερωτικό ~.

εντύπωση η: ❶ συναίσθημα ή σκέψη που προ-
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εντύπωση 

¤ÓÔ¯· ➞ ¤ÓÔ¯Ô˜
ÂÓÔ¯‹ ➞ ¤ÓÔ¯Ô˜

ÂÓfi¯ÏËÛË ➞ ÂÓÔ¯ÏÒ
ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎ¿ ➞ ÂÓÔ¯ÏÒ

ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓÔ¯ÏÒ
ÂÓÔ¯ÏÒ

ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË ➞ ¤ÓÔ¯Ô˜
ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÓÔ¯Ô˜

ÂÓÔ¯ÔÔÈfi˜ ➞ -ÔÈÒ
ÂÓÔ¯ÔÔÈÒ ➞ ¤ÓÔ¯Ô˜
ÂÓÔ¯ÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ

¤ÓÔ¯Ô˜
¤ÓÛÙ·ÛË ➞ ÂÓ›ÛÙ·Ì·È

¤ÓÛÙÈÎÙÔ
ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰Ë˜ ➞ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ
ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ ➞ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ

ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓˆ ➞ ÂÓ-
ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ➞ ÂÓ-

ÂÓÙ¿ÍÂÈ
¤ÓÙ·ÍË ➞ ÂÓÙ¿ÛÛˆ

¤ÓÙ·ÛË
ÂÓÙ¿ÛÛˆ

ÂÓÙ·ÙÈÎ¿ ➞ ¤ÓÙ·ÛË
ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ ➞ ¤ÓÙ·ÛË

ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ
ÂÓÙ·ÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÓÙ·ÛË

ÂÓÙÂ›Óˆ ➞ ¤ÓÙ·ÛË
¤ÓÙÈÌ· ➞ ¤ÓÙÈÌÔ˜

¤ÓÙÈÌÔ˜
ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· ➞ ¤ÓÙÈÌÔ˜

ÂÓÙ›Ìˆ˜ ➞ ¤ÓÙÈÌÔ˜
ÂÓÙÔÏ‹

¤ÓÙÔÓ· ➞ ¤ÓÙ·ÛË
¤ÓÙÔÓÔ˜ ➞ ¤ÓÙ·ÛË
ÂÓÙfiÓˆ˜ ➞ ¤ÓÙ·ÛË

ÂÓÙÔ›˙ˆ
ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ➞ ÂÓÙÔ›˙ˆ

ÂÓÙfi˜1

ÂÓÙfi˜2 ➞ ÂÓÙfi˜1

¤ÓÙ˘Ô ➞ ¤ÓÙ˘Ô˜
¤ÓÙ˘Ô˜

ÂÓÙ‡ˆÛË
ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ˆ ➞ ÂÓÙ‡ˆÛË
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¿ ➞ ÂÓÙ‡ˆÛË

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ➞ ÂÓÙ‡ˆÛË
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi˜ ➞ ÂÓÙ‡ˆÛË
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καλείται στη συνείδησή μας από ένα εξωτε-

ρικό ερέθισμα: Η στάση του προκάλεσε άσχη-

μη ~. μου κάνει ~ κτ: προκαλεί κτ τον θαυ-

μασμό μου, προσελκύει την προσοχή μου:

Μας έκανε ~ το ακριβό του ντύσιμο. ❷ αβέ-

βαιη γνώμη: Mας έδωσε την ~ ότι δε γνωρί-

ζει καλά την υπόθεση. εντυπωσιάζω -ομαι:

(μτβ.) προκαλώ καλή εντύπωση: Η νέα του

ταινία εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς.

εντυπωσιακός -ή -ό: αυτός που προκαλεί

έντονη αίσθηση: Η εμφάνιση της ομάδας στον

τελικό ήταν ~. εντυπωσιακά (επίρρ.). εντυ-

πωσιασμός ο: το να εντυπωσιάζεται κπ, αλ-

λά και η επιδίωξη της επίδειξης: Μίλησε με

αυτό το ύφος για λόγους εντυπωσιασμού.

ενώ (σύνδ.): εισάγει πρόταση που δηλώνει ❶ κτ

αντίθετο με αυτό που εκφράζει η κύρια πρό-

ταση = παρόλο που, μολονότι, αν και: Έφυ-

γε πολύ πρωί σήμερα, ~ συνήθως φεύγει πιο

αργά. ❷ γεγονός που συμβαίνει κατά το ίδιο

χρονικό διάστημα με κπ άλλο: ~ περπατού-

σαμε, συζητούσαμε για τα πολιτικά.

ενώνω -ομαι • ενωμένος & [επίσ., στη σημ. 3]

ηνωμένος (μτβ.) ❶ συνδέω δύο ή περισσότε-

ρα πράγματα ή χώρους: ~ δύο καλώδια. Η γέ-

φυρα ~ το Ρίο με το Αντίρριο. ❷ συνδέω ψυ-

χικά και πνευματικά: Τους ~ κοινοί αγώνες

από την εποχή της δικτατορίας. ❸ μππ. στην

ονομασία κρατών ή οργανισμών: Oργανι-

σμός Hνωμένων Eθνών/ Ηνωμένες Πολιτείες

Αμερικής. ένωση η: ❶ σύνδεση αντικειμένων,

πραγμάτων, χώρων κτλ. σε ένα ενιαίο σύνο-

λο. ❷ το σημείο όπου ενώνονται τα τμήματα

που απαρτίζουν ένα όλο: Η ~ δε φαινόταν -

τόσο καλά ήταν φταιγμένη! ❸ οργανισμός

συνεργασίας προσώπων, σωματείων, κρατών

κτλ.: Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση Ελλήνων

Χημικών. ❹ ΧΗΜ σύνθετη ουσία με ορισμέ-

νες ιδιότητες που σχηματίζεται από δύο ή πε-

ρισσότερα χημικά στοιχεία σε συγκεκριμένες

αναλογίες και της οποίας τα συστατικά είναι

αδύνατο να διαχωριστούν με φυσική μέθοδο

ή μέσο: ανόργανη / οργανική ~. ενωτικός -ή

-ό: αυτός που ενώνει = συνδετικός: Είναι ο ~

κρίκος μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστι-

κών οργανώσεων. ενωτικά (επίρρ.).

εξαγγέλλω -ομαι • αόρ. εξήγγειλα, παθ. αόρ.

εξαγγέλθηκα: (μτβ.) ανακοινώνω δημόσια: O

υπουργός εξήγγειλε μέτρα για την αναβάθμι-

ση της υγείας. εξαγγελία η: επίσημη δημόσια

ανακοίνωση: προεκλογικές εξαγγελίες για

μείωση της ανεργίας.

εξαγορά η: ❶ αγορά, απόκτηση κπ πράγματος:

Προχώρησε στην ~ του μεριδίου των συγγε-

νών του, για να έχει την πλήρη κυριότητα του

οικοπέδου. ❷ καταβολή χρηματικού ποσού

με σκοπό την απαλλαγή από υποχρέωση ή

ποινή. ❸ δωροδοκία: Κατηγορείται για ~ του

διαιτητή του αγώνα. εξαγοράζω -ομαι: (μτβ.)

❶ αγοράζω κτ. ❷ καταβάλλω χρηματικό πο-

σό για την απαλλαγή από υποχρέωση ή ποι-

νή: Εξαγόρασε τη στρατιωτική του θητεία. ❸

δίνω χρήματα σε κπ για να εξασφαλίσω την

εύνοια ή τη βοήθεια κπ = δωροδοκώ: Είχε πε-

τύχει την αναβολή της δίκης εξαγοράζοντας

τους δικαστές. εξαγοράσιμος -η -ο.

εξάγω -ομαι • πρτ. εξήγα, αόρ. εξήγαγα, παθ.

αόρ. [σπάν.] εξάχθηκα & [επίσ.] εξήχθην:

(μτβ.) ❶ μεταφέρω, πουλάω ή στέλνω στο

εξωτερικό προϊόν ή αγαθό ≠ εισάγω: H Ελλά-

δα ~ πλαστικά στις αραβικές χώρες. Συνελή-

φθη στα σύνορα να εξάγει παράνομα από τη

χώρα πολύτιμους λίθους. ❷ α. συνήθ. παθ.

(για συμπέρασμα, άποψη κτλ.) καταλήγω:

Από όσα λες εξάγεται το ακόλουθο συμπέρα-

σμα. β. βγάζω κτ από κάπου: ~ πετρέλαιο από

τη θάλασσα. εξαγωγή η: ❶ μεταφορά προϊό-

ντος ή αγαθού στο εξωτερικό ≠ εισαγωγή: Η

Ελλάδα, από χώρα εξαγωγής εργατικού δυ-

ναμικού, έγινε χώρα αθρόας εισαγωγής. ❷ α.

αφαίρεση από ένα σύνολο, βγάλσιμο: Η ~ δο-

ντιού θεωρείται μικρή χειρουργική επέμβαση.

β. [επίσ.] η κατάληξη (για συμπέρασμα, άπο-

ψη κτλ.): Δέχθηκε πιέσεις για την ~ του πορί-

σματος. εξαγωγικός -ή -ό.

(ε)ξάδελφος & (ε)ξάδερφος, (ε)ξαδέλφη &

(ε)ξαδέρφη η: ο γιος ή η κόρη θείου ή θείας

κπ: Η κόρη της αδερφής της μαμάς μου είναι

πρώτη μου ~. ξαδέλφι & ξαδέρφι το: το παι-

δί θείου ή θείας κπ, ανεξαρτήτως φύλου.

εξαιρετικός -ή -ό: ❶ αυτός που ξεχωρίζει από

το σύνολο, ο πολύ καλός: Πρόκειται για ~

καθηγητή. ❷ αυτός που είναι πολύ μεγάλος

ή πολύ έντονος: H εκδήλωση είχε ~ επιτυχία.

εξαιρετικά (επίρρ.). εξαίρετος -η -ο: εξαι-

ρετικός (σημ. 1): ~ επιστήμονας. εξαίρετα

(επίρρ.).

Το επίθ. εξαιρετικός είναι μτφρδ. από το γαλλ.

exceptionnel, ενώ το εξαίρετος προέρχεται από το

ΑΕ âÍ·›ÚÂÙÔ˜, παράγωγο του ρ. âÍ·ÈÚá.

εξαιρώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ αποκλείω, ξεχωρίζω

κπ ή κτ από το σύνολο στο οποίο ανήκει, δεν
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ενώ

εξαιρώ 

ÂÓÒ
ÂÓˆÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÓÒÓˆ

ÂÓÒÓˆ
ÂÓÒÈÔÓ ➞ ÚfiıÂÛË - §¤ÍÂÈ˜

ÌÂ ÚÔıÂÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¤ÓˆÛË ➞ ÂÓÒÓˆ

ÂÓˆÙÈÎ¿ ➞ ÂÓÒÓˆ
ÂÓˆÙÈÎfi˜ ➞ ÂÓÒÓˆ

ÂÍ ➞ ÚfiıÂÛË - §fiÁÈÂ˜ ÚÔ-
ı¤ÛÂÈ˜

ÂÍ- ➞ ÂÎ-
¤Í- ➞ ÂÎ-

ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ➞ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏˆ
ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏˆ

ÂÍ·ÁÔÚ¿
ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ˆ ➞ ÂÍ·ÁÔÚ¿

ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌÔ˜ ➞ ÂÍ·ÁÔÚ¿
ÂÍ¿Áˆ

ÂÍ·ÁˆÁ‹ ➞ ÂÍ¿Áˆ
ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi˜ ➞ ÂÍ¿Áˆ

ÂÍ·‰¤ÏÊË ➞ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜
ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜

ÂÍ·‰¤ÚÊË ➞ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜
ÂÍ¿‰ÂÚÊÔ˜ ➞ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜

ÂÍ·›ÚÂÛË ➞ ÂÍ·ÈÚÒ
ÂÍ·›ÚÂÙ· ➞ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜

ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ➞ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜

ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ ➞ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜
ÂÍ·ÈÚÒ
ÂÍ·›Úˆ
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το(ν) συμπεριλαμβάνω σ’ ένα σύνολο: Από

τη νέα νομοθετική ρύθμιση εξαιρούνται όσοι

μετανάστες ήλθαν από τη Ρωσία. ❷ ΓΛΩΣΣ

παθ. αποκλίνω από τον κανόνα της Γραμ-

ματικής: Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε

-ίζω γράφονται με ι - εξαιρούνται τα δανεί-

ζω, δακρύζω κτλ. εξαίρεση η: ❶ η διάκριση,

ο αποκλεισμός (προσώπου ή πράγματος)

από το σύνολο στο οποίο ανήκει: Ο καθηγη-

τής μάς αντιμετωπίζει όλους δίκαια, δεν κά-

νει εξαιρέσεις. ❷ παρέκκλιση από τον γενι-

κό κανόνα.

εξαίρω -ομαι • αόρ. εξήρα, παθ. αόρ. εξάρθηκα

& [επίσ.] εξήρθην: [επίσ.] (μτβ.) επαινώ, εγκω-

μιάζω: Εξήρε το θάρρος του νέου. έξαρση η:

❶ το να επαινείται, να εγκωμιάζεται κάτι: ~

του αγωνιστικού πνεύματος των φοιτητών

του Πολυτεχνείου στην ομιλία του Διευθυντή

για τη 17η Νοεμβρίου. ❷ (πνευματική και ψυ-

χική) κορύφωση, ανάταση ≠ ύφεση: Στην πα-

ρέλαση υπήρχε διάχυτο κλίμα εθνικής έξαρ-

σης. ❸ πολύ μεγάλη αύξηση της έντασης, έντο-

νη κλιμάκωση μιας κατάστασης: ~ της εγκλη-

ματικότητας στις μεγαλουπόλεις.

εξαίσιος -α -ο: αυτός που προκαλεί τον θαυμα-

σμό, που είναι πολύ ωραίος: Είδαμε μία ~ πα-

ράσταση. εξαίσια (επίρρ.).

Από το ΑΕ âÍ·›ÛÈÔ˜, σύνθετο από τα âÍ + ·úÛÈÔ˜.

εξακολουθώ: ❶ (μτβ.) συνεχίζω να κάνω κτ χω-

ρίς διακοπή = συνεχίζω: Θα εξακολουθήσεις

να πηγαίνεις στη δουλειά, ενώ δε σε πληρώ-

νουν. ❷ (αμτβ.) διαρκώ, παρατείνομαι χρονι-

κά: H κακοκαιρία θα εξακολουθήσει όλη την

εβδομάδα. εξακολούθηση η: συνέχιση, παρά-

ταση. κατ΄ εξακολούθηση / ιν: συνεχώς, αδιά-

κοπα: Έχει τιμωρηθεί κατ΄ εξακολούθησιν

για υβριστική συμπεριφορά. εξακολουθητι-

κός -ή -ό. εξακολουθητικά (επίρρ.).

εξακριβώνω -ομαι: (μτβ.) διαπιστώνω την ακρί-

βεια πράγματος, γεγονότος κτλ. μετά από λε-

πτομερή έρευνα: Προσπαθεί να εξακριβώσει

αν αληθεύει η είδηση της παραίτησης του

υπουργού. εξακρίβωση η: ακριβής διαπίστω-

ση: H αστυνομία τον οδήγησε στο Τμήμα για

~ στοιχείων.

Από το AE ρ. âÍ·ÎÚÈ‚á, σύνθετο από τα âÍ + àÎÚÈ-

‚fiˆ -á (< àÎÚÈ‚‹˜).

εξαλείφω -ομαι: (μτβ.) εξαφανίζω κτ, κατα-

στρέφω ολοσχερώς: Υποσχέθηκε να εξαλεί-

ψει την εγκληματικότητα. εξάλειψη η.

έξαλλος -η -ο: ❶ αυτός που δεν μπορεί να συ-

γκρατήσει τον εαυτό του λόγω έντονου συ-

ναισθήματος, και (συνεκδ.) η σχετική συμπε-

ριφορά: Μόλις άκουσε τις κατηγορίες ενα-

ντίον του, έγινε ~. Οι φίλαθλοι ξέσπασαν σε

έξαλλους πανηγυρισμούς. ❷ αυτός που

υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, που προκαλεί:

Ενόχλησε ορισμένους το ~ ντύσιμό της. έξαλ-

λα (επίρρ.). εξαλλοσύνη η.

εξάνθημα το: ΙΑΤΡ δερματική αλλοίωση (με σπυ-

ράκια, κηλίδες κτλ.) που προκαλείται από αλ-

λεργία ή ως σύμπτωμα ορισμένων ασθενειών.

εξανθηματικός -ή -ό.

εξανίσταμαι: [επίσ.] (αμτβ.) θυμώνω και εκ-

φράζω έντονα την αγανάκτησή μου: Όταν

ακούει να κατηγορούν άδικα τη νεολαία, εξα-

νίσταται.�� σχ. ενίσταμαι.

εξαντλώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ προκαλώ μεγάλη σω-

ματική ή ψυχική αποδυνάμωση: O οργανι-

σμός του είναι πολύ εξαντλημένος από την

ίωση. ❷ καταναλώνω μέχρι τέλους: Τα εισι-

τήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί. Εξα-

ντλήθηκε η υπομονή μου, όλοι για τιμωρία

στον Γυμνασιάρχη! ❸ πραγματεύομαι ένα θέ-

μα λεπτομερώς: Αφού το εξαντλήσαμε το ζή-

τημα, γιατί το ξανασυζητάς; εξάντληση η: ❶

σωματική ή ψυχική εξουθένωση κάποιου:

Ένιωθε ~ από την πολυήμερη περιπλάνηση.

❷ α. κατανάλωση μέχρι τέλους: Η ~ των απο-

θεμάτων σε λαχανικά οφείλεται στην κακο-

καιρία. ~ του νέου μυθιστορήματος του γνω-

στού Ιταλού συγγραφέα. β. χρήση, άσκηση

στον υπέρτατο βαθμό: ~ των ορίων επιείκει-

ας. ❸ πλήρης διερεύνηση: η ~ ενός θέματος.

εξαντλητικός -ή -ό. εξαντλητικά (επίρρ.).

εξαπατώ -ώμαι: (μτβ.) ξεγελώ κπ, στήνω απάτη

σε βάρος κάποιου: Ο πολιτικός αυτός προ-

σπαθεί να εξαπατήσει τον λαό με ψεύτικες

υποσχέσεις. εξαπάτηση η: η προσπάθεια να

εξαπατήσει κάποιον = ξεγέλασμα, κοροϊδία.

εξαπλώνω -ομαι: ❶ παθ. καλύπτω όλο και με-

γαλύτερη γεωγραφική έκταση, επεκτείνομαι:

Η κακή φήμη της εταιρείας εξαπλώθηκε πολύ

γρήγορα στην αγορά. ❷ (μτβ.) κάνω κτ γνω-

στό σε ευρύτερο κοινό, διαδίδω: Η χρήση του

Διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς εξα-

πλώθηκε ταχύτατα σ’ όλο τον πλανήτη. εξά-

πλωση η: επέκταση, διάδοση: η ~ της αθλητι-

κής βίας. η ~ μιας πολιτικής ιδεολογίας.
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Από το ελνστ. ρ. âÍ·Ïá, σύνθετο από τα âÍ + êÏá

(< êÏÔÜ˜).

εξάπτω -ομαι: (μτβ.) ❶ διεγείρω, ανάβω: Η

προκλητική δήλωση του προέδρου ~ τον φα-

νατισμό των οπαδών της ομάδας. ❷ παθ. θυ-

μώνω, νευριάζω εύκολα: Mην εξάπτεσαι, θα

πάθεις τίποτα! έξαψη η: ❶ έντονη διέγερση

(συναισθημάτων, παθών): ❷ ΙΑΤΡ αύξηση της

θερμοκρασίας, κυρίως κοκκίνισμα στο πρό-

σωπο, που οφείλεται σε πρόβλημα στην κυ-

κλοφορία του αίματος.

Aπό το ελνστ. ρ. âÍ¿Ùˆ «αναφλέγω».

εξαργυρώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ μετατρέπω σε χρή-

ματα την αξία ενός τίτλου: Πού θα εξαργυ-

ρώσω το λαχείο; ❷ [μειωτ.] αποκομίζω υλι-

κά οφέλη ως αντάλλαγμα της προσφοράς

μου: Προσπαθεί να εξαργυρώσει με ανώτερες

διευθυντικές θέσεις τη συμμετοχή του στην

εξέγερση του Πολυτεχνείου. εξαργύρωση η.

Από το AE ρ. âÍ·ÚÁ˘Úfiˆ -á, σύνθετο από τα âÍ +

àÚÁ˘Úá (< àÚÁ˘ÚÔÜ˜).

εξαρθρώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ ΙΑΤΡ προκαλώ τη με-

τατόπιση οστού από την άρθρωσή του = βγά-

ζω: Με τον ώμο εξαρθρωμένο, αποχώρησε

από το παιχνίδι. ❷ (μτφ.) πετυχαίνω τη διά-

λυση μιας ομάδας (συνήθως εγκληματικής):

H αστυνομία εξάρθρωσε σπείρα κακοποιών.

εξάρθρωση η.

Από το AE ρ. âÍ·ÚıÚfiˆ & -¤ˆ -á, σύνθετο από τα

âÍ + àÚıÚá (< ôÚıÚÔÓ).

εξαρτώ -ιέμαι & -ώμαι • μππ. εξαρτημένος:

(μτβ.) ❶ βασίζω κτ σε ορισμένους παράγο-

ντες: ~ την επιτυχία της διδασκαλίας από τη

συμμετοχή της τάξης. ❷ παθ. στηρίζομαι σε,

συνδέομαι με: Οι αλλαγές στην εκπαίδευση

θα εξαρτηθούν από τις οικονομικές δυνατό-

τητες της χώρας. ❸ παθ. τριτοπρ. είναι ενδε-

χόμενο, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις:

-Θα μας συνοδεύσεις στον χορό; -Eξαρτάται

από το ποιος άλλος θα είναι μαζί σας. ❹ παθ.

βρίσκομαι υπό την εξουσία κάποιου άλλου:

Οι χώρες του τρίτου κόσμου εξαρτώνται οι-

κονομικά και πολιτικά από τις ισχυρές χώ-

ρες. ❺ μππ. α. αυτός που έχει εθιστεί στα ναρ-

κωτικά: κέντρο περίθαλψης εξαρτημένων

ατόμων. β. εξαρτημένη πρόταση: ΓΛΩΣΣ δευ-

τερεύουσα πρόταση. εξάρτηση η: ❶ η στενή

σχέση μεταξύ δύο φαινομένων κτλ.: η ~ της

επαγγελματικής επιτυχίας από την οικογε-

νειακή συμπαράσταση. ❷ η σχέση υποταγής

ή άμεσης επιρροής από κπ: Είναι εμφανής η

οικονομική της ~ απ’ αυτόν. ❸ εθισμός: ~

από παραισθησιογόνες ουσίες. εξάρτημα το:

το καθένα από τα μέρη που ανήκει σε ορι-

σμένο μηχάνημα, μηχανισμό κτλ. και συμ-

βάλλει στη λειτουργία του: τα εξαρτήματα

του ραδιοφώνου.

εξασθενώ • αόρ. εξασθένησα, μππ. εξασθενημέ-

νος: (αμτβ.) χάνω τις δυνάμεις μου, μειώνε-

ται η έντασή μου: εξασθενημένος οργανι-

σμός. Οι άνεμοι εξασθενούν. εξασθένηση η:

μείωση δύναμης, ισχύος ή έντασης: Προβλέ-

πεται ~ των ανέμων αύριο. Ένα από τα συ-

μπτώματα της ασθένειας αυτής είναι η ~ του

οργανισμού. = αδυναμία.

εξασκώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ βοηθώ κπ να γίνει

ικανός, εκπαιδεύω για μια ορισμένη δραστη-

ριότητα: Στο πρόγραμμα αυτό θα εξασκηθώ

στη χρήση των πολυμέσων. ❷ εφαρμόζω κτ

που έμαθα θεωρητικά στην πράξη: Σπούδα-

σε κτηνιατρική, αλλά δεν έχει εξασκήσει το

επάγγελμα του κτηνιάτρου μέχρι σήμερα.

εξάσκηση η: ❶ άσκηση ορισμένης δραστη-

ριότητας με σκοπό τη βελτίωση: Η καθημερι-

νή ~ στη χρήση της Ιταλικής είναι απαραίτη-

τη, αν θέλεις να πας για σπουδές στην Ιταλία.

❷ εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων στην πρά-

ξη: πρακτική ~.

εξασφαλίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ πετυχαίνω να απο-

κτήσω ή πραγματοποιώ κτ ενεργώντας κα-

τάλληλα: Κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση

στο Δημόσιο. Η ομάδα μας εξασφάλισε την

πρόκριση. ❷ κάνω τις απαραίτητες ενέργειες

ώστε κπ να έχει ασφάλεια (κυρίως οικονομι-

κή): Με τη διαθήκη του εξασφάλισε τα παι-

διά του. ❸ παθ. προφυλάσσω τον εαυτό μου

από μελλοντικό κίνδυνο: Πρόσεξε την εγ-

γύηση του μηχανήματος για καλό και για κα-

κό! εξασφάλιση η: το να εξασφαλίζει κπ κτ ή

κπ: επαγγελματική ~. Στάθηκαν ώρες στην

ουρά για την ~ των εισιτηρίων.

εξάτμιση η: ❶ φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο

ένα υγρό μετατρέπεται σε αέριο. ❷ ΜΗΧΑΝ

σωλήνας από τον οποίο εκπέμπονται τα καυ-

σαέρια οχήματος: εξατμίσεις των αυτοκινή-

των. εξατμίζω -ομαι: ❶ (μτβ.) προκαλώ εξά-

τμιση ενός υγρού: H μεγάλη ζέστη του καλο-
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καιριού ~ το νερό από τα ανοιχτά δοχεία. ❷

παθ. (αμτβ.) μετατρέπομαι από υγρό σε αέριο:

Η βενζίνη εξατμίστηκε. ❸ παθ. (μτφ.) εξαφα-

νίζομαι, χάνομαι: Η επιθυμία τους να ζήσουν

στη φύση εξατμίστηκε. 

Από το ΑΕ ρ. âÍ·ÙÌ›˙ˆ, σύνθετο από τα âÍ + àÙÌ›-

˙ˆ (< àÙÌfi˜).

εξαφανίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω κπ ή κτ να μη

φαίνεται ή να μην υπάρχει: Εξαφάνισε τα

γλυκά, για να μην τα φάμε. Οι ενέργειες του

ανθρώπου κατά της φύσης έχουν εξαφανίσει

πολλά είδη ζώων. ❷ παθ. δεν είναι γνωστό

πού βρίσκομαι: Εξαφανίστηκαν πολύτιμα έγ-

γραφα από το γραφείο του υπουργού. ❸ κα-

ταστρέφω ολοσχερώς: Μια πυρηνική έκρηξη

μπορεί να εξαφανίσει μία ολόκληρη χώρα.

εξαφάνιση η: το να μη φαίνεται κπ ή κτ, να

έχει χαθεί ή να μην υπάρχει πια: H ~ του παι-

διού δηλώθηκε στην αστυνομία. Πολλά είδη

πουλιών, τα οποία απειλούνται με ~, θα μπο-

ρέσουν να σωθούν.

εξέγερση η: βίαιη, ομαδική κινητοποίηση ενα-

ντίον οποιασδήποτε εξουσίας: η ~ των φοι-

τητών του Πολυτεχνείου κατά της δικτατο-

ρίας. εξεγείρω -ομαι: (μτβ.) συνήθ. παθ. πα-

ρακινώ σε αντίδραση ή επανάσταση = ξεση-

κώνω: Οι ιθαγενείς εξεγέρθηκαν κατά των

αποικιοκρατών. 

εξέδρα η: ❶ κατασκευή επίπεδη και υπερυψω-

μένη, με σκοπό να βλέπουν ή να φαίνονται

καλύτερα όσοι ανεβαίνουν πάνω της: η ~ των

επισήμων. ❷ σειρές καθισμάτων στα οποία

κάθονται θεατές, κυρίως σε γήπεδα, και (συ-

νεκδ.) το σύνολο των θεατών αυτών των σει-

ρών: Έχει πολύ κόσμο, είναι γεμάτες οι εξέ-

δρες. Όλη η ~ σηκώθηκε όρθια πανηγυρίζο-

ντας το γκολ.

Από το ΑΕ âÍ¤‰Ú· «ταράτσα σκεπαστή με καθί-

σματα» (< âÍ + ≤‰Ú·).

εξελίσσω -ομαι: (μτβ.) ❶ συνήθ. παθ. μεταβάλ-

λω κτ σταδιακά: Η ελληνική γλώσσα εξελίσ-

σεται συνεχώς. ❷ παθ. προοδεύω, βελτιώνο-

μαι, αναπτύσσομαι: Εξελίχθηκε σε σπουδαίο

επιστήμονα. Το εργοστάσιο εκσυγχρονίστηκε

με μηχανήματα εξελιγμένης τεχνολογίας. εξέ-

λιξη η. εξελικτικός -ή -ό. εξελικτικά (επίρρ.).

εξελίξιμος -η -ο.

εξερευνώ -ώμαι: (μτβ.) ❶ ερευνώ κπ (άγνωστο)

τόπο για να τον γνωρίσω: Εξερεύνησε τη χώ-

ρα και έφτιαξε τους πρώτους χάρτες. Το παι-

δί προσπαθεί να εξερευνήσει και να ανακα-

λύψει τον κόσμο. ❷ (μτφ.) ερευνώ κτ με προ-

σοχή για να ανακαλύψω όλες τις πτυχές του:

Στο έργο του προσπαθεί να εξερευνήσει την

ανθρώπινη ψυχή. εξερεύνηση η: ❶ έρευνα σε

άγνωστο τόπο: Δύο διαστημόπλοια θα διατε-

θούν για την ~ του Άρη. ❷ προσεκτική μελέ-

τη θέματος ή αντικειμένου: Ασχολείται με την

~ των σύγχρονων δρόμων της επικοινωνίας.

εξερευνητής ο, -ήτρια η. εξερευνητικός -ή -ό.

εξετάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ μελετώ κτ προσεκτικά

για να καταλήξω σε συμπεράσματα: Ο εισαγ-

γελέας εξέτασε όλα τα στοιχεία που του παρέ-

δωσε η αστυνομία. ❷ ελέγχω τις γνώσεις κπ:

Άρχισε να ~ τους μαθητές. ❸ ελέγχω την κα-

τάσταση της υγείας κπ: Σε εξέτασε ο γιατρός;

εξέταση η. εξεταστής ο, -άστρια η. εξεταστι-

κός -ή -ό. εξεταστικά (επίρρ.).

εξευμενίζω -ομαι: (μτβ.) μειώνω την οργή κπ =

καταπραΰνω: Πρόσφεραν θυσία στην Ήρα,

για να την εξευμενίσουν. εξευμενισμός ο.

εξευμενιστικός -ή -ό. εξευμενιστικά (επίρρ.).

εξεύρεση η: [επίσ.] εύρεση κπ πράγματος μετά

από επίμονη και κοπιαστική προσπάθεια: Γί-

νονται προσπάθειες για την ~ λύσης στο Κυ-

πριακό.

εξευτελίζω -ομαι: (μτβ.) προσβάλλω πολύ κπ,

τον ταπεινώνω = [οικ.] ξεφτιλίζω: Του μίλη-

σε άσχημα, τον εξευτέλισε μπροστά στον κό-

σμο. Η ομάδα εξευτελίστηκε με τέτοια ήττα.

εξευτελισμός ο. εξευτελιστικός -ή -ό. εξευτε-

λιστικά (επίρρ.)

Από το ελνστ. âÍÂ˘ÙÂÏ›˙ˆ, σύνθετο από τα âÍ +

ÂéÙÂÏ›˙ˆ (< ÂéÙÂÏ‹˜).�� λ. ξεφτιλίζω.

εξηγώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ αναλύω κτ έτσι, ώστε να

το καταλάβει κπ: Μας το εξήγησε με λόγια

απλά και κατανοητά. Μας εξηγούσε για ποιο

λόγο δεν μπορούμε να μπούμε. ❷ ερμηνεύω

κτ: Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς την αλ-

λαγή στη συμπεριφορά του. ❸ (& παθ.) ξεκα-

θαρίζω τη στάση μου, δικαιολογούμαι: Έχω

εξηγηθεί μαζί του και δε θα υπάρξει καμία

παρεξήγηση. εξήγηση η.

Από το AE ρ. âÍËÁÔÜÌ·È, σύνθετο από τα âÍ +

ìÁÔÜÌ·È, που συνδύαζε τις σημ. «είμαι αρχηγός»

και «ερμηνεύω» («δείχνω τον δρόμο»).
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εξαφανίζω

εξηγώ 

ÂÍ·Ê·Ó›˙ˆ
ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ➞ ÂÍ·Ê·Ó›˙ˆ

¤Í·„Ë ➞ ÂÍ¿Ùˆ
ÂÍÂ‚›·Û· ➞ ÂÎ‚È¿˙ˆ

ÂÍÂÁÂ›Úˆ ➞ ÂÍ¤ÁÂÚÛË
ÂÍ¤ÁÂÚÛË

ÂÍ¤‰È‰· ➞ ÂÎ‰›‰ˆ
ÂÍ¤‰Ú·

ÂÍ¤‰ˆÛ· ➞ ÂÎ‰›‰ˆ
ÂÍ¤ıÂÛ· ➞ ÂÎı¤Ùˆ
ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ➞ ÂÎ-
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡ˆ ➞ ÂÎ-

ÂÍÂÏ¤ÁËÓ ➞ ÂÎÏ¤Áˆ
ÂÍ¤ÏÂÍ· ➞ ÂÎÏ¤Áˆ

ÂÍÂÏÈÎÙÈÎ¿ ➞ ÂÍÂÏ›ÛÛˆ
ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÂÏ›ÛÛˆ

ÂÍ¤ÏÈÍË ➞ ÂÍÂÏ›ÛÛˆ
ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ˜ ➞ ÂÍÂÏ›ÛÛˆ

ÂÍÂÏ›ÛÛˆ
ÂÍ¤ÂÌ„· ➞ ÂÎ¤Ìˆ

ÂÍ¤ÂÛ· ➞ ÂÎ›Ùˆ
ÂÍÂÏ¿ÁËÓ ➞ ÂÎÏ‹ÙÙˆ
ÂÍ¤ÏËÍ· ➞ ÂÎÏ‹ÙÙˆ

ÂÍ¤ÓÂ˘Û· ➞ ÂÎÓ¤ˆ
ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË ➞ ÂÍÂÚÂ˘ÓÒ
ÂÍÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ➞ ÂÍÂÚÂ˘ÓÒ

ÂÍÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÂÚÂ˘ÓÒ
ÂÍÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ· ➞ ÂÍÂÚÂ˘ÓÒ

ÂÍÂÚÂ˘ÓÒ
ÂÍÂÚÚ¿ÁËÓ ➞ ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ì·È

ÂÍÂÙ¿˙ˆ
ÂÍ¤Ù·ÛË ➞ ÂÍÂÙ¿˙ˆ

ÂÍÂÙ·ÛÙ‹˜ ➞ ÂÍÂÙ¿˙ˆ
ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÍÂÙ¿˙ˆ

ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÂÙ¿˙ˆ
ÂÍÂÙ¿ÛÙÚÈ· ➞ ÂÍÂÙ¿˙ˆ

ÂÍ¤ÙÂÈÓ· ➞ ÂÎÙÂ›Óˆ
ÂÍÂÙ¤ÏÂÛ· ➞ ÂÎÙÂÏÒ

ÂÍÂ˘ÌÂÓ›˙ˆ
ÂÍÂ˘ÌÂÓÈÛÌfi˜ ➞ ÂÍÂ˘ÌÂÓ›˙ˆ

ÂÍÂ˘ÌÂÓÈÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÍÂ˘ÌÂÓ›˙ˆ
ÂÍÂ˘ÌÂÓÈÛÙÈÎfi˜ ➞ 

ÂÍÂ˘ÌÂÓ›˙ˆ
ÂÍÂ‡ÚÂÛË

ÂÍÂ˘ÙÂÏ›˙ˆ
ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÌfi˜ ➞ ÂÍÂ˘ÙÂÏ›˙ˆ

ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÍÂ˘ÙÂÏ›˙ˆ
ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÂ˘ÙÂÏ›˙ˆ

¤ÍË ➞ Û¯. ¤¯ˆ
ÂÍ‹Á· ➞ ÂÍ¿Áˆ

ÂÍ‹Á·Á· ➞ ÂÍ¿Áˆ
ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ· ➞ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏˆ

ÂÍ‹ÁËÛË ➞ ÂÍËÁÒ
ÂÍËÁÒ

ÂÍËÌÂÚÒÓˆ ➞ ÂÎ-
ÂÍËÌ¤ÚˆÛË ➞ ÂÎ-
ÂÍ‹Ú· ➞ ÂÍ·›Úˆ

ÂÍ‹ÚıËÓ ➞ ÂÍ·›Úˆ
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εξής1 (επίρρ.): στις εκφρ. ως ~: με τον παρακά-

τω τρόπο, έτσι: Θα συνεχίσουμε ως εξής…

στο ~: στη συνέχεια, από δω και μπρος, στο

μέλλον: Από εδώ και ~ δε δίνονται διευκρι-

νίσεις στους εξεταζόμενους. εξής2 (επίθ.) •
άκλ.: αυτός που παρουσιάζεται στη συνέχεια

= ακόλουθος: Θα μου αγοράσεις τα ~ προϊό-

ντα. (& ως ουσ.) Σου εφιστώ την προσοχή στο

εξής…�� σχ. άνω.

εξιλεώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ μειώνω την οργή κπ

(κυρίως θεότητας) προς το πρόσωπό μου,

εξευμενίζω. ❷ παθ. μου δίνεται συγχώρεση

για κάποια ενέργεια ή συμπεριφορά μου: Χά-

ρισε την περιουσία του στους φτωχούς, για

να εξιλεωθεί για τις αδικίες που έκανε. εξι-

λέωση η: εξευμενισμός, συγχώρεση για συ-

γκεκριμένη ενέργεια ή συμπεριφορά. εξιλα-

στήριος -α -ο: συνήθ. στην έκφρ. ~ θύμα: αυ-

τός που σκόπιμα ενοχοποιείται και τιμωρεί-

ται για κτ, ενώ δε λογοδοτούν οι πραγματι-

κοί υπεύθυνοι = αποδιοπομπαίος τράγος.

εξίσου (επίρρ.): ❶ στον ίδιο βαθμό με τους άλ-

λους: Και οι δύο παίκτες είναι ~ καλοί στην

επίθεση. ❷ σε ίση ποσότητα, σε ίσα μέρη: Θα

μοιραστούμε ~ τα κέρδη.

εξισώνω -ομαι: (μτβ.) κάνω κπ ή κτ ίσο με κπ ή

κτ άλλο: Μην ~ την προσφορά τη δική μας με

εκείνη των πολιτικών μας αντιπάλων. εξί-

σωση η: ❶ το να εξισώνει κανείς κπ ή κτ με

κπ ή κτ άλλο. ❷ ΜΑΘ ισότητα η οποία περι-

λαμβάνει μεταβλητές και επαληθεύεται για

συγκεκριμένες τιμές τους: ~ πρώτου / δευτέ-

ρου βαθμού.

εξιτήριο το: έγγραφο νοσοκομείου που παίρνει

υποχρεωτικά ο ασθενής όταν φεύγει από αυ-

τό ≠ εισιτήριο.

εξιχνιάζω -ομαι: (μτβ.) ανακαλύπτω την αλή-

θεια, τα αίτια, τη λύση σε μια σκοτεινή υπό-

θεση: Η αστυνομία προσπαθεί να εξιχνιάσει

αυτό το φρικτό έγκλημα. εξιχνίαση η.

Από το ελνστ. ρ. âÍÈ¯ÓÈ¿˙ˆ, Û‡ÓıÂÙÔ από τα âÍ +

ú¯ÓÔ˜.

έξοδο το: συνήθ. πληθ. το χρηματικό ποσό που

ξοδεύει κπ πληρώνοντας αγαθά, υπηρεσίες

κτλ. ≠ έσοδο: Ο γιος μου σπουδάζει, γι’ αυτό

έχω πολλά ~.

έξοδος η: ≠ είσοδος ❶ το να βγει κπ έξω από κπ

κλειστό χώρο ή τόπο: Μετά την ~ του από το

κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός δεν έκανε δη-

λώσεις. Του απαγορεύτηκε η ~ από τη χώρα.

η Έξοδος του Mεσολογγίου. ❷ το σημείο από

όπου βγαίνει κπ από κλειστό χώρο ή ορισμέ-

νο τόπο: Η σήραγγα αυτή έχει ~ στα χίλια μέ-

τρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις

εξόδους της πόλης. ❸ α. το να βγει κπ από το

σπίτι του για να ψυχαγωγηθεί: Απόψε έχου-

με ~, θα πάμε σ’ έναν χορό. β. μαζική φυγή

από μεγάλο αστικό κέντρο: Η μεγάλη ~ του

Πάσχα συνεχίζεται. ❹ απομάκρυνση από μια

αρνητική κατάσταση: Τα μέτρα αυτά μπο-

ρούν να οδηγήσουν την εκπαίδευση στην ~

από την κρίση. ❺ ΦΙΛΟΛ το τελευταίο τμήμα

της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, όπου ο χο-

ρός αποχωρεί από τη σκηνή.

Από το ΑΕ öÍÔ‰Ô˜, σύνθετο από τα âÍ + ï‰fi˜ «δρό-

μος».

εξοικειώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω κπ οικείο, φι-

λικό με κπ άλλο ή με κτ: Το βιβλίο επιχειρεί,

με παραδείγματα και εικόνες, να εξοικειώσει

τα παιδιά με την τέχνη. ❷ παθ. συνηθίζω σε

κτ, μαθαίνω: Οι περισσότεροι Έλληνες δεν

είναι ακόμα εξοικειωμένοι με την τεχνολο-

γία. εξοικείωση η.

εξοικονομώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ κάνω οικονομία

σε κτ που είναι απαραίτητο, δε σπαταλώ:

Προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα, για

να βοηθήσει τους γονείς του. Με τα νέα πλη-

ροφοριακά συστήματα οι εταιρείες εξοικο-

νομούν χρόνο και χρήμα. ❷ καταφέρνω να

εξασφαλίσω κάτι: Όταν ήμουν φοιτητής,

δούλευα για να εξοικονομώ κάποια χρήματα.

εξοικονόμηση η.

εξολοθρεύω -ομαι: (μτβ.) εξοντώνω, καταστρέ-

φω ολοκληρωτικά: Τα νέα όπλα μπορούν να

εξολοθρεύσουν ολόκληρη χώρα. εξολόθρευ-

ση η. εξολοθρευτής ο, -εύτρια η. εξολοθρευ-

τικός -ή -ό.

Από το ελνστ. ρ. âÍÔÏÔıÚÂ‡ˆ, σύνθετο από τα âÍ +

ùÏÂıÚÔ˜ (από το AE ρ. ùÏÏ˘ÌÈ «καταστρέφω»).

εξομολογώ -ούμαι & [λαϊκ.] ξομολογώ & -άω

-ιέμαι: (μτβ.) ❶ ΕΚΚΛ α. (για κληρικό) ακούω

τα αμαρτήματα ενός πιστού κατά τη διάρκεια

του μυστηρίου της εξομολόγησης: Να πας

στον παπά να σε εξομολογήσει. β. παθ. (για

χριστιανό) λέω τα αμαρτήματά μου σε κληρι-

κό για να ζητήσω συγχώρεση: Πριν κοινωνή-

σεις, πρέπει να εξομολογηθείς. ❷ παθ. απο-

καλύπτω σε κπ ένα μυστικό, τις σκέψεις μου
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εξής

εξομολογώ 

ÂÍ‹˜1

ÂÍ‹˜2 ➞ ÂÍ‹˜1

ÂÍ‹¯ıËÓ ➞ ÂÍ¿Áˆ
ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ➞ ÂÍÈÏÂÒÓˆ

ÂÍÈÏÂÒÓˆ
ÂÍÈÏ¤ˆÛË ➞ ÂÍÈÏÂÒÓˆ

ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ➞ ÂÎ-
ÂÍÈÛÔÚÚÔËÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ-

ÂÍÈÛÔÚÚÔËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ-
ÂÍÈÛÔÚÚÔÒ ➞ ÂÎ-

ÂÍ›ÛÔ˘
ÂÍÈÛÒÓˆ

ÂÍ›ÛˆÛË ➞ ÂÍÈÛÒÓˆ
ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ

ÂÍÈ¯ÓÈ¿˙ˆ
ÂÍÈ¯Ó›·ÛË ➞ ÂÍÈ¯ÓÈ¿˙ˆ

¤ÍÔ‰Ô
¤ÍÔ‰Ô˜

ÂÍÔÈÎÂÈÒÓˆ
ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ➞ ÂÍÔÈÎÂÈÒÓˆ

ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ➞ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ
ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ

ÂÍÔÏfiıÚÂ˘ÛË ➞ ÂÍÔÏÔıÚÂ‡ˆ
ÂÍÔÏÔıÚÂ˘Ù‹˜ ➞ ÂÍÔÏÔıÚÂ‡ˆ

ÂÍÔÏÔıÚÂ‡ˆ
ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ➞ ÂÎ-

ÂÍÔÌ·Ï˘ÓÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ-
ÂÍÔÌ·Ï˘ÓÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ-

ÂÍÔÌ·Ï‡Óˆ ➞ ÂÎ-
ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË ➞ ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ

ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹ÚÈÔ ➞ 
ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ

ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜ ➞ ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ
ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈÎ¿ ➞ 

ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ
ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈÎfi˜ ➞

ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ
ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÙÚÈ· ➞ 

ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ
ÂÍÔÌÔÏfiÁÔ˜ ➞ ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ

ÂÍÔÌÔÏÔÁÒ
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κτλ.: Tης εξομολογήθηκε ότι αυτός είχε δια-

πράξει τον φόνο. εξομολόγηση η: ❶ ΕΚΚΛ ένα

από τα μυστήρια της εκκλησίας. ❷ το να εξο-

μολογείται (σημ. 2), καθώς και αυτό που εξο-

μολογείται κπ: Έκπληκτη άκουγε την ερωτική

του ~. εξομολογητικός -ή -ό. εξομολογητικά

(επίρρ.). εξομολόγος ο: ΕΚΚΛ κληρικός που

εξομολογεί. -ητήριο το: ΕΚΚΛ χώρος όπου γί-

νεται η εξομολόγηση. εξομολογητής ο, -ήτρια

η: ❶ μόνο αρσ. = εξομολόγος. ❷ πρόσωπο στο

οποίο εξομολογείται (σημ. 2) κπ κτ.

εξοντώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ σκοτώνω, αφανίζω:

Από τους βομβαρδισμούς εξοντώθηκαν χι-

λιάδες άμαχοι. ❷ προκαλώ πολύ μεγάλη κό-

πωση, φθορά: Εργάζονται κάτω από συνθή-

κες που τους εξοντώνουν. εξόντωση η. εξο-

ντωτικός -ή -ό. εξοντωτικά (επίρρ.).

εξορία η: ❶ ποινή απομάκρυνσης από τον τόπο

διαμονής κπ σε άλλη περιοχή ή χώρα, και (συ-

νεκδ.) το μέρος αυτό: Οι Αθηναίοι τιμωρού-

σαν με ~ όσους πίστευαν ότι έβλαψαν την πό-

λη. ❷ (μτφ.) χαρακτηρισμός απομακρυσμέ-

νου τόπου, στον οποίο κπ είναι υποχρεωμέ-

νος να ζει: Ο πρώτος μου διορισμός ήταν σ’

ένα χωριό στην άλλη άκρη της χώρας, πραγ-

ματική ~! εξορίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ τιμωρώ κπ

με εξορία. ❷ (μτφ., για πργ.) απομακρύνω ή

καταργώ: Θα εξορίσουμε τα αρχαία ελληνικά

από την εκπαίδευσή μας; εξόριστος -η -ο.

εξουδετερώνω -ομαι: (μτβ.) κάνω κπ αδρανή,

τον εκμηδενίζω, τον αποδυναμώνω: Με μια

τελική επίθεση ο στρατός μας εξουδετέρωσε

τις εχθρικές δυνάμεις. εξουδετέρωση η.

εξουθενώνω -ομαι: (μτβ.) κουράζω κπ πολύ, τον

εξαντλώ: Επιστρέφει εξουθενωμένος από την

πολλή δουλειά. εξουθένωση η. εξουθενωτικός

-ή -ό. εξουθενωτικά (επίρρ.).

εξουσία η: ❶ η δυνατότητα ή η δύναμη κπ να

επιβάλλει τη θέληση ή τις αποφάσεις του σε

άλλους: Έχει την ~ να εμποδίσει αυτό το δη-

μοσίευμα. ❷ η εξουσία του κράτους, όπως κα-

θορίζεται από το σύνταγμα και τους νόμους,

η πολιτική εξουσία και (συνεκδ.) αυτοί που

την κατέχουν: Η ~ του πρωθυπουργού δεν εί-

ναι ανεξέλεγκτη. εξουσιάζω -ομαι: (μτβ. & με

παράλ αντικ.) ασκώ εξουσία σε κπ ή κτ: Προ-

σωπικά ~ μόνο τον εαυτό μου και κανέναν

άλλο. εξουσιαστικός -ή -ό. εξουσιαστικά

(επίρρ.). εξουσιαστής ο, -άστρια η.

εξουσιοδοτώ -ούμαι: (μτβ.) δίνω το δικαίωμα σε

κπ να ενεργήσει για μένα ή να με εκπροσω-

πήσει: Τον εξουσιοδότησα να παραλάβει την

επιστολή από το Ταχυδρομείο. εξουσιοδότη-

ση: το να εξουσιοδοτείται κπ να ενεργήσει ή

να εκπροσωπήσει άλλο πρόσωπο, καθώς και

το σχετικό έγγραφο.

εξοφλώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ αποπληρώνω χρέος: ~

ένα δάνειο. Σήμερα εξόφλησα το δάνειο που

είχα πάρει πριν από πέντε χρόνια. ❷ (μτφ.)

ανταποδίδω χάρη, ηθικό χρέος. εξόφληση η.

εξοφλητικός -ή -ό. εξοφλητέος -α -ο.

εξοχή η: ❶ περιοχή που βρίσκεται έξω από τις πό-

λεις, στην ύπαιθρο, και προσφέρεται για ανα-

ψυχή: Θα πάμε λίγες μέρες στην ~ να ξεκουρα-

στούμε. ❷ τμήμα γραμμής ή επιφάνειας που

προεξέχει ≠ εσοχή. κατ΄εξοχήν & κατεξοχήν:

κυρίως, περισσότερο από κάθε άλλο. εξοχικός

-ή -ό: αυτός που βρίσκεται ή γίνεται στην εξο-

χή: Πωλούνται ~ κατοικίες. εξοχικό το: σπίτι

στην εξοχή.

έξοχος -η -ο: αυτός που είναι πολύ καλός ή πο-

λύ ωραίος: Πρόκειται για ~ εργασία σχετικά

με τον ρατσισμό. έξοχα (επίρρ.): Περάσαμε ~!

εξόχως (επίρρ.): [επίσ.] πάρα πολύ: Οι πλη-

ροφορίες του ήταν ~ διαφωτιστικές.

Από το ΑΕ öÍÔ¯Ô˜ (< âÍ¤¯ˆ).

εξυπηρετώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ προσφέρω τις υπη-

ρεσίες μου σε κπ: Υπήρχε ένας υπάλληλος για

να εξυπηρετήσει εκατό ανθρώπους! ❷ καλύ-

πτω την ανάγκη κπ, βοηθώ: Ο νέος αυτοκινη-

τόδρομος θα εξυπηρετήσει όλη την πόλη. εξυ-

πηρέτηση η. εξυπηρετικός -ή -ό. εξυπηρετικά

(επίρρ.). εξυπηρετητής ο: ΠΛΗΡΟΦ μονάδα πα-

ροχής υπηρεσιών σε δίκτυο υπολογιστών.

έξυπνος -η -ο: ❶ α. αυτός που έχει την ικανό-

τητα να καταλαβαίνει ή να μαθαίνει αμέσως

και σε βάθος ≠ κουτός, χαζός, βλάκας: Είναι

~, θα πετύχει στη ζωή του. β. [ειρων.] αυτός

που παριστάνει τον έξυπνο: Αφήσαμε το φα-

γητό να ζεσταθεί, και ήρθε ο ~ και μας το έφα-

γε! ❷ αυτός που φανερώνει πνευματική ικα-

νότητα, εξυπνάδα: ~ ερώτηση / κίνηση / σχέδιο

/ βλέμμα. έξυπνα (επίρρ.). εξυπνάδα η: ❶ ιδιό-

τητα του έξυπνου, ικανότητα αντίληψης, κα-

τανόησης και κρίσης = ευφυΐα ≠ βλακεία. ❷

[ειρων.] ανοησία που παρουσιάζεται ως κτ

έξυπνο.

έξω (επίρρ.): ≠ μέσα ❶ εκτός ορισμένου χώρου:

Τα παιδιά παίζουν ~ στον κήπο. ~ καρδιά:

(για πρόσ.) ευχάριστος, διασκεδαστικός. ~

φρενών: (για πρόσ.) εξοργισμένος, πολύ θυ-

μωμένος. ❷ εκτός σπιτιού ή εκτός των συνό-
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εξοντώνω

έξω 

ÂÍÔÓÙÒÓˆ
ÂÍfiÓÙˆÛË ➞ ÂÍÔÓÙÒÓˆ

ÂÍÔÓÙˆÙÈÎ¿ ➞ ÂÍÔÓÙÒÓˆ
ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÔÓÙÒÓˆ

ÂÍÔÏ›˙ˆ ➞ ÂÎ-
ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ➞ ÂÎ-

ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ-
ÂÍÔÚÁ›˙ˆ ➞ ÂÎ- &

Û¯. ÔÚÁ›˙ÔÌ·È
ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ-

ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ-
ÂÍÔÚ›·

ÂÍÔÚ›˙ˆ ➞ ÂÍÔÚ›·
ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ➞ ÂÍÔÚ›·

ÂÍfiÚ˘ÍË ➞ Û¯. ÔÚ˘ÎÙfi
ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓˆ

ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ➞ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂ-
ÚÒÓˆ

ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓˆ
ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÛË ➞ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓˆ

ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈÎ¿ ➞ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓˆ
ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓˆ

ÂÍÔ˘Û›·
ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ➞ ÂÍÔ˘Û›·

ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ➞ ÂÍÔ˘Û›·
ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÍÔ˘Û›·

ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÔ˘Û›·
ÂÍÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· ➞ ÂÍÔ˘Û›·

ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ➞ ÂÍÔ˘ÛÈÔ-
‰ÔÙÒ

ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÒ
ÂÍfiÊÏËÛË ➞ ÂÍÔÊÏÒ

ÂÍÔÊÏËÙ¤Ô˜ ➞ ÂÍÔÊÏÒ
ÂÍÔÊÏËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍÔÊÏÒ

ÂÍÔÊÏÒ
¤ÍÔ¯· ➞ ¤ÍÔ¯Ô˜

ÂÍÔ¯‹
ÂÍÔ¯ÈÎfi ➞ ÂÍÔ¯‹

ÂÍÔ¯ÈÎfi˜ ➞ ÂÍÔ¯‹
¤ÍÔ¯Ô˜

ÂÍfi¯ˆ˜ ➞ ¤ÍÔ¯Ô˜
ÂÍ˘‚Ú›˙ˆ ➞ ÂÎ-
ÂÍ‡‚ÚÈÛË ➞ ÂÎ-

ÂÍ˘ÁÈ·›Óˆ ➞ ÂÎ-
ÂÍ˘Á›·ÓÛË ➞ ÂÎ-

ÂÍ˘ÁÈ·ÓÙÈÎ¿ ➞ ÂÎ-
ÂÍ˘ÁÈ·ÓÙÈÎfi˜ ➞ ÂÎ-

ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ➞ ÂÍ˘ËÚÂÙÒ
ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹˜ ➞ ÂÍ˘ËÚÂÙÒ
ÂÍ˘ËÚÂÙÈÎ¿ ➞ ÂÍ˘ËÚÂÙÒ

ÂÍ˘ËÚÂÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍ˘ËÚÂÙÒ
ÂÍ˘ËÚÂÙÒ

¤Í˘Ó· ➞ ¤Í˘ÓÔ˜
ÂÍ˘Ó¿‰· ➞ ¤Í˘ÓÔ˜

¤Í˘ÓÔ˜
¤Íˆ
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ρων μιας χώρας: Είχαμε καιρό να βγούμε ~

με τους φίλους μας. Σπούδασε ~. = στο εξω-

τερικό. ❸ (+ από) εκτός ορισμένου χώρου ή

ορισμένης κατάστασης: Βγήκα ~ από το δω-

μάτιο τρέχοντας. Όλα αυτά είναι ~ από κάθε

λογική = πέρα.

εξω- & εξώ-: ως ά  συνθ. δηλώνει ❶ αυτόν που

δεν ανήκει σε αυτό που σημαίνει το β́  συνθ.:

εξωγλωσσικός, εξωκειμενικός, εξωκοινοβου-

λευτικός, εξωκομματικός, εξωνοσοκομεια-

κός, εξωσχολικός. ❷ αυτόν που προέρχεται

από αλλού: εξωγήινος, εξωγενής. ❸ αυτόν

που προκύπτει ή συμβαίνει έξω από αυτό

που δηλώνει το β΄ συνθ.: εξώγαμος, εξωδι-

καστικός, εξωμήτριος, εξωσωματικός.

εξωθώ -ούμαι: (μτφ., μτβ.) πιέζω έντονα κπ να

κάνει κτ, κυρ. αρνητικό: Με τη στάση του τον

εξώθησε σε παραίτηση. εξώθηση η.

έξωση η: ❶ η με δικαστική απόφαση εκδίωξη

ενοικιαστή από τον χώρο που νοικιάζει. ❷

απομάκρυνση από τον θρόνο = εκθρόνιση: η ~

του Πατριάρχη από την Κωνσταντινούπολη.

Οι λ. έξωση και εξώστης έχουν κοινή ρίζα από το

AE ρ. âÍˆıá.

εξώστης ο: ❶ μπαλκόνι: Χαιρέτησε τους ψηφο-

φόρους από τον ~ του δημαρχείου. ❷ προε-

ξοχή ορόφου ή ημιορόφου μέσα σε αίθουσα

θεάτρου ή κινηματογράφου, και (συνεκδ.) το

σύνολο των θεατών που κάθονται σε αυτή:

Θα δούμε το έργο από τον ~. Όρθιος ο ~ χει-

ροκροτούσε. �� σχ. έξωση.

εξωτερικός -ή -ό: ≠ εσωτερικός ❶ αυτός που

βρίσκεται προς τα έξω ή έξω από έναν χώρο

ή από κτ άλλο: η ~ πλευρά του τοίχου. ❷ αυ-

τός που αφορά τις σχέσεις ενός συνόλου με

τον κόσμο που βρίσκεται έξω από αυτό: Η ~

πολιτική της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. εξωτε-

ρικά (επίρρ.). εξωτερικό το: οι ξένες χώρες.

εξωτερικεύω -ομαι: (μτβ.) φανερώνω στους

άλλους ό,τι νιώθω ή σκέφτομαι: Στην κουβέ-

ντα μας εξωτερίκευσε συναισθήματα που

κρατούσε χρόνια κρυμμένα. εξωτερίκευση η.

εξωτικός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι ή προέρχε-

ται από μακρινή, συνήθως τροπική χώρα: Θα

ζητήσω έναν χυμό από ~ φρούτα. ❷ αυτός

που έχει κάποια εξωτικά χαρακτηριστικά: ~

χορός / ομορφιά. εξωτικά (επίρρ.).

εξωφρενικός -ή -ό: αυτός που είναι τελείως πα-

ράλογος: Μας ζήτησε μια ~ τιμή. εξωφρενι-

κά (επίρρ.).

εορτή: [επίσ.] γιορτή: Θα παρελάσουμε στην

εθνική ~. εορτάζω -ομαι: [επίσ.] (μτβ. & με

παράλ. αντικ.) γιορτάζω. εορταστικός -ή -ό.

εορταστικά (επίρρ.). εορτασμός ο: εορταστι-

κές εκδηλώσεις, συνήθως δημόσιου χαρακτή-

ρα: ο ~ του ΟΧΙ. εορτινός -ή -ό. �� γιορτή.

επάγγελμα το: κάθε εργασία που ασκεί κπ, για

να εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την επι-

βίωση: Η άσκηση του επαγγέλματος πρέπει

να γίνεται με σωστά κριτήρια. επαγγελμα-

τίας ο, η: αυτός που ασκεί ένα επάγγελμα με

ευθύνη και συνέπεια ≠ ερασιτέχνης. επαγγελ-

ματικός -ή -ό: αυτός που σχετίζεται με τον

επαγγελματία ή το επάγγελμα: Δε γίνεται

σωστός ~ προσανατολισμός στο σχολείο.

επαγγελματικά (επίρρ.). επαγγέλλομαι:

(μτβ.) έχω ως επάγγελμα: Τι επαγγέλεστε;

επαγγελματισμός ο: συνέπεια και μεθοδικό-

τητα στην άσκηση του επαγγέλματος ≠ ερα-

σιτεχνισμός.

επαινώ -ούμαι: (μτβ.) λέω καλά λόγια για κπ ή

κτ = επιδοκιμάζω, εγκωμιάζω ≠ επικρίνω: Ο

Διευθυντής τον επαίνεσε δημόσια για την ει-

λικρίνειά του. έπαινος ο: ❶ = επιδοκιμασία,

εγκώμιο ≠ ψόγος. ❷ επίσημο έγγραφο με το

οποίο επιβραβεύεται συγκεκριμένη συμπερι-

φορά, επίδοση, έργο κτλ. = βραβείο, αριστείο:

Δόθηκαν οι ~ στους μαθητές που αρίστευσαν.

επαινετικός -ή -ό: αυτός που εκφράζει έπαι-

νο: ~ λόγια. επαινετικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. â·ÈÓá, σύνθετο από τα â› + ·åÓá

(<·rÓÔ˜ «εξυμνητικός λόγος»). Από την ίδια ρίζα

προέρχονται και τα αίνιγμα, υπαινίσσομαι, υπαι-

νιγμός κτλ.

επαίτης ο: [επίσ.] πρόσωπο που ζητά ελεημο-

σύνη από άλλους = ζητιάνος. επαιτεία η:

[επίσ.] ζητιανιά: Η φτώχεια τον εξώθησε

στην ~. επαιτώ • μόνο ενστ. & πρτ.: [επίσ.]

(αμτβ. & μτβ.) ζητιανεύω.

έπαλξη η: συνήθ. πληθ. ❶ καθεμία από τις οδο-

ντωτές προεξοχές που υπάρχουν στην κορυ-

φή ενός τείχους, από τις οποίες πολεμούσαν

οι αμυνόμενοι στρατιώτες. ❷ (μτφ.) θέση για

αγώνα και επιφυλακή: Χρόνια τώρα παρα-

μένει στις επάλξεις για την υπεράσπιση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

επαναλαμβάνω -ομαι • αόρ. επανέλαβα, παθ.

αόρ. επαναλήφθηκα, μππ. επανειλημμένος:

(μτβ.) ❶ λέω ή κάνω κτ παραπάνω από μία

φορά = ξαναλέω, ξανακάνω: Μπορείς να
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εξω

επαναλαμβάνω 

ÂÍˆ-
ÂÍÒ- ➞ ÂÍˆ-

ÂÍÒÁ·ÌÔ˜ ➞ ÂÍˆ-
ÂÍˆÁÂÓ‹˜ ➞ ÂÍˆ-

ÂÍˆÁ‹ÈÓÔ˜ ➞ ÂÍˆ-
ÂÍˆÁÏˆÛÛÈÎfi˜ ➞ ÂÍˆ-
ÂÍˆ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍˆ-

ÂÍÒıËÛË ➞ ÂÍˆıÒ
ÂÍˆıÒ

ÂÍˆÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ➞ ÂÍˆ-
ÂÍˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞

ÂÍˆ-
ÂÍˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍˆ-

ÂÍˆÌ‹ÙÚÈÔ˜ ➞ ÂÍˆ-
ÂÍˆÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi˜ ➞ ÂÍˆ-

¤ÍˆÛË
ÂÍÒÛÙË˜

ÂÍˆÛ¯ÔÏÈÎfi˜ ➞ ÂÍˆ-
ÂÍˆÛˆÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÍˆ-

ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ ➞ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi˜
ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ➞ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi˜
ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ‡ˆ ➞ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi˜

ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ➞ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi˜
ÂÍˆÙÂÚÈÎfi˜

ÂÍˆÙÈÎ¿ ➞ ÂÍˆÙÈÎfi˜
ÂÍˆÙÈÎfi˜

ÂÍˆÊÚÂÓÈÎ¿ ➞ ÂÍˆÊÚÂÓÈÎfi˜
ÂÍˆÊÚÂÓÈÎfi˜

ÂÔÚÙ¿˙ˆ ➞ ÂÔÚÙ‹
ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ➞ ÂÔÚÙ‹

ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÔÚÙ‹
ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÔÚÙ‹

ÂÔÚÙ‹
ÂÔÚÙÈÓfi˜ ➞ ÂÔÚÙ‹

Â- ➞ ÂÈ-
¤- ➞ ÂÈ-

Â·ÁÁ¤ÏÏÔÌ·È ➞ Â¿ÁÁÂÏÌ·
Â¿ÁÁÂÏÌ·

Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ➞ Â¿ÁÁÂÏÌ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ➞ Â¿ÁÁÂÏÌ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ Â¿ÁÁÂÏÌ·

Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ ➞ 
Â¿ÁÁÂÏÌ·

Â·ÈÓÂÙÈÎ¿ ➞ Â·ÈÓÒ
Â·ÈÓÂÙÈÎfi˜ ➞ Â·ÈÓÒ

¤·ÈÓÔ˜ ➞ Â·ÈÓÒ
Â·ÈÓÒ

Â·›ÚÔÌ·È ➞ ¤·ÚÛË
Â·ÈÙÂ›· ➞ Â·›ÙË˜

Â·›ÙË˜
Â·ÈÙÒ ➞ Â·›ÙË˜

Â·ÏÂ›Êˆ ➞ Â›-
Â¿ÏÂÈ„Ë ➞ Â›-

Â·Ï‹ıÂ˘ÛË ➞ Â›-
Â·ÏËıÂ‡ˆ ➞ Â›-

¤·ÏÍË
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επαναλάβεις την ερώτηση; Το λάθος που κά-

νατε είναι σοβαρό, φροντίστε να μην επανα-

ληφθεί! ❷ (για μάθημα) διαβάζω κτ πάλι για

να το μάθω. Να επαναλάβεις πολλές φορές

τους κανόνες για να τους μάθεις! επανειλημ-

μένα & -ως (επίρρ.): πολλές φορές: Του έχω

~ τονίσει ότι δεν πρέπει να αργεί. επανάληψη

η. επαναληπτικός -ή -ό: αυτός που επανα-

λαμβάνεται. επαναληπτικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, σύνθετο από τα â›

+ àÓά + λαμβάνω.

επαναστατώ: (αμτβ.) ❶ εξεγείρομαι εναντίον

της πολιτικής ή άλλης εξουσίας ή μιας κατά-

στασης: Τον Μάη του 1968 οι νέοι στη Γαλ-

λία επαναστάτησαν ενάντια στην κοινωνική

αδικία και ανισότητα. ❷ (μτφ.) αγανακτώ,

εναντιώνομαι σε μια άσχημη ή παράλογη κα-

τάσταση: Επαναστάτησε μπροστά στην αδι-

κία που έγινε στην κόρη του. επανάσταση η:

❶ εξέγερση λαού με σκοπό την αλλαγή του

πολιτικού ή κοινωνικού καθεστώτος: Η Γαλ-

λική ~ έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης δημο-

κρατίας. ❷ (μτφ.) πολύ μεγάλη αλλαγή ή και-

νοτομία σε βασικό τομέα της ανθρώπινης

δραστηριότητας ή σκέψης: Η αποκωδικοποί-

ηση του DNA είναι πραγματική ~ για τη Γε-

νετική. ❸ (μτφ.) αντίδραση σε κτ που θεωρεί-

ται καταπιεστικό ή παράλογο: Μόλις κατά-

λαβε ότι οι γονείς του θα αντιδρούσαν, κήρυ-

ξε ~. επαναστάτης ο, -τρια η: ❶ αυτός που

συμμετέχει ή υποστηρίζει μια επανάσταση. ❷

αυτός που έχει επιφέρει μεγάλες καινοτομίες

σε έναν τομέα της ανθρώπινης δραστηριότη-

τας. ❸ αυτός που έχει ανυπότακτη στάση και

αμφισβητεί συνεχώς. επαναστατικός -ή -ό.

επαναστατικά (επίρρ.).

επαναφέρω -ομαι: (μτβ.) ξαναφέρνω κπ ή κτ σε

μια προηγούμενη κατάσταση: Μετά από χρό-

νια δικτατορίας, ο λαός ~ τη Δημοκρατία στη

χώρα. Μετά από λίγη ώρα, επανέφερε το ζή-

τημα της αμοιβής τους. επαναφορά η.

επανορθώνω -ομαι: ❶ (μτβ.) διορθώνω τη ζημιά

που προκάλεσα σε κτ: Μην ανησυχείτε, θα

αγοράσω το ανταλλακτικό και θα επανορθώ-

σω τη ζημιά! ❷ (μτβ. & αμτβ.) διορθώνω λά-

θος, παράλειψη κτλ.: Κατάλαβε ότι μας στε-

νοχώρησε και προσπάθησε να επανορθώσει

ζητώντας συγγνώμη. επανόρθωση η. επανορ-

θωτικός -ή -ό. επανορθωτικά (επίρρ.).

επάνω & πάνω & [προφ.] απάνω (επίρρ.): ❶ σε

σημείο που βρίσκεται ψηλά ή ψηλότερα από

κάπου, κπ ή κτ ≠ κάτω: Ανέβασέ το ~. (& ως

επίθ.) Βρίσκεται στο ~ συρτάρι. ~ κάτω: α. για

κίνηση: Περπατούσε νευρικά ~ στο δωμάτιο.

β. περίπου: ~ εκατό άτομα ήρθαν στην πορεία.

❷ (μτφ.) πιο σημαντικό: ~ απ’ όλα βάζει την

καριέρα του. ❸ (+ πρόθ. / επίρρ.) στην επιφά-

νεια, στο τέρμα ή στην κατεύθυνση ≠ κάτω:

Άφησέ το ~ στο γραφείο! Θα το βρεις ~ ~ στο

συρτάρι. Δύσκολα θα ανέβω ως εκεί ~! Όρμη-

ξαν κατά ~ / ~ στην πόρτα. ❹ ~ από: σε μεγα-

λύτερο βαθμό, ποσότητα κτλ. από: Παρου-

σιάζονται ~ τριάντα εκθέματα. ❺ ~ σε: συχνά

αντικαθιστά την πρόθ. σε: Δεν έχω τίποτα να

προσθέσω ~ στο ζήτημα αυτό. ❻ ~ σε/ που: δη-

λώνει κτ που γίνεται την ίδια χρονική στιγμή

με κτ άλλο: ~ που έφευγα, έβγαλαν την τούρ-

τα. Ήρθε ~ στην ώρα.

επαρκής -ής -ές: αυτός που είναι αρκετός, που

ικανοποιεί πλήρως μία ανάγκη ≠ ανεπαρκής:

Αθωώθηκε, αφού τα στοιχεία δεν ήταν επαρ-

κή για να καταδικαστεί. �� σχ. αγενής. επαρ-

κώς (επίρρ.). επαρκώ: (αμτβ.) είμαι αρκετός,

φθάνω, έχω την ικανότητα: Tα αποθέματα

τροφίμων δεν ~. επάρκεια η.

έπαρση η: ❶ υπερβολική υπερηφάνεια, αλαζο-

νεία, υπεροψία: Η ~ αυτού του πολιτικού ενο-

χλεί τον λαό. ❷ ανύψωση σημαίας ≠ υποστο-

λή: Η γιορτή ξεκίνησε με ~ της σημαίας. επαί-

ρομαι • μππ. επηρμένος: (αμτβ.) συμπεριφέ-

ρομαι με έπαρση, αλαζονεία: Επαίρεται διαρ-

κώς για τις επιτυχίες του.

Από AE ρ. â·›Úˆ, σύνθετο από τα â› + ·úÚˆ.

επαρχία η: ❶ διοικητική περιφέρεια νομού ή

κράτους: Ο νομός Αρκαδίας έχει τέσσερις ~.

❷ περιοχές ενός κράτους, εκτός από την

πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα:

Η ζωή στην ~ είναι πιο ήρεμη από την ζωή

στην πόλη. επαρχιώτης ο, -ισσα η: ❶ πρό-

σωπο που κατοικεί ή κατάγεται από την

επαρχία. ❷ πρόσωπο με νοοτροπία περιορι-

σμένη σε στενά τοπικά πλαίσια. επαρχιακός

-ή -ό: αυτός που σχετίζεται με την επαρχία:

Ζει σε ~ πόλη.

επαφή η: ❶ κατάσταση κατά την οποία δύο

αντικείμενα ή σώματα αγγίζουν το ένα το άλ-

λο: Αν φέρετε σε ~ τα καλώδια, θα πάθετε ηλε-

κτροπληξία. ❷ (μτφ.) επικοινωνία, συνάντη-

ση: Είχαμε τηλεφωνική ~. Είχαμε μόνο ακου-

στική ~, δεν μπορούσα να τον δω. ❸ πληθ.
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επαφή 

Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ
Â·Ó·ÏËÙÈÎ¿ ➞ 
Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ

Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ➞ 
Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ

Â·Ó¿ÏË„Ë ➞ 
Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ➞ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒ
Â·Ó·ÛÙ¿ÙË˜ ➞ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒ

Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ➞
Â·Ó·ÛÙ·ÙÒ

Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ➞ 
Â·Ó·ÛÙ·ÙÒ

Â·Ó·ÛÙ¿ÙÚÈ· ➞ 
Â·Ó·ÛÙ·ÙÒ
Â·Ó·ÛÙ·ÙÒ
Â·Ó·Ê¤Úˆ

Â·Ó·ÊÔÚ¿ ➞ Â·Ó·Ê¤Úˆ
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ➞ Â·Ó·-

Ï·Ì‚¿Óˆ
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Â·Ó·-

Ï·Ì‚¿Óˆ
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Óˆ˜ ➞ Â·Ó·-

Ï·Ì‚¿Óˆ
Â·ÓÔÚıÒÓˆ

Â·ÓfiÚıˆÛË ➞ Â·ÓÔÚıÒÓˆ
Â·ÓÔÚıˆÙÈÎ¿ ➞ Â·ÓÔÚıÒ-

Óˆ
Â·ÓÔÚıˆÙÈÎfi˜ ➞ Â·ÓÔÚ-

ıÒÓˆ
Â¿Óˆ

Â¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ➞ Â›-
Â·ÚÁ˘ÚÒÓˆ ➞ Â›-

Â¿ÚÎÂÈ· ➞ Â·ÚÎ‹˜
Â·ÚÎ‹˜

Â·ÚÎÒ ➞ Â·ÚÎ‹˜
Â·ÚÎÒ˜ ➞ Â·ÚÎ‹˜

¤·ÚÛË
Â·Ú¯›·

Â·Ú¯È·Îfi˜ ➞ Â·Ú¯›·
Â·Ú¯ÈÒÙË˜ ➞ Â·Ú¯›·

Â·Ú¯ÈÒÙÈÛÛ· ➞ Â·Ú¯›·
Â·˘Í¿Óˆ ➞ Â›-
Â·‡ÍËÛË ➞ Â›-

Â·Ê‹
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γνωριμίες, διασυνδέσεις: Έχει επαφές με

ανώτερους αξιωματούχους.

επείγομαι • μόνο ενστ. & πρτ.: (μτβ.) βιάζομαι:

~ να παρουσιάσω την εισήγησή μου, γιατί πε-

τάω σε δύο ώρες. επείγει: ❶ τριτοπρ. (αμτβ.)

πρέπει να γίνει αμέσως, είναι επείγον: ~ η λή-

ψη μέτρων για την αντιμετώπιση του οργα-

νωμένου εγκλήματος. ❷ απρόσ.: ~ να λη-

φθούν μέτρα. επείγων -ουσα -ον: αυτός που

πρέπει να γίνει αμέσως. = βιαστικός. επειγό-

ντως (επίρρ.): γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση.

επειδή (σύνδ.): εισάγει πρόταση που δηλώνει

την αιτία για κτ = γιατί, [επίσ.] διότι: Δεν ήρ-

θα, ~ ήμουν άρρωστη.

επεισόδιο το: ❶ γεγονός, περιστατικό: Μας

διηγήθηκε ένα ~ από το ταξίδι του. ❷ συνήθ.

πληθ. βίαιο γεγονός ή αντιδικία μεταξύ ατό-

μων που διαφωνούν ή είναι αντίπαλοι: Τι-

μωρήθηκε η ομάδα για τα βίαια ~ κατά τον

αγώνα. ❸ ΙΑΤΡ ξαφνικό πρόβλημα στη λει-

τουργία οργάνου του ανθρώπινου σώματος:

Υπέστη εγκεφαλικό ~. ❹ ΦΙΛΟΛ τα διαλογικά

μέρη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας που

χωρίζονται μεταξύ τους από τα χορικά. ❺

τμήμα ενός έργου (τηλεοπτικού, λογοτεχνι-

κού κτλ.): Δεν είδα το προηγούμενο ~ της δη-

μοφιλούς σειράς. επεισοδιακός -ή -ό: αυτός

που προκαλεί ή χαρακτηρίζεται από επεισό-

δια. επεισοδιακά (επίρρ.).

έπειτα (επίρρ.): = ύστερα ❶ σε επόμενη χρονι-

κή στιγμή = μετά ≠ πριν: Φάγαμε πρώτα κι ~

κουβεντιάσαμε. = κατόπιν. Μίλησαν ~ από

πολλά χρόνια. ❷ σε αντίθεση με κτ άλλο: ~

από τόσα που έχω κάνει για χάρη του, αυτός

να μη θέλει να με δει! ❸ ως συνέπεια, αποτέ-

λεσμα γεγονότος, ενέργειας, κατάστασης κτλ.

που έχει προηγηθεί: ~ από τόσες ατυχίες, πώς

να μη λυγίσει;

επεκτείνω -ομαι • παθ. αόρ. επεκτάθηκα, μππ.

επεκτεταμένος: (μτβ.) ❶ αυξάνω την έκταση

επιφάνειας, χώρου κτλ.: Επέκτειναν τον δρό-

μο μέχρι τη θάλασσα. ❷ εξαπλώνω, διευρύνω:

Με το δάνειο που πήρε θα ~ τις επιχειρήσεις

του και σε άλλες χώρες. Η φωτιά γρήγορα επε-

κτάθηκε σε κατοικημένες περιοχές. επέκταση

η. επεκτατικός -ή -ό: αυτός που επιδιώκει την

επέκταση. επεκτατικά (επίρρ.). επεκτατισμός

ο: πολιτική που θέτει ως στόχο την εδαφική,

οικονομική, πολιτιστική κτλ. επέκταση μιας

χώρας σε άλλες = ιμπεριαλισμός.

Από το AE ρ. âÂÎÙÂ›Óˆ, σύνθετο από τα â› + âÎ

+ τείνω.

επεμβαίνω • αόρ. [επίσ.] επενέβην: (αμτβ.) ❶

ενεργώ με σκοπό να επηρεάσω μια κατάστα-

ση και να την οδηγήσω εκεί που θέλω: Ευτυ-

χώς επενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι και το επει-

σόδιο έληξε. ❷ αναμειγνύομαι σε ξένες υπο-

θέσεις: Με ποιο δικαίωμα επεμβαίνει ένας ξέ-

νος στα οικογενειακά μας; επέμβαση η: ❶ το

να επεμβαίνει κπ. ❷ εγχείρηση. επεμβατικός

-ή -ό. επεμβατικά (επίρρ.).

επενδύω -ομαι: (μτβ.) ❶ καλύπτω την εξωτερι-

κή ή την εσωτερική επιφάνεια αντικειμένου

με κπ υλικό για να το διακοσμήσω, να το ενι-

σχύσω ή να το προφυλάξω: Θα επενδύσω την

πολυθρόνα με δέρμα. ❷ διαθέτω χρηματικό

ποσό για την ίδρυση, επέκταση ή λειτουργία

μιας επιχείρησης, κάνω συμφέρουσες αγορές

αντικειμένων μεγάλης αξίας: Αξίζει να επεν-

δύσεις στις κατασκευαστικές εταιρείες. Αγο-

ράζοντας ένα οικόπεδο, επενδύεις τα χρήμα-

τά σου. επένδυση η: ❶ το να επενδύει κπ κτ.

❷ κατασκευή με την οποία επενδύει (σημ. 1)

κπ κτ: ξύλινη / γούνινη ~. ❸ ποσό που επεν-

δύει (σημ. 2) κπ και το αντικείμενο που αγο-

ράζει. επενδυτής ο, -ύτρια η: πρόσωπο που

επενδύει χρήματα (σημ. 2). επενδυτικός -ή -ό.

επενδυτικά (επίρρ.).

επεξεργάζομαι: (μτβ.) ❶ μελετώ και δημιουρ-

γώ, διαμορφώνω κτ χρησιμοποιώντας επιμέ-

ρους στοιχεία: ~ ένα πρόγραμμα για την ~

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δεν έχουμε

ακόμα επεξεργαστεί τα πρώτα αποτελέσματα

της έρευνας. ❷ δουλεύω κτ με τη βοήθεια δια-

φόρων μέσων = κατεργάζομαι: Προσέξτε

πώς επεξεργάζονται το γυαλί για να φτιά-

ξουν αυτά τα ωραία ποτήρια. επεξεργασία η.

επεξεργαστής ο: ΠΛΗΡΟΦ το βασικότερο μέ-

ρος του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο οποίο

γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων. ~ κει-

μένου: πρόγραμμα στον υπολογιστή που

χρησιμοποιείται για τη συγγραφή και δια-

μόρφωση κειμένων. 

επεξηγώ -ούμαι: (μτβ.) εξηγώ κτ με περισσότε-

ρα ή με άλλα λόγια, ώστε να γίνει κατανοητό

= διασαφηνίζω: Τα παραδείγματα ~ τον ορι-

σμό. επεξήγηση η: ❶ πρόσθετη ή πληρέστερη

εξήγηση. ❷ ΓΛΩΣΣ ομοιόπτωτος προσδιορι-

σμός ενός προτασιακού όρου τον οποίο επε-

ξηγεί. επεξηγηματικός -ή -ό. επεξηγηματικά

(επίρρ.).
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επείγομαι

επεξηγώ 

ÂÂ›ÁÂÈ ➞ ÂÂ›ÁÔÌ·È
ÂÂ›ÁÔÌ·È

ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ➞ ÂÂ›ÁÔÌ·È
ÂÂ›ÁˆÓ ➞ ÂÂ›ÁÔÌ·È

ÂÂÈ‰‹
ÂÂÈÛÔ‰È·Î¿ ➞ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ

ÂÂÈÛÔ‰È·Îfi˜ ➞ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ
ÂÂÈÛfi‰ÈÔ

¤ÂÈÙ·
Â¤ÎÙ·ÛË ➞ ÂÂÎÙÂ›Óˆ

ÂÂÎÙ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÂÎÙÂ›Óˆ
ÂÂÎÙ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÂÎÙÂ›Óˆ

ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi˜ ➞ ÂÂÎÙÂ›Óˆ
ÂÂÎÙÂ›Óˆ

ÂÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔ˜ ➞ ÂÂÎÙÂ›Óˆ
ÂÂÏ¤ÁËÓ ➞ ÂÈÏ¤Áˆ

ÂÂÌ‚·›Óˆ
Â¤Ì‚·ÛË ➞ ÂÂÌ‚·›Óˆ

ÂÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÂÌ‚·›Óˆ
ÂÂÌ‚·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÂÌ‚·›Óˆ

Â¤Ó‰˘ÛË ➞ ÂÂÓ‰‡ˆ
ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ➞ ÂÂÓ‰‡ˆ

ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ➞ ÂÂÓ‰‡ˆ
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÂÓ‰‡ˆ
ÂÂÓ‰‡ÙÚÈ· ➞ ÂÂÓ‰‡ˆ

ÂÂÓ‰‡ˆ
ÂÂÓ¤‚ËÓ ➞ ÂÂÌ‚·›Óˆ

ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ➞ 
ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÌ·È

ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ➞ 
ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÌ·È

ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÂÍËÁÒ
ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÂÍËÁÒ

ÂÂÍ‹ÁËÛË ➞ ÂÂÍËÁÒ
ÂÂÍËÁÒ
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επέτειος η: ημέρα που συμπληρώνεται ένα ή πε-

ρισσότερα χρόνια από ένα σημαντικό γεγο-

νός: Σήμερα έχουν την εικοστή ~ του γάμου

τους. επετειακός -ή -ό.

επηρεάζω -ομαι: (μτβ.) συντελώ στη διαμόρφω-

ση πράγματος, κατάστασης, ενέργειας κτλ. ή

επιδρώ στις σκέψεις, ενέργειες, συμπεριφορά

κτλ. κπ = επιδρώ: Η καταστροφή του περι-

βάλλοντος ~ το κλίμα. ~ θετικά τους μαθητές

του. επηρεασμός ο. �� σχ. επίδραση.

επήρεια η: κυρ. στην έκφρ. υπό την ~: όσο επι-

δρά κπ ή κτ: Τρακάρισε οδηγώντας ~ αλκοόλ.

�� σχ. επίδραση.

επί: (πρόθ.) εισάγει τον αριθμό με τον οποίο

πολλαπλασιάζουμε κπ άλλο: Πέντε ~ δύο

ισούται με δέκα. �� πρόθεση - Λόγια σύντα-

ξη προθέσεων. επί το: λεκτική απόδοση για το

σύμβολο του πολλαπλασιασμού. 

επι- επ- εφ- & επί- έπ- έφ-: πρόθημα λόγιας προ-

έλευσης (από την πρόθ. â› ) που δηλώνει κυ-

ρίως επιρρηματικές σχέσεις, μερικές από τις

οπoίες αναφέρονται ενδεικτικά: ❶ τόπο: επά-

νω από/ σε: επιπλέω. ❷ χρόνο: για κτ που έρ-

χεται ή υπάρχει ύστερα από αυτό που δηλώ-

νεται από το β΄ συνθ.: επίλογος. ❸ ποσό (έμ-

φαση): επιβεβαιώνω. ❹ σκοπό ή αιτία: για κπ

ή κτ που προκαλεί αυτό που εκφράζει το β΄

συνθ.: επιζήμιος. ❺ εναντίωση: επίθεση.

επιβαίνω • μόνο ενστ. & πρτ.: [επίσ.] (αμτβ.) βρί-

σκομαι πάνω σε μεταφορικό μέσο. επιβάτης ο,

-ιδα & -τρια & [λαϊκ.] -ισσα η: πρόσωπο

(εκτός από τον οδηγό και τα μέλη του πληρώ-

ματος) που επιβαίνει σε μεταφορικό μέσο. επι-

βατικός -ή -ό: αυτός που είναι σχετικός με τους

επιβάτες. επιβατηγός -ός -ό: (για οχήματα) αυ-

τός που μεταφέρει επιβάτες. επιβατηγό το.

επιβάλλω -ομαι • αόρ. επέβαλα, παθ. αόρ. επι-

βλήθηκα, μππ. επιβεβλημένος: (μτβ.) ❶ υπο-

χρεώνω κπ να δεχτεί κτ, συνήθως χρησιμο-

ποιώντας το κύρος, την εξουσία μου ή βία:

Θέλει πάντα να ~ τη γνώμη του. Ο δικαστής

επέβαλε χρηματικό πρόστιμο. ❷ κάνω κτ ανα-

γκαίο: Η αρρώστιά του ~ άμεση νοσηλεία. ❸

παθ. ασκώ έλεγχο σε κπ, εξουσιάζω: Κατα-

φέρνει να επιβάλλεται στους μαθητές με τον

ήρεμο τρόπο του. επιβάλλεται: απρόσ. πρέπει

να: ~ να τιμωρηθεί ο ένοχος. �� σχ. βάλλω.

επιβεβλημένος -η -ο (μππ. ως επίθ.): αυτός

που πρέπει να γίνει. επιβολή η: ❶ το να επι-

βάλλει κπ κτ: ~ φόρων. ❷ η ιδιότητα αυτού

που επιβάλλεται στη σημ. 3: Έχει φοβερή ~

στην οικογένειά του. επιβλητικός -ή -ό: αυτός

που προκαλεί έντονη εντύπωση, θαυμασμό:

ένα κτίριο ψηλό και ~. επιβλητικά (επίρρ.).

επιβλητικότητα η.

επιβιβάζω -ομαι: (μτβ.) ανεβάζω κπ σε μεταφο-

ρικό μέσο ≠ αποβιβάζω. επιβίβαση η.

επιβιώνω: (αμτβ.) ❶ α. συνεχίζω να είμαι ζω-

ντανός μετά από σοβαρό ατύχημα, αρρώστια

κτλ. = επιζώ: Μόνο ένας επιβίωσε από το τρα-

γικό δυστύχημα. β. (μτφ.) καταφέρνω να ζω

μέσα σε δύσκολες συνθήκες: Μόλις που ~ με

τόσο μικρή σύνταξη που παίρνει! ❷ (μτφ.)

εξακολουθώ να υπάρχω ή να λειτουργώ μέσα

σε δύσκολες συνθήκες ή μετά από μεγάλο χρο-

νικό διάστημα = επιζώ: Λίγες επιχειρήσεις

κατάφεραν να επιβιώσουν μετά την οικονο-

μική κρίση. επιβίωση η.

επιβλέπω • αόρ. επέβλεψα: (μτβ.) παρακολουθώ

και ελέγχω αν κπ συμπεριφέρεται σωστά ή αν

κτ γίνεται σωστά: Κάποιος πρέπει να ~ τις ερ-

γασίες. επίβλεψη η. επιβλέπων -ουσα -ον: αυ-

τός που επιβλέπει.

επίγειος -α -ο: ❶ αυτός που βρίσκεται ή γίνεται

στη γη, στην ξηρά: ~ δυνάμεις πυρόσβεσης. ❷

αυτός που σχετίζεται με τον αισθητό κόσμο ≠

ουράνιος, επουράνιος: ~ παράδεισος. 

Από τα ΑΕ â› + Á·Ö· «γη». Από την ίδια ρίζα προ-

έρχονται τα έγγειος, υπέργειος, υπόγειος κτλ.
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επέτειος

επίγειος 

Â¤ÛÙËÛ· ➞ ÂÊÈÛÙÒ
ÂÂÙ¤ıËÓ ➞ ÂÈÙ›ıÂÌ·È
ÂÂÙÂÈ·Îfi˜ ➞ Â¤ÙÂÈÔ˜

Â¤ÙÂÈÔ˜
ÂÂÙÂ‡¯ıËÓ ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ

Â¤Ù˘¯· ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ
ÂËÚÂ¿˙ˆ

ÂËÚÂ·ÛÌfi˜ ➞ ÂËÚÂ¿˙ˆ
Â‹ÚÂÈ·

ÂËÚÌ¤ÓÔ˜ ➞ 
Â·›ÚÔÌ·È

Â›
ÂÈ-

Â›- ➞ ÂÈ-
Â› ÙfiÔ˘ ➞ ÂÈÙfiÔ˘

ÂÈ‚·›Óˆ
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ➞ ÂÈ‚¿ÏÏˆ

ÂÈ‚¿ÏÏˆ
ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ➞ Â›-

ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎ¿ ➞ Â›-
ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi˜ ➞ Â›-

ÂÈ‚·Ú‡Óˆ ➞ Â›-
ÂÈ‚·ÙËÁfi ➞ ÂÈ‚·›Óˆ

ÂÈ‚·ÙËÁfi˜ ➞ ÂÈ‚·›Óˆ
ÂÈ‚¿ÙË˜ ➞ ÂÈ‚·›Óˆ

ÂÈ‚¿ÙÈ‰· ➞ ÂÈ‚·›Óˆ
ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈ‚·›Óˆ

ÂÈ‚¿ÙÈÛÛ· ➞ ÂÈ‚·›Óˆ
ÂÈ‚¿ÙÚÈ· ➞ ÂÈ‚·›Óˆ

ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓˆ ➞ Â›-
ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ➞ Â›-

ÂÈ‚Â‚·ÈˆÙÈÎ¿ ➞ Â›-
ÂÈ‚Â‚·ÈˆÙÈÎfi˜ ➞ Â›-

ÂÈ‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÈ‚¿ÏÏˆ
ÂÈ‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÈ‚¿ÏÏˆ

ÂÈ‚È‚¿˙ˆ
ÂÈ‚›‚·ÛË ➞ ÂÈ‚È‚¿˙ˆ

ÂÈ‚ÈÒÓˆ
ÂÈ‚›ˆÛË ➞ ÂÈ‚ÈÒÓˆ

ÂÈ‚Ï¤ˆ
ÂÈ‚Ï¤ˆÓ ➞ ÂÈ‚Ï¤ˆ
Â›‚ÏÂ„Ë ➞ ÂÈ‚Ï¤ˆ

ÂÈ‚ÏËÙÈÎ¿ ➞ ÂÈ‚¿ÏÏˆ
ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈ‚¿ÏÏˆ

ÂÈ‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÈ‚¿ÏÏˆ
ÂÈ‚ÔÏ‹ ➞ ÂÈ‚¿ÏÏˆ
ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ➞ Â›-

ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙÈÎ¿ ➞ Â›-
ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙÈÎfi˜ ➞ Â›-

ÂÈ‚Ú·‰‡Óˆ ➞ Â›-
Â›ÁÂÈÔ˜

Σύνθετα με το επί-

τόπο

επαλείφω
επάλειψη
επάργυρος
επαργυρώνω
επικαλύπτω
επικάλυψη
επίστρωση
επιτραπέζιος
επιχρυσώνω
επιχρύσωση
έφιππος

χρόνο

επίλογος

επιτατικά

επαλήθευση
επαληθεύω
επαυξάνω
επαύξηση
επιβάρυνση
επιβαρυντικά
επιβαρυντικός

επιβαρύνω
επιβεβαίωση
επιβεβαιωτικά
επιβεβαιωτικός
επιβράδυνση
επιβραδυντικά
επιβραδυντικός
επιβραδύνω
επιζητώ
επίλυση
επιλύω
επιστράτευση

επιστρατεύω
επιτάχυνση
επιταχύνω

σκοπό ή αιτία

επιζήμιος

εχθρική διάθεση

εφόρμηση
εφορμώ

TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt  05-11-07  11:08  ™ÂÏ›‰·141



�

επίγνωση η: βαθιά, συνειδητή γνώση για κτ: Βα-

δίζει σωστά, με βαθιά ~ της ιστορίας και των

ευθυνών του.

επιγραφή η: ❶ σύντομο κείμενο που έχει γρα-

φτεί πάνω σε σκληρό υλικό: Βρέθηκαν πολ-

λές αρχαιοελληνικές ~ στις ανασκαφές. ❷

σύντομο κείμενο που γράφεται σε πινακίδα

ως τίτλος: διαφημιστική ~.

επιδεικνύω -ομαι: (μτβ.) ❶ προβάλλω κτ με

υπερβολή, για να προκαλέσω εντύπωση: ~ τα

πλούτη μου. ❷ [επίσ.] δείχνω σε κπ κτ: ~ την

ταυτότητά μου στον αστυνομικό. ~ τα προϊ-

όντα τους στους υποψήφιους πελάτες. Η χώ-

ρα επέδειξε όλη την καλή της θέληση στις δια-

πραγματεύσεις. ❸ παθ. προβάλλω με υπερ-

βολή τον εαυτό μου για να προκαλέσω εντύ-

πωση. επίδειξη η. επιδεικτικός -ή -ό: ❶ αυ-

τός που γίνεται για επίδειξη ❷ (για πρόσ.)

αυτός που επιδεικνύεται. επιδεικτικά

(επίρρ.).

επιδεινώνω -ομαι: συνήθ. παθ. (μτβ.) κάνω κτ

χειρότερο = χειροτερεύω ≠ βελτιώνω, καλυτε-

ρεύω: Ο καιρός επιδεινώθηκε. επιδείνωση η.

επιδεξιότητα η: η ικανότητα να κάνει κπ κτ με

τον κατάλληλο τρόπο: Έδειξε φοβερή ~ στον

χειρισμό του ξίφους. Με ~ ξεπέρασε τη δύ-

σκολη στιγμή στη συζήτηση. επιδέξιος -α -ο.

επιδέξια (επίρρ.).

επιδερμίδα η: ΑΝΑΤ το επιφανειακό στρώμα του

δέρματος του ανθρώπου και των ζώων, και

κυρίως η εξωτερική επιφάνεια. επιδερμικός 

-ή -ό: ❶ αυτός που είναι σχετικός με την επι-

δερμίδα. ❷ (μτφ.) αυτός που είναι επιφανει-

ακός, που δε γίνεται σε βάθος: Έκαναν έναν

~ έλεγχο, μόνο για τα μάτια του κόσμου. επι-

δερμικά (επίρρ.).

επιδημία η: ❶ γρήγορη διάδοση μολυσματικής

ασθένειας σε πολλούς ανθρώπους σε μια πε-

ριοχή: ~ γρίπης. ❷ (μτφ.) γρήγορη αύξηση ή

εκτεταμένη εμφάνιση δυσάρεστου φαινομέ-

νου: ~ ληστειών. επιδημικός -ή -ό.

επιδίδω -ομαι: (μτβ.) ❶ [επίσ.] δίνω κτ σε κπ,

κυρίως έγγραφο: ~ κλήση. ❷ παθ. ασχολού-

μαι συστηματικά με κτ: ~ σε χειμερινά σπορ.

επίδοση η: ❶ α. ο βαθμός επιτυχίας κπ σε

έναν τομέα, το πόσο καλά κάνει κπ κτ: Έχει

πολύ καλές ~ στα αθλήματα. β. καλή απόδο-

ση, επιτυχία σε κτ: Έχει ~ στη μουσική. ❷ πα-

ράδοση επίσημου εγγράφου σε κπ: ~ της κλή-

σης στον παραβάτη.

επιδιώκω -ομαι: (μτβ.) προσπαθώ έντονα να

αποκτήσω ή να πετύχω κτ = επιζητώ: ~ να πά-

ρω προαγωγή. ~ τον εύκολο πλούτο. επιδίω-

ξη η.

επιδοκιμάζω -ομαι: (μτβ.) συμφωνώ με κτ ή κπ,

κρίνω ότι είναι σωστό(ς) ≠ αποδοκιμάζω:

Δεν ~ τις ενέργειες αυτές και αποχωρώ. επι-

δοκιμασία η. επιδοκιμαστικός -ή -ό. επιδοκι-

μαστικά (επίρρ.).

επίδοξος -η -ο: αυτός που επιδιώκει να γίνει κτ

ή να κάνει κτ: ~ πρωθυπουργός / ληστής.

επιδοτώ -ούμαι: (μτβ.) παρέχω οικονομική ενί-

σχυση σε κπ ως κίνητρο για να κάνει κτ ή δί-

νω οικονομικό βοήθημα σε αυτούς που το

έχουν ανάγκη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ~ τους

παραγωγούς για κάθε στρέμμα που καλλιερ-

γούν. Το κράτος ~ τους ανέργους. επιδότηση

η: το να επιδοτεί κανείς κπ και το ποσό της

επιδότησης. επίδομα το: ❶ πρόσθετη αμοιβή

που δίνεται βάσει νόμου: ~ τέκνου/ διακοπών.

❷ οικονομικό βοήθημα σε αυτούς που έχουν

ανάγκη: ~ ανεργίας.

επίδραση η: ενέργεια που ασκεί κπ ή κτ πάνω σε

κπ ή κτ άλλο, με αποτέλεσμα να συντελεί στη

διαμόρφωσή του = επιρροή: Ασκεί μεγάλη ~

στους συνεργάτες του, πείθοντάς τους ακόμα

και για απίθανα πράγματα. επιδρώ • αόρ. επέ-

δρασα: (αμτβ.) ασκώ επίδραση σε κπ ή κτ =

επηρεάζω.

Οι λ. επηρεάζω, επήρεια, επιδρώ και επιρροή, κα-

θώς και τα παράγωγά τους, έχουν παρόμοια σημ.

Από αυτές, η πιο γενική έννοια είναι αυτή της επί-

δρασης, που αναφέρεται στην ενέργεια με την οποία

κπ ή κτ διαμορφώνει κπ ή κτ άλλο· η λ. επιρροή ανα-

φέρεται κυρ. στη δύναμη, στην ικανότητα που έχει

κπ να διαμορφώνει αλλαγές ή τρόπους σκέψης και

συμπεριφοράς, ενώ η λ. επήρεια στην αρνητική επιρ-

ροή κυρίως χημικών ουσιών (π.χ. ναρκωτικών, αλ-

κοόλ, φαρμάκων). Τέλος, η λ. επηρεάζω χρησιμο-

ποιείται επίσης με γενική ισχύ, για να δηλώσει τον

τρόπο που κπ ή κτ επιδρά πάνω σε κπ ή κτ άλλο.

επιδρομή η: ❶ στρατιωτική επίθεση σε ξένη χώ-

ρα: αεροπορική ~. επιδρομές των βαρβαρι-

κών φυλών. ❷ (μτφ.) πολυπληθής καταστρο-

φική επίθεση: ~ ακρίδων. επιδρομέας ο, η. ��

σχ. εκδρομή.

επιείκεια η: το να μην είναι κανείς αυστηρός

κατά την κρίση προσώπου, πράξης, συμπερι-

φοράς ή κατά την αντιμετώπιση σφαλμάτων

ή αδικημάτων ≠ αυστηρότητα: Το δικαστήριο

έδειξε ~ και τον άφησε ελεύθερο. επιεικής -ής

-ές. �� σχ. αγενής. επιεικώς (επίρρ.).
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επίγνωση

επιείκεια 

Â›ÁÓˆÛË
ÂÈÁÚ·Ê‹

ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡ˆ
ÂÈ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ➞ ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡ˆ

ÂÈ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡ˆ
ÂÈ‰ÂÈÓÒÓˆ

ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ➞ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓˆ
Â›‰ÂÈÍË ➞ ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡ˆ

ÂÈ‰¤ÍÈ· ➞ ÂÈ‰ÂÍÈfiÙËÙ·
ÂÈ‰¤ÍÈÔ˜ ➞ ÂÈ‰ÂÍÈfiÙËÙ·

ÂÈ‰ÂÍÈfiÙËÙ·
ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·

ÂÈ‰ÂÚÌÈÎ¿ ➞ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·
ÂÈ‰ÂÚÌÈÎfi˜ ➞ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·

ÂÈ‰ËÌ›·
ÂÈ‰ËÌÈÎfi˜ ➞ ÂÈ‰ËÌ›·

ÂÈ‰›‰ˆ
ÂÈ‰ÈÒÎˆ

ÂÈ‰›ˆÍË ➞ ÂÈ‰ÈÒÎˆ
ÂÈ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ

ÂÈ‰ÔÎÈÌ·Û›· ➞ ÂÈ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ
ÂÈ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÈ‰ÔÎÈ-

Ì¿˙ˆ
ÂÈ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈ‰ÔÎÈ-

Ì¿˙ˆ
Â›‰ÔÌ· ➞ ÂÈ‰ÔÙÒ

Â›‰ÔÍÔ˜
Â›‰ÔÛË ➞ ÂÈ‰›‰ˆ

ÂÈ‰fiÙËÛË ➞ ÂÈ‰ÔÙÒ
ÂÈ‰ÔÙÒ

Â›‰Ú·ÛË
ÂÈ‰ÚÔÌ¤·˜ ➞ ÂÈ‰ÚÔÌ‹

ÂÈ‰ÚÔÌ‹
ÂÈ‰ÚÒ ➞ Â›‰Ú·ÛË

ÂÈÂ›ÎÂÈ·
ÂÈÂÈÎ‹˜ ➞ ÂÈÂ›ÎÂÈ·
ÂÈÂÈÎÒ˜ ➞ ÂÈÂ›ÎÂÈ·

ÂÈ˙‹ÌÈÔ˜ ➞ ÂÈ-
ÂÈ˙‹Û·˜ ➞ ÂÈ˙Ò

ÂÈ˙ËÙÒ ➞ Â›-
ÂÈ˙Ò

ÂÈ˙ÒÓ ➞ ÂÈ˙Ò
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επιζώ: (αμτβ.) συνεχίζω να ζω μετά από ατύχη-

μα, ασθένεια κτλ. = επιβιώνω: Κανένας από

τους επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους δεν

επέζησε. επιζήσας & επιζών ο: αυτός που επέ-

ζησε.

επίθετο το: ❶ οικογενειακό όνομα = επώνυμο:

Συμπληρώστε όνομα και ~! ❷ ΓΛΩΣΣ λέξη που

προσδίδει στα ουσιαστικά ιδιότητα ή χαρα-

κτηριστικό. επιθετικός1 -ή -ό: αυτός που ανα-

φέρεται στο επίθετο με τη σημ. 2. επιθετικά1

(επίρρ., στη σημ. 2).

επιθεωρώ -ούμαι: (μτβ.) ελέγχω με προσοχή το

έργο ή τη λειτουργία υπηρεσίας, κυρίως επί-

σημα: Επιθεώρησε τον χώρο και τον βρήκε

ακατάλληλο. επιθεώρηση η: ❶ α. προσεκτι-

κός έλεγχος, συνήθως επίσημος. β. υπηρεσία

αρμόδια να διενεργεί επίσημους ελέγχους. ❷

περιοδικό, συνήθως ειδικού τύπου: πολιτική

/ φιλολογική ~. ❸ θεατρικό είδος που συν-

δυάζει μουσική και κείμενα σατιρικά για την

επικαιρότητα. επιθεωρητής ο, -ήτρια η: υπάλ-

ληλος αρμόδιος να διενεργεί επιθεώρηση:

αστυνομικός ~.

επιθυμία η: έντονο συναίσθημα που νιώθει κπ

όταν θέλει κτ: Έχω μια έντονη ~ να φύγω τα-

ξίδι. Εξέφρασε την ~ να βρεθεί ειρηνική λύ-

ση. επιθυμώ & [λαϊκ.] (κυρ. στη σημ. 2) πε-

θυμώ: (μτβ.) ❶ ζητώ κι εύχομαι να γίνει, να

αποκτήσω ή να κάνω κτ = θέλω: ~ φήμη και

πλούτη. ~ να φύγετε αμέσως! ❷ νιώθω έντο-

να την απουσία ή την έλλειψη κπ: Σε επιθυ-

μήσαμε τόσον καιρό που έλειψες! επιθυμητός

-ή -ό: αυτός που θέλουμε ή επιθυμούμε ≠ ανε-

πιθύμητος.

Το AE ρ. âÈı˘Ìá είναι σύνθετο από τα â› + θυ-

μός («ψυχή, καρδιά») και σημαίνει «θέλω από την

καρδιά μου».

επίκαιρος -η -ο: ❶ αυτός που συμβαίνει ή γίνε-

ται στον κατάλληλο χρόνο ≠ άκαιρος: Παρα-

κολούθησα μια ~ συζήτηση για τη χρήση ανα-

βολικών στον αθλητισμό. ❷ αυτός που είναι

σχετικός με το παρόν ≠ ανεπίκαιρος: Το θέ-

μα του εθνικισμού είναι πάντα ~ και μας αφο-

ρά όλους. επίκαιρα τα: δελτίο ειδήσεων για

τα γεγονότα της επικαιρότητας. επικαιρότη-

τα η: ❶ γεγονότα που απασχολούν σε συγκε-

κριμένο χρόνο την κοινή γνώμη: διεθνής ~. ❷

η ιδιότητα του επίκαιρου.

Η λ. επίκαιρα χρησιμοποιείται κυρίως για δελτία

ειδήσεων παλαιότερων εποχών, όπως αυτά που

προβάλλονταν στον κινηματογράφο στον Α' Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, πριν από την προβολή της ται-

νίας, και παρουσίαζαν την επικαιρότητα, κατά κα-

νόνα με εικόνες. Σήμερα χρησιμοποιούμε τις λ. νέα

και ειδήσεις.

επικαλύπτω -ομαι: (μτβ.) ❶ καλύπτω, σκεπάζω

κτ με κτ άλλο: Η φωνή του επικάλυπτε τις φω-

νές όλων των άλλων. ❷ συνήθ. παθ. συμπίπτω

με κτ άλλο σε κπ σημεία: Τα κείμενα είναι πα-

ρόμοια, επικαλύπτονται σε μεγάλο μέρος

τους. επικάλυψη η: ❶ σκέπασμα, κάλυψη

πράγματος με κτ άλλο. ❷ αυτό το οποίο χρη-

σιμοποιείται για να καλυφθεί κτ: λαχταριστή

~ σοκολάτας. ❸ μερική ταύτιση πραγμάτων.

επίκειται • μόνο ενστ.: τριτοπρόσ. (αμτβ.) πρό-

κειται να συμβεί κτ, είναι αναμενόμενο = ανα-

μένεται: Επίκεινται μεγάλες ανατιμήσεις.

επικείμενος -η -ο (μππ. ως επίθ.): αυτός που

πρόκειται να συμβεί = αναμενόμενος.

επίκεντρο το: ❶ ΓΕΩΛ ~ του σεισμού: το σημείο

στο οποίο εντοπίζεται η εστία σεισμικής δό-

νησης. ❷ το πιο σημαντικό σημείο = κέντρο:

Επιδιώκει να βρίσκεται στο ~ της προσοχής.

επικερδής -ής -ές: αυτός που δίνει ή αφήνει κέρ-

δος = κερδοφόρος ≠ επιζήμιος, ζημιογόνος: ~

επιχείρηση.�� αγενής. επικερδώς (επίρρ.).

επικεφαλής (επίρρ.): σε θέση υπευθύνου η αρ-

χηγού: Τον έβαλαν ~ της ομάδας. επικεφαλής

ο, η • άκλ.: πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή

αρχηγία συνόλου, ομάδας κτλ.: Οι ~ της ομά-

δας είχαν και την ευθύνη.

επικεφαλίδα η: φράση που γράφεται πάνω από

κείμενο ή ενότητα κειμένου και χρησιμεύει ως

ονομασία του = τίτλος.

επικηρύσσω -ομαι: (μτβ.) ορίζω χρηματική αμοι-

βή για τη σύλληψη καταζητούμενου: Ο κακο-

ποιός επικηρύχθηκε για 300.000 ευρώ. επική-

ρυξη η: υπόσχεση αμοιβής για τη σύλληψη κα-

ταζητούμενου και (συνεκδ.) η αμοιβή αυτή. 

επικίνδυνος -η -ο: αυτός που κρύβει κινδύνους

ή που μπορεί να προκαλέσει κακό: Το τρο-

χαίο έγινε σε μία ~ στροφή της Eθνικής. Προ-

σέχετε, ο άνθρωπος αυτός είναι ~! ≠ ακίνδυ-

νος. επικίνδυνα (επίρρ.).

επικλινής -ής -ές: αυτός που έχει κλίση ≠ ίσιος,

επίπεδος: Το έδαφος στο σημείο αυτό είναι

επικλινές. �� σχ. αγενής. επικλινώς (επίρρ.)

επικοινωνώ: (αμτβ.) ❶ έρχομαι σε επαφή με κπ,

έχω σχέσεις μαζί του: Επικοινωνούμε πολύ
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επιζώ

επικοινωνώ 

Â›ıÂÛË ➞ ÂÈÙ›ıÂÌ·È
ÂÈıÂÙÈÎ¿1 ➞ Â›ıÂÙÔ

ÂÈıÂÙÈÎ¿2 ➞ ÂÈÙ›ıÂÌ·È
ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÙ›ıÂÌ·È

ÂÈıÂÙÈÎfi˜1 ➞ Â›ıÂÙÔ
ÂÈıÂÙÈÎfi˜2 ➞ ÂÈÙ›ıÂÌ·È

ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÈÙ›ıÂÌ·È
Â›ıÂÙÔ

ÂÈıÂÒÚËÛË ➞ ÂÈıÂˆÚÒ
ÂÈıÂˆÚËÙ‹˜ ➞ ÂÈıÂˆÚÒ

ÂÈıÂˆÚ‹ÙÚÈ· ➞ ÂÈıÂˆÚÒ
ÂÈıÂˆÚÒ

ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ➞ ÂÈı˘Ì›·
ÂÈı˘Ì›·

ÂÈı˘ÌÒ ➞ ÂÈı˘Ì›·
ÂÈÎ¿ ➞ ¤Ô˜

Â›Î·ÈÚ· ➞ Â›Î·ÈÚÔ˜
Â›Î·ÈÚÔ˜

ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ· ➞ Â›Î·ÈÚÔ˜
ÂÈÎ·Ï‡Ùˆ ➞ Â›-

ÂÈÎ·Ï‡Ùˆ
ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ➞ Â›-

ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ➞ ÂÈÎ·Ï‡Ùˆ
ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ˜ ➞ Â›ÎÂÈÙ·È

Â›ÎÂÈÙ·È
Â›ÎÂÓÙÚÔ
ÂÈÎÂÚ‰‹˜

ÂÈÎÂÚ‰Ò˜ ➞ ÂÈÎÂÚ‰‹˜
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

ÂÈÎÂÊ·Ï›‰·
ÂÈÎ‹Ú˘ÍË ➞ ÂÈÎËÚ‡ÛÛˆ

ÂÈÎËÚ‡ÛÛˆ
ÂÈÎ›Ó‰˘Ó· ➞ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ˜

ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ˜
ÂÈÎÏÈÓ‹˜

ÂÈÎÏÈÓÒ˜ ➞ ÂÈÎÏÈÓ‹˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ➞ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒ

ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿ ➞ ÂÈÎÔÈÓˆ-
ÓÒ

ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ➞ ÂÈÎÔÈÓˆ-
ÓÒ

ÂÈÎÔÈÓˆÓÒ
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συχνά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ❷

κατανοώ, καταλαβαίνω κπ: Έχουμε τόσες

διαφορές, που δεν μπορούμε πια να επικοι-

νωνήσουμε μεταξύ μας. ❸ (μτφ.) συνδέομαι με

κτ: Οι δύο λίμνες ~ υπογείως και ενώνονται

σε ένα σημείο. επικοινωνία η. επικοινωνιακός

-ή -ό. επικοινωνιακά (επίρρ.).

επικρατώ: (μτβ.) ❶ βγαίνω νικητής σε αγώνι-

σμα ή αναμέτρηση, υπερισχύω έναντι κπ:

Στις εκλογές επικράτησαν με άνεση οι Δημο-

κρατικοί. ❷ έχω την υπεροχή σε μία κατά-

σταση: Ευτυχώς, επικράτησε η λογική! ❸ (για

κατάσταση) γενικεύομαι: Στην αγορά επι-

κρατούσε έντονη ανησυχία. επικράτηση η.

επικράτεια η: εδαφική έκταση, πολιτικά ορ-

γανωμένη, η οποία βρίσκεται κάτω από ενι-

αία εξουσία. Βουλευτής Επικρατείας: βου-

λευτής που εκλέγεται σε όλη τη χώρα και όχι

σε κπ εκλογική περιφέρεια. Συμβούλιο Επι-

κρατείας: ανώτατο δικαστήριο για διοικητι-

κές διαφορές.

επικρίνω -ομαι: (μτβ.) σχολιάζω, κρίνω αρνη-

τικά κπ ή κτ = αποδοκιμάζω ≠ επιδοκιμάζω:

Επέκριναν την άστοχη ομιλία του. επίκριση

η. επικριτικός -ή -ό. επικριτικά (επίρρ.).

επίκτητος -η -ο: αυτός που αποκτάται στη διάρ-

κεια της ζωής ενός ανθρώπου ≠ κληρονομι-

κός: Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ~ - δεν τα

είχε εκ γενετής.

επικυρώνω -ομαι: (μτβ.) επιβεβαιώνω την

εγκυρότητα ή γνησιότητα με επίσημο τρόπο:

Οι ρυθμίσεις επικυρώθηκαν από τα αρμόδια

όργανα του κράτους. Xρειάζεται επικυρω-

μένο αντίγραφο από την αστυνομία επικύ-

ρωση η.

επιλέγω -ομαι • αόρ. επέλεξα, παθ. αόρ. επιλέ-

χθηκα & [επίσ.] επελέγην, απαρ. επιλεχθεί &

επιλεγεί, μππ. επιλεγμένος: (μτβ.) ❶ διαλέγω

με συγκεκριμένα κριτήρια κπ ή κτ από ένα

σύνολο = [οικ.] διαλέγω: Επιλέχθηκαν 100

άτομα από σύνολο 700 υποψηφίων. ❷ δείχνω

προτίμηση σε κτ, επιθυμώ περισσότερο: Επέ-

λεξα να ζω στην εξοχή, γιατί η πόλη με κου-

ράζει. επιλογή η. επιλεκτικός -ή -ό: αυτός

που επιλέγει ή γίνεται με επιλογή. επιλεκτι-

κά (επίρρ.). επίλεκτος -η -ο: αυτός που έχει

επιλεγεί βάσει αυστηρών κριτηρίων = εκλε-

κτός: επίλεκτες στρατιωτικές ομάδες. επιλέ-

ξιμος -η -ο: αυτός που πληροί συγκεκριμένες

προϋποθέσεις και μπορεί να επιλεγεί.

επιλήψιμος -η -ο: αυτός τον οποίο μπορεί κπ

να κατηγορήσει ή που δίνει αφορμές για επί-

κριση = μεμπτός ≠ άμεμπτος: Στιγμάτιζε τις

επιλήψιμες ενέργειες των κυβερνώντων.

επίλογος ο: ❶ η τελευταία ενότητα με την οποία

κλείνει ένα κείμενο, μία ομιλία κτλ. ❷ (μτφ.)

το αποτέλεσμα ενέργειας ή γεγονότος: Ο ~

του οικογενειακού δράματος γράφτηκε με το

άγριο έγκλημα.

Από το ΑΕ â›ÏÔÁÔ˜ «συμπέρασμα, κατακλείδα

ρητορικού λόγου».

επίμαχος -η -ο: αυτός που αποτελεί αντικείμε-

νο διαφωνίας ή αμφισβήτησης: Μας διάβασε

το ~ τμήμα που εξόργισε τόσο κόσμο.

επιμελής -ής -ές: αυτός που κάνει κτ με ιδιαί-

τερη φροντίδα και προσοχή ≠ αμελής: Είναι

μαθητής ~ και μελετηρός.�� σχ. αγενής. επι-

μελώς (επίρρ.). επιμέλεια η: ❶ ιδιαίτερη

φροντίδα για κτ ≠ αμέλεια: Μελετούσε με ζή-

λο και ~. ❷ η φροντίδα για την τελική πα-

ρουσίαση ενός έργου: Ανέλαβε την ~ της έκ-

δοσης του βιβλίου. ❸ ΝΟΜ η με δικαστική

απόφαση ανάληψη της ευθύνης για ανήλικο ή

άτομο που χρειάζεται βοήθεια: Το δικαστή-

ριο δίνει συνήθως την ~ των παιδιών στη μη-

τέρα. επιμελούμαι: (μτβ.) ασχολούμαι με κτ

φροντίζοντας για όλες τις σχετικές λεπτομέ-

ρειες: Τη μουσική επιμελήθηκε ο ίδιος παρα-

γωγός. επιμελητής ο, -ήτρια η: ❶ πρόσωπο

που φροντίζει για κτ ή έχει την ευθύνη κπ

πράγματος: ο ~ της τάξης. ❷ βαθμός υπαλλή-

λου: δικαστικός ~/ ~ Α΄ (σε Νοσοκομείο). επι-

μελητήριο το: κλαδική οργάνωση επαγγελμα-

τιών διαφόρων ειδικοτήτων, που φροντίζει

για την προώθηση των θεμάτων των μελών

του: Τεχνικό/ Επαγγελματικό/ Εμπορικό/ Βιο-

μηχανικό ~.

επιμένω: (αμτβ. & μτβ.) ❶ μένω σταθερός σε μια

άποψη ή ιδέα: Επέμενε στην άποψή του και

δε μας άκουγε. ~ ότι έτσι έγιναν τα πράγμα-

τα. ❷ (μτφ.) παραμένω, δεν υποχωρώ: Η βρο-

χή επέμενε και δεν έλεγε με τίποτα να στα-

ματήσει. επιμονή η. επίμονος -η -ο: ❶ αυτός

που μένει σταθερός στις θέσεις του: Είναι ~,

δεν του αλλάζεις απόψεις. ❷ (μτφ.) αυτός

που δε σταματά, που συνεχίζει με την ίδια

ένταση: Μας κοιτούσε με ένα βλέμμα ~ και

διερευνητικό. επίμονα & επιμόνως (επίρρ.).

επιμέρους (επίθ.) • άκλ.: αυτός που αναφέρεται

σε μέρος ή τμήμα ενός συνόλου: Μιλήσαμε

για το γενικό σχέδιο, ενώ τα ~ στοιχεία του

δε μας απασχόλησαν.
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επικρατώ

επιμέρους 

ÂÈÎfi˜ ➞ ¤Ô˜
ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ➞ ÂÈÎÚ·ÙÒ
ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ➞ ÂÈÎÚ·ÙÒ

ÂÈÎÚ·ÙÒ
ÂÈÎÚ›Óˆ

Â›ÎÚÈÛË ➞ ÂÈÎÚ›Óˆ
ÂÈÎÚÈÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÎÚ›Óˆ

ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÎÚ›Óˆ
Â›ÎÙËÙÔ˜

ÂÈÎ˘ÚÒÓˆ
ÂÈÎ‡ÚˆÛË ➞ ÂÈÎ˘ÚÒÓˆ

ÂÈÏ¤Áˆ
ÂÈÏÂÎÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÏ¤Áˆ

ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÏ¤Áˆ
Â›ÏÂÎÙÔ˜ ➞ ÂÈÏ¤Áˆ

ÂÈÏ¤ÍÈÌÔ˜ ➞ ÂÈÏ¤Áˆ
ÂÈÏ‹„ÈÌÔ˜

ÂÈÏÔÁ‹ ➞ ÂÈÏ¤Áˆ
Â›ÏÔÁÔ˜

Â›Ï˘ÛË ➞ Â›-
ÂÈÏ‡ˆ ➞ Â›-

Â›Ì·¯Ô˜
ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ➞ ÂÈÌÂÏ‹˜

ÂÈÌÂÏ‹˜
ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ➞ ÂÈÌÂÏ‹˜

ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ➞ ÂÈÌÂÏ‹˜
ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ➞ ÂÈÌÂÏ‹˜
ÂÈÌÂÏÔ‡Ì·È ➞ ÂÈÌÂÏ‹˜

ÂÈÌÂÏÒ˜ ➞ ÂÈÌÂÏ‹˜
ÂÈÌ¤Óˆ

ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
Â›ÌÔÓ· ➞ ÂÈÌ¤Óˆ
ÂÈÌÔÓ‹ ➞ ÂÈÌ¤Óˆ

Â›ÌÔÓÔ˜ ➞ ÂÈÌ¤Óˆ
ÂÈÌfiÓˆ˜ ➞ ÂÈÌ¤Óˆ
ÂÈÓfiËÛË ➞ ÂÈÓÔÒ

ÂÈÓÔËÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÓÔÒ
ÂÈÓÔËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÓÔÒ
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επινοώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ δημιουργώ με τη φαντα-

σία μου: Επινοούσε διάφορες ιστορίες και

σκαρφιζόταν ένα σωρό ψέματα για να γλιτώ-

σει. ❷ ανακαλύπτω κτ νέο: Ο άνθρωπος επι-

νόησε τρόπους για να δαμάσει τη φύση. επι-

νόηση η. επινοητικός ή -ό. επινοητικά (επίρρ.).

επιούσιος ο: το καθημερινό ψωμί και κατ’ επέ-

κταση τα εντελώς απαραίτητα για τη διαβίω-

ση: Δουλεύει σκληρά για τον ~.

επίπεδος -η -ο: ❶ αυτός που έχει ομαλή επιφά-

νεια, χωρίς διακυμάνσεις ύψους = ομαλός ≠

ανώμαλος: ~ έκταση. ❷ (μτφ.) αυτός που δεν

έχει διακυμάνσεις: Η παράσταση ήταν ~, χω-

ρίς εξάρσεις. επίπεδα (επίρρ., στη σημ. 2).

επίπεδο το: ❶ ΓΕΩΜ επιφάνεια της οποίας όλα

τα σημεία μπορούν να ενωθούν ανά δύο σχη-

ματίζοντας ευθείες γραμμές οι οποίες βρί-

σκονται εξ ολοκλήρου στην επιφάνεια αυτή.

❷ επιφάνεια η οποία είναι παράλληλη με τον

ορίζοντα: Το σπίτι είναι χτισμένο σε δύο ~. ❸

(μτφ.) βαθμίδα πνευματικής και πολιτιστικής

προόδου: υψηλό / χαμηλό διανοητικό ~. άν-

θρωπος / συζήτηση επιπέδου: για κπ ή κτ που

βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. ❹ (μτφ.) ποιό-

τητα, βαθμός μετρήσιμης έντασης φαινομέ-

νου: Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η τηλεθέαση κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά

~. ❺ (μτφ.) τομέας της ανθρώπινης γνώσης ή

δραστηριότητας: Οι συνομιλίες θα γίνουν σε

~ αρχηγών κρατών.

Η λ. επίπεδο προέρχεται από το ΑΕ â›Â‰Ô˜ (â›

+ πέδον «έδαφος»). Η ίδια ρίζα απαντά και σε άλ-

λες λέξεις, όπως πεδίο, πεδιάδα, αλλά και στα σύν-

θετα γήπεδο, δάπεδο κτλ.

επιπλέον (επίρρ.): ❶ επιπρόσθετα, επίσης: ~, θα

ήθελα να σας πω… ❷ (ως επίθ.) αυτός που

προστίθεται σε ένα σύνολο όμοιων με αυτόν

πραγμάτων, προσώπων κτλ. = πρόσθετος: Το

~ κόστος καλύπτεται από επιχορηγήσεις.

επιπλήττω -ομαι: [επίσ.] (μτβ.) κάνω σε κπ πα-

ρατήρηση σε αυστηρό ύφος: Τον επέπληξε για

την ανάρμοστη συμπεριφορά του. επίπληξη η.

επιπόλαιος -η -ο: ❶ αυτός που ενεργεί χωρίς να

σκέφτεται και να κρίνει = απερίσκεπτος: Δεν

μπορείς να την εμπιστευτείς, είναι ~. ❷ αυτός

που χαρακτηρίζεται από έλλειψη βάθους και

εύρους σκέψης: ~ απόφαση / πράξη. ❸ (μτφ.)

επιφανειακός, αυτός που δεν είναι πολύ σοβα-

ρός: Γλίτωσε με κάποια ~ τραύματα στα πόδια.

επιπόλαια (επίρρ.). επιπολαιότητα η.

επίπονος -η -ο: αυτός που απαιτεί πολύ κόπο ή

μόχθο = κουραστικός: Κατέβαλε ~ προσπά-

θεια για να πετύχει τον στόχο του. επίπονα

(επίρρ.).

επίπτωση η: αυτό που έρχεται ως συνέπεια πρά-

ξης ή ενέργειας και είναι συνήθως αρνητικό:

Οι επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση της

τεχνολογίας στη φύση είναι πλέον φανερές.

επιρρεπής -ής -ές: [επίσ.] αυτός που έχει την τά-

ση να παρασύρεται σε αρνητικές καταστάσεις:

Είναι ~ στις κακές συνήθειες.�� σχ. αγενής.

επίρρημα το: ΓΛΩΣΣ άκλιτη λέξη που προσδιο-

ρίζει κυρίως ρήμα (ή επίθετο ή άλλο επίρρη-

μα) και φανερώνει τρόπο, χρόνο, τόπο, πο-

σότητα κτλ. επιρρηματικός -ή -ό: ΓΛΩΣΣ αυτός

που έχει σχέση με το επίρρημα ή λειτουργεί

ως επίρρημα: ~ σχέση / σημασία / προσδιορι-

σμός. επιρρηματικά (επίρρ.). επιρρίπτω -ομαι:

[επίσ.] (μτβ.) αποδίδω κανείς κακό σε κπ: Του

επέρριψαν την ευθύνη για την αποτυχία.

επιρροή η: ❶ το να επηρεάζει κανείς κπ ή κτ =

επίδραση, επήρεια: Έχει ισχύ και ασκεί ~

στην κυβέρνηση. ❷ η ικανότητα κπ να επηρε-

άζει άλλα πρόσωπα: Είναι άνθρωπος με ~.

�� σχ. επίδραση.

επισημαίνω -ομαι: (μτβ.) τονίζω με έμφαση κτ,

υποδεικνύω: Σας ~ ότι αυτό που προτείνετε

είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Επιση-

μάναμε τα βασικά προβλήματα του σχεδίου.

επισήμανση η.

επίσημος -η -ο: ❶ αυτός που προέρχεται από δη-

μόσια αρχή και την εκπροσωπεί ή την εκφρά-

ζει: ~ πηγές αναφέρουν ότι ο κρατικός μηχα-

νισμός λειτούργησε σωστά. ❷ αυτός που έχει

καθιερωθεί και αναγνωρίζεται από όλους: ~

γλώσσα/ θρησκεία/ χορηγός των αγώνων. ❸ αυ-

τός που γίνεται με όλους τους τύπους ή διε-

ξάγεται με ειδικό τελετουργικό: ~ δεξίωση.

Κατά την ~ υποδοχή του προέδρου εκφωνή-

θηκαν λόγοι. ❹ αυτός που αρμόζει σε επίση-

μη περίσταση: ~ ένδυμα είναι απαραίτητο.

επίσημα & επισήμως (επίρρ.). επίσημος ο: συ-

νήθ. πληθ. αυτός που εκπροσωπεί το κράτος

ή δημόσια αρχή: Ο υπουργός καθόταν στην

εξέδρα των επισήμων. επισημότητα η.

επίσης (επίρρ.): ❶ επιπλέον, ακόμα: ~, στην ομι-

λία του τόνισε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης.

❷ (ως απάντηση ή ανταπόδοση σε ευχή) το

ίδιο, με τον ίδιο τρόπο: Καλό βράδυ! ~!

Από την AE φρ. â’ úÛË˜ (μοίρας) «στην ίδια μοίρα».
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επινοώ

επίσης 

ÂÈÓÔÒ
ÂÈÔ‡ÛÈÔ˜

Â›Â‰· ➞ Â›Â‰Ô˜
Â›Â‰Ô ➞ Â›Â‰Ô˜

Â›Â‰Ô˜
ÂÈÏ¤ÔÓ

ÂÈÏ¤ˆ ➞ ÂÈ-
Â›ÏËÍË ➞ ÂÈÏ‹ÙÙˆ

ÂÈÏ‹ÙÙˆ
ÂÈÏÔÔÈfi˜ ➞ -ÔÈÒ

ÂÈfiÏ·È· ➞ ÂÈfiÏ·ÈÔ˜
ÂÈfiÏ·ÈÔ˜

ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ➞ ÂÈfiÏ·ÈÔ˜
Â›ÔÓ· ➞ Â›ÔÓÔ˜

Â›ÔÓÔ˜
Â›ÙˆÛË
ÂÈÚÚÂ‹˜
Â›ÚÚËÌ·

ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ Â›ÚÚËÌ·
ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ Â›ÚÚËÌ·

ÂÈÚÚ›Ùˆ
ÂÈÚÚÔ‹

Â›ÛËÌ· ➞ Â›ÛËÌÔ˜
ÂÈÛËÌ·›Óˆ

ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ➞ ÂÈÛËÌ·›Óˆ
ÂÈÛËÌÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ

Â›ÛËÌÔ˜
ÂÈÛËÌfiÙËÙ· ➞ Â›ÛËÌÔ˜

ÂÈÛ‹Ìˆ˜ ➞ Â›ÛËÌÔ˜
Â›ÛË˜

ÂÈÛÎ¤ÙË˜
ÂÈÛÎ¤ÙÔÌ·È ➞ ÂÈÛÎ¤ÙË˜

ÂÈÛÎ¤ÙÚÈ· ➞ ÂÈÛÎ¤ÙË˜
ÂÈÛÎÂ˘¿˙ˆ

ÂÈÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ ➞ 
ÂÈÛÎÂ˘¿˙ˆ

ÂÈÛÎÂ˘·ÛÙÈÎfi˜ ➞ 
ÂÈÛÎÂ˘¿˙ˆ

ÂÈÛÎÂ˘‹ ➞ ÂÈÛÎÂ˘¿˙ˆ
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επισκέπτης ο, -πτρια η: αυτός που έρχεται από

αλλού σε κπ τόπο ή στο σπίτι άλλου: Ο ~ μπο-

ρεί να θαυμάσει τα αξιοθέατα της πόλης. Οι

~ απολάμβαναν τη φιλοξενία της μητέρας

μου. επισκέπτομαι: (μτβ.) πηγαίνω κάπου ως

επισκέπτης: Με επισκέφθηκαν στο νοσοκο-

μείο φίλοι για να με δουν. Την πόλη μας ~ χι-

λιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. επίσκεψη η: ❶

μετάβαση στο σπίτι κπ: κάνω / πηγαίνω ~. ❷

γενικά, η μετάβαση σε ξένο τόπο ή σε χώρο

με κπ ενδιαφέρον: ~ στο Μουσείο. ❸ εξέτα-

ση ασθενούς στο σπίτι του από γιατρό: Ο

γιατρός δεν μπορεί να σας δει τώρα, είναι σε

~. ❹ συνήθ. πληθ. άτομο που επισκέπτεται κπ

στο σπίτι του: Έχουμε ~.

επισκευάζω -ομαι: (μτβ.) διορθώνω κτ που έχει

χαλάσει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση. επι-

σκευή η. επισκευαστικός -ή -ό. επισκευαστι-

κά (επίρρ.).

επιστήμη η: ❶ η μελέτη με τρόπο συστηματικό

της φύσης, του ανθρώπου και της κοινωνίας,

καθώς και το σύνολο της γνώσης που προ-

κύπτει: Ο αιώνας σημαδεύτηκε από την ανά-

πτυξη της ~ και της τεχνολογίας. ❷ τομέας ή

κλάδος επιστημονικής γνώσης: η ~ της Γεω-

λογίας / Ιατρικής / Εθνολογίας. Φυσικές / Θετι-

κές/ Ανθρωπιστικές ~. ❸ (μτφ.) η ενασχόληση

σε βάθος με κπ τομέα: Έχει μελετήσει την ~

της μαγειρικής. επιστήμονας ο, η: ❶ πρόσω-

πο που έχει ειδικευτεί σε κπ γνωστικό τομέα

και συνήθως ασχολείται με την έρευνα: Οι ~

αποκρυπτογράφησαν το ανθρώπινο γονι-

δίωμα. ❷ (γενικ.) πρόσωπο που έχει σπου-

δάσει στο πανεπιστήμιο: Και τα δύο παιδιά

σπούδασαν, έγιναν ~. επιστημονικός -ή -ό.

επιστημονικά (επίρρ.). �� σχ. επιστητό.

επιστητό το: σύνολο γνώσεων που μπορεί να

αποκτήσει κπ. επί παντός (του) επιστητού:

για όλα τα θέματα.

Οι λ. επιστήμη & επιστητό προέρχονται από το AE

ρ. â›ÛÙ·Ì·È που σήμαινε «γνωρίζω καλά, κατα-

νοώ επακριβώς»

επιστολή η: γραπτό κείμενο που αποστέλλεται

σε κπ, συνήθως ταχυδρομικά = γράμμα.

επιστρέφω -ομαι • αόρ. επέστρεψα, παθ. αόρ.

επιστράφηκα: ❶ (αμτβ.) έρχομαι πίσω στο

σημείο από όπου ξεκίνησα = γυρίζω, επανέρ-

χομαι: Έφυγε πριν από δέκα λεπτά, αλλά θα

επιστρέψει αμέσως. ❷ (μτφ., αμτβ.) γυρίζω σε

πρότερη κατάσταση: Ζητάμε να επιστρέψου-

με στις ρίζες μας. ❸ (μτβ.) γυρίζω ή στέλνω

πίσω κτ: Της δάνεισα ένα βιβλίο, αλλά δε μου

το επέστρεψε ποτέ. επιστροφή η.

επιταγή1 η: τυποποιημένο έντυπο με το οποίο

δίνεται εντολή για πληρωμή ποσού μέσω τρα-

πεζικού λογαριασμού: ακάλυπτη ~.

επιτάσσω -ομαι: (μτβ.) ❶ δίνω σε κπ εντολή,

επιβάλλω κτ σε κπ = υπαγορεύω, επιβάλλω:

Η κοινή λογική ~ μετριοπάθεια. ❷ (για κρά-

τος, αρχή) παίρνω προσωρινά περιουσίες

πολιτών για να χρησιμοποιηθούν από το

κράτος σε περιόδους κρίσης: Ο στρατός χρη-

σιμοποίησε τα επιταγμένα αυτοκίνητα. επι-

ταγή2 η: αυτό που προστάζει ή επιβάλλει κπ

ή η ηθική τάξη = υποχρέωση, εντολή: ηθική ~.

επιτακτικός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι απόλυ-

τα υποχρεωτικός ή που επιβάλλεται να γίνει:

Είναι ~ η ανάγκη να προστατέψουμε το πε-

ριβάλλον. ❷ αυτός που εκφράζει ή δηλώνει

διαταγή: Με ~ ύφος του ζήτησε να μιλήσει.

επιτακτικά (επίρρ.). 

επιτάφιος ο: ΕΚΚΛ στη χριστιανική θρησκεία ❶

η ιερή ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής.

❷ κουβούκλιο στο οποίο τοποθετείται παρά-

σταση του νεκρού σώματος του Χριστού κα-

τά την ακολουθία της M. Παρασκευής.

επιτέλους (επίρρ.): επιφωνηματικά, δηλώνει ❶

ανακούφιση ή χαρά: ~, να και ένα καλό νέο!

❷ έντονη απορία ή αγανάκτηση: Πότε θα ωρι-

μάσεις, ~; Κάνετε, ~, ησυχία!

Από συμφυρμό των ΑΕ φρ. διά τέλους «μέχρι το

τέλος, τελείως» & â› τέλος «στο τέλος» (μτφρδ.

από το γαλλ. enfin).

επιτελώ-ούμαι: [επίσ.] (μτβ.) κάνω κτ, φέρω εις

πέρας: Ο δάσκαλος ~ ύψιστο λειτούργημα.

Επί των ημερών του επιτελέσθηκε σημαντικό

έργο. επιτέλεση η. επιτελείο το: ❶ α. ομάδα

υψηλόβαθμων αξιωματούχων που συμμετέ-

χει στη διοίκηση στρατού ή σωμάτων ασφα-

λείας. β. στρατιωτική υπηρεσία με διοικητι-

κές αρμοδιότητες: Γενικό ~ Ενόπλων Δυνά-

μεων. ❷ (μτφ.) σύνολο προσώπων που έχουν

υψηλή θέση σε εταιρεία, οργανισμό κτλ. επι-

τελικός -ή -ό. επιτελικά (επίρρ.).

επιτήδειος -α -ο: αυτός που είναι ικανός να κα-

ταφέρνει κτ, ακόμα και με πλάγια μέσα. επι-

τήδεια (επίρρ.). επιτηδειότητα η.

επίτηδες (επίρρ.): με πρόθεση ή σκοπό = σκό-

πιμα ≠ άθελα: Τον έριξε κάτω ~.

επιτηρώ -ούμαι: (μτβ.) παρακολουθώ από κο-
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επισκέπτης

επιτηρώ 

Â›ÛÎÂ„Ë ➞ ÂÈÛÎ¤ÙË˜
ÂÈÛÙ‹ÌË

ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ➞ ÂÈÛÙ‹ÌË
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ➞ ÂÈÛÙ‹ÌË

ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ➞ ÂÈÛÙ‹ÌË
ÂÈÛÙËÙfi
ÂÈÛÙÔÏ‹

ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛË ➞ Â›-
ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡ˆ ➞ Â›-

ÂÈÛÙÚ¤Êˆ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ➞ ÂÈÛÙÚ¤Êˆ

Â›ÛÙÚˆÛË ➞ Â›-
ÂÈÙ·Á‹1

ÂÈÙ·Á‹2 ➞ ÂÈÙ¿ÛÛˆ
ÂÈÙ·ÎÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÙ¿ÛÛˆ

ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÙ¿ÛÛˆ
ÂÈÙ¿ÛÛˆ
ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜

ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ➞ Â›-
ÂÈÙ·¯‡Óˆ ➞ Â›-

ÂÈÙ¤ıËÎ· ➞ ÂÈÙ›ıÂÌ·È
ÂÈÙÂÏÂ›Ô ➞ ÂÈÙÂÏÒ
ÂÈÙ¤ÏÂÛË ➞ ÂÈÙÂÏÒ
ÂÈÙÂÏÈÎ¿ ➞ ÂÈÙÂÏÒ

ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ➞ ÂÈÙÂÏÒ
ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜

ÂÈÙÂÏÒ
Â›ÙÂ˘ÁÌ· ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ

Â›ÙÂ˘ÍË ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ
ÂÈÙ‹‰ÂÈ· ➞ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜

ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜
ÂÈÙË‰ÂÈfiÙËÙ· ➞ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜

Â›ÙË‰Â˜
ÂÈÙ‹ÚËÛË ➞ ÂÈÙËÚÒ
ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ➞ ÂÈÙËÚÒ

ÂÈÙËÚ‹ÙÚÈ· ➞ ÂÈÙËÚÒ
ÂÈÙËÚÒ
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ντά και επιβλέπω κπ ή κτ, έτσι ώστε να ενερ-

γεί ή να λειτουργεί όπως πρέπει = επιβλέπω:

Στο διαγώνισμα μας επιτηρούσε ο καθηγητής

για να μην αντιγράψουμε. επιτήρηση η. επι-

τηρητής ο, -ήτρια η.

επιτίθεμαι • αόρ. επιτέθηκα & [επίσ.] επετέθην:

(αμτβ.) ❶ α. κινούμαι εναντίον κπ, συνήθως

με ορμή, ασκώντας βία εναντίον του: Του επι-

τέθηκαν ληστές και τον χτύπησαν. ❷ (μτφ.)

εκφράζω κριτική ή κατηγορίες για κπ ή κτ: Ο

δημοσιογράφος επιτέθηκε στον καλεσμένο

της εκπομπής με έντονες κατηγορίες. ❸ ΣΤΡΑΤ

κινούμαι εχθρικά εναντίον στρατού, περιο-

χής κτλ. ❹ ΑΘΛ εφορμώ για να πετύχω νίκη:

Σειρά των παικτών του Άρη να επιτεθούν. ��

θέτω. επίθεση η: ≠ άμυνα. ❶ το να επιτίθεται

κανείς σε κπ ή κτ: η ~ του στρατού στη γειτο-

νική χώρα. Δέχτηκα φραστική ~ από τον ομι-

λητή. ❷ ΑΘΛ η κίνηση παικτών προς την αντί-

παλη περιοχή για να πετύχουν θετικό αποτέ-

λεσμα, η αντίστοιχη τακτική και το σύνολο

των παικτών που την πραγματοποιούν: Η

ομάδα δεν είχε καλή ~ σήμερα. επιθετικός2 -ή

-ό: ❶ αυτός που έχει σχέση με την επίθεση. ❷

(για πρόσ.) αυτός που έχει την τάση να επιτί-

θεται. επιθετικά2 (επίρρ.). επιθετικός ο: παί-

κτης της επίθεσης. επιθετικότητα η.

επιτόπου & επί τόπου (επίρρ.): στο ίδιο σημείο:

Του αφαίρεσαν το δίπλωμα ~, επειδή οδη-

γούσε μεθυσμένος. επιτόπιος -α -ο: ~ έρευνα.

επιτρέπω -ομαι: = αφήνω ≠ απαγορεύω (μτβ.)

❶ παρέχω σε κπ το δικαίωμα ή την άδεια να

κάνει κτ: Οι γονείς της δεν της ~ να βγαίνει

μόνη. ❷ αφήνω κτ να υπάρχει ή να συμβαί-

νει: Στην παιδική χαρά δεν ~ σκυλιά. επιτρε-

πτός -ή -ό.

επιτροπή η: ❶ ομάδα ατόμων με εξουσία ή αρ-

μοδιότητα να επιτελέσει ορισμένο έργο: ~

αξιολόγησης/ κρίσης. ❷ ειδικό διοικητικό όρ-

γανο: Ευρωπαϊκή ~.

επιτυγχάνω -ομαι • αόρ. επέτυχα, παθ. αόρ. επι-

τεύχθηκα & [επίσ.] επετεύχθην, μππ. επιτυχη-

μένος: (μτβ. & με παράλ. αντικ.) [επίσ.] κα-

ταφέρνω να πραγματοποιήσω αυτό στο

οποίο στόχευα: Ο στόχος μας επιτεύχθηκε με

πολλή δουλειά και προσπάθεια. �� πετυχαί-

νω. επιτυχής -ής -ές: αυτός που στέφεται από

επιτυχία. �� σχ. αγενής. επιτυχώς (επίρρ.).

επιτυχία η: ❶ θετικό αποτέλεσμα προσπαθει-

ών: Οι προσπάθειές του στέφθηκαν από ~. ❷

έργο ή δημιούργημα που έχει στεφθεί από επι-

τυχία με τη σημ. 1: Αυτή η ταινία ήταν η με-

γάλη ~ της χρονιάς. επίτευγμα το = κατόρ-

θωμα: σημαντικό έργο: τεχνολογικό ~. επί-

τευξη η: το να πετυχαίνει κπ κτ.

επιφάνεια η: ❶ το ανώτερο επίπεδο ή η εξωτε-

ρική πλευρά αντικειμένου: η ~ της γης/ της θά-

λασσας / του εδάφους. ❷ ΓΕΩΜ σύνολο σημεί-

ων που ορίζουν πλευρά στερεού σώματος:

κοίλη/ κυρτή/ επίπεδη ~. ❸ (μτφ.) α. ό,τι συνι-

στά την εξωτερική εικόνα πράγματος: Αν φύ-

γεις από την ~ και δεις το βάθος των πραγ-

μάτων, θα καταλάβεις την ουσία τους. β. το

σύνολο των οικονομικών δυνατοτήτων κπ:

οικονομική ~. επιφανειακός -ή -ό: ❶ αυτός

που βρίσκεται στην επιφάνεια σώματος ή

αντικειμένου: ~ τραύμα. ❷ (μτφ.) αυτός που

γίνεται πρόχειρα, χωρίς διεξοδική μελέτη: ~

έλεγχος / γνώση. επιφανειακά (επίρρ.).

επιφανής -ής -ές: αυτός που είναι γνωστός σε

όλους και καταξιωμένος για το έργο του: ~

συγγραφέας / πολιτικός.�� σχ. αγενής.

επιφυλάσσω -ομαι: (μτβ.) ❶ προετοιμάζω κτ για

κπ κρατώντας το κρυφό: Ποτέ δεν ξέρεις τι

μας ~ το μέλλον. Θερμή υποδοχή επιφυλά-

χθηκε στον πρόεδρο. ❷ παθ. αναβάλλω ενέρ-

γεια για το μέλλον, όταν οι συνθήκες θα είναι

πιο κατάλληλες: Επιφυλάσσομαι να απαντή-

σω αργότερα. επιφύλαξη η: δισταγμός ή αμ-

φιβολία για κτ ή κπ: Δεν είμαι απόλυτα βέ-

βαιος, έχω επιφυλάξεις. επιφυλακτικός -ή -ό.

επιφυλακτικά (επίρρ.).

επιφώνημα το: ΓΛΩΣΣ φθόγγος ή λέξη που εκ-

φράζει έντονο αίσθημα ή συναίσθημα. επι-

φωνηματικός -ή -ό. επιφωνηματικά (επίρρ.).

επιχείρημα το: συλλογισμός που χρησιμοποιεί-

ται για να στηρίξουμε ή να αντικρούσουμε κτ:

Προσπαθούσε με λογικά επιχειρήματα να μας

πείσει.

επιχειρώ -ούμαι: (μτβ.) προσπαθώ να πετύχω

κτ: Άγνωστοι επιχείρησαν να ληστέψουν την

τράπεζα. επιχείρηση η: ❶ σύνολο συντονι-

σμένων ενεργειών για την επίτευξη συγκεκρι-

μένου στόχου, που είναι πολύπλοκος ή ενέχει

κινδύνους: στρατιωτική ~. ~ διάσωσης των

εγκλωβισμένων. ❷ οικονομική δραστηριότη-

τα με στόχο το κέρδος, καθώς και ο οργανι-

σμός μέσω του οποίου πραγματοποιείται:

Ασχολείται με την οικογενειακή ~. Δημόσια ~

Ηλεκτρισμού. επιχειρησιακός -ή -ό: αυτός

που σχετίζεται με την επιχείρηση. επιχειρη-

ματίας ο, η: πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης

επιχείρησης (σημ. 2). επιχειρηματικός -ή -ό:

❶ αυτός που είναι σχετικός με την επιχείρη-
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επιτίθεμαι

επιχειρώ 

ÂÈÙ›ıÂÌ·È
ÂÈÙfiÈÔ˜ ➞ ÂÈÙfiÔ˘

ÂÈÙfiÔ˘
ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˜ ➞ Â›-

ÂÈÙÚÂÙfi˜ ➞ ÂÈÙÚ¤ˆ
ÂÈÙÚ¤ˆ
ÂÈÙÚÔ‹

ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ
ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ

ÂÈÙ˘¯‹˜ ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ
ÂÈÙ˘¯›· ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ
ÂÈÙ˘¯Ò˜ ➞ ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ

ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿ ➞ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi˜ ➞ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÂÈÊ·Ó‹˜

ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÊ˘Ï¿Û-
Ûˆ

ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÊ˘Ï¿Û-
Ûˆ

ÂÈÊ‡Ï·ÍË ➞ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛˆ
ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛˆ

ÂÈÊÒÓËÌ·
ÂÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÈÊÒÓË-

Ì·
ÂÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈÊÒÓË-

Ì·
ÂÈ¯Â›ÚËÌ·

ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ➞ ÂÈ¯ÂÈÚÒ
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÈ¯ÂÈÚÒ

ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÈ¯ÂÈÚÒ
ÂÈ¯Â›ÚËÛË ➞ ÂÈ¯ÂÈÚÒ

ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ➞ ÂÈ¯ÂÈÚÒ
ÂÈ¯ÂÈÚÒ

ÂÈ¯Ú˘ÛÒÓˆ ➞ Â›-
ÂÈ¯Ú‡ÛˆÛË ➞ Â›-

¤ÏÂ˘Û· ➞ Ï¤ˆ
ÂÏ‹ÁËÓ ➞ Ï‹ÙÙˆ2

¤ÏËÍ· ➞ Ï‹ÙÙˆ1

¤ÏËÍ· ➞ Ï‹ÙÙˆ2

¤ÓÂ˘Û· ➞ Ó¤ˆ
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ση (σημ. 2). ❷ αυτός που έχει ικανότητες για

επιχειρήσεις (σημ. 2): ~ μυαλό. επιχειρημα-

τικά (επίρρ.).

επόμενος -η -ο: αυτός που ακολουθεί κπ ή κτ

άλλο ≠ προηγούμενος: Να περάσει ο ~ ασθε-

νής. είναι επόμενο: είναι αναμενόμενο, συμ-

βαίνει ως φυσική συνέπεια των προηγουμέ-

νων: Ήταν ~ να αντιδράσει έτσι μετά τον κα-

βγά τους. επομένη η: επόμενη ημέρα ≠ προη-

γουμένη. επομένως (σύνδ.): συνδέει πρόταση

που δηλώνει το συμπέρασμα, τη λογική συ-

νέπεια γεγονότος, ενέργειας κτλ. = άρα, συ-

νεπώς: Βρέχει, ~ δε θα πάμε βόλτα σήμερα.

εποπτεύω -ομαι: (μτβ.) έχω τον συνολικό έλεγ-

χο και την επίβλεψη πράγματος ή έργου: Το

Υπουργείο ~ το έργο. εποπτεία η. επόπτης ο,

-τρια η. εποπτικός -ή -ό.

έπος το: ❶ ΛΟΓΟΤ λογοτεχνικό είδος σε έμμετρο

λόγο, που περιγράφει θρυλικές πράξεις μυθι-

κών ηρώων: Ομηρικά έπη/ ~ του Γκιλγκαμές. ❷

πολεμικά γεγονότα στη διάρκεια των οποίων

σημειώθηκαν πράξεις ηρωισμού και μεγαλεί-

ου: το ~ του ’40. επικός -ή -ό. επικά (επίρρ.).

επουσιώδης -ης -ες: αυτός που δεν είναι ιδιαί-

τερα σημαντικός = δευτερεύων ≠ ουσιώδης,

σημαντικός: Ας αφήσουμε θέματα ~ και ας

δούμε τα σημαντικά!�� σχ. αγενής. επου-

σιωδώς (επίρρ.).

εποχή η: ❶ υποδιαίρεση του ηλιακού έτους: Οι

τέσσερις ~ του χρόνου. ❷ ιστορική περίοδος

συγκεκριμένης διάρκειας: η ~ του Μεσοπο-

λέμου. ❸ χρονική περίοδος με ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά: Στην ~ μας η τεχνολογική πρό-

οδος είναι αλματώδης. εποχικός & εποχιακός

-ή -ό. εποχικά & εποχιακά (επίρρ.).

Σημδ. από το γαλλ. époque, το οποίο προέρχεται

από το ελνστ. âÔ¯‹ «σημείο όπου φαίνεται να στα-

ματάει ένα άστρο κατά το απόγειό του, χρονική πε-

ρίοδος».

επώδυνος -η -ο: αυτός που προκαλεί πόνο, σω-

ματικό ή ψυχικό: Ο αποχωρισμός τους ήταν

ιδιαίτερα ~. επώδυνα (επίρρ.).

επώνυμο το: οικογενειακό όνομα ανθρώπων =

επίθετο: Δήλωσε όνομα και ~. επώνυμος -η

-ο: ❶ αυτός που είναι ευρύτερα γνωστός, δη-

μοφιλής = διάσημος, γνωστός: Στην εκδή-

λωση παρέστησαν πολλοί ανώνυμοι και ~

θαυμαστές του. ❷ αυτός που γίνεται ονομα-

στικά, με το όνομα κπ ≠ ανώνυμος: ~ κα-

ταγγελία. επωνύμως (επίρρ., σημ. 2) ≠ ανω-

νύμως. επωνυμία η: ❶ πρόσθετη ονομασία

προσώπου ή πράγματος, δηλωτική ιδιότη-

τάς του: γνωστός και με την ~ ο Μέθυσος. ❷

διακριτικό όνομα οργανισμού, σωματείου

κτλ.: ~ εταιρείας.

ερασιτέχνης ο, η & [προφ.] -ισσα η: πρόσωπο

που ασχολείται με κτ συστηματικά, χωρίς να

είναι το επάγγελμά του: Είναι ~ ψαράς. ερα-

σιτεχνικός -ή -ό. ερασιτεχνικά (επίρρ.).

εργάζομαι: (αμτβ.) ❶ ασχολούμαι με κτ συστη-

ματικά και με στόχο την εξασφάλιση χρημά-

των, ασκώ επάγγελμα = δουλεύω: ~ στο

υπουργείο. ❷ ασχολούμαι συστηματικά και με

όλες τις δυνάμεις μου για την επίτευξη στόχου

= πασχίζω: Σε όλη του τη ζωή εργάστηκε για

την ελευθερία και την ισότητα. εργαζόμενος

-ο -η: πρόσωπο που εργάζεται, ασκεί κπ επάγ-

γελμα: Απεργούν οι ~ στο Δημόσιο. εργασία

η: ❶ επαγγελματική ασχολία με στόχο την εξα-

σφάλιση χρημάτων: γραφείο ευρέσεως ~. ❷

συνήθ. πληθ. δραστηριότητα για την επίτευξη

συγκεκριμένου στόχου: Άρχισαν οι ~ για την

αναστήλωση του μνημείου. ❸ μελέτη συγκε-

κριμένου αντικειμένου που ανατίθεται σε μα-

θητές: σπουδαστική / πτυχιακή ~. εργασιακός

-ή -ό: αυτός που σχετίζεται με την εργασία: ~

χώρος / συνθήκες. εργάσιμος -η -ο: αυτός που

διατίθεται για εργασία: ~ μέρες. εργάσιμη η:

εργάσιμη ημέρα ≠ αργία. εργατικός -ή -ό: ❶

αυτός που σχετίζεται με τον εργαζόμενο ή τον

εργάτη: ~ ατύχημα/ κίνημα/ δίκαιο/ νομοθεσία.

❷ αυτός που εργάζεται με προθυμία και χω-

ρίς να τεμπελιάζει ≠ τεμπέλης. εργατικά

(επίρρ., στη σημ. 2). εργάτης ο, -τρια η: ❶ πρό-

σωπο που εργάζεται χειρωνακτικά. ❷ (μτφ.)

πρόσωπο που ασχολείται συστηματικά με κτ

για την επίτευξη στόχου: Υπήρξε ταπεινός ~

του πνεύματος. ❸ μόνο το θηλ. μέλισσα που

συλλέγει γύρη. �� σχ. έργο.

εργαλείο το: ❶ αντικείμενο που διευκολύνει

χειρωνακτική εργασία: Έβγαλε από τα ~ του

ένα κατσαβίδι. ❷ α. (μτφ.) οτιδήποτε μπορεί

να θεωρηθεί απαραίτητο στην εργασία κπ: Το

βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο ~ για τον

δάσκαλο. β. οτιδήποτε μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει κπ για να επιτελέσει συγκεκριμένο

έργο: Οι αγώνες θα χρησιμοποιηθούν ως ~

οικονομικής ανάπτυξης. �� σχ. έργο.

εργαστήριο το: ❶ χώρος, ειδικά εξοπλισμένος,

για την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών ή

επιστημονικών πειραμάτων και μετρήσεων:

~ ζαχαροπλαστικής. πυρηνικό/ αιματολογικό ~.
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επόμενος

εργαστήριο 

ÂÔÌ¤ÓË ➞ ÂfiÌÂÓÔ˜
ÂfiÌÂÓÔ˜

ÂÔÌ¤Óˆ˜ ➞ ÂfiÌÂÓÔ˜
ÂÔÙÂ›· ➞ ÂÔÙÂ‡ˆ

ÂÔÙÂ‡ˆ
ÂfiÙË˜ ➞ ÂÔÙÂ‡ˆ

ÂÔÙÈÎfi˜ ➞ ÂÔÙÂ‡ˆ
ÂfiÙÚÈ· ➞ ÂÔÙÂ‡ˆ

¤Ô˜
ÂÔ˘ÛÈÒ‰Ë˜

ÂÔ˘ÛÈˆ‰Ò˜ ➞ ÂÔ˘ÛÈÒ‰Ë˜
ÂÔ¯‹

ÂÔ¯È·Î¿ ➞ ÂÔ¯‹
ÂÔ¯È·Îfi˜ ➞ ÂÔ¯‹

ÂÔ¯ÈÎ¿ ➞ ÂÔ¯‹
ÂÔ¯ÈÎfi˜ ➞ ÂÔ¯‹
¤Ú·Í· ➞ Ú¿ÙÙˆ

¤ÚÂÂ ➞ Ú¤ÂÈ
ÂÒ‰˘Ó· ➞ ÂÒ‰˘ÓÔ˜

ÂÒ‰˘ÓÔ˜
ÂˆÓ˘Ì›· ➞ ÂÒÓ˘ÌÔ

ÂÒÓ˘ÌÔ
ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ➞ ÂÒÓ˘ÌÔ
ÂˆÓ‡Ìˆ˜ ➞ ÂÒÓ˘ÌÔ

ÂÚ- ➞ ÂÓ-
¤Ú- ➞ ÂÓ-

ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË˜
ÂÚ·ÛÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ ➞ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË˜

ÂÚ·ÛÈÙÂ¯ÓÈÎfi˜ ➞ 
ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË˜

ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓÈÛÛ· ➞ 
ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË˜

¤Ú·„· ➞ Ú¿‚ˆ
ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô

ÂÚÁ·Û›· ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È

ÂÚÁ¿ÛÈÌË ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
ÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˜ ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È

ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î¿ ➞ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ➞ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ

ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÂÚÁ¿ÙË˜ ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È

ÂÚÁ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
ÂÚÁ¿ÙÚÈ· ➞ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
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❷ τμήμα ή υποσύνολο ερευνητικού οργανι-

σμού που ασχολείται με την προώθηση της

έρευνας σε συγκεκριμένο τομέα. εργαστηρια-

κός -ή -ό: αυτός που σχετίζεται με το (επι-

στημονικό) εργαστήριο: ~ έλεγχος. εργαστη-

ριακά (επίρρ.). �� σχ. έργο.

έργο το: ❶ ανθρώπινη δραστηριότητα, πνευμα-

τική ή χειρωνακτική, και το αποτέλεσμά της:

~ του ιδρύματος είναι η διάδοση του πολιτι-

σμού. Η αντιπολίτευση επέκρινε σκληρά το

κυβερνητικό ~. ❷ α. (ειδικότ.) το σύνολο των

εργασιών για την κατασκευή δρόμων, κτι-

ρίων κτλ: Προσοχή, έργα στο μήκος της

οδού! β. υποδομή που προκύπτει από τη σημ.

2α: Το ~ ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε

στους πολίτες. ~ κοινής ωφελείας. ❸ α. δη-

μιούργημα με καλλιτεχνική αξία: Στα ~ του

συγκαταλέγονται ποιήματα και μυθιστορή-

ματα. β. (ειδικ.) κινηματογραφική ταινία ή

θεατρική παράσταση: Αυτό το ~ παίζεται

καιρό στις αίθουσες.

Οι λ. εργάζομαι, εργαλείο, εργαστήριο, εργολάβος,

προέρχονται από το ουσ. έργο, το οποίο ανάγεται

στο ΑΕ öÚÁÔÓ. Από το ουσ. έργο προέρχονται πολ-

λά σύνθετα (και τα δικά τους παράγωγα): εργογρα-

φία, εργοδηγός, εργοδότης, εργολήπτης, εργονομία,

εργοστάσιο, εργοτάξιο, εργόχειρο, καινούριος κτλ.

εργοδότης ο, -τρια η: πρόσωπο που απασχολεί

εργαζομένους σε οργανισμό, εταιρεία κτλ. =

[οικ.] αφεντικό. �� σχ. έργο.

εργολάβος ο: ❶ επαγγελματίας στον οποίο ανα-

τίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, συ-

νήθως κατασκευαστικών: ~ οικοδομών/ τεχνι-

κών έργων. ❷ είδος γλυκού με αμύγδαλο. ��

σχ. έργο.

εργοστάσιο το: κτίριο με ειδικές εγκαταστάσεις

για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων,

και (συνεκδ.) η διοίκηση του εργοστασίου. ερ-

γοστασιακός -ή -ό. εργοστασιάρχης ο, η &

[προφ.] -ισσα η: ιδιοκτήτης εργοστασίου.��

σχ. έργο.

ερεθίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ προκαλώ κοκκινίλα ή

φλεγμονή σε όργανο ή μέρος του σώματος: Ο

καπνός μού ~ τα μάτια. ❷ κάνω κπ να θυμώ-

σει = εξοργίζω, εξάπτω ≠ ηρεμώ: Ο άγριος τό-

νος της φωνής του με ερέθισε κι άρχισα να

φωνάζω. ❸ προκαλώ έντονο προβληματισμό

ή συναίσθημα, διεγείρω τις αισθήσεις κπ =

εξάπτω: Το έργο ερέθισε τη φαντασία του κοι-

νού. ❹ προκαλώ κπ ερωτικά. ερέθισμα το: ❶

α. εξωτερικό αίτιο που διεγείρει και προκα-

λεί τη λειτουργία αισθητηρίου οργάνου:

οπτικό/ ακουστικό ~. β. (μτφ.) οτιδήποτε προ-

καλεί ψυχική ή πνευματική δραστηριότητα ή

εγρήγορση: Η παράσταση αποτελεί το ~ για

τη σκέψη του θεατή. ❷ κοκκινίλα ή φλεγμο-

νή σε όργανο ή μέρος του σώματος: Απαιτεί-

ται απομάκρυνση από την πηγή του ερεθί-

σματος. ερεθισμός ο. ερεθιστικός -ή -ό. ερε-

θιστικά (επίρρ.).

ερείπιο το: ❶ κτίριο το οποίο έχει καταστραφεί

ή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. ❷ (μτφ.) σε

κακή κατάσταση ή κουρασμένος: Δεν μπορώ

άλλο, είμαι ~ από την κούραση. ερειπώνω

-ομαι (μτβ.). ερείπωση η.

ερευνώ -ώμαι: (μτβ.) ❶ ψάχνω με προσοχή για

κτ: Αστυνομικοί ~ την περιοχή για την απο-

κάλυψη στοιχείων. ❷ μελετώ με προσοχή κτ:

Ερευνώνται όλα τα πιθανά αίτια της έκρηξης.

έρευνα η: ❶ το σύνολο των ενεργειών για την

αποκάλυψη στοιχείων. ❷ συστηματική μελέ-

τη για την προώθηση της επιστημονικής γνώ-

σης: Ασχολείται με την ~ στον τομέα της βιο-

τεχνολογίας. ερευνητής ο, -ήτρια η: επιστή-

μονας που ασχολείται με την έρευνα. ερευνη-

τικός -ή -ό. ερευνητικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. âÚÂ˘Óá «αναζητώ, εξετάζω». Το σύνθ.

διερευνώ σημαίνει εξετάζω κτ λεπτομερώς και προ-

σεκτικά, ερευνώ ή μελετώ σε βάθος όλες τις πτυχές

ενός ζητήματος.

ερήμην (επίρρ.): χωρίς να παρευρίσκεται ο εν-

διαφερόμενος ή (γενικ.) χωρίς να γνωρίζει:

Καταδικάστηκε ~. Η απόφαση πάρθηκε ~ του.

έρημος -η -ο: ❶ (για τόπο) αυτός που δεν κατοι-

κείται, είναι χωρίς ανθρώπους = ερημικός:

Ναυαγοί σε ένα ~ νησί. ❷ (για πρόσ.) αυτός που

ζει μόνος του, κυρ. στην έκφρ. μόνος κι ~: εντε-

λώς μόνος: Ζει ~. ερημώνω -ομαι: ❶ (αμτβ.) γί-

νομαι έρημος, αδειάζω από κατοίκους: Τον χει-

μώνα τα νησιά ~. ❷ (μτβ.) κάνω έναν τόπο έρη-

μο, καταστρέφω: Συμμορίες λήστευαν και ερή-

μωναν τα χωριά. ερημιά η: ερημικό μέρος. ερη-

μικός -ή -ό. ερημικά (επίρρ.). έρημος η: αχανής,

αμμώδης έκταση γης χωρίς νερό και βλάστηση:

~ Σαχάρα/ Καλαχάρι.

ερμηνεία η: ❶ ανάλυση και απόδοση του νοή-

ματος κειμένου, έννοιας κτλ. = εξήγηση: Το

άρθρο αυτό του Συντάγματος επιδέχεται πολ-

λές ερμηνείες. ❷ τρόπος απόδοσης καλλιτε-

χνικού έργου: αξεπέραστη ~ ενός τραγουδιού.
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ερμηνεία 

¤ÚÁÔ
ÂÚÁÔ‰fiÙË˜

ÂÚÁÔ‰fiÙÚÈ· ➞ ÂÚÁÔ‰fiÙË˜
ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜

ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi˜ ➞ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ
ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ¿Ú¯Ë˜ ➞ 

ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ
ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ¿Ú¯ÈÛÛ· ➞ ÂÚÁÔ-

ÛÙ¿ÛÈÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

ÂÚÂı›˙ˆ
ÂÚ¤ıÈÛÌ· ➞ ÂÚÂı›˙ˆ

ÂÚÂıÈÛÌfi˜ ➞ ÂÚÂı›˙ˆ
ÂÚÂıÈÛÙÈÎ¿ ➞ ÂÚÂı›˙ˆ

ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÂÚÂı›˙ˆ
ÂÚÂ›ÈÔ

ÂÚÂÈÒÓˆ ➞ ÂÚÂ›ÈÔ
ÂÚÂ›ˆÛË ➞ ÂÚÂ›ÈÔ

¤ÚÂ˘Ó· ➞ ÂÚÂ˘ÓÒ
ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ➞ ÂÚÂ˘ÓÒ

ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ➞ ÂÚÂ˘ÓÒ
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi˜ ➞ ÂÚÂ˘ÓÒ
ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ· ➞ ÂÚÂ˘ÓÒ

ÂÚÂ˘ÓÒ
ÂÚ‹ÌËÓ

ÂÚËÌÈ¿ ➞ ¤ÚËÌÔ˜
ÂÚËÌÈÎ¿ ➞ ¤ÚËÌÔ˜

ÂÚËÌÈÎfi˜ ➞ ¤ÚËÌÔ˜
¤ÚËÌÔ˜

ÂÚËÌÒÓˆ ➞ ¤ÚËÌÔ˜
¤ÚÈÍ· ➞ Ú›¯Óˆ
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�Η ~ της στον ρόλο της Αντιγόνης ήταν υπέ-

ροχη. ❸ μεταφορά λέξης, φράσης ή κειμένου

σε άλλη γλώσσα, που συχνά συνοδεύεται από

σχόλια: απόδοση και ~ αγγλικών όρων στην

ελληνική. ερμηνεύω -ομαι: (μτβ.) ❶ δίνω εξή-

γηση = εξηγώ. ❷ αποδίδω καλλιτεχνικό έργο.

ερμηνευτικός -ή -ό. ερμηνευτικά (επίρρ.). ερ-

μηνευτής ο, -εύτρια η.

έρπω • μόνο ενστ.: (αμτβ.) προχωρώ με το σώ-

μα στο έδαφος = σέρνομαι: Τα φίδια ~. ερ-

πετό το: ζώο που ανήκει στη συνομοταξία

των ζώων που κινούνται έρποντας.

ερυθρός -ά & -ή -ό: [επίσ.] αυτός που έχει κόκ-

κινο χρώμα: ~ αιμοσφαίρια. Ερυθρός Σταυρός

/ Ερυθρά Ημισέληνος: διεθνείς ανθρωπιστικές

οργανώσεις για προσφορά βοήθειας σε όσους

έχουν πληγεί από καταστροφή.

έρχομαι • αόρ. ήρθα & ήλθα, προστ. έλα, ελά-

τε: (αμτβ.) ❶ α. κατευθύνομαι σε κπ σημείο ή

μέρος προερχόμενος από αλλού: Την ώρα

που εμείς φεύγαμε, ο Γιάννης ερχόταν. ~ στη

ζωή / στον κόσμο: γεννιέμαι: Η κόρη μας ήρ-

θε στη ζωή χθες. β. για γεγονός, φαινόμενο

κτλ. που πρόκειται να γίνει, να συμβεί: ~ βρο-

χή / μπόρα / πόλεμος. ❷ α. φτάνω σε κπ τόπο

= καταφθάνω, φθάνω: Το τρένο ~ στις 10. β.

(μτφ.) φτάνω σε μια κατάσταση: Όταν έρθεις

στην ηλικία μου, τότε θα καταλάβεις. γ.

(μτφ.) καταλήγω κάπου: Έλα στο θέμα και μη

μακρηγορείς. ❸ γυρίζω εκεί από όπου ξεκί-

νησα, επιστρέφω: Φεύγω, αλλά δε θα αργήσω

να ~. ❹ προσέρχομαι, εμφανίζομαι, παίρνω

μέρος κάπου: Δεν ήρθε στο πάρτι, γιατί ήταν

άρρωστος. ❺ έχω ως τόπο προέλευσης ή ως

αφετηρία: Από πού μας ήρθε ο νέος καθηγη-

τής; ❻ (μτφ.) ακολουθώ σε σειρά, είμαι ο επό-

μενος: Θα σας δούμε την Τρίτη που μας έρ-

χεται / την ερχόμενη Τρίτη. ❼ καταλαμβάνω

θέση στο πλαίσιο συναγωνισμού: ~ πρώτος /

δεύτερος / τελευταίος. ➑ (μτφ., + τ. γεν. της

προσωπ. αντων.) α. αρχίζει να μου συμβαίνει

κτ, αρχίζω να αισθάνομαι κτ: Mου ~ ζαλάδα

/ εμετός. β. απρόσ. έχω τη διάθεση, επιθυμώ

να κάνω κτ: Mου ~ να τον δείρω. γ. (για ρού-

χο) εφαρμόζω: Πάχυνα και η φούστα μού ~

στενή. δ. φτάνω: Το νερό τής ερχόταν ως τη

μέση της γάμπας. ❾ (μτφ., + σε και ουσ.) δη-

λώνει ό,τι το ομόρριζο με το ουσ. ρήμα: ~ σε

σύγκρουση με κπ: συγκρούομαι. ~ σε ευθυμία

/ στο κέφι: ευθυμώ. ~ στα λογικά μου/ στα συ-

γκαλά μου: λογικεύομαι. ~ σε συμφωνία με

κπ: συμφωνώ. ερχομός ο.

Το ρ. έρχομαι, με προέλευση από το AE ρ. öÚ¯ÔÌ·È,

απαντά σύνθετο με προθέσεις σε ρήματα όπως:

ανέρχομαι, αντεπεξέρχομαι, απέρχομαι, διέρχο-

μαι, παρέρχομαι κτλ.

έρωτας ο: ❶ έντονο συναίσθημα προς κπ που συ-

νοδεύεται και από σεξουαλική επιθυμία: Αυ-

τό που νιώθω για τη Μαρία είναι βαθύς ~. ❷

(μτφ.) υπερβολική αγάπη για κτ: Έχει ~ για τη

δημοσιογραφία. ❸ σεξουαλική πράξη: Γνώρι-

σε τον ~ πολύ μικρή. κάνω ~ (με κπ): συνευ-

ρίσκομαι ερωτικά. ❹ αυτός που είναι αντικεί-

μενο της ερωτικής επιθυμίας: Ο Γιώργος ήταν

ο μεγάλος ~ της ζωής της. ερωτικός -ή -ό. ερω-

τικά (επίρρ.). ερωτεύομαι: (μτβ. και με παράλ.

αντικ.) νιώθω το συναίσθημα του έρωτα.

ερωτώ -ώμαι [επίσ.] & ρωτώ & -άω -ιέμαι: (μτβ.)

ζητώ να μάθω κτ: Σας ~, κύριοι, εσείς τί θα κά-

νατε στη θέση μου; Με ρώτησε τι ώρα είναι.

ερώτηση η: το να ρωτά κπ κτ και (συνεκδ.) αυ-

τό που ρωτάει. ερώτημα το: αυτό που ρωτάει

κπ. ρώτημα το: [προφ., σπάν.] ερώτημα, κυρ.

στην έκφρ. θέλει και ~;: για να δείξουμε ότι

μας ρωτούν κτ αυτονόητο: - Θες παγωτό; - Βε-

βαίως, ~; ερωτηματικός -ή -ό. ερωτηματικά

(επίρρ.). ερωτηματικό το: το σημείο στίξης

που συνοδεύει ερώτηση.

έσοδο το: συνήθ. πληθ. χρηματικό ποσό το

οποίο λαμβάνει κπ από την εργασία του ή

άλλες νόμιμες πηγές ≠ έξοδο.

εσοχή η: τμήμα επιφάνειας που βρίσκεται πιο

μέσα από τη γραμμή που ορίζει το περίγραμ-

μά του ≠ εξοχή, προεξοχή: Ράφια για βιβλία

τοποθετήθηκαν στην ~ του τοίχου.

εστία η: ❶ τόπος ή χώρος μόνιμης διαμονής:

οικογενειακή / συζυγική / πατρική ~. ❷ (μτφ.)

σημείο όπου συμβαίνει ή ξεσπά κτ: ~ φωτός/

θερμότητας/ μόλυνσης/ πολέμου/ φωτιάς. ❸ α.

[επίσ.] το τζάκι. β. τμήμα συσκευής στο οποίο

γίνεται η καύση ή αναπτύσσεται θερμοκρα-

σία: ~ ηλεκτρικής κουζίνας. ❹ ΦΥΣ σημείο συ-

γκέντρωσης των ακτίνων φωτεινής δέσμης: η

~ του φακού / του κατόπτρου. ❺ ΓΕΩΛ σημείο

κάτω από την επιφάνεια της γης από το

οποίο ξεκινά σεισμός: H ~ του σεισμού εντο-

πίστηκε δυτικά της Αθήνας. ❻ ΑΘΛ τμήμα γη-

πέδου που ορίζεται από τα δοκάρια και τα

δίχτυα και όπου πρέπει να μπει η μπάλα, για

να σημειωθεί γκολ. εστιάζω -ομαι: ❶ (αμτβ.)

α. ΦΥΣ συγκεντρώνω με τα κατάλληλα οπτι-

κά ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα δέσμη φωτός ή

ροή σωματιδίων σε συγκεκριμένο σημείο: Ο
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έρπω

εστία 

ÂÚÌËÓÂ›·
ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ➞ ÂÚÌËÓÂ›·

ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ¿ ➞ ÂÚÌËÓÂ›·
ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÚÌËÓÂ›·
ÂÚÌËÓÂ‡ÙÚÈ· ➞ ÂÚÌËÓÂ›·

ÂÚÌËÓÂ‡ˆ ➞ ÂÚÌËÓÂ›·
ÂÚÂÙfi ➞ ¤Úˆ

¤Úˆ
¤ÚÚÂ˘Û· ➞ Ú¤ˆ

ÂÚ˘ıÚfi˜
¤Ú¯ÔÌ·È

ÂÚ¯ÔÌfi˜ ➞ ¤Ú¯ÔÌ·È
¤ÚˆÙ·˜

ÂÚˆÙÂ‡ÔÌ·È ➞ ¤ÚˆÙ·˜
ÂÚÒÙËÌ· ➞ ÂÚˆÙÒ

ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ ÂÚˆÙÒ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ➞ ÂÚˆÙÒ

ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ ÂÚˆÙÒ
ÂÚÒÙËÛË ➞ ÂÚˆÙÒ
ÂÚˆÙÈÎ¿ ➞ ¤ÚˆÙ·˜

ÂÚˆÙÈÎfi˜ ➞ ¤ÚˆÙ·˜
ÂÚˆÙÒ

ÂÛ¿˜ ➞ ÂÛ‡
ÂÛÂ›˜ ➞ ÂÛ‡

ÂÛ¤Ó· ➞ ÂÛ‡
¤ÛÔ‰Ô
ÂÛÔ¯‹
ÂÛÙ›·

ÂÛÙÈ¿˙ˆ ➞ ÂÛÙ›·
ÂÛÙÈ·Îfi˜ ➞ ÂÛÙ›·
ÂÛÙ›·ÛË ➞ ÂÛÙ›·
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φακός ~ για τη λήψη φωτογραφίας. β. (μτφ.)

δίνω σημασία σε κπ ή έμφαση σε κπ ή κτ: Η

ομιλία του εστιάζεται σε δύο σημεία. ❷ (μτβ.)

επικεντρώνω την προσοχή μου σε κτ: Αν

εστιάσεις την προσοχή σου σε αυτά που δια-

βάζεις, τότε ίσως καταλάβεις! εστιακός -ή -ό.

εστίαση η.

Από την ΑΕ ëÛÙ›· «τζάκι, σπίτι, βωμός».

εσύ & συ (αντων.) • εν. γεν. (ε)σένα & σου, αιτ.

(ε)σένα & σε, κλητ. (ε)σύ, πληθ. ον. & κλητ.

εσείς, γεν. & αιτ. εσάς & σας: χρησιμοποιεί-

ται από τον ομιλητή για να ❶ (προσωπ., β́

προσ.) α. αναφερθεί στον συνομιλητή του: ~

να φύγεις, και γρήγορα μάλιστα! Ποιος σας

είπε να μπείτε; β. πληθ. απευθυνθεί στον συ-

νομιλητή του με ευγένεια ή σεβασμό: Ο για-

τρός θα σας δεχτεί σε λίγο. �� αυτός & σε. ❷

(οι αδύν. τ. της γεν. ως κτητ. αντων.) αναφερ-

θεί στον συνομιλητή του ως ιδιοκτήτη πράγ-

ματος ή πρόσωπο που σχετίζεται με κπ: Μά-

ζεψε τα πράγματά σου! �� δικός & αντωνυ-

μία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

έσχατος -η -ο: αυτός που έρχεται ή συμβαίνει

στο τέλος ή πρόσφατα = τελευταίος. η εσχά-

τη των ποινών: η θανατική ποινή. εσχάτως

(επίρρ.): πρόσφατα, τελευταίως.

εσωτερικός -ή -ό: ❶ αυτός που βρίσκεται ή ανα-

φέρεται σε κλειστό χώρο: ~ χώρος/ διακόσμη-

ση. ❷ αυτός που εντοπίζεται ή προέρχεται

από περιοχή εντός των συνόρων μιας χώρας:

~ μετανάστευση. ❸ αυτός που προέρχεται

από ή αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου:

άνθρωπος με πλούσιο ~ κόσμο. ❹ αυτός που

είναι έγκλειστος σε χώρο: ~ οικιακή βοηθός /

μαθητής ~ σε σχολείο. εσωτερικό το: η περιο-

χή που ορίζεται από τα σύνορα μιας χώρας ≠

εξωτερικό: πτήσεις εσωτερικού. εσωτερι-

κεύω -ομαι (μτβ.).

εταιρεία η: ❶ επιχείρηση με συγκεκριμένη νο-

μική μορφή και οργανωτική δομή που δρα-

στηριοποιείται με στόχο το οικονομικό κέρ-

δος: Δουλεύει στην ~ του πατέρα του. ❷ ορ-

γάνωση κοινής ωφελείας με συγκεκριμένο

στόχο: ~ προστασίας ζώων. εταίρος ο, η.

εταιρικός -ή -ό.

Από το ΑΕ ëÙ·ÈÚÂ›·. Συχνά απαντά και η γραφή

εταιρία.

ετερώνυμος -η -ο: ❶ ΦΥΣ αυτός που έχει διαφο-

ρετικό ηλεκτρικό φορτίο ≠ ομώνυμος: ~ πό-

λοι μπαταρίας. ❷ ΜΑΘ ~ κλάσματα ≠ ομώνυ-

μα κλάσματα: με διαφορετικό παρονομαστή.

Από τα ΑΕ ëÙÂÚÔ- + -ώνυμος (< ùÓ˘Ì· αιολικός τ.

του ùÓÔÌ·).

έτοιμος -η -ο: ❶ αυτός που με τις κατάλληλες

ενέργειες έχει γίνει ικανός για άμεση χρήση ή

για κπ σκοπό: Ήταν ~ κι έφυγαν αμέσως. Το

φαγητό ήταν ~ και σερβιρισμένο. ❷ αυτός που

βρίσκεται σε κατάσταση λίγο πριν γίνει κτ: ~

ήταν να λιποθυμήσει! ❸ (για ρούχα, έπιπλα

κτλ.) αυτός που κατασκευάζεται μαζικά με

βάση συγκεκριμένα μέτρα και όχι με παραγ-

γελία: βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων. ❹ αυτός

που είναι αποφασισμένος να κάνει κτ: ~ είναι

για καβγά! ετοιμότητα η: ❶ κατάσταση στην

οποία κπ είναι έτοιμος: Ο στρατός βρίσκεται

σε πολεμική ~. ❷ η ικανότητα κπ να δίνει γρή-

γορες και έξυπνες απαντήσεις: Απαντά με με-

γάλη ~ στα σχόλια των δημοσιογράφων. ετοι-

μάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ ενεργώ ώστε κπ ή κτ να

είναι έτοιμος: ~ τα παιδιά για ύπνο. ❷ κάνω

ό,τι χρειάζεται για να γίνει κτ = οργανώνω,

σχεδιάζω: ~ τη γιορτή της εταιρείας. ❸ παθ.

(για πρόσ.) (ενεργώ ώστε να) είμαι έτοιμος με

τη σημ. 2: Ετοιμαζόταν να το σκάσει όταν τον

έπιασαν. ετοιμασία η: το να ετοιμάζει κπ κτ.

έτος το: = χρόνος ❶ α. χρονική περίοδος διάρ-

κειας 365 (366 στα δίσεκτα) ημερών: Ο πλη-

θωρισμός αυξήθηκε κατά 5% σε διάστημα

τριών ετών. β. η χρονική περίοδος ενός έτους

για τον προσδιορισμό της ηλικίας: Έχει έναν

γιο τριών ετών. ❷ α. η περίοδος ενός έτους,

από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμ-

βρίου: ημερολογιακό ~. β. το έτος όπως κα-

θορίζεται από ορισμένο σύστημα χρονολο-

γίας: το έτος 1968 μ.Χ. ❸ χρονική περίοδος

συγκεκριμένων εργασιών: σχολικό ~. ❹

ΑΣΤΡΟΝ η χρονική περίοδος που αντιστοιχεί

στην περιφορά ενός σώματος γύρω από ένα

άλλο: ηλιακό / σεληνιακό έτος. ετήσιος -α -ο:

❶ αυτός που γίνεται μία φορά κάθε χρόνο: ~

συνάντηση του συλλόγου. ❷ αυτός που διαρ-

κεί ή αντιστοιχεί σε έναν χρόνο: ~ θητεία/έσο-

δα. ετησίως (επίρρ.).

Από το ΑΕ öÙÔ˜. Από την ίδια ρίζα προέρχονται και

τα επέτειος, (ε)φέτος, επετηρίδα, καθώς επίσης και τα

παραγωγικά επιθήματα -ετής (τρι-ετής, δεκα-ετής

κτλ.) και -ετία (δι-ετία, δεκα-ετία κτλ.). 
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έτος 

ÂÛ‡
ÂÛÊ·ÏÌ¤Ó· ➞ ÛÊ¿ÏÌ·

ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÛÊ¿ÏÌ·
¤Û¯·ÙÔ˜

ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ➞ ¤Û¯·ÙÔ˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ‡ˆ ➞ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ➞ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜

ÂÙ·ÈÚÂ›·
*ÂÙ·ÈÚ›· ➞ ÂÙ·ÈÚÂ›·

ÂÙ·ÈÚÈÎfi˜ ➞ ÂÙ·ÈÚÂ›·
ÂÙ·›ÚÔ˜ ➞ ÂÙ·ÈÚÂ›·

¤ÙÂÚÔ˜ ➞ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - §fi-
ÁÈÂ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜

ÂÙÂÚÒÓ˘ÌÔ˜
-ÂÙ‹˜ ➞ Û¯. ¤ÙÔ˜
ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ➞ ¤ÙÔ˜
ÂÙËÛ›ˆ˜ ➞ ¤ÙÔ˜

-ÂÙ›· ➞ Û¯. ¤ÙÔ˜
¤ÙÌËÛ· ➞ Ù¤ÌÓˆ

ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ➞ ¤ÙÔÈÌÔ˜
ÂÙÔÈÌ·Û›· ➞ ¤ÙÔÈÌÔ˜

¤ÙÔÈÌÔ˜
ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ➞ ¤ÙÔÈÌÔ˜

¤ÙÔ˜
ÂÙÔ‡ÙÔ˜ ➞ ÙÔ‡ÙÔ˜
ÂÙÚ¿ËÓ ➞ ÙÚ¤ˆ
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έτσι (επίρρ.): ❶ με αυτόν τον τρόπο ≠ αλλιώς,

αλλιώτικα, διαφορετικά: ~ γίνεται το φαγη-

τό, όπως σας έδειξα. ❷ χωρίς λόγο: ~ το έκα-

νε, για πλάκα. ❸ τόσο: Γιατί φωνάζεις ~; ❹

(ως σύνδ.) σε αφηγήσεις, συνδέει με τα προη-

γούμενα: Κι ~, φύγανε μαζί. ❺ σε επιφ. χρή-

ση: ~ μπράβο, να σε χαρώ! (επιδοκιμασία). 

ευ- & εύ-: πρόθημα λόγιας προέλευσης ❶ στη

θέση του ευκολο- ≠ δυσ-: ευκίνητος «αυτός

που μπορεί να κινηθεί με ευκολία». ❷ που

προσδίδει στο β΄ συνθ. κπ θετική ιδιότητα:

εύθυμος, ευτυχώ. ❸ που δηλώνει ότι η σύν-

θετη λέξη έχει αυτό που εκφράζει το β΄ συνθ.:

ευσταθής «αυτός που έχει ευστάθεια, που εί-

ναι σταθερός».

ευαγγέλιο το & [λαϊκ.] βαγγέλιο το: ❶ ΕΚΚΛ α.

καθένα από τα τέσσερα πρώτα βιβλία της

Καινής Διαθήκης που αναφέρονται στον βίο

και τη διδασκαλία του Χριστού. β. η διδα-

σκαλία του Χριστού. ❷ (μτφ.) α. αρχή ή θε-

ωρία που κρίνεται αλάνθαστη και ακολου-

θείται πιστά: Ο λόγος του είναι ~ για μένα. β.

βιβλίο με τις βασικές αρχές μιας θεωρίας: Το

«Κεφάλαιο» είναι το ~ του κομουνισμού. ευ-

αγγελιστής ο: ΕΚΚΛ ❶ συγγραφέας του Ευαγ-

γελίου στη σημ. 1α. ❷ χριστιανός διαμαρτυ-

ρόμενος, που δέχεται μόνο τα Ευαγγέλια ως

σημείο αναφοράς της πίστης του. ευαγγελι-

κός -ή -ό: αυτός που περιέχεται ή προέρχεται

από τα Ευαγγέλια. ευαγγελικός ο, -ή η: ευ-

αγγελιστής με τη σημ. 2.

ευαίσθητος -η -ο: ❶ αυτός που αισθάνεται

έντονα κτ (ερέθισμα, κατάσταση) και επηρε-

άζεται από αυτό: Έχει ~ ούλα, συνέχεια μα-

τώνουν. ~ στο κρύο/ στη ζέστη. ❷ (για πρόσ.)

α. αυτός που αναστατώνεται ή συγκινείται

εύκολα: Είναι πολύ ~, κλαίει εύκολα. β. αυ-

τός που γνωρίζει και δείχνει ενδιαφέρον για

πρόβλημα, δυσάρεστη κατάσταση κτλ.: Είναι

ιδιαίτερα ~ σε θέματα ρατσισμού. ❸ (για κα-

ταστάσεις κτλ.) αυτός που απαιτεί προσεκτι-

κό χειρισμό: πολιτικά ~ θέμα. ευαισθησία η.

ευάλωτος -η -ο: αυτός που εύκολα παθαίνει κτ

κακό ή επηρεάζεται αρνητικά: Ένας εξασθε-

νημένος οργανισμός είναι ~ σε αρρώστιες.

Από τα ΑΕ Âé + êÏˆÙfi˜ (< êÏ›ÛÎÔÌ·È «συλλαμβά-

νομαι, κυριεύομαι»).

ευγενής ο, η: πρόσωπο που ανήκει στην ανώτε-

ρη κοινωνική τάξη και συνήθως έχει τίτλο: Οι

ευγενείς αντέδρασαν στην απώλεια των προ-

νομίων τους. ευγενής -ής -ές: ❶ α. αυτός που

έχει σχέση με τον ευγενή: Είναι ευγενούς κα-

ταγωγής. β. (μτφ., για πράγματα) αυτός που

έχει ανώτερη ποιότητα από τα όμοιά του: ευ-

γενή μέταλλα / αέρια. ❷ [επίσ.] αυτός που εί-

ναι σύμφωνος με ή ακολουθεί τους κανόνες

της καλής κοινωνικής συμπεριφοράς ≠ αγε-

νής: ~ χειρονομία. Ήταν ευγενέστατη, μιλού-

σε με γλυκύτητα. ❸ αυτός που είναι ηθικά,

πνευματικά ανώτερος: ~ συναισθήματα. ��

σχ. αγενής. ευγενώς (επίρρ. στις σημ. 2 και 3).

ευγενικός -ή -ό: ευγενής στις σημ. 2 & 3. ευ-

γενικά (επίρρ.). ευγένεια η: ❶ η σωστή κοι-

νωνική συμπεριφορά ≠ αγένεια: Μας φέρθη-

καν με μεγάλη ~. ❷ ηθική ή πνευματική ανω-

τερότητα: Τον χαρακτηρίζει ~ ψυχής. ❸ τα

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ευγενή: τίτ-

λος ευγενείας.

ευγνωμοσύνη η: η διάθεση κπ να ευχαριστήσει

κπ άλλο για κτ καλό που του έχει κάνει ≠

αγνωμοσύνη, αχαριστία: Σας χρωστώ αιώνια

~! ευγνωμονώ • μόνο ενστ. & πρτ.: (μτβ.) νιώ-

θω ή εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κπ:

Σας ~ για το καλό που μου κάνατε! ευγνώ-

μων & -ονας -ων -ον.

ευδοκιμώ: (αμτβ.) ❶ (για φυτά) βρίσκω τις κα-

τάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθώ: Εδώ ~

οι ελιές. ❷ (για ενέργειες) έχω επιτυχές απο-

τέλεσμα: Δεν ευδοκίμησαν οι ενέργειες που

έκανε για μετάθεση. ❸ παρουσιάζω ανάπτυ-

ξη, πρόοδο: ~ η εταιρεία. ευδοκίμηση η.

ευεξία η: πολύ καλή κατάσταση της υγείας που

δημιουργεί ανάλογη ψυχική διάθεση: Νιώθει

~ μετά τη γυμναστική.
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έτσι

ευεξία 

¤ÙÛÈ
¤Ù˘¯· ➞ Ù˘Á¯¿Óˆ
¤Ù˘¯· ➞ Ù˘¯·›Óˆ

Â˘-
Â‡- ➞ Â˘-

Â˘·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ➞ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ
Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ

Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ ➞ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ
Â˘·ÈÛıËÛ›· ➞ Â˘·›ÛıËÙÔ˜

Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÒ ➞ -ÔÈÒ
Â˘·›ÛıËÙÔ˜

Â˘¿ÏˆÙÔ˜
Â˘Á¤ÓÂÈ· ➞ Â˘ÁÂÓ‹˜

Â˘ÁÂÓ‹˜
Â˘ÁÂÓÈÎ¿ ➞ Â˘ÁÂÓ‹˜

Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ➞ Â˘ÁÂÓ‹˜
Â˘ÁÂÓÒ˜ ➞ Â˘ÁÂÓ‹˜

Â˘ÁÓÒÌÔÓ·˜ ➞ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË
Â˘ÁÓˆÌÔÓÒ ➞ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË

Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË
Â˘ÁÓÒÌˆÓ ➞ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË

Â˘‰ÔÎ›ÌËÛË ➞ Â˘‰ÔÎÈÌÒ
Â˘‰ÔÎÈÌÒ

Â˘¤ÏÈÎÙ· ➞ Â˘-
Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜ ➞ Â˘-
Â˘ÂÏÈÍ›· ➞ Â˘-

Â˘ÂÍ›·

Σύνθετα με ευ-

εύκολα

ευέλικτα
ευέλικτος
ευελιξία
εύθικτος
ευθιξία
ευνόητος

ευπάθεια
ευπαθής
εύφλεκτος
εύχρηστος

θετική ιδιότητα

εύστοχα
ευστοχία
εύστοχος
ευστοχώ
εύστροφα
ευστροφία
εύστροφος

ευσυνειδησία
ευσυνείδητα
ευσυνείδητος

έχει αυτό που 

εκφράζει το

β́  συνθ.
ευσέβεια
ευσεβής
ευσεβώς
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ευεργέτης ο, -ιδα & [επίσ.] -ις & [λαϊκ.] -ισσα

η: αυτός που βοήθησε κπ, κυρίως οικονομικά,

ή συνεισέφερε σε έργο κοινωνικής ωφελείας:

Είναι ο ιδρυτής και ~ του σχολείου μας. ευ-

εργεσία η: καλή πράξη που κάνει κπ για να

βοηθήσει κπ άλλο = φιλανθρωπία. ευεργετώ

-ούμαι: (μτβ.) ❶ κάνω ευεργεσία. ❷ ωφελώ κπ

ή κτ: Ευεργετήθηκαν πολλοί από αυτόν τον

νόμο. ευεργετικός -ή -ό: αυτός που ωφελεί κπ

ή κτ = ωφέλιμος ≠ βλαπτικός. ευεργετικά

(επίρρ.). ευεργέτημα το: η ωφέλεια που προ-

έρχεται από κτ: τα ευεργετήματα του νόμου.

ευημερία η: άνετος τρόπος ζωής χάρη στην κα-

λή οικονομική κατάσταση κπ: Εργάζεται

σκληρά για την ~ των δικών του. ευημερώ •
μόνο ενστ. και πρτ.: (αμτβ.) είμαι σε κατά-

σταση ευημερίας.

ευθανασία η: πρόκληση ανώδυνου θανάτου σε

ανίατο άρρωστο ή ετοιμοθάνατο, συνήθως

μετά από απαίτησή του ή με τη σύμφωνη γνώ-

μη του.

εύθυμος -η -ο: αυτός που νιώθει ή προκαλεί χα-

ρά: ~ άνθρωπος/ιστορία. εύθυμα (επίρρ.). ευ-

θυμία η. ευθυμώ: (μτβ & αμτβ.) νιώθω ή προ-

καλώ σε κπ χαρά.

Από τα ΑΕ Âé + θυμός «καρδιά».

ευθύνη η: ❶ η υποχρέωση κπ να κάνει κτ και να

λογοδοτήσει για αυτό: Ανέλαβε την ~ της

διοργάνωσης. ❷ η αναγνώριση κπ ότι προξέ-

νησε ζημιά σε κπ ή κτ.: Αρνήθηκε κάθε ~ για

το ατύχημα. ευθύνομαι • μόνο στον ενστ. &

πρτ.: (αμτβ.) έχω την ευθύνη για κτ.

ευθύς -εία -ύ • γεν. αρσ. & ουδ. -έος, πληθ. αρσ.

-είς, ουδ. -έα: ❶ αυτός που δεν έχει καμπύλες

ή γωνίες, που συνεχίζει στην ίδια κατεύθυν-

ση = ίσιος: Μετά τη στροφή συνέχιζε ένας ~

δρόμος. Τραβούσε ~ γραμμές με τον χάρακα.

❷ αυτός που εκφράζεται ή διατυπώνεται χω-

ρίς περιστροφές: Είναι έντιμος, ειλικρινής

και ~ στις κρίσεις του. Έκανε ~ κριτική στην

κυβέρνηση. ❸ ΓΛΩΣΣ ευθεία ερώτηση: ερώτη-

ση με ερωτηματικό στο τέλος. ευθεία η: α. ευ-

θεία γραμμή ≠ καμπύλη, τεθλασμένη: Με τον

χάρακα τράβηξε μια ~. β. ευθύς δρόμος: Στο

τέλος της μεγάλης ~ θα βρείτε το σπίτι. τελι-

κή ~: τελική φάση: Μπήκαμε στην ~ για τις

εκλογές. ευθεία (επίρρ. στη σημ. 1α): Θα προ-

χωρήσετε ~ και στο πρώτο στενό θα στρίψε-

τε. ευθέως (επίρρ.) χωρίς περιστροφές: Μας

εξήγησε ~ τι συμβαίνει. ευθύς (επίρρ.) χωρίς

να χαθεί χρόνος = αμέσως: Έφυγε ~ μετά το

τέλος της γιορτής.

ευκαιρία η: ❶ κατάσταση κατάλληλη να κάνει κπ

κτ που επιθυμεί: Δεν του δόθηκε η ~ να σπου-

δάσει. επί τη ~ / επ’ ~ / με την ~: παίρνοντας ως

ευκαιρία κτ. ❷ προσφορά εμπορεύματος σε

χαμηλή τιμή, καθώς και το εμπόρευμα αυτό:

Αγόρασα ένα παλτό σε τιμή ευκαιρίας. Tο σπί-

τι αυτό ήταν μεγάλη ~. ευκαιριακός -ή -ό: αυ-

τός που γίνεται όταν βρεθεί η ευκαιρία = πε-

ριστασιακός, προσωρινός ≠ μόνιμος. ευκαι-

ριακά (επίρρ.). ευκαιρώ: ❶ (αμτβ.) έχω ελεύ-

θερο χρόνο. ❷ (μτβ.) έχω την ευκαιρία να κά-

νω κτ: Δεν ~ ούτε τηλέφωνο να πάρω! εύκαι-

ρος -η -ο: = διαθέσιμος. ❶ αυτός που ευκαιρεί

να κάνει κτ ≠ απασχολημένος: Δεν είναι ~, μι-

λάει με πελάτες. ❷ αυτός που είναι διαθέσιμος

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κπ: Δε βρή-

κε ~ τηλέφωνο και πήρε από το κινητό.

ευκατάστατος -η -ο: αυτός που βρίσκεται σε πο-

λύ καλή οικονομική κατάσταση = εύπορος,

πλούσιος ≠ άπορος, φτωχός.

εύκολος -η -ο: ≠ δύσκολος ❶ α. αυτός που γίνε-

ται χωρίς κόπο ή πολλή προσπάθεια: Το μά-

ζεμα της ελιάς δεν είναι ~ δουλειά. Δεν ήταν

~ να τον πείσουμε. β. αυτός που εξελίσσεται

χωρίς δυσκολίες ≠ δύσκολος: Μέχρι τώρα

ήταν τυχερός και είχε μια ~ ζωή. γ. [μειωτ.]

αυτός που θεωρείται ότι δεν έχει αξία, επει-

δή είναι εύκολος με τη σημ. 1α: Επαναπαύτη-

κε στις ~ λύσεις. ❷ αυτός που δε δημιουργεί

προβλήματα, δυσκολίες ή που ικανοποιείται

εύκολα = βολικός, καλόβολος: Είναι ~ στο

φαγητό, τρώει τα πάντα. εύκολα & ευκόλως

(επίρρ.). ευκολία η: ❶ ≠ δυσκολία α. η ιδιό-

τητα του εύκολου στη σημ. 1α. β. η ικανότητα

να κάνει κπ κτ χωρίς κόπο = ευχέρεια: Δεί-

χνει φοβερή ~ στην κατανόηση του προβλή-

ματος. ❷ α. κτ που γίνεται για να βοηθήσει κπ

= διευκόλυνση, εξυπηρέτηση: Τα κινητά τηλέ-

φωνα είναι μεγάλη ~. β. πληθ. τα μέσα που κά-

νουν ευκολότερη τη ζωή μας: ξενοδοχείο που

παρέχει όλες τις ευκολίες. ευκολύνω -ομαι:

(μτβ.) ❶ κάνω κτ (πιο) εύκολο = διευκολύνω

≠ δυσκολεύω. ❷ βοηθώ κπ, κυρίως οικονομι-

κά: Μας ευκόλυνε πολύ με το δάνειο που μας

έδωσε. ❸ παθ. έχω τη δυνατότητα να κάνω κτ

(κυρ. για υποχρεώσεις): Δεν ευκολύνομαι τώ-

ρα να σας δω.

ευλάβεια η: έκφραση συναισθημάτων λατρείας

και σεβασμού προς το θείο ή κτ που θεωρείται

ιερό: Προσκύνησε με ~ τις εικόνες των αγίων.
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ευεργέτης

ευλάβεια 

Â˘ÂÚÁÂÛ›· ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜
Â˘ÂÚÁ¤ÙËÌ· ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜

Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜
Â˘ÂÚÁ¤ÙÈ‰· ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜
Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ¿ ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜

Â˘ÂÚÁÂÙÈÎfi˜ ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜
Â˘ÂÚÁ¤ÙÈ˜ ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜

Â˘ÂÚÁ¤ÙÈÛÛ· ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜
Â˘ÂÚÁÂÙÒ ➞ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜

Â˘ËÌÂÚ›·
Â˘ËÌÂÚÒ ➞ Â˘ËÌÂÚ›·

Â˘ı·Ó·Û›·
Â˘ıÂ›· ➞ Â˘ı‡˜
Â˘ı¤ˆ˜ ➞ Â˘ı‡˜
Â‡ıÈÎÙÔ˜ ➞ Â˘-
Â˘ıÈÍ›· ➞ Â˘-

Â‡ı˘Ì· ➞ Â‡ı˘ÌÔ˜
Â˘ı˘Ì›· ➞ Â‡ı˘ÌÔ˜

Â‡ı˘ÌÔ˜
Â˘ı˘ÌÒ ➞ Â‡ı˘ÌÔ˜

Â˘ı‡ÓË
Â˘ı‡ÓÔÌ·È ➞ Â˘ı‡ÓË

Â˘ı‡˜
Â˘Î·ÈÚ›·

Â˘Î·ÈÚÈ·Î¿ ➞ Â˘Î·ÈÚ›·
Â˘Î·ÈÚÈ·Îfi˜ ➞ Â˘Î·ÈÚ›·

Â‡Î·ÈÚÔ˜ ➞ Â˘Î·ÈÚ›·
Â˘Î·ÈÚÒ ➞ Â˘Î·ÈÚ›·

Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜
Â˘Î‹ ➞ Â˘¯‹

Â˘Î›ÓËÙÔ˜ ➞ Â˘-
Â‡ÎÔÏ· ➞ Â‡ÎÔÏÔ˜

Â˘ÎÔÏ›· ➞ Â‡ÎÔÏÔ˜
Â‡ÎÔÏÔ˜

Â˘ÎÔÏ‡Óˆ ➞ Â‡ÎÔÏÔ˜
Â˘ÎfiÏˆ˜ ➞ Â‡ÎÔÏÔ˜

Â˘Ï¿‚ÂÈ·
Â˘Ï·‚‹˜ ➞ Â˘Ï¿‚ÂÈ·

Â˘Ï·‚ÈÎ¿ ➞ Â˘Ï¿‚ÂÈ·
Â˘Ï·‚ÈÎfi˜ ➞ Â˘Ï¿‚ÂÈ·
Â˘Ï·‚ÈÎÒ˜ ➞ Â˘Ï¿‚ÂÈ·

Â˘Ï·‚Ò˜ ➞ Â˘Ï¿‚ÂÈ·
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ευλαβής -ής -ές: αυτός που εκφράζει ευλάβεια

= ευσεβής. �� σχ. αγενής. ευλαβώς (επίρρ.).

ευλαβικός -ή -ό: αυτός που εκφράζει ή γίνεται

με ευλάβεια. ευλαβικά & -ώς (επίρρ.).

ευλογιά η & [λαϊκ.] βλογιά η: ΙΑΤΡ βαριά λοι-

μώδης, επιδημική νόσος που εκδηλώνεται

με εξανθήματα στο σώμα, που αφήνουν ση-

μάδια.

ευλογία η: ❶ ευχή, κυρίως ιερέα, ηλικιωμένων

ή γονέων: με τις ευλογίες κπ: με τη σύμφωνη

γνώμη. ❷ (μτφ.) καθετί καλό για το οποίο

νιώθουμε ευγνωμοσύνη. ευλογώ -ούμαι & ευ-

λογάω -ιέμαι & [λαϊκ.] βλογάω -ιέμαι: (μτβ.)

❶ ΕΚΚΛ α. (για τον Θεό) δίνω τη θεία χάρη:

Ο Θεός να σε ευλογεί! (ως ευχή). β. (για ιε-

ρείς) καθαγιάζω με θρησκευτική τελετή: Ο ιε-

ρέας ευλόγησε τον γάμο. ❷ εκφράζω τη βα-

θιά μου ευγνωμοσύνη σε κπ ή για κτ = δοξά-

ζω, τιμώ: ~ τη στιγμή που μας είδες! ευλογη-

τός -ή -ό: αυτός που αξίζει να τον ευλογεί κπ:

~ ο Θεός. ευλόγηση η.

εύλογος -η -ο: αυτός του οποίου είναι εύκολο

να καταλάβεις τον λόγο ύπαρξης = δικαιο-

λογημένος, λογικός: Η ρευστότητα της οικο-

νομίας δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. εύλο-

γα & [επίσ.] ευλόγως (επίρρ.)

ευνοώ -ούμαι: ❶ εκφράζω την προτίμησή μου

για κπ ή κτ υποστηρίζοντάς το(ν) έναντι άλ-

λων: Τους ευνόησε η διαιτησία και κέρδισαν

τον αγώνα. ❷ δημιουργώ τις κατάλληλες

συνθήκες: Η οικονομία της χώρας ~ τις ιδιω-

τικές επενδύσεις. εύνοια η: διάθεση υποστή-

ριξης που δείχνει κπ, κυρίως ισχυρός, για κπ

άλλο ≠ δυσμένεια. ευνοϊκός -ή -ό. ευνοϊκά

(επίρρ.). ευνοούμενος -η -ο.

ευπρεπής -ής -ές: = αξιοπρεπής ❶ αυτός που εί-

ναι σύμφωνος με τα κοινωνικά πρότυπα ≠

απρεπής: Δεν είναι ευπρεπές να μιλάς από-

τομα. ❷ αυτός που έχει γίνει με σχετική επι-

μέλεια και είναι ικανοποιητικού επιπέδου:

Έκανε μια ~ παρουσία. �� σχ. αγενής. ευ-

πρεπώς (επίρρ.). ευπρέπεια η. ευπρεπίζω -

ομαι (μτβ.). ευπρεπισμός ο.

ευρίσκω -ομαι: [επίσ.] = βρίσκω. εύρεση η:

[επίσ.] το να βρίσκει κπ κτ: γραφείο ευρέσε-

ως εργασίας. εύρημα το: ❶ οτιδήποτε βρίσκει

κπ μετά από έρευνα ή τυχαία: Τα αρχαιολο-

γικά ευρήματα ήρθαν στο φως με τις ανα-

σκαφές. ❷ οτιδήποτε επινοεί κπ: Πρόκειται

για διαφημιστικό ~. ευρηματικός -ή -ό: = επι-

νοητικός ❶ αυτός που έχει την ικανότητα να

επινοεί: ~ σκηνοθέτης. ❷ αυτός που χαρα-

κτηρίζεται από επινοητικότητα και πρωτοτυ-

πία: ~ λύση. ευρηματικά (επίρρ.) ευρηματι-

κότητα η.

ευρύς -εία -ύ • γεν. αρσ. & ουδ. -έος, πληθ. αρσ.

-είς, ουδ. -έα: ❶ αυτός που έχει μεγάλο πλά-

τος ή έκταση: ~ στέρνο. Η ευρύτερη περιοχή

του λεκανοπεδίου. ❷ (μτφ.) αυτός που έχει

μεγάλη διάδοση ή αφορά σε πολλά στοιχεία:

Με τον τίτλο αυτό καλύπτει ένα ~ φάσμα

δραστηριοτήτων. ευρέως (επίρρ., κυρ. στη

σημ. 2). ευρύτητα η: κυρ. στη σημ. 2. εύρος το:

❶ το πλάτος. ❷ (μτφ.) η έκταση.

ευρώ το • άκλ.: κοινό νόμισμα των χωρών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κοινή νομι-

σματική πολιτική.

ευτελής -ής -ές: ❶ α. αυτός που είναι κατώτε-

ρος σε αξία ή χαμηλής ποιότητας: ~ ποσό. =

μικρός. Χρησιμοποίησε ευτελή υλικά για να

μειώσει το κόστος. ❷ (μτφ.) αυτός που χα-

ρακτηρίζεται από έλλειψη αξιοπρέπειας, μι-

κρότητα: Χρησιμοποιεί ~ μέσα για να πετύ-

χει τους σκοπούς του. �� σχ. αγενής. ευτέ-

λεια η. ευτελίζω -ομαι: [επίσ.] (μτβ.) κάνω κτ

ευτελές. ευτελισμός ο.

ευτυχία η: ❶ βαθιά χαρά και ικανοποίηση: Η ~

τους ολοκληρώθηκε με τη γέννηση του παιδι-

ού τους. ❷ καλή τύχη, θετική κατάληξη ≠ ατυ-

χία: Είχε την ~ να διδαχθεί από καλούς δα-

σκάλους. ευτυχής -ής -ές: ❶ αυτός που νιώθει

ευτυχία: Είμαι ~ που σας γνωρίζω. ❷ αυτός

που προκαλεί ευτυχία ≠ ατυχής: το ~ γεγονός

(συνήθως γάμος ή γέννηση παιδιού). Γνωρί-

στηκαν από μια ~ συγκυρία. �� σχ. αγενής.

ευτυχώς (επίρρ.): για να εκφράσει ο ομιλητής

βαθιά χαρά και ικανοποίηση για κτ καλό: ~,

μας βοήθησε πολύ η τύχη! ευτυχώ: ❶ κυρ.

αόρ. α. (μτβ.) έχω την τύχη να: Ευτύχησε να

τους δει παντρεμένους πριν πεθάνει. β. (αμτβ.)

πετυχαίνω σε κτ ≠ ατυχώ: Δεν ευτύχησε στην

επιλογή του συζύγου της. ❷ (αμτβ.) νιώθω

ευτυχία ≠ δυστυχώ. ευτυχισμένος -η -ο: αυ-

τός που νιώθει, που εκφράζει ή χαρακτηρίζε-

ται από ευτυχία: ~ χαμόγελο / στιγμές. ευτυ-

χισμένα (επίρρ.). ευτύχημα το: ευτυχές γεγο-

νός, που φέρνει καλή τύχη, θετική κατάληξη:

Ήταν ~ που βρέθηκε εκεί κάποιος και τον

βοήθησε.

εύφορος -η -ο: αυτός που (μπορεί να) παράγει

πολλούς καρπούς = γόνιμος: ~ κοιλάδα /χώ-

μα. ευφορία η: ❶ η ιδιότητα του εύφορου. ❷

συναίσθημα έντονης ψυχικής ευχαρίστησης:

Η ανακοίνωση προκάλεσε ~ στο κοινό.
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ευλογιά

εύφορος 

Â‡ÏÔÁ· ➞ Â‡ÏÔÁÔ˜
Â˘ÏÔÁ¿ˆ ➞ Â˘ÏÔÁ›·

Â˘ÏÔÁËÌ¤ÓÔ˜ ➞ Â˘ÏÔÁ›·
Â˘ÏfiÁËÛË ➞ Â˘ÏÔÁ›·

Â˘ÏÔÁËÙfi˜ ➞ Â˘ÏÔÁ›·
Â˘ÏÔÁÈ¿
Â˘ÏÔÁ›·
Â‡ÏÔÁÔ˜

Â˘ÏÔÁÒ ➞ Â˘ÏÔÁ›·
Â˘ÏfiÁˆ˜ ➞ Â‡ÏÔÁÔ˜

Â˘ÓfiËÙÔ˜ ➞ Â˘-
Â‡ÓÔÈ· ➞ Â˘ÓÔÒ

Â˘ÓÔ˚Î¿ ➞ Â˘ÓÔÒ
Â˘ÓÔ˚Îfi˜ ➞ Â˘ÓÔÒ

Â˘ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ➞ Â˘ÓÔÒ
Â˘ÓÔÒ

Â˘¿ıÂÈ· ➞ Â˘-
Â˘·ı‹˜ ➞ Â˘-

Â‡ÔÚÔ˜ ➞ Û¯. fiÚÔ˜
Â˘Ú¤ÂÈ· ➞ Â˘ÚÂ‹˜

Â˘ÚÂ‹˜
Â˘ÚÂ›˙ˆ ➞ Â˘ÚÂ‹˜

Â˘ÚÂÈÛÌfi˜ ➞ Â˘ÚÂ‹˜
Â˘ÚÂÒ˜ ➞ Â˘ÚÂ‹˜

Â‡ÚÂÛË ➞ Â˘Ú›ÛÎˆ
Â˘Ú¤ˆ˜ ➞ Â˘Ú‡˜

Â‡ÚËÌ· ➞ Â˘Ú›ÛÎˆ
Â˘ÚËÌ·ÙÈÎ¿ ➞ Â˘Ú›ÛÎˆ

Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ Â˘Ú›ÛÎˆ
Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ➞ Â˘Ú›ÛÎˆ

Â˘Ú›ÛÎˆ
Â‡ÚÔ˜ ➞ Â˘Ú‡˜

Â‡Ú˘ıÌÔ˜ ➞ Â˘-
Â˘Ú‡˜

Â˘Ú‡ÙËÙ· ➞ Â˘Ú‡˜
Â˘ÚÒ

Â˘Û¤‚ÂÈ· ➞ Â˘-
Â˘ÛÂ‚‹˜ ➞ Â˘-
Â˘ÛÂ‚Ò˜ ➞ Â˘-

Â˘ÛÙ·ı‹˜ ➞ Â˘-
Â‡ÛÙÔ¯· ➞ Â˘-

Â˘ÛÙÔ¯›· ➞ Â˘-
Â‡ÛÙÔ¯Ô˜ ➞ Â˘-
Â˘ÛÙÔ¯Ò ➞ Â˘-

Â‡ÛÙÚÔÊ· ➞ Â˘-
Â˘ÛÙÚÔÊ›· ➞ Â˘-
Â‡ÛÙÚÔÊÔ˜ ➞ Â˘-

Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›· ➞ Â˘-
Â˘Û˘ÓÂ›‰ËÙ· ➞ Â˘-

Â˘Û˘ÓÂ›‰ËÙÔ˜ ➞ Â˘-
Â˘Ù¤ÏÂÈ· ➞ Â˘ÙÂÏ‹˜

Â˘ÙÂÏ‹˜
Â˘ÙÂÏ›˙ˆ ➞ Â˘ÙÂÏ‹˜

Â˘ÙÂÏÈÛÌfi˜ ➞ Â˘ÙÂÏ‹˜
Â˘Ù‡¯ËÌ· ➞ Â˘Ù˘¯›·

Â˘Ù˘¯‹˜ ➞ Â˘Ù˘¯›·
Â˘Ù˘¯›·

Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤Ó· ➞ Â˘Ù˘¯›·
Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Â˘Ù˘¯›·

Â˘Ù˘¯Ò ➞ Â˘Ù˘¯›·
Â˘Ù˘¯Ò˜ ➞ Â˘Ù˘¯›·

Â‡ÊÏÂÎÙÔ˜ ➞ Â˘-
Â˘ÊÔÚ›· ➞ Â‡ÊÔÚÔ˜

Â‡ÊÔÚÔ˜
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Προσοχή στη διαφορετική σημασία και γραφή των

ομόηχων εύφορος - έφορος και ευφορία - εφορία!

ευφυής -ής -ές: = έξυπνος ❶ αυτός που μπορεί

να αντιλαμβάνεται, να σκέφτεται και να κρί-

νει πολύ γρήγορα και σωστά. ❷ αυτός που

ανήκει ή ταιριάζει στον ευφυή: ~ βλέμμα/ σχέ-

διο. �� σχ. αγενής. ευφυώς (επίρρ.). ευφυΐα

η: ❶ α. η ιδιότητα του ευφυούς. β. η νοητική

ικανότητα ενός ατόμου: χαμηλός / υψηλός

βαθμός ευφυΐας. ❷ πρόσωπο ευφυές στη σημ.

1 = διάνοια: Είναι ~ στα μαθηματικά.

Από τα ΑΕ Âé + φυής ( < φύομαι «αναπτύσσομαι,

ανθίζω»).

ευχαριστώ & [λαϊκ.] φχαριστώ -ιέμαι: (μτβ.) ❶

α. ενεργ. εκφράζω σε κπ την ευγνωμοσύνη

μου: Σας ~ για τη βοήθειά σας. β. (ως επιφ.)

τυπική έκφραση ευγένειας ή ευγνωμοσύνης

που χρησιμοποιείται ως απάντηση στο ενδια-

φέρον, τη φιλοφρόνηση κτλ. κπ. ❷ α. προκα-

λώ σε κάποιον χαρά και ικανοποίηση ≠ δυ-

σαρεστώ: Πολύ με ευχαρίστησε η επίσκεψή

σας! β. παθ. αντλώ χαρά και ικανοποίηση από

κτ ή κπ = απολαμβάνω: Ευχαριστήθηκα φα-

γητό σήμερα! ευχαρίστηση η: συναίσθημα χα-

ράς και ικανοποίησης ≠ δυσαρέσκεια. ευχα-

ριστία η: ❶ συνήθ. πληθ. έκφραση ευγνωμο-

σύνης: Δεχτείτε τις ευχαριστίες μας. ❷ ΕΚΚΛ

Θεία ~: το μυστήριο της μεταβολής του άρτου

και του οίνου σε σώμα και αίμα του Χριστού.

ευχάριστος -η -ο ≠ δυσάρεστος. ευχάριστα

(επίρρ.) ≠ δυσάρεστα: Περάσαμε πολύ ~ στο

πάρτι. ευχαρίστως: (επίρρ.) με ευχαρίστηση,

κυρ. ως θετική απάντηση σε πρόσκληση: ~ να

σας βοηθήσω. ευχαριστήριος -α -ο: αυτός που

εκφράζει ευχαριστία.

ευχέρεια η: ❶ η δυνατότητα ή η ικανότητα κπ

να κάνει κτ εύκολα = ευκολία ≠ δυσχέρεια,

δυσκολία: ~ λόγου = ευγλωττία. διακριτική

~: η δυνατότητα που δίνεται σε κπ να απο-

φασίσει για κτ. ❷ το να διαθέτει κπ κτ: Δεν

έχει ~ χρόνου.

ευχή & [λαϊκ.] ευκή η: ❶ α. έκφραση έντονης

επιθυμίας ή ελπίδας κπ να γίνει κτ καλό ≠ κα-

τάρα: Η ~ της να μπει στο πανεπιστήμιο έπια-

σε. β. τυποποιημένη έκφραση που απευθύνε-

ται σε κπ άλλο για υγεία, ευημερία κ.λπ.: Πολ-

λές ευχές για τον καινούριο χρόνο! ❷ ΕΚΚΛ

παράκληση προς τον Θεό για την προστασία

κπ. εύχομαι: (μτβ.) εκφράζω την ευχή να γί-

νει κτ θετικό ≠ καταριέμαι: ~ να μην ξαναγί-

νουν πόλεμοι. Σας ~ υγεία κι ευτυχία!

ευωδιά η & ευωδία η: ευχάριστη μυρωδιά ≠

δυσοσμία: η ~ των λουλουδιών. ευωδιάζω

(αμτβ.). ευωδιαστός -ή -ό.

εφάπαξ: ❶ (επίρρ.) μόνο μία φορά, σε μία δόση:

Έδωσαν το ποσό σε δόσεις και όχι ~. ❷ (ως

επίθ.): Απαιτείται η ~ καταβολή του ποσού.

εφάπαξ το • άκλ.: χρηματικό ποσό που δίνεται

σε δημόσιο υπάλληλο που συνταξιοδοτείται.

Από τα âÊ’ (< â›) + ±·Í «μία φορά».

εφάπτομαι • μόνο ενστ.: (μτβ.) ακουμπώ σε κπ

σημείο μιας επιφάνειας: Η ευθεία ~ του κύ-

κλου. Το σπίτι μας ~ με μια πολυκατοικία στα

δυτικά. εφαπτομένη η: ΜΑΘ ευθεία που εφά-

πτεται ενός κύκλου ή μίας καμπύλης, χωρίς

όμως να τον /την τέμνει.

εφαρμόζω -ομαι: ❶ α. (μτβ.) βάζω κτ πάνω σε κτ

άλλο, ώστε να ταιριάζουν απόλυτα: Δεν εφάρ-

μοσες καλά το καπάκι στο δοχείο. β. (αμτβ.)

ταιριάζω, προσαρμόζομαι καλά σε κάτι: Δεν

~ τα παράθυρα και μπαίνει αέρας. ❷ (μτβ.)

χρησιμοποιώ, κάνω πράξη (ιδέα, θεωρία, σύ-

στημα κτλ.): Στο σχολείο μας ~ οι πιο σύγ-

χρονες παιδαγωγικές αρχές. εφαρμογή η.

εφαρμοστός -ή -ό: αυτός που εφαρμόζει (σημ.

1). εφαρμοστά (επίρρ.). εφαρμόσιμος -η-ο.

έφεση η: ❶ ΝΟΜ αίτηση με την οποία ζητείται η

επανεξέταση υπόθεσης από ανώτερο δικα-

στήριο: Έκανε/ άσκησε ~ κατά της δικαστικής

απόφασης. ❷ τάση κπ προς κτ = κλίση: Έχει

~ στα γράμματα. εφετείο το: δευτεροβάθμιο

δικαστήριο που εκδικάζει εφέσεις, καθώς και

το κτίριο όπου στεγάζεται. εφέτης ο, η: δικα-

στικός λειτουργός, μέλος του εφετείου.

Από το AE ρ. âÊ›ËÌÈ (σύνθετο από τα â› + ¥ËÌÈ), με

αρχική σημ. «παροτρύνω». Ήδη όμως από την αρχαι-

ότητα πήρε τη σημ. «αναφέρω κπ στο δικαστήριο». 

εφευρίσκω-ομαι • αόρ. εφεύρα & [επίσ.] εφηύ-

ρα: ❶ φτιάχνω ή σκέφτομαι κτ νέο: Ο Γου-

τεμβέργιος εφηύρε την τυπογραφία. ❷ σκέ-

φτομαι τρόπους, δικαιολογίες κτλ., κυρίως

για να πετύχω κτ = επινοώ, μηχανεύομαι:

Εφηύρε μια απίστευτη ιστορία, προκειμένου

να μην έρθει. εφεύρεση η. εφευρέτης ο, -τρια

η. εφευρετικός -ή -ό: αυτός που έχει την ικα-

νότητα να εφευρίσκει, κυρ. με τη σημ. 2. εφευ-

ρετικότητα η.
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ευφυής

εφευρίσκω-ομαι 

Â˘Ê˘‹˜
Â˘Ê˘˝· ➞ Â˘Ê˘‹˜
Â˘Ê˘Ò˜ ➞ Â˘Ê˘‹˜

Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ➞ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ˜ ➞ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ

Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ➞ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ
Â˘¯·ÚÈÛÙ›· ➞ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ
Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ➞ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ

Â˘¯·ÚÈÛÙÒ
Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ ➞ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ

Â˘¯¤ÚÂÈ·
Â˘¯‹

Â‡¯ÔÌ·È ➞ Â˘¯‹
Â‡¯ÚËÛÙÔ˜ ➞ Â˘-

Â˘ˆ‰È¿
Â˘ˆ‰›· ➞ Â˘ˆ‰È¿

Â˘ˆ‰È¿˙ˆ ➞ Â˘ˆ‰È¿
Â˘ˆ‰È·ÛÙfi˜ ➞ Â˘ˆ‰È¿

ÂÊ- ➞ ÂÈ-
¤Ê- ➞ ÂÈ-

¤Ê·Á· ➞ ÙÚÒÁˆ
ÂÊ¿·Í

ÂÊ¿ÙÔÌ·È
ÂÊ·ÙÔÌ¤ÓË ➞ ÂÊ¿ÙÔÌ·È

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ➞ ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ
ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ

ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ˜ ➞ ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ
ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¿ ➞ ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ

ÂÊ·ÚÌÔÛÙfi˜ ➞ ÂÊ·ÚÌfi˙ˆ
¤ÊÂÚ· ➞ Ê¤ÚÓˆ
¤ÊÂÚ· ➞ Ê¤Úˆ

¤ÊÂÛË
ÂÊÂÙÂ›Ô ➞ ¤ÊÂÛË
ÂÊ¤ÙË˜ ➞ ¤ÊÂÛË

ÂÊÂ‡Ú· ➞ ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ
ÂÊÂ‡ÚÂÛË ➞ ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ
ÂÊÂ˘Ú¤ÙË˜ ➞ ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ

ÂÊÂ˘ÚÂÙÈÎfi˜ ➞ ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ
ÂÊÂ˘ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ

ÂÊÂ˘Ú¤ÙÚÈ· ➞ ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ
ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ

ÂÊË‚Â›·
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εφηβεία η: περίοδος της ζωής του ανθρώπου, με-

ταξύ της παιδικής ηλικίας και της ωριμότητας

(συνήθως μεταξύ 12ου και 18ου έτους). έφηβος

ο, έφηβη η. εφηβικός -ή -ό. εφηβικά (επίρρ.).

εφημερεύω: (αμτβ.) προσφέρω υπηρεσίες ως

γιατρός ή ως νοσοκομείο ολόκληρο το εικο-

σιτετράωρο. εφημερία η: ❶ υπηρεσία για-

τρού ή νοσηλευτή, ή λειτουργία νοσοκομείου

πέρα από το κανονικό ωράριο. ❷ επίβλεψη

της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. ❸ ΕΚ-

ΚΛ χρόνος υπηρεσίας ιερέα σε ναό. εφημε-

ρεύων -ουσα -ον.

εφημερίδα η: έντυπο, συνήθως ημερήσιο ή

εβδομαδιαίο, με ειδήσεις της επικαιρότητας

και άλλη ενημερωτική ύλη.

εφήμερος -η -ο: αυτός που δε διαρκεί πολύ =

παροδικός, προσωρινός, πρόσκαιρος ≠ μόνι-

μος: η ~ λάμψη ενός τραγουδιστή. εφήμερα

(επίρρ.).

εφιάλτης ο: ❶ άσχημο όνειρο που προκαλεί φό-

βο και αγωνία. ❷ (μτφ.) δυσάρεστη κατάστα-

ση που προκαλεί φόβο και αγωνία: ο ~ των

εξετάσεων. εφιαλτικός -ή -ό: αυτός που προ-

καλεί φόβο, που μοιάζει με εφιάλτη. εφιαλτι-

κά (επίρρ.).

εφικτός -ή -ό: αυτός που μπορεί να γίνει = δυ-

νατός, πραγματοποιήσιμος ≠ ανέφικτος: Aν

δε βάλεις εφικτούς στόχους, μπορεί να απο-

γοητείς αν αποτύχεις.

εφιστώ • αόρ. επέστησα: (μτβ.) μόνο στην εκφρ.

~ την προσοχή κπ σε κτ: τραβώ την προσοχή

κπ σε κτ.

εφόδιο το: συνήθ. πληθ. υλικό ή πνευματικό μέ-

σο που απαιτείται για να πετύχει κπ κτ: Δεν

είχαν αρκετά ~ για το ταξίδι. Το σχολείο μάς

δίνει τα απαραίτητα ~ για τη ζωή. εφοδιάζω

-ομαι: (μτβ.) δίνω σε κπ ό,τι είναι απαραίτη-

το ή αναγκαίο για συγκεκριμένο σκοπό = πα-

ρέχω, προμηθεύω: Οι οδηγοί εφοδιάζονται

με το ειδικό σήμα. Το σχολείο μάς εφοδιάζει

με τα κατάλληλα προσόντα. εφοδιασμός ο.

έφοδος η: ❶ ΣΤΡΑΤ ξαφνική επίθεση = εφόρμηση:

Κατέλαβαν τον λόφο με ~. ❷ ξαφνικός έλεγ-

χος από κπ αρμόδιο: Ο προϊστάμενος κάνει

συχνά εφόδους για να δει αν δουλεύουν.

εφορεία η: υπηρεσία που εποπτεύει άλλες υπη-

ρεσίες, και (συνεκδ.) το κτίριο και οι άνθρω-

ποι που εργάζονται σε αυτή: ~ Αρχαιοτήτων.

έφορος1 ο, η: υπάλληλος της εφορείας. �� σχ.

εύφορος.

εφορία η: κρατική υπηρεσία ελέγχου και είσπρα-

ξης φόρων, και (συνεκδ.) το κτίριο και οι ερ-

γαζόμενοι σε αυτή. εφοριακός -ή -ό. εφοριακός

ο, η: υπάλληλος στην εφορία. έφορος2 ο, η:

προϊστάμενος της εφορίας. �� σχ. εύφορος.

Προσοχή στη διαφορετική γραφή των εφορεία και

εφορία: το εφορεία παράγεται από το ρ. âÊÔÚÂ‡ˆ

και το εφορία από το öÊÔÚÔ˜.

εχέμυθος -η -ο: αυτός που δε λέει τα μυστικά

που του εμπιστεύονται. εχεμύθεια η.

Η λ. εχεμύθεια είναι νεότερος αναλογικός σχημα-

τισμός κατά τα ουσ. σε -εια (ευγενής - ευγένεια).

Από το εχέμυθος θα έπρεπε κανονικά να προέλθει

το ουσ. εχεμυθία.

εχθρός & [λαϊκ.] εχτρός ο: ❶ πρόσωπο που νιώ-

θει μίσος για κπ και θέλει να του κάνει κακό

≠ φίλος: Δεν έχει εχθρούς, γιατί είναι καλός

άνθρωπος. ❷ έντονα αντίθετος σε κτ ≠ οπα-

δός, υποστηρικτής, φίλος: ~ του καπνίσμα-

τος. ❸ (μτφ.) κπ ή κτ που βλάπτει κπ ή κτ άλ-

λο: Το τσιγάρο είναι ~ της υγείας. ❹ πολεμι-

κός αντίπαλος: Ο ~ μπήκε στην πόλη. έχθρα

& [λαϊκ.] έχτρα η: αίσθημα ή κατάσταση μί-

σους για κπ ή κτ ≠ φιλία: ~ τους χωρίζει από

παλιά. εχθρεύομαι • μόνο ενστ. & πρτ.: (μτβ.)

νιώθω έχθρα για κπ ή κτ. εχθρικός -ή -ό.

εχθρικά & -ώς (επίρρ.). εχθρότητα η: έχθρα.

έχω • πρτ. & αόρ. είχα: (μτβ.) ❶ μου ανήκει κτ.

❷ φέρνω ή κρατώ κτ μαζί ή πάνω μου: Δεν ~

πορτοφόλι. ❸ περιλαμβάνω ή αποτελούμαι

από κτ: Η ώρα ~ εξήντα λεπτά. ❹ νιώθω αί-

σθημα, συναίσθημα ή είμαι σε κπ ψυχική κα-

τάσταση: ~ μεγάλη χαρά που παντρεύει τον

γιο της. ❺ συνδέομαι με κάποιον με σχέση

συγγενική, φιλική κτλ.: Tον ~ φίλο. ❻ με χα-

ρακτηρίζει ένα γνώρισμα, μια ιδιότητα, μόνι-

μη ή προσωρινή: ~ γαλάζια μάτια / ταλέντο /

ιλαρά. ❼ (+ σαν/ για) θεωρώ: Τον ~ σαν πατέ-

ρα. ➑ (+ να) πρέπει: ~ να πλύνω τα πιάτα πριν

βγω έξω.

Το έχω είναι βασικό ρ. της ΝE, και χρησιμοποιεί-

ται τόσο στην παραγωγή (έξη «συνήθεια», ακάθε-

κτος, άσχετος, σχέση) όσο και στη σύνθεση (ανέχο-

μαι - ανοχή, αντέχω - αντοχή, αντιπαροχή, διακα-

τέχω, παρέχω - παροχή, προσέχω - προσοχή, συνο-

χή, υπερέχω - υπεροχή, ανέχεια, εχεμύθεια, ηνίοχος,

αξιωματούχος, περιπτερούχος, πολιούχος, πτυχι-

ούχος, συνταξιούχος κτλ.).
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εφηβεία

έχω 

¤ÊË‚Ë ➞ ÂÊË‚Â›·
ÂÊË‚ÈÎ¿ ➞ ÂÊË‚Â›·

ÂÊË‚ÈÎfi˜ ➞ ÂÊË‚Â›·
¤ÊË‚Ô˜ ➞ ÂÊË‚Â›·

ÂÊ‹ÌÂÚ· ➞ ÂÊ‹ÌÂÚÔ˜
ÂÊËÌÂÚÂ‡ˆ

ÂÊËÌÂÚÂ‡ˆÓ ➞ ÂÊËÌÂÚÂ‡ˆ
ÂÊËÌÂÚ›· ➞ ÂÊËÌÂÚÂ‡ˆ

ÂÊËÌÂÚ›‰·
ÂÊ‹ÌÂÚÔ˜

ÂÊË‡Ú· ➞ ÂÊÂ˘Ú›ÛÎˆ
ÂÊı¿ÚËÓ ➞ ÊıÂ›Úˆ

¤Êı·Û· ➞ Êı¿Óˆ
ÂÊÈ¿ÏÙË˜

ÂÊÈ·ÏÙÈÎ¿ ➞ ÂÊÈ¿ÏÙË˜
ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi˜ ➞ ÂÊÈ¿ÏÙË˜

ÂÊÈÎÙfi˜
¤ÊÈÔ˜ ➞ Â›-

ÂÊÈÛÙÒ
ÂÊÔ‰È¿˙ˆ ➞ ÂÊfi‰ÈÔ

ÂÊÔ‰È·ÛÌfi˜ ➞ ÂÊfi‰ÈÔ
ÂÊfi‰ÈÔ
¤ÊÔ‰Ô˜

ÂÊÔÚÂ›·
*ÂÊÔÚÂÈ·Îfi˜ ➞ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜

ÂÊÔÚ›·
ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ➞ ÂÊÔÚ›·
ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ➞ ÂÊÔÚ›·

ÂÊfiÚÌËÛË ➞ Â›-
ÂÊÔÚÌÒ ➞ Â›-

¤ÊÔÚÔ˜1 ➞ ÂÊÔÚÂ›·
¤ÊÔÚÔ˜2 ➞ ÂÊÔÚ›·
¤ÊÚÈÍ· ➞ ÊÚ›ÙÙˆ
¤ÊÙ·ÈÁ· ➞ ÊÙ·›ˆ
¤ÊÙ·Û· ➞ Êı¿Óˆ

¤Ê˘Á· ➞ ÊÂ‡Áˆ
Â¯ÂÌ‡ıÂÈ· ➞ Â¯¤Ì˘ıÔ˜

Â¯¤Ì˘ıÔ˜
¤¯ıÚ· ➞ Â¯ıÚfi˜

Â¯ıÚÂ‡ÔÌ·È ➞ Â¯ıÚfi˜
Â¯ıÚÈÎ¿ ➞ Â¯ıÚfi˜

Â¯ıÚÈÎfi˜ ➞ Â¯ıÚfi˜
Â¯ıÚÈÎÒ˜ ➞ Â¯ıÚfi˜

Â¯ıÚfi˜
Â¯ıÚfiÙËÙ· ➞ Â¯ıÚfi˜

¤¯ÙÚ· ➞ Â¯ıÚfi˜
Â¯ÙÚfi˜ ➞ Â¯ıÚfi˜

¤¯ˆ
¤„·Ï· ➞ „¿ÏÏˆ

¤ˆ˜ ➞ ˆ˜1

¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ➞ ˆÛfiÙÔ˘
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άλη η: πρόσκαιρο αίσθημα απώλειας της

ισορροπίας. ζαλίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ α. προ-

καλώ ζάλη σε κπ. β. παθ. νιώθω ζάλη. ❷ (μτφ.)

κάνω κπ να μη σκέφτεται καθαρά: Μας ζάλι-

σες πια με την γκρίνια σου! ζαλάδα η. ζαλι-

στικός -ή -ό.

ζάρα η: μικρή πτυχή σε ύφασμα ή στο δέρμα: Τα

ρούχα ήταν γεμάτα ζάρες. = ζαρωματιά. Γέ-

ρασε κι ο λαιμός της γέμισε ζάρες. = ρυτίδα.

ζαρώνω: ❶ α. (αμτβ.) αποκτώ ζάρες. β. (μτβ.)

κάνω κπ ή κτ να αποκτήσει ζάρες. ❷ (αμτβ.)

μαζεύω το σώμα μου ώστε να πιάνει μικρό χώ-

ρο: Ζάρωσε για να μην κρυώνει. ❸ παθ. (για

άνθρ.) τσαλακώνω τα ρούχα μου: Μην κάθε-

σαι έτσι, θα ζαρωθείς. ❹ (για ύφασμα) απο-

κτώ ζάρες. ζάρωμα το. ζαρωματιά η: ζάρα.

ζάρι το: ❶ μικρός κύβος με 1 ως 6 κουκκίδες σε

κάθε πλευρά που χρησιμοποιείται σε τυχερά

παιχνίδια. ❷ πληθ. τυχερό παιχνίδι που παίζε-

ται με ζάρια. ζαριά η: το ρίξιμο δύο ζαριών μα-

ζί και ο συνδυασμός των αριθμών που φέρνουν.

ζάχαρη η: ουσία σε κρυσταλλική μορφή που

προσθέτουμε σε τρόφιμα ή ποτά για να τα

γλυκάνουμε. ζαχαρώνω: ❶ (αμτβ., για γλυκά

κτλ.) παθαίνει κρυστάλλωση το ζάχαρο που

περιέχω, γίνεται σαν ζάχαρη. ❷ (μτφ., μτβ.)

θέλω κτ πάρα πολύ: ~ ένα τζιπάκι. ζαχάρωμα

το. ζαχαρένιος -α -ο.

ζάχαρο (συχνότερο στη σημ. 1) & σάκχαρο το

(στις σημ. 1α & 2): ❶ α. η περιεκτικότητα του

αίματος σε γλυκίδια: Μετράω το ~. β. [οικ.]

ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την πα-

ρουσία αυξημένης ποσότητας ζαχάρου στο

αίμα = διαβήτης. ❷ ΧΗΜ συνήθ. πληθ. οργα-

νική ένωση που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο

και οξυγόνο = υδατάνθρακας.

ζενίθ το • άκλ.: ≠ ναδίρ ❶ (μτφ.) το ανώτατο ση-

μείο στο οποίο μπορεί να φτάσει κπ ή κτ:

Έφτασε στο ~ της επιτυχίας. ❷ ΑΣΤΡΟΝ το

νοητό σημείο του ουρανού που βρίσκεται

ακριβώς πάνω από τον παρατηρητή.

ζεστός -ή -ό: ❶ α. αυτός που έχει υψηλή θερμο-

κρασία ≠ κρύος: Είναι ~, έχει πυρετό. β. αυτός

που κρατάει κπ ή κτ ζεστό: Φόρεσε ~ ρούχα. ❷

(μτφ.) αυτός που δείχνει φιλικά συναισθήμα-

τα: Είναι πολύ ~ και φιλόξενος άνθρωπος. ζε-

στά (επίρρ., κυρ. στη σημ. 2). ζεστό το: ρόφη-

μα που πίνεται ζεστό. ζεσταίνω -ομαι: ❶ α.

(μτβ.) κάνω κτ ζεστό. β. (αμτβ., για τον καιρό)

γίνομαι ζεστός. ❷ παθ. α. νιώθω ζέστη ≠ κρυώ-

νω: Ζεστάθηκε κι έβγαλε το μπουφάν του. β.

ΑΘΛ κάνω ασκήσεις για να ζεστάνω τους μυς

μου πριν από την κανονική άθληση = προθερ-

μαίνομαι. ❸ (μτφ., μτβ.) α. δημιουργώ ευχάρι-

στη ατμόσφαιρα: Η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε με

τη μουσική. β. κάνω κτ πιο ενδιαφέρον ή προ-

καλώ το ενδιαφέρον σε κπ: Το γκολ ζέστανε

τον κόσμο. ζέστη & [προφ.] ζέστα η: θερμο-

κρασία υψηλότερη από το κανονικό. ζέσταμα

το. ζεστασιά η: ❶ ευχάριστη ζέστη. ❷ (μτφ.) ευ-

χάριστο αίσθημα άνεσης, φιλίας, στοργής κτλ.

Η λ. χλιαρός χρησιμοποιείται για μέτρια ζέστη, η

λ. καυτός για πολλή ζέστη, ενώ η λ. θερμός είναι

συνώνυμη της λ. ζεστός.

ζευγάρι το: = [επίσ.] ζεύγος ❶ δύο όμοια ή ται-

ριαστά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται

μαζί ή ένα αντικείμενο που αποτελείται από

δύο όμοια ή ταιριαστά μέρη: ~ παπούτσια /

γυαλιά. ❷ δύο πρόσωπα που συνδέονται με

κπ σχέση (συνήθως σχέση γάμου ή ερωτική

σχέση): Οι δύο ηθοποιοί, που είναι ~ στη ζωή,

εμφανίζονται ως ~ και στη νέα τους ταινία.

Το ~ του τελικού δεν έχει ξανασυναντηθεί σε

προηγούμενη αναμέτρηση. ζευγαρώνω: ❶ α.

(μτβ.) φέρνω σε επαφή ζώα αντίθετου φύλου

με στόχο την αναπαραγωγή. β. (αμτβ., για

πρόσ.) βρίσκω το ερωτικό μου ταίρι. γ. (αμτβ.,

για ζώα) αναπαράγομαι: Τα περισσότερα ζώα

~ την άνοιξη. ζευγάρωμα το. ζεύγος το.

Οι λέξεις ζευγάρι και ζεύγος έχουν την ίδια σημ.,

αλλά το ζεύγος χρησιμοποιείται κυρ. όταν αναφε-

ρόμαστε σε συγκεκριμένους ανθρώπους (το βασι-

λικό ~, το ~ Παπαδάκη) ή στον επιστημονικό λόγο

(~ χρωματοσωμάτων).

ζεύξη η: σύνδεση δύο σημείων: Η ~ Ρίου-Αντιρ-

ρίου διευκόλυνε την κυκλοφορία.

ζήλια η: ❶α. συναίσθημα πίκρας και επιθυμίας για

κτ που κπ άλλος έχει: Βλέπει με ~ τις επιτυχίες

των άλλων. β. συναίσθημα πίκρας που νιώθει κπ

όταν νομίζει ότι ο / η ερωτικός του σύντροφος

τον απατά. ❷ συνήθ. πληθ. συμπεριφορά ή πρά-

ξη που δείχνει ζήλια. ζηλεύω: (μτβ. & αμτβ.) νιώ-

θω ζήλια. ζηλιάρης -α -ικο: αυτός που έχει την

τάση να ζηλεύει. ζηλιάρικα (επίρρ.).

Η ζήλια δηλώνει κυρ. αρνητικά συναισθήματα. Η

λ. φθόνος χρησιμοποιείται για τη δήλωση έντονης

ζήλιας με τη συνοδεία κακίας. 

ζήλος ο: μεγάλος ενθουσιασμός κατά την εκτέ-
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Zάλη

ζήλος 

˙·Ï¿‰· ➞ ˙¿ÏË
˙¿ÏË

˙·Ï›˙ˆ ➞ ˙¿ÏË
˙·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ˙¿ÏË

˙¿Ú·
˙¿ÚÈ

˙·ÚÈ¿ ➞ ˙¿ÚÈ
˙¿ÚˆÌ· ➞ ˙¿Ú·

˙·ÚˆÌ·ÙÈ¿ ➞ ˙¿Ú·
˙·ÚÒÓˆ ➞ ˙¿Ú·

˙·¯·Ú¤ÓÈÔ˜ ➞ ˙¿¯·ÚË
˙¿¯·ÚË
˙¿¯·ÚÔ

˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË˜ ➞ Û¯. Ï¿ıˆ
˙·¯¿ÚˆÌ· ➞ ˙¿¯·ÚË
˙·¯·ÚÒÓˆ ➞ ˙¿¯·ÚË

˙ÂÓ›ı
˙ÂÛÙ¿ ➞ ˙ÂÛÙfi˜
˙¤ÛÙ· ➞ ˙ÂÛÙfi˜

˙ÂÛÙ·›Óˆ ➞ ˙ÂÛÙfi˜
˙¤ÛÙ·Ì· ➞ ˙ÂÛÙfi˜

˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ➞ ˙ÂÛÙfi˜
˙¤ÛÙË ➞ ˙ÂÛÙfi˜
˙ÂÛÙfi ➞ ˙ÂÛÙfi˜

˙ÂÛÙfi˜
˙Â˘Á¿ÚÈ

˙Â˘Á¿ÚˆÌ· ➞ ˙Â˘Á¿ÚÈ
˙Â˘Á·ÚÒÓˆ ➞ ˙Â˘Á¿ÚÈ

˙Â‡ÁÔ˜ ➞ ˙Â˘Á¿ÚÈ
˙Â‡ÍË

*˙‹ÏÂÈ· ➞ ˙‹ÏÈ·
˙ËÏÂ‡ˆ ➞ ˙‹ÏÈ·

˙‹ÏÈ·
˙ËÏÈ¿ÚË˜ ➞ ˙‹ÏÈ·

˙ËÏÈ¿ÚÈÎ· ➞ ˙‹ÏÈ·
˙‹ÏÔ˜
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λεση έργου ή δραστηριότητας: Διαβάζει με

πολύ ~.

ζημιά η & [επίσ., κυρ. στις σημ. 2 και 3] ζημία

η: ❶ ολική ή μερική καταστροφή αντικειμέ-

νου: Το χαλάζι προκάλεσε πολλές ~. Έπαθε

~ πολλών εκατομμυρίων. ❷ κακό (υλικό ή

ηθικό) που παθαίνει κπ ή κτ: Το σκάνδαλο

προκάλεσε ~ στην αξιοπιστία του. ❸ ΟΙΚΟΝ το

να βγάζει μια επιχείρηση λιγότερα χρήματα

από αυτά που ξοδεύει ≠ κέρδος: Φέτος πα-

ρουσίασε ~ η εταιρεία του. ζημιώνω -ομαι:

(μτβ.) προκαλώ ζημιά σε κπ, κυρίως οικονο-

μική. ζημιάρης -α -ικο: αυτός που προκαλεί

συχνά ζημιές.

ζήτημα το: ❶ θέμα, υπόθεση: Το ~ της ανεργίας

απασχολεί την κυβέρνηση. Είναι ~ γούστου.

❷ ό,τι προκαλεί δυσκολία ή διαφωνία = θέ-

μα, πρόβλημα: Δεν προέκυψε ~, αφού συμ-

φώνησαν στα βασικά.

ζητιανεύω: ❶ (μτβ., & με παράλ. αντικ.) ζητώ

χρήματα ή τροφή για να ζήσω = [επίσ.] επαι-

τώ: Από τότε που έχασε τη δουλειά του, ζει

ζητιανεύοντας. ❷ (μτβ.) ζητώ κτ με παρακλη-

τικό τρόπο, σαν ζητιάνος: ~ λίγη βοήθεια. ζη-

τιάνος ο, -α η: πρόσωπο που ζητιανεύει με τη

σημ. 1 = διακονιάρης, [επίσ.] επαίτης. ζητια-

νιά η: [επίσ.] επαιτεία.

ζητώ & -άω -ιέμαι & -ούμαι: ❶ (μτβ.) προσπα-

θώ να βρω κτ ή κπ = ψάχνω, [οικ.] γυρεύω:

Τον ~ από το πρωί. ~ μια γυναίκα να με βοη-

θά. ❷ α. (μτβ.) εκφράζω την επιθυμία να μου

δοθεί κτ ή να κάνει κπ κτ = [οικ.] γυρεύω: ~

βοήθεια/ να με βοηθήσουν. β. (αμτβ.) εκφράζω

συνεχώς επιθυμία για κτ: Όλο ζητάει, αλλά

κανείς πια δεν του δίνει τίποτα. ❸ (μτβ.)

ενεργώ έτσι, ώστε να πετύχω, να αποκτήσω ή

να συμβεί κτ που θέλω = επιζητώ: Ζητά τη δό-

ξα και τον πλούτο. ζήτηση η: ❶ ΟΙΚΟΝ το εν-

διαφέρον των αγοραστών να αποκτήσουν

αγαθό ή υπηρεσία: Η ~ για το προϊόν αυτό

είναι περιορισμένη. ❷ το να ζητάει κπ κτ,

κυρ. στην έκφρ. σε πρώτη ~: αμέσως μόλις ζη-

τηθεί. ζητούμενο το: αυτό που επιδιώκουμε,

θέλουμε να πετύχουμε = σκοπός, στόχος: Το

~ δεν είναι η νίκη, αλλά η συμμετοχή. Το ~ εί-

ναι να βρεθεί ο φταίχτης.

ζήτω: (επιφ.) για να δηλώσει υποστήριξη ή εν-

θουσιασμό: ~ η Ελλάδα! ζήτω το • άκλ.: εκ-

δήλωση υποστήριξης ή ενθουσιασμού με δυ-

νατές κραυγές «ζήτω»: Να λείπουν τα ~!

Από το γ΄ πρόσ. προστ. εν. του AE ρ. ζήω-á.

ζόρι το: [προφ.]  ❶ πίεση που ασκείται σε κπ για

να κάνει κτ. ❷ κατάσταση πολύ δύσκολη, που

απαιτεί μεγάλη προσπάθεια: Όταν άρχισε το

μεγάλο ~, τα παράτησε. με το ~: α. με τη βία,

με μεγάλη πίεση, καταναγκαστικά: ~ τον πή-

γαν στο νοσοκομείο. β. με μεγάλη δυσκολία:

Νύσταζε πολύ, ~ κρατούσε τα μάτια της ανοι-

χτά. ζορίζω -ομαι: ❶ (μτβ.) ασκώ μεγάλη πίε-

ση σε κπ ή κτ: Μη με ~ να σου απαντήσω. Ζό-

ρισε την πόρτα, γιατί δεν έκλεινε καλά. ❷ (αμ-

τβ.) γίνομαι δυσκολότερος, αυξάνει η πίεση:

Ζόρισαν τα πράγματα - πρέπει να διαβάζου-

με περισσότερο για τις εξετάσεις. ❸ παθ. α.

καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια: Ζορίστηκα

με το διάβασμα. β. περνάω δύσκολες κατα-

στάσεις: ~ οικονομικά. ζόρικος -η & [προφ.]

-ια -ο: ❶ (για καταστάσεις, ενέργειες κτλ.) αυ-

τός που παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία

(σημ. 2). ❷ (για πρόσ.) αυτός που συμπεριφέ-

ρεται επιθετικά προσπαθώντας να επιβληθεί

στους άλλους: Είναι ~ παιδί, δεν ακούει κα-

νέναν. ζόρικα (επίρρ.).

ζυγαριά η: όργανο μέτρησης του βάρους: Ζύγι-

σε τα φρούτα στη ~. ζυγός ο: ❶ όργανο μέ-

τρησης του βάρους = ζυγαριά. ❷ Ζυγός ο: α.

ΑΣΤΡΟΝ αστερισμός του βορείου ημισφαιρίου.

β. ΑΣΤΡΟΛ το έβδομο ζώδιο του ζωδιακού κύ-

κλου και κάθε άτομο που ανήκει σε αυτό. ❸

εξάρτημα άροτρου ή άμαξας στο οποίο ζεύο-

νται τα ζώα. ❹ (μτφ.) κατάσταση καταπίεσης,

εξάρτησης: Οι λαοί επαναστατούν ενάντια

στο ~ του δυνάστη. τους ζυγούς λύσατε: ως

παράγγελμα, για να διαλυθεί η σειρά. ζυγίζω

-ομαι: ❶ (αμτβ.) έχω ορισμένο βάρος: ~ εξή-

ντα κιλά. ❷ (μτβ.) μετρώ το βάρος ενός πράγ-

ματος βάζοντάς το στη ζυγαριά: Ο μανάβης

ζύγισε τα φρούτα. ❸ (μτφ., μτβ.) συγκρίνω τις

διάφορες πλευρές ενός θέματος για να απο-

φασίσω για κτ = σταθμίζω: Πριν αποφασί-

σεις, ζύγισε τα υπέρ και τα κατά! ❹ παθ. με-

τρώ το βάρος μου. ζύγιση η. ζύγισμα το.

ζύμη η: ❶ μαλακό και εύπλαστο μείγμα από

αλεύρι και άλλα υλικά για την παρασκευή

ψωμιού, φύλλου, γλυκού κτλ. ❷ ΧΗΜ μάζα

από ζαχαρομύκητες που προκαλεί αλκοολι-

κή ζύμωση. ζυμώνω -ομαι: ❶ (μτβ.) πιέζω τη

ζύμη σε πολλά σημεία, για να τη μαλακώσω

και να την πλάσω. ❷ παθ. (αμτβ.) διαμορφώ-

νομαι με την επίδραση κπ πράγματος: Ζυ-

μώθηκε με την παραδοσιακή μουσική. ζύμω-

μα το. ζύμωση η: ❶ συνήθ. πληθ. ενέργειες ή

διαδικασίες που, αν και συνήθως δε φαίνο-
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ζημιά

ζύμη 

˙ËÌÈ¿
˙ËÌ›· ➞ ˙ËÌÈ¿

˙ËÌÈ¿ÚË˜ ➞ ˙ËÌÈ¿
˙ËÌÈÒÓˆ ➞ ˙ËÌÈ¿

˙‹ÙËÌ·
˙‹ÙËÛË ➞ ˙ËÙÒ

˙ËÙÈ¿Ó· ➞ ˙ËÙÈ·ÓÂ‡ˆ
˙ËÙÈ·ÓÂ‡ˆ

˙ËÙÈ·ÓÈ¿ ➞ ˙ËÙÈ·ÓÂ‡ˆ
˙ËÙÈ¿ÓÔ˜ ➞ ˙ËÙÈ·ÓÂ‡ˆ

˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ➞ ˙ËÙÒ
˙ËÙÒ
˙‹Ùˆ
˙fiÚÈ

˙ÔÚ›˙ˆ ➞ ˙fiÚÈ
˙fiÚÈÎ· ➞ ˙fiÚÈ

˙fiÚÈÎÔ˜ ➞ ˙fiÚÈ
˙˘Á·ÚÈ¿

˙˘Á›˙ˆ ➞ ˙˘Á·ÚÈ¿
˙‡ÁÈÛË ➞ ˙˘Á·ÚÈ¿

˙‡ÁÈÛÌ· ➞ ˙˘Á·ÚÈ¿
˙˘Áfi˜1 ➞ ˙˘Á·ÚÈ¿

˙˘Áfi˜2

˙˘Ì¿ÚÈ ➞ ˙‡ÌË
˙‡ÌË

˙‡ÌˆÌ· ➞ ˙‡ÌË
˙˘ÌÒÓˆ ➞ ˙‡ÌË
˙‡ÌˆÛË ➞ ˙‡ÌË
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ζω

ζώνη 

˙ˆ
˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ➞ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ

˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ
˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ➞ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ

˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ➞ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ
˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ➞ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ

˙ˆ‰È·Îfi˜ ➞ ˙Ò‰ÈÔ
˙Ò‰ÈÔ

˙ˆ‹ ➞ ˙ˆ
˙ˆËÚ¿ ➞ ˙ˆËÚfi˜

˙ˆËÚ¿‰· ➞ ˙ˆËÚfi˜
˙ˆËÚÂ‡ˆ ➞ ˙ˆËÚfi˜

˙ˆËÚfi˜
˙ˆÈÎfi˜1 ➞ ˙ˆ

˙ˆÈÎfi˜2 ➞ ˙ÒÔ
˙ÒÓË

˙ˆÓÙ·Ó¿ ➞ ˙ˆ
˙ˆÓÙ·ÓÂ‡ˆ ➞ ˙ˆ

˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ➞ ˙ˆ
˙ˆÓÙ·Ófi ➞ ˙ˆ

˙ˆÓÙ·Ófi˜ ➞ ˙ˆ
˙ÒÓˆ ➞ ˙ÒÓË

νται, προετοιμάζουν ένα γεγονός ή κατάστα-

ση: Γίνονται έντονες ζυμώσεις για να φύγει

από την ομάδα. ❷ ΧΗΜ η μετατροπή οργανι-

κών ενώσεων εξαιτίας μικροοργανισμών: αλ-

κοολική ~. ζυμάρι το: ζύμη (σημ. 1).

ζω: ❶ (αμτβ.) είμαι ζωντανός: Έζησε πολλά χρό-

νια. να ζήσεις / να ζήσετε / να σου ζήσει: ευχή

σε γιορτές, γάμους, γέννες. ❷ (αμτβ.) περνάω

τη ζωή μου κάπου ή με κπ = μένω, κατοικώ: ~

στο χωριό/ με τους γονείς του. ❸ (αμτβ. και μτβ.

με το ουσ. ζωή) ζω με συγκεκριμένο τρόπο: ~

φτωχικά. ~ σπάταλη ζωή. ❹ (μτβ., για έμψυχα

αντικ.) εξασφαλίζω σε κπ ό,τι χρειάζεται για

να ζήσει = συντηρώ: ~ τέσσερα παιδιά με τον

μισθό της. ❺ (μτβ., για καταστάσεις, γεγονότα

κτλ.) αποκτώ άμεσα την εμπειρία: Έζησε τον

πόλεμο από κοντά. ❻ (μτβ., για καταστάσεις,

αισθήματα κτλ.) νιώθω κτ σαν να με αφορά

προσωπικά = βιώνω: ~ τον ρόλο της. ζωή η: ❶

α. το σύνολο των ιδιοτήτων και λειτουργιών

(γέννηση, ανάπτυξη, μεταβολισμός, αναπαρα-

γωγή κτλ.) που εμφανίζουν οι άνθρωποι, τα

ζώα και τα φυτά: Υπάρχει ~ στον Άρη; β. η

ιδιότητα του ανθρώπου, του ζώου ή του φυτού

από τη γέννηση ως τον θάνατό του: Θυσίασε

τη ~ του. ❷ το χρονικό διάστημα που υπάρχει

κπ ή κτ: Ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί. η ~

ενός μηχανήματος. ❸ ο τρόπος με τον οποίο

ζει κπ: ήσυχη ~. ❹ το σύνολο των δραστηριο-

τήτων ατόμου ή ομάδας: πνευματική ~ της χώ-

ρας. ❺ (μτφ.) α. ενεργητικότητα, διάθεση για

συνεχή κίνηση και δραστηριότητα = ζωντάνια:

παιδί γεμάτο ~ και όρεξη για παιχνίδι. β. κί-

νηση, δραστηριότητα: Το χωριό ερήμωσε, δεν

έχει πια ~. ζωντανός -ή -ό: ❶ α. αυτός που έχει

(ακόμα) ζωή: ~ οργανισμός. ❷ αυτός που έχει

ενεργητικότητα, διάθεση για ζωή και δραστη-

ριότητα = ζωηρός. ❸ (για καταστάσεις, δρα-

στηριότητες κτλ.) αυτός που εξακολουθεί να

υπάρχει ή να λειτουργεί: Προσπαθεί να κρα-

τήσει ζωντανά τα έθιμα του τόπου του. ❹ (για

περιγραφές, εικόνες κτλ.) αυτός που προκα-

λεί εντύπωση = ζωηρός: ~ χρώματα (ανοιχτά

και χαρούμενα). ~ περιγραφή (παραστατική

και λεπτομερής). ❺ (για εκπομπές, εκδηλώ-

σεις κτλ.) αυτός που αναμεταδίδεται τη στιγ-

μή που γίνεται. ζωντανά (επίρρ.). ζωντανό το:

[οικ.] ζώο. ζωντάνια η: ❶ διάθεση για ζωή και

δραστηριότητα. ❷ ζωντανή και παραστατική

απόδοση. ζωντανεύω: ❶ (αμτβ.) α. επανέρχο-

μαι στη ζωή = ανασταίνομαι. β. επανακτώ τις

χαμένες μου δυνάμεις = αναζωογονούμαι:

Ζωντάνεψε με τις βιταμίνες που πήρε. γ. (για

καταστάσεις κτλ.) αρχίζω πάλι να υπάρχω: ~

τα έθιμα. ❷ (μτβ.) α. (για καταστάσεις κτλ.)

κάνω κτ να λειτουργήσει ή να υπάρξει πάλι.

β. προσδίδω ζωντάνια, ζωή σε κτ ή κπ = ανα-

ζωογονώ: Το κρασί ζωντάνεψε το κέφι της πα-

ρέας. ζωικός1 -ή -ό: αυτός που έχει σχέση με

τη ζωή: ~ λειτουργίες.

ζωγραφίζω -ομαι: ❶ α. (μτβ.) δημιουργώ την ει-

κόνα πράγματος, προσώπου, γεγονότος κτλ.

με γραμμές και χρώματα. β. (αμτβ.) είμαι ζω-

γράφος. ❷ (μτφ., μτβ.) δίνω την εικόνα κπ

πράγματος, γεγονότος κτλ. με λόγια: Στα

τραγούδια του ζωγράφιζε εικόνες και συναι-

σθήματα. ζωγραφική η: η τέχνη της παραγω-

γής εικόνων με γραμμές και χρώματα. ζω-

γράφος ο, η: ο καλλιτέχνης που ασχολείται με

τη ζωγραφική. ζωγραφικός -ή -ό. ζωγραφιά η.

ζώδιο το: ❶ ΑΣΤΡΟΝ καθένας από τους 12 αστε-

ρισμούς από τους οποίους διέρχεται ο Ήλιος.

❷ ΑΣΤΡΟΛ καθεμία από τις 12 υποδιαιρέσεις

του ζωδιακού κύκλου. ζωδιακός -ή -ό.

ζωηρός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει κτ σε μεγάλο

βαθμό α. (για ψυχικές καταστάσεις) με ψυχι-

κή ένταση = έντονος: Διατηρούσε ~ τις ανα-

μνήσεις του από το χωριό. β. (για ήχους, φως)

που προκαλεί εντύπωση: Έβαψε το σπίτι της

με ~ χρώματα (ανοιχτά και χαρούμενα). γ.

(για κίνηση) γρήγορος, με ένταση: Χόρευαν

στον ήχο της ~ μουσικής. ❷ (για πρόσ.) αυτός

που είναι σε διαρκή κίνηση και δραστηριότη-

τα: ~ και ανήσυχο πνεύμα. ~ παιδί (συνήθ. με

την επιπλέον έννοια ότι δεν υπακούει). ζωη-

ρά (επίρρ.). ζωηρεύω: ❶ (μτβ.) κάνω κτ ή κπ

(πιο) ζωηρό. ❷ (αμτβ.) γίνομαι (πιο) ζωηρός.

ζωηράδα η.

ζώνη η: ❶ ταινία από δέρμα, ύφασμα κτλ. που

βάζουμε γύρω από τη μέση μας: ~ ασφαλείας

(για να δένονται οι επιβάτες στο κάθισμά

τους στο αυτοκίνητο και στο αεροπλάνο).

Πήρε τη μαύρη ~ στο καράτε (δίνεται ως έπα-

θλο σε αγωνίσματα πάλης και δηλώνει το επί-

πεδο του αθλητή). ❷ οριοθετημένη περιοχή,

συνήθως μακρόστενη, με ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά: ορεινή/ παράκτια ζώνη. ❸ παράταξη

προσώπων που σχηματίζεται μπροστά ή γύ-

ρω από κτ για να το προστατέψει: Οι επιθε-

τικοί πέρασαν την αμυντική ~. ζώνω -ομαι:

(μτβ.) ❶ α. κρεμάω κτ στη ζώνη μου: Έζωσε

το πιστόλι του. β. σφίγγω κτ γύρω από κτ ή

κπ: Έζωσε τη σέλα στο άλογο. ❷ βρίσκομαι ή

κινούμαι γύρω από κτ = περιβάλλω: Οι φλό-
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γες έζωσαν το κτίριο. ❸ (μτφ.) νιώθω έντονα

ένα συναίσθημα: Τον ζώνουν οι τύψεις τώρα.

ζώο το: ❶ έμβιο ον που, σε αντιδιαστολή προς

τα φυτά, έχει αισθήσεις και μπορεί να κινεί-

ται. ❷ α. σε αντιδιαστολή προς τον άνθρω-

πο, όλα τα άλλα έμβια όντα: άγρια ~. β. [μει-

ωτ.] χαρακτηρισμός προσώπου που θεωρού-

με ανόητο ή του οποίου η συμπεριφορά φαί-

νεται δυσάρεστη και αηδιαστική: Το ~! Έπε-

σε και κοιμήθηκε! ζωικός2 -ή -ό: αυτός που

σχετίζεται με τα ζώα: προϊόντα ~ προέλευ-

σης. ζωώδης -ης -ες: αυτός που ταιριάζει σε

ζώα και όχι σε ανθρώπους: ~ ένστικτα. ��

σχ. αγενής.

ζωτικός -ή -ό: ❶ (μτφ.) αυτός που είναι απαραί-

τητος ή πολύ σημαντικός για κτ: Πρόοδος έχει

σημειωθεί σε ~ τομείς της οικονομίας. ❷ αυ-

τός που είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί

ζωντανός ένας οργανισμός: ~ όργανα (καρ-

διά, πνεύμονες, συκώτι κτλ.). ζωτικότητα η.
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ζώο

ζωτικός

˙ÒÔ
˙ˆÙÈÎfi˜

˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ➞ ˙ˆÙÈÎfi˜
˙ˆÒ‰Ë˜ ➞ ˙ÒÔ

Ë ➞ Ô
‹

ËÁÂÌfiÓ·˜
ËÁÂÌÔÓ›· ➞ ËÁÂÌfiÓ·˜

ËÁÂÌÔÓÈÎ¿ ➞ ËÁÂÌfiÓ·˜
ËÁÂÌÔÓÈÎfi˜ ➞ ËÁÂÌfiÓ·˜

ËÁÂÌÒÓ ➞ ËÁÂÌfiÓ·˜
ËÁÂÛ›· ➞ ËÁÔ‡Ì·È
ËÁ¤ÙË˜ ➞ ËÁÔ‡Ì·È

ËÁ¤ÙÈ‰· ➞ ËÁÔ‡Ì·È
ËÁÂÙÈÎ¿ ➞ ËÁÔ‡Ì·È

ËÁÂÙÈÎfi˜ ➞ ËÁÔ‡Ì·È
ËÁ¤ÙÈ˜ ➞ ËÁÔ‡Ì·È

ËÁÔ‡Ì·È
ËÁÔ˘Ì¤ÓË ➞ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜

ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜
‹‰Ë

Ë‰ÔÓ‹
Ë‰ÔÓ›˙ÔÌ·È ➞ Ë‰ÔÓ‹

Ë‰ÔÓÈÎ¿ ➞ Ë‰ÔÓ‹
Ë‰ÔÓÈÎfi˜ ➞ Ë‰ÔÓ‹

Ë‰ÔÓÈÛÌfi˜ ➞ Ë‰ÔÓ‹
Ë‰ÔÓÈÛÙ‹˜ ➞ Ë‰ÔÓ‹

Ë‰ÔÓÈÛÙÈÎ¿ ➞ Ë‰ÔÓ‹
Ë‰ÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Ë‰ÔÓ‹
Ë‰ÔÓ›ÛÙÚÈ· ➞ Ë‰ÔÓ‹

‹ıÂÏ· ➞ ı¤Ïˆ

Ή
(σύνδ.): ❶ συνδέει εναλλακτικές εκδοχές:

~ όμορφη θα είναι ~ άσχημη, όχι και τα

δύο! = είτε. Θα πιεις καφέ, τσάι ~ χαμομήλι;

❷ χρησιμοποιείται ως προειδοποίηση ή απει-

λή, σε περίπτωση που δε γίνει αυτό που εκ-

φράζει η συνδεόμενη πρόταση: Έλα τώρα εδώ

~ θα φύγω! = διαφορετικά, αλλιώς, ειδάλλως.

Όταν οι εναλλακτικές εκδοχές είναι περισσότερες

από δύο, ο σύνδ. ή μπαίνει πριν από την τελευταία:

Δε θυμάμαι αν ήταν ψηλός, κοντός ~ μέτριος. Μπο-

ρεί να μπει, όμως, και πριν από κάθε λέξη, για έμ-

φαση: ~ φτωχός ~ πλούσιος.

ηγεμόνας & [επίσ.] ηγεμών ο: ❶ ανώτατος άρ-

χοντας, συνήθως σε απολυταρχικά καθεστώ-

τα. ❷ ανώτατος διοικητής της ηγεμονίας με

τη σημ. 2. ηγεμονία η: ❶ επιβολή της ισχύος

ή κυριαρχία ομάδας ή κράτους πάνω σε άλ-

λους: η ~ των ΗΠΑ. ❷ ΙΣΤ χώρα ή περιοχή που

βρίσκεται υπό την κυριαρχία άλλης με κπ δυ-

νατότητα αυτοδιάθεσης και διοικείται από

ηγεμόνα (σημ. 2), και (συνεκδ.) το αξίωμα του

ηγεμόνα: οι παραδουνάβιες ηγεμονίες. ηγε-

μονικός -ή -ό: αυτός που ταιριάζει σε ηγεμό-

να ή που χαρακτηρίζεται από μεγαλοπρέπεια,

επιβλητικότητα κτλ.: ~ συμπεριφορά / δώρα.

ηγεμονικά (επίρρ.).

ηγούμαι: (μτβ.) ασκώ τον έλεγχο ομάδας, διαδι-

κασίας, προσπάθειας κτλ.: Ηγείται του απερ-

γιακού αγώνα. ηγεσία η: άσκηση ανώτατης

εξουσίας και (συνεκδ.) αυτοί που την ασκούν:

Του ανατέθηκε η ~ του στρατού. Η ~ της αστυ-

νομίας ανακοίνωσε νέες συλλήψεις. ηγέτης ο,

-ιδα & [επίσ.] ηγέτις η: πρόσωπο που ασκεί την

ηγεσία. ηγετικός -ή -ό. ηγετικά (επίρρ.).

Από το ρ. ηγούμαι παράγονται τα ηγεμόνας, άγη-

μα κτλ. και πολλά σύνθετα, όπως αφηγούμαι, πε-

ριηγούμαι, εξηγούμαι, προηγούμαι, εισηγούμαι.

ηγούμενος ο, ηγουμένη η: πρόσωπο που είναι

επικεφαλής σε μοναστήρι (ανδρικό και γυ-

ναικείο, αντίστοιχα).

ήδη (επίρρ.): για να δηλώσουμε ❶ ότι κτ έχει ή

είχε γίνει πριν από το γεγονός που αναφέ-

ρουμε: Είχε ~ φύγει, όταν πήγα να τον πάρω.

❷ ότι κτ έχει γίνει πριν από τη στιγμή που μι-

λάμε: Έχω ~ γράψει τα μαθήματά μου. ❸ τη

χρονική στιγμή στην οποία έγινε ή ξεκίνησε

κτ (με έμφαση): ~ από τότε είχαν αρχίσει τα

προβλήματα.

ηδονή η: έντονη απόλαυση, κυρίως σωματική: η

~ της σάρκας. ηδονικός -ή -ό. ηδονικά (επίρρ.).

ηδονίζομαι (αμτβ.) νιώθω ηδονή. ηδονισμός ο:

φιλοσοφική θεωρία που θεωρεί ότι η ηδονή εί-

ναι το ανώτατο αγαθό και απόλυτος σκοπός

της ζωής. ηδονιστικός -ή -ό. ηδονιστικά

(επίρρ.). ηδονιστής ο, -ίστρια η.

H
Ή
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Από το AE ρ. ≥‰ÔÌ·È «ευχαριστιέμαι». Ως συνώνυ-

μες χρησιμοποιούνται οι λ. ευχαρίστηση «κατάστα-

ση ευδιαθεσίας», ικανοποίηση «συγκρατημένη ευ-

χαρίστηση», τέρψη «μεγάλη ευχαρίστηση» και από-

λαυση «παρατεταμένη και έντονη ευχαρίστηση».

ηθική η: ❶ σύνολο αντιλήψεων και αρχών για το

καλό και το κακό, οι οποίες καθορίζουν τη συ-

μπεριφορά ενός προσώπου ή μιας ομάδας: Η

επαγγελματική μου ~ δε μου επιτρέπει να σας

το αποκαλύψω. η ~ της μεσοαστικής τάξης. ❷

συμπεριφορά, ενέργειες κτλ. σύμφωνες με τις

αρχές της ηθικής με τη σημ. 1. ❸ η ποιότητα

του χαρακτήρα κπ = ήθος: άνθρωπος υπόπτου

ηθικής. ❹ α. ΦΙΛΟΣ κλάδος που μελετά τη διά-

κριση καλού και κακού. β. διδασκαλία σχετι-

κά με την ηθική: σωκρατική / χριστιανική ~.

ηθικός -ή -ό: ❶ αυτός που σέβεται και ακο-

λουθεί τις αρχές της ηθικής με τη σημ. 1 ≠ ανή-

θικος: ~ άνθρωπος και με αρχές. ❷ αυτός που

είναι σχετικός με τις αρχές της ηθικής με τη

σημ. 1: Η ανθρώπινη κλωνοποίηση θέτει τε-

ράστια ~ διλήμματα. ❸ αυτός που είναι σχε-

τικός με τον εσωτερικό, ψυχικό κόσμο κπ ≠

υλικός: Η εργασία πρέπει να προσφέρει υλι-

κή και ~ ικανοποίηση. ηθικά & [επίσ.] -ώς

(επίρρ.). ηθικό το: ψυχική διάθεση, δύναμη κπ

να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις:

Αναπτερώθηκε το ~ του μετά τις τελευταίες

του επιτυχίες. ακμαίο / υψηλό ~. ήθος το: ❶

ιδιότητες του χαρακτήρα κπ, σύμφωνες προς

αυτό που θεωρείται καλό ή σωστό: Κανείς δεν

αμφισβητεί το ~ και την εντιμότητά του. ❷

ποιότητα του χαρακτήρα κπ, ανεξάρτητα από

το ηθικά σωστό: Η κοινωνία διαμορφώνει το

~ των νέων. ❸ το σύνολο των αντιλήψεων και

αρχών που καθορίζουν τη συμπεριφορά κπ με

βάση αυτό που θεωρείται καλό και σωστό από

μια κοινωνία, και η αντίστοιχη συμπεριφορά

= ηθική: Διαμορφώθηκε νέο πολιτικό ~. ❹

πληθ. παραδοσιακοί κανόνες κοινωνικής δια-

βίωσης, συνήθειες: ~ και έθιμα. ηθικότητα η:

η ιδιότητα του ηθικού. �� σχ. έθιμο.

Οι λ. ηθική και ήθος έχουν κοινή ρίζα - το επίθ. ηθι-

κός προέρχεται από το ΑΕ ουσ. qıÔ˜. Ωστόσο, η λ.

ήθος χρησιμοποιείται κυρίως για τον χαρακτήρα

και το σύστημα αξιών ενός ανθρώπου, ανεξάρτητα

από τις κοινωνικά αποδεκτές ηθικές αρχές που ορί-

ζουν τι είναι καλό, σωστό και αποδεκτό. Η λ. ηθι-

κή χρησιμοποιείται κυρίως για το σύστημα των

κοινωνικά αποδεκτών ηθικών αρχών.

ηθοποιός ο, η: ❶ πρόσωπο που παίζει κπ ρόλο

σε θεατρικό, κινηματογραφικό κτλ. έργο. ❷

(μτφ.) πρόσωπο που υποκρίνεται: Τι ~ που εί-

σαι, κλαις ψεύτικα, και θες να σε πιστέψω!

ηθοποιία η: ❶ η τέχνη και το επάγγελμα του

ηθοποιού = υποκριτική: Τελευταία ασχολεί-

ται με την ~. ❷ ερμηνεία ενός ρόλου = υπο-

κριτική: Δίνει ρεσιτάλ ηθοποιίας στο έργο αυ-

τό. ❸ (μτφ.) υποκριτική συμπεριφορά.

Από τα ΑΕ qıÔ˜ + ÔÈá, με αρχική σημασία «δια-

πλάθω χαρακτήρα». Σταδιακά έλαβε τη σημ. «ανα-

παριστάνω χαρακτήρα» κι αντικατέστησε την ΑΕ

λ. ñÔÎÚÈÙ‹˜.

ηλεκτρισμός ο: μορφή ενέργειας που οφείλεται

στην κίνηση ηλεκτρονίων και χρησιμεύει για

την παραγωγή φωτός, θερμότητας καθώς και

τη λειτουργία μηχανών. ηλεκτρικός -ή -ό: ❶

αυτός που είναι σχετικός με τον ηλεκτρισμό:

~ ρεύμα/ ενέργεια. ❷ αυτός που λειτουργεί με

ηλεκτρισμό: ~ κουζίνα. ηλεκτρικό το: ηλε-

κτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται ως πηγή

ενέργειας: Πλήρωσα τον λογαριασμό του ~.

ηλεκτρίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ φορτίζω κτ με ηλε-

κτρισμό ή διοχετεύω ηλεκτρισμό σε κτ. ❷

(μτφ.) δημιουργώ ένταση σε κπ ή κτ: Η ατμό-

σφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, όλοι ήταν έτοιμοι

για καβγά. ηλέκτριση η.

ηλεκτρόλυση η: ΧΗΜ χημική μεταβολή, κυρίως

διάσπαση, που παθαίνει ηλεκτρολύτης, όταν

τον διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. ηλεκτρολύτης

ο: ΧΗΜ χημική ένωση που διασπάται όταν

περνά από αυτήν ηλεκτρικό ρεύμα. ηλεκτρο-

λυτικός -ή -ό.

ηλεκτρομαγνήτης ο: ΦΥΣ μαγνήτης που λει-

τουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. ηλεκτρομαγνη-

τισμός ο: κλάδος της φυσικής που μελετά την

αλληλεπίδραση ηλεκτρικών και μαγνητικών

πεδίων. ηλεκτρομαγνητικός -ή -ό.

ηλεκτρονική η: κλάδος της φυσικής και της τε-

χνολογίας που μελετά τη συμπεριφορά και

τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων και τις σχετι-

κές εφαρμογές τους. ηλεκτρονικός1 -ή -ό: ❶

αυτός που είναι σχετικός με την ηλεκτρονική

ή λειτουργεί με βάση τις σχετικές αρχές: ~ συ-

σκευή / υπολογιστής. ❷ αυτός που παράγεται

ή λειτουργεί με ηλεκτρονικά μέσα (κυρίως με

ηλεκτρονικό υπολογιστή): ~ εμπόριο / ταχυ-

δρομείο / μουσική. ηλεκτρονικά (επίρρ., κυρ.

στη σημ. 2). ηλεκτρονικός ο, η: ❶ επιστήμο-

νας που ασχολείται με την ηλεκτρονική. ❷ τε-
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χνικός που ασχολείται με την κατασκευή και

επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών.

ηλεκτρόνιο το: ΦΥΣ αρνητικά φορτισμένο σω-

ματίδιο που κινείται σε τροχιά γύρω από τον

πυρήνα του ατόμου. ηλεκτρονικός2 -ή -ό: αυ-

τός που είναι σχετικός με τα ηλεκτρόνια.

ηλεκτροπληξία η: έντονος κλονισμός, συχνά

θανατηφόρος, που παθαίνει ζωντανός οργα-

νισμός όταν τον διαπεράσει ηλεκτρικό ρεύ-

μα: Έπιασε ένα γυμνό καλώδιο κι έπαθε ~.

ηλίθιος -α -ο: = ανόητος, χαζός ≠ έξυπνος ❶ αυ-

τός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξυ-

πνάδας: Είναι ~, τίποτα δεν καταλαβαίνει! ❷

αυτός που ταιριάζει σε ηλίθιο ή τον χαρα-

κτηρίζει: ~ χαμόγελο/ιδέα. ηλίθια & [επίσ.]

ηλιθίως (επίρρ.). ηλιθιότητα η: ❶ η ιδιότητα

του ηλίθιου. ❷ ηλίθια πράξη ή λόγος: Έχω

κάνει πολλές ~ στη ζωή μου και μετανιώνω

γι’ αυτές. ηλιθιώδης -ης -ες: αυτός που εκ-

φράζει ηλιθιότητα. �� σχ. αγενής. ηλιθιωδώς

(επίρρ.).

ηλικία η: ❶ χρόνος που υπολογίζεται από την

γέννηση κπ ή από το ξεκίνημα της ύπαρξής

του: Σε ~ δέκα ετών έφυγε στην Αμερική. ❷

συγκεκριμένη περίοδος στη ζωή κπ: βρεφική

/ παιδική ~. ηλικιωμένος -η -ο: αυτός που έχει

μεγάλη ηλικία. ηλικιακός -ή -ό. ηλικιακά

(επίρρ.).

ήλιος ο • γεν. & [λόγ.] ηλίου: ❶ ΑΣΤΡΟΝ α. (&

Ήλιος): αστέρας που αποτελεί το κέντρο του

ηλιακού μας συστήματος. β. κάθε αστέρας

που αποτελεί κέντρο ενός ηλιακού συστήμα-

τος. ❷ το φως και η ζέστη που εκπέμπει ο

ήλιος με τη σημ. 1α: Βγήκε στον ~ για να ζε-

σταθεί. ❸ φυτό με κίτρινα λουλούδια που

μοιάζουν με μεγάλες μαργαρίτες = ηλίανθος.

ηλιακός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι σχετικός με

τον ήλιο στις σημ. 1, 2: ~ φως. ❷ αυτός που

λειτουργεί με ενέργεια που προέρχεται από

τον ήλιο: ~ θερμοσίφωνας. ηλίαση η: ΙΑΤΡ πά-

θηση που οφείλεται στην υπερβολική έκθεση

στον ήλιο.

ήλος ο: [επίσ.] καρφί, κυρ. στην έκφρ. θέτω τον

δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων: (μτφ.)

ασχολούμαι με το σημείο, το θέμα όπου

πραγματικά υπάρχει πρόβλημα.

Η λ. ήλος χρησιμοποιείται συχνά ως β́  συνθ. σε ρή-

ματα σύνθετα (καθηλώνω, προσηλώνω, ξηλώνω

κτλ.) και τα παράγωγά τους (αποκαθήλωση, προ-

σήλωση, ξήλωμα κτλ.).

ημέρα & μέρα η: ❶ χρονικό διάστημα διάρ-

κειας 24 ωρών, που αντιστοιχεί σε μία πλή-

ρη περιστροφή της γης γύρω από τον άξο-

νά της: Η εβδομάδα έχει εφτά ~. ❷ χρονικό

διάστημα από την ανατολή ως τη δύση του

ήλιου ≠ νύχτα: Οι ~ είναι πολύ ζεστές, ενώ

τη νύχτα κάνει κρύο. ημερήσιος -α -ο: ❶ αυ-

τός που γίνεται στη διάρκεια της ημέρας με

τη σημ. 2 ≠ νυχτερινός: ~ δρομολόγιο. ❷ αυ-

τός που γίνεται ή παράγεται κάθε μέρα ή

μία φορά την ημέρα = καθημερινός: ~ εφη-

μερίδα. ❸ αυτός που διαρκεί μία ημέρα: ~

εκδρομή. ❹ αυτός που αφορά συγκεκριμένη

ημέρα: ~ διάταξη. ημερησίως (επίρρ.): στη

διάρκεια της ημέρας ή κάθε μέρα: Διαβάζει

δύο ώρες ~.

ημερολόγιο το: ❶ σύστημα μέτρησης του χρό-

νου, κατά το οποίο ο χρόνος διαιρείται σε

έτη, μήνες, εβδομάδες και ημέρες: ηλιακό/ σε-

ληνιακό / Γρηγοριανό / Ιουλιανό ~. ❷ γραφική

παράσταση (πίνακας συνήθως), που δείχνει

με τη σειρά τις ημέρες του έτους, και το αντί-

στοιχο βιβλίο ή κατασκευή: ~ τοίχου/ γραφεί-

ου. ❸ καταγραφή, συνήθως καθημερινή, των

γεγονότων που συνέβησαν, των σκέψεων ενός

ατόμου, και (συνεκδ.) το βιβλίο όπου κατα-

γράφονται: Κρατάω ~. ημερολογιακός -ή -ό:

αυτός που είναι σχετικός με το ημερολόγιο,

κυρ. στη σημ. 1: ~ έτος / εγγραφή. ημερολο-

γιακά & -ώς (επίρρ.).

ημερομηνία η: προσδιορισμός σημείου στον

χρόνο με αναφορά στην ημέρα, τον μήνα και

το έτος: ~ γέννησης 29 Νοεμβρίου 1955.

ήμερος -η -ο: ≠ άγριος ❶ (για ζώα) αυτός που

έχει εξημερωθεί και δεν επιτίθεται στον άν-

θρωπο: ~ σκύλος. ❷ (για φυτά) αυτός που καλ-

λιεργείται και δε φυτρώνει μόνος του: ~ ελιά

/ κρόκος ο ~. ❸ (μτφ.) αυτός που έχει ήπιο και

ήρεμο χαρακτήρα και συμπεριφορά: Είναι

ένας λαός ~, αγαθός και ειρηνικός. ❹ (μτφ.)

αυτός που προκαλεί ψυχική ηρεμία: ένα τοπίο

άλλοτε άγριο κι επιβλητικό, άλλοτε ~ και ευ-

χάριστο. ήμερα (επίρρ.). ημερεύω (μτβ. & αμ-

τβ.). ημερώνω -ομαι (μτβ. & αμτβ.).

ημι- & ημί-: [επίσ.] πρόθημα που σημαίνει ❶ το

ένα από τα δύο ίσα μέρη του αντικειμένου ή

της έννοιας που εκφράζει το β́  συνθ.: ημικύ-

κλιο, ημισέληνος. ❷ ότι η σύνθετη λέξη έχει

σε μικρό βαθμό ή μερικώς τα χαρακτηριστι-

κά γνωρίσματα του β́  συνθ.: ημίφως, ημιά-

γριος. ❸ κατά το ήμισυ, με ή κατά τη μία

πλευρά: ημικρανία, ημιπληγία.
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‹ÏÈÔ˜
‹ÏÔ˜

‹ÏÈÛ· ➞ ÂÏ›˙ˆ
‹Ì·ÚÙÔÓ ➞ ·Ì·ÚÙ¿Óˆ

ËÌ¤Ú·
‹ÌÂÚ· ➞ ‹ÌÂÚÔ˜

ËÌÂÚÂ‡ˆ ➞ ‹ÌÂÚÔ˜
ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ➞ ËÌ¤Ú·
ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ➞ ËÌ¤Ú·

ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Î¿ ➞ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ
ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi˜ ➞ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒ˜ ➞ 
ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ
ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ
ËÌÂÚÔÌËÓ›·

‹ÌÂÚÔ˜
ËÌÂÚÒÓˆ ➞ ‹ÌÂÚÔ˜

ËÌÈ-
ËÌ›- ➞ ËÌÈ-

ËÌÈ¿ÁÚÈÔ˜ ➞ ËÌÈ-
ËÌÈ·Ó¿·˘ÛË ➞ ËÌÈ-

ËÌÈ·Ó¿Ù·ÛË ➞ ËÌÈ-
ËÌÈ·ÍfiÓÈÔ ➞ ËÌÈ-

ËÌÈ··Û¯fiÏËÛË ➞ ËÌÈ-
ËÌÈ·ÚÁ›· ➞ ËÌÈ-

ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ➞ ËÌÈ-
ËÌÈ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ➞ ËÌÈ-

ËÌ›ÁÏ˘ÎÔ˜ ➞ ËÌÈ-
ËÌ›Á˘ÌÓÔ˜ ➞ ËÌÈ-
ËÌÈ¤ÎÙ·ÛË ➞ ËÌÈ-

ËÌÈÂ›ÛËÌÔ˜ ➞ ËÌÈ-
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Προέρχεται από το ΑΕ ìÌÈ- (από το επίθ. ≥ÌÈÛ˘˜).

ημιθανής -ής -ές: [επίσ.] αυτός που είναι σχεδόν

πεθαμένος = μισοπεθαμένος: Οι πολιτικοί

κρατούμενοι μεταφέρονταν στο νοσοκομείο

ημιθανείς από την πολυήμερη απεργία πεί-

νας. �� σχ. αγενής.

ημίθεος ο: ΜΥΘΟΛ πρόσωπο που έχει γεννηθεί

από έναν θνητό και έναν θεό.

ημικύκλιο το: ❶ ΓΕΩΜ το καθένα από τα δύο ίσα

τμήματα του κύκλου, στα οποία τον χωρίζει

μία διάμετρός του. ❷ οτιδήποτε έχει το σχή-

μα μισού κύκλου: Οι θεατές κάθονταν γύρω

του σε ένα ~ και παρακολουθούσαν. ημικυ-

κλικός -ή -ό. ημικυκλικά (επίρρ.).

ημιμαθής -ής -ές: αυτός που έχει ελλιπή μόρ-

φωση και γνώση: Οι πραγματικά λαμπροί νέ-

οι χάνονται μέσα στο πλήθος των ημιμαθών

ή αμαθών. �� σχ. αγενής. ημιμαθώς (επίρρ.).

ημιμάθεια η.

ημισέληνος η: [επίσ.] ❶ η σελήνη, όταν έχει σχή-

μα δρεπανιού = μισοφέγγαρο ≠ πανσέληνος

❷ (μτφ.) η τουρκική σημαία, που απεικονίζει

ημισέληνο: Στο κοντάρι κυμάτιζε η ~. Ερυθρά

~: μουσουλμανική ανθρωπιστική οργάνωση,

ανάλογη του Ερυθρού Σταυρού.

ήμισυς ημίσεια ήμισυ • αρσ. ημίσεος, ήμισυ,

ημίσεις, ημίσεων, θηλ. ημισείας, ημίσειες,

ημισειών, ουδ. ημίσεος, ημίσεα & ημίση, ημί-

σεων: [επίσ.] αυτός που δεν είναι ολόκληρος

ή αυτός που αναφέρεται σε ένα από τα δύο

ίσα τμήματα στα οποία χωρίζεται κτ = μισός

≠ ολόκληρος: Το έργο χρονολογείται στο

δεύτερο ~ του 5ου π.Χ. αιώνα. εξ ημισείας:

από μισό: Την περιουσία κληρονόμησαν τα

δύο αδέρφια ~. το έτερον ήμισυ: ο/η σύζυγος.

Προσοχή στην ορθογραφία του β́  συνθετικού! Με

-η- γράφονται τα ενάμισης (ο) και μιάμιση (η), αλ-

λά όλα τα άλλα με -ι (ενάμισι (το), δυόμισι, τρει-

σήμισι, πεντέμισι).

ηνίο το: ❶ εξάρτημα που προσαρμόζεται στο κε-

φάλι ζώου που χρησιμοποιείται για να μετα-

φέρει φορτία ή να τραβά οχήματα, για να το

συγκρατεί ή να το κατευθύνει = γκέμι, χαλινά-

ρι. ❷ πληθ. (μτφ.) έλεγχος, ηγετική θέση: Μετά

τις εκλογές, ανέλαβε τα ηνία του κράτους.

ηνίοχος ο: οδηγός άρματος στην αρχαιότητα: ο

~ των Δελφών.

Από το ΑΕ ουσ. ìÓ›Ô¯Ô˜ (< ìÓ›ÔÓ + ö¯ˆ) «αυτός που

κρατά τα ηνία».

ήπαρ το • γεν. ήπατος, πληθ. ήπατα: ΙΑΤΡ αδένας

του σώματος από τον οποίο εκκρίνεται η χο-

λή = [οικ.] συκώτι: κίρρωση του ήπατος. μου

κόπηκαν τα ήπατα: τρόμαξα πολύ. ηπατικός

-ή -ό. ηπατίτιδα η: ΙΑΤΡ ασθένεια του ήπατος.

�� σχ. ωτίτιδα.

Από το ΑΕ ουσ. w·Ú.

ήπειρος η: μεγάλη σε έκταση γεωγραφική περιο-

χή της γης, η οποία συνήθως ορίζεται από

έναν ή περισσότερους ωκεανούς. Γηραιά ~: η

Ευρώπη, Μαύρη ~: η Αφρική. ηπειρωτικός -ή

-ό: αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε περιο-

χή που βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα: ~

Ελλάδα/ περιοχή / κλίμα. ηπειρωτικά (επίρρ.).

ήπιος -α -ο: ❶ αυτός που τον χαρακτηρίζει πρα-

ότητα, ηρεμία: Ο Γιάννης, ~ χαρακτήρας, πο-

τέ δεν καβγαδίζει. ❷ αυτός που δεν είναι έντο-

νος ή οξύς: ~ κλίμα. δρόμος ήπιας κυκλοφο-

ρίας. ❸ (για καιρικά φαινόμενα) όχι έντονος:

Το κλίμα είναι εύκρατο, με ~ χειμώνα. ήπια

(επίρρ.). ηπιότητα η.

ήρεμος -η -ο: ❶ α. αυτός που δεν ταράζεται εύ-

κολα: Είναι πάντοτε ~ κι αυτό τον βοηθά στις

δυσκολίες. = γαλήνιος. β. (μτφ.) αυτός που

δεν είναι ταραγμένος: Η θάλασσα ήταν ~, χω-

ρίς κύματα. ❷ αυτός που δεν έχει εντάσεις ή

διακυμάνσεις: Μαζί πέρασαν μια ~ ζωή. ❸

αυτός που προκαλεί συναίσθημα ψυχικής γα-
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ημιθανής

ήρεμος 

ËÌÈı·Ó‹˜
ËÌ›ıÂÔ˜

ËÌÈÎÚ·Ó›· ➞ ËÌÈ-
ËÌÈÎ˘ÎÏÈÎ¿ ➞ ËÌÈÎ‡ÎÏÈÔ

ËÌÈÎ˘ÎÏÈÎfi˜ ➞ ËÌÈÎ‡ÎÏÈÔ
ËÌÈÎ‡ÎÏÈÔ

ËÌÈÌ¿ıÂÈ· ➞ ËÌÈÌ·ı‹˜
ËÌÈÌ·ı‹˜ ➞ ËÌÈ-

ËÌÈÌ·ı‹˜
ËÌÈÌ·ıÒ˜ ➞ ËÌÈÌ·ı‹˜

ËÌ›ÌÂÙÚÔ ➞ ËÌÈ-
ËÌÈÏËÁ›· ➞ ËÌÈ-

ËÌÈÔÏ‡ÙÈÌÔ˜ ➞ ËÌÈ-
ËÌ›ÛÂÈ· ➞ ‹ÌÈÛ˘˜

ËÌÈÛ¤ÏËÓÔ˜
ËÌÈÛÙ›¯ÈÔ ➞ ËÌÈ-
‹ÌÈÛ˘ ➞ ‹ÌÈÛ˘˜

‹ÌÈÛ˘˜
ËÌÈÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ➞ ËÌÈ-

ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ➞ ËÌÈ-
ËÌÈÙÂÏ‹˜ ➞ ËÌÈ-

ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ➞ ËÌÈ-
ËÌ›ÊˆÓÔ ➞ ËÌÈ-

ËÌ›Êˆ˜ ➞ ËÌÈ-
ËÌ›¯ÚÔÓÔ ➞ ËÌÈ-

ËÌ›ˆÚÔ ➞ ËÌÈ-
ËÌ›ˆÚÔ˜ ➞ ËÌÈ-

ËÓ›Ô
ËÓ›Ô¯Ô˜

ËÓˆÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÂÓÒÓˆ
‹ÍÂÚ· ➞ Í¤Úˆ

‹·Ú
Ë·ÙÈÎfi˜ ➞ ‹·Ú

Ë·Ù›ÙÈ‰· ➞ ‹·Ú
‹ÂÈÚÔ˜

ËÂÈÚˆÙÈÎ¿ ➞ ‹ÂÈÚÔ˜
ËÂÈÚˆÙÈÎfi˜ ➞ ‹ÂÈÚÔ˜

‹È· ➞ ‹ÈÔ˜
‹ÈÔ˜

ËÈfiÙËÙ· ➞ ‹ÈÔ˜
‹Ú· ➞ ·›Úˆ

‹ÚÂÌ· ➞ ‹ÚÂÌÔ˜
ËÚÂÌ›· ➞ ‹ÚÂÌÔ˜

ËÚÂÌÈÛÙÈÎ¿ ➞ ‹ÚÂÌÔ˜
ËÚÂÌÈÛÙÈÎfi ➞ ‹ÚÂÌÔ˜

ËÚÂÌÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ‹ÚÂÌÔ˜
‹ÚÂÌÔ˜

ËÚÂÌÒ ➞ ‹ÚÂÌÔ˜
‹Úı· ➞ ¤Ú¯ÔÌ·È

‹ÚıËÓ ➞ ·›Úˆ

Σύνθετα με ημι-

το ένα από τα δύο μέρη

ημιαξόνιο
ημιστίχιο
ημισφαιρικός
ημισφαίριο
ημίχρονο
ημίωρο
ημίωρος

σε μικρό βαθμό / μερικώς

/ σχεδόν

ημιαυτόματος
ημιαυτόνομος
ημίγλυκος
ημίγυμνος
ημιεπίσημος
ημιμαθής

ημίμετρο
ημιπολύτιμος
ημιτελής
ημιυπόγειο
ημίφωνο

κατά το ήμισυ / από τη

μια πλευρά

ημιανάπαυση
ημιανάταση
ημιαπασχόληση
ημιαργία
ημιέκταση
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λήνης: ~ μουσική. ήρεμα (επίρρ.). ηρεμώ: ❶

(αμτβ.) ανακτώ τη νηφαλιότητα ή την ψυ-

χραιμία μου: Τον άφησα να ηρεμήσει, γιατί

δεν μπορούσε να συζητήσει με τόσα νεύρα. ❷

(μτφ., αμτβ.) δεν κινούμαι, μένω ακίνητος:

Τα νερά ηρέμησαν και τίποτε δεν τάραζε την

επιφάνεια της θάλασσας. ❸ (μτβ.) κατευνάζω

κπ: Προσπαθήσαμε να τον ηρεμήσουμε, για-

τί είχε πολλά νεύρα. ❹ (μτβ.) δημιουργώ σε

κπ συναίσθημα ψυχικής γαλήνης: Αυτή η

μουσική με ~. ηρεμία η. ηρεμιστικός -ή -ό.

ηρεμιστικά (επίρρ.). ηρεμιστικό το: φάρμα-

κο που ηρεμεί.

ήρωας ο, ηρωίδα η: ❶ πρόσωπο που διακρίνε-

ται για πράξεις γενναιότητας ή ηθικού μεγα-

λείου, έως και αυτοθυσίας: εθνικός ~. ❷ αυ-

τός που επιδεικνύει αυταπάρνηση: Οι μητέ-

ρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους εί-

ναι ηρωίδες. ❸ βασικός χαρακτήρας μυθο-

πλασίας, θεατρικού ή κινηματογραφικού έρ-

γου κτλ.: Το έργο είχε ~ ένα παιδί. ηρωικός

-ή -ό. ηρωικά & -ώς (επίρρ.). ηρωισμός ο: συ-

μπεριφορά ή πράξη που ταιριάζει σε ήρωα.

ηρωίνη η: ναρκωτική ουσία, παράγωγο της

μορφίνης.

Η λ. ηρωίνη προέρχεται από το γερμανικό Heroin

(από το ΑΕ ≥Úˆ˜), που ήταν το εμπορικό όνομα

φαρμακευτικού προϊόντος που παρασκευαζόταν

στη Γερμανία κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.

ήσυχος -η -ο: ❶ αυτός που δεν κάνει φασαρία

ή δεν ενοχλεί ≠ άτακτος, ζωηρός: Είναι ~ παι-

δί, ποτέ δε μας δυσκόλεψε. ❷ αυτός που βρί-

σκεται σε ηρεμία ή αυτός που δεν έχει φασα-

ρία: Πάμε σε μία ~ γωνιά να τα πούμε; ήσυ-

χα & [επίσ.] ησύχως (επίρρ.). ησυχία η: κα-

τάσταση απόλυτης ηρεμίας ή σιωπής. ησυχά-

ζω: ❶ (αμτβ.) παύω να κάνω φασαρία: Τι θα

γίνει, θα ησυχάσετε καμιά φορά; ❷ (αμτβ.)

ηρεμώ: Γύρισε το παιδί στο σπίτι και ησύχα-

σα! ❸ (μτβ.) ηρεμώ κπ: Κοίτα να την ησυχά-

σεις, κλαίει από το πρωί!

ήττα η: αποτυχία, αρνητικό αποτέλεσμα σε πό-

λεμο, αγώνα ή διαγωνισμό ≠ νίκη. ηττώμαι •
αόρ. ηττήθηκα, μππ. ηττημένος: (αμτβ.) υφί-

σταμαι ήττα = χάνω ≠ νικώ: Η Γερμανία ητ-

τήθηκε στον πόλεμο από τους συμμάχους.

ηφαίστειο το: λόφος ή βουνό που εμπερικλεί-

ει ρήγμα του στερεού φλοιού της γης, από

το οποίο μερικές φορές εκτοξεύονται με

εκρήξεις πυρακτωμένα υλικά (στερεά, υγρά

και αέρια): ενεργό / σβηστό ~. ηφαιστειακός

-ή -ό.

Η λ. ηφαίστειο προέρχεται από το όνομα Ήφαι-

στος με την προσθήκη της παραγωγικής κατάληξης

-ειον (τόπος όπου δρα ο Ήφαιστος) και είναι μτφρδ.

για να αποδώσει τα volcano/ vulcano κτλ. που προ-

έρχονται από το λατ. όνομα του Ήφαιστου

Volcanus ή Vulcanus. Το ΑΕ ^HÊ·ÈÛÙÂÖÔÓ σήμαινε

«ναός του Ηφαίστου».

ήχος ο: ❶ οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό

με την ακοή: Ακούστηκε ένας περίεργος ~. β.

η ένταση του ήχου: Δυνάμωσε λίγο τον ~ ν’

ακούω! ❷ ΦΥΣ κύμα με συγκεκριμένη συχνό-

τητα και πλάτος, το οποίο, όταν μεταδίδεται

μέσω ελαστικού υλικού, ερεθίζει την αίσθηση

της ακοής: η ταχύτητα του ~. ηχώ • αόρ. ήχη-

σα: (αμτβ.) ❶ παράγω ήχο: Ηχούν καμπάνες.

❷ ακούγομαι: Οι λέξεις ηχούσαν περίεργα

στα αυτιά μου. ηχητικός -ή -ό. ηχητικά

(επίρρ.).

Η λ. ήχος προέρχεται από το ΑΕ q¯Ô˜, το οποίο

ανάγεται σε αρχαιότερο τ. ä¯‹ (με ίδια σημασία).

ηχώ η • ηχούς: επανάληψη ήχου που οφείλεται

σε ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων, όταν

προσκρούσουν σε εμπόδιο που βρίσκεται σε

απόσταση μεγαλύτερη από δεκαεφτά μέτρα =

αντίλαλος.

ήρωας

ηχώ 

‹Úˆ·˜
ËÚˆ›‰· ➞ ‹Úˆ·˜
ËÚˆÈÎ¿ ➞ ‹Úˆ·˜

ËÚˆÈÎfi˜ ➞ ‹Úˆ·˜
ËÚˆÈÎÒ˜ ➞ ‹Úˆ·˜

ËÚˆ›ÓË
ËÚˆÈÛÌfi˜ ➞ ‹Úˆ·˜

‹Û˘¯· ➞ ‹Û˘¯Ô˜
ËÛ˘¯¿˙ˆ ➞ ‹Û˘¯Ô˜

ËÛ˘¯›· ➞ ‹Û˘¯Ô˜
‹Û˘¯Ô˜

ËÛ‡¯ˆ˜ ➞ ‹Û˘¯Ô˜
‹ÙÙ·

ËÙÙÒÌ·È ➞ ‹ÙÙ·
Ë˘ÍËÌ¤ÓÔ˜ ➞ ·˘Í¿Óˆ

ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi˜ ➞ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ
ËÊ·›ÛÙÂÈÔ

Ë¯ËÙÈÎ¿ ➞ ‹¯Ô˜
Ë¯ËÙÈÎfi˜ ➞ ‹¯Ô˜

‹¯Ô˜
Ë¯Ò ➞ ‹¯Ô˜

Ë¯Ò
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α & (πριν από α) θ’ (μόρ.): ❶ χρησιμοποι-

είται στον σχηματισμό των μελλοντικών

χρόνων: ~ γράφω / γράψω / έχω γράψει. ❷ εκ-

φράζει πιθανότητα ή ενδεχόμενο: Για να μην

έχει έρθει ακόμα, ~ έχασε το τρένο! Μάλλον

~ έχει βγει, αφού δε σηκώνει το τηλέφωνο! ❸

(+ ρ. σε πρτ. ή υπερσ.) δηλώνει το απραγμα-

τοποίητο στο παρελθόν: ~ αποτύγχανα χωρίς

τη βοήθειά σου. Aν δε με είχες πάρει τηλέφω-

νο, ~ είχα φύγει. ❹ (+ ρ. σε πρτ.) αποδίδει ευ-

γενικά παράκληση, αίτηση κτλ.: ~ μπορούσες

να με βοηθήσεις; ~ ήθελα… θα το: υπόσχεση

ή εξαγγελία που συνήθως δεν πραγματοποι-

είται: τα ~ των πολιτικών.

Από το ελνστ. θέλω ¥Ó· + υποτ. (περιφραστική από-

δοση του μέλλοντα).

θάβω -ομαι: (μτβ.) ❶ τοποθετώ νεκρό σώμα μέ-

σα στη γη ή κηδεύω: Θα τον θάψουν στο χω-

ριό του. ❷ χώνω κτ βαθιά στη γη: Πού θα θα-

φτούν τόσα σκουπίδια; ❸ κρύβω κτ βαθιά,

καλά: θαμμένος θησαυρός. ❹ (μτφ.) αποκρύ-

πτω, δεν αφήνω να γίνει γνωστό: Έθαψαν το

σκάνδαλο. ❺ σκεπάζω εντελώς, πλακώνω:

Χιλιάδες θάφτηκαν στα ερείπια των Δίδυμων

Πύργων. ❻ [οικ.] κατακρίνω, κουτσομπο-

λεύω: Πάλι με θάβετε; θάψιμο το.

Από το ΑΕ ρ. θάπτω, από το οποίο προέρχονται

και τα τάφος, ταφικός, ενταφιασμός.

θάλασσα η: ❶ έκταση από αλμυρό νερό που καλύ-

πτει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της γης:

φουρτουνιασμένη ~. ❷ το νερό της θάλασσας: H

~ έφτασε μέχρι τα σπίτια. τα έκανα ~: τα μπέρ-

δεψα ή απέτυχα = θαλασσώνω. θαλασσινός -ή

-ό: αυτός που συνδέεται με τη θάλασσα: ~ αέρας.

θαλασσινός ο: ❶ αυτός που κατοικεί ή κατάγε-

ται από παραθαλάσσια περιοχή ή νησί. ≠ στε-

ριανός. ❷ αυτός που το επάγγελμά του σχετίζε-

ται με τη θάλασσα (π.χ. ψαράς ή ναυτικός): Πε-

ριγράφει τις περιπέτειες των θαλασσινών. θα-

λασσινά τα: ό,τι φαγώσιμο, εκτός από τα ψάρια,

προέρχεται από τη θάλασσα. θαλάσσιος -α -ο:

[επίσ.]: ~ συγκοινωνίες/ελέφαντας.

θαμπός -ή -ό: ❶ αυτός που δεν είναι καθαρός,

λαμπερός = θολός: Δε βλέπω, το φως είναι ~.

❷ αυτός που οι λεπτομέρειές του δε φαίνο-

νται καθαρά: Δε σε ξεχωρίζω, γιατί η φωτο-

γραφία είναι ~. θαμπά (επίρρ.). θαμπάδα η:

έλλειψη διαύγειας. θαμπώνω -ομαι: ❶ (αμτβ.)

γίνομαι θαμπός, χάνω τη διαύγειά μου: Θά-

μπωσαν τα τζάμια του αυτοκινήτου από την

υγρασία. ❷ (μτβ.) μειώνω την όραση κπ ή τη

διαύγεια σε κτ: Tον θάμπωσε ο ήλιος. Τα χνώ-

τα μας θάμπωσαν το τζάμι. ❸ (μτφ., μτβ.)

προκαλώ θαυμασμό ή σύγχυση: Tον θάμπω-

σε η ομορφιά του τοπίου.

θάνατος ο: ❶ η οριστική διακοπή των ζωτικών

λειτουργιών ενός οργανισμού, το τέλος της

ζωής ≠ γέννηση: ~ από τροχαίο ατύχημα. ❷

(μτφ.) εξάλειψη, καταστροφή: Το πραξικόπη-

μα έφερε τον ~ της δημοκρατίας. θανάσιμος

-η -ο: ❶ αυτός που επιφέρει θάνατο: ~ ατύ-

χημα. ❷ (μτφ.) πολύ σοβαρός, ασυγχώρητος:

~ κίνδυνος / εχθρός. ~ αμάρτημα: ασυγχώρη-

το αμάρτημα. θανάσιμα (επίρρ.). θανατηφό-

ρος -α -ο: αυτός που προκαλεί θάνατο: ~ τσί-

μπημα. θανατικός -ή -ό. θανατικό το: [οικ.]

θανατηφόρα επιδημία ή πολλοί θάνατοι μα-

ζί: Έπεσε ~ στο χωριό. θανατώνω -ομαι (μτβ.)

σκοτώνω, φονεύω: Ο αρχηγός των ανταρτών

θανατώθηκε αμέσως. θανάτωση η.

θάρρος το: ❶ απουσία φόβου = τόλμη ≠ δειλία:

Έδειξε ~ στις δύσκολες στιγμές. ❷ οικειότη-

τα με κπ λόγω στενής σχέσης: Έχω το ~ να

του ζητήσω αυτή τη χάρη. θαρραλέος -α -ο &

θαρρετός -ή -ό: (για πρόσ. ή ενέργεια) αυτός

που χαρακτηρίζεται από θάρρος = τολμηρός,

γενναίος: ~ στρατηγός / πρωτοβουλία. θαρρα-

λέα & θαρρετά (επίρρ.).

θαρρώ: [οικ.] (μτβ.) νομίζω, πιστεύω: ~ πως μας

χρωστάς μία εξήγηση. 

θαύμα το: ❶ κάθε υπερφυσικό φαινόμενο, που

δεν ερμηνεύεται με τη λογική και αποδίδεται

σε θεϊκή επέμβαση: Η εικόνα της Παναγίας

έκανε το ~ της και ο παράλυτος περπάτησε.

❷ γεγονός (συνήθως θετικό) που συμβαίνει

ξαφνικά, ανέλπιστα: Γλίτωσε την εγχείρηση

από ~. ❸ αξιόλογο επίτευγμα που γεννά τον

θαυμασμό: Πρόκειται για ένα ~ της σύγχρο-

νης τεχνολογίας.

θαυμάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ νιώθω ή παρατηρώ κπ ή

κτ με θαυμασμό: ~ την ομορφιά της φύσης. ❷

εκπλήσσομαι, απορώ: ~ το μέγεθος της ανοη-

σίας του. θαυμασμός ο: εκτίμηση και σεβασμός

απέναντι σε κπ ή κτ: Νιώθω ~ για τα έργα των

προγόνων μου. θαυμάσιος -α -ο: αυτός που

προκαλεί τον θαυμασμό = αξιοθαύμαστος,

υπέροχος: ~ άνθρωπος / ταξίδι. θαυμάσια

(επίρρ.). θαυμαστός -ή -ό: αξιοθαύμαστος: τα

~ επιτεύγματα της ιατρικής. θαυμαστής ο,

-άστρια η: πρόσωπο που θαυμάζει κπ ή κτ.
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θέα η: ❶ ό,τι μπορεί να δει κανείς από ένα ση-

μείο, συνήθως από ψηλά ή μακριά: Το σπίτι

έχει ~ στη θάλασσα. ❷ το να αντικρίσει κα-

νείς κπ ή κτ: Στη ~ του αστυνομικού τράπη-

κε σε φυγή.

Από το ΑΕ ρ. θεάομαι - áÌ·È, από το οποίο προ-

έρχονται και τα θεός, θέαμα, θέαση, θεωρία.

θέαμα το: ❶ εικόνα που βλέπει μπροστά του κπ:

Tο ~ παιδιών που παίζουν με γεμίζει χαρά. ❷

ό,τι παρουσιάζεται στο θέατρο, την τηλεόρα-

ση, τον κινηματογράφο κτλ. για ψυχαγωγία.

γίνομαι ~: ρεζιλεύομαι δημόσια λόγω της συ-

μπεριφοράς μου. θεαματικός -ή -ό: ❶ αυτός

που προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα: Tο ποδό-

σφαιρο είναι ~ άθλημα. ❷ εντυπωσιακός: ~

άνοδος των τιμών. �� σχ. θέα. θεαματικά

(επίρρ.). θεαματικότητα η: ❶ το εντυπωσιακό

θέαμα που προσφέρει κπ. ❷ το ποσοστό αν-

θρώπων που παρακολουθούν ένα τηλεοπτικό

κυρίως θέαμα: εκπομπή με μεγάλη ~. θεατής ο:

❶ πρόσωπο που παρακολουθεί ένα θέαμα με

τη σημ. 2: Οι ~ αποθέωσαν τους ηθοποιούς στο

τέλος της παράστασης. ❷ πρόσωπο που πα-

ρακολουθεί κτ να συμβαίνει = μάρτυρας: Έγι-

ναν ~ ενός αιματηρού επεισοδίου.

θέατρο το: ❶ η τέχνη της παράστασης στη σκη-

νή μιας δραματοποιημένης υπόθεσης. ❷ α.

θεατρική παράσταση: Πήγατε κανένα ~ τε-

λευταία; β. κείμενο που προορίζεται για θεα-

τρική παράσταση. ❸ κτίριο, αίθουσα ειδική

για θεατρικές παραστάσεις. ❹ οι θεατές μιας

θεατρικής παράστασης: Tο ~ όρθιο χειρο-

κροτούσε τη μεγάλη ηθοποιό. ❺ (μτφ.) ο χώ-

ρος στον οποίο συμβαίνει ένα σημαντικό γε-

γονός: Tο Ιράκ είναι ~ αιματηρών πολεμικών

συγκρούσεων. θεατρικός -ή -ό: ❶ αυτός που

συνδέεται με το θέατρο: ~ παράσταση. ❷

(μτφ.) αυτός που γίνεται για επίδειξη, ψεύτι-

κος: Με μια ~ χειρονομία μας κάλεσε κοντά

του. θεατρικά (επίρρ.). θεατρικότητα η. θεα-

τρίνος ο, -α η = ηθοποιός.

θείο το: ΧΗΜ χωρίς πληθ. αμέταλλο στερεό

στοιχείο, με κίτρινο χρώμα = [οικ.] θειάφι:

διοξείδιο του θείου. θειικός -ή -ό: αυτός που

περιέχει θείο: ~ οξύ.

θείος -α -ο: ❶ αυτός που έχει σχέση με τον Θεό

ή τη θρησκεία: ~ Λειτουργία. ❷ (μτφ.) κατα-

πληκτικός, έξοχος: ~ χάρισμα. θεία τα: οτι-

δήποτε σχετίζεται με τον Θεό, τη θρησκεία ή

τη λατρεία: Δε σέβεται τα ~.

θείος ο, θεία η: αδερφός -ή ή εξάδελφος -η του

πατέρα ή της μητέρας κπ: Θα μείνω στου

θείου μου.

θέλω: • πρτ. ήθελα, αόρ. θέλησα (μτβ.) ❶ έχω τη

διάθεση, την επιθυμία για κτ: ~ γλυκό. ~ να γνω-

ρίσω τους φίλους σου. ❷ σκοπεύω, επιδιώκω:

Θέλει να πετύχει στην ιατρική. ❸ απαιτώ: ~ να

εκτελούνται αμέσως οι εντολές μου. ❹ χρειά-

ζομαι: Tα τζάμια θέλουν καθάρισμα. ❺ αναζη-

τώ, ψάχνω: Ποιον θέλεις τέτοια ώρα; ❻ (θα +

πρτ.) για έκφραση επιθυμίας ή για να ζητήσου-

με ευγενικά κτ: Θα ήθελα λίγο νερό, παρακα-

λώ! θέλημα το: ❶ αυτό που επιθυμεί κπ = επι-

θυμία, θέληση: Ήταν ~ Θεού. ❷ μικροδουλειά

για εξυπηρέτηση κπ: Τρέχει για όλα τα θελήμα-

τα του Διευθυντή. θέληση η: ❶ επιθυμία για την

επίτευξη ενός σκοπού: Έχει μεγάλη ~ για μά-

θηση. ❷ ψυχική διάθεση: Αφού υπάρχει καλή ~,

όλα θα πάνε καλά. θεληματικός -ή -ό: αυτός

που εκφράζει θέληση.

θέμα το: ❶ κτ που συζητιέται ή για το οποίο

γράφει κπ: το ~ της συζήτησης ήταν ενδιαφέ-

ρον. ❷ ζήτημα που απαιτεί αντιμετώπιση ή

επίλυση: το φλέγον ~ της διαφθοράς. είναι ~

+ γεν: εξαρτάται από, σχετίζεται με: ~ γού-

στου / χρόνου. ❸ ερώτημα, πρόβλημα σε εξε-

τάσεις, που χρειάζεται απάντηση ή ανάπτυ-

ξη: Τα ~ στα μαθηματικά ήταν δύσκολα. ❹

ΓΛΩΣΣ το σταθερό τμήμα κάθε κλιτής λέξης:

Tο «ατυχ-» είναι το ~ της λέξης «ατυχία». θε-

ματικός -ή -ό: αυτός που σχετίζεται με ένα θέ-

μα (σημ. 1 & 4): Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε

~ ενότητες. θεματικά (επίρρ.). θεματική η =

θεματολογία. θεματολογία η: το σύνολο των

θεμάτων με τα οποία ασχολείται κπ: η ~ της

εκπομπής. θεματολόγιο το.

θεμέλιο το: ❶ συνήθ. πληθ. το κατώτερο μέρος

κτίσματος που βρίσκεται κάτω από την επι-

φάνεια του εδάφους και στο οποίο στηρίζεται

η όλη κατασκευή: Τα ~ της πολυκατοικίας

ήταν γερά. ❷ (μτφ.) αυτό στο οποίο στηρίζε-

ται κπ ή κτ = βάση: Ο διάλογος είναι το ~ της

Δημοκρατίας. θεμελιακός -ή -ό: αυτός που

αποτελεί τη βάση κπ θέματος: ~ πρόβλημα της

εκπαίδευσης είναι οι εξετάσεις. θεμελιακά

(επίρρ.). θεμελιώδης -ης -ες: θεμελιακός, βα-

σικός: ~ νόμος. �� σχ. αγενής. θεμελιώνω

-ομαι: (μτβ.) ❶ κατασκευάζω τα θεμέλια οι-

κοδομής: ~ ένα νοσοκομείο. ❷ (μτφ.) θέτω τις

βάσεις: O Φρόιντ θεμελίωσε την ψυχανάλυση.

❸ στηρίζω με λογικά επιχειρήματα: ~ τις

απόψεις μου. θεμελίωση η. θεμελιωτής ο, 
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-ώτρια η: πρόσωπο που βάζει τις βάσεις για

κτ: Ο Κεμάλ είναι ο ~ του τουρκικού κράτους.

θεμιτός -ή -ό: ≠ αθέμιτος: αυτός που είναι σύμ-

φωνος ή επιτρέπεται από τους γραπτούς και

άγραφους νόμους: Είναι ~ να έχει κάποιος

φιλοδοξίες. θεμιτά (επίρρ.).

θεο- & θεό-: ωςά  συνθ. σημαίνει ❶ αυτό που γί-

νεται από ή έχει σχέση με τον Θεό: θεόσταλτος

(αυτός που έχει σταλεί από τον Θεό). ❷ πάρα

πολύ, τελείως: θεότρελος (τελείως τρελός).

θεολογία η: επιστήμη η οποία μελετά τη φύση

του Θεού στις διάφορες θρησκείες. θεολογι-

κός -ή -ό: αυτός που σχετίζεται με τη θεολο-

γία: ~ Σχολή. θεολογικά (επίρρ.). θεολόγος ο,

η: επιστήμονας που έχει σπουδάσει, διδάσκει

ή ασχολείται με τη θεολογία.

θεομηνία η: μεγάλη κακοκαιρία που προκαλεί

φυσικές καταστροφές: Τα θύματα της ~ ήταν

οι ψαράδες.

Από το ελνστ. θεομηνία < θεός + ÌÉÓÈ˜ «οργή του

θεού».

θεός ο, θεά η: ❶ ον με υπερφυσικές ικανότητες

και χαρακτηριστικά, που λατρεύεται από τους

ανθρώπους και συχνά θεωρείται ότι δημιούρ-

γησε τον κόσμο: ο ~ Άρης. η ~ Κάλι. ~ των

Μουσουλμάνων είναι ο Αλλάχ. από μηχανής

~: πρόσωπο ή γεγονός που εμφανίζεται ή συμ-

βαίνει ξαφνικά και δίνει λύση σ’ ένα αδιέξοδο,

σε μία κρίσιμη κατάσταση. ❷ (μτφ.) πρόσωπο

πολύ ωραίο ή ικανό σ’ αυτό που κάνει: Αυτή

η ηθοποιός είναι ~. �� σχ. θέα. θεότητα η: ❶

το σύνολο των ιδιοτήτων του Θεού: Δύσκολο

να συλλάβεις το μυστήριο της ~. ❷ θεός: Οι λα-

οί της Μεσοποταμίας πίστευαν σε διάφορες ~. 

θεραπεία η: κάθε μέσο που χρησιμοποιείται για

την αντιμετώπιση μιας ασθένειας: Θα δοκι-

μάσουμε μια νέα ~. θεραπεύω -ομαι: (μτβ.) ❶

κάνω κπ καλά = γιατρεύω: Το φάρμακο αυτό

~ το έλκος. ❷ (μτφ.) διορθώνω, αντιμετωπί-

ζω: Δε θεραπεύεται η κρίση του σχολείου με

ημίμετρα. θεραπευτικός -ή -ό. θεραπευτικά

(επίρρ.). θεραπεύσιμος -η -ο: αυτός που μπο-

ρεί να θεραπευτεί ≠ αθεράπευτος. θεραπευτής

ο, -εύτρια η. θεραπευτήριο το: ίδρυμα για την

θεραπεία ασθενών. θεράπων ο: κυρ. στην έκ-

φρ. ~ ιατρός: [επίσ.] αυτός που είναι υπεύθυ-

νος για τη θεραπεία ασθενούς.

θέρετρο το: ❶ περιοχή κατάλληλη για διακοπές:

Έκανε διακοπές σε γνωστό ~ της Ελβετίας. ❷

εξοχική κατοικία ή συγκρότημα παραθεριστι-

κών κατοικιών.

θερμοκήπιο το: σκεπασμένος χώρος, με κατάλ-

ληλη θερμοκρασία, που χρησιμοποιείται για

την καλλιέργεια και την προστασία φυτών.

φαινόμενο θερμοκηπίου: το φαινόμενο κατά

το οποίο η ατμόσφαιρα συγκρατεί τη θερμική

ενέργεια του ήλιου, με συνέπεια την ανατροπή

της θερμοκρασιακής ισορροπίας του πλανήτη.

θερμοκρασία η: μέγεθος με το οποίο προσδιο-

ρίζεται η θερμότητα: H ~ είναι 20 οC.

Από τα ΑΕ θέρμ(η) + ÎÚÄÛ(È˜) «ανάμειξη υλικών,

θερμότητα του ατμοσφαιρικού αέρα».

θερμόμετρο το: ❶ όργανο για τη μέτρηση της

θερμοκρασίας. ❷ (μτφ.) βαθμός έντασης κπ

κατάστασης: Ανέβηκε το ~ της πολιτικής

αντιπαράθεσης. θερμομετρώ -ούμαι: (μτβ.)

μετρώ τη θερμοκρασία κπ. θερμομέτρηση η.

θερμός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει θερμοκρασία με-

γαλύτερη από το κανονικό = ζεστός ≠ ψυχρός,

κρύος: ~ αέριες μάζες θα έλθουν στη χώρα

μας από την Αφρική. ❷ (μτφ.) αυτός που εκ-

δηλώνει ζωηρά τα συναισθήματα φιλίας και

αγάπης που νιώθει, και η σχετική συμπερι-

φορά, πράξη, ευχή κτλ.: Είναι ~ και εκδηλω-

τικός άνθρωπος. ~ συγχαρητήρια! ❸ (μτφ.)

αυτός που είναι πολύ έντονος: Προβλέπεται

~ καλοκαίρι στον χώρο της υγείας. �� σχ. ζε-

στός. θερμά & -ώς (επίρρ.): Σας ευχαριστώ ~

για τη βοήθειά σας. θερμαίνω -ομαι: (μτβ.) ❶

αυξάνω τη θερμοκρασία = ζεσταίνω ≠ παγώ-

νω, ψύχω: O ήλιος ~ τη γη. ❷ (μτφ.) κάνω κτ

πιο ευχάριστο ή πιο ζωηρό: Με κάτι σαχλά

αστεία προσπαθούσε να θερμάνει την ατμό-

σφαιρα. θερμότητα η: ❶ ΦΥΣ η ενέργεια που

μεταδίδει ένα σώμα σε ένα άλλο ή στο περι-

βάλλον ως αποτέλεσμα της διαφοράς θερμο-

κρασίας: Όταν ιδρώνουμε, διαχέεται ~ στον

αέρα. ❷ υψηλή θερμοκρασία σώματος: η ~ του

ηλίου. ❸ (μτφ.) φιλική στάση, θετική διάθεση

= θέρμη: Η ~ των λόγων του με συγκίνησε.
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θέρμανση η: ❶ τεχνητή αύξηση της θερμο-

κρασίας σώματος ή χώρου. ❷ σύστημα με το

οποίο θερμαίνουμε έναν χώρο: κεντρική ~.

θερμαντικός -ή -ό: αυτός που είναι ικανός να

παράγει θερμότητα: ~ ύλη.

θέρος1 ο: ο θερισμός των σιτηρών και η εποχή

του θερισμού. 

θέρος2 το: [επίσ., λογοτ.] καλοκαίρι. θερινός -ή

-ό: ~ σινεμά.

θέση η: ❶ ο χώρος στον οποίο είναι τοποθετη-

μένο ή ανήκει κτ: Το κατάστημα βρίσκεται σε

πολύ καλή ~ στο κέντρο της πόλης. Να βάλεις

τα κοσμήματα στη ~ τους. ❷ χώρος, και κυ-

ρίως κάθισμα που αντιστοιχεί σε ένα άτομο:

Έχουμε ~ στην πρώτη σειρά. ❸ α. η εργασια-

κή απασχόληση (σε υπηρεσία, εταιρεία κτλ.):

Οι ~ στο δημόσιο είναι λίγες. β. αξίωμα σε

υπηρεσία στην οποία εργάζεται κπ: Κατέχει

σημαντική ~ στο υπουργείο. ❹ (μτφ.) η κα-

τάσταση στην οποία βρίσκεται κπ ή κτ: Η ~

της γυναίκας έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευ-

ταία χρόνια. ❺ γνώμη, άποψη: Μας παρου-

σίασε τις ~ του στο ζήτημα.

θεσμός ο: ❶ ομαδική ή ατομική ενέργεια, δράση

ή σχέση ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας, που

παγιώνεται ή καθιερώνεται συνήθως ύστερα

από μακροχρόνια και ομοιόμορφη επανάλη-

ψη: ο ~ της προίκας. Οι συναντήσεις της πα-

ρέας τις Τετάρτες έχουν γίνει πια ~. ❷ θεμε-

λιώδες στοιχείο (νόμος, οργανισμός, αξίωμα)

της πολιτειακής οργάνωσης: ο ~ του Προέδρου

της Δημοκρατίας. θεσμικός -ή -ό: αυτός που

έχει σχέση με τους θεσμούς, κυρίως της Πολι-

τείας: Χρειάζονται ~ αλλαγές στην εκπαίδευ-

ση. θεσμικά (επίρρ.).

θεσπίζω -ομαι: (μτβ.) καθιερώνω με νόμο: Η

κυβέρνηση θα θεσπίσει νέα μέτρα. θέσπιση η.

θετικός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι βέβαιος, πραγ-

ματικός, αυτός για τον οποίο δεν υπάρχει

αμφιβολία: Έχω ~ πληροφορίες ότι λείπει

στο εξωτερικό. ❷ (για πρόσ.) αυτός που σκέ-

φτεται και ενεργεί πάντα με τη λογική: Έχει

~ μυαλό. ❸ αυτός που δίνει καταφατική απά-

ντηση ≠ αρνητικός. ❹ ΜΑΘ αριθμός που είναι

μεγαλύτερος από το μηδέν και που συνοδεύ-

εται από το σύμβολο + ≠ αρνητικός. ❺ αυτός

που είναι ευνοϊκός ≠ αρνητικός: Η στάση του

ήταν ~ για τα σχέδιά μας. θετικές επιστήμες:

τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κτλ. ≠

θεωρητικές επιστήμες. θετικά (επίρρ.): Δεν

μπορώ να απαντήσω ~ στην πρόσκλησή σου,

έχω ήδη κανονίσει.

θετός -ή -ό: αυτός που υιοθέτησε κπ ή υιοθετή-

θηκε: ~ γονείς / κόρη.

θέτω τίθεμαι: [επίσ.] βάζω, τοποθετώ. Έθεσε

τις βάσεις για την πρόοδο της Ψυχιατρικής.

Τίθεται σοβαρό πολιτικό ζήτημα μετά τις δη-

λώσεις του Υπουργού.

Από τον αόρ. β΄ öıÂÛ· του AE ρ. τίθημι.

Το ρ. θέτω συνδυάζεται με ορισμένα ουσιαστικά

για να σχηματίσει φράσεις των οποίων η σημασία

προκύπτει ως εξής: θέτω «εισάγω σε μια νέα κα-

τάσταση, αρχίζω» + σημασία του ουσιαστικού: ~

κπ / κτ υπό απαγόρευση «απαγορεύω», ~ κτ σε κί-

νηση «βάζω σε λειτουργία», ~ κτ σε εφαρμογή «αρ-

χίζω να το υλοποιώ», ~ τέρμα σε κτ «τερματίζω».

Η κλίση του ρ. θέτω και των σύνθετων με αυτό ρη-

μάτων (αναθέτω, συνθέτω κτλ.) είναι: πρτ. έθετα,

αόρ. έθεσα, παθ. ενστ. τίθεμαι -εσαι, -εται, -έμεθα,

-εσθε, -ενται, πρτ. γ' πρόσ. ετίθετο, ετίθεντο, αόρ.

τέθηκα & [επίσ.] ετέθην.

θεώρημα το: ΜΑΘ πρόταση που η αλήθειά της

χρειάζεται απόδειξη: Πυθαγόρειο ~.

θεωρώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ πιστεύω, νομίζω, έχω

τη γνώμη: ~ ότι λέει αλήθεια. Tον ~ έντιμο άν-

θρωπο. ❷ επικυρώνω: Το έγγραφο αυτό πρέ-

πει να θεωρηθεί από την αστυνομία. θεώρη-

ση η: ❶ επικύρωση εγγράφου με υπογραφή

και επίσημη σφραγίδα από το αρμόδιο όργα-

νο: ~ διαβατηρίου. ❷ προσεκτική εξέταση

ενός φαινομένου: Χρειάζεται πολύπλευρη ~

του θέματος. ❸ τρόπος με τον οποίο βλέπει

κπ τα πράγματα: μια νέα ~ του κόσμου. θεω-

ρία η: ❶ α. σύνολο αρχών και απόψεων που

είναι λογικά οργανωμένες και στοχεύουν να

ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο (φυσικό, κοινω-

νικό κτλ.): Μελετά τη ~ της σχετικότητας του

Αϊνστάιν. β. το σύνολο των αρχών ενός το-

μέα της γνώσης ή της δραστηριότητας του αν-

θρώπου: ~ λογοτεχνίας / μαθηματικών. ❷

προτάσεις ή απόψεις που δε βασίζονται σε

πραγματικά δεδομένα: Οι προτάσεις σου κι-

νούνται στη σφαίρα της ~, είναι ανεφάρμο-

στες. �� σχ. θέα. θεωρητικός -ή -ό: ❶ αυτός

που έχει σχέση με τη θεωρία ≠ πρακτικός:

Πρόκειται για ~ προσέγγιση του προβλήμα-

τος. ❷ αυτός που στηρίζεται στην αφηρημέ-

νη σκέψη και όχι στην εμπειρία ≠ θετικός: ~

επιστήμες / κατεύθυνση. θεωρητικά (επίρρ.):

από θεωρητική πλευρά: ~, όλοι είναι αθώοι

μέχρι να αποκαλυφθεί ο ένοχος.
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Το ρ. θεωρώ αρχικά σήμαινε «είμαι θεωρός» (από

το θέα + ïÚá), δηλ. «αντιπρόσωπος μιας πόλης, πα-

ρατηρητής σε θρησκευτική γιορτή». Αργότερα πήρε

τις σημασίες «παρατηρώ» (από όπου και το θωρώ)

και «διατυπώνω τη γνώμη μου», από όπου και τα

θεωρία, θεωρητικός κτλ.

θηλυκός -ή & -ιά -ό: ❶ (για πρόσ. ή ζώο) αυτός

που ανήκει στο φύλο του οποίου χαρακτηρι-

στικό είναι ότι γεννά νέα μέλη του είδους του

≠ αρσενικός: ~ τίγρη. ❷ αυτός που ταιριάζει

σε γυναίκα: ~ ντύσιμο. ❸ ΓΛΩΣΣ αυτός που το

γραμματικό του γένος είναι θηλυκό. θηλυκά

(επίρρ.). θηλυκό το: κορίτσι ή γυναίκα: τε-

τραπέρατο ~. θηλυκότητα η: γυναικεία χάρη.

Από το ΑΕ επίθ. ıÉÏ˘˜ - θήλεια - ıÉÏ˘.

θησαυρός ο: ❶ συγκεντρωμένα αντικείμενα με-

γάλης αξίας: Οι Σουλτάνοι είχαν αμύθητους

θησαυρούς. αρχαιολογικός ~. ❷ (μτφ.) οτιδή-

ποτε θεωρείται πολύτιμο: Είναι εξαιρετική

στη δουλειά της, πραγματικός ~! ❸ λεξικό

που περιέχει όλο το λεξιλόγιο μιας γλώσσας

ή ενός θεματικού πεδίου, καθώς και τις σχέ-

σεις που συνδέουν τις λέξεις: ο ~ της αρχαί-

ας ελληνικής γλώσσας. θησαυρίζω: (αμτβ.)

αποκτώ πολλά χρήματα: Οι κερδοσκόποι ~

από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. θη-

σαύριση η.

θητεία η: ❶ υπηρεσία στον στρατό και η διάρ-

κειά της: Υπηρετεί τη ~ του στα σύνορα. ❷

διάρκεια άσκησης δημόσιου αξιώματος: H ~

του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι πέντε

χρόνια. ❸ χρόνος συστηματικής απασχόλη-

σης σε έναν τομέα: επιτυχημένη ~ στη Διοί-

κηση του Εθνικού Θεάτρου. θητεύω: (αμτβ.)

στις σημ. 2 & 3.

θίασος ο: ομάδα ηθοποιών που συνεργάζονται

για το ανέβασμα μιας παράστασης: Η παρά-

σταση θα δοθεί από γνωστό ~. θιασώτης ο,

θιασώτρια η: ενθουσιώδης υποστηρικτής =

υπέρμαχος: Είναι δυνατόν να υπάρχουν ακό-

μα θιασώτες της δικτατορίας;

Στην αρχαιότητα η λ. θίασος είχε τη σημ. «συντε-

χνία, όμιλος ανθρώπων που τελούν θρησκευτική

τελετή». Ο θιασώτης ήταν το μέλος του θιάσου, ο

λατρευτής, ο οπαδός. Αυτή η σημ. (του υποστηρι-

κτή) πέρασε στη ΝΕ.

θίγω -ομαι • αόρ. έθιξα, παθ. αόρ. θίχτηκα &

[επίσ.] εθίγην: (μτβ.) ❶ μειώνω, προσβάλλω

κπ με λόγια ή πράξεις: Η ειρωνεία της τον έθι-

ξε. ❷ προκαλώ ζημιά, βλάβη: Τα νέα μέτρα ~

τα δικαιώματα των φοιτητών. ❸ κάνω ανα-

φορά σε κτ: Στην ομιλία του έθιξε όλα τα φλέ-

γοντα ζητήματα.

Από το ΑΕ ρ. θιγγάνω «αγγίζω», με βάση το θέμα

θιγ- του αορ. β΄ öıÈÁÔÓ.

θλίβω -ομαι • μππ. θλιμμένος: (μτβ.) α. προκα-

λώ σε κπ λύπη, στενοχώρια: Mε ~ η συμπερι-

φορά σου. β. παθ. αισθάνομαι λύπη: Θλίβεται,

όταν ακούει ρατσιστικές απόψεις. θλίψη η:

μεγάλη λύπη = στενοχώρια: Εξέφρασε τη ~

της για τον θάνατο των νέων. Η ζωή εδώ εί-

ναι σκέτη ~. θλιβερός -ή -ό: αυτός που προ-

καλεί θλίψη, οίκτο και γενικά αρνητικά συ-

ναισθήματα: ~ επεισόδια / κατάσταση. θλιβε-

ρά (επίρρ.).

θνητός -ή -ό: αυτός που από τη φύση είναι κα-

θορισμένο ότι θα πεθάνει ≠ αθάνατος (σημ.

1). κοινός ~: ο απλός άνθρωπος, που δεν εί-

ναι προνομιούχος: Εμείς οι κοινοί θνητοί θα

περιμένουμε τη σειρά μας στην ουρά! θνητό-

τητα η: η ιδιότητα του θνητού. θνησιμότητα

η: το ποσοστό των ανθρώπων που πεθαίνουν

σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού σε συ-

γκεκριμένο τόπο και χρόνο ≠ γεννητικότητα:

Η πρόοδος της ιατρικής επέφερε μείωση της

παιδικής ~.

Από το ΑΕ θνητός (< θνήσκω «πεθαίνω»).

θολός -ή -ό: ❶ αυτός που δεν είναι διαυγής ή κα-

θαρός: Tα τζάμια του αυτοκινήτου είναι ~. Η

βρύση βγάζει ~ νερό. ≠ καθαρός. ❷ (μτφ.) ασα-

φής, ακαθόριστος: Το πολιτικό τοπίο είναι ~,

επειδή η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τη στάση

της. θολά (επίρρ.). θολώνω: ❶ (μτβ.) κάνω κτ

θολό, θαμπό και αδιαφανές: Οι ανάσες μας

θόλωσαν το τζάμι. ❷ (μτφ., μτβ.) προκαλώ

σύγχυση: Ο έρωτας ~ το μυαλό. ❸ (αμτβ.) γί-

νομαι θολός: Το νερό της πισίνας θόλωσε. ❹

(μτφ., αμτβ.) νιώθω σύγχυση ή οργή: Μόλις

τον είδε, θόλωσε. θόλωμα το.

θόρυβος ο: ❶ ήχος δυνατός, όχι αρμονικός, που

μας ενοχλεί: ο ~ της πλατείας. ❷ (μτφ.) μεγά-

λη συζήτηση για πρόσωπο, πράξη ή γεγονός:

Η νέα του ταινία προκάλεσε ~. θορυβώ: (αμ-

τβ.) προκαλώ θόρυβο: Ποιος θορυβεί στο μά-

θημα; θορυβούμαι (μτφ., μτβ.) αισθάνομαι
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θόρυβος 

ıËÏ˘Î¿ ➞ ıËÏ˘Îfi˜
ıËÏ˘Îfi ➞ ıËÏ˘Îfi˜

ıËÏ˘Îfi˜
ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· ➞ ıËÏ˘Îfi˜

ıËÛ·˘Ú›˙ˆ ➞ ıËÛ·˘Úfi˜
ıËÛ·‡ÚÈÛË ➞ ıËÛ·˘Úfi˜

ıËÛ·˘Úfi˜
ıËÙÂ›·

ıËÙÂ‡ˆ ➞ ıËÙÂ›·
ı›·ÛÔ˜

ıÈ·ÛÒÙË˜ ➞ ı›·ÛÔ˜
ıÈ·ÛÒÙÚÈ· ➞ ı›·ÛÔ˜

ı›Áˆ
ıÏÈ‚ÂÚ¿ ➞ ıÏ›‚ˆ

ıÏÈ‚ÂÚfi˜ ➞ ıÏ›‚ˆ
ıÏ›‚ˆ

ıÏ›„Ë ➞ ıÏ›‚ˆ
ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ➞ ıÓËÙfi˜

ıÓËÙfi˜
ıÓËÙfiÙËÙ· ➞ ıÓËÙfi˜

ıÔÏ¿ ➞ ıÔÏfi˜
ıÔÏfi˜

ıfiÏˆÌ· ➞ ıÔÏfi˜
ıÔÏÒÓˆ ➞ ıÔÏfi˜

ıÔÚ˘‚ÔÔÈfi˜ ➞ -ÔÈÒ
ıfiÚ˘‚Ô˜

ıÔÚ˘‚Ô‡Ì·È ➞ ıfiÚ˘‚Ô˜
ıÔÚ˘‚Ò ➞ ıfiÚ˘‚Ô˜

ıÔÚ˘‚Ò‰Ë˜ ➞ ıfiÚ˘‚Ô˜
ıÔÚ˘‚ˆ‰Ò˜ ➞ ıfiÚ˘‚Ô˜
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ανησυχία ή σύγχυση: Η κυβέρνηση θορυβή-

θηκε από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δι-

καστηρίου. θορυβώδης -ης -ες: ≠ αθόρυβος ❶

αυτός που προκαλεί θόρυβο: ~ κοινό. ❷ αυ-

τός στον οποίο επικρατεί θόρυβος: ~ δρόμος.

�� σχ. αγενής. θορυβωδώς (επίρρ.).

θράσος το: τόλμη που αγγίζει τα όρια της προ-

κλητικής αναίδειας: Έχει το ~ να μιλάει με-

τά από όσα έκανε; θρασύς -εία -ύ: αυτός που

χαρακτηρίζεται από θράσος. θρασύτητα η.

θραύση η: βίαιο σπάσιμο αντικειμένου. κάνω ~:

α. για κπ ή για κτ που κάνει μεγάλη εντύπω-

ση, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία: Αυτή η

ταινία έκανε ~. β. για κτ που προκαλεί μεγά-

λη καταστροφή: Tο ΑΙDS κάνει ~ στην Αφρι-

κή. θραύω -ομαι: [επίσ.] (μτβ.) σπάζω. θραύ-

σμα το: καθένα από τα πολλά μικρά κομμά-

τια στα οποία διαλύθηκε αντικείμενο που

έσπασε: Ένα ~ από το παρμπρίζ τον τραυ-

μάτισε στο πρόσωπο.

θρέφω -ομαι • αόρ. έθρεψα, παθ. αόρ. τράφηκα,

μππ. θρεμμένος: ❶ (μτβ.) δίνω τροφή, εξα-

σφαλίζω την τροφή, την επιβίωση κπ: Έχω

τρία ορφανά να θρέψω. ❷ (αμτβ.) (για τραύ-

μα) επουλώνομαι, κλείνω: Θα αργήσει να

θρέψει η πληγή. �� τρέφω. θρέμμα το: μόνο

στην έκφρ. γέννημα ~: �� γέννημα. θρεπτι-

κός -ή -ό: αυτός που περιέχει στοιχεία ανα-

γκαία για την καλή διατροφή και ανάπτυξη

ενός οργανισμού: Τα όσπρια είναι από τις

πιο ~ τροφές. θρεπτικά (επίρρ.).

θρηνώ -ούμαι: ❶ (μτβ. & με παράλ. αντικ.) εκδη-

λώνω τον ψυχικό μου πόνο με κλάματα: Θρη-

νούσε τον χαμό της φίλης της. θρήνος ο: εκδή-

λωση ψυχικού πόνου με κλάματα, κραυγές: Ο

~ των γονέων για τον χαμό του παιδιού μας συ-

γκλόνισε. θρηνητικός -ή -ό. θρηνητικά (επίρρ.).

θρησκεία η: ❶ ιδέες και απόψεις που αναφέρο-

νται στην ύπαρξη και λατρεία μιας ανώτερης

δύναμης, του θεού: χριστιανική/ ανατολικές ~.

❷ (μτφ.) οτιδήποτε αντιμετωπίζεται από κπ

με θρησκευτική πίστη ή γίνεται αντικείμενο

λατρείας. Για μένα η ομάδα μου είναι ~. θρη-

σκευτικός -ή -ό: αυτός που συνδέεται ή είναι

σύμφωνος με τη θρησκεία, ή προέρχεται από

αυτή: Οι πράξεις αυτές προσβάλλουν το ~

συναίσθημα του λαού μας. θρησκευτικά τα:

σχολικό μάθημα για τις θρησκείες, με έμφα-

ση στη Χριστιανική Ορθόδοξη. θρήσκος -α

-ο: αυτός που είναι προσηλωμένος στους κα-

νόνες μιας θρησκείας. θρήσκευμα το: η θρη-

σκεία στην οποία πιστεύει κπ.

θρίαμβος ο: ❶ εντυπωσιακή νίκη, επιτυχία ή

επικράτηση: ο ~ της εθνικής ομάδας στη Λι-

σαβόνα. ο ~ της λογικής. ❷ στα ρωμαϊκά

χρόνια και αργότερα στο Βυζάντιο, η πανη-

γυρική είσοδος στην πόλη του νικητή στρα-

τηγού ή αυτοκράτορα και του στρατού του: ο

~ του Οκταβιανού. θριαμβεύω: (αμτβ.) ❶ πε-

τυχαίνω αξιοθαύμαστη νίκη ή επιτυχία:

Θριάμβευσε το σχολείο στους αγώνες. ❷ επι-

κρατώ: Η δημοκρατία θα θριαμβεύσει. θριαμ-

βευτικός -ή -ό: αυτός που έχει τον χαρακτή-

ρα θριάμβου, που ταιριάζει σε θρίαμβο:

Έδωσε ~ τόνο στην ομιλία του. θριαμβευτι-

κά (επίρρ.). θριαμβευτής ο, -εύτρια η.

θρόνος ο: ❶ πολυτελές κάθισμα για τον ανώτα-

το πολιτικό ή θρησκευτικό άρχοντα: βασιλι-

κός/ επισκοπικός ~. ❷ το βασιλικό αξίωμα: ο

διάδοχος του θρόνου της Αγγλίας. θρονιάζω

-ομαι: [οικ.] (μτβ.) κάθομαι κάπου άνετα και

χωρίς διάθεση να σηκωθώ: Τι θρονιάστηκες

στη θέση μου;

θρύλος ο: ❶ προφορική διήγηση για πρόσωπα,

γεγονότα ή καταστάσεις του μυθικού παρελ-

θόντος: ο ~ του μαρμαρωμένου βασιλιά. ❷

πρόσωπο, γεγονός ή κατάσταση με μεγάλη

φήμη και ακτινοβολία = μύθος: Ο Πελέ είναι

ένας ~ του ποδοσφαίρου. θρυλικός -ή -ό: αυ-

τός που έχει γίνει θρύλος = μυθικός, ένδοξος:

τα ~ κατορθώματα του Κολοκοτρώνη. 

Aπό το ελνστ. ıÚÜÏÔ˜ «φήμη», με αρχική σημασία

«θόρυβος, μουρμουρητό».

θυγατέρα η: κόρη: Ο Αγαμέμνων θυσίασε τη ~

του. θυγατρικός -ή -ό: (για επιχείρηση) αυτός

που έχει δημιουργηθεί και εξαρτάται από άλ-

λον φορέα: εταιρεία ~ μεγάλης βιομηχανίας.

θύελλα η • γεν. & [λόγ.] θυέλλης: ❶ σφοδρός

άνεμος μαζί με βροχή, ισχυρή καταιγίδα: δελ-

τίο θυέλλης. ❷ (μτφ.) μεγάλη αναταραχή,

σφοδρή αντίδραση: Με τις αποφάσεις του

προκάλεσε ~ διαμαρτυριών. ❸ πολύ ζωηρές

εκδηλώσεις: ~ χειροκροτημάτων. θυελλώδης

-ης -ες: ❶ αυτός που είναι τόσο σφοδρός όσο

η θύελλα: ~ άνεμοι. ❷ (μτφ.) έντονος: ~ συ-

ζήτηση�� σχ. αγενής. θυελλωδώς (επίρρ.).

θύμα το: ❶ πρόσωπο που παθαίνει κακό από

βίαιη ή εγκληματική πράξη: Έπεσε ~ της τρο-

μοκρατίας. Έπεσε ~ παραπληροφόρησης. ❷

πρόσωπο που υφίσταται τις δυσάρεστες συ-

νέπειες ενός ατυχήματος, μιας καταστροφής

κτλ.: Αυξήθηκαν τα ~ των τροχαίων ατυχη-
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θράσος

θύμα 

ıÚ¿ÛÔ˜
ıÚ·Û‡˜ ➞ ıÚ¿ÛÔ˜

ıÚ·Û‡ÙËÙ· ➞ ıÚ¿ÛÔ˜
ıÚ·‡ÛË

ıÚ·‡ÛÌ· ➞ ıÚ·‡ÛË
ıÚ·‡ˆ ➞ ıÚ·‡ÛË
ıÚ¤ÌÌ· ➞ ıÚ¤Êˆ

ıÚÂÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ ÙÚ¤Êˆ
ıÚÂÙÈÎ¿ ➞ ıÚ¤Êˆ

ıÚÂÙÈÎfi˜ ➞ ıÚ¤Êˆ
ıÚ¤Êˆ

ıÚËÓËÙÈÎ¿ ➞ ıÚËÓÒ
ıÚËÓËÙÈÎfi˜ ➞ ıÚËÓÒ

ıÚ‹ÓÔ˜ ➞ ıÚËÓÒ
ıÚËÓÒ

ıÚËÛÎÂ›·
ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ➞ ıÚËÛÎÂ›·

ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ➞ ıÚËÛÎÂ›·
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ ıÚËÛÎÂ›·

ıÚ‹ÛÎÔ˜ ➞ ıÚËÛÎÂ›·
ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ➞ ıÚ›·Ì‚Ô˜

ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ¿ ➞ ıÚ›·Ì‚Ô˜
ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi˜ ➞ ıÚ›·Ì‚Ô˜
ıÚÈ·Ì‚Â‡ÙÚÈ· ➞ ıÚ›·Ì‚Ô˜

ıÚÈ·Ì‚Â‡ˆ ➞ ıÚ›·Ì‚Ô˜
ıÚ›·Ì‚Ô˜

ıÚÔÓÈ¿˙ˆ ➞ ıÚfiÓÔ˜
ıÚfiÓÔ˜

ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ➞ ıÚ‡ÏÔ˜
ıÚ‡ÏÔ˜

ı˘Á·Ù¤Ú·
ı˘Á·ÙÚÈÎfi˜ ➞ ı˘Á·Ù¤Ú·

ı‡ÂÏÏ·
ı˘ÂÏÏÒ‰Ë˜ ➞ ı‡ÂÏÏ·
ı˘ÂÏÏˆ‰Ò˜ ➞ ı‡ÂÏÏ·

ı‡Ì·
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μάτων στη χώρα μας. εξιλαστήριο ~. �� εξι-

λεώνω. θύτης ο: ❶ πρόσωπο που διέπραξε βί-

αιη ή εγκληματική πράξη ή γενικά έκανε κτ

κακό εναντίον κπ: Στη δίκη ήρθαν αντιμέτω-

ποι ο ~ και το θύμα. ❷ ΙΣΤ ιερέας που θυσία-

ζε ή πρόσφερε τη θυσία. 

Και οι δύο λ. προέρχονται από το AE ρ. θύω «θυ-

σιάζω»: ıÜÌ· ήταν το ζώο που σφαζόταν για θυσία

και θύτης αυτός που το έσφαζε. Από την ίδια ρίζα

προέρχονται και τα θυσία, θυμίαμα κτλ.

θυμάμαι & θυμούμαι: (μτβ. & αμτβ.) διατηρώ ή

ξαναφέρνω στη μνήμη μου εικόνες ή γεγονό-

τα του παρελθόντος ≠ ξεχνώ: Όποτε βλέπω

τις παλιές φωτογραφίες, ~ τα παιδικά μας

χρόνια. Ο παππούς γέρασε, δε ~ πια. θύμηση

η: [οικ.] ❶ ικανότητα του εγκεφάλου να δια-

τηρεί εικόνες ή παραστάσεις και να τις ανα-

καλεί, και (συνεκδ.) το τμήμα του εγκεφάλου

όπου αυτές εντυπώνονται: Αυτή η νύχτα χα-

ράχτηκε στη ~ μου. ❷ ανάμνηση προσώπου ή

γεγονότος: Η ~ της κοπέλας δεν τον άφηνε να

ησυχάσει.

θυμίζω: (μτβ.) ❶ κάνω κπ να θυμηθεί κτ που δεν

πρέπει να ξεχάσει = υπενθυμίζω: Να μου θυ-

μίσεις να επιστρέψω το βιβλίο που δανείστη-

κα. ❷ ανακαλώ στη μνήμη κτ άλλο γνωστό:

Mου ~ πολύ έναν παλιό φίλο.

θυμός ο: κατάσταση ψυχικής έντασης η οποία

οφείλεται σε μεγάλη δυσαρέσκεια και εκδη-

λώνεται με έντονο τρόπο (φωνές, βιαιότητα

κτλ.) = οργή, αγανάκτηση: Μπήκε στην τάξη

έξαλλος από ~. θυμώνω: ❶ (αμτβ.) κυριεύο-

μαι από θυμό = νευριάζω, εκνευρίζομαι, ορ-

γίζομαι: Θύμωσα όταν κατάλαβα ότι με ει-

ρωνευόταν. ❷ (μτβ.) προκαλώ θυμό σε κπ =

εκνευρίζω, εξοργίζω: Με θύμωσε με τις πα-

ράλογες απαιτήσεις του. 

Στην αρχαιότητα, η λ. θυμός δήλωνε την καρδιά ως

έδρα των συναισθημάτων.

θύρα η: ❶ [επίσ.] πόρτα. κεκλεισμένων των θυ-

ρών: για δίκη, συνεδρίαση την οποία δεν επι-

τρέπεται να παρακολουθήσει το κοινό: Η δί-

κη διεξήχθη ~. ❷ ΑΘΛ α. καθεμιά από τις πύ-

λες εισόδου και εξόδου γηπέδου, σταδίου

κτλ.: Θα μπείτε από τη ~ 4. β. οι θεατές ή οι

οργανωμένοι οπαδοί που κάθονται στις κερ-

κίδες της αντίστοιχης θύρας: Οι διαμαρτυ-

ρίες προήλθαν από τη ~ 13. θυρωρός ο, η &

[λαϊκ.] θυρωρίνα η: πρόσωπο που βρίσκεται

στην είσοδο πολυκατοικίας ή μεγάλου κτιρί-

ου, αρμόδιο να επιτηρεί τον χώρο και να πα-

ρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες.

Από το ΑΕ θυραωρός, σύνθετο από τα θύρα + ïÚá.

θυσία η: ❶ λατρευτική προσφορά προς κπ θεό-

τητα: Πριν ξεκινήσουν, πρόσφεραν ~ στον

Δία. ❷ (μτφ.) στέρηση αγαθών και απολαύσε-

ων που φτάνει ακόμα και στην προσφορά της

ίδιας της ζωής κπ για έναν ανώτερο σκοπό:

Έκανε μεγάλες ~ για να σπουδάσει τα παιδιά

του. πάση ~: οπωσδήποτε: Θα πετύχω ~. θυ-

σιάζω -ομαι: ❶ (μτβ. & με παράλ. αντικ.) προ-

σφέρω κπ ή κτ ως θυσία: Ο Αγαμέμνονας θυ-

σίασε την κόρη του. Οι αρχαίοι λαοί θυσία-

ζαν στους θεούς. ❷ (μτφ.) στερούμαι με τη θέ-

λησή μου ή προσφέρω κτ για έναν σκοπό: Θυ-

σίασε την καριέρα της για να κάνει οικογέ-

νεια. �� σχ. θύμα.

θώρακας • γεν. & [λόγ.] θώρακος: ❶ ΑΝΑΤ α. η

κοιλότητα και το άνω μέρος του κορμού του

σώματος των σπονδυλωτών, που περιέχει ση-

μαντικά όργανα όπως οι πνεύμονες και η

καρδιά: ακτινογραφία θώρακος. β. το μεσαίο

από τα τρία τμήματα στα οποία χωρίζεται το

σώμα των εντόμων. ❷ κάλυμμα από δέρμα ή

μέταλλο για το στήθος και την πλάτη: Το ακό-

ντιο τρύπησε τον ~ του ιππότη. ❸ ειδικό προ-

στατευτικό περίβλημα από μέταλλο, για προ-

στασία πλοίων, οχημάτων, χώρων κτλ. από

ισχυρά βλήματα: Τα νέα άρματα μάχης φέ-

ρουν ατσάλινο ~ προστασίας. θωρακίζω

-ομαι: (μτβ.) ❶ επενδύω κτ με θώρακα (σημ.

3): θωρακισμένο αυτοκίνητο. ❷ (μτφ.) εξο-

πλίζω κτ πολύ καλά, ώστε να μην κινδυνεύει:

Διαθέσαμε τεράστια ποσά, για να θωρακί-

σουμε την ασφάλεια των συνόρων μας. θω-

ράκιση η. θωρακικός -ή -ό.

θωρώ: [λογοτ., λαϊκ.] (μτβ.) κοιτάζω, βλέπω:

Πώς μας θωρείς ακίνητος;

Από το μσν. ρ. θωρώ και αυτό από το ΑΕ ρ. ıÂˆÚá

(�� σχ. θεωρώ).
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θυμάμαι

θωρώ 

ı˘Ì¿Ì·È
ı‡ÌËÛË ➞ ı˘Ì¿Ì·È

ı˘Ì›˙ˆ
ı˘Ìfi˜

ı˘ÌÔ‡Ì·È ➞ ı˘Ì¿Ì·È
ı˘ÌÒÓˆ ➞ ı˘Ìfi˜

ı‡Ú·
ı˘ÚˆÚ›Ó· ➞ ı‡Ú·
ı˘ÚˆÚfi˜ ➞ ı‡Ú·

ı˘Û›·
ı˘ÛÈ¿˙ˆ ➞ ı˘Û›·

ı‡ÙË˜ ➞ ı‡Ì·
ıÒÚ·Î·˜

ıˆÚ·Î›˙ˆ ➞ ıÒÚ·Î·˜
ıˆÚ·ÎÈÎfi˜ ➞ ıÒÚ·Î·˜
ıˆÚ¿ÎÈÛË ➞ ıÒÚ·Î·˜

ıˆÚÒ
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Ί
αση η: [επίσ.] αποκατάσταση της υγείας =

θεραπεία, γιατρειά. ιάσιμος -η -ο: αυτός που

μπορεί να θεραπευτεί = θεραπεύσιμος ≠

ανίατος: Αν η ασθένεια αυτή διαγνωσθεί

έγκαιρα, είναι ~. ιαματικός -ή -ό: αυτός που

θεραπεύει: ~ νερό.

ιατρός ο, η: [επίσ.] �� γιατρός. ιατρική η: επι-

στημονικός κλάδος που ασχολείται με την

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών.

ιατρικός -ή -ό. ιατρείο το: χώρος στον οποίο

ο γιατρός δέχεται και εξετάζει ασθενείς. ια-

τρικά & -ώς (επίρρ.).

ιαχή η: δυνατή κραυγή χαράς, ενθουσιασμού

κτλ.: Από τις ιαχές των φιλάθλων κατάλαβα

ότι είχε μπει γκολ.

ιδανικός -ή -ό: ❶ αυτός που βρίσκεται στο ανώ-

τατο σημείο τελειότητας, ο πολύ καλός: ~

αναλογίες. ❷ αυτός που είναι ο πλέον κα-

τάλληλος: Είναι ο ~ άνθρωπος για τη δουλειά

- δεν μπορούσε να βρεθεί καλύτερος. ❸ αυ-

τός που υπάρχει μόνο ως ιδέα: ~ έρωτας. ιδα-

νικά (επίρρ.). ιδανικό το: ανώτερος στόχος

πνευματικού ή ηθικού χαρακτήρα: Πολεμού-

σε για τα ~ του.

Από το ελνστ. å‰·ÓÈÎfi˜ «ωραίος στην όψη» το

οποίο παράγεται από το απαρ. å‰ÂÖÓ του AE ρ.

ïÚ¿ˆ -á. Συμπίπτει σημασιολογικά με το ιδεώδης

(πρότυπος, υψηλού επιπέδου). 

ιδέα η: ❶ σκέψη, προϊόν του νου κπ: Μου ήρθε

μια πολύ καλή ~. ❷ γενική άποψη ή γνώση:

Δεν έχω ~ για τι μιλάς. Έχει μεγάλη ~ για τον

εαυτό της. ❸ αφηρημένη παράσταση ενός

όντος, ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης:

η ~ του ωραίου. ιδεατός -ή -ό = νοητός ≠

πραγματικός: αυτός που υπάρχει μόνο ως

ιδέα: ~ κόσμος. ιδεατά (επίρρ.).

ιδεαλισμός ο: ΦΙΛΟΣ θεωρία σύμφωνα με την

οποία ο εξωτερικός κόσμος έχει υπόσταση

μόνο στον νου και μόνη πραγματικότητα εί-

ναι ό,τι αναγνωρίζει η νόηση ≠ ρεαλισμός.

ιδεαλιστής ο, -ίστρια η. ιδεαλιστικός -ή -ό.

ιδεολογία η: το σύνολο των φιλοσοφικών και

πολιτικών ιδεών ή αρχών ενός ατόμου ή μιας

ομάδας: μαρξιστική ~. ιδεολογικός -ή -ό. ιδε-

ολογικά & -ώς. (επίρρ.). ιδεολόγος ο, η: πρό-

σωπο που πιστεύει και ακολουθεί ανιδιοτε-

λώς μια ιδεολογία.

ιδεώδης -ης -ες: αυτός που βρίσκεται στο ανώ-

τατο επίπεδο τελειότητας = ιδανικός, τέλειος:

H ειρηνική συνύπαρξη θα ήταν η ~ λύση. ��

σχ. αγενής. ιδεωδώς (επίρρ.). ιδεώδες το: ανώ-

τερη και απόλυτη ιδέα, στόχος στον οποίο

αποβλέπουν οι ελπίδες και οι ενέργειες ενός

ατόμου ή συνόλου = ιδανικό: ευρωπαϊκό / δη-

μοκρατικό ~. Ο Πίνδαρος υπήρξε κήρυκας

του αθλητικού ιδεώδους. �� σχ. ιδανικός.

ιδιαίτερος -η & [επίσ.] -έρα -ο: ❶ αυτός που

αφορά ή ανήκει αποκλειστικά ή ξεχωριστά σε

κπ ή κτ: ιδιαίτερα διαμερίσματα / ιδιαιτέρα

γραμματέας. Χρειάζεσαι ~ πρόσκληση για να

έρθεις; = προσωπικός. ❷ αυτός που γίνεται

με ιδιαίτερη ένταση ή έμφαση: Παρακαλώ, να

δώσετε ~ προσοχή στο σημείο αυτό! ❸ αυτός

που ξεχωρίζει από άλλους: Το έργο αυτό έχει

μια ~ τεχνική. ιδιαιτέρως (επίρρ.): ❶ χωριστά

από τους άλλους: Θα ήθελα να σας μιλήσω ~.

❷ πάρα πολύ ή κατεξοχήν, κυρίως: Μας αγα-

πούσε όλους και ~ τον πιο μικρό. ιδιαίτερα

(επίρρ.): ιδιαιτέρως (σημ. 2). ιδιαίτερος ο, ιδι-

αιτέρα η: προσωπικός γραμματέας κπ. ιδιαι-

τερότητα η: σύνολο χαρακτηριστικών που

καθιστούν κπ ή κτ ξεχωριστό.

Το επίθ. å‰È·›ÙÂÚÔ˜ ήταν ο συγκρ. βαθμός του ΑΕ

ú‰ÈÔ˜. 

Τα επιρρ. ιδιαιτέρως και ιδιαίτερα είναι εναλλα-

κτικοί τύποι μόνο στη σημ. 2.

ιδιοκτησία η: ❶ κινητή ή ακίνητη περιουσία:

Αυτή η έκταση είναι ~ μας. ❷ το αποκλειστι-

κό δικαίωμα κπ για κατοχή και εκμετάλλευ-

ση της περιουσίας του. τίτλος ιδιοκτησίας:

έγγραφα που πιστοποιούν σε ποιον ανήκει

κτ: Ως νόμιμος κάτοχος του ακινήτου έχει

όλους τους ~. ιδιοκτησιακός -ή -ό. ιδιοκτή-

της ο, -ήτρια η: πρόσωπο στο οποίο ανήκει

κτ. ιδιόκτητος -η -ο: αυτός που ανήκει σε κπ

ως περιουσιακό στοιχείο.�� σχ. ίδιος.

ιδιόμορφος -η -ο: αυτός που έχει δικά του χα-

ρακτηριστικά, διαφορετικά από τα συνηθι-

σμένα = ιδιότυπος: Είναι μία ~ κατάσταση,

χωρίς προηγούμενο. ιδιόμορφα (επίρρ.).

ιδιομορφία η. �� σχ. ίδιος.

ιδιόρρυθμος -η -ο: αυτός που έχει περίεργο χα-

ρακτήρα, διαφορετικό από το συνηθισμένο ή

κανονικό = περίεργος, παράξενος. ιδιόρρυθ-

μα (επίρρ.). ιδιορρυθμία η. �� σχ. ίδιος.

ίδιος1 -α -ο: ❶ αυτός που μοιάζει (σχεδόν) από-

λυτα με κπ ή κτ άλλο ≠ διαφορετικός: ~ συ-

μπεριφορά / προσωπικότητα / χαρακτηριστι-

κά. = όμοιος. ~ ύψος / βάρος / ηλικία. = ίσος.

πληρώνω κπ με το ~ νόμισμα: συμπεριφέρο-

Ίαση

ίδιος

È·Ì·ÙÈÎfi˜ ➞ ›·ÛË
›·ÛË

È¿ÛÈÌÔ˜ ➞ ›·ÛË
È·ÙÚÂ›Ô ➞ È·ÙÚfi˜
È·ÙÚÈÎ¿ ➞ È·ÙÚfi˜
È·ÙÚÈÎ‹ ➞ È·ÙÚfi˜

È·ÙÚÈÎfi˜ ➞ È·ÙÚfi˜
È·ÙÚÈÎÒ˜ ➞ È·ÙÚfi˜

È·ÙÚfi˜
È·¯‹

È‰·ÓÈÎ¿ ➞ È‰·ÓÈÎfi˜
È‰·ÓÈÎfi ➞ È‰·ÓÈÎfi˜

È‰·ÓÈÎfi˜
È‰¤·

È‰Â·ÏÈÛÌfi˜
È‰Â·ÏÈÛÙ‹˜ ➞ È‰Â·ÏÈÛÌfi˜

È‰Â·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ➞ È‰Â·ÏÈÛÌfi˜
È‰Â·Ï›ÛÙÚÈ· ➞ È‰Â·ÏÈÛÌfi˜

È‰Â·Ù¿ ➞ È‰¤·
È‰Â·Ùfi˜ ➞ È‰¤·

È‰ÂÔÏÔÁ›·
È‰ÂÔÏÔÁÈÎ¿ ➞ È‰ÂÔÏÔÁ›·

È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ➞ È‰ÂÔÏÔÁ›·
È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒ˜ ➞ È‰ÂÔÏÔÁ›·

È‰ÂÔÏfiÁÔ˜ ➞ È‰ÂÔÏÔÁ›·
È‰ÂÒ‰Â˜ ➞ È‰ÂÒ‰Ë˜

È‰ÂÒ‰Ë˜
È‰Âˆ‰Ò˜ ➞ È‰ÂÒ‰Ë˜

È‰È·ÈÙ¤Ú· ➞ È‰È·›ÙÂÚÔ˜
È‰È·›ÙÂÚ· ➞ È‰È·›ÙÂÚÔ˜

È‰È·›ÙÂÚÔ˜
È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ➞ È‰È·›ÙÂÚÔ˜

È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ➞ È‰È·›ÙÂÚÔ˜
È‰ÈÔÎÙËÛ›·

È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi˜ ➞ È‰ÈÔÎÙËÛ›·
È‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ ➞ È‰ÈÔÎÙËÛ›·
È‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ➞ È‰ÈÔÎÙËÛ›·

È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ➞ È‰ÈÔÎÙËÛ›·
È‰ÈfiÌÔÚÊ· ➞ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ˜

È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ➞ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ˜
È‰ÈfiÌÔÚÊÔ˜

È‰ÈfiÚÚ˘ıÌ· ➞ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜
È‰ÈÔÚÚ˘ıÌ›· ➞ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜

È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜
›‰ÈÔ˜1
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μαι σε κπ με τον τρόπο που μου φέρθηκε κι

εκείνος (κυρίως για εκδίκηση). ❷ αυτός που

δεν έχει αλλάξει ≠ διαφορετικός: ~ είναι,

όπως και πριν από δέκα χρόνια! ❸ αυτός, ο

ένας και μοναδικός που έχουμε ήδη αναφέ-

ρει ή εννοείται, όχι άλλος ≠ διαφορετικός:

Πήγαμε στο ~ σχολείο. το ίδιο μου κάνει: δε

με νοιάζει. τα ίδια και τα ίδια: για κτ που

επαναλαμβάνεται μονότονα. ❹ (με άρθρο

σχηματίζει οριστ. αντων.) χρησιμοποιείται

για να δώσουμε έμφαση σε αυτό(ν) που ανα-

φέρουμε έναντι άλλων παρόμοιων με αυ-

τό(ν): Ήρθε ο ~ να μας δει. Η ~ του η μητέ-

ρα δεν τον πιστεύει! �� αντωνυμία - Πίνα-

κα χρήσης αντωνυμιών. ίδια (επίρρ. στη σημ.

1): Φέρεται σε όλους ~.

ίδιος2 -ία -ο: [επίσ.] αυτός που ανήκει σε κπ,

που δεν προέρχεται από άλλον: ~ έσοδα. (κρί-

νω) εξ ιδίων τα αλλότρια: κρίνω τους άλλους

με κριτήριο τη δική μου συμπεριφορά. ιδία

δαπάνη: με δικά μου έξοδα. κατ’ ιδίαν: ιδιαι-

τέρως, χωρίς άλλους παρόντες.

Το ίδιος1 προφέρεται με συνίζηση, ως δισύλλαβο,

ενώ το ίδιος2 ως τρισύλλαβο. Πολύ σπάνια χρησι-

μοποιείται στη γεν. του ίδιος1 ο τ. ιδίου (π.χ. στην

[λόγ.] έκφρ. του ιδίου φυράματος). Το ίδιος2 χρη-

σιμοποιείται μόνο σε στερεότυπες, κυρίως λόγιες,

εκφράσεις και συχνά εμφανίζεται με λογιότερη κλί-

ση (π.χ. προς ίδιον όφελος). Χωρίς συνίζηση προ-

φέρονται και τα παράγωγα του ίδιος2 (όπως ιδιό-

τητα), αλλά και τα σύνθετα ιδιοκτησία, ιδιόμορ-

φος, ιδιόρρυθμος, ιδιοποιούμαι, ιδιότυπος κτλ.

Και τα δύο προέρχονται από το ΑΕ ú‰ÈÔ˜ «προσω-

πικός, ιδιαίτερος, δικός».

ιδιοτελής -ής -ές: αυτός που σκέπτεται και ενερ-

γεί σύμφωνα με το δικό του συμφέρον: Οι πρά-

ξεις του είχαν ~ κίνητρα. �� σχ. αγενής. ιδιο-

τελώς (επίρρ.). ιδιοτέλεια η. �� σχ. ίδιος2.

ιδιότητα η: ❶ χαρακτηριστικό γνώρισμα: οι χη-

μικές ~ των μετάλλων. ❷ (για πρόσ.) αξίωμα

ή θέση που κατέχει κπ: Σας μιλώ με την ~ του

δασκάλου.�� σχ. ίδιος2.

ιδιότροπος -η -ο: αυτός που έχει περίεργες και

συχνά ενοχλητικές για τους άλλους συνήθει-

ες, ασυνήθιστη ή δύστροπη συμπεριφορά =

περίεργος, παράξενος: Είναι πολύ ~ με το φα-

γητό - τίποτε δεν του αρέσει. Είναι πολύ ~, τί-

ποτε δεν τον ευχαριστεί. ιδιότροπα (επίρρ.).

ιδιοτροπία η. �� σχ. ίδιος2.

ιδιότυπος -η -ο: αυτός που διαφέρει ή ξεχωρί-

ζει από άλλους = ιδιόμορφος, ιδιαίτερος.

ιδιότυπα (επίρρ.). ιδιοτυπία η. �� σχ. ίδιος2.

ιδιοφυής -ής -ές: αυτός που χαρακτηρίζεται από

έμφυτη πνευματική ικανότητα ή εξαιρετική επί-

δοση: Ήταν μία ~ σύλληψη, ένα εξαιρετικό σχέ-

διο. ��σχ. αγενής. ιδιοφυώς (επίρρ.). ιδιοφυΐα

η: ❶ έμφυτη πνευματική ικανότητα, εξαίρετη

επίδοση σε κτ: Η ~ του Αϊνστάιν δεν είχε γίνει

αντιληπτή στο σχολείο. ❷ (συνεκδ.) ιδιοφυής

άνθρωπος: Ο γιος του ήταν μαθηματική ~. ��

σχ. ίδιος2.

ιδίως: (επίρρ.) κατά κύριο λόγο = προπάντων,

κυρίως: Ασχολήθηκε με την αρχαία ιστορία

και ~ με την περίοδο του χρυσού αιώνα. ��

σχ. ίδιος2.

ιδιώτης ο: πρόσωπο που δεν κατέχει δημόσιο

αξίωμα ή δεν ανήκει στον κρατικό μηχανι-

σμό: Η εταιρεία ανήκει σε ~. ιδιωτικός -ή -ό:

αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε ιδιώτη: Η

~ ζωή των πολιτικών δεν αφορά τους πολί-

τες. = προσωπικός. ~ εταιρεία ≠ κρατικός.

ιδιωτικά (επίρρ.). ιδιωτεύω: (αμτβ.) σταματώ

να ασχολούμαι με την πολιτική ή με τα κοινά.

�� σχ. ίδιος2.

ίδρυμα το: οργανισμός με φιλανθρωπικό, εκ-

παιδευτικό ή ερευνητικό σκοπό: νοσηλευτικό

/ εκπαιδευτικό ~. Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα: οι πανεπιστημιακές και πολυτεχνι-

κές σχολές. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ-

ματα: οι σχολές του τεχνολογικού τομέα της

ανώτατης εκπαίδευσης. ιδρυματικός -ή -ό. 

ιδρύω -ομαι: (μτβ.) συγκροτώ, θέτω σε λειτουρ-

γία οργανισμό ή οργάνωση: Ιδρύθηκε νέο

κόμμα. ίδρυση η. ιδρυτικός -ή -ό: αυτός που

συμμετέχει ή σχετίζεται με την ίδρυση: ~ στέ-

λεχος / απόφαση. ιδρυτής ο, -ύτρια η: πρόσω-

πο που ιδρύει κτ.

ιδρώτας ο: ❶ υγρό που βγαίνει από τους πόρους

του δέρματος εξαιτίας ζέστης, υπερβολικής

σωματικής προσπάθειας ή αδιαθεσίας: Ο ~

έτρεχε από το πρόσωπό του. με λούζει κρύος

~: φοβάμαι πολύ. ❷ (μτφ.) κούραση, μόχθος:

Με ~ βγάζει το ψωμί του. ιδρώνω • μππ. ιδρω-

μένος (χωρίς άλλους παθ. τύπους): (αμτβ.) ❶

βγάζω ιδρώτα: Έτρεξα και ίδρωσα. ❷ (μτφ.)

κουράζομαι πολύ για να πετύχω κτ, κατα-

φέρνω με κόπο = μοχθώ, κοπιάζω: Ίδρωσε να

τον πείσει. 

ιεραρχώ -ούμαι: (μτβ.) βάζω πράγματα σε σει-

ρά ανάλογα με τη σπουδαιότητα ή τη σημασία

τους: ~ τις ανάγκες μας και ικανοποιώ τις πιο
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ίδιος

ιεραρχώ 

›‰ÈÔ˜2

È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· ➞ È‰ÈÔÙÂÏ‹˜
È‰ÈÔÙÂÏ‹˜

È‰ÈÔÙÂÏÒ˜ ➞ È‰ÈÔÙÂÏ‹˜
È‰ÈfiÙËÙ·

È‰ÈfiÙÚÔ· ➞ È‰ÈfiÙÚÔÔ˜
È‰ÈÔÙÚÔ›· ➞ È‰ÈfiÙÚÔÔ˜

È‰ÈfiÙÚÔÔ˜
È‰ÈfiÙ˘· ➞ È‰ÈfiÙ˘Ô˜

È‰ÈÔÙ˘›· ➞ È‰ÈfiÙ˘Ô˜
È‰ÈfiÙ˘Ô˜
È‰ÈÔÊ˘‹˜

È‰ÈÔÊ˘˝· ➞ È‰ÈÔÊ˘‹˜
È‰ÈÔÊ˘Ò˜ ➞ È‰ÈÔÊ˘‹˜

È‰›ˆ˜
È‰ÈˆÙÂ‡ˆ ➞ È‰ÈÒÙË˜

È‰ÈÒÙË˜
È‰ÈˆÙÈÎ¿ ➞ È‰ÈÒÙË˜

È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ➞ -ÔÈÒ
È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ➞ È‰ÈÒÙË˜

›‰Ú˘Ì·
È‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi˜ ➞ ›‰Ú˘Ì·

È‰Ú˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ➞ ›‰Ú˘Ì·
È‰Ú˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ➞ -ÔÈÒ

›‰Ú˘ÛË ➞ È‰Ú‡ˆ
È‰Ú˘Ù‹˜ ➞ È‰Ú‡ˆ

È‰Ú˘ÙÈÎfi˜ ➞ È‰Ú‡ˆ
È‰Ú‡ÙÚÈ· ➞ È‰Ú‡ˆ

È‰Ú‡ˆ
È‰ÚÒÓˆ ➞ È‰ÚÒÙ·˜

ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ➞ ÈÂÚ·Ú¯Ò
ÈÂÚ·Ú¯›· ➞ ÈÂÚ·Ú¯Ò

ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿ ➞ ÈÂÚ·Ú¯Ò
ÈÂÚ·Ú¯ÈÎfi˜ ➞ ÈÂÚ·Ú¯Ò

ÈÂÚ·Ú¯Ò
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επιτακτικές. ιεράρχηση η. ιεραρχία η: ❶ κα-

τάταξη βαθμών ή θέσεων ενός οργανισμού με

βάση τη σπουδαιότητά τους: Κατέχει υψηλή

θέση στη στρατιωτική ~. ❷ ΦΙΛΟΣ ταξινόμηση

των όντων και ιδεών με τέτοιο τρόπο, ώστε

κάθε βαθμίδα να είναι αμέσως ανώτερη από

την προηγούμενη: ~ των όντων / των αξιών.

ιεραρχικός -ή -ό. ιεραρχικά (επίρρ.).

ιερέας & [επίσ.] ιερεύς ο: ❶ σε διάφορες θρη-

σκείες, ο λειτουργός που έχει συγκεκριμένο

ρόλο και ευθύνες στον χώρο της λατρείας. ❷

[επίσ.] στη χριστιανική θρησκεία, ο κληρικός

που τελεί τα μυστήρια της εκκλησίας =

[προφ.] παπάς. ιέρεια η: γυναίκα λειτουργός

θρησκείας ή θεού. ιερατείο το: το σύνολο των

λειτουργών μίας θρησκείας.

ιερός -ή & (σπάν. σε εκφρ.) -ά -ό: ❶ αυτός που

σχετίζεται με τον Θεό ή τη θρησκεία: Αφο-

σιώθηκε στη μελέτη των ~ βιβλίων. Στην Ινδία

οι αγελάδες είναι ~ ζώα. ❷ αυτός που θεω-

ρείται πολύ σημαντικός ή σεβαστός: H δωρεά

είναι για ~ σκοπό. ιερό το: ΕΚΚΛ το τμήμα του

χριστιανικού ναού στο οποίο βρίσκεται η

Αγία Τράπεζα. ιεροσύνη η.

ιερόσυλος -η -ο: αυτός που δείχνει ασέβεια σε

κτ ιερό. ιεροσυλία η.

Από το ΑΕ ρ. Û˘Ïá «λεηλατώ».

ιεροτελεστία η: ❶ τέλεση θρησκευτικής λει-

τουργίας. ❷ (μτφ.) πράξη που γίνεται με ιδι-

αίτερη σοβαρότητα και συγκεκριμένο τυπικό:

Το απογευματινό τσάι ήταν ~ που κανείς δεν

τολμούσε να παραβιάσει.

ίζημα το: ❶ ΧΗΜ σε διάλυμα, η αδιάλυτη ουσία

που κατακάθεται στον πυθμένα του δοχείου =

[οικ.] κατακάθι. ❷ ΓΕΩΛ πέτρωμα που σχημα-

τίζεται από καθίζηση ουσιών του αέρα ή των

υδάτων. ιζηματώδης -ης -ες. �� σχ. αγενής.

Από το ΑΕ ρ. ¥˙ˆ «κατακαθίζω». Ομόρριζα είναι

και τα καθίζω, κάθισμα, εδώλιο, ενέδρα κτλ.

ιθαγενής -ής -ές: αυτός που κατοικεί στη χώρα

από την οποία κατάγεται = αυτόχθονας, γη-

γενής, ντόπιος ≠ ξένος, αλλοδαπός: ιθαγενείς

πληθυσμοί. �� σχ. αγενής. ιθαγενής ο, η: ντό-

πιος κάτοικος που βρισκόταν κάτω από την

κυριαρχία αποικιοκρατών: οι ιθαγενείς της

Νότ. Αμερικής. ιθαγένεια η.

ικανοποιώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ κάνω κπ να νιώσει

ευχαρίστηση με πράξη ή λόγο μου = ευχαρι-

στώ ≠ δυσαρεστώ: Το θετικό αποτέλεσμα τον

ικανοποίησε ιδιαίτερα. ❷ ανταποκρίνομαι με

επιτυχία, εκπληρώνω απαίτηση ή επιθυμία:

Τα παιδιά τον αγαπούσαν, γιατί ικανοποιού-

σε όλες τις επιθυμίες τους. ικανοποίηση η.

ικανοποιητικός -ή -ό. ικανοποιητικά (επίρρ.).

ικανός -ή -ό: ❶ αυτός που μπορεί να κάνει κτ ≠

ανίκανος: Είναι ~ να κάνει τέτοια πράξη; Δεν

είναι ~ για τίποτε καλύτερο. ❷ αυτός που έχει

τα προσόντα για κτ και το κάνει καλά = άξιος

≠ ανίκανος: Είναι πολύ ~ μάστορας, κάνει

εξαιρετικές κατασκευές. ❸ [επίσ.] αυτός που

είναι επαρκής, για να πετύχει ή να γίνει κτ:

Χρειάζεται ~ αριθμός συμμετοχών, για να γί-

νει η εκδρομή. ικανότητα η: ❶ το να μπορεί

κπ να κάνει κτ καλά = επιτηδειότητα, δεξιό-

τητα ≠ ανικανότητα: άνθρωπος με πολλές ~.

❷ ο βαθμός στον οποίο έχει κπ ή κτ τη δυνα-

τότητα να κάνει κτ: Η αγοραστική ~ του μέ-

σου Έλληνα έχει μειωθεί. ικανώς (επίρρ.).

ικέτης ο, ικέτιδα & -ισσα & [επίσ.] -ις η: ❶ στην

αρχαιότητα, αυτός που ζητούσε προστασία,

συνήθως καταφεύγοντας σε ιερό. ❷ (μτφ.)

αυτός που παρακαλά κπ έντονα για κτ. ικε-

τεύω: (μτβ.) παρακαλώ κπ έντονα = εκλιπα-

ρώ: Σας ~ να με αφήσετε ελεύθερη! ικεσία η.

ικετευτικός -ή -ό. ικετευτικά (επίρρ.).

ιλαρά η: ΙΑΤΡ επιδημική παιδική ασθένεια που

εκδηλώνεται με εξανθήματα.

ιλαρός -ή -ό: αυτός που νιώθει, δείχνει ή προ-

καλεί χαρά = φαιδρός: ~ πρόσωπο. Φως ιλα-

ρόν: ΕΚΚΛ ο Ιησούς Χριστός. ιλαρώς (επίρρ.).

ιλαρότητα η.

ίλιγγος ο: ❶ ΙΑΤΡ η αίσθηση που έχει κπ ότι όλα

γύρω του γυρίζουν: Με πιάνει ~ όταν κοιτά-

ζω κάτω από ψηλά. ❷ (μτφ.) κτ που μας πα-

ρασύρει σε έντονη ταραχή: ο ~ της ταχύτητας.

ιλιγγιώδης -ης -ες: (μτφ.) αυτός που προκα-

λεί ίλιγγο, επειδή είναι υπερβολικά μεγάλος

ή πολύς: Δεν πρόλαβε να φρενάρει, επειδή

έτρεχε με ~ ταχύτητα. �� σχ. αγενής. ιλιγ-

γιωδώς (επίρρ.).

ιμπεριαλισμός ο: πολιτική που ασκεί ένα ισχυ-

ρό κράτος (μέσω της στρατιωτικής ή οικονο-

μικής του δύναμης), για να αποκτήσει τον

έλεγχο άλλων ασθενέστερων κρατών. ιμπε-

ριαλιστής ο, -ίστρια η: οπαδός του ιμπερια-

λισμού. ιμπεριαλιστικός -ή -ό. ιμπεριαλιστι-

κά (επίρρ.).

ίνα η: πολύ λεπτή κλωστή φυσικής ή τεχνητής

ουσίας: μυϊκές ~. ~ ύφανσης. ινώδης -ης -ες:

γεμάτος ίνες. �� σχ. αγενής.
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ιερέας

ίνα 

ÈÂÚ·ÙÂ›Ô ➞ ÈÂÚ¤·˜
ÈÂÚ¤·˜

È¤ÚÂÈ· ➞ ÈÂÚ¤·˜
ÈÂÚÂ‡˜ ➞ ÈÂÚ¤·˜

ÈÂÚfi ➞ ÈÂÚfi˜
ÈÂÚfi˜

ÈÂÚÔÛ˘Ï›· ➞ ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ˜
ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ˜

ÈÂÚÔÛ‡ÓË ➞ ÈÂÚfi˜
ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·

›˙ËÌ·
È˙ËÌ·ÙÒ‰Ë˜ ➞ ›˙ËÌ·

Èı·Á¤ÓÂÈ· ➞ Èı·ÁÂÓ‹˜
Èı·ÁÂÓ‹˜

ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ➞ ÈÎ·ÓÔÔÈÒ
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ ➞ ÈÎ·ÓÔÔÈÒ

ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ➞ ÈÎ·ÓÔ-
ÔÈÒ

ÈÎ·ÓÔÔÈÒ
ÈÎ·Ófi˜

ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ➞ ÈÎ·Ófi˜
ÈÎ·ÓÒ˜ ➞ ÈÎ·Ófi˜
ÈÎÂÛ›· ➞ ÈÎ¤ÙË˜

ÈÎÂÙÂ˘ÙÈÎ¿ ➞ ÈÎ¤ÙË˜
ÈÎÂÙÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ ÈÎ¤ÙË˜

ÈÎÂÙÂ‡ˆ ➞ ÈÎ¤ÙË˜
ÈÎ¤ÙË˜

ÈÎ¤ÙÈ‰· ➞ ÈÎ¤ÙË˜
ÈÎ¤ÙÈ˜ ➞ ÈÎ¤ÙË˜

ÈÎ¤ÙÈÛÛ· ➞ ÈÎ¤ÙË˜
ÈÏ·Ú¿

ÈÏ·Úfi˜
ÈÏ·ÚfiÙËÙ· ➞ ÈÏ·Úfi˜

ÈÏ·ÚÒ˜ ➞ ÈÏ·Úfi˜
ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë˜ ➞ ›ÏÈÁÁÔ˜
ÈÏÈÁÁÈˆ‰Ò˜ ➞ ›ÏÈÁÁÔ˜

›ÏÈÁÁÔ˜
ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜

ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ‹˜ ➞ ÈÌÂÚÈ·ÏÈ-
ÛÌfi˜

ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎ¿ ➞ ÈÌÂÚÈ·-
ÏÈÛÌfi˜

ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ➞ ÈÌÂÚÈ·-
ÏÈÛÌfi˜

ÈÌÂÚÈ·Ï›ÛÙÚÈ· ➞ ÈÌÂÚÈ·-
ÏÈÛÌfi˜

›Ó·
ÈÓÒ‰Ë˜ ➞ ›Ó·
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ιόν το • ιόντος, ιόντα: ΦΥΣ ΧΗΜ ηλεκτρικά φορ-

τισμένο άτομο ή μόριο. ιονίζω & ιοντίζω:

(μτβ.) μεταβάλλω άτομα ή μόρια σε ιόντα. ιο-

νισμός & ιοντισμός ο. ιονικός & ιοντικός -ή 

-ό. ιονιστής & ιοντιστής ο: συσκευή ιοντι-

σμού. �� σχ. ιωνικός.

Σωστότερος είναι ο σχηματισμός των παραγώγων

από το θέμα της γεν. του ουσ. (ιοντ-), αν και οι τύ-

ποι με ιον- είναι συχνότεροι λόγω της επίδρασης

από τις ξένες γλώσσες. (πρβ. το αγγλ. ionise).

ιός ο: ❶ ΙΑΤΡ μικροοργανισμός που παρασιτεί

στον ανθρώπινο οργανισμό και προκαλεί νό-

σους: ο ~ της γρίπης. ❷ ΠΛΗΡΟΦ πρόγραμμα

που εισάγεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και

προκαλεί βλάβη στη λειτουργία του. ίωση η:

ΙΑΤΡ νόσος που οφείλεται σε ιό.

ίππος ο: ❶ [επίσ.] άλογο: δούρειος ~: το ξύλινο

άλογο που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες για

να ξεγελάσουν τους Τρώες και να μπουν στην

Τροία, και (μτφ.) κάθε μέσο εξαπάτησης. ❷

μονάδα μέτρησης της ισχύος των μηχανών =

[προφ.] άλογο. ❸ όργανο γυμναστικής για άλ-

ματα. ιππεύω: ❶ (μτβ.) ανεβαίνω πάνω σε

άλογο = καβαλικεύω ≠ αφιππεύω. ❷ (αμτβ.)

κινούμαι πάνω σε άλογο = καβαλάω. ιππασία

η: το να ιππεύει κπ άλογο και (συνεκδ.) το

αντίστοιχο άθλημα: Κάνει ~ από πολύ μι-

κρός. ιππικός -ή -ό: αυτός που είναι σχετικός

με τους ίππους ή την ιππασία: ~ όμιλος. ιπ-

πικό το: στρατιωτικό σώμα με έφιππους άν-

δρες. ιππέας ο • πληθ. ιππείς: ❶ πρόσωπο που

ιππεύει άλογο = καβαλάρης. ❷ στρατιώτης

του ιππικού. ❸ ΙΣΤ πολίτης στην Αρχαία Αθή-

να που ανήκε στη δεύτερη κοινωνική τάξη. ιπ-

πευτικός -ή -ό: ~ τέχνη.�� άλογο.

ίριδα η: ❶ ουράνιο τόξο: τα χρώματα της ίρι-

δας. ❷ ΑΝΑΤ το στρογγυλό χρωματιστό τμήμα

του ανθρώπινου ματιού.

ίσαμε (πρόθ.): (+ αιτ. / επίρρ. / να / που) [προφ.]

μέχρι, ως: Tο νερό έφτασε ~ το σπίτι μας. Tον

παρακολούθησε με το μάτι ~ που χάθηκε στη

στροφή του δρόμου.

ισημερία η: φαινόμενο που συμβαίνει δύο φο-

ρές τον χρόνο, κατά το οποίο η ημέρα και η

νύχτα έχουν ίση διάρκεια: εαρινή / φθινοπω-

ρινή ~. ισημερινός1 -ή -ό: εαρινό ~ σημείο.

ισημερινός ο: νοητός κύκλος γύρω από τη γη,

που απέχει εξίσου από τους δύο πόλους της.

ισημερινός2 -ή -ό.

ισθμός ο: στενή λωρίδα γης που χωρίζει δύο θά-

λασσες και ενώνει δύο ξηρές ≠ πορθμός.

ίσιος -α -ο: ❶ αυτός που δεν έχει καμπύλες ή

γωνίες: Τράβηξε μια ~ γραμμή με τον χάρα-

κα. = ευθύς ≠ στραβός. ~ μαλλιά ≠ σγουρός.

❷ (για πρόσ. ή συμπεριφορά) αυτός που φέ-

ρεται ή γίνεται με ευθύτητα, ειλικρίνεια = ει-

λικρινής, [προφ.] ντόμπρος. ίσια: (επίρρ.) σε

ευθεία γραμμή ή κατεύθυνση: Έκοψε το χαρ-

τί ~, χωρίς να το στραβώσει καθόλου. Πήγε ~

μπροστά, χωρίς να στρίψει. ισιώνω: ❶ α.

(μτβ.) κάνω κτ ίσιο στη σημ. 1: ~ τα μαλλιά

μου. β. (αμτβ.) γίνομαι ίσιος. ❷ α. (μτβ.) φέρ-

νω κτ σε ίσια θέση = ευθυγραμμίζω: ~ το τι-

μόνι/ τη φούστα. β. (αμτβ.) έρχομαι σε ίσια θέ-

ση. ίσιωμα το. ισιάζω -ομαι & σιάζω -ομαι:

ισιώνω στη σημ. 2α.

Προσοχή: Οι λέξεις ίσιος και ίσος έχουν διαφορε-

τική σημασία, παρόλο που μερικοί χρησιμοποιούν

το ίσος και με τις σημ. του ίσιος.

ίσκιος ο: = σκιά ❶ σκοτεινό σχήμα που δημι-

ουργείται, όταν μπαίνει κτ ανάμεσα στο φως

και σε κπ αντικείμενο. ❷ τόπος που είναι

σκοτεινός, επειδή κτ εμποδίζει το φως να

φτάσει μέχρι εκεί: Ξάπλωσε κάτω από τον ~

του δέντρου.

ισλάμ το: • άκλ. ❶ ΘΡΗΣΚ μονοθεϊστική θρη-

σκεία της οποίας ιδρυτής είναι ο Μωάμεθ και

θεός ο Αλλάχ = μωαμεθανισμός, μουσουλμα-

νισμός. ❷ το σύνολο των λαών και των κρα-

τών που έχουν ως κύρια θρησκεία το ισλάμ.

ισλαμισμός ο: ❶ ισλάμ στη σημ. 1. ❷ πολιτι-

κοθρησκευτικό κίνημα, σύμφωνα με το οποίο

η πολιτική εξουσία στα ισλαμικά κράτη πρέ-

πει να ασκείται από τους θρησκευτικούς ηγέ-

τες με βάση το ισλαμικό δίκαιο. ισλαμικός -ή

-ό. ισλαμιστής ο, -ίστρια η: οπαδός του ισλα-

μισμού κυρ. στη σημ. 2.

Προσοχή: η λέξη που συνήθως χρησιμοποιούμε για

τον πιστό του ισλάμ είναι μουσουλμάνος.

ισόβιος -α -ο: αυτός που διαρκεί μέχρι το τέλος

της ζωής κπ: ~ εισόδημα/φυλάκιση. ισόβια &

[επίσ.] ισοβίως (επίρρ.). ισόβια τα: ποινή ισό-

βιας φυλάκισης.

ισόγειος -α -ο: (για κτίσμα κτλ.) αυτός που βρί-

σκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της

γης: ~ διαμέρισμα. ισόγειο το: ισόγειος χώρος.

ισοδύναμος -η -ο: αυτός που έχει ίση δύναμη,

αξία ή σημασία με κπ ή κτ άλλο: Οι δυο ομά-
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ιός

ισοδύναμος 

ÈfiÓ
ÈÔÓ›˙ˆ ➞ ÈfiÓ

ÈÔÓÈÎfi˜ ➞ ÈfiÓ
ÈÔÓÈÛÌfi˜ ➞ ÈfiÓ
ÈÔÓÈÛÙ‹˜ ➞ ÈfiÓ

ÈfiÓÙ· ➞ ›ÔÓ
ÈÔÓÙ›˙ˆ ➞ ÈfiÓ

ÈÔÓÙÈÎfi˜ ➞ ÈfiÓ
ÈÔÓÙÈÛÌfi˜ ➞ ÈfiÓ
ÈÔÓÙÈÛÙ‹˜ ➞ ÈfiÓ

ÈfiÓÙÔ˜ ➞ ›ÔÓ
Èfi˜

È·Û›· ➞ ›Ô˜
È¤·˜ ➞ ›Ô˜

ÈÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ ›Ô˜
ÈÂ‡ˆ ➞ ›Ô˜
ÈÈÎfi ➞ ›Ô˜

ÈÈÎfi˜ ➞ ›Ô˜
›Ô˜
›ÚÈ‰·

›Û· ➞ ›ÛÔ˜
›Û·Ì' ➞ ›Û·ÌÂ

›Û·ÌÂ
ÈÛËÌÂÚ›·

ÈÛËÌÂÚÈÓfi˜
ÈÛËÌÂÚÈÓfi˜1 ➞ ÈÛËÌÂÚ›·

ÈÛËÌÂÚÈÓfi˜2 ➞ ÈÛËÌÂÚÈÓfi˜
ÈÛıÌfi˜

›ÛÈ· ➞ ›ÛÈÔ˜
ÈÛÈ¿˙ˆ ➞ ›ÛÈÔ˜

›ÛÈÔ˜
›ÛÈˆÌ· ➞ ›ÛÈÔ˜
ÈÛÈÒÓˆ ➞ ›ÛÈÔ˜

›ÛÎÈÔ˜
ÈÛÏ¿Ì

ÈÛÏ·ÌÈÎfi˜ ➞ ÈÛÏ¿Ì
ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ ➞ ÈÛÏ¿Ì
ÈÛÏ·ÌÈÛÙ‹˜ ➞ ÈÛÏ¿Ì

ÈÛÏ·Ì›ÛÙÚÈ· ➞ ÈÛÏ¿Ì
ÈÛfi‚È· ➞ ÈÛfi‚ÈÔ˜

ÈÛfi‚ÈÔ˜
ÈÛÔ‚›ˆ˜ ➞ ÈÛfi‚ÈÔ˜

ÈÛfiÁÂÈÔ ➞ ÈÛfiÁÂÈÔ˜
ÈÛfiÁÂÈÔ˜

ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ➞ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˜
ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›· ➞ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˜

ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÒ ➞ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˜
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δες έφεραν ισοπαλία, γιατί ήταν ~. ισοδύνα-

μα (επίρρ.). ισοδυναμία η: η ιδιότητα του

ισοδύναμου. ισοδυναμώ: είμαι ισοδύναμος

με κπ ή κτ άλλο.

ισονομία η: ισότητα των πολιτών απέναντι

στον νόμο: Οι φυλετικές διακρίσεις παρα-

βιάζουν την ~ των πολιτών. ισόνομος -η -ο.

ισόνομα (επίρρ.).

ισόπαλος -η -ο: ΑΘΛ ❶ αυτός που σε αγώνα πε-

τυχαίνει ίδια επίδοση με τον αντίπαλό του:

Οι δύο ομάδες βγήκαν ~ 2-2. ❷ αυτός που λή-

γει χωρίς νικητή: Ο αγώνας έληξε ~. ισοπα-

λία η: αποτέλεσμα αγώνα χωρίς νικητή.

ισόπεδος -η -ο: ≠ ανισόπεδος ❶ αυτός που έχει

επίπεδη επιφάνεια. ❷ αυτός που είναι στο

ίδιο επίπεδο με άλλον: ~ διάβαση: διασταύ-

ρωση δύο δρόμων ή δρόμου και σιδηροδρο-

μικής γραμμής. ισοπεδώνω: (μτβ.) ❶ κάνω μια

επιφάνεια επίπεδη: Η μπουλντόζα ισοπέδωσε

το έδαφος. ❷ καταστρέφω τελείως: Τα σπίτια

ισοπεδώθηκαν από τους βομβαρδισμούς. ❸

(μτφ.) αντιμετωπίζω διαφορετικά πράγματα

με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να λαμβάνω υπόψη

μου τις διαφορές τους: Mην τα ~ όλα, πρέπει

να παραδεχτείς ότι είχε κάνει και μερικά κα-

λά! ισοπέδωση η. ισοπεδωτικός -ή -ό. ισοπε-

δωτικά (επίρρ.). �� σχ. επίπεδος.

ισορροπία η: ❶ ΦΥΣ κατάσταση όπου ένα σώμα

παραμένει σταθερό, επειδή επιδρούν πάνω του

ίσες αντίθετες δυνάμεις ≠ ανισορροπία. ❷ το

να παραμένει το σώμα σε όρθια θέση: Έχασε

την ~ του κι έπεσε. ❸ (μτφ.) διανοητική και ψυ-

χική ηρεμία. ❹ (μτφ.) κατάσταση σταθερότη-

τας, αρμονίας κτλ. που οφείλεται στην επί-

δραση ίσων ή ισάξιων αντίθετων δυνάμεων,

μεγεθών, πραγμάτων κτλ.: Η κυβέρνηση προ-

σπαθεί να κρατήσει τις ~ μεταξύ εργαζομένων

και εργοδοτών. ισόρροπος -η -ο: αυτός που

έχει ή που δημιουργεί ισορροπία: ~ δυνάμεις.

ισόρροπα (επίρρ.). ισορροπώ: ❶ (αμτβ.) έχω,

αποκτώ ισορροπία. ❷ (μτβ.) επιφέρω ισορρο-

πία. ισορροπημένος -η -ο: (μππ. ως επίθ.) αυ-

τός που έχει διανοητική ή ψυχική ισορροπία ≠

ανισόρροπος. ισορρόπηση η.

Η λ. ισόρροπος και τα παράγωγά της προέρχονται

από τη σύνθεση των λ. ίσος και ροπή (�� ρέπω)

και γράφονται με δύο «ρρ» σύμφωνα με τον κανό-

να σύνθεσης της ΑΕ ελλ., ο οποίος διπλασιάζει το

αρχικό ρ- των λέξεων, όταν γίνονται β́  συνθετικά.

ίσος -η -ο: ❶ αυτός που είναι ίδιος με κπ ή κτ

άλλο ως προς τις διαστάσεις, την ποσότητα,

την αξία κτλ. ≠ άνισος: Έκοψε την πίτα σε ~

κομμάτια. Τα δύο ποσά ήταν ~. ❷ (για ανθρ.)

αυτός που είναι ίδιος με κπ άλλο ως προς τα

δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, την αξία: Όλοι

οι άνθρωποι είναι ~ απέναντι στον νόμο. ��

σχ. ίσιος. ίσα: (επίρρ.) ❶ σε ίσα μέρη ≠ άνισα.

❷ (με επανάληψη) α. στο ελάχιστο όριο, μό-

λις: ~ ~ μας έφτασε ο καφές. β. το αντίθετο: ~

~, αυτό δείχνει άλλο από αυτό που είπατε

πριν. ~ που: α. αμέσως μετά, μόλις που: ~ εί-

χε ξεκινήσει και χτύπησε το κουδούνι. β. ανε-

παίσθητα, ελάχιστα: ~ τον άγγιξα και έβαλε

τις φωνές. ισότητα η: ≠ ανισότητα ❶ σχέση

μεταξύ ίσων ποσών, πραγμάτων κτλ. ❷ σχέ-

ση μεταξύ ίσων ανθρώπων ως προς τα δικαι-

ώματα και τις υποχρεώσεις τους: ~ ανδρών

και γυναικών. ισούται: τριτοπρ. (αμτβ., για

ποσά) κτ είναι ίσο με κτ άλλο.

ισότιμος -η -ο: αυτός που έχει ίση ηθική αξία,

κύρος ή δικαιώματα με κπ άλλο: Είμαστε ~

μέλη στη λέσχη, με ίδια δικαιώματα και υπο-

χρεώσεις. ισότιμα (επίρρ.). ισοτιμία η: ❶

ισότητα ως προς την αξία, τα δικαιώματα

κτλ.: Αναγνωρίστηκε η ~ ορισμένων πτυχίων

του εξωτερικού με αυτά των αντίστοιχων

ιδρυμάτων του εσωτερικού. ❷ ΟΙΚΟΝ η σχέση

της αγοραστικής ή συναλλαγματικής αξίας

ενός νομίσματος προς νόμισμα άλλης χώρας:

~ του ευρώ έναντι του δολαρίου.

ισοφαρίζω -ομαι: ΑΘΛ (μτβ. & με παράλ. αντικ.)

πετυχαίνω ισοπαλία σε αγώνα: Η ομάδα μας

ισοφάρισε (την αντίπαλη ομάδα / το σκορ) το

τελευταίο λεπτό. ισοφάριση η.

ισοψηφώ: (αμτβ.) παίρνω ισάριθμες ψήφους με

κπ άλλο: Ισοψήφησε με τον αντίπαλό του για

τη θέση του προέδρου. ισοψηφία η.

ιστίο το: μεγάλο πανί που δένεται στα κατάρ-

τια ενός σκάφους και το κινεί με τη δύναμη

του αέρα.

ιστιοπλοΐα η: πλεύση με ιστιοφόρα σκάφη και

κυρίως το σχετικό άθλημα. ιστιοπλοϊκός -ή

-ό. ιστιοπλοϊκό το: σκάφος που έχει ιστία και

κινείται με τη δύναμη του αέρα = ιστιοφόρο.

ιστιοπλόος ο, η: αθλητής που συμμετέχει σε

ιστιοπλοΐα.

ιστορία η: ❶ τα σημαντικά γεγονότα που συνέ-

βησαν στο παρελθόν ενός λαού, έθνους, δρα-

στηριότητας κτλ., καθώς και η καταγραφή

τους: η ~ των Ελλήνων/ της ζωγραφικής. ❷ η

επιστήμη που μελετά και αναλύει τα γεγονό-

τα του παρελθόντος, και το σχετικό σχολικό
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μάθημα: Η ~ ερευνά τις πηγές, ώστε να κατα-

γράψει τα γεγονότα. ❸ η χρονική περίοδος

για την οποία έχουμε γραπτές μαρτυρίες (σε

αντιδιαστολή προς την προϊστορία και τη μυ-

θολογία). ❹ αφήγηση πραγματικών ή φαντα-

στικών γεγονότων: Διάβασα μια ωραία ~. ❺

γεγονότα που μένουν στη μνήμη των ανθρώ-

πων λόγω της σπουδαιότητάς τους: Το θάρ-

ρος του έμεινε στην ~. ❻ συνήθ. πληθ. δυσά-

ρεστο γεγονός, αναταραχή: Άνοιξα ιστορίες

με γιατρούς μετά το ατύχημα. ιστορικός -ή -ό:

❶ αυτός που είναι σχετικός με την ιστορία: ~

έρευνα / μνημείο. ❷ αυτός που είναι πολύ ση-

μαντικός και αξίζει να μείνει στην ιστορία:

γεγονότα ~ σημασίας. ❸ αυτός που είναι γνω-

στός από την ιστορία, πραγματικός: Πρόκει-

ται για ~ πρόσωπο και όχι μυθικό. ιστορικά

& -ώς (επίρρ. στη σημ. 1). ιστορικότητα η: η

ιδιότητα του ιστορικού, κυρ. στη σημ. 3:

Αμφισβητείται η ~ του Ομήρου. ιστορικός ο,

η: ❶ επιστήμονας που ασχολείται με την ιστο-

ρία ή καθηγητής ιστορίας. ❷ συγγραφέας

ιστορικών γεγονότων: Ο Ηρόδοτος θεωρεί-

ται ο πρώτος ~. ιστορικό το: ❶ αφήγηση γε-

γονότων με χρονολογική σειρά που δείχνει

την εξέλιξη γεγονότος, κατάστασης κτλ.: το ~

της μάχης. ❷ ΙΑΤΡ καταγραφή της εξέλιξης της

κατάστασης ασθενούς: το ~ του ασθενούς.

Η ΑΕ λ. îÛÙÔÚ›· «γνώση» προέρχεται από τη λ.

¥ÛÙˆÚ «γνώστης», που ανάγεται ετυμολογικά στο

AE ρ. Ôr‰· «γνωρίζω». Η γνώση εδώ είναι αποτέλε-

σμα ελέγχου, πληροφοριών και διεξοδικής έρευνας.

ιστός ο: ❶ ψηλό κυλινδρικό κοντάρι: ο ~ του κα-

ραβιού = κατάρτι. ο ~ της σημαίας. ❷ ΒΙΟΛ σύ-

νολο κυττάρων που έχουν όμοια ή παρόμοια

κατασκευή και επιτελούν την ίδια λειτουργία:

μυϊκός ~. ❸ το δίχτυ που υφαίνει η αράχνη. ❹

ο αργαλειός και το ύφασμα που υφαίνεται σε

αυτόν: ο ~ της Πηνελόπης. Παγκόσμιος ~: ΠΛΗ-

ΡΟΦ το σύνολο των πολυμεσικών αρχείων που

βρίσκονται αποθηκευμένα σε ειδικούς υπολο-

γιστές σε όλο τον κόσμο και στα οποία έχουν

πρόσβαση όλοι μέσω του διαδικτύου.

ισχνός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει λίγη σάρκα = αδύ-

νατος, λιγνός. ❷ αυτός που είναι πολύ λίγος:

~ μισθός = πενιχρός. Τα επιχειρήματά σας εί-

ναι ~ και γι’ αυτό δεν μπορούν να μας πεί-

σουν. = αδύναμος, ανεπαρκής. ισχνά (επίρρ.).

ισχνότητα η.

ισχυρίζομαι: (μτβ.) υποστηρίζω άποψη, λέω κτ

με επιμονή: Ισχυρίστηκε ότι δεν έφταιγε αυ-

τός για τη ζημιά. ισχυρισμός ο: αυτό που

ισχυρίζεται κπ.

ισχύς η • ισχύος, ισχύ: ❶ η δύναμη, το κύρος που

έχει κπ: στρατιωτική / πολιτική / οικονομική ~.

Ο δάσκαλός τους δεν έχει καμία ισχύ πάνω

τους. = επιβολή. ❷ εγκυρότητα: Ο νόμος τίθε-

ται σε ισχύ αναδρομικά. ❸ ΦΥΣ το έργο που

παράγεται στη μονάδα του χρόνου: Η ~ με-

τριέται σε βατ. ισχύω: (αμτβ.) έχω ισχύ, στη

σημ. 2. ισχυρός -ή -ό: αυτός που έχει ισχύ, στη

σημ. 1 = δυνατός: ~ δυνάμεις κατέλαβαν τη

χώρα. Έχει ~ θέληση, γι’ αυτό και πετυχαίνει

πάντα. το δίκαιο του ισχυροτέρου: ❶ για πε-

ριπτώσεις όπου ο πιο ισχυρός (οικονομικά,

κοινωνικά κτλ.) επιβάλλει τη θέλησή του

στους άλλους. ❷ αυτός που έχει μεγάλη έντα-

ση, που γίνεται σε μεγάλο βαθμό = δυνατός: ~

άνεμος/ σεισμός. ❸ αυτός που έχει μεγάλη απο-

τελεσματικότητα: ~ φάρμακο. ισχυρά (επίρρ.).

ίσως: (επίρρ.) πιθανόν, ενδεχομένως: ~ να έρθει,

~ όχι.

ιχθύς ο • ιχθύος, ιχθύ, ιχθύες, ιχθύων, ιχθύς: ❶

[επίσ.] ψάρι. τηρώ σιγή(ν) ιχθύος: δε λέω τί-

ποτα, κυρίως δεν αντιδρώ ή δεν απαντώ σε κτ.

❷ πληθ. α. ΑΣΤΡΟΝ αστερισμός. β. ΑΣΤΡΟΛ το

δωδέκατο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, καθώς

και το πρόσωπο που ανήκει σε αυτό.

Πολύ συχνά παρατηρείται είναι ο τ. ιχθείς για την

ον. και αιτ. του πληθ., που, όμως, είναι γραμματι-

κά λανθασμένος.

ίχνος το: ❶ σημάδι που αποτυπώνεται πάνω σε

επιφάνεια από κτ που πέρασε πάνω της =

[προφ.] χνάρι: Τα ίχνη στη λάσπη έδειχναν ότι

κάποιος είχε έρθει. ❷ οτιδήποτε μένει από κτ

που έγινε ή πέρασε: Τα ίχνη του καταστροφι-

κού σεισμού ήταν εμφανή. ❸ ελάχιστη ποσότη-

τα: Βρέθηκαν ίχνη δηλητηρίου στον οργανισμό

του. Δεν υπάρχει ~ αλήθειας σε αυτά που λέει.

ιώδιο το: ΧΗΜ χημικό στοιχείο που βρίσκεται

κυρίως στη θάλασσα, στα φύκια κτλ. και χρη-

σιμοποιείται ευρέως ως αντισηπτικό στην ια-

τρική.

ιωνικός -ή -ό: αυτός που είναι σχετικός με την

Ιωνία ή τους Ίωνες.

Προσοχή στη διαφ. γραφή και σημασία των λ. ιω-

νικός και ιονικός!
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αβαλάω & -ώ -ιέμαι: (μτβ.) ❶ κάθομαι πά-

νω σε κτ (ζώο, όχημα, άνθρωπο), έτσι ώστε

τα πόδια μου να κρέμονται από τη μια και

την άλλη πλευρά: ~ μηχανή / άλογο. ❷ [οικ.]

(μτφ., για πρόσ.) επιβάλλομαι: Τα παιδιά με

έχουν καβαλήσει. ~ το καλάμι: αποκτώ μεγά-

λη ιδέα για τον εαυτό μου: Καβάλησε το κα-

λάμι μετά την προαγωγή του. καβάλα η. κα-

βαλάρης ο, -ισσα η. καβαλαρία η: ιππικό. κα-

βάλα (επίρρ.). καβαλικεύω: [οικ.] (μτβ.) ανε-

βαίνω σε άλογο = ιππεύω.

κάβος ο: ❶ ακρωτήριο: Άμα περάσεις τον ~, κό-

βει ο άνεμος. ❷ ειδικά χοντρά σχοινιά με τα

οποία δένουν τα πλοία: Λύστε τους κάβους,

φεύγουμε!

καγχάζω: (αμτβ.) γελώ με έντονο τρόπο και κο-

ροϊδευτικά σε βάρος κπ: Θα οδηγήσεις το αυ-

τοκίνητο εσύ; Ας καγχάσω! καγχασμός ο.

καημός ο: ❶ μεγάλη στενοχώρια: Όλο καημούς

και βάσανα ήταν η ζωή της. ❷ (μτφ.) έντονη

επιθυμία που μένει ανεκπλήρωτη: Καημό το

είχε να δει τον γιο της γιατρό!

καθαιρώ -ούμαι • παθ. αόρ. καθαιρέθηκα,

απαρ. καθαιρεθεί, μππ. καθαιρεμένος: (μτβ.)

αφαιρώ από κπ το αξίωμα, τον βαθμό, τον

τίτλο: Καθαιρέθηκε όλη η ηγεσία του οργα-

νισμού. καθαίρεση η.

καθαίρω -ομαι • παθ. αόρ. καθάρθηκα, απαρ.

καθαρθεί, μππ. καθαρμένος: [επίσ.] (μτβ.)

εξαγνίζω: Με την εξομολόγηση ένιωσε ότι

έχει πια καθαρθεί. κάθαρση η. καθαρτήριο

το: τόπος εξαγνισμού των ψυχών.

καθαρεύουσα η: ΓΛΩΣΣ η επίσημη γλώσσα του

ελληνικού κράτους έως το 1976, η οποία ήταν

μείγμα από νεοελληνικά και αρχαιοελληνικά

στοιχεία, σε αντιδιαστολή προς τη δημοτική.

καθαρός -ή & [σπάν. σε εκφρ.] -ά -ό: ❶ α. αυ-

τός που δεν έχει βρομιές, μουντζούρες κτλ. ≠

βρόμικος: ~ σπίτι/ τζάμι. β. αυτός που δεν έχει

αναμειχθεί με άλλα υλικά = ανόθευτος: ~

χρυσάφι / οινόπνευμα. γ. αυτός που δεν πε-

ριέχει βλαβερά στοιχεία: ~ αέρας ≠ μολυσμέ-

νος. ❷ αυτός που δεν προκαλεί ρύπανση ≠

ρυπογόνος: Ο αέρας ανήκει στις ~ πηγές

ενέργειας. ❸ (για εικόνες, ήχους) αυτός που

φαίνεται ή ακούγεται με ευκρίνεια = ευκρι-

νής: Δεν ήταν ~ η φωτογραφία, ήταν κουνη-

μένη. ≠ θαμπός, θολός. ❹ αυτός από τον

οποίο έχουν αφαιρεθεί τα πρόσθετα στοιχεία

≠ μεικτός: ~ μισθός (χωρίς τις κρατήσεις). ~

βάρος (για προϊόντα, χωρίς το βάρος της συ-

σκευασίας). ❺ (μτφ.) α. αυτός που είναι ηθι-

κά έντιμος, ενάρετος: ~ συνείδηση. β. αυτός

που είναι σύμφωνος με τον νόμο ή τους κα-

νόνες της ηθικής: Θέλω ~ δουλειές, χωρίς

μπλεξίματα! ❻ (μτφ.) αυτός που δεν αμφι-

σβητείται: Ήταν ~ νίκη με απόλυτη πλειοψη-

φία. ❼ (μτφ.) αυτός που είναι σαφής: Δε μας

έδωσε ~ απάντηση, αν τελικά θα έρθει ή όχι.

Καθαρή / -ά Δευτέρα: η πρώτη Δευτέρα της

Σαρακοστής, με την οποία ξεκινά η περίοδος

της νηστείας πριν από το Πάσχα. καθαρά

(επίρρ., κυρ. στις σημ. 3 έως 7). καθαρίζω 

-ομαι: ❶ α. (μτβ.) αφαιρώ τις βρομιές από κτ

ή κπ ≠ βρομίζω, λερώνω: ~ το πρόσωπο / το

πάτωμα. β. (αμτβ.) έχω την ικανότητα να κα-

θαρίζω (σημ. 1α): Το καθαριστικό αυτό δεν ~

καλά. γ. (αμτβ.) γίνομαι καθαρός ≠ βρομίζω,

λερώνω: Δεν ~ εύκολα αυτό το ύφασμα. δ.

(αμτβ., για βρομιές) αφαιρούμαι = βγαίνω:

Δεν ~ με τίποτα ο λεκές του κρασιού. ❷ (μτβ.)

αφαιρώ από κτ άχρηστες ή ξένες ουσίες: ~

όσπρια / φρούτα = ξεφλουδίζω. ❸ α. (μτβ.)

αφαιρώ από κτ βλαβερά στοιχεία: Το αεράκι

καθάρισε λίγο την ατμόσφαιρα. β. (αμτβ.)

αφαιρούνται τα βλαβερά στοιχεία που περιέ-

χω ≠ βρομίζω: Χάρη στον βιολογικό καθαρι-

σμό, η θάλασσα καθάρισε. ❹ [προφ.] (μτβ.)

σκοτώνω κπ: Λέγεται ότι τον καθάρισε η μα-

φία. καθαριότητα η: ❶ η ιδιότητα του καθα-

ρού, κυρ. στη σημ. 1α. ❷ το να καθαρίζει κπ

κτ, κυρίως χώρους σπιτιού. καθαρότητα η: η

ιδιότητα του καθαρού, κυρ. στις σημ. 1β, 1γ,

3, 5, 6 & 7. καθάρισμα το: το να καθαρίζει κπ:

Το σπίτι θέλει ~. καθαρισμός ο: καθάρισμα:

~ προσώπου / βιολογικός ~. καθαριστής ο,

-ίστρια η: πρόσωπο που έχει ως επάγγελμα

τον καθαρισμό χώρων. καθαριστικός -ή -ό:

αυτός που έχει την ιδιότητα να καθαρίζει. κα-

θαριστικό το: ουσία κυρίως για καθάρισμα

χώρων. καθαριστήριο το: κατάστημα που

αναλαμβάνει το πλύσιμο, σιδέρωμα ή στεγνό

καθάρισμα ρούχων κτλ.

κάθε (αντων. αόρ.) • άκλ.: ❶ αναφέρεται αόρι-

στα στα μέλη ενός συνόλου ξεχωριστά = κα-

θένας: ~ άνθρωπος θέλει να πετύχει. Απευ-

θύνεται σε ~ γυναίκα. ❷ δηλώνει το τακτό

χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται κτ: Πλη-

ρώνεται ~ τέλος του μήνα. Παίρνει αντιβίω-

ση ~ οκτώ ώρες. ❸ (κυρ. σε αρνητ. προτ.) δη-

λώνει αόριστα κπ ή κτ, όταν δεν έχει σημα-

σία ποιος ή τι είναι = οποιοσδήποτε: Δεν

μπορεί να μιλάς έτσι σε ~ άνθρωπο! ~ άλλο

παρά: για να αναφέρουμε κτ τελείως αντίθε-
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Î·‚¿Ï· ➞ Î·‚·Ï¿ˆ
Î·‚·Ï¿ÚË˜ ➞ Î·‚·Ï¿ˆ
Î·‚·Ï·Ú›· ➞ Î·‚·Ï¿ˆ

Î·‚·Ï¿ÚÈÛÛ· ➞ Î·‚·Ï¿ˆ
Î·‚·Ï¿ˆ

Î·‚·ÏÈÎÂ‡ˆ
Î¿‚Ô˜

Î·Á¯¿˙ˆ
Î·Á¯·ÛÌfi˜ ➞ Î·Á¯¿˙ˆ

Î·ËÌfi˜
Î·ı’ ➞ Î·Ù¿1

Î·ı- ➞ Î·Ù·-
Î¿ı- ➞ Î·Ù·-

Î·ı·›ÚÂÛË ➞ Î·ı·ÈÚÒ
Î·ı·ÈÚÒ
Î·ı·›Úˆ

Î·ı·Ú¿ ➞ Î·ı·Úfi˜
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Î·ı·ÚÈÛÙ‹˜ ➞ Î·ı·Úfi˜

Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi ➞ Î·ı·Úfi˜
Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Î·ı·Úfi˜
Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· ➞ Î·ı·Úfi˜

Î·ı·Úfi˜
Î·ı·ÚfiÙËÙ· ➞ Î·ı·Úfi˜

Î¿ı·ÚÛË ➞ Î·ı·›Úˆ
Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ➞ Î·ı·›Úˆ

Î¿ıÂ
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το με αυτό που ακολουθεί: ~ να φύγω θέλω,

λέω να μείνω όλο το καλοκαίρι! �� αντωνυ-

μία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

κάθειρξη η: ποινή φυλάκισης που επιβάλλεται για

κακουργήματα: Καταδικάστηκε σε δεκαετή ~.

Από την ΑΕ λ. ÂîÚÎÙ‹ «φυλακή».

καθένας καθεμιά & καθεμία καθένα (αντων.

αόρ.): αναφέρεται αόριστα σε όλα τα μέλη ενός

συνόλου ξεχωριστά = κάθε: Έδωσε σε ~ τους

από τριάντα ευρώ. καθένας ο: ❶ αναφέρεται

αόριστα σε κάθε πρόσωπο, σε όλους γενικά: Ο

~ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. ❷ [μειωτ.] δηλώνει

πρόσωπο που θεωρούμε ακατάλληλο για κτ ή

ασήμαντο = οποιοσδήποτε: Δεν είναι ο ~, πα-

τέρας σου είναι και πρέπει να τον ακούς!��

αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

καθεστώς το: ❶ α. το πολίτευμα μιας χώρας: δη-

μοκρατικό / δικτατορικό ~. Πολλά καθεστώτα

αρνούνται στις μειονότητες τα πολιτικά τους

δικαιώματα. β. η ισχύουσα πολιτική, κοινωνι-

κή, οικονομική κατάσταση: Στόχευαν στην

ανατροπή του καθεστώτος. ❷ η ισχύουσα και

νομικά κατοχυρωμένη κατάσταση σε συγκε-

κριμένο τομέα: φορολογικό / νομικό / εργασια-

κό ~. ❸ κατάσταση που έχει καθιερωθεί: Η πα-

ραπαιδεία έχει γίνει πλέον ~. καθεστωτικός -ή

-ό: ❶ αυτός που είναι σχετικός με το καθεστώς

στη σημ. 1: Στην Ελλάδα το ~ ζήτημα λύθηκε

με δημοψήφισμα. ❷ αυτός που υποστηρίζει το

καθεστώς ≠ αντικαθεστωτικός: ~ εφημερίδες.

καθεστωτικός ο, -ή η.

Πρόκειται για ουσιαστικοποιημένο ουδ. της μππ.

του AE ρ. καθίστημι.

καθετί (αντων. αόρ.) • μόνο ον. & αιτ. εν.: ανα-

φέρεται αόριστα σε κάθε πράγμα ξεχωριστά

ή γενικά σε όλα: Του αρέσει ~ το περίεργο. Θέ-

λω να μάθω το ~. �� αντωνυμία - Πίνακα

χρήσης αντωνυμιών.

κάθετος -η -ο: ❶ αυτός που βρίσκεται ή κατευθύ-

νεται κατακόρυφα προς την επιφάνεια της γης

≠ οριζόντιος: Η μπάλα χτύπησε στο ~ δοκάρι.

❷ αυτός που τέμνει ευθεία ή επιφάνεια σχημα-

τίζοντας γωνία 90 μοιρών ≠ οριζόντιος: ΓΕΩΜ

~ ευθεία/ επίπεδο. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας εί-

ναι ~ στην Κηφισίας. ❸ (μτφ., για στατιστικά

μεγέθη, ποσά κτλ.) αυτός που παρουσιάζει

απότομη μεταβολή: Παρατηρείται ~ άνοδος

των αφίξεων των τουριστών. ❹ (μτφ., για άν-

θρ. ή συμπεριφορά) αυτός που είναι απόλυτος,

κατηγορηματικός: Είναι ~ στις απόψεις του,

δεν μπορείς να του αλλάξεις γνώμη. κάθετα &

καθέτως (επίρρ.). κάθετη & [επίσ.] κάθετος η:

κάθετη ευθεία. καθετότητα η.

καθηγητής ο, -ήτρια η: ❶ εκπαιδευτικός της

δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης: ~ γυμνασίου/ λυκείου/ πανεπιστημίου.

❷ εκπαιδευτικός που διδάσκει συγκεκριμένο

γνωστικό αντικείμενο: ~ αγγλικών / ζωγραφι-

κής. καθηγητικός -ή -ό.

καθήκον το: ❶ αυτό που πρέπει να κάνουμε,

επειδή το θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση ή

επειδή το επιβάλλει ο νόμος = χρέος: Είναι ~

όλων μας να προστατεύουμε το περιβάλλον.

❷ πληθ. το έργο που πρέπει να εκτελέσει κπ,

συνήθως αξιωματούχος ή κρατικός υπάλλη-

λος: Ανέλαβε καθήκοντα προέδρου.

καθηλώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ αναγκάζω κπ να μεί-

νει ακίνητος: Μετά το ατύχημα, έμεινε καθη-

λωμένος στο κρεβάτι για μήνες. ❷ προκαλώ

έντονη εντύπωση σε κπ, ώστε να μην μπορεί

να αντιδράσει: Η ταινία ήταν τόσο συναρπα-

στική, που μας καθήλωσε. ❸ (μτφ.) εμποδίζω

την εξέλιξη ή την ανάπτυξη δραστηριότητας,

κατάστασης κτλ.: Οι μισθοί έχουν καθηλωθεί.

καθήλωση η. �� σχ. ήλος.

καθημερινός -ή -ό: ❶ αυτός που γίνεται, συμ-

βαίνει ή χρησιμοποιείται κάθε μέρα = ημερή-

σιος: Βγαίνω για τον ~ μου περίπατο. ❷ αυ-

τός που είναι συνηθισμένος, επειδή γίνεται

(σχεδόν) κάθε μέρα: Τα μικρά ~ προβλήματα

τον έχουν κουράσει. καθημερινά & -ώς (επίρρ.

στη σημ. 1). καθημερινή η: κάθε ημέρα της

εβδομάδας, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

καθημερινότητα η: ❶ η καθημερινή ζωή. ❷ κα-

τάσταση πληκτική λόγω της επανάληψης των

ίδιων πραγμάτων κάθε μέρα = ρουτίνα.

καθησυχάζω: (μτβ.) απαλλάσσω κπ από ανησυ-

χία, φόβο ή μειώνω την ένταση ανησυχίας,

φόβου κτλ.: Προσπαθούσε να μας καθησυχά-

σει, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει άλ-

λος σεισμός. καθησυχαστικός -ή -ό: αυτός

που καθησυχάζει. καθησυχαστικά (επίρρ.).

καθιερώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω κτ να επιβλη-

θεί, να επισημοποιηθεί ή να γίνει δεκτό ως θε-

σμός = θεσπίζω ≠ καταργώ: Πότε καθιερώθη-

κε η πενθήμερη εργασία; ❷ κάνω κπ να ανα-

γνωριστεί, να επιβληθεί σε έναν τομέα: Κα-

θιερώθηκε ως ένας από τους πρωτοπόρους

λογοτέχνες της εποχής. ❸ κάνω κτ συστημα-

τικά, ως συνήθεια: Έχουν καθιερώσει να
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Î·ıÂÌÈ¿ ➞ Î·ı¤Ó·˜
Î·ıÂÌ›· ➞ Î·ı¤Ó·˜
Î·ı¤Ó· ➞ Î·ı¤Ó·˜

Î·ı¤Ó·˜
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Î·ıÂÛÙˆÙÈÎ‹ ➞ Î·ıÂÛÙÒ˜
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Î·ıËÌÂÚÈÓfi˜
Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ➞ Î·ıËÌÂ-

ÚÈÓfi˜
Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ➞ Î·ıËÌÂÚÈÓfi˜
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Î·ıÈÂÚÒÓˆ
Î·ıÈ¤ÚˆÛË ➞ Î·ıÈÂÚÒÓˆ
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βγαίνουν τα Σάββατα. καθιερωμένα τα: αυτά

που έχουν γίνει γενικώς αποδεκτά: Πρόκει-

ται για ανατρεπτικό έργο που ξεφεύγει από

τα ~. καθιέρωση η.

καθίζηση η: ❶ ΓΕΩΛ βύθιση τμήματος του εδά-

φους: Το έδαφος έπαθε ~. ❷ ΧΗΜ κατακάθι-

σμα στον πυθμένα δοχείου στερεών ουσιών

που αιωρούνται μέσα σε υγρό.

Από το AE ρ. καθιζάνω «κάθομαι κάτω».

καθιστώ, καθίσταμαι • αόρ. κατέστησα, παθ.

αόρ. κατέστην: [επίσ.] (μτβ.) κάνω κπ ή κτ να

αποκτήσει μια ιδιότητα ή να βρεθεί σε μια κα-

τάσταση: Σας ~ υπεύθυνο για την ασφάλεια

των παιδιών. �� σχ. ενίσταμαι.

κάθοδος η: ❶ [επίσ.] κίνηση από ψηλά προς τα

χαμηλά, από τα βόρεια προς τα νότια, από

την περιφέρεια προς το κέντρο ή από τα ηπει-

ρωτικά προς τα παράλια = κατάβαση ≠ άνο-

δος: Η ~ γίνεται αποκλειστικά από τις σκά-

λες. η ~ των Δωριέων. ❷ ΦΥΣ αρνητικά φορ-

τισμένο ηλεκτρόδιο ≠ άνοδος. ❸ συμμετοχή

σε εκλογές: Είναι βέβαιη η κάθοδός του στις

εκλογές. καθοδικός -ή -ό. καθοδικά (επίρρ.).

καθολικός -ή -ό: ❶ αυτός που αφορά ή επηρεά-

ζει το σύνολο = γενικός ≠ μερικός: αρχές με

~ ισχύ. ❷ αυτός που σχετίζεται με τη Ρωμαι-

οκαθολική Εκκλησία. καθολικά (επίρρ.). κα-

θολικότητα η: η ιδιότητα του καθολικού με τη

σημ. 1. Καθολικός ο, -ή & [λαϊκ.] -ιά η: πι-

στός που ανήκει στον καθολικισμό. καθολι-

κισμός ο: ΘΡΗΣΚ το δόγμα της Δυτικής Ρω-

μαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς και το σύ-

νολο των καθολικών πιστών με τη σημ. 2. κα-

θολικό το: ΕΚΚΛ ❶ σε ορθόδοξη εκκλησία, ο

κυρίως ναός. ❷ ο κεντρικός ναός μονής.

καθόλου: (επίρρ.) ❶ (σε αρνητ. πρότ., για έμ-

φαση) για να δηλώσει απόλυτη άρνηση ή έλ-

λειψη: ~ δε μου άρεσε που έφυγες. Δεν έχω ~

χρόνο. ❷ (σε ερωτ. προτ., για έμφαση) λίγο,

τουλάχιστον: Χόρεψες ~ στο πάρτι;

κάθομαι • αόρ. κάθισα & έκατσα, μππ. καθισμέ-

νος: (αμτβ.) ❶ βρίσκομαι σε θέση με τους γλου-

τούς να στηρίζονται σε καρέκλα, πάγκο κτλ.

και την πλάτη μου να είναι όρθια ≠ σηκώνο-

μαι, στέκομαι: ~ στην καρέκλα / οκλαδόν. ❷

έχω κπ μέρος ως μόνιμο τόπο κατοικίας = κα-

τοικώ, μένω: ~ στην οδό Αριστοτέλους. ❸ βρί-

σκομαι κάπου για κπ χρονικό διάστημα: Δε θα

καθίσω πολύ - είμαι βιαστική. ❹ μένω άπρα-

κτος, δεν κάνω τίποτα: Έχασε τη δουλειά του

και ~ τώρα δυο μήνες. ❺ έχω ορισμένη συ-

μπεριφορά: ~ ήσυχος / φρόνιμος. ❻ ασχολού-

μαι με κτ: Δεν ~ να διαβάσει. ❼ κάνω υπομο-

νή μέχρι να συμβεί κτ = περιμένω: Κάθισε

πρώτα να βγουν τα αποτελέσματα, και μετά

αποφασίζεις. ➑ παύω να αιωρούμαι και πέ-

φτω κάτω = κατακάθομαι: Η σκόνη κάθισε

στα έπιπλα. καθίζω • αόρ. κάθισα: (μτβ.) βά-

ζω ή βοηθώ κπ να καθίσει: Τους κάθισε όλους

γύρω από το τραπέζι. κάθισμα το: ❶ έπιπλο

που χρησιμεύει για να καθίσει κπ: Το ~ είναι

αναπαυτικό. ❷ το να καθίζει κανείς κπ ή να

κάθεται: Πιάστηκε η μέση μου από το ~. καθι-

στός -ή -ό: αυτός που κάθεται ≠ όρθιος. καθι-

στικός -ή -ό: αυτός που γίνεται από καθιστή

στάση ή που δεν περιλαμβάνει πολλή κίνηση:

Κάνει ~ ζωή, όλη μέρα στο γραφείο. καθιστι-

κό το: δωμάτιο σπιτιού με καναπέδες, πολυ-

θρόνες κτλ. = σαλόνι. καθισιό το: το να μην

κάνει κπ τίποτα: Δεν του αρέσει καθόλου το

~, θέλει πάντα κάτι να κάνει. �� σχ. ίζημα.

καθομιλουμένη η: η γλώσσα που χρησιμοποι-

ούν οι περισσότεροι ομιλητές, σε αντίθεση

προς τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον

επίσημο λόγο: Στην ~, το «εξ απαλών ονύ-

χων» το λέμε «από μικρό παιδί».

καθορίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ ορίζω με ακρίβεια κτ:

Καθορίστηκε ανώτατο όριο τιμής πώλησης

του πετρελαίου. = προσδιορίζω. ❷ επηρεάζω

αποφασιστικά κατάσταση, δράση κτλ.: Τα

αποτελέσματα των εξετάσεων θα καθορίσουν

τις επόμενες ενέργειές της. καθορισμός ο: το

να καθορίζει κπ κτ (σημ. 1) = προσδιορισμός.

καθοριστικός -ή -ό: αυτός που καθορίζει

(σημ. 2) = αποφασιστικός. καθοριστικά

(επίρρ.).

καθρέφτης & [επίσ.] καθρέπτης ο: ❶ γυάλινη

επιφάνεια με ειδικό υλικό στο πίσω μέρος, η

οποία αντανακλά την εικόνα αντικειμένου

που βρίσκεται μπροστά της. ❷ (μτφ.) κτ που

δίνει την εικόνα μιας κατάστασης: Το δέρμα

είναι ~ της υγείας. καθρεφτίζω & [επίσ.] κα-

θρεπτίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ αντανακλώ την ει-

κόνα αντικειμένου που βρίσκεται μπροστά

μου = αντικατοπτρίζω: Στο τζάμι καθρεφτι-

ζόταν η φιγούρα του. ❷ (μτφ.) αποδίδω πι-

στά την εικόνα μιας κατάστασης = αντικατο-

πτρίζω: Το έργο αυτό ~ την κατάσταση της

χώρας. ❸ παθ. κοιτάζομαι στον καθρέφτη.

καθρέφτισμα το. καθρεφτάκι το.

καθυστερώ: ❶ (αμτβ.) φτάνω κάπου πιο αργά

από όσο έπρεπε = αργοπορώ, αργώ: Πάλι κα-
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καθίζηση

καθυστερώ 

Î·ı›˙ËÛË
Î·ı›˙ˆ ➞ Î¿ıÔÌ·È

Î·ıÈÛÈfi ➞ Î¿ıÔÌ·È
Î¿ıÈÛÌ· ➞ Î¿ıÔÌ·È

Î·ı›ÛÙ·Ì·È ➞ Î·ıÈÛÙÒ
Î·ıÈÛÙÈÎfi ➞ Î¿ıÔÌ·È

Î·ıÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Î¿ıÔÌ·È
Î·ıÈÛÙfi˜ ➞ Î¿ıÔÌ·È

Î·ıÈÛÙÒ
Î·ıÔ‰ÈÎ¿ ➞ Î¿ıÔ‰Ô˜

Î·ıÔ‰ÈÎfi˜ ➞ Î¿ıÔ‰Ô˜
Î¿ıÔ‰Ô˜ ➞ Î·Ù·-

Î¿ıÔ‰Ô˜
Î·ıÔÏÈÎ¿ ➞ Î·ıÔÏÈÎfi˜
∫·ıÔÏÈÎ‹ ➞ Î·ıÔÏÈÎfi˜

∫·ıÔÏÈÎÈ¿ ➞ Î·ıÔÏÈÎfi˜
Î·ıÔÏÈÎÈÛÌfi˜ ➞ Î·ıÔÏÈÎfi˜

Î·ıÔÏÈÎfi ➞ Î·ıÔÏÈÎfi˜
Î·ıÔÏÈÎfi˜

Î·ıÔÏÈÎfiÙËÙ· ➞ Î·ıÔÏÈÎfi˜
Î·ıfiÏÔ˘
Î¿ıÔÌ·È

Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË
Î·ıÔÚ›˙ˆ

Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ➞ Î·ıÔÚ›˙ˆ
Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¿ ➞ Î·ıÔÚ›˙ˆ

Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Î·ıÔÚ›˙ˆ
Î·ıÚ¤ÙË˜ ➞ Î·ıÚ¤ÊÙË˜

Î·ıÚÂÙ›˙ˆ ➞ Î·ıÚ¤ÊÙË˜
Î·ıÚÂÊÙ¿ÎÈ ➞ Î·ıÚ¤ÊÙË˜

Î·ıÚ¤ÊÙË˜
Î·ıÚÂÊÙ›˙ˆ ➞ Î·ıÚ¤ÊÙË˜

Î·ıÚ¤ÊÙÈÛÌ· ➞ Î·ıÚ¤ÊÙË˜
Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤Ó· ➞ Î·ı˘ÛÙÂ-

ÚÒ
Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ı˘ÛÙÂ-

ÚÒ
Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ➞ Î·ı˘ÛÙÂÚÒ

Î·ı˘ÛÙÂÚÒ
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θυστέρησε το λεωφορείο, θα είχε πολλή κίνη-

ση στον δρόμο! ❷ (μτβ.) κάνω κπ ή κτ να κα-

θυστερήσει: Μη με ~ άλλο, βιάζομαι πολύ! ❸

(μτβ.) κάνω κτ πιο αργά από όσο έπρεπε = αρ-

γώ: Καθυστέρησε να πληρώσει το πρόστιμο.

καθυστερημένος -η -ο (μππ. ως επίθ.): ❶ αυ-

τός που καθυστερεί ή που καθυστέρησε. ❷

αυτός που εξελίσσεται με αργό ρυθμό: Πολ-

λές χώρες στην Αφρική είναι οικονομικά ~. ❸

αυτός που διανοητικά αναπτύσσεται με πιο

αργό ρυθμό από τον κανονικό. καθυστερημέ-

να (επίρρ.). καθυστέρηση η: ❶ το να καθυ-

στερεί κπ ή κτ: Η πτήση είχε μεγάλη ~. ❷ η κα-

τάσταση του καθυστερημένου στη σημ. 3.

καθώς1 (σύνδ.): εισάγει πρόταση που δηλώνει ❶

γεγονός που συμβαίνει την ίδια στιγμή με ή

διακόπτεται από κπ άλλο = όπως, ενώ: Σκέ-

φτομαι ~ γράφω. ~ μιλούσαμε, άκουσα έναν

θόρυβο. ❷ την αιτία για κτ = επειδή, αφού: ~

δε με είχαν καλέσει, δεν μπορούσα και να

πάω! καθώς2 (επίρρ.): με τον ίδιο τρόπο που

= όπως: Όλα έγιναν ~ τα λες. 

και & [προφ.] (πριν από φωνήεν) κι (σύνδ.): ❶

συνδέει αντίστοιχες λέξεις, φράσεις ή προ-

τάσεις: Να παίρνετε το φάρμακο πρωί, μεση-

μέρι ~ βράδυ. Ήπιε ~ έφαγε. ❷ συνδέει γεγο-

νότα που γίνονται το ένα μετά το άλλο: Ση-

κώθηκε, ντύθηκε ~ πλύθηκε. ❸ δηλώνει το

αποτέλεσμα, τη συνέπεια για κτ: Είναι αγα-

θός ~ τον ξεγελούν όλοι. = γι’ αυτό. Με κά-

νει ~ γελάω. = να. ❹ προσθέτει κτ: Δύο ~ ένα

κάνουν τρία. = συν ≠ μείον, πλην. Είναι συμ-

μαθητής μου, αλλά ~ ο καλύτερός μου φίλος.

Θέλω ~ δύο ακόμα ποτήρια. ❺ συνδέει δύο

αντίθετα γεγονότα, καταστάσεις κτλ. = αλλά:

Άλλος κλαίει ~ άλλος γελάει. ❻ συνδέει δύο

γεγονότα που γίνονται (σχεδόν) την ίδια

στιγμή: Έμπαινε ο ένας ~ έβγαινε ο άλλος. =

την ώρα που. ❼ χρησιμοποιείται για να δώ-

σουμε έμφαση σε κτ: ~ βέβαια, θα έρθω! Εί-

ναι ~ ο πρώτος μαθητής! ➑ (με επανάληψη

της λέξης) χρησιμοποιείται για να δώσουμε

έμφαση σε ποσότητα, βαθμό κτλ. ή να δεί-

ξουμε ότι κπ γεγονός συνεχίζεται, έχει διάρ-

κεια: Χρόνια ~ χρόνια πέρασαν χωρίς να

έχουμε νέα του. 

καινός -ή -ό: [επίσ.] καινούριος, κυρ. στις εκφρ.

α. (εισάγω) καινά δαιμόνια: φέρνω νέες ιδέ-

ες που συχνά ανατρέπουν την υπάρχουσα κα-

τάσταση. β. Καινή Διαθήκη: το δεύτερο μέρος

της Βίβλου, που περιγράφει τη ζωή και τη δι-

δασκαλία του Χριστού.

Το επίθ. καινός συναντάται σε διάφορα σύνθετα:

καινοτομώ, καινούριος, εγκαίνια κτλ. 

Προσοχή στη διαφ. σημ. και ορθογρ. του κενός!

καινοτομώ: (αμτβ.) χρησιμοποιώ πρώτος νέες

και πρωτότυπες ιδέες σε κπ τομέα: Με το νέο

του έργο ο σκηνοθέτης ~. καινοτόμος -α -ο &

καινοτομικός -ή -ό: αυτός που καινοτομεί.

καινοτόμος ο, η: άνθρωπος που καινοτομεί,

κυρίως στον επιστημονικό ή καλλιτεχνικό το-

μέα. �� σχ. καινός.

καινούριος -α -ο: = νέος ≠ παλιός ❶ αυτός που

δημιουργήθηκε, εμφανίστηκε ή αποκτήθηκε

πρόσφατα ή για πρώτη φορά: Ωραίο το ~ σου

παντελόνι! ❷ αυτός που αντικαθιστά κπ ή κτ

που υπήρχε παλιότερα: Πήγα σε ~ δουλειά. ❸

αυτός που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ≠

μεταχειρισμένος: Τα μεταχειρισμένα αυτοκί-

νητα είναι πιο φτηνά από τα ~.�� σχ. καινός.

Παρότι προτείνεται η γραφή καινούριος, η σωστό-

τερη ετυμολογικά γραφή είναι σε -γιος, από το ελ-

νστ. επίθ. καινουργής (AE ρ. Î·ÈÓÔ˘ÚÁá < καινός

+ öÚÁÔÓ).

καίριος -α -ο: ❶ αυτός που γίνεται την κατάλ-

ληλη χρονική στιγμή ≠ άκαιρος. ❷ αυτός που

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός: Κατάφερε

~ πλήγμα κατά των ανταγωνιστών του. ❸ αυ-

τός που είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κρίσι-

μος: ~ πρόβλημα. καίρια (επίρρ.).

καιρός ο: ❶ α. η κατάσταση της ατμόσφαιρας

(θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα αέρα κτλ.)

σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή: καλός / κα-

κός / βροχερός / ζεστός ~. β. δελτίο πρόγνωσης

καιρού στα ΜΜΕ: Ακούσατε τον ~; του κα-

λού καιρού: πάρα πολύ ή πολύ βαθιά: Βρέχει

/ κοιμάται ~. ❷ η κατάλληλη χρονική στιγμή =

εποχή: Τώρα που είσαι άνεργος δεν είναι ~

για σπατάλες! ❸ χρονική περίοδος στην

οποία έγινε ή συνέβη κτ: Το έπιπλο αυτό εί-

ναι από τον ~ του παππού μου. ❹ α. το πέ-

ρασμα του χρόνου: Με τον ~ θα ξεχάσεις. β.

χρονικό διάστημα στο οποίο κάνουμε κτ =

χρόνος: Έχεις ~ να πάμε βόλτα; ❺ α. χρονι-

κό διάστημα μεταξύ δύο γεγονότων ή από ένα

γεγονός μέχρι τώρα: Δεν έχω πολύ ~ που με-

τακόμισα. β. μεγάλο χρονικό διάστημα: Χα-

θήκαμε, έχω ~ να σας δω! καιρικός -ή -ό: αυ-

τός που έχει σχέση με τον καιρό στη σημ. 1.

καίω -ομαι & -γομαι • ενστ. καις, καίει, πρτ.

έκαιγα, αόρ. έκαψα, παθ. αόρ. κάηκα, μππ. κα-
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καθώς

καίω 

Î·ıÒ˜1

Î·ıÒ˜2 ➞ Î·ıÒ˜1

Î·È
Î·ÈÓfi˜

Î·ÈÓÔÙÔÌÈÎfi˜ ➞ Î·ÈÓÔÙÔÌÒ
Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˜ ➞ Î·ÈÓÔÙÔÌÒ

Î·ÈÓÔÙÔÌÒ
*Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ➞ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜

Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜
Î·›ÚÈ· ➞ Î·›ÚÈÔ˜

Î·ÈÚÈÎfi˜ ➞ Î·ÈÚfi˜
Î·›ÚÈÔ˜
Î·ÈÚfi˜

Î·›ˆ
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μένος: ❶ (μτβ.) καταστρέφω ή προκαλώ ζημιά

σε κτ με φωτιά ή με υψηλή θερμοκρασία:

Άγνωστοι έκαψαν το δάσος. Έκαψα το φαγη-

τό. ❷ (αμτβ.) έχω ή εκπέμπω υψηλή θερμο-

κρασία: ~ ο ήλιος σήμερα, βάλε καπέλο! ❸

(μτβ.) προκαλώ έγκαυμα σε κπ: Έπεσε πάνω

του καυτό νερό και τον έκαψε. ❹ (για μηχα-

νές, συσκευές) α. (μτβ.) χρησιμοποιώ κπ ύλη

(ξύλα, πετρέλαιο κτλ.), ως καύσιμο: Το αυτο-

κίνητό μου ~ πολλή βενζίνη. β. (αμτβ.) είμαι

αναμμένος ή σε λειτουργία: Γιατί καίνε όλες

οι λάμπες; γ. (μτβ.) χρησιμοποιώ κπ ύλη ή

αντίστοιχη μηχανή ή συσκευή, για να φωτίσω

ή να ζεστάνω έναν χώρο: Φέτος καίμε πολύ

το καλοριφέρ. ❺ (αμτβ., για φαγητό) έχω

έντονη γεύση που προκαλεί ερεθισμό ή πόνο

σε κπ: Καίνε οι πιπεριές; ❻ α. παθ. (αμτβ., για

συσκευές, μηχανές) χαλάω λόγω υπερθέρμαν-

σης: Από τις συχνές διακοπές ρεύματος κάη-

κε η τηλεόραση. β. (μτβ.) κάνω κτ να χαλάσει

προκαλώντας υπερθέρμανση: Μην αναβο-

σβήνεις το φως, θα κάψεις τη λάμπα! ❼ (μτφ.,

μτβ. & με παράλ. αντικ.) παρουσιάζω έντονο

ενδιαφέρον για κπ: Η ακρίβεια είναι ένα θέ-

μα που ~. ➑ (μτφ., μτβ.) α. κάνω κτ που προ-

καλεί κακό σε κπ: Μην πεις σε κανέναν τίπο-

τα, γιατί θα με κάψεις! β. προκαλώ πόνο, λύ-

πη σε κπ: Η θλίψη σου μού καίει την καρδιά!

❾ παθ. (μτφ., αμτβ.) α. βρίσκομαι σε μεγάλη ή

άμεση ανάγκη: ~, πρέπει να με βοηθήσεις! β.

επιθυμώ κτ πάρα πολύ: Η ομάδα μας ~ για τη

νίκη. γ. (σε παιχνίδι με χαρτιά) χάνω: Τρια-

νταδύο, κάηκες! κάψιμο το: ❶ το να καίει κπ

κτ ή να καίγεται κτ: ~ των χαρτιών. ❷ έντο-

νος πόνος από κτ που είναι καυτό: Ακού-

μπησα την εξάτμιση της μηχανής κι ένιωσα

ένα ~ στο πόδι. ❸ σημάδι στο δέρμα από επα-

φή με φωτιά ή κτ που καίει: Ακόμη να φύγει

το ~ στο χέρι μου από τη φωτιά. κάψα η: υπερ-

βολική ζέστη και η αίσθηση που προκαλεί =

λάβρα. καυτός -ή -ό: ❶ αυτός που είναι υπερ-

βολικά ζεστός: Πιες το τσάι σου ~. ~ ήλιος =

θερμός. ❷ (μτφ.) αυτός που είναι κρίσιμος ή

καθοριστικός και προκαλεί ιδιαίτερο ενδια-

φέρον: το ~ θέμα του ασφαλιστικού. ~ επι-

καιρότητα. ❸ (μτφ.) αυτός που είναι ιδιαίτε-

ρα προκλητικός: ~ μίνι. �� σχ. ζεστός. καυ-

τερός -ή -ό: (για φαγητά) αυτός που έχει πι-

κάντικη γεύση, που καίει με τη σημ. 5: ~ πι-

περιά / σούπα.

κακεντρεχής -ής -ές: (για πρόσ.) αυτός που θέ-

λει να κάνει κακό στους άλλους ή που χαίρε-

ται όταν οι άλλοι παθαίνουν κτ κακό = κα-

κός, μοχθηρός.�� σχ. αγενής. κακεντρέχεια

η: η ιδιότητα του κακεντρεχούς ή η κακε-

ντρεχής πράξη.

κακίζω: (μτβ.) κατακρίνω κπ για πράξη ή ενέρ-

γεια που δε θεωρώ σωστή = κατηγορώ, μέμ-

φομαι: Δεν τον ~ που δε μου μιλάει - έχει πε-

ράσει τόσα!

κακιώνω • μππ. κακιωμένος: (μτβ. + γεν./ με) θυ-

μώνω με κπ και του κρατάω κακία: Μας κά-

κιωσε και δε μας μιλάει. κάκιωμα το.

κακο- & κακό-: ως ά  συνθ. προσδίδει αρνητική

σημασία στο β́  συνθ. και δηλώνει συγκεκρι-

μένα: ❶ αυτόν που είναι άσχημος, δυσάρε-

στος ή βλαβερός: κακάσχημος, κακόκεφος,

κακομεταχειρίζομαι. ❷ αυτόν που περιέχει ή

χαρακτηρίζεται από κακία: κακόγνωμος. ❸

αυτόν που δεν είναι σωστός ή όπως πρέπει:

κακοστρωμένος.

κακόβουλος -η -ο: ❶ (για πρόσ.) αυτός που θέ-

λει το κακό κπ άλλου. ❷ αυτός που γίνεται

από κπ με σκοπό το κακό κπ άλλου: Η κριτι-

κή του για το έργο μου ήταν ~ λόγω προσω-

πικών μας διαφωνιών. κακόβουλα (επίρρ.).

κακοήθης -ης κακόηθες: ❶ (για πρόσ.) αυτός

που είναι κακός και ανήθικος. ❷ αυτός που

γίνεται με κακία και χωρίς ήθος. ❸ ΙΑΤΡ αυ-

τός που θεραπεύεται δύσκολα ή καθόλου και

οδηγεί συνήθως στον θάνατο του ασθενούς:

~ όγκος ≠ καλοήθης. κακοήθεια η: η ιδιότητα

του κακοήθους ή η κακοήθης πράξη.

κακομοίρης -α -ικο & κακόμοιρος -η -ο: αυτός

που είναι άξιος λύπησης, γιατί του έχει συμ-

βεί κτ κακό = καημένος: Κάτι ~ τουρίστες κοι-
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κακεντρεχής

κακομοίρης 

Î·ÎÂÓÙÚ¤¯ÂÈ· ➞ Î·ÎÂÓÙÚÂ-
¯‹˜

Î·ÎÂÓÙÚÂ¯‹˜
Î·Î›· ➞ Î·Îfi˜

Î·Î›˙ˆ
Î¿ÎÈˆÌ· ➞ Î·ÎÈÒÓˆ

Î·ÎÈÒÓˆ
Î·Îfi ➞ Î·Îfi˜

Î·ÎÔ-
Î·Îfi- ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔ·Ó·ıÚÂÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·Îfi‚Ô˘Ï· ➞ Î·Îfi‚Ô˘ÏÔ˜

Î·Îfi‚Ô˘ÏÔ˜
Î·ÎfiÁÓˆÌÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔ‰È¿ıÂÙÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔ˙ˆÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔ‹ıÂÈ· ➞ Î·ÎÔ‹ıË˜

Î·ÎfiËıÂ˜ ➞ Î·ÎÔ‹ıË˜
Î·ÎfiË¯Ô˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔÎ·ÈÚ›· ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔÎ·Ú‰›˙ˆ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎfiÎÂÊÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔÏÔÁÒ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔÌ·ı·›Óˆ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ➞ Î·-

ÎÔ-
Î·ÎÔÌÈÏÒ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔÌÔ›Ú· ➞ Î·ÎÔÌÔ›ÚË˜
Î·ÎÔÌÔ›ÚË˜

Î·ÎÔÌÔÈÚÈ¿ ➞ Î·ÎÔÌÔ›ÚË˜
Î·ÎÔÌÔÈÚÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

ÌÔ›ÚË˜
Î·ÎÔÌÔ›ÚÈÎÔ˜ ➞ Î·ÎÔÌÔ›ÚË˜

Î·ÎfiÌÔÈÚÔ˜ ➞ Î·ÎÔÌÔ›ÚË˜
Î·ÎÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔ·ÓÙÚÂ‡ˆ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔ¤Ú·ÛË ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔÂÚÓÒ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔ¤ÊÙˆ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎfiÈÛÙÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔÏËÚˆÙ‹˜ ➞ Î·ÎÔ-

Σύνθετα με κακό-

άσχημος, δυσάρε-

στος, βλαβερός

κακόγουστος
κακοδιάθετος
κακοζωισμένος
κακόηχος
κακοκαιρία
κακοκαρδίζω

κακοπαντρεύω
κακοπέραση
κακοπερνώ
κακοπέφτω
κακορίζικος
κακοσμία
κακότυχος
κακόφημος 

με κακία

κακολογώ
κακομιλώ 
κακόπιστος
κακοπροαίρετος
κακότροπος 
κακόψυχος

όχι όπως πρέπει

κακοαναθρεμμένος 
κακογραμμένος
κακομαθαίνω
κακοντυμένος
κακοπληρωτής
κακοραμμένος
κακότεχνος

κακοφτιαγμένος
κακοχτενισμένος
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μούνται στο σταθμό. κακομοίρης ο, η: πρό-

σωπο άξιο λύπησης: Ο ~ θα στενοχωρηθεί

που δεν πέρασε στις εξετάσεις. γίνεται / έγινε

της ~: γίνεται/ έγινε μεγάλη φασαρία = γίνεται

/ έγινε της τρελής. κακομοιριά η: η κατάσταση

του κακομοίρη ή κατάσταση που προκαλεί

λύπηση. κακομοιριασμένος -η -ο: ❶ κακομοί-

ρης. ❷ αυτός που βρίσκεται σε κακή κατά-

σταση. κακομοίρικος -η -ο: αυτός που ται-

ριάζει στον κακομοίρη.

κακοποιώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ χτυπάω κπ πολύ και

βίαια, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσω

άσχημα: Δυστυχώς, πολλά παιδιά κακοποιού-

νται από την οικογένειά τους. ❷ εξαναγκάζω

κπ σε σεξουαλική πράξη με τη βία = βιάζω. ❸

(μτφ.) κάνω κακό σε κτ κάνοντάς το να φανεί

διαφορετικό από αυτό που είναι ή χρησιμο-

ποιώντας το με λανθασμένο τρόπο: Συχνά κα-

τηγορούν τους νέους ότι ~ τη γλώσσα. ~ την

αλήθεια. = παραποιώ, αλλοιώνω, διαστρέφω.

κακοποιός -ά & [επίσ.] -ός -ό: αυτός που προ-

καλεί κακό: ~ στοιχεία προξένησαν τις φασα-

ρίες. κακοποιός ο: πρόσωπο που κάνει εγκλη-

ματικές πράξεις = εγκληματίας. κακοποίηση η.

κακός -ή & -ιά -ό • συγκρ. χειρότερος, υπερθ.

χείριστος: ≠ καλός ❶ αυτός που είναι μοχθη-

ρός ή αντίθετος στην ηθική: ~ άνθρωπος/ πρά-

ξη = κακεντρεχής ≠ ενάρετος, αγαθός. ❷ αυ-

τός που δεν έχει καλή ποιότητα ή δεν αντα-

ποκρίνεται στις προσδοκίες: Το φαγητό ήταν

~ και δε φάγαμε. ❸ αυτός που δεν είναι ικα-

νός στο έργο του: ~ μαθητής/ ηθοποιός. ❹ αυ-

τός που προξενεί δυστυχία, βλάβη ή πλήγμα:

Ήταν μια ~ συγκυρία, με ολέθρια αποτελέ-

σματα. η κακιά η ώρα: στιγμή κατά την οποία

συμβαίνει κτ κακό. ❺ αυτός που είναι δυσά-

ρεστος ή μη ευνοϊκός ή προξενεί δυσάρεστα

συναισθήματα: Ο ~ καιρός δε μας άφησε να

κάνουμε βόλτες στην πόλη. ❻ αυτός που έχει

ή δείχνει αρνητική στάση απέναντι σε κπ ή κτ:

Έχω τη χειρότερη γνώμη για τέτοιους τύ-

πους. = αρνητικός ≠ θετικός. κακώς (επίρρ.).

κακό το: ❶ οτιδήποτε είναι αντίθετο στην ηθι-

κή: Η μάχη ανάμεσα στο καλό και το ~. ❷ δυ-

σάρεστη κατάσταση, συμφορά: Τον βρήκαν

πολλά κακά. κακία η.

κακούργος -α -ο: αυτός που είναι σκληρός, βά-

ναυσος ή εγκληματίας, ή αυτός που χαρακτη-

ρίζεται από σκληρότητα, απονιά: Ο ~, τη σκό-

τωσε! Έτσι είναι η ~ η ζωή, σκληρή!

καλάθι το: ❶ δοχείο από πλεγμένο καλάμι που

χρησιμοποιείται για μεταφορά ή φύλαξη

πραγμάτων: Μας έφερε ένα ~ μήλα. ❷ γενι-

κότερα, δοχείο σε σχήμα καλαθιού: ~ αχρή-

στων/ σκουπιδιών. ❸ ΑΘΛ α. δίχτυ ανοιχτό στο

κάτω μέρος, που στηρίζεται σε μεταλλική στε-

φάνη, μέσα στο οποίο προσπαθούν οι παίκτες

του μπάσκετ να ρίξουν την μπάλα. β. επιτυ-

χημένη βολή στο μπάσκετ: βάζω ~. καλαθιά η:

❶ ΑΘΛ επιτυχημένη βολή στο μπάσκετ. ❷ πο-

σότητα που μπορεί να χωρέσει σε καλάθι.

καλαμάρι1 το: είδος μαλακίου με πλοκάμια.

καλαμάρι2 το: [παρωχ.] δοχείο για μελάνη = με-

λανοδοχείο. χαρτί και ~: με κάθε λεπτομέ-

ρεια: Μας τα είπε όλα ~.

καλάμι1 το: ❶ α. φυτό με βλαστό ευλύγιστο και

ανθεκτικό που αναπτύσσεται σε υγρά εδάφη.

β. ο αποξηραμένος βλαστός αυτού του φυτού

που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κα-

λαθιών κτλ. καβαλάω το ~: θεωρώ τον εαυτό

μου σπουδαίο. ❷ βέργα που χρησιμοποιείται

στο ψάρεμα: ~ ψαρέματος. καλαμένιος -α -ο:

αυτός που έχει κατασκευαστεί από καλάμι.

καλαμωτή η: κατασκευή από καλάμια. καλα-

μιά1 η: συστάδα από καλάμια. σαν την ~ στον

κάμπο: τελείως μόνος.

καλάμι2 το: [οικ.] κόκαλο της κνήμης: Του έδω-

σε μια γερή κλωτσιά στο ~. καλαμιά2 η: κλο-

τσιά στο καλάμι.

καλημέρα: (επιφ.) χαιρετισμός που χρησιμο-

ποιούμε τις πρωινές ώρες: ~ σας! καλημέρα

η: ο χαιρετισμός με ~. κόβω την ~: δε μιλώ σε

κπ: Από τότε που μάλωσαν, είχαν κόψει με-

ταξύ τους και την ~. καλημερίζω -ομαι: (μτβ.)

λέω καλημέρα σε κπ.

καληνύχτα: (επιφ.) χαιρετισμός που χρησιμο-

ποιούμε τις βραδινές ώρες, όταν αποχωριζό-

μαστε κπ, ή πριν από τον βραδινό ύπνο: ~

σας! καληνύχτα η: χαιρετισμός με ~: Είπε μια

~ βιαστικά και έφυγε. καληνυχτίζω -ομαι &

καληνυχτώ • αόρ. καληνύχτισα & -ησα: (μτβ.).

καλησπέρα: (επιφ.) χαιρετισμός που χρησιμο-

ποιούμε τις απογευματινές ή πρώτες βραδινές

ώρες, όταν συναντούμε κπ: ~ σας! καλησπέρα

η: χαιρετισμός με ~: Στέλνω την ~ μου σε

όσους μας ακούν. καλησπερίζω -ομαι (μτβ.).

καλλιγραφία η: α. τρόπος γραφής με φροντι-

σμένα και περίτεχνα γράμματα: Προσπαθεί

να μάθει ~. β. καλλιτεχνική αντιγραφή βι-

βλίων ή κωδίκων στον Μεσαίωνα: Η αγιο-

ρείτικη παράδοση της ~ σημείωσε πολύ αξιό-

λογες επιδόσεις κατά την Τουρκοκρατία.

καλλιγραφικός -ή -ό. καλλιγραφικά (επίρρ.).

καλλιγράφος ο, η.
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κακοποιώ

καλλιγραφία 

Î·ÎÔÔ›ËÛË ➞ Î·ÎÔÔÈÒ
Î·ÎÔÔÈfi˜ ➞ Î·ÎÔÔÈÒ

Î·ÎÔÔÈfi˜ ➞ -ÔÈÒ
Î·ÎÔÔÈÒ

Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔÚ›˙ÈÎÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·Îfi˜

Î·ÎÔÛÌ›· ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔÛÙÚˆÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎfiÙÂ¯ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎfiÙÚÔÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎfiÙ˘¯Ô˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· ➞ Î·ÎÔ‡ÚÁÔ˜

Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi˜ ➞ Î·-
ÎÔ‡ÚÁÔ˜

Î·ÎÔ‡ÚÁÔ˜
Î·ÎfiÊËÌÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·ÎÔÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÔ¯ÙÂÓÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÎÔ-

Î·Îfi„˘¯Ô˜ ➞ Î·ÎÔ-
Î·ÎÒ˜ ➞ Î·Îfi˜

Î·Ï¿ ➞ Î·Ïfi˜
Î·Ï¿ıÈ

Î·Ï·ıÈ¿ ➞ Î·Ï¿ıÈ
Î·Ï·Ì¿ÚÈ1

Î·Ï·Ì¿ÚÈ2

Î·Ï·Ì¤ÓÈÔ˜ ➞ Î·Ï¿ÌÈ1

Î·Ï¿ÌÈ1

Î·Ï¿ÌÈ2

Î·Ï·ÌÈ¿1 ➞ Î·Ï¿ÌÈ1

Î·Ï·ÌÈ¿2 ➞ Î·Ï¿ÌÈ2

Î·Ï·ÌˆÙ‹ ➞ Î·Ï¿ÌÈ1

Î¿ÏÂÛÌ· ➞ Î·ÏÒ
Î·Ï‹ ➞ Î·Ïfi˜

Î·ÏËÌ¤Ú·
Î·ÏËÌÂÚ›˙ˆ ➞ Î·ÏËÌ¤Ú·

Î·ÏËÓ‡¯Ù·
Î·ÏËÓ˘¯Ù›˙ˆ ➞ Î·ÏËÓ‡¯Ù·

Î·ÏËÓ˘¯ÙÒ ➞ Î·ÏËÓ‡¯Ù·
Î·ÏËÛ¤Ú·

Î·ÏËÛÂÚ›˙ˆ ➞ Î·ÏËÛ¤Ú·
Î·ÏÏÈÁÚ·Ê›·

Î·ÏÏÈÁÚ·ÊÈÎ¿ ➞ 
Î·ÏÏÈÁÚ·Ê›·

Î·ÏÏÈÁÚ·ÊÈÎfi˜ ➞ 
Î·ÏÏÈÁÚ·Ê›·

Î·ÏÏÈÁÚ¿ÊÔ˜ ➞ 
Î·ÏÏÈÁÚ·Ê›·
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καλλιεργώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ ασχολούμαι συστη-

ματικά με γεωργικές εργασίες και την παρα-

γωγή αγροτικών προϊόντων: Στην περιοχή ~

καπνά. ❷ βοηθώ με τεχνητά μέσα κπ βιολογι-

κό είδος να αναπτυχθεί: ~ οπωροκηπευτικά /

ψάρια. ❸ (μτφ.) διαμορφώνω κπ με την κα-

τάλληλη αγωγή ή εκπαίδευση: Έχεις ταλέντο,

αλλά πρέπει να το καλλιεργήσεις κιόλας. ❹

(μτφ.) φροντίζω να αναπτυχθεί κτ: Καλλιερ-

γήθηκε η αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ

τους. καλλιέργεια η. καλλιεργημένος -η -ο:

μππ. ως επίθ. ❶ αυτός που έχει καλλιεργηθεί

με τις σημ. 1 & 2. ❷ αυτός που έχει πνευμα-

τική καλλιέργεια. καλλιεργήσιμος -η -ο. καλ-

λιεργητής ο, -ήτρια η. καλλιεργητικός -ή -ό.

Το ρ. καλλιεργώ είναι σημδ. από το γαλλ. cultiver

και προέρχεται από το ελνστ. παθ. Î·ÏÏÈÂÚÁÔÜÌ·È

(για χωράφι) «καλά δουλεμένο» (μσν. μτχ. Ôî Î·Ï-

ÏÈÂÚÁÔÜÓÙÂ˜ «αυτοί που πράττουν καλά έργα»).

καλλιτέχνης ο, -ιδα & [επίσ.] καλλιτέχνις η: ❶ αυ-

τός που ασχολείται με τις τέχνες ή τα γράμμα-

τα: Στη συναυλία συμμετέχουν πολλοί ~. ❷

(μτφ.) αυτός που κάνει κτ πολύ καλά: Ο Γιάν-

νης είναι ~ στη μαγειρική. καλλιτεχνικός -ή -ό.

καλλιτεχνικά (επίρρ.). καλλιτέχνημα το: καλ-

λιτεχνικό έργο. καλλιτεχνία η.

καλλονή η: ❶ όμορφη γυναίκα: Γνώρισε μια

ξανθή ~. ❷ ιδιότητα όμορφου ανθρώπου,

πράγματος, τοποθεσίας κτλ. = ομορφιά ≠

ασχήμια: περιοχή ξεχωριστής ~.

κάλλος το • κάλλους, κάλλη: ❶ ιδιότητα ή σύ-

νολο χαρακτηριστικών προσώπου ή πράγμα-

τος που ευχαριστούν τις αισθήσεις και την

ψυχή μας = ομορφιά: Το σωματικό ~ χάνεται,

το ηθικό ~ όμως είναι άφθαρτο. ❷ πληθ. τα

φυσικά προσόντα κπ: τα πάχη μου, τα ~ μου.

καλλωπίζω -ομαι: (μτβ.) κάνω κπ ή κτ όμορφο:

Στέκεται και ~ μπροστά στον καθρέφτη με τις

ώρες. καλλωπισμός ο. καλλωπιστικός -ή -ό.

Από το καλλ(ι)+ωπίζω (< ü„ «πρόσωπο»). 

καλο- & καλό-: ως ά  συνθ. προσδίδει στο β́

συνθ. ❶ την ιδιότητα του καλού ή του ωραί-

ου: καλόκαρδος, καλοφτιαγμένος. ❷ την έν-

νοια της πληρότητας ή της ορθότητας (συχνά

με άρνηση): καλοβλέπω, καλοβουρτσισμένος.

καλόγερος1 & -γηρος ο, καλόγρια & καλογριά

η: άτομο που εγκαταλείπει τα εγκόσμια και

αφοσιώνεται στον Θεό = μοναχός, μοναχή.

καλογερικός -ή -ό. καλογερίστικος -η -ο. κα-

λογερεύω: (αμτβ.) γίνομαι καλόγερος. καλο-

γερική η: η ζωή του καλόγερου.

καλόγερος2 ο: ΙΑΤΡ φλεγμονή του δέρματος γε-

μάτη με πύον.

καλόγερος3 ο: μακρόστενο φορητό έπιπλο για

το κρέμασμα ρούχων.

καλοήθης -ης καλόηθες: ❶ (για πράξεις, ενέρ-

γειες κτλ.) αυτός που γίνεται με καλοσύνη

και ήθος. ❷ ΙΑΤΡ αυτός που δεν είναι θανα-

τηφόρος: ~ όγκος ≠ κακοήθης. καλοήθεια η:

η ιδιότητα του καλοήθους.

καλοκαίρι το: ❶ μία από τις τέσσερις εποχές

του έτους. ❷ καλός καιρός, με υψηλές θερ-

μοκρασίες: Έπιασε ~. καλοκαιρινός -ή -ό. κα-

λοκαιριάζει: απρόσ. έρχεται καλοκαίρι. κα-

λοκαιριάτικος -η -ο. καλοκαιριάτικα (επίρρ.):

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

καλός -ή -ό • συγκρ. καλύτερος, υπερθ. άριστος:

≠ κακός ❶ (για πρόσωπα ή αφηρημένες έννοι-

ες) αυτός που είναι ηθικός, με ψυχικά προτε-

ρήματα και ευγενικά συναισθήματα προς τους

άλλους, ή σύμφωνος με την ηθική: Είναι πολύ

~ κι ευγενική γυναίκα. = αγαθός. Οι γονείς δί-

νουν το ~ παράδειγμα στα παιδιά. ❷ αυτός που

είναι καλής ποιότητας: Τον σπούδασαν στα

καλύτερα σχολεία. ❸ αυτός που είναι επιτυχη-

μένος ή έχει διακριθεί σε κπ τομέα: Οι ~ μαθη-

τές πήραν βραβείο. ❹ αυτός που είναι ταιρια-

στός ή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και

ικανοποιεί τις απαιτήσεις: Ήταν πολύ ~ στον

ρόλο του. ~ φίλος. ❺ αυτός που είναι ευχάρι-

στος ή ευνοϊκός: ~ καιρός ≠ άσχημος. ❻ συνή-

θως σε προσφωνήσεις προσώπων αγαπημέ-

νων: ~ μου παιδί, άκουσέ με! ❼ σε ευχές: η ώρα
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καλλιεργώ

καλός 

Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ➞ Î·ÏÏÈÂÚÁÒ
Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÏÈÂÚÁÒ
Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔ˜ ➞ Î·ÏÏÈÂÚÁÒ

Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹˜ ➞ Î·ÏÏÈÂÚÁÒ
Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈÎfi˜ ➞ Î·ÏÏÈÂÚÁÒ
Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÙÚÈ· ➞ Î·ÏÏÈÂÚÁÒ

Î·ÏÏÈÂÚÁÒ
Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓËÌ· ➞ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜

Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜
Î·ÏÏÈÙÂ¯Ó›· ➞ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜

Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÈ‰· ➞ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ ➞ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi˜ ➞ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜

Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÈ˜ ➞ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜
Î·ÏÏÔÓ‹

Î¿ÏÏÔ˜
Î·ÏÏˆ›˙ˆ ➞ Î¿ÏÏÔ˜

Î·ÏÏˆÈÛÌfi˜ ➞ Î¿ÏÏÔ˜
Î·ÏÏˆÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Î¿ÏÏÔ˜

Î·Ïfi ➞ Î·Ïfi˜
Î·ÏÔ-

Î·Ïfi- ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ·Ó·ıÚÂÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔ‚·ÏÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ‚Ï¤ˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·Ïfi‚ÔÏÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·Ïfi‚Ô˘ÏÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ‚Ô˘ÚÙÛÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÁÂÚÂ‡ˆ ➞ Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏÔÁÂÚÈÎ‹ ➞ Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏÔÁÂÚÈÎfi˜ ➞ Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏÔÁÂÚ›ÛÙÈÎÔ˜ ➞
Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏfiÁÂÚÔ˜2

Î·ÏfiÁÂÚÔ˜3

Î·ÏfiÁËÚÔ˜ ➞ Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏfiÁÓˆÌÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÁÚÈ¿ ➞ Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏfiÁÚÈ· ➞ Î·ÏfiÁÂÚÔ˜1

Î·ÏÔ‰Â¯Ô‡ÌÂÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ‰È¿ıÂÙÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔ‰Ô˘ÏÂÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ˙ˆÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ‹ıÂÈ· ➞ Î·ÏÔ‹ıË˜

Î·ÏfiËıÂ˜ ➞ Î·ÏÔ‹ıË˜
Î·ÏÔ‹ıË˜

Î·ÏÔıÚÂÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÎ¿Á·ıÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÎ¿ıÔÌ·È ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
Î·ÏÔÎ·ÈÚ›· ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÎ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ➞ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈ¿ÙÈÎ· ➞ 

Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ➞ 

Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓfi˜ ➞ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ

Î·ÏÔÎ·Ú‰›˙ˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏfiÎ·Ú‰Ô˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÎÔÈÙ¿˙ˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÌ·ı·›Óˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔ·ÓÙÚÂ‡ˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ¤Ú·ÛË ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÂÚÓÒ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ¤ÊÙˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÈ¿Óˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏfiÈÛÙÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÏËÚÒÓˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÚ›˙ÈÎÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·Ïfi˜

Î·ÏÔÛÙ¤ÎÔÌ·È ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÛ˘Á˘ÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÛ˘Ó¿Ù· ➞ Î·Ïfi˜
Î·ÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ˜ ➞ Î·Ïfi˜

Σύνθετα με καλο-

καλός, ωραίος 

καλόβολος
καλόβουλος
καλόγνωμος
καλοδεχούμενος
καλοδιάθετος
καλοζωισμένος
καλοκάγαθος
καλοκαιρία

καλοκαρδίζω
καλοκοιτάζω
καλομαθαίνω
καλοντυμένος
καλοπαντρεύω
καλοπέραση
καλοπερνώ
καλοπέφτω
καλοπιάνω

καλόπιστος
καλοπληρώνω
καλοπροαίρετος
καλορίζικος
καλότροπος
καλότυχος
καλοφαγάς
καλόψυχος

πληρότητα,

όπως πρέπει

καλοαναθρεμμένος
καλοβαλμένος
καλοδουλεμένος
καλοθρεμμένος
καλοκάθομαι
καλοστέκομαι
καλοσυγυρισμένος

καλοσυνηθίζω
καλοχτενισμένος
καλοψήνω
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η ~: ευχή σε κπ που πρόκειται να παντρευτεί.

με το ~: ευχή σε κπ που περιμένει κτ: ~ να τους

δεχτείτε! ~ Πάσχα / Χριστούγεννα / Χρονιά: ευ-

χές στις αντίστοιχες γιορτές. καλός ο, -ή η: αγα-

πημένο πρόσωπο, σύντροφος: Περίμενε τον ~

της να έρθει. καλό το: ❶ α. αυτό που είναι σύμ-

φωνο με την ηθική: το ~ και το κακό. β. πράξη

ή ενέργεια που συμφωνεί με την ηθική: Κάνε το

~ και ρίξτο στον γιαλό. ❷ αυτό που είναι ωφέ-

λιμο για κπ: Το κάνω για το ~ σου. καλή η: η

εξωτερική πλευρά υφάσματος ή ρούχου, η

πλευρά που φαίνεται όταν το φοράμε ≠ ανά-

ποδη: Γύρισε το φόρεμα από την ~, να το δώ.

γνωρίζω / ξέρω κπ ή κτ από την ~ και από την

ανάποδη: τον γνωρίζω καλά. μια και ~: ορι-

στικά και για πάντα. καλά & καλώς • καλύτε-

ρα, κάλλιστα (επίρρ.). καλυτερεύω • αόρ. -ευ-

σα & -εψα: (αμτβ. & μτβ.) γίνομαι καλύτερος ή

κάνω κτ καλύτερο = βελτιώνομαι ή βελτιώνω ≠

χειροτερεύω: Ο καιρός ~. Βλέπω ότι καλυτέ-

ρευσες τον γραφικό σου χαρακτήρα. καλυτέ-

ρευση η. καλοσύνη η: ❶ χωρίς πληθ. η ψυχική

διάθεση του καλού ανθρώπου. ❷ με πληθ. η κα-

λή πράξη: Κάνεις πολλές ~ τελευταία, τι τρέ-

χει; καλοσυνάτος -η -ο. καλοσυνάτα (επίρρ.).

καλπάζω: (αμτβ.) ❶ (για άλογο) προχωρώ με βη-

ματισμό γρήγορο, τρέχοντας: εικόνες αλόγων

που ~ αγέρωχα. ❷ (μτφ.) έρχομαι, συμβαίνω

ή εξελίσσομαι με πολύ γρήγορο ρυθμό, τρέχω:

Η φαντασία σου ~. καλπασμός ο. καλπάζων

-ουσα -ον: αυτός που έρχεται, συμβαίνει ή

εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό: ~ αύξη-

ση του πληθωρισμού / λευχαιμία.

κάλπη η: ❶ ειδικό κουτί με σχισμή στο επάνω

μέρος, μέσα στο οποίο ρίχνονται τα ψηφο-

δέλτια κατά τις εκλογές. ❷ η διαδικασία και

το αποτέλεσμα των εκλογών: Στη μάχη της ~

ρίχνονται τα κόμματα.

κάλπικος -η -ο: αυτός που δεν είναι αληθινός = κί-

βδηλος, ψεύτικος, πλαστός: ~ νόμισμα/ ~ αγάπη.

καλύπτω -ομαι • αόρ. κάλυψα, μππ. καλυμμέ-

νος: (μτβ.) ❶ σκεπάζω εντελώς κτ με κτ άλλο,

ώστε να μη φαίνεται ή να είναι προστατευμέ-

νο: Κάλυπτε με τα χέρια το πρόσωπό της, για

να μην την παίρνουν οι κάμερες. ❷ (μτφ.)

προσπαθώ να αποκρύψω τη δράση ή τις ενέρ-

γειες κπ, ώστε να μην υποστεί τις συνέπειες:

Μην προσπαθείς να τον καλύψεις, ξέρω ότι

είναι ένοχος. ❸ (μτφ.) ικανοποιώ ή αντεπε-

ξέρχομαι στις οικονομικές, συναισθηματικές

κτλ. απαιτήσεις: Κάλυψε όλα τα έξοδα του

ταξιδιού. ❹ περιγράφω, αναπτύσσω ένα θέμα

με λεπτομέρεια: Η παρουσίαση κάλυψε το θέ-

μα από όλες τις πλευρές. Όλα τα κανάλια θα

καλύψουν το γεγονός. κάλυμμα το: ❶ αντι-

κείμενο ή εξάρτημα που χρησιμοποιείται για

το κλείσιμο ή την προστασία άλλου. ❷ ύφα-

σμα που χρησιμοποιείται για να καλύψει επι-

φάνεια: το ~ του κρεβατιού. κάλυψη η.

καλώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ ζητώ από κπ να έρθει στον

χώρο όπου μένω ή εργάζομαι ή εκεί όπου βρί-

σκομαι = προσκαλώ: Τους καλέσαμε στο σπί-

τι για φαγητό. ❷ φωνάζω δυνατά, για να

ακουστώ: Καλούσε απελπισμένος τους περα-

στικούς σε βοήθεια. ❸ (μτφ.) προσελκύω κπ ή

κτ, ασκώ έλξη: Η άγρια φύση τον καλούσε. ❹

προσπαθώ να επικοινωνήσω με κπ μέσω τη-

λεφώνου: Σε καλούν στο τηλέφωνο. ❺ ως

ανώτερη αρχή διατάζω κπ να παρουσιαστεί

κάπου για κπ σκοπό: Τον κάλεσαν στον στρα-

τό. Κλήθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης. κλή-

ση η: ❶ τηλεφωνική επικοινωνία: Η Πυρο-

σβεστική δέχτηκε πολλές κλήσεις. αστική/ υπε-

ραστική ~. ❷ έγγραφη ειδοποίηση από αρχή:

~ για υπερβολική ταχύτητα. κάλεσμα το.

Το ουσ. κλήση προέρχεται από το ΑΕ ÎÏÉÛÈ˜ «πρό-

σκληση στο δικαστήριο». Από την ίδια ρίζα προέρ-

χονται και τα εκκλησία, έγκλημα, κλητήρας κτλ. 

Προσοχή στην ορθογ. και σημασιολογική διαφο-

ρά με το ουσ. κλίση, που προέρχεται από το κλί-

νω (�� λ.).

καμάρι το: ❶ αίσθημα υπερηφάνειας: Κοιτούσε με

~ το δημιούργημά του. ❷ α. οτιδήποτε για το

οποίο υπερηφανεύεται κπ = καύχημα: Το νέο

μοντέλο είναι το ~ της αυτοκινητοβιομηχανίας.

β. (συνεκδ.) παιδί: Το ~ μας δε γύρισε ακόμα. κα-

μαρώνω: ❶ (μτβ.) νιώθω υπερήφανος για κπ ή

κτ = καυχιέμαι: Καμάρωνε τα παιδιά της καθώς

μεγάλωναν. ❷ (αμτβ.) έχω αίσθημα υπερηφάνει-

ας. καμαρωτός -ή -ό. καμαρωτά (επίρρ.).

κάμερα η: μηχανή που χρησιμοποιείται για τη

λήψη εικόνων στην τηλεόραση, τον κινηματο-

γράφο ή τη φωτογραφία: Είναι σκηνοθέτης

που ξέρει να χειρίζεται πολύ επιδέξια την ~.

καμπάνα η: ❶ μεταλλική κατασκευή που παρά-

γει ήχο και χρησιμοποιείται κυρίως στις εκ-

κλησίες για κάλεσμα των πιστών στις ακο-

λουθίες: Χτύπησαν οι ~ της Μητρόπολης.

φωνή ~: δυνατή και καθαρή φωνή. για ποιον

χτυπά η ~: για κπ που έρχεται η σειρά του για

κάτι δύσκολο ή δυσάρεστο: Είπαν ότι κάποιον

θα διώξουν· για να δούμε ~! ❷ βαριά ποινή
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καλπάζω

καμπάνα 

Î·ÏÔÛ‡ÓË ➞ Î·Ïfi˜
Î·ÏÔÛ˘ÓËı›˙ˆ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏfiÙÚÔÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏfiÙ˘¯Ô˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔÊ·Á¿˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·ÏÔ¯ÙÂÓÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·ÏÔ-
Î·ÏÔ„‹Óˆ ➞ Î·ÏÔ-
Î·Ïfi„˘¯Ô˜ ➞ Î·ÏÔ-

Î·Ï¿˙ˆ
Î·Ï¿˙ˆÓ ➞ Î·Ï¿˙ˆ

Î·Ï·ÛÌfi˜ ➞ Î·Ï¿˙ˆ
Î¿ÏË

Î¿ÏÈÎÔ˜
Î¿Ï˘ÌÌ· ➞ Î·Ï‡Ùˆ

Î·Ï‡Ùˆ
Î·Ï˘Ù¤ÚÂ˘ÛË ➞ Î·Ïfi˜
Î·Ï˘ÙÂÚÂ‡ˆ ➞ Î·Ïfi˜

Î¿Ï˘„Ë ➞ Î·Ï‡Ùˆ
Î·ÏÒ

Î·ÏÒ˜ ➞ Î·Ïfi˜
*Î·ÏˆÛ‡ÓË ➞ Î·ÏÔÛ‡ÓË

Î·Ì¿ÚÈ
Î·Ì·ÚÒÓˆ ➞ Î·Ì¿ÚÈ
Î·Ì·ÚˆÙ¿ ➞ Î·Ì¿ÚÈ

Î·Ì·ÚˆÙfi˜ ➞ Î·Ì¿ÚÈ
Î¿ÌÂÚ·

Î·ÌÈ¿ ➞ Î·Ó¤Ó·˜
Î·Ì›· ➞ Î·Ó¤Ó·˜
*Î·ÌÌÈ¿ ➞ Î·ÌÈ¿
*Î·ÌÌ›· ➞ Î·Ì›·

Î·Ì¿Ó·

TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt  05-11-07  11:08  ™ÂÏ›‰·185



�

�

που επιβάλλεται για σοβαρό παράπτωμα: Το

δικαστήριο έριξε βαριές ~ στους εμπόρους

του λευκού θανάτου.

καμπάνια η: εκστρατεία με σκοπό την ενημέ-

ρωση του κοινού για κτ: Άρχισε η προεκλο-

γική ~ του κυβερνώντος κόμματος.

καμπή η: ❶ το σημείο όπου κάμπτεται μια ευ-

θεία: Ο δρόμος κάνει ~ σ’ αυτό το σημείο. ❷

(μτφ.) χρονική στιγμή καθοριστικών εξελίξε-

ων που αλλάζουν τη μέχρι τώρα πορεία: Η

στιγμή της επιλογής επαγγέλματος είναι μία

κρίσιμη ~ της ζωής.

κάμπος ο: πεδιάδα: ο θεσσαλικός ~. καμπίσιος -α

-ο: αυτός που κατοικεί ή συνδέεται με τον κά-

μπο: Εσείς οι ~ πού να ξέρετε από ορειβασία!

Από το μσν. κάμπος, και αυτό από το λατ. campus

«πεδιάδα».

κάμποσος & [προφ.] καμπόσος -η -ο (αντων.

αόρ.): δηλώνει αρκετά ικανοποιητική ποσό-

τητα χωρίς ακριβή προσδιορισμό: Ήταν ~

μαζεμένοι. ~ φρούτα χάλασαν. κάνω τον κα-

μπόσο: συμπεριφέρομαι σαν να είμαι σπου-

δαίος: Τώρα που έφυγε ο αντίπαλος, ~ και

καυχιέται πως θα τον νικήσει.�� αντωνυμία

- Πίνακα χρήσης αντωνυμιών. κάμποσο &

[προφ.] καμπόσο (επίρρ.).

κάμπτω -ομαι • παθ. αόρ. κάμφθηκα: (μτβ.) ❶

[επίσ.] λυγίζω κτ ≠ ισιώνω: Αυτή η σιδερένια

βέργα δεν κάμπτεται εύκολα! ❷ (μτφ.) κάνω

κπ ή κτ να υποχωρήσει: Οι παρακλήσεις

έκαμψαν τις αντιστάσεις των γονέων μας και

μας επέτρεψαν να πάμε στην εκδρομή. κάμ-

ψη η: ❶ λύγισμα ενός μέλους του σώματος ή

της σπονδυλικής στήλης: η ~ της μέσης. ❷

(μτφ.) μείωση ή πτώση ≠ αύξηση: Διαπιστώ-

θηκε ~ των εξαγωγών το τελευταίο εξάμηνο.

καμπύλος -η -ο: αυτός που μοιάζει με σχήμα τό-

ξου: ~ τροχιά. καμπύλη η: ❶ ΓΕΩΜ η καμπύ-

λη γραμμή. ❷ πληθ. τα καμπύλα μέρη του γυ-

ναικείου σώματος (στήθος, γοφοί κτλ.): γυ-

ναίκα με ωραίες ~. καμπυλότητα η. καμπυ-

λωτός -ή -ό: αυτός που έχει σχήμα καμπύλης:

Το σκέπασμα του δοχείου είναι ~.

Από το ΑΕ Î·ÌÜÏÔ˜ < καμπή < ρ. κάμπτω.

καν (επίρρ.): χρησιμοποιείται για να δώσουμε

έμφαση σε άρνηση: Έφυγε χωρίς ~ να μου μι-

λήσει. Ούτε ~ μας ρώτησε αν συμφωνούμε

μαζί του!

κανάλι το: ❶ βαθύ και μακρύ αυλάκι για τη με-

ταφορά νερού που χρησιμοποιείται για πότι-

σμα μιας περιοχής. ❷ φυσικό ή τεχνητό

άνοιγμα σε θάλασσα, ποταμό κτλ., (και ει-

δικ.) η διώρυγα. ❸ (μτφ.) ζώνη συχνότητας

από την οποία εκπέμπονται σήματα εικόνας

και ήχου, και (συνεκδ.) σταθμός μετάδοσης

στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο: τηλεοπτικό

/ ραδιοφωνικό / κρατικό / ιδιωτικό ~. ❹ (μτφ.)

μέσο επικοινωνίας: Ανοίγει ~ επικοινωνίας

μεταξύ κυβέρνησης και εργαζομένων.

κανένας & κανείς καμία & καμιά κανένα

(αντων. αόρ.): ❶ (σε αρνητ. προτ.) χρησιμο-

ποιείται για να δηλώσουμε αόριστα ότι ούτε

για ένα πρόσωπο ή πράγμα δεν ισχύει ό,τι

αναφέρεται στην πρόταση: ~ δεν ήρθε σήμε-

ρα. ~ στιγμή δεν ήταν καλύτερη από αυτή. ❷

αναφέρεται αόριστα και γενικά σε πρόσωπο,

πράγμα, κατάσταση κτλ. = κάποιος: Μίλησε

~; Θες να παίξουμε ~ παιχνίδι; Αν δεν έρθει

~ γνωστός σύντομα, θα φύγουμε. ❸ (με αριθ-

μούς, ποσοτικά ουσ. κτλ.) δηλώνει κοντινό

μέγεθος, ποσότητα κτλ.: Ήταν ~ δεκαριά

γνωστοί. Το ταξίδι διαρκεί ~ δίωρο. κανένας

ο: γενικά και αόριστα ο καθένας, όλοι: Όταν

~ θέλει κάτι πολύ, το πετυχαίνει. �� αντω-

νυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

κάννη η: σωλήνας πυροβόλου όπλου μέσα από

τον οποίο εκτοξεύεται το βλήμα: Έβαλε την ~

στον κρόταφο και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

κανόνας ο: ❶ αρχές με βάση τις οποίες λει-

τουργεί κτ: ~ της Γραμματικής. Σέβομαι τους

άγραφους ~. ❷ ό,τι συμβαίνει συνήθως ή ό,τι

έχει καθιερωθεί να γίνεται ≠ εξαίρεση: Η ση-

μερινή κακή εμφάνιση της ομάδας ήταν η

εξαίρεση, όχι ο ~. κατά ~: συνήθως: Δεν έρ-

χεται ~, αλλά για σένα θα κάνει μια εξαίρε-

ση. ❸ όργανο με το οποίο χαράζουμε ευθείες

γραμμές ή μετράμε το μήκος = χάρακας. ❹

ύμνος της εκκλησίας. κανονικός -ή -ό: ❶ αυ-

τός που είναι σύμφωνος με τους υπάρχοντες

κανόνες: Έτρεχα με ~ ταχύτητα. ❷ αυτός που

είναι φυσιολογικός, που δεν παρουσιάζει

ανωμαλία: Η θερμοκρασία σου είναι ~. ❸ αυ-

τός που είναι κοντά στον μέσο όρο: Να μου

βάλεις μια ~ μερίδα. κανονικά: (επίρρ.) ❶

σύμφωνα με τον νόμο, με τους κανόνες: ~,

πρέπει να σε τιμωρήσω γι’ αυτό που έκανες.

❷ ακριβώς, όπως προβλέπεται: Tα σχολεία

θα λειτουργήσουν ~ αύριο, παρά την κακο-

καιρία. κανονικότητα η: η ιδιότητα του κα-

νονικού. κανονίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ ορίζω
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καμπάνια

κανόνας 

Î·Ì¿ÓÈ·
Î·Ì‹

Î·Ì›ÛÈÔ˜ ➞ Î¿ÌÔ˜
Î¿ÌÔ˜

Î·ÌfiÛÔ ➞ Î¿ÌÔÛÔ˜
Î¿ÌÔÛÔ ➞ Î¿ÌÔÛÔ˜

Î·ÌfiÛÔ˜ ➞ Î¿ÌÔÛÔ˜
Î¿ÌÔÛÔ˜

Î¿ÌÙˆ
Î·Ì‡ÏË ➞ Î·Ì‡ÏÔ˜

Î·Ì‡ÏÔ˜
Î·Ì˘ÏfiÙËÙ· ➞ Î·Ì‡ÏÔ˜
Î·Ì˘ÏˆÙfi˜ ➞ Î·Ì‡ÏÔ˜

Î¿Ì„Ë ➞ Î¿ÌÙˆ
Î·Ó

Î·Ó¿ÏÈ
Î¿ÓÂÈ ➞ Î¿Óˆ

Î·ÓÂ›˜ ➞ Î·Ó¤Ó·˜
Î·Ó¤Ó· ➞ Î·Ó¤Ó·˜

Î·Ó¤Ó·˜
*Î¿ÓË ➞ Î¿ÓÓË

Î¿ÓÓË
Î·ÓÔÓ¿ÎÈ ➞ Î·ÓfiÓÈ

Î·ÓfiÓ·˜
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τους κανόνες που ρυθμίζουν κτ: Έχω κανο-

νίσει όλες τις λεπτομέρειες. ❷ προγραμματί-

ζω, σχεδιάζω κτ με άλλον: Πότε κανονίσατε

να βγούμε; ❸ αναγκάζω κπ να συμμορφωθεί

= τιμωρώ: Όταν έλθει ο πατέρας σου, θα σε

κανονίσει! κανονισμός ο: ❶ σύνολο κανόνων

που ρυθμίζουν τη λειτουργία ενός οργανι-

σμού κτλ., καθώς και το σχετικό έντυπο: ο ~

της Βουλής. Κοίτα στην πρώτη σελίδα του ~

της πολυκατοικίας. κανονιστικός -ή -ό: αυτός

που έχει σχέση με την τήρηση ή την επιβολή

κανονισμού.

κανόνι το: ❶ πυροβόλο όπλο που εκτοξεύει με-

γάλα βλήματα σε μεγάλες αποστάσεις. ❷

(μτφ.) πρόσωπο που είναι πολύ καλό σε κτ:

Είναι ~ στη Φυσική. κανονάκι το: ❶ μικρό κα-

νόνι. ❷ ΜΟΥΣ παραδοσιακό μουσικό όργανο.

κανονιά η: βολή κανονιού και ο κρότος που

ακολουθεί: Η έκρηξη της φιάλης υγραερίου

έμοιαζε με ~. κανονιέρης ο: ❶ ο πυροβολητής.

❷ (μτφ.) ποδοσφαιριστής που βάζει πολλά

γκολ. κανονιοβολώ -ούμαι: (μτβ.) ρίχνω βολές

με κανόνι εναντίον κπ. κανονιοβολισμός ο:

κανονιά: Την ώρα της παρέλασης ακούστη-

καν ~ από τον Λυκαβηττό.

κάνω • μππ. καμωμένος: (μτβ.) ❶ φτιάχνω, κα-

τασκευάζω, δημιουργώ: Έκανα και λίγα κου-

λούρια. ❷ α. γεννώ: Έκανε κοριτσάκι. β. πα-

ράγω: Η ροδακινιά δεν έκανε φέτος ροδάκι-

να. ❸ τακτοποιώ, καθαρίζω: Θα ~ πρώτα τα

τζάμια και μετά το υπόλοιπο δωμάτιο. ❹

αποκτώ: Έχω κάνει καλούς φίλους στην

Κέρκυρα. ❺ προσφέρω: Τι δώρο να σου ~; =

χαρίζω. ❻ συχνά το ρ. κάνω με ουσιαστικό

είναι συνώνυμο με ρήμα ομόρριζο με το ου-

σιαστικό: ~ ταξίδι: ταξιδεύω. ~ συζήτηση: συ-

ζητώ. ~ θόρυβο: θορυβώ. ❼ ασκώ κπ επάγγελ-

μα: Για ένα διάστημα έκανα πωλήτρια. ➑ κα-

ταβάλλω προσπάθειες, προκειμένου να πε-

τύχω κτ: Θα ~ ό,τι μπορώ! ~ το χρέος μου. ❾

ενεργώ εναντίον κπ: Αν σε πειράξει, θα δεις

τι θα του ~! ❿ φέρνω κπ σε κάποια ευχάρι-

στη ή δυσάρεστη κατάσταση: Υπόσχομαι να

σε ~ ευτυχισμένη. ●11 αναγκάζω κπ να κάνει

κτ: Θα τον ~ να σου ζητήσει αμέσως συγγνώ-

μη. ●12 έχω σημαντική επίδραση σε κπ ή κτ,

συμβάλλω αποφασιστικά σε κτ: Έκανε το

κόμμα πρώτη πολιτική δύναμη. ●13 διορίζω,

εκλέγω: Tον έκαναν αρχηγό της ομάδας. ●14

προσποιούμαι: ~ πως δεν έχει λεφτά. ●15 εί-

μαι κατάλληλος για κπ ή κτ: Δεν ~ για πρόε-

δρος. ●16 σε ερώτηση για την υγεία κπ: Tι κά-

νετε; ●17 διανύω μια απόσταση: Έκανα δύο

χιλιόμετρα μέχρι να βρω φαρμακείο. ●18 χρει-

άζομαι ορισμένο χρόνο για κτ: Έκαναν δύο

μήνες να βγάλουν τα αποτελέσματα. ●19 προ-

ξενώ κτ σε κπ: Το πολύ ξενύχτι δεν ~ καλό.

●20 τριτοπρ. κοστίζει, έχει: Πόσο ~ αυτό; κά-

νει: απρόσ. α. για καιρικές συνθήκες: Το Πά-

σχα έκανε πολύ κρύο. β. επιτρέπεται: Δεν ~

να μιλάς έτσι!

καπέλο το: ❶ κάλυμμα του κεφαλιού, το οποίο

φοράμε για λόγους κομψότητας, προφύλαξης

ή επαγγελματικούς: Φορούσε ένα κόκκινο ~.

❷ (μτφ.) παράνομη αύξηση στην τιμή προϊό-

ντος: Πουλούσε τα κεράσια με ~. καπελώνω

-ομαι: (μτβ.) ❶ φοράω καπέλο σε κπ. ❷ (μτφ.)

επιβάλλω τις θέσεις μου σε άλλους: Κατηγό-

ρησε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει καπε-

λωθεί από τα κόμματα. καπέλωμα το: το να

επιβάλλει κπ τις θέσεις του σε μια ομάδα. κα-

πελάς ο, -ού η: πρόσωπο που κατασκευάζει ή

πουλάει καπέλα.

καπετάνιος ο, -ισσα η: ❶ κυβερνήτης πλοίου =

πλοίαρχος: Ο ~ έχει ανέβει στο κατάστρωμα.

❷ θηλ. α. σύζυγος καπετάνιου. β. γυναίκα κα-

πετάνιος. ❸ ΙΣΤ αρχηγός σώματος οπλισμέ-

νων ανδρών = οπλαρχηγός: Ήταν ~ στο αρ-

ματολίκι της Ρούμελης. καπετάν ο • άκλ.:

[οικ.] (με όνομα προσώπου) καπετάνιος: o ~

Ανδρέας. ~ φασαρίας: πρόσωπο που προκα-

λεί μεγάλη φασαρία ή αναστάτωση.

καπηλειό το: μικρή ταβέρνα. κάπελας ο: ιδιο-

κτήτης καπηλειού.

Από το ΑΕ Î·ËÏÂÖÔÓ «ταβέρνα».

καπηλεύομαι: (μτβ.) εκμεταλλεύομαι ιδεολο-

γίες, ιδανικά ή πρόσωπα για το δικό μου συμ-

φέρον: Κάποιοι δικαστές καπηλεύονται την

εξουσία που έχουν και ευνοούν άνομα συμ-

φέροντα. καπηλεία η. κάπηλος ο: αυτός που

καπηλεύεται κπ ή κτ.

καπιταλισμός ο: ΠΟΛ οικονομικό και κοινωνικό

σύστημα στο οποίο τα κεφάλαια των ιδιωτών

αποτελούν τον βασικό παράγοντα της οικο-

νομικής ζωής = κεφαλαιοκρατία. καπιταλι-

στικός -ή -ό. καπιταλιστής ο, -ίστρια η: οπα-

δός του καπιταλισμού.

Από το γαλλ. capitalisme, το οποίο προέρχεται από

το capital κι αυτό με τη σειρά του από το λατ.

capitalis (caput «κεφάλι»).

187

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

καπιταλισμός 

Î·ÓfiÓÈ
Î·ÓÔÓÈ¿ ➞ Î·ÓfiÓÈ

Î·ÓÔÓÈ¤ÚË˜ ➞ Î·ÓfiÓÈ
Î·ÓÔÓ›˙ˆ ➞ Î·ÓfiÓ·˜
Î·ÓÔÓÈÎ¿ ➞ Î·ÓfiÓ·˜

Î·ÓÔÓÈÎfi˜ ➞ Î·ÓfiÓ·˜
Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ· ➞ Î·ÓfiÓ·˜

Î·ÓÔÓÈÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜ ➞ Î·ÓfiÓÈ
Î·ÓÔÓÈÔ‚ÔÏÒ ➞ Î·ÓfiÓÈ
Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ➞ Î·ÓfiÓ·˜

Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Î·ÓfiÓ·˜
Î¿Óˆ

Î·ÂÏ¿˜ ➞ Î·¤ÏÔ
Î¿ÂÏ·˜ ➞ Î·ËÏÂÈfi

Î·¤ÏÔ
Î·ÂÏÔ‡ ➞ Î·¤ÏÔ

Î·¤ÏˆÌ· ➞ Î·¤ÏÔ
Î·ÂÏÒÓˆ ➞ Î·¤ÏÔ

Î·ÂÙ¿Ó ➞ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜
Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜

Î·ÂÙ¿ÓÈÛÛ· ➞ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜
Î·ËÏÂ›· ➞ Î·ËÏÂ‡ÔÌ·È

Î·ËÏÂÈfi
Î·ËÏÂ‡ÔÌ·È

Î¿ËÏÔ˜ ➞ Î·ËÏÂ‡ÔÌ·È
Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜

Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ ➞ 
Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜

Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ➞ 
Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜

Î·ÈÙ·Ï›ÛÙÚÈ· ➞ 
Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜
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καπνός ο • πληθ. καπνά (στη σημ. 2): ❶ μείγμα

από αέρια και στερεά σωματίδια, το οποίο

βγαίνει όταν καίμε κτ: Ο ~ του τσιγάρου με

ενοχλεί. γίνομαι ~: εξαφανίζομαι: Ο κλέφτης

πήρε το πορτοφόλι και έγινε ~. ❷ φυτό του

οποίου τα φύλλα χρησιμοποιούνται για την

κατασκευή τσιγάρων, πούρων κτλ.: Τα ελλη-

νικά ~ είναι καλής ποιότητας. ❸ προϊόν από

επεξεργασμένα φύλλα καπνού που το καπνί-

ζουν ή το μασούν: αρωματικός ~. καπνίζω

-ομαι: ❶ (μτβ. & με παράλ. αντικ., για άνθρ.)

εισπνέω και εκπνέω καπνό από τσιγάρο,

πούρο κτλ.: ~ δύο πακέτα την ημέρα. ~ σαν

φουγάρο. ❷ (μτβ.) εκθέτω κπ ή κτ στην επί-

δραση του καπνού: Το ταβάνι είναι καπνι-

σμένο από τα κεριά. ❸ (μτβ.) συντηρώ ορι-

σμένες τροφές με έκθεσή τους σε καπνό που

προέρχεται από φωτιά: ~ κρέας χοιρινό. ❹

(αμτβ., για πργ.) βγάζω καπνό: Το τζάκι ~.

κάπνισμα το: το να καπνίζει κανείς: Aπαγο-

ρεύεται το ~. καπνιστής ο, -ίστρια η: πρόσω-

πο που συνηθίζει να καπνίζει. καπνιστήριο

το: ειδικός χώρος για κάπνισμα. κάπνα η: ❶

καπνός: Τσούζαν τα μάτια μας από την ~. ❷

καπνιά, αιθάλη: Έπεσε ~ από την καπνοδό-

χο στο τζάκι. καπνιά η: η μαύρη σκόνη που

αφήνει ο καπνός: Η σόμπα γέμισε ~.

κάποιος -α -ο (αντων. αόρ.) • & (κυρ. σε θέση

ουσ.) [προφ.] γεν. εν. καποιανού, πληθ. κα-

ποιανών: ❶ αναφέρεται αόριστα και γενικά

σε πρόσωπο, πράγμα, κατάσταση κτλ.: Σε ζή-

τησε ~ στο τηλέφωνο. Για να μην έρθει, ~ πρό-

βλημα θα έχει! ❷ δηλώνει ποσότητα, μέγεθος

κτλ. που δεν είναι μεγάλο ή πολύ, αλλά ούτε

και τόσο μικρό ή λίγο, ώστε να το αγνοήσου-

με: Βρήκα ~ δυσκολίες, αλλά όχι πολλές. ❸

δηλώνει μέρος ενός συνόλου: ~ μπορεί να δε-

χθούν, αλλά όχι όλοι. ❹ (ως επίθ., για πρόσ.)

αυτός που είναι σπουδαίος, που έχει σημα-

ντική θέση, δύναμη ή αξία: Από τότε που κέρ-

δισε το λαχείο, νομίζει ότι είναι ~.�� αντω-

νυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

κάποτε (επίρρ.): σε κπ χρονική στιγμή που δεν

προσδιορίζεται, στο παρελθόν ή στο μέλλον:

Ήταν ~ ένας βασιλιάς. Θα σου απαντήσει ~,

αλλά δεν ξέρω πότε.

κάπου (επίρρ.): ❶ σε κπ σημείο που δεν προσ-

διορίζεται ακριβώς: ~ μέσα στο γραφείο εί-

ναι, αλλά δεν το βλέπω! (και μτφ.) ~ πρέπει

να έχω σφάλει κι εγώ! ❷ (με επανάληψη) με-

ρικές φορές, όχι συχνά: ~ ~ μας θυμάται και

παίρνει τηλέφωνο. ❸ (σε αριθμ. έκφρ.) για

ποσότητα που δεν προσδιορίζεται ακριβώς =

περίπου: Είναι ~ δέκα μαθητές.

κάπως (επίρρ.): ❶ με κάποιον τρόπο που δεν

προσδιορίζεται: ~ πρέπει να το λύσουμε και

αυτό το θέμα. ~ έτσι έγινε και… ❷ σε μικρό

βαθμό ή ποσότητα = λίγο: Είναι ~ φοβισμέ-

νη. Ζαλίζομαι ~.

καραβάνι το: ❶ ομάδα ταξιδιωτών που ταξι-

δεύουν μαζί, κυρίως στην έρημο, με καμήλες

και άλλα ζώα: ~ Βεδουΐνων διασχίζουν τη

Σαχάρα. ❷ (μτφ.) μεγάλη ομάδα ανθρώπων

που μετακινούνται προς μια περιοχή: ~ προ-

σφύγων.

Από τη μσν. λ. καραβάνι και αυτή με τη σειρά της

από την περσική karwan.

καραντίνα η: απομόνωση ανθρώπων ή ζώων

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να με-

ταδώσουν επιδημίες: Τα κοπάδια μπήκαν σε

~, επειδή εντοπίστηκε κρούσμα μελιταίου

πυρετού.

καρατομώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ κόβω το κεφάλι κπ

= αποκεφαλίζω: Στη Γαλλική Επανάσταση

πολλοί αντίπαλοι του Ροβεσπιέρου καρατο-

μήθηκαν. ❷ (μτφ.) διώχνω κπ από τη θέση του

= απολύω: Μετά τις αποκαλύψεις του Τύπου,

καρατομήθηκε η ηγεσία της Αστυνομίας. κα-

ρατόμηση η.

Από το AE ρ. Î·Ú·ÙÔÌá, σύνθετο από τα κάρα «κε-

φάλι» + ÙÔÌá (< τομή < ρ. τέμνω «κόβω»).

κάρβουνο το: στερεό καύσιμο που είτε βγαίνει

από τη γη είτε παράγεται από το κάψιμο ξύ-

λου = [επίσ.] άνθρακας. καρβουνιάζω: (αμτβ.)

γίνομαι κάρβουνο.

καρδιά η: ❶ ΙΑΤΡ κοίλο μυϊκό όργανο που λει-

τουργεί ως αντλία για την κυκλοφορία του

αίματος και βρίσκεται στο αριστερό μέρος

του ανθρώπινου θώρακα: εγχείρηση καρ-

διάς. ❷ το κέντρο των συναισθημάτων του

ανθρώπου: Θα περάσεις καλά μαζί του, έχει

χρυσή ~. από καρδιάς / με όλη μου την ~ / από

τα βάθη της καρδιάς μου: με πλήρη ειλικρί-

νεια και αγάπη. γελώ με την ~ μου: γελάω

πάρα πολύ. πήγε να σπάσει η ~ μου: φοβή-

θηκα πολύ. το λέει η ~ του: έχει πολύ θάρ-

ρος. ❸ το κέντρο, το μέσο (τοπικά ή χρονι-

κά): στην ~ της Βενετίας, στην πλατεία του

Αγίου Μάρκου. Στην ~ του καλοκαιριού ξέ-

σπασε μια απίστευτη κακοκαιρία. ❹ (μτφ.)
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καπνός

καρδιά 

Î¿Ó· ➞ Î·Ófi˜
Î·ÓÈ¿ ➞ Î·Ófi˜

Î·Ó›˙ˆ ➞ Î·Ófi˜
Î¿ÓÈÛÌ· ➞ Î·Ófi˜

Î·ÓÈÛÙ‹ÚÈÔ ➞ Î·Ófi˜
Î·ÓÈÛÙ‹˜ ➞ Î·Ófi˜

Î·Ó›ÛÙÚÈ· ➞ Î·Ófi˜
Î·Ófi˜

Î¿ÔÈÔ˜
Î¿ÔÙÂ
Î¿Ô˘
Î¿ˆ˜

Î·Ú·‚¿ÓÈ
Î·Ú·ÓÙ›Ó·

Î·Ú·ÙfiÌËÛË ➞ Î·Ú·ÙÔÌÒ
Î·Ú·ÙÔÌÒ

Î·Ú‚Ô˘ÓÈ¿˙ˆ ➞ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ
Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ

Î·Ú‰È¿
Î·Ú‰È·Î‹ ➞ Î·Ú‰È¿

Î·Ú‰È·Îfi˜ ➞ Î·Ú‰È¿

TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt  05-11-07  11:08  ™ÂÏ›‰·188



το κεντρικό στοιχείο, η ουσία: Η ~ της κρί-

σης εντοπίζεται στις κακές τους σχέσεις. ❺

το εσωτερικό τμήμα, το τρυφερό μέρος ενός

φυτού ή καρπού: η ~ του μαρουλιού. καρ-

διακός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει σχέση με την

καρδιά και τη λειτουργία της: Υπέστη βαρύ

~ επεισόδιο. ❷ αυτός με τον οποίο μας συν-

δέουν στενοί συναισθηματικοί δεσμοί: Με-

γαλώσαμε μαζί, είμαστε φίλοι ~. καρδιακός

ο, -ή η: πρόσωπο που πάσχει από την καρ-

διά του.

καρέκλα η: ❶ έπιπλο που χρησιμοποιείται ως

κάθισμα για ένα άτομο και έχει στήριγμα για

την πλάτη: Αγόρασε καινούριες ~ για το γρα-

φείο του. ❷ (μτφ.) αξίωμα ή θέση: Δε νοιάζε-

ται για τον λαό, τον ενδιαφέρει μόνο η ~ του

υπουργού.

καρκίνος ο: ❶ ΙΑΤΡ κακοήθης όγκος που δημι-

ουργείται στους ιστούς των ανθρώπων ή

των ζώων: ~ των πνευμόνων. ❷ Καρκίνος ο:

α. ΑΣΤΡΟΝ ονομασία αστερισμού. β. ΑΣΤΡΟΛ

το τέταρτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, κα-

θώς και το πρόσωπο που ανήκει σε αυτό.

καρκινογόνος -ος & [προφ.] -α -ο: αυτός που

προκαλεί ή ευνοεί την εμφάνιση της ασθέ-

νειας του καρκίνου: Σε πολλά τρόφιμα ανι-

χνεύτηκαν ~ ουσίες.

καρπός ο: ❶ προϊόν φυτού: Tο κεράσι είναι ~

της κερασιάς. ❷ (μτφ.) προϊόν ανθρώπινης

δραστηριότητας: Tο βιβλίο αυτό είναι ~ έρευ-

νας δέκα ετών. Απολαμβάνει τους ~ των κό-

πων του. ❸ ΑΝΑΤ το τμήμα του χεριού ανάμε-

σα στο μπράτσο και στο χέρι. καρπερός -ή

-ό: ❶ αυτός που δίνει πολλούς καρπούς: ~

χωράφι = γόνιμος, εύφορος. ❷ (για άνθρωπο

ή ζώο) αυτός που γεννά πολλά παιδιά: ~ αγε-

λάδα. καρπίζω: (αμτβ.) βγάζω καρπούς. καρ-

πώνομαι: (μτβ.) αποκομίζω κέρδος ή ωφέλεια

από κτ: Δουλεύουν όλοι, αλλά πάντα αυτός ~

τη δόξα.

καρποφόρος -α -ο: ❶ αυτός που παράγει καρ-

πούς: ~ δέντρο. ❷ (μτφ., για ενέργεια κτλ.) αυ-

τός που αποβαίνει ωφέλιμος = γόνιμος: H

συνάντησή τους ήταν πολύ ~. καρποφορώ:

(αμτβ.) ❶ παράγω καρπούς: Οι λεμονιές αυ-

τές ~ δύο φορές τον χρόνο. ❷ (μτφ., για ενέρ-

γεια, δραστηριότητα) έχω θετικά αποτελέ-

σματα = αποδίδω: Καρποφόρησαν οι δια-

πραγματεύσεις. καρποφορία η.

κάρτα η: ❶ μικρό ορθογώνιο κομμάτι από σκλη-

ρό χαρτί ή πλαστικό στο οποίο αναγράφο-

νται ή πιστοποιούνται τα στοιχεία του κατό-

χου: ~ απεριορίστων διαδρομών (σε μέσο μα-

ζικής μεταφοράς). επαγγελματική ~ (δηλώνει

το επάγγελμα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο

κτλ. κπ). πιστωτική ~ (χρησιμοποιείται αντί

χρημάτων). ❷ ορθογώνιο κομμάτι από σκλη-

ρό χαρτί με κπ παράσταση στη μια πλευρά, το

οποίο στέλνουμε ταχυδρομικά σε φίλους ή

γνωστούς: χριστουγεννιάτικη ~. ❸ ΑΘΛ κόκ-

κινη / κίτρινη ~: κάρτα με την οποία ο διαιτη-

τής βγάζει από το παιχνίδι ή προειδοποιεί

παίκτη. ❹ ΤΕΧΝΟΛ εξάρτημα του υπολογιστή:

~ ήχου / γραφικών.

καρύδι το: ❶ καρπός της καρυδιάς. κάθε καρυ-

διάς ~: πλήθος ανθρώπων κάθε είδους: Στο

πάρτι είχε μαζευτεί ~. σκληρό ~: άτομο που

έχει χαρακτήρα και συμπεριφορά σκληρή ή

προβάλλει ισχυρή αντίσταση σε κτ. ❷ [οικ.]

προεξοχή στη μέση του λαιμού. καρυδιά η: εί-

δος δέντρου. καρυδένιος -α -ο: αυτός που εί-

ναι από ξύλο καρυδιάς. καρυδώνω: (μτβ.)

πιέζω κπ στον λαιμό, στο καρύδι, για να τον

σκοτώσω = στραγγαλίζω.

καρφί το: ❶ μακρόστενο μεταλλικό αντικείμε-

νο με μια μυτερή και μια πιο πλατιά πλευρά,

το οποίο χρησιμεύει στη στήριξη ή συναρμο-

λόγηση αντικειμένων ή κατασκευών: Κρέμα-

σα τον πίνακα με ένα ~. ❷ [μειωτ.] (μτφ.) άν-

θρωπος που αποκαλύπτει σε τρίτους πράξεις

άλλου: Αν το πεις στον διευθυντή, θα είσαι

μεγάλο ~. ❸ [προφ.] (μτφ.) προσβλητικό σχό-

λιο που με πλάγιο τρόπο δηλώνει αυτό που

πραγματικά θέλουμε να πούμε: Συνεχώς έρι-

χνε ~ στην πεθερά της. ❹ ΑΘΛ (στο βόλεϊ, τέ-

νις κτλ.) αιφνιδιαστικό και δυνατό χτύπημα

της μπάλας προς την αντίπαλη περιοχή. καρ-

φώνω -ομαι (μτβ.). κάρφωμα το. καρφωτός

-ή -ό. καρφωτά (επίρρ.).

καρφίτσα η: ❶ μικρή και λεπτή μεταλλική βελό-

να, μυτερή από τη μια πλευρά και με στρογ-

γυλή κεφαλή από την άλλη, που χρησιμοποι-

είται στη ραπτική. δεν πέφτει ~: για μέρος που

έχει πάρα πολύ κόσμο. ❷ κόσμημα που φο-

ριέται συνήθως στο πέτο. καρφιτσώνω -ομαι

(μτβ.). καρφίτσωμα το.

κάστρο το: κτίσμα περιστοιχισμένο από πανύ-

ψηλους τοίχους, που προστάτευε την πόλη

και τους κατοίκους της από τους εισβολείς =

φρούριο, οχυρό: το ~ της Δημητσάνας.

κατα- κατ- καθ- & κατά- κάτ- κάθ-: ως ά  συνθ.

δηλώνει: ❶ α. κάτω, προς τα κάτω: κατέρχο-

μαι. β. (μτφ.) ηρεμία, σταμάτημα κπ ανατα-

ραχής: καταλαγιάζω. ❷ ότι αυτό που εκφρά-
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Î·ÚÎ›ÓÔ˜
Î·ÚÂÚfi˜ ➞ Î·Úfi˜
Î·Ú›˙ˆ ➞ Î·Úfi˜

Î·Úfi˜
Î·ÚÔÊÔÚ›· ➞ Î·ÚÔÊfiÚÔ˜

Î·ÚÔÊfiÚÔ˜
Î·ÚÔÊÔÚÒ ➞ Î·ÚÔÊfiÚÔ˜

Î·ÚÒÓÔÌ·È ➞ Î·Úfi˜
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Î·ÚÊˆÙ¿ ➞ Î·ÚÊ›

Î·ÚÊˆÙfi˜ ➞ Î·ÚÊ›
Î¿ÛÙÚÔ

Î·Ù’ ➞ Î·Ù¿1

Î·Ù- ➞ Î·Ù·-
Î¿Ù- ➞ Î·Ù·-
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ζει το β΄ συνθ. γίνεται ή ισχύει σε μεγάλο

βαθμό ή απολύτως: κατακοκκινίζω, κατά-

καρδα. ❸ το μέσο της χρονικής περιόδου που

δηλώνει το β΄ συνθ.: κατακαλόκαιρο, κατα-

μεσήμερο. ❹ εναντιότητα, βία, πίεση: κατα-

πιέζω. ❺ κατάταξη: καταμετρώ.

κατά1 & (πριν από φωνήεν) κατ’ & καθ’

(πρόθ.): δηλώνει ❶ (+ αιτ.) τον τρόπο με τον

οποίο γίνεται κτ: ~ λάθος / τύχη / σύμπτωση /

κανόνα. ❷ (+ γεν.) αντίθεση, εναντίωση σε κτ

ή κπ = εναντίον ≠ υπέρ: Είναι ~ της θανατι-

κής ποινής. ❸ (+ αιτ.) αναφορά σε ορισμένη

θεωρία ή άποψη κάποιου = σύμφωνα με: ~

τον Αριστοτέλη / γενική ομολογία. ❹ (+ αιτ. /

επίρρ.) τοπικό ή χρονικό σημείο κοντινό σε

αυτό που αναφέρουμε: Θα έλθει ~ τις 10. Έλα

~ δω. ❺ (+ αιτ.) επιμερισμό, κατανομή ενός

συνόλου σε μέρη: Έφτασαν ~ ομάδες και όχι

όλοι μαζί. κατά2 (επίρρ.): αρνητικά, εχθρικά

= εναντίον ≠ υπέρ: Ψήφισε ~. κατά τα: αρνη-

τικά σημεία μιας κατάστασης = μειονεκτήμα-

τα ≠ υπέρ: Βρήκα περισσότερα τα ~ της πρό-

τασής του, οπότε αρνήθηκα.

καταβάλλω -ομαι • πρτ. κατέβαλλα, αόρ. κατέ-

βαλα, παθ. αόρ. καταβλήθηκα, μππ. καταβε-

βλημένος & [σπάν.] καταβλημένος: (μτβ.) ❶

νικώ, φθείρω κπ: Μην αφήσεις το άγχος να

σε ~. Τον κατέβαλε η αρρώστια. = καταπονώ.

❷ διαθέτω τις σωματικές ή ψυχικές μου δυ-

νάμεις σε κτ: ~ υπεράνθρωπες προσπάθειες

να είμαι υπομονετικός. ❸ [επίσ.] δίνω χρη-

ματικό ποσό ≠ εισπράττω: Τα χρήματα κα-

ταβάλλονται στην τράπεζα. καταβολή η.

καταγγέλλω -ομαι • πρτ. κατήγγελλα, αόρ. κα-

τήγγειλα & κατάγγειλα, παθ. αόρ. καταγγέλ-

θηκα: (μτβ.) ❶ κάνω μήνυση εναντίον κπ: Κα-

τήγγειλαν τη ληστεία στο αστυνομικό τμήμα.

❷ αναφέρω παράνομη πράξη, εκφράζω δη-

μόσια την αντίθεσή μου εναντίον προσώπου

ή ενέργειας: Οι οικολόγοι κατήγγειλαν την

καταστροφή. καταγγελία η.

καταγίνομαι • μόνο ενστ. και πρτ.: (αμτβ.)

ασχολούμαι σοβαρά και με επιμονή με κτ: Τε-

λευταία ~ με την ποίηση.

κάταγμα το: ΙΑΤΡ σπάσιμο κόκαλου: ~ της σπον-

δυλικής στήλης / κρανίου. 

κατάγομαι • μόνο ενστ. και πρτ.: (αμτβ.) προ-

έρχομαι από κάπου (τόπο, οικογένεια, φυλή):

~ από την Ελλάδα. ~ από μεγάλη οικογένεια

πολιτικών. καταγωγή η.

καταγράφω -ομαι • αόρ. κατέγραψα, παθ. αόρ.

καταγράφηκα & -φτηκα, μππ. καταγραμμένος

& [επίσ.] καταγεγραμμένος: (μτβ.) ❶ γράφω

επίσημα στοιχεία κατά σειρά ή σε κατάλογο:

~ στατιστικά στοιχεία. ❷ παρατηρώ και ση-

μειώνω ειδικά στοιχεία, γεγονότα: Οι σεισμο-

γράφοι ~ από χθες σεισμικές δονήσεις. ❸ εκ-

θέτω γραπτά εντυπώσεις, απόψεις κτλ.: Ο

ποιητής ~ εντυπώσεις της παιδικής του ηλι-

κίας. ❹ αποτυπώνω εικόνες, ήχους χρησιμο-

ποιώντας τεχνικά μέσα (κάμερα, μαγνητόφω-

νο, φωτογραφική μηχανή κτλ.): Οι κάμερες

κατέγραψαν τα επεισόδια. καταγραφή η.

καταδεικνύω - ομαι: [επίσ.] (μτβ.) δείχνω, φα-

νερώνω κτ με σαφήνεια = αποδεικνύω: Θα

καταδείξω ευθύς αμέσως την ορθότητα του

συλλογισμού μου. κατάδειξη η. καταδεικτι-

κός -ή -ό.

καταδέχομαι: (μτβ.) ❶ (συνήθ. για άνθρ. διαφο-

ρετικής κοινωνικής τάξης) συναναστρέφομαι

κπ ή έχω επαφή με κπ χωρίς να δείχνω υπερο-

ψία: Σε αντίθεση με την οικογένειά της, η Μα-

ρία πάντα μας καταδεχόταν. ❷ δέχομαι να κά-

νω κτ που κανονικά δε θεωρώ αντάξιό μου: Δεν

καταδέχεται να μας απαντήσει! καταδεκτικός

-ή -ό ≠ ακατάδεκτος. καταδεκτικότητα η.

καταδίδω: (μτβ.) φανερώνω σε κπ πράξεις άλ-

λων, συνήθως παράνομες ή μυστικές = προ-

δίδω: Κατέδωσε τους συνεργάτες του στον

εχθρό. καταδότης ο, -τρια η.

καταδικάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ μετά από δίκη, κρί-

νω κπ ένοχο και του επιβάλλω ποινή ≠ αθω-

ώνω: Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγο-

ρούμενο σε τριετή φυλάκιση. ❷ εκφράζω δη-
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Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ ➞ Û¯. Î·Ù·Ú¯‹Ó
Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ➞ Î·Ù·Ú¯‹Ó

Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ➞ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó
Î·Ù’ Â˘ıÂ›·Ó ➞ Î·ÙÂ˘ıÂ›·Ó

Î·Ù¿ ➞ Î·Ù¿1

Î·Ù·-
Î·Ù¿- ➞ Î·Ù·-

Î·Ù¿1

Î·Ù¿2 ➞ Î·Ù¿1

Î·Ù·‚¿ÏÏˆ
Î·Ù¿‚·ÛË ➞ Î·ÙÂ‚·›Óˆ
Î·Ù·‚ÔÏ‹ ➞ Î·Ù·‚¿ÏÏˆ

Î·Ù·‚Ú¤¯ˆ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ➞ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏˆ

Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏˆ
Î·Ù·Á›ÓÔÌ·È

Î¿Ù·ÁÌ·
Î·Ù¿ÁÔÌ·È

Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ➞ Î·Ù·ÁÚ¿Êˆ
Î·Ù·ÁÚ¿Êˆ

Î·Ù·ÁˆÁ‹ ➞ Î·Ù¿ÁÔÌ·È
Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ˆ

Î·Ù·‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·‰ÂÈ-
ÎÓ‡ˆ

Î·Ù¿‰ÂÈÍË ➞ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ˆ
Î·Ù·‰ÂÎÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·‰¤¯Ô-

Ì·È
Î·Ù·‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ➞ Î·Ù·‰¤-

¯ÔÌ·È
Î·Ù·‰¤¯ÔÌ·È

Î·Ù·‰›‰ˆ
Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ˆ

Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙ¤Ô˜ ➞ Î·Ù·‰ÈÎ¿-
˙ˆ

Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ➞ Î·Ù·‰ÈÎ¿-
˙ˆ

Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·‰È-
Î¿˙ˆ

Î·Ù·‰›ÎË ➞ Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ˆ
Î·Ù·‰ÈˆÎÙÈÎfi ➞ Î·Ù·-

Î·Ù·‰ÈˆÎÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·‰ÈÒÎˆ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·‰›ˆÍË ➞ Î·Ù·-

Î·Ù·‰fiÙË˜ ➞ Î·Ù·‰›‰ˆ
Î·Ù·‰fiÙÚÈ· ➞ Î·Ù·‰›‰ˆ
Î·Ù·‰˘Ó·ÛÙÂ‡ˆ ➞ Î·Ù·-

Σύνθετα με κατα-

προς τα κάτω

κατέρχομαι

σε μεγάλο βαθμό,

πάρα πολύ

καταβρέχω
καταδυναστεύω
κατάκοπος
κατάπαυση

καταπραϋντικό
κατάσβεση
κατατρομάζω
κατατρομοκρατώ
καταχαρούμενος
κατάχλωμος
καταχρεωμένος
καταψύκτης
κατάψυξη

καταψύχω
κατεπειγόντως
κατεπείγων

βία, εναντίον

καταδιωκτικό
καταδιωκτικός
καταδιώκω
καταδίωξη

καταναγκάζω
καταναγκασμός
καταναγκαστικός
καταπίεση
καταπιεστής
καταπιεστικός
κατατρέχω
καταψηφίζω
καταψήφιση

κατάταξη

καταμέτρηση
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μόσια και με έντονο τρόπο την αντίθεσή μου

σε κπ ή κτ ≠ επιδοκιμάζω: Οι φοιτητές ~ τον

πόλεμο στο Ιράκ. ❸ εμποδίζω κτ να έχει κα-

λή εξέλιξη: Τα ελαττώματά του καταδίκασαν

τη σχέση του. καταδίκη η. καταδικαστικός -ή

-ό. καταδικαστικά (επίρρ.). καταδικαστέος -α

-ο: αυτός που πρέπει να καταδικάζεται ή να

καταδικαστεί.

καταδύομαι: (αμτβ.) βυθίζομαι στο νερό ≠ ανα-

δύομαι: Οι δύτες ~ σε μεγάλο βάθος. κατάδυ-

ση η: ❶ βύθιση στο νερό. ❷ ΑΘΛ πληθ. άθλη-

μα κατά το οποίο οι αθλητές βουτούν σε πι-

σίνα από βατήρα. καταδύτης ο, -ύτρια η.

καταζητώ -ούμαι: (μτβ.) αναζητώ κπ που έχει

διαπράξει αδίκημα, για να τον συλλάβω: Ο λη-

στής ~ από τις αρχές. καταζητούμενος ο, -η η.

καταθέτω -τίθεμαι • αόρ. κατέθεσα & κατάθεσα,

αόρ. κατατέθηκα & [επίσ.] κατετέθην, μππ. κα-

τατεθειμένος: (μτβ.) ❶ δίνω πληροφορίες για

κπ γεγονός στην αστυνομία ή στο δικαστήριο:

Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν υπέρ της. ❷ δίνω

χρηματικό ποσό σε τράπεζα για αποταμίευση,

δωρεά κτλ.: Κατέθεσα στον λογαριασμό του

3.000 ευρώ. ❸ τοποθετώ κτ κάπου με επιση-

μότητα: Οι μαθητές κατέθεσαν στεφάνι στο

μνημείο. ❹ δίνω, παρουσιάζω σε δημόσιο ορ-

γανισμό ή υπηρεσία επίσημα έγγραφα ή άλλα

στοιχεία: Κατέθεσα όλα τα απαραίτητα έγγρα-

φα. Κατατέθηκε νομοσχέδιο προς ψήφιση. ��

σχ. θέτω. κατάθεση η. καταθέτης ο, -τρια η:

πρόσωπο που καταθέτει (σημ. 2).

Από το AE ρ. κατατίθημι, κατατίθεμαι «αποθέτω,

τοποθετώ κάτω, πληρώνω», το οποίο ήδη κατά την

ελνστ. εποχή σήμαινε «δίνω μαρτυρία».

καταθλίβω -ομαι • αόρ. κατέθλιψα, απαρ. κα-

ταθλίψει: (μτβ.) προκαλώ σε κπ πολύ μεγάλη

θλίψη, έντονα άσχημη διάθεση: Τα έρημα το-

πία με ~. κατάθλιψη η: ΨΥΧΟΛ ψυχική αρρώ-

στια που χαρακτηρίζεται από απαισιοδοξία,

απογοήτευση και απώλεια ενδιαφέροντος για

τη ζωή. καταθλιπτικός -ή -ό. καταθλιπτικά

(επίρρ.). καταθλιπτικός ο, -ή η: πρόσωπο που

υποφέρει από κατάθλιψη.

Από το AE ρ. καταθλίβω «προκαλώ κατάθλιψη».

καταιγίδα η: έντονη βροχή με δυνατό άνεμο και

αστραπές = νεροποντή: Σφοδρή ~ ξέσπασε.

Από το AE ρ. καταιγίζω «εφορμώ σαν θύελλα».

καταιγισμός ο: ❶ το να ρίχνει κπ αντικείμενα

εναντίον στόχου ασταμάτητα και με ορμή: Οι

διαδηλωτές δέχτηκαν ~ από πέτρες και ξύλα.

❷ (μτφ.) χαρακτηρισμός για κτ που μας έρ-

χεται με ιδιαίτερη ένταση και συχνότητα =

χείμαρρος, πληθώρα: ~ ειδήσεων/πληροφο-

ριών. καταιγιστικός -ή -ό: ~ πυρά. καταιγι-

στικά (επίρρ.).

κατάκοιτος -η -ο: αυτός που παραμένει στο κρε-

βάτι, επειδή έχει κπ σοβαρή αρρώστια ή λόγω

γηρατειών: Η γιαγιά τα τελευταία πέντε χρό-

νια ήταν ~.

κατακόρυφος -η -ο: ❶ αυτός που έχει φορά προς

το κέντρο της γης, τέμνοντας νοητά τον ορί-

ζοντα κάθετα ≠ οριζόντιος: ~ γραμμή/ άξονας.

❷ (μτφ.) απότομος και πολύ μεγάλος: Σημει-

ώθηκε ~ άνοδος της ανεργίας. κατακόρυφος

η: (ενν. γραμμή). κατακόρυφο το: το ανώτερο

σημείο = αποκορύφωμα: H αγωνία έχει φτά-

σει στο ~. κατακόρυφα (επίρρ.).

κατακραυγή η: έντονη δημόσια αντίθεση σε πρά-

ξη ή γεγονός που δε μας αρέσει ή με το οποίο

διαφωνούμε: Τα σκληρά αυτά μέτρα προκά-

λεσαν την ~ όλου του πολιτικού κόσμου. 

κατακρίνω -ομαι • πρτ. και αόρ. κατέκρινα:

(μτβ.) εκφράζω την αντίθεσή μου, αποδοκι-

μάζω τις πράξεις ή τη συμπεριφορά κπ: Tην

~ για το ψέμα που είπε. κατακριτέος -α -ο: αυ-

τός που πρέπει να κατακρίνεται.

κατακτώ & -άω -ιέμαι & -ώμαι: (μτβ.) ❶ με

στρατιωτικές δυνάμεις υποτάσσω και έχω

στην κυριαρχία μου χώρα ή περιοχή: Oι Γερ-

μανοί κατέκτησαν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις

την περίοδο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. ❷

καταφέρνω να πετύχω έναν δύσκολο στόχο:

Οι Σοβιετικοί κατέκτησαν πρώτοι το διάστη-

μα. ❸ (μτφ.) καταφέρνω να κερδίσω την εμπι-

στοσύνη, την καλή γνώμη ή τη συμπάθεια κπ:

Με την εργατικότητά του κατέκτησε τους συ-

ναδέλφους του. κατάκτηση η: το να κατακτά

κανείς κπ ή κτ και αυτό που κατακτά. κατα-

κτητής ο, -ήτρια η. κατακτητικός -ή -ό. κατα-

κτητικά (επίρρ.). κατακτητικότητα η.

καταλαβαίνω • αόρ. κατάλαβα: (μτβ.) ❶ κατα-

νοώ κτ, χρησιμοποιώ το μυαλό για να συλ-

λάβω το νόημά του: Δεν μπορεί να καταλάβει

τα νομικά θέματα. Δεν ~ ισπανικά. κάνω ό,τι

~: κάνω ό,τι νομίζω ότι είναι σωστό. ❷ αντι-

λαμβάνομαι κπ ή κτ με τις αισθήσεις μου: Δεν

είχα καταλάβει ότι το φαγητό ήταν καυτό. ❸

συναισθάνομαι τα ιδιαίτερα προβλήματα ή

τις ανησυχίες κπ: ~ την απογοήτευσή του. Οι
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καταδύομαι

καταλαβαίνω 

Î·Ù·‰‡ÔÌ·È
Î·Ù¿‰˘ÛË ➞ Î·Ù·‰‡ÔÌ·È
Î·Ù·‰‡ÙË˜ ➞ Î·Ù·‰‡ÔÌ·È

Î·Ù·‰‡ÙÚÈ· ➞ Î·Ù·‰‡ÔÌ·È
Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ➞ Î·Ù·˙ËÙÒ
Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ➞ Î·Ù·˙Ë-

ÙÒ
Î·Ù·˙ËÙÒ

Î·Ù¿ıÂÛË ➞ Î·Ù·ı¤Ùˆ
Î·Ù·ı¤ÙË˜ ➞ Î·Ù·ı¤Ùˆ

Î·Ù·ı¤ÙÚÈ· ➞ Î·Ù·ı¤Ùˆ
Î·Ù·ı¤Ùˆ

Î·Ù·ıÏ›‚ˆ
Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ ➞ Î·Ù·ıÏ›‚ˆ
Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ ➞ Î·Ù·ıÏ›‚ˆ

Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·ıÏ›‚ˆ
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ➞ Î·Ù·ıÏ›‚ˆ

Î·Ù·ÈÁ›‰·
Î·Ù·ÈÁÈÛÌfi˜

Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎ¿ ➞ Î·Ù·ÈÁÈ-
ÛÌfi˜

Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·ÈÁÈ-
ÛÌfi˜

Î·Ù·Î·ÏfiÎ·ÈÚÔ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù¿Î·Ú‰· ➞ Î·Ù·-

Î·Ù¿ÎÔÈÙÔ˜
Î·Ù·ÎÔÎÎÈÓ›˙ˆ ➞ Î·Ù·-

Î·Ù¿ÎÔÔ˜ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ➞ Î·Ù·ÎfiÚ˘-

ÊÔ˜
Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ➞ Î·Ù·ÎfiÚ˘-

ÊÔ˜
Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˜
Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹

Î·Ù·ÎÚ›Óˆ
Î·Ù·ÎÚÈÙ¤Ô˜ ➞ Î·Ù·ÎÚ›Óˆ

Î·Ù¿ÎÙËÛË ➞ Î·Ù·ÎÙÒ
Î·Ù·ÎÙËÙ‹˜ ➞ Î·Ù·ÎÙÒ

Î·Ù·ÎÙËÙÈÎ¿ ➞ Î·Ù·ÎÙÒ
Î·Ù·ÎÙËÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·ÎÙÒ

Î·Ù·ÎÙËÙÈÎfiÙËÙ· ➞ Î·Ù·-
ÎÙÒ

Î·Ù·ÎÙËÙÈÎÒ˜ ➞ Î·Ù·ÎÙÒ
Î·Ù·ÎÙ‹ÙÚÈ· ➞ Î·Ù·ÎÙÒ

Î·Ù·ÎÙÒ
Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ
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γονείς του δεν τον ~. καταληπτός -ή -ό: αυ-

τός που τον καταλαβαίνουμε εύκολα.

Από το AE ρ. καταλαμβάνω «συλλαμβάνω με τον

νου, κατανοώ» (< κατά + λαμβάνω). �� σχ. κατα-

λαμβάνω.

καταλαμβάνω -ομαι • αόρ. κατέλαβα, απαρ. κα-

ταλάβει, παθ. αόρ. καταλήφθηκα & [επίσ.] κα-

τελήφθην, απαρ. καταληφθεί, μππ. κατειλημμέ-

νος: (μτβ.) ❶ κυριεύω μια χώρα, περιοχή κτλ.:

Αμερικανικά στρατεύματα κατέλαβαν τις βό-

ρειες περιοχές του Ιράκ. ❷ μπαίνω κάπου πα-

ράνομα και δεν επιτρέπω να γίνεται οποιαδή-

ποτε εργασία μέχρι να γίνει αυτό που απαιτώ,

κάνω κατάληψη: Οι διαδηλωτές κατέλαβαν το

δημαρχείο, ζητώντας την απόσυρση του μέ-

τρου. ❸ αποκτώ αξίωμα ή θέση: Η ομάδα κα-

τέλαβε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. ❹ έχω

έκταση: Το άρθρο του ~ το ένα τρίτο του πε-

ριοδικού. ❺ (για έντονο συναίσθημα, ψυχική

κατάσταση, κυρίως αρνητική) κυριεύω: Τον

κατέλαβε η μελαγχολία. ~ κπ εξαπίνης/ εξ απρο-

όπτου [επίσ.]: αιφνιδιάζω κπ, τον βρίσκω

απροετοίμαστο. κατάληψη η: η πράξη του κα-

ταλαμβάνω με τις σημ. 1, 2 & 3 και ο χώρος που

καταλαμβάνεται με τη σημ. 2. καταληψίας ο, η.

καταλαβαίνω - καταλαμβάνω: εκτός από τη σημα-

σιολογική διάκριση, προσοχή και στη μορφολογι-

κή διαφορά, καθώς σχηματίζουν διαφορετικά τον

αόρ.: καταλαβαίνω - κατάλαβα, αλλά καταλαμβά-

νω - κατέλαβα.

καταλήγω • αόρ. κατέληξα: (αμτβ.) ❶ έχω ως

τέρμα ή τελικό αποτέλεσμα = φτάνω, οδηγώ:

Ο δρόμος ~ σε αδιέξοδο. ❷ (μτφ.) οδηγούμαι

σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή συμπέρασμα:

Μετά από πολύωρες συνομιλίες, κατέληξαν

σε κοινή απόφαση. ❸ οδηγούμαι σε άσχημη

κατάσταση = καταντώ: Με τις παρέες που

έμπλεξε ήταν λογικό να καταλήξει στη φυλα-

κή. ❹ [επίσ.] πεθαίνω: Ο ασθενής κατέληξε

στις 12:30. κατάληξη η: ❶ τελικό ή οριστικό

αποτέλεσμα = τέλος, τελείωμα ≠ έναρξη, αρ-

χή: Η προσπάθειά του να σώσει τον εγκλω-

βισμένο είχε τραγική ~. ❷ ΓΛΩΣΣ το μέρος

μιας κλιτής λέξης που μεταβάλλεται: Η ~ του

ρήματος λέω είναι -ω. καταληκτικός -ή -ό.

καταληκτικά (επίρρ.).

κατάλληλος -η -ο: αυτός που ταιριάζει σε κπ ή

κτ ή αυτό που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες

για κτ = πρόσφορος, ταιριαστός ≠ ακατάλ-

ληλος, αταίριαστος: Το φόρεμα είναι ~ μόνο

για δεξιώσεις. καταλληλότητα η: η ιδιότητα

του κατάλληλου ≠ ακαταλληλότητα: Εξετά-

στηκε η ~ των προϊόντων για κατανάλωση.

κατάλληλα & καταλλήλως (επίρρ.).

καταλογίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ θεωρώ κπ υπεύθυ-

νο για κτ: Του καταλόγισαν τη χρεωκοπία

της εταιρείας. ❷ χρεώνω κτ σε κπ, υπολογί-

ζω: Ο διαιτητής δεν καταλόγισε το πέναλτι.

καταλογισμός ο: ❶ το να καταλογίζεται σε κπ

η ευθύνη για κτ: ~ ευθυνών. ❷ ΝΟΜ η ικανό-

τητα του ατόμου να έχει συναίσθηση των

πράξεών του και των συνεπειών τους: Το δι-

καστήριο θεώρησε ότι λόγω ψυχασθένειας

δεν είχε ικανότητα για ~. ❸ χρέωση, υπολο-

γισμός ενός πράγματος σε κπ: ~ του πέναλτι.

Από το AE ρ. καταλογίζω «λογαριάζω, αποδίδω»,

που αρχικά είχε θετική σημασία, ενώ στη ΝΕ έχει

πάρει αρνητική χροιά.

κατάλογος ο: ❶ λίστα με ονόματα ή στοιχεία

ταξινομημένα με ορισμένο τρόπο, συνήθως

με αλφαβητική σειρά: αλφαβητικός / τηλεφω-

νικός / εκλογικός ~. Κρύος ιδρώτας έλουσε

τους μαθητές όταν ο καθηγητής έβγαλε τον ~.

❷ λίστα με τα προϊόντα και τις τιμές τους σε

εστιατόριο, μπαρ κτλ. = μενού: Μπορείτε να

μας φέρετε έναν ~, για να παραγγείλουμε;

κατάλοιπος -η -ο: αυτός που απομένει = υπό-

λοιπος. κατάλοιπο το: ❶ οτιδήποτε απομένει

μετά από χημική ή βιομηχανική επεξεργασία

= υπόλειμμα: Τα ραδιενεργά ~ από το πυρη-

νικό εργοστάσιο είναι η κύρια αιτία των

ασθενειών στην περιοχή. ❷ (μτφ.) αυτό που

εξακολουθεί να υπάρχει από μια παλαιότερη

κατάσταση ή προηγούμενη περίοδο: Το έθιμο

του καρναβαλιού θεωρείται ~ πανάρχαιας

διονυσιακής γιορτής.

Από το AE ρ. καταλείπω «αφήνω πίσω».

καταλύω1: (αμτβ.) μένω προσωρινά, βρίσκω

καταφύγιο: Κατέλυσε σε πολυτελέστατο ξε-

νοδοχείο. κατάλυμα το: χώρος προσωρινής

διαμονής ή παραμονής = στέγη, καταφύγιο:

Οι παραδοσιακοί οικισμοί του Πηλίου απο-

τελούν αγαπημένο ~ των τουριστών.

καταλύω2 -ομαι: (μτβ.) ενεργώ έτσι, ώστε κτ να

πάψει να λειτουργεί = καταργώ, ανατρέπω:

Τέτοιου είδους πραξικοπηματικές ενέργειες
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καταλαμβάνω

καταλύω

Î·Ù·Ï·ÁÈ¿˙ˆ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·Ï·Ì‚¿Óˆ

Î·Ù·Ï‹Áˆ
Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ¿ ➞ Î·Ù·Ï‹Áˆ

Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·Ï‹Áˆ
Î·Ù·ÏËÎÙÈÎÒ˜ ➞ Î·Ù·Ï‹Áˆ

Î·Ù¿ÏËÍË ➞ Î·Ù·Ï‹Áˆ
Î·Ù·ÏËÙfi˜ ➞ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ

Î·Ù·Ï‹ÊıËÎ· ➞ Î·Ù·Ï·Ì-
‚¿Óˆ

Î·Ù¿ÏË„Ë ➞ Î·Ù·Ï·Ì‚¿Óˆ
Î·Ù·ÏË„›·˜ ➞ Î·Ù·Ï·Ì‚¿-

Óˆ
Î·Ù¿ÏÏËÏ· ➞ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜

Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜
Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ➞ Î·Ù¿ÏÏË-

ÏÔ˜
Î·Ù·ÏÏ‹Ïˆ˜ ➞ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜

Î·Ù·ÏÔÁ›˙ˆ
Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ➞ Î·Ù·ÏÔÁ›-

˙ˆ
Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜

Î·Ù¿ÏÔÈÔ ➞ Î·Ù¿ÏÔÈÔ˜
Î·Ù¿ÏÔÈÔ˜

Î·Ù¿Ï˘Ì· ➞ Î·Ù·Ï‡ˆ1

Î·Ù¿Ï˘ÛË ➞ Î·Ù·Ï‡ˆ2

Î·Ù·Ï‡ÙË˜ ➞ Î·Ù·Ï‡ˆ2

Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ¿ ➞ Î·Ù·Ï‡ˆ2

Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ➞ Î·Ù·Ï‡ˆ2

Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù·Ï‡ˆ2

Î·Ù·Ï‡ˆ1

Î·Ù·Ï‡ˆ2

TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt  05-11-07  11:08  ™ÂÏ›‰·192



�

�

�

~ το δημοκρατικό πολίτευμα. κατάλυση η. κα-

ταλύτης ο: ❶ ΧΗΜ ουσία που επιταχύνει χη-

μική αντίδραση. ❷ (μτφ.) καθετί που επιτα-

χύνει την εξέλιξη μιας κατάστασης. ❸ ΜΗΧΑΝ

ειδικό εξάρτημα του αυτοκινήτου που φιλ-

τράρει και κατακρατά τις ουσίες των καυσα-

ερίων οι οποίες ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.

καταλυτικός -ή -ό. καταλυτικό το: αυτοκίνη-

το με καταλύτη (σημ. 3). καταλυτικά (επίρρ.

με τη σημ. 2).

καταμερισμός ο: απόδοση ή ανάθεση σε κπ του

μεριδίου που του αναλογεί = κατανομή, [οικ.]

μοιρασιά: Ο διευθυντής απαίτησε ~ ευθυνών

για το σκάνδαλο στην εταιρεία. καταμερίζω

-ομαι (μτβ.).

καταναλώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ χρησιμοποιώ κτ,

για να καλύψω κπ ανάγκη = ξοδεύω, δαπανώ:

~ χρήματα/ χρόνο/ αγαθά. Καταναλώθηκαν όλα

μας τα τρόφιμα. ❷ χρησιμοποιώ κτ ως πηγή

ενέργειας, για να λειτουργήσω, να κινηθώ, να

παραγάγω κτλ.: Το αυτοκίνητό μου ~ πολλή

βενζίνη. = καίω. �� σχ. δαπανώ. κατανάλωση

η. καταναλωτής ο, -ώτρια η: πρόσωπο που κα-

ταναλώνει αγαθά ή χρησιμοποιεί προϊόντα

και υπηρεσίες. καταναλωτικός -ή -ό. κατανα-

λωτικά (επίρρ.). καταναλωτισμός ο: τάση να

καταναλώνει (σημ. 1) κπ υπερβολικά.

Από το AE ρ. καταναλίσκω «δαπανώ, ξοδεύω»

(<κατ(ά)+ àÓ·Ï›ÛÎˆ).

κατανέμω -ομαι αόρ. κατένειμα, παθ. αόρ. κα-

τανεμήθηκα: (μτβ.) διαιρώ σε μέρη = χωρίζω,

επιμερίζω: Το συνολικό ποσό του δανείου κα-

τανεμήθηκε σε 40 δόσεις. Ο πατέρας κατένει-

με την περιουσία του στα τρία του παιδιά. κα-

τανομή η.

κατανοώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ καταλαβαίνω σε βά-

θος = αντιλαμβάνομαι: Μετά τη δεύτερη ανά-

γνωση κατανόησαν οι μαθητές το αρχαίο κεί-

μενο. ❷ αντιμετωπίζω με επιείκεια ή αντι-

λαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο κπ έκανε

ή είπε κτ = καταλαβαίνω, συμπονώ, συμμερί-

ζομαι: ~ απόλυτα την αγωνία σου. κατανόη-

ση η. κατανοητός -ή -ό: αυτός που μπορεί να

κατανοηθεί = αντιληπτός ≠ ακατανόητος.

καταντώ & -άω: ❶ (αμτβ.) οδηγούμαι σε ταπει-

νωτική ή άθλια κατάσταση που έρχεται σε

αντίθεση με την προηγούμενη = ξεπέφτω:

Έτσι όπως κατάντησε, ντρεπόταν να βγει

έξω. ❷ (αμτβ. με κατηγ.) γίνομαι κτ χειρότε-

ρο από αυτό που ήμουν: Μετά τον θάνατο της

γυναίκας του, η ζωή του κατάντησε εφιάλτης.

❸ (μτβ. με κατηγ.) κάνω κπ χειρότερο, τον

οδηγώ σε ηθικό ή κοινωνικό εξευτελισμό: Με

τις παράλογες απαιτήσεις της, τον κατάντησε

μπατίρη! κατάντημα το & κατάντια η: από-

λυτος ηθικός ξεπεσμός, ταπεινωτική κατάλη-

ξη = εξευτελισμός, [οικ.] ξεφτίλα: Ντρέπεται

για το ~ του γιου της που μπήκε φυλακή.

κατάνυξη η: αίσθημα βαθιάς θρησκευτικής ευ-

λάβειας, συγκίνησης ή συντριβής = ψυχική

ανάταση: Οι πιστοί παρακολούθησαν τη λει-

τουργία με ~. κατανυκτικός -ή -ό: αυτός που

προκαλεί ή γίνεται με κατάνυξη. κατανυκτι-

κά (επίρρ.).

Από το κατάνυξις, το οποίο προέρχεται από το AE

ρ. κατανύσσω «τρυπώ με αιχμηρό αντικείμενο» και

(μτφ.) «συγκινώ».

καταπατώ: (μτβ.) ❶ αθετώ ή παραβαίνω δέ-

σμευση ή συμφωνία: Στη χώρα αυτή καταπα-

τούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. ❷ καταλαμ-

βάνω παράνομα ή κάνω δική μου ξένη εδαφι-

κή περιουσία = [επίσ.] σφετερίζομαι: Κατα-

πάτησε το οικόπεδο του γείτονα. καταπάτη-

ση η: το να καταπατά κπ κτ: ~ του όρκου ≠

τήρηση. ~ εδαφικών εκτάσεων = σφετερισμός.

καταπατητής ο, -ήτρια η.

καταπέλτης ο: ❶ ΙΣΤ πολιορκητική μηχανή στην

αρχαιότητα, που πετούσε με μοχλό πέτρες ή

φλεγόμενα ογκώδη αντικείμενα εναντίον του

εχθρού. ❷ (μτφ.) οτιδήποτε είναι ιδιαίτερα κα-

ταδικαστικό ή επικριτικό για κπ: Το αποκα-

λυπτικό ρεπορτάζ υπήρξε ~ για τον βουλευτή.

❸ (σε πλοίο) μεγάλη πόρτα που πέφτει στην

προβλήτα για να επιβιβαστούν και να αποβι-

βαστούν οχήματα και επιβάτες: Μόλις έριξαν

τον ~, οι επιβάτες ξεχύθηκαν στο λιμάνι.

Από το ΑΕ καταπέλτης, σύνθ. από τα κατά + πάλ-

της (< πάλλω «δονώ»).

καταπίνω -ομαι • αόρ. κατάπια: ❶ (μτβ. & με πα-

ράλ. αντικ.) κατεβάζω φαγητό ή ποτό από το

φάρυγγα προς το στομάχι. ❷ (μτφ.) αποδέχο-

μαι παθητικά, χωρίς αντιρρήσεις: ~ προσβολή

/ πίκρα / ψέματα. κατάποση η: το να καταπίνει

κανείς με τη σημ. 1: ~ τροφής / φαρμάκων.

καταπίπτω & (σημ. 2) καταπέφτω • αόρ. κατέ-

πεσα, μππ. καταπεσμένος: (αμτβ.) ❶ [επίσ.]

πέφτω από μεγάλο ύψος: Βρέθηκαν τα συ-

ντρίμμια από το ελικόπτερο που κατέπεσε
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χθες. ❷ εμφανίζω μείωση των δυνάμεων λό-

γω έντονης ψυχικής ή σωματικής κούρασης =

καταβάλλομαι, καταρρέω: Μετά τον θάνατο

της γυναίκας του, κατέπεσε τελείως. ❸ [επίσ.]

παύω να ισχύω: Κατέπεσαν όλες οι εναντίον

του κατηγορίες. κατάπτωση η: ❶ πλήρης σω-

ματική ή ψυχική εξασθένηση = εξάντληση. ❷

(μτφ.) ηθική ή πνευματική παρακμή = εκφυ-

λισμός: ~ αρχών / αξιών / ηθών.

κατάπληξη η: αίσθημα έντονης έκπληξης, θαυ-

μασμού ή απορίας = σάστισμα: Μου προκά-

λεσε μεγάλη ~ το γεγονός ότι τον βάλανε φυ-

λακή. καταπλήσσω & καταπλήττω -ομαι •
αόρ. κατέπληξα, παθ. αόρ. [επίσ.] κατεπλάγην:

(μτβ.) προκαλώ σε κπ κατάπληξη = εκπλήσσω,

εντυπωσιάζω: Η ψυχραιμία της με έχει κατα-

πλήξει. κατάπληκτος -η -ο: αυτός που αισθά-

νεται κατάπληξη = άναυδος, άφωνος, εμβρό-

ντητος: μένω ~. καταπληκτικός -ή -ό: αυτός

που προκαλεί κατάπληξη λόγω των εξαιρετι-

κών ιδιοτήτων του, αυτός που είναι υπερβο-

λικά ωραίος, καλός, ικανός, ευχάριστος κτλ.

= εκπληκτικός: ~ έργο / καιρός. = υπέροχος,

[οικ.] τρομερός. καταπληκτικά (επίρρ.).

καταπνίγω -ομαι • αόρ. κατέπνιξα: (μτβ.) ❶

εμποδίζω κπ να επικρατήσει ή μία εκδήλωση

να ξεσπάσει, συνήθως με δραστικά ή βίαια

μέσα = καταστέλλω: Ο καπετάνιος δεν πρό-

λαβε να καταπνίξει την ανταρσία προτού αυ-

τή ξεσπάσει. ❷ εμποδίζω συναίσθημα ή τάση

να εκδηλωθεί: Προσπαθούσα να καταπνίξω

την αντιπάθειά μου για κείνον.

καταπολεμώ & -άω -ούμαι & -ιέμαι: (μτβ.)

αγωνίζομαι επίμονα να εξουδετερώσω κπ ή

κτ = εξολοθρεύω, εξοντώνω: Με τη βοήθεια

της θεραπείας καταπολέμησε την αρρώστια.

καταπολέμηση η: έντονη προσπάθεια για την

οριστική εξάλειψη ή τη δραστική αντιμετώ-

πιση προβλήματος = εξαφάνιση: Τα μέτρα

συντελούν στην ~ της εγκληματικότητας.

καταπονώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ προκαλώ ψυχική ή

σωματική κούραση και εξάντληση = εξαντλώ,

καταβάλλω ≠ ξεκουράζω, χαλαρώνω: Από

την πολύωρη ορθοστασία καταπονήθηκε η

μέση της. ❷ χρησιμοποιώ ένα υλικό με τρό-

πο που προκαλεί φθορά. καταπόνηση η.

καταπραΰνω -ομαι: (μτβ.) ηρεμώ ή μετριάζω

σωματικό ή ψυχικό πόνο = καθησυχάζω,

ανακουφίζω, κατευνάζω: Για να ~ τους αφό-

ρητους πόνους, έπαιρνε παυσίπονα. κατα-

πραϋντικός -ή -ό. καταπραϋντικά (επίρρ.).

κατάρα η: ❶ ευχή να συμβεί κτ κακό σε κπ ≠ ευ-

λογία, ευχή: δίνω / ρίχνω ~ σε κπ. Την ~ μου

να’ χεις! ❷ (μτφ.) πολύ δυσάρεστη κατάστα-

ση: Στην Κατοχή έζησε την ~ της φτώχειας. =

συμφορά, δυστυχία, μάστιγα ≠ ευτυχία, ευ-

λογία. καταριέμαι: (μτβ.) δίνω την κατάρα

μου σε κπ, εύχομαι να του συμβεί κτ κακό:

Ποιος με καταράστηκε και μου έχουν έρθει

τόσες συμφορές;

καταργώ -ούμαι • αόρ. κατάργησα & [επίσ.] κα-

τήργησα: (μτβ.) ❶ κάνω κτ να μη συμβαίνει ή

να μην υπάρχει πλέον, παύω οριστικά την

ισχύ ή εφαρμογή του: Με το νέο σύστημα κα-

ταργήθηκαν οι εξετάσεις. ≠ καθιερώνω. ❷

διακόπτω λειτουργία ή χρήση = σταματώ:

Τον χειμώνα καταργούνται ορισμένα δρομο-

λόγια πλοίων. κατάργηση η.

καταρράκτης & [προφ.] καταρράχτης ο: ❶ νε-

ρά ποταμού που πέφτουν απότομα και ορ-

μητικά από ιδιαίτερα μεγάλο ύψος: Επισκε-

φθήκαμε τους ~ του Νιαγάρα. ❷ (μτφ.) οτι-

δήποτε συμβαίνει χωρίς σταματημό και χω-

ρίς έλεγχο: Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε σε ~

εξελίξεων. = χείμαρρος. ❸ ΙΑΤΡ αρρώστια των

ματιών που εκδηλώνεται με θόλωση του φα-

κού: Έβλεπε θολά και του είπαν ότι έχει ~.

καταρρακτώδης -ης -ες: αυτός που θυμίζει ή

μοιάζει με καταρράκτη = ορμητικός: ~ βρο-

χή. �� σχ. αγενής. καταρρακτωδώς (επίρρ.):

σαν καταρράκτης.

καταρρακώνω -ομαι: (μτβ.) κάνω κπ κουρέλι,

τον κάνω να χάσει το κουράγιο του ή μειώνω

την αξιοπρέπειά του: Η ήττα καταρράκωσε το

ηθικό των στρατιωτών. καταρράκωση η.

Από το AE ρ. καταρρακόω -á, σύνθετο από τα κα-

τά + ®¿ÎÔ˜ «κουρέλι».

καταρρέω • αόρ. κατέρρευσα: (αμτβ.) ❶ (για

κτίριο) μετατρέπομαι σε ερείπια = πέφτω,

γκρεμίζομαι, σωριάζομαι: Κατέρρευσε η στέ-

γη του κτιρίου και πλάκωσε πέντε εργάτες. ❷

(μτφ.) με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου τε-

λείως: Μόλις άκουσε την τραγική είδηση, κα-

τέρρευσε. ❸ (μτφ.) φθείρομαι ή παύω να

υπάρχω = καταστρέφομαι, διαλύομαι: Το δι-

κτατορικό καθεστώς κατέρρευσε χάρη στην

αντίσταση των αγωνιστών. κατάρρευση η.

καταρρίπτω -ομαι • αόρ. κατέρριψα, παθ. αόρ.

καταρρίφθηκα: [επίσ.] (μτβ.) ❶ προκαλώ την

πτώση αντικειμένου που πετάει: Κατά την

αερομαχία καταρρίφθηκαν δύο πολεμικά αε-

ροσκάφη. ❷ (μτφ.) ανατρέπω θεωρία ή αναι-
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ρώ ισχυρισμό = αντικρούω, ανασκευάζω ≠

τεκμηριώνω, αποδεικνύω: Στη δίκη κατέρρι-

ψε όλες τις κατηγορίες εις βάρος του και αθω-

ώθηκε. ❸ ΑΘΛ (μτφ.) ξεπερνώ προηγούμενο:

Κατέρριψε το ρεκόρ των 400 μ. δρόμου μετ’

εμποδίων. κατάρριψη η. καταρριπτικός -ή -ό.

καταρριπτικά (επίρρ.).

καταρτίζω -ομαι • αόρ. κατάρτισα & [επίσ.] κα-

τήρτισα, μππ. καταρτισμένος & [επίσ.] κα-

τηρτισμένος: (μτβ.) ❶ φτιάχνω, συγκροτώ,

οργανώνω ή συντάσσω κτ μετά από μελέτη =

εκπονώ: ~ σχέδιο για την προώθηση της εται-

ρείας. ❷ παρέχω σε κπ τις απαραίτητες γνώ-

σεις για κτ: Οι υπάλληλοι θα καταρτιστούν σε

εφαρμογές πληροφορικής. κατάρτιση η: ~ λί-

στας / προγράμματος. ~ ενηλίκων.

καταρχήν & κατ’ αρχήν (επίρρ.): ως προς τα

βασικά σημεία = επί της ουσίας: Οι εργαζό-

μενοι συμφώνησαν ~ με τον προϊστάμενο, αλ-

λά για τα δευτερεύοντα θα μιλούσαν με τον

διευθυντή.

Το καταρχήν χρησιμοποιείται συχνά, αλλά λανθα-

σμένα, αντί του κατ’ αρχάς, με τη σημ. «πρώτα-

πρώτα, αρχικά». Ομοίως και το καταρχάς χρησι-

μοποιείται λανθασμένα αντί του καταρχήν.

κατασκευάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ φτιάχνω, δημι-

ουργώ: Καθημερινά ~ διακόσια ζευγάρια πα-

πούτσια. Φέτος η εταιρεία κατασκεύασε πέντε

νέες οικοδομές. ❷ βγάζω κτ από το μυαλό μου

= επινοώ, σοφίζομαι, μηχανεύομαι: κατα-

σκευασμένο άλλοθι/ δικαιολογία. κατασκεύα-

σμα το: ❶ οτιδήποτε κατασκευάζεται από κπ

και δε δημιουργείται μόνο του = δημιούργη-

μα, έργο. ❷ (μτφ.) οτιδήποτε βγάζει κπ από το

μυαλό του = επινόημα: Οι κατηγορίες ήταν ~

της φαντασίας του. κατασκευή η: το να κα-

τασκευάζει κπ κτ, καθώς και αυτό που κατα-

σκευάζεται: Η ~ της οικοδομής διήρκεσε τρία

χρόνια. Οι ~ του είναι πολύ γερές. κατα-

σκευαστικός -ή -ό: αυτός που σχετίζεται με

την κατασκευή. κατασκευαστής ο, -άστρια η.

κατασκοπεύω -ομαι: (μτβ.) παρακολουθώ κρυ-

φά τις πράξεις ή τις κινήσεις κπ: Μ’ ακολου-

θεί παντού και με ~ συνεχώς. Μυστικοί πρά-

κτορες ~ τα πυραυλικά συστήματα. κατασκο-

πεία η. κατάσκοπος ο, η: πρόσωπο που κατα-

σκοπεύει. κατασκοπευτικός -ή -ό: αυτός που

σχετίζεται με την κατασκοπία: ~ αεροσκάφος

/ δορυφόρος. κατασκοπευτικά (επίρρ.).

Η λ. κατασκοπία παράγεται από το κατάσκοπος

και όχι από το ρ. κατασκοπεύω, και γι’ αυτό η ορ-

θή γραφή της είναι -ία (πρβ. ακόλουθος - ακολου-

θία, διπρόσωπος - διπροσωπία κτλ.).

κατάσταση η: ❶ ο τρόπος ύπαρξης ανθρώπου

ή πράγματος σε σχέση με την εμφάνιση ή τη

λειτουργία του σε δεδομένη χρονική στιγμή:

Η Μαρία γύρισε χτυπημένη και σε κακή ~. ❷

οι φυσικές, οικονομικές, κοινωνικές συνθή-

κες που επικρατούν σε συγκεκριμένο τόπο

και χρόνο: Μετά τον πόλεμο, η οικονομική ~

της χώρας επιδεινώθηκε. ❸ ΦΥΣ η βασική μορ-

φή των υλικών σωμάτων: υγρή / στερεή / αέρια

~. ❹ στοιχεία που έχουν καταγραφεί σε πίνα-

κα = λίστα, κατάλογος: Δημοσιεύθηκαν οι κα-

ταστάσεις με τους επιτυχόντες στις εξετάσεις.

καταστατικός -ή -ό: αυτός που ρυθμίζει την

ίδρυση, την οργάνωση και διοίκηση οργανι-

σμού, θεσμού κτλ.: Στις ~ διατάξεις αναφέρε-

ται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου. ~ χάρ-

της: α. το Σύνταγμα ενός κράτους. β. οι δια-

τάξεις που ρυθμίζουν την ίδρυση οργανι-

σμού. καταστατικό το: επίσημο κείμενο στο

οποίο ορίζονται οι διατάξεις για τη σύσταση

εταιρείας, οργανισμού κτλ.: Διάβασες το ~

ίδρυσης της εταιρείας;

καταστέλλω -ομαι • αόρ. κατέστειλα, παθ. αόρ.

κατεστάλην: [επίσ.] (μτβ.) ❶ εμποδίζω το ξε-

κίνημα ή σταματώ κπ δραστηριότητα (κίνη-

μα, επανάσταση κτλ.): Ο στρατός κατέστειλε

βίαια την εξέγερση. ❷ μειώνω την ένταση ψυ-

χικής ή σωματικής λειτουργίας: Το φάρμακο

αυτό ~ τους πόνους. καταστολή η. κατα-

σταλτικός -ή -ό. κατασταλτικά (επίρρ.).

κατάστημα το: ❶ εμπορική επιχείρηση και ο χώ-

ρος στον οποίο στεγάζεται = μαγαζί. ❷ χώρος

στον οποίο βρίσκεται δημόσια υπηρεσία, ορ-

γανισμός κτλ., καθώς και η αντίστοιχη υπηρε-

σία, οργανισμός κτλ.: Πρέπει να πάτε στο πλη-

σιέστερο ~ της τράπεζας. καταστηματάρχης ο,

-ισσα η: ιδιοκτήτης καταστήματος (σημ. 1).

καταστρέφω -ομαι • μππ. κατεστραμμένος:

(μτβ.) ❶ προκαλώ μεγάλες ζημιές σε κτ, σε ση-

μείο που να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ξανά ή να πάψει να υπάρχει: Ο πάγος κατέ-

στρεψε τα σπαρτά. ❷ προξενώ μεγάλο κακό,

βλάβη σε κπ ή σε μια κατάσταση: Τον κατέ-

στρεψαν τα ναρκωτικά. ❸ προκαλώ μεγάλη

οικονομική απώλεια: Η πτώση του χρηματι-

στηρίου κατέστρεψε την επιχείρησή του. κα-

ταστροφή η. καταστροφέας ο, η. καταστρο-
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καταρτίζω

καταστρέφω 

Î·Ù·ÚÙ›˙ˆ
Î·Ù¿ÚÙÈÛË ➞ Î·Ù·ÚÙ›˙ˆ

Î·Ù·Ú¯¿˜ ➞ Î·Ù·Ú¯‹Ó
Î·Ù·Ú¯¿˜ ➞ Û¯. Î·Ù·Ú¯‹Ó

Î·Ù·Ú¯‹Ó
Î·Ù¿Û‚ÂÛË ➞ Î·Ù·-

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ˆ
Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÌ· ➞ 

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ˆ
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹˜ ➞ 

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ˆ
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎfi˜ ➞ 

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ˆ
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙÚÈ· ➞ 

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ˆ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ➞ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ˆ

Î·Ù·ÛÎÔÂ›· ➞ 
Î·Ù·ÛÎÔÂ‡ˆ

Î·Ù·ÛÎÔÂ˘ÙÈÎ¿ ➞ 
Î·Ù·ÛÎÔÂ‡ˆ

Î·Ù·ÛÎÔÂ˘ÙÈÎfi˜ ➞ 
Î·Ù·ÛÎÔÂ‡ˆ
Î·Ù·ÛÎÔÂ‡ˆ

*Î·Ù·ÛÎÔ›· ➞ 
Î·Ù·ÛÎÔÂ›·

Î·Ù¿ÛÎÔÔ˜ ➞ 
Î·Ù·ÛÎÔÂ‡ˆ

Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ¿ ➞ 
Î·Ù·ÛÙ¤ÏÏˆ

Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ➞ 
Î·Ù·ÛÙ¤ÏÏˆ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ➞ 
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi˜
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi˜

Î·Ù·ÛÙ¤ÏÏˆ
Î·Ù¿ÛÙËÌ·

Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë˜ ➞ 
Î·Ù¿ÛÙËÌ·

Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯ÈÛÛ· ➞ 
Î·Ù¿ÛÙËÌ·

Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ➞ Î·Ù·ÛÙ¤ÏÏˆ
Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎ¿ ➞ 

Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ
Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎfi˜ ➞ 

Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ
Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ

Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤·˜ ➞ 
Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ

Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ➞ Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ
Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¿ ➞ 

Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ
Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ ➞ 

Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ
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φικός -ή -ό. καταστροφικά (επίρρ.). κατα-

στρεπτικός -ή -ό. καταστρεπτικά (επίρρ.).

κατάσχεση η: δέσμευση, με δικαστική απόφαση,

της περιουσίας κπ ή προϊόντων που έχει πα-

ράνομα στην κατοχή του: Η τράπεζα προχώρη-

σε σε ~ του σπιτιού λόγω του μεγάλου του χρέ-

ους. κατάσχω -ομαι: (μτβ.) κάνω κατάσχεση.

Το κατάσχω προέρχεται από την υποτ. του αορ. β́

κατέσχον του ΑΕ ρ. κατέχω.

κατατάσσω -ομαι • αόρ. κατέταξα, παθ. αόρ. κα-

τατάχθηκα & -χτηκα & [επίσ.] κατετάγην:

(μτβ.) ❶ βάζω κπ ή κτ σε ορισμένη σειρά ή κα-

τηγορία: Ο επιστήμονας ~ τα δείγματα σε τρεις

κατηγορίες. Το ρήμα αυτό κατατάσσεται στα

απρόσωπα. ❷ παθ. παρουσιάζομαι στον στρα-

τό για να υπηρετήσω τη θητεία μου: Κατατά-

χτηκε στο πεζικό. κατάταξη η. κατατακτήριος

-α -ο: αυτός που κατατάσσει: ~ εξετάσεις.

κατατοπίζω -ομαι: (μτβ.) δίνω σε κπ λεπτομε-

ρείς οδηγίες και πληροφορίες για έναν τόπο

ή για ένα θέμα = ενημερώνω: Μας κατατόπι-

σε για τις εξελίξεις. κατατόπιση η. κατατοπι-

στικός -ή -ό. κατατοπιστικά (επίρρ.).

κατατρέχω • μππ. κατατρεγμένος: (μτβ.) προ-

σπαθώ να εξοντώσω κπ, τον καταδιώκω: Με ~

η ατυχία. Τι σου ’χω κάνει και με κατατρέχεις;

κατατροπώνω -ομαι: (μτβ.) νικώ ολοκληρωτικά

κπ: Οι συμμαχικές δυνάμεις κατατρόπωσαν

τον εχθρό. κατατρόπωση η.

Από το ελνστ. Î·Ù·ÙÚÔá, σύνθετο ρ. με την πρόθ.

κατά + ÙÚÔá «τρέπω σε φυγή» (και, κατά συνέ-

πεια, νικώ ολοκληρωτικά).

κατατρύχω • μόνο ενστ. & πρτ.: συνήθ. παθ.

[επίσ.] (μτβ.) βασανίζω κπ ψυχικά ή σωματι-

κά: Κατατρύχεται από τύψεις.

Προσοχή στη διαφ. σημ. των σχεδόν ομόηχων κα-

τατρύχω και κατατρέχω.

καταυλισμός ο: περιοχή με σκηνές ή άλλες πρό-

χειρες κατασκευές για την προσωρινή διαμο-

νή ανθρώπων: ~ προσφύγων.

κατάφαση η: θετική απάντηση ≠ άρνηση: Περί-

μενα ~, αλλά άκουσα ένα μεγαλοπρεπές

«όχι». καταφατικός -ή -ό ≠ αρνητικός. κατα-

φατικά (επίρρ.).

Από το AE ρ. φημί «λέω» παράγονται πολλές λέξεις,

όπως απόφαση, έμφαση, κατάφαση, πρόφαση κτλ.

καταφέρνω • αόρ. κατάφερα: (μτβ.) ❶ κάνω,

ολοκληρώνω ή πραγματοποιώ κτ με επιτυχία

= κατορθώνω, πετυχαίνω ≠ αποτυγχάνω:

Κατάφερα να διαβάσω, παρόλο που με διέ-

κοπταν συνεχώς. ❷ πείθω κπ να κάνει κτ:

Κατάφερε τον πατέρα της να της πάρει αυ-

τοκίνητο. καταφερτζής ο, -ού η: πρόσωπο

που τα καταφέρνει γενικά.

καταφέρομαι: (αμτβ.) λέω άσχημα πράγματα

για κπ κατηγορώντας τον για κτ: Καταφέρ-

θηκε εναντίον του με πολύ άσχημα λόγια.

καταφέρω: • αόρ. κατάφερα & κατέφερα: [επίσ.]

(μτβ.) δίνω χτύπημα ή (μτφ.) προκαλώ ζημιά

σε κπ: Η αστυνομία ~ σημαντικό πλήγμα κα-

τά της τρομοκρατίας.

καταφεύγω • αόρ. κατέφυγα: (αμτβ.) ❶ πηγαίνω

κάπου ή σε κπ, για να βρω προστασία και

ασφάλεια: Κατέφυγαν στη σπηλιά, για να γλι-

τώσουν από τα κύματα. ❷ χρησιμοποιώ κτ ως

τελευταίο μέσο για να πετύχω κτ: Κατέφυγε

σε εκβιασμούς και απειλές. καταφύγιο το: ❶

τόπος ή χώρος στον οποίο πηγαίνει κπ για να

προστατευθεί από κτ: Κοιμηθήκαμε σε ένα

ορεινό ~. ❷ (μτφ.) πρόσωπο ή μέσο στο οποίο

καταφεύγει κπ για προστασία και ασφάλεια:

Βρήκε ~ στη θρησκεία για να ηρεμήσει.

καταφρονώ -ούμαι • μππ. καταφρονημένος &

[οικ.] καταφρονεμένος: (μτβ.) θεωρώ κπ ή κτ

κατώτερο, ασήμαντο ή χωρίς αξία = περι-

φρονώ: ~ τους αδύνατους. καταφρόνια η. κα-

ταφρονητικός & -ετικός -ή -ό. καταφρονητι-

κά & -ετικά (επίρρ.).

κατάφωρος -η -ο: (για κτ αρνητικό) αυτός που

είναι ολοφάνερος, δεν μπορεί να αμφισβητη-

θεί: Έγινε ~ αδικία εις βάρος του αθλητή. κα-

τάφωρα (επίρρ.).

Το μτγν. επίθ. κατάφωρος, από τα κατά + -ÊˆÚÔ˜ (<

ρίζα φώρ «κλέφτης»), είχε αρχική σημασία «αυτός

που συλλαμβάνεται τη στιγμή που διαπράττει κτ».

καταχθόνιος -α -ο: αυτός που προκαλεί κακό με

ύπουλα μέσα = δόλιος, κακός, σκοτεινός,

ύπουλος: ~ δυνάμεις δρουν μυστικά εναντίον

της ειρήνης. καταχθόνια (επίρρ.).

Η λ. καταχθόνιος σημαίνει κυριολεκτικά «κάτω

από τη γη», αφού είναι σύνθ. από τα κατά + χθών

«έδαφος, γη». Η σύνδεση της έννοιας του «ύπου-

λου» με την έννοια «κάτω από το έδαφος, από την

επιφάνεια» είναι συχνή - πρβ. υποχθόνιος, υπο-

σκάπτω κτλ.
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κατάσχεση

καταχθόνιος 

Î·Ù¿Û¯ÂÛË
Î·Ù¿Û¯ˆ ➞ Î·Ù¿Û¯ÂÛË

Î·Ù·Ù·ÎÙ‹ÚÈÔ˜ ➞
Î·Ù·Ù¿ÛÛˆ

Î·Ù¿Ù·ÍË ➞ Î·Ù·Ù¿ÛÛˆ
Î·Ù·Ù¿ÛÛˆ

Î·Ù·Ù›ıÂÌ·È ➞ Î·Ù·ı¤Ùˆ
Î·Ù·ÙÔ›˙ˆ

Î·Ù·ÙfiÈÛË ➞ Î·Ù·ÙÔ›˙ˆ
Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎ¿ ➞ 

Î·Ù·ÙÔ›˙ˆ
Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎfi˜ ➞ 

Î·Ù·ÙÔ›˙ˆ
Î·Ù·ÙÚÂÁÌ¤ÓÔ˜ ➞ 

Î·Ù·ÙÚ¤¯ˆ
Î·Ù·ÙÚ¤¯ˆ ➞ Î·Ù·-

Î·Ù·ÙÚ¤¯ˆ
Î·Ù·ÙÚÔÌ¿˙ˆ ➞ Î·Ù·-

Î·Ù·ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·ÙÚÔÒÓˆ

Î·Ù·ÙÚfiˆÛË ➞ 
Î·Ù·ÙÚÔÒÓˆ

Î·Ù·ÙÚ‡¯ˆ
Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi˜

Î·Ù¿Ê·ÛË
Î·Ù·Ê·ÙÈÎ¿ ➞ Î·Ù¿Ê·ÛË

Î·Ù·Ê·ÙÈÎfi˜ ➞ Î·Ù¿Ê·ÛË
Î·Ù¿ÊÂÚ· ➞ Î·Ù·Ê¤ÚÓˆ

Î·Ù·Ê¤ÚÓˆ
Î·Ù·Ê¤ÚÔÌ·È

Î·Ù·ÊÂÚÙ˙‹˜ ➞ Î·Ù·Ê¤ÚÓˆ
Î·Ù·ÊÂÚÙ˙Ô‡ ➞ Î·Ù·Ê¤ÚÓˆ

Î·Ù·Ê¤Úˆ
Î·Ù·ÊÂ‡Áˆ

Î·Ù·ÊÚÔÓÂÌ¤ÓÔ˜ ➞ 
Î·Ù·ÊÚÔÓÒ

Î·Ù·ÊÚÔÓÂÙÈÎ¿ ➞ 
Î·Ù·ÊÚÔÓÒ

Î·Ù·ÊÚÔÓÂÙÈÎfi˜ ➞ 
Î·Ù·ÊÚÔÓÒ

Î·Ù·ÊÚÔÓËÌ¤ÓÔ˜ ➞ 
Î·Ù·ÊÚÔÓÒ

Î·Ù·ÊÚÔÓËÙÈÎ¿ ➞ 
Î·Ù·ÊÚÔÓÒ

Î·Ù·ÊÚÔÓËÙÈÎfi˜ ➞ 
Î·Ù·ÊÚÔÓÒ

Î·Ù·ÊÚfiÓÈ· ➞ Î·Ù·ÊÚÔÓÒ
Î·Ù·ÊÚÔÓÒ

Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ➞ Î·Ù·ÊÂ‡Áˆ
Î·Ù¿ÊˆÚ· ➞ Î·Ù¿ÊˆÚÔ˜

Î·Ù¿ÊˆÚÔ˜
Î·Ù·¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ➞ Î·Ù·-

Î·Ù·¯ıfiÓÈ· ➞ Î·Ù·¯ıfiÓÈÔ˜
Î·Ù·¯ıfiÓÈÔ˜

Î·Ù¿¯ÏˆÌÔ˜ ➞ Î·Ù·-
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καταχρώμαι: (μτβ.) ❶ κρατώ για δικά μου χρή-

ματα που δε μου ανήκουν = ιδιοποιούμαι: Συ-

νελήφθη ο ταμίας, επειδή καταχράστηκε ένα

μεγάλο ποσό από την επιχείρηση. ❷ κάνω

υπερβολική ή κακή χρήση δικαιώματος ή προ-

νομίου που μου έχουν δώσει = εκμεταλλεύο-

μαι: Καταχράστηκε την εμπιστοσύνη μας και

μας κορόιδεψε. κατάχρηση η: ❶ το να κατα-

χράται κπ χρήματα. ❷ το να καταχράται κπ

δικαίωμα ή προνόμιο που έχει: Έκανες ~ της

επιείκειάς μου. ❸ το να χρησιμοποιεί κπ κτ

υπερβολικά ή με κακό τρόπο: Η ~ αλκοόλ τον

οδήγησε στον θάνατο. ❹ πληθ. υπερβολικές

υλικές απολαύσεις ≠ εγκράτεια: Αρρώστησε

από τις πολλές καταχρήσεις. καταχρηστικός

-ή -ό: ❶ αυτός που ξεπερνά τα επιτρεπτά ή

κανονικά όρια: Η απεργία κηρύχθηκε παρά-

νομη και ~. ❷ αυτός που γίνεται ή λέγεται

κατ’ εξαίρεση του κανόνα: ~ σημασία μιας λέ-

ξης. καταχρηστικά & -ώς (επίρρ.). καταχρα-

στής ο, καταχράστρια η.

Από AE ρ. Î·Ù·¯ÚáÌ·È, σύνθ. από τα κατά + χρή-

ομαι-áμαι «εξαντλώ, χρησιμοποιώ πλήρως».

καταχωρίζω -ομαι & καταχωρώ -ούμαι: [επίσ.]

(μτβ.) ❶ γράφω κτ στην κατάλληλη θέση (σε

βιβλίο, κατάλογο κτλ.): Ο λογιστής καταχώ-

ρισε τα στοιχεία στο βιβλίο. ❷ δημοσιεύω (αγ-

γελία, διαφήμιση κτλ.) σε εφημερίδες ή πε-

ριοδικά: Η αγγελία του γάμου του καταχωρί-

σθηκε στην εφημερίδα. καταχώριση & κατα-

χώρηση η.

Η διαφ. γραφή των κλιτών τύπων και των παρα-

γώγων (καταχωρίζω → καταχώρισα, καταχώριση,

ενώ καταχωρώ → καταχώρησα, καταχώρηση) οφεί-

λεται στη διαφορετική τους ετυμολογία: ο τ. κατα-

χωρίζω προέρχεται από το AE ρ. καταχωρίζω «βά-

ζω κτ στη θέση του», ενώ ο τ. καταχωρώ από το ελ-

νστ. Î·Ù·¯ˆÚá «υποχωρώ σε αίτημα» - γι’ αυτό και

σωστότερος για τη σημ. αυτή είναι ο τ. καταχωρί-

ζω και τα παράγωγά του.

κατεβάζω: (μτβ.) ❶ μετακινώ κπ ή κτ από ψη-

λότερο σε χαμηλότερο σημείο ≠ ανεβάζω: Κα-

τέβασε τα βιβλία από τα ράφια για να τα κα-

θαρίσει. ❷ μειώνω την ένταση, την αξία, την

τιμή, την ποιότητα κτλ. ≠ ανεβάζω: Το φάρ-

μακο κατέβασε τον πυρετό. ❸ α. βγάζω ή κά-

νω κπ να βγει από όχημα = αποβιβάζω ≠ επι-

βιβάζω, ανεβάζω: Ο οδηγός τούς κατέβασε

από το λεωφορείο, γιατί έκαναν φασαρία. β.

κινώ κπ ή κτ από τα βόρεια προς τα νότια ή

προς το κέντρο: Δεν ~ το αυτοκίνητο στο κέ-

ντρο, γιατί δε βρίσκω να παρκάρω. ❹ κατα-

ναλώνω γρήγορα μεγάλη ποσότητα φαγητού

ή ποτού: Κατέβασε κάμποσα πιάτα φαΐ! ❺

σκέφτομαι, έχω ιδέες: Κατέβασε καμία ωραία

ιδέα, ώστε να μαζέψουμε χρήματα για την εκ-

δρομή! ~ ο νους / το κεφάλι / το ξερό μου: είμαι

επινοητικός, έχω πολλές και καλές ιδέες. ❻

μεταφέρω κτ που κινείται με μεγάλη ορμή: Το

βουνό ~ αέρα. ❼ [οικ.] παρουσιάζω κπ ή κτ:

Τα δύο κόμματα θα κατεβάσουν κοινό υπο-

ψήφιο στις εκλογές.

κατεβαίνω: ❶ ≠ ανεβαίνω α. (αμτβ.) κινούμαι

από ψηλότερο σε χαμηλότερο σημείο: Κατέ-

βηκε από τον πάνω όροφο για να μας υποδε-

χτεί. β. (μτβ.) κινούμαι σε κατηφορικό έδα-

φος: ~ την πλαγιά. ❷ (αμτβ.) μειώνεται η

ένταση, η αξία, η τιμή, η ποιότητά μου κτλ. =

πέφτω ≠ ανεβαίνω: Κατέβηκαν οι τιμές των

προϊόντων. ❸ (αμτβ.) α. βγαίνω από όχημα =

αποβιβάζομαι ≠ επιβιβάζομαι, ανεβαίνω. β.

κινούμαι προς τα νότια ή προς το κέντρο: Για

να κάνεις αυτά τα ψώνια, πρέπει να κατεβείς

στο κέντρο. ❹ (αμτβ.) συμμετέχω σε κτ: ~ στις

εκλογές (ως υποψήφιος). Η ομάδα κατέβηκε

στο γήπεδο με νέα σύνθεση. ❺ (αμτβ.) φτάνω

ως ένα σημείο που βρίσκεται χαμηλότερα: Οι

φούστες φέτος ~ μέχρι λίγο κάτω από το γό-

νατο. κατέβασμα το: το να κατεβάζει ή να κα-

τεβαίνει κπ ή κτ. κατάβαση η: το να κατεβαί-

νει κπ ή κτ ≠ ανάβαση. κατεβατό το: πολύ με-

γάλο κείμενο.

κατεδαφίζω -ομαι: (μτβ.) μετατρέπω κτίριο σε

ερείπια = γκρεμίζω: Αύριο θα κατεδαφίσουν

το ετοιμόρροπο σπίτι. κατεδάφιση η. κατε-

δαφιστέος -α -ο: αυτός που πρέπει να κατε-

δαφιστεί.

κατεξοχήν & κατ’ εξοχήν: (επίρρ.) κυρίως, κα-

τά κύριο λόγο: Ο ~ υπαίτιος του ατυχήματος

διώκεται ποινικά.

κατεργάζομαι: (μτβ.) δουλεύω κπ υλικό, ώστε

να είναι κατάλληλο για ορισμένη χρήση: ~

χρυσό / ασήμι / δέρμα. κατεργασία η.

κατεστημένο το: ❶ στον πολιτικό, οικονομικό ή

κοινωνικό τομέα, κατάσταση που είναι πλέον

σταθερή ή μόνιμη και δεν μπορεί να αλλάξει

ή να εξελιχθεί: Παλεύει να ανατρέψει το ~. ❷

άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία και

είναι ενάντιοι στην εξέλιξη, στις αλλαγές: Το

πολιτικό ~ αντέδρασε στα νέα νομοσχέδια.
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καταχρώμαι

κατεστημένο 

Î·Ù·¯Ú·ÛÙ‹˜ ➞ Î·Ù·¯ÚÒÌ·È
Î·Ù·¯Ú¿ÛÙÚÈ· ➞ 

Î·Ù·¯ÚÒÌ·È
Î·Ù·¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·Ù·-

Î·Ù¿¯ÚËÛË ➞ Î·Ù·¯ÚÒÌ·È
Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎ¿ ➞ 

Î·Ù·¯ÚÒÌ·È
Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎfi˜ ➞ 

Î·Ù·¯ÚÒÌ·È
Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÒ˜ ➞ 

Î·Ù·¯ÚÒÌ·È
Î·Ù·¯ÚÒÌ·È

Î·Ù·¯ÒÚËÛË ➞ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ˆ
Î·Ù·¯ˆÚ›˙ˆ

Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ➞ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ˆ
Î·Ù·¯ˆÚÒ ➞ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ˆ

Î·Ù·„ËÊ›˙ˆ ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·„‹ÊÈÛË ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·„‡ÎÙË˜ ➞ Î·Ù·-

Î·Ù¿„˘ÍË ➞ Î·Ù·-
Î·Ù·„‡¯ˆ ➞ Î·Ù·-

Î·ÙÂ‚¿˙ˆ
Î·ÙÂ‚·›Óˆ

Î·Ù¤‚·ÛÌ· ➞ Î·ÙÂ‚·›Óˆ
Î·ÙÂ‚·Ùfi ➞ Î·ÙÂ‚·›Óˆ

Î·ÙÂ‰·Ê›˙ˆ
Î·ÙÂ‰¿ÊÈÛË ➞ Î·ÙÂ‰·Ê›˙ˆ

Î·ÙÂ‰·ÊÈÛÙ¤Ô˜ ➞ Î·ÙÂ‰·Ê›˙ˆ
Î·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·Ù·Ï·Ì-

‚¿Óˆ
Î·ÙÂ›¯· ➞ Î·Ù¤¯ˆ

Î·Ù¤Ï·‚· ➞ Î·Ù·Ï·Ì‚¿Óˆ
Î·Ù¤ÏËÍ· ➞ Î·Ù·Ï‹Áˆ

Î·ÙÂÏ‹ÊıËÓ ➞ Î·Ù·Ï·Ì‚¿Óˆ
Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó

Î·ÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ➞ Î·Ù·-
Î·ÙÂÂ›ÁˆÓ ➞ Î·Ù·-

Î·Ù¤ÂÛ· ➞ Î·Ù·¤ÊÙˆ
Î·ÙÂÏ¿ÁËÓ ➞ Î·Ù·Ï‹ÛÛˆ
Î·Ù¤ÏËÍ· ➞ Î·Ù·Ï‹ÛÛˆ

Î·ÙÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
Î·ÙÂÚÁ·Û›· ➞ 
Î·ÙÂÚÁ¿˙ÔÌ·È

Î·Ù¤Ú¯ÔÌ·È ➞ Î·Ù·-
Î·ÙÂÛÙ¿ÏËÓ ➞ Î·Ù·ÛÙ¤ÏÏˆ
Î·Ù¤ÛÙÂÈÏ· ➞ Î·Ù·ÛÙ¤ÏÏˆ

Î·ÙÂÛÙËÌ¤ÓÔ
Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ➞ 

Î·Ù·ÛÙÚ¤Êˆ
Î·ÙÂÙ¿ÁËÓ ➞ Î·Ù·Ù¿ÛÛˆ
Î·Ù¤Ù·Í· ➞ Î·Ù·Ù¿ÛÛˆ
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Από το ουσιαστικοποιημένο ουδ. της μππ. του ΑΕ

ρ. καθίσταμαι, με βάση τον αόρ. β΄ κατέστην.

κατευθείαν & κατ’ ευθείαν: (επίρρ.) = απευθεί-

ας ❶ σε ευθεία γραμμή, ίσια, χωρίς να φύ-

γουμε από την πορεία μας ή χωρίς διακοπές

ή στάσεις: Πήγε ~ σπίτι του, χωρίς να περά-

σει από πουθενά. Κοίταζε ~ μπροστά του, δε

γύριζε αριστερά ή δεξιά. ❷ (μτφ.) χωρίς να

μεσολαβήσει κανείς ή τίποτα: Η μετάφραση

είναι από τα αγγλικά και όχι ~ από το γαλ-

λικό πρωτότυπο.

κατευθύνω -ομαι • πρτ. και αόρ. κατεύθυνα &

κατηύθυνα: (μτβ.) ❶ α. οδηγώ κπ ή κτ προς

ορισμένο σημείο: Κατηύθυνε το πλοίο προς

το λιμάνι. β. παθ. κινούμαι προς ορισμένο

σημείο: ~ προς την πόρτα. ❷ (μτφ.) επιδρώ

πάνω σε κπ ή κτ με τρόπο ώστε να καθορίζω

τη συμπεριφορά, τις ενέργειες, τη διαμόρφω-

ση ή την εξέλιξή του: ~ τη συζήτηση στα θέ-

ματα που με ενδιαφέρουν. Οι γονείς του τον

~ σε όλες του τις επιλογές. κατεύθυνση η: ❶

η πορεία που ακολουθεί κπ ή κτ για να φτά-

σει σε ορισμένο σημείο: Το πλοίο έχει ~ προς

τα ανατολικά. ❷ (μτφ.) η πορεία εξέλιξης

μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας: Η ~

που έχει πάρει η υπόθεση δε θα οδηγήσει στη

λύση της. κατευθυντήριος -α -ο: αυτός που εί-

ναι κατάλληλος να κατευθύνει.

κατέχω -ομαι • πρτ. & αόρ. κατείχα & [προφ.,

κυρ. στη σημ. 4] κάτεχα, παθ. μόνο ενστ. &

πρτ.: (μτβ.) ❶ έχω κτ (συνήθως περιουσιακά

στοιχεία ή έγγραφα): Φορολογική δήλωση

υποβάλλουν όσοι ~ περιουσιακά στοιχεία. ❷

έχω θέση, αξίωμα, τίτλο, ιδιότητα κτλ.: ~ ση-

μαντική θέση στο διοικητικό συμβούλιο της

εταιρείας. ❸ (για στρατό) κυριεύω και ελέγ-

χω έδαφος ξένης χώρας: Η περιοχή αυτή κα-

τέχεται από ξένες δυνάμεις. ❹ γνωρίζω κτ

καλά: ~ την τέχνη της ρητορικής. ❺ συνήθ.

παθ. έχω έντονο συναίσθημα: Κατέχεται από

το άγχος της αποτυχίας. κατοχή η: ❶ το να

έχει κπ κτ στην ιδιοκτησία του: Βρήκαν στην

~ του παράνομα εμπορεύματα. ❷ προσωρινή

κυριότητα εδάφους από ξένη δύναμη: στρα-

τός κατοχής. Κατοχή η: ΙΣΤ περίοδος (1941 -

1944) στην οποία η Ελλάδα ήταν υπό γερμα-

νική κατοχή στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμί-

ου Πολέμου. κάτοχος ο, η: πρόσωπο που κα-

τέχει κτ (σημ. 1, 2 και 4). κατοχικός -ή -ό: αυ-

τός που είναι σχετικός ή αναφέρεται στην κα-

τοχή στη σημ. 2. κατεχόμενος -η -ο: αυτός που

κατέχεται από κπ άλλο με τη σημ. 3: η ~ βό-

ρεια Κύπρος. 

κατηγορώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ θεωρώ κπ υπεύθυ-

νο για κτ κακό ή λάθος: Τον ~ για την απο-

τυχία της εκδήλωσης. ❷ αποδίδω σε κπ ενο-

χή για πράξη που διώκεται ποινικά: Κατηγο-

ρείται για φόνο. κατηγορώ το: • άκλ. έντονη

καταγγελία εναντίον κπ για κτ: Εξαπέλυσαν

δριμύ ~ εναντίον του ιδιοκτήτη της εταιρεί-

ας για τις μαζικές απολύσεις. κατηγορία &

[προφ.] (σημ. 1α) κατηγόρια η: ❶ α. απόδο-

ση ευθύνης σε κπ ή κτ: Ακούγονται πολλές

κατηγορίες εναντίον του, αλλά δεν είναι όλες

αληθινές. β. απόδοση ενοχής σε κπ για πρά-

ξη που διώκεται ποινικά, και η σχετική επί-

σημη διατύπωση: Συνελήφθη με την ~ της

εμπορίας ναρκωτικών. ❷ α. σύνολο πραγμά-

των ή προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά =

τάξη: Το βιβλίο αυτό ανήκει στην ~ των αστυ-

νομικών μυθιστορημάτων. β. βαθμός, επίπε-

δο κατάταξης: ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας.

κατήγορος ο, η: ❶ ΝΟΜ αυτός που κατηγορεί

κπ για κτ στη σημ. 2 ≠ κατηγορούμενος. δη-

μόσιος ~: δικαστικός που εκτελεί χρέη ει-

σαγγελέα σε πταισματοδικείο. ❷ αυτός που

κατηγορεί κπ για κτ (σημ. 1) = επικριτής. κα-

τηγορούμενος -η -ο: αυτός που κατηγορείται

για κτ, κυρ. για πράξη που διώκεται ποινι-

κά. κατηγορούμενος ο, κατηγορουμένη &

κατηγορούμενη η: πρόσωπο που κατηγορεί-

ται. κατηγορητήριο το: ΝΟΜ διατύπωση κα-

τηγορίας σε δικαστήριο και το αντίστοιχο

επίσημο έγγραφο.

κατήφορος ο: ❶ έδαφος ή δρόμος με κλίση προς

τα κάτω = κατηφόρα, κατηφοριά ≠ ανήφορος.

❷ (μτφ.) πορεία προς τα κάτω, προς την κα-

ταστροφή: Έμπλεξε με ναρκωτικά, πήρε τον

~. κατηφορίζω: ≠ ανηφορίζω ❶ (μτβ. & αμ-

τβ.) κινούμαι σε δρόμο με κλίση προς τα κά-

τω: ~ τον δρόμο / προς το λιμάνι. ❷ (αμτβ.)

έχω κλίση προς τα κάτω: Ο δρόμος σε αυτό

το σημείο ~ απότομα. κατηφόρα & κατηφο-

ριά η: κατήφορος ≠ ανηφόρα, ανηφοριά, ανή-

φορος. κατηφορικός -ή -ό: αυτός που έχει

κλίση προς τα κάτω ≠ ανηφορικός. κατηφο-

ρικά & -ώς (επίρρ.). κατηφόρισμα το ≠ ανη-

φόρισμα.

Από το μτγν. κατώφορος, μεταπλ. επίθ. του ΑΕ

κατωφερής, το οποίο σχηματίζεται από τα κάτω

+ φέρω. 
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κατευθείαν

κατήφορος 

Î·ÙÂ˘ıÂ›·Ó
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ➞ Î·ÙÂ˘ı‡Óˆ

Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ˜ ➞ 
Î·ÙÂ˘ı‡Óˆ
Î·ÙÂ˘ı‡Óˆ

Î·Ù¤Ê˘Á· ➞ Î·Ù·ÊÂ‡Áˆ
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓÔ˜ ➞ Î·Ù¤¯ˆ

Î·Ù¤¯ˆ
Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ➞ Î·ÙËÁÔÚÒ

Î·ÙËÁÔÚ›· ➞ Î·ÙËÁÔÚÒ
Î·ÙËÁfiÚÈ· ➞ Î·ÙËÁÔÚÒ
Î·Ù‹ÁÔÚÔ˜ ➞ Î·ÙËÁÔÚÒ

Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË ➞ Î·ÙËÁÔÚÒ
Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË ➞ Î·ÙËÁÔÚÒ

Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ➞ 
Î·ÙËÁÔÚÒ
Î·ÙËÁÔÚÒ

Î·Ù‹ÚÁËÛ· ➞ Î·Ù·ÚÁÒ
Î·ÙËÚÙÈÛÌ¤ÓÔ˜ ➞ Î·Ù·ÚÙ›˙ˆ

Î·ÙË‡ı˘Ó· ➞ Î·ÙÂ˘ı‡Óˆ
Î·ÙËÊfiÚ· ➞ Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜

Î·ÙËÊÔÚÈ¿ ➞ Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜
Î·ÙËÊÔÚ›˙ˆ ➞ Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜
Î·ÙËÊÔÚÈÎ¿ ➞ Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜

Î·ÙËÊÔÚÈÎfi˜ ➞ Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜
Î·ÙËÊÔÚÈÎÒ˜ ➞ Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜
Î·ÙËÊfiÚÈÛÌ· ➞ Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜

Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜
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κάτι (αντων. αόρ.) • άκλ.: ❶ αναφέρεται αόρι-

στα σε πράγμα, κατάσταση, γεγονός κτλ. =

[προφ.] κατιτί: Θέλω ~ να σου πω. Έγινε ~

πολύ σπουδαίο. ❷ (+ ουσ. στον πληθ.) δηλώ-

νει αόριστα ποσότητα προσώπων ή πραγμά-

των = κάποιοι, μερικοί: Του δάνεισα ~ βιβλία.

❸ χρησιμοποιείται για να εκφράσουμε έκ-

πληξη, θαυμασμό, απορία κτλ.: Έχει ~ μάτια,

που σου κλέβουν την καρδιά! Λέει ~ τρελά

ώρες ώρες! ❹ α. (σε εκφρ. ποσού, ποσότητας

κτλ.) δηλώνει απροσδιόριστο ποσό, λίγο με-

γαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που αναφέ-

ρουμε: Είναι δώδεκα και ~. Ζυγίζει πενήντα

κιλά παρά ~. β. (ως επίρρ.) λίγο: Ζυγίζει ~ πα-

ραπάνω από τριάντα κιλά. κάτι το: στοιχείο

που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα κπ ή κτ: Έχει αυ-

τό το ~ που σε κάνει να την προσέχεις. το ~

άλλο: για να αναφερθούμε σε κτ που θεωρού-

με ότι έχει μια ιδιότητα σε πολύ μεγάλο βαθ-

μό: Είναι ~ αυτός ο άνθρωπος, πανέξυπνος,

πανέμορφος! �� αντωνυμία - Πίνακα χρή-

σης αντωνυμιών.

κατιτί & [λαϊκ.] κατιτίς (αντων. αόρ.) • μόνο ον.

& αιτ. εν.: [προφ.] αναφέρεται αόριστα σε

πράγμα, κατάσταση, γεγονός κτλ. = κάτι: Θέ-

λει το ~ για να δείξει πιο όμορφο το δωμάτιο.

�� αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών.

κατοικώ -ούμαι: ❶ (αμτβ.) μένω κάπου μόνιμα:

~ στην Αθήνα / στη λεωφόρο Αλεξάνδρας / σε

μια μονοκατοικία. ❷ συνήθ. παθ. (μτβ.) χρη-

σιμοποιώ κτίσμα, περιοχή κτλ. για διαμονή:

Το σπίτι αυτό το κατοικούν πρόσφυγες. Το

κέντρο της πόλης άρχισε πάλι να κατοικείται.

κατοικία η: [επίσ.] κτίσμα που χρησιμοποιεί-

ται για να μένει κπ ≠ [επίσ.] οικία: κύρια/ εξο-

χική ~. κάτοικος ο, η: πρόσωπο που κατοικεί

κάπου: ~ Θεσσαλονίκης. κατοικήσιμος -η -ο:

αυτός που μπορεί να κατοικηθεί. κατοικίδιος

-α -ο: (για ζώα) αυτός που έχει εξημερωθεί

και ζει μαζί με τον άνθρωπο.

κατολίσθηση η: ΓΕΩΛ φαινόμενο κατά το οποίο

σωροί από χώματα ή πέτρες ξεκολλούν από

τις πλαγιές βουνών και πέφτουν προς τα κά-

τω: Οι βροχές προκάλεσαν ~ που έκλεισε τον

δρόμο.

κατόπιν1 (επίρρ.): στη συνέχεια, μετά από κπ γε-

γονός = ύστερα, έπειτα, μετά ≠ πριν: Έδωσε τη

διάλεξη και ~ έγινε συζήτηση. κατόπιν2

(πρόθ.): [επίσ.] (+ γεν.) δηλώνει χρονικό ση-

μείο που ορίζεται από κπ γεγονός, μετά το

οποίο και ως συνέπεια του οποίου γίνεται κτ:

Το έργο θα δοθεί ~ διαγωνισμού. ~ εντολής του

διευθυντή, απολύεστε! ~ εορτής: καθυστερημέ-

να, μετά το τέλος ενός γεγονότος. κατοπινός -ή

-ό: αυτός που ακολουθεί ≠ προηγούμενος: Τα

~ γεγονότα απέδειξαν ότι είχε πει την αλήθεια.

κάτοπτρο το: ❶ επιφάνεια από γυαλί στην

οποία αντανακλούν οι ακτίνες φωτός που πέ-

φτουν πάνω της: το ~ του τηλεσκοπίου. ❷

[επίσ.] επιφάνεια στην οποία εικονίζεται το

είδωλο των αντικειμένων που βρίσκονται

μπροστά της = καθρέφτης.

Από το ΑΕ κάτοπτρον, με ρίζα από τον πρκ. β΄

ùˆ· του ρ. ïÚ¿ˆ -á. 

κατορθώνω: (μτβ.) πετυχαίνω κτ μετά από

προσπάθεια και κόπο: Μετά από πολύωρη

συζήτηση, κατόρθωσε να τους πείσει. κατόρ-

θωμα το: ❶ πράξη που απαίτησε πολλή κού-

ραση ή ιδιαίτερη προσπάθεια για να επιτευ-

χθεί: Τέτοια νίκη θα πρέπει να θεωρηθεί ~. ❷

[ειρων.] πράξη που κατακρίνουμε: Αυτά εί-

ναι τα νέα κατορθώματα του γιου σου! κα-

τορθωτός -ή -ό.

κατοχυρώνω -ομαι: (μτβ.) εξασφαλίζω την ανα-

γνώριση από τρίτους ή τη συνέχιση και νομι-

μότητα ενός πράγματος ή μιας κατάστασης:

Η ελευθερία του Τύπου ~ από το Σύνταγμα.

κατοχύρωση η.

κατσαρός -ή -ό: (για μαλλιά) αυτά που σχημα-

τίζουν μπούκλες = σγουρός ≠ ίσιος. τρίχες

κατσαρές: ανοησίες. κατσαρώνω -ομαι: ❶

(μτβ.) κάνω τα μαλλιά κατσαρά. ❷ (αμτβ.) γί-

νομαι κατσαρός. κατσάρωμα το.

κάτω (επίρρ.): ❶ σε σημείο που βρίσκεται χα-

μηλά (συνήθως στην επιφάνεια του εδάφους)

ή χαμηλότερα από κάπου ή κάποιον ≠ επάνω:

Έπεσε ~ στο πάτωμα / ~ από την καρέκλα. (&

ως επίθ.) Μένει στον (από) ~ όροφο. ~ Γλυ-

φάδα ≠ άνω. ~ άκρα: τα πόδια ≠ άνω ~. ~ Χώ-

ρες: η Ολλανδία και το Βέλγιο. ❷ (με πρόθ.)

στην επιφάνεια, στο τέρμα ή στην κατεύθυν-

ση ≠ επάνω: Το νερό κυλά προς τα ~. Το ασαν-

σέρ πάει ως ~ στο υπόγειο. ❸ (+ γεν. / από) σε

μικρότερο βαθμό, ποσότητα κτλ. από κτ άλ-

λο ≠ άνω: Ταινία ακατάλληλη για άτομα ~

των 18. ❹ (σε επιφ. προτ.) δηλώνει αποδοκι-

μασία: ~ οι τύραννοι! άνω- ~: ακατάστατα ή

σε σύγχυση: Το δωμάτιό σου είναι ~, όλα στη

μέση. Ήταν ~ που έφυγε ο γιος της. πάνω ~:

περίπου: Ήταν ~ τριάντα ετών. έρχονται /

φέρνω τα πάνω ~: γίνονται ή δημιουργώ με-

γάλες αλλαγές. στο ~-~: για έκφραση αγανά-
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κάτι

κάτω 

Î¿ÙÈ
Î·ÙÈÙ›

Î·ÙÈÙ›˜ ➞ Î·ÙÈÙ›
Î·ÙÔÈÎ‹ÛÈÌÔ˜ ➞ Î·ÙÔÈÎÒ

Î·ÙÔÈÎ›· ➞ Î·ÙÔÈÎÒ
Î·ÙÔÈÎ›‰ÈÔ˜ ➞ Î·ÙÔÈÎÒ

Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ➞ Î·ÙÔÈÎÒ
Î·ÙÔÈÎÒ

Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË
Î·ÙfiÈÓ1

Î·ÙfiÈÓ2 ➞ Î·ÙfiÈÓ1

Î·ÙÔÈÓfi˜ ➞ Î·ÙfiÈÓ1

Î¿ÙÔÙÚÔ
Î·ÙfiÚıˆÌ· ➞ Î·ÙÔÚıÒÓˆ

Î·ÙÔÚıÒÓˆ
Î·ÙÔÚıˆÙfi˜ ➞ Î·ÙÔÚıÒÓˆ

Î·ÙÔ¯‹ ➞ Î·Ù¤¯ˆ
∫·ÙÔ¯‹ ➞ Î·Ù¤¯ˆ

Î·ÙÔ¯ÈÎfi˜ ➞ Î·Ù¤¯ˆ
Î¿ÙÔ¯Ô˜ ➞ Î·Ù¤¯ˆ

Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓˆ
Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ➞ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓˆ

Î·ÙÛ·Úfi˜
Î·ÙÛ¿ÚˆÌ· ➞ Î·ÙÛ·Úfi˜
Î·ÙÛ·ÚÒÓˆ ➞ Î·ÙÛ·Úfi˜

Î¿Ùˆ
Î·ÙÒÙ·ÙÔ˜ ➞ Î¿Ùˆ
Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ➞ Î¿Ùˆ

Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ· ➞ Î¿Ùˆ
Î·ÙˆÙ¤Úˆ ➞ Î¿Ùˆ
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κτησης: ~ κανένας δε σου το ζήτησε - μόνος

σου ήρθες. κατώτερος -η & [επίσ.] -τέρα -ο:

αυτός που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο

(τοπικό, αξίας, ποιότητας, ιεραρχίας κτλ.) ≠

ανώτερος: Αποδείχθηκε ~ από τις προσδο-

κίες μας, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την

εργασία. κατώτατος -η & [επίσ.] -τάτη -ο: αυ-

τός που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο

(τοπικό, αξίας, ποιότητας, ιεραρχίας κτλ.) ≠

ανώτατος: ~ όριο μισθού. κατωτέρω (επίρρ.).

κατωτερότητα η: η ιδιότητα αυτού που είναι

κατώτερος ≠ ανωτερότητα: αίσθημα / σύ-

μπλεγμα ~.

κατώφλι το: ❶ σκαλοπάτι που οδηγεί στην πόρ-

τα της εισόδου: Η μητέρα τον περίμενε στο ~

του σπιτιού. ❷ (μτφ.) πρόθυρα, είσοδος σε

κατάσταση, εποχή κτλ.: Βρισκόμαστε στο ~

μιας καινούριας εποχής.

Από τα κάτω + -φλιον < φλιά «δοκάρι που προ-

σαρμόζεται στο τοίχωμα πόρτας».

καυσαέριο το: αέριο το οποίο προέρχεται από

την καύση του υλικού που χρησιμοποιείται

για τη λειτουργία μηχανής: Ρύπανση προκα-

λείται και από τα ~ των αυτοκινήτων.

καύση η: ❶ η διαδικασία του καψίματος: Η θρη-

σκεία τους επιτρέπει την ~ των νεκρών. ❷

ΧΗΜ χημική αντίδραση του οξυγόνου με άλ-

λες ουσίες, κατά την οποία ελευθερώνεται

θερμότητα και παράγεται φως: βραδεία / ατε-

λής / εσωτερική ~. ❸ συνήθ. πληθ. οξειδώσεις

που συντελούνται στα κύτταρα του οργανι-

σμού: Δεν παχαίνει, γιατί κάνει πολλές καύ-

σεις. καύσιμος -η -ο: αυτός που είναι κατάλ-

ληλος για καύση, για παραγωγή θερμότητας

και παροχή ενέργειας. καύσιμο το: υλικό που

χρησιμοποιείται για την παροχή ενέργειας σε

κινητήρα: υγρό / αέριο ~. καυστήρας ο: συ-

σκευή στην οποία γίνεται καύση υλικών για

την παραγωγή θερμότητας, ενέργειας κτλ.

καυστικός ή -ό: ❶ ΧΗΜ χημική ένωση που μπο-

ρεί να προκαλέσει διάβρωση, κάψιμο ή διά-

λυση: ~ υγρό καθαρισμού. ❷ (μτφ.) αυτός

που χρησιμοποιεί σαρκασμό στην κρίση ή

κριτική του: Οι γελοιογραφίες συχνά είναι

καυστικότερες από την αρθρογραφία. καυ-

στικά (επίρρ.). καυστικότητα η.

καύσωνας ο: καιρικές συνθήκες που χαρακτη-

ρίζονται από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

καυτηριάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ ΙΑΤΡ καίω ιστούς με

ειδικό εργαλείο για θεραπευτικούς σκοπούς.

❷ (μτφ.) κρίνω αρνητικά και με έντονο τρό-

πο κπ ή κτ = στηλιτεύω: Στα γραπτά του ~ τη

διαφθορά της πολιτικής. καυτηρίαση η.

καυχιέμαι & [επίσ.] -ώμαι • καυχιέσαι & καυ-

χάσαι, αόρ. καυχήθηκα: (αμτβ.) περηφανεύο-

μαι για κτ, συχνά και χωρίς πραγματικό λό-

γο = καμαρώνω, παινεύομαι, κομπάζω: Καυ-

χιέται ότι μόνος του τα κατάφερε τόσο καλά.

καύχημα το: αυτό για το οποίο παινεύεται κπ

= καμάρι, τιμή ≠ ντροπή, όνειδος: Τέτοιοι

άξιοι άνθρωποι αποτελούν το ~ της μικρής

μας κοινωνίας. καυχησιάρης -α -ικο: αυτός

που παινεύεται για τον εαυτό του. καυχη-

σιάρικα (επίρρ.).

καφές ο: ❶ καρπός φυτού ο οποίος χρησιμο-

ποιείται μετά από ειδική επεξεργασία για την

παρασκευή ροφήματος. ❷ το καβουρδισμένο

και αλεσμένο προϊόν το οποίο προέρχεται

από κόκκους καφέ. ❸ ρόφημα που κατασκευ-

άζεται με βρασμένο νερό και καφέ με τη σημ.

2. καφενείο το & [λαϊκ.] καφενές ο & (κυρ.

για νέους) καφετέρια & καφετερία η: μαγαζί

όπου σερβίρονται καφέδες, αναψυκτικά κτλ.

καφετζής ο, -ού η: ιδιοκτήτης καφενείου. κα-

φετιέρα η: μηχανή που φτιάχνει καφέ.

καχυποψία η: η υποψία κπ ότι οι άλλοι προ-

σπαθούν να τον βλάψουν: Μας κοιτούσε με

~, δε μας πίστευε. καχύποπτος -η -ο. καχύπο-

πτα (επίρρ.).

Από το ΑΕ καχύποπτος < κακός + ≈ÔÙÔ˜.

κείμαι • μόνο ενστ., κείσαι, κείται, κείμεθα, κεί-

σθε, κείνται, μπε. κείμενος: [επίσ.] (αμτβ.) ❶

βρίσκομαι: Το χωριό κείται στους πρόποδες

του βουνού. ❷ (για νεκρό) είμαι θαμμένος.

ενθάδε κείται: εδώ βρίσκεται θαμμένος (επι-

γραφή σε τάφους). κείμενος -η -ο: (μπε. ως

επίθ.) ΝΟΜ αυτός που είναι σε ισχύ: οι κείμε-

νοι νόμοι. τα κακώς κείμενα: απαράδεκτες

καταστάσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν:

Θίγονται ξανά τα ~ του εκπαιδευτικού συ-

στήματος.

κείμενο το: σύνολο προτάσεων με λογικό ειρ-

μό, που αποτελούν ολόκληρη ενότητα ή υπο-

ενότητα προφορικού ή γραπτού λόγου με

ολοκληρωμένο νόημα: Ήρθε σήμερα στη δη-

μοσιότητα το ~ του Ευρωπαϊκού Συντάγμα-

τος. κειμενικός -ή -ό.

Πρόκειται για ουσιαστικοποιημένο ουδ. της μπε.

του ρ. κείμαι.
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κατώφλι

κείμενο 

Î·ÙÒÊÏÈ
Î·˘Û·¤ÚÈÔ

Î·‡ÛË
Î·‡ÛÈÌÔ ➞ Î·‡ÛË

Î·‡ÛÈÌÔ˜ ➞ Î·‡ÛË
Î·˘ÛÙ‹Ú·˜ ➞ Î·‡ÛË

Î·˘ÛÙÈÎ¿ ➞ Î·˘ÛÙÈÎfi˜
Î·˘ÛÙÈÎfi˜

Î·˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ➞ Î·˘ÛÙÈÎfi˜
Î·‡ÛˆÓ·˜

Î·˘ÙÂÚfi˜ ➞ Î·›ˆ
Î·˘ÙËÚÈ¿˙ˆ

Î·˘ÙËÚ›·ÛË ➞ Î·˘ÙËÚÈ¿˙ˆ
Î·˘Ùfi˜ ➞ Î·›ˆ

Î·‡¯ËÌ· ➞ Î·˘¯È¤Ì·È
Î·˘¯ËÛÈ¿ÚË˜ ➞ Î·˘¯È¤Ì·È

Î·˘¯ËÛÈ¿ÚÈÎ· ➞ Î·˘¯È¤Ì·È
Î·˘¯È¤Ì·È

Î·ÊÂÓÂ›Ô ➞ Î·Ê¤˜
Î·ÊÂÓ¤˜ ➞ Î·Ê¤˜

Î·Ê¤˜
Î·ÊÂÙÂÚ›· ➞ Î·Ê¤˜
Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ➞ Î·Ê¤˜

Î·ÊÂÙ˙‹˜ ➞ Î·Ê¤˜
Î·ÊÂÙ˙Ô‡ ➞ Î·Ê¤˜

Î·ÊÂÙÈ¤Ú· ➞ Î·Ê¤˜
Î·¯‡ÔÙ· ➞ Î·¯˘Ô„›·

Î·¯‡ÔÙÔ˜ ➞ Î·¯˘Ô„›·
Î·¯˘Ô„›·

Î¿„· ➞ Î·›ˆ
Î¿„ÈÌÔ ➞ Î·›ˆ

ÎÂÈ ➞ ÂÎÂ›
ÎÂ›Ì·È

ÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ➞ ÎÂ›ÌÂÓÔ
ÎÂ›ÌÂÓÔ

ÎÂ›ÌÂÓÔ˜ ➞ ÎÂ›Ì·È
ÎÂ›ÌÂÓÔ˜ ➞ ÎÂ›Ì·È
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