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Αγαπητά µας παιδιά!
 Το Λεξικό που έχετε στα χέρια σας δε µοιάζει τόσο µε τα Λεξικά για 
µεγά λους, που ίσως γνωρίζετε µέχρι σήµερα. Σκοπός του είναι να γίνει 
ο αχώριστος σύντροφος στις καθηµερινές σας περιπλανήσεις µέσα στον 
πλούσιο κόσµο της ελληνικής µας γλώσσας. Θα σας διευκολύνει στις 
αναζητήσεις σας σχετικά µε τη γλώσσα και τη γνωριµία σας µε πολλές 
πλευρές της. Θα πληροφορηθείτε, δηλαδή, τι σηµαίνει η κάθε λέξη, πώς 
γράφεται, ποιες άλλες λέξεις έχουν περίπου την ίδια σηµασία και  πολλά 
άλλα.
 Εµείς, θέλοντας να σας βοηθήσουµε να χρησιµοποιείτε σω στά και 
εύκολα το Λεξικό που ετοιµάσαµε, επιλέξαµε έναν ιδιαίτερο τρόπο για 
να σας το παρουσιάσουµε: 
Χωρίσαµε το Λεξικό µας σε τρεις στήλες:

θα χρησιμοποιήσουμ
ε το Λεξικό μας 

1.

κοιτάζω
(Ρήμα, Ρ3)

(ενεστ. κοι-τά-ζω, 
αόρ. κοίταξα, παθ. 
αόρ. κοιτάχτηκα, 
παθ. μτχ. κοιταγμέ-
νος)
[αρχ. κοιτάζω < 
κοίτη (= κρεβάτι)]

1. (μτβ.) στρέφω το 
βλέμμα σε κάποιον ή 
κάτι: ►Κοιτούσε από το 
παράθυρό του μακριά τη 
θάλασσα. 
2. (μτβ.) φροντίζω, 
νοιάζομαι για κάποιον 
ή για κάτι: ►Κοίταξε τους 
γονείς του στα γεράματα.
3. (μτβ.) εξετάζω κάτι 
με ιδιαίτερη προσοχή, 
ελέγχω: ►Κοιτάζω τη 
μηχανή του αυτοκινήτου 
πριν από κάθε ταξίδι.

Συνών.: παρατηρώ (1)
Σύνθ.: αγριοκοιτάζω, κρυ-
φοκοιτάζω, γλυκοκοιτάζω 
Οικογ. Λέξ.: κοίταγμα
Φράσεις: ►Κοιτάζω με 
μισό μάτι (= περιφρονώ 
κάποιον) ►Κοιτάζω στα 
μάτια (= είμαι απόλυτα 
ειλικρινής) ►Για κοίτα να 
δεις! (= για φαντάσου!)



7

Η αριστερή στήλη περιλαµ βάνει την ίδια τη λέξη µε την ορθογραφία 
της (κοιτάζω), το είδος της λέξης (Ρήµα), ενώ ο κωδικός Ρ3 παραπέµπει 
στον τρόπο µε τον οποίο κλίνεται το ρήµα στο τέλος του Λεξικού. 
Όταν δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός, θα βρίσκουµε περισσότερες 
πληροφορίες για την κλίση της λέξης στη σχολική Γραµµατική. 
Ακολουθεί  ο τρόπος που  χωρίζουµε τη λέξη σε συλλαβές (κοι-τά-ζω), 
οι βασικοί χρόνοι του ρήµατος (ενεστ. κοι-τά-ζω, αόρ. κοίταξα, παθ. αόρ. 
κοιτάxτηκα, παθ. µτχ. κοιταγµένος), καθώς και η βασική ετυµολογία 
της λέξης, δηλ. η ηλικία και η προέ λευσή της [αρχ. κοιτάζω < κοίτη 
(= κρεβάτι)]. Στη στήλη αυτή θα συναντήσουµε συχνά και κάποιες 
γραµµατικές ή ορθογραφικές υποδείξεις. 

Η µεσαία στήλη µάς πληροφορεί για τις σηµασίες της  λέξης:                  
 1. (μτβ.) στρέφω το βλέμμα σε κάποιον ή κάτι
 2. (μτβ.) φροντίζω, νοιάζομαι για κάποιον ή για κάτι
 3. (μτβ.) εξετάζω κάτι με ιδιαίτερη προσοχή, ελέγχω
    Για κάθε σηµασία δίνουµε ένα παράδειγµα, που περιλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη  λέξη, για να δείξουµε τον τρόπο που τη χρησιµοποιούµε 
στο λόγο. Το µπλε χρώµα στο παράδειγµα δείχνει τον τρόπο που 
συντάσσεται η λέξη, όταν  αυτή είναι ρήµα (Κοιτούσε από το παράθυρό 
του µακριά τη θάλασσα).

Η δεξιά στήλη περιλαµβάνει τα Aντίθετα, αν υπάρχουν, και 
τα  Συνώνυµα (παρατηρώ (1)). Ο αριθµός (1) δείχνει ότι η λέξη πριν 
από αυτόν (παρατηρώ) είναι συνώνυµη µε την πρώτη σηµασία του 
λήµµατος (1. στρέφω το βλέμμα σε κάποιον ή κάτι). Ακολουθούν, 
επίσης, οι  Οικογένειες Λέξεων (κοίταγµα), τα Σύνθετα (αγριοκοιτάζω, 
κρυφοκοιτάζω, γλυκοκοιτάζω) και οι Φράσεις. Εδώ θα συναντήσουµε 
στερεότυπες φράσεις και ιδιωτισµούς, που χρησιµοποιούνται πάντα 
µε τον ίδιο τρόπο κι έχουν αποκτήσει ξεχωριστή σηµασία ( ►Κοιτάζω 
µε µισό µάτι (= περιφρονώ κάποιον). Έτσι εµπλουτίζουµε περισσότερο 
τις γνώσεις µας για κάθε λέξη, µαθαίνοντας ιδιαίτερες σηµασίες και 
έννοιες, που αυτή έχει αποκτήσει στο µεγάλο ταξίδι της. 

Πολύ συχνά, κυρίως όταν  η λέξη που εξετάζουµε είναι ουσιαστικό, 
θα βρούµε και τα Προσδιοριστικά. Πρόκειται για λέξεις, που συνήθως 
«συνοδεύουν» το λήµµα, όπως, για παράδειγµα, στο ουσιαστικό  λιµάνι  
τα προσδιοριστικά είναι φυσικό, απάνεµο, εµπορικό, διεθνές.

Όταν η λέξη που εξετάζουµε είναι επίθετο, θα βρούµε αντίστοιχα τα 
Προσδιοριζόµενα.
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Οι χαρακτηρισµοί έµψυχα και άψυχα που βρίσκουµε στα επίθετα 
δείχνουν αν το επίθετο «συνοδεύει» έµψυχα ή άψυχα ουσιαστικά ή και 
τα δύο. 

Η βοήθεια, όµως, που προσφέρει το Λεξικό µας δε σταµατά µόνο  
εδώ. Σε ξεχωριστές ενότητες δίνονται πληροφορίες για τα παρακάτω: 

• Πώς προφέρουµε τους φθόγγους της γλώσσας  µας. 
• Τι είναι οµώνυµα, παρώνυµα, συνώνυµα, ταυτόσηµα. 
• Πώς και πότε τονίζουµε τις λέξεις στην ελληνική γλώσσα. 
• Πώς γράφουµε τα αριθµητικά (ένα, δύο, δεκαπέντε κ.λπ.).
Ακολουθούν: 
• Πίνακες µε κλιτικά παραδείγµατα ονοµάτων και ρηµάτων.
• Ένα µικρό λεξιλόγιο µε την ορολογία που συναντούµε στους 

Η/Υ (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές).
• Ένας πίνακας µε τα σπουδαιότερα  πολιτικά και πολιτιστικά 

γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, που περιλαµβάνει, επίσης, 
χρονολογίες - σταθµούς για την τεχνολογική πρόοδο στην 
Ελλάδα.

λιμάνι (το)
(Ουσιαστικό, Ο36)

(λι-μά-νι, γεν. -ού, 
πληθ. -α)
[µτγν. λιµένιον, 
υποκορ. του αρχ. 
λιµDν]

1. φυσική ή τεχνητή 
διαμόρφωση παραλίας ή 
όχθης ποταμού ή λίμνης 
για την προστασία και 
το αγκυροβόλημα των 
πλοίων: ►Το καράβι έδε-
σε στο λιμάνι λόγω της 
θαλασσοταραχής.
2. (μτφ.) τόπος ή άνθρω-
πος στον οποίο αναζητεί 
κανείς ασφάλεια, κατα-
φύγιο: ►Βρήκε στους 
συγγενείς του ένα λιμάνι 
γαλήνης και ηρεμίας.

Συνών.: σκάλα (1)
Σύνθ.: λιμεναρχείο,  λιμενο-
φύλακας, μικρολίμανο
Οικογ. Λέξ.: λιμενικός, 
λιμενίσκος
Προσδιορ.: φυσικό, απάνε-
μο, εμπορικό, διεθνές (1)
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ά.        άρθρο 
αγγλ. αγγλικά
άκλ.  άκλιτος, -η, -ο 
αµτβ.  αµετάβατο
ανατοµ. ανατοµία
ανισοσύλλ. ανισοσύλλαβος, -η, -ο
Αντίθ. Αντίθετα
αντων. αντωνυµία
αόρ.  αόριστος
αριθµτ. αριθµητικό
αρσ. αρσενικό
αρχ. αρχαίος, -α, -ο
αρχαιόκλ. αρχαιόκλιτος, -η, -ο
βιολ. βιολογία
βλ. βλέπε
γαλλ. γαλλικά
γεν. γενική
γεωγρ. γεωγραφία
γεωµ. γεωµετρία
γλωσσ. γλωσσολογία
γραµµ. γραµµατική
ελνστ. ελληνιστικό
ενεργ. ενεργητική φωνή
ενεστ. ενεστώτας
εξακολ. εξακολουθητικός
επίθ. επίθετο
επίρρ. επίρρηµα
ετυµ. ετυµολογία
θηλ. θηλυκό
ιατρ. ιατρική
ισοσύλλ. ισοσύλλαβος
ιταλ. ιταλικά
κεφ. κεφαλαίο
λ. λέξη
λατιν. λατινικά
λόγ. λόγιος
µαθηµ. µαθηµατικά
µέλλ. µέλλοντας

µεσν. µεσαιωνικός, -ή, -ό
µεταφρ. δάν. µεταφραστικό δάνειο
µτβ. µεταβατικό
µτγν. µεταγενέστερο
µτφ. µεταφορά
µτχ. µετοχή
Οικογ. Λέξ. Οικογένεια Λέξεων
ορ. οριστική
ουδ. ουδέτερο
ουσ. ουσιαστικό
παθ. παθητική φωνή
παραθ. παραθετικά
Παροιµ. παροιµία
πληθ. πληθυντικός
πολιτ. πολιτική
πρκ. παρακείµενος
πρόθ. πρόθεση
Προσδιορ. Προσδιοριστικά
Προσδιοριζ. Προσδιοριζόµενα
προστ. προστακτική
πρότ. πρόταση
πρτ. παρατατικός
ρ.  ρήµα
σελ.  σελίδα
σηµ. σηµείωση
στερ. στερητικό
σύνδ. σύνδεσµος
συνεκδ. συνεκδοχικά
Σύνθ. Σύνθετα
συνοπτ. συνοπτικός
Συνών. Συνώνυµα
τυπογρ. τυπογραφία
υπερσ. υπερσυντέλικος
υποκορ. υποκοριστικό
υποτ. υποτακτική
φυσ. φυσική
φων. φωνήεν
χηµ. χηµεία

Συντομογραφίες

Ειδικά Σύμβολα
► 

 περικλείουν την ετυµολογία µιας λέξης 

► 
  δηλώνει ότι η λέξη που βρίσκεται αριστερά  

 προέρχεται  από τη λέξη που βρίσκεται δεξιά
►  χρησιµοποιείται για επανάληψη της 
 προηγούµενης λέξης ή φράσης

2.
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  Α.Ε.  = Ανώνυµη Εταιρεία
 Α.Π.Θ.  = Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
 Β.  = Βορράς, Βόρεια
 ΒΑ. =  Βορειοανατολικός
 Γ.Γ.Α. = Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
 Γ.Ε.Α. = Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
 Γ.Ε.Εθ.Α.  = Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας
 Γ.Ε.Ν.  = Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
 Γ.Ε.Σ.  = Γενικό Επιτελείο Στρατού
 Γ.Σ.Ε.Ε.  = Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας
 Δ.Ε.Η.  = Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
 Δ.Ε.Θ.  = Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
 Δ.Ο.Ε.  =  1. Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή
      2. Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας
 Δ.Ο.Υ.  = Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
 Ε.Ε.  = Ευρωπαϊκή Ένωση
 Ε.Ε.Σ. = Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
 ΕΛ.ΑΣ.  = Ελληνική Αστυνοµία
 ΕΛ.ΤΑ.  = Ελληνικά Ταχυδροµεία
 Ε.Μ.Υ.  = Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
 Ε.Ο.Κ. = Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
 Ε.Ο.Τ.  = Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού
 Ε.Ρ.Τ.  = Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
 Ε.Σ.Υ.  = Εθνικό Σύστηµα Υγείας
 Ε.ΥΔ.Α.Π.  = Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
 Η.Π.Α.  = Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
 Ι.Κ.Α.  = Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 Κ.Τ.Ε.Λ.  = Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων
 Κ.Τ.Ε.Ο.  = Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων
 Ο.Α.  = Ολυµπιακή Αεροπορία
 Ο.Α.Ε.Δ.  = Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού
       Δυναµικού
 Ο.Α.Σ.Α.  = Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
 Ο.Α.Σ.Θ.  = Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ/νίκης
 Ο.Γ.Α.  = Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων
 Ο.Η.Ε.  = Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
 Ο.Σ.Ε.  = Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας
 Ο.Τ.Ε.  = Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
 ΠΡΟ-ΠΟ  = Προγνωστικά Ποδοσφαίρου
 Ρ.Ι.Κ.  = Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου
 Τ.Ε.Ι.  = Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
 ΥΠ. ΕΞ.  = Υπουργείο Εξωτερικών
 Φ.Π.Α.  = Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
 Ω.Ρ.Λ.  = Ωτορινολαρυγγολόγος

A
ρκ

τι
κό

λε
ξα
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άβουλος, -η, -ο
(Επίθετο, Ε2, έμψυχα)
(ά-βου-λος)
[αρχ. Rβουλος < S 
στερ. + βουλD (= 
γνώµη, σκέψη)]

αυτός που δεν έχει δική 
του θέληση, αποφασιστι-
κότητα και πρωτοβουλία: 
►Στις δύσκολες στιγμές είναι 
συνήθως άβουλος, δεν παίρνει 
αποφάσεις.

Συνών.:  διστακτικός
Οικογ. Λέξ.: άβουλα (ε-
πίρρ.) 
Προσδιοριζ.: χαρακτήρας, 
πλάσμα,  πλήθος 

αγανακτώ και 
αγαναχτώ

(Ρήμα, Ρ6)
(ενεστ. α-γα-να-κτώ, 
αόρ. αγανάκτησα, 
παθ. μτχ. αγανακτι-
σμένος)
[αρχ. SγανακτU]

1. (αμτβ.) θυμώνω, οργίζο-
μαι: ►Οι επιβάτες αγανάκτη-
σαν από τη μεγάλη καθυστέ-
ρηση του αεροπλάνου.
2. (μτβ.) εκνευρίζω, εξορ-
γίζω: ►Μας αγανάκτησε με 
την αδικαιολόγητη επιμονή 
του.

Συνών:   δυσφορώ, εξοργί-
ζομαι, δυσανασχετώ (1)
Οικογ. Λέξ.: αγανάκτηση

αγγελία (η)
(Ουσιαστικό, Ο19)

(αγ-γε-λί-α)
[λόγ. < αρχ. Sγγελία 
< Rγγελος]

γραπτή ή προφορική εί-
δηση, μήνυμα, πληροφο-
ρία: ►Διάβασα με χαρά την 
αγγελία του γάμου σου. 

Συνών.: γνωστοποίηση, 
ανακοίνωση
Σύνθ.: αγγελιοφόρος, εξαγ-
γελία, παραγγελία, προα-
ναγγελία, εισαγγελία
Οικογ. Λέξ: άγγελος, άγ-
γελμα, αγγελτήριο
Προσδιορ.: έκτακτη, επίση-
μη, μικρή, χαρμόσυνη 

αγέλη (η)
(Ουσιαστικό, Ο25)

(α-γέ-λη)
[λόγ. < αρχ. Sγέλη < 
Rγω (= οδηγώ)]

1. κοπάδια από ζώα,  που 
ζουν ή βόσκουν μαζί: ►Το 
χειμώνα οι αγέλες των λύκων 
βρίσκουν πιο δύσκολα την 
τροφή τους.

Συνών: μπουλούκι, μάζα 
(2)
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2. (μτφ.) πλήθος ανθρώ-
πων που παρασύρεται 
εύκολα: ►Μερικές φορές το 
πλήθος  συμπεριφέρεται σαν 
αγέλη.

αγενής, -ής, -ές
(Επίθετο, Ε9, έμψυχα)
(α-γε-νής, γεν. -ούς 
και -ή, -ούς και -ή,  
-ούς και -ή,   πληθ.    
-είς, -είς, -ή)
[αρχ. SγενDς  < S 
στερ.  + γένος]

αυτός που δεν έχει τρό-
πους καλής συμπεριφο-
ράς: ►Επειδή είναι αγενής, 
δεν κάνει εύκολα  φίλους.

Αντίθ.: ευγενικός
Συνών: αδιάκριτος, αναι-
δής
Οικογ. Λέξ.: αγενώς 
(επίρρ.), αγένεια

αγνοώ
(Ρήμα, Ρ6)

(ενεστ. α-γνο-ώ, αόρ. 
αγνόησα, παθ. αόρ. 
αγνοήθηκα, παθ. μτχ. 
αγνοημένος)
[αρχ. SγνοU < S 
στερ. + γιγνώσκω]

1. (μτβ.) δεν ξέρω, δε γνω-
ρίζω: ►Αγνοεί την ιστο-
ρία του τόπου του. ►Αγνοώ 
ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του 
διπλανού διαμερίσματος. 
►Αγνοούν ότι κατάγονται 
από την ίδια περιοχή.   
2. (μτβ.) αδιαφορώ, δε 
δίνω σημασία, περιφρο-
νώ κάποιον ή κάτι: ►Μας 
είδε χτες στην πλατεία, αλλά 
μας αγνόησε εντελώς.                                

Αντίθ: γνωρίζω, είμαι ενή-
μερος (1)
Οικογ. Λέξ.: άγνοια
Φράσεις: ►Αγνοείται η 
τύχη του (= δεν υπάρχουν 
γι’ αυτόν  πληροφορίες)

άγνωστος, -η, -ο
(Επίθετο, Ε2, έμψυχα 
και άψυχα)
(ά-γνω-στος)
[αρχ. Rγνωστος < α 
στερ. + γνωστVς]

αυτός που δεν τον ξέρου-
με, που δεν τον έχουμε 
ξαναδεί: ►Ρωτούσε πληρο-
φορίες για κάποιον άνθρωπο, 
που ήταν άγνωστος στο χωριό 
μας. 

Αντίθ.: γνωστός
Συνών.: ανεξακρίβωτος,   
ανεπιβεβαίωτος
Προσδιοριζ.: περιβάλλον, 
αίτια (τα), παράγοντας, 
πτυχή, προέλευση, πηγή  
Φράσεις: ►Wγνωστοι αX 
βουλαY τοZ \ψίστου (= 
όταν κάτι εξαρτάται από 
απροσδιόριστους παράγο-
ντες) ►Άγνωστο κείμενο (= 
αδίδακτο κείμενο)

αγορά (η)
(Ουσιαστικό, Ο18)

(α-γο-ρά)
[αρχ. Sγορ^ <       
Sγείρω (= συνα-
θροίζω)]

1. η απόκτηση αγαθών με 
χρήματα: ►Η αγορά των 
επίπλων του σπιτιού μας  έγι-
νε με δόσεις.

Αντίθ.: πώληση (1)
Συνών.: προμήθεια (1), πα-
ζάρι (2)
Σύνθ.: λαχαναγορά, ψαρα-
γορά, κτηματαγορά, αγο-
ρανομία, αγοραπωλησία

αγενής
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2. καθορισμένος χώρος 
και τόπος στον οποίο γί-
νονται αγοραπωλησίες: 
►Όλη η  οικογένεια επισκέ-
φτηκε τη λαϊκή αγορά της 
πόλης.

Οικογ. Λέξ.: αγοράζω, 
αγοραστής, αγοραστός, 
αγορεύω, αγόρευση
Προσδιορ.: φτηνή, ακριβή, 
χρηματιστηριακή (1, 2), λα-
χειοφόρος  (1), λαϊκή (2)
Φράσεις: ► Μαύρη αγορά 
(= για παράνομη πώληση) 

αγορεύω
(Ρήμα, Ρ2)

(ενεστ. α-γο-ρεύ-ω, 
αόρ. αγόρευσα)
[λόγ. < αρχ. Sγο-
ρεύω < Sγορ^]

(αμτβ.) μιλώ σε δημόσια 
συγκέντρωση, βγάζω λό-
γο: ► Ο δικηγόρος αγόρευε 
για δύο ολόκληρες ώρες στην 
αίθουσα του δικαστηρίου.

Σύνθ.: απαγορεύω, αναγο-
ρεύω, υπαγορεύω
Οικογ. Λέξ.: αγορά, αγο-
ρητής,  αγόρευση

αγροίκος, -α, -ο
(Επίθετο, Ε3, έμψυχα)
(αγ-ροί-κος)
[αρχ. Sγρο`κος  < 
SγρVς + οaκος]

αυτός που συμπεριφέ-
ρεται με άσχημο τρόπο, 
ο άξεστος,  ο ακαλλιέρ-
γητος: ►Είναι αγροίκος και 
προσβάλλει συνεχώς τους άλ-
λους.

Συνών.:  τραχύς

αγρός (ο)
(Ουσιαστικό, Ο13)

(α-γρός)
[αρχ. SγρVς]

χωράφι, καλλιεργήσιμη 
γη: ►Στη Θεσσαλία καλλιερ-
γούν απέραντους  αγρούς με 
σιτηρά.

Συνών.: κτήμα
Σύνθ.: αγροφύλακας, 
αγρόκτημα,  αγροτεμάχιο, 
αγρανάπαυση (= σκόπιμη 
διακοπή της καλλιέργειας 
ενός αγρού) 
Οικογ. Λέξ.: αγρότης,  
αγροτιά, αγροτικός  

άγχος (το)
(Ουσιαστικό, Ο37)

(άγ-χος, γεν. -ους, 
πληθ. -η)
[λόγ. Rγχος < Rγχω 
(= πνίγω)]

αγωνία, ανησυχία, ανα-
σφάλεια: ►Είχα πολύ μεγά-
λο άγχος για τα αποτελέσματα 
των ιατρικών εξετάσεων. 

Οικογ. Λέξ.: αγχώνω, αγ-
χώδης, αγχωτικός
Προσδιορ.: ψυχοφθόρο, 
καθημερινό, έντονο 

αγωγή (η)
(Ουσιαστικό, Ο24)
(α-γω-γή)
[λόγ. < αρχ.  SγωγD 
< Rγω (= οδηγώ)]

1. η καθοδήγηση των μι-
κροτέρων από  τους με-
γαλυτέρους, η ανατροφή, 
η εκπαίδευση: ►Η  αγωγή 
και η μόρφωση των νέων απο-
τελούν υποχρέωση κάθε πολι-
τείας.

Συνών.: διαπαιδαγώγηση,   
παιδεία (1)
Σύνθ.: καταγωγή, παραγω-
γή, αναγωγή,  προαγωγή, 
διαγωγή, συναγωγή, προ-
σαγωγή

αγωγή
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2. προσφυγή σε  δικα-
στήρια για δικαιώματα 
που έχουν παραβιαστεί: 
►Κατέθεσε  αγωγή στο δικα-
στήριο για τα ενοίκια που του 
χρωστούσαν.

Προσδιορ.: κοινωνική, κυ-
κλοφοριακή, ηθική, θρη-
σκευτική, ειδική,  αισθητι-
κή, σεξουαλική (1)

αγωγός (ο)
(Ουσιαστικό, Ο13)

(α-γω-γός)
[λόγ. < αρχ. SγωγVς 
< Rγω (= οδηγώ)]

1. σωλήνας ή αυλάκι μέσα 
από τον οποίο μεταφέρε-
ται ή διοχετεύεται κάτι: 
►Το φυσικό αέριο μεταφέρε-
ται με αγωγό. 
2. (φυσ.)  υλικό που έχει ή  
δεν έχει τη δυνατότητα να 
μεταφέρει θερμική ή ηλε-
κτρική ενέργεια: ►Το ξύλο 
είναι κακός αγωγός της θερ-
μότητας και του ηλεκτρισμού.

Σύνθ.: πετρελαιαγωγός, 
υδαταγωγός
Προσδιορ.: εναέριος, υπό-
γειος (1), καλός, κακός, ηλε-
κτρικός (2)

άδεια (η)
(Ουσιαστικό, Ο20)

(ά-δει-α)
[αρχ. Rδεια < SδεDς 
< S στερ. + δέος (= 
φόβος)]

1.   η συγκατάθεση που 
δίνεται σε κάποιον να κά-
νει κάτι: ►Για να πάω στη 
διήμερη εκδρομή της τάξης 
μου, παίρνω πρώτα άδεια από 
τους γονείς μου.
2. έγγραφο  που δίνει το 
δικαίωμα σε κάποιον να 
κάνει κάτι:  ►Έβγαλε άδεια 
για την ανέγερση πρώτης κα-
τοικίας.
3. το δικαίωμα που έχει 
κάποιος να απουσιάσει  
από την εργασία του για 
ένα χρονικό διάστημα: 
►Κράτησε την άδειά του για 
τις καλοκαιρινές διακοπές.  

Προσδιορ.: αναρρωτική, 
κανονική, εκπαιδευτική 
(3), προφορική, εικοσιτε-
τράωρη (1, 3)

αδέξιος, -α, -ο
(Επίθετο, Ε4, έμψυχα 
και άψυχα)
(α-δέ-ξι-ος)
[λόγ. < ελνστ. S-
δέξιος < S στερ. + 
δεξιVς (= ικανός)]

αυτός  που δεν έχει την 
ικανότητα να κάνει κάτι 
σωστά, προσεκτικά και 
επιτυχημένα: ►Ο οδηγός 
φάνηκε αδέξιος, χάνοντας 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου 
σε μια απότομη στροφή του 
δρόμου.

Αντίθ.: επιδέξιος,  επιτήδει-
ος
Προσδιοριζ.: οδηγός, τε-
χνίτης, χειρισμοί (οι), ενέρ-
γεια
Οικογ. Λέξ.: αδέξια (επίρρ.), 
αδεξιότητα

αγωγός
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αδημονώ
(Ρήμα, Ρ6)

(ενεστ. α-δη-μο-νώ, 
πρτ. αδημονούσα, 
μτχ. ενεργ. ενεστ. αδη-
μονώντας)
[αρχ. SδηµονU < 
Sδήµων (= ανήσυ-
χος)]

(μτβ.) περιμένω με αγω-
νία και ανησυχία, ανυπο-
μονώ: ►Αδημονούσε  να ξα-
ναδεί και να φιλήσει το χώμα 
της πατρίδας, ύστερα από τρι-
άντα χρόνια που βρισκόταν 
στην ξενιτιά.

Συνών.: ανησυχώ, λαχτα-
ρώ
Οικογ. Λέξ.: αδημονία
 

αδιάβλητος,
-η -ο

(Επίθετο, Ε2, έμψυχα 
και άψυχα)
(α-διά-βλη-τος)
[λόγ. < αρχ. Sδιά-
βλητος < S στερ. + 
διαβλητVς < διαβάλ-
λω  (= συκοφαντώ)]

αυτός    που  δεν μπορεί 
να κατηγορηθεί για έλλει-
ψη τιμιότητας και αμε-
ροληψίας : ► Πρόκειται για 
έναν έντιμο και αδιάβλητο 
δικαστή.

Αντίθ.: διαβλητός
Συνών.: άμεμπτος, άψογος
Προσδιοριζ.: διαδικασίες 
(οι), διαγωνισμός, χαρα-
κτήρας, εκλογές (οι)

αδιάκοπος, -η,
-ο

(Επίθετο, Ε2, άψυχα)
(α-διά-κο-πος)
[λόγ. < ελνστ. Sδιά-
κοπος < S στερ. + 
διακόπτω]

που συμβαίνει συνέχεια, 
ασταμάτητος: ►Για να επι-
τύχεις το σκοπό σου, πρέπει 
να καταβάλεις αδιάκοπες προ-
σπάθειες. 

Οικογ. Λέξ.: αδιάκοπα 
(επίρρ.)
Προσδιοριζ.: αγώνας, προ-
σπάθεια, επιμονή, βροχή

αδιαλλαξία (η)
(Ουσιαστικό, Ο19)

(α-διαλ-λα-ξί-α, γεν. 
-ας, πληθ.  – )
[λόγ. Sδιαλλαξία < 
S στερ. + διαλλάσ-
σοµαι (= συµφιλιώ-
νοµαι)]

η απροθυμία για οποια-
δήποτε   συνεννόηση και 
συμβιβασμό: ►Στις συνο-
μιλίες των δύο πλευρών κυ-
ριάρχησαν η αδιαλλαξία και η 
άρνηση. 

Αντίθ.: διαλλακτικότητα, 
μετριοπάθεια
Συνών.: ισχυρογνωμοσύνη
Οικογ. Λέξ.: αδιάλλακτος, 
αδιάλλακτα (επίρρ.)
Προσδιορ.:  ανεξήγητη,  
προκλητική 

αδιάσειστος, 
-η, -ο

(Επίθετο, Ε2, άψυχα)
(α-διά-σει-στος)
[λόγ. < ελνστ. 
Sδιάσειστος < S 
στερ. + διασείω (= 
κλονίζω)]

ακλόνητος, ατράνταχτος: 
►Ο κατηγορούμενος υπο-
στήριξε την αθωότητά του με 
αδιάσειστα επιχειρήματα.

Συνών.: ακράδαντος
Οικογ. Λέξ.: αδιάσειστα 
(επίρρ.)
Προσδιοριζ.: απόδειξη, 
τεκμήριο, μαρτυρία,  στοι-
χείο

αδιάσειστος
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