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Σ ΗΜΕ Ι ΩΜΑ Τ ΟΥ Ε ΚΔ ΟΤ Η

ο χρηστικό αυτό Λεξικό αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όσους μαθαίνουν αγγλικά ή χρειάζεται να επικοινωνήσουν στα αγγλικά για λόγους επαγγελματικούς, επιστημονικούς, προσωπικούς κτλ. Η πολύ προσεκτική επιλογή των λημμάτων και των σημασιών διασφαλίζει ότι το λεξικό περιέχει ολόκληρο το βασικό λεξιλόγιο της αγγλικής και της ελληνικής
γλώσσας, χωρίς όμως να λείπουν όροι και έννοιες που σχετίζονται με τις
ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, με την επιστημονική πρόοδο, με τις
νέες τεχνολογίες κτλ. Επίσης έχει ληφθεί μέριμνα να περιέχεται πλήθος
εκφράσεων σε οικείο, προφορικό ύφος (ακόμα και της αργκό), και από τις
δύο γλώσσες, καθώς οι σημερινές δυνατότητες διαπροσωπικής επαφής μέσω διαδικτύου κτλ. πολύ συχνά παρέχουν την ευκαιρία επικοινωνίας σε
ανεπίσημο, φιλικό ύφος.
Σε περιπτώσεις πολύσημων λέξεων, ο αναγνώστης θα βοηθηθεί από μια
σειρά ενδείξεων και πληροφοριών προκειμένου να εντοπίσει την ακριβή
σημασία που αναζητά, όπως περιγραφή των συμφραζομένων, παράθεση
λέξεων που βρίσκονται συχνά σε συντακτική σχέση με το λήμμα, διευκρίνιση σημασίας με χρήση συνωνύμων κτλ. Η παράθεση μεταφρασμένων
συνάψεων, τυποποιημένων εκφράσεων ή ιδιωματισμών γίνεται ιδίως στις
περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται διαφορετική απόδοση της κεφαλής του
λήμματος.

Τ
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Στο αγγλοελληνικό τμήμα του Λεξικού παρέχεται και η φωνητική απόδοση των αγγλικών λέξεων, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη σε θέματα ορθής προφοράς. Η φωνητική απόδοση βασίζεται στη μεταγραφή των
αγγλικών λέξεων με το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, τα σύμβολα όμως
του οποίου έχουν αντικατασταθεί στην παρούσα έκδοση αποκλειστικά από
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, προκειμένου να μην απαιτείται εξοικείωση του αναγνώστη με το διεθνές σύστημα φωνητικής απεικόνισης. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο μεταγραφής παρέχονται σε ειδική ενότητα στις σελ. ΧΧ-ΧΧ
Στη προσπάθειά μας να εκδίδουμε βιβλία που είναι όσο το δυνατόν πιο
σωστά και χρήσιμα για τους αναγνώστες μας, κάθε παρατήρηση ή υπόδειξη που θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το Λεξικό ακόμα καλύτερο είναι ευπρόσδεκτη.
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Γ Ν Ω Σ Τ Ι ΚΟΙ Τ ΟΜΕ Ι Σ/F I E LD LABELS
ΑΕΡΟΝ
ΑΘΛ
ANAT
ΑΡΧΑΙΟΛ
ΑΡΧΙΤ
ΑΣΤΡΟΛ
ΑΣΤΡΟΝ
ΒΙΟΛ
ΒΟΤ
ΓΕΩΓΡ
ΓΕΩΛ
ΓΕΩΜ
ΓΛΩΣΣ
ΓΡΑΜΜ
ΓΥΜΝ
ΕΚΚΛΗΣ
ΕΜΠΟΡ
ΖΩΟΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΘΕΑΤΡ
ΘΡΗΣΚ
ΙΑΤΡ
ΙΣΤ
ΚΑΛ ΤΕΧΝ
ΚΙΝΗΜ
ΛΑΟΓΡ
ΛΟΓΙΣΤ
ΜΑΓΕΙΡ

αεροναυτική
αθλητισμός
ανατομία
αρχαιολογία
αρχιτεκτονική
αστρολογία
αστρονομία
βιολογία
βοτανική
γεωγραφία
γεωλογία
γεωμετρία
γλωσσολογία
γραμματική
γυμναστική
εκκλησία
εμπόριο
ζωολογία
ηλεκτρολογία
ηλεκτρονική
θέατρο
θρησκειολογία
ιατρική
ιστορία
καλές τέχνες
κινηματογράφος
λαογραφία
λογιστική
μαγειρική

aeronautics
sport
anatomy
archaeology
architecture
astrology
astronomy
biology
botany
geography
geology
geometry
linguistics
grammar
gymnastics
church
commerce
zoology
electrical engineering
electronics
theatre
religion
medicine
history
art
cinema
folklore
logistics
cooking
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ΜΑΘΗΜ
ΜΕΤΕΩΡΟΛ
ΜΗΧΑΝ
ΜΗΧΑΝΟΛ
ΜΟΥΣ
ΜΥΘΟΛ
ΝΑΥΤ
ΝΟΜ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ
ΟΙΚΟΝ
ΟΡΥΚΤΟΛ
ΠΛΗΡΟΦ
ΠΟΛ
ΡΗΤΟΡ
ΣΤΑΤΙΣΤ
ΣΤΡΑΤ
ΤΕΧΝΟΛ
ΤΗΛΕΠΙΚ
ΤΥΠΟΓΡ
ΦΑΡΜ
ΦΙΛΟΛ
ΦΙΛΟΣ
ΦΥΣ
ΦΥΣΙΟΛ
ΦΩΤΟΓΡ
ΧΗΜ
ΨΥΧΙΑΤΡ
ΨΥΧΟΛ

μαθηματικά
μετεωρολογία
μηχανική
μηχανολογία
μουσική
μυθολογία
ναυτιλία
νομική
οδοντιατρική
οικονομία
ορυκτολογία
πληροφορική
πολιτική
ρητορική
στατιστική
στρατός
τεχνολογία
τηλεπικοινωνίες
τυπογραφία
φαρμακευτική
φιλολογία
φιλοσοφία
φυσική
φυσιολογία
φωτογραφία
χημεία
ψυχιατρική
ψυχολογία

mathematics
meteorology
mechanics
mechanical engineering
music
mythology
seafaring
law
dentistry
finance
mineralogy
computer science
politics
oratory
statistics
army
technology
telecommunications
typography
pharmacy
philology
philosophy
physics
physiology
photography
chemistry
psychiatry
psychology
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Σ Υ Ν Τ Ο Μ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι Ε Σ/ABBRE VI A T I ONS
αιτ
αιτιολ
άκλ
αμερ
αμτβ
ανεπίσ
αντιθ
αντων
αόρ
απρόσ
αργκ
άρθρ
αριθμ
αρν
αρσ
βλ.
βοηθ
βρετ
γεν
γενικότ
διαχ
ειδικότ
ειρων
έκφρ
εκφρ
εν
επ
επίρρ

αιτιατική
αιτιολογικός
άκλιτο
αμερικάνικος
αμετάβατο
ανεπίσημος
αντιθετικός
αντωνυμία
αόριστος
απρόσωπο
αργκό
άρθρο
αριθμητικό
αρνητικός
αρσενικό
βλέπε
βοηθητικό
βρετανικός
γενική
γενικότερα
διαχωριστικός
ειδικότερα
ειρωνικός
έκφραση
εκφράσεις
ενικός
επίθετο
επίρρημα

accusative
causative
indeclinable
American
intransitive
informal
contrastive
pronoun
aorist
impersonal
slang
article
numeral
negative
masculine
cf.
auxiliary
British
genitive
in general
disjunctive
more specifically
ironical
expression
expressions
singular
adjective (adj)
adverb (adv)
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επιρρ
επίσ
επιφών
επιφων
ερωτ
θηλ
κπ
κτ
κτλ.
κυριολ
λαϊκ
λόγ
λογοτ
μειωτ
μόρ
μπθ
μτβ
μτφ
μτχ
οικ
ονομ
ουδ
ουσ
παλαιότ
παροιμ
παρωχ
πληθ
πρόθ

επιρρηματικός
επίσημος
επιφώνημα
επιφωνηματικός
ερωτηματικός
θηλυκό
κάποιος, -ου κτλ.
κάτι
και τα λοιπά
κυριολεκτικά
λαϊκός
λόγιος
λογοτεχνικός
μειωτικός
μόριο
μεσοπαθητικό
μεταβατικό
μεταφορικά
μετοχή
οικείος
ονομαστική
ουδέτερο
ουσιαστικό
παλαιότερος
παροιμία
παρωχημένος
πληθυντικός
πρόθεση

adverbial
formal
exclamation
exclamatory
interrogative
feminine
somebody (sb)
something (sth)
et cetera (etc.)
literally
folksy
scholarly
literary
derogative
particle
mediopassive
transitive
metaphorically
gerund, participle
familiar
nominative
neuter
noun
old use
proverb
dated
plural
preposition
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πρόθημ
πρόσ
προσ
προφ
π.χ.
ρ
σημ
σκωπτ
σπάν
σύνδ
συνήθ
συντομ
υβριστ
χιουμορ
χρον
χυδ

πρόθημα
πρόσωπο
προσωπικός
προφορικός
παραδείγματος χάρη
ρήμα
σημασία, σημείωση
σκωπτικός
σπάνια
σύνδεσμος
συνήθως
συντομογραφία
υβριστικός
χιουμοριστικός
χρονικός
χυδαίος

prefix
person
personal
colloquial
e.g.
verb
meaning, note
mocking
rarely
conjunction
usually
abbreviation
offensive
humorous
temporal
rude
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ΦΩΝ Η Τ Ι ΚΗ ΜΕ Τ ΑΓ Ρ Α Φ Η
ΑΓ Γ ΛΙ ΚΩΝ ΛΕ ΞΕ ΩΝ
το Λεξικό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί μια προσαρμοσμένη εκδοχή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (ΔΦΑ), προκειμένου να αποδοθεί η προφορά των αγγλικών λέξεων. Συγκεκριμένα, έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, προκειμένου να δίνεται μια (πρώτη) εικόνα της προφοράς ακόμα και σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα σύμβολα
του ΔΦΑ. Ορισμένοι από τους ελληνικούς χαρακτήρες αποκτούν πιο συγκεκριμένη φωνητική αξία με τη χρήση τυπογραφικών χαρακτηριστικών (όπως είναι η
πλάγια ή η έντονη γραφή, η υπογράμμιση ή κάποιος συνδυασμός αυτών). Στον
παρακάτω πίνακα θα δείτε ακριβώς με ποιον τρόπο έχουν αξιοποιηθεί οι ελληνικοί χαρακτήρες, προς ποια σύμβολα του ΔΦΑ αντιστοιχούν καθώς και μια περιγραφή του σχετικού φθόγγου.

Σ

Ελληνικοί χαρακτήρες

Σύμβολα ΔΦΑ

Περιγραφή φθόγγου

ΦΩΝΗΕΝΤΑ

α

/ʌ/

Περίπου όπως το ελληνικό α,
πολύ κοφτό και με τη γλώσσα
λίγο πιο πίσω

α

/a/, /æ/

Μεταξύ ελληνικού α και
ελληνικού ε

α

/ɑː/

Μακρό α

ε

/e/

Περίπου όπως το ελληνικό ε,
με τη γλώσσα λίγο πιο πάνω

ε

/ə/

Κεντρικό φωνήεν (φωνήεν
που βρίσκεται ανάμεσα στα
ελληνικά, α, ε, ο)

ε

/ɜː/

Μακρό κεντρικό φωνήεν
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ι

/i/, /ɪ/

Όπως το ελληνικό ι

ι

/iː/

Μακρό ι

o

/ɒ/

Περίπου όπως το ελληνικό ο,
με τη γλώσσα λίγο πιο χαμηλά

ο

/ɔː/

Μακρό ο

ου

/ʊ/

Όπως το ελληνικό ου

ου

/uː/

Μακρό ου
ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ

αϊ

/aɪ/

Όπως το ελληνικό αϊ

αου

/aʊ/

Περίπου όπως το ελληνικό αου,
με το α να βρίσκεται μεταξύ
ελληνικού α και ελληνικού ε

εε

/eə/

Συνδυασμός ελληνικού ε και
κεντρικού φωνήεντος

εϊ

/eɪ/

Όπως το ελληνικό εϊ

εου

/əʊ/

Συνδυασμός κεντρικού
φωνήεντος με ελληνικό ου

ιε

/ɪə/

Συνδυασμός ελληνικού ι με
κεντρικό φωνήεν

οϊ

/ɔɪ/

Όπως το ελληνικό οϊ

ουε

/ʊə/

Συνδυασμός ελληνικού ε με
κεντρικό φωνήεν
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ΗΜΙΦΩΝΑ

γι

/j/

Όπως το γ στη λέξη «γιος»

ου

/w/

Ημίφωνο που παράγεται με
στρογγυλεμένα χείλη, όπως για
το φωνήεν ου, αλλά ακούγεται
πολύ πιο σύντομα και αδύναμα
ΣΥΜΦΩΝΑ

β

/v/

Όπως το ελληνικό β

γκ

/g/

Όπως το ελληνικό δίψηφο γκ
(αλλά χωρίς έρρινο φθόγγο)

δ

/ð/

Όπως το ελληνικό δ

ζ

/z/

Όπως το ελληνικό ζ

ζ

/ӡ/

«Παχύ» ζ

θ

/θ/

Όπως το ελληνικό θ

κ

/k/

Όπως το ελληνικό κ

λ

/l/

Όπως το ελληνικό λ

μ

/m/

Όπως το ελληνικό μ

μπ

/b/

Όπως το ελληνικό δίψηφο μπ
(αλλά χωρίς έρρινο φθόγγο)

ν

/n/

Όπως το ελληνικό ν

ν

/ŋ/

Όπως ο έρρινος φθόγγος που
ακούγεται στα ελληνικά πριν
από υπερωϊκά σύμφωνα, π.χ.
το ν στη φράση «τον Κώστα»,
όταν προφέρεται γρήγορα

ANew_.qxd:Layout 1

6/8/14

19:16

Page 22

22

ντ

/d/

Όπως το ελληνικό δίψηφο ντ
(αλλά χωρίς έρρινο φθόγγο)

π

/p/

Όπως το ελληνικό π

ρ

/r/

Όπως το ελληνικό ρ, αλλά
πολύ πιο αδύναμα, συνήθως
χωρίς να πάλλεται η γλώσσα

σ, ς

/s/

Όπως το ελληνικό σ

σ, ς

/ʃ/

«Παχύ» σ, ς

τ

/t/

Όπως το ελληνικό τ

τζ

/dӡ/

Συνδυασμός ελληνικού τ
με «παχύ» ζ

τσ, τς

/tʃ/

Συνδυαμός ελληνικού τ
με «παχύ» σ, ς

φ

/f/

Όπως το ελληνικό τ

χ

/h/

Πολύ «αχνό» χ

Στα αγγλικά υπάρχουν δύο είδη τόνων, ο πρωτεύων τόνος /'/ και ο δευτερεύων
τόνος /ˌ/. Κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές διαθέτει πρωτεύοντα τόνο, ενώ ορισμένες από αυτές διαθέτουν και δευτερεύοντα τλόνο. Οι τόνοι σημειώνονται ακριβώς πριν τη συλλαβή που τονίζεται. Στις περιπτώσεις διφθόγγων που τονίζονται ο τόνος πέφτει πάντα στο πρώτο στοιχείο του διφθόγγου.
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a1 /εϊ/, A ουσ το γράμμα A ◢ A ουσ
1. [νότα] λα 2. σχολ βαθμός Α
a2 (ασθ /ε/, ισχ /εϊ/) (πριν από φωνήεν
ή αχνό “h” an ασθ /εν/, ισχ /αν/)
αόρ άρθρο ένας, μία, ένα
aback /εˈμπακ/ επίρρ ◢ to be taken ~ (by sthg) σαστίζω (από κτ)
abandon /εˈμπανντεν/ ◣◥ ουσ with
~ ανεξέλεγκτα, αδιαφορώντας για
τις συνέπειες ◣◥ ρ [μ] σταματώ
abandonment /εˈμπανντενμεντ/
ουσ εγκατάλειψη
abate /εˈμπεϊτ/ ρ [α] επίσ υποχωρώ,
κοπάζω
abbess /ˈαμπες/ ουσ ηγουμένη
abbey /ˈαμπι/ ουσ αβαείο
abbot /ˈαμπετ/ ουσ ηγούμενος
abbreviate /εˈμπριβιεϊτ/ ρ [μ] συντομεύω
abbreviation /εˌμπριβιˈεϊσν/ ουσ
σύντμηση, συντομογραφία
abdicate /ˈαμπντικεϊτ/ ◣◥ ρ [μ]
αποποιούμαι [α/μ] [από αξίωμα] παραιτούμαι ◣◥ ουσ → abdication
abdomen /ˈαμπντεμεν/ ουσ κοιλιά
●

Page 23

abdominal /αμπˈντομινλ/ επ κοιλιακός
abduct /εμπˈντακτ/ ◣◥ ρ [μ] απάγω
◣
◥ oυσ → abduction
aberrant /ˌαμπεˈρεντ/ επ παρεκκλίνων, διεστραμμένος, ανώμαλος
aberration /ˌαμπεˈρεϊσν/ ουσ διαταραχή, απόκλιση
abet /εˈμπετ/ ρ [μ] υποκινώ
abeyance /εˈμπεϊεντς/ ουσ εκκρεμότητα, αχρησία
abhor /εˈμπχο/ ρ [μ] επίσ απεχθάνομαι, αποστρέφομαι
abhorrent /εμπˈχορεντ/ επ απεχθής
abide /εˈμπαϊντ/ ◣◥ ρ [α] παραμένω
[μ] ~ by συμμορφώνομαι με κτ I
can’t ~ sthg δεν μου αρέσει
ability /εˈμπιλετι/ ουσ ικανότητα,
δεξιότητα
abject /ˈαμπτζεκτ/ επ 1. άθλιος,
έσχατος 2. ταπεινός, ελεεινός
abjure /αμπˈτζουε/ ρ [μ] επίσ ανακαλώ με όρκο, αποκηρύσσω
ablaze /εˈμπλεϊζ/ επ 1. φλεγόμενος
2. μτφ φωτεινός, λαμπερός
able /ˈεϊμπλ/ ◣◥ επ ικανός ◣◥ επίρρ →
ably
abnormal /αμπˈνομλ/ επ αφύσικος
abnormality /ˌαμπνοˈμαλετι/ ουσ
ανωμαλία
aboard /εˈμποντ/ επίρρ, πρόθ [για
μέσο μεταφοράς] (πάνω/μέσα) σε ◢
all aboard! φρ [εντολή] επιβίβαση!
abolish /εˈμπολις/ ρ [μ] καταργώ,
καταλύω
abolition /ˌαμπεˈλισν/ ουσ κατάργηση
●

▅
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abominable

abominable /εˈμπομινεμπλ/ ◣◥ επ
επίσ απαίσιος, ειδεχθής ◣◥ επίρρ →
abominably
abominate /εˈμπομιˌνεϊτ/ ◣◥ ρ [μ]
απεχθάνομαι ◣◥ ουσ → abomination
Aboriginal, Aborigine, aborigine /ˌαμπεˈριτζενι/ ουσ ιθαγενής της Αυστραλίας, Αβορίγινας
abort /εˈμποτ/ ρ [α/μ] 1. κάνω έκτρωση 2. ματαιώνω, ακυρώνω
abortion /εˈμποσν/ ουσ έκτρωση
abortive /εˈμποτιβ/ επ ανεπιτυχής
abound /εˈμπαουνντ/ ρ [α] αφθονώ
about /εˈμπαουτ/ ◣◥ πρόθ για, σχετικά με ◣◥ επίρρ 1. περίπου 2. τριγύρω, εδώ κι εκεί
about-turn βρ, about-face αμ
ουσ 1. στροφή 180 μοιρών 2. μεταστροφή
above /εˈμπαβ/ ◣◥ πρόθ 1. πάνω από
2. υπεράνω ◣◥ επίρρ 1. αποπάνω, παραπάνω 2. σε ανώτερη θέση ◢
above all επίρρ προπάντων
above board /εˌμπαβˈμποντ/ επ
υπεράνω πάσης υποψίας
abreast /εˈμπρεστ/ επίρρ πλάι
πλάι ◢ abreast of πρόθ to keep
~ of sthg συμβαδίζω με κτ, είμαι
ενημερωμένος
abridge /εˈμπριτζ/ ◣◥ ρ [μ] συντομεύω ◣◥ ουσ → abridgement
abroad /εˈμπροντ/ επίρρ 1. στο
εξωτερικό 2. ευρέως, παντού
abrogate /ˈαμπρεˌγκεϊτ/ ◣◥ ρ [μ]
ανακαλώ, ακυρώνω, καταργώ ◣◥
ουσ → abrogation
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abstraction

abrupt /εˈμπραπτ/ ◣◥ επ 1. ξαφνικός
2. απότομος, κοφτός ◣◥ επίρρ →
abruptly
abscess /ˈαμπσις/ ουσ απόστημα
absence /ˈαμπσενς/ ουσ 1. απουσία 2. έλλειψη
absent /ˈαμπσεντ/ επ απών
absentee /ˌαμπσενˈτι/ ουσ απών
absent-minded /-ˈμαϊνντιντ/ ◣◥
επ αφηρημένος ◣◥ επίρρ → absentmindedly
absolute /ˈαμπσελουτ/ επ απόλυτος
absolutely /ˈαμπσελουτλι/ ◣◥ επίρρ
απολύτως ◣◥ επιφ βεβαίως
absolve /εμπˈζολβ/ ρ [μ] απαλλάσσω
absorb /εμπˈσομπ/ ρ [μ] 1. απορροφώ 2. μτφ αφομοιώνω
absorbent /εμπˈσομπεντ/ επ απορροφητικός
absorption /εμπˈσοπσν/ ουσ 1. απορρόφηση 2. προσήλωση
abstain /εμπˈστεϊν/ ρ [α] απέχω, αποφεύγω
abstention /εμπˈστενσν/ ουσ αποχή
abstinence /ˈαμπστινενς/ ουσ
εγκράτεια
abstract ουσ /ˈαμπστρακτ/, επ
/ˈαμπστρακτ/, ρ [μ] /αμπˈστρακτ/ ◣◥
ουσ περίληψη ◣◥ επ [για ιδέα, έννοια,
τέχνη] αφηρημένος ◣◥ ρ [μ] 1. αφαιρώ,
αποσπώ 2. συνοψίζω
abstraction /αμπˈστρακσν/ ουσ
1. αφαίρεση 2. αφηρημάδα 3. αφηρημένη ιδέα/έννοια
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absurd

absurd /εμπˈσεντ/ ◣◥ επ παράλογος ◣◥ ουσ → absurdity ◣◥ επίρρ → absurdly
abundance /εˈμπανντενς/ ουσ
αφθονία
abundant /εˈμπανντεντ/ ◣◥ επ επίσ
άφθονος ◣◥ επίρρ → abundantly
abuse ουσ /εˈμπγιους/, ρ [μ] /εˈμπγιουζ/ ◣◥ ουσ 1. προσβολή 2. κακομεταχείριση 3. κατάχρηση ◣◥ ρ [μ] 1.
προσβάλλω 2. κακομεταχειρίζομαι
3. καταχρώμαι
abusive /εˈμπγιουσιβ/ επ υβριστικός
abut /εˈμπατ/ ρ [α] συνορεύω, γειτνιάζω
abysmal /εˈμπιζμλ/ ◣◥ επ αβυσσαλέος ◣◥ επίρρ → abysmally
abyss /εˈμπις/ ουσ άβυσσος, χάος
acacia /εˈκεϊσε/ ουσ ακακία
academic /ˌακεˈντεμικ/ ◣◥ ουσ επιστήμονας, πανεπιστημιακός ◣◥ επ 1.
ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός 2.
θεωρητικός
academician /εˌκαντεˈμισν/ ουσ
ακαδημαϊκός (μέλος ακαδημίας)
academy /εˈκαντεμι/ ουσ 1. ακαδημία 2. Σχολή
accelerate /εκˈσελερεϊτ/ ρ [α] επιταχύνω
acceleration /εκˌσελεˈρεϊσν/ ουσ
επιτάχυνση
accelerator /εκˈσελερεϊτε/ ουσ
γκάζι
accent /ˈακσεντ/ ουσ 1. προφορά
2. γραμμ τόνος 3. μτφ έμφαση
accentuate /ακˈσεντγιουεϊτ/ ρ [μ]
τονίζω
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acclamation

accept /εκˈσεπτ/ ρ [μ] 1. δέχομαι 2.
αποδέχομαι 3. δέχομαι (ως μέλος)
acceptable /εκˈσεπτεμπλ/ ◣◥ επ 1.
αποδεκτός 2. υποφερτός ◣◥ επίρρ →
acceptably
acceptance /εκˈσεπτενς/ ουσ αποδοχή
accepted /εκˈσεπτιντ/ επ αποδεκτός
access /ˈακσες/ ◣◥ ουσ 1. είσοδος 2.
πρόσβαση ◣◥ ρ [μ] η/υ έχω πρόσβαση
(σε δεδομένα)
accessibility /εκˌσεσεˈμπιλετι/
ουσ 1. προσβασιμότητα 2. ευκολία
προσέγγισης
accessible /εκˈσεσεμπλ/ επ 1.
προσβάσιμος, προσπελάσιμος 2.
ευπροσήγορος, προσιτός 3. κατανοητός
accession /ακˈσεσν/ ουσ 1. επίσ
ανάρρηση (στον θρόνο) 2. ένταξη
(σε ένα σύνολο)
accessory /εκˈσεσερι/ ◣◥ ουσ 1. εξάρτημα, αξεσουάρ 2. νομ συνένοχος ◣◥ επ συμπληρωματικός
access road ουσ δρόμος εισόδου
σε αυτοκινητόδρομο
accident /ˈακσιντεντ/ ουσ 1. ατύχημα 2. απροσεξία 3. by ~ κατά τύχη
accidental /ˌακσιˈντεντλ/ ◣◥ επ
τυχαίος ◣◥ επίρρ → accidentally
acclaim /εˈκλεϊμ/ ◣◥ ουσ δημόσια
επιδοκιμασία ◣◥ ρ [μ] επιδοκιμάζω
acclamation /ˌακλεˈμεϊσν/ ουσ επευφημία, ζητωκραυγή
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acclimatize

acclimatize, -ise /εˈκλαϊμεταϊζ/,
acclimate αμ /εˈκλειμετ/ ρ [α] to
~ (to sthg) εγκλιματίζομαι (σε κτ)
accolade /ˈακελεϊντ/ ουσ επιβράβευση
accommodate /εˈκομεντεϊτ/ ρ
[μ] 1. στεγάζω, φιλοξενώ 2. εξυπηρετώ, αντιμετωπίζω
accommodating /εˈκομεντεϊτιν/
επ εξυπηρετικός, βολικός
accommodation /εˈκομεˈντεϊσν/
ουσ κατάλυμα, στέγη
accompaniment /εˈκαμπενιμεντ/ ουσ 1. μουσ ακομπανιαμέντο 2.
συνοδευτικό (πιάτο)
accompany /εˈκαμπενι/ ρ [μ] συνοδεύω
accomplice /εˈκαμπλις/ ουσ συνεργός
accomplish /εˈκαμπλις/ ρ [μ] κατορθώνω, ολοκληρώνω
accomplished /εˈκαμπλιστ/ επ
ολοκληρωμένος, ικανός
accomplishment /εˈκαμπλισμεντ/ ουσ 1. πραγματοποίηση, εκπλήρωση 2. επίτευγμα
accord /εˈκοντ/ ◣◥ ουσ 1. επίσ συμφωνία 2. σύμπνοια ◣◥ ρ [μ] παραχωρώ
◢ accord with ρ [μ] συμφωνώ
accordance /εˈκοντενς/ ουσ in ~
with sthg σύμφωνα με κτ
accordingly /εˈκοντινλι/ επίρρ 1.
αναλόγως 2. επομένως
according to /εˈκοντιν/ πρόθ 1.
σύμφωνα με 2. ανάλογα
accordion /εˈκοντγιεν/ ουσ ακορντεόν
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accuracy

accost /εˈκοστ/ ρ [μ] πλησιάζω
account /εˈκαουντ/ ουσ 1. λογαριασμός 2. πελάτης μιας επιχείρησης 3. εμπορική σχέση με τράπεζα
ή οργανισμό 4. αναφορά, έκθεση
(γεγονότων κτλ.) ◢ on account
of πρόθ εξαιτίας, λόγω ◢ account for ρ [μ] 1. εξηγώ 2. αποτελώ μέρος ή αιτία κπ πράγματος
accountability /εˌκαουντεˈμπιλετι/ ουσ υπευθυνότητα
accountable /εˈκαουντεμπλ/ επ
~ (for sb/sthg) υπεύθυνος (για κπ/
κτ) ~ to sb υπόλογος σε κπ
accountancy /εˈκαουντενσι/ ουσ
λογιστική
accountant /εˈκαουντεντ/ ουσ
λογιστής
accounting /εˈκαουντιν/ ουσ λογιστική
accounts department ουσ λογιστήριο
accredit /εˈκρεντιτ/ ρ [μ] 1. πιστοποιώ (την ικανότητα) κπ 2. διαπιστεύω (πρεσβευτή)
accredited /εˈκρεντιτιντ/ επ διαπιστευμένος
accrue /εˈκρου/ ρ [α] οικον 1. προκύπτω 2. [για τόκο] τρέχω, συσσωρεύομαι
accumulate /εˈκγιουμγιουλεϊτ/ ◣◥
ρ [α] συσσωρεύομαι [μ] συσσωρεύω
accumulation /εˌκγιουμγιουˈλεϊσν/ ουσ 1. συσσώρευση 2. σωρός, σωρεία
accuracy /ˈακγιουρεσι/ ουσ ακρίβεια, ορθότητα
▅

●
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accurate

accurate /ˈακγιουρετ/ επ ακριβής,
ορθός
accurately /ˈακγιουρετλι/ επίρρ
με ακρίβεια, ορθά
accusation /ˌακγιουˈζεϊσν/ ουσ 1.
κατηγορία 2. νομ κατηγορητήριο
accusative /εˈκγιουˈζετιβ/ ουσ αιτιατική (πτώση)
accuse /εˈκγιουζ/ ρ [μ] 1. κατηγορώ 2. νομ καταγγέλλω
accused /εˈκγιουζντ/ ουσ the ~ o
κατηγορούμενος
accusing /εˈκγιουζιν/ ◣◥ επ επικριτικός ◣◥ επίρρ → accusingly
accustom /εˈκαστεμ/ ρ [μ] επίσ συνηθίζω, εξοικειώνω
accustomed /εˈκαστεμντ/ επ to
be ~ to sthg/to doing sthg είμαι
συνηθισμένος/μαθημένος σε κτ
ace /εϊς/ ◣◥ ουσ 1. [σε τράπουλα] άσος
2. αθλ [πόντος από το σερβίς] άσος ◣◥ επ
πρώτος
acerbic /εˈσεμπικ/ επ [για λόγια, συμπεριφορά] καυστικός, δριμύς
acerbity /εˈσεμπετι/ ουσ δριμύτητα, οξύτητα
acetate /ˈασιτεϊτ/ ουσ 1. χημ οξικό
άλας 2. [ύφασμα] ρεγιόν, τεχνητό μετάξι
acetic acid /εˈσιτικ-/ ουσ οξικό
οξύ
acetone /ˈασεˌτεουν/ ουσ ακετόνη, ασετόν
acetylene /εˈσετιλιν/ ουσ ακετυλένιο, ασετυλίνη
ache /εϊκ/ ◣◥ ουσ πόνος, ενόχληση
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acorn

ρ [α] 1. πονώ 2. μτφ ποθώ/λαχταρώ
achieve /εˈτσιβ/ ρ [μ] κατορθώνω,
πραγματοποιώ
achievement /εˈτσιβμεντ/ ουσ 1.
επίτευγμα 2. επίτευξη
Achilles /εˈκιλιζ/ ουσ Aχιλλέας
acid /ˈασιντ/ ◣◥ ουσ 1. χημ οξύ 2.
[ναρκωτική ουσία] LSD ◣◥ επ 1. ξινός
2. χημ όξινος 3. μτφ σαρκαστικός
acidic /εˈσιντικ/ επ όξινος
acidity /εˈσιντετι/ ουσ 1. χημ οξύτητα 2. μτφ καυστικότητα, δηκτικότητα
acid rain ουσ όξινη βροχή
acid test ουσ μτφ κρίσιμη/αποφασιστική δοκιμασία, λυδία λίθος
acid trip ουσ ψυχεδελική εμπειρία
με παραισθησιογόνα
acknowledge /εκˈνολιτζ/ ρ [μ] 1.
αποδέχομαι, παραδέχομαι 2. to ~
sb as sthg αναγνωρίζω κπ ως κτ
3. to ~ (receipt of) sthg βεβαιώνω
την παραλαβή κπ πράγματος 4. χαιρετώ (με νεύμα/χαμόγελο)
acknowledg(e)ment /εκˈνολιτζμεντ/ ουσ 1. παραδοχή 2. ευχαριστία 3. βεβαίωση λήψης ◢ acknowledg(e)ments ουσ πληθ [σε
βιβλίο] ευχαριστίες
acme /ˈακμι/ ουσ αποκορύφωμα
acne /ˈακνι/ ουσ ιατρ ακμή, «σπυράκια»
acolyte /ˈακεˌλαϊτ/ ουσ 1. ακόλουθος 2. βοηθός ιερέα
acorn /ˈεϊκον/ ουσ βελανίδι
◣
◥
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acoustic

acoustic /εˈκουστικ/ επ ακουστικός ◢ acoustics ουσ πληθ 1. ακουστική (χώρου) 2. [επιστήμη] ακουστική
acoustic guitar ουσ ακουστική
κιθάρα (όχι ηλεκτρική)
acquaint /εˈκουεϊντ/ ρ [μ] γνωστοποιώ, γνωρίζω
acquaintance /εˈκουεϊντενς/ ουσ
1. γνωστός 2. γνωριμία
acquiesce /ˌακουιˈες/ ρ [α] συναινώ
acquiescence /ˌακουιˈεσνς/ ουσ
συγκατάθεση, συναίνεση
acquire /εˈκουαϊε/ ρ [μ] αποκτώ
acquired taste /εˈκουαϊεντ-/ ουσ
επίκτητη προτίμηση
acquisition /ˌακουιˈζισν/ ουσ 1.
απόκτημα 2. εύρημα 3. απόκτηση
acquisitive /εˈκουιζιτιβ/ επ επίσ
κτητικός, άπληστος
acquit /εˈκουιτ/ ρ [μ] 1. νομ to ~ sb
of sthg αθωώνω κπ από κτ 2. to ~
o.s. well/badly συμπεριφέρομαι
καλά/άσχημα
acquittal /εˈκουιτλ/ ουσ νομ αθώωση
acquittance /εˈκουιτενς/ ουσ οικον απαλλαγή από χρέος
acre /ˈεϊκε/ ουσ ακρ, μονάδα εμβαδού ίση με 4.046,85 τ.μ.
acreage /ˈεϊκεριτζ/ ουσ έκταση
υπολογισμένη σε ακρ
acrid /ˈακριντ/ επ 1. [για γεύση, οσμή]
αψύς 2. μτφ καυστικός, δηκτικός,
πικρόχολος
acrimonious /ˌακριˈμεουνγιες/ επ
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acting

[για λόγια, αντιπαράθεση] οξύς, πικρόχολος
acrimony /ˈακριμενι/ ουσ σκληρά
λόγια και συναισθήματα οργής εναντίον κπ
acrobat /ˈακρεμπατ/ ουσ ακροβάτης
acrobatic /ˌακρεˈμπατικ/ επ ακροβατικός ◢ acrobatics ουσ πληθ
ακροβατικά
acronym /ˈακρενιμ/ ουσ ακρωνύμιο
Acropolis /εˈκροπελις/ ουσ ακρόπολη, Aκρόπολη Αθηνών
across /εˈκρος/ ◣◥ πρόθ 1. από τη μία
πλευρά στην άλλη, απέναντι 2. στην
άλλη πλευρά 3. σε μεγάλη έκταση 4.
σε μεγάλο αριθμό (ατόμων, πραγμάτων) ~ a wide range of subjects σε ευρεία κλίμακα θεμάτων ◣◥
επίρρ 1. κατά πλάτος, κάθετα 2. [σε
μετρήσεις] κατά πλάτος 3. [σε σταυρόλεξο] οριζόντια ◢ across from
πρόθ απέναντι από
across-the-board επίρρ γενικά
acrylic /εˈκριλικ/ ◣◥ επ ακρυλικός
◣
◥ ουσ ακρυλικό
act /ακτ/ ◣◥ ουσ 1. ενέργεια, πράξη
2. νόμος 3. [σε θεατρικό έργο] πράξη
◣
◥ ρ [α] 1. ενεργώ 2. συμπεριφέρομαι
3. επενεργώ [α/μ] 1. [σε θεατρικό έργο/ταινία] υποδύομαι 2. μτφ υποκρίνομαι ◢ act out ρ [μ] 1. εκφράζω
2. μιμούμαι, αναπαριστώ ◢ act up
ρ [α] παρεκτρέπομαι
acting /ˈακτιν/ ◣◥ ουσ 1. ηθοποιία 2.
δράση 3. προσποίηση ◣◥ επ αναπλη●
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action

ρωτής, που εκτελεί καθήκοντα άλλου
action /ˈακσν/ ουσ 1. δράση 2. πράξη 3. εχθροπραξίες 4. νομική πράξη 5. φρ out of ~ εκτός λειτουργίας
action group ουσ ομάδα πίεσης
action-packed επ γεμάτος δράση
action replay ουσ [σε τηλεοπτική
μετάδοση] επανάληψη, ριπλέι
activate /ˈακτιβεϊτ/ ρ [μ] ενεργοποιώ, δραστηριοποιώ
active /ˈακτιβ/ επ 1. ενεργητικός 2.
ενεργός 3. γραμμ ενεργητικός
actively /ˈακτιβλι/ επίρρ ενεργά,
δραστήρια
active service ουσ ενεργός υπηρεσία
activist /ˈακτιβιστ/ ουσ ακτιβιστής
activity /ακˈτιβετι/ ουσ 1. ενέργεια
2. δραστηριότητα
act of God ουσ φυσική καταστροφή
actor /ˈακτε/ ουσ 1. ηθοποιός 2. παράγων
actress /ˈακτρις/ ουσ (γυναίκα) ηθοποιός
actual /ˈακτσουελ/ επ 1. [εμφατικά]
πραγματικός 2. τρέχων
actuality /ˌακτσουˈαλετι/ ουσ πραγματικότητα
actually /ˈακτσουελι/ επίρρ 1. πραγματικά 2. παρεμπιπτόντως 3. [εισάγει
αντίθεση] στην πραγματικότητα
actuary /ˈακτγιουερι/ ουσ εμπειρογνώμων/στατιστικολόγος ασφαλιστικής εταιρείας
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adapter, adaptor

actuate /ˈακτγιουεϊτ/ ρ [μ] ωθώ,
(παρα)κινώ, θέτω σε κίνηση
acuity /εˈκγιουετι/ ουσ επίσ 1. οξυδέρκεια 2. [ως προς την όραση/ακοή]
οξύτητα
acumen /ˈακγιουμεν/ ουσ οξύνοια,
διορατικότητα
acupuncture /ˈακγιουπανκτσε/
ουσ βελονισμός, βελονοθεραπεία
acute /εˈκγιουτ/ επ 1. έντονος, οξύς
2. διορατικός 3. [για τις αισθήσεις] οξύς
4. γλώσσ που παίρνει οξεία 5. γεωμ
οξύς ◢ acute accent ουσ γλώσσ
[τόνος] οξεία
acutely /εˈκγιουτλι/ επίρρ έντονα
ad /αντ/ (συντ. του advertisement)
ουσ διαφήμιση
AD (συντ. του Anno Domini) επίρρ
μετά Χριστόν, μ.Χ., Έτος Κυρίου
adage /ˈαντιτζ/ ουσ ρητό, γνωμικό
adagio /εˈντατζεου/ ουσ, επ & επίρρ
μουσ αντάτζιο
adamant /ˈαντεμεντ/ επ ανένδοτος, αμετάπειστος
Adam’s apple /ˈαντεμζ-/ ουσ μήλο του Αδάμ, καρύδι (του λαιμού)
adapt /εˈνταπτ/ ρ [α/μ] 1. προσαρμόζω 2. διασκευάζω
adaptability /εˌνταπτεˈμπιλετι/
ουσ προσαρμοστικότητα
adaptable /εˈνταπτεμπλ/ επ προσαρμόσιμος, ευπροσάρμοστος
adaptation /ˌανταπˈτεϊσν/ ουσ
[για βιβλίο, θεατρικό έργο] διασκευή
adapter, adaptor /εˈνταπτε/ ουσ
ηλεκτ μετασχηματιστής, αντάπτορας

ANew_.qxd:Layout 1

6/8/14

19:16

add

30

add /αντ/ ρ [μ] 1. to ~ (sthg to sthg)
προσθέτω (κτ σε κτ) 2. αθροίζω,
προσθέτω ◢ add in ρ [μ] συμπεριλαμβάνω ◢ add on ρ [μ] to ~ sthg
on (to sthg) προσθέτω, συμπεριλαμβάνω ◢ add to ρ [μ] αυξάνω,
επαυξάνω ◢ add up ◣◥ ρ [μ] αθροίζω [α] βγάζω νόημα it doesn’t ~
up δε φαίνεται λογικό, δε στέκει ◢
add up to ρ [μ] ανέρχομαι σε, ισοδυναμώ με
added /ˈαντιντ/ επ πρόσθετος
addendum /εˈντενντεμ/ ουσ [σε βιβλίο, έγγραφο] προσθήκη, παράρτημα
adder /ˈαντε/ ουσ οχιά
addict /ˈαντικτ/ ουσ 1. εθισμένος
2. μτφ φανατικός
addicted /εˈντικτιντ/ επ 1. εθισμένος 2. μτφ εξαρτημένος
addiction /εˈντικσν/ ουσ εθισμός,
εξάρτηση
addictive /εˈντικτιβ/ επ εθιστικός
addition /εˈντισν/ ουσ 1. μαθ πρόσθεση, άθροιση 2. προσθήκη
additional /εˈντισενλ/ επ πρόσθετος, συμπληρωματικός
additive /ˈαντιτιβ/ ουσ πρόσθετο,
βελτιωτικό (γεύσης/χρώματος)
addled /ˈαντλντ/ επ 1. μπερδεμένος 2. [για αυγό] κλούβιος
add-on ◣◥ ουσ η/υ προσθήκη, πρόσθετο εξάρτημα ◣◥ επ επιπρόσθετος
address /εˈντρες/ ◣◥ ουσ 1. διεύθυνση 2. ομιλία ◣◥ ρ [μ] 1. απευθύνω 2.
απευθύνω (τον λόγο) ◢ address
●
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adjournment

book ουσ [σε φυσική ή ηλεκτρονική
μορφή] βιβλίο διευθύνσεων
addressee /ˌαντρεˈσι/ ουσ παραλήπτης
adduce /εˈντγιους/ ρ [μ] επικαλούμαι, προσκομίζω (στοιχεία κτλ.)
adenoids /ˈαντινοϊντζ/ ουσ πληθ
αδενοειδείς εκβλαστήσεις του ρινοφάρυγγα, κρεατάκια
adept /εˈντεπτ/ επ ικανός, επιδέξιος
adequacy /ˈαντικουεσι/ ουσ 1. επάρκεια 2. καταλληλότητα
adequate /ˈαντικουετ/ ◣◥ επ 1. επαρκής 2. κατάλληλος ◣◥ επίρρ → adequately
adhere /εντˈχιε/ ρ [α] επίσ 1. κολλώ
2. to ~ to sthg μένω πιστός σε κτ
adherence /εντˈχιερενς/ ουσ επίσ
τήρηση, προσκόλληση
adherent /εντˈχιερεντ/ ουσ επίσ
υποστηρικτής, οπαδός
adhesive /εντˈχισιβ/ ◣◥ ουσ κόλλα
◣
◥ επ κολλητικός, κολλώδης
ad hoc /ˌαντˈχοκ/ επ ειδικός
adjacent /εˈτζεϊσεντ/ επ γειτονικός
adjective /ˈατζικτιβ/ ουσ γραμμ επίθετο
adjoin /εˈτζοϊν/ ρ [α/μ] επίσ εφάπτομαι
adjoining /εˈτζοϊνιν/ επ διπλανός
adjourn /εˈτζεν/ ◣◥ ρ [μ] [για δίκη κτλ.]
διακόπτω, αναβάλλω [α] 1. [για δίκη, συνεδρίαση] διακόπτομαι, αναβάλλομαι 2. μεταφέρομαι
adjournment /εˈτζενμεντ/ ουσ
●
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[για δίκη, συνεδρίαση] διακοπή, αναβολή
adjudge /εˈτζατζ/ ρ [μ] επίσ 1. αποφαίνομαι, κρίνω 2. νομ κηρύσσω, επιδικάζω
adjudicate /εˈτζουντικεϊτ/ ρ [α/μ]
αποφαίνομαι, είμαι κριτής (σε διαγωνισμό)
adjudication /εˌτζουντιˈκεϊσν/ ουσ
επιδίκαση, κρίση
adjunct /ˈατζανκτ/ ουσ 1. παράρτημα 2. γραμμ προσδιορισμός
adjust /εˈτζαστ/ ◣◥ ρ [μ] ρυθμίζω
[α] to ~ (to sthg) προσαρμόζομαι
(σε κτ)
adjustment /εˈτζαστμεντ/ ουσ 1.
διευθέτηση, ρύθμιση to make an
~ to sthg ρυθμίζω/τροποποιώ κτ 2.
~ to sthg προσαρμογή σε κτ
ad-lib /ˌαντˈλιμπ/ ◣◥ ουσ αυτοσχέδιο αστείο/σχόλιο ◣◥ επ αυτοσχέδιος
◣
◥ ρ [α] αυτοσχεδιάζω ◣
◥ επίρρ κατά
βούληση
administer /εντˈμινιστε/ ρ [μ] 1. διοικώ 2. [για δικαιοσύνη] απονέμω 3.
δίνω, χορηγώ
administration /εντˌμινιˈστρεϊσν/
ουσ 1. διοίκηση 2. η κυβέρνηση μιας
χώρας 3. [για φάρμακα] χορήγηση
administrative /εντˈμινιστρετιβ/
επ διοικητικός, διαχειριστικός
administrator /εντˈμινιστρεϊτε/
ουσ διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής
admirable /ˈαντμερεμπλ/ ◣◥ επ αξιοθαύμαστος ◣◥ επίρρ → admirably

●
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admiral /ˈαντμερελ/ ουσ ναύαρχος
admiration /ˌαντμεˈρεϊσν/ ουσ θαυμασμός
admire /εντˈμαϊε/ ρ [μ] θαυμάζω
admirer /εντˈμαϊερε/ ουσ θαυμαστής
admiring /εντˈμαϊεριν/ ◣◥ επ γεμάτος θαυμασμό ◣◥ επίρρ → admiringly
admission /εντˈμισν/ ουσ 1. είσοδος, άδεια εισόδου 2. τιμή εισιτηρίου 3. [για ενοχή, λάθος] παραδοχή
admit /εντˈμιτ/ ρ [α/μ] 1. to ~ (to)
sthg παραδέχομαι 2. επιτρέπω την
είσοδο 3. κάνω κπ δεκτό (σε κτ)
admittance /εντˈμιτενς/ ουσ άδεια
εισόδου, είσοδος
admittedly /εντˈμιτιντλι/ επίρρ
ομολογουμένως
admixture /αντˈμικστσε/ ουσ τέχνη
πρόσθετη ουσία, πρόσμειξη
admonish /εντˈμονις/ ρ [μ] 1. επίσ
επιπλήττω 2. νουθετώ
admonition /ˌαντμεˈνισν/ ουσ επίσ
προειδοποίηση, παραίνεση
ado /εˈντου/ ουσ without further/
more ~ παρευθύς, χωρίς πολλά
πολλά
adolescence /ˌαντεˈλεσνς/ ουσ
εφηβεία
adolescent /ˌαντεˈλεσντ/ ◣◥ επ 1.
εφηβικός 2. υποτ ανώριμος ◣◥ ουσ έφηβος
adopt /εˈντοπτ/ ρ [μ] 1. λόγ υιοθετώ
2. μτφ αποδέχομαι
adoption /εˈντοπσν/ ουσ 1. υιοθεσία 2. υιοθέτηση, αποδοχή
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adoptive /εˈντοπτιβ/ επ [για γονείς]
θετός
adorable /εˈντορεμπλ/ επ αξιολάτρευτος
adoration /ˌαντεˈρεϊσν/ ουσ 1. λατρεία, αγάπη 2. (θρησκευτική) λατρεία
adore /εˈντο/ ρ [μ] λατρεύω
adorn /εˈντον/ ρ [μ] στολίζω, διακοσμώ
adornment /εˈντονμεντ/ ουσ στολισμός
adrenalin, adrenaline /εˈντρενελιν/ ουσ αδρεναλίνη
adroit /εˈντροϊτ/ επ επίσ επιδέξιος
adult ουσ /ˈανταλτ/, επ /εˈνταλτ/ ◣◥
ουσ ενήλικoς ◣◥ επ 1. ενήλικος 2. ώριμος 3. ακατάλληλος για ανηλίκους
adulterate /εˈνταλτερεϊτ/ ρ [μ] 1.
νοθεύω 2. μτφ παραποιώ
adulteration /εˈνταλτεˈρεϊσν/ ουσ
1. νοθεία 2. μτφ παραποίηση
adulterer /εˈνταλτερε/ ουσ μοιχός
adulteress /εˈνταλτερες/ ουσ μοιχαλίδα
adultery /εˈνταλτερι/ ουσ μοιχεία
adulthood /εˈνταλτˌχουντ/, /ˈανταλτˌχουντ/ ουσ ενήλικη ζωή, ενηλικίωση
advance /εντˈβανς/ ◣◥ ουσ 1. προέλαση 2. πρόοδος 3. [σε χρήματα] προκαταβολή ◣◥ α συνθ εκ των προτέρων
◣
◥ ρ [μ] 1. προάγω 2. επισπεύδω [α] 1.
προελαύνω 2. προοδεύω ◢ advances ουσ πληθ πρόταση ◢ in
advance επίρρ εκ των προτέρων
◢ in advance of πρόθ πριν από
●

advertise

advanced /εντˈβανστ/ επ 1. εξελιγμένος 2. [για μαθησιακό επίπεδο]
προχωρημένος
advancement /εντˈβανσμεντ/
ουσ 1. [στη δουλειά] προαγωγή 2. πρόοδος
advantage /εντˈβαντιτζ/ ουσ πλεονέκτημα
advantageous /ˌαντβενˈτεϊτζες/
επ πλεονεκτικός, επωφελής
advent /ˈαντβεντ/ ουσ [συνήθως για
κτ νέο/πρωτότυπο] έλευση, ερχομός
◢ Advent ουσ Σαρακοστή πριν
από τα Χριστούγεννα
adventure /εντˈβεντσε/ ουσ 1. περιπέτεια 2. αγωνία, δράση
adventurer /εντˈβεντσερε/ ουσ 1.
ριψοκίνδυνο άτομο 2. τυχοδιώκτης
adventurous /εντˈβεντσερες/ επ
1. περιπετειώδης, ριψοκίνδυνος 2.
τυχοδιωκτικός
adverb /ˈαντβεμπ/ ουσ επίρρημα
adversarial /ˈαντβεσεριαλ/ επ επίσ
ανταγωνιστικός
adversary /ˈαντβεσερι/ ουσ επίσ
αντίπαλος, εχθρός
adverse /ˈαντβες/ ◣◥ επ δυσμενής,
ενάντιος, αντίξοος ◣◥ επίρρ → adversely
adversity /εντˈβεσετι/ ουσ αντιξοότητα, αναποδιά, δοκιμασία
advert /ˈαντβετ/ ουσ = advertisement
advertise /ˈαντβεταϊζ/ ◣◥ ρ [α] δημοσιεύω αγγελία [μ] 1. διαφημίζω
2. δημοσιοποιώ
●
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advertisement βρ /αντˈβετισμεντ/, αμ /ˌαντβερˈταϊζμεντ/ ουσ 1.
διαφήμιση 2. αγγελία
advertiser /ˈαντβεˌταϊζε/ ουσ διαφημιστής
advertising /ˈαντβεταϊζιν/ ουσ
[κλάδος] διαφήμιση ◢ advertising agency ουσ διαφημιστική
εταιρεία
advertising gimmick ουσ διαφημιστικό κόλπο
advice /εντˈβαϊς/ ουσ συμβουλή,
συμβουλές a piece of ~ μια (μικρή) συμβουλή
advisability /εντˌβαϊζεˈμπιλετι/
ουσ ορθότητα, σκοπιμότητα
advisable /εντˈβαϊζεμπλ/ επ σκόπιμος
advise /εντˈβαϊζ/ ρ [α/μ] 1. συμβουλεύω 2. [για επαγγελματίες] συμβουλεύω 3. επίσ γνωστοποιώ
advisedly /εντˈβαϊζιντλι/ επίρρ
συνετά
adviser βρ, advisor αμ /εντˈβαϊζε/ ουσ (οικονομικός/νομικός) σύμβουλος
advisory /εντˈβαϊζερι/ επ [για ομάδα, οργανισμό] συμβουλευτικός
advocacy /ˈαντβεκεσι/ ουσ υποστήριξη, υπεράσπιση
advocate ουσ /ˈαντβεκετ/, ρ [μ]
/ˈαντβεˌκεϊτ/ ◣◥ ουσ 1. νομ συνήγορος
2. υποστηρικτής, οπαδός ◣◥ ρ [μ] συνηγορώ
advt. συντ. του advertisement
adze /αντζ/ ουσ σκαρπέλο

33
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Aegean /ιˈτζιεν/ ουσ the ~ (Sea)
το Αιγαίο (πέλαγος)
aegis /ˈιτζις/ ουσ αιγίδα
aeon βρ, eon αμ /ˈιεν/ ουσ 1. γεωλ αιώνας, χιλιετία 2. μτφ πολύς καιρός
aerate /ˈεερεϊτ/ ρ [μ] 1. διοχετεύω
αέρα σε υγρό, σαμπανιζάρω 2. αερίζω
aerial /ˈεεριελ/ ◣◥ επ [για μάχη] εναέριος ◣◥ ουσ κεραία ραδιοφώνου
aerie /ˈεερι/ αμ = eyrie
aerobatics /ˈεερεουˈμπατικς/ ουσ
πληθ αεροπορική επίδειξη ελιγμών
aerobics /εεˈρεουμπικς/ ουσ αεροβική γυμναστική
aerodrome /ˈεερεντρεουμ/ ουσ βρ
μικρό αεροδρόμιο (για μικρά ιδιωτικά αεροπλάνα)
aerodynamic /ˌεερεουνταϊˈναμικ/ επ αεροδυναμικός ◢ aerodynamics ουσ 1. φυσ αεροδυναμική
2. αεροδυναμικές ιδιότητες
aerogramme /ˈεερεγκραμ/ ουσ
αεροπορική επιστολή, αερόγραμμα
aeronautics /ˌεερεˈνοτικς/ ουσ αεροναυτική
aeroplane βρ /ˈεερεˌπλεϊν/, airplane αμ /ˈεεˌπλεϊν/ ουσ αεροπλάνο
aerosol /ˈεερεσολ/ ουσ αεροζόλ
aesthete βρ, esthete αμ /ˈισθιτ/
ουσ λάτρης της καλαισθησίας, εστέτ
aesthetic βρ, esthetic αμ /ισˈθετικ/ επ 1. καλαίσθητος 2. φιλ & τέχνη
αισθητικός, σχετικός με την αισθητική
aesthetically βρ, esthetically
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αμ /ισˈθετικλι/ επίρρ 1. καλαίσθητα
2. αισθητικά
aesthetics βρ, esthetics αμ
/ισˈθετικς/ ουσ φιλ αισθητική
afar /εˈφα/ επίρρ μακριά, απόμακρα
affable /ˈαφεμπλ/ επ προσηνής
affair /εˈφεε/ ουσ 1. γεγονός 2. ζήτημα 3. εξωσυζυγική σχέση ◢ affairs ουσ πληθ υποθέσεις (γενικού
ενδιαφέροντος) family ~ οικογενειακά θέματα
affect /εˈφεκτ/ ρ [μ] 1. επηρεάζω,
επιδρώ 2. [για ασθένεια] προσβάλλω
3. συγκινώ 4. επίσ προσποιούμαι
affectation /ˌαφεκˈτεϊσν/ ουσ 1.
επιτήδευση 2. προσποίηση
affected /εˈφεκτιντ/ επ προσποιητός, πλαστός
affection /εˈφεκσν/ ουσ τρυφερότητα, στοργή
affectionate /εˈφεκσενετ/ ◣◥ επ
τρυφερός, στοργικός ◣◥ επίρρ → affectionately
affiliate ουσ /εˈφιλιετ/, ρ [α/μ] /εˈφιλιεϊτ/ ◣◥ ουσ συνέταιρος, αναγνωρισμένο μέλος, θυγατρική εταιρεία ◣◥
ρ [α] γίνομαι μέλος [μ] δέχομαι κπ
ως μέλος σε οργάνωση/ομάδα
affiliated /εˈφιλιˌεϊτιντ/ επ συμβεβλημένος, εξαρτημένος
affiliation /εˈφιλιˈεϊσν/ ουσ σύνδεση με κπ οργάνωση/ομάδα
affinity /εˈφινετι/ ουσ 1. έλξη 2.
σχέση, ομοιότητα
affirm /εˈφεμ/ ◣◥ ρ [μ] επίσ 1. δηλώνω 2. (επι)βεβαιώνω ◣◥ ουσ → affirmation
●
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affirmative /εˈφεμετιβ/ ◣◥ ουσ κατάφαση in the ~ καταφατικά ◣◥ επ
καταφατικός
affix /εˈφικς/ ◣◥ ουσ γραμμ πρόσφυμα
◣
◥ ρ [μ] επίσ (επι)κολλώ
afflict /εˈφλικτ/ ◣◥ ρ [μ] επίσ πλήττω,
προσβάλλω, βασανίζω ◣◥ ουσ → affliction
affluence /ˈαφλουενς/ ◣◥ ουσ ευημερία ◣◥ επ → affluent
afford /εˈφοντ/ ρ [μ] 1. έχω την οικονομική δυνατότητα (για κτ) 2.
διαθέτω 3. επίσ παρέχω
affordable /εˈφοντεμπλ/ επ οικονομικά προσιτός
afforestation /αˌφοριˈστεϊσν/ ουσ
αναδάσωση
afield /εˈφιελντ/ επίρρ σε απόσταση, μακριά
aflame /εˈφλεϊμ/ επ λόγ φλεγόμενος
afloat /εˈφλεουτ/ επ 1. επιπλέων 2.
μτφ χωρίς χρέη
aforementioned /εˈφοˌμενσενντ/,
aforesaid /εˈφοσεντ/ επ επίσ προαναφερθείς
afraid /εˈφρεϊντ/ επ 1. φοβισμένος,
τρομαγμένος 2. δειλός, διστακτικός
3. I’m ~ so/not δυστυχώς, φοβάμαι
πως ναι/όχι
afresh /εˈφρες/ επίρρ εκ νέου, ξανά
Africa /ˈαφρικε/ ουσ Αφρική
African /ˈαφρικεν/ ◣◥ ουσ Αφρικανός ◣◥ επ αφρικανικός ◢ AfricanAmerican ◣◥ ουσ Αφροαμερικανός ◣◥ επ αφροαμερικανικός
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Afrikaans /ˌαφριˈκανς/ ουσ αφρικανοολλανδική γλώσσα, αφρικάανς
Afrikaner /ˌαφριˈκανε/ ουσ Νοτιοαφρικανός (ολλανδικής καταγωγής), Αφρικάνερ
aft /αφτ/ επίρρ 1. προς την πρύμνη
2. προς την ουρά (αεροπλάνου)
after /ˈαφτε/ ◣◥ πρόθ 1. μετά από 2.
μετά από, κατά συνέπεια 3. παρά 4.
ξοπίσω, στο κατόπι to be ~ sb/
sthg επιδιώκω/αναζητώ κπ/κτ 5. to
be named ~ sb ονομάζομαι προς
τιμήν κπ 6. τέχνη [σε μίμηση κπ στιλ]
κατά 7. αμ [για την ώρα] και it’s
twenty ~ three είναι τρεις και είκοσι ◣◥ σύνδ αφού, όταν ◣◥ επίρρ μετά ◢ afters ουσ πληθ βρ ανεπ επιδόρπιο ◢ after all επίρρ 1. παρ’
όλα αυτά 2. τελικά
afterlife /ˈαφτελαϊφ/ ουσ μεταθανάτια ζωή
aftermath /ˈαφτεμαθ/ ουσ συνέπεια, επακόλουθο
afternoon /ˌαφτεˈνουν/ ουσ απόγευμα
aftershock /ˈαφτεσοκ/ ουσ μετασεισμός
aftertaste /ˈαφτετεϊστ/ ουσ επίγευση
afterwards /ˈαφτεουεντζ/, afterward /ˈαφτερουερντ/ επίρρ ύστερα, κατόπιν
again /εˈγκεν/ επίρρ 1. πάλι, ξανά
time and ~ κατ’ επανάληψη all
over ~ από την αρχή 2. φρ then/
there ~ από την άλλη μεριά
▅

aggregate

against /εˈγκενστ/ πρόθ & επίρρ 1.
εναντίον, κόντρα 2. (πάνω) σε to
lean ~ the wall στηρίζομαι στον
τοίχο 3. με φόντο 4. σε αντίθεση
προς as ~ εν αντιθέσει
age /εϊτζ/ ◣◥ ουσ 1. ηλικία to be of/
under ~ αμ είμαι ενήλικος/ανήλικος to come of ~ ενηλικιώνομαι
act your ~! φέρσου σαν άτομο
της ηλικίας σου! 2. γηρατειά 3. εποχή, περίοδος ◣◥ ρ [α/μ] προκαλώ γήρας, γερνώ ◢ ages ουσ πληθ πολύς
καιρός, πολλά χρόνια, μτφ πολλή
ώρα ◢ age bracket/group ουσ
ηλικιακή ομάδα
aged επ /εϊτζντ/, επ & ουσ πληθ
/ˈεϊτζιντ/ ◣◥ επ 1. ηλικίας, χρονών 2.
ηλικιωμένος ◣◥ ουσ πληθ the ~ οι
ηλικιωμένοι
ageless /ˈεϊτζλις/ επ αγέραστος,
αιώνιος
agency /ˈεϊτζενσι/ ουσ 1. πρακτορείο, γραφείο 2. οργανισμός, φορέας
agenda /εˈτζενντε/ ουσ ημερήσια
διάταξη ◢ hidden agenda ουσ
κρυφά σχέδια
agent /ˈεϊτζεντ/ ουσ 1. πράκτορας,
αντιπρόσωπος 2. ατζέντης 3. κατάσκοπος 4. χημ παράγοντας, μέσο 5.
παράγοντας 6. γραμμ ποιητικό αίτιο
age-old επ πανάρχαιος
aggravate /ˈαγκρεβεϊτ/ ◣◥ ρ [μ] 1.
επιδεινώνω 2. (παρ)ενοχλώ ◣◥ ουσ →
aggravation
aggregate /ˈαγκριγκετ/ ◣◥ ουσ 1.
▅

▅
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σύνολο 2. δομικό υλικό ◣◥ επ συνολικός, τελικός
aggression /εˈγκρεσν/ ουσ επιθετικότητα, επίθεση
aggressive /εˈγκρεσιβ/ ◣◥ επ 1.
επιθετικός 2. μαχητικός ◣◥ επίρρ →
aggressively ◣◥ ουσ → aggressiveness
aggressor /εˈγκρεσε/ ουσ επιτιθέμενος
aghast /εˈγκαστ/ επ εμβρόντητος
agile /ˈατζαϊλ/ επ 1. ευκίνητος 2.
εύστροφος
agility /εˈτζιλετι/ ουσ 1. ευκινησία
2. ευστροφία
agitate /ˈατζιτεϊτ/ ◣◥ ρ [α] κινητοποιώ, υποκινώ [μ] 1. αναστατώνω
2. επίσ ανακατεύω ◣◥ ουσ → agitation
agnostic /αγκˈνοστικ/ ουσ & επ
αγνωστικιστής
ago /εˈγκεου/ επίρρ [μετά από φράση
που δηλώνει χρονικό διάστημα] πριν
από, προ
agonize, -ise /ˈαγκεναϊζ/ ρ [α]
αγωνιώ
agony /ˈαγκενι/ ουσ 1. σωματικός/
ψυχικός πόνος 2. αγωνία ◢ agony
aunt ουσ βρ ανεπ αρθρογράφος
στήλης που δίνει συμβουλές για
προσωπικά προβλήματα ◢ agony
column ουσ στήλη περιοδικού/
εφημερίδας με συμβουλές για προσωπικά προβλήματα αναγνωστών
agoraphobia /ˌαγκερεˈφεουμπγιε/ ουσ αγοραφοβία
●
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agree /εˈγκρι/ ρ [α/μ] 1. συμφωνώ,
ταιριάζω 2. συναινώ 3. [για φαγητό]
to ~ with sb είμαι εύπεπτος για κπ
agreeable /εˈγκριεμπλ/ επ 1. επίσ
ευχάριστος, συμπαθής 2. σύμφωνος
agreeably /εˈγκριεμπλι/ επίρρ ευχάριστα
agreement /εˈγκριμεντ/ ουσ 1.
συμφωνία, συναίνεση 2. συμφωνητικό, συμβόλαιο to reach an ~ συνάπτω συμφωνία
agricultural /ˌαγκριˈκαλτσερελ/
επ αγροτικός, γεωργικός
agriculture /ˈαγκρικαλτσε/ ουσ
γεωργία
ah /α/ επιφ [για έκφραση έκπληξης, ενδιαφέροντος, κατανόησης] α
ahead /εˈχεντ/ επίρρ 1. ευθεία right/
straight ~ όλο ευθεία 2. εμπρός to
go ~ συνεχίζω την πορεία μου 3. to
be ~ προηγούμαι 4. to get ~ προοδεύω, ξεπερνώ 5. στο μέλλον
ahem /εˈχɛμ/ επιφ [ήχος που κάνει κπ
είτε για να προσελκύσει την προσοχή κπ
ευγενικά είτε για να πει κτ που ελαφρώς
σοκάρει] εχμ
aid /εϊντ/ ◣◥ ουσ επίσ 1. βοήθεια, αρωγή 2. βοήθημα ◣◥ ρ [μ] επίσ 1. βοηθώ 2. υποθάλπω
AIDS, Aids /εϊντζ/ (συντ. του Acquired Immune Deficiency Syndrome) ουσ Σύνδρομο Επίκτητης
Ανοσολογικής Ανεπάρκειας, έιτζ
ailing /ˈεϊλιν/ επ 1. άρρωστος 2. πάσχων
ailment /ˈεϊλμεντ/ ουσ (μη σοβα-
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ρή) πάθηση (συνήθως χρόνια), αδιαθεσία
aim /εϊμ/ ◣◥ ουσ 1. σκοπός, στόχος 2.
αθλ σημάδι, στόχος to take ~ at
sthg στοχεύω κτ ◣◥ ρ [α/μ] 1. στοχεύω, σημαδεύω 2. σχεδιάζω, σκοπεύω
aimless /ˈεϊμλις/ ◣◥ επ άσκοπος ◣◥
επίρρ → aimlessly
ain’t /εϊντ/ ανεπ = am not, are
not, is not
air /εε/ ◣◥ ουσ 1. αέρας 2. ουρανός
by ~ μτφ αεροπορικώς to be (up)
in the ~ πετάω στα σύννεφα 3.
ύφος 4. μουσ σκοπός, μελωδία 5. ραδ
& τηλεόρ to be on (the) ~ είμαι στον
αέρα 6. φρ μτφ to clear the ~ ξεκαθαρίζω τα πράγματα ◣◥ α συνθ αεροπορικώς ◣◥ ρ [α/μ] 1. στεγνώνω
(στον αέρα) 2. (εξ)αερίζω 3. γνωστοποιώ, εκθέτω 4. τηλεόρ & ραδ εκπέμπω ◢ airs ουσ πληθ ~ and
graces καμώματα to give o.s. ~
παριστάνω τον σπουδαίο
air bag ουσ αερόσακος
air base ουσ αεροπορική βάση
air bed ουσ βρ φουσκωτό στρώμα
Airbus, airbus /ˈεεμπας/ ουσ (τύπος αεροσκάφους) έρμπας
air-conditioned /-κενˈντισνντ/
επ κλιματιζόμενος
air-conditioner /-κενˈντισνε/ ουσ
κλιματιστικό (μηχάνημα)
air-conditioning /-κενˈντισνιν/
ουσ κλιματισμός
aircraft /ˈεεκραφτ/ άκλ ουσ αεροσκάφος
▅

▅
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airway

aircraft carrier ουσ αεροπλανοφόρο
air force ουσ πολεμική αεροπορία
air freshener /-ˈφρεσενε/ ουσ
αποσμητικό χώρου
air gun ουσ αεροβόλο
air hostess ουσ (γυναίκα) αεροσυνοδός
airily /ˈεερελι/ επίρρ απερίσκεπτα
airing /ˈεεριν/ ουσ εξαερισμός, στέγνωμα
airlift /ˈεελιφτ/ ουσ αερομεταφορά
airline /ˈεελαϊν/ ουσ αεροπορική
εταιρεία
airliner /ˈεελαϊνε/ ουσ αεροσκάφος της γραμμής
airmail /ˈεεμεϊλ/ ουσ αεροπορικό
ταχυδρομείο by ~ αεροπορικώς
airplane /ˈεερπλεϊν/ ουσ αμ αεροπλάνο
air pocket ουσ κενό αέρος
airport /ˈεεποτ/ ουσ αεροδρόμιο
airship /ˈεεσιπ/ ουσ αερόπλοιο
airspace /ˈεεσπεϊς/ ουσ εναέριος
χώρος
airtight /ˈεεταϊτ/ επ αεροστεγής
air-to-air επ (για βλήμα) αέροςαέρος
air traffic control ουσ έλεγχος
εναέριας κυκλοφορίας
air traffic controller ουσ ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας
airwaves /ˈεεουεϊβζ/ ουσ πληθ 1.
ραδιοτηλεοπτικά κύματα 2. ανεπ
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
airway /ˈεαρουεϊ/ ουσ 1. εναέρια
γραμμή 2. αεραγωγός
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airy /ˈεερι/ επ 1. ευάερος 2. μτφ κενός 3. ανέμελος
aisle /αϊλ/ ουσ 1. αρχιτ πτέρυγα,
πλευρικό κλίτος 2. διάδρομος (ανάμεσα σε καθίσματα/ράφια) to walk
down the ~ παντρεύομαι
ajar /εˈτζα/ επ μισάνοιχτος
aka /ˌεϊ κεϊ ˈεϊ/ (συντ. του also known
as) επ γνωστός και με το όνομα
akimbo /εˈκιμμπεου/ επ με τα χέρια στη μέση
akin /εˈκιν/ επ συναφής/παρόμοιος
alabaster /ˌαλεˈμπαστε/ ουσ αλάβαστρο
à la carte επ & επίρρ [για μενού σε
εστιατόριο] με ελεύθερη επιλογή από
τον κατάλογο
alacrity /εˈλακρετι/ ουσ επίσ ζήλος
alarm /εˈλαμ/ ◣◥ ουσ 1. αναστάτωση 2. συναγερμός to raise/sound
the ~ σημαίνω/χτυπώ συναγερμό ◣◥
ρ [μ] πανικοβάλλω ◢ alarm clock
ουσ ξυπνητήρι
alarming /εˈλαμιν/ επ ανησυχητικός
alas /εˈλας/ επιφ αλίμονο
Albania /αλˈμπεϊνγιε/ ουσ Αλβανία
Albanian /αλˈμπεϊνγιεν/ ◣◥ επ αλβανικός ◣◥ ουσ 1. Αλβανός 2. [γλώσσα] αλβανικά
albeit /ολˈμπιιτ/ σύνδ επίσ αν και
album /ˈαλμπεμ/ ουσ 1. λεύκωμα,
άλμπουμ 2. μουσ δίσκος
alcohol /ˈαλκεχολ/ ουσ 1. αλκοόλ,
οινοπνευματώδη ποτά 2. αλκοόλη,
οινόπνευμα

38
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alight

alcoholic /ˌαλκεˈχολικ/ ◣◥ ουσ αλκοολικός ◣◥ επ 1. οινοπνευματώδης,
αλκοολούχος 2. αλκοολικός
alcoholism /ˈαλκεχολιζμ/ ουσ αλκοολισμός
alcopop /ˈαγικεουποπ/ ουσ αλκοολούχο αναψυκτικό
al dente /αλ ˈντεντι/ επ [για ζυμαρικό] που είναι τόσο βρασμένος
ώστε να φέρνει ελαφριά αντίσταση στο δάγκωμα
alderman /ˈολντεμεν/ ουσ δημοτικός σύμβουλος
ale /εϊλ/ ουσ αγγλική σκούρα μπίρα χωρίς αφρό
alert /εˈλετ/ ◣◥ ουσ επιφυλακή to
give the ~ σημαίνω συναγερμό ◣◥
επ 1. άγρυπνος 2. εύστροφος 3. ενήμερος ◣◥ ρ [μ] 1. ειδοποιώ 2. to ~ sb
to sthg ενημερώνω κπ για κτ
algebra /ˈαλτζιμπρε/ ουσ άλγεβρα
Algeria /αλˈτζιεριε/ ουσ Αλγερία
Algerian /αλˈτζιεριεν/ ◣◥ ουσ Αλγερινός ◣◥ επ αλγερινός
Algiers /αλˈτζιεζ/ ουσ Αλγέρι
alias /ˈεϊλιες/ ◣◥ ουσ ψευδώνυμο ◣◥
επίρρ γνωστός με το ψευδώνυμο
alibi /ˈαλιμπαϊ/ ουσ άλλοθι
alien /ˈεϊλγιεν/ ◣◥ ουσ 1. αλλοδαπός
2. εξωγήινος ◣◥ επ 1. ξένος 2. εξωγήινος 3. παράξενος
alienate /ˈεϊλγιενεϊτ/ ρ [μ] αποξενώνω
alienation /ˌεϊλγιεˈνεϊσν/ ουσ αποξένωση, απομάκρυνση, εκποίηση
alight /εˈλαϊτ/ επίσ ◣◥ επ αναμμένος,
φλεγόμενος ◣◥ ρ [α] 1. προσγειώνο-
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μαι 2. to ~ (from sthg) κατεβαίνω
(από κπ όχημα)
align /εˈλαϊν/ ◣◥ ρ [μ] 1. ευθυγραμμίζω, παρατάσσω 2. (συμ)παρατάσσομαι ◣◥ ουσ → alignment
alike /εˈλαϊκ/ ◣◥ επ όμοιος, ίδιος ◣◥
επίρρ ομοίως
alimentary /αλιˌμεντ(ε)ρι/ επ ο
σχετικός με την τροφή ή τη χώνεψη
alimony /ˈαλιμενι/ ουσ νομ αμ διατροφή
alive /εˈλαϊβ/ επ 1. ζωντανός, που
υπάρχει ακόμα 2. ζωηρός, δραστήριος to come ~ ζωντανεύω 3. to
be ~ to sthg συνειδητοποιώ κτ 4.
to be ~ with sthg είμαι γεμάτος
από ◢ to be alive and kicking φρ ζω και βασιλεύω
alkaline /ˈαλκελαϊν/ επ αλκαλικός
all /ολ/ ◣◥ επ 1. όλος, ολόκληρος ~
day όλη τη μέρα 2. όλα τα στοιχεία
ενός συνόλου ~ four came ήρθαν
και οι τέσσερις ◣◥ αντων 1. [για ποσότητα] όλος 2. όλοι, όλες, όλα they ~
knew όλοι ήξεραν ◣◥ επίρρ 1. εντελώς, τελείως, όλο ~ alone ολομόναχος ~ told συνολικά 2. αθλ ισοπαλία the score is five ~ το σκορ
είναι 5-5 3. [με συγκριτικό βαθμό] ~
the... τόσο το... ~ the more (so)
και μάλιστα to eat ~ the faster
τρώω όλο και πιο γρήγορα ◢
above all επίρρ πάνω απ’ όλα ◢
after all επίρρ εξάλλου ◢ all but
επίρρ σχεδόν, περίπου ◢ (all) in
all επίρρ γενικά, στο σύνολο ◢ all
that επίρρ και τόσο ◢ at all επίρρ
▅

▅

▅

allocate

καθόλου ◢ for all ◣◥ πρόθ παρά,
παρ’ όλο ◣◥ σύνδ for ~ I know απ’
όσο γνωρίζω/ξέρω for ~ I care
πολύ που με νοιάζει, σκοτίστηκα
Allah /ˈαλε/ ουσ Aλλάχ
all clear ουσ the ~ 1. σήμα λήξης
συναγερμού 2. μτφ πράσινο φως, άδεια
allegation /ˌαλιˈγκεϊσν/ ουσ ισχυρισμός, υπαινιγμός
allege /εˈλετζ/ ρ [μ] ισχυρίζομαι,
διατείνομαι
alleged /εˈλετζντ/ ◣◥ επ δήθεν, υποτιθέμενος, φερόμενος ως ◣◥ επίρρ →
allegedly
allegorical /ˌαλιˈγκορικλ/ επ αλληγορικός
allegory /ˈαλιγκερι/ ουσ αλληγορία
allergic /εˈλετζικ/ επ αλλεργικός
allergy /ˈαλετζι/ ουσ αλλεργία
alleviate /εˈλιβιεϊτ/ ◣◥ ρ [μ] ανακουφίζω, απαλύνω, καταπραΰνω ◣◥
ουσ → alleviation
alley(way) /ˈαλι(ουεϊ)/ ουσ στενό
δρομάκι, σοκάκι
alliance /εˈλαϊενς/ ουσ συμμαχία
allied /ˈαλαϊντ/ επ 1. σύμμαχος, συμμαχικός 2. συγγενικός, σχετιζόμενος
alligator /ˈαλιγκεϊτε/ ουσ αλιγάτορας
all-important επ ύψιστης σημασίας, σπουδαιότατος
alliteration /εˌλιτεˈρεϊσν/ ουσ παρήχηση
allocate /ˈαλεκεϊτ/ ◣◥ ρ [μ] παρα▅
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χωρώ, διαθέτω, χορηγώ ◣◥ ουσ → allocation
allot /εˈλοτ/ ρ [μ] παραχωρώ, διαθέτω, μεταβιβάζω
allotment /εˈλοτμεντ/ ουσ 1. βρ αγροτεμάχιο, κήπος 2. μεταβίβαση 3.
μερίδιο
allow /εˈλαου/ ρ [μ] 1. επιτρέπω, δέχομαι 2. παρέχω, χορηγώ, παραχωρώ 3. to ~ (that) παραδέχομαι/αναγνωρίζω (ότι) ◢ allow for ρ [μ]
λαμβάνω υπόψη, συνυπολογίζω
allowable /εˈλαουεμπλ/ επ ανεκτός, επιτρεπτός
allowance /εˈλαουενς/ ουσ 1. επίδομα, βοήθημα 2. αμ χαρτζιλίκι 3.
οικον αφορολόγητο εισόδημα 4. επιείκεια, συγχώρηση to make ~s for
sb/sthg δείχνω επιείκεια σε κπ/για
κτ
alloy /ˈαλοϊ/ ουσ κράμα
all right ◣◥ επ 1. καλός, ικανοποιητικός 2. ανεπ εντάξει ◣◥ επίρρ 1. εντάξει, καλά 2. ανεπ ικανοποιητικά,
αναμφίβολα
allude /εˈλουντ/ ρ [α] υπαινίσσομαι
allure /εˈλγιουε/ ◣◥ ουσ γοητεία,
θέλγητρο ◣◥ επ → alluring
allusion /εˈλουζν/ ουσ υπαινιγμός,
νύξη
ally ουσ /ˈαλαϊ/, ρ [μ] /εˈλαϊ/ ◣◥ ουσ 1.
σύμμαχος 2. συνεργάτης, βοηθός ◣◥
ρ [μ] συμμαχώ/συνδέομαι με
almanac /ˈολμενακ/ ουσ καζαμίας
almighty /ολˈμαϊτι/ επ 1. παντοδύναμος 2. ανεπ φοβερός, τρομερός
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Alps

almond /ˈαμενντ/ ουσ 1. αμύγδαλο 2. αμυγδαλιά
almost /ˈολμεουστ/ επίρρ σχεδόν,
περίπου
alms /αμζ/ ουσ πληθ ελεημοσύνη
alone /εˈλεουν/ ◣◥ επ μόνος, μοναχός ◣◥ επίρρ 1. χωρίς άλλους to go it
~ στέκομαι στα πόδια μου 2. μόνο
3. to leave sthg ~ δεν πειράζω κτ
leave me ~! άφησέ με ήσυχο! ◢
let alone σύνδ χώρια, πόσο μάλλον, χωρίς να αναφέρω
along /εˈλον/ ◣◥ πρόθ 1. κατά μήκος
2. δίπλα, παραπλεύρως 3. σε ◣◥ επίρρ
1. προς 2. μαζί (με) ◢ all along
επίρρ εξαρχής, ανέκαθεν
alongside /εˌλονˈσαϊντ/ πρόθ &
επίρρ 1. δίπλα 2. μαζί με
aloof /εˈλουφ/ επ & επίρρ απόμακρος, ακατάδεχτος
aloud /εˈλαουντ/ επίρρ μεγαλόφωνα, φωναχτά
alphabet /ˈαλφεμπετ/ ουσ αλφάβητο, αλφαβήτα
alphabetical /ˌαλφεˈμπετικλ/ ◣◥
επ αλφαβητικός ◣◥ επίρρ → alphabetically
alphabetize, -ise /ˈαλφεμπεˌταϊζ/
ρ [μ] οργανώνω με αλφαβητική σειρά
alphanumeric /ˌαλφενγιουˈμερικ/ επ που χρησιμοποιεί γράμματα και αριθμούς, αλφαριθμητικός
alpine /ˈαλπαϊν/ επ αλπικός
Alps /αλπς/ ουσ πληθ (the) ~ (οι)
Άλπεις
▅
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already /ολˈρεντι/ επίρρ ήδη, κιόλας
alright /ˌολˈραϊτ/ επίρρ & επ = all
right
Alsace /αλˈσας/ ουσ Αλσατία
Alsatian /αλˈσεϊσν/ ◣◥ επ αλσατικός ◣◥ ουσ 1. Αλσατός 2. ζωολ αλσατικό λυκόσκυλο, γερμανικός ποιμενικός
also /ˈολσεου/ επίρρ επίσης
also-ran ουσ αποτυχών (σε εκλογές, εξετάσεις, διαγωνισμό)
altar /ˈολτε/ ουσ 1. θρησκ Αγία Τράπεζα 2. βωμός, θυσιαστήριο
alter /ˈολτε/ ◣◥ ρ [μ] αλλάζω, μεταβάλλω, τροποποιώ, μεταποιώ [α]
αλλάζω, μεταβάλλομαι
alteration /ˌολτεˈρεϊσν/ ουσ 1. μεταβολή, τροποποίηση, μετατροπή 2.
αλλαγή
alternate επ /ολˈτενετ/, ρ [α/μ]
/ˈολτεˌνεϊτ/ ◣◥ επ 1. εναλλασσόμενος,
διαδοχικός 2. αναπληρωματικός,
αναπληρωτής 3. εναλλακτικός ◣◥ ρ
[α] εναλλάσσομαι [μ] εναλλάσσω,
χρησιμοποιώ εναλλάξ ◣◥ επίρρ → alternately
alternating /ˈολτενεϊτιν/ ουσ εναλλασσόμενος
alternation /ˌολτεˈνεϊσν/ ουσ εναλλαγή, αλληλοδιαδοχή
alternative /ολˈτενετιβ/ ◣◥ ουσ
εναλλακτική επιλογή/λύση/δυνατότητα (για κτ) ◣◥ επ 1. διαφορετικός, εναλλακτικός 2. μη παραδοσιακός, μη συμβατικός ◣◥ επίρρ → alternatively
●

●
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amazement

although /ολˈδεου/ σύνδ 1. αν και,
παρόλο που, μολονότι 2. αλλά
altitude /ˈαλτιτγιουντ/ ουσ υψόμετρο
alto /ˈαλτεου/ ουσ 1. η δεύτερη υψηλότερη φωνή μιας τετραφωνικής
χορωδίας 2. το δεύτερο υψηλότερο
τονικά όργανο μιας οικογένειας οργάνων μουσικής 3. κόντρα τενόρος,
κοντράλτο
altogether /ˌολτεˈγκεδε/ επίρρ 1.
εντελώς, απολύτως 2. γενικά 3. συνολικά
altruism /ˈαλτρουιζμ/ ◣◥ ουσ αλτρουισμός ◣◥ ουσ → altruist ◣◥ επ →
altruistic
aluminium βρ /ˌαλγιουˈμινιεμ/, aluminum αμ /εˈλουμινεμ/ ουσ αλουμίνιο ~ foil αλουμινόχαρτο
always /ˈολουεϊζ/ επίρρ 1. πάντοτε
2. για πάντα 3. διαρκώς
am1 (ασθ /εμ/, ισχ /αμ/) 》be
am2 /ˌεϊˈεμ/ επίρρ = a.m.
a.m. (συντ. του ante meridiem) επίρρ
προ μεσημβρίας, π.μ.
amass /εˈμας/ ρ [μ] συσσωρεύω
amateur /ˈαμετε/ ◣◥ ουσ 1. ερασιτέχνης 2. υποτ ατζαμής ◣◥ επ 1. ερασιτεχνικός 2. υποτ πρόχειρος, άπειρος
amateurish /ˌαμεˈτερις/ επ υποτ
ερασιτεχνικός, πρόχειρος, αδέξιος
amaze /εˈμεϊζ/ ρ [μ] εκπλήσσω, καταπλήσσω
amazed /εˈμεϊζντ/ επ έκπληκτος,
κατάπληκτος, έκθαμβος
amazement /εˈμεϊζμεντ/ ουσ έκπληξη, σάστισμα
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amazing /εˈμεϊζιν/ ◣◥ επ απίθανος,
καταπληκτικός ◣◥ επίρρ → amazingly
Amazon /ˈαμεζεν/ ουσ 1. (the) ~
(o) Αμαζόνιος 2. μυθ Αμαζόνα
Amazonian /ˌαμεˈζεουνγιεν/ επ
αμαζονικός
ambassador /αμˈμπασεντε/ ◣◥ ουσ
πρέσβης, πρεσβευτής ◣◥ επ → ambassadorial
amber /ˈαμμπε/ ◣◥ ουσ κεχριμπάρι
◣
◥ επ 1. κεχριμπαρένιος 2. πορτοκαλής ◣◥ α συνθ κεχριμπαρένιος
ambiance /ˈαμμπιενς/ ουσ = ambience
ambidextrous /ˌαμμπιˈντεκστρες/
επ αμφιδέξιος
ambience /ˈαμμπιενς/ ουσ ατμόσφαιρα, περιβάλλον
ambiguity /ˌαμμπιˈγκγιουετι/ ◣◥
ουσ αμφισημία, ασάφεια ◣◥ επ → ambiguous ◣◥ επίρρ → ambiguously
ambition /αμˈμπισν/ ουσ φιλοδοξία, επιδίωξη
ambitious /αμˈμπισες/ επ φιλόδοξος
ambivalence /αμˈμπιβελενς/ ◣◥
ουσ 1. αμφιθυμία 2. αμφισημία ◣◥ επ
→ ambivalent
ambulance /ˈαμμπγιουλενς/ ◣◥
ουσ ασθενοφόρο ◣◥ α συνθ ~ man/~
woman (άντρας/γυναίκα) τραυματιοφορέας
ambush /ˈαμμπους/ ◣◥ ουσ ενέδρα
◣
◥ ρ [μ] στήνω ενέδρα
ameliorate /εˈμιλγιεˌρεϊτ/ επίσ ◣◥
ρ [μ] βελτιώνω [α] βελτιώνομαι
●
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amenable /εˈμινεμπλ/ επ (επι)δεκτικός, πρόθυμος
amend /εˈμενντ/ ρ [α/μ] διορθώνω/
-oμαι ◢ amends ουσ πληθ to
make ~ (for sthg) επανορθώνω
για κτ
amendment /εˈμενντμεντ/ ουσ 1.
τροποποίηση, βελτίωση 2. νομ αμ
τροπολογία
amenity /εˈμινετι/ ουσ 1. γλυκύτητα, ηπιότητα 2. φιλοφρόνηση ◢
amenities ουσ πληθ ανέσεις, παροχές κτιρίου (φως, νερό, τηλέφωνο)
America /εˈμερικε/ ουσ Αμερική ◢
Americas ουσ πληθ Β. και Ν.
Αμερική
American /εˈμερικν/ ◣◥ ουσ Αμερικανός ◣◥ επ αμερικανικός ◢ American Indian ουσ ιθαγενής της
Αμερικής, Ινδιάνος
amiability /ˌεϊμιεˈμπιλετι/ ουσ φιλοφροσύνη, γλυκύτητα, καλοσύνη
amiable /ˈεϊμιεμπλ/ ◣◥ επ αξιαγάπητος ◣◥ επίρρ → amiably
amicable /ˈαμικεμπλ/ επ φιλικός
amid(st) /εˈμιντ(στ)/ πρόθ επίσ
ανάμεσα, μεταξύ
amiss /εˈμις/ ◣◥ επ στραβός, εσφαλμένος ◣◥ επίρρ στραβά
ammunition /ˌαμγιουˈνισν/ ουσ
πυρομαχικά, πολεμοφόδια, όπλα
amnesia /αμˈνιζγιε/ ουσ αμνησία
amnesty /ˈαμνεστι/ ουσ αμνηστία
amoeba βρ, ameba αμ /εˈμιμπε/
ουσ αμοιβάδα
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amok /εˈμοκ/ επίρρ παροξυσμός to
run ~ παθαίνω αμόκ
among(st) /εˈμαν(στ)/ πρόθ ανάμεσα σε (πολλούς/πολλά), μεταξύ
amoral /ˌεϊˈμορελ/ επ ανήθικος
amorous /ˈαμερες/ επ ερωτικός
amortize, -ise /εˈμοταϊζ/ ρ [μ] κάνω απόσβεση χρέους
amount /εˈμαουντ/ ουσ ποσότητα,
ποσό ◢ amount to ρ [μ] 1. ανέρχομαι σε 2. ισοδυναμώ με
ampersand /ˈαμπεσανντ/ ουσ το
σύμβολο “&” («και»)
amphibian /αμˈφιμπιεν/ ◣◥ ουσ αμφίβιο ◣◥ επ → amphibious
amphitheatre βρ, amphitheater αμ /ˈαμφιˌθιετε/ ουσ αμφιθέατρο
ample /ˈαμπλ/ επ άφθονος, αρκετός
amplification /ˌεεμπλιφικεϊσν/
ουσ 1. διεύρυνση, ενίσχυση, αύξηση, επέκταση 2. [για ήχο] ενίσχυση
amplifier /ˈαμπλιφαϊε/ ουσ ενισχυτής
amplify /ˈαμπλιφαϊ/ ρ [α/μ] ενισχύω/
-ομαι
amply /ˈαμπλι/ επίρρ αρκετά, ευρέως, σημαντικά
ampoule βρ, ampule αμ /ˈαμπουλ/ ουσ αμπούλα, φιαλίδιο
amputate /ˈαμπγιουτεϊτ/ ◣◥ ρ [α/μ]
ακρωτηριάζω ◣◥ ουσ → amputation
amputee /ˌαμπγιουˈτι/ ουσ ακρωτηριασμένος
amuck /εˈμακ/ επίρρ = amok

43
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amulet /ˈαμγιουλιτ/ ουσ φυλαχτό
amuse /εˈμγιουζ/ ρ [μ] διασκεδάζω
amused /εˈμγιουζντ/ επ 1. που
διασκεδάζει to be ~ at/by sthg/sb
βρίσκω κτ/κπ διασκεδαστικό 2. to
keep o.s. ~ απασχολούμαι ευχάριστα
amusement /εˈμγιουζμεντ/ ουσ
διασκέδαση, ευχαρίστηση ◢ amusement arcade ουσ αίθουσα με
ηλεκτρονικά παιχνίδια ◢ amusement park ουσ λούνα παρκ
amusing /εˈμγιουζιν/ επ διασκεδαστικός
an (ισχ /αν/, ασθ /εν/) 》a
anachronism /εˈνακρενιζμ/ ◣◥ ουσ
αναχρονισμός ◣◥ επ → anachronistic
anaemia βρ, anemia αμ /εˈνιμιε/
ουσ αναιμία
anaemic βρ, anemic αμ /εˈνιμικ/
επ αναιμικός
anaesthesia βρ, anesthesia
αμ /ˌανισˈθιζιε/ ουσ αναισθησία, νάρκωση
anaesthetic βρ, anesthetic αμ
/ˌανισˈθετικ/ ουσ αναισθητικό under ~ υπό την επήρεια αναισθητικού
anaesthetist βρ, anesthetist
αμ /αˈνισθετιστ/ ουσ αναισθησιολόγος
anaesthetize, -ise /αˈνισθεταϊζ/
ρ [μ] ναρκώνω, προκαλώ αναισθησία, αναισθητοποιώ
anal /ˈεϊνλ/ επ πρωκτικός

ANew_.qxd:Layout 1

6/8/14

19:16

analog

44

analog /ˈανελογκ/ επ & ουσ αμ = analogue
analogous /εˈναλεγκες/ επ ανάλογος
analogue βρ, analog αμ /ˈανελογκ/ ◣◥ ουσ επίσ ανάλογο, αντίστοιχο ◣◥ επ αναλογικός
analogy /εˈναλετζι/ ουσ αναλογία,
ομοιότητα to draw an ~ with/between κάνω παραλληλισμό με/μεταξύ by ~ κατ’ αναλογία
analyse, -yze /ˈανελαϊζ/ ρ [μ] αναλύω, εξετάζω
analysis /εˈναλεσις/ ουσ 1. ανάλυση, εξέταση, διερεύνηση 2. ψυχανάλυση
analyst /ˈανελιστ/ ουσ 1. αναλυτής
2. ψυχαναλυτής
analytic(al) /ˈανεˈλιτικ(ελ)/ επ αναλυτικός
anarchic /εˈνακικ/ επ άναρχος,
αυθαίρετος
anarchist /ˈανεκιστ/ ουσ αναρχικός
anarchy /ˈανεκι/ ουσ αναρχία,
χάος
anatomy /εˈνατεμι/ ουσ 1. ανατομία 2. μτφ ανάλυση, εξονυχιστική
εξέταση
ancestor /ˈανσεστε/ ◣◥ ουσ πρόγονος ◣◥ επ → ancestral
ancestry /ˈανσεστρι/ ουσ 1. πρόγονοι 2. καταγωγή
anchor /ˈανκε/ ◣◥ ουσ 1. άγκυρα to
weigh ~ σηκώνω άγκυρα 2. τηλεόρ
τηλεπαρουσιαστής ◣◥ ρ [α] ρίχνω
άγκυρα, αγκυροβολώ [μ] 1. στερε▅

●

Page 44

angelic

ώνω, σταθεροποιώ 2. τηλεόρ παρουσιάζω (εκπομπή)
anchorage /ˈανκεριτζ/ ουσ αγκυροβόλιο
anchorman/-woman /ˈανκεμαν/
-ουουμεν/ ουσ αμ παρουσιαστής/
παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων
anchovy /ˈαντσεβι/ ουσ αντσούγια
ancient /ˈεϊντσεντ/ επ αρχαίος,
παμπάλαιος
ancillary /ανˈσιλερι/ επ βοηθητικός
and (ισχ /ανντ/, ασθ /ενντ/, /εν/) σύνδ
1. και, επίσης 2. συν 3. [με απαρέμφατο] να come ~ see έλα να δεις ◢
and so on, and so forth επίρρ
και ούτω καθεξής, και πάει λέγοντας
Andes /ˈανντιζ/ ουσ (the) ~ (οι)
Άνδεις
androgynous /ανˈντροτζινες/ επ
ερμαφρόδιτος, αμφίφυλος
android /ˈανντροϊντ/ ουσ ανθρωποειδές
anemia ουσ = anaemia
anemic /εˈνιμικ/ επ = anaemic
anemone /εˈνεμενι/ ουσ ανεμώνη
anesthesia ουσ = anaesthesia
anesthetic ουσ = anaesthetic
anesthetist ουσ = anaesthetist
anew /εˈνγιου/ επίρρ πάλι, εκ νέου
angel /ˈεϊντζελ/ ουσ άγγελος
Angeleno /ˌαντζεˈλινεου/ ουσ κάτοικος του Λος Άντζελες
angelic /ανˈτζελικ/ επ αγγελικός
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anger /ˈανγκε/ ◣◥ ουσ θυμός, οργή
◣
◥ ρ [μ] εξοργίζω, θυμώνω
angle /ˈανγκλ/ ◣◥ ουσ 1. γωνία
right ~ ορθή γωνία 2. άποψη, οπτική γωνία 3. κλίση at an ~ με κλίση
◣
◥ ρ [α] ψαρεύω (με καλάμι) [μ] διαστρεβλώνω, διαστρέφω
angler /ˈανγκλε/ ουσ ψαράς (που
ψαρεύει με καλάμι)
Anglican /ˈανγκλικεν/ ◣◥ ουσ Αγγλικανός ◣◥ επ αγγλικανικός
angling /ˈανγκλιν/ ουσ ψάρεμα με
καλάμι
Αnglo- /ανγκλεου/ πρ αγγλο-, σχετικός με την Αγγλία ή τη Μ. Βρετανία
angrily /ˈανγκρελι/ επίρρ θυμωμένα
angry /ˈανγκρι/ επ θυμωμένος, οργισμένος
angst /ανστ/ ουσ άγχος, βαθιά
ανησυχία
anguish /ˈανγκουις/ ◣◥ ουσ επίσ
αγωνία ◣◥ επ → anguished
angular /ˈανγκγιουλε/ επ γωνιώδης, με γωνίες
animal /ˈανιμλ/ ◣◥ ουσ ζώο ◣◥ επ 1.
ζωικός 2. ζωώδης
animate /ˈανιμετ/ ◣◥ επ επίσ ζωντανός, έμψυχος ◣◥ ρ [μ] ζωντανεύω
animated /ˈανιμεϊτιντ/ επ ζωηρός
◢ animated cartoon ουσ καρτούν, κινούμενο σχέδιο
animation /ˌανιˈμεϊσν/ ουσ 1. ζωντάνια, κέφι 2. σχεδιασμός κινουμένων σχεδίων, κινούμενα σχέδια
anime /ˈανιμεϊ/ ουσ ιαπωνικό κινούμενο σχέδιο με σκηνές σεξ/βίας
●
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annum

animosity /ˌανιˈμοσετι/ ουσ εχθρότητα, μίσος
aniseed /ˈανισιντ/ ουσ γλυκάνισο
ankle /ˈανκλ/ ουσ αστράγαλος
anklet /ˈανκλετ/ ουσ βραχιόλι ποδιού
annals /ˈανλζ/ ουσ πληθ επίσ χρονικά (επιστημονικού/πνευματικού
ιδρύματος)
annex /ˈανεκς/, /εˈνεκς/ ◣◥ ρ [μ] προσαρτώ, κάνω προσθήκη ◣◥ ουσ → annexation
annihilate /εˈναϊελεϊτ/ ◣◥ ρ [μ] εξοντώνω, εκμηδενίζω ◣◥ ουσ → annihilation
anniversary /ˌανιˈβεσερι/ ουσ επέτειος
announce /εˈναουνς/ ρ [μ] 1. ανακοινώνω, αναγγέλλω 2. δηλώνω
announcement /εˈναουνσμεντ/
ουσ ανακοίνωση
announcer /εˈναουνσε/ ουσ εκφωνητής
annoy /εˈνοϊ/ ρ [μ] ενοχλώ, εκνευρίζω
annoyance /εˈνοϊενς/ ουσ ενόχληση, αναποδιά
annoyed /εˈνοϊντ/ επ ενοχλημένος
annoying /εˈνοϊιν/ επ ενοχλητικός
annual /ˈανγιουελ/ ◣◥ ουσ 1. ετήσια
έκδοση 2. μονοετές φυτό ◣◥ επ 1. ετήσιος 2. μονοετής ◣◥ επίρρ → annually
annul /εˈναλ/ ◣◥ ρ [μ] ακυρώνω ◣◥ ουσ
→ annulment
annum /ˈανεμ/ ουσ per ~ ετησίως
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Annunciation /εˌνανσιˈεϊσν/ ουσ
the ~ ο Ευαγγελισμός
anomalous /εˈνομελες/ επ επίσ ανώμαλος, ασυνήθιστος
anomaly /εˈνομελι/ ουσ ανωμαλία
anonymity /ˌανεˈνιμετι/ ουσ ανωνυμία
anonymous /εˈνονιμες/ ◣◥ επ ανώνυμος ◣◥ επίρρ → anonymously
anorak /ˈανερακ/ ουσ αδιάβροχο
με κουκούλα, άνορακ
anorexia /ˌανεˈρεκσιε/ ◣◥ ουσ ανορεξία ◣◥ επ → anorexic
another /εˈναδε/ επ & αντων 1. άλλος ένας, ακόμη ένας 2. ένας άλλος,
διαφορετικός 3. one ~ ο ένας τον
άλλο
answer /ˈανσε/ ◣◥ ουσ 1. απάντηση
in ~ to sthg σε απάντηση προς κτ
2. (επί)λυση ◣◥ ρ [α/μ] 1. απαντώ 2.
ανταποκρίνομαι, ικανοποιώ to ~
the door ανοίγω την πόρτα to ~
the phone απαντώ στο τηλέφωνο
to ~ a need ικανοποιώ μια ανάγκη ◢ answer back ρ [α/μ] ανεπ
αντιμιλώ ◢ answer for ρ [μ] 1.
αναλαμβάνω την ευθύνη για κτ 2.
δίνω εξηγήσεις για κτ 3. υφίσταμαι
τις συνέπειες για κτ
answering machine /ˈανσεριν-/
ουσ αυτόματος τηλεφωνητής
answerphone /ˈανσεˌφεουν/ ουσ
βρ αυτόματος τηλεφωνητής
ant /αντ/ ουσ μυρμήγκι
antagonism /ανˈταγκενιζμ/ ουσ
ανταγωνισμός, εχθρότητα
▅

▅
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anti-

antagonist /ανˈταγκενιστ/ ◣◥ ουσ
ανταγωνιστής ◣◥ επ → antagonistic
antagonize, -ise /ανˈταγκεναϊζ/
ρ [μ] αντιτίθεμαι, ανταγωνίζομαι
Antarctic /αντˈακτικ/ ◣◥ ουσ (the)
~ (η) Ανταρκτική (ζώνη) ◣◥ επ ανταρκτικός
Antarctica /αντˈακτικε/ ουσ Ανταρκτική
antecedent /ˌαντιˈσιντεντ/ ουσ
επίσ πρόγονος
antediluvian /ˌαντιντιˈλουβιεν/
επ χιουμ παμπάλαιος
antelope /ˈαντιλεουπ/ ουσ αντιλόπη
antenatal /ˌαντιˈνεϊτλ/ επ προγεννητικός
antenna /ανˈτενε/ ουσ 1. κεραία
(ζώου) 2. αμ τηλεόρ & ραδ κεραία,
αντένα
anteroom /ˈαντιρουμ/ ουσ 1. προθάλαμος 2. αίθουσα αναμονής
anthem /ˈανθεμ/ ουσ τροπάριο,
ύμνος
anthill /ˈαντχιλ/ ουσ μυρμηγκοφωλιά
anthology /ανˈθολετζι/ ουσ ανθολογία
anthropological /ˌανθρεποˈλοτζικελ/ επ ο σχετικός με την ανθρωπολογία, ανθρωπολογικός
anthropologist /ˌανθρεˈπολετζιστ/
ουσ ανθρωπολόγος
anthropology /ˌανθρεˈπολετζι/
ουσ ανθρωπολογία
anti- /ˈαντι/, /ˈανταϊ/ πρ αντι- antiaircraft αντιαεροπορικός antibi▅
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otic αντιβιοτικό antibody αντίσωμα
anticipate /ανˈτισιˌπεϊτ/ ρ [μ] 1. αναμένω 2. προβλέπω 3. προεξοφλώ
4. προλαβαίνω
anticipation /ανˌτισιˈπεϊσν/ ουσ
αναμονή, προσμονή, πρόβλεψη in
~ of (sthg) για το ενδεχόμενο/εν
αναμονή κπ γεγονότος
anticlockwise /ˌαντιˈκλοκουαϊζ/
◣
◥ επ αντίθετος προς τη φορά του
ρολογιού ◣◥ επίρρ αντίθετα προς τη
φορά του ρολογιού
antics /ˈαντικς/ ουσ πληθ σκέρτσα,
καμώματα, καραγκιοζιλίκια
antidepressant /ˌαντιντιˈπρεσντ/
ουσ αγχολυτικό, αντικαταθλιπτικό
antidote /ˈαντιντεουτ/ ουσ 1. αντίδοτο 2. μτφ λύση, θεραπεία
antihistamine /ˌαντιˈχιστεμιν/
ουσ αντιισταμινικό
antipathy /ανˈτιπεθι/ ουσ αντιπάθεια
antiperspirant /ˌαντιˈπεσπερεντ/
ουσ αποσμητικό (κατά της εφίδρωσης)
Antipodes /ανˈτιπεντιζ/ ουσ πληθ
βρ χιουμ the ~ η Αυστραλία και η
Νέα Ζηλανδία
antiquarian /ˌαντιˈκουεεριεν/ ◣◥
ουσ αντικέρ ◣◥ επ σχετικός με αντίκες/αρχαιότητες
antique /ανˈτικ/ ◣◥ ουσ αντίκα ◣◥ επ
παλαιός και με μεγάλη αξία ◢ antique dealer ουσ αντικέρ
antiquity /ανˈτικουετι/ ουσ 1. αρχαιότητα 2. παλαιότητα
▅

anyhow

antiseptic /ˌαντιˈσεπτικ/ ◣◥ ουσ αντισηπτικό ◣◥ επ αντισηπτικός
antisocial /ˌαντιˈσεουσλ/ επ αντικοινωνικός
antithesis /ανˈτιθεσις/ ουσ επίσ αντίθετο
antler /ˈαντλε/ ουσ κέρατο (ελαφιού)
antonym /ˈαντενιμ/ ουσ αντώνυμο
Antwerp /ˈαντουεπ/ ουσ Αμβέρσα
anus /ˈεϊνες/ ουσ πρωκτός
anvil /ˈανβιλ/ ουσ αμόνι
anxiety /ανˈζαϊετι/ ουσ 1. αγωνία,
ανησυχία 2. λαχτάρα
anxious /ˈανκσες/ ◣◥ επ 1. ανήσυχος, αγχωμένος 2. ανυπόμονος ◣◥
επίρρ → anxiously
any /ˈενι/ ◣◥ επ & αντων 1. κανένας,
καμία, κανένα he didn’t know ~
of us δεν ήξερε κανέναν μας 2. [με
μη μετρήσιμα ουσιαστικά] λίγο, καθόλου can I be of ~ help? μπορώ να
βοηθήσω; have you got ~ money? έχεις (καθόλου) χρήματα; 3.
οποιο(σ)δήποτε, οποιαδήποτε ~
box will do οποιοδήποτε κουτί κάνει in ~ case σε κάθε περίπτωση
◣
◥ επίρρ 1. [σε άρνηση] καθόλου, πλέον I can’t stand it ~ longer δεν
αντέχω άλλο πια 2. λίγο, καθόλου
is that ~ better? είναι καθόλου
καλύτερα;
anybody /ˈενιˌμποντι/ αντων = anyone
anyhow /ˈενιχɑου/ επίρρ 1. παρ’
όλα αυτά 2. όπως όπως 3. εν πάση
περιπτώσει
▅

▅
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anymore

anymore /ˌενιˈμο/ επίρρ πλέον, πια
anyone /ˈενιουαν/ αντων 1. [σε αρνητικές προτάσεις] κανείς, κανένας 2.
[σε ερωτήσεις] κανένας, κάποιος 3.
οποιοσδήποτε, καθένας
anyplace /ˈενιπλεϊς/ επίρρ αμ = anywhere
anything /ˈενιθιν/ αντων 1. [σε άρνηση] τίποτε 2. [σε ερώτηση] κάτι, τίποτε 3. οτιδήποτε ◢ anything
but επίρρ κάθε άλλο παρά
anyway /ˈενιουεϊ/ επίρρ 1. έτσι κι
αλλιώς 2. τέλος πάντων
anywhere /ˈενιουεε/, anyplace
/ˈενιπλεϊς/ επίρρ 1. [σε άρνηση] πουθενά 2. [σε ερώτηση] πουθενά, κάπου 3. οπουδήποτε 4. [με αριθμό]
οσοδήποτε ~ between 10 and 100
οσοδήποτε μεταξύ 10 και 100
Apache /εˈπατσι/ ουσ 1. φυλή Απάτσι 2. μέλος της φυλής των Απάτσι
3. γλώσσα των Απάτσι
apart /εˈπατ/ επίρρ 1. ξεχωριστά,
μεμονωμένα, χώρια 2. σε κομμάτια
to take sthg ~ κάνω κτ κομμάτια
3. πέρα από joking ~ σοβαρολογώντας/χωρίς πλάκα ◢ apart from
πρόθ & σύνδ εκτός από, επίσης
apartheid /εˈπατχεϊτ/ ουσ απαρτχάιντ
apartment /εˈπατμεντ/ ουσ διαμέρισμα ◢ apartment building/house ουσ πολυκατοικία
apathetic /ˈαπεˈθετικ/ επ απαθής
apathy /ˈαπεθι/ ουσ απάθεια, αδιαφορία
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apothecary

ape /εϊπ/ ◣◥ ουσ πίθηκος ◣◥ ρ [μ] υποτ
μιμούμαι, πιθηκίζω
aperitif /επερεˈτιφ/ ουσ απεριτίφ
aperture /ˈαπεˌτγιουε/ ουσ επίσ 1.
οπή, χαραμάδα 2. φωτο διάφραγμα
apex /ˈεϊπεκς/ ουσ 1. κορυφή 2. απόγειο
Apex /ˈεϊπεκς/ (συντ. του advance
purchase excursion) ουσ βρ ~
ticket προπληρωμένο εισιτήριο σε
μειωμένη τιμή
aphasia /εˈφεϊζιε/ ουσ ιατρ αφασία
aphrodisiac /ˌαφρεˈντιζιακ/ ουσ
αφροδισιακό
apiary /ˈεϊπιερι/ ουσ μελισσουργείο
apiece /εˈπις/ επίρρ έκαστος, το τεμάχιο
apocalypse /εˈποκελιπς/ ◣◥ ουσ
αποκάλυψη ◣◥ επ → apocalyptic
apolitical /ˌεϊπεˈλιτικελ/ επ πολιτικά αποστασιοποιημένος
apologetic /εˌπολεˈτζετικ/ ◣◥ επ
απολογητικός ◣◥ επίρρ → apologetically
apologist /εˈπολετζιστ/ ουσ επίσ
απολογητής
apologize, -ise /εˈπολετζαϊζ/ ρ [α]
to ~ ζητώ συγγνώμη
apology /εˈπολετζι/ ουσ 1. συγγνώμη 2. θλιβερό υποκατάστατο
apostle /εˈποσλ/ ◣◥ ουσ θρησκ απόστολος, κήρυκας ◣◥ επ apostolic
apostrophe /εˈποστρεφι/ ουσ απόστροφος
apothecary /εˈποθεκ(ε)ρι/ ουσ παρωχ φαρμακοποιός
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appal βρ, appall αμ /εˈπολ/ ρ [μ]
εκπλήσσω, σοκάρω
appalling /εˈπολιν/ ◣◥ επ 1. τρομακτικός, φρικιαστικός 2. απαίσιος,
φρικτός ◣◥ επίρρ → appallingly
apparatus /ˌαπεˈρεϊτες/ ουσ 1. συσκευή, εξοπλισμός 2. μηχανισμός,
σύστημα
apparel /εˈπαρελ/ ουσ 1. αμ επίσημα/ασυνήθιστα ρούχα 2. ενδυμασία, περιβολή
apparent /εˈπαρεντ/ επ 1. προφανής, έκδηλος for no ~ reason χωρίς εμφανή λόγο 2. φαινομενικός
apparently /εˈπαρεντλι/ επίρρ 1.
απ’ ό,τι φαίνεται, προφανώς 2. φαινομενικά
apparition /ˌαπεˈρισν/ ουσ 1. (ανεξήγητη) εμφάνιση 2. επίσ φάντασμα, οπτασία
appeal /εˈπιλ/ ◣◥ ουσ 1. έκκληση 2.
νομ έφεση Court of Appeal Εφετείο 3. γοητεία ◣◥ ρ [α] 1. to ~ to sb
κάνω έκκληση σε κπ 2. επικαλούμαι 3. νομ to ~ against κάνω έφεση κατά (απόφασης) 4. to ~ (to sb)
ελκύω (κπ), έχω απήχηση (σε κπ)
appealing /εˈπιλιν/ επ ελκυστικός
appear /εˈπιε/ ρ [α] 1. εμφανίζομαι,
παρουσιάζομαι 2. [για βιβλίο] κυκλοφορώ 3. [για ηθοποιό] εμφανίζομαι στο θέατρο 4. νομ παρίσταμαι 5.
φαίνομαι, δίνω την εντύπωση
appearance /εˈπιερενς/ ουσ 1. εμφάνιση, άφιξη to make an ~ εμφανίζομαι to put in an ~ παρίσταμαι για λίγο (για τυπικούς λό▅
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appliance

γους) 2. όψη, εμφάνιση 3. [στο θέατρο κτλ.] εμφάνιση 4. φρ to keep up
~s τηρώ τα προσχήματα by/to all
~s όπως φαίνεται
appease /εˈπιζ/ ◣◥ ρ [μ] κατευνάζω,
εξευμενίζω ◣◥ ουσ → appeasement
appellation /απεˈλεϊσεν/ ουσ επίσ
τίτλος
append /εˈπενντ/ ρ [μ] επίσ επισυνάπτω
appendage /εˈπενντιτζ/ ουσ επίσ
προσθήκη, προσάρτημα
appendectomy /ˌαπενˈντεκτεμι/
ουσ αφαίρεση σκωληκοειδούς απόφυσης
appendices /εˈπενντισιζ/πληθ 》appendix
appendicitis /εˌπενντιˈσαϊτις/ ουσ
σκωληκοειδίτιδα
appendix /εˈπενντικς/ ουσ 1. ιατρ
σκωληκοειδής απόφυση to have
one’s ~ out/removed αφαιρώ τη
σκωληκοειδή μου απόφυση 2. [σε
βιβλίο] παράρτημα
appetite /ˈαπιταϊτ/ ουσ όρεξη
appetizer, -iser /ˈαπιταϊζε/ ουσ
ορεκτικό
appetizing, -ising /ˈαπιταϊζιν/ επ
ορεκτικός
applaud /εˈπλοντ/ ρ [α/μ] 1. χειροκροτώ 2. μτφ επιδοκιμάζω
applause /εˈπλοζ/ ουσ χειροκρότημα, επευφημία, επιδοκιμασία
apple /ˈαπλ/ ουσ 1. μήλο 2. φρ the
~ of sb’s eye το καμάρι κπ
appliance /εˈπλαϊενς/ ουσ συσκευή
▅
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applicable /ˈαπλικεμπλ/ επ ισχύων,
εφαρμόσιμος
applicant /ˈαπλικεντ/ ουσ αιτών,
υποψήφιος
application /ˌαπλιˈκεϊσν/ ουσ 1. αίτηση 2. εφαρμογή 3. χρήση 4. επιμέλεια, προσήλωση
applicator /ˈαπλικεϊτε/ ουσ εργαλείο επάλειψης
applied /εˈπλαϊντ/ επ εφαρμοσμένος ~ sciences εφαρμοσμένες επιστήμες
apply /εˈπλαϊ/ ◣◥ ρ [α] to ~ (for
sthg) κάνω αίτηση (για κτ) [μ] 1.
εφαρμόζω, χρησιμοποιώ 2. επαλείφω 3. ασκώ (πίεση κτλ.) 4. φρ to ~
o.s. (to sthg) αφοσιώνομαι (σε κτ)
[α/μ] to ~ to sb/sthg αφορώ κπ/κτ
appoint /εˈποϊντ/ ρ [μ] 1. διορίζω 2.
επίσ (καθ)ορίζω
appointment /εˈποϊντμεντ/ ουσ 1.
διορισμός 2. (ανά)θεση εργασίας 3.
ραντεβού to make an ~ κλείνω
ραντεβού by ~ με/κατόπιν ραντεβού
apportion /εˈποσν/ ρ [μ] 1. μοιράζω 2. καταλογίζω (ευθύνες)
apposite /ˈαπεζιτ/ επ επίσ εύστοχος, ταιριαστός
appraisal /εˈπρεϊζλ/ ◣◥ ουσ επίσ
αξιολόγηση, εκτίμηση ◣◥ ρ [μ] → appraise
appreciable /εˈπρισεμπλ/ ◣◥ επ αισθητός, αξιοσημείωτος ◣◥ επίρρ →
appreciably
appreciate /εˈπρισιˌεϊτ/ ◣◥ ρ [α] to
~ (in value) ανεβαίνω (σε αξία)
●

●

▅

●
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appropriation

[μ] 1. εκτιμώ 2. αντιλαμβάνομαι, αναγνωρίζω 3. αισθάνομαι ευγνωμοσύνη
appreciation /εˌπρισιˈεϊσν/ ουσ 1.
ευχαρίστηση 2. εκτίμηση, κατανόηση 3. ευγνωμοσύνη 4. ανατίμηση
appreciative /εˈπρισετιβ/ επ ευγνώμων
apprehend /ˌαπριˈχενντ/ ◣◥ ρ [μ]
επίσ 1. συλλαμβάνω 2. καταλαβαίνω ◣◥ ουσ → apprehension
apprehensive /ˌαπριˈχενσιβ/ επ
~ about sthg ελαφρώς ανήσυχος/
αγχωμένος (για κτ)
apprentice /εˈπρεντις/ ◣◥ ουσ μαθητευόμενος ◣◥ ρ [μ] παίρνω κπ ως
μαθητευόμενο
apprenticeship /εˈπρεντισιπ/ ουσ
μαθητεία
approach /εˈπρεουτς/ ◣◥ ουσ 1.
προσέγγιση, άφιξη 2. πρόσβαση,
είσοδος 3. μέθοδος ◣◥ ρ [α/μ] 1. προσεγγίζω, πλησιάζω 2. to ~ sb
about sthg πλησιάζω/βολιδοσκοπώ κπ για κτ 3. χειρίζομαι
approbation /ˌαπρεˈμπεϊσν/ ουσ
επίσ έγκριση
appropriate επ /εˈπρεουπριετ/, ρ
[μ] /εˈπρεουπριˌεϊτ/ ◣◥ επ κατάλληλος, ταιριαστός ◣◥ ρ [μ] 1. ιδιοποιούμαι, σφετερίζομαι, οικειοποιούμαι
2. διαθέτω, προορίζω (κονδύλι για
συγκεκριμένη χρήση) ◣◥ επίρρ → appropriately
appropriation /εˌπρεουπριˈεϊσν/
ουσ 1. οικειοποίηση 2. διάθεση κονδυλίου
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approval

approval /εˈπρουβλ/ ουσ επιδοκιμασία, αποδοχή, έγκριση, συναίνεση on ~ με δοκιμή, με δικαίωμα
επιστροφής
approve /εˈπρουβ/ ρ [α/μ] 1. εγκρίνω, επιδοκιμάζω 2. επικυρώνω
approved /εˈπρουβντ/ επ 1. έγκριτος, δόκιμος 2. εγκεκριμένος ◢ approved school ουσ αναμορφωτήριο
approving /εˈπρουβιν/ επ επιδοκιμαστικός
approximate επ /εˈπροκσιμετ/, ρ
[α] /εˈπροκσιˌμεϊτ/ ◣◥ επ κατά προσέγγιση ◣◥ ρ [α] επίσ πλησιάζω, προσεγγίζω
approximately /εˈπροκσιμετλι/
επίρρ περίπου, κατά προσέγγιση
approximation /εˌπροκσιˈμεϊσν/
ουσ 1. υπολογισμός κατά προσέγγιση, εκτίμηση 2. ομοιότητα (προς
κτ)
apricot /ˈεϊπρικοτ/ ◣◥ ουσ 1. βερίκοκο 2. [χρώμα] βερικοκί ◣◥ α συνθ
με/από βερίκοκο
April /ˈεϊπριλ/ ουσ Απρίλιος
April Fool’s Day ουσ Πρωταπριλιά
a priori /ˌεϊ πραϊˈοραϊ/ επ & επίρρ επίσ
εκ των προτέρων
apron /ˈεϊπρεν/ ουσ 1. ποδιά 2. χώρος στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης αεροσκαφών 3. θέατ ~ (stage)
προσκήνιο σκηνής
apropos /ˈαπρεπεου/ ◣◥ επ επίσ εύστοχος, κατάλληλος ◣◥ πρόθ επίσ επί
τη ευκαιρία, σε σχέση
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Arabic

apt /απτ/ επ 1. εύστοχος, αρμόζων
2. to be ~ to do sthg έχω την τάση να κάνω κτ 3. ικανός, ευφυής he
is an ~ student είναι ένας ευφυής
μαθητής
aptitude /ˈαπτιτγιουντ/ ουσ ~ (for
sthg) έφεση/κλίση (σε κτ) ◢ aptitude test ουσ τεστ δεξιοτήτων
aptly /ˈαπτλι/ επίρρ εύστοχα, κατάλληλα
aqualung /ˈακουελαν/ ουσ συσκευή/
φιάλη (οξυγόνου)
aquamarine /ˌακουεμεˈριν/ ουσ 1.
[ημιπολύτιμος λίθος] ακουαμαρίνα 2.
[χρώμα] γαλαζοπράσινο
aquaplane /ˈακουεπλεϊν/ ◣◥ ουσ
μονή σανίδα θαλάσσιου σκι ◣◥ ρ [α]
αυτ υδρολισθαίνω
aquarium /εˈκουεεριεμ/ ουσ ενυδρείο
Aquarius /εˈκουεεριες/ ουσ αστρολ
Υδροχόος
aquatic /εˈκουατικ/ επ 1. υδρόβιος
2. θαλάσσιος ~ sports θαλάσσια
σπορ
aqueduct /ˈακουιντακτ/ ουσ υδραγωγός, υδραγωγείο
aquiline /ˈακουιˌλαϊν/ επ επίσ γαμψός
Arab /ˈαρεμπ/ ουσ 1. Άραβας 2. αραβικό άλογο
arabesque /ˌαρεˈμπεσκ/ ουσ αραβούργημα
Arabia /εˈρεϊμπγιε/ ουσ Αραβία
Arabian /εˈρεϊμπγιεν/ επ αραβικός
Arabic /ˈαρεμπικ/ ◣◥ επ αραβικός ◣◥
ουσ [γλώσσα] αραβικά ◢ Arabic
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numeral ουσ αραβικός αριθμός
(0 έως 9)
arable /ˈαρεμπλ/ επ [για γη] καλλιεργήσιμος
arbiter /ˈαμπιτε/ ουσ επίσ κριτής
arbitrary /ˈαμπιτρερι/ επ αυθαίρετος
arbitrate /ˈαμπιτρεϊτ/ ◣◥ ρ [α] διαιτητεύω, διακανονίζω ◣◥ ουσ → arbitration
arbour /ˈαμπε/ ουσ κληματαριά,
κρεβατίνα
arc /ακ/ ουσ 1. γεωμ τόξο, τμήμα καμπύλης 2. ηλεκτρικό ή βολταϊκό τόξο
arcade /αˈκεϊντ/ ουσ 1. εμπορική
στοά 2. αρχιτ στοά
arch /ατς/ ◣◥ ουσ 1. αρχιτ αψίδα 2.
καμάρα (ποδιού) ◣◥ επ τσαχπίνης,
πονηρούλης, κατεργάρης ◣◥ ρ [α]
κυρτώνω, σχηματίζω αψίδα
arch- /ˌατσˈ-/ πρ αρχι- archduke
αρχιδούκας archbishop αρχιεπίσκοπος
archaeological, αμ archeological /ˌακιεˈλοτζικλ/ επ αρχαιολογικός
archaeologist, αμ archeologist /ˌακιˈολετζιστ/ ουσ αρχαιολόγος
archaeology, αμ archeology
/ˌακιˈολετζι/ ουσ αρχαιολογία
archaic /αˈκεϊικ/ επ αρχαϊκός
arched /ατστ/ επ 1. αρχιτ αψιδωτός,
θολωτός 2. καμπυλωτός 3. [για μύτη]
γαμψός
▅
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aren’t

arch-enemy /ˌατσˈενιμι/ ουσ ο μεγαλύτερος εχθρός κπ
archer /ˈατσε/ ουσ τοξότης, τοξοβόλος
archery /ˈατσερι/ ουσ τοξοβολία
archetypal /ˌακιˈταϊπλ/ ◣◥ επ αρχέτυπος, αρχετυπικός ◣◥ ουσ → archetype
architect /ˈακιτεκτ/ ουσ 1. αρχιτέκτονας 2. μτφ πρωτεργάτης
architectural /ˌακιˈτεκτσερελ/ επ
αρχιτεκτονικός
architecture /ˈακιˈτεκτσε/ ουσ
αρχιτεκτονική, ρυθμός
archive /ˈακαϊβ/ ◣◥ ουσ 1. ιστορικό
αρχείο 2. αρχείο Η/Υ (που έχει σωθεί σε σκληρό δίσκο ή CD) ◣◥ ρ [μ]
1. η/υ αρχειοθετώ 2. αρχειοθετώ
archivist /ˈακιβιστ/ ουσ αρχειοφύλακας
Arctic /ˈακτικ/ ◣◥ επ 1. γεωγρ αρκτικός 2. ανεπ πολύ κρύος ◣◥ ουσ (the)
~ (η) Αρκτική
ardent /ˈαντεντ/ επ θερμός, παθιασμένος
ardour βρ, ardor αμ /ˈαντε/ ουσ
ζήλος, ζέση, πάθος
arduous /ˈαντγιουες/ επ επίσ επίπονος
are (ασθ /ε/, ισχ /α/) 》be
area /ˈεεριε/ ουσ 1. περιοχή 2. εμβαδόν, έκταση 3. χώρος 4. πεδίο, τομέας
arena /εˈρινε/ ουσ 1. αρένα, στάδιο
2. μτφ πεδίο δράσης
aren’t /αντ/ = are not
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arguable /ˈαγκγιουεμπλ/ επ 1. αμφισβητήσιμος, συζητήσιμος 2. βάσιμος, που μπορεί να υποστηριχτεί
arguably /ˈαγκγιουεμπλι/ επίρρ
βάσιμα, εύλογα
argue /ˈαγκγιου/ ◣◥ ρ [α] 1. καβγαδίζω 2. to ~ (for/against sthg) επιχειρηματολογώ (υπέρ/κατά κπ πράγματος) [μ] ισχυρίζομαι
argument /ˈαγκγιουμεντ/ ουσ 1.
καβγάς, λογομαχία 2. επιχείρημα 3.
επιχειρηματολογία
argumentative /ˌαγκγιουˈμεντετιβ/ επ που εναντιώνεται/φέρνει
αντιρρήσεις
arid /ˈαριντ/ επ 1. άγονος, ξερός 2.
μτφ ανιαρός
Aries /ˈεεριζ/ ουσ αστρολ Κριός
arise /εˈραϊζ/ ρ [α] εμφανίζομαι, προκύπτω, ανακύπτω από κτ if the
need ~s αν παραστεί ανάγκη φρ
to ~ from the dead ανασταίνομαι
aristocracy /ˌαριˈστοκρεσι/ ουσ
αριστοκρατία
aristocrat βρ /ˈαριστεκρατ/ αμ
/ˈεριστεκρατ/ ◣◥ ουσ αριστοκράτης
◣
◥ επ → aristocratic
arithmetic /εˈριθμετικ/ ουσ αριθμητική
ark /ακ/ ουσ κιβωτός
arm /αμ/ ◣◥ ουσ 1. μπράτσο, βραχίονας ~-in-~ αγκαζέ 2. μανίκι 3.
παράρτημα, τομέας 4. φρ to keep
sb at ~’s length κρατώ κπ σε απόσταση ◣◥ ρ [μ] (εξ)οπλίζω, εφοδιάζω
◢ arms ουσ πληθ όπλα to be up in
●

▅
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around

~ (about sthg) είμαι πυρ και μανία για κτ
armada /αˈμαντε/ ουσ στόλος πολεμικών πλοίων, αρμάδα
armaments /ˈαμεμεντς/ ουσ πληθ
όπλα, εξοπλισμοί
armband /ˈαμμπανντ/ ουσ περιβραχιόνιο ◢ armbands ουσ πληθ
μπρατσάκια (για κολύμπι)
armchair /ˈαμτσεε/ ουσ πολυθρόνα
armful /ˈαμφουλ/ ουσ (ποσότητα)
αγκαλιά
armistice /ˈαμιστις/ ουσ ανακωχή
armour βρ, armor αμ /ˈαμε/ ουσ
1. πανοπλία 2. τεθωρακισμένα 3.
σκληρό κέλυφος ορισμένων ζώων
armoured βρ, armored αμ
/ˈαμεντ/ επ (τε)θωρακισμένος
armoury βρ, armory αμ /ˈαμερι/
ουσ οπλοστάσιο
armpit /ˈαμπιτ/ ουσ μασχάλη
armrest /ˈαμρεστ/ ουσ μπράτσο
καρέκλας
army /ˈαμι/ ουσ 1. στρατός 2. μτφ
πλήθος, στρατιά
A-road ουσ βρ κύρια οδική αρτηρία
μεταξύ πόλεων
aroma /εˈρεουμε/ ουσ άρωμα, ευωδία
aromatherapy /εˌρεουμεˈθερεπι/
ουσ αρωματοθεραπεία
aromatic /ˌαρεˈματικ/ επ αρωματικός
arose /εˈρεουζ/ π. χρ 》arise
around /εˈραουνντ/ επίρρ & πρόθ 1.
εδώ κι εκεί 2. ολόγυρα 3. (εδώ) κο-
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ντά 4. περίπου 5. φρ to have been
~ ανεπ μτφ γνωρίζω τα κατατόπια,
είμαι παλιά καραβάνα
arousal /εˈρaουζλ/ ουσ διέγερση,
αφύπνιση
arouse /εˈραουζ/ ρ [μ] 1. διεγείρω
2. ξυπνώ (κπ)
arraign /εˈρεϊν/ ρ [μ] νομ 1. κλητεύω
2. κατηγορώ
arrange /εˈρεϊντζ/ ρ [μ] 1. τακτοποιώ, ταξινομώ 2. κανονίζω, ρυθμίζω 3. μουσ διασκευάζω/ενορχηστρώνω
arranged marriage /εˈρεϊντζντ-/
ουσ γάμος με προξενιό
arrangement /εˈρεϊντζμεντ/ ουσ
1. συμφωνία, διευθέτηση 2. διακανονισμός by ~ με διακανονισμό 3.
τακτοποίηση flower ~ σύνθεση
λουλουδιών 4. μουσ διασκευή/ενορχήστρωση ◢ arrangements ουσ
πληθ ετοιμασίες
array /εˈρεϊ/ ◣◥ ουσ 1. παράταξη,
διάταξη 2. συλλογή, σειρά 3. η/υ πίνακας ◣◥ ρ [μ] τακτοποιώ, παρατάσσω
arrears /εˈριεζ/ ουσ πληθ εκπρόθεσμες οφειλές, καθυστερούμενα
arrest /εˈρεστ/ ◣◥ ουσ σύλληψη under ~ υπό κράτηση ◣◥ ρ [μ] 1. συλλαμβάνω, θέτω υπό κράτηση 2. επίσ
προσελκύω 3. επίσ αναστέλλω
arresting /εˈρεστιν/ επ επίσ συναρπαστικός
arrival /εˈραϊβλ/ ουσ 1. άφιξη, ερχομός 2. φρ new ~ γέννηση (μωρού)
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arrive /εˈραϊβ/ ρ [α] 1. φτάνω, έρχομαι 2. καταλήγω
arrogance /ˈαρεγκενς/ ουσ αλαζονεία, υπεροψία, έπαρση
arrogant /ˈαρεγκεντ/ ◣◥ ουσ αλαζόνας, υπερόπτης ◣◥ επ αλαζονικός,
υπεροπτικός ◣◥ επίρρ → arrogantly
arrow /ˈαρεου/ ουσ βέλος
arse βρ /ας/, ass αμ /ας/ ουσ προσβ
πισινός, κώλος
arsenal /ˈασενλ/ ουσ οπλοστάσιο
arson /ˈασν/ ουσ εμπρησμός
arsonist /ˈασενιστ/ ουσ εμπρηστής
art /ατ/ ουσ 1. τέχνη 2. δεξιοτεχνία
◢ arts ουσ πληθ 1. ανθρωπιστικές
επιστήμες 2. (fine) ~ Καλές Τέχνες
◢ arts and crafts ουσ πληθ χειροτεχνία, χειροτεχνικά επαγγέλματα
artefact /ˈατιφακτ/ ουσ = artifact
artery /ˈατερι/ ουσ 1. ιατρ αρτηρία
2. οδική αρτηρία
artful /ˈατφουλ/ επ επιτήδειος, επιδέξιος
arthritis /αˈθραϊτις/ ουσ αρθρίτιδα
artichoke /ˈατιτσεουκ/ ουσ αγκινάρα
article /ˈατικλ/ ουσ 1. αντικείμενο,
κομμάτι 2. άρθρο, δημοσίευμα 3.
άρθρο (συμβολαίου κτλ.) 4. γραμμ
άρθρο ◢ articles ουσ πληθ βρ 1.
(πρακτική) άσκηση φοιτητών νομικής ή αρχιτεκτονικής σε γραφείο 2.
~ of association καταστατικό
εταιρείας
articulate επ /αˈτικγιουλετ/, ρ [μ]
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/αˈτικγιουˌλεϊτ/ ◣◥ επ 1. ευφραδής 2.
ευκρινής, κατανοητός 3. αρθρωτός
◣
◥ ρ [μ] 1. αρθρώνω 2. εκφράζω με
σαφήνεια
articulated /αˈτικγιουλεϊτιντ/ επ
αρθρωτός
articulation /αˌτικγιουˈλεϊσν/ ουσ
1. άρθρωση 2. διάρθρωση 3. έκφραση
artifact αμ, artefact βρ /ˈατιφακτ/ ουσ (χειροποίητο) αντικείμενο με ιστορική αξία
artifice /ˈατιφις/ ουσ 1. τέχνασμα
2. πονηριά
artificial /ˌατιˈφισλ/ ◣◥ επ 1. τεχνητός ~ insemination τεχνητή γονιμοποίηση ~ respiration τεχνητή
αναπνοή 2. ψεύτικος ◣◥ επίρρ → artificially
artillery /αˈτιλερι/ ουσ 1. κανόνι
μεγάλου διαμετρήματος 2. the ~
στρατ το πυροβολικό
artisan /ˌατιˈζαν/ ουσ χειροτέχνης
artist /ˈατιστ/ ουσ 1. καλλιτέχνης 2.
μτφ δεξιοτέχνης
artiste /αˈτιστ/ ουσ αρτίστας/αρτίστα
artistic /αˈτιστικ/ ◣◥ επ 1. καλλιτεχνικός 2. καλαίσθητος ◣◥ επίρρ → artistically
artistry /ˈατιστρι/ ουσ τέχνη, καλλιτεχνία
artless /ˈατλις/ ◣◥ επ απλοϊκός,
ανεπιτήδευτος ◣◥ ουσ → artlessness
artwork /ˈατˌουεκ/ ουσ 1. εικονογράφηση 2. έργα τέχνης
▅

ashamed

as (ασθ /εζ/, ισχ /αζ/) ◣◥ σύνδ 1. [χρονικός] ενώ, καθώς, όταν ~ time goes
by καθώς περνάει ο καιρός 2. [τροπικός] όπως ~ you know όπως γνωρίζετε 3. [αιτιολογικός] επειδή, μιας
και, καθώς ◣◥ πρόθ 1. ως he works
~ a chef εργάζεται ως σεφ 2. ως,
σαν he treats it ~ a game το βλέπει σαν παιχνίδι ◣◥ επίρρ [σε σύγκριση] τόσο... όσο... ~ red ~ κόκκινος
σαν ~ much/many ~ you want
όσο/όσα θες ◢ as it were επίρρ
τρόπον τινά ◢ as for, as to πρόθ
όσο για, όσον αφορά (σε) ◢ as
from, as of πρόθ από (κπ χρονικό σημείο και έπειτα) ◢ as if, as
though σύνδ σαν να, λες και ◢ as
to πρόθ βρ ως προς, αναφορικά με
asap /ˌεϊ εσ εϊ ˈπι/, /ˈεϊσαπ/ (συντ. του
as soon as possible) επίρρ το συντομότερο δυνατό
ascend /εˈσενντ/ ρ [α/μ] ανεβαίνω,
ανέρχομαι
ascension /εˈσενσν/ ουσ επίσ
ανάληψη, άνοδος (στον θρόνο)
ascent /εˈσεντ/ ουσ 1. ανάβαση,
άνοδος 2. ανήφορος 3. μτφ πρόοδος
ascertain /ˌασεˈτεϊν/ ρ [μ] επίσ
εξακριβώνω
ascribe /εˈσκραϊμπ/ ρ [μ] αποδίδω
asexual /ˌεϊˈσεκσουελ/ επ άφυλος,
στερούμενος γένους, ασεξουαλικός
ash /ας/ ουσ 1. στάχτη 2. φυτ φλαμουριά ◢ ashes ουσ πληθ τέφρα
ashamed /εˈσεϊμντ/ επ που ντρέπεται
▅
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ashen

ashen /ˈασν/ επ 1. σταχτής 2. ωχρός
ashore /εˈσο/ επίρρ στην ξηρά, στην
ακτή
ashtray /ˈαστρεϊ/ ουσ σταχτοδοχείο
Asia βρ /ˈεϊσε/ αμ /ˈεϊζε/ ουσ Ασία
◢ Asia Minor ουσ Μικρά Ασία
Asian βρ /ˈεϊσεν/ αμ /ˈεϊζν/ ◣◥ ουσ Ασιάτης ◣◥ επ ασιατικός
Asiatic /ˌεϊσιˈατικ/ επ ασιατικός
aside /εˈσαϊντ/ ◣◥ ουσ 1. θέατ σύντομη
αποστροφή ηθοποιού προς το κοινό 2. εμβόλιμο σχόλιο ◣◥ επίρρ 1. στην
άκρη, στο πλάι to brush/sweep
sthg ~ παραγκωνίζω/ξεπερνώ κτ
2. ~ from εκτός από
ask /ασκ/ ρ [α/μ] 1. ρωτώ 2. ζητώ 3.
προσκαλώ ~ out προσκαλώ κπ σε
έξοδο 4. ορίζω τιμή, ζητώ ποσό ◢
ask after ρ [μ] ρωτώ για κπ (αν είναι καλά) ◢ ask for ρ [μ] 1. ζητώ
να μιλήσω σε κπ 2. ζητώ κτ
aslant /εˈσλαντ/ επίρρ επίσ πλάγια,
λοξά
asleep /εˈσλιπ/ επ κοιμισμένος to
fall ~ αποκοιμιέμαι
asparagus /εˈσπαρεγκες/ ουσ σπαράγγι
aspect /ˈασπεκτ/ ουσ πλευρά, άποψη, όψη
aspen /ˈασπεν/ ουσ λεύκα
asperity /αˈσπερετι/ ουσ τραχύτητα, σκληρότητα
aspersions /εˈσπεσνζ/ ουσ πληθ
συκοφαντία, κακολογία
asphyxiate /εσˈφικσιεϊτ/ ◣◥ ρ [μ]
προκαλώ ασφυξία ◣◥ ουσ → asphyxiation
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aspirate /ˈασπερετ/ επ δασυνόμενος
aspiration /ˌασπεˈρεϊσν/ ουσ 1. φιλοδοξία, προσδοκία 2. γλώσσ δάσυνση 3. ιατρ εισπνοή
aspire /εˈσπαϊε/ ◣◥ ρ [α] φιλοδοξώ,
έχω στόχο ◣◥ επ → aspiring
ass /ας/ ουσ 1. παρωχ γάιδαρος 2.
βρ ανεπ ηλίθιος 3. αμ προσβ = arse
assail /εˈσεϊλ/ ◣◥ ρ [μ] 1. επιτίθεμαι
2. μτφ κατακλύζω ◣◥ ουσ → assailant
assassin /εˈσασιν/ ουσ δολοφόνος
assassinate /εˈσασινεϊτ/ ρ [μ] δολοφονώ
assassination /εˌσασιˈνεϊσν/ ουσ
(πολιτική) δολοφονία
assault /εˈσολτ/ ◣◥ ουσ επίθεση,
έφοδος ◣◥ ρ [μ] επιτίθεμαι
assemblage /εˈσεμμπλιτζ/ ουσ 1.
σύνδεση, συναρμολόγηση 2. συνάθροιση, συγκέντρωση
assemble /εˈσεμμπλ/ ρ [α] συγκεντρώνομαι, συναθροίζομαι [μ] 1.
συγκεντρώνω 2. συναρμολογώ
assembly /εˈσεμμπλι/ ουσ 1. συγκέντρωση, συνάθροιση 2. συνέλευση 3. συναρμολόγηση ◢ assembly language ουσ η/υ γλώσσα προγραμματισμού
assent /εˈσεντ/ ◣◥ ουσ συναίνεση,
έγκριση ◣◥ ρ [α] συναινώ
assert /εˈσετ/ ρ [μ] 1. ισχυρίζομαι,
διατείνομαι 2. επιβάλλω
assertion /εˈσεσν/ ◣◥ ουσ 1. ισχυρισμός 2. διεκδίκηση ◣◥ επ → assertive
assess /εˈσες/ ρ [μ] 1. αξιολογώ 2.
υπολογίζω
●
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assessment /εˈσεσμεντ/ ουσ 1. αξιολόγηση, κρίση 2. υπολογισμός
asset /ˈασετ/ ουσ περιουσιακό στοιχείο, προσόν, ατού ◢ assets ουσ
πληθ ενεργητικό (εταιρείας)
assign /εˈσαϊν/ ρ [μ] 1. αναθέτω 2.
διορίζω
assignation /ˌασιγκˈνεϊσν/ ουσ
επίσ μυστική συνάντηση
assignment /εˈσαϊνμεντ/ ουσ 1.
ανατεθείσα εργασία, καθήκον, δουλειά 2. ανάθεση, διορισμός
assimilate /εˈσιμιλεϊτ/ ◣◥ ρ [μ] αφομοιώνω, συγχωνεύω, ενσωματώνω
◣
◥ ουσ → assimilation
assist /εˈσιστ/ ρ [μ] επίσ βοηθώ
assistance /εˈσιστενς/ ουσ βοήθεια to be of ~ (to sb) εξυπηρετώ
(κπ)
assistant /εˈσιστεντ/ ◣◥ ουσ 1. βοηθός 2. (εμπορο)υπάλληλος ◣◥ α συνθ
βοηθός ~ manager υποδιευθυντής
assize /εˈσαϊζ/ ουσ συνεδρίαση δικαστηρίου
associate επ & ουσ /εˈσεουσιετ/, ρ
[α/μ] /εˈσεουσιˌεϊτ/ ◣◥ ουσ συνέταιρος, συνεργάτης ◣◥ επ αντεπιστέλλον μέλος ◣◥ ρ [α] συναναστρέφομαι
[μ] συσχετίζω, συνδέω
association /εˌσεουσιˈεϊσν/ ουσ 1.
εταιρεία, σύλλογος, σωματείο 2.
σχέση, συναναστροφή 3. συνειρμός
assorted /εˈσοτιντ/ επ ανάμεικτος,
ποικίλος
assortment /εˈσοτμεντ/ ουσ ποικιλία, μείγμα
●
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assume /εˈσγιουμ/ ρ [μ] 1. υποθέτω 2. αναλαμβάνω 3. λαμβάνω 4.
επίσ προσποιούμαι to ~ ignorance
προσποιούμαι άγνοια
assumed /εˈσγιουμντ/ επ πλαστός
assumption /εˈσαμπσν/ ουσ 1.
υπόθεση 2. ανάληψη (εξουσίας
κτλ.) ◢ Assumption ουσ the ~ η
Κοίμηση (της Θεοτόκου), [γιορτή] ο
Δεκαπενταύγουστος
assurance /εˈσουερενς/ ουσ 1.
διαβεβαίωση, υπόσχεση 2. αυτοπεποίθηση 3. ασφάλιση
assure /εˈσουε/ ρ [μ] επίσ 1. διαβεβαιώνω 2. εξασφαλίζω
assured /εˈσουεντ/ επ 1. (self) ~
που έχει αυτοπεποίθηση 2. είμαι βέβαιος, πεπεισμένος 3. εγγυημένος
asterisk /ˈαστερισκ/ ουσ αστερίσκος
astern /εˈστεν/ επίρρ στην πρύμνη
asthma /ˈασμε/ ουσ άσθμα
asthmatic /ασˈματικ/ ουσ & επ
ασθματικός
astigmatism /αˈστιγκμετιζ(ε)μ/
ουσ αστιγματισμός
astonish /εˈστονις/ ρ [μ] καταπλήσσω
astonished /εˈστονιστ/ επ έκπληκτος
astonishing /εˈστονισιν/ επ καταπληκτικός
astonishment /εˈστονισμεντ/
ουσ κατάπληξη, έκπληξη
astound /εˈσταουνντ/ ρ [μ] καταπλήσσω
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astounding /εˈσταουνντιν/ επ καταπληκτικός
astringent /εˈστριντζεντ/ ◣◥ ουσ
αιμοστατικό ◣◥ επ 1. φαρμ αιμοστατικός 2. αυστηρός
astrologer /εˈστρολετζε/ουσ αστρολόγος
astrological /ˌαστρεˈλοτζικλ/ επ
αστρολογικός
astrologist /εˈστρολετζιστ/ ουσ =
astrologer
astrology /εˈστρολετζι/ ουσ αστρολογία
astronaut /ˈαστρεˌνοτ/ ουσ αστροναύτης
astronomer /εˈστρονεμε/ ουσ
αστρονόμος
astronomical /ˌαστρεˈνομικλ/ επ
1. αστρονομικός 2. μτφ ανεπ υπέρογκος
astronomy /εˈστρονεμι/ ουσ αστρονομία
astute /εˈστγιουτ/ επ 1. διορατικός, οξυδερκής 2. πανούργος
asylum /εˈσαϊλεμ/ ουσ 1. (πολιτικό) άσυλο 2. παρωχ ψυχιατρείο
asylum seeker ουσ άτομο που
ζητά άσυλο (συνήθως πολιτικό)
asymmetric(al) /ˌεϊσιˈμετρικ(λ)/
επ ασύμμετρος
at (ασθ /ετ/, ισχ /ατ/) πρόθ 1. [για τόπο/θέση] σε ~ the airport στο αεροδρόμιο ~ the door στην πόρτα
~ home/work στο σπίτι/στη δουλειά 2. [για χρονικό σημείο, κατάσταση]
σε ~ night/eleven o’clock τη νύχτα/στις έντεκα ~ Easter το Πά▅

▅

▅

ATM

σχα ~ peace/war σε περίοδο ειρήνης/πολέμου ~ dinner την ώρα
του βραδινού (φαγητού) 3. [για κατεύθυνση] προς, σε to look ~ sb/
sthg κοιτάζω κπ/κτ 4. [για σημείο]
σε, με ~ 10 (years of age) σε ηλικία 10 ετών ~ 50 kph με 50 χμ./
ώρα 5. [με επίθετα] για/από/σε (κτ)
appalled/puzzled ~ sthg σοκαρισμένος από κτ/μπερδεμένος με κτ
to be good/bad ~ sthg είμαι καλός/κακός σε κτ ◢ at all επίρρ 1.
καθόλου not ~ all [όταν μας ευχαριστούν] τίποτα!, [απάντηση σε ερώτηση]
καθόλου! 2. λίγο do you know
her ~ all? τη γνωρίζεις καθόλου;
ate βρ /ετ/ αμ /εϊτ/ π. χρ 》eat
atheism /ˈεϊθιιζμ/ ουσ αθεΐα
atheist /ˈεϊθιιστ/ ◣◥ ουσ άθεος ◣◥ επ
→ atheistic
Athenian /εˈθινγιεν/ ◣◥ ουσ Αθηναίος ◣◥ επ αθηναϊκός
Athens /ˈαθινζ/ ουσ Αθήνα
athlete /ˈαθλιτ/ ουσ αθλητής (του
στίβου) ◢ athlete’s foot ουσ ιατρ
είδος μυκητίασης πελμάτων
athletic /αθˈλετικ/ επ 1. αθλητικός
2. του στίβου ◢ athletics ουσ πληθ
στίβος, κλασικός αθλητισμός
Atlantic /ετˈλαντικ/ ◣◥ ουσ the ~
(Ocean) Ατλαντικός (ωκεανός) ◣◥
επ ατλαντικός
Atlantis /ετˈλαντις/ ουσ Ατλαντίδα
atlas /ˈατλες/ ουσ χάρτης, άτλαντας
ATM (συντ. του automated teller
machine) ουσ μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ΑΤΜ
▅

▅

▅

▅
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atmosphere /ˈατμεˌσφιε/ ουσ ατμόσφαιρα
atmospheric /ˌατμεσˈφερικ/ επ
ατμοσφαιρικός
atoll /ˈατολ/ ουσ ατόλη
atom /ˈατεμ/ ουσ 1. χημ άτομο 2. μτφ
ίχνος, σταγόνα ◢ atom bomb ουσ
ατομική βόμβα
atomic /εˈτομικ/ επ τεχνολ ατομικός
◢ atomic bomb ουσ = atom
bomb ◢ atomic energy ουσ
ατομική ενέργεια
atomizer, -iser /ˈατεˌμαϊζε/ ουσ
ψεκαστήρας
atone /εˈτεουν/ ◣◥ ρ [α] εξιλεώνομαι
◣
◥ ουσ → atonement
atrocious /εˈτρεουσες/ επ αποτρόπαιος, φρικαλέος
atrocity /εˈτροσετι/ ουσ φρικαλεότητα, ωμότητα
attach /εˈτατς/ ρ [μ] 1. συνδέω, συνάπτω, δένω 2. αποδίδω (σημασία)
3. η/υ επισυνάπτω
attaché /εˈτασεϊ/ ουσ (διπλωματικός) ακόλουθος
attached /εˈτατστ/ επ 1. ~ (to sthg)
συνημμένος/προσαρτημένος/κολλημένος (σε κτ) 2. [για υπάλληλο]
αποσπασμένος 3. αφοσιωμένος/
προσηλωμένος
attachment /εˈτατσμεντ/ ουσ 1.
εξάρτημα, προσάρτημα 2. αφοσίωση, προσήλωση 3. η/υ συνημμένο
αρχείο
attack /εˈτακ/ ◣◥ ουσ 1. επίθεση,
έφοδος 2. φραστική επίθεση 3. [σε
ασθένεια] κρίση ◣◥ ρ [α] 1. επιτίθεμαι

Page 59

59

attention
2. αθλ κάνω επίθεση [μ] 1. επιτίθεμαι 2. επικρίνω 3. [για ασθένεια] προσβάλλω 4. καταπιάνομαι
attacker /εˈτακε/ ουσ 1. επιτιθέμενος 2. αθλ [για θέση παίκτη] επιθετικός
attain /εˈτεϊν/ ρ [μ] επίσ κατακτώ,
κατορθώνω
attainable /εˈτεϊνεμπλ/ επ εφικτός
attainment /εˈτεϊνμεντ/ ουσ επίσ
1. επίτευξη 2. κατάκτηση 3. επίτευγμα
attempt /εˈτεμπτ/ ◣◥ ουσ απόπειρα, προσπάθεια ~ on sb’s life απόπειρα δολοφονίας (εναντίον) κπ ◣◥ ρ
[μ] αποπειρώμαι, επιχειρώ, προσπαθώ
attend /εˈτενντ/ ◣◥ ρ [α/μ] [για μάθημα, συνέλευση, τελετή] παρακολουθώ,
παρίσταμαι [α] επίσ to ~ (to sthg)
προσέχω (κτ), δίνω σημασία σε κτ
◢ attend to ρ [μ] 1. ασχολούμαι,
φροντίζω 2. περιποιούμαι, παρακολουθώ (ασθενή)
attendance /εˈτενντενς/ ουσ 1.
αριθμός συμμετεχόντων/θεατών 2.
συμμετοχή, παρουσία, φοίτηση
attendant /εˈτενντεντ/ ◣◥ ουσ φύλακας, υπάλληλος ◣◥ επ παρεπόμενος, συνακόλουθος ◢ attendant
physician ουσ θεράπων γιατρός
attention /εˈτενσν/ ◣◥ ουσ 1. προσοχή, ενδιαφέρον to draw sb’s ~
to sthg εφιστώ την προσοχή κπ σε
κτ to pay ~ to sb/sthg δίνω σημασία σε κπ/κτ 2. φροντίδα, μέριμνα 3. for the ~ of υπόψη του 4. to
●

●

▅
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attentive

stand to ~ στέκομαι προσοχή ◣◥
επιφ στρατ Προσοχή!
attentive /εˈτεντιβ/ ◣◥ επ 1. προσεκτικός, προσηλωμένος 2. περιποιητικός ◣◥ επίρρ → attentively
attic /ˈατικ/ ουσ σοφίτα
attire /εˈταϊε/ ουσ ενδυμασία, περιβολή
attitude /ˈατιτγιουντ/ ουσ 1. αντιμετώπιση, στάση, συμπεριφορά 2.
επίσ στάση, πόζα
attorney /εˈτενι/ ουσ αμ δικηγόρος
◢ power of attorney ουσ νομ
πληρεξούσιο
attract /εˈτρακτ/ ρ [μ] 1. έλκω,
(προσ)ελκύω 2. γοητεύω
attraction /εˈτρακσν/ ουσ 1. έλξη
2. γοητεία 3. ατραξιόν, αξιοθέατο
attractive /εˈτρακτιβ/ ◣◥ επ 1. ελκυστικός, γοητευτικός 2. δελεαστικός, ενδιαφέρων ◣◥ επίρρ → attractively
attribute ουσ /ˈατριμπγιουτ/, ρ [μ]
/εˈτριμπγιουτ/ ◣◥ ουσ επίσ 1. ιδιότητα, χαρακτηριστικό γνώρισμα 2.
γραμμ κατηγορούμενο ή κατηγόρημα ◣◥ ρ [μ] αποδίδω
attribution /ˌατριˈμπγιουσν/ ουσ
1. απόδοση 2. αρμοδιότητα
attrition /εˈτρισν/ ουσ φθορά, τριβή
attuned /εˈτγιουνντ/ επ 1. εξοικειωμένος 2. εναρμονισμένος, συντονισμένος
atypical /ˌεϊˈτιπικλ/ ◣◥ επ μη αντιπροσωπευτικός, άτυπος ◣◥ επίρρ →
atypically
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aunt

aubergine /ˈεουμπεˌζιν/ ουσ βρ
μελιτζάνα
auburn /ˈομπεν/ επ πυρόξανθος
auction /ˈοκσν/ ◣◥ ουσ δημοπρασία, πλειστηριασμός ◣◥ ρ [μ] δημοπρατώ ◢ auction off ρ [μ] δημοπρατώ, βγάζω στο σφυρί
auctioneer /ˌοκσεˈνιε/ ουσ δημοπράτης
audacious /οˈντεϊσες/ επ 1. τολμηρός, ριψοκίνδυνος 2. θρασύς
audacity /οˈντασετι/ ουσ 1. τόλμη
2. θράσος
audible /ˈοντεμπλ/ επ που μπορεί να
ακουστεί, ευδιάκριτος (ακουστικά)
audience /ˈοντγιενς/ ουσ 1. κοινό,
ακροατήριο 2. ακρόαση
audio /ˈοντιεου/ επ ακουστικός,
ηχητικός
audiovisual επ οπτικοακουστικός
audit /ˈοντιτ/ ◣◥ ουσ λογιστικός έλεγχος ◣◥ ρ [μ] κάνω λογιστικό έλεγχο
audition /οˈντισν/ ◣◥ ουσ δοκιμαστική ακρόαση, οντισιόν ◣◥ ρ [α] to
~ for sthg περνάω από οντισιόν
για κτ
auditor /ˈοντιτε/ ουσ ελεγκτής, ορκωτός λογιστής
auditorium /ˌοντιˈτοριεμ/ ουσ 1.
θέατ το μέρος όπου κάθονται οι θεατές/ακροατές 2. μεγάλη αίθουσα
για συγκεντρώσεις κτλ.
augment /ογκˈμεντ/ ρ [μ] (επ)αυξάνω
August /ˈογκεστ/ ουσ Αύγουστος
aunt /αντ/ ουσ θεία
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auntie, aunty

auntie, aunty /ˈαντι/ ουσ ανεπ
θείτσα
aura /ˈορε/ ουσ αύρα, ατμόσφαιρα
aurora /οˌρορε/ ουσ 1. αυγή 2. σέλας ~ borealis βόρειο σέλας
auspices /ˈοσπισιζ/ ουσ πληθ under the ~ of υπό την αιγίδα κπ
auspicious /οˈσπισες/ επ επίσ ευοίωνος, αίσιος
Aussie /ˈοζι/ ανεπ ◣◥ ουσ Αυστραλός
◣
◥ επ αυστραλέζικος
austere /οˈστιε/ επ 1. αυστηρός 2.
λιτός, ασκητικός
austerity /οˈστερετι/ ουσ 1. αυστηρότητα 2. απλότητα, λιτότητα
Australia /οˈστρεϊλγιε/ ουσ Αυστραλία
Australian /οˈστρεϊλγιεν/ ◣◥ ουσ
Αυστραλός ◣◥ επ αυστραλιανός, αυστραλέζικος
authentic /οˈθεντικ/ επ 1. αυθεντικός, γνήσιος 2. έγκυρος
authenticate /οˈθεντικεϊτ/ ◣◥ ρ [μ]
πιστοποιώ/επικυρώνω (τη γνησιότητα) ◣◥ ουσ → authentication
authenticity /ˌοθενˈτισετι/ ουσ 1.
γνησιότητα 2. αξιοπιστία
author /ˈοθε/ ουσ συγγραφέας
authoritarian /οˌθοριˈτεεριεν/ επ
αυταρχικός, απολυταρχικός
authoritative /οˈθοριτετιβ/ επ 1.
επιτακτικός, αυταρχικός 2. έγκυρος, αξιόπιστος
authority /οˈθοριτι/ ουσ 1. (κρατική) αρχή 2. εξουσία, δικαιοδοσία 3.
(επίσημη) άδεια 4. αυθεντία 5. φρ
to have it on good ~ το ξέρω από
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autopilot

έγκυρη πηγή ◢ authorities ουσ
πληθ (κρατικές) αρχές
authorization /ˌοθεραϊζˈεϊσν/ ουσ
εξουσιοδότηση, έγκριση, άδεια
authorize, -ise /ˈοθεραϊζ/ ρ [μ] εξουσιοδοτώ
autism /ˈοτιζ(ε)μ/ ◣◥ ουσ αυτισμός
◣
◥ επ → autistic
auto /ˈοτεου/ ουσ αμ αυτοκίνητο
autobiographical /ˈοτεˌμπαϊεˈγκραφικελ/ ◣◥ επ αυτοβιογραφικός
◣
◥ ουσ → autobiography
autocracy /οˈτοκρεσι/ ουσ απολυταρχία
autofocus /ˈοτεουˌφεουκες/ ουσ
[σε κάμερα, φωτογραφική μηχανή] αυτόματη εστίαση
autograph /ˈοτεγκραφ/ ◣◥ ουσ αυτόγραφο ◣◥ ρ [μ] υπογράφω αυτόγραφο
automate /ˈοτεμεϊτ/ ρ [μ] αυτοματοποιώ
automatic /ˌοτεˈματικ/ ◣◥ ουσ 1.
αυτόματο (όπλο) 2. αυτοκίνητο με
αυτόματες ταχύτητες ◣◥ επ αυτόματος ◣◥ επίρρ → automatically
automatic pilot ουσ αυτόματος
πιλότος
automation /ˌοτεˈμεϊσν/ ουσ αυτοματισμός, αυτοματοποίηση
automobile /ˈοτεμεμπιλ/ ουσ αμ
παρωχ αυτοκίνητο
autonomous /οˈτονεμες/ ◣◥ επ αυτόνομος ◣◥ ουσ → autonomy
autopilot /ˌοτεουˈπαϊλετ/ ουσ 》automatic pilot
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autopsy

autopsy /ˈοτοπσι/ ουσ νεκροψία
autumn /ˈοτεμ/ ◣◥ ουσ φθινόπωρο
◣
◥ α συνθ φθινοπωρινός
autumnal /οˈταμνελ/ επ φθινοπωρινός
auxiliary /ογκˈζιλγιερι/ επίσ ◣◥ ουσ
1. βοηθός 2. εφεδρικός ◣◥ επ 1. επικουρικός, βοηθητικός 2. γραμμ βοηθητικό (ρήμα)
avail /εˈβεϊλ/ ◣◥ ουσ αποτέλεσμα,
όφελος ◣◥ ρ [μ] επίσ to ~ o.s. of sthg
επωφελούμαι από
availability /εˌβεϊλεˈμπιλιτι/ ουσ
διαθεσιμότητα
available /εˈβεϊλεμπλ/ επ διαθέσιμος, ελεύθερος
avalanche /ˈαβελανς/ ουσ 1. χιονοστιβάδα 2. μτφ συρροή, χείμαρρος
avant-garde /ˌαβɑνˈγκαντ/ ουσ &
επ αβανγκάρντ, πρωτοποριακός
avarice /ˈαβερις/ ◣◥ ουσ φιλαργυρία ◣◥ επ → avaricious
avatar /ˈαβεˌτα/ ουσ 1. η/υ εικόνα/
μορφή που αντιπροσωπεύει κπ χρήστη (σε διαδικτυακό παιχνίδι ή συνομιλία) 2. επίσ το τέλειο παράδειγμα κπ χαρακτηριστικού ή είδους
ανθρώπου
Ave. συντ. του avenue
avenge /εˈβεντζ/ ρ [μ] εκδικούμαι
avenue /ˈαβενγιου/ ουσ 1. λεωφόρος 2. μτφ μέθοδος
aver /εˈβε/ ρ [μ] επίσ βεβαιώνω, δηλώνω κατηγορηματικά
average /ˈαβεριτζ/ ◣◥ ουσ μέσος
όρος on ~ κατά μέσο όρο ◣◥ επ 1.
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award

που εκφράζει τον μέσο όρο 2. μέσος, χαρακτηριστικός 3. υποτ μέτριος ◣◥ ρ [μ] κυμαίνομαι, έχω ως μέσο όρο ◢ average out ◣◥ ρ [α] to
~ out at είμαι κατά μέσο όρο σε
[μ] εξισορροπώ
averse /εˈβες/ επ ενάντιος
aversion /εˈβεσν/ ουσ απέχθεια
avert /εˈβετ/ ρ [μ] 1. αποτρέπω 2. to
~ one’s eyes/gaze αποστρέφω το
βλέμμα
avian flu ουσ γρίπη των πτηνών
aviary /ˈεϊβιερι/ ουσ πτηνοτροφείο,
μεγάλο κλουβί για πουλιά
aviation /ˌεϊβιˈεϊσν/ ουσ αεροπορία, αεροπλoΐα
aviator /ˈεϊβιˌεϊτε/ ουσ παρωχ αεροπόρος, πιλότος
avid /ˈαβιντ/ επ ενθουσιώδης, φανατικός
avocado (pear) /ˌαβεˈκαντεου/
ουσ αβοκάντο
avoid /εˈβοϊντ/ ρ [μ] αποφεύγω
avoidance /εˈβοϊντενς/ ουσ 1. αποφυγή 2. = tax avoidance
await /εˈουεϊτ/ ρ [μ] επίσ αναμένω,
περιμένω
awake /εˈουεϊκ/ ◣◥ επ ξύπνιος, ξυπνητός ◣◥ ρ [α/μ] 1. ξυπνώ 2. μτφ αφυπνίζω, επαναφέρω
awaken /εˈουεϊκεν/ ◣◥ ρ [α] αντιλαμβάνομαι [μ] επίσ ανοίγω τα μάτια κπ
awakening /εˈουεϊκνιν/ ουσ 1. ξύπνημα 2. μτφ αφύπνιση
award /εˈουοντ/ ◣◥ ουσ 1. βραβείο
2. [χρηματικό ποσό] αποζημίωση, επι●

●
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award-winning

δότηση, υποτροφία 3. απονομή, χορήγηση ◣◥ ρ [μ] απονέμω, χορηγώ,
επιδικάζω
award-winning επ βραβευμένος
aware /εˈουεε/ επ 1. ενήμερος 2.
ευαισθητοποιημένος socially ~ με
κοινωνική ευαισθησία
awareness /εˈουεενις/ ουσ επίγνωση, συναίσθηση
away /εˈουεϊ/ ◣◥ επ αθλ εκτός έδρας
◣
◥ επίρρ 1. μακριά, πέρα, αλλού 2.
στην άκρη 3. [για βαθμιαία εξαφάνιση]
the water boiled ~ το νερό εξαφανίστηκε με το βράσιμο 4. συνεχώς 5. straight/right ~ αμέσως
awe /ο/ ◣◥ ουσ δέος ◣◥ ρ [μ] προκαλώ
δέος
awesome /ˈοσεμ/ επ 1. τρομερός
2. αμ ανεπ τέλειος
awestruck /ˈοστρακ/ επ γεμάτος
δέος
awful /ˈοφουλ/ επ 1. φρικτός 2. an
~ lot (of) υπερβολικά πολύς
awfully /ˈοφλι/ επίρρ 1. ανεπ πολύ,
φοβερά 2. απαίσια, φρικτά
awhile /εˈουαϊλ/ επίρρ λόγ για λίγο,
για μικρό χρονικό διάστημα
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azure

awkward /ˈοκουεντ/ ◣◥ επ 1. αδέξιος 2. αμήχανος 3. ξεροκέφαλος 4.
άβολος, δύσχρηστος 5. δύσκολος ◣◥
επίρρ → awkwardly ◣◥ ουσ → awkwardness
awl /ολ/ ουσ σουβλί, τρυπητήρι
awoke /εˈουεουκ/ π. χρ 》awake
awoken /εˈουεουκν/ π. μτχ 》awake
awry /εˈραϊ/ ◣◥ επ στραβός, λοξός ◣◥
επίρρ στραβά, ανάποδα
axe βρ, ax αμ /ακς/ ◣◥ ουσ τσεκούρι to have an ~ to grind μτφ έχω
προσωπικό συμφέρον (σε κτ) ◣◥ ρ [μ]
1. περικόπτω 2. καταργώ
axes /ˈακσιζ/ πληθ 》axis
axiom /ˈακσιεμ/ ουσ αξίωμα
axis /ˈακσις/ ουσ άξονας
axle /ˈακσλ/ ουσ άξονας τροχού
aye /εϊ/ ◣◥ ουσ ναι, υπέρ ◣◥ επίρρ 1.
σκοτ ναι 2. ναυτ ναι, μάλιστα
Azeri /εˈζερι/ ◣◥ ουσ 1. Αζέρος 2.
[γλώσσα] αζερικά ◣◥ επ αζερικός
Aztec /ˈαζτεκ/ ◣◥ ουσ Αζτέκος ◣◥ επ
σχετικός με τους Αζτέκους
azure /ˈαζε/ επ κυανός, γαλανός
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A

Α, α, το ουσ alpha, the first letter of
the Greek alphabet
αβαείο, το ουσ abbey
αβαθής, -ής, -ές επ 1. shallow 2.
μτφ superficial
άβακας, ο ουσ abacus, calculating
table
άβαλτος, -η, -ο επ 1. not placed 2.
unworn
αβανγκάρντ, η ουσ & επ avantgarde
αβάντα, η ουσ ανεπ 1. backing, support 2. advantage
αβάν πρεμιέρ, η ουσ preview
αβάπτιστος, -η, -ο επ unbaptised
αβάς, ο ουσ abbot
αβασάνιστα επίρρ unthinkingly,
without thought
αβασάνιστος, -η, -ο επ thoughtless, ill-considered, rash
αβασίλευτος, -η, -ο επ 1. πολ [κράτος] non-sovereign 2. μτφ undying,
undiminished
αβάσιμος, -η, -ο επ groundless,
unfounded, untenable
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αβασιμότητα, η ουσ groundlessness, unfoundedness, untenability
αβάσταχτος, -η, -ο επ unbearable, intolerable, insufferable
άβατος, -η, -ο ◣◥ επ impassable,
out of bounds ◣◥ ουσ άβατο, το inaccessibility (of a place)
άβαφος, -η, -ο επ 1. [τοίχος, σπίτι]
unpainted, [μαλλιά, ύφασμα] undyed
2. [γυναίκα] without make-up
άβγαλτος, -η, -ο επ μτφ innocent,
inexperienced, λογοτ callow, ανεπ
wet behind the ears, half-baked,
green
αβέβαιος, -η, -ο επ 1. [για άνθρωπο]
unsure, uncertain, undecided 2. [μέλλον, αποτέλεσμα] uncertain, precarious 3. [συμπέρασμα] unclear, doubtful
αβεβαιότητα, η ουσ uncertainty,
precariousness
αβερνίκωτος, -η, -ο επ unvarnished, unpolished
αβέρτα επίρρ ανεπ lavishly, unsparingly
αβίαστα επίρρ 1. effortlessly 2. freely,
openly, unreservedly
αβίαστος, -η, -ο επ unforced, effortless, natural, spontaneous
αβιταμίνωση, η και αποβιταμίνωση ουσ vitamin deficiency disease, avitaminosis
αβίωτος, -η, -ο επ unbearable, unlivable φρ μου έκανε τον βίο
αβίωτο he made my life a living hell
αβλαβής, -ής, -ές επ 1. unharmed,
undamaged, unscathed φρ σώος
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αβλεψία

και ~ safe and sound 2. [ουσία, διαδικασία] harmless, innocuous
αβλεψία, η ουσ oversight
αβοήθητος, -η, -ο επ 1. unassisted 2. helpless
αβοκάντο, το ουσ avocado
άβολα επίρρ 1. inconveniently 2.
awkwardly
άβολος, -η, -ο επ [χώρος, έπιπλα,
ρούχα] uncomfortable, [ωράριο] inconvenient, [κατάσταση] awkward
αβοτάνιστος, -η, -ο επ unweeded
αβουλία, η ουσ irresolution, indecision
άβουλος, -η, -ο επ irresolute,
weak-willed
Αβραάμ, ο ουσ Abraham
άβραστος, -η, -ο επ 1. unboiled,
uncooked 2. undercooked, insufficiently boiled
αβρός, -ή, -ό επ tender, delicate,
courteous, gentle
αβρότητα, η και αβροφροσύνη
ουσ civility, courtesy
αβυσσαλέος, -α, -ο επ 1. abysmal,
bottomless 2. μτφ immense, infinite
άβυσσος, η ουσ abyss
αγαθιάρης, -α, -ικο ◣◥ επ naive,
gullible ◣◥ ουσ αγαθιάρης, ο και
αγαθιάρα, η παρωχ simpleton
αγαθό, το ουσ 1. [ως φιλοσοφική και
ηθική έννοια] good, bonum 2. [ως οικονομική έννοια] commodity, good 3.
(πληθ) αγαθά, τα commodities,
goods, possessions, means of good
life, material advantages

744
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αγανακτώ

αγαθοεργία, η ουσ charity, επίσ
beneficence
αγαθοεργός, -ή, -ό επ λόγ charitable
αγαθοπιστία, η ουσ gullibility,
επίσ credulity
αγαθόπιστος, -η, -ο επ gullible,
επίσ credulous
αγαθός, -ή, -ό επ 1. [άνθρωπος]
honest and virtuous, [πρόθεση] good
2. υποτ naive, gullible, simple-minded
αγαθότητα, η και αγαθοσύνη
ουσ 1. goodness, kindness 2. gullibility, επίσ credulity
αγαλλιάζω ρ [α] to rejoice
αγαλλίαση, η ουσ elation, delight,
rejoicing, jubilation, exultation
άγαλμα, το ουσ statue
αγαλματάκι, το ουσ statuette
αγαλματένιος, -α, -ο επ μτφ statuesque
αγαλματίδιο, το ουσ statuette
αγαμία, η ουσ 1. single life, [μόνο για
άντρα] bachelorhood 2. abstinence
from sexual intercourse 3. θρησκ celibacy
άγαμος, -η, -ο επ single, unmarried, [μόνο για άντρα] bachelor
αγανάκτηση, η ουσ indignation,
outrage
αγανακτισμένος, -η, -ο μτχ ως
επ indignant, outraged
αγανακτώ ρ [α] 1. to be disgusted
at/with/by, to be indignant at/with 2.
to have a hell of a time (doing sthg),
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αγάνωτος

to have a hard/rough time (doing
sthg)
αγάνωτος, -η, -ο επ untinned
αγάπη, η ουσ 1. love, affection 2.
[ως προσφώνηση] ~ μου! love!, darling!, sweetheart!
αγαπημένος, -η, -ο ◣◥ μτχ ως επ 1.
dear(est) 2. favourite, pet ◣◥ μτχ ως
ουσ αγαπημένος, ο και αγαπημένη, η beloved
αγαπησιάρης, -α, -ικο επ 1.
amorous 2. adorable
αγαπητός, -ή, -ό επ dear, lov(e)able
αγαπώ ρ [μ] 1. to love 2. to be keen
on, to be fond of 3. ανεπ like, wish
φρ όπως αγαπάς! suit yourself
άγαρμπος, -η, -ο επ 1. ungainly,
awkward 2. [κίνηση, χειρονομία] clumsy, awkward 3. μτφ [χαρακτήρας] rude,
uncouth, [φέρσιμο] tactless
αγάς, ο ουσ 1. ιστ aga 2. μτφ tyrant,
despot
αγαστός, -ή, -ό επ λόγ admirable
αγγαρεία, η ουσ 1. drudgery 2. στρατ
fatigue (duty) στολή αγγαρείας
fatigues
αγγαρεύω ρ [μ] to dragoon (sb) into sthg, to impose (on sb) for service, ανεπ to get (sb) to do sthg
αγγειακός, -ή, -ό επ vascular
αγγείο, το ουσ 1. αρχαιολ pot 2. ανατ
αιμοφόρα αγγεία blood vessels
αγγειογραφία, η ουσ 1. [τέχνη]
pottery painting 2. ιατρ angiography,
vasography
αγγειολόγος, ο/η ουσ angiologist
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αγγλομάθεια

αγγειοπλάστης, ο ουσ potter
αγγειοπλαστική, η ουσ 1. [τέχνη]
pottery 2. ιατρ angioplasty
αγγειοχειρουργός, ο/η ουσ vascular surgeon
αγγελία, η ουσ 1. announcement
εκκλησ banns 2. [για προσφορά ή ζήτηση] advertisement, ανεπ ad, advert
μικρές αγγελίες classified ads,
classifieds
αγγελικός, -ή, -ό επ angelic
αγγελιοφόρος, ο και αγγελιαφόρος ουσ messenger
άγγελμα, το ουσ announcement,
message, news
άγγελος, ο ουσ angel
αγγελούδι, το ουσ little angel,
cherub
αγγελτήριο, το ουσ announcement, notice
άγγιγμα, το ουσ touch, stroke, feel
αγγίζω ρ [μ] 1. to touch, to feel 2.
μτφ to border on, to reach 3. μτφ [θέμα, ζήτημα] to touch upon, to treat,
to discuss 4. μτφ [για συναισθήματα] to
touch, to affect
Αγγλία, η ουσ England
αγγλικανικός, -ή, -ό επ [εκκλησία]
Anglican
αγγλικανός, ο και αγγλικανή,
η ουσ Anglican
αγγλικός, -ή, -ό ◣◥ επ English ◣◥
ουσ (πληθ) αγγλικά, τα [γλώσσα]
English
αγγλισμός, ο ουσ anglicism
αγγλομάθεια, η ουσ proficiency
in English
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αγγλομαθής

αγγλομαθής, -ής, -ές επ proficient in English
Άγγλος, ο και Αγγλίδα, η ουσ 1.
Englishman, (θηλ) Englishwoman
2. (πληθ) Άγγλοι, οι the English
Αγγλοσάξονας, ο ουσ AngloSaxon
αγγλοσαξονικός, -ή, -ό επ Anglo-Saxon
αγγλόφιλος, -η, -ο επ anglophile/
Αnglophile
αγγλόφωνος, -η, -ο επ Englishspeaking
αγγούρι, το ουσ cucumber
αγελάδα, η ουσ cow
αγελαδάρης, ο και γελαδάρης
και αγελαδάρισσα, η και γελαδάρισσα ουσ cowherd, cowhand,
(αμερ) cowboy (θηλ cowgirl)
αγελαδινός, -ή, -ό επ cow(’s)
αγελαδοτρόφος, ο/η ουσ dairy
farmer
αγέλαστος, -η, -ο επ unsmiling,
sullen, glum
αγέλη, η ουσ 1. pack 2. μτφ & υποτ
herd, multitude
αγένεια, η ουσ rudeness, impoliteness
αγενής, -ής, -ές επ rude, impolite,
ill-mannered
αγέννητος, -η, -ο επ unborn
αγέραστος, -η, -ο επ ageless, not
growing old
αγέρωχος, -η, -ο επ lofty
άγευστος, -η, -ο επ tasteless, insipid
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αγιογραφία

αγεφύρωτος, -η, -ο επ unbridgeable
αγεωγράφητος, -η, -ο επ ignorant of geography
άγημα, το ουσ contingent τιμητικό ~ (βρετ) guard of honour, (αμερ)
honor guard, (full) military honours
άγια επίρρ φρ καλά και ~ all very
well
αγιάζι, το ουσ bitter cold, (morning/night) chill
αγιάζω ◣◥ ρ [μ] 1. to bless by sprinkling holy water 2. φρ ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα the end justifies
the means [α] 1. to be canonised
(αμερ canonized), to become a saint
2. μτφ to be a saint, to have the patience of a saint
αγίασμα, το ουσ holy water
αγιασμένος, -η, -ο μτχ ως επ hallowed
αγιασμός, ο ουσ 1. holy water 2. [τελετή] asperges
αγιάτρευτος, -η, -ο επ incurable
αγίνωτος, -η, -ο επ unripe, green
Αγιοβασίλης, ο βλ. Άγιος Βασίλης
αγιοβασιλιάτικος, -η, -ο επ 1.
[πίτα] New Year’s 2. μτφ & υποτ worthless, of inferior quality, cheap
αγιογδύτης oυσ rapacious person,
crook, swindler
αγιογράφηση, η ουσ painting of
religious murals
αγιογραφία, η ουσ 1. [τέχνη] religious painting, religious iconography 2. [εικόνισμα] icon, holy picture
●
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αγιογραφικός

αγιογραφικός, -ή, -ό επ hagiographic(al)
αγιογράφος, ο/η ουσ iconographer
αγιόκλημα, το ουσ honeysuckle
Άγιον Όρος, το ουσ Mount Athos
αγιοποίηση, η ουσ canonisation
(αμερ canonization)
αγιοποιώ ρ [μ] to canonise (αμερ
canonize)
άγιος, -ία, -ο ◣◥ επ 1. holy, sacred η
Αγία Γραφή the Scriptures 2. [μαζί
με κύριο όνομα] saint (συντ St, S.) ~
Ιωάννης Saint John 3. μτφ saintly,
chaste, virtuous ◣◥ ουσ άγιος, ο και
αγία, η saint
Άγιος Βασίλης, ο και Αγιοβασίλης ουσ (βρετ) Father Christmas,
(αμερ) Santa Claus
αγιότητα, η ουσ holiness, sanctity,
saintliness
αγκαζέ ◣◥ επ reserved, booked ◣◥
επίρρ arm in arm
αγκάθι, το ουσ 1. [φυτού] thorn, [φυτού, ζώου] spine, prickle, [σκαντζόχοιρου] quill, [ψαριού] spine 2. μτφ thorn
in sb’s flesh/side, annoying thing,
annoyance
αγκάθινος, -η, -ο επ prickly, of
thorns αγκάθινο στεφάνι a crown
of thorns
αγκαθωτός, -ή, -ό επ [θάμνος]
thorny, [γένια] prickly
αγκάλη, η ουσ λόγ embrace, (πληθ)
arms
αγκαλιά, η ◣◥ ουσ 1. hug, embrace,
[τρυφερή] cuddle 2. [ποσότητα] armful
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άγκυρα

επίρρ in each others’ arms, embracing each other
αγκαλιάζω ρ [μ] 1. to hug, to embrace 2. μτφ [ως υποστηρικτής μιας
υπόθεσης] to support, to align oneself with sb, to adopt, to accept
αγκάλιασμα, το ουσ hug, embrace
αγκαλιασμένος, -η, -ο μτχ ως επ
(συνήθ πληθ) αγκαλιασμένοι, -ες,
-α embracing each other, in each
others’ arms
αγκίδα, η και αγκίθα ουσ splinter
αγκινάρα, η ουσ artichoke
αγκίστρι, το ουσ hook
άγκιστρο, το ουσ 1. hook 2. (συνήθ
πληθ) άγκιστρα, τα [τυπογραφικό
σημείο] curly brackets
αγκιστρώνω ρ [μ] to hook
αγκομαχητό, το και αγκομάχημα ουσ puff, pant
αγκομαχώ ρ [α] 1. to huff and puff,
to be short of breath 2. to struggle
for breath, to breathe one’s last 3.
μτφ [για αυτοκίνητο, μηχανή] to splutter
αγκράφα, η ουσ buckle, clasp
αγκύλη, η ουσ bracket
αγκυλώνω ρ [μ] [για αγκάθι] to prick,
[για γένια] to prickle
αγκύλωση, η ουσ anchylosis, ankylosis
αγκυλωτός, -ή, -ό επ hooked,
curved φρ ~ σταυρός swastika
Άγκυρα, η ουσ Ankara
άγκυρα, η ουσ anchor
◣
◥
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αγκυροβόλημα

αγκυροβόλημα, το ουσ anchoring, mooring
αγκυροβολώ ρ [α] to anchor, to
moor
αγκωνάρι, το ουσ 1. boulder, rock
2. μτφ cornerstone
αγκώνας, ο ουσ elbow
αγκωνιά, η ουσ elbow jab του
έδωσα μια ~ I elbowed him
αγλέορας, ο και αγλέουρας ουσ
φρ ανεπ τρώω τον αγλέουρα to
make a pig of oneself, to stuff oneself
άγλυκος, -η, -ο επ not sweet, unsweetened
αγναντεύω ρ [μ] to gaze, to survey,
to see from afar and from high up
αγνεία, η ουσ λόγ 1. purity, chastity
2. virginity
άγνοια, η ουσ 1. ignorance 2. στρατ
λόγ ο κηρυχθείς σε ~ AWOL (absent without (official) leave)
αγνοούμενος, -η, -ο ◣◥ μτχ ως επ
missing ◣◥ μτχ ως ουσ αγνοούμενος, ο και αγνοούμενη, η ~
πολέμου missing in action
αγνός, -ή, -ό επ 1. [ψυχή, άνθρωπος]
pure, undefiled, innocent 2. [για άτομο που δεν έχει σεξουαλικές σχέσεις]
chaste 3. [αισθήματα, σκέψεις, προθέσεις] pure, genuine, unadulterated
4. [λάδι, κρασί] pure, unspoilt, unadulterated
αγνότητα, η ουσ 1. [προθέσεων] purity, innocence 2. ζώνη αγνότητας
chastity belt
αγνοώ ρ [μ] 1. to be ignorant (of), to
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αγορανομικός

be unaware (of) 2. [συμβουλή] to ignore, to disregard
αγνωμοσύνη, η ουσ ingratitude,
ungratefulness
αγνώμων, -ων, -ον επ ungrateful
αγνώριστος, -η, -ο επ unrecognizable
αγνωστικισμός, ο ουσ agnosticism
άγνωστο, το ουσ the unknown
άγνωστος, -η, -ο επ unknown,
unfamiliar
αγόγγυστα επίρρ uncomplainingly,
without a grumble, ungrudgingly,
patiently
άγονος, -η, -ο επ 1. [έδαφος] barren, infertile 2. μτφ [συζητήσεις, προσπάθειες, φαντασία] fruitless, unproductive, sterile, infertile
αγορά, η ουσ 1. [ως απόκτηση αγαθού] buying, purchase 2. [ως το ίδιο το
αγαθό] buy, purchase 3. λαϊκή ~
street/popular market 4. οικον market 5. ιστ [Ελλάδα] agora, [Ρώμη] forum
αγοράζω ρ [μ] 1. to buy, to purchase
2. μτφ [αθέμιτες υπηρεσίες] to buy
(off), to pay (off), to bribe
αγοραίος, -α, -ο επ 1. αγοραία τιμή market/purchase price 2. μτφ &
υποτ vulgar
αγορανομία, η ουσ [υπηρεσία]
market inspection (service), price
control (service), [διατάξεις] market
regulations
αγορανομικός, -ή, -ό επ ~ έλεγ-
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αγορανόμος

χος market inspection, price control
αγορανόμος, ο ουσ market inspector
αγοραπωλησία, η ουσ buying and
selling, purchase and sale
αγοραστής, ο και αγοράστρια,
η ουσ buyer
αγοραστικός, -ή, -ό επ buying,
purchasing, spending αγοραστικό
κοινό consumer public
αγοραφοβία, η ουσ agoraphobia
αγόρευση, η ουσ speech, address
αγορεύω ρ [α] 1. to make/give/deliver a speech, to deliver a (public)
address, ανεπ to speechify 2. ειρων to
pontificate (about sthg)
αγόρι, το ουσ 1. boy, lad, ανεπ [ως
προσφώνηση] son(ny) 2. οικ [για ερωτικό σύντροφο κοπέλας] boyfriend
αγορίστικος, -η, -ο επ boyish
αγοροκόριτσο, το ουσ tomboy
αγοροφέρνω ρ [α] to look/act like
a boy
αγουρέλαιο, το ουσ oil from
green/unripe olives
αγουροξυπνημένος, -η, -ο μτχ
ως επ prematurely awakened
αγουροξυπνώ ρ [α] to rise early,
to wake up prematurely
άγουρος, -η, -ο επ 1. unripe, green
2. μτφ immature
αγράμματος, -η, -ο επ illiterate
αγραμματοσύνη, η ουσ illiteracy
άγραφος, -η, -ο επ 1. [κόλα, πίνακας] blank 2. ~ νόμος unwritten law
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αγριότητα

άγρια επίρρ ferociously
αγριάδα, η ουσ fierceness, sternness, wildness, ferocity, ferociousness
αγριάνθρωπος, ο ουσ 1. savage 2.
μτφ boor, brute, oaf
αγριεύω ◣◥ ρ [μ] 1. [για πρόκληση φόβου] to intimidate, to scare, to bully, to frighten 2. [για πρόκληση οργής]
to infuriate, to enrage [α] 1. to get/
become angry, to get infuriated/
mad, to turn nasty 2. [για καιρικά φαινόμενα] to go wild, to get bad/rough,
to worsen, [για θάλασσα] to get rough
3. [για χέρια, επιδερμίδα, μαλλιά] to get/
become rough [μπ] αγριεύομαι
to get scared/frightened/spooked
αγρίμι, το ουσ wild animal, beast
αγριοβότανο, το ουσ weed
αγριογούρουνο, το ουσ (wild)
boar
αγριοκοίταγμα, το ουσ scowl,
glare
αγριοκοιτάζω ρ [μ] to scowl at, to
glower at, to look daggers at, to
glare at
αγριολούλουδο, το ουσ wild
flower
άγριος, -α, -ο επ 1. [ζώο, φυτό] wild
2. [φυλή] primitive, savage 3. [βλέμμα,
φωνή, όψη] fierce, intimidating, furious, [ζώο] ferocious 4. [επίθεση, μίσος] intense, fierce 5. [καιρός] rough,
stormy, foul, harsh 6. [επιφάνεια, μαλλιά, επιδερμίδα] rough
αγριότητα, η ουσ 1. savagery 2.
(πληθ) αγριότητες, οι atrocities
●

●
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αγριόχοιρος

αγριόχοιρος, ο ουσ λόγ (wild) boar
αγροικία, η ουσ farmhouse, cottage
αγροίκος, -α, -ο ◣◥ επ boorish,
crude, rude, coarse, uncouth ◣◥ ουσ
αγροίκος, o lout
αγρόκτημα, το ουσ farm
αγρός, ο ουσ field
αγροτεμάχιο, το ουσ plot, piece
of cultivable/cultivatable land
αγρότης, ο και αγρότισσα, η
ουσ farmer
αγροτικό, το ουσ pickup truck
αγροτικός, -ή, -ό επ 1. [νόμος, μεταρρύθμιση] agricultural, agrarian,
[εισόδημα, σύνταξη] farmer’s, farming,
[εργασίες, μηχανήματα, προϊόντα] farm,
agricultural ~ συνεταιρισμός farmers/farming cooperative 2. [κοινωνία, ζωή] rural, country
αγροτόσπιτο, το ουσ farmhouse
αγροφύλακας, ο ουσ rural policeman
αγρυπνία, η ουσ vigil
άγρυπνος, -η, -ο επ 1. awake,
sleepless 2. μτφ [φρουρός, βλέμμα]
vigilant, watchful, alert
αγρυπνώ ρ [α] 1. to stay awake, to
stay up 2. μτφ to be vigilant, to be
watchful, to be on the lookout
αγύμναστος, -η, -ο επ 1. unfit 2.
μτφ inexperienced, unpractised (αμερ
unpracticed), untrained
αγύριστος, -η, -ο επ φρ αγύριστο κεφάλι obstinate/unshakable
person
αγύρτης, ο και αγύρτισσα, η
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αγώνας

ουσ 1. cheat, swindler, fraudster, ανεπ
crook, con man/artist, (αμερ) grifter
2. [ειδικά για κομπογιαννίτες] quack,
charlatan
αγχιστεία, η ουσ relation(ship) by
marriage εξ αγχιστείας by marriage
αγχολυτικός, -ή, -ό ◣◥ επ anxiolytic ◣◥ ουσ (πληθ) αγχολυτικά,
τα anxiolytics
αγχόνη, η ουσ gallows (πληθ gallows), gibbet
άγχος, το ουσ [κοινωνικό, μεταφυσικό] anxiety, [της καθημερινότητας,
των εξετάσεων] stress, pressure
αγχώδης, -ης, -ες επ anxious,
fretful, stressed
αγχώνω ◣◥ ρ [μ] to put sb under
stress, to stress sb out [μπ] αγχώνομαι to get anxious, to be stressed
(out)
αγχωτικός, -ή, -ό επ stressful
αγωγή, η ουσ 1. upbringing, education 2. ιατρ treatment 3. νομ lawsuit,
action at law δικαίωμα αγωγής
right of action ~ αποζημιώσεως
claim for damages
αγωγιάτης, ο και αγωγιάτισσα, η ουσ mule driver, cart driver
αγωγιμότητα, η ουσ conductivity
αγωγός, ο ουσ 1. [νερού] pipe, culvert, conduit, [φυσικού αερίου] pipeline 2. φυσ conductor
αγώνας, ο ουσ 1. [για επιβίωση, απελευθέρωση] struggle, fight 2. [για νίκη]
battle, race 3. αθλ race, match, game
●
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αγωνία
4. [ως διαγωνισμός] competition, contest
αγωνία, η ουσ anxiety, worry, concern, agony
αγωνίζομαι ρ [α] 1. to strive, to endeavour (αμερ endeavor) 2. αθλ to
play against, to compete
αγώνισμα, το ουσ event
αγωνιστής, ο και αγωνίστρια,
η ουσ fighter, warrior, struggler
αγωνιστικός, -ή, -ό ◣◥ επ 1. [πνεύμα, δύναμη] fighting 2. αθλ [χώρος]
playing, [αυτοκίνητο] racing ◣◥ ουσ
αγωνιστική, η αθλ round
αγωνιστικότητα, η ουσ fighting
spirit
αγωνιώ ρ [α] 1. [για κάτι που προσδοκώ να έρθει] to be eager (for), ανεπ
to be keyed up 2. [για κάτι που με φοβίζει] to be anxious (about), to be in
agony
αγωνιώδης, -ης, -ες επ agonised
(αμερ agonized), agonising (αμερ agonizing)
αδαής, -ής, -ές επ ignorant
αδαμαντίνη, η ουσ (tooth) enamel
αδαμάντινος, -η, -ο επ diamond
φρ ~ χαρακτήρας sterling character
αδάμας, ο και αδάμαντας ουσ
λόγ diamond
αδάμαστος, -η, -ο επ 1. [για ζώο]
untamed, [μόνο για άλογο] unbroken
2. μτφ [φρόνημα, θέληση] indomitable, unconquerable
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αδέκαστος

αδασμολόγητος, -η, -ο επ [είδη]
duty-free
άδεια, η ουσ 1. [για κάτι] permission,
consent, [για προσγείωση αεροπλάνου]
clearance φρ ποιητική αδεία with
poetic licence (αμερ license) 2. [ως
επίσημο έγγραφο] ~ γάμου marriage
licence ~ παραμονής residence
permit 3. [για απουσία από την εργασία]
leave 4. στρατ furlough
αδειάζω ◣◥ ρ [μ] 1. [αίθουσα, χώρο] to
clear, [δοχείο, τσάντα] to empty, [μέσα
σε κάτι άλλο] to pour out, to empty
out 2. [όπλο] to unload 3. μτφ & ανεπ
to leave (sb) high and dry [α] [για αίθουσα, δρόμο] to empty, [για μπαταρία]
to go flat, to run down, [για θέση εργασίας, σε ιεραρχία κτλ.] to fall vacant
άδειος, -α, -ο επ 1. empty 2. μτφ
[βλέμμα] blank, vacant 3. [διαμέρισμα,
δωμάτιο] vacant, [θέση, τραπέζι] unreserved, free
αδειούχος, -α, -ο επ 1. [για εργαζόμενο που πήρε άδεια να απουσιάσει] on
leave, [για στρατιώτη] on leave, on
furlough, [για εργαζόμενο που του
προέκυψε κτ] off work, [για εργαζόμενο σε άδεια] on holiday, [για ακαδημαϊκό] on sabbatical 2. [για κπ που πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος] licensed/licenced
αδέκαρος, -η, -ο επ penniless,
broke, ανεπ hard-up
αδέκαστος, -η, -ο επ 1. [δικαστής,
πολιτικός] incorruptible, upright 2.
[δικαιοσύνη, κρίση] impartial, unbiased
▅
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αδελφή

αδελφή, η και αδερφή ουσ 1. sister ετεροθαλής ~ [που γεννιέται μετά τον γάμο] half-sister, [που ήταν ήδη
κόρη του ενός γονέα] stepsister 2. [για
καλόγρια] sister 3. [για νοσοκόμα] nurse
4. υποτ & ανεπ [για άντρα ομοφυλόφιλο] queer, αμερ fag(got)
αδέλφι, το και αδέρφι ουσ 1. οικ
brother 2. (συνήθ πληθ) αδέλφια,
τα και αδέρφια brothers and sisters, siblings
αδελφικός, -ή, -ό και αδερφικός επ 1. brotherly, sisterly 2. μτφ
[φίλοι] fraternal
αδελφοκτονία, η ουσ fratricide
αδελφοκτόνος, -α και λόγ -ος, -ο
◣
◥ επ fratricidal ◣
◥ ουσ αδελφοκτόνος, ο/η fratricide
αδελφοποίηση, η ουσ twinning
αδελφοποιτός, ο και αδερφοποιτός ουσ blood brother
αδελφός, ο και αδερφός ουσ 1.
brother ετεροθαλής ~ [που γεννιέται μετά τον γάμο] half-brother, [που
ήταν ήδη γιος του ενός γονέα] stepbrother 2. [σε εμπορική επωνυμία]
Αφοί Bros
αδελφότητα, η ουσ 1. guild, society 2. εκκλησ brotherhood, Christian
association
αδένας, ο ουσ gland
αδέξιος, -α, -ο επ inept, clumsy,
gauche, awkward
αδεξιότητα, η ουσ 1. [ως ιδιότητα]
ineptitude, clumsiness 2. [για ενέργεια] blunder, bungle
αδέσμευτος, -η, -ο επ 1. [χώρα,
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αδιάβροχος

κυβέρνηση] non-aligned, [επιτροπή,
εφημερίδα] independent αδέσμευτη πολιτική independent/free policy 2. [άτομο] unattached
αδέσποτος, -η, -ο ◣◥ επ [κατοικίδιο
ζώο, σφαίρα] stray ◣◥ ουσ 1. αδέσποτο, το [ζώο] stray 2. αδέσποτη, η
[σφαίρα] stray bullet
άδηλος, -η, -ο επ λόγ uncertain,
dubious, doubtful
αδήλωτος, -η, -ο επ undeclared
αδημονία, η ουσ eagerness, anxiety, impatience, concern, worry
αδημονώ ρ [μ & α] to be looking
forward to, to be anxious, to be impatient
αδημοσίευτος, -η, -ο επ unpublished
Άδης, ο ουσ Hades, the Underworld
αδηφάγος, -α και λόγ -ος, -ο επ
greedy, voracious, insatiable
αδιάβαστος, -η, -ο επ 1. ο μαθητής ήταν ~ the pupil hadn’t done
his homework 2. [βιβλίο] unread 3.
ανεπ [νεκρός] buried without funeral
rites/church service 4. φρ πιάνω κπ
αδιάβαστο to catch sb off guard
στέλνω κπ αδιάβαστο to make a
fool of sb
αδιάβατος, -η, -ο επ impassable,
untrodden, trackless
αδιάβλητος, -η, -ο ◣◥ επ irreproachable, unimpeachable ◣◥ ουσ
αδιάβλητο, το irreproachability,
transparency
αδιάβροχος, -η, -ο ◣◥ επ water▅
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αδιαθεσία

proof, rainproof, impermeable ◣◥
ουσ αδιάβροχο, το raincoat,
(βρετ) παρωχ mackintosh, οικ mac
αδιαθεσία, η ουσ 1. ailment, indisposition 2. [για γυναίκα] μηνιαία ~
period
αδιάθετος, -η, -ο επ 1. [άνθρωπος]
επίσ indisposed, unwell, ανεπ (βρετ)
off-colour, rop(e)y, under the weather 2. [γυναίκα σε έμμηνο ρύση] menstruating 3. [κονδύλια] unused 4. [προϊόντα] unsold
αδιαθετώ ρ [α] 1. to feel unwell, to
feel funny 2. [για την έμμηνο ρύση] to
get one’s period
αδιαίρετος, -η, -ο επ 1. indivisible,
undivided 2. νομ εξ αδιαιρέτου ab
diviso εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία
joint and indivisible ownership, ownership by entirety
αδιάκοπα επίρρ continuously, constantly, incessantly, on and on
αδιάκοπος, -η, -ο επ continuous,
constant, incessant
αδιακρισία, η ουσ tactlessness, indiscretion
αδιάκριτα επίρρ indiscreetly, inquisitively, tactlessly
αδιάκριτος, -η, -ο επ indiscreet,
inquisitive, tactless
αδιακρίτως επίρρ indiscriminately
αδιάλειπτος, -η, -ο επ continuous, constant, incessant, perpetual,
uninterrupted
αδιάλλακτος, -η, -ο επ [στάση, πολιτική] επίσ intransigent, [άνθρωπος]
uncompromising, irreconcilable
▅
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αδιατάρακτος

αδιαλλαξία, η ουσ intransigence,
irreconcilability
αδιάλυτος, -η, -ο επ [που δεν μπορεί να διαλυθεί] insoluble, [που δεν
έχει διαλυθεί] undissolved
αδιαμαρτύρητα επίρρ uncomplainingly
αδιαμφισβήτητος, -η, -ο επ irrefutable, indisputable, incontrovertible
αδιανόητος, -η, -ο επ inconceivable, unimaginable, unthinkable
αδιάντροπος, -η, -ο επ [άνθρωπος, συμπεριφορά] shameless, cheeky,
impudent, [ψέμα] barefaced, shameless
αδιαπέραστος, -η, -ο επ 1. impassable, impenetrable 2. [για στεγανότητα] impermeable
αδιαπραγμάτευτος, -η, -ο επ
non-negotiable
αδιάπτωτος, -η, -ο επ λόγ unfailing, unflagging
αδιασαφήνιστος, -η, -ο και αδιασάφητος επ unclarified, unexplained, obscure
αδιάσειστος, -η, -ο επ [επιχείρημα] irrefutable, cogent, [αποδείξεις]
incontestable, incontrovertible, solid,
[άλλοθι] cast-iron, watertight
αδιάσπαστος, -η, -ο επ [πολιτικό
μέτωπο] united, [ενότητα] unbreakable, [φιλικός δεσμός] firm
αδιασταύρωτος, -η, -ο επ unverified
αδιατάρακτος, -η, -ο επ undisturbed, untroubled, unbroken
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αδιαφάνεια

αδιαφάνεια, η ουσ opacity
αδιαφανής, -ής, -ές επ opaque
αδιάφθορος, -η, -ο επ incorruptible
αδιαφιλονίκητος, -η, -ο επ [ηγέτης] undisputed, [τεκμήριo] indisputable, irrefutable, incontestable
αδιάφορα επίρρ indifferently
αδιαφορία, η ουσ indifference
αδιάφορος, -η, -ο επ 1. [για κπ που
δε δείχνει ενδιαφέρον] unconcerned,
uninterested, indifferent 2. [για κτ
που δεν προκαλεί ενδιαφέρον] uninteresting, indifferent φρ μου είναι
αδιάφορο it makes no difference
to me, it’s all the same to me
αδιαφορώ ρ [α] to be indifferent/
uninterested/unconcerned, not to
care about, to be unresponsive
αδιαχώρητο, το ουσ impenetrability γίνεται το ~ εδώ πέρα it’s
packed in here
αδιάψευστος, -η, -ο επ irrefutable, indisputable, incontrovertible
αδίδακτος, -η, -ο επ untaught,
not taught
αδιέξοδο, το ουσ 1. dead end, blind
alley, cul-de-sac 2. μτφ impasse, stalemate, dead end, deadlock
αδιέξοδος, -η, -ο επ κυρ & μτφ
dead-end
αδιερεύνητος, -η, -ο επ [περιοχή] unexplored, [υπόθεση] uninvestigated, not susceptible of investigation
αδιευκρίνιστος, -η, -ο επ [συνθήκες, αίτια] obscure, [έννοια] vague
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άδικα επίρρ 1. unfairly, unjustly 2. for
nothing, for no reason 3. in vain,
fruitlessly
αδικαιολόγητα και λόγ αδικαιολογήτως επίρρ unduly, unnecessarily
αδικαιολόγητος, -η, -ο επ 1. inexcusable, unjustifiable 2. [ανησυχία,
φόβος] unreasonable, unfounded,
groundless, [μόνο ανησυχία] undue,
[απουσία] unjustified, [βία] gratuitous
αδίκημα, το ουσ offence (αμερ offense), wrongdoing
αδικημένος, -η, -ο μτχ ως επ
wronged είναι ~ από τη φύση nature hasn’t been kind to him
αδικία, η ουσ injustice, unfairness
άδικο, το ουσ wrong
άδικος, -η, -ο επ unfair, unjust
αδικοχαμένος, -η, -ο επ dying
before one’s time
αδικώ ρ [μ] 1. to be unfair/unjust
(to), επίσ & λογοτ to wrong, to do sb
an injustice νιώθω ότι με αδίκησαν to feel hard done by, to feel
wronged 2. [για ρούχο] nοt to flatter
(at all)
αδίκως επίρρ in vain, fruitlessly
αδιόρατος, -η, -ο επ [χαμόγελο]
imperceptible, [ειρωνεία] subtle
αδιόρθωτος, -η, -ο επ 1. [γραπτό]
uncorrected 2. [ζημιά] irreparable, irremediable, [για ζημιά που δεν έχει
αποκατασταθεί] unrepaired, unmended 3. μτφ incorrigible, hopeless ~ ρομαντικός/ψεύτης hopeless romantic/liar
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αδιόριστος

αδιόριστος, -η, -ο επ unappointed
αδίστακτος, -η, -ο επ [εκμεταλλευτής] unscrupulous, [δολοφόνος]
cold-blooded, ruthless
αδόκητος, -η, -ο επ λόγ unexpected, sudden
αδόκιμος, -η, -ο επ non-standard,
unidiomatic
άδολος, -η, -ο επ [άνθρωπος] innocent, λογοτ guileless, [συναίσθημα]
honest, true
άδοξα επίρρ ingloriously
αδόξαστος, -η, -ο ◣◥ επ unglorified, unrenowned ◣◥ ουσ φρ ανεπ
αλλάζω τον αδόξαστο σε κπ to
give sb a rough/hard time
άδοξος, -η, -ο επ inglorious
αδούλευτος, -η, -ο επ 1. [υλικό]
rough, crude, raw 2. [κτήματα] uncultivated 3. [για χρήματα που δόθηκαν σε
κπ χωρίς να έχει δουλέψει] unearned
αδούλωτος, -η, -ο επ [φρόνημα]
indomitable, [πατρίδα] unconquered,
unsubjugated
αδράνεια, η ουσ 1. inaction, inertia, inactivity 2. φυσ inertia
αδρανής, -ής, -ές επ 1. [άνθρωπος]
inactive, inert 2. φυσ [σώμα] inert 3.
χημ [αέριο] inert
αδρανοποιώ ρ [μ] to inactivate
αδρανώ ρ [α] to be inert/inactive, to
take no action
αδράχνω ρ [μ] ανεπ to seize, to
grab, to grasp
αδράχτι, το ουσ spindle
αδρεναλίνη, η ουσ adrenaline
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άδυτο

Aδριανός, ο ουσ Hadrian
αδρομερής, -ής, -ές επ λόγ rough,
superficial
αδρός, -ή, -ό επ [χαρακτηριστικά]
clean-cut, clear-cut, rugged, [αμοιβή]
handsome, liberal φρ σε αδρές
γραμμές broadly speaking με
αδρές πινελιές with a broad brush
αδυναμία, η ουσ 1. κυρ weakness,
feebleness 2. [ως ανεπάρκεια] inability, incapacity 3. [για ιδιαίτερη προτίμηση] soft spot, fondness, επίσ predilection
αδύναμος, -η, -ο επ [σωματικά,
διανοητικά, ψυχικά] weak, frail, [φωνή, φως] weak, feeble, [μνήμη] poor,
weak
αδυνατίζω ρ [α] 1. to lose weight,
(βρετ) to slim 2. μτφ [για μνήμη, όραση] to become weaker, to fail
αδυνάτισμα, το ουσ slimming,
weight loss
αδύνατος, -η, -ο επ 1. thin, slim,
slender 2. μτφ [όραση, ακοή] weak,
poor, [καρδιά, επιχείρημα, χαρακτήρας,
μαθητής] weak 3. [για κτ ανέφικτο] impossible
αδυνατώ ρ [μ] cannot/can’t, to be
unable to, to be incapable of
αδυσώπητος, -η, -ο επ implacable, deadly, relentless
άδυτο, το ουσ 1. sanctuary, sanctum φρ το ~ των αδύτων the Holy
of holies 2. (πληθ) τα άδυτα της ψυχής the innermost depths of the
soul
▅
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αειθαλής

αειθαλής, -ής, -ές επ evergreen,
perennial
αεικίνητος, -η, -ο επ 1. restless 2.
μτφ lively, energetic
αείμνηστος, -η, -ο επ dear departed
αέναος, -η, -ο επ [πάλη] perpetual,
everlasting, endless, restless, [συζητήσεις] ongoing, continuing, λογοτ
ceaseless, [ροή] continual
αεραγωγός, ο ουσ air duct, airway, air shaft
αεράκι, το ουσ breeze
αεράμυνα, η ουσ air defence (αμερ
defense)
αεραντλία, η ουσ air pump
αέρας, ο ουσ 1. air ρεύμα αέρος
draft κάνω αέρα to fan 2. [για τον
άνεμο] wind 3. μτφ [για στιλ, εντύπωση]
air, [για αυτοπεποίθηση] panache, assurance έχει έναν αέρα she is selfassured 4. οικον goodwill 5. φρ στον
αέρα [για τηλεοπτική/ραδιοφωνική μετάδοση] on (the) air
αεράτος, -η, -ο επ airy, confident
άεργος, -η, -ο επ idle, loafer
αερίζω ρ [μ] to air
αέρινος, -η, -ο επ [φόρεμα, ύφασμα]
light, thin, [φιγούρα] επίσ ethereal
αέριο, το ουσ gas
αέριος, -α, -ο επ (of) air αέριες
μάζες air masses
αεριούχος, -α και λόγ -ος, -ο επ
gassy, fizzy
αεριόφως, το επ gas
αερισμός, ο και αέρισμα, το ουσ
airing (out)
▅

756

6/8/14

αερόμπικ

αεριτζής, ο και αεριτζού, η ουσ
(βρετ) παρωχ spiv
αεριτζίδικος, -η, -ο επ ανεπ
chancy, (βρετ) ανεπ dodgy
αεριωθούμενο, το ουσ jet (plane/
aircraft)
αερoβατώ ρ [α] μτφ to daydream,
to have one’s head in the clouds
αερoβική, η και αερόμπικ, το
ουσ aerobics
αερoβόλο, το ουσ airgun, [παιδιών]
popgun, (αμερ) BB gun
αερογέφυρα, η ουσ 1. [σωτηρίας,
μεταφοράς στρατιωτών] airlift 2. [πάνω
από δρόμο ή σιδηροδρομική γραμμή]
viaduct, overpass
αερογραμμή, η ουσ airline
αεροδιάδρομος, ο ουσ air corridor
αεροδρόμιο, το ουσ airport, [στρατιωτικό ή ιδιωτικό] airfield, [μικρό]
(βρετ) aerodrome
αεροδυναμικός, -ή, -ό επ aerodynamic
αεροζόλ, το ουσ [ουσία] aerosol,
spray, [συσκευή] aerosol propellant
αερόθερμο, το ουσ fan heater
αερολέσχη, η ουσ flying club
αερολιμενάρχης, ο/η ουσ airport manager
αερολιμένας, ο ουσ airport
αερολογίες, οι ουσ (πληθ) drivel,
ανεπ hot air, (βρετ) ανεπ waffle
αερομαχία, η ουσ air combat/battle/fight, dogfight
αερόμπικ, το βλ. αερoβική
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αεροναυπηγική
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αεροναυπηγική, η ουσ aeronautics, aeronautical engineering
αεροναυπηγός, ο/η ουσ aeronautical engineer
αεροπανό, το ουσ banner
αεροπειρατεία, η ουσ hijack
αεροπειρατής, ο και αεροπειρατίνα, η ουσ hijacker
αεροπλάνο, το ουσ plane, aeroplane (αμερ airplane) μονοθέσιο/
διθέσιο ~ single-seater/two-seater
αεροπλανοφόρο, το ουσ aircraft
carrier
αερoπλοΐα, η ουσ air navigation
αερόπλοιο, το ουσ airship
αεροπορία, η ουσ 1. aviation 2.
στρατ air force
αεροπορικός, -ή, -ό επ αεροπορική βάση air base αεροπορικό
εισιτήριο plane ticket αεροπορική εταιρεία airline (company)
αεροπορική λέσχη aviation club
αεροπορική πτήση flight
αεροπορικώς επίρρ [ταξιδεύω] by
air, [για γράμμα] by air mail
αεροπόρος, ο ουσ airman, επίσ
aviator, ανεπ flyer/flier άδεια αεροπόρου pilot’s licence
αερόσακος, ο ουσ airbag
αεροσκάφος, το ουσ aircraft, airplane
αερόστατο, το ουσ (hot-air) balloon
αεροστεγής, -ής, -ές επ airtight
~ συσκευασία vacuum packaging/packing
αεροσυνοδός, ο/η ουσ flight at▅

▅

▅

▅
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αηδιαστικός

tendant, [άντρας] steward, [γυναίκα]
stewardess, air hostess
αεροφωτογραφία, η ουσ aerial
photography
αετονύχης, ο και αϊτονύχης και
αετονύχισσα, η και αϊτονύχισσα ουσ foxy devil
αετός, ο και αϊτός ουσ 1. ζωολ eagle
2. [για χαρταετό] kite 3. μτφ [για έξυπνο
άνθρωπο] quick-witted person, ανεπ
as sharp as a needle, whizz (αμερ
whiz)
αέτωμα, το ουσ [αρχαίου ναού] pediment, [σπιτιού] gable
αζαλέα, η ουσ azalea
αζημίωτο, το ουσ φρ με το ~ with
compensation
αζήτητος, -η, -ο ◣◥ επ 1. unclaimed
2. [εμπόρευμα, εισιτήρια που δεν έχουν
ζήτηση] not in demand ◣◥ ουσ (πληθ)
αζήτητα, τα [σε σταθμό] unclaimed items, [σε αεροδρόμιο] unclaimed
luggage
άζωτο, το ουσ nitrogen
αζωτούχος, -α και λόγ ος, -ο επ
nitrogenous, nitric, nitrous
αηδία, η ουσ 1. disgust, revulsion,
distaste 2. (πληθ) αηδίες, οι rubbish, nonsense
αηδιάζω ◣◥ ρ [α] to be disgusted, to
be sickened, to be made sick [μ] to
disgust, to sicken, to turn one’s
stomach
αηδιαστικός, -ή, -ό επ [μυρωδιά,
φαγητό] nasty, disgusting, foul, [θέαμα] sickening, revolting, [άνθρωπος]
repulsive
●
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αηδόνι

αηδόνι, το ουσ nightingale
αήττητος, ο επ 1. [για κπ που δεν
έχει νικηθεί από κανέναν] undefeated,
unbeaten 2. [για κπ που δεν μπορεί να
τον νικήσει κανείς] unbeatable, invincible
άηχος, -η, -ο επ 1. silent, soundless
2. γλωσσ άηχα σύμφωνα voiceless/
unvoiced consonants
αθανασία, η ουσ immortality
αθάνατος, -η, -ο επ 1. [Θεός, ψυχή]
immortal 2. μτφ [συγγραφέας, μελωδίες] immortal, [αγάπη] everlasting,
undying, eternal 3. μτφ [ύφασμα]
(βρετ) hard-wearing, (αμερ) longwearing
άθαφτος, -η, -ο βλ. άταφος
αθέατος, -η, -ο επ hidden, invisible, unseen, out of sight
αθεϊσμός, ο και αθεΐα, η ουσ
atheism
αθεϊστής, ο και αθεΐστρια, η ουσ
atheist
άθελα επίρρ unintentionally, unwittingly, inadvertently
αθεμελίωτος, -η, -ο ουσ unfounded, unsubstantiated
αθέμιτος, -η, -ο επ [μέσα] unfair,
unjust, [συναλλαγές] illegitimate, illegal, unlawful, illicit, fraudulent
άθεος, -η, -ο ◣◥ επ godless, atheistic
◣
◥ ουσ άθεος, o atheist
αθεόφοβος, -η, -ο επ [στα ελληνικά χρησιμοποιείται και ως ουσ] [εκφράζει έκπληξη ή/και αποδοκιμασία σε σχέση με μια τολμηρή πράξη/ενέργεια]
rogue, scoundrel, crafty devil
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αθεράπευτα επίρρ incurably, hopelessly
αθεράπευτος, -η, -ο επ 1. [τραύμα]
unhealed, [ασθένεια που δε θεραπεύτηκε] uncured 2. [για ανίατη ασθένεια]
incurable 3. μτφ [χαρτοπαίκτης] compulsive
αθερίνα, η ουσ sand-smelt, atherine
αθέτηση, η ουσ breach, violation,
επίσ infringement, infraction
αθετώ ρ [μ] to break, to go back on,
to breach, to violate
αθεώρητος, -η, -ο επ [έγγραφο, βιβλιάριο υγείας] unstamped, unvalidated, [διαβατήριο] unvisaed, without
a visa, not visaed
Αθηνά, η ουσ Athena
Αθήνα, η ουσ Athens
αθηναϊκός, -ή, -ό επ Athenian, of
Athens
Αθηναίος, ο και Αθηναία, η ουσ
Athenian
αθίγγανος, ο ουσ gypsy
άθικτος, -η, -ο επ 1. [φαγητό] untouched 2. [κτίριο που δεν έχει πάθει
βλάβη] intact, undamaged 3. μτφ [θέμα] not dealt with, not touched on/
upon
άθλημα, το ουσ sport
άθληση, η ουσ athletics, physical/
athletic exercise
αθλητής, ο ουσ (male) athlete,
sportsman
αθλητίατρος, ο/η ουσ sports physician
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αθλητικογράφος
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αθλητικογράφος, ο/η ουσ sports
writer
αθλητικός, -ή, -ό ◣◥ επ 1. sports,
sporting, athletic αθλητικό πνεύμα sportsmanship αθλητική φόρμα (βρετ) tracksuit, (αμερ) sweatsuit,
jogging suit 2. μτφ [για άνθρωπο γεροδεμένο] athletic ◣◥ ουσ (πληθ) αθλητικά, τα 1. sports news, [σε
εφημερίδα] sports section, 2. [για
αθλητικά παπούτσια] (βρετ) trainers,
(αμερ) sneakers
αθλητισμός, ο ουσ (βρετ) sports,
(αμερ) athletics
αθλήτρια, η ουσ (female) athlete,
sportswoman
άθλιος, -α, -ο επ [καιρός] lousy,
miserable, [συνθήκες] squalid, [δωμάτιο] shabby, wretched, [ζωή] miserable, wretched
αθλιότητα, η ουσ misery, wretchedness, shabbiness
αθλοπαιδιά, η ουσ (συνήθ πληθ)
αθλοπαιδιές, οι games
άθλος, ο ουσ feat, exploit
αθλούμαι ρ [α] to exercise
αθόρυβος, -η, -ο επ 1. [βήμα, μηχανή] noiseless, silent, quiet 2. μτφ
[άνθρωπος] low-profile, quiet, επίσ
unobtrusive
άθραυστος, -η, -ο επ unbreakable, [τζάμι] shatterproof
άθρησκος, -η, -ο επ επίσ irreligious
αθροίζω ρ [μ] [αριθμούς, έξοδα] to
add up, to sum up, ανεπ (βρετ) to tot
up
▅

6/8/14

20:53

αίγλη

άθροιση, η ουσ summation, addition
άθροισμα, το ουσ sum
αθροιστικός, -ή, -ό επ adding,
cumulative αθροιστικό ποσό sum
total
αθρόος, -α, -ο επ [συλλήψεις] numerous, [απολύσεις] mass
αθυροστομία, η ουσ bad/foul language, intemperance of language
αθυρόστομος, -η, -ο επ foulmouthed, intemperate in speech
αθώος, -α, -ο επ 1. [σε δικαστήριο]
innocent, not guilty 2. [παρατήρηση,
πείραγμα] innocent, inoffensive, innocuous, harmless 3. υποτ naive 4.
[παιδί] innocent
αθωότητα, η ουσ 1. [κατηγορουμένου] innocence 2. [προθέσεων] innocence, goodness, innocuousness
αθωώνω ρ [μ] to acquit (sb), to
clear (sb), επίσ to exonerate (sb)
αθώωση, η ουσ acquittal, επίσ exoneration
αθωωτικός, -ή, -ό επ νομ αθωωτική απόφαση acquittal, verdict of
not guilty
Αιγαίο (πέλαγος), το ουσ (the)
Aegean (Sea)
αιγαιοπελαγίτικος, -η, -ο επ
Aegean
αιγιαλίτιδα, η επ & ουσ φρ η ~
(ζώνη) territorial waters
αιγίδα, η ουσ φρ υπό την ~ under
the aegis/auspices of, sponsored by
αίγλη, η ουσ prestige, glamour (αμερ
glamor), splendour (αμερ splendor)
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Αιγόκερος

Αιγόκερος, ο και Αιγόκερως ουσ
αστρον & αστρολ Capricorn
αιγοπρόβατα, τα ουσ (πληθ) sheep
and goats
αιγυπτιακός, -ή, -ό επ Egyptian
Αιγύπτιος, ο και Αιγύπτια, η ουσ
Egyptian
Αιγυπτιώτης, ο και Αιγυπτιώτισσα, η ουσ Greek-Egyptian
Αίγυπτος, η ουσ Egypt
αιδεσιμότατος, ο ουσ reverend
αιδοίο, το ουσ vulva, pudendum
αιδώς, η ουσ λόγ decency, shame,
modesty φρ προσβολή της δημοσίας αιδούς act of public indecency, offence against public decency
αιθαλομίχλη, η ουσ smog
αιθέρας, ο ουσ 1. (συνήθ πληθ) αιθέρες, οι sky 2. χημ ether
αιθέριος, -α, -ο επ [ύπαρξη, μουσική] ethereal, celestial φρ αιθέρια
έλαια essential oils
αίθουσα, η ουσ 1. hall ~ αναμονής [ιατρείου, σιδηροδρομικού σταθμού] waiting room, [αεροδρομίου]
departure lounge σχολική ~ classroom κινηματογραφική ~ (βρετ)
cinema, (αμερ) movie theater 2.
[μουσείου] gallery
αίθριο, το ουσ atrium
αίθριος, -α, -ο επ fair
αίμα, το ουσ 1. blood 2. μτφ [για συγγένεια, καταγωγή] (flesh and) blood
φρ συγγένεια εξ αίματος blood
relation
αιματηρός, -ή, -ό επ bloody, gory
▅
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αιμόπτυση

φρ έκανε αιματηρές οικονομίες
he scrimped and saved ~ ανταγωνισμός fierce competition
αιματοβαμμένος, -η, -ο επ [χέρια] bloody, [ρούχο] blood-soaked,
bloodstained
αιματοκρίτης, ο ουσ haematocrit
(αμερ hematocrit)
αιματοκυλίζω και αιματοκυλώ
ρ [μ] to massacre, to slaughter, to
butcher
αιματοκύλισμα, το και αιματοκύλημα ουσ slaughter, massacre,
carnage, butchery
αιματολογικός, -ή, -ό επ haematological (αμερ hematological), blood
αιματουρία, η ουσ haematuria
(αμερ hematuria)
αιματοχυσία, η ουσ bloodshed
αιμάτωμα, το ουσ haematoma
(αμερ hematoma)
αιμοβόρος, -α, -ο επ 1. [ζώο]
bloodthirsty 2. μτφ [άνθρωπος] ferocious, cruel, merciless
αιμοδιψής, -ής, -ές επ bloodthirsty
αιμοδοσία, η ουσ blood donation
αιμοδότης, ο και αιμοδότρια, η
ουσ blood donor
αιμοκάθαρση, η ουσ haemodialysis (αμερ hemodialysis)
αιμομίκτης, ο και αιμομίκτρια,
η ουσ incestuous person
αιμομιξία, η ουσ incest
αιμόπτυση, η ουσ haemoptysis
(αμερ hemoptysis), ανεπ coughing up
blood, spitting blood
▅
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αιμορραγία

αιμορραγία, η ουσ bleeding, ιατρ
haemorrhage (αμερ hemorrhage)
πεθαίνω από ~ to bleed to death
αιμορραγώ ρ [α] to bleed, ιατρ to
haemorrhage (αμερ hemorrhage)
αιμορροΐδες, οι ουσ (πληθ) ιατρ
haemorrhoids (αμερ hemorrhoids),
ανεπ piles
αιμοσταγής, -ής, -ές επ 1. [ξίφος]
bloodstained 2. μτφ [δολοφόνος]
bloodthirsty
αιμοσφαίριο, το ουσ blood cell,
corpuscle
αιμοφιλία, η ουσ haemophilia
(αμερ hemophilia), ανεπ bleeder’s
disease
αιμοφόρος, -α, -ο επ αιμοφόρα
αγγεία blood vessels
αιμόφυρτος, -η, -ο επ covered in
blood, bloodsoaked
αιμοχαρής, -ής, -ές επ bloodthirsty
αίνιγμα, το ουσ enigma, riddle,
puzzle, επίσ conundrum
αινιγματικός, -ή, -ό επ [άνθρωπος,
χαμόγελο] enigmatic, puzzling, [μήνυμα] cryptic
άιντε βλ. άντε
αιολικός, -ή, -ό επ 1. [διάλεκτος]
Aeolic, Aeolian 2. [ενέργεια] aeolic,
aeolian, wind
αίρεση, η ουσ 1. [ως δοξασία] heresy,
[ως ομάδα αιρετικών] sect 2. νομ clause
3. φρ λόγ υπό την ~ (ότι) on condition (that), with/on proviso (that)
αιρετικός, -ή, -ό ◣◥ επ heretical ◣◥
ουσ αιρετικός, ο heretic

761

6/8/14

20:53

αισθητική

αιρετός, -ή, -ό επ elected
αίρω ◣◥ ρ [μ] to lift, to raise, to withdraw, to remove, to reverse, επίσ to
revoke [μπ] αίρομαι ~ στο ύψος
των περιστάσεων to rise to the
occasion
αισθάνομαι ρ [μ] 1. [ζέστη, πόνο] to
feel 2. [κπ γεγονός] ~ to be aware of
~ ότι έχω άδικο I realise I’m wrong
3. [κίνδυνο] to feel, to have a feeling,
to sense
αίσθημα, το ουσ 1. [για κτ που γίνεται αντιληπτό μέσω των αισθήσεων ή
αισθητηρίου οργάνου] feeling ~ πείνας feeling of hunger 2. [για εσωτερικό συναίσθημα] feeling(s), sentiment, emotion 3. οικ [για ερωτικό συναίσθημα] love, [για ερωτικό ταίρι] love,
ανεπ flame 4. [για αντίληψη, συνείδηση] sense 5. θρησκευτικό ~ religious feeling
αισθηματίας, ο/η ουσ sentimentalist
αισθηματικός, -ή, -ό επ [ταινία,
τραγούδι] sentimental, [σχέση] love,
romantic
αισθηματισμός, ο βλ. συναισθηματισμός
αίσθηση, η ουσ 1. sense, feel, feeling, impression, [ισχυρή] sensation 2.
(πληθ) αισθήσεις, οι senses, consciousness
αισθησιακός, -ή, -ό επ sensual,
sensuous, luscious, voluptuous
αισθητήριος, -α, -ο επ sense, sensory
αισθητική, η ουσ 1. φιλοσ & τέχνη
●
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αισθητικός

aesthetics (αμερ esthetics) 2. φρ ινστιτούτο αισθητικής beauty salon
αισθητικός, ο/η ουσ beautician,
cosmetician
αισθητικός, -ή, -ό επ 1. φιλοσ & τέχνη
aesthetic (αμερ esthetic) 2. αισθητική χειρουργική cosmetic/plastic
surgery
αισθητός, -ή, -ό επ 1. perceptible,
noticeable 2. μτφ marked, considerable, distinct αισθητή διαφορά
noticeable difference
αισιοδοξία, η ουσ optimism, hopefulness
αισιόδοξος, -η, -ο επ optimistic,
hopeful, επίσ sanguine
αισιοδοξώ ρ [μ & α] to be optimistic,
to be hopeful of
αίσιος, -α, -ο επ [έκβαση] favourable (αμερ favorable), good, επίσ
auspicious, [τέλος] happy
αισίως επίρρ λόγ happily, successfully
αίσχος, το ουσ shame
αισχροκέρδεια, η ουσ profiteering καθαρή ~ ανεπ daylight robbery
αισχρόλογα, τα ουσ (πληθ) obscenities
αισχρολογία, η ουσ obscenity,
foul language
αισχρός, -ή, -ό επ 1. [συμπεριφορά]
disgraceful, shameful, obscene 2.
[λόγια] obscene, rude, ανεπ dirty,
[αστείo] rude, ανεπ smutty, dirty
αισχρότητα, η ουσ indecency, obscenity
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αιφνιδιάζω

αισχύνομαι ρ [μ & α] λόγ to be/feel
ashamed (of)
αισώπειος, -α, -ο επ αισώπειοι
μύθοι Aesop’s/Aesopian fables
αίτημα, το ουσ 1. request, demand
2. μαθ & φιλοσ postulate
αίτηση, η ουσ 1. [η πράξη υποβολής
εγγράφου] application, νομ petition 2.
[το σχετικό έγγραφο] application form
αιτία, η ουσ cause, reason φρ άνευ
λόγου και ~ς for no reason at all
αιτιατική, η ουσ accusative
αίτιο, το ουσ 1. cause, reason 2.
γραμμ ποιητικό ~ agent
αιτιολόγηση, η ουσ 1. [για περιγραφή αιτίων] explanation 2. [για δικαιολόγηση] justification, rationale
αιτιολογία, η ουσ rationale, reasoning
αιτιολογικός, -ή, -ό επ 1. [σύνδεση] causal, explanatory 2. γραμμ [σύνδεσμος, πρόταση] causal, causative
αιτιολογώ ρ [μ] 1. [ισχυρισμό] to
substantiate 2. [συμπεριφορά, άποψη]
to justify, to give reasons for
αίτιος, -α, -ο επ responsible (for),
accountable (for)
αϊτονύχης, ο βλ. αετονύχης
αϊτός, ο βλ. αετός
αιτών, ο και αιτούσα, η μτχ ως
ουσ applicant
αίφνης επίρρ λόγ suddenly, all of a
sudden
αιφνιδιάζω ρ [μ] to (take by) surprise, to take/catch sb unawares, to
catch sb off guard, to startle
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αιφνιδιασμός

αιφνιδιασμός, ο ουσ surprise,
στρατ surprise attack
αιφνιδιαστικά επίρρ unexpectedly, by surprise
αιφνιδιαστικός, -ή, -ό επ [επίθεση] surprise ~ έλεγχος spot check
αιφνίδιος, -α, -o επ sudden, unexpected
αιχμαλωσία, η ουσ captivity
αιχμαλωτίζω ρ [μ] 1. [άνθρωπο, ζώο]
to capture, to take/hold captive, [μόνο άνθρωπο] to take/hold sb prisoner
2. μτφ to captivate 3. φρ ο φακός
αιχμαλώτισε το συμβάν the incident was captured on camera
αιχμαλώτιση, η και αιχμαλωτισμός, ο ουσ capture
αιχμάλωτος, -η, -ο ◣◥ επ captured, captive ◣◥ ουσ αιχμάλωτος,
ο και αιχμάλωτη, η 1. prisoner ~
πολέμου prisoner of war (POW)
2. μτφ [του ποτού, του έρωτα κτλ.] slave
(to/of)
αιχμή, η ουσ 1. [μαχαιριού, σπαθιού]
point, [δόρατος] head 2. μτφ ώρα ~ς
peak time, rush hour 3. μτφ [για υπαινιγμούς] jab φρ αφήνω αιχμές για
κτ to take a dig at sb
αιχμηρός, -ή, -ό επ κυρ & μτφ
pointed, sharp
αιώνας, o ουσ 1. century, [ως ιστορική εποχή] age 2. μτφ [για μεγάλο χρονικό διάστημα] eternity, ανεπ ages
αιώνια και λόγ αιωνίως επίρρ eternally, to/until the end of time, forever
αιώνιος, -α και λόγ -ία, -ο επ 1.

763

6/8/14

20:53

ακάθαρτος

eternal, everlasting, [αγάπη] undying,
everlasting 2. μτφ [που επαναλαμβάνεται συχνά] ongoing, endless, perpetual 3. μτφ & ειρων & σκωπτ [που
διατηρεί μια ιδιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα] eternal, perennial ~
φοιτητής eternal student
αιωνιότητα, η ουσ eternity
αιωνόβιος, -α, -ο επ [δέντρο]
perennial, [άνθρωπος] centenarian
αιώρα, η ουσ hammock
αιώρηση, η ουσ [εκκρεμούς] swing,
[σωματιδίων στον αέρα] suspension
αιωρούμαι ρ [α] 1. [για εκκρεμές] to
swing, to dangle, [για σωματίδια σκόνης] to float, to be suspended 2. μτφ
[για κπ που αμφιταλαντεύεται] to be
perplexed, to be at a loss
ακαδημαϊκός, -ή, -ό ◣◥ επ academic ◣◥ ουσ ακαδημαϊκός, ο academic, member of an academy, επίσ
academician
Aκαδημία, η ουσ academy
ακαθάριστος, -η, -ο επ 1. [σπίτι]
not cleaned, uncleaned, [φρούτο] unpeeled 2. οικον gross
ακαθαρσία, η ουσ 1. [βρομιά] dirt,
[μεγάλη βρομιά] filth 2. (συνήθ πληθ)
ακαθαρσίες, οι [ζώου γενικά] ανεπ
mess, [μεγάλου ζώου] dung, [πτηνών]
droppings, [ανθρώπου] human waste,
επίσ excrement 3. (συνήθ πληθ) ακαθαρσίες, οι [για σκουπίδια] litter,
refuse, rubbish
ακάθαρτος, -η, -ο επ 1. [βρόμικος]
dirty, uncleaned, [πολύ βρόμικος]
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ακάθεκτος

filthy 2. [για ουσία] unrefined, impure
ακάθαρτο πετρέλαιο crude oil
ακάθεκτος, -η, -ο επ 1. unrestrained, fierce 2. μτφ [για κπ που εργάζεται προκειμένου να πετύχει] relentless
ακαθόριστος, -η, -ο επ 1. [που δεν
έχει προσδιοριστεί] undetermined, indeterminate, undefined 2. [που είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί] indistinct,
indefinable, vague, blurred, dim,
hazy
άκαιρα επίρρ out of time
άκαιρος, -η, -ο επ ill-timed, untimely, επίσ inopportune
ακακία, η ουσ φυτ acacia
άκακος, -η, -ο επ [άνθρωπος] inoffensive, harmless, [ζώο] harmless
ακαλαισθησία, η ουσ lack of taste,
inelegance
ακαλαίσθητα επίρρ in bad taste
ακαλαίσθητος, -η, -ο επ [διακόσμηση, έπιπλα] gaudy, tasteless, [κοσμήματα, ρούχα] tawdry, [άνθρωπος]
of bad taste είναι ακαλαίσθητος
he has no taste
ακάλεστος, -η, -ο επ uninvited
ακαλλιέργητος, -η, -ο επ [χωράφι, γη] uncultivated, [άνθρωπος, ύφος]
uncultured, unrefined
ακάλυπτος, -η, -ο ◣◥ επ 1. [πηγάδι]
uncovered, open, [ώμοι, κεφάλι] uncovered, bare 2. [από πυρά εχθρού]
uncovered, unprotected, exposed
3. οικον ακάλυπτη επιταγή bad/
bounced cheque (αμερ check) ◣◥ ουσ
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ακατάλληλος

ακάλυπτος, ο mandatory uncovered area between buildings
ακαμάτης, ο ουσ lazybones, goodfor-nothing, loafer
άκαμπτος, -η, -ο επ unbending,
rigid, inflexible, stiff
ακαμψία, η ουσ 1. [υλικού, αντικειμένου] rigidity, stiffness 2. μτφ inflexibility, rigidity 3. ιατρ stiffness
ακανθώδης, -ης, -ες επ λόγ thorny
ακανόνιστος, -η, -ο επ uneven,
irregular ~ ύπνος fitful sleep
άκαρδος, -η, -ο επ heartless, callous, unfeeling
ακαριαία και λόγ ακαριαίως επίρρ
instantly
ακαριαίος, -α, -ο επ instantaneous
άκαρπος, -η, -ο επ 1. [δέντρο, γη]
barren, sterile 2. μτφ [προσπάθεια,
συζήτηση] fruitless, sterile
ακατάβλητος, -η, -ο επ 1. [για κπ
που δεν μπορεί να νικηθεί] indomitable, invincible 2. [θέληση, θάρρος, πίστη] indomitable, επίσ indefatigable
3. [οφειλή, λογαριασμός] unpaid, outstanding, unsettled
ακατάδεκτος, -η, -ο επ haughty,
proud, ανεπ snooty, hoity-toity
ακαταλαβίστικος, -η, -ο επ unintelligible, incomprehensible, indecipherable
ακατάλληλα επίρρ improperly
ακατάλληλος, -η, -ο επ [άνθρωπος] unfit, unsuitable, [ρούχο, σχόλιο,
ταινία] unsuitable, inappropriate, [ώρα, στιγμή] inconvenient, awkward,
επίσ inopportune
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ακαταλληλότητα

ακαταλληλότητα, η ουσ [για άνθρωπο] unfitness, unsuitability, [για
ρούχο, σχόλιο, ταινία] unsuitability, inappropriateness
ακαταλόγιστο, το ουσ νομ lack of
responsibility owing to reduced intellectual capacity
ακατάλυτος, -η, -ο επ indestructible, imperishable
ακαταμάχητος, -η, -ο επ [στρατός] invincible, [έλξη] irresistible, [επιχείρημα] irrefutable, compelling
ακατανίκητος, -η, -ο επ 1. [δύναμη] indomitable, invincible 2. μτφ
[έλξη, πειρασμός] irresistible
ακατανόητος, -η, -ο επ 1. [κείμενο] incomprehensible, indecipherable, unintelligible 2. [συμπεριφορά,
λόγια] inexplicable, illogical
ακατάπαυστα επίρρ without cessation, on and on
ακατάπαυστος, -η, -ο επ unceasing, incessant, constant, nonstop
ακαταπόνητος, -η, -ο επ 1. [εργάτης, επιστήμονας] indefatigable, untiring 2. [προσπάθειες] tireless
ακατάρτιστος, -η, -ο επ 1. [υπάλληλος, τεχνίτης] unqualified, untrained 2. [πρόγραμμα] unprepared, unorganised (αμερ unorganized)
ακαταστασία ουσ untidiness, mess,
disorder
ακατάστατος, -η, -ο επ 1. [άνθρωπος] untidy, sloppy, scruffy 2. [δωμάτιο] untidy, messy, disorderly 3. [καιρός, χαρακτήρας] fickle
ακατάσχετος, -η, -ο επ [αιμορρα-
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ακεφιά

γία] profuse, [φλυαρία] incessant, constant, nonstop
ακατατόπιστος, -η, -ο επ uninformed, not in the picture
ακαταχώριστος, -η, -ο επ [στοιχεία, έγγραφα κτλ.] unrecorded, unregistered, [αγγελία] unpublished,
not run
ακατέβατα επίρρ not a penny less
ακατέργαστος, -η, -ο επ 1. [ξυλεία, μετάξι, λύματα] untreated, raw,
[διαμάντι] uncut, rough, [ζάχαρη] unrefined, [ουσίες] crude 2. μτφ [γλώσσα, ταλέντο] rough, raw, uncultured,
unrefined
ακατοίκητος, -η, -ο επ 1. [για μέρος που δεν κατοικείται] uninhabited
2. [για μέρος που δεν μπορεί να κατοικηθεί] inhabitable
ακατόρθωτος, -η, -ο επ unfeasible, impossible, impracticable, unachievable
ακατοχύρωτος, -η, -ο επ unsafeguarded, unsecured
ακέραιος, -η, -ο επ 1. [ποσό] whole,
full, entire, [ευθύνη] full 2. μαθ ~
αριθμός integer 3. μτφ [χαρακτήρας]
upright, honest
ακεραιότητα, η ουσ 1. σωματική
~ physical integrity 2. μτφ [ως αναφορά στην τιμιότητα] integrity, honesty, επίσ probity
άκεφα επίρρ moodily, not cheerfully
ακεφιά, η ουσ in low/poor spirits,
gloom, bad mood έχω ακεφιές to
feel down
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άκεφος

άκεφος, -η, -ο επ gloomy, downhearted, moody φρ γιατί είσαι τόσο ~; what are you so down about?
ακήδευτος, -η, -ο επ not given a
funeral, without the funeral rites
ακηλίδωτος, -η, -ο επ spotless,
stainless
ακήρυκτος, -η, -ο και ακήρυχτος επ undeclared
ακίδα, η ουσ [βελόνας] point, [αγκιστριού] barb, [ξύλου] splinter
ακίνδυνος, -η, -ο επ 1. [ουσία, ζώo]
harmless, safe, [άνθρωπος] harmless,
inoffensive 2. [πορεία] safe
ακινησία, η ουσ 1. immobility 2.
μτφ [για εμπόριο, τραπεζικές συναλλαγές] stagnation
ακίνητο, το ουσ property, (αμερ)
real estate, επίσ realty μεσίτης ακινήτων (βρετ) estate agent, (αμερ)
real estate agent, realtor
ακινητοποίηση, η ουσ 1. immobilization, overpowering 2. οικον ~ κεφαλαίων immobilization of funds,
a freeze on capital
ακινητοποιώ ρ [μ] [εγκληματία] to
immobilize, to overpower, [όχημα] to
immobilize, to bring to a standstill
ακίνητος, -η, -ο επ 1. [άνθρωπος,
ζώο, όχημα] motionless, immobile,
still, stationary 2. [για αντικείμενο που
δεν μπορεί να μεταφερθεί] immovable,
fixed 3. οικον ακίνητη περιουσία
immovable property, real property
ακλείδωτος, -η, -ο επ unlocked
άκληρος, -η, -ο επ childless
άκλιτος, -η, -ο επ indeclinable
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ακλόνητος, -η, -ο επ 1. κυρ solid,
firm, steadfast 2. μτφ [πίστη] unshakeable, firm, steadfast, [πεποίθηση] firm, [αποδείξεις] irrefutable,
cast-iron, [αφοσίωση] unswerving
ακμάζω ρ [α] to flourish, to prosper, to thrive
ακμαίος, -α, -ο επ 1. [άνθρωπος]
vigorous, robust, lusty 2. [επιχείρηση,
οικονομία] flourishing, thriving, prosperous
ακμή, η ουσ 1. [για άνθρωπο, πολιτισμό, οικονομία, τέχνη] peak, prime,
zenith, heyday, top η Αθήνα έφτασε στην ~ της τον 5ο αιώνα π.Χ.
Athens flourished in the 5th century BC 2. ιατρ acne 3. μαθ edge
ακοή, η ουσ hearing ακτίνα ~ς earshot γνωρίζω κπ εξ ~ς to have
heard of sb
ακοίμητος, -η, -ο επ 1. sleepless,
awake 2. μτφ [για κπ που είναι σε εγρήγορση] unsleeping, watchful, vigilant
ακοινώνητος, -η, -ο επ 1. unsociable, withdrawn 2. εκκλησ not having received Holy Communion
ακολασία, η ουσ debauchery, promiscuity
ακόλαστος, -η, -ο επ debauched,
promiscuous, loose, επίσ dissolute
ακολουθία, η ουσ 1. [για σκέψεις,
ιδέες] coherence 2. [για συνοδεία ανθρώπων] retinue, entourage, escort
3. εκκλησ service, mass νεκρώσιμη
~ burial service/rites
ακόλουθος, ο ουσ 1. οι ακόλουθοι της βασίλισσας the queen’s
▅
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attendants/retinue 2. [σε διπλωματική
υπηρεσία] attaché
ακόλουθος, -η, -ο επ following
ακολουθώ ◣◥ ρ [μ] 1. [άνθρωπο] to
follow 2. [για περιπτώσεις συνοδείας]
to go/come (along) with, [ως τιμητικό άγημα] to escort 3. [για περιπτώσεις
διαδοχής] to follow, to come after/
next, to succeed 4. ακολούθησε το
μονοπάτι και θα βρεις το σπίτι
follow/take the path and you’ll find
the house 5. [θεραπεία, μέθοδο, τακτική] to follow 6. [ως οπαδός/υποστηρικτής] to follow, to adhere to [α] [για
συμπεράσματα] to follow, to come after/next, επίσ to ensue
ακολούθως επίρρ 1. subsequently,
afterwards, next 2. φρ ~ προς in accordance with ως ~ as follows
ακόμα και ακόμη επίρρ 1. [για χρόνο] still, [μετά από άρνηση] yet 2. [για
ποσότητα] more, another, [για χρόνο]
longer, [για απόσταση] further/farther
3. [για έμφαση, με συγκριτικό βαθμό]
even, still
άκομψος, -η, -ο επ 1. [εμφάνιση,
ρούχο] inelegant, dowdy 2. [λόγια, τρόποι] tactless, clumsy, επίσ indecorous
ακόνι, το ουσ grindstone, whetstone
ακονίζω ρ [μ] 1. [πέτρα, μαχαίρι] to
whet, to sharpen, to grind, παρωχ to
hone 2. μτφ [δεξιότητες, ικανότητες] to
hone ~ το μυαλό μου to sharpen
my wits
ακόντιο, το ουσ javelin
ακοντισμός, ο ουσ javelin
●

▅
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άκουσμα

άκοπος, -η, -ο επ 1. [δέντρο, μαλλιά
κτλ.] uncut 2. λόγ [για δουλειά, χρήματα που αποκτήθηκαν χωρίς κόπο] effortless, easy
ακόρεστος, -η, -ο επ 1. [πείνα, δίψα,φιλοδοξία] insatiable, unquenchable 2. χημ [ένωση] unsaturated
ακορντεόν, το ουσ accordion
ακορντεονίστας, ο και ακορντεονίστρια, η ουσ accordionist
ακουαρέλα, η ουσ watercolour(s)
(αμερ watercolor)
ακουμπιστήρι, το ουσ ανεπ [κεφαλιού] headrest, [xεριού] armrest, elbowrest
ακουμπώ και ακουμπάω ◣◥ ρ [μ]
1. to touch 2. [αντικείμενο σε κάποιο
μέρος προσωρινά] to put 3. [μέρος του
σώματος για στήριγμα] to rest, [με απαλές/προσεκτικές κινήσεις] to lay 4.
ανεπ [για πληρωμή] to pay (through
the nose) [α] [για στήριγμα] to lean
on/against (sthg)
ακούνητος, -η, -ο επ still, immovable
ακούραστος, -η, -ο επ untiring,
tireless, επίσ indefatigable
ακούρδιστος, -η, -ο επ [ρολόι]
not wound (up), [πιάνο] not tuned
(up)
ακούρευτος, -η, -ο επ [μαλλιά] uncut, [άνθρωπος] with long and unkempt hair, [πρόβατο] unshorn
ακούσιος, -α, -ο επ [κίνηση, αντίδραση] involuntary, unintentional,
[συνεργός] unwitting
άκουσμα, το ουσ 1. [για κτ που ακού●
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γεται] sound 2. [για την πράξη της ακοής]
hearing
ακουστά επίρρ φρ έχω κπ ~ to
know sb by name, to have heard of
sb
ακουστική, η ουσ 1. φυσ acoustics
2. [χώρου] acoustics
ακουστικό, το ουσ 1. [τηλεφώνου]
receiver κατεβάζω το ~ to hang up
παρακαλώ, περιμένετε στο ~
σας please, hold (the line) 2. (συνήθ
πληθ) ακουστικά, τα [για φορητή συσκευή] earphones, [στερεοφωνικού] headphones, [βαρηκοΐας] hearing aid
ακουστικός, -ή, -ό επ [νεύρο] auditory, [σήμα, συχνότητα] audio
ακουστός, -ή, -ό επ 1. [για κπ/κτ που
μπορεί να ακουστεί] audible 2. [για κπ/
κτ που έχει μεγάλη φήμη] well-known,
famous
ακούω ◣◥ ρ [μ] 1. δε σ’ ~ I can’t hear
you ~ μουσική to listen to music
2. [ως πληροφόρηση για γεγονότα] to
hear 3. [με την έννοια της προσοχής ή
υπακοής] πρέπει ν’ ακούς τους γονείς σου you should listen to your
parents [μπ] ακούγομαι to sound
ακράδαντα επίρρ firmly
ακράδαντος, -η, -ο επ [πεποίθηση,
πίστη] unshakeable, firm, [απόδειξη]
irrefutable, cast-iron
ακραίος, -α, -ο επ 1. [περιοχή] outlying 2. μτφ [αντίδραση] extreme
ακράτεια, η ουσ incontinence
άκρη, η ουσ [σχοινιού, δρόμου] end,
edge, [πόλης, δάσους] edge, [μολυβιού,
▅

▅

●
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ακριβώς

δαχτύλου, γλώσσας] tip, [μαχαιριού,
ψαλιδιού] point
ακριανός, -ή, -ό επ [κάθισμα, παράθυρο] side, far
ακριβά επίρρ 1. [για τιμές] expensively 2. φρ πληρώνω κτ ~ to pay dearly for sthg
ακριβαίνω ρ [α] [για τιμή] to go up,
[για ζωή, διακοπές, εμπορεύματα] to
get/become more expensive
ακρίβεια, η ουσ 1. [για τιμές] high
price/cost 2. [ως απόλυτη ορθότητα]
preciseness, precision, accuracy φρ
για την ~ to be precise 3. [ως συνέπεια ως προς τον χρόνο] punctuality
ακριβής, -ής, -ές επ 1. [για πράγμα]
accurate, exact, precise 2. [για άνθρωπο] precise, [στα ραντεβού] punctual
ακριβοδίκαιος, -η, -ο επ fair,
επίσ equitable
ακριβολογώ ρ [α] to be precise
ακριβοπληρώνω ρ [μ] 1. [για υψηλή τιμή] to overpay, to pay a lot (for
sthg), to pay too much (for sthg),
ανεπ to pay through the nose (for
sthg) 2. μτφ [για αυστηρή τιμωρία] to
pay dearly (for sthg)
ακριβός, -ή, -ό επ 1. expensive,
costly 2. μτφ & οικ [για αγαπημένο μας
πρόσωπο] dear
ακριβώς επίρρ 1. exactly, precisely,
accurately, just ~ εδώ right here 2.
[για χρόνο] punctually, on the dot,
στις 5 (η ώρα) ~ at five o’clock
sharp 3. [ως επιφώνημα] ~! exactly!,
precisely!, quite (right/so)!
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ακρίδα, η ουσ grasshopper, locust
άκριτα επίρρ thoughtlessly, inconsiderately, unwisely
ακρίτας, ο ουσ 1. ιστ border/frontier guard 2. [για κάτοικο παραμεθόριων περιοχών] border(land) dweller
ακριτικός, -ή, -ό επ border, outlying
άκριτος, -η, -ο επ [λόγια] inconsiderate, thoughtless, unwise, [άνθρωπος] impetuous
άκρο, το ουσ 1. [σκοινιού, γραμμής
τηλεφώνου] end, [πόλης] edge, [δαχτύλου] tip 2. (συνήθ πληθ) άκρα, τα
[του σώματος] limbs, επίσ extremities
3. (συνήθ πληθ) άκρα, τα [για γνώμη, συμπεριφορά] extremes
ακροαματικός, -ή, -ό επ ακροαματική διαδικασία hearing
ακροαματικότητα, η ουσ (πληθ)
ratings
ακρόαση, η ουσ 1. [από επίσημο πρόσωπο] audience, [καλλιτέχνη] audition 2. νομ hearing 3. ιατρ auscultation
ακροαστικά, τα ουσ (πληθ) pulmonary congestion
ακροατήριο, το ουσ 1. audience 2.
νομ court
ακροατής, ο και ακροάτρια, η
ουσ listener
ακροβασία, η ουσ 1. (πληθ) acrobatics 2. μτφ [για κτ παράτολμο που γίνεται επιδεικτικά] stunt
ακροβάτης, ο και ακροβάτισσα, η ουσ acrobat
ακροβατικά, τα ουσ (πληθ) acrobatics, stunts
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ακρωτήριο

ακροβατώ ρ [α] 1. to do/perform
acrobatics/acrobatic stunts 2. μτφ
[για κπ που ενεργεί με τρόπο ριψοκίνδυνο] to walk/tread a tightrope
ακρογιαλιά, η ουσ seashore, beach,
seaside
ακρογωνιαίος, -α, -ο επ φρ ~ λίθος cornerstone
ακροθαλασσιά, η ουσ seashore,
beach, seaside
ακροθιγώς επίρρ λόγ superficially,
allusively
ακρόπολη, η ουσ citadel η Ακρόπολη the Acropolis
ακροποταμιά, η ουσ riverbank,
riverside
άκρος, -α, -ο επ 1. [ως αναφορά
στον απόλυτο βαθμό κπ πράγματος]
perfect, absolute 2. [ως αναφορά στον
ακραίο βαθμό κπ/κπ πράγματος] extreme, utmost, excessive
ακροστιχίδα, η ουσ acrostic
ακρότητα, η ουσ (συνήθ πληθ) ακρότητες, οι excesses
ακροώμαι ρ [μ] λόγ επίσ to grant
audience (to sb)
ακρυλικός, -ή, -ό επ acrylic
ακρωνύμιο, το ουσ acronym
άκρως επίρρ extremely, absolutely,
utterly
ακρωτηριάζω ρ [μ] to mutilate,
ιατρ to amputate
ακρωτηριασμός, ο ουσ mutilation, ιατρ amputation
ακρωτήριο, το και ακρωτήρι
ουσ cape, headland, promontory
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ακταιωρός, η ουσ coastguard boat,
patrol boat, coastguard patrol boat
ακτή, η ουσ coast
ακτίνα, η ουσ 1. [ηλίου, φωτός] ray,
beam 2. μαθ radius 3. [ποδηλάτου] spoke 4. φρ ~ δράσης range/scope of
action
ακτινίδιο, το ουσ kiwi (fruit)
ακτινοβολία, η ουσ 1. φυσ radiation 2. μτφ glamour (αμερ glamor),
splendour (αμερ splendor)
ακτινοβολώ ◣◥ ρ [α] 1. [για ήλιο, σώμα, άστρο] to radiate, to shine, to
beam 2. μτφ [από ευτυχία, ικανοποίηση] to shine, to glow, [για μάτια] to
shine, to glitter 3. μτφ [για προσωπικότητα] to be widely acclaimed/recognised (αμερ recognized), to be
highly influential [μ] to radiate, to
irradiate
ακτινογραφία, η ουσ X-ray
ακτινολόγος, ο/η ουσ radiographer
ακτινοσκόπηση, η ουσ radioscopy, X-ray examination
ακτινωτός, -ή, -ό επ [ρόδα, διάταξη] radial
άκτιστος, -η, -ο και άχτιστος επ
unbuilt
ακτοπλοΐα, η ουσ coastal shipping/navigation
ακτοπλοϊκός, -ή, -ό επ coastal
ακτοφύλακας, ο ουσ coastguard
ακτοφυλακή, η ουσ [φύλακες]
coastguard, [υπηρεσία και φύλαξη]
guarding of the coasts
●
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αλάθητος

ακυβερνησία, η ουσ anarchy, absence of government
ακυβέρνητος, -η, -ο επ 1. [χώρα,
πολιτεία] without a government, in
anarchy, [βάρκα, πλοίο] adrift, rudderless, [αυτοκίνητο] runaway 2. μτφ
[πλήθος] unruly, [πάθος] ungovernable
άκυρος, -η, -ο επ [εισιτήριο, ψήφος,
ψηφοδέλτιο] invalid, [ψηφοφορία, εκλογές, συμφωνία] null and void
ακυρώνω ρ [μ] 1. [για περιπτώσεις
κατάργησης] to render null and void,
to revoke 2. [για περιπτώσεις ματαίωσης] to cancel 3. [εισιτήριο συγκοινωνίας] to validate
ακύρωση, η ουσ [συμφωνίας, γάμου] annulment, cancellation, [αγώνα, συναυλίας, κράτησης] cancellation,
[εισιτηρίου] validation
ακυρωτικός, -ή, -ό επ 1. annulling, invalidating 2. νομ nullifying ακυρωτικό δικαστήριο Supreme Court
of Appeal (αμερ Appeals)
ακωδικοποίητος, -η, -ο επ [διάταξη, κείμενο] uncodified, uncoded,
[τηλεοπτικό σήμα] scrambled
αλάβαστρο, το ουσ alabaster
αλαζόνας, ο ουσ arrogant/supercilious person, snob, haughty, conceited
αλαζονεία, η ουσ arrogance, haughtiness, superciliousness
αλαζονικός, -ή, -ό επ arrogant,
supercilious, conceited, haughty
αλάθητος, -η, -ο ◣◥ επ 1. [δικαστής,
μνήμη] infallible, [ένστικτο, κρίση] un-
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erring 2. [μέθοδος, κανόνας, σχέδιο]
foolproof, ανεπ sure-fire ◣◥ ουσ αλάθητο, το infallibility
άλαλος, -η, -ο επ 1. mute 2. μτφ [για
έκπληξη] speechless, dumbstruck,
struck dumb
αλαλούμ, το ουσ ανεπ mess, mixup, muddle
αλαμπουρνέζικος, -η, -ο ανεπ ◣◥
επ garbled, incoherent ◣◥ ουσ (πληθ)
αλαμπουρνέζικα, τα ανεπ gibberish, gobbledegook/gobbledygook
αυτά είναι αλαμπουρνέζικα για
μένα it’s all Greek to me
αλάνα, η ουσ empty plot, αμερ
empty lot, sandlot
αλάνθαστος, -η, -ο επ 1. [γραπτό,
υπολογισμός] correct, accurate, containing no errors 2. [κριτήριο, κρίση]
unerring, [άνθρωπος] infallible
αλάνι, το ουσ ανεπ urchin
άλας, το ουσ λόγ 1. χημ salt 2. (πληθ)
άλατα, τα salts
αλάτι, το ουσ salt
αλατιέρα, η ουσ (βρετ) salt cellar,
(αμερ) salt shaker
αλατίζω ρ [μ] 1. [για νοστιμιά] to salt,
to add salt, to season with salt 2. μτφ
[ιστορία] to spice (up)
αλατισμένος, -η, -ο μτχ ως επ
salty
αλατόνερο, το ουσ saltwater, brine
αλατοπίπερο, το ουσ 1. salt and
pepper 2. μτφ spice
αλατούχος, -α και λόγ -ος, -ο επ
saline
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άλεση

αλαφιασμένος, -η, -ο μτχ ως επ
panic-stricken, terrified
άλγεβρα, η ουσ algebra
αλγεβρικός, -ή, -ό επ algebraic
αλγεινός, -ή, -ό επ λόγ painful, distressing, λογοτ dolorous, [εντύπωση]
bad, επίσ grievous
Αλγέρι, το ουσ Algiers
Αλγερία, η ουσ Algeria
Αλγερινός, ο και Αλγερινή, η
ουσ Algerian
αλγόριθμος, ο ουσ algorithm
αλέα, η ουσ row of trees
αλέγρος, -α, -ο επ cheerful,
sprightly, brisk, lively
αλέθω ρ [μ] [σιτάρι, καφέ] to grind, to
mill, [γύψο] to pulverise (αμερ pulverize)
άλειμμα, το ουσ spread(ing) ~ με
βούτυρο/λάδι buttering/oiling
αλείφω και αλείβω ρ [μ] [μαρμελάδα, κρέμα, αντηλιακό] to spread ~ με
βούτυρο/λάδι to butter/oil
Αλεξάνδρεια, η ουσ Alexandria
αλεξανδρινός, -ή, -ό και αλεξαντρινός επ Alexandrian
αλεξικέραυνο, το ουσ lightning
conductor/rod
αλεξιπτωτιστής, ο και αλεξιπτωτίστρια, η ουσ parachutist
αλεξίπτωτο, το ουσ parachute
πέφτω με ~ to parachute
αλεξίσφαιρος, -η, -ο επ [αυτοκίνητο, τζάμι] bulletproof
αλεπού, η ουσ fox
άλεση, η ουσ grinding, milling ολι-
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κής αλέσεως wholemeal, wholewheat
άλεσμα, το ουσ grinding, milling
αλεσμένος, -η, -ο μτχ ως επ ground,
milled
αλέτρι, το ουσ (βρετ) plough, (αμερ)
plow
αλεύρι, το ουσ flour, meal ~ βρόμης oatmeal
αλευρόμυλος, ο ουσ 1. [με την έννοια του μηχανήματος] mill 2. [με την
έννοια του κτιρίου] mill, flourmill
αλευρωμένος, -η, -ο μτχ ως επ
floury
αλευρώνω ρ [μ] to flour
αλήθεια, η ◣◥ ουσ truth, fact ◣◥ επίρρ
1. really, truly 2. αλήθεια, πέρασες
καλά; by the way, did you have a
good time?
αληθεύω ρ [α] to be/hold true
αληθής, -ής, -ές ◣◥ επ true, real ◣◥
ουσ αληθές, το λόγ truth φρ για
του λόγου το αληθές to prove my
point
αληθινά επίρρ really, truly
αληθινός, -ή, -ό επ 1. [ιστορία, γεγονότα] true 2. [περιστατικό, πρόβλημα]
real 3. [κοσμήματα, δέρμα] genuine,
real 4. [χαρά, ευγνωμοσύνη, ανησυχία]
true, real, genuine
αληθοφάνεια, η ουσ plausibility,
επίσ verisimilitude
αληθοφανής, -ής, -ές επ plausible, likely, credible
αλησμόνητος, -η, -ο επ unforgettable, memorable
αλητεία, η ουσ 1. [ως τρόπος ζωής]
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αλκοολούχος

a tramp-like lifestyle 2. [ως ιδιότητα]
vagrancy 3. οικ [περιληπτικά] riff-raff,
rabble
αλητεύω ρ [α] to bum around
αλήτης, ο και αλήτισσα, η ουσ 1.
tramp, επίσ vagrant, λογοτ vagabond,
αμερ bum 2. [για άτομα με απρεπή συμπεριφορά] ανεπ lout, (βρετ) yob(bo)
αλήτικος, -η, -ο επ [ζωή] επίσ vagrant, [συμπεριφορά] of a bum
αλιγάτορας, ο ουσ alligator
αλιεία, η ουσ λόγ fishing
αλιευτικός, -ή, -ό ◣◥ επ λόγ fishing
◣
◥ ουσ αλιευτικό, το fishing boat
αλιεύω ρ [μ] λόγ 1. to fish 2. μτφ [ψήφους, εκφραστικά λάθη] to seek, to
hunt for
αλίμονο επιφ alas φρ αλίμονό σου!
you’re in for it!, woe betide you!
αλίπαστα, τα ουσ (πληθ) salted
(down) food, salted preserves/provisions, pickled provisions
αλκαλικός, -ή, -ό επ alkaline
αλκοόλ, το ουσ alcohol ποτά χωρίς ~ alcohol-free drinks
αλκοόλη, η ουσ alcohol
αλκοολίκι, το και αλκολίκι ουσ
οικ 1. alcoholism 2. μτφ [για περιπτώσεις όπου κπ έχει μανία με κτ] addiction, obsession, passion
αλκοολικός, -ή, -ό ◣◥ επ χημ [διάλυμα] alcoholic ◣◥ ουσ αλκοολικός,
ο και αλκοολική, η alcoholic
αλκοολισμός, ο ουσ alcoholism
αλκοολούχος, -α και λόγ -ος, -ο
επ αλκοολούχα ποτά spirits, alcoholic drinks
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αλκοτέστ, το ουσ alcotest
αλκυόνα, η και αλκυόνη ουσ
kingfisher
αλκυονίδες, οι ουσ (πληθ) & επ ~
(ημέρες) halcyon days
αλλά σύνδ 1. but, yet, however φρ
ναι μεν..., ~... although... 2. [με την
έννοια της προϋπόθεσης] provided/
providing (that), on condition that
αλλαγή, η ουσ 1. [συστήματος, συμπεριφοράς, χαρακτήρα] change, alteration, modification, [ιδέας, πολιτικής] change, shift 2. [λάστιχου, μπαταριών, προσώπου] change, replacement 3. [επιδέσμου (σε τραύμα)] bandage/dressing change 4. [για προϊόν
που αντικαθίσταται από άλλο] exchange
5. [σε ομαδικά αθλήματα] replacement,
substitution
άλλαγμα, το ουσ changing
αλλάζω ◣◥ ρ [μ] 1. [σχέδιο, όρους, διακόσμηση] to change, to alter, to modify 2. [ταπετσαρία, έπιπλα] to change,
to replace, [λάστιχο, διεύθυνση, ρούχα,
πάνες, ξενοδοχείο, γιατρό] to change ~
ταχύτητα to change gear(s), (αμερ)
to shift gears 3. [επίδεσμο (σε τραύμα)]
to (clean a wound and to) change a
bandage/dressing 4. [γράμματα, προϊόντα] to exchange, to swap 5. [για συνάλλαγμα] to change (for/into), to exchange (to/for), to convert (into/to)
[α] 1. to change, to alter 2. [για ρούχα] to change (clothes)
αλλαντικό, το ουσ (συνήθ πληθ) αλλαντικά, τα cured/cooked meats
αλλαξιά, η ουσ change
●
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αλληλοβοήθεια

αλλαξοπιστώ ρ [α] 1. to convert, to
change one’s faith 2. μτφ [για ιδεολογία, τοποθέτηση] to change allegiance,
to switch
αλλεπάλληλοι, -ες, -α επ (πληθ)
repeated, successive
αλλεργία, η ουσ allergy έχω ~ (σε
κτ) to be allergic (to sthg)
αλλεργικός, -ή, -ό επ allergic
αλλεργιολόγος, ο/η ουσ allergist
αλληγορία, η ουσ allegory
αλληγορικός, -ή, ό επ allegorical
αλληθωρίζω ρ [α] 1. to squint, to
be cross-eyed 2. μτφ [όταν κτ μου προκαλεί εντύπωση] to be impressed (by
sthg) όλοι αλληθωρίζουν όταν τη
βλέπουν she catches everyone’s eye
αλληθώρισμα, το ουσ squint(ing)
αλλήθωρος, -η, -ο επ cross-eyed
αλληλεγγύη, η ουσ solidarity συναδελφική ~ esprit de corps
αλληλέγγυος, -α, -ο επ 1. φρ
τάσσομαι ~ to be willing to support 2. νομ [χρεώστης, ευθύνη] joint
αλληλένδετοι, -ες, -α επ (πληθ)
interrelated, interdependent, interconnected, interlinked
αλληλεξάρτηση, η και αλληλοεξάρτηση ουσ interdependence
αλληλεπίδραση, η και αλληλοεπίδραση ουσ interaction, interplay
αλληλεπιδρώ ρ [α] to interact, to
interplay
αλληλοβοήθεια, η ουσ mutual
aid/help
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αλληλογραφία

αλληλογραφία, η ουσ correspondence, post, mail
αλληλογραφώ ρ [α] to correspond,
to exchange letters
αλληλοκατηγορία, η ουσ recrimination
αλληλοπαθής, -ής, -ές επ ~ αντωνυμία reciprocal pronoun
αλληλοσεβασμός, ο ουσ mutual
respect
αλληλοσπαραγμός, ο ουσ [πολιτικών κομμάτων] infighting, [λαών,
ομάδων] επίσ internecine fight/war
αλληλοσυγκρούομαι ρ [α] to be
in conflict (with one another), to
contradict (one another), to clash
αλληλοσυγκρουόμενος, -η, -ο
μτχ ως επ conflicting, contradictory
αλληλοσυμπληρώνω ρ [μ] to
complement
αλληλούια επιφ hallelujah
αλληλουχία, η ουσ [γεγονότων] sequence, [νοημάτων] coherence, cohesion
αλλιώς επίρρ 1. differently, in a different way 2. κάνε αυτό που σου
λέω, ~... do what I tell you, or else...
3. δεν μπορούσαμε να κάνουμε
~ we couldn’t do otherwise
αλλιώτικα επίρρ differently, in a
different way
αλλιώτικος, -η, -ο επ 1. [πράγμα]
different, unlike 2. [φέρσιμο, άνθρωπος] different, changed 3. [για κπ/κτ
παράξενο] strange, weird
άλλο επίρρ 1. [για χρόνο] δεν μπορώ
να περιμένω ~ I can’t wait any
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άλλος

more/longer 2. [για απόσταση] το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να προχωρήσει ~ the car couldn’t advance
any further
αλλοδαπός, -ή, -ό ◣◥ επ foreign,
alien ◣◥ ουσ 1. αλλοδαπός, ο και
αλλοδαπή, η foreigner, alien
Τμήμα Αλλοδαπών aliens’ department/police, immigration authorities 2. αλλοδαπή, η foreign
lands/countries ζει στην αλλοδαπή he lives abroad
αλλοεθνής, -ής, -ές επ foreign,
alien
άλλοθι, το ουσ 1. νομ alibi 2. μτφ [για
δικαιολογία] alibi, excuse
αλλόθρησκος, -η, -ο επ of different religion/faith
αλλοιώνω ◣◥ ρ [μ] 1. [γεύση, τοπίο] to
spoil, to ruin, [ήχο, χαρακτηριστικά
προσώπου] to distort, [χρώμα] to
fade, to ruin 2. [στοιχεία, αποτελέσματα] to falsify, to rig [μπ] αλλοιώνομαι [για τρόφιμα] to spoil, to go
off, to go bad
αλλοίωση, η ουσ 1. spoiling, [ήχων,
εικόνας] distortion, [χρωμάτων] fading 2. [αποτελεσμάτων, στοιχείων] falsification, rigging
αλλόκοτος, -η, -ο επ odd, strange,
bizarre, weird
αλλοπαρμένος, -η, -ο επ ανεπ
barmy
αλλοπρόσαλλος, -η, -ο επ capricious, erratic, inconsistent
άλλος, -η, -ο αντων 1. other, more,
[με την έννοια του διαφορετικού] dif●
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άλλοτε
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ferent, other, another 2. (συνήθ πληθ)
άλλοι, -ες, -α [ως μερικοί, κάποιοι]
some 3. (συνήθ πληθ) άλλοι, -ες, -α
[με την έννοια των υπολοίπων] the rest,
the others 4. τι άλλο θες; what else
do you want? 5. την άλλη μέρα the
next/following day 6. [για κπ/κτ με παρόμοια χαρακτηριστικά] θεωρείται
ένας ~ Αϊνστάιν he is considered
to be another Einstein 7. φρ κατά
τα άλλα otherwise αν μη τι άλλο at least λόγ συν τοις άλλοις
moreover, in addition, besides
άλλοτε επίρρ 1. [ως αναφορά στο παρελθόν] in the past, once 2. [ως αναφορά στο μέλλον] next time, some
other time
αλλοτινός, -ή, -ό επ bygone, past
αλλοτριώνω ρ [μ] to alienate
αλλοτρίωση, η ουσ alienation
αλλού επίρρ else, elsewhere
αλλοφροσύνη, η ουσ frenzy
αλλόφρων, -ων, -ον επ frantic
άλλως επίρρ λόγ otherwise φρ ούτως ή ~ in any event, no matter
what
άλλωστε ◣◥ σύνδ besides, moreover,
after all ◣◥ επίρρ for that matter
άλμα, το ουσ 1. jump, leap 2. αθλ ~
εις μήκος long jump ~ επί κοντώ pole vault 3. μτφ [για τιμές, στην
αγορά] leap, jump
αλματώδης, -ης, -ες επ swift,
rapid
αλματωδώς επίρρ swiftly, rapidly,
by leaps and bounds
▅

▅

▅
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αλουμινένιος

άλμη, η και άρμη ουσ brine, [της
θάλασσας] saltwater
άλμπατρος, το ουσ albatross
άλμπουμ, το ουσ 1. [για φωτογραφίες] album 2. [με μουσική] album,
record
αλμύρα, η και αρμύρα ουσ saltness, salinity
αλμυρίζω και αρμυρίζω ◣◥ ρ [α] to
taste salty [μ] to salt, to add salt (to)
αλμυρός, -ή, -ό και αρμυρός επ
[φαγητό] salty, [σε αντίθεση με κτ γλυκό] savoury (αμερ savory), [νερό (σαν
το θαλασσινό)] briny
αλογάκι, το ουσ 1. ζωολ small horse,
pony ~ της Παναγίας praying mantis ~ της θάλασσας seahorse 2.
[παιχνίδι στο λούνα παρκ] horse in a
carousel/merry-go-round, [με κοντάρι] hobby horse, [κουνιστό] rocking
horse
αλόγιστος, -η, -ο επ [συμπεριφορά] irrational, mindless, rash, unreasonable αλόγιστη κατανάλωση νερού/αλκοόλ thoughtless use
of water/alcohol
άλογο, το ουσ 1. ζωολ horse, [αρσενικό] stallion, [θηλυκό] mare, [πουλάρι] foal 2. [πιόνι στο σκάκι] knight
αλογόμυγα, η ουσ horsefly
αλογοουρά, η ουσ 1. horse tail 2.
[είδος χτενίσματος] ponytail
αλόη, η ουσ aloe
αλοιφή, η ουσ ointment, salve,
unguent
αλουμινένιος, -α, -ο επ (made of)
aluminium (αμερ aluminum)
●

▅
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αλουμίνιο

αλουμίνιο, το ουσ aluminium
(αμερ aluminum)
αλουμινόχαρτο, το ουσ tinfoil
άλουστος, -η, -ο επ unwashed
αλσάκι, το βλ. αλσύλλιο
άλσος, το ουσ park
αλσύλλιο, το και αλσάκι ουσ
thicket, copse, coppice
αλτήρας, ο ουσ dumbbell
άλτης, ο και άλτρια, η ουσ jumper
αλτρουισμός, ο ουσ altruism
αλτρουιστής, ο και αλτρουίστρια, η ουσ altruist
αλύγιστος, -η, -ο επ 1. [για πράγματα] inflexible, stiff, rigid 2. μτφ [άνθρωπος] unbending, inflexible, unyielding, indomitable
αλυκή, η ουσ salt pan
αλύπητα επίρρ mercilessly, cruelly,
pitilessly, remorselessly, unmercifully, without mercy/pity ξόδεψε ~
όλα του τα χρήματα he spent all
his money unreasonably/irrationally, he mindlessly/rashly spent all his
money
αλυσίδα, η ουσ 1. [σκύλου, κοσμήματος, ποδηλάτου] chain 2. μτφ [καταστημάτων] chain 3. (πληθ) αλυσίδες,
οι μτφ chains, shackles, παρωχ fetters
αλυσιδωτός, -ή, -ό επ κυρ & μτφ
chain
αλυσοδένω ρ [μ] to chain, to put in
chains
αλυσοπρίονο, το ουσ chain saw
άλυτος, -η, -ο επ 1. [μυστήριο, πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί] un-
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αμαθής

solvable, insoluble 2. [ζήτημα, διαφορά που δεν έχει επιλυθεί] unresolved,
unsolved
αλύτρωτος, -η, -ο επ enslaved,
not free(d)
άλφα, το ουσ alpha, the first letter
of the Greek alphabet
αλφαβήτα, η και αλφάβητο, το
ουσ alphabet, ABC
αλφαβητάριο, το και αλφαβητάρι ουσ alphabet book
αλφαβητικός, -ή, -ό επ alphabetical βάζω σε αλφαβητική σειρά to alphabetise (αμερ alphabetize) αλφαβητικό ευρετήριο index
αλφάδι, το ουσ level
αλχημεία, η ουσ alchemy
αλώβητος, -η, -ο επ intact, unscathed, undamaged, unharmed
αλώνι, το ουσ threshing floor
αλωνίζω ρ [μ] 1. [σιτηρά] to thresh 2.
μτφ [τη χώρα, τους δρόμους] to wander
αλωπεκίαση, η ουσ alopecia
άλωση, η ουσ capture, conquest,
fall
άμα σύνδ 1. [χρονικός] when, as soon
as 2. [υποθετικός] if, whether
αμαγείρευτος, -η, -ο επ raw, uncooked
αμαζόνα, η ουσ amazon
αμάθεια, η ουσ 1. [ως αναφορά στην
έλλειψη γνώσεων] ignorance 2. [ως
αναφορά στην αγραμματοσύνη] illiteracy
αμαθής, -ής, -ές επ 1. [για κπ που
▅
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αμακιγιάριστος
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δεν γνωρίζει] ignorant 2. [για κπ που δεν
έχει λάβει εκπαίδευση] uneducated,
illiterate
αμακιγιάριστος, -η, -ο επ with
no makeup on, without makeup
αμάλγαμα, το ουσ amalgam
αμάν επιφ 1. [για παράκληση] ~, λυπηθείτε τον! for God’s sake, have
mercy on him! 2. [για στενοχώρια] ~
συμφορά! God almighty!, oh my
God! 3. [για απόγνωση] ~! τι κάνουμε τώρα; and now what? 4. [για αγανάκτηση] ~, μην αρχίσεις τα ίδια!
oh God/oh no, don’t start (that) all
over again! φρ ~ πια, ως εδώ!
that’s enough! κάνω ~ για κτ to
crave for sthg, to give anything for
sthg, to be crying out for sthg 5. [για
θαυμασμό] ~, τι όμορφη που είσαι! wow, you’re so beautiful!
αμάνικος, -η, -ο επ sleeveless
άμαξα, η ουσ carriage, coach
αμαξάς, ο ουσ coachman, coach
driver
αμάξι, το ουσ 1. car 2. [για άμαξα] carriage, coach
αμαξοστάσιο, το ουσ [για μεγάλα
οχήματα, π.χ. λεωφορεία, φορτηγά κτλ.]
depot, [μόνο για τρένα] yards
αμαξοστοιχία, η ουσ train
αμάξωμα, το ουσ bodywork, body
of the car, (car) body
αμάραντος, ο ουσ amaranth, pigweed
αμάραντος, -η, -ο επ 1. [λουλούδια, φύλλα] evergreen 2. μτφ [νιότη,
αγάπη] everlasting, undying
▅

▅
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αμείβω

αμαρτάνω ρ [α] to sin, to commit a
sin
αμάρτημα, το ουσ sin
αμαρτία, η ουσ sin
αμαρτωλός, -ή, -ό ◣◥ επ sinful ◣◥
ουσ αμαρτωλός, ο και αμαρτωλή, η sinner
αμαυρώνω ρ [μ] [εικόνα, φήμη] to
tarnish, to stain, to blemish ~ την
καλή μου φήμη to blot one’s copybook
άμαχος, -η, -ο επ civilian, noncombatant o ~ πληθυσμός civilians
αμβλύνω ρ [μ] 1. [μαχαίρι, αντικείμενο] to blunt, to dull 2. μτφ [πάθη, διαφορές] to dull, to ease, to take the
edge off, [μόνο διαφορές] to smooth
out, [πόνο] to ease, to dull, to take
the edge off
αμβλύς, -εία, -ύ επ 1. [μαχαίρι, αντικείμενο] blunt, dull 2. μτφ [αντίληψη,
πόνος] dull 3. μαθ αμβλεία γωνία
obtuse angle
άμβλωση, η ουσ abortion
Aμβούργο, το ουσ Hamburg
αμβροσία, η ουσ ambrosia
άμβωνας, ο ουσ pulpit
αμέ μόρ sure, of course
αμεθόδευτος, -η, -ο επ unorganized, unsystematic, haphazard
αμέθυστος, ο ουσ [ορυκτό] amethyst
αμέθυστος, -η, -ο επ sober, not
drunk
αμείβω ρ [μ] 1. [υλικά] to pay, επίσ to
remunerate 2. [ηθικά] to reward
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αμείλικτος

αμείλικτος, -η, -ο επ relentless,
unrelenting, merciless, ruthless
αμείωτος, -η, -ο επ unflagging
αμέλεια, η ουσ 1. negligence, carelessness, oversight 2. ουσ ανθρωποκτονία εξ ~ς manslaughter
αμελής, -ής, -ές επ [γονέας] neglectful, [επαγγελματίας, σπουδαστής]
negligent, careless
αμελητέος, -α, -ο επ [ποσό, ζήτημα] negligible
αμελώ ρ [μ] to neglect (sthg), to be
neglectful (of sthg), to be negligent
(in doing sthg) ~ να (κάνω κτ) to
neglect/forget to (do sthg)
άμεμπτος, -η, -ο επ irreproachable, blameless, immaculate, impeccable, επίσ unimpeachable
αμερικανικός, -ή, -ό και αμερικάνικος, -η, -ο ◣◥ επ American
◣
◥ ουσ (πληθ) αμερικάνικα, τα
[γλώσσα] American English
Αμερικανός, ο και οικ Αμερικάνος και Αμερικανίδα, η ◣◥ ουσ
American ◣◥ επ American
Αμερική, η ουσ 1. [ως αναφορά στην
ήπειρο] America 2. [ως αναφορά στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής] the
U.S.A.
αμέριμνος, -η, -ο επ carefree,
nonchalant
αμέριστος, -η, -ο επ full, complete, unreserved
αμερόληπτος, -η, -ο επ impartial, unbiased, fair-minded, dispassionate
αμεροληψία, η ουσ impartiality
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αμετανόητος

άμεσα επίρρ directly
άμεσος, -η, -ο επ 1. [πρόσβαση,
επαφή, απόγονος, φόροι] direct, [κληρονόμος] immediate, [κίνδυνος] imminent 2. personal έχω άμεση γνώση to have first-hand knowledge 3.
[για χρονικό διάστημα] prompt στο
άμεσο μέλλον in the immediate
future 4. [όταν επείγει κτ] ο ασθενής
χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση the patient needs an urgent operation 5. γραμμ άμεσο αντικείμενο direct object
αμεσότητα, η ουσ 1. [λόγου κτλ.] immediacy, directness 2. [ως προς τον
χρόνο] promptness
αμέσως επίρρ immediately, promptly, instantly, straightaway, at once,
right now/away
αμετάβατος, -η, -ο επ αμετάβατο ρήμα intransitive verb
αμετάβλητος, -η, -ο επ [καιρός,
θερμοκρασία, τιμές] unchanged
αμετάθετος, -η, -ο επ 1. [απόφαση] final, [ημερομηνία] set, fixed 2.
μτφ [δημόσιος υπάλληλος που δεν έχει
πάρει μετάθεση] not transferred, [δημόσιος υπάλληλος που δεν μπορεί να
πάρει μετάθεση] who cannot be transferred
αμετακίνητος, -η, -ο επ 1. [έπιπλα]
immovable 2. μτφ [άποψη, άνθρωπος]
immovable, [πεποίθηση] firm, [άποψη,
θέση] invariable, επίσ unalterable
αμετάκλητος, -η, -ο επ irrevocable, irreversible
αμετανόητος, -η, -ο επ 1. [δρά-
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αμετάπειστος

779

στης] επίσ unrepentant, impenitent
2. [για κπ που πεισματικά συνεχίζει να
κάνει κτ (συχνά αρνητικό)] inveterate,
chronic
αμετάπειστος, -η, -ο επ unconvinced, unpersuaded
αμετάφραστος, -η, -ο επ not
translated, untranslated
αμέτοχος, -η, -ο επ 1. not involved, [συναισθηματικά] detached 2. [για
κπ που κρατάει ουδέτερη στάση] aloof
αμέτρητος, -η, -ο επ [αστέρια, θεατές, οπαδοί] countless, επίσ innumerable, incalculable
αμετροέπεια, η ουσ garrulousness, excessive talking, talkativeness,
επίσ loquacity
άμετρος, -η, -ο επ excessive,
boundless
αμήν ◣◥ επιφ 1. εκκλησ amen 2. φρ ~
και πότε! amen to that! ◣◥ ουσ αμήν, το [για το τέλος/όριο αντοχής/υπομονής] η κακή συμπεριφορά
του έφτασε την υπομονή μου
στο ~ his bad behaviour drove my
patience to the limit φτάνω στο ~
to reach/be at the end of one’s tether
αμηχανία, η ουσ embarrassment,
awkwardness, perplexity
αμήχανος, -η, -ο επ embarrassed,
awkward, perplexed
αμίαντος, ο ουσ asbestos, amiant(h)us
αμιγής, -ής, -ές επ unadulterated,
pure, unmixed
αμίλητος, -η, -ο επ silent, speechless
▅
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αμοιβή

άμιλλα, η ουσ competition, rivalry
ευγενής ~ noble emulation
αμίμητος, -η, -ο επ inimitable,
unique, unequalled (αμερ unequaled)
αμισθί επίρρ λόγ without pay εργάζεται ~ he works for free, he works
without being paid
άμισθος, -η, -ο επ [για εργαζόμενο]
unpaid, honorary, [για εργασία, υπηρεσία] unpaid
αμμοθύελλα, η ουσ sand storm
αμμόλοφος, ο ουσ sand dune
άμμος, η ουσ sand
αμμουδιά, η ουσ sands, sandy
beach
αμμώδης, -ης, -ες επ sandy
αμμωνία, η ουσ ammonia
αμνησία, η ουσ amnesia
αμνηστεύω ρ [μ] to pardon, to
grant/give amnesty
αμνηστία, η ουσ amnesty
αμνιοκέντηση, η ουσ amniocentesis
αμνός, ο ουσ λόγ lamb
αμοιβάδα, η ουσ amoeba (αμερ
ameba) (πληθ amoebas/amoebae)
αμοιβαίος, -α, -ο επ 1. [σεβασμός,
ενδιαφέρον, συμπάθεια, εξάρτηση, υποχωρήσεις] mutual, επίσ reciprocal 2.
οικον αμοιβαία κεφάλαια mutual
funds, (βρετ) unit trusts
αμοιβαιότητα, η ουσ mutuality,
επίσ reciprocity
αμοιβή, η ουσ 1. [υλική] fee, payment, επίσ remuneration 2. [ηθική]
reward
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αμοίραστος, -η, -ο επ ανεπ undivided
άμοιρος, -η, -ο επ 1. poor, hapless,
unfortunate 2. φρ λόγ ~ ευθυνών
not responsible, free of responsibility
αμόκ, το ουσ τον έπιασε ~ και τα
έσπασε όλα μέσα στο μαγαζί he
ran amok and broke everything in
the shop
αμόλυβδος, -η, -ο επ unleaded
αμόλυντος, -η, -ο επ 1. unpolluted, not contaminated, not infected
2. μτφ [ψυχή] pure, untainted
αμολώ και αμολάω ρ [μ] ανεπ 1.
[χαρταετό, σκοινιά της βάρκας] to loose
(off), to loosen, to slacken 2. [σκυλιά]
to let loose, to release, to free, to
unleash 3. φρ ~ μελάνι to muddy
the waters ~ λόγια/κουβέντες to
mouth (off) οικ την ~ to fart
αμόνι, το ουσ anvil
αμοραλισμός, ο ουσ 1. φιλοσ amoralism 2. [για περιπτώσεις ανηθικότητας] amorality
αμορτισέρ, το ουσ shock absorber
άμορφος, -η, -ο επ formless,
shapeless, επίσ amorphous
αμορφωσιά, η ουσ lack of education
αμόρφωτος, -η, -ο επ [για κπ που
δεν έχει μόρφωση] uneducated, [για
κπ που δεν έχει καλλιέργεια] uncultured, ignorant
αμπαζούρ, το ουσ lampshade
άμπακας, ο και άμπακος ουσ φρ
ανεπ τρώω τον άμπακο to gorge
▅

▅

6/8/14

αμπέρ

oneself on/with sthg, ανεπ to make
a pig of oneself, αργκ to stuff one’s
face
αμπαλάζ, το ουσ [για δώρο] wrapping, [για κιβώτιο, δέμα] packaging
αμπαλάρω ρ [μ] [δώρο, αντικείμενο]
to wrap, [εμπορεύματα] to pack, to
package
αμπάρι, το ουσ [πλοίου] hold
αμπάριζα, η ουσ 1. [το παιχνίδι] prisoner’s base φρ παίρνω ~ και βγαίνω [ως προειδοποίηση από παίκτη της
αμπάριζας] ready or not, here I come
2. μτφ πήρε ~ τους φίλους του
για να τους ζητήσει δανεικά he
chased his friends one by one for
money το αμάξι έστριψε με φόρα και πήρε ~ κάτι τούβλα που
ήταν στην άκρη του δρόμου the
car turned so quickly that it took the
bricks from the side of the road with
it πήρε ~ τους πάντες και τα
πάντα βρίζοντας χυδαία having
lost control, he let loose and swore
at everyone and everything
αμπαρώνω ρ [μ] to bolt, to bar, to
lock (up)
αμπέλι, το ουσ 1. [με την έννοια του
κλήματος] grapevine 2. [με την έννοια
του αμπελώνα] vineyard
αμπελουργία, η ουσ viticulture
αμπελουργός, ο ουσ viticulturist
αμπελόφυλλο, το ουσ vine leaf
αμπελοχώραφα, τα ουσ (πληθ)
wheatland/fields and vineyards
αμπελώνας, ο ουσ vineyard
αμπέρ, το ουσ ampere
▅

▅

20:53

Page 7

Lexiko Greek English mikro (olo).qxd:Layout 1

αμπιγέ

αμπιγέ ◣◥ επ formal ◣◥ επίρρ formally
αμπούλα, η ουσ ampoule (αμερ
ampule) ~ βρόμας stink bomb
αμπραγιάζ, το ουσ clutch
άμπωτη, η ουσ ebb (tide), low tide
αμυαλιά, η ουσ [ως ενέργεια] foolishness, επίσ folly, [ως ιδιότητα] foolishness
άμυαλος, -η, -ο επ foolish, brainless
αμυγδαλέλαιο, το ουσ almond
oil
αμυγδαλή, η ουσ tonsil
αμυγδαλιά, η ουσ almond tree
αμυγδαλίτιδα, η ουσ tonsillitis
αμύγδαλο, το ουσ almond
αμυγδαλόψιχα, η ουσ almond
kernel
αμυγδαλωτός, -ή, -ό ◣◥ επ almond-shaped ◣◥ ουσ αμυγδαλωτό, το a kind of small Greek almond cake or cookie usually coated
in icing sugar (comparable to a macaroon)
αμυδρός, -ή, -ό επ faint, dim,
vague
αμύητος, -η, -ο επ uninitiated
αμύθητος, -η, -ο επ fabulous, untold
άμυλο, το ουσ starch
αμυλούχος, -α και λόγ -ος, -ο επ
starchy
άμυνα, η ουσ 1. defence (αμερ defense) 2. νομ σε κατάσταση ~ς in
self-defence 3. στρατ defence (αμερ
defense) 4. αθλ defence (αμερ defense)
αμύνομαι ρ [α] 1. to defend, to fight

781

6/8/14
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αμφίρροπος

in defence (αμερ defense) of 2. στρατ
to defend 3. αθλ to defend, to play
(in) defence (αμερ defense) 4. μτφ
[απέναντι σε κριτική] to fend off, to defend oneself against sthg
αμυντικός, -ή, -ό επ defensive
αμυχή, η ουσ graze, scratch
άμφια, τα ουσ (πληθ) επίσ vestments,
[λευκά] surplices
αμφιβάλλω ρ [α & μ] to doubt, to
question
αμφίβιος, -α, -ο ◣◥ επ [ζώο] amphibious, amphibian, [όχημα] amphibious ◣◥ ουσ αμφίβιο, το ζωολ
amphibian
αμφιβληστροειδής, -ής, -ές επ
& ουσ αμφιβληστροειδής, ο ~
χιτώνας retina
αμφιβολία, η ουσ doubt, question
αμφίβολος, -η, -ο επ doubtful,
dubious, uncertain, questionable
αμφίδρομος, -η, -ο επ two-way
αμφίεση, η ουσ clothing, dress,
outfit, επίσ attire
αμφιθεατρικός, -ή, -ό επ amphitheatric
αμφιθέατρο, το ουσ amphitheatre (αμερ amphitheater) ~ πανεπιστημίου lecture theater (αμερ
theater)
αμφιλεγόμενος, -η, -ο επ controversial, moot
αμφίπλευρος, -η, -ο επ bilateral,
two-sided
αμφίρροπος, -η, -ο επ [αγώνας,
μάχη, στάση] undecided, uncertain,
[μόνο αγώνας, μάχη] in the balance
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αμφισβήτηση

782

αμφισβήτηση, η ουσ dispute,
challenge, question
αμφισβητήσιμος, -η, -ο επ
questionable, debatable, disputable
αμφισβητώ ρ [μ] to question, to
dispute, to challenge
αμφισεξουαλικός, -ή, -ό επ bisexual
αμφιταλαντεύομαι ρ [α] to waver, επίσ to vacillate
αμφιταλάντευση, η ουσ wavering, επίσ vacillation
αμφορέας, ο ουσ amphora
αμφότεροι, -ες, -α αντων (πληθ)
both
αν και εάν ◣◥ σύνδ 1. [υποθετικός] if,
[χωρίς if] should..., were..., had...
εκτός ~/εάν... unless ~/εάν δεν
ήταν... but for 2. [σε εναντιωματική
χρήση] though, even though, although, despite the fact that, while,
whilst έστω και/κι ~, και/κι ~ ακόμα, ακόμα και/κι ~ even if 3. [σε
πλάγια ερώτηση] ~, εάν if, whether
για το εάν about/over/on/as to
whether ◣◥ μόρ όποιος/όσο/ό,τι/
όποτε/όπου κι ~ whoever/no matter who, however/no matter how,
whatever/no matter what, whenever/
no matter when, wherever/no matter where
ανά πρόθ 1. [για επιμερισμό, κατανομή]
~ λεπτό/ώρα per minute/hour ~
δύο two by two 2. [για χρονική/τοπική
έκταση] ~ τον κόσμο throughout
the world ~ τους αιώνες through
the centuries
▅

▅

▅
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αναβολή

αναβαθμίζω ρ [μ] 1. [περιοχή] to upgrade, to improve, to gentrify, to
better, [υπολογιστή, θέση εργασίας] to
upgrade 2. [υπουργό] to promote
αναβάθμιση, η ουσ 1. [περιοχής]
improvement, gentrification, upgrade, [υπολογιστή, θέσης εργασίας]
upgrade 2. ~ στελέχους promotion
αναβαθμολόγηση, η ουσ remark(ing), (αμερ) re-grading
αναβαθμολογώ ρ [μ] to re-mark,
(αμερ) to re-grade
αναβάλλω ρ [μ] to postpone, to
put off, to defer, [δίκη, συνεδρίαση]
to adjourn
ανάβαση, η ουσ climb (up), ascent
αναβάτης, ο και αναβάτρια, η
ουσ 1. [αλόγου, δικύκλου] rider 2. [αλόγου] [για άντρα] horseman, [για γυναίκα] horsewoman, [σε ιππικούς αγώνες] jockey
αναβιώνω ◣◥ ρ [μ & α] [για ήθη, έθιμα]
to revive [μ] to resurrect
αναβίωση, η ουσ revival, rebirth,
resuscitation
αναβλητικός, -ή, -ό επ procrastinating, επίσ dilatory
αναβλητικότητα, η ουσ procrastination
αναβλύζω ρ [α] 1. [για νερό] to spring,
to gush, to spurt 2. μτφ [για αίμα από
πληγή] to spout, to spurt
ανάβλυση, η ουσ spurt, gush
αναβολή, η ουσ 1. postponement,
delay, [δίκης] adjournment 2. στρατ
deferment πήρε ~ he was deferred
●
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αναβολικά

783

αναβολικά, τα ουσ (πληθ) anabolic steroids
αναβοσβήνω ◣◥ ρ [μ] to turn/switch
on and off [α] to flash, to blink, to
wink
αναβράζω ◣◥ ρ [α] to boil, to bubble ◣◥ μτχ ως επ αναβράζον δισκίο
effervescent tablet
αναβρασμός, ο ουσ turmoil, agitation, επίσ tumult
αναβρoχιά, η ουσ drought, dry
spell φρ στην ~ καλό (είν’) και το
χαλάζι half a loaf is better than
none
ανάβω ◣◥ ρ [μ] 1. [φωτιά, τσιγάρο, κερί]
to light, επίσ to ignite, [φωτιά σε ξύλα] to kindle, to set fire to, [σπίρτο] to
light, to strike, [φως] to switch on, to
turn on, to put on 2. [ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές] to switch on, to
turn on 3. μτφ [ερωτικά κπ] to arouse,
ανεπ to turn on [α] 1. to catch fire 2.
μτφ [για θυμό] to get angry, to become enraged 3. μτφ [για συζήτηση,
καβγά] to flare up, [για αισθήματα] to
flare up, to run high, to kindle 4. μτφ
[από υπερβολική ζέστη] to be red-hot,
to flush 5. μτφ [για άνθρωπο που έχει
διεγερθεί ερωτικά] to be aroused,
ανεπ to be turned on
αναγαλλιάζω ρ [α] to be delighted,
to rejoice, to be thrilled, επίσ to exult
αναγγελία, η ουσ announcement,
notification, notice
αναγγέλλω ρ [μ] 1. to announce, to
make known, [επισήμως] to declare,
●

●
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αναγνωρίζω

to proclaim, to notify 2. [ως προπομπός] to herald, to be a sign of
αναγέννηση, η ουσ 1. rebirth 2.
μτφ rebirth, revival, resurgence 3. ιστ
Αναγέννηση, η Renaissance 4.
βιολ regeneration
αναγεννώμαι και αναγεννιέμαι
ρ [α] [πνευματικά/σωματικά] to be reborn, to regenerate, to revive, to
rise again φρ ~ από την τέφρα
μου to rise from the ashes
αναγκάζω ◣◥ ρ [μ] to force, to compel, to oblige, to make (sb do sthg)
[μπ] αναγκάζομαι to be/feel constrained/compelled
αναγκαίος, -α, -ο επ necessary,
indispensable, required, essential,
επίσ requisite
αναγκαιότητα, η ουσ necessity
αναγκαστικός, -ή, -ό επ compulsory, mandatory, forced, επίσ obligatory
ανάγκη, η ουσ 1. need, necessity,
requirement φρ εν ~/στην ~ if
need be 2. φρ κατάσταση έκτακτης ~ς state of emergency
ανάγλυφος, -η, -ο επ 1. [σε χαρτί,
ασήμι] embossed, [σε μάρμαρο, πέτρα]
in relief 2. μτφ [περιγραφή] vivid
αναγνωρίζω ρ [μ] 1. [ως διαπίστωση κπ πράγματος] to recognise (αμερ
recognize), to identify, ανεπ to tell 2.
[ως παραδοχή κπ πράγματος] to accept, to acknowledge, to admit 3. [δικαστική πράξη, καθεστώς] to recognise (αμερ recognize) 4. [πατρότητα
παιδιού] to legitimise (αμερ legiti●
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